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Mieli harhailee helposti muualle. Mietit tulevaa tai mennyttä, jolloin et 
ole täysin läsnä nykyhetkessä. Moni asia jää huomaamatta ja kokematta. 

Tuntuuko tutulta? Mindfulness voi avata avaramman maailman.

[ Teksti AnnA HAikArAinen, kuvat ToMMi TuoMi ]
[ Asiantuntijoina psykologi ja psykoterapeutti ArTo PieTikäinen sekä mindfulness-kouluttaja LeenA PennAnen ]

Läsnäolo 
on taitolaji
M

indfulness-työskentelyssä ih-
minen harjoittelee taitoa olla 
läsnä nykyhetkessä. Tavoittee-
na on lisätä tietoista läsnäoloa 
ja havainnoida omia ajatuksia, 
tunteita ja kehon tuntemuksia 

hyväksyvästi. Mindfulnessin suomenkielinen käännös 
onkin tietoinen hyväksyvä läsnäolo. 

Mindfulnessia on sovellettu noin 20 vuoden ajan 
lääketieteessä ja psykiatriassa. Suomessa sen käyttö 
on lisääntynyt viiden viime vuoden aikana. Nyt mind-
fulness on tulossa kovalla kohinalla mielenterveystyö-
hön.

– Säännöllinen harjoittelu rauhoittaa ja rentouttaa. 
Sitä sovelletaan muun muassa stressinhallintaan, 
 masennuksen ehkäisyyn sekä ahdistuksen, riippuvuuk-
sien, kipujen ja unettomuuden hoitoon, psykologi ja 
psykoterapeutti Arto Pietikäinen kertoo. 

Mielen taitolaji
Kyse on mielen kyvystä olla nykyhetkessä. Lapset osaa-
vat ottaa täyden ilon irti hetkestä. Läsnäolo hetkessä 
tuo myös parhaat oivallukset ja elämykset. Pietikäisen 
mukaan taito unohtuu, kun yhteiskunta muokkaa meis-
tä suorittajia. Aikaa ei enää jää riittävästi ihmettelyyn 
ja mietiskelyyn, jota luova toiminta vaatisi. 

– Aikaamme leimaa monisuorittaminen. Olemme 
tavallaan läsnä, mutta emme kuitenkaan ole. Esimer-
kiksi aamiaispöydässä näppäillään kännykkää samal-
la, kun jutellaan perheen kanssa. Elämä alkaa tuntua 
suorittamisen takia stressaavalta. Jos harjoittelee syö-

mään tietoisesti ja läsnäolevasti, se antaa ihan uuden 
perspektiivin ruokailuhetkeen. 

Erityisen tärkeällä sijalla mindfulnessissa ovat oman 
kehon tuntemukset ja niiden havaitseminen.

– Keho on viisauden lähde. Elämme aistiemme 
kautta: kaikki ajatukset ja tunnetilat tuntuvat kehossa. 
Esimerkiksi ahdistus voi tuntua rintakehän puristuk-
sena sekä hengityksen tihentymisenä, sanoo Leena 
Pennanen, joka toimii mindfulness-kouluttajana Suo-
messa ja Saksassa.

– Kun huomaat kehossasi jotakin tuntemuksia, et 
vielä tiedä, mikä tunne on kyseessä. Kun siihen jää vii-
pyilemään, huomaakin olevansa esimerkiksi ärtynyt. 
Katsoessasi ympärillesi tarkemmin näet, että aurinko 
paistaa eikä syytä ärtymykseen olekaan. Pystyt näin 
vapaut tamaan itsesi tunteen vallasta, Pennanen nos-
taa esimerkin. 

 
Hyödylliset ja haitalliset ajatukset
Tärkeä oppi on se, etteivät mielen tuottamat ajatukset 
ole yhtä kuin todellisuus. Ihmismielen tehtävä on tuot-
taa jatkuvasti erilaisia tulkintoja ja arvioita. Ajatusten 
osumatarkkuus ei ole kuitenkaan aina kovin luotet-
tava. Se ei olisi haitallista, ellei ihminen itse pitäisi aja-
tuksiaan tarkkoina kuvauksina todellisuudesta. 

– Osa ajatuksista on hyödyllisiä, osa hyödyttömiä 
ja jopa vahingollisia. Vain hyödyllisiä, omien arvojen 
ja päämäärien suuntaan vieviä ajatuksia kannattaa 
kuunnella tosissaan. Ajatusten vaikutus toimintaamme  
onkin paljon tärkeämpää kuin niiden sisältö, Pietikäi-
nen korostaa. >>
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Pystyt 
vapauttamaan 
itsesi 
tunteen 
vallasta.
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O
len löytänyt uudelleen läsnäolemisen taidon, 
joka  minulla oli lapsena. Elämästä on tullut pal-
jon iloisempaa ja motivoivampaa. Perehdyin 
mindfulnessiin life coach- eli elämäntaidon val-
mentajan koulutuksen myötä 2012 alussa. 

Mindfulness on selkeyttänyt hänen elämän-
katsomustaan. 

– En enää arvota ja tulkitse ympärillä tapahtuvia asioita yhtä jyrkäs-
ti kuin ennen. Oma arvojärjestykseni on sen sijaan vahvistunut. Enää 
ei ole myöskään kiirettä ja stressiä. 

Mämmi kertoo, että myös hänen aistihavaintonsa ovat vahvistu-
neet.  

– Näen, kuulen ja havainnoin maailmaa paremmin, ja kaikki vä-
rit ovat voimistuneet. Keho on alkanut kertoa, milloin olen esimer-
kiksi syönyt tarpeeksi tai mitä ruokia se kaipaa. 

Jatkuvassa kiireessä elävän ihmisen aistimaailma on hänen mu-
kaansa monesti aivan tukossa. 

– Miltei puolet elämästä jää monelta havaitsematta. Täysillä elä-
misen käsite on myös aika vääristynyt – minulle se tarkoittaa sitä, 
että olen 110-prosenttisesti läsnä tässä hetkessä. Jos esimerkiksi juon 
viiniä ja humallun siitä, se tuntuu epämiellyttävältä, koska se vie mi-
nua pois läsnäolemisesta.  >>

Selkeämpää
elämää

Alakulo, kärsimys 
ja suru kuuluvat 
elämään yhtä lailla
kuin ilo ja onni.

Toimittaja, elämäntaidon valmentaja ja 
kirjailija Sanna Mämmin elämä on muuttunut 
mindfulness-menetelmään perehtymisen 
myötä. Arvomaailmaan on tullut uusia sävyjä, 
ja aistihavainnot ovat terävöityneet. 

Kun tarkkailee, millaisia ajatuksia mielessä liik-
kuu, niistä tulee tietoiseksi. Omien ajatusten 
havainnointia voi harjoitella yksinkertaisella 
tavalla kirjoittamalla niitä välillä paperille. 

– Esimerkiksi kun ajattelet olevasi typerä, 
kirjoita ylös, että ”minulla on ajatus, että olen 
typerä. Seuraavassa vaiheessa voit todeta näin: 
”Huomaan, että ajattelen olevani typerä.” Näin 
harjoitellen saat vähitellen etäisyyttä ajatuk-
siisi ja pystyt paremmin valitsemaan, miten 
niihin reagoit, Pietikäinen kuvailee.

Kaikki tunteet tutuiksi
Toinen tärkeä oppi on, että tunteet ovat tar-
peellisia eivätkä suinkaan vihollisiamme. Ne 
viestittävät ihmisen syvistä tarpeista, eikä nii-
tä pidä yrittää kontrolloida tai vältellä. 

– Meille on opetettu, että tunteita voi hal-
lita ja epämiellyttävistä tunteista pitää pyrkiä 
eroon. Kun tunne on riittävän vahva, sitä on 
vaikea hallita. Ihminen alkaa kaikin keinon 
kamppailla tunnetta vastaan, jolloin se päin-
vastoin vain vahvistuu, Pietikäinen huomioi. 

Mindfulnessissa pyritään paitsi havainnoi-
maan myös hyväksymään kaikki tunteet. Kan-
nattaa muistaa, että alakulo, kärsimys ja suru 
kuuluvat elämään yhtä lailla kuin ilo ja onni. 

Tietoisen läsnäolon omaksumisesta on 
hyötyä myös parisuhteessa. Usein katsom-
me kumppaniamme arvostelevien silmälasien  
kautta:  hänen pitäisi muuttua esimerkiksi  
kohte liaammaksi ja pitkäpinnaisemmaksi, 
jotta suhteemme voisi paremmin. Mieli tuot-
taa monen laisia arvostelevia ajatuksia, joihin 
mindfulness-menetelmällä saa etäisyyttä. Kun 
on aidosti läsnä ja kuuntelee toista tietoisen hy-
väksyvästi, aistii myös paremmin toisen tun-
netiloja ja tarpeita. n

 Sanna Mämmi:



Sanna Mämmiä ei 
sadesää haittaa. 
Kävely sateen 
ropinassa  
rauhoittaa mieltä.
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kyse on  
tietoisesta  

hyväksyvästä  
läsnä olosta  

tässä  
hetkessä.

kyseessä on taito, 
jonka oppii vain  
harjoittelemalla  

ja aktiivisesti  
havainnoimalla. 

Harjoittelun avulla  
ei pyritä onnellisuuteen,  

vaan myös epä- 
miellyttävien ja negatiivisten  

tunteiden hyväksyntään.  
ne tulevat ja  

menevät.

erityistä hyötyä  
mindfulness tuo omaan  

käyttäytymistavan valintaan.  
Voimakkaat tunteet vaikeuttavat  

usein omien arvojen ja pää-
määrien mukaan toimimista.  

kun niihin saa välimatkaa,  
pystyy valitsemaan, miten  

 tunnetilaan reagoi. 

Mindfulnessin  
avulla kanssaihmiset ja  

heidän tarpeensa voi  
kohdata hyväksyvästi ja  
läsnäolevasti. Tästä on  
erityisen paljon hyötyä  

parisuhteessa. 

Mindfulnessiin  
ei liity mitään erityisiä  
kaavoja tai mantroja.  

Tavoite on oppia havain-
noimaan oman kehon  

tuntemuksia, kuten  
hengitystä tai  

syömistä. 

omia tunteita  
ja ajatuksia ei  

vältellä tai torjuta,  
vaan niitä kuunnellaan  

hyväksyvästi ilman  
arvostelevia  

ajatuksia.

Mindfulness 

Parannusta ihmissuhteisiin
Sanna Mämmi kokee, että ajattelutavan muutos on tuonut selvää 
parannusta myös hänen ihmissuhteisiinsa. 

– Mindfulness luo armollisuutta toisia ihmisiä kohtaan. Ym-
märtää, että ihmiset eivät ole tahallisesti pahoja sinua kohtaan, 
vaan heillä on käyttäytymisensä takana jokin syy. 

Ennen menetelmään perehtymistä hän kävi läpi vaikean elä-
mänkriisin. 

– Kun ryhdyin kriisin jälkeen mietiskelemään, sain purettua 
kehosta pois pahaa oloa. Kehon välittämillä tuntemuksilla on ai-
na jokin viesti. Kun niitä käsittelee ja pohtii, pystyy myös hallitse-
maan elämää paremmin.

Rauhaa elämään
Mämmi suosittelee mindfulnessia eri-
tyisesti kaikille, jotka huomaavat käyvän-
sä ylikierroksilla. 

– Olen itsekin hyvin energinen ihminen, ja 
hukkuisin kaiken tekemisen alle, jos en olisi löy-
tänyt tätä menetelmää. Mindfulness on hyvä 
myös riippuvuuksista kärsiville, koska siinä ope-
tellaan päästämään asioista irti.

Mindfulnessia voi jokainen harjoitella syys-
illan pimentyessä esimerkiksi seuraavalla ta-
valla. 

– Sammuta tv, puhelin ja netti. Sytytä kynt-
tilöitä ja istu aivan hiljaa silmät kiinni. Hengi-
tä rauhassa ja keskity vain kuuntelemaan ym-
päristön ääniä, Sanna Mämmi opastaa. n


