
      

 

HOT-potato: hyväksyvä ja joustava suhde 
itseen ja ruokaan 

  

 
Lopuksi! 
 
Mitä olet oppinut? 
 
 

 



      

SIVU   2 

Muista kiittää itseäsi uurastuksesta HOT-potato ohjelman parissa. 

Mekin kiitämme sinua, sekä sinnikkyydestäsi ja mielenkiinnosta ohjelmaa 

kohtaan.  Toivomme, että tästä materiaalista/ohjelmasta on ollut hyötyä elämääsi. 

Toivomme myös, että voit käyttää tässä oppimiasi periaatteita jatkossakin elämäsi 

haasteissa.  

Hyvää matkaa tulevaan! 

 
   

Mitä olet oppinut itsestäsi ja syömishäiriöstäsi? 

 
 

 
 
 

Kuusi viikkoa ohjelmaa on takana 
 

Ennen kuin päätetään tämä ohjelma, on hyvä palauttaa mieleen 
viimeisten kuuden viikon aikana oppimasi ja oivaltamasi asiat! 

Kuuteen viikkoon on mahtunut paljon kaikenlaista, monenlaisia 
tunteita ja ajatuksia on varmasti herännyt ohjelman aikana, mutta 

ennen kaikkea toivottavasti Sinä olet oivaltanut itsestäsi jotain 
uutta, saanut hieman välimatkaa ajatuksiisi, minäkuvaasi, 

syömishäiriöösi sekä saanut elämääsi konkreettisia keinoja, joilla 
voit lisätä omaa hyvinvointiasi. 
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Sinulla on ollut tilaisuus… 
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… kirkastaa arvojasi sekä pohtia, mikä on juuri Sinulle 

elämässä tärkeää 
 

 
Mitkä arvot ovat sinun suuntaviivojasi elämässä? 
Millaista haluaisit elämäsi olevan, mitä haluaisit sillä 
tehdä ja mihin suuntaan haluaisit kulkea? Mitkä arvot 
ovat elämässäsi juuri nyt tärkeimpiä? 
 
Olet oppinut, että arvot ovat kuin pohjantähti, joka antaa 
elämällesi suunnan. Kulje siis aina sitä kohti, sillä arvot 
eivät häviä mihinkään. Kun sinusta tuntuu, että olet 
elämässäsi hukassa tai et tiedä, mihin suuntaan kulkea, 
voit aina palata pohtimaan omia ydinarvojasi sekä sen 
hetkisen elämäsi tärkeimpiä ja merkityksellisimpiä 
asioita. Arvot voi jokainen valita itse, arvot ovat sellaisia 
asioita sekä periaatteita, joiden puitteissa Sinä haluat 
elämääsi elää ja rakentaa. 
 

 

  

 
 

 
 … tehdä tekoja, joilla on Sinulle oikeasti merkitystä 
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Muista, että arvoja voi (ja täytyykin) toteuttaa päivittäin 
omassa arjessa tekemällä ihan pieniä arvojen mukaisia 
tekoja. Mikä on pienin ja helpoin askel kohti itsellesi 
tärkeitä asioita, jonka voisit tehdä jo tämän päivän 
aikana? 

Oletko tehnyt kuluneen kuuden viikon aikana arvojesi 
mukaisia tekoja? Jos olet, miten onnistuit siinä? Mikä sai 
jatkamaan vaikean paikan tullen? Miten voisit 
jatkossakin tehdä arvojesi mukaisia tekoja? Jos et vielä 
ole pystynyt tekemään täysin arvojesi mukaisia tekoja, 
oletko huomannut, mitkä tekijät ovat esteenä? Olivatko 
ne vaikeita ajatuksia tai tunteita? Uskoitko liikaa omaa 
mieltäsi, omia ajatuksiasi? Veikö tunteet sinut 
mennessään? 

On täysin normaalia joskus eksyä omalta polulta ja 
hukata hetkellisesti pohjantähti. Putoamme polulta 
jatkuvasti ja meillä on kyky palata sille aina uudelleen. 
Arvojen mukainen elämä ei tarkoita pakonomaista 
tekemistä väsymyksestä tai huonosta päivästä 
huolimatta, eivätkä arvot takaa sitä, että aina pystyisi 
tekemään kaikkia asioita. Vaikka olisimme 100-
prosenttisesti sitoutuneita arvojemme mukaiseen 
elämään, emme aina saavuta juuri sitä, mitä 
tavoittelimme. Kuitenkin siitä voit olla varma, että 
pohjantähtesi opastaa sinua varmasti oikealle tielle. 
Ammenna rohkeutta arvoistasi, jotta voit ottaa 
ensimmäisen askeleen aina uudelleen esteistä 
huolimatta. 
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… harjoitella tietoisuustaitoja sekä olla yhteydessä tähän hetkeen 

 

Mikä tekemistäsi tietoisuustaitoharjoituksista oli Sinulle kaikista hyödyllisin? Mikä 
auttoi palauttamaan sinut mielessäsi pyörivistä ajatuksista takaisin tähän hetkeen? 
Miten voisit jatkaa tietoisuustaitojen harjoittelua omassa arjessasi? 

Olet oppinut, että yhteys tähän hetkeen tarkoittaa tietoisesti läsnä olemista tässä ja 
nyt, sen sijaan että olisit uppoutuneena ajatuksiisi. Tämä tarkoittaa sitä, että pystyt 
kiinnittämään huomiosi tarkoituksellisesti ja joustavasti sekä omiin ajatuksiisi ja 
tunteisiisi että ympäröivään ulkoiseen maailmaan. 

Aina kun huomaat olevasi liian kiinnittynyt menneeseen tai tulevaan, toimit 
impulsiivisesti tai automaatiolla, tunnet jääneesi ajatustesi valtaan tai koet olevasi 
hukassa tai yksin, voit käyttää oppimiasi tietoisuustaitoja ankkuroimaan itsesi 
takaisin tähän hetkeen, missä ja milloin vain. 

Yksinkertaisimmillaan voit harjoitella läsnäoloa havainnoimalla sitä, missä olet ja mitä 
olet tekemässä: huomata mitä näet, kuulet, kosketat ja millaisia tunteita sinulla herää 
ja nimetä havaitsemasi aistimukset ja tunteet. Sen voi tehdä istuessasi linja-auton 
kyydissä, kävellessä, koulussa tai työpisteelläsi! Tietoisuustaidot auttavat sinua 
tietoisempien valintojen tekemisessä, automaattisiin, syömishäiriön sanelemien 
ajatuksiin ja tunteisiin reagoimisen sijaan.   
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… päästää irti kontrollista ja vapautua mielesi vallasta 

Kuten olet oppinut, vapautuminen mielesi vallasta tarkoittaa omien ajatustesi ja niiden 
vaikutusten huomaamista vastakohtana sille, että samaistuu kirjaimellisesti omiin 

ajatuksiinsa. Ajatukset ovat ajatuksia. Olet oppinut, että mielesi ja kehosi sisällä olevat 
tunteet ja ajatukset ovat asioita, joita ei voi itse täysin kontrolloida tai muuttaa. Ne 

tulevat ja menevät ja muuttuvat jatkuvasti, eikä niitä pidä hallita tai ne alkavat 
hallitsemaan meitä. 

Mikä harjoituksista auttoi sinua huomaamaan ajatusprosessisi ja ottamaan hetkellisesti 
tervettä etäisyyttä niihin? 

Silloin kun tunnet itsesi alakuloiseksi ja olet kielteisten tunteiden vallassa, yritä 
pysähtyä hetkeksi itsesi äärelle esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla: Mikä 

tarkalleen ottaen on tuo ikävä tunne, joka sinulla on juuri nyt? Viha? Stressi? Suru? 
Yksinäisyys? Pahan mielesi nimeäminen saattaa auttaa ottamaan etäisyyttä siihen. 

Muista harjoitus, jossa panit merkille omia ajatuksiasi. 
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… harjoitella hyväksyntää 

Olet oppinut, että hyväksynnällä tarkoitetaan sitä, että annat omien ajatustesi ja tunteidesi 
olla sellaisena kuin ne ovat riippumatta siitä, ovatko ne epämiellyttäviä, vaikeita tai mukavia. 
Hyväksyntä ei ole alistumista, vaan se on avautumista sekä tilan tekemistä tunteille ja 
ajatuksille. Hyväksyntä antaa mahdollisuuden luopua taistelusta epämukavia ajatuksia 
vastaan. Niin kielteiset kuin myönteiset tunteet ovat osa normaalia elämää, eikä niitä pidä 
vältellä tai niistä ei pidä pyrkiä eroon. Kun lopetat taistelemasta tunteitasi ja ajatuksiasi 
vastaan, huomaat että niiden vaikutus sinuun ja elämääsi heikkenee, huolimatta siitä 
häviävätkö tai muuttuvatko ne ollenkaan. 

Keskity siis asioihin, joihin voit itse vaikuttaa: toimintaasi sekä huomion kohteisiisi. Voit 
kontrolloida sitä, mitä teet huolimatta kaikista tarinoista, joita mielesi yrittää sinulle kertoa. 
Sinulla on valta päättää, miten toimit ja mihin suuntaan elämässäsi kuljet, ilman 
syömishäiriötä ja sen sanelemia asioita. 

 

Muista, että sinulla on kaikki langat käsissäsi ja sinä tiedät kyllä sisimmässäsi, kuka 
olet ja millaista elämää haluat elää.  


	HOT-potato: hyväksyvä ja joustava suhde itseen ja ruokaan
	Lopuksi!
	Mitä olet oppinut itsestäsi ja syömishäiriöstäsi?
	… kirkastaa arvojasi sekä pohtia, mikä on juuri Sinulle elämässä tärkeää


	Kuusi viikkoa ohjelmaa on takana

