VOIMAKEHÄ®
Sport&Wellness-lisäkorttipakka
•

Sisältää 230 erilaista vapaa-aikaan liittyvää
hyvinvointiin ja palautumista tukevaa
aktiviteettia

•

Kortteja voidaan yhdistää eri tavoin
voimakehätyöskentelyyn, ja hyödyntää niitä
taitoina ja osaamisina, kiinnostuksina ja
resursseina, kun käsitellään harrastuksia,
vapaa-aikaa ja oman hyvinvoinnin
vahvistamisen tapoja ja mahdollisuuksia

•

Harjoitusesimerkkinä psykologinen
palautuminen DRAMMA-mallin mukaisesti.
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DRAMMA-malli
• Yhdysvaltalainen tutkimusryhmä (Newman, Tay, Diener) on tutkinut ja analysoinut psykologista
palautumista. He löysivät v. 2014 kuusi psykologista kokemusta tai tarvetta, jotka selittävät
tiettyjen vapaa-ajan aktiviteettien yhteyttä subjektiiviseen hyvinvointiin, joista he kehittivät
tutkimustyönsä avuksi DRAMMA-mallin.
• Lisälukemista:

Työterveyslaitoksen verkkosivuilla lisää palautumisesta
https://www.ttl.fi/tyopiste/psykologinen-palautuminen-tyosta-nama-kuusi-kokemusta-edistavat-sita/
Psykologian väitöstutkija Anniina Virtanen blogikirjoitus DRAMMA-mallista
https://everydaily.home.blog/2020/01/15/mika-ihmeen-dramma-malli/
Mallista lisätietoa Anniina Virtasen tietokirjassa Psykologinen palautuminen
https://www.tuumakustannus.fi/Anniina-Virtanen/Psykologinen-palautuminen.html
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• Detachment - Työstä irrottautuminen

Tee vapaa-aikanasi asioita, jotka poikkeavat mahdollisimman paljon työstäsi. Syvenny keskusteluun ystävän kanssa,
antaudu luontokokemukselle tai luovuudelle ja huomaa, miten työasiat unohtuvat!

• Relaxation – Rentoutuminen

Pysähdy. Unohda suorittaminen. Tee jotain, joka ei vaadi sinulta ponnistelua. Rentoudut ulkoillen, hyvän kirjan parissa,
neuloen tai katsomalla elokuvaa. On tärkeää löytää oma tapa rauhoittaa keho ja mieli.

• Autonomy - Omaehtoisuus, autonomia

Työarkeen kuuluu tehtäviä, joihin emme voi vaikuttaa ja joista emme voi päättää. Vapaalle vaihtaessasi varaa itsellesi
aikaa tehdä ihan mitä haluat; aikaa, jolloin kukaan vaadi sinulta mitään! Sinulla on myös lupa kieltäytyä vapaa-aikaasi
liittyvästä tekemisestä (esim. vapaaehtoistyö tai vierailu), johon sinulla ei (juuri nyt) ole voimavaroja.

• Mastery - Taidon hallinta

Harjoita jotain (parhaimmillaan täysin työhön liittymätöntä) taitoasi hioen siitä timantti! Hanki onnistumisen
kokemuksia uuden taidon hankkimisen tai aiemmin oppimasi huippuunsa harjoittelun parissa.

• Meaning – Merkityksellisyys

Itselle tärkeiden ja merkityksellisten asioiden tekeminen voi tehdä vapaa-ajasta merkityksellistä ja ne tukevat
hyvinvointiasi. Voisitko tänä vuonna lahjoittaa omaa aikaasi ja esimerkiksi viettää aikaa oman ja/tai naapurin mummon
kanssa?

• Affiliation – Yhteenkuuluvuus

Panosta sosiaalisissa suhteissasi ihmisiin, joiden parissa voit olla oma itsesi. Sinulla on lupa valita ympärillesi ihmisiä,
joiden seuran koet voimaannuttavaksi. Ihmissuhteissa laatu korvaa määrän.
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D Detachment

Irrottautuminen
työstä/opiskelusta

Millä vahvuuksilla irrottaudut
opiskelusta/työstä?

Tee vapaa-aikanasi/muuna aikana asioita, jotka
poikkeavat mahdollisimman paljon
opiskelustasi/työstäsi. Syvenny keskusteluun ystävän
kanssa, antaudu luontokokemukselle tai luovuudelle
ja huomaa, miten työ-/opiskeluasiat unohtuvat!
Parhaiten irrottautuu jollain sellaisella tekemisellä,
joka vaatii läsnäoloa, huomiota, keskittymistä sekä
sellaisessa ympäristössä, joka on mahdollisimman
toisenlainen.
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R Relaxation

Rentoutuminen
Millä vahvuuksilla rentoudut parhaiten?

Pysähdy. Unohda suorittaminen. Tee jotain, joka ei
vaadi sinulta ponnistelua. Rentoudut ulkoillen, hyvän
kirjan parissa, neuloen tai katsomalla elokuvaa. On
tärkeää löytää oma tapa rauhoittaa keho ja mieli.
Päivän tauottaminen eli huokoistaminen on yksi tapa
rentoutua arjessa. Päivän aikana voi tehdä erilaisia
hengitys- ja rentoutumisharjoituksia ja mielikuvaharjoittelua. Lepääminen ja nukkuminen ovat
taitoina hyviä vahvuuksia. Erilaiset hemmotteluhoidot ja hieronta rentouttavat mieltä ja kehoa.
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A Autonomy

Omaehtoisuus, autonomia

Millä vahvuuksilla autonomiaasi ja aikaa
itsellesi?

Työarkeen kuuluu tehtäviä, joihin emme voi
vaikuttaa ja joista emme voi päättää. Vapaalle
vaihtaessasi varaa itsellesi aikaa tehdä ihan mitä
haluat; aikaa, jolloin kukaan vaadi sinulta mitään!

Välillä on ihanaa olla yksin ja hidastaa elämää sekä tehdä omia asioita omassa aikataulussa. Joskus voi vain istua
mökin terassilla linnun laulua kuunnellen ja veden kimmellystä katsellen. Iltaisin voi ennen nukahtamista rauhoittua
hyvän kirjan parissa. Remontoidessa ja sisustaessa voi käyttää omaa luovuuttaan. Matkustellessa voi kulkea omia
polkujaan ja tutustua uusiin kulttuureihin omien kiinnostuksen kohteiden mukaan.
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M Mastery

Taidon hallinta

Millä vahvuuksilla edistät innostusta ja onnistumisen
kokemuksia?

Harjoita jotain (parhaimmillaan täysin työhön/opiskeluun
liittymätöntä) taitoasi hioen siitä timantti! Hanki onnistumisen
kokemuksia uuden taidon hankkimisen tai aiemmin oppimasi
huippuunsa harjoittelun parissa.
On mukava tehdä välillä sellaista, jossa näkee heti käden työn
jäljet ja josta voi kokea välitöntä onnistumisen iloa. Esimerkiksi
käsityöt, maalaaminen ja sienestys ovat vahvuuksia, joissa omaa
taitoaan voi hioa ja saada tyydytystä omista tuotoksistaan.
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M Meaning

Merkityksellisyys

Millä vahvuuksilla saat merkityksellisyyttä elämääsi?

Itselle tärkeiden ja merkityksellisten
asioiden tekeminen voi tehdä vapaa-ajasta
merkityksellistä ja ne tukevat hyvinvointiasi.

Merkityksellisyyttä edistää omia arvoja tukeva toiminta. Merkityksellisyyttä voivat tuoda toisille hyvän
tekeminen, yhteiskunnallinen ja/tai järjestötoiminta sekä osaamista haastavat ja kehittymistä edellyttävät
verkostoituminen ja yrittäjyys.
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A Affiliation

Yhteenkuuluvuus

Millä vahvuuksilla voit vahvistaa
yhteenkuuluvaisuutta?

Panosta sosiaalisissa suhteissasi ihmisiin,
joiden parissa voit olla oma itsesi. Sinulla on
lupa valita ympärillesi ihmisiä, joiden seuran
koet voimaannuttavaksi. Ihmissuhteissa laatu
korvaa määrän.
Yhteenkuuluvaisuutta voi vahvistaa sekä
perheen, ystävien ja työkavereiden kesken
yhteisellä toiminnalla, kuten penkkiurheilulla,
erilaisilla peleillä ja tapahtumilla sekä
ryhmäliikunnalla.
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Fysiologinen ja psykologinen palautuminen
Palautuminen voi olla ulkoista ja sisäistä palautumista
• Ulkoista palautumista on mm. vapaa-aika, vapaahetket ja -päivät arjessa ja lomilla. Sisäinen palautuminen
puolestaan tarkoittaa palautumista taukojen aikana työpäivän/opiskelun/valmennuksen lomassa
(huokoistaminen, tauottaminen). Arjen huokoistaminen katkaisee kuormituksen kertymisen mahdollisimman
varhaisessa vaiheessa.
• Työhön liittyvässä kuormituksessa palautuessa keskeistä on juuri vastapainon saaminen työlle, ei pelkästään
sen aiheuttamista rasituksista ja kehoon patoutuvasta stressistä toipuminen.

Kirjasta Psykologinen palautuminen, Anniina Virtanen, tuuma, 2021
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Fysiologinen ja psykologinen palautuminen
Psykologisesta näkökulmasta palautuminen on oikeastaan arjen tasapainottamista.
• Fysiologinen palautuminen liittyy kehon ja hermoston rauhoittumiseen, ylivirittymisen (ärsykkeet ja
vaatimukset, pirstaleisuus, mielekkyys ja merkityksellisyys) tasaantumiseen ja elimistön säätelyjärjestelmien
paluuseen stressiä edeltävälle tasolle. Psykologinen palautuminen voi rentoutumisen ja kehon palautumisen
ohella olla myös aktiivista ja voimaannuttavaa. Silloin se voi kuormittaa kehoa tai vaikkapa kognitiivisia
toimintoja, mutta virkistää mieltä tarjoamalla vastapainoa työlle ja muille arjen velvollisuuksille. Esimerkiksi
reipas juoksulenkki työpäivän jälkeen on kova koetus keholle, mutta auttaa mieltä irrottautumaan
työasioista. Harrastus, joka vaatii meiltä erilaisia ponnisteluja kuin työmme, voi tarjota vaikkapa
onnistumisen, merkityksellisyyden ja yhteenkuuluvuuden kokemuksia, jotka jo itsessään ovat tärkeitä ja
joiden ansiosta palaudumme (harrastelijateatteri, kielikurssi).
• Toisaalta myös virikkeiden puute ja työssä tylsistyminen (passiivisuus, kiinnostuksen ja motivaation puute ja
vaikeus keskittyä työhön) voi myös lisätä stressille tyypillisiä oireita, kuten uupumuksen tunnetta.

Kirjasta Psykologinen palautuminen, Anniina Virtanen, tuuma, 2021

© VOIMAKEHÄ®

Design HeliH 2022

11

12

© VOIMAKEHÄ®

Design HeliH 2022

12

