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ILONA RAUHALA

MAKKE LEPPÄNEN

MIELI

RANTAKUNTOON

Ilona Rauhalan (PsM) ja Makke Leppänen (PsM, MBA)
ovat aikaisemmin kirjoittaneet kirjan 'Johda Ihmistä - Psykologiaa Johtajille'
(Talentum 2012) sekä yhdessä Annamari Heikkilän kanssa kirjan
'Pääasia - Organisaation Psykologinen Pääoma' (Talentum 2013).
Jälkimmäinen kirja sai Suomen Ekonomiliiton kunniamaininnan vuoden
2014 kirjallisuuskilpailussa.
Ilonalla ja Makkella on molemmilla lähes kahdenkymmenen vuoden kokemus
valmentamisesta. He valmentavat työkseen eturivin organisaatioita ja yksilöitä
onnistumaan, kehittämällä yksilöllistä ja kollektiivista asennetta ja mielentilaa,
jota voidaan kutsua myös psykologiseksi pääomaksi.

Makken ja Ilonan työhön voi tutustua tarkemmin osoitteissa
makkeleppanen.fi & corendo.fi sekä ilonarauhala.fi & palomacorento.fi

Huippusuoriutuminen
lähtee korvien
välistä

Huippusuoriutuminen muodostuu taitojen ja osaamisen lisäksi valinnoista:
asennoitumisesta ja mielentilasta, joka on saatu suoriutumisen taakse perimän
ja kasvatuksen rinnalle.
Johtamista voidaan pitää huippusuoriutumisena siinä missä huippu-urheilua
tai -esiintymistäkin. Se vaatii pitkää oppimisen ajanjaksoa: kouluttautumista,
treenaamista ja uskallusta laittaa itsensä alttiiksi lukuisten arvioitsijoiden
nähtäville valehtelemattomien mittareiden mitattavaksi.
Johtajat ovat työelämän huippusuoriutujia. Se vaatii erinomaista oman energian
johtamista ja kykyä säädellä omaa mieltä: ajatuksia ja tunteita.
Kun haluat menestyä johtajana, aivoja ja mieltä pitää hoitaa ja kehittää.
Omaa mielentilaa ja uskomuksia täytyy pystyä päivittämään tiuhaan tahtiin
ja tarkastelemaan itseä ja omaa toimintaa kriittisesti. Mielen valmentaminen
tähtää erinomaiseen mentaalikuntoon: hyvään päätöksentekoon, luovaan
ajatteluun ja tasapainoon.

Jussi Markkanen on yksi Suomen menestyneimmistä jääkiekkomaalivahdeista.
Hän pelaa edelleen 40-vuotiaana ammattilaisena SM-liigaseura Lappeenrannan
Saipassa. Hänen uransa ei ole aina ollut yhtä nousukiitoa. Matkalla on ollut paljon
loukkaantumisia, karvaita tappioita ja selviytyminen 5-vuotiaan poikansa
traagisesta kuolemasta Venäjän pelikauden aikana.

Maalivahti on kuin yrityksen toimitusjohtaja. Paljon vartijana. Oma joukkue on
hänen johtoryhmänsä. Maalivahdin hyvä toiminta näkyy koko joukkueen
voittona. Epäonnistuminen näkyy punavalona selän takana. Silloin syyttäviä
sormia nousee pystyyn.
Maalivahti joutuu tekemään pelin aikana nopeita ratkaisuja ja päätöksiä.
Ei ole aikaa pohtia miten toimia. Ratkaisut ovat intuitiivisia. Vaihtoehdot on
pitkäaikaisen harjoittelun seurauksena ohjelmoitu selkäytimeen, joten nopeat
päätökset ovat mahdollisia.
Johtajalla ja maalivahdilla pitää olla kyky pitää mieli kirkkaana ja energisenä.
Aivojen ja mielen taustahäly tulee osata hiljentää. Sen oppii mielen lihasten
säännöllisen treenaamisen ja huoltamisen seurauksena.

Löysä ajattelu johtaa
löysään tekemiseen
Ajattelu on kaiken toiminnan pohja. Johtajan yksi tärkeimmistä tehtävistä on
tehdä monimutkaisesta maailmasta yksinkertainen.
Jos epäonnistumme ajattelussa, teemme huonoja valintoja ja päätöksiä. Kun
epäonnistumme ajattelussa, epäonnistumme myös toiminnassa. Ajattelulle on
siis varattava aikaa.
Työelämän kasvavat ja monimutkaistuvat vaatimukset muodostavat haasteita
ajattelullemme: psykologiselle ja kognitiiviselle kapasiteetille ja kyvykkyydelle.
Toiset selviytyvät ja menestyvät muuttuvassa toimintaympäristössä paremmin
kuin toiset.

Ole parhaiden joukossa:

kirkasta ja kehitä ajatteluasi
reflektoinnin avulla
”Kyky sisäisen maailmamme reflektointiin on ydintaito hyvinvoinnin ja
merkityksellisen elämän kehittämiseksi.”
Daniel J. Siegel

Maalivahti Jussi Markkanen on kertonut esityksissään omasta urastaan,
siitä miten hän kolmikymppisenä alkoi lukemaan kirjoja oman mielen
toiminnasta ja mentaalisesta valmennuksesta. Se auttoi häntä ymmärtämään
itseään ja omaa mieltään paremmin. Sen kautta tapahtui henkinen kasvuharppaus ja peli parani sen seurauksena huomattavasti. Sama on
tapahtunut monen huippumaalivahdin kohdalla.
Kolmekymppinen maalivahti on uransa ehtoopuolella. Miksi havahtuminen
oman mielen ja mentaalikunnon kehittämiseen tapahtuu vasta silloin?
Moni johtaja ottaa saman henkisen harppauksen viisikymppisenä ja muuttaa
sen seurauksena uskomuksiaan ja ajattelumallejaan johtamisesta. Miksi niin
myöhään?
Tänä päivänä ollaan entistä enemmän tietoisia siitä, että kun haluaa pärjätä
huipulla, itsereflektoinnille, oman ajattelun ja mielen valmentamiselle pitää
resursoida aikaa.
Koneen entinen toimitusjohtaja Matti Alahuhta on puhunut asian tärkeydestä
jo pitkään.
Hän kuljettaa mukanaan mustaa reflektointikirjaa, johon hän kirjoittaa ylös
parhaat ajatukset ja tärkeimmät kehitystoimenpiteet. Sieltä on helppo poimia
asioita myöhemmin ja seurata oman ajattelun kehittymistä.

Kun organisoit mielesi,
organisoit elämäsi
ja johtamisesi
”Aivot ovat tärkein pääomasi, ne eivät käytössä kulu. Aivot tarvitsevat sopivan
määrän elämyksiä, treenaamista ja lepoa. Aivot, mieli ja keho ovat kokonaisuus,
jonka tasapainotilaan jokainen voi vaikuttaa omalla elämäntavallaan ja siihen
liittyvillä valinnoilla”.
Kiti Müller

Urheilupsykologia on tutkinut useita vuosikymmeniä henkistä ja psyykkistä
valmentautumista. Viime vuosina aivotutkimus ja oman mielen valmentaminen
ovat herättäneet myös johtamisen ja yritysvalmentamisen parissa paljon
kiinnostusta. Oman mielen valmentamisen vaikutukset aivojen toimintaan ja
sitä kautta yksilön ajatteluun ja tunteisiin ovat herättäneet mielenkiintoa
erityisesti psykologiassa ja neurotieteessä.
Mielenkiintoa ja huomiota saanut aivotutkimus tehtiin vuonna 2003, jolloin
amerikkalainen neurotieteilijä Richard J. Davidson tutki pitkään meditoineita ja
omaa mieltään valmentaneita munkkeja. Hän pystyi osoittamaan yhdessä
tutkijaryhmänsä kanssa, että mentaaliharjoittelun avulla on mahdollista muuttaa
aivojen rakennetta ja toiminta-alueiden painotusta. Tutkimus auttoi ymmärtämään,
että meditoinnilla ja mielen kehittämisen metodeilla voidaan kehittää ja vahvistaa
mentaalisia lihaksia.
Aivojen toiminta voi siis uudelleen ohjelmoitua ja muuttua ajatustemme seurauksena.
Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että elinikämme aikana ohjelmoituneet negatiiviset tai
epäsuotuisat mielen mallit ja tunneyhteydet ovat muutettavissa myönteisiksi
tai suotuisammiksi mielen kehittämisen menetelmillä.

Neljä faktaa
aivoista ja
mielestä
1. Meillä on aivot ja mieli. Niillä on yhdessä elintärkeä rooli elämässämme.
Mieli säätelee energian ja informaation virtaa aivojen ja kehomme välillä.
Se vaikuttaa tunteisiimme, ajatteluumme ja käyttäytymiseemme.
2. Aivoilla, mielellä ja keholla on tiivis yhteys toisiinsa. Mielellä on yhteys
esimerkiksi henkiseen uupumiseen, fyysisen sairastumiseen, mutta myös
onnistumiseen ja uskomattomilta tuntuviin suoritteisiin.
3. Psykologinen hyvinvointi ja mentaalinen kyvykkyys ovat mielentiloja, joihin
voimme vaikuttaa oman mielen valmentamisen menetelmillä. Erilaiset mielen
valmentamisen harjoitteet, kuten jooga, meditaatio, mielikuvaharjoittelu ja
keskittymisharjoitteet lisäävät hyvinvointia ja pidentävät elinikää.
4. Mieli luo ajatukset, kuten esimerkiksi kiireen tunnun ja siitä syntyvän
stressin. Oman mielen rauhoittamisella pystymme ehkäisemään
stressihormonien erittymistä eli koetun stressin syntymistä. Rauhoittuminen
ja rentoutumiseen laskeutuminen on menetelmä, jonka voi oppia ja joka
ehkäisee stressistä aiheutuvien fyysisten oireiden syntymistä.

Mielen valmentaminen

parantaa tekemisen
laatua

”Johtajan on tärkeää oppia havainnoimaan, mitä hänen mielessään tapahtuu ja
miten se vaikuttaa hänen tunnetilaansa. Tärkeää on myös oppia ymmärtämään,
mitä toisen ajattelussa tapahtuu, ja oppia havainnoimaan, miten se vaikuttaa
keskinäiseen vuorovaikutukseemme”.
Anthony Grant, valmentavan psykologian prosessori, Sydneyn yliopisto

Mieli on kuin lihas ja se muodostuu erilaisista osista. Mielen treenaamista
voidaan verrata kuntotreenaamiseen, kuten esimerkiksi kuntosaliharjoitteluun
tai tenniksen pelaamiseen. Tutkimukset tukevat tiettyjen mielen valmentamisen
menetelmien parantavan yksilön rohkeutta eli itseluottamusta ja sinnikkyyttä.
Mielen valmentaminen on yhteydessä laadukkaampaan nukkumiseen ja uneen,
vähentyneeseen negatiiviseen ajatteluun ja parempaan keskittymiskykyyn.
Aivojen ja mielen valmentaminen, eli mentaalivalmentaminen tai psykologinen
valmentaminen, johtaa myönteisiin tunteisiin, parempaan itsetuntemukseen ja
sitä kautta laadukkaampaan ajatteluun ja lisääntyneeseen luovuuteen.
Mielen valmentamisen avulla meidän on mahdollista tulla tietoisiksi mielemme
rakenteista ja malleista.

Oman ajattelun ajattelemisen avulla pystymme havainnoimaan mitä
mielessämme tapahtuu ja miten se, mitä mielessämme tapahtuu, vaikuttaa
ajatuksiimme, tunteisiimme ja sitä kautta toimintaamme. Tietoisuus näistä
syy-seuraussuhteista auttaa meitä näkemään, miten mielemme tulkitsee ja
kääntää erilaiset elämäntapahtumat mielemme tarinoiksi.
Oman mielen valmentaminen parantaa myös toisen yksilön johtamista. Se
kehittää tunneälyä ja empatiaa. Sen avulla kehitämme omaa viisauttamme
hyväksyä erilaisuudet ja nähdä asiat muiden näkökulmista.
Tunneälykäs ihminen on sinut itsensä kanssa ja pystyy jakamaan omaa
hyvinvointiansa myös muille. Hän ei syytä muita omasta epäonnistumisestaan
ja tappioistaan, eikä jää negatiivisen märehtimisen vangiksi. Hän osaa ottaa
etäisyyttä oman mielen toimintaan ja näkee laajemmasta perspektiivistä, miten
oman mielen mallit vaikuttavat yhteistoimintaan muiden kanssa. Tietoisesti
omaa mieltään valmentava on sopeutuvaisempi ja kyvykkäämpi säätelemään
päivittäisiä tunne- ja mielentilavaihteiluita.
Mielen valmentamisen lopullisena päämääränä ja tavoitteena on kehittää
suoriutumisen ja onnistumisen taustalla olevaa itseluottamusta ja tahdonvoimaa.
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Mielen kehittämisen ja valmentamisen
tärkeimmät elementit ovat
1. Tietoisen läsnäolon harjoittaminen
2. Sisäisen puheen kuuleminen ja muovaaminen
3. Uskomusten tunnistaminen ja muokkaaminen
4. Visualisointi ja mielikuvaharjoittelu
5. Mentaalisten vahvuuksien ja hyveiden kehittäminen
6. Fokuksen ja keskittymiskyvyn harjoittaminen
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1. Tietoinen läsnäolo
”Tietoinen läsnäolo on mielentila, jossa olemme tietoisia omista tunteista,
ajatuksista, mielenmalleista sekä olemme kykeneviä päästämään irti
epäsuotuisasta, niin etteivät ne enää rajoita meitä”.
Daniel J. Siegel

Joskus havahdumme, että olemme olleet lähettämässä sähköpostia ja jälkeenpäin
mietimme, että tulikohan viesti lähetettyä vai ei. Joskus kadotamme tavaroita.
Etsimme silmälaseja emmekä löydä niitä mistään. Lopulta havahdumme, että lasit
ovat olleet koko ajan päässä. Joskus olemme kuin unissakävelijä suorittamassa
omia toimiamme. Emme ole tietoisia, mitä ympärillämme tapahtuu.
Tietoinen läsnäolo on opittavissa oleva taito, kuten pianonsoitto, lukutaito, hampaiden
harjaaminen ja autolla ajaminen. Läsnäolevina olemme avoimia uudelle tiedolle ja
monille eri näkökulmille yhden totutun, automaattisesti syntyvän näkökulman sijaan.
Tutkimusten mukaan tietoinen läsnäolo on yhteydessä ketterämpään oppimiseen
ja parempaan keskittymiskykyyn. Se lisää tunneälyä ja empaattisuutta. Ihmiset,
jotka ovat valmentaneet omaa mieltään ja tehneet tietoisen läsnäolon harjoituksia
yli 5 vuotta, ovat biologiselta iältään keskimäärin 12 vuotta nuorempia kuin heidän
kronologinen ikänsä.
Tietoisesta läsnäolosta käytetään myös termiä tietoisuustaidot. Niillä tarkoitetaan
kykyä olla aktiivisesti hereillä, olla hyväksyvä omia ajatuksiaan ja tunteitaan kohtaan.
Se on keskeinen ja olennainen osa tunneälykkyyttä.
Läsnäolon kyky kehittää taitoa hallita impulssin ja reaktion välistä tilaa. Se kehittää
kykyä valita reagointitapa tietyssä tilanteessa. Se on vastakohta selkäydinreaktioille
tai autopilotille, jossa reagoimme totuttujen mallien mukaisesti. Läsnäolon kyky
kehittää kykyä olla ilmaisematta negatiivisuutta ihmisille, jotka ärsyttävät sinua,
sellaisille, jotka eivät toimi sinua miellyttävällä tavalla. Se kehittää itsehillintää
silloin, kun normaalisti ärsyyntyisit.

Vaikuta päiväsi kulkuun
Läsnäoloa eli mindfulnessia voi harjoittaa muodollisesti erilaisten harjoitteiden
avulla tai sitä voi harjoittaa tavallisissa arkipäiväisissä tilanteissa. Voit olla
tietoinen syödessäsi, kävellessäsi tai kollegoiden kanssa keskustellessasi.
Tärkeintä on olla läsnä ja keskittyä jokaisella solullasi siihen, mitä olet tekemässä.
Tarkkaile omia ajatuksiasi ja tuntemuksiasi erilaisissa tilanteissa.
Tietoista läsnäoloa voi harjoittaa työpaikalla laittamalla puhelimen hetkeksi
äänettömälle ja keskittymällä hengitykseen muutaman minuutin ajan. Viisikin
minuuttia on pitkä aika keskellä kiireistä työpäivää. Tästä on tullut suosittu
tapa useiden kansainvälisesti menestyneiden yritysten keskuudessa.
Lyhyt harjoitus vähentää stressiä kiireisen työpäivän aikana ja lisää energiaa,
luovuutta ja keskittymiskykyä. Huomaa kuitenkin, ettei läsnäolon harjoittelussa
ole kyse sellaisesta rentoutumisesta, jossa nukahdat harjoituksen aikana.
Kyse on ennen kaikkea heräämisestä ja energisoitumisesta.

Kirkas mieli -harjoitus
● Istu tasapainoisessa asennossa selkä suorana. Voit myös maata
sängyllä, mutta jos sinulla on taipumus nukahtaa, on parempi istua.
● Sulje silmäsi ja tule tietoiseksi hengityksestäsi.
● Tunne, kuinka ilma virtaa sisään keuhkoihisi, ja tunne, miten se virtaa
sieltä pois. Tunne jokaisella kerralla, miten keskittyminen hengitykseesi
rentouttaa sinua ja mieltäsi.
● Voit muutaman kerran toistaa mielessäsi: ”Tulen rauhallisemmaksi ja
rauhallisemmaksi.”
● Yritä olla läsnä ja tietoinen hengityksestäsi.
● Voit laskea jokaisella sisään-ulos -hengityksellä yhdestä viiteen ja aina
saavuttaessasi viidennen, aloittaa laskemisen taas alusta.

Tee tätä harjoitusta 5 minuuttia ja tunnet, kuinka pystyt paremmin rauhoittamaan
mielesi. Älä tuomitse itseäsi, vaikka mielesi aluksi vaeltaa ja on rauhaton. Moni
luulee, että harjoitus on epäonnistunut, jos mieleen tulee häiritseviä ajatuksia.
Se ei pidä paikkaansa. Sama tapahtuu alussa kaikille. Anna ajatusten mennä,
tarkkaile niitä hetken ja päästä niistä sitten irti. Pitkäjänteisellä harjoittelulla
kehität mielesi kykyä hiljentyä. Jos mielesi vaeltaa, hyväksy se ja palaa
takaisin keskittymään pelkästään hengitykseesi.

2. Sisäinen puhe
Meillä on käynnissä jatkuva sisäinen keskustelu itsemme kanssa. Sisäisen
höpötyksen laatu vaikuttaa elämän laatuun. Sisäinen höpötys, puhe ja dialogi
pohtii menneitä ja murehtii tulevaa. Se suunnittelee, vertailee, kritisoi ja tuomitsee
Sisäinen höpötys on kuin radio, jonka keskustelukanava on auki 24/7. Yöllä
höpötys jatkuu unien muodossa. Valitettavaa on se, että usein sisäinen puhe
lähettää luontaisesti liian paljon negatiivista ja häiritsevää ohjelmaa.
Sisäinen puhe, höpöttäjä, on taitava ja luova tarinankertoja. Elämme elämämme
aikana läpi pelottavia tapahtumia ja mielemme kehittää niistä katastrofifantasioita
ja uhkakuvia. Näemme itsemme epäonnistumassa ja myöhästymässä tapahtumista
ja tilanteista. Näemme läheisemme sairastumassa. Mieli käyttää valtavasti aikaa ja
energiaa menneiden ja turhan murehtimiseen.
Kun haluamme olla tarkempia mielen energiankäytöstä, kannattaa tulla tietoisiksi
omasta sisäisistä dialogista ja mahdollisista ajatteluerheistä, sekä vapauttaa
käyttöön enemmän myönteistä energiaa.

Yleisiä ajatteluerheitä
Mustavalkoajattelu
”Olen oikeassa tässä asiassa. Tuo toinen on väärässä…”
Märehtivä ajattelu
”Miten siinä tilanteessa en osannut sanoa tarpeeksi terävästi siitä asiasta.
Miksi juuri tänään epäonnistuin siinä tilanteessa…”
Katastrofiajattelu
”Jos en valmistele koko yötä tätä presentaatiota, me menetämme tämän
asiakkaan ja ajaudumme konkurssiin…”
Itseensä ottaminen
”Asiakkaat antoivat negatiivista palautetta palvelustamme, tämäkin on
johtajana minun vikani, koska en ole tehnyt sitä ja tätä…”
Toisen mielen lukeminen
”Minusta tuntuu, että hän tarkoitti siinä tilanteessa, että…”
Vertailu muihin
”Toiset ovat aina parempia kuin minä…”
Pitäisi-ajattelu
”Minun pitäisi tehdä sitä ja sitä, koska…”

On tärkeä hyväksyä oma sisäinen puhe. Sitä ei kuitenkaan tarvitse uskoa lopullisena
totuutena siitä, miten asiat todellisuudessa ovat. Ajatuksemme ovat vain sanoja ja
tarinoita, eivät faktaa tai totuutta. Voit hyväksyä sisäiset tarinasi käyttämällä oman
ajattelusi kyseenalaistamisen tekniikkaa. Se auttaa pääsemään toiseen ja
korkeampaan perspektiiviin sisäisen puheen tarkastelussa, hyväksymään sisäinen
puhe vain osana mielen toimintaa ilman liiallista kiinnittymistä siihen. Tämän avulla
saat etäisyyttä omaan ajatteluusi ja voit muuttaa sisäistä puhettasi optimistisemmaksi
ja tehokkaammaksi. Voit nimetä tarinoitasi. Voit nimetä omat tutut sisäiset tarinasi,
ja näin tunnistaa ne helpommin.

3. Uskomukset
Mielentila kertoo pohjavireesi, joka koostuu erilaisista uskomuksista.
Uskomukset vaikuttavat ajatteluumme ja käyttäytymiseemme. Uskomusten
kautta luot ajatteluketjun ja suhtautumistavan eteen tuleviin asioihin ja tilanteisiin.
Yksi yleinen vallalla oleva uskomus liittyy suorittamiseen ja onnistumiseen.
Se on uskomus, että aina pitää onnistua. Tai aina pitää onnistua täydellisesti.
Virheitä en salli.
Tässä on kyse täydellisyyden tavoittelusta ja perfektionismista. Perfektionismilla ja
täydellisyyden tavoittelulla ei kuitenkaan välttämättä pärjää nopeasti muuttuvassa
liike-elämässä. Siitä on hyötyä joissain tilanteissa, mutta ei läheskään kaikissa.
Enenevässä määrin pitää uskaltaa yksinkertaistaa ja kokeilla nopeasti uusia ideoita.
Osa kokeiluista johtaa epäonnistumisiin. Sekin on tärkeä hyväksyä. Luo ympärillesi
kulttuuri, jossa tietyissä tilanteissa ja kokeiluissa virheet ovat sallittuja. Sitä kautta
luodaan kokeilukulttuuria.
Olemme tekemisissä organisaatioiden kanssa, joissa toimintaa halutaan leanata,
kehittää prosesseja ja poistaa niissä olevaa hukkaa. Se on loistava juttu, koska
sillä saadaan nostettua tehokkuutta ja tuottavuutta. Leanaaminen voi tapahtua
vaikkapa siten, että paras lean-konsultti kutsutaan paikalle ja hiotaan prosessit.
Siihen kuluu aikaa ja rahaa.
Puolen vuoden jälkeen oivalletaan, että mikään ei ole kuitenkaan muuttunut.
Normipäivä. Unohtui yksi pikku juttu. Ihmisten mielien muuttamista ei huomioitu
ja kulttuurissa vallitsevia uskomuksia ei selvitetty.
Uskomuksetkin täytyy päivittää, viimeistä pilkkua myöten.

4. Visualisointi ja
mielikuvaharjoittelu
”Jokaisen pitäisi käyttää samaa menetelmää, kuin huippu-urheilijat – mielikuvaharjoittelua. Kun näkee itsensä tekemässä asioita niin, että onnistuu, on helpompi
toimia sen mukaan. On tietoisesti keskityttävä siihen mihin fokusoi huomionsa ja
millaisia ajatuksia syöttää itselleen. Aivoille nimittäin ihan yhtä totta on kuvitelma,
kuin oikea tapahtuma.”
Helena Åhman

Oman mielen valmentamisen yksi tehokkaimpia ja voimallisimpia muotoja on
visualisointi ja mielikuvaharjoittelu. Sitä on käytetty pitkään menestyksekkäästi
esimerkiksi huippu-urheilun valmentamisessa. Sen tieteellinen vaikuttavuus on
todettu sadoissa tutkimuksissa. Moni on kokeillut sitä julkisiin esiintymisiin ja
puheisiin valmistautuessa, myyntitapahtumiin, sekä vaikeiden ja haastavien
tilanteiden kohtaamisessa.
Visualisoinnissa ei sinänsä ole mitään ihmeellistä. Hyödynnämme sitä päivittäin,
usein tietämättämme. Odottaessamme uuden ihmisen tapaamista, valmistaudumme
automaattisesti mielikuvissamme tuohon tapahtumaan.
Mielikuvaharjoittelu auttaa valmistautumaan positiivisesti tärkeisiin tapahtumiin:
näemme oman onnistumisemme mielikuvissamme etukäteen epäonnistumisen
sijasta.
Mielikuvaharjoittelussa keskitytään positiivisten mielikuvien avulla näkemään
itsensä suorittamassa tulevaa haastetta. Tärkeää on tulevan suoritusympäristön
näkeminen ja onnistumis-mielikuvien toistaminen. Jo viiden minuutin mielikuvaharjoittelu ennen haastavaa suoritusta näyttää tutkimusten mukaan parantavan
suorittamisen tasoa ja laatua.

Ratkaisen ongelmani
-mielikuvaharjoitus
Seuraava harjoitus auttaa mieltämme ratkaisemaan vaikeita ongelmia ja haasteita.
Harjoitus kestää 5–10 minuuttia. Nauti matkastasi oman mielesi sopukoihin. Voit
lopettaa harjoituksen, vaikka et olisikaan ratkaissut ongelmaasi lopullisesti.
Anna mielesi työstää asiaa edelleen ja luota, että viimeistään seuraavana aamuna
olet saanut mieleltäsi uusia ratkaisuehdotuksia.
Rentouta itsesi. Hengitä syvään kymmenen kertaa. Keskity kuulemaan
hengityksesi ja tuntemaan, miltä ilma tuntuu, kun se menee keuhkoihisi
ja kun keuhkosi tyhjentyvät. Näe itsesi mielikuvissasi omassa
lempiympäristössäsi, oli se sitten aurinkorannalla tai metsässä.
Näe, miten olet siellä ratkaisemassa ongelmaasi. Näe mielikuvissasi, miten yrität
nähdä ongelman eri vaihtoehdot. Ota mukaan mielikuviisi joku, jota pidät niin
viisaana, että hän osaa neuvoa sinua ongelmasi ratkaisussa. Ota mukaan
esikuvasi ja näe, miten hän tuo peliin uusia näkökulmia.
Käy avointa keskustelua esikuvasi kanssa. Ota avoimena vastaan kaikki uudet
ratkaisuehdotukset. Kun sinusta siltä tuntuu, avaa silmäsi ja lopeta harjoitus.

5. Mentaalinen
vahvuus ja hyveet
Valmentamalla mieltäsi pystyt kehittämään mentaalisia ominaisuuksiasi ja hyveitäsi.
Johtamisessa tärkeitä hyveitä ovat muun muassa itsetuntemus, ei-tuomitseva
asenne, kiitollisuus, ystävällisyys, kasvuasenne, myötätunto, pitkäjänteisyys,
kärsivällisyys ja rohkeus.
Harjoittelun myötä ohjelmoit aivojasi uudelleen ja mielesi alkaa toimia hyveiden
suuntaan. Voit harjoittaa yhtä mentaalista ominaisuutta muutaman viikon ajan ja
sitten siirtyä harjoittamaan seuraavaa. Tärkeää on, että tasaisin väliajoin palaat
kertaamaan jo harjoitettuja hyveitä.

Hyveiden
harjoittaminen
Tyypillinen hyväksi havaittu harjoite kestää 10–15 minuuttia. Tee alussa muutaman
minuutin hengitys- ja rentoutusharjoite. Voit toistaa muutaman kerran mielessäsi:
”Tulen rauhallisemmaksi ja rauhallisemmaksi.” Aiemmin esille tulleella tavalla voit
laskea jokaisella sisään-ulos -hengityksellä yhdestä viiteen ja saavuttaessasi
viidennen, aloittaa taas laskemisen alusta.
● Päätä seuraavaksi mentaalinen ominaisuus tai hyve, jota haluat itsessäsi kehittää.
● Rakenna itsellesi ensin motivaatio harjoituksen tekemistä varten. Miksi haluan
kehittää itseäni tällä osa-alueella?
● Mieti sen jälkeen muutama minuutti seuraavia kysymyksiä: Kuka on uuden
ominaisuuteni tai hyveeni paras esikuva? Miksi? Mitä ominaisuuden tai hyveen
harjoittaminen tarkoittaa käytännön toiminnassa? Miten hyödyn siitä tulevaisuudessa?
Miten muut tulevat hyötymään siitä? Miten esikuvani toimisi tämä hyveen osalta?
● Kaikkein tärkeintä on miettiä viimeinen kysymys: Miten kehitän itsessäni tätä
ominaisuutta tai hyvettä? Mitkä ovat seuraavat askeleeni?
● Päätä harjoitus toistamalla muutaman kerran: haluan kehittää itseäni ja päästä
lähemmäksi uutta ominaisuuttani viemällä konkreettiset askeleet käytäntöön.

6. Fokus ja keskittymiskyky
Suurimpia haasteita johtajilla on fokuksen säilyttäminen. Kiireisillä ihmisillä on
sata rautaa tulessa, monta tiedostoa auki samaan aikaan ja useita tulipaloja
sammutettavana. Infoähky vaikeuttaa keskittymistä. Toimintaympäristömme on
enenevässä määrin virtuaalinen.
Lisääntyneen viestitulvan johdosta monet kärsivät mielen moniajosta, toisin sanoen
vaeltavasta mielestä. Yritämme tehdä liian montaa asiaa samaan aikaan. Vaeltava
mieli heikentää työtehoa. Yhden asian loppuun suorittaminen vaatii toisinaan kykyä
sulkea sähköiset kanavat ja olla tietoisesti läsnä käsillä olevalle tehtävälle.
Keskittymiskyvyllä tarkoitetaan kykyä keskittää oma mieli haluttuun kohteeseen
jättämällä muut asiat huomion ulkopuolelle. Sen tavoitteena on kehittää kykyä
keskittyä niihin asioihin, joihin haluamme kullakin hetkellä fokusoida ja syventyä
koko olemuksellamme ja energiallamme.
Tietynlaiset tehtävät ja suoritteet, kuten esimerkiksi luova ongelmanratkaisu, vaikeat
päätökset ja vaativammat sisällölliset kirjalliset tai viestinnälliset tuotokset vaativat
fokusta ja keskittymiskykyä enemmän kuin toiset. Pitääksemme huolta fokuksesta
ja keskittymiskyvystämme, meidän tulisi pyrkiä suorittamaan kurinalaisesti yksi työ
kerrallaan loppuun. Jatkuva sähköpostin vilkuilu aiheuttaa fokuksen katoamista.
Päivittäinen tietoisen läsnäolon harjoittaminen kehittää myös fokuksen hallintaa ja
keskittymiskykyä.
Johtajan aivot ja mieli ovat kovilla koko työpäivän. Palautuaksemme tarvitsemme
rutiineja, joilla järjestämme ajatuksemme. Tarvitsemme päivittäisiä hetkiä, joissa
jäsennämme asioitamme ja annamme aivomme organisoida asiat niille kuuluviin
paikkoihin. Jos emme kykene luomaan rutiineja, olemme pulassa. Aivomme
aloittavat tämän työn, kun olemme juuri nukahtamassa tai yön aikana nukkuessamme.
Unen laatu heikkenee ja seuraavan päivän energia on vähäisempi.
Iltainen ajattelukävely on hyvä tapa reflektoida asioita ja rauhoittaa oma sisäinen
dialogi ennen nukkumaan menoa. Tällaiset rauhalliset ajatteluhetket ovat niitä
kaikkein luovimpia, koska teemme näin kiireen keskellä tilaa uuden ajattelulle.

LOPUKSI

Mielen kuntosalin
harjoitusohjelma
Urheilun puolella psykologit kannustavat urheilijoita tekemään mentaaliharjoittelua
ainakin kolmesti viikossa 15 minuutin ajan. Sama pätee ei-urheilijoiden
huippusuorittamisen kehittämisessä ja ylläpitämisessä. Lyhyt, mutta säännöllinen
harjoittelu näyttää tuovan parhaita tuloksia. Se voi olla esimerkiksi viiden minuutin
visualisointiharjoitus ennen tärkeää tilannetta.
Oman ajattelun ja mielen valmentaminen on psykologisen pääomamme eli
mielentilan ja asenteen kehittämistä. Se on mentaalisten lihasten kasvattamista,
tekemistä joustavammaksi, kimmoisammaksi ja kestävämmäksi.
Harjoittelu vaatii samanlaista kärsivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä kuin fyysisenkin
kunnon kehittäminen. Mikään ei tapahdu hetkessä. Yksilön kyky rentoutua ja
keskittää ajatuksensa haluttuun kohteeseen näyttää olevan huippusuorittamisen
keskiössä. Jos 10 minuuttia on liikaa, ota aikaa oman mielen valmentamiselle
30 sekuntia.
Tutkimuksen mukaan jo 30 sekunnin keskittyminen syvään hengitykseen auttaa
palautumaan sekä henkisestä että fyysisestä suorituksesta. Jokainen meistä
tarvitsee tällaisia taukoja päivän aikana, eikä sen pitäisi olla ajanpuutteesta kiinni.
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