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Antti-Juhani Wihuri: 
MINDFULNESS TYÖSSÄ  
– TIETOINEN LÄSNÄOLO 
VAPAUTTAA 
ONNISTUMAAN (Talentum)

Jo yksi mindfulness-har-
joitus vaikuttaa ihmi-
sen vallitsevaan mielen-
tilaan, lupaa Wihurin teos. Py-

syvämpiä vaikutuksia saa säännöllisellä harjoitte-
lulla. Mielen harjoittelussa pätevät samat keinot kuin kunto salilla 
käynnissä: toisto, toisto, toisto. 

Mindfulness sopii kaikille työtehtävästä riippumatta. Teoksen 
kirjoittajan mukaan työssä onnistuu helpommin, kun oppii keskit-
tymään yhteen asiaan kerrallaan. Mindfulness on ikään kuin uu-
den suhteen löytämistä omaan kokemukseen, tunteisiin, ajatuk-
siin, koko elämään ja työhön. Työpäivän aikana keskittymiskykym-
me hajaantuu useisiin asioihin.  Ihmismielen luontainen taipumus 
ohjaa mielen herkästi pois läsnäolosta. Mindfulness eli tietoinen 
läsnäolo vapauttaa mieltä auttaen myös toipumaan vastoinkäymi-
sistä ja vahvistaa muun muassa aivojen yhteyksiä etuotsalohkon 
kuorikerroksen ja mantelitumakkeen välillä. Tämän edistää tutki-
musten mukaan mielen tyyneyttä ja auttaa irtaantumaan vastoin-
käymisten synnyttämästä kielteisestä ajatus- ja tunnekierteestä. 

Maailmalla mindfulness on vakavasti otettava henkilös-
tön kehittämisen väline monissa organisaatioissa. Esimerkiksi 
Apple, Google, eBay, Facebook, Deutsche Bank, General Motors ja  
McKinsey käyttävät mindfulness-tekniikkaa työhyvinvoinnin ja 
-motivaation kasvattamiseen, työsuoritusten parantamiseen sekä 
onnistumisten tukemiseen työssä. Tietoinen ja läsnäoleva työn-
tekijä on tuottavampi myös työnantajalle. 

KAKSI OPASTA 
stressinhallintaan ja mielenrauhaan

KIRJAESITTELYT

Marja-Liisa Manka: 
STRESSIKIRJA – MISTÄ 
VIRTAA? (Talentum)

Kaikki kokevat stressiä. 
Se, miten stressaaviksi  
tapahtumia ja tilanteita 
tulkitsee, vaikuttaa voi-

mavarojen määrä. Kirjan mukaan 
stressin kaava on yksinkertainen: vähän 

voimavaroja, paljon stressiä ja paljon voimavaroja, 
vähän stressiä. Stressireaktiomme ovat yksilöllisiä: se, mikä 
stressaa yhtä, ei stressaa toista. Pitkittynyt kuormitustila na-
kertaa terveyttä. Stressi erityisesti rasittaa sydäntä ja veren-
kiertoelimiä. Stressaavissa tilanteissa tarvitsemme energiaa 
haasteista selviytymiseen. Aineenvaihdunta ja insuliin eri-
tys joutuvat koetukselle. Kirjassa kerrotaan tutkimuksesta,  
jossa aikuisiän diabeteksen ja pitkäkestoisen stressin väliltä 
löytyi yhteys. 

Stressin selättäjäksi nousee kyky kokea myönteisiä tun-
teita. Ne vahvistavat hyvinvointia ja tuovat voimavaroja. Kirja 
selkeyttää keinoja selättää stressi sekä avaa syitä stressaan-
tumisen taustalta. 

Esimerkiksi stressiä voivat elämäämme tuoda kiire, mie-
lekkyyden katoaminen, toistuvat organisaatiomuutokset, 
hankalat asiakkaat, esimiehen tapa toimia, tai kireä työilma-
piiri. 

Stressi myös tarttuu työyhteisössä työntekijästä toiseen. 
Stressi on yhtä lailla ajatuksissa kuin tunteissa, kehossa ja 
mielessä, ja tunteet tarttuvat nopeasti ihmisestä toiseen. Sik-
si johdon ja esimiesten pitäisi erityisesti kiinnittää huomio-
ta positiivisen ilmapiirin rakentamiseen työyhteisöissä. Jokai-
nen työyhteisön jäsen voi synnyttää positiivisuuden kierret-
tä henkilökohtaisesti kiittämällä ja kehumalla toisiaan. Kun 
työtä tekee mielellään, on onnellisempi ja terveempi. Sa-
moin hyvät, terveet ihmissuhteet ja riittävä uni auttavat jak-
samaan. 

Kirja kannustaa pohtimaan myös sitä, milloin viimeksi 
mietit elämässä ja työssä stressiä aiheuttavia tekijöitä. Tai in-
vestoit rohkeasti itsetuntemukseen paremman jaksaaksesi?  

Myllerrystenkin keskellä työhyvinvointi kumpuaa itsestä. Itseä voi kehittää 
vaikka kirjojen avulla ja aloittaa voi heti. Toimittaja Terhi Mäkiniemi tutustui 
kahden hyvinvointia kasvattavan teoksen tarjontaan.  

Lisäksi itseltään kannattaa kysyä, mikä työssä tuottaa iloa ja   
miten ongelmat tai haasteet voisi ratkaista. 

Kirja on 241 sivua sisältävä kompakti paketti tietoa ja taitoa 
työssä jaksamisesta, itsensä kehittämisestä ja stressinhallinnan 
taidoista kiinnostuneille.


