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Menestys ei tuo onnea, vaan onnellisuus menestystä.

Menestys ja onni kulkevat käsi kädessä, mutta toisinpäin kuin yleensä ajatellaan. Menestys ei tuo

onnea, vaan onnellisuus menestystä. Onnellisuustaitojen kehittäminen siis kannattaa.

Tutkimusten mukaan onnellisuus tekee ihmisistä sosiaalisempia ja epäitsekkäämpiä, se lisää heidän

kiintymystään itseensä ja muihin, parantaa kykyä ratkoa ongelmia ja ristiriitoja ja jopa vahvistaa

immuunijärjestelmää.

Mitä onnellisuus on?
Onnellisuus on sekä järkiperäistä tyytyväisyyttä elämään että positiivinen tunnetila. Tuntuu, että elämä

sujuu.

”Onnea on se, että on sopivasti sekä älyllisiä että tunneperäisiä virikkeitä, saa onnistumisen

kokemuksia ja tuntee saavansa aikaan. Onnellisuus on mielen tyyneyttä sekä sitä, että elää täyttä

elämää”, kuvailee työyhteisövalmentaja Anna-Mari Tilli.

Entä mitä tehdä, jos ei ole onnellinen? Tilli suosittelee kymmenen tapaa kehittää onnellisuustaitojaan.

1. Opi toimimaan yhdessä
”Moni kuvittelee, että onnellisuus on sitä, että saa olla laiskana tekemättä mitään. Löhöily ei kuitenkaan

lisää onnellisuutta, vaan se, että tekee itselleen merkityksellisiä asioita ja on muille tarpeellinen”, Anna-

Mari Tilli sanoo.

Tutkimuksissa on Tillin mukaan käynyt ilmi, että onnelliset ihmiset ovat innostuneita toteuttamaan

asioita. He nauttivat työstään ja yhteistyö toisten kanssa sujuu. He ovat valmiita auttamaan muita ja

käyttävät paljon aikaa työtovereidensa, perheensä ja ystäviensä kanssa. Erittäin onnelliset ihmiset ovat

sosiaalisia. He suuntaavat huomion pois itsestään.

”Vaikka olisikin introvertti, voi osoittaa arvostavansa ihmisiä. Sosiaalisuus ei tarkoita sitä, että puhuu

paljon, vaan sitä, että kannustaa muita”, Tilli lohduttaa maan hiljaisia.

Menestyjäksi nousee henkilö, joka ammattitaidon ja tietojen lisäksi kykenee rakentamaan verkostoja.

Sosiaalisten taitojen vuoksi saa apua, kun eteen tulee ongelmia. Ne ratkotaan yhdessä.

2. Tee itsellesi onnellisuusprojekti
Onnellisuus on prosessi, jossa päivittäiset tulkintamme asioista määräävät tunnetilamme. Tilli

suosittelee aloittamaan vuoden mittaisen onnellisuusprojektin. Elämäntapansa ohella voi muuttaa

näkymättömiä asioita, kuten asenteitaan ja näkökulmiaan.

Kannattaa miettiä, mitä omassa elämässään haluaa, eli mikä on se oma juttu. Milloin silmät alkavat

tuikkia? Näin löydät luontaisen intohimosi. Kirjaa ylös, mitä haluat muuttaa elämässäsi.

Jos et tiedä, mitä haluat, voit ainakin pohtia, mistä et ainakaan halua luopua. Näin löytyvät itselle

tärkeät asiat.

3. Sitoudu päämääriisi
Onnellisuuden lisääminen edellyttää, että muuttaa elämäänsä ja sitoutuu päämääriinsä.

”Töissäkin tulisi olla onnellinen. Voit aloittaa pienistä asioista. Jo tavoitteen toteutumisen odottaminen



tuo nautintoa.”

Yksi nauttii suunnittelusta, toinen asioiden organisoinnista, kolmas yhdessä ideoinnista, neljäs

työskentelystä tiimissä, viides muiden palvelemisesta, kuudes asioiden valmiiksi saattamisesta jne. Tee

omat päämääräsi, kirjaa ne tavoitteiksi ja sitoudu niihin.

Innostuneisuus on onnistumisessa tärkeämpää kuin lahjakkuus. Oleellista on myös halu ja sitkeys

harjoitella, ettei luovuta jo ensimmäiseen vastoinkäymiseen.

4. Ole onnellinen jo matkalla
Monella on harhaluulo, että sitten kun olen perillä tai asia on valmis, olen onnellinen: kun pääsen

lomalle, kun olen saanut projektin valmiiksi, kun pääsen eläkkeelle... Sellainen ihminen elää sitku-

elämää. Elämä on silloin jossain muualla.

Kun vihdoin on perillä ja tavoite on toteutunut, ei välttämättä koekaan suurta onnea. Saavutus oli

odotettu. Tulee vain uusia huolia ja tuntee monia muitakin tunteita kuin iloa.

”Kannattaa oppia nauttimaan pienistäkin asioista ja etenkin siitä, mitä juuri sillä hetkellä tekee. Jo jonkin

hyvän asian odotus lisää onnellisuutta. Kiitollisuus on hyvä vastalääke negatiivisille tunteille”,

muistuttaa Tilli.

5. Jätä turhat huolet
Jos pitää haasteita jo etukäteen vaikeina saavuttaa ja pelkää epäonnistumista, jää moni onnen tunne

kokematta. Onnellisuuden kannalta haitallisia ajattelutapoja ovat murehtiminen, kauhistelu,

avuttomuus, perfektionismi ja negatiiviset itseään toteuttavat ennusteet.

Kuvitellaan asioita, jotka tuntuvat pelottavilta, epämiellyttäviltä tai uhkaavilta. Ne stressaavat, eikä saa

mielenrauhaa. Murehtija vitkuttelee, lykkää asioiden tekemistä ja kadottaa yhteyden nykyhetkeen.

”Kannattaa miettiä, onko huoli todellinen vai kuviteltu. Murehtiminen vaikuttaa vain, kun sitä pitää

totena. Tehokkain tapa neutraloida huolet ja murheet on näkökulman vaihto. Kun tilanne määritellään

uudelleen, myös siihen liittyvä tunne muuttuu”, Tilli kehottaa ja jatkaa: ”Huoliajatuksia on monenlaisia.

Erota huolet, jotka eivät edistä asiaa ja huolet, jotka auttavat tekemään asioita paremmin.”

Parhaimmillaan huoli saa aikaiseksi toimintaa. Haitalliset huoliajatukset kannattaa kirjata ja pitää sen

jälkeen huolihetki, jossa kuvittelee huolet ilmapalloiksi, joiden narun katkaisee mielessään yksi

kerrallaan. Näin turhista huolista pääsee eroon.

6. Uskaltaudu tuntemattomaan
Toisaalta yritämme hallita elämää ja toisaalta tuntematon ja odottamaton houkuttelee kokeilemaan

uutta.

”Tutkimusten mukaan onnellisuutta lisäävät etenkin haasteet ja uudet asiat. Tämä johtuu siitä, että

yllätykset stimuloivat aivoja”, Tilli kertoo.

Kun joutuu kovaan paikkaan ja siitä selviää, syntyy vahva tyytyväisyyden ja hallinnan tunne.

”Jos on iso tai vaikean tuntuinen asia, ei edes ryhdy siihen. Me olemme taitavia lykkäämään ja

lykkäämään tekemisiämme.”

Suuren työn voi kuitenkin pilkkoa osiin. Joka päivä kannattaa tehdä jotain tavoitteensa toteuttamiseksi.

Näin edessä ei enää ole liian isolta tuntuva vuori. Kun alkaa tehdä jotain uutta ja syventyy siihen, se

tuntuukin mielenkiintoiselta ja innostavalta.

7. Näe epäonnistumisessakin myönteisiä puolia
Suuri onnen este on se, ettei kestä epäonnistumiseen liittyviä pettymyksen tunteita. Näin jää moni asia

kokeilematta ja juuttuu kiinni vanhaan.



”Suosittelen epäonnistumisen sietämisen oppimista. Näin ei välttele asioita, vaan kokeilee ja

mahdollistaa onnen sekä ilon tunteita siitä, että on saavuttanut jotakin erityistä.”

Tutkimusten mukaan niinsanotut hyvätuuriset ihmiset näkevät epäonnistumisessakin myönteisiä puolia

ja odottavat tukevaisuudelta hyvää.

Kun on saanut kovan tällin, voi mielessään kysyä: Mikä siinä oli pahinta? Miten selvisin siitä? Mitä se

minusta kertoo? Mitä opin? Oliko siinä jotain positiivista? Näin voi jalostaa kokemustaan ja löytää

itsestään uusia voimavaroja.

8. Pidä onnistumispäiväkirjaa
Onnellisten ihmissuhteet ovat miellyttävämpiä, työura tyydyttävämpi, ja usein heillä on pidempi ja

terveempi elämä. Tutkimusten mukaan jo positiivisten asioiden muistelu lisää onnellisuutta.

”Työelämässäkin tulisi enemmän juhlia menestymisiä. Näin syntyy vahvoja muistikuvia onnistumisista”,

Tilli sanoo.

Kun on onnistunut, voi hetkeksi pysähtyä ja nauttia menestyksestään. Samoin tulisi menetellä

tiimissäkin. Juhlistamisen ei tarvitse olla mitään ihmeellistä, riittää kun yhdessä hurrataan

menestymiselle tai nautitaan vaikka kakkukahvit.

Hyvä tapa on jokaisen viikon lopussa kirjata viikon onnistumiset. Se lisää uskallusta yrittää uusia

asioita. Onnellisuuspäiväkirjaa voi myös pitää tiimeissä. Sen jälkeen on hyvä mieli aloittaa viikonlopun

vietto.

9. Tee onnellisuusharjoituksia
Onnellisuuden lisäämiseksi on kehitetty erilaisia harjoituksia. Yksi niistä on kiitollisuusharjoitus, jossa

kirjataan kerran viikossa asioita, joista on kiitollinen. Kiitollisuus ja onnellisuus liittyvät kiinteästi

toisiinsa.

Toinen harjoitus on onnistumisen mallittaminen, jolloin yksi kertoo ja muut kyselevät lisää, täsmentävät

ja muistavat sanoa ”wau!”. Kolmas harjoitus on kuunnella joka päivä yhtä uutta ihmistä. Näin kehittää

sosiaalisia taitojaan ja oppii muilta.

Näitä harjoituksia voi kukin tykönään tehdä. Näin tulee itse onnellisemmaksi samalla kun rakentaa

luottamusta ja edistää yhteistä onnistumista.

”Muista myös ilo ja leikkisyys. Ne tuppaavat työyhteisöissä liian usein unohtumaan.”

10. Luo mahdollisuuksia onnellisiin sattumiin
Tuntuu, että joillakin menee aina hyvin. Kuitenkin jokainen voi lisätä mahdollisuuksiaan onnellisiin

sattumiin.

”Uskalla kokeilla asioita. Silloin muita useammin epäonnistut, mutta myös onnistut. Äläkä mitätöi

aikaansaannoksiasi. Ole utelias ja usko, että onnistut. Näin myös lisäät onnistumisen

todennäköisyyttä.”

Uteliaisuus on hyvä mielentila. Silloin ihmisellä on positiivinen vire. Hän odottaa, mitä kiinnostavaa

tuleman pitää, mutta osaa elää ja nauttia nykyhetkestä.

Innostuneisuus lisää todennäköisyyttä sille, että tulee mukavia yllätyksiä. Näin myös onnellisuus

lisääntyy.

Yleensä ihmisen onnellisuus lisääntyy iän myötä. Tämäkin on osoitus siitä, että onnellisuutta voi ja

kannattaa oppia.


