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Tunteiden hallinta, tehtävä 4 - Ajatusloki 

 

Tehtävän tyyppi: Kokemuksellinen – Kognitiivinen käyttäytymismenetelmä (emotionaalisen 
ärsykkeen ja perspektiivin ottamisen uudelleenarviointi) 

Oppimistavoite: 

Tämän tehtävän ideana on, että ihmiset voivat vähentää ja säädellä ei-toivottuja tunteita ja 
käyttäytymistä haastamalla irrationaalisia ajatuksia, ja ajatusloki on usein ensimmäinen askel tässä 
prosessissa. Ajatuslokeja käytetään, jotta ihmiset tulevat tietoisemmiksi irrationaalisista ajatuksista, 
tunnistaakseen kuinka ajatukset, tunteet ja käyttäytymismallit ovat vuorovaikutuksessa ja 
vaikuttavat toisiinsa. Tunnistettuaan haitalliset irrationaaliset ajatukset, henkilö voi puuttua asiaan 
ja alkaa muuttaa niitä. 

Erityispiirteet: Toimintaa toteutetaan sekä yksilöllisesti, että ryhmässä. 

Kesto: 1 tunti (20 min ajatuslokin täyttöön ja 40 min ryhmäkeskusteluun) 

Tarvittava materiaali: Ajatusloki (online Word-asiakirja tai pdf tulostettavaksi) 
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Hyödyllistä tietoa kouluttajalle: 

Selitä oppijoille, miten ajatukset vaikuttavat käyttäytymiseemme. Antamalla esimerkkejä yritä 
auttaa heitä ymmärtämään, kuinka irrationaalinen ajatus voi herättää negatiivisia tunteita ja 
vaikuttaa tapaan, jolla ihminen käyttäytyy. Korosta sitten, että tämän toiminnan tavoitteena ei ole 
hylätä tunteitamme, vaan hyväksyä ne ja yrittää sitten lähestyä niitä positiivisemman ajattelutavan 
avulla. Anna sitten heille "Ajatusloki" ja pyydä heitä kirjoittamaan muistiin vähintään 3 kokemusta, 
jotka herättivät negatiivisia tunteita ja ajatuksia, ja sitten yrittämään ajatella positiivisia ajatuksia ja 
tuloksia. 

Kun oppijat ovat suorittaneet tämän tehtävän, he voivat palata ryhmässä jatkamaan tätä tehtävää. 
Kerää jokaiselta osallistujalta vähintään yksi tapahtuma, jotta voit keskustella ryhmissä syntyneistä 
ajatuksista, tunteista ja mahdollisista positiivisista ajatuksista ja tuloksista. Pyydä osallistujia 
kuvittelemaan itsensä kuvattuun tilanteeseen ja näkemään ärsykkeen irrallaan olevina tarkkailijoina 
saadakseen aikaan positiivisia tuloksia. 

Keskustelkaa sitten reflektiokysymyksistä.  
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Ohjeet: Ajattele menneisyydestäsi sellaisia kokemuksia/tapahtumia, jotka herättivät negatiivisia 
tunteita ja ajatuksia. Kirjoita ne muistiin ja yritä sitten muuttaa ajatuksesi rationaalisiksi ja yritä 
kuvitella tälle tapahtumalle positiivinen lopputulos. Täytä liitteenä oleva ajatusloki. Kirjoita muistiin 
vähintään 3 tapahtumaa. (online Word-asiakirja tai pdf tulostettavaksi) 

Ajatusloki 

Tapahtuma Ajatukseni Tunne/ 
Käyttäytyminen 

Rationaalinen 
vastaväite – 
Positiivinen 
lopputulos 

Esimerkki: Pomoni 
töissä on vihainen. 

Minun on täytynyt 
tehdä virhe. Saan 
varmasti potkut. 

Surun ja ahdistuksen 
tunne. 

Käytän aikaa 
miettiäkseni 
mahdollisia 
virheitäni. 

Pomoni voi olla 
vihainen minkä 
tahansa muun syyn 
tai henkilön johdosta. 
Hän on useimmiten 
tyytyväinen työhöni, 
joten vaikka olisin 
tehnyt virheen, se ei 
ole katastrofi. 

 

Tämä on hyvä 
tilaisuus käydä 
hedelmällinen 
keskustelu pomoni 
kanssa ja ilmaista 
hänelle huoleni. 
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Reflektiokysymykset:  

● Kuinka helppoa sinun oli muuttaa ajatuksiasi ja muuttaa ne rationaalisiksi? 
● Oliko positiivisen lopputuloksen löytäminen helpompaa, kun keskusteltavana oleva 

tapahtuma ei ollut se, jonka olet itse kokenut? 
● Mitä opit tästä tehtävästä? 
● Esittele tiimillesi tapahtuma, jota sinun oli vaikea käsitellä ja sinulla oli myös vaikeuksia 

löytää uusi rationaalinen vastaväite. Anna muiden esittää mielipiteensä. (kaikilla osallistujilla 
tulisi olla mahdollisuus jakaa yksi tapahtuma). 


