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Tunteiden hallinta, tehtävä 1 – Mielialan mittaaminen 

Tehtävän tyyppi/menetelmä: Itsetietoisuus - Tekniikka, joka parantaa tunnetietoisuutta ja 
tunteiden ymmärtämistä (ensimmäiset askeleet kohti tunteiden hallintaa) 

Oppimistavoite: 
Tämän Mood Meter -tekniikan (Brackett M. & Stern R.) pohjalta tehtävän tehtävän tarkoituksena 
on auttaa osallistujia oppimaan tunnistamaan ja arvioimaan tunteita itsessä ja muissa, keskittyen 
niiden kahteen ulottuvuuteen: miellyttävyyteen ja energiaan. Tämän pohjalta voidaan luoda 
perusteet tunteiden viisaalle käsittelylle ja niiden säätelemisen strategioiden kehittämiselle. 

Erityispiirteet: Tehtävä voidaan tehdä joko yksin tai ryhmässä reflektoiden. Oppijat voivat täyttää 
taulukot yksin tai pareittain ja palata sitten yhteen ryhmään pohtimaan kokemuksiaan tehtävästä. 

Kesto: 1 tunti 

Tarvittava materiaali: Tunnetaulukko 
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Hyödyllistä tietoa kouluttajalle: 

1. Selitä osallistujille, että ensimmäinen askel kohti minkä tahansa tunteen hallintaa on 
tunnistaa, että meillä on kyseinen tunne. Hyvä tapa tunnistaa tunteensa on määritellä ja 
luokitella ne miellyttävyyden ja energiatason perusteella. Miellyttävyys edustaa sitä, kuinka 
miellyttävänä tai epämiellyttävänä jonkin asian tunnemme, kun taas energia kuvaa kuinka 
paljon fyysistä energiaa kulkee kehomme läpi samalla kun tunnemme tunteen. Tunteet 
voivat olla molemmissa korkealla tai matalalla, korkealla energiassa ja matalalla 
miellyttävyydessä tai matalalla energiassa ja korkealla miellyttävyydessä. Ensimmäinen 
askel osallistujille onkin yrittää vastata kahteen yksinkertaiseen kysymykseen koskien 
tunteita, joita he tuntevat tällä hetkellä: 

Kuinka miellyttävä tämä tunne on? 
Kuinka paljon energiaa tämä tunne sisältää? 

2. Tunteiden jakamiseksi ryhmiin he voivat miettiä, onko jokin tunne miellyttävä vai 
epämiellyttävä ja onko heillä paljon energiaa vai vähän energiaa. Selvennä, että vaikka 
tunne olisi epämiellyttävä, se ei tarkoita, että tunne itsessään olisi huono. Kaikkia tunteita 
tarvitaan, ja on tärkeää oppia tunnistamaan ne ja hallitsemaan niitä. Anna heille 
esimerkkejä tunteista kussakin kategoriassa, kuten: 

- matala miellyttävyys, korkea energia: viha tai pelko 
- matala miellyttävyys, matala energia suru 
- korkea miellyttävyys, korkea energia: onnellisuus 
- korkea miellyttävyys, matala energia: rauhallisuus 

3. Kerrottuasi, kuinka osallistujat voivat ryhmitellä tunteitaan, voit aloittaa osasta A ja siirtyä 
sitten osaan B. 

4. Jokaisen tehtävän lopussa keskustelette ryhmissä oppijoiden kokemuksista, miltä heistä 
tuntui jne. reflektiokysymysten mukaisesti. 

 

Ohjeet: 
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Osa A: Tunnista 5 tunnetta, joita sinulla on ollut päivän aikana. Nimeä ne mahdollisimman tarkasti. 
Yritä sitten vastata seuraaviin kysymyksiin annetussa taulukossa. 

1. Kuinka paljon energiaa tällä tunteella on? 

2. Kuinka miellyttävä tämä tunne on? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tunnetaulukko – Word-asiakirja verkossa (ja tarvittaessa tulostettava pdf) 

Tunne (x) Miellyttävyys 

Energia 
 Korkea Matala 
Korkea   
Matala   

Tunne (x) Miellyttävyys 

Energia 
 Korkea Matala 
Korkea   
Matala   

Tunne (x) Miellyttävyys 

Energia 
 Korkea Matala 
Korkea   
Matala   

Tunne (x) Miellyttävyys 
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Energia 
 Korkea Matala 
Korkea   
Matala   

Tunne (x) Miellyttävyys 

Energia 
 Korkea Matala 
Korkea   
Matala   

 

Osa B: Täytettyään taulukon taulukon osassa A, osallistujat kertovat tunteistaan, jotka he ovat 
sinne listanneet. Tunteet kirjoitetaan yhteiseen luetteloon, jota voidaan myös halutessa rikastaa 
muilla tunteilla. Yrittäkää tehdä luettelo, jossa on yli 30 tunnetta. Sitten osallistujien on 
ryhmiteltävä ne energia- ja miellyttävyystason mukaan. Osallistujat voivat työskennellä yksin, tai 
mieluiten ryhmissä, tunteiden ryhmittelemiseksi.  

 

 

 

 

Reflektiokysymykset: 

Valitse useita tunteita ja keskustele ryhmässä: 

• Oliko jokaisen tunteen ryhmittely helppoa? 
• Miltä kehossamme tuntuu, kun meillä on tämä tunne? 
• Miltä kasvomme näyttävät, kun meillä on tämä tunne? 
• Millaisia ajatuksia meillä on, kun meillä on tämä tunne? 
• Mikä saa meidät tuntemaan tämän tunteen? Mitä on tapahtunut, että meistä tuntuu tältä? 
• Onko tästä tunteesta hyötyä? Jos kyllä, mitä voimme tehdä tämän tunteen jatkamiseksi tai 

sen tehostamiseksi? Jos ei, mitä voisimme tehdä tunteaksemme vähemmän tätä tunnetta tai 
vaihtaaksemme tunteen johonkin muuhun tunteeseen? 


