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Hyvinvointi ja toimintakyky

• Myönteiset ja kielteiset tunteet
• viha, suru, pelko, inho, yllättyneisyys ja ilo

• Opiskelu onnistuu
• Elämä koetaan mielekkääksi useina päivinä viikossa
• Uskotaan vaikeuksista selviytymiseen
• Sosiaalisten suhteiden ylläpitoon ja vapaa-ajan toimintaan on

halua ja energiaa
• Ajoittain voi olla motivaation puutetta, univaikeuksia, ristiriitoja

ihmissuhteissa jne.



Milloin on syytä huolestua?

• Kielteisiä tunteita jatkuvasti
enemmän kuin myönteisiä

• Ihmissuhteissa pitkittynyttä
vetäytymistä tai ripustautumista

• Toivoton ja välinpitämätön
suhtautuminen tulevaisuuteen

• Luovuttaminen tavoitteiden
suhteen ja toimintakyvyn
lamaantuminen
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Kättä pidempää jännittämiseen ja pelkoihin

• Headstead.fi
• Oivamieli.fi
• Ahdistuneisuuden omahoito - Mielenterveystalo
• Stressireaktio ja palleahengitys (The Breathing App ja Paced

Breathing)
• Vaiheittainen altistus
• Huolihetki





Kättä pidempää mielialan tukemiseen

• Päivittäisen mielekkään tekemisen suunnitelma
• Motivointi: yhdessä asetetut tavoitteet ja itsen palkitseminen
• Hyvinvoinnin TOP 6 (kts. seuraavat diat)

• riittävä uni
• säännöllinen syöminen
• säännöllinen liikunta ja ulkoilu
• viikoittainen ystävien tapaaminen kasvotusten
• viikoittainen ja päivittäinen mielekäs tekeminen
• ahdistuksen ja stressinhallinnan keinot

• Masennuksen omahoito (Mielenterveystalo)
• Oivamieli.fi









Kättä pidempään stressiin ja uupumukseen

• Opintojen keventäminen
• Päivittäisen rentoutumisajan ja tekemättömän ajan lisääminen
• Ajanhallinta

• viikkosuunnitelma
• kalenterin käyttö
• to-do-list ja not-to-do-list

• Progressiivinen rentoutus
• Syvähengitys (Paced Breathing ja The Breathing App)
• Oivamieli.fi



Ajanhallinta = stressinhallinta
Viikkosuunnitelma

• tavoitteeksi opiskeltu aika ja laatu, ei luettu sivumäärä
• lukuaika (max. 8 h, suositus alle 6 h)
• vireystilan mukainen opiskeluaika
• rauhoita kaksi tuntia ennen nukkumaanmenoa
• päivittäinen rentoutumis- ja palautumisaika (min. 1 h)
• viikoittainen rentoutumis- ja palautumisaika (min. 20 h)
• päivittäinen mielekäs tekeminen
• päivittäinen aikatauluttamaton = tylsä aika (min 15 min.)
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Noin 60
tuntia unta

Vähintään 20
tuntia
rentoutumista

Ota halutessasi
lomake ajankäytön
suunnittelemiseksi!




