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Riina  
VaRkki, 46
”Kahvittelemme 
ystäväni kanssa 
pari kertaa viikos-
sa. On ihanaa 
vaihtaa ajatuksia.”

Unikko  
Lehtinen, 46 
”Etsin jatkuvasti tietoa 
terveydestä. Haluan 
hyvinvointivalmentaja-
na auttaa muita.” 

hanna  
MaRin, 28
”Suunnittelen 
matkaa Shang-
haihin isäni luok-
se. On ihana 
mietiskellä, mitä 
siellä voi tehdä.” 

Leea haan- 
pUU, 49
”Palkkasin vajaa 
vuosi sitten sii-
voojan. On nau-
tinnollista tulla 
töistä siistiin ko-
tiin.” 

ninni kos -
kinen, 34
”Olen tehnyt töi-
tä täysillä, mutta 
nyt olen äitiyslo-
malla. Saan mieli-
hyvän vaihtuvasta 
elämästä.”

Leena to-
Rikka-Jaa-
tinen, 54
”Minusta on iha-
naa ilahduttaa 
läheisiäni pienillä 
lahjoilla, korteilla 
tai kuvaviesteillä.” 

kaneRVa 
peLLi, 28
”Iso kuppi tumma-
paahtoista kahvia 
mustana kuuluu 
aamuun. Päivä ei 
ala ilman sitä.” 

eeVa Lehto-
koski-Lehti-
nieMi, 62
”Käyn viikoittain 
oopperassa, teatte-
rissa tai näyttelyssä 
ystävien kanssa.”

heLi Laitia-
La, 46
”Käyn töiden jälkeen 
tunnin lenkillä. Silloin 
saan olla yksin ajatus-
teni kanssa.”

anette 
RUppa, 25
”Annan rahaa hy-
väntekeväisyyteen. 
Tulen onnelliseksi, 
kun tiedän paran-
tavani jonkun elä-
mää.” 

saRi heino-
nen, 55
”Ensi kesänä aion 
kokeilla puutarhas-
sani esimerkiksi 
gojimarjan taimien 
istutusta.” 

piia Lai- 
tinen, 31
”Hyvät unet tai 
kampaaja ovat 
pieniä hetkiä 
itselleni.  Ar-
vostan elämän 
perusasioita.”

Jaana  
LohandeR, 26
”Viikonloppuisin 
panostan pukeutu-
miseen ja kokkaam-
me mieheni kanssa 
ja juttelemme.”

BiRgitta 
häLL, 52
”Kuuntelen autossa 
töistä kotiin ajelles-
sani äänikirjoja. Si-
ten saan ajatukseni 
pois töistä.”

Onni  
 on…

Kysyimme, mikä tekee  
arjesta onnellista.  

Tässä 20 vastausta sekä  
tukku ideoita, joihin  

on helppo tarttua.
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1. Mukavat tavat
Psykologian professori Tal Ben-Sha-
har neuvoo suhtautumaan onnellisuu-
teen yhtä simppelisti kuin hampaiden-
pesuun: koska hampaiden puhtaus on 
tärkeää, harjaat ne automaattisesti 
päivittäin. Myös nautintoa tuottavista 
asioista kannattaa tehdä säännöllisiä 
rituaaleja. Listaa, mitä mukavaa halu-
aisit tehdä joka päivä, viikko, kuukausi 
ja vuosi. Ehkä haluat lukea kirjaa aa-
muisin kymmenen minuuttia ennen 
töihin lähtöä. Tai käydä uimassa ker-
ran viikossa. Tai valmistaa ruokaa 
sunnuntaisin ajan ja viinilasin kera.

Raivaa sitten kalenteristasi näille 
tilaa. Onnea lisää tieto siitä, että jo 
huomenillalla on tiedossa jotain miele-
kästä. Luo kerrallaan korkeintaan kak-
si rituaalia ja odota, että niistä tulee 
tapoja. 

hyVä idea : Jos uusi rutiini on 
nauttia kerran viikossa työpaikan au-
tomaattikahvin sijaan latte kahvilas-
sa, seuraavaksi voikin jo vaihdella 
kahvilaa. Onnellisuusrutiineihinkin 
kyllästyy, jos niitä ei vaihtele.

2. Omat tavoitteet
Ensiksi paras uutinen: onneen pyrkiminen on tavoite sii-
nä missä muutkin. Päätät vain aloittaa jostakin ja kul-
kea kohti tavoitetta.

Mutta ei tavoitteiden miettimisessä tarvitse kurkotel-
la taivaita. Uuden joogaliikkeen opettelu tai villamyssyn 
kutominen vuoden aikana on hyvä lähtökohta.

Onnellisuutta ruokkivat vain itselle tärkeät tavoitteet. 
”Jos tavoite tulee ulkopuolelta, tai sillä halutaan vain 
leuhkia Facebookissa, se ei edistä onnellisuutta. Onnelli-
suus seuraa siitä, että tavoitetta kohti meneminen tekee 
omasta arkielämästä hyvää”, tutkija Lauri Järvilehto Fi-
losofian Akatemiasta selittää.

Jo matkanteko tavoitteeseen tuottaa siis iloa. Vaik-
ka tuntuu hienolta ylittää maaliviiva maratonissa, 
oleellista on nauttia lenkeistä ennen sitä.

hyVä idea : Muotoile tavoitteet ja välietapit selkeik-
si lauseiksi. Kun sitoudut sanallisesti tekemään kaikkesi 
tavoitteen eteen, alat uskoa sen toteutumiseen. 

3. Jokainen tarvitsee muutaman luottotyypin, jolle voi avautua.  
Ja jota voi halata - se nimittäin lisää onnellisuutta.

8. Lomakuva jääkaapin ovessa 
palauttaa elävästi mieleen  
hyvän hetken. Niiden muistelu  
lisää onnen tunnetta.

4. Tunnelmatila töihin
Kun kerran työntekoon kuluu kolmannes vuorokaudesta, mikset kokoaisi työpisteeseesi pientä tunnelma-
tilaa. Sellainen on vaikkapa pieni kynttilän, kauniin kuvan ja lempikiven sommitelma. 

”Pienikin tunnelmatila on kuin pesä. Sitä katsomalla voi vetää happea palavereiden välissä. Se auttaa 
katkaisemaan kiireisen tunnelman ja vie hyvään tunnetilaan. Ihminen sopeutuu kiireeseen, mutta siitä pa-
lautumiseen tarvitaan miellyttäviä tunteita”, sanoo positiiviseen psykologiaan erikoistunut työ- ja organi-
saatiopsykologi Makke Leppänen.

hyVä idea : Korosta ajatuksissasi ja puheissasi työsi hyviä puolia. Vaikka se olisi vain hyvä kahvi.

6. Huolet olan yli
Ajatuksistamme noin 80 prosenttia on 
arvostelevia ja kielteisiä. Hyvä uutinen 
on, että kielteisyys on vain opittu tapa. 
Usein ongelmana ei ole itse asia, vaan 
suhtautuminen siihen. Kun vaihdat 
näkökulmaa, huomaat myönteisyyden 
voiman.

Ota esiin paperi, taita se ja kirjoita 
huolesi sen vasemmalle puolelle. Lis-
taa oikealle myönteiset puolet ja rat-
kaisuehdotukset. 

”Näin voi huomata sen, että on mu-
rehtinut samankaltaista asiaa ennen-
kin ja aina selvinnyt. Menetelmällä saa 
selätettyä huolet siinä hetkessä, ja se 
myös alkaa totuttaa mieltä ajattele-
maan toisin”, Lauri Järvilehto sanoo.

Huolien suhteuttaminen tuulettaa 
ajatuksia. Kun olet kirjoittanut huolet 
paperille, rutistele se ja heitä olkasi yli. 
Huoli ei ehkä painakaan esimerkiksi 
parisuhteesi rinnalla niin paljon. Tus-
kin muistat koko tapahtumaa enää 
vuoden päästä. 

hyVä idea : Jos paperin taittelu ei 
kolahda, omista silloin tällöin 20–�30 
minuutin huolihetki murheiden rat-
komiseen.

5. Flow tutuksi 
Tunnet varmaan flow'n? 
Juoksulenkillä ajantajusi ka-
toaa tai uppoudut täysin pul-
lataikinan vaivaamiseen. Tä-
mä kokemus on heittäyty-
mistä tekemisen virtaan. Mi-
tä useammin sen kokee, sitä 
onnellisempi on.

Mahdollisuuksia flow’hun 
parantaa se, että tekee asioita, 
jotka eivät tunnu liian hel-
poilta tai liian vaikeilta.

”Monelle flow-kokemus 
tulee harrastuksessa, jossa 
tuntee kehittyvänsä”, filoso-
fista praktiikkaa pitävä lääkä-
ri ja filosofi Antti S. Mattila 
huomauttaa.

Onnellisuus ei tarkoita si-
tä, että koko ajan pitäisi olla 
huippufiilikset. Paljon hedel-
mällisempää on ajatella elä-
mää kokonaisuutena. Onnel-
lisuuden maksimoi tavoitte-
lemalla molempia: sitä, että 
elämä sujuu yleisesti ottaen 
hyvin ja sitä, että kokee lyhyt-
kestoisia onnentunteita. 

hyVä idea : Etkö tunne 
vahvuuksiasi? Tee positiivi-
sen psykologian uranuurtajan 
Martin Seligmanin luonteen-
vahvuustesti osoitteessa 
www.authentichappiness.org.

Itsensä voi totuttaa onnellisuuteen aivan kuin hampaidenpesuun. 
Näistä yksinkertaisista keinoista kasvaa arkeen onnen rutiineja. 
teksti MaRJa-teRttU pULLiainen kuvat MaRia MikLas HAASTATTElUT inka ikonen jA Johanna tiLUs

...rutiinijuttu

7. Niin kutsutut 
maksimaattorit 
vaativat itseltään 
täydellisiä suori-
tuksia, kun satis-
faattoreille riittää 
tarpeeksi hyvä. 

MaRiJa 
MaLkki, 32
"Maailman ihanin 
asia on, kun puoli-
vuotias tyttäreni 
hymyilee minulle 
takaisin.” 

Leena saL-
Minen, 54
”Pidän Brahmsista, 
Šostakovitšista ja 
kletzmer-musiikis-
ta. Jälkimmäinen 
pistää värisemään.”

saRi-pia saa-
Rinen, 37
”Reippaalla lenkillä 
ajatukset selkiintyvät 
ja mieltä vaivaavat 
ongelmat pienevät.” 

Onni on…



46  |  evita

12. Hyvä liikkeelle 
Hyvien tekojen tekeminen on tutki-
tusti yksi tärkeimmistä onnellisuuden 
avaimista. Ystävällisten ihmisten mi-
näkuva on myönteinen, koska he pitä-
vät itseään epäitsekkäinä ja myötätun-
toisina. Kylkiäisenä tulevat itsevar-
muus ja hyödyllisyyden tunne. 

Samastumalla toisten ahdinkoon 
huomaat, miten hyvin itselläsi menee. 
On myös helpottavaa keskittyä välillä 
muiden ongelmiin ja unohtaa omat. 
Olemalla hyväntahtoinen näet muut 
myönteisemmässä valossa ja saat vas-
talahjaksi heidän arvostuksensa.

Onnellisuuden tutkimiselle omis-
tautunut psykologian professori Sonja 
Lyubomirsky uskoo, että jos ihminen 
päättää muuttua myötätuntoisem-
maksi ja anteliaammaksi, hän tietää 
mitä tehdä. Mikä parasta, onnellisuu-
den lisääntyminen ei riipu tekojen 
suuruudesta.

hyVä idea : Luovuta lukemasi 
kirja eteenpäin. 

13. Ne pienet asiat
Pienet asiat voivat olla isoja, jos teet 
niistä isoja. Jos katsot tarkasti orkide-
aa, huomaat, miten samettiset sen ku-
kat ovat. Aistinautinnoilla lisäät hel-
posti nykyhetkestä nauttimista. Het-
kessä eläjät taas ovat onnellisempia ja 
tyytyväisempiä elämäänsä.

Aistinautinnon merkitystä on tut-
kittu suklaakokeella. Tutkimuksessa 
toinen ryhmä sai keskittyä suklaan 

syömiseen, mutta toinen ryhmä altis-
tettiin häiriöille. Suklaasta nauttivat 
eniten he, jotka saivat syödä sen rau-
hassa.

hyVä idea : Jos viihdyt aamupa-
lan ja päivän lehden parissa, viipyile 
hetkessä tarkoituksella. Nautiskele 
kahvin tuoksusta ja paahtoleivän ra-
peudesta kielelläsi.

14. Vähemmän 
kissanristiäisiä
Jos päättää karsia muka-velvollisuuk-
sia, jää enemmän aikaa tehdä asioita, 
jotka tekevät onnelliseksi. Hidasta-
malla ehtii tehdä onnellisuuden kan-
nalta viisaita päätöksiä. 

Filosofian Akatemian tutkija  
Karoliina Jarenko vinkkaa istuutu-
maan sohvalle kymmeneksi minuutik-
si. Ennen kuin ryntäät imuroimaan tai 
tarkistamaan sähköpostisi, mieti, on-
ko se pakollista. 

”Lapset on ruokittava ja laitettava 
nukkumaan, mutta kukat ovat hengis-
sä vielä huomennakin, vaikka niitä ei 
kastelisi tänään."

15. Kirje 
tulevaisuuteen
Mielikuvat ovat itsensä toteuttavia en-
nustuksia. Millaista siis haluaisit elä-
mäsi olevan viiden tai kymmenen vuo-
den päästä? Mieti yksityiskohtaisesti, 
miten kuvailisit ystävällesi tyypillistä 
työpäivääsi, kotiasi ja elämäsi ihmisiä. 
Tee näistä kirje, jonka päiväät samalle 
päivälle tulevaisuuteen, vaikka vuoteen 
2016. Kun suhtaudut kirjeeseen kuin 
oikeaan, vahvistat sekä tietoisesti että 
tiedostamatta, että se on realistinen. 

16. Juoksulenkki 
on onnenteko  
Tutkimusten onnelliset eli very  
happy people -joukko harrastaa  
liikuntaa jopa päivittäin. 

evita  |  47

Onnen eväät
50 prosenttia

perit geeneissä

10 prosenttia
on seurausta ympäristötekijöistä,  

kuten lapsuuden kasvuoloista

40 
prosentista

päätät omilla teoillasi  
ja ajatuksillasi.

Lähde:  

OnneLLisuustutkija sOnja LyubOmirsky

Lähteet: sOnja LyubOmirsky: kuinka OnneLLiseksi? basam bOOks 2009, taL ben-shahar: OnneLLisemmaksi, rasaLas 

kustannus 2007, artO Pietikäinen: jOustava mieLi, duOdecim 2009, antti s. mattiLa ja Pekka aarninsaLO: Onnen-

taidOt, duOdecim, 2009 ja markku Ojanen: hyvinvOinnin käsikirja, kirjaPaja, 2009.

17. Puoli vuotta aikaa
Sulje silmäsi ja kuule lääkärisi ääni korvissasi: "Sinulla on kor-
keintaan puoli vuotta elinaikaa." Jo antiikin stoalaiset filosofit 
kuvittelivat kuolemansa. Sen tarkoituksena on ravistaa hereille 
urautuneesta elämästä. Kun tiedostaa elämän rajallisuuden, 
kiinnittää tekemisiinsä enemmän huomiota.

”Harjoitus voi olla sokki, mutta se auttaa seulomaan, mikä elä-
mässä on tärkeää”, Antti S. Mattila kuvailee.

K U V A  S H U T T E R S T O C K

11. Kiitollisuus tavaksi 
Kaikkeen tottuu – myös hyvään. Ei muista olla onnellinen, vaikka  
tavallaan onkin. Jopa lottovoittajan onnellisuus palaa vuoden sisällä 
entiselle tasolle. 

Tietoinen kiitollisuuden harjoittaminen estää sen, että alkaa pitää 
hyviä asioita itsestäänselvyyksinä.

"Varsinkin meitä länsimaalaisia vaivaa adaptaatioilmiö, eli olemme 
niin tottuneita hyvään, ettemme edes tajua sitä. Ihminen voi haluta 
esimerkiksi uuden auton ja sitten kun saa sen, siitä tulee itsestäänsel-
vyys. Niin kuin auto olisi ollut pihassa aina", Antti S. Mattila sanoo.

Kiitollisuudesta on tutkitusti muutakin hyötyä. Olet kiinnostu-
neempi, iloisempi ja innostuneempi päivinä, jolloin harjoitat kiitolli-
suutta. Jatkuva kiitollisuus lisää energisyyttä, toiveikkuutta ja jopa 
kohentaa terveyttä. Eikä kiitollisella ihmisellä ole tarvetta kadehtia 
muita.

HYVÄ IDEA: Kymmenen viikon kiitollisuuskuuri. Kirjoita sunnun-
tai-iltaisin ylös viisi kiitollisuuden aihetta. Huomaat, että stressaa-
vaankin viikkoon mahtuu paljon hyvää.

9. Rakas päiväkirja
Rakas päiväkirja tarkoittaa juuri sitä: kirja on kuin hyvä ystävä, jolle juttelet. On tut-
kittu, että päiväkirjan kirjoittaminen elämän ylä- ja alamäissä parantaa sekä hen-
kistä että fyysistä terveyttä. Mitä avoimempi olet, sen enemmän hyödyt.

Jos jäät helposti jauhamaan epäonnistumisia tai sosiaalisten suhteiden ongel-
mia, se johtuu siitä, että mielesi yrittää löytää selityksiä tunteille ja tapahtumille. 
Kirjoittamalla teet näkyväksi mielesi liikkeet. Näin saat ajatuksille, tapahtumille ja 
tunteille merkityksen ja sanaharkka työkaverin kanssa voi näyttää ihan erilaiselta. 

”Kirjoittamalla pääsee tarkastelemaan tunteitaan ja ajatteluketjujaan helikopte-
riperspektiivistä. Kun tilannetta tarkastelee yläpuolelta, sen näkee paremmin myös 
toisen ihmisen näkökulmasta”, Makke Leppänen sanoo.

hyVä idea : Kun päätät tilityksen johonkin mukavaan, kohdistat ajattelusi lo-
puksi miellyttäviin asioihin, et märehtimiseen.

Onnellisuuden edellytys 
on, että hyväksyy itsensä 
ja arvostaa itseään sellai-
sena kuin on. Mindful-
ness eli tietoinen läsnäolo 
on yksi parhaimmista vä-
lineistä. Opit näkemään 
ajatuksesi vain ajatuksi-
na, tunteesi tunteina ja 
muistosi muistoina. Aja-
tuksesi eivät ole sinä. Et 
ole huono työssäsi, vaan 
sinulla on vain sellainen 
ajatus.

Kun hyväksyt ensin 
ajatuksesi, sinun on hel-
pompi hyväksyä tuntee-

si ja ominaisuutesi. Ja 
kun alat arvostaa itseäsi, 
et anna muiden kävellä 
ylitsesi. 

Mindfulness- ja medi-
tointitutkimuksissa on 
todettu, että meditointi 
vaikuttaa myönteisesti 
esimerkiksi tunne-elä-
mään, stressinsietoon ja 
itsensä toteuttamiseen. 
Eräässä tutkimuksessa 
meditoijien vasemman-
puoleisen otsalohkon etu-
osassa havaittiin enem-
män toimintaa kuin ryh-
mällä, joka ei meditoinut. 

Aivojen vasemman puo-
len aktiivisuus taas on 
liitetty onnellisuuteen ja 
päämäärätietoisuuteen.

hyVä idea : Istuudu, 
sulje silmäsi ja hengitä 
syvään. Miltä hengitys 
tuntuu? Tarkkailemalla 
sitä harjoittelet läsnä-
oloa. Kun mielesi alkaa 
pian vaeltaa, anna ajatus-
ten tulla ja mennä. Älä 
luokittele niitä hyviksi tai 
huonoiksi vaan hyväksy 
ne. Palauta sitten huomi-
osi taas hengitykseen.

10. Hui hai ajatuksille

Jenny-Li hoLM- 
stRöM, 24
”Kutsun ystävän syö-
mään, katan kauniisti ja 
laitan musiikin soimaan. 
Arjesta tulee juhlaa.” 

kati LiUk-
siaLa, 38
”Facebookista on 
tullut yksi tapa 
pitää yhteyttä 
tuttuihin. Vies-
teistä tulee hy-
välle mielelle.” 

sUMi  
MoReno, 35
”Olen vaihtanut 
matkustamisen 
lukemiseen. Teen 
matkoja pääni 
sisällä. Nyt luen 
Fatiman kättä.” 

Onni on…


