
Odotatko liikaa joululta? 

   Joulunviettoon osallistuvilla on perinteisesti aja-

tuksena saada nauttia hyvästä ruoasta, levosta, 

satumaisesta tunnelmasta ja ihmisistä ympärillä. 

Ei olekaan harvinaista, että joulukuuhun liitetään 

herkästi odotuksia. Stressi nousee pintaan, kun 

joulua pyritään viettämään ”täydellisesti” ja kaava-

maiset ajatukset joulunvietosta voivat lukita rau-

hoittumista ja rentoutumista lomalla. Ristiriita syn-

tyy usein siitä, että oma arki on kiireistä ja tästä 

syystä omat toiveet sekä totutut tavat ovat tör-

mäyskurssilla. Ristiriidan synnyttämä stressi voi 

näyttäytyä erilaisina särkyinä, kiputiloina, unetto-

muutena  sekä vatsa ja suolistokin voivat oireilla. 

Odotukset saattavat luoda jouluun turhia paineita 

ja riittämättömyyden tunteita. Olet joutunut juuri 

joulustressin ansaan. Mutta kuinka tämän voisi 

välttää? 

   Olennaista on pysähtyä ja pohtia hyvissä ajoin 

ennen odotuksien syntymistä, minkälainen joulu 

tuo minulle ja perheelleni onnea juuri tänä vuon-

na.  Joulusta voidaan keskustella myös yhteisesti 

etukäteen stressin välttämiseksi, jotta opitaan tun-

nistamaan perheen erilaisia tarpeita joulunvietos-

ta, sillä jokainen asennoituu jouluun eri tavalla. 

Hyvän joulun rakentamiseen kuuluu erilaisia tun-

teita, jolloin joulu voi tuoda erilaisia tuntemuksia 

pintaan. Vaikeissa elämäntilanteissa joulunvie-

tossa tärkeintä on viettää se niin, kuin parhaaksi 

kokee ja hyväksyä, että tänä vuonna joulu on tä-

mänkaltainen ja se on hyvä sellaisenaan.  

   Jos joulustressi on jo yllättänyt, niin ensimmäise-

nä voisi miettiä,  kuinka omaa tehtävälistaa voisi 

muuttaa kevyemmäksi. Tärkeää on olla myös ar-

mollinen itseäsi kohtaan. Perinteitä voi haastaa, 

että asiat tehdäänkin toisella tavalla, joista muo-

dostuu uusia omia perinteitä. Joulussa tärkeintä 

on löytää hyvä yhteisymmärrys lähipiiristä. Tämän 

avulla jokainen voi asettua aidosti hyvän mielen 

äärelle niin, että joulufiilis on kaikilla hyvä.   
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Joulustressin yllättäessä sitä voi oppia tunnistamaan ja säätelemään kolmen askeleen kautta: 

1 Pysähdy ja tunnustele 

 Kun tunnet kielteisiä tunteita (esim. ahdistus, pelko, jännitys), pysähdy ja tunnustele: missä kohtaa kehoa tunne 

 tuntuu? Ovatko hartiat jännittyneet? Puretko hampaitasi yhteen? Hengitä muutaman kerran rauhallisesi sisään ja 

 ulos. Keskity jokaisella uloshengityksellä päästämään jännittyneet kohdat kehossasi rennoiksi. 

2 Nimeä tunne 

 Kun olet tunnistanut vaikean tunteen, pyri nimeämään se. Onko se pelko, suru, viha, ärtymys, ahdistus tms.? Voit 

 myös sanallistaa tunteesi itsellesi esim. hävettää se, että.. 

3 Hyväksy tunne ja anna sen olla 

 Kun olet tunnistanut ja nimennyt tunteen, voit antaa sen olla. Älä pyri laittamaan tunnetta syrjään, vaan yritä tun-

 tea ja kokea se läpi. Muista koko ajan hengittää rauhallisesti. Voit kuvitella tuntevasi, että tunne on ohimenevä 

 pilvi, joka ensin muuttaa muotoaan ja lopulta häviää kokonaan. Muista, että mikään tunne ei kestä loputtomiin.  

Jos kiinnostuit harjoituksista ja haluat lisätä 

omaa itsetuntemustasi, niin tule tutustumaan 

ALKU-verkkovalmennukseen. 


