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 Muutosopas



Teimme kyselyn, johon osallistui yli 350 ihmistä. Selvisi, että
valtaosa vastanneista ei tiennyt mikä olisi seuraava konkreettinen

askel kohti heidän tavoitteitaan ja unelmiaan. Kyse on
nimenomaan konkreettisesta askeleesta, joka on toimintaa ja vie

eteenpäin - kohti tavoitettasi. 
 

Olemme niin tottuneet pyörimään ongelmaan liittyvien ajatusten
ympärillä, että on vaikeaa nähdä mikä olisi ratkaisu ongelmaan,
saati sitten mikä olisi se oikea askel kohti tavoitetta ja unelmien

elämää.  
 

Tämä on ihan luonnollista, sillä aivojemme yksi tärkeimmistä
tehtävistä on ratkoa ongelmia. Siksi fokus on juuri ongelmassa.
Useat ongelmat ovat mielessämme kuitenkin sillä tasolla, että

niihin liittyy paljon tunteita ja rajoittavia uskomuksia. Esimerkiksi
pelko estää aivojamme ratkomasta ongelmia optimaalisesti ja

loogisesti ja ajatuskehä johtaakin ennemmin ahdistukseen kuin
ratkaisuun. Arki ja sen haasteet ovat silmien edessä koko ajan kun

taas unelmat eivät konkretisoidu arjessa näkyvälle tasolle. 
 

Tämän harjoituksen tavoitteena on auttaa sinut pois ongelma-
ajattelun kehältä kohti ratkaisukeskeistä ajattelua ja todellista

muutosta. 
 

Tekemällä tämän harjoituksen, tiedät AINA seuraavan askeleen.
Muutos on nimittäin jatkuva prosessi. Ensimmäinen askel on
matkalla se tärkein, mutta tarvitaan myös se seuraava ja sitä

seuraava askel, jotta unelmistasi tulee totta. 
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1. Määrittele ensin ongelma - kuvaile tilanne missä olet nyt. Tämä on
se helpoin osuus. Mutta valitse aina vain yksi ongelma kerrallaan
ratkaistavaksi. 
2. Määrittele sitten ratkaisu - kuvaile tilanne jossa haluat olla. Kirjoita
se ylös positiivisessa muodossa, eli älä kirjoita esimerkiksi, ettet
halua olla enää köyhä, vaan kirjoita, että haluat olla vauras. Kirjoita
vielä mitä vauraus tarkoittaa sinulle. Nosta sieltä yksi erityisen
tärkeä asia eli konkreettinen tavoite. Tarkista vielä onko se sellainen,
mitä kohti voi mennä, eli se on aidosti tavoitteen muodossa. 
3. Hahmottele polku tästä hetkestä tavoitteeseesi - mieti mitä pitää
tapahtua, jotta pääset tavoitteeseesi. Mieti mitä pitää muuttua.
Listaa kaikki asiat mitä nyt tulee mieleen. 
4. Laita asiat, jotka pitää tapahtua, tärkeysjärjestykseen. Keskity
tässäkin positiivisiin eteenpäin vieviin asioihin eli kirjoita esimerkiksi
mitä teet epätoivotun toiminnan sijaan.  Eli alan säästää tai alan
syödä terveellisesti. Ja vielä mitä säästäminen ja terveellisesti
syöminen tarkoittavat konkreettisesti eli säästän 50 euroa
kuukaudessa tai lisään jokaiselle aterialle puoli lautasellista
kasviksia. 
5. Tarkastele listaasi siitä näkökulmasta, että onko listalla jotain
ajatuslukkiumia, jotka eivät todellisuudessa pidä paikkaansa - oletko
rakentanut itsellesi esteitä, jotka eivät ole todellisia? Viivaa ne
listalta yli ja siirry toteutusvaiheeseen 

1. Missä olet nyt 
ONGELMA

2. Mihin haluat 
mennä 

RATKAISU

3. Miten menet sinne? 
5 STRATEGIAA
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Nyt kun sinulla on listallasi omaan arkeesi liittyviä asioita,
tavoitteeseesi pääseminen tuntuu jo paljon konkreettisemmalta ja
mahdolliselta. Nyt varmistetaan vielä, että ensimmäisten
askeleiden ottaminen todella tapahtuu. 

1. Mieti tuntuuko ensimmäisen askeleen ottaminen vielä vaikealta.
Jos tuntuu, mieti voitko pilkkoa sitä vielä pienempiin osiin. Pilko
ensimmäinen askel niin pieniin osiin, että sen ottaminen on sinulle
helppoa. Jostain pitää aloittaa! Tee aloittaminen itsellesi
mahdollisimman helpoksi. 

2. Ala kirjoittaa päiväkirjaa, ellet jo tee niin. Itselläni on eri
teemoille omat päiväkirjansa. Minulla on arkipäiväkirja,
talouspäiväkirja ja liikuntapäiväkirja. En kirjoittele niihin päivittäin,
mutta kirjaan niihin tavoitteeni, suunnitelmani ja oivallukseni. 

3. Analysoi askeleita ottaessasi mikä toimii ja mikä ei toimi. Opit
kokoajan tekemään parempia valintoja. Kannattaa myös
analysoida aikaisempia kokemuksia: Onnistuitko joskus aiemmin -
mitä voit oppia siitä nyt? 

4. Jos jokin asia ei toimi, älä epäröi kyseenalaistaa ja muuttaa
suunnitelmaa. Varmista, että teet oikeita asioita.  

5. Tee WOOP-harjoitus. Käytä harjoitukseen ja itseesi aikaa. Tee
olosi mukavaksi ja rauhoitu. On tärkeää, että luot tilan ja hetken,
kun saat upota mielikuviisi ja harjoitukseen. Tämä on sinun
hetkesi, muu saa odottaa. Tyhjennä mielesi, ennenkuin aloitat. 

5 Strategiaa onnistumiseen
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WOOP tulee sanoista, WISH, OUTCOME, OBSTACLE, PLAN.  

Harjoitus menee näin: 

Valitse tavoite seuraavien neljän viikon ajalle. Mikä tavoite veisi
sinut kohti unelmaasi. Sellainen tavoite, jonka voit kuvitella
saavuttavasi tänä aikana. Sen pitäisi olla riittävän haastava, mutta
myös sopivan kokoinen saavuttaaksesi sen. Pysähdy rauhassa
pohtimaan tavoitetta. Ota sille aikaa. Kuvaile tavoite 3-6 sanan
lauseella. 

Mieti mikä on paras mahdollinen lopputulos? Heittäydy
unelmoimaan ihan rauhassa. Miltä tavoitteesi saavuttaminen
tuntuu? Sulje silmäsi ja nauti hetkestä, kun olet mielikuvissasi
saavuttanut tavoitteesi. Anna onnistumisen tunteen vallata
mielesi. Kuvaile sitten lopputulos 3-6 sanan lauseella. 

Mikä estää sinua saavuttamasta lopputulosta? Mikä on suurin
sisäinen esteesi? Onko se tunne, käytösmalli, ajatus? Sulje silmäsi
ja tutki asiaa syvällisesti. Anna esteen nousta kirkkaana mieleesi.
Kuvaile esteesi 3-6 sanan lauseella. 

Miten voit ylittää esteen? Tunnista ja määrittele jokin toiminta tai
ajatus, millä pääset esteen yli. Mitä voit tehdä, kun este ilmaantuu?
Kuvaile toiminta 3-6 sanan lauseella. 

Tee JOS-SILLOIN suunnitelma: 

JOS (este), SILLOIN aion (toiminta). 
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Esimerkki 1: 

Jos haluat olla säästeliäs, lause voisi kuulua näin: 

Jos minun tekee mieli ostaa jotain mitä en tarvitse nyt, laitan
lompakkooni kuvan, joka muistuttaa minua tavoitteestani. 

Tämä este toimii, jos kuva lompakossa on riittävän vahva
muistutus pysäyttämään sinut ennenkuin käytät rahaa. 

Esimerkki 2: 

Jos haluat pudottaa painoa ja herkkujen syöminen on
haasteenasi, lause voisi kuulua näin: 

Jos minun tekee mieli lähteä kauppaan ostamaan herkkuja, otan
maalaustelineeni esille ja alan maalaamaan. 

Tekeminen voisi olla siis jotain, josta nautit ja johon uppoudut
unohtaen herkut. 

Tätä harjoitusta voi hyödyntää sekä pitkän tähtäimen, että lyhyen
tähtäimen tavoitteissa. Voit käyttää harjoitusta myös päivittäin
seuraavasti.  

Määrittele aamulla, mikä asia sinun on tärkeintä saada tänään
tehtyä, sitten määrittele mikä saattaa tulla sen tekemisen esteeksi
ja tee suunnitelma, mitä silloin teet, jos este ilmaantuu. 
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Määrittele ongelma 
Määrittele ratkaisu
Hahmottele polku
Laita asiat tärkeysjärjestykseen
Tarkista lista
Tee aloittaminen mahdollisimman helpoksi
Kirjoita päiväkirjaa
Arvioi mikä toimii, mikä ei toimi?
Kyseenalaista, päivitä suunnitelmaa eli varmista, että teet
oikeita asioita
Hyödynnä WOOP
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MUISTA! 

Ennenkaikkea, tee askeleita itsellesi sopivaan
tahtiin ja ole itsellesi armollinen. Muista, että olet

oppimassa. 


