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Viikko 3 
 
Arvot ja arvojen mukaiset teot 
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Arvojen mukainen elämä 

 
Jotta voit elää itsesi näköistä, hyvää ja 
merkityksellistä elämää, sinun täytyy 
tietää omat arvosi. Arvot ovat tavallaan 
elämän suuntaviittoja, ja niiden 
seuraaminen on elinikäinen prosessi. 
Vähän niin kuin POHJANTÄHTI. Tällä 
viikolla pääset selkiyttämään arvojasi sekä 
muistuttamaan itsellesi, mikä onkaan 
juuri sinulle elämässä tärkeää! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pohjantähti 
Mikä on sinun Pohjantähtesi, jota kohti 
kuljet? Kun etsit ja valitset suuntaa 
elämällesi, mieti, minne päin haluat mennä. 
Millaisiin suuntiin haluat kulkea, missä on 
se kiintopiste, jota kohti haluat mennä? 
Muista kohdistaa matkan varrella katseesi 
aina tuohon sinun Pohjantähteesi. Kun 
tiedät, missä oma Pohjantähtesi on, voit 
jatkaa matkaasi, vaikka taivas välillä peittyy 
pilvien taa. Polkusi tuskin on suoraviivainen 
tai aina helppo kulkea, se voi välillä tehdä 
useitakin mutkia, mutta Pohjantähtesi auttaa 
sinua pitämään suuntaa. Kun seuraat omaa 
Pohjantähteäsi, et voi eksyä. Omat arvosi, 
sinulle tärkeät asiat, ovat sinun 
Pohjantähtesi. Ne osoittavat sinulle suuntaa, 
vaikka välillä olisikin pilvistä. 
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Ota riskejä 

 
 
Välillä käy niin, että omat ajatukset tai tunteet ohjaavat 
sinut sivuraiteille ja estävät elämästä arvojesi mukaista 
elämää. On mahdollista, että syömiseen liittyvät haasteet 
ovat tästä yksi esimerkki. Syömiseen liittyvien mielen 
tarinoiden kuuntelemisesta onkin vapauduttava, jotta 
voit huomioida kaikki ympäröivät mahdollisuudet ja 
kohdistaa kaiken energian ja päättäväisyyden uudella 
tavalla itsellesi oikeasti tärkeitä asioita kohti 
kulkemiseen. Vanhoista toimintatavoista luopuminen ja 
muutosten tekeminen edellyttää myös riskien ottamista. 
Se saattaa tuntua pelottavalta ja ahdistavalta, mutta on 
lopulta aivan varmasti kannattavaa. Kaikkein suurin riski 
nimittäin on olla ottamatta riskejä ja junnata paikallaan.  
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On hyvä tiedostaa mahdollisia esteistä arvojesi 
mukaista elämää kohti kulkiessasi, jotta et niitä 

kohdatessasi harhautuisi syrjään polultasi. 
Esteet voivat olla ulkoisia, kuten raha tai 

välimatka tai esteet voivat olla oman mielesi 
sisällä, kuten vaikka syömishäiriöajatukset. 

Saattaa olla, että epäilet tai arvioit omia 
arvojasi, etkä uskalla kulkea niitä kohti. Onko 
tämä arvo hyväksytty? Onko se oikeanlainen? 
Onko tämä minulle varmasti tärkeää, kun se 

tuntuu niin vaikealta? Tällaisissa tilanteissa on 
vain tehtävä valinta ja luotettava omaan 

viisauteen.  
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Syömishäiriöön liittyvät ajatukset ja tunteet saattavat jatkuvasti yrittää ohjata sinua 
pois kurssilta ja houkutella vanhoille poluille, mutta niille ei saa antaa tilaa. Niiden 
kanssa ei neuvotella! Kun uskallat tehdä jotain muuta kuin syömishäiriön 
sanelemia asioita, voit edetä kohti sinulle oikeasti merkityksellisiä ja tärkeitä 
asioita. Joskus sosiaalinen paine tai muiden ihmisten mielipiteet saattavat aiheuttaa 
esteitä matkallesi. Saatat myös huomata, että arvosi eivät olekaan omiasi vaan pyrit 
miellyttämään muita tai toimimaan yleisesti hyväksytyllä tavalla, vaikka se ei 
tekisikään hyvää sinulle tai tuntuisi sinusta oikealta. Tai kenties olet valmis 
hylkäämään omat arvosi, jotta näyttäisit hyvältä jonkun toisen silmissä. Kyse on 
kuitenkin Sinun elämästäsi, josta Sinä olet vastuussa ja jonka suunnan Sinä saat 
päättää. Arvot voi ajatella toimintana, eikä jonkun muun sanelemana tai antamana. 
Jos arvot olisi annettu valmiiksi, silloin yhteiskunta hallitsisi meitä. Media välittää 
tietoa siitä, mitä ympärillämme tapahtuu ja luo mielikuvia kauneus- ja 
terveysihanteista, mutta niiden ei tarvitse määritellä Sinun elämäsi suuntaa. 
 

Useimmat meille tärkeät sekä merkitykselliset asiat, esimerkiksi ”olla hyvä ystävä, 
vanhempi tai puoliso” tai ”tehdä sellaista työtä, johon on intohimoa” ovat myös 
niitä, joissa on mahdollisuus epäonnistua. Kuitenkin juuri se tekee niistä meille 
erityisen arvokkaita, sillä usein asia, joka pelottaa paljon tai aikaansaa perhosia 
vatsassa ja jännittää, sisältää viestin siitä, että nyt ollaan jonkun todella tärkeän 
äärellä. Saavuttaaksesi noita tärkeitä asioita, sinun täytyy laittaa itsesi likoon ja 
tehtävä tietoinen valinta mennä haluamaasi suuntaan elämässä.  
 

Muutos lähtee kaikista pienimmistä arjen teoista, jotka ovat yhteneviä omien arvojen 
kanssa. Arvojen mukainen elämä alkaa siitä, että pohdit, mikä on juuri sinulle 
elämässä tärkeää ja millaista haluat elämäsi olevan. Arvojen pohjalta voi tehdä 
pieniä arkisia tekoja, kuten esimerkiksi halata puolisoa kotiin tullessa, auttaa 
kotitöissä, sanoa jotain ystävällistä ja kuunnella ystävää, kysyä naapurilta 
kuulumisia. Arvojen pohjalta voi asettaa konkreettisia saavutettavissa olevia 
tavoitteita, kuten tehdä kumppanin tai puolison kanssa yhteisiä asioita ja arvot 
voivat toimia yleisinä elämänsuuntina: ”haluan olla hyvä kumppani tai 
kaveri”.  Millaisia arvoja sinä voisit toteuttaa elämässäsi tällä tavalla?  
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Arvoja kartoitettaessa voit miettiä, millaista haluaisit elämäsi olevan esimerkiksi 
sellaisilla osa-alueilla kuin perhe, ystävät, läheiset ihmissuhteet, vapaa-aika, 
yhteiskunnallinen vaikuttaminen, terveys, henkisyys, koulutus ja työ. Arvojen 
selvittämisen lisäksi on hyvä pohtia tavoitteita ja päämääriä, jotka ovat ikään kuin 
askelia arvojen viitoittamalla tiellä. Siinä missä arvot ovat elämäsi suuntaviittoja, 
tavoitteet ja päämäärät ovat saavutettavissa olevia asioita, joiden avulla voi päästä 
lähemmäs omien arvojen mukaista elämää. Kaikista tärkeintä suunnistaa kohti omia 
arvoja, ja se on tehtävä, joka ei koskaan tule valmiiksi. HIIHTOHISSI – metafora 
havainnollistaa tämän. 
 

Hiihtohissi 

Arvojen mukaisessa elämässä tärkeintä on itse prosessi eli arvojen mukaisten tekojen 
tekeminen ja valitsemaasi suuntaan kulkeminen. Oletetaan, että olet ystäväsi kanssa 
laskettelemassa. Kun nouset pois hiihtohissistä, sanot ystävällesi, että aiot laskea rinteen 
alapäässä olevalle hiihtomajalle. “Sopii”, sanoo ystäväsi ja ottaa puhelimella yhteyden 
yläpuolella lentävään helikopteriin, joka hinaa teidät ylös ja kuljettaa teidät hiihtomajalle. 
Sinä protestoit voimakkaasti. Ystäväsi on hyvin hämmästynyt. “Mikä hätänä?” hän kysyy. 
“Sinähän sanoit, että sinun tavoitteesi on päästä huipulta hiihtomajalle.” 

Hän olisi oikeassa, jos majalle pääseminen olisi ainoa tärkeä asia. Lentäen saavutetaan 
täsmälleen sama lopputulos kuin lasketellen. Molempien avulla lähdetään huipulta ja 
päädytään majalle. Helikopterilla lentämisessä on tämän lisäksi huomattavia etuja. Sinun ei 
tule kylmä, et väsy etkä kastu. Tässä on vain yksi ongelma. Itse laskettelu eli prosessi oli se 
varsinainen tavoite. 

Jotta pääset tavoitteeseesi (hiihtomajalle) sinulla täytyy olla suunta selvillä. Lisäksi sinun 
pitää olla valmis tekemään niitä asioita, joita prosessi vaatii. Laskettelukin voi olla raskasta, 
välillä voi olla kylmä, välillä taas aurinko voi paistaa. Joskus voi olla epävarma olo tai voi jopa 
pelottaakin. Silti moni valitsee tämän prosessin sen sijaan että lentäisi saman matkan  

helikopterilla. Kun sinulla on suunta 
selvillä ja tiedät tavoitteesi, voit 
valita reitin, jota pitkin suunnistat 
valitsemaasi tavoitetta kohti. 
Todellinen tavoite on kuitenkin 
laskettelu, eikä pelkästään valitsemasi 
konkreettisen tavoitteen, 
hiihtomajan, saavuttaminen. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Arvioimalla eri arvoalueiden merkitystä itsellesi sekä 
pohtimalla konkreettisia tavoitteita ja päämääriä tärkeiden 

arvojen saavuttamiseksi voit laatia itsellesi 
toimintasuunnitelman, joka vähitellen tekee elämästäsi 
mielekkäämpää. Millaisista asioista haluaisit ystäviesi ja 

läheistesi sinut muistavan? Millaisena ihmisenä sinut 
muistetaan 80-vuotissyntymäpäivilläsi, mitä sinusta silloin 

sanotaan? Mitä tekisit nyt elämässäsi, jos kaikki olisi 
mahdollista? Millaista elämäsi silloin olisi? 
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Mitkä ovat minun arvoni? 

 
 

Läheiset ihmissuhteet 

Läheisillä ihmissuhteilla tarkoitetaan suhdettasi sinulle merkitykselliseen ihmiseen, 
kuten puolisoosi, kumppaniisi tai rakastettuusi. Jos sinulla ei tällä hetkellä ole 
sellaista suhdetta, pohdi mitä haluaisit tällaisessa suhteessa olevan? Millainen 
kumppani haluaisit itse olla? Mitä arvostat suhteessa?  
 

Perhesuhteet 

Mieti sitten, mitä sinulle merkitsee olla äiti/isä, poika/tytär, sisko/veli tai muu 
sukulainen. Millainen haluaisit olla näissä perhesuhteissa? Millaista haluaisit 
vuorovaikutuksen olevan perheessäsi? Voit pohtia perhesuhteita joko laajasti tai 
keskittyä vain ydinperheeseesi. 
 

Ystävät 

Ystävyyssuhteet ovat myös yksi sosiaalisten suhteiden alue, jota monet pitävät 
tärkeänä elämässään. Ajattele läheisiä ystäviäsi ja pohdi, millaisen haluaisit suhteesi 
heihin olevan. Millainen ystävä sinä haluat olla? Mitä sinulle merkitsee olla hyvä 
ystävä? Miksi ystävyys on sinulle tärkeää? 
 

Työ ja ura 

Työ ja ura vievät ihmiseltä paljon aikaa, joten on tärkeä pohtia arvoja tälläkin elämän 
osa-alueella. Mitä sinä arvostat työssä (esim. taloudellista turvaa, mahdollisuutta 
auttaa muita, älyllisiä haasteita, itsenäisyyttä, yhteistyötä muiden kanssa)? Millaista 
työtä haluaisit tehdä? Mitä haluaisit saada työssäsi aikaan? Millainen työntekijä sinä 
haluat olla?  
 

Opiskelu, koulutus, henkilökohtainen kasvu 

Tämä alue kattaa kaiken oppimisen ja henkilökohtaisen kehittymisen. Kouluihin ja 
oppilaitoksiin liittyvän koulutuksen lisäksi voit miettiä, mitä muuta teet oppiaksesi 
jotain uutta ja kehittääksesi itseäsi. Miksi oppiminen on sinulle tärkeää? Millainen 
oppija haluat olla?  
 

Vapaa-aika ja harrastukset 
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Vapaa-aika ja harrastukset tuovat vastapainoa oppimiselle ja työnteolle. Tällä 
elämän osa-alueella voimme rentoutua ja ladata akkujamme. Mieti millaisista vapaa-
ajan toiminnoista sinä nautit ja miksi. Millaisiin harrastuksiin haluaisit osallistua ja 
mikä niissä on sinulle tärkeää? 
 

Henkisyys 

Tässä yhteydessä henkisyys ei tarkoita vain järjestäytynyttä uskontoa, vaan siihen 
kuuluu kaikki, mikä auttaa sinua kokemaan yhteyttä johonkin laajempaan, elämää 
suurempaan olemassaolon ulottuvuuteen. Miksi usko, uskonnolliset menot tai tavat 
ja yhdessäolo muiden samanhenkisten kanssa ovat sinulle tärkeitä? Millainen 
haluaisit olla tällä elämän alueella? 
 

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 

Miten sinä voit olla vaikuttamassa siihen yhteisöön, missä elät ja asut? Millainen 
yhteiskunnan jäsen haluat olla? Ovatko yhteiskunnalliset asiat (esim. 
vapaaehtoistyö, äänestäminen, kierrättäminen) sinulle tärkeitä ja jos ovat, niin 
miksi?  
 
Terveys ja fyysinen hyvinvointi 
 
Mikä on sinulle tärkeää terveyden osa-alueella? Miten haluat ja voit itse vaikuttaa 
kehosi hyvinvointiin? Miksi sinulle on tärkeää huolehtia itsestäsi?  
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Viikkotehtävä 3 
 
Omien arvojeni kartoitus 
 
Osa 1 
Siirrytään tarkastelemaan sinulle tärkeitä arvoja tarkemmin. Nyt on tarkoitus 
määritellä sinun elämällesi suuntaviivoja! Voit myös kysyä itseltäsi kunkin 
kirjoittamasi arvon kohdalla: “Jos kukaan ei tietäisi minun tekevän näitä asioita, 
tekisinkö niitä silti?” Huomaathan, että jokin itsellesi tärkeä arvo voi myös olla 
sellainen, jota sinulla ei vielä ole elämässä, mutta jonka koet tärkeäksi. Kirjoita alle 
itsellesi tärkeitä asioita pohtimalla erikseen kutakin viikkomateriaalin lopussa 
listatuista arvoalueista. 
 
Kirjoita itsellesi tärkeitä arvoja tähän. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osa 2 
Tavoitteiden asettaminen ja saavuttaminen 
 
Nyt kun olet selvittänyt omia arvosi, on aika pohtia niitä tekoja, joiden avulla voit 
kulkea kohti arvojesi mukaista elämää. Tulet ehkä huomaamaan, että arvojen 
mukaisten tekojen tekeminen ei aina ole mukavaa ja saattaa aiheuttaa myös tuskaa ja 
epämiellyttäviä tunteita. Arvoja kohti kulkeminen vaatiikin rohkeutta, sillä 
välittäessäsi jostakin asiasta otat samalla sen riskin, että tulet haavoitetuksi, 
hylätyksi, petetyksi tai menetät jotain. Välittämiseen ja menetyksen mahdollisuuteen 
liittyvä hetkittäinen tuska ja kärsimys ei kuitenkaan satuta niin paljon kuin se tuska, 
joka aiheutuu siitä, että et elä elämääsi haluamallasi tavalla. Sinun on sitouduttava 
arvojesi osoittamaan suuntaan kulkemiseen, niiden mukaisten tekojen tekemiseen ja 
käyttäytymisesi muuttamiseen. Mieti siis hetki, oletko valmis omistautumaan omien 
arvojesi mukaisten tekojen tekemiseen ja hyväksymään sen pahan olon, joka 
käyttäytymisesi muuttamiseen voi liittyä. Oletko valmis ottamaan rohkeita askelia 
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arvojesi viitoittamalla tiellä – ei pahasta olostasi huolimatta, vaan pahan olosi 
kanssa? 
 
 
Valitse ensin yksi arvoalue, josta haluaisit aloittaa arvojen mukaisten tekojen 
lisäämisen. Se voi olla esimerkiksi sellainen, jota pidät tärkeänä mutta jota olet 
pystynyt toteuttamaan huonosti.  
 

1) Kirjoita valitsemasi arvo tähän: 
 

2) Tavoitteet ovat saavutettavissa olevia tapahtumia ja ne antavat sinulle 
konkreettisen tavan toteuttaa arvojasi. Aseta nyt itsellesi valitsemaasi arvoon 
liittyvä pitkän tähtäimen tavoite ja kirjoita se tähän: 
 
 
 

3) Millaisia tekoja voit tehdä tuon tavoitteen saavuttamiseksi? Mitä voit tehdä jo 
tänään? 

 
 

4) Valitse vielä yksi arvo, joka liittyy syömiseen tai kehon kuvaan ja jota 
haluaisit tavoitella.  

 
5) Kirjoita valitsemasi arvo tähän 

 
 

6) Mikä on syömiseen tai kehon kuvaan liittyvän arvosi pitkän aikavälin 
tavoite? 

 
Määrittele nyt tekoja, joilla voit kulkea kohti edelle kirjaamaasi tavoitetta. Älä ole 
liian epämääräinen (esim. “Syön paremmin”) äläkä kirjoita sellaisia asioita, joihin et 
pysty suoraan tekojen kautta vaikuttamaan (esim. “Olen iloisempi”). Valitse 
tarkkoja, tilanteisiin sidottuja tekoja eli tekoja, joilla on alku ja loppu, tietty muoto ja 
jotka ilmenevät tietyssä tilanteessa. Tällainen teko voisi olla esimerkiksi “Syön joka 
aamu aamupalaa”.  Yritä sisällyttää luetteloosi ainakin yksi asia, jonka voit tehdä jo 
tänään, sekä riittävästi isoja ja pieniä tekoja niin, että jos tekisit ne kaikki, tavoitteen 
saavuttaminen olisi hyvin todennäköistä tai jopa varmaa. 
 

7) Millaisia tekoja voisit tehdä päästäksesi tavoitteeseesi? 
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