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• … ja miten ansainneesi edes luulet 
sen, että aina saat suotuisat tuulet?





Mitä tarkoittaa kriisi 
• Kriisillä tarkoitetaan äkillistä
muutosta ihmisen elämässä, 
ratkaisevaa käännettä, elämän 
tilannetta, jossa hänen aikaisemmat 
kokemuksensa tai oppimansa reaktiot 
eivät auta läsnä olevan tilanteen 
ymmärtämiseen ja psyykkiseen 
hallintaan



PSYYKKINEN TRAUMA

Trauma: troein = lävistää (kreik.)
vamma, haava, elimellinen tai sielullinen vaurio 

trauma on joko ruumiillinen haava 
tai henkinen, ”sielun haava” (sanakirja) 

Traumaattinen kokemus on kokemus, joka 
on äärimmäisen järkyttävä ja joka ainakin 
välillisesti ylittää psyykkisen 
käsittelykyvyn, jolloin minä menettää
mahdollisuuden eheyden ja hallinnan 
kokemukseen (Briere ym. 2006)



Trauman kahtalaiset
reaktiot

Ylivireystilan aktiivisuus 
ylittää

integraatiokyvyn

”Toleranssi-ikkuna”= 
sietoikkuna
Optimaalinen vireystilan 

alue

Alivireystila: Riittämätön 
aktivaatio integroimista 

(Ogden and Minton) varten



Stressi, kehityskriisi 
traumaattinen kriisi

• Stressi
- ristiriitaisia vaatimuksia 
- reaktiot yksilöllisiä
- koetaan eritavoin

Muista:
- tunnista stressinappisi
- aseta asiat tärkeysjärjestykseen
- varaa aikaa rentoutumiselle
- lepo, ruoka, itsensä hemmottelu
-liiku ja tapaa ystäviä



• Kehityskriisi
- kun aikaa kuluu, ikää karttuu, 
tietyissä ikävaiheissa vastaan tulee 
suuria muutoksia
- luonnolliseen kehitykseen ja 
kypsymiseen kuuluvia siirtymävaiheita

• Elämän kriisit
- suuria muutoksia esim. 
ihmissuhteissa, asuinpaikassa, työssä
jne



• Traumaattinen kriisi ja mikä
aiheuttaa kriisin

- Ennustamattomuus; tapahtuu ilman 
ennakkovaroitusta, yllättäen, rajusti
- sen aiheuttaa voimakas tapahtuma, joka 
tuottaisi melkein kelle tahansa kärsimystä

- Kontrolloimattomuus; ihminen ei pysty 
hallitsemaan sitä, mitä tapahtuu ympärillä, 
eikä hallitse sisäisiä reaktioitaan



- Uhkaa henkisiä elämän arvoja;
Haavoittuvuus, aiheuttaa avuttomuuden ja 
turvattomuuden tunnetta
Uskomus maailmasta muuttuu 
Elämän arvot muuttuu

- Hallinnantunne; pelkoa, ettei selviä, ettei 
pysty kontrolloimaan reaktioitaan, 
jossittelu
vihaa, ärtymystä, häpeää ja syyllisyyttä

Elämältä putoaa pohja



Traumaattisen kriisin 
vaiheet

• Sokkivaihe
- tapahtumaa ei vielä pysty ymmärtämään
- suojaa mieltä sellaiselta kokemukselta ja 
tiedolta, jota ei voi kestää
- jatkuu niin kauan kuin uhkaa tai 
stressitilannetta on 
- yleensä toimintakyky säilyy
- välttää muistuttajia traumaattisesta 
tapahtumasta



• Reaktiovaihe
- edellyttää, että tuntee olevansa 
turvassa
- tulee tietoiseksi, mitä itselle on 
tapahtunut
- mitä se merkitsee itselle
- voimakkaat fyysiset reaktiot ja 
tunteet



• Työstämis- ja käsittelyvaihe

- prosessi hidastuu
- kääntyy sisäänpäin, mielen sisäinen 
puhe
- etäisyyden saaminen
- keskittymis- ja muistivaikeudet
- ärtyminen myös läheisiä kohtaan ja 
vetäytyminen



• Uudelleen orjentoitumisen vaihe
- eteneminen asteittaista ja usein 
huomaamatonta
- traumakokemus tulee tiedostetuksi, 
siedetyksi osaksi itseä
- levollisesti voi ajatella tai olla 
ajattelematta tapahtumaa
- ei voimakkaita väkisin mieleen 
tunkeutuvia ajatuksia 



ITSEHOITO-OHJEITA
Yael Danieli,ym
1. Omien reakointitapojen tunnistaminen

• Tule tietoiseksi omista kehollisista 
stressisignaaleistasi, kuten univaikeudet,
erilaiset säryt, sairastelut jne

• Etene omaan tahtiin (kolmen asian lista)

• Etsi sisäisille kokemuksillesi ja tunteillesi 
täsmälliset nimet. ”Asiat, joista ei voi puhua, 
eivät  myöskään voi päästä lepoon, vaan haavat 
ovat edelleenkin kipeitä.”



• Se, miten olemme oppineet hillitsemään tai 
esille tuomaan tunteitamme, määrää sen, kuinka 
paljon vanhaa  varastoituu taakaksemme. 

• Sillä on yhteys aikuisuuteen, miten   
lapsuudessa opitaan menetysten yhteydessä
ilmaisemaan vihan, surun ja pelon tunteita. Kun 
lapsena on lohdutettu ja hoivattu, se tukee 
selviytymistä vaikeissa tilanteissa 

• Keskeneräiseksi jääneitä asioita voi olla 
kehitykselliset menetykset, siteiden 
katkeaminen, menetyksen uhka

• Elämän aikana koetut käsittelemättömät 
traumakokemukset ja menetysmateriaali 
varastoituvat meihin



2. Omien reaktioiden hyväksyminen

• Yritä kehittää valmiutta, avoinmuutta
ja sietokykyä kuulla hyvinkin vaikeita 
asioita

• Muista aina, että kaikilla tunteilla, 
myös voimakkaillakin on onneksi alku, 
keskivaihe ja loppu. Älä siis pelkää
voimakkaita tunteita

• Yritä olla liioittelematta tunteita;  
Miksi kiihtyä, kun ärtymys vie 
sanoman yhtä hyvin perille



• Opettele rentoutumaan
- 10-15 istahdus kahdesti päivässä
- hengitys

• Liiku säännöllisesti
• Järjestä riittävästi omaa aikaa!
• Ruokavalio
• Vältä piristeitä



3. Paraneminen ja kasvaminen

• Hyväksy, ettei mikään ole enää
samanlaista tämän kokemuksen jälkeen

• Jos haavoitut psyykkisesti, anna aikaa 
itsesi rauhoittamiseen ja voimavarojen 
keräämiseen, jotta voit jatkaa arkeasi ja 
työtäsi

• Etsi ammatillista keskusteluapua tai omaa 
terapiaa, jos käsittelemättömät ”haavat”
aukeavat



• Voit hyödyntää ammatillista kehitystäsi 
oman persoonallisuutesi kypsymiseen

• Käytä hyväksesi oman verkostosi tukea
• Ota avuksi luova, rentouttava itseilmaisu, 
josta saat uutta energiaa itsellesi

Onnellisuus, ilo ja hauskanpito ovat 
välttämättömiä niin kotona, ystävien 
kanssa kuin ammatillisessa  työssäsikin!

Ole ystävällinen itsellesi




