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Mitä stressi on?

Stressiä voidaan kuvata esimerkiksi seuraavasti:

”En saa enää töitäni valmiiksi, ennen kuin säntään jo seuraavaan asiaan. 
Unohtelen, minne minun pitäisi mennä, ja minulla on parhaimmillaan 20 
asiaa menossa, enkä edisty niissä yhdessäkään..”

”Yritän koko ajan saada hieman aikaa itselleni, mutta en onnistu siinä koskaan. 
Joku on aina pyytämässä apua, eikä minulla ole sydäntä kieltäytyä. Lopulta 
tunnen itseni väsyneeksi ja ärtyisäksi…”

”Elämässäni tuntuu kriisi seuraavan toistaan. Minulla on jatkuvasti päänsärkyä 
ja vatsavaivoja ja muutakin. Tuntuu, että olen umpikujassa…”

Stressi on sana, jota monet käyttävät, kun he kuvailevat, kuinka heidän 
elämässään vaatimukset ylittävät sietokyvyn. Selviytymiskyky vaihtelee eri 
ihmisten välillä. Sama asia voi toiselle olla stressaava, kun taas toinen ei pidä 
sitä minkäänlaisena ongelmana. Vaikka monet meistä kärsivät stressistä 
ajoittain jokapäiväisessä elämässä, niin pitkäkestoisena sen tiedetään 
olevan haitallista terveydellemme. Niinpä moni haluaisi löytää tapoja hallita 
elämäänsä paremmin.
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Miten tämä lehtinen voi auttaa sinua?

Tämän lehtisen tarkoituksena on kertoa stressistä sekä auttaa sinua 
huomaamaan, onko stressi sinulle jo ongelma.

Stressin tunnusmerkit
 
Tunnusmerkit vaihtelevat eri ihmisillä, mutta tässä on lueteltu niistä 
tavallisimpia. Tunnistatko niitä omalla kohdallasi?

Fyysisiä merkkejä:  
(rastita ne, jotka koskevat sinua)

päänsärky ɶ

lihasjännitys tai -kipu ɶ

vatsavaivat tai -kivut ɶ

hikoilu ɶ

huimaus ɶ

suolen toimintaan liittyvät ongelmat (esimerkiksi ummetus tai ripuli) tai  ɶ
tihentynyt virtsaamisen tarve

hengästyneisyys tai sydämentykytykset ɶ

suun kuivuminen ɶ

kehon kihelmöinti ɶ

seksuaaliset ongelmat ɶ
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Tunteet:

ärtymys ɶ

ahdistuneisuus tai jännitteisyys ɶ

alakulo ɶ

apaattisuus ɶ

alhainen itsetunto tai huonoudentunne ɶ

Muut:

kiukunpurkauksia ɶ

liiallinen alkoholinkäyttö tai tupakointi ɶ

muutokset ruokailutottumuksissa ɶ

vetäytyminen normaaleista toiminnoista ɶ

järjettömien asioiden tekeminen ɶ

hajamielisyys tai kömpelyys ɶ

ryntäily edestakaisin ɶ

Jos tunnistat joitain edellä mainituista kohdista, saatat kärsiä stressistä. 
Edellä mainitut ovat lyhytaikaisen stressin oireita, mutta pitkään jatkuva 
stressi voi aiheuttaa vakavia terveyshaittoja, kuten sydänsairauksia, korkeaa 
verenpainetta, vakavaa masennusta, aivoverenkiertohäiriöitä, migreeniä, 
vakavaa ahdistusta, astmaa, vastustuskyvyn heikkenemistä, suolen 
toiminnan häiriöitä, vatsavaivoja (haavaumia), väsymystä ja uniongelmia.
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kumppanin kuolema ɶ

avioero tai suhteen katkeaminen ɶ

vankilajakso ɶ

läheisen perheenjäsenen  ɶ
kuolema

avioliiton solmiminen ɶ

työpaikan menettäminen ɶ

terveysongelmat ɶ

raskaus ɶ

uusi työpaikka ɶ

korkeat taloudelliset velvoitteet ɶ

isot velat ɶ

suuret muutokset työssä ɶ

kumppani lopettaa tai   ɶ
aloittaa työn

läheisen ystävän kuolema ɶ

muutokset elinoloissa ɶ

eripura ystävien kanssa ɶ

ongelmat töissä (esimerkiksi  ɶ
epävarmuus työpaikan 
pysyvyydestä, paljon töitä, 
tyytymättömyys työhön)

muutokset vapaa-ajan  ɶ
aktiviteeteissa

muutokset suhteessa kirkkoon  ɶ
tai hengellisiin tapoihin

rikokset ɶ

ongelmat naapureiden kanssa  ɶ
(esimerkiksi melu)

perhejuhlat (esimerkiksi joulu) ɶ

Voivatko elämässä tapahtuvat 
asiat aiheuttaa stressiä?
 
Jotkin asiat, kuten elämässä tapahtuvat muutokset, voivat 
olla erityisen stressaavia. Seuraavassa luetellaan joukko asioita, 
jotka saattavat lisätä stressiä. Jos sinulla on viimeisen vuoden 
aikana ollut yksi tai useampia niistä, sinun kannattaa välttää uusia 
stressitekijöitä ja panostaa erityisesti hyvinvointiisi.

(Rastita ne, jotka pitävät paikkaansa omalla kohdallasi.)
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Ovatko toiset alttiimpia stressille kuin toiset?
 
Tutkimusten mukaan jotkut meistä ovat alttiimpia stressille kuin toiset. 
Ihmiset voidaan jakaa tyypin A-persoonallisuuksiin (= alttiimpia stressille) ja 
tyypin B-persoonallisuuksiin (= rentoja elämänasenteeltaan ja vähemmän 
alttiita stressille). Kilpailuhenkisyys, kärsimättömyys ja tiukat aikataulut ovat 
tavallisia tyypin A-persoonallisuuksille. 

Rastittamalla alla olevista luetteloista omasta mielestäsi itseäsi koskevat 
väittämät, voit kartoittaa kumpaa persoonallisuustyyppiä edustat.

Vihje: Jos suurin osa rasteista tulee A-puolelle, saatat olla taipuvaisempi 
stressiin. Jos rastit menevät tasan, et ole aivan niin vaikeassa tilanteessa. Jos 
kohdallasi B-puoli voittaa, on todennäköistä, että vältät stressin.

Tyyppi A

asiat pitää saada valmiiksi ɶ

et koskaan myöhästy sovitusta tapaamisesta ɶ

olet kilpailuhenkinen ɶ

et pysty kuuntelemaan keskustelua ja keskeytät toisen puheen ɶ

sinulla on aina kiire ɶ

et pidä odottamisesta ɶ

yrität tehdä useita asioita yhtä aikaa ɶ

kaiken tulee olla täydellistä ɶ

puhetyylisi on määräilevä ɶ

kaikki pitää tehdä nopeasti ɶ

hillitset tunteet ɶ

olet tyytymätön työhön ja elämään ɶ

sinulla on vähän sosiaalista kanssakäyntiä ɶ

viet töitä usein mukaan kotin ɶ
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Tyypi B

keskeneräisyys ei haittaa sinua ɶ

suhtaudut rauhallisesti tapaamisiin ɶ

et ole kilpailuhenkinen ɶ

osaat kuunnella, ja annat toisen puhua ɶ

et näytä kiirettä ɶ

osaat odottaa rauhassa ɶ

olet rento ɶ

teet yhtä asiaa kerrallaan ɶ

epätäydellisyys ei haittaa sinua ɶ

puhut hitaasti ja harkitusti ɶ

teet rauhallisesti tai verkkaisesti asioita ɶ

osaat ilmaista tunteita ɶ

olet tyytyväinen työhösi ja elämääsi ɶ

sinulla on useita sosiaalisia aktiviteetteja ɶ

teet työtä vain työaikana ɶ
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Kuinka voit helpottaa stressiä?

Stressin tunnistaminen on tärkeä ensiaskel stressin hoitamisessa. Lyhytai-
kaisen stressin hallintaan ja lievitykseen auttavat monesti yksinkertaiset ja 
tavalliset keinot. Tässä on muutamia käytännöllisiä keinoja hallita stressiä.

Loma: Yritä pitää ainakin yksi loma joka vuosi. Vaihda rutiineja ja 
maisemaa.

Avautuminen: Jos sinulla on ongelmia, kannattaa keskustella niistä.

Työ: Liittyykö stressi työhön? Mitä vaihtoehtoja sinulla on? 
Uudelleenkoulutus? Mitkä asiat ovat stressaavia? Voitko delegoida? Olisiko 
tukea tarjolla? 

Yritä keskittyä nykyhetkeen, älä aina puhu menneestä tai tulevasta. 

Myönnä itsellesi, että sinulla on stressiä. 

Ole realistinen sen suhteen mitä voit saavuttaa. Älä haali liikaa töitä tai 
tekemistä. 

Muista noudattaa terveellistä ruokavaliota ja istu aina syömään rauhassa 
ainakin puoleksi tunniksi.
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Toimintasuunnitelma: Kirjaa ylös stressiä aiheuttavat ongelmat ja 
mahdolliset ratkaisut. Tee toimintasuunnitelma.

Ajan hallinta: Suunnittele ajankäyttösi niin, että teet yhtä asiaa kerrallaan 
ja pidät taukoja. Älä tee liian montaa muutosta elämässäsi samanaikaisesti.

Priorisoi: Jos voit tehdä vain yhtä asiaa kerrallaan, päätä mikä se on. 

Puhu asioista ystävien, perheenjäsenten tai muiden luotettavien ihmisten 
kanssa. 

On tärkeää, että sinulla on joka päivä vapaa-aikaa, jolloin voit 
rentoutua. Kokeile vaikka aromaterapiaa, vyöhyketerapiaa tai joogaa. 
Rentoutusharjoituksista puhutaan tässä lehtisessä myöhemmin 
tarkemmin.

Harrasta liikuntaa säännöllisesti vähintään 20 minuuttia kaksi tai kolme 
kertaa viikossa. Liikunta on hyvä keino hallita stressiä. 

Opettele myös sanomaan ei tuntematta siitä syyllisyyttä.

Ammattiapu: Jos olet kokeillut näitä konsteja, mutta stressisi on edelleen 
sinulle ongelma, hae ammattiapua.
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Stressintäyteinen elämäntyyli  
– muutamia vinkkejä

Elämä voi olla stressaavaa, ja paineet saattavat kasautua helposti. Emme 
voi aina hallita ulkoapäin tulevaa stressiä, mutta voimme löytää keinoja 
vähentää sitä, esimeriksi seuraavanlaisesti:

yritä hahmottaa tilanteet, jotka ovat stressaavia, havainnoimalla  ɶ
jännityksen alkaminen

yritä vaiheittain voittaa stressaavissa tilanteissa stressin aiheuttajat ɶ

varmista, että sinulla on aikaa asioille, joista nautit ɶ

hanki rentouttava harrastus ɶ

varmista, että saat nukututtua tarpeeksi ɶ

noudata tasapainoista ruokavaliota ɶ

liiku säännöllisesti ɶ

harjoittele rentoutumista  ɶ

Fyysisten oireiden vähentäminen 
– rentoutuminen

On tärkeää huomata jännityksen ensimmäiset merkit, jotta voit vähentää 
fyysisiä oireita. Huomattuasi merkit, voit estää ahdistusta kasvamasta 
käyttämällä erilaisia rentoutustekniikoita. Joillekin riittää, kun harrastaa 
liikuntaa, kuuntelee musiikkia, katsoo televisiota tai lukee kirjaa. Toiset 
haluavat harjoitusohjelman, jota noudattaa. On olemassa erityisiä 
rentoutus- ja joogaryhmiä sekä rentoutusäänitteitä. Äänitteitä voi lainata 
kirjastosta, terveydenhuollon ammattilaisilta, ja ostaa itse kaupoista.

Rentoutuminen on uusien taitojen tapaan asia, jota täytyy harjoitella, ja 
harjoittelu saattaa kestää jonkin aikaa. Seuraavaksi harjoitellaan syvien 
lihasten rentouttamista, monien mielestä se auttaa vähentämään jännitystä 
ja ahdistusta.
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Syvien lihasten rentouttaminen

Kannattaa lukea ohjeet ensin läpi ja opetella ne vaikka ulkoa. Aloita  
rentoutuminen valitsemalla itsellesi hiljainen, lämmin ja mukava paikka, 
missä kukaan ei häiritse sinua. Valitse sellainen aika päivästä, jolloin tiedät 
rauhoittuvasi parhaiten. 

Käy pitkäksesi, ja tee olosi mukavaksi. Sulje silmäsi ja keskity hetken aikaa 
hengitykseesi hengittäen hitaasti ja rauhallisesti sisään ja ulos. Sano itsellesi 
sanat rauhallinen ja rento, kun hengität ulos. 

Tämä rentoutusharjoitus käy läpi eri lihasryhmäsi opettaen sinua ensin 
jännittämään lihakset ja sitten rentoutumaan. Tarkoituksena on hengittää 
sisään, kun jännität lihaksia, ja ulos, kun rentoutat niitä.

Aloita käsistä. Purista toinen käsi ensin nyrkkiin ja ajattele jännitystä, jonka 
se saa aikaan kätesi ja kyynärvartesi lihaksissa. Pidä jännitys hetken aikaa 
ja rentouta sitten kätesi. Huomaa ero jännityksen ja rentoutumisen välillä. 
Saatat huomata myös kihelmöintiä, jonka rentous saa aikaan.

Toista sama toisella kädellä.

Joka kerta, kun rentoutat jotain lihasryhmää, ajattele, miltä tuntuu, kun 
lihakset ovat rentoina. Anna lihastesi rentoutua niin hyvin kuin voit. 
Ajattele eroa rentojen ja jännittyneiden lihasten väillä. Tee nyt sama muille 
lihasryhmille jännittäen niitä hetki ja sitten rentouttaen – huomaa aina 
ero.
 
Tee aluksi liikkeet makuuasennossa. Kannattaa käydä lihasryhmät läpi aina 
samassa järjestyksessä:

Kädet: Purista kädet nyrkkiin ja rentouta.

Käsivarret: Koukista kyynärpäät ja jännitä käsivarret. Tunne jännitys 
erityisesti käsivarsien yläosassa. Muista pitää jännitys hetken aikaa ja 
rentouta sitten käsivarret.

Niska: Paina pääsi taakse ja pyöritä sitä hitaasti puolelta toiselle (oikealle 
ja vasemmalle) tuntien, kuinka jännitys kasvaa. Tuo sitten pääsi takaisin 
keskelle mukavaan asentoon.
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Kasvot: Kasvoissa on paljon lihaksia, mutta riittää, kun ajattelet otsaa ja 
leukaa. Vedä ensin kulmakarvat kurttuun kohti nenää. Rentouta otsa. Voit 
myös nostaa kulmakarvat ylös ja sitten rentouttaa ne. Jännitä leuka ja 
huomaa ero, kun rentoutat sen. 

Olkapäät: Kohota olkapäät ja vedä niitä kohti korvia – anna olkapäiden 
rentoutua.

Rintakehä: Hengitä syvään ja pidätä hengitystä hetken aikaa – huomaa 
jännitys, rentoudu ja hengitä normaalisti.

Vatsa: Jännitä vatsalihaksia niin kireälle kuin voit ja rentoudu.

Pakaralihakset: Purista pakaralihakset yhteen – rentoudu.

Jalat: Suorista jalat, koukista nilkka ja käännä varpaita kohti kasvoja – 
rentoudu. 

Voit pyytää ystävääsi lukemaan sinulle ohjeet.

Älä yritä liikaa – anna kaiken vain tapahtua omalla painollaan.

Jotta saat parhaan avun rentoutuksesta:

harjoittele päivittäin ɶ

pyri rentoutumaan myös jokapäiväisissä tilanteissa ɶ

opettele rentoutumaan ilman, että jännität lihaksia ensin ɶ

käytä harjoituksia apuna elämän vaikeissa tilanteissa   ɶ
(esimerkiksi hidas hengitys)

pyri kehittämään rennompi elämäntyyli ɶ

harjoittele myös julkisilla paikoilla   ɶ
(bussissa, jonossa ja niin edelleen)
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Onko lisäapua tarjolla?

Joskus auttaa, kun puhuu muille perheenjäsenille tai läheisille ystäville, 
mutta muutakin apua on tarjolla. Lääkärisi voi olla paras keskusteluapu, jos 
ongelmasi ei parane, tai jos se jopa pahenee. Näin voit saada opastusta tai, 
jos ongelmasi vain pahenee, hän voi ohjata sinut mielenterveyspalveluiden 
piiriin. 

Jos olet sitä mieltä, että stressiongelmassasi saattaa olla kyse vakavasta 
ahdistuksesta tai masennuksesta, puhu lääkärillesi. Yritä saada apua 
mahdollisimman pian, sillä masennus on helpompi hoitaa, mitä aikaisemmin 
hoito aloitetaan.

Jos olet huolissasi, ota yhteyttä omaan terveyskeskukseesi tai 
työterveyshuoltoosi.
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Masennuksesta saattaa olla kysymys, jos:

Olet tuntenut itsesi alakuloiseksi tai surumieliseksi suurimman osan  ɶ
päivästä viimeksi kuluneen kahden viikon aikana.

Asiat, jotka aiemmin ovat kiinnostaneet tai tuottaneet mielihyvää, eivät  ɶ
enää houkuta sinua.

Tunnet jatkuvaa voimattomuutta ja väsymystä, johon lepo ei auta. ɶ

Itseluottamuksesesi ja aloitekykysi asioiden hoitamiseen on  ɶ
heikentynyt.

Itsekriittisyytesi on lisääntynyt, tunnet usein syyllisyyttä ja ajatuksesi  ɶ
ovat pessimistisiä.

Kuolemaan tai itsetuhoon liittyvät ajatukset pyöriävät toistuvasti  ɶ
mielessäsi.

Ihmettelet muistisi huononemista, ajattelua ja keskittymistä vaativa  ɶ
toiminta tuntuu hankalalta. Saatat myös vältellä päätöksentekoa.

Olet levoton, kenties ahdistunut ja käyt ylikierroksilla tai päinvastoin. ɶ

Unen laadussa ja määrässä on tapahtunut muutoksia. ɶ

Ruokahalusi ja syömiskäyttäytymisesi on muuttunut niin, että se näkyy  ɶ
jo painossa.

Seksi ei maistu kuten ennen. ɶ

Sinulla on usein kipuja ja epämiellyttäviä tuntemuksia eri puolilla  ɶ
kehoasi, kuten päänsärkyä, vatsa-suolisto-oireita tai puristavaa tunnetta 
rinnassa.

Tärkeää: Jos edellä esitetyt vaaran merkit herättävät huolta omasta 
jaksamisestasi, ota yhteyttä terveyskeskukseen tai työterveyshuoltoon.   
 
(Lähde: Depressio. Masennus koskettaa jokaista.)
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