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MitMitää stressi on?stressi on?
�� Stressin vaikutukset kehossaStressin vaikutukset kehossa

�� Aivojen muistimekanismismeistAivojen muistimekanismismeistää: miss: missää??

�� Tunteiden merkitysTunteiden merkitys

�� Stressin vaikutukset aivoissa: muisti ja tarkkaavaisuusStressin vaikutukset aivoissa: muisti ja tarkkaavaisuus

StressaantumisalttiudestaStressaantumisalttiudesta
�� TemperamenteistaTemperamenteista

�� PersoonallisuudestaPersoonallisuudesta

�� ItsetunnostaItsetunnosta

Uni paras lUni paras lääääke onke on
�� Unen merkitys Unen merkitys 

UnihUnihääiriiriööististää......
© S.Hiltunen / 24.10.2013
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Ehkäisevä
välittäjäaine: 
Riittää!

Lisämunuaisten kuori: 
kortisolin tuotanto

PalautuminenPalautuminen

OLEELLISTA!OLEELLISTA!

Stressitilanne

ACTH: Lisää
kortisolia!

Pelkotilanteet:   HPA-akseli

Kortisoli: 
Vauhtia!

Tunnistaa herkästi, 
muistaa herkästi vastaavat 
tilanteet ja vihjeet

-syke kiihtyy
- hengitys kiihtyy
- vatsan toiminta,

ajattelu laantuu jne.

Amygdala

HPAHPA--akseliakseli

hypotalamushypotalamus--aivolisaivolisääkeke--

lislisäämunuaisakselimunuaisakseli

valvoo 
kortisolin 
määrää

HippokampusHippokampus

Autonominen hermosto
aktivoituu

© S.Hiltunen / 24.10.2013

ItsetuntoItsetunto

TemperamentitTemperamentit

Fysiologiset
reaktiot

TULKINTATULKINTA
Havaitseminen

TemperamentitTemperamentit
MikMikää onon
stressi stressi 

SINULLE?SINULLE?

Stressin 
aiheuttajat

Vaatimusten 
ja resurssien 

välillä

Panostuksen 
ja saavutusten 

välillä

Arviointi 
(appraisal)

Päätöksenteko-
ja oppimiskyky 

heikkenevät
�

SelviytymiskeinotSelviytymiskeinot
PalautuminenPalautuminen

OppiminenOppiminen

KIELTEISET
tunteet

Tunnusmerkit

StressiStressi
StressitilaStressitila

Ristiriita

© S.Hiltunen / 24.10.2013
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SAMASAMA hermoverkko hermoverkko 
aktivoituu:aktivoituu:

�� oppimisvaiheessa oppimisvaiheessa JAJA
�� mieleenpalautettaessamieleenpalautettaessa

Korteksi eli (iso)aivokuoriKorteksi eli (iso)aivokuori
�� Havaitseminen Havaitseminen -- aistialueetaistialueet
�� Toiminnan ohjaus Toiminnan ohjaus --

otsalohkootsalohko
�� Assosioimalla oppiminen:Assosioimalla oppiminen:

�� tiedon yhdisttiedon yhdistääminenminen
�� aikaisempien aikaisempien 

yhdistelmien tuottaminenyhdistelmien tuottaminen
�� assosiaatioalueet assosiaatioalueet 

ppäääälaellalaella
�� Tiedon sTiedon sääilytys = ilytys = ssääililöömuistimuisti

© S.Hiltunen/ 2.2.2011

Muisti Muisti -- missmissää??

Aivojen syvAivojen syväät osatt osat

 Sinikka Hiltunen / 7.10.2011

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.shockmd.com/2009/06/02/hippocampus-and-depression/ 

Näköaivokuori 

Assosiaatio-
alueet 

Aivokurkiainen 

Kuuloaivokuori 

Hippokampus 

Etuotsalohko 
(PFC) 

Pikkuaivot 

Limbiset Limbiset 
alueet = alueet = 
TunnealueetTunnealueet
nk. matelijan nk. matelijan 
aivot aivot --
primitiiviprimitiivi--

reaktiot!reaktiot!

Muisti Muisti -- missmissää??
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ViestintViestintViestintViestintViestintViestintViestintViestintääääääää aivoalueiden vaivoalueiden vaivoalueiden vaivoalueiden vaivoalueiden vaivoalueiden vaivoalueiden vaivoalueiden väääääääälilllilllilllilllilllilllilllillääääääää

Palva Satu & Matias, 2010:Palva Satu & Matias, 2010:

�� Lyhytkestoisen Lyhytkestoisen 
muistin muistin yllyllääpidonpidon
aikana hermosolujen aikana hermosolujen 
toiminta toiminta synkronoituusynkronoituu

�� mahdollistaa mahdollistaa 
aivoalueiden vaivoalueiden väälisen lisen 
viestinnviestinnäänn

-- MEGMEG-- ja EEG ja EEG --mittausmittaus

 11.8.2010/ Sinikka Hiltunen

onlinemedicinetips.com 

Hermosolut Hermosolut Hermosolut Hermosolut Hermosolut Hermosolut Hermosolut Hermosolut –––––––– oppimisen perustaoppimisen perustaoppimisen perustaoppimisen perustaoppimisen perustaoppimisen perustaoppimisen perustaoppimisen perusta

�� Neuronien vNeuronien vääliset liset 
yhteydet yhteydet 

= synapsit= synapsit
�� muuttuvat muuttuvat 
�� lislisääääntyvntyväätt
�� karsiintuvat karsiintuvat –– vain vain 

tarpeelliset starpeelliset sääilyvilyväätt

aivomassa kasvaa aivomassa kasvaa 
kyseisellkyseisellää alueellaalueella

kognitiivinen reservikognitiivinen reservi

© S.Hiltunen/26.8.2013

http://www.sciencephoto.com/media/307751/view
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Limbiset alueetLimbiset alueetLimbiset alueetLimbiset alueetLimbiset alueetLimbiset alueetLimbiset alueetLimbiset alueet
Tukiaktiviteetti 

esim. tunnealueilta
Aivot ovat Aivot ovat aktiiviset AINAaktiiviset AINA

Signaalin kulku Signaalin kulku 
hermosolujen vhermosolujen väälilllillää
voi hvoi häävitvitää
taustakohinaantaustakohinaan
= synkronisaatio = synkronisaatio 
hhääviviääää, h, hääipyy... ipyy... ––
muisto muisto –– asia katoaa...asia katoaa...

�� mikmikää avuksi? avuksi? --
TUKIAKTIVITEETTITUKIAKTIVITEETTI

muiltamuilta aivoalueilta, mm. aivoalueilta, mm. 
tunnealueilta (limbiset tunnealueilta (limbiset 
alueet)alueet)

© S.Hiltunen/ 10.2.2013

Tukiaktiviteettia Tukiaktiviteettia antavatantavat

�� ttäärkerkeäät asiat:t asiat:
�� kiinnostuskiinnostus

�� motivaatiomotivaatio

�� sinnikkyyssinnikkyys

�� tarkkaavaisuustarkkaavaisuus

�� onnistuneet onnistuneet 
harjoituksetharjoitukset

�� (my(myöönteinen) palautenteinen) palaute

Tukiaktiviteetti 

esim. tunnealueilta

Konteksti = tilanne tallentuu Konteksti = tilanne tallentuu Konteksti = tilanne tallentuu Konteksti = tilanne tallentuu Konteksti = tilanne tallentuu Konteksti = tilanne tallentuu Konteksti = tilanne tallentuu Konteksti = tilanne tallentuu itsestitsestitsestitsestitsestitsestitsestitsestäääääääääääääääännnnnnnn!!!!!!!!

HYÖDYNNÄ!

MikMikää nnääististää on mukana on mukana 

silloin, kun silloin, kun normaalistinormaalisti

painat nimepainat nimeää, salasanaa , salasanaa 

tai tunnuslukua tai tunnuslukua 

mieleesi?mieleesi? © S.Hiltunen/ 8.3.2013



6

Tukiaktiviteettia Tukiaktiviteettia antavatantavat

�� ttäärkerkeäät asiat:t asiat:
�� pelot ja pelot ja 

huolestuneisuushuolestuneisuus

�� traumat traumat 

�� stressi ja paineetstressi ja paineet

�� jjäännittnnittääminenminen

Tukiaktiviteetti 

esim. tunnealueilta

Tilanne tallentuu Tilanne tallentuu Tilanne tallentuu Tilanne tallentuu Tilanne tallentuu Tilanne tallentuu Tilanne tallentuu Tilanne tallentuu itsestitsestitsestitsestitsestitsestitsestitsestäääääääääääääääännnnnnnn!!!!!!!!

© S.Hiltunen/ 8.3.2013

MacNamara ym., 2011:MacNamara ym., 2011:
�� 45 opiskelijaa45 opiskelijaa
�� esitettiin 2 tai 6 esitettiin 2 tai 6 

kirjaimen sarjoja:kirjaimen sarjoja:
�� paina kirjaimet paina kirjaimet 

mieleesi mieleesi –– 5 s5 s
�� neutraali tai neutraali tai 

vastenmielinen kuvavastenmielinen kuva
�� 2 s2 s
�� ei tarvitse tehdei tarvitse tehdää

mitmitäääänn

�� MitkMitkää kirjaimet olivat?kirjaimet olivat?

Tunteiden vaikutus tyTunteiden vaikutus työömuistiinmuistiin

© S.Hiltunen/ 8.3.2013
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© S.Hiltunen/ 8.3.2013

Tunteiden vaikutus tyTunteiden vaikutus työömuistiinmuistiin

MacNamara ym. 2011:MacNamara ym. 2011:
�� tunteet tunteet eiveiväätt vaikuttaneet vaikuttaneet 2 2 

kirjaimenkirjaimen muistamiseenmuistamiseen
�� MUTTAMUTTA: : 6 kirjaimen6 kirjaimen

muistaminen oli muistaminen oli 
HEIKOMPAA HEIKOMPAA vastenmielistenvastenmielisten
kuvien jkuvien jäälkeenlkeen

�� AhdistuksenAhdistuksen kkääsittely sittely 
kuormittaa kuormittaa samaa aivojen samaa aivojen 
aluettaaluetta kuin kuin 
tarkkaavaisuuden listarkkaavaisuuden lisääääminenminen

Tunne: 

vastenmielinen–neutraali

Tarkkaavaisuuden kuormitus: 

6 kirjainta–2 kirjainta

6 kirjaimen muististapalautus,
% oikein

73.25
69.18
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%
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TehtTehtäävvää 3: 3: Stressin metaforatStressin metaforat

�� TTääydennydennää lausetta:lausetta:
�� Stressi on kuinStressi on kuin……

�� 22--4 erilaista loppua4 erilaista loppua

© S.Hiltunen / 24.10.2013
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TehtTehtäävvää 5: 5: Stressin metaforatStressin metaforat

�� PienryhmissPienryhmissää::

�� muokkaa omaamuokkaa omaa stressikokemustasi stressikokemustasi 
�� usein vastakohta on hyvusein vastakohta on hyvää!!

�� ryhmryhmää tarjoaa ehdotuksia... tarjoaa ehdotuksia... 

�� tarkkaile, miten kokemus muuttuu...tarkkaile, miten kokemus muuttuu...

�� mymyöös ryhms ryhmää voi tarkkailla: muuttuuko voi tarkkailla: muuttuuko 
kokemus mykokemus myöös tunnetasolla: ilmeet, s tunnetasolla: ilmeet, 
eleet, asento...eleet, asento...

© S.Hiltunen / 24.10.2013

Mantelitumake Mantelitumake –– amygdalaamygdala

�� ““pelkotumakepelkotumake””

Hippokampus Hippokampus on ton täärkerkeää::

�� tallentaa kontekstin tallentaa kontekstin 
piirteet piirteet –– paikkasolut:paikkasolut:

�� palkkiopalkkio--odotukset ja odotukset ja 
tehttehtäävvään vaihe (tavoite)n vaihe (tavoite)

�� pitkpitkääkestoisen muistijkestoisen muistijääljen ljen 
kiinnittyminen kiinnittyminen –– unen unen 
aikanaaikana

SyvSyvSyvSyvSyvSyvSyvSyväääääääät alueet t alueet t alueet t alueet t alueet t alueet t alueet t alueet -------- tunnealueettunnealueettunnealueettunnealueettunnealueettunnealueettunnealueettunnealueet
Tukiaktiviteetti aivokuorelle

© S.Hiltunen/ 23.4.2012
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Amygdala
Stressitilanne

Stressin vaikutusketju aivoissa: 
HPA-akseli ja hippokampus

Lisämunuainen

HippokampusHippokampus
�� vväähemmhemmään jyvn jyväässoluja/pvssoluja/pv

(hammaspoimu)(hammaspoimu)
�� solutuhoasolutuhoa

(alueet CA1 ja CA3)(alueet CA1 ja CA3)

Ehkäisevä signaali –
vaimenee, jää pois!!

Lisää kortisolia

LIIKAA kortisolia 
veressä!!!

Tilanteen tulkintaTilanteen tulkinta

Aktivoi

Aktivoi

Hypotalamus

Aivolisäke

© S.Hiltunen / 24.10.2013

Krooninen stressi ja muisti:Krooninen stressi ja muisti:Krooninen stressi ja muisti:Krooninen stressi ja muisti:Krooninen stressi ja muisti:Krooninen stressi ja muisti:Krooninen stressi ja muisti:Krooninen stressi ja muisti:
JYVJYVJYVJYVJYVJYVJYVJYVÄÄÄÄÄÄÄÄSSOLUJEN MUODOSTUSTASSOLUJEN MUODOSTUSTASSOLUJEN MUODOSTUSTASSOLUJEN MUODOSTUSTASSOLUJEN MUODOSTUSTASSOLUJEN MUODOSTUSTASSOLUJEN MUODOSTUSTASSOLUJEN MUODOSTUSTA

�� VVÄÄHENTHENTÄÄVVÄÄTT: : 
�� PitkPitkääaikainen aikainen 

stressistressi

�� GlukokortikoiditGlukokortikoidit

�� IkIkääääntyminenntyminen

�� LISLISÄÄÄÄVVÄÄTT::
		Virikkeinen Virikkeinen 

ympympääristristöö
		LiikuntaLiikunta
		EstrogeeniEstrogeeni
		Uuden oppiminenUuden oppiminen

© S.Hiltunen / 24.10.2013
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Opettele tulkitsemaan 

uudella tavalla!SynnynnSynnynnääinen temperamentti ja inen temperamentti ja 

aikaisemmat kokemukset perustana:aikaisemmat kokemukset perustana:

�� kielteinen tulkinta:kielteinen tulkinta:
�� kovat vaatimukset itsekovat vaatimukset itseää kohtaankohtaan
�� ajan riittajan riittäämmäättttöömyyden tunnemyyden tunne
�� ttööiden paljouden tunneiden paljouden tunne
�� itsen riittitsen riittäämmäättttöömyyden tunnemyyden tunne

�� kortisolin erityksen liskortisolin erityksen lisääääntyminenntyminen
�� hippokampuksen toiminnan hhippokampuksen toiminnan hääiriiriöött
�� muistihmuistihääiriiriöött ⇒⇒ en anna periksien anna periksi

Stressitilanteiden Stressitilanteiden Stressitilanteiden Stressitilanteiden Stressitilanteiden Stressitilanteiden Stressitilanteiden Stressitilanteiden 
tulkintatulkintatulkintatulkintatulkintatulkintatulkintatulkinta

© S.Hiltunen/ 8.3.2013

© S.Hiltunen / 24.10.2013

Panosta palautumiseen:Panosta palautumiseen:

DistractionDistraction –– ””katkaisuhoitokatkaisuhoito”” –– itsen itsen 
harhauttaminenharhauttaminen

�� pelko (huolet, murheet, stressi) on hyvin pelko (huolet, murheet, stressi) on hyvin 
tehokas tukiaktiviteetin antajatehokas tukiaktiviteetin antaja

�� pitpitääää tehokkaasti tarkkaavaisuuden tehokkaasti tarkkaavaisuuden 
vangittuna huolenaiheeseen:vangittuna huolenaiheeseen:
�� tytyööhuolet aktivoivat aivoja huolet aktivoivat aivoja –– uni kuni käärsii!!rsii!!

�� huolten mhuolten määrehtiminen masentaa!!rehtiminen masentaa!!

�� vaatii myvaatii myöös ERITTs ERITTÄÄIN TEHOKASTA IN TEHOKASTA 
itsen harhautustaitsen harhautusta © S.Hiltunen / 24.10.2013
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Panosta palautumiseen: flowPanosta palautumiseen: flow

Palautumiskeinolla flowPalautumiskeinolla flow--tilaan!!tilaan!!
Flow Flow –– ajanriento ajanriento –– optimaalinen optimaalinen 
kokemuskokemus
Mihaly Csikszentmihalyi 1975, 2005Mihaly Csikszentmihalyi 1975, 2005

© S.Hiltunen / 24.10.2013

MikMikää on on sinun sinun 
yleisin yleisin 
palautumiskeinpalautumiskein
osi?osi?

ONKO se ONKO se 
riittriittäävväänn
tehokastehokas? Vrt. ? Vrt. 
flowflow

�� TehtTehtäävväällllää selvselväät pt päääämmäääärräätt. . 
�� Keskittyminen on Keskittyminen on ttääydellistydellistää. . 
�� Oman minOman minään arviointi n arviointi 

vväähenee. henee. 
�� Ajantaju katoaa. Ajantaju katoaa. 
�� Palaute vPalaute väälitlitööntntää. . 
�� Kyvyt ja tehtKyvyt ja tehtäävvään vaativuus n vaativuus 

ovat tasapainossa. ovat tasapainossa. 
�� Tunne, ettTunne, ettää hallitsee tilanteen. hallitsee tilanteen. 
�� TehtTehtäävvää itsessitsessääään palkitseva.n palkitseva.

KotitehtKotitehtäävvää: Palautuminen: Palautuminen

© S.Hiltunen / 24.10.2013



12

�� KetkKetkää ovat erityisen alttiita stressaantumaan?ovat erityisen alttiita stressaantumaan?

�� Tietyt temperamenttipiirteetTietyt temperamenttipiirteet
�� korkea turvallisuushakuisuuskorkea turvallisuushakuisuus

�� hidas sopeutuvuushidas sopeutuvuus

�� korkea kiitoksenkaipuukorkea kiitoksenkaipuu

�� korkea skorkea säääännnnööllisyysllisyys

�� korkea sinnikkyyskorkea sinnikkyys

�� Persoonallisuuden piirteistPersoonallisuuden piirteistää

�� tunnollisuus tunnollisuus –– vaatii itseltvaatii itseltääään paljon, perfektionismin paljon, perfektionismi

�� Heikko perusitsetunto, jota yritetHeikko perusitsetunto, jota yritetääään kompensoida n kompensoida 
suoritusitsetunnollasuoritusitsetunnolla

�� minminääkkääsitykset ovat opittuja ajattelutapoja, uskomuksiasitykset ovat opittuja ajattelutapoja, uskomuksia ––
niitniitää voi oppia uudelleen! voi oppia uudelleen! ☺☺

StressaantumisalttiusStressaantumisalttius

© S.Hiltunen / 24.10.2013

Temperamentti - mitä se on?

• joukko synnynnäisiä taipumuksia 
tai valmiuksia:
• tapa reagoida toistuvasti samalla 

tavalla samankaltaisessa 
tilanteessa
• ulkoisiin ärsykkeisiin ja/tai
• sisäisiin ärsykkeisiin 

• tapa, jolla toimii, tekee asioita
© S.Hiltunen / 9.11.2009
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Temperamentti Temperamentti -- mitmitää se on?se on?

� temperamentit 
noudattavat 
normaalijakaumaa:

� poikkeavat havainnot 
(outliers) oleellisia: 
� korkea tai matala 

temperamenttipiirre: 
sijoittuu jakauman 
ääripäihin

© S.Hiltunen / 9.11.2009

Temperamentti - mitä se on?

� EI tarkoita käyttäytymistä reaktion 

seurauksena: 

käyttäytymistapansa ihminen valitsee

� jankkaamistaipumus liittyy temperamenttiin, mutta 

mitä ihminen NNÄÄYTTYTTÄÄÄÄ ulospäin, on valinta- ja 

oppimiskysymys: 

� ihminen voi ppäääättttääää lopettaa jankkaamisen (ajoissa) ☺

© S.Hiltunen / 29.11.2012
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Temperamenttipiirteitä: Cloninger (TPQ, TCI)

ElEläämyshakuisuus myshakuisuus 
((novelty seeking, NSnovelty seeking, NS))
� innostuu uusista ärsykkeistä, 

jotka vihjaavat palkkioon tai 
rangaistuksen välttämiseen: 

� innostuu uusista asioista ja 
muutoksista, impulsiivinen

� innokas oppimaan/ tekemään uutta
� näkee erilaiset asiat:

� “miten asian voisi tehdä toisin”
� kyllästyy rutiineihin, inhoaa sääntöjä
� tuhlaileva, huolimaton
� ei stressaannu helposti, vaikka 

muutoksia paljon ja jatkuvasti
� MUTTA: 

� tuhlailevaisuus...
� voi jättää asioita kesken 

(sinnikkyys?)

TurvallisuushakuisuusTurvallisuushakuisuus
((harm avoidance, HA)harm avoidance, HA)
� reagoi intensiivisesti kielteisiin 

ärsykkeisiin tai niiden 
mahdollisuuteen:

� välttää riskejä
� pitää rutiineista, ohjeista
� “tehdään kuten ennenkin”
� suhtautuu varovaisesti kaikkeen 

uuteen
� huolestunut, pessimistinen, 

väsynyt
� oppijana pääsee varmasti tuloksiin  

jos ei muutoksia
� muutokset - stressin aihe 

� tarvitsee sopeutumisaikaa
� suorituskyky laskee helposti: 

esim. oppimisympäristö

Säännöllisyys - rytmisyys
Korkea:
� säännölliset rytmit: nukkuminen, 

syöminen, suolen toiminta jne.
� järjestys tärkeää:

� tavarat, teot, jopa 
ajatukset

� keräily-järjestely: rahat, 
postimerkit etc.

� suunnittelu: 
� pitkä tähtäin, koko elämä
� ei varasuunnitelmia

� muutokset hankalia – sotkevat 
kaiken

� tapojensa orja 
� (jos ei elämyshakuinen)

Temperamenttipiirteitä

Matala:
�ei mitään rytmiä: voi 

nukkua/syödä koska vain, 
missä vain

� järjestys ja 
suunnitelmallisuus ei 
ominaista

© S.Hiltunen / 3.10.2013

Tunnistitko itsesi?Tunnistitko itsesi?
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Sopeutuvuus
� oleellista sopeutumisen nopeus:
Hidas sopeutuja
Lapsena:
� miten helposti nukahtaa 

vieraassa paikassa
� joka asiaan Ei

� jos vanhemmat nopeita sopeutujia, 
sitä pahempi

� samat lelut, sama satu uudell.
� tulkitaan usein kiukutteluksi

� elämä jokseenkin kurjaa
� anna riittävästi AIKAA 

sopeutumiseen
� luokan vaihto, opettajan 

vaihtuminen, opetustavan 
vaihtuminen – aiheuttaa 
vastustusta

Temperamenttipiirteitä

Aikuisena:
� ei tunne vaihtelun tarvetta
� lomamatkat esimerkkinä
� tulkitaan usein hankalaksi:

� ei voi vain päättää toimia 
nopeammin – synnynnäisyys

� KAIKKI muutos stressin aihe:
� asiat pysykööt ennallaan
� voi johtaa konservatiisiin 

asenteisiin
� riippuu profiilista

Nopea sopeutuja
� harkinta voi pettää

Tunnistitko itsesi?Tunnistitko itsesi?

© S.Hiltunen / 3.10.2013

Temperamenttipiirteitä
Sinnikkyys (persistence, 

Cloninger, TCI)
� pitäytyy palkkion mahdollisuutta 

lisäävässä käyttäytymisessä
� ei helposti häirittävissä, palaa 

nopeasti tehtävän pariin 
keskeytyksen jälkeen

� osaa hyvin keskittyä, jatkaa 
sinnikkäästi loppuun, kun muut 
ovat jo antaneet periksi

� lapsena hyvä koulutyöhön 
keskittyminen mutta jankkaa 
helposti

� joskus liika sinnikkyyskin voi 
olla ärsyttävää

� voi johtaa kielt.tunteisiin, jos 
turvallisuushakuisuus korkea tai 
itseohjautuvuus matala

Häirittävyys (distractibility, 
Windle, 1992)

� taipumus vaihtaa 
tarkkaavaisuuden kohdetta 
(häiriintyä) helposti

� unohtaa asioita, kun lähtee uuden 
ärsykkeen perään

� lapsena helppo: voi johdattaa 
huomion muualle mutta unohtelee 
helposti

� tarttuu heti toimeen, nopea 
motivoitumaan

� asiat jäävät helposti kesken (JOS 
ei sinnikäs)

� aikuisena voi oppia tekemään 
monta asiaa yhtaikaa??

� keski-iässä haitta: multi-tasking –
heikompi oppimiskyky, muisti

© S.Hiltunen / 3.10.2013

Tunnistitko itsesi?Tunnistitko itsesi?
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Kiitoksenkaipuu
(reward dependence; Cloninger)

� reagoi intensiivisesti 
etenkin sosiaaliseen 
palautteeseen:
� riippuvainen ulkopuolisesta 

myönteisestä palautteesta
� “ylisosiaalinen”
� kunnianhimoinen, MUTTA:

� tunnepohjaiset tilannearviot
�vaihtaa mielipidettä herkästi
�esimiehenä ei pysty 

ottamaan vastuuta ikävistä
päätöksistä

välittäjäaine: noradrenaliini

Temperamenttipiirteitä

Seurallisuus
(socialability, Buss&Plomin)
� mieluumm. yhdessä kuin yksin:
� mielihyväpalkkiot:

� muiden läsnäolo
� kiva tehdä yhdessä

(harrastukset)
� muiden huomion 

kohteena: arvostus, 
kiitos, palkkiot/palkinnot

� lapsena lahja: pidetty, 
vahvistaa itsetuntoa

� matala seurallisuus:
� riippumaton muiden mielipit.
� muutama hyvä ystävä

© S.Hiltunen / 19.1.2012

usein piirteet tukevat 
toisiaan:

� nopea sopeutuvuus + 
korkea elämyshakuisuus

� ihminen hakee 
innokkaasti uusia 
kokemuksia ja uutta 
tekemistä, sopeutuu 
helposti uusiin 
olosuhteisiin, on valmis 
koska tahansa 
kokeilemaan jotain uutta

Temperamenttiprofiili =
eri temperamenttipiirteet yhdessä

joskus piirteet ovat 
ristiriitaisia:

� korkea elämyshakuisuus 
mutta matala sopeutuvuus

�haluaisi kyllä tehdä ja toimia, 
mutta kokee uudet 
sopeutumisen kaikkeen 
uuteen hankalana, joten jää
kotiin ja on silti tyytymätön

� Ristiriidat sisäisiä ja/tai 
ulkoisia – “ongelmia”
vuorovaikutuksessa, 
suvaitsevaisuudessa

© S.Hiltunen / 15.3.2013
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Hintsa ym., 2010: Temperamentit ja työstressi

� 613 henkeä, keski-
ikä 30-45 v

© S.Hiltunen / 3.4.2012

korkea

elämys
sinnikk.

matala

matala  turvall.    korkea �� korkea turvall.hak.korkea turvall.hak. + 
korkea sinnikkyyskorkea sinnikkyys

 vaativavaativa työ

�� matala elmatala eläämyshakmyshak. + 
korkea turvall.hak.korkea turvall.hak.

 tytyööstressistressi pitkpitkääkest.kest.

�� korkea elkorkea eläämyshakmyshak. + 
matala turvall.hak.matala turvall.hak. + 
korkeakorkea sinnikkyyssinnikkyys

 vaikutusmahdollivaikutusmahdolli--
suudetsuudet työssä par.

Temperamentti ja ympäristö

Tilanne antaa merkityksen:merkityksen:

� Goodness of fit
� ympäristö ylläpitää ja tukee piirrettä

� Poorness of fit
� yksilön ja ympäristön välinen ristiriita

�STRESSI

� jatkuva epämiellyttävä olo

© S.Hiltunen / 13.3.2009
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Pareittain:

�Mitkä piirteet 
tunnistit 
itsessäsi 
korkeana tai 
matalana?

© S.Hiltunen / 24.10.2013

Elämyshakuisuus
� elämykset tärkeitä

Turvallisuushakuisuus
� välttää riskinottoa, harmeja

Sopeutuvuus
� sopeutuu nopeasti

Säännöllisyys
� järjestys tärkeää

Sinnikkyys
� ei anna periksi

Häirittävyys
� ulkopuoliset häiriöt vievät 

huomion helposti muuanne
Kiitoksenkaipuu

� tarvitsee jatkuvasti myönteistä
palautetta

Seurallisuus
� mieluummin yhdessä kuin yksin

TehtTehtäävvää 7: Temperamentit, sis7: Temperamentit, sisääistystistystää

� Voivatko 
itsessäsi 
tunnistamasi 
stressautumis-
alttiuteesi 

� havainnot, 
kokemukset...

� puolesta -
vastaan

KotitehtKotitehtäävvää: Temperamentit ja stressi: Temperamentit ja stressi

© S.Hiltunen / 24.10.2013

Elämyshakuisuus
� elämykset tärkeitä

Turvallisuushakuisuus
� välttää riskinottoa, harmeja

Sopeutuvuus
� sopeutuu nopeasti

Säännöllisyys
� järjestys tärkeää

Sinnikkyys
� ei anna periksi

Häirittävyys
� ulkopuoliset häiriöt vievät 

huomion helposti muuanne
Kiitoksenkaipuu

� tarvitsee jatkuvasti myönteistä
palautetta

Seurallisuus
� mieluummin yhdessä kuin yksin
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Itsetunnon lajejaItsetunnon lajeja
1. Perusitsetunto1. Perusitsetunto ((basic selfbasic self--esteemesteem))

�� varhainen kiintymyssuhde perustanavarhainen kiintymyssuhde perustana
�� kehittyy vuorovaikutuksessa ympkehittyy vuorovaikutuksessa ympääristristöön kanssa:n kanssa:

HyvHyvää
�� kehuminenkehuminen
�� kuunteleminenkuunteleminen
�� kunnioittava puhekunnioittava puhe
�� huomionosoitukset ja huomionosoitukset ja 

halauksethalaukset
�� menestys urheilussa menestys urheilussa 

ja koulussaja koulussa
�� luotettavia ystluotettavia ystääviviää

�� luetteloiden lluetteloiden läähde: hde: 
http://www.rdc.ab.cahttp://www.rdc.ab.ca

HuonoHuono
�� kova kritiikkikova kritiikki
�� huutaminen ja lyhuutaminen ja lyöönnitnnit
�� vväälipitlipitäämmäättttöömyys, myys, 

naurettavaksi tekeminen, naurettavaksi tekeminen, 
kiusaaminenkiusaaminen

�� ttääydellisyysodotuksetydellisyysodotukset
�� epepääonnistumiset urheilussa ja onnistumiset urheilussa ja 

koulussakoulussa
�� uskottelu, ettuskottelu, ettää epepääonnistuminen koskee onnistuminen koskee 

koko minkoko minääää ei kertasuoritustaei kertasuoritusta

© S.Hiltunen / 24.10.2013

2. Tilanneriippuvainen itsetunto (2. Tilanneriippuvainen itsetunto (contingent SEcontingent SE) ) 
�� tunne, etttunne, ettää oma poma pääivittivittääinen suoriutuminen inen suoriutuminen 

ssäääätelee itsetuntoa telee itsetuntoa –– vertailu muihinvertailu muihin
�� riippuvainen riippuvainen koetustakoetusta menestyksestmenestyksestää ja ja 

epepääonnistumisista onnistumisista (itse(itseääään vahvistava!)n vahvistava!)
�� ylikriittinen ja armoton (ei anna anteeksi omia ylikriittinen ja armoton (ei anna anteeksi omia 

heikkouksia)heikkouksia)
�� perfektionismi, kunnianhimoperfektionismi, kunnianhimo

�� esim. opiskelu, tyesim. opiskelu, työö, rakkaussuhteet (, rakkaussuhteet (relationrelation--based SEbased SE))

�� kun perusitsetunto on jkun perusitsetunto on jäääänyt heikoksi, sitnyt heikoksi, sitää
yritetyritetääään korvata suoritusitsetunnolla n korvata suoritusitsetunnolla ��

Itsetunnon lajejaItsetunnon lajeja © S.Hiltunen / 24.10.2013
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2.2 suoritusitsetunto (2.2 suoritusitsetunto (performanceperformance--based SE, based SE, 
competenccompetenc--based SEbased SE))
�� itsekritiikki itsekritiikki  riittriittäämmäättttöömyyden tunne myyden tunne  stressi stressi 

loppuunpalaminenloppuunpalaminen
�� epepääonnistuminen onnistuminen –– herkkyys ulkoiselle palautteelle herkkyys ulkoiselle palautteelle –– yrittyrittääminen, minen, 

ylisitoutuneisuus ylisitoutuneisuus  syke ja verenpaine nousee (fysiol.taso)syke ja verenpaine nousee (fysiol.taso)
�� tunnetaso: huolestuneisuus, jtunnetaso: huolestuneisuus, jäännittyneisyys, suuttumus, frustraatio, nnittyneisyys, suuttumus, frustraatio, 

epepäävarmuus, ennustettavuuden puutevarmuus, ennustettavuuden puute
oppiminen: pelkkoppiminen: pelkkää sana sana ””tytyö”ö” herheräättttääää tunteen!tunteen!

�� tytyöönjohto: vaatimustaso korkea, ohjauksen puute, ei voi itse njohto: vaatimustaso korkea, ohjauksen puute, ei voi itse 
ssäääädelldellää tytyöötahtia:tahtia:
�� milloin tymilloin työö on hyvin tehty? milloin voi lopettaa tyon hyvin tehty? milloin voi lopettaa työön?n?

�� selittselittääää 99--14 % loppuunpalamistapauksista14 % loppuunpalamistapauksista
�� naisilla korkeampi ja naiset herkempinaisilla korkeampi ja naiset herkempiää loppuunpalamaanloppuunpalamaan
�� lläähde: Victoria Bloom, 2011, vhde: Victoria Bloom, 2011, vääititööss

Itsetunnon lajejaItsetunnon lajeja
© S.Hiltunen / 24.10.2013

Stressin pitkStressin pitkääkestoiset vaikutuksetkestoiset vaikutukset
Jenni Kulmala ym., 2012:Jenni Kulmala ym., 2012:
�� keskikeski--iiäässssää ((4444––58) koettu stressi heikensi 58) koettu stressi heikensi 

toimintatoiminta-- ja liikuntakykyja liikuntakykyää 28 v my28 v myööhemmin:hemmin:
�� ruokailu, kylpeminen, vessassa kruokailu, kylpeminen, vessassa kääynti, vuoteeseen ynti, vuoteeseen 

meno ja ylmeno ja ylöösnoususnousu
�� ruoanlaitto, pyykkruoanlaitto, pyykkääys, ostoksilla kys, ostoksilla kääynti, kevyet ynti, kevyet 

taloustytaloustyööt, lt, lääääkkeiden otto, puhelimen kkkeiden otto, puhelimen kääyttyttöö, raha, raha--
asioiden hoitoasioiden hoito

JenniJenni Kulmala, Mikaela B.Kulmala, Mikaela B. von Bonsdorff, Sarivon Bonsdorff, Sari Stenholm, Stenholm, 
TimoTimo TTöörmrmääkangas, Monika E. von Bonsdorff, Claskangas, Monika E. von Bonsdorff, Clas--HHååkankan NygNygåård, rd, 
MattiMatti Klockars, JormaKlockars, Jorma Seitsamo, JuhaniSeitsamo, Juhani Ilmarinen, and TainaIlmarinen, and Taina Rantanen, Rantanen, 
2012: 2012: Perceived Stress Symptoms in Midlife Predict Disability in Old APerceived Stress Symptoms in Midlife Predict Disability in Old Age: ge: 

AA 2828--Year Prospective CohortYear Prospective Cohort StudyStudy , Journals of Gerontology: MEDICAL , Journals of Gerontology: MEDICAL 
SCIENCESSCIENCES

© S.Hiltunen / 24.10.2013
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Uni on Uni on vväälttlttäämmäättööntntää!!!!

Aivojen (tietokoneen) Aivojen (tietokoneen) 
””huoltoajohuoltoajo””::
�� sotkeentuneet sotkeentuneet 

hermoverkot selkenevhermoverkot selkeneväätt

�� kuona hkuona hääviviääää

�� kohina vaimeneekohina vaimenee

��signaali erottuu signaali erottuu 
taustasta helpommin!taustasta helpommin!

Univaje vaikuttaa Univaje vaikuttaa 
tarkkaavaisuuteen tarkkaavaisuuteen 
VVÄÄLITTLITTÖÖMMÄÄSTI!STI!

© S.Hiltunen/ 10.2.2013

Yhden vuorokauden Yhden vuorokauden 
valvominen valvominen 

= 1 promillen = 1 promillen 
humalatilahumalatila

TTäärkerkeäätt toiminnot on toiminnot on 
hoidettava!hoidettava!

•• sydsydään, hengitys, n, hengitys, 
aineenvaihdunta...aineenvaihdunta...

•• ValppausValppaus vaarojen vaarojen 
varalta:varalta:

ttäärkerkeää evoluutiossa!evoluutiossa!

YksilYksilöölliset lliset erot erot 
(temperamentit):(temperamentit):

 herkkherkkääunisetuniset
pelastivatpelastivat heimonheimon!! !! 

Hermosto ei lepHermosto ei lepääää koskaankoskaan
© S.Hiltunen/ 23.4.2012

Varovaisuusmekanismi Varovaisuusmekanismi 

yhyhää sama sama --

mutta mutta uhat, pelon aiheetuhat, pelon aiheet

muuttuneet muuttuneet  unihunihääiriiriööt!t!
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Uni on Uni on vväälttlttäämmäättööntntää!!!!
OppiminenOppiminen tapahtuu unen tapahtuu unen 

aikana:aikana:
�� ttäärkeitrkeitää tilanteita simuloidaan tilanteita simuloidaan 

llääpi uudelleen ja uudelleenpi uudelleen ja uudelleen
�� muistijmuistijäälki lki vahvistuuvahvistuu

�� ””hyvhyväämuistisillamuistisilla”” enemmenemmäänn
�� johtaako parempimuistisuus johtaako parempimuistisuus 

parempaan unen laatuun vai parempaan unen laatuun vai 
vahvistaako parempi unen vahvistaako parempi unen 
laatu muistamista, ei tietoalaatu muistamista, ei tietoa

��Antti Revonsuo: unet Antti Revonsuo: unet ––

painajaiset painajaiset --uhkien uhkien 

simulointia? simulointia? 
© S.Hiltunen/ 24.10.2013

Hereillä Unessa

Parempimuistiset

Heikompimuistiset

Fenn & Fenn & 
Hambrick, Hambrick, 
2012:2012:

Ero muistitestissEro muistitestissää valvomisen ja 12 t:n unen jvalvomisen ja 12 t:n unen jäälkeenlkeen

�� kertauskertaus
�� heti seuraavana pheti seuraavana pääiviväännää!!!!

Uni on vUni on väälttlttäämmäättööntntää!!!!
Molemmat Molemmat univaiheet univaiheet 

vväälttlttäämmäättttöömimiää::
�� SWSSWS--uni uni (slow wave (slow wave 

sleep) = hidasaaltounisleep) = hidasaaltouni
�� semanttinen ja semanttinen ja 

episodinen oppiminenepisodinen oppiminen
�� ajatusten kaltaisiaajatusten kaltaisia
�� alkuyalkuyööststää

�� REMREM--uni uni (rapid eye (rapid eye 
movement) = vilkeunimovement) = vilkeuni
�� ongelmanratkaisuongelmanratkaisu
�� taitojen oppiminen taitojen oppiminen 

(my(myöös kielitaito)s kielitaito)
�� nnääkymikymiää
�� aamuyaamuyööststää

Häiriintynyt uni heikentää muistia

© S.Hiltunen/ 11.2.2013

Kevyt uniKevyt uni

SyvSyvää uniuni

REMREM--uniuni

ValvetilaValvetila

Kajaste & Markkula, 2011Kajaste & Markkula, 2011
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�� VVääsymys symys kasaantuukasaantuu
�� Ihminen/elIhminen/elääin nukahtaain nukahtaa
�� Aivosilta Aivosilta kkääynnistynnistääää

tapahtuman tapahtuman –– yhteys yhteys 
talamukseen...talamukseen...
�� Lamaannuttaa ylemmLamaannuttaa ylemmäät t 

aivotoiminnot:aivotoiminnot:
�� lihasten ohjauslihasten ohjaus
�� otsalohko: toiminnan ohjausotsalohko: toiminnan ohjaus
�� ym.ym.

�� Suprakiasmaattinen Suprakiasmaattinen 
tumaketumake ––
vuorokausirytmin svuorokausirytmin säääätely tely 
–– kelloja useitakelloja useita

Uni kUni kääynnistyy itsestynnistyy itsestääään...n...

 

Aivokuori 

 Talamus  

Hypotalamus 

Aivosilta 

Supra- 
kiasmaat- 
tinen  
tumake 

© S.Hiltunen/ 11.2.2013

http://www.ninds.nih.gov/img/sleep-2.gif

Tunne oma rytmisiTunne oma rytmisi
�� rytmitrytmitää ppääivivää, niin unirytmi hoituu itsest, niin unirytmi hoituu itsestääään:n:

�� ylylöös samaan aikaan mys samaan aikaan myöös viikonloppuna ja lomallas viikonloppuna ja lomalla
�� liikunta ja erilaiset asiat vuorotellen luovat rytmiliikunta ja erilaiset asiat vuorotellen luovat rytmiää......

�� temperamentit: rytmitttemperamentit: rytmittöömyys vs. rytmillisyys myys vs. rytmillisyys 
(s(säääännnnööllisyys)llisyys)

�� Nukkumaan, kun nukuttaaNukkumaan, kun nukuttaa, n.1,5 tunnin jaksot, n.1,5 tunnin jaksot

Nokoset, pNokoset, pääivivääunetunet
�� 1414--17 v17 väälilllillää
�� ei ennen 12 eikei ennen 12 eikää 1818--20 v20 väälilllillää
�� maks. maks. ½½ tuntia tuntia –– muuten poissa ymuuten poissa yööunestaunesta
�� kohina vaimenee!kohina vaimenee!

Panosta uneen!Panosta uneen!

© S.Hiltunen/ 24.10.2013
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Stressi ja hStressi ja hääly/melu ply/melu pääiviväällllää
�� levottomampi ylevottomampi yööuni uni 
Monen asian Monen asian tekeminen tekeminen yhtaikaayhtaikaa
�� tehttehtäävvää sujuu hitaamminsujuu hitaammin
�� keskittyminen heikkenee keskittyminen heikkenee –– oppiminen oppiminen 

hidastuuhidastuu
�� mymyöös muisti heikkenee ajanmys muisti heikkenee ajanmyööttää

muistitesteillmuistitesteillää mitattunamitattuna
Alkoholi illallaAlkoholi illalla
�� vaikka rentouttaa illallavaikka rentouttaa illalla
�� levottomampi ylevottomampi yööuniuni

Panosta uneen: Rauhoita pPanosta uneen: Rauhoita pääivivää!!

© S.Hiltunen/ 24.10.2013

Prisma Studio, uusinta su Prisma Studio, uusinta su 
27.10.2013, 14.40, TV1 sek27.10.2013, 14.40, TV1 sekää
AreenassaAreenassa

Oikeaan aikaan:Oikeaan aikaan:
YdinlYdinläämpmpöötila alas tila alas ––

sauna, kylpysauna, kylpy
�� Unijaksosta tulee Unijaksosta tulee 

pitempipitempi
PimePimeää, , äääänetnetöön ja viilen ja viileää

huonehuone
Unen hakeminenUnen hakeminen::
�� ssäängyssngyssää maks. 20 maks. 20 

min min –– siirry muuanne, siirry muuanne, 
jos uni ei tulejos uni ei tule

Panosta uneen!Panosta uneen!

Kajaste & Markkula, 2011Kajaste & Markkula, 2011

© S.Hiltunen/ 24.10.2013
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HuoletHuolet –– pidpidää ppääivivääkirjaa kirjaa –– ppääiviväällllää!!

�� poissa mielestpoissa mielestää -- saat rauhan ysaat rauhan yööllllää!!!!

TekemTekemäättttöömmäät tyt työött –– kirjoita muistiin! kirjoita muistiin! 

�� luontaiset muistuttajat vs. kynluontaiset muistuttajat vs. kynää--jaja--
paperi spaperi säängyn vierellngyn vierellää

��saat rauhan ysaat rauhan yööllllää –– muistat aamulla!!muistat aamulla!!

Panosta uneen!Panosta uneen!

© S.Hiltunen/ 15.3.2013

PPääiviväällllää proteiiniateria, illalla hiilihydraattejaproteiiniateria, illalla hiilihydraatteja

�� 4 t ennen nukkumaan menoa4 t ennen nukkumaan menoa

Liikunta eduksi mutta ei liian myLiikunta eduksi mutta ei liian myööhhäääänn

�� nostaa adrenaliinitasoanostaa adrenaliinitasoa

�� vväähinthintääään 4 tuntia ennen nukkumaan n 4 tuntia ennen nukkumaan 
menoamenoa

Panosta uneen!Panosta uneen!

© S.Hiltunen/ 15.3.2013
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Laskeudu uneenLaskeudu uneen
�� Rutiinit, rauhoittuminen Rutiinit, rauhoittuminen hyvisshyvissää

ajoin ennen vuoteeseen menoaajoin ennen vuoteeseen menoa
�� valaistus, tv:stvalaistus, tv:stää jne.jne.

�� keltakelta--punaiset valospunaiset valosäävyt, kynttilvyt, kynttilää
�� ruudun ruudun sininen sininen valo virkistvalo virkistääää
�� ei jei jäännitystnnitystää!!!!

�� laventeli, rohtovirmajuuri, kanerva laventeli, rohtovirmajuuri, kanerva 
(Tuututee), hunaja (Nukkumatti)(Tuututee), hunaja (Nukkumatti)

Panosta uneen!Panosta uneen!

© S.Hiltunen/ 24.10.2013

YksilYksilööllisesti rllisesti räääättäällööidynidyn hormonikorvaushoidon hormonikorvaushoidon 
edutedut::

1.1. HyHyöödyt verensuoniterveydelledyt verensuoniterveydelle
�� mm. etenevmm. eteneväät muistisairaudett muistisairaudet -- ehkehkääisyisy

2.2. HyHyöödyt tukikudosterveydelledyt tukikudosterveydelle
3.3. SySyöövväät todetaan varhaisvaiheessat todetaan varhaisvaiheessa
4.4. UnihUnihääiriiriööt, univaje t, univaje –– muisti, keskittymiskyky!muisti, keskittymiskyky!
5.5. VirtsanpidVirtsanpidäätysongelmattysongelmat
6.6. ELELÄÄMMÄÄN LAATU!!!N LAATU!!!
7.7. Taloudelliset tekijTaloudelliset tekijäät ennaltaehkt ennaltaehkääisystisystää!!!!

Maija Kajan, 2010: Sukellus kuumaan aaltoon:Maija Kajan, 2010: Sukellus kuumaan aaltoon:

Panosta hormoneihin!Panosta hormoneihin!

© S.Hiltunen/ 15.3.2013
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Aika muovailuvahanaAika muovailuvahana

Aika hallussaAika hallussa

= in time= in time
Ajan viemAjan viemäännää

= through time= through time

© S.Hiltunen/ 8.3.2013

KotitehtKotitehtäävvää: Huolip: Huolipääivivääkirjakirja

�� MitkMitkää kaikki asiat sinua huolettavat, kaikki asiat sinua huolettavat, 
painavat mieltpainavat mieltää, h, hääiritseviritseväät unta, t unta, 
valvottavat?valvottavat?

�� TekemTekemäättttöömmäät tyt työöt, muistettavat asiat...t, muistettavat asiat...

�� Kirjoita muistiinKirjoita muistiin
�� hyvisshyvissää ajoin illalla ennen ajoin illalla ennen 

nukkumaanmenoa (tai ynukkumaanmenoa (tai yööllllää, jos her, jos heräääät ja t ja 
jjäääät valvomaan ja vatvomaan)t valvomaan ja vatvomaan)
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NettitestejNettitestejää::

�� www.thl.fi/toimia/tietokantawww.thl.fi/toimia/tietokanta --
toimintakykymittari ja suosituksiatoimintakykymittari ja suosituksia

�� www.edita.fiwww.edita.fi –– BBIBBI--15, 15, 
tytyööuupumuskysely, maksullinenuupumuskysely, maksullinen

�� www.ttl.fiwww.ttl.fi --> ty> työöhyvinvointi hyvinvointi --> Ty> Työöaika aika --> > 
Uni ja vireys Uni ja vireys --> Ty> Työökalut kalut –– UniUni-- ja ja 
vireystilan mittarivireystilan mittari
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�� Pihl & Aronen, 2012: Unen taidotPihl & Aronen, 2012: Unen taidot

�� Kajaste & Markkula, 2011: HyvKajaste & Markkula, 2011: Hyvääää yyööttää. Apua univaikeuksiin. Apua univaikeuksiin

�� Russ Harris, 2012: OnnellisuusansaRuss Harris, 2012: Onnellisuusansa

�� Toivonen VeliToivonen Veli--Matti & Kauppi Timo, 1999: Aika muovailuvahana, NLP Matti & Kauppi Timo, 1999: Aika muovailuvahana, NLP 
ja henkilja henkilöökohtaisen ajan rakenne, Jyvkohtaisen ajan rakenne, Jyvääskylskylää: Ai: Ai--ai Oy, Gummerusai Oy, Gummerus

�� Asikainen R. ja Toivonen V.Asikainen R. ja Toivonen V.--M., 2001, 2002: Ajatusleikki, NLP M., 2001, 2002: Ajatusleikki, NLP 
ajattelukirja 1 ja 2 ajattelukirja 1 ja 2 

�� Dilts Robert, 1997: Muuttavat ajatukset. UskomusjDilts Robert, 1997: Muuttavat ajatukset. Uskomusjäärjestelmien rjestelmien 
muuttaminen NLP:llmuuttaminen NLP:llää, Jyv, Jyvääskylskylää: Ai: Ai--ai Oy, Gummerusai Oy, Gummerus

�� Hiltunen S., Kiviaho M., VikevHiltunen S., Kiviaho M., Vikevääineninen--Tervonen L. 2003: NLP perusteet. Tervonen L. 2003: NLP perusteet. 
Teoriaa ja harjoituksia, Tampere: Tampere University Press, Teoriaa ja harjoituksia, Tampere: Tampere University Press, 
Tiedekirjakauppa TAJU, Tampere, Linna, Kalevantie, tilaukset: Tiedekirjakauppa TAJU, Tampere, Linna, Kalevantie, tilaukset: 
http://granum.uta.fi/granum/kirjanTiedot.php?tuote_id=8282http://granum.uta.fi/granum/kirjanTiedot.php?tuote_id=8282
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