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Jännittämisessä on kyse  

huolesta, miten selviydyn 



Aivoissa tapahtuu jännittäessä 

 Limbinen järjestelmä l. tunneaivot  
työssä 

 Mantelitumake vahtikoirana 
tulkitsemassa ulkopuolelta tai sisältäsi 
tulevan informaation uhkaavuutta. 

 Jos tukinta on uhkatilanne, se 
vapauttaa stressihormonit > kehossa 
pelon ja ahdístuksen oireet 

 Hippokampus auttaa muistamaan 
kokemuksen 

 Prefrontaalinen aivokuori l. 
etuotsalohko on vanha viisas pöllö, 
joka säätelee mantelitumakkeen 
viestejä eli rauhoittelee vahtikoiraa 
ja huolehtii kriittisestä ajattelusta 

(Kuva: kirjasta Goldie Hawn:                  
10 läsnäolon minuuttia) 



Jännittämiseen reagoidaan 

yksilöllisten ominaisuuksien, 

mahdollisten  aiempien 

kokemuksien sekä ympäristön 

asenteiden ja toimintatapojen 

mukaan 



Millainen tahansa piirre koetaan 

helpoksi tai vaikeaksi sen 

mukaan, arvostetaanko tai 

ymmärretäänkö sitä 

kulttuurissamme 

 



Havainnoimalla aikuisten 

käyttäytymistä ja tunneilmaisua 

lapsi oppii, miten tunteisiin 

kannattaa suhtautua 



 

Mm. ujous vaikuttaa lapsen 

käytökseen kielteisesti vain siksi, 

että aikuiset suhtautuvat siihen 

ongelmana. 

 (Liisa Keltikangas- Järvinen) 



Tarve päästä eroon jännittämisestä tai 

ainakin piilottaa se toisilta syntyy paljolti 

ympäristön vaikutuksesta ja aiheuttaa 

ongelmia. 

 



Miten itse suhtaudut omaan  

jännittämiseesi?  



Jännittämisen taustalla hyvät 

tarpeet 

 Tarve olla turvassa                                                  

 

 Tarve tulla hyväksytyksi 

 

 Tarve tulla nähdyksi,                                                                                               

kuulluksi ja ymmärretyksi 

 

 Tarve tuntea itsensä merkitykselliseksi 

 



Ruumiinmuisti kantaa historiaamme.  

Keho koettaa huolehtia tarpeistamme, 

suojella meitä vaikeissa tilanteissa, 

muistuttaa valpastumisesta vaarassa, 

myös pysähtymisestä ja levosta, joskus 

jopa kivulla tai sairastumisella, jos emme 

muuten sitä kuule. 

 

 

  



Huomaa kehosi ja huolehdi siitä kuin 

rakkaasta lapsestasi! 

 

Ota sitä kädestä ja lupaa kulkea sen 

rinnalla, olla sen puolella, aina. 

 

Osoita myös kiitollisuutta kehollesi! 

 



Silitä itseäsi sisältäpäin hellittävällä 

hengityksellä 

 

Anna tuomitsevien ja arvostelevien 

ajatusten mennä aina kun niitä 

tulee 

 

Tuo mieli kotiin, kehoosi yhä 

uudelleen 

 



 

Leppäkerttu mustalakki                                                

Pue aina voimatakki                                      

Punaisena kiiltävä 

Vauhdikkaasti liitävä 

Tankkaan sinuun voimaa 

Lannoitetta elämän roimaa 

Tähän pilkkuun laitan iloista kikatusta 

Tähän tuon onnen vipatusta. 

Tähän pilkkuun pyöritän luottamusta 

Tämä olkoon puolustusta 

Tämän pilkun täytän huumorin hortensioilla 

Ja tämän haaveiden hattaroilla. 

Tähän vielä rehellisyyttä ja uskoa lisään, 

Ettei tulis musta murhe takkisi sisään. 

                                               Reija Suntio 



 

Koulutusta ja valmennusta ammattikasvattajille ja vanhemmille 

Yksilöllistä apua jännityksen ja pelon kanssa selviytymiseen  

lapsille ja aikuisille 

 

Reija Suntio 

Lto, rosenterapeutti, jännittäjä- ja hengitysryhmän ohjaaja,  

mindfulness-ohjaaja, lapsihieronnan kouluttaja 

 

reija.suntio@mielenvapaus.fi 

www.jannittaminen.fi ja www.hoitotila.composer.fi 

p. 050 594 4806 


