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Tietoisuustaitojen harjoittelun voi aloittaa hyvin yksinkertaisten harjoitusten kautta. Itseasiassa 

tietoisuustaidot ovat itsessään niin yksinkertaisia, että juuri sen takia niiden käyttämistä saatetaan välttää 

tai niiden tehokkuutta epäillä. Kyse on lopulta vain mielen ja kehon valjastamisesta omaan käyttöön ja 

tarkoitukseen.  

 

Tietoisuustaitoharjoitukset ovat ikään kuin sitä, että pysähtyy huomaamaan mistä kaikesta voi tulla 

tietoiseksi: oma hengitys, ympäristö, kehotuntemukset, ajatukset, tunteet, ihmiset, jne.  

 

Tavoitteena on oppia rentouttamaan lihaksistoa, säätelemään hermojärjestelmää (aktivoimaan esim. 

parasympaattista hermostoa syvällä hengityksellä), lisäämään aktivaatiota ja yhteyksiä niillä aivojen osa-

alueilla, jotka vaikuttavat tarkkaavaisuuteen ja itsesäätelyyn, sekä säätelemään omaa mieltä. 

 

Kaikkien harjoitusten tarkoitus on lisätä elämänhallinnan tunnetta eli kokemusta siitä, että pystyy 

vaikuttamaan asioihin. Koulussa tämä tunne tarkoittaa kykyä hallita ja säädellä omaa mieltään ja kehoaan. 

Näin oppilas voi vaikuttaa omaan keskittymiskykyyn, mielialaan, tunnetilaan, ongelmanratkaisukykyyn ja 

yhdessä näiden ominaisuuksien kehittämisen kanssa kehittää myös oppimiskykyään. 

 

Tietoisuustaitojen harjoitteleminen kannattaa aloittaa yksinkertaisilla harjoituksilla, jotka sisältävät jo 

vahvasti elementtejä itse varsinaisiin harjoituksiin, kuten havainnointia ja huomiokyvyn hallintaa. 

 

 

KERRO, ETTÄ SEURAAVILLA HARJOITUKSILLA PYRITTE PARANTAMAAN OPPIMISKYKYÄ 

- Lisäämään keskittymistä 

- Rauhoittumaan 

- Sekä tutustumaan mitä omassa kehossa ja mielessä tapahtuu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1) Hiljaisuustuokio 

> Aloittakaa pitämällä esim. 30sek – 2 min pituinen hiljaisuus tuokio.  

> Keskustelu on sallittua harjoituksen jälkeen. 

> Harjoitus voi aluksi herättää naurua ja leikiksi heittämistä, mutta se on vain merkki siitä, 

että oppilas ei ole tottunut pysähtymään oman kehonsa ja mielensä äärelle. 

> Toteuta harjoitus vaikka päivittäin. 

 

2) Ympäristön äänien kuuntelu 

> Aloittakaa esim. 30 sek hiljaisuudella, jonka jälkeen ohjaa oppilaita tarkkailemaan millaisia ääniä 

ympäristöstä kuuluu esim. noin minuutin ajan (askeleet, puhe, kopina, sade, tuuli, sähkölaitteet, jne) 

> Ohjaa esimerkiksi ensin kuuntelemaan läheltä kuuluvia ja siirry yhä kauempaa kuuluviin ääniin. 

> Oppilaat ryhtyvät ehkä myös itse ääntelemään, voit ohjeistaa jo valmiiksi, että oppilaat yrittäisivät tuottaa 

mahdollisimman vähän itse ääntä harjoituksen aikana. 

> Kirjoittakaa taululle mitä ääniä kuulitte 

> Toteuttakaa harjoitus uudessa ympäristössä toisena kertana, sekä harjoitelkaa säännöllisesti 

 

 

 

3) Silmät kiinni oleminen 

> Kerro oppilaille, että harjoittelette silmät kiinni olemista, on vain tarkoitus harjoitella kuuntelemaan omaa 

kehoa ja havaitsemaan mitä mielessä liikkuu. 

> Aloittakaa 30 sek hiljaisuudella. 

> Ohjaa oppilaita sen jälkeen sulkemaan silmät: ”voitte sulkea silmät, kun olette valmiita.” 

> Harjoitus voi kestää 30 sek – 1 min.  

> Pyydä oppilaita kuvailemaan mitä he näkivät, tunsivat tai kokivat harjoituksen jälkeen. 

> Joidenkin oppilaiden on helpompi sulkea silmät jos he saavat pistää pään esimerkiksi käsien väliin ja 

nojata pulpettiin. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5) Kehotuntemuksiin tutustuminen 

> Kerro oppilaille, että nyt harjoittelette tutustumaan omaan kehoon, miltä kehossa tuntuu. 

> Kerro, että kehoon tutustuminen voi auttaa rentoutumaan ja rauhoittumaan 

> Aloita lyhyellä hiljaisuudella, pyydä oppilaita sulkemaan sitten silmät, sen jälkeen viemään huomio: 

”Mitä tuntemuksia huomaatte” 

-> Varpaissa 

-> Jalkaterissä 

-> Reisissä 

-> Vatsassa 

-> Rintakehällä 

-> Käsissä 

-> Kasvoilla 

> Voit auttaa oppilaita sanoittamaan tuntemuksia mielessä antamalla ohjeita harjoituksen aikana: 

”Tuntuuko pistelyä, kuumotusta, kylmää, painetta, tunnetteko luut, tuntuuko jännitystä, jne.” 

  

 

6) Hengitykseen tutustuminen 

> Tämän harjoituksen avulla tutustutaan hengitykseen menemättä sen pidemmälle syvän hengityksen 

tekniikoissa. 

> Pysähtykää oppiympäristöön, pyydä oppilaita hiljaisuuteen 

> Viekää huomio 1) Käteen joka on pöydällä 2) Käsivarteen 3) Olkapäähän 4) Rintakehään 5) Hengitykseen 

(voitte sulkea silmät tässä kohtaa) 

> Pitäkää huomiota hengityksessä 30sek  - 1min  

> Pyrkikää vain siihen, että annatte hengityksen olla muuttamatta sitä. Sen seuraaminen riittää. 

> Voit ohjata: ”Aina kun tulee ajatus mieleen ja huomio karkaa hengityksestä, palauttakaa se siihen.” 

tai ”Voitte keskittyä erityisesti siihen milloin hengitätte sisään ja milloin ulos” 

 

7) Tietoisesti asian tekeminen 

> Kerro oppilaille, että harjoittelette nyt jonkun asian hitaasti ja keskittyneesti tekemistä 

> Voitte harjoitella esimerkiksi oman nimen kirjoittamista mahdollisimman hitaasti ja keskittyneesti 

tai ruuan syömistä tai välitunnille lähtöä luokasta hitaasti kävellen. 

> Voit ohjata oppilaita kiinnittämään huomiota esimerkiksi siihen miltä kynä tuntuu kädessä, miltä kynän 

liike tuntuu, tai mitä mausteita ruuassa on, minkä muotoista ruoka on, tai miltä jalkapohjat tuntuvat kun 

oppilaat kävelevät. 

 

 

 

 



 

8) Tunteiden huomaaminen 

> Kerro oppilaille, että harjoittelette tunnistamaan ja tiedostamaan miltä tällä hetkellä tuntuu 

> Tunteita voi olla vaikea nimetä, tunnekortit ovat hyvä apu tai tunnelista 

> Harjoitelkaa pistämään silmät kiinni, sekä viemään huomio hetkeksi hengitykseen 

> Sen jälkeen harjoitelkaa tunnistamaan mitä tunteita on läsnä: ”Tuntuuko levottomalta, tuntuuko iloiselta, 

rauhalliselta, vihaiselta...”  

> Ohjaa oppilaita vielä tarvittaessa tunnistamaan missä kohti kehoa tunne tuntuu ja minkälaisena 

tuntemuksena: pistelyä, painetta, kuumotusta, kutinaa, kihelmöintiä, jännitystä. 

 

 

 

 

Voit käydä säännöllisten harjoitusten ja yksittäisten harjoitusten jälkeen keskustelua siitä, mitä asioita 

oppilaat oppivat huomaamaan.  

Mitä ajatuksia ja tunteita he kokivat? Kaikki kokemukset ovat hyväksyttäviä ja yhtä arvokkaita. Oppilaita voi 

väsyttää, tuntua innostavalta, rauhoittuneelta, hermostuttaa, tuntua oudolta tai päähän voi tulla ajatus 

vaikka kotiläksyistä kesken harjoituksen. Pääasia on, että oppilaat tutustuvat omaan ja kehoon ja mieleen, 

sekä tulevat siitä tietoiseksi. Jo se, että osaa kuvailla omaa olotilaansa on tietoisuutta itsestä! 

 

Tulevat tietoisuustaitoharjoitukset ja oppitunnit ohjaavat lopulta siihen, että oppilas oppii säätelemään 

omaa mieltään ja kehoaan. Tämä on hyvin tärkeää oppimisen, hyvinvoinnin ja myös ihmissuhteiden 

kannalta. 
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