
Luennolta TERVEELLINEN, TURVALLINEN JA HYVINVOIVA  

OPPILAITOS OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON NÄKÖKULMASTA  

KAUKAMETSÄ 11.5.2016. Olen täydentänyt myöhemmin. 

Selitykset kunkin kuvallisen sivun perässä.  

   



  

  Yllä (sivu 2) elämänalueita joita kartoitetaan terveystarkastuksissa ja vastaanotolla. Jokainen voi miettiä niitä 

kohdallaan.  Jo yhden osa-alueen vinksahtaminen voi horjuttaa hyvinvointia.  

  Kohtaan suhde auktoriteetteihin liittyy myös opettajien hyvinvointi; sillä on todettu suora yhteys opiskelijoiden 

pärjäämiseen.   

  Väsymys on yksi yleisimpiä vastaanotolle tulon syitä ja sen yleisimpiä aiheuttajia puolestaan ovat huono unihygienia 

(tämän esityksen viimeisellä sivulla 17-kohtainen unihygienialista), liikunnan vähäisyys ja ravitsemuksen puutteet.  

Myös riittämätön vedenjuonti aiheuttaa väsymystä ja päänsärkyä.   

D-vitamiinin matala taso on väsyneillä ennemminkin sääntö kuin poikkeus ja siksi suosittelenkin D-vitamiinilisää 

kaikille (annostus -kts. Kasasen kootut -> Ravintoainetekijät -> D-vitamiini).   

Ravitsemuksen puutteista liian vähäinen hevin saanti on puolestaan yleisin. Hedelmien, vihannesten, juuresten, 

palkokasvien ja marjojen terveysvaikutuksista kts. Kasasen kootut -> HEVIN HUIMA HYVÄÄ TEKEVÄ VOIMA.  

  Kehotietoisuuttaan voi lisätä liikkumalla monipuolisesti. Oikeat linjaukset (kts. kuva) suojaavat rasitusvammoilta.  

Oma sivuprofiili kannattaa kuvauttaa ja tarkistaa alaraajojensa linjaus. Jos kyykistyessä polvet vievät sisäänpäin tai 

varpaillenousussa nilkat ulospäin, lantion- ja lihashallinta sekä tasapaino kaipaavat kehittämistä.  Ryhtiohjeita ja 

liikeharjoitteita löytyy lukuisilta nettisivuilta (mm. UKK-instituutti). Alexander-tekniikassa yhdistetään linjausten 

havainnointi koko olemiseen ja hengittämiseen. Suosittelen!  

  Hengittämisen luulisi olevan helppoa.  Jos hengitämme pinnallisesti tai samalla hartioita kohottaen, on se viesti 

keholle olla varuillaan. Palleahengitys puolestaan rauhoittaa niin mieltä kuin kehoa. Syvään hengittäessä on hyvä 

tietoisesti rentouttaa hartiaseutu ja antaa rintakehän alaosan ympärysmitan kasvaa selvästi.  Luonnollisessa 

hengityksessä liikettä tulee rintakehään niin sivu- kuin etu-taka -suunnissa. Esimerkkiä voi katsoa nukkuvasta koirasta 

tai kissasta. Mittanauhalla ja testaamalla maksimaalista uloshengityksen pituutta sekunneissa voi seurata omaa 

edistymistään.   

  BDNF, aivojen hermokasvutekijä on tärkeä mielen joustavuudelle, mielialalle ja oppimiselle. Liikkuminen   -ja 

masennuslääkkeet- lisäävät sen määrää aivoissa. Pitkäkestoinen paikoillaan oleminen hankaloittaa keskittymistä; itse 

kukin lienee huomannut liikehtimisen tarvetta tunneilla tai kokouksissa. Pienikin taukojumppa terästää 

oppimiskykyä.   

Päihderiippuvuus on itse aiheutettu aivosairaus. Kukaan tuskin tietoisesti sitä lähtee itselleen hankkimaan. Taajaan 

toistuva päihtymistila voi muuttaa aivojen toimintaa pysyvästi; riski on sitä suurempi mitä nuorempana tätä 

tapahtuu. Yleisimpiä seurauksia ovat ahdistuneisuus ja unihäiriöt selvin päin ollessa. Päihteet altistavat myös 

mielialahäiriöille, oppimisvaikeuksille ja motivaatiopuutokselle (erityisesti kannabis). Pelaaminen voi koukuttaa 

päihteiden lailla. Onneksi apua on tarjolla:  Www.paihdelinkki.fi.    

PSYKOLOGINEN JOUSTAVUUS edellyttää riittävää BDNF-pitoisuutta. Aihe on hyvin laaja. Mieletön Fiilis on 

asiantuntijoiden kirjoittama helppolukuinen, suorastaan viihdyttävä kirja aiheesta. Siinä käsitellään myös ylläolevan 

sivun oikeanpuoleiset aiheet.  Voin suositella myös www.positiivarit.fi -viestejä, vaikka ilmainen ”aamiaispalvelu” 

onkin kaupallinen eikä lääketieteellinen.  

Elämänlaatua ja koulumenestystä edesauttavat mahdollisuudet kuulua joukkoon, osallistua, saada yrittää ja 

onnistua.   
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Yllä yleisimpiä opiskelijoiden esille tuomia oireita. Vasemmalla ylijännittynyt, kireä ryhti. Oikealla lysähtänyt 

ryhti. Hyvin harvalla on vain yhtä vaivaa; kaikki vaikuttaa kaikkeen. Esimerkiksi se että polvikipu voi johtaa 

liikkumattomuuteen ja siitä seuraaviin ongelmiin, vaikka liike oikein linjauksin olisi tähän lääke.  

Rintakehää lytistävä ryhti voi tuntua kuin ”pisto sydämessä” mikä puolestaan voi aiheuttaa pelkoa.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

Tyypillisesti suorituskeskeisillä henkilöillä on taipumus kireyteen ja lysähtäneitä 

hartioita painavat murheet. Myös älylaitteet voivat viedä lysyasentoon 

huomaamatta.  

Jännittyneen tai lysähtäneen olemuksen taustalta ilmenee usein ikäviä ajatuksia.  

Negatiivinen sisäinen puhe johtaa helposti jännittyneeseen ylivireystilaan ja/tai 

lysähtäneeseen alivireystilaan. Vireystila voi heilahdella suuntaan, jos toiseenkin 

- koska kaikki vaikuttaa kaikkeen.   



Sosiaalipsykologi Amy J.C Cuddy vertasi ”lysähtäneen puolustusasennon” ja 

”voima-asennon” eroja hormonipitoisuuksissa. Jo minuutin ”lysy” nosti 

tutkituiden syljen kortisolipitoisuutta 17% ja laski testosteronipitoisuutta 10% 

kun taas voima-asennossa (kts. kuva alla) stressihormoni kortisolin taso laski 

25% ja testosteronipitoisuus nousi 19%.   

Katso video:  https://www.ted.com/.../amy_cuddy_your_body_language_shape.  
  

 Riippumatta pahoinvoinnin syistä, asenteella ja kehon käytöllä on 

merkitystä. Murheiden painaman tai itsensä mitättömäksi tuntevan on 

vaikea kulkea pää pystyssä.  

Monet ahdistuvat ajatellessaan ”mitä muut ajattelevat”.                                 

V. 2017 suomalaisilta kysyttäessä, mitä ominaisuuksia he eniten ihmisissä 

arvostavat, Top 3 olivat rehellisyys, vastuuntuntoisuus ja avarakatseisuus. 

Top 5:ssa lisäksi avuliaisuus ja kohteliaisuus. Top 10:iin mahtuivat vielä 

anteeksiantavaisuus, älykkyys, lempeys, nöyryys ja luovuus.   

 

Huolehdi vähemmän siitä, mitä muut sinusta ajattelevat, 

 ja enemmän siitä, mitä sinä ajattelet muista.   

                                       – Fay Weldon-  

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Asentomonotonia tarkoittaa liikahtamattomuutta.  Meidät on luotu 

liikkumaan siinä missä muutkin eläimet. Jo 3 min täysin liikkumatta 

tuntuu epämukavalta ja 30 min paikoillaanolo tuottaa terveillekin 

ADHD-tyyppistä levottomuuden tunnetta tai johtaa alivireystilaan. 

Keskittymiskyky joutuu joka tapauksessa lujille.   

 

Ihminen on siitä 

erikoinen laji että 

saatamme istua 

paikoillamme 

tuntikausia 

vapaaehtoisesti, 

mutta terveellistä se 

ei ole.  

 

  



  
   



  Huono ergonomia johtaa herkästi pinnalliseen hengitykseen samoin 

kuin yli- tai alivireystilakin. Asian voi testata yrittämällä hengittää 

syvään vasemmanpuoleisessa jännittyneessä ”viulunkieli”-asennossa 

leuka ylhäällä tai oikeanpuoleisessa lysähtäneessä asennossa pää ja olat 

edessä.  

  

  Ajatukset, tunteet ja hengittäminen ovat kiinteästi yhteydessä 

toisiinsa. Pinnallinen hengitys aktivoi sympaattista hermostoa eli 

valmistaa meitä ”taistele tai pakene” -tilaan. Hankalimmillaan tämä voi 

johtaa paniikkikohtaukseen.   

 

Vastaavasti rauhallinen palleahengitys aktivoi parasympaattista 

hermostoa millä on mm. kipuja lievittävä ja suolen toimintaa 

normaalistava vaikutus.    

  

  

 



 Lonkankoukistajalihas (ileopsoas) reagoi vahvasti vaaratilanteissa; jos 

meidän on nopeasti suojauduttava konkreettiselta uhalta, kumara 

asento on järkeenkäypä. Vaaratilanteen ohimentyä valtaa väsymys. 

Nykyisin äkilliset fyysiset vaaratilanteet ovat harvinaisia.  Aivojen 

pelkokeskus tai kehokaan eivät kuitenkaan erittele vaaran syytä vaan 

yhtä lailla ahdistuneisuus tai krooninen liiallinen stressi johtaa 

lihasjännityksiin ja väsymykseen. Iliopsoas -lihaksen takahaara voi 

aiheuttaa alaselkäsärkyä ja  jopa sähköiskumaista alaselkäkipua 

kiristyessään / krampatessaan.  

 

  

  Krooninen stressi altistaa unettomuudelle ja immuunijärjestelmän 

häiriöille.  Stressireaktiot välittyvät laajalle elimistöön aivolisäke-

hypotalamus-lisämunuaisakselin säätelemien stressihormonien ja 

autonomisen (sympaattinen & parasympaattinen) hermoston kautta.       

Ne säätelevät myös tulehdusvälittäjäaineiden vapautumista.  

Keuhkoputket voivat supistua, minkä voi aistia ilman loppumisen tunteena 

ja mikä voi ilmetä yskänärsytyksenä. Samalla keskushermosto herkistyy 

reaktion käynnistäjää vastaaville ärsykkeille jopa niin, että reaktio voi 

vastaavissa tilanteissa syntyä ilman varsinaista ärsykettäkin.   

 

 

 



  

 Käännetään negatiivinen noidankehä positiiviseksi. Katso myös seuraava sivu.   
  

  Lonkankoukistajalihasta ja mieltäkin rauhoittava TRE-harjoite pohjautuu 

luonnolliseen stressin ja/tai trauman purkukeinoon, tärinään.  Siinä ei ole 

mitään mystistä. Helpoimmin tärräyksen saa käynnistettyä menemällä 

selinmakuulle, nostamalla alaraajat suorina kohti kattoa, kuitenkin polvet 

”pehmeinä”,hivenen koukussa pitäen. Sitten työnnetään kantapäitä kohti kattoa 

ja varpaita vedetään alaspäin.  Kaikkien ei tässä asennossa ole helppo rentoutua,  

joten kun tärinään on saanut tuntuman, se käynnistyy herkemmin myös 

pystyasennossa:  

     Seisotaan miellyttävässä asennossa jalat hieman hartioitten leveyttä 
kapeammalla. Keskivartalon lihakset aktivoidaan niin että ylävartalo voi levätä 
lantion päällä. Hartiat, niska, yläraajat ja leuka pidetään rentona, polvet tässäkin 
”pehmeinä”. Annetaan ylävartalon lähteä laskeutumaan ja pään roikkua.  
Keskitytään siihen että kehon paino jakautuu tasaisesti kummallekin päkiälle ja 
kantapäälle. Hengitellään rauhallisesti. Mitä syvemmälle asennossa ”sukeltaa”, 
sitä helpommin värinä/tärinä/hytkyntä käynnistyy polvista alkaen. Tuntemus voi 
olla aluksi aivan mitätön. Polvien koukistuskulmaa voi kokeilla muutella jolloin 
tärinä voi joko vaimentua tai voimistua. Parhaimmillaan asennossa voi saada 
”hieronnan” hartioita myöten.  Tärinän käynnistyttyä se saattaa jatkua takaisin 
nikama nikamalta pystyasentoon noustessakin.   
  Tärinää ei voi saada aikaan pakolla mutta sen voi tahdonalaisesti pysäyttää.   

 TRE-harjoitetta voi tehdä puolesta minuutista varttiin, niin kuin hyvältä tuntuu. 

Koska harjoite rentouttaa, paras ajankohta sille on iltaisin tai ennen ja jälkeen 

jännittävän tilanteen.   

   



  



 
  

Avun pyytäminen ei ole heikkoutta vaan vaatii rohkeutta. Toisen 

auttamisen tiedetään lisäävän onnellisuutta, joten apua pyytäessään 

voi tietämättään tehdä palveluksen toisellekin.   

Istuinluut löytyvät kovalla tuolilla itseään keinuttamalla. Kun paino on 

istuinluilla, selkäranka asettuu helpommin luonnollisesti.  



  
Riittävä ja hyvälaatuinen uni on tärkeää kokonaisvaltaiselle 

hyvinvoinnille ->  ellet ole tyytyväinen, tarkista UNIHYGIENIAsi 

seuraavan sivun listalta montako kohtaa 17:sta on kunnossa.  

Head Space on sovellus jolla saa ilmaiseksi 10 x 10 min ohjattua 

rauhoittumishetkeä  pysyvästi käyttöönsä.  

  



  



In your heart,  you 

already know.  

- Zen -sanonta  -   

 
  

  

  


