
Sisäisen lapsen 
-blogisarja 

Pieni tunnetaito -opas,
sinulle ♡



Tämän sisäisen lapsi -blogisarjan parissa pääset meditaatiomatkasi ohella
kehittämään tunneälyä, luomaan kytköstä tunteisiin, parannat intuitiotasi,
kehität kehon ja mielen yhteyttä ja alat voida paremmin. Tutustutaan ensin
hieman tunteisiin, siihen, miksi se kannattaa.

Ihanaa ,  e t t ä  l ähd i t  mukaan !

-- Kun opit nimeämään tunteita, luot pohjan tunteiden hallinnalle. Saat
mielenliikahdukset tietoisen ajattelun piiriin.  

- Myötätuntosi kasvaa itseäsi ja muita kohtaan.

- Kun tunnistat ja toteat tunnetilasi, kielteinen tunne vaimenee. Tunteen
huomaaminen siis helpottaa jo sen laatua.

- Kun rohkenet nimetä ja kokea tunteesi, voit välttyä monilta
psykosomaattisilta oireilta. 

Tunteillasi siis on todella väliä!
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Kun uskallat antaa tunteen tuntua, jokin aivan pieni pimeä sisälläsi alkaa
saada valoa ja sinusta tulee vahvempi.



Tunteisiin liittyy hurjan paljon höpöhöpö-uskomuksia. Käydään ne tämän oppaan avulla
lävitse, jotta.voit keskittyä rauhassa niiden sallimiseen, hyväksyntään ja oppia itsestäsi lisää. 

Tunneuskomuksia
JA MYYTTEJÄ 

SINULLA KUULUIS I  OLLA JOKAISEEN TILANTEESEEN TIETTY
TAPA TUNTEA  

Väärin. Jokainen tilanne herättää jokaisessa omanlaisensa tunnekirjon. Tunteidesi
syntymiseen vaikuttaa motiivisi ja odotukset ja myös tekemäsi tulkinta, jonka jokaisen
tilanteen kohdalla teet. Jos meidän on vaikeaa ymmärtää toisten tunnereaktioita, emme
ymmärrä, kuinka toinen tilanteen näkee, kuinka hän tilanteen tulkitsee ja mitä hän toivoo. 

Siksi tunteistaan kannattaa olla avoin. Ne lähentävät. 

PELKO,  SYYLLISYYS ,  VIHA,  SURU ,  HÄMMENNYS,  AHDISTUS JA
HÄPEÄ OVAT NEGATI IVIS IA TUNTEITA

Väärin. Tunteen miellyttävyys liittyy siihen, kuinka kehossamme sen tunnemme. Miellyttävät
tunteet ohjaavat meitä kohti, epämiellyttävät pois päin. 

Mikä tahansa tunne muuttuu negatiiviseksi, jos siihen jää kiinni, eli sillä alkaa "mässäillä." Jos
tunteisiinsa siis jumiutuu, se on haitallista, mutta ei itse tunne. 

Usein tunnenoidankehä syntyy siitä, että tunteiden kokemista alkaa pelätä ja tulkitsee
tunteitaan niin, että ne voimistuvat. 
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TUNNEMYYTIT



Tunneuskomuksia
JA MYYTTEJÄ 

NEGATI IVISET TUNTEET OVAT VAARALLIS IA  

Väärin. Yhteenkään tunteeseen ei voi kuolla. Tunteet voivat tuottaa epämukavia
tuntemuksia, mutta tunne itsessään ei ole vaarallinen. Tunteet valmistavat toimintaan.
Tunteidensäätely on se avain ja taito, jolla tasapainotamme tunteitamme.  

ON HEIKKOUTTA NÄYTTÄÄ PAHAA OLOA

Väärin. Tunteet näyttävät, mitä ajattelemme. Kun ilmaisemme tunteitamme, koemme
läheisyyttä. Kun ilmaisemme tunteitamme, konfliktit vähentyvät. Kun näytämme surua,
teemme itsestämme helposti lähestyttävämmän. 
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TUNNEMYYTIT 

NEGATI IVISET TUNTEET OVAT MERKKI  HEIKKOUDESTA

Väärin. Suurin osa ihmisen perustunteista tuntuu epämiellyttävältä. Kun koemme näitä
tunteita, ympäristö ei vastaa toiveitamme. Elämässä asiat eivät mene koko ajan niin kuin
toivoisi. Keino katkaista yhteys omiin tunteisiin kieltämällä ne tuo tunnottomuutta. Silloin ei
myöskään tunne miellyttäviä tunteita. Ilman tunteita ihmiseltä katoaa merkityksellisyyden
tunne.

NEGATI IVIS IA TUNTEITA TULEE VÄLTELLÄ 

Väärin. Ilman pelkoa meiltä häviäisi itsesuojeluvaisto. Ilman surua emme kiintyisi
keneenkään. Inho pelastaa meidät ruokamyrkytykseltä. Jokaisella tunteella on siis viesti. 



Tunneuskomuksia
JA MYYTTEJÄ 

NEGATI IVISET TUNTEET KERTOVAT HUONOSTA ELÄMÄSTÄ 

Väärin. Vaikka elämä tuntuisi täydelliseltä, silti mielen voi täyttää tyhjyys. Jos elämä on
suorituskeskeistä, silloin epämiellyttävät tunteet ovat merkkeinä siitä. Tällöin on hyvä
pysähtyä kuuntelemaan itseään. Ahdistuksen paras ystävä on armollisuus. 

TUNTEIDEN TUNTEMINEN TARKOITTAA,  ETTÄ MENETTÄÄ
KONTROLLIN

Väärin. Tunteen tunteminen ei itsessään tarkoita suoraa toimintaa. Voimakas tunne tuottaa
kyllä voimakkaita tunneyllykkeitä, mutta päätös toimia lähtee aina itsestä. 
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TUNNEMYYTIT 

TUNTEET TULEVAT ILMAN SYYTÄ

Väärin. Tunteet syntyvät aina omasta tulkinnasta. Tapahtuma voi koskea toisen ihmisen
sanomia, tai kyseessä voi olla myös sisäinen tapahtuma, kuten ajatus, tuoksu jne.
Pelon tunne voi syntyä, jos tulkitsee asioita ehdollistumisen kautta väärin. 

TUNTEET OVAT TYPERIÄ

Väärin. Vain tulkintamme tunteista luo tällaisen uskomuksen. Tunne auttaa meitä aina
selviämään tilanteista. 



Väärin. Kaikilla ihmisillä on samat biologiset
valmiudet tuntea kaikkia perustunteita. 
Kasvatus ja kulttuuri muovaavat tapojamme
ilmaista tunteitamme. Naiset luottavat
tunteisiinsa enemmän, koska meille annetaan
siihen alun alkaen enemmän mahdollisuuksia.

Naisilla on enemmän tapana ohittaa vihan
kohde, puhua päälle ja mustamaalata. Nämä
ovat kaikki passiivisaggressiivisia tapoja ilmaista
vihaa.  

NAINEN EI  SAA TUNTEA VIHAA

TUNNEMYYTIT
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MIEHET EIVÄT SAA TUNTEA
PELKOA

Väärin. Jos ympäristö sallii vihan muuttamisen
peloksi, pelko ilmaistaan usein vihana. Pelon ja
vihan tunne ovat hyvin lähellä toisiaan.
Kuitenkin pelko on aivan yhtälailla oikeutettu
tunne miehille kuin naisillekin.

ON TÄRKEÄÄ,  ETTEI  KUKAAN
HUOMAA TUNTEITA 

Väärin. Tunteiden näyttämättömyys sisältää
tulkinnan, että tunteet ovat häpeällisiä.
Tunteiden näyttämättömyys lisää pelkoa,
häpeää ja yksinäisyyttä.



Tunne herää usein reaktiona johonkin
syyhyn ja sillä on kohde. Se kertoo
esimerkiksi jonkun asian tai ihmisen
viehättävyydestä tai vastenmielisyydestä,
turvallisuudesta tai pelottavuudesta,
lähestyttävyydestä tai välteltävyydestä. Se
kertoo myös siitä, mikä on tärkeää tai
vähemmän tärkeää.
Yleensä tunnereaktio on
tarkoituksenmukainen. Esimerkiksi uhkaava
tilanne herättää pelon tai vihan. Se saa
pakenemaan tai puolustautumaan.
Rakkauden ja välittämisen tunteet
suuntautuvat kohteeseen, joka herättää
ihastusta ja hellyyttä.
Kun tunne herää, se johtaa reagoimaan
ympäristöön ja kanssaihmisiin. Tunteiden
herääminen valmistaa toimimaan. Toiminta
taas on vuorovaikutusta.
Selittämättömiäkin tunteita voi nousta esiin.
Silloin tunteen syy ja kohde jää
hahmottumatta. Tällaisista tunteista ja
niiden syystä ei saa välttämättä käsitystä,
eivätkä ne johda samalla tavalla
tarkoituksenmukaiseen toimintaan.
Selittämättömät tunteet voivat johtua
monesta asiasta. Niihin voi vaikuttaa
esimerkiksi se, että on joutunut joskus
torjumaan omia tunteita tai ei ole saanut
omiin tunteisiin tarkoituksenmukaista
vastausta.

TUNTEEN
HAVAITSEMINEN

TUNTEEN HERÄÄMINEN
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TUNTEELLA

Tunteen havaitseminen tarkoittaa sen
tunnistamista. Havainto tunteesta tapahtuu
yleensä samanaikaisesti tunteen kokemisen
kanssa. Havainto on tunnekokemuksen
kognitiivinen, mielessä syntyvä puoli. Tunne
voi kestää lyhyen, ohikiitävän hetken. Joskus
taas sama tunne esiintyy pitkään ja
toistuvasti. Esimerkiksi isoja menetyksiä
seuraava suru nousee toistuvasti esiin ja
vaatii pitkää aikaa.
Tavat kokea tunteita ovat yksilöllisiä ja
vaihtelevat paljon. Yksilöllisistä eroista
huolimatta tunteiden havaitseminen
edellyttää niiden hyväksymistä ja sallimista.
Jos tunteita torjuu, kyky havaita ja tunnistaa
niitä alkaa heikentyä. Tunteiden
paremmassa havaitsemisessa ja
tunnistamisessa auttaa oman kehon
reaktoiden havainnointi ja huomioiminen
sekä niiden hyväksyvän kohtaamisen
harjoittelu.



Tunteiden havainnointi voi kohdistua omiin
tai toisten tunteisiin. Useat tunteet heräävät
vuorovaikutuksessa toisten kanssa.
Ihmissuhteet ovat loistavia tunnetaitojen
oppimistilanteita. Vaikka jännitteet, konfliktit
tai ristiriidat eivät olekaan mukavia, ne ovat
kaikesta huolimatta tilanteita, joista voi
oppia paljon.

TUNTEEN
TUNNISTAMINEN

TUNTEEN HAVAINNOINTI
KEHOSSA
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TUNTEELLA

Kun rentoutuu tunnustelemaan omaa
kehoa, voi kysyä
- Miltä tunne tuntuu kehossa
- Onko se puristusta rinnassa, möykky
palleassa, kireyksiä hartioissa
- Onko vaikeuksia hengittää ja saada
kunnolla ilmaa
- Onko hengitys nopeaa ja pinnallista ja
rauhallinen, syvä hengitys on vaikeaa
- Onko vaikeaa pysähtyä aloilleen ja olla
paikallaan?
Keskittymällä rauhallisesti juuri siihen
kohtaan kehossa, missä tunne edes
häivähdyksenä tuntuu, jotain selkeämpää
yleensä nousee pintaan ja jotain tulee
mieleen. Usein tunteet tuntuvat sydämen
kohdalla, vatsan tai pallean alueella,
rintakehässä tai niska-hartiaseudulla, mutta
myös muualla kehossa.

TUNTEEN NIMEÄMINEN

- Havaitsemalla tunteiden herättämät
tuntemukset kehossa

- Kuuntelemalla kehoa

- Nimeämällä tunne

Tunteita voi oppia havainnoimaan oman
kehon kautta seuraavasti siten, että ottaa
itselle pienen rauhallisen hetken, jos tuntuu
jotenkin erityiseltä, esimerkiksi
epämukavalta, ahdistuneelta, surulliselta tai
hermostuneelta. Tuntemuksen keskellä voi
yrittää rentoutua kysyä itseltään mitä tuntee
sekä virittäytyä kuuntelemaan kehon
tuntemuksia.

HUOMION
SUUNTAAMINEN

Kun huomion suuntaa tuntevaan kohtaan

- Lisääntyykö mahdollinen puristus vai
lieveneekö se
- Muuttuuko hengityksen tahti tai syvyys
- Onko jotain muuta erityistä tuntemusta
havaittavissa?
- Yhtä lailla voi huomioida senkin, jos ei
tunnu mitenkään erityiseltä, eikä mitään
selkeää tunnetta nouse esiin. Siinäkin
tapauksessa voi kuitenkin viivähtää hetken
ajatuksissaan kokemissaan tilanteissa ja
tunteissa.



Nimeäminen antaa tunteille sisällön ja
merkityksen. Merkityksen antaminen
sisältää tavallaan alustavia suuntaviivoja
siitä, mitä tunteelle voisi tehdä ja miten sitä
tulisi käsitellä. Nimeämällä voi myös
esimerkiksi erottaa vihan, syyllisyyden ja
loukkaantumisen toisistaan.
Mikä on tämän tunteen merkitys? Mikä
tunne on kysymyksessä? Jos tunnetta on
vaikea pukea sanoiksi, tunneluettelon sanat
voivat helpottaa omien tunteiden
täsmentämistä ja nimeämistä. Luettelosta
voi hakea sanan, joka lähinnä kuvaa
tuntemusta tai tuntemuksia. Vaikka
luettelosta ei löytyisikään täysin omaa
tunnetta vastaavaa sanaa, se voi siltikin
auttaa johtaa oikeille jäljille oman
kokemuksen sanoittamisessa.
Epämääräisten tunnekimppujen setvimistä
auttaa, että yrittää päästä kiinni
hyväksymisen tunteeseen, ja hyväksyy omat
tuntemukset ja itsensä sellaisenaan, vaikka
ei sillä hetkellä kykenisi tunnistamaan tai
nimeämään yhtäkään. Rentoutuminen ja
rauhallinen kehon kuuntelu myös helpottaa
kimppujen avautumista. Joskus jo yhdenkin
tunteen hahmottaminen voi auttaa koko
tunnekimpun kanssa. (Seuraavalla sivulla
tunteille nimiä.)

TUNTEEN YMMÄRTÄMINENTUNTEEN NIMEÄMINEN
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TUNTEELLA

Ymmärtäminen tarkoittaa tunteen
kokonaisuuden hahmottamista. Siihen liittyy
sekä tunteen syiden näkeminen että sen
seurauksien käsittäminen.
Tunteidemme ja mielentilojemme syy- ja
seuraussuhteiden hahmottaminen
tarkoittaa samalla tarinaa, järjen ja
tarkoituksen löytämistä omista tunteista.
Yhtä lailla ymmärrys auttaa löytämään
opetuksen vastaisuuden varrelle, mikäli
sellaista tarvitaan.
Kun ymmärtää eli näkee tunteen ohella
myös sen syyn ja seuraukset, on tehty paljon
psyykkistä työtä. Tämä helpottaa nykyisen
käyttäytymisen säätelyä ja tulevien
tunteiden ennakoimista.
Joskus hankala tunne voi hälvetä pelkästään
sillä, että oivaltaa pahan olon nimen ja mistä
se johtuu.
Omien tunteiden tunnistaminen ja
ymmärtäminen on itsetuntemusta, ja myös
toisten tunteiden hahmotuksen perusta.
Tunteiden ymmärrys auttaa toimimaan
rakentavasti arjessa, myös haastavissa
tilanteissa ja tekemään suuriakin elämän
valintoja.



Ahdistus, Alakuloisuus, Alemmuus, Anteeksiantamisen ja Anteeksisaamisen tunne,

 Arkuus, Arvokkuus, Avuttomuus, Empatia (Myötäelämisen tunne), 

 Epäoikeudenmukaisuus, Epätoivo, Epävarmuus, Haaveellisuus, Haikeus,

Harmi (mielipaha ja pettymys), Hellyys, Helpottuneisuus, Hengellisyys,

 Hermostuneisuus, Huolestuneisuus, Huvittuneisuus, Hylätyksi tulemisen tunne, 

 Hyväksyntä, Hyväntuulisuus, Hyvä olo, Hämmennys, Hämmästys, Häpeä,  Hätääntyneisyys,

 Ihmeissään olo, Ikävä, Ikävystyneisyys,, Pitkästyneisyys, Ilo, Inho, Innostuneisuus, 

 Intohimo, Ivallisuus, Jännitys, Järkytys, Kaipaus, Kateus, Katkeruus, Katumus, Kauhu,

 Kiihtymys, Kiinnostus, Kiintymys, Kiitollisuus, Kostonhalu, Kunnioitus, Kyllästyneisyys, 

 Kyynisyys, Kärsimys, Leikkisyys, Levottomuus, Loukkaantuneisuus, Luottamus, 

 Masentuneisuus, Mielihyvä,  Mielipaha, Murheellisuus, Mustasukkaisuus, 

Nolous, Nöyryys, Oikeudenmukaisuus ja Epäoikeudenmukaisuus, Onni, Paha olo, Pelko, 

 Pettymys, Pitkästyneisyys, Ikävystyminen, Pätevyys, Rakkaus, Rasittuneisuus, 

 Rauhallisuus, Rentous, Riehakkuus, Riemu, Riittämättömyys, Rohkeus, Sisukkuus,

 Sinnikkyys, Stressaantuneisuus, Sukupuolisuuden eli Seksuaalisuuden tunne, Suru, 

 Suuttumus, Syyllisyys, Säikähdys, Sääli, Toiveikkuus, Toivottomuus, Turhautuneisuus,

 Turvallisuus, Turvattomuus, Tuskastuneisuus,  Tyytymättömyys, Tyytyväisyys, Ujous, 

Uteliaisuus, Uupumus, Vaivaantuneisuus, Vapaus, Varmuus, Vastuuntunto, 

Velvollisuuden tunne, Viha, Voitonriemu, Välinpitämättömyys, Väsymys, Yksinäisyys, 

Ylpeys,  Ystävällisyys & Ärtyneisyys

TUNTEILLE NIMIÄ,  HARJOITTELE NIMEÄMISTÄ,  SE
HELPOTTAA 
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TUNTEELLA
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Välillä menee tunteisiin, saa mennäkin. Tunteidensa kanssa saa ja kannattaa ottaa aikaa.

Niihin tutustuminen todella vaikuttaa hyvinvointiin ja ihmissuhteisiin. 

Anna siis itsellesi aikaa niiden tunnistamisen ja niistä puhumisen äärellä. 

Tunteillasi on väliä!

Autan myös tunnetaitojen kehittämisen kanssa, jos kaipaat niiden kanssa tukea.

Yhteyden saat:

IG @veerajahn 
Meilillä eheydenlahde@gmail.com 

<3 Veera 

TUNTEELLA

TUNNETAIDOT MUKANA LÄPI  ELÄMÄN



LÄHTEINÄ OPPAASSA
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Mieli ry

Myllyviita Katja, Tunne tunteesi, Duodecim. 2016. 

Kokkonen Marja, Ihastuttavat, vihastuttavat tunteet - opi tunteiden säätelyn taito, 2017, PS-
kustannus


