
 

 

Tunne Arvosi. 

Tutut Tunteet 
Tavoitteet: Omien tunteiden ja niiden vaikutuksen tunnistaminen. 

Harjoituksen ohjeistus ja toteutus 
Osallistujat valitsevat oheisesta TUNNESANA-listasta heille kaikkein tyypillisimmät 

myönteiset ja kielteiset tunnetilat. Tunnetiloja valitaan kolme myönteistä ja kolme 

kielteistä. 

Esimerkki: 

1. Levollinen. Minulla on kaikin puolin mukava ja itsevarma olo kun olen hoitanut asiat ajallaan ja 

levännyt tarpeeksi. Olen silloin läsnä ja sydämensykkeeni on rauhallinen, en stressaa. 

2. Toiveikas. Uskon että lähitulevaisuudessa tapahtuu jännittäviä ja mielenkiintoisia asioita. 

Toiveikkaana olen myös utelias tulevan suhteen ja etsin tietoa internetistä ja keskustelen ihmisten 

kanssa. 

3. Luottavainen. Mukava olotila jossa uskon että kivoja asioita tapahtuu ja ihmiset joiden kanssa 

olen sopinut asioita, hoitavat oman osuutensa. Tästä seuraa levollinen ja toiveikas olotila. 

Luottavainen olo on myös rauhallinen ja rauhoittava olotila. 

4. Stressaantunut, tämä tunne aiheuttaa sydämenhakkaamista ja pelkoa. Pelko johtuu siitä, ettei 

voi olla varma että asiat hoituvat hyvin, vaan saattaa olla todellisia tai kuviteltuja uhkakuvia omissa 

ajatuksissa. Stressi helpottuu kun ottaa vaikka yhden illan ihan rauhallisesti kotona ja saa jutella 

jonkun luotettavan ihmisen kanssa. Silloin alkaa taas luottaa itseensä. Stressi annattaisi hoitaa heti 

näillä keinoin pois. 

5. Ahdistunut. Tätä oloa kokee usein kun lukee tai kuulee ikävistä tapahtumista. Toisille ihmisille, 

eläimille ja luonnolle aiheutuneet kärsimykset koskettavat ja luovat ahdistusta joka puristaa rintaa. 

Ahdistuksessa on vähän hyvääkin; se kertoo, että en hyväksy joitakin asioita ja pyrin omalta 

osaltani tekemään parempia ratkaisuja. 

6. Ärtynyt. Joskus toisten ihmisten puheet ärsyttävät. Saatan ärsyyntyä myös mustavalkoisista 

perustelemattomista mielipiteistä esim. jotakin ihmisryhmää kohtaan. Ärtymykseen auttaa, kun 

ajattelee että onneksi kokee oman maailmankuvansa olevan avarampi ja moniulotteisempi. Vaikka 

silloin tulee taas ihmettelevä olo; Onko asia kuitenkaan näin, kun ärsyynnyn kyseisenlaisista 

puheista? Mikä on sallittua ja mikä ei? 

Millaisiin tilanteisiin ylläolevat tunteet liittyvät? Osallistujat kirjaavat jokaisen tunteen 

perään, millaisissa tilanteissa tunne esiintyy ja miten hän toimii kyseisen tunteen 

varassa. Mikäli osallistuja huomaa tehtävän aikana, että tunnetilassa voisi olla parempi 

tapa toimia, kirjaa hän myös sen ylös. 

Huomioita: Ohjaajan kannattaa tulostaa osallistujille valmiiksi tunnelistat. 

 



 

 

 

 
 

 

 


