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TERVETULOA! 
 
Kiitos, että päätit lukea tämän oppaan! Tavoitteeni on tehdä tästä napakka ja 
nopealukuinen opas, jossa saat tärkeät tiedot helposti ja vaivattomasti. Pääpaino 
on harjoituksilla, jotka auttavat sinua oivaltamaan, kuinka saat oman elämäsi 
ajanhallinnan palaset kohdalleen. Sinä olet oman elämäsi asiantuntija ja minun 
tehtäväni on vain antaa sinulle työkalut, joilla voit luoda oman elämäsi taideteok-
sen. 
 
Niinpä en ole tavoitellut mahdollisimman suurta sivumäärää ja toivon, että sivu-
määrä ei tuota pettymystä sellaisenaan. Olen pyrkinyt panostamaan laatuun 
määrän sijaan. Tämä siksi, että arvostan aikaasi ja olisi hassua, jos ajanhallinnan 
opas tuhlaisi aikaasi täytesanoilla, toistolla ja itsestäänselvyyksien kertaamisella. To-
ki niihinkin varmasti törmäät siksi, että minun on täytynyt huomioida kokemustaus-
taltaan erilaiset lukijat. Voit siis reippaasti ja luvan kanssa loikkia yli sellaiset kohdat, 
jotka ovat sinulle jo entuudestaan selviä. Jollekin toiselle ne voivat olla kuitenkin 
arvokasta tietoa ja oivalluksien lähteitä. 
 
Olen rakentanut oppaan siten, että voit keskittyä yhteen suurempaan kokonaisuu-
teen viikon ajan. Se helpottaa uusien tapojen viemistä käytäntöön. Voit vapaasti 
edetä itsellesi sopivassa ajassa, nopeammin tai hitaammin. Sovella rohkeasti, tie-
dät itse mikä tahti sopii sinulle parhaiten.  
 
Halutessasi voit tulostaa oppaan, se helpottaa muistiinpanojen tekemistä. Harjoi-
tukset on esitetty siten, että voit tehdä ne erilliselle paperille, eikä tulostamista vaa-
dita. Pidä opas esillä koko sen ajan, kun työskentelet harjoitusten kanssa. Tallenna 
e-kirja tietokoneesi työpöydälle tai pidä tuloste esillä. Näin asia ei pääse unohtu-
maan kiireenkään keskellä. 
 
E-kirjan eräs hienous on se, että se on nopeasti päivitettävissä. Uusi painos on välit-
tömästi julkaistavissa, eikä myyjän tarvitse itkeä ”vanhan varaston” perään, koska 
sellaista ei ole.  Niinpä heitän sinulle haasteen tulla mukaan e-kirjan kehittämiseen: 
laita reippaasti palautetta, ajatuksia ja ideoita osoitteeseen leena@unelmafiilis.fi . 
Kiitoksena palautteestasi saat itsellesi ensimmäisenä uudistetun painoksen, veloi-
tuksetta. 
 
Toivon, että viihdyt oppaan parissa ja saat siitä apua elämääsi. 
 
UnelmaFiilis –terveisin, 
Leena 
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Ajanhallinta: Hyvä Renki – Huono Isäntä 
 
Sain ensimmäisen kosketukseni ajanhallinnan ihmeelliseen maailmaan opiskeluai-
koinani. Olin pienen paikkakunnan tyttö, minulla oli kova halu menestyä elämässä, 
mutta olin epävarma itsestäni eikä itsetuntonikaan ollut kovin kummoisissa kanti-
missa. Kaikki ympärilläni tuntuivat tietävän mitä tehdä ja miten toimia elämässä. 
Minä olin aina vähän hukassa ja usein päädyin vain tekemään perässä muiden 
mallin mukaan. Niinpä koitin tehdä kaikkeni, että löytäisin samanlaisen varmuuden 
kuin muut ja voisin vain mennä ja tehdä asioita, helposti ja vaivattomasti. 
 
Kauppakorkeassa osallistuin ajanhallinnan kurssille, jonka järjesti sen ajan yksi johta-
via ajanhallintajärjestelmien toimittajia. WAU! Ajattelin, että tässä on vastaus kaik-
keen. Minusta tulee nyt tehokas ja menestynyt. Saan aikaan paljon suuria asioita ja 
elämäni on hyvässä järjestyksessä. Yllän huikeisiin suorituksiin, kun minulla on selkeät 
tavoitteet, tehtävälistat ja jokainen päivän tunti on käytetty hyödyllisesti. Olin ylpeä 
uudesta järjestelmäkalenterista, jonka sivuilla oli pirteät värikoodit ja päivät jaettu 
selkeisiin aikajaksoihin. Nautin, kun sain täytellä päiviini luentoja, projekteja, tehtä-
viä ja tavoitteita. 
 
 

AJANHALLINTA = MAHDOLLISIMMAN PALJON MAHDOLLIMMAN NOPEASTI? 
 
Ajattelin, että kun saan paljon aikaan, menestyn vääjäämättä – kaikilla elämän-
aloilla. Ihailin ihmisiä, jotka pärjäsivät vähällä unella. Jos tunsin väsymystä, ajattelin 
olevani vain heikko tai laiska. Juoksin päivät aamusta iltaan minuuttiaikataululla, 
olin tehokas ja kaikki oli ennalta tarkasti suunniteltua.  
 
Minulla rutiineja ja tapoja, joista en suostunut joustamaan. Kaikkihan oli vain kyse 
siitä, kuinka hallitsen aikaani. Ja ajattelin, että tehokas ja nerokas ajanhallinta on 
sitä, että päivään saadaan mahtumaan mahdollisimman paljon tehtäviä ja asioi-
ta. Mitä enemmän suoritat, sitä paremmin sinulla menee.  
 
Opin pian kantapään kautta: EI NÄIN! En muista, kuinka pitkään olin oireillut tai mi-
ten. Uupumuksella on tapana pyyhkiä muistista paljon asioita. Muistan vain, kuinka 
yhtäkkiä kaikki voimani katosivat. Siis ihan kaikki.  
 
Muistan soittaneeni kotiin ja ihmetelleeni mikä minua vaivaa. Muistan käyneeni 
lääkärissä ja pelänneeni, että uupumuksesta tulisi merkintä sairaskertomukseeni – 
se pilaisi urani, joka ei ollut vielä alkanutkaan. Muistan ajatelleeni, että ainut tapa 
selvitä, on huolehtia ainakin elämän perusasioista: syömisestä ja perushygieniasta. 
Mitään muita tavoitteita en päivääni yrittänyt enää mahduttaa. Kun voimani vähi-
tellen kasvoivat, saatoin lisätä listalle tiskaamisen. Se oli terapiaani. Sain jotain nä-
kyvää aikaiseksi ja se tuntui hyvältä. 
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AJANHALLINTA = OIKEITA ASIOITA, OIKEAAN AIKAAN 
 
Kokemus muutti ajatukseni ajanhallinnasta täysin. Olin siihen saakka pitänyt kaunis-
ta kalenteriani ”isäntänä”, vaikka itsehän minä survoin sinne kaikki ne älyttömät 
kasat tekemistä. Tuo samainen järjestelmäkalenteri auttoi minut kuitenkin pitä-
mään elämäni järjestyksessä melkein parisenkymmentä vuotta. Lähipiirini vitsaili 
usein, kuinka elämäni varmaan romahtaisi, jos kadottaisin tuon nahkaisen tiiliskive-
ni. Ja se oli totta, kalenterini sisälsi aikataulujeni lisäksi myös ihan kaiken muunkin 
tärkeän tiedon. Se kulki mukanani kaikkialle.  
 
Opiskeluajan jälkeen suhteeni ajanhallintaan on ollut viha-rakkaussuhde. Sana 
”ajanhallinta” on oikeastaan minulle kirosana. Miksikö? Koska se on mielestäni ai-
van järjetön myytti. Ei aikaa voi hallita. Mielestäni kyse on ja täytyy olla tehtävien 
hallinnasta. Mutta koska ajanhallinnan termi on vakiintunut kieleemme, käytän sitä 
informointitarkoituksissa, koska silloin ympäristö ymmärtää parhaiten, mistä aihe-
alueesta on kysymys. Toivon kuitenkin, että ymmärtäisimme ajanhallinnan ainakin 
mielessämme enemmän tehtävienhallintana. Se on ainoa oikea avain menestyk-
sekkääseen ”ajanhallintaan”. 
 
 

AJANHALLINTA = LISÄÄ AIKAA ja JOUSTOA ≠ LISÄÄ TEHTÄVIÄ ja KANKEUTTA 
 
Ajanhallinnan tarkoitus on auttaa meitä elämään merkityksellistä ja sisältörikasta 
elämää. Tehtävämme on valita, mitkä asiat meille ovat tärkeitä ja mitkä antavat 
meille eniten. Sen jälkeen tehtävämme on päättää, milloin nämä asiat kannattaa 
tehdä ja kalenteri auttaa meitä jäsentämään, missä järjestyksessä ne kannattaa 
tehdä. Ajanhallinnan tarkoitus on auttaa meitä vapauttaman aikaa turhista ai-
kasyöpöistä ja käyttää se aika johonkin merkityksellisempään. Joskus se voi tar-
koittaa aikaa rentoutumiselle ja virkistymisellekin. Ajanhallinnan lisää parhaimmil-
laan sujuvuutta ja joustavuutta elämäämme. 
 
Ajanhallinnan tarkoitus ei ole piiskata meistä irti viimeisiä voimia. Ei ole tarkoitus yrit-
tää tehdä kaikkea ja koko ajan. Ei ole tarkoitus, että kalenterimme jokaiselle riville 
löytyy jokin otsikko ja toiminto. Ei ole tarkoitus, että jokainen hetki on ohjelmoitu. 
Eikä todellakaan ole tarkoitus, että ajanhallinnan avulla ehdit sitten tehdä vieläkin 
enemmän niitä muille tärkeitä asioita ja edelleen tuskailet miksi sinulla ei koskaan 
ole aikaa riittävästi omille unelmillesi. Ajanhallinnan riskinä on muodostua oravan-
pyöräksi ja pakkopaidaksi, mutta se tapahtuu vain, jos annamme sen ottaa isän-
nän roolin elämässämme. 
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Aloita tästä: Punainen Lanka 
 
 
Milloin viimeksi olet miettinyt ajankäyttöäsi siltä kantilta, mitä ylipäätään haluat 
elämältäsi? 
 
Ajanhallinnan aloittaminen päivittäisten tehtävien järjestelystä on kuin kiipeäisi pylly 
edellä puuhun. Millä perusteella silloin valitset, mikä on tärkeää ja mikä ei? Jos tar-
kastelet tilannetta tarkemmin, saatat huomata, että moni valinta tulee tehtyä hel-
posti mm. sen mukaan mikä on yhteiskunnan kannalta tärkeää, mikä on puolisosi 
mielestä tärkeää, mikä on pomosi mielestä tärkeää, mikä on vanhempiesi mielestä 
tärkeää... Kuinka usein valitset sen, mikä on sinun mielestäsi tärkeää? Siis oikeasti, 
pitkällä aikajänteelläkin?  
 
Menestyksekäs, rikasta elämänsisältöä ja merkityksellistä elämää tukeva ajanhal-
linta tarvitsee pohjakseen punaisen langan, suuremman kuvan. Ja se lähtee elä-
mäntehtävästäsi. Siitä, mitä haluat saada aikaan elämässäsi. 
 
Ajatus on iso ja se saattaa tuntua jopa pelottavalta. Saatat sanoa, ettet halua aja-
tella sitä nyt, kun lapset ovat sinulle tärkeimpiä elämässäsi. Onneksi olkoon! Olet siis 
löytänyt elämäntehtäväsi!  
 
Elämäntehtävän ei tarvitse olla se maailman pelastaminen tai jokin muu Nobelin 
palkintotasoinen julistus, mikä ehkä ensimmäisenä sanasta tulee mieleen. Elämän-
tehtävä on mikä tahansa asia, jonka koet omaksesi ja joka on niin lähellä sydäntä-
si, ettet voi ajatella eläväsi ilman sitä. Se on asia, jota pyrkisit tavalla tai toisella te-
kemään aina. Silloinkin, jos sinulta olisi mennyt kaikki fyysiset kyvyt tehdä ylipäätään 
mitään, etsisit keinot toteuttaa itseäsi juuri tämän asian kanssa. 
 
Elämäntehtävä ei myöskään ole kiveen kirjoitettu, se ei ole välttämättä sama läpi 
elämän. Jos minulta olisi kysytty elämäntehtävääni 10 vuotta sitten vastaukseni olisi 
taatusti ollut jotain aivan muuta kuin tänään. Ja toivon, että henkinen kehitykseni 
ei ole täysin pysähtynyt vieläkään, vaan 10 vuoden päästä vastaukseni on taas 
jotain jalostuneempaa. 
 
Monille elämäntehtävä jalostuu ja selkiytyy elämänkokemuksen myötä. Joillekin 
lahjakkuuksille se on selkeää jo syntymästä asti. Ei ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa. 
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SUUNNITTELU: PAKKOPAITA VAI VAPAUS VALITA? 
 
Kun tiedämme, mitä haluamme saada aikaan elämässämme, on helpompi hah-
mottaa tavoitteet ja unelmat. Kun tiedämme tavoitteet ja unelmat, voimme ajoit-
taa ne elämämme aikajanalle. Ja näin varmasti olet aina silloin tällöin tehnytkin: 
ensin opinnot, sitten töihin, perhe, lapset jne. Elämäämme sisältyy monia muitakin 
asioita, tavoitteita ja haaveita. Mutta jos emme ota tietoisesti aikaa niiden tunnis-
tamiselle, etenemme virran mukana ja tartumme asioihin sitä mukaa kun ne tule-
vat eteen. Siinäkään tavassa ei toki ole moitteen sijaa, jos sen elämäntavan halu-
aa tietoisesti valita. Jos sinusta tuntuu kuitenkin, että haluaisit saada enemmän irti 
ajastasi ja elämästäsi, kannattaa uhrata aikaa hieman suunnitteluun.  
 
Suunnittelu ei tarkoita sitä, että joudut pukemaan päällesi pakkopaidan ja luovut 
kaikesta vapaudestasi. Päinvastoin! Suunnittelu antaa sinulle vapauden toteuttaa 
itseäsi juuri sinulle tärkeissä asioissa, ilman syyllisyyttä ja ilman mieletöntä kiireen ja 
stressin tuntua. Saat edelleen päättää sen tason, millä tarkkuudella suunnittelet 
päiväsi ja tuntisi. Saat edelleen päättää, milloin on sellainen päivä, jolloin menet 
kokonaan fiiliksellä. Ja päätät myös, milloin teet niitä asioita, jotka ovat sinulle tär-
keitä, joista nautit ja jotka tuovat elämääsi merkityksellisyyttä. Valitset suunnitel-
maasi niitä asioita joiden vuoksi elät. 
 
Suunnittelu kannattaa. Sen ansiosta saat kokonaiskäsityksen lähitulevaisuuden ta-
pahtumista ja voit varmistaa, että varaat riittävästi aikaa sinulle tärkeisiin asioihin. 
Pystyt ennakoimaan kiiretilanteet ja pystyt sanomaan "EI" silloin kun sekin on tar-
peen. ”Ei” –sanan käyttö on helpompaa, kun tiedät tarkalleen, mitä kykenet jak-
samaan ja ehtimään. Tiedät myös tarkalleen, palveleeko ehdotettu asia elämän-
tehtävääsi ja tavoitteitasi, ja tarvittaessa pystyt sanomaan reippaasti, jos asia ei ole 
”ihan sun juttusi”. 
 
Muistat tärkeät menot, kun ne on merkitty kalenteriin. Säästät energiaa itse tekemi-
seen, kun sinun ei tarvitse paniikin omaisesti jatkuvasti muistella ja junailla tehtäviäsi 
ja tapaamisiasi, uudelleen ja uudelleen. 
 
Mutta miten suunnittelu kannattaa aloittaa ja miten sitä ylipäätään tehdään? 
Olen käyttänyt ajanhallintajärjestelmiä parisenkymmentä vuotta ja sinä aikana tu-
tustunut myös lukuisiin ajanhallintaoppaisiin. Kaiken tämän jälkeen olen päätynyt 
siihen, että yksinkertainen on kaunista ja tärkeintä on muokata itselleen sopiva 
systeemi. Kokeilemalla opit, mikä sinulle toimii. 
 
Muista, että suunnittelu ja ajanhallinta on sinun apurisi, renkisi. Sinä itse olet pomo 
ja päätät kuinka tiukkoja tai joustavia aikatauluja itsellesi järjestelet ja kuinka paljon 
kalenterissasi on velvollisuuksia ja vastapainoksi niitä kivoja juttuja tai ihan vapaata 
"pyjamapäiväaikaa". Päätät myös sen, että jos jonain päivänä tarvitsetkin yllättäen 
rentoutumisaikaa, voit järjestellä kalenteriisi tyhjää tilaa siirtämällä tehtäviä myö-
hemmälle. Ajanhallinnan tarkoitus on tuoda sinulle joustoa, ei lisätä tiukkuutta. 
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Suunnittelu ei ole pelkästään kalenterin pläräämistä ja kokousten merkkaamista 
ylös. Suunnittelu on myös sitä, että pysähdyt hetkeksi miettimään, mitkä osa-alueet 
ovat tärkeimpiä elämässäsi esimerkiksi seuraavan vuoden aikana ja mihin suurem-
piin kokonaisuuksiin tai tavoitteisiin haluat varata aikaa. 
 
 

PALJONKO MEILLÄ OIKEASTI ON AIKAA? 
 
Meillä on 24 tuntia vuorokaudessa. Keskimäärin voisi ajatella, että arkena käytäm-
me siitä n. 8 tuntia nukkumiseen, n. 8 tuntia työhön ja n. 8 tuntia vapaa-aikaan. Vii-
konloppuna saamme vapautettua töistä 2 x 8 tuntia vapaa-ajalle. Näin ollen vii-
kossa varaamme aikaa unelle 56 tuntia, työlle 40 tuntia ja vapaa-ajalle 72 tuntia. 
Yhteensä viikossa meillä on 168 tuntia. Jos nämä luvut muunnetaan prosenteiksi: 
unelle meillä on käytössä 33%, työlle 24% ja vapaa-ajalle peräti 43%.  
 
 

AJANHALLINNASTA TEHTÄVIENHALLINTAAN 
 
Tehtävienhallinnan perustana ovat valinnat: mikä meille on tärkeää ja mikä ei, mi-
kä on olennaista, mikä ei. Valintoja on tehtävä, koska kaikkeen aika ei vain riitä. 
Valintojen täytyy olla harmoniassa elämäntehtävämme, arvojemme ja tavoit-
teidemme kanssa. Kuviona tämä näyttää tältä: 
 

ELÄMÄNTEHTÄVÄ 

     ≈ ARVOT 

          ≈ TAVOITTEET 

               ≈ TOIMINTA 

                    ≈ KALENTERIN SISÄLTÖ 

                         ≈ TO DO –LISTAN SISÄLTÖ 
 
Kaikkien portaiden välillä tulisi löytyä jonkinlainen harmonia, jotta voit tuntea elä-
mässäsi olevan sisältöä. Epämääräiset tyytymättömyyden tunteet saattavat johtua 
siitä, että jokin porras on jotenkin vinksallaan. 
 
Täydellinen harmonia ei ole välttämätön. Sinä itse tiedät mikä taso on sopiva sinul-
le, kaikki elämäsi eri puolet ja lähipiirisi huomioiden. 
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VIIKKO 1: THE BIG PICTURE 
Löydä elämäntehtäväsi ja tunnista arvosi 
 

ELÄMÄNTEHTÄVÄ 
 
Milloin viimeksi olet miettinyt elämäsi tarkoitusta? Ei siis yleisesti elämäntarkoitusta 
vaan oikeasti sitä, mikä sinun elämäntehtäväsi on? Mitä haluat elämässäsi saavut-
taa ja millaisen jäljen haluat jättää tälle maapallolle? Elämäntehtävän ei tarvitse 
tai kuulukaan olla maailmaa syleilevä mission julistus, ellei se aidosti ole sinun juttusi. 
Elämäntehtävä voi olla mikä tahansa asia, jonka koet tärkeäksi. Se voi olla muiden 
opettaminen tai auttaminen tietyssä asiassa, lastesi kasvattaminen ja heille hyvän 
elämän alun luominen, se voi olla oma yritys, taiteen luominen jne. 
 
Elämäntehtävän määrittäminen on tärkeää, jotta tiedät mitä oikeasti elämältäsi 
haluat ja mikä saa sinut tuntemaan, että käytät aikaasi hyvin ja saat käyttämällesi 
ajalle henkistä vastinetta. Sillä tuo panostamasi aikahan on yhtä kuin elämäsi. Mikä 
saa sinut tuntemaan, että teet jotain merkityksellistä? Ja korostan nyt omaa mieli-
pidettäsi, koska vain se merkitsee tässä tapauksessa. Ei se, mitä vanhempasi, opet-
tajasi tai puolisosi ehkä haluaisivat vastata puolestasi. 
 
Jos jatkuvasti joudut laittamaan elämäntehtäväsi taka-alalle, tunnet päivittäin 
epämääräistä tyytymättömyyttä elämääsi. Saatat hakea iloa ja tyydytystä toisar-
voisista, jopa vahingollisista viihdykkeistä. Saatat ihmetellä, miksi sinusta tuntuu, ett-
et saa mitään järkevää aikaiseksi vaikka sinulla on kokoa ajan liikaakin tekemistä.  
 
Elämäntehtävän määrittäminen ei tarkoita sitä, että sinun täytyy nyt välittömästi 
myydä kotisi ja lähteä toteuttamaan unelmaasi kaukomaille. Voit toteuttaa elä-
mäntehtävääsi juuri tähän hetkeen sopivan kokoisena. Jos työsi ei ihan täysin ole 
harmoniassa elämäntehtäväsi kanssa, voit hyvin jatkaa työssäsi jos se on sinulle tär-
keä toimeentulosi kannalta. Voit hyvin toteuttaa elämäntehtävääsi itsellesi sopival-
la tavalla vapaa-ajallasi.  
 
Tärkeintä on se, että jollain tavalla ja jossain määrin löydät elämästäsi elämänteh-
täväsi tuomaa merkitystä ja mielekkyyttä. Ja kun tiedät mitä kohti olet pitkällä ai-
kavälillä menossa, sinun on jatkossa helpompi tehdä valintoja, jotka mahdollistavat 
suuremman panostuksen elämäntehtäväsi toteuttamiseen. 
 
Selvitetään siis ensimmäiseksi elämäntehtäväsi. Jatkossa sillä on iso merkitys, kun 
teet ajankäytön valintoja. 
 
Elämän suurempi suunta eli henkilökohtainen missio on se suuri nuolenpää, jolla 
voimme suunnata aikamme ja energiamme juuri niihin asioihin, jotka ovat meille 
tärkeitä ja jotka tekevät meidät onnelliseksi.  
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Nykyajan haasteena on mahdollisuuksien suuri määrä: tietoa ja aktiviteetteja on 
tarjolla paljon ja usein meitä pyydetään mukaan monenlaisiin projekteihin, yhtei-
söihin ja tilaisuuksiin. Yhteiskunta ja lähipiiri asettaa meille odotuksia, tai vähintään-
kin kuvittelemme, että ne odottavat meiltä tiettyjä asioita. On helppo vain antaa 
itsensä ajautua tilanteeseen, jossa on paljon velvollisuuksia ja tekemistä, mutta itse 
asiassa hyvin vähän meille tärkeää elämänsisältöä. 
 
Hahmottelemalla oma henkilökohtainen missio on helpompi tunnistaa valtavasta 
tarjonnasta ne asiat, jotka ovat oikeasti merkitseviä ja joista tunnemme aidosti 
saavamme myös jotain vastinetta panostamallemme ajalle ja energialle. Samalla 
meidän on helpompi luopua niistä asioista, jotka eivät enää palvele elämämme 
suurempaa suuntaa, eli käytännössä niistä asioista, jotka nyt vain ovat meille niitä 
toisarvoisia. Jollekin toiselle ne taas voivat olla niitä elämän tärkeitä juttuja ja mah-
tavia mahdollisuuksia, ei siis tarvitse potea huonoa omaatuntoa, jos luovutat jonkin 
tehtävän pois. Tiedostamalla missiomme meidän on helpompi perustella hyvällä 
omalla tunnolla valintamme myös muille, eikä meidän tarvitse pelätä epämääräi-
sesti pettymyksen aiheuttamista tai laiskan ja välinpitämättömän leimaa. Meillä on 
selkeä syy valinnallemme ja voimme seisoa sen takana koko tahdonvoimallamme. 
 
Suuremman suunnan mielessä pitäminen auttaa myös ajankäytön hallinnassa ihan 
päivittäin. Tehtävälistalta on vaivattomampaa tunnistaa tärkeys- ja kiireellisyysjär-
jestys, kun meillä on jokin vertailukohta mielessämme.  
 
Elämäntehtävä voi olla mikä vain koet sen olevan ja siihen voi liittyä useampi asia. 
Jollekin se on jokin yhteiskunnallinen asia tai maailman parantaminen, toiselle hy-
vän elämänpohjan rakentaminen lapsille tai itsensä kehittäminen. Tärkeintä on se, 
että se on sinun oma missiosi, kutsumukseksesi. 
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HARJOITUS 1: LÖYDÄ ELÄMÄNTEHTÄVÄSI 
 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin. Anna vastausten tulla paperille ajatusten virtana, 
ilman että keskityt sisältöön, sanajärjestyksiin tai lauseen muotoihin. Anna vastaus-
ten tulla sellaisena kuin ne nousevat mieleesi, irrallisina sanoina tai ajatuksina. 
 
 

• Mikä saa sinut hymyilemään? 
(aktiviteetit, ihmiset, harrastukset, tapahtumat, projektit jne?) 

 
 

• Mistä asioista olit kiinnostunut lapsena? 
Entä mistä olet kiinnostunut nyt? 

 
 

• Missä työssä / puuhassa menetät helposti ajantajun? 
 
 

• Mihin asiaan tunnet intohimoista kiinnostusta? 
 
 

• Mikä saa sinut tuntemaan olosi mahtavaksi? 
 
 

• Kuka inspiroi sinua eniten? Mitkä ominaisuudet inspiroivat sinua erityisesti? 
 
 

• Missä olet luonnostasi hyvä? (tiedot, taidot, lahjakkuudet…) 
 
 

• Missä asioissa ihmiset usein miten kääntyvät puoleesi? 
 
 

• Millaisia vastoinkäymisiä tai haasteita olet kohdannut, joiden ansiosta koet 
kasvaneesi ihmisenä? 

 
 

• Jos sinulle tarjoutuisi mahdollisuus jakaa jokin viesti isolle ihmisjoukolle, mikä se 
viesti olisi ja keitä ne ihmiset olisivat? 

 
 

• Mitä asiaa katuisit eniten? (jos et olisi sitä,  jos et tekisi / kokisi sitä tai sinulla ei 
olisi sitä elämässäsi) 
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• Kuvittele olevasi 90-vuotias ja muistelet tyytyväisenä ja kiitollisena elettyä 
elämääsi: saavutuksiasi, ihmissuhteitasi ja kokemuksiasi. Mitkä asiat ovat sinul-
le arvokkaimpia? 

 
 

• Mieti hetki tietojasi, taitojasi, arvojasi ja mielenkiinnonkohteitasi. Miten voisit 
hyödyntää niitä toteuttaaksesi itseäsi ja auttaaksesi ihmisiä? 

 
 
 
 

Vastaa vielä näihin: 
 

 
Mitä haluan tehdä? 

 
Ketä haluan auttaa? 

 
Mitä minulle ja/tai muille merkittävää ja tärkeää siitä voisi seurata lopputuloksena? 

 
Mitä lisäarvoa voisin tuoda maailmaan? 

 
 
 
 

KITEYTÄ nämä yhteen tai muutamaan lauseeseen ja 
sinulla on oman elämäsi ”mission statement”! 
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ARVOT 
 
 
Seuraavaksi tarkastelemme, mitkä arvot ovat meille tärkeitä, mikä on arvojärjestyk-
semme ja kuinka ne toteutuvat elämässämme. On helpompaa elää omien arvo-
jen mukaista elämää. Arvot auttavat meitä tekemään meille oikeat valinnat ja 
päätökset.  
 
Jos jostain syystä joudumme tekemään kompromisseja arvojemme suhteen tai jo-
pa toimimaan arvojemme vastaisesti, meille syntyy sisäisiä ristiriitoja. Joudumme 
silloin perustelemaan myös itsellemme, miksi olemme toimineet tietyllä tavalla. Ja 
koska olemme jotenkin toimineet omia arvojamme vastaan, joudumme peruste-
lemaan samaa asiaa uudelleen ja uudelleen, ja pohtimaan mitä ja miksi ja niin 
edelleen. Aikaa ja energiaa kuluu saman asian pyörittämiseen ja olomme on kui-
tenkin edelleen jotenkin epämukava. Tunnemme jonkinlaista epätasapainoa ja 
tyytymättömyyttä.  
 
Kun toimimme harmoniassa arvojemme kanssa, meidän on helpompi tehdä valin-
toja, seisoa niiden takana ja meille on helpompaa perustella valintamme myös 
muille. Meillä on selkeä näkemys siitä, mikä meidän mielestämme on oikein. Meillä 
on tunne, että valintamme ja päätöksemme on vakaalla pohjalla. Ne perustuvat 
johonkin arvokkaaseen: arvoihimme.  
 
Kun huomaat jonkin asiantilan tai ihmisen käyttäytymisen ärsyttävän sinua tai koet 
muuten epämääräistä tyytymättömyyden tunnetta, voit silloin kysyä itseltäsi, mitä 
arvoa sinulla on silloin tarve puolustaa. Jos et pysty juuri siinä tilanteessa tuomaan 
omaa näkemystäsi esille, voit miettiä, onko jokin muu keino edistää arvojesi mu-
kaista toimintaa ja voitko muilla tavoilla toteuttaa tai vahvistaa puolustamaasi ar-
voa omassa elämässäsi. Toisinaan voi olla viisaampaa luopua tuulimyllyjä vastaan 
taistelemisesta ja siirtyä suunnitelmaan B. 
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HARJOITUS 2: TUNNISTA ARVOSI 
 

• Valitse seuraavista arvoista (tai lisää omasi) viisi sinulle tärkeintä: 
 
rehellisyys   nöyryys  itsekunnioitus  
kunnioitus   uskollisuus  valta 
seikkailu   haasteet  uuden oppiminen  
rakkaus   perhe  itsensä toteuttaminen 
luovuus   terveys  ura, työssä menestyminen 
hyvät ihmissuhteet  kauneus  vauraus 
itsenäisyys   turvallisuus  hengellisyys 
luonto   menestys  luottamus 
taloudellinen vapaus  ajankäytön vapaus elämänilo 
ahkeruus   innostus  vastuuntunto 
ystävällisyys  kiitollisuus  rohkeus 
anteeksianto  hyväksyntä toisten auttaminen 
henkinen hyvinvointi  johtajuus  henkinen kasvu 
 
 
 
 
 
 
Kun elät sinulle tärkeiden arvojen mukaista elämää, tunnet olevasi sinut itsesi kans-
sa ja päätöksenteko on helppoa. Jos joudut tekemään paljon kompromisseja ar-
vojesi suhteen tai jopa toimimaan arvojesi vastaisesti, tunnet olosi epämukavaksi ja 
joudut käyttämään paljon enemmän energiaa päätöksiesi perusteluun itsellesi. 
Joudut painiskelemaan sisäisten ristiriitojesi kanssa ja se on pidemmän päälle uu-
vuttavaa. 
 
Olemalla tietoinen omista arvoistasi, voit kohdentaa energiasi juuri sinulle tärkeisiin 
asioihin. Arvojen mukainen toiminta lisää elämääsi harmonian ja tarkoituksen tun-
netta sekä nostaa energiatasoasi. Arvosta itseäsi ja aikaasi! 
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• Listaa sinulle tärkeät arvot tärkeysjärjestykseen ja anna niille arvosana (1-10) 
sen mukaan, kuinka hyvin koet toteuttavasi niitä elämässäsi, esim. jos perhe 
on sinulle tärkeä arvo, vietätkö tarpeeksi aikaa perheesi kanssa? Tai jos ter-
veys ja hyvinvointi on sinulle tärkeää, oletko varannut tarpeeksi aikaa kuntoi-
lulle, terveelliselle ruokavaliolle ja itsestäsi huolehtimiselle? 

 
 

1. ______________________________________  _____________ 
 
 
2. ______________________________________  _____________ 
 
 
3. ______________________________________  _____________ 
 
 
4. ______________________________________  _____________ 
 
 
5. ______________________________________  _____________ 

 
 
 

• Tarkastele hetki arvosanojasi ja arvojärjestystäsi ja mieti, mitä muutoksia sinun 
tulisi tehdä elämässäsi, jotta voisit toteuttaa arvojasi paremmin. Mitä sinun 
tulisi tehdä enemmän, vähemmän tai eri tavalla? 

 
 
 
 

• Mitkä ovat ensimmäiset askeleesi kohti muutosta ja milloin otat ne? 
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HARJOITUS 3: SEURAA MITEN ARVOT VAIKUTTAVAT ARJESSASI 
 
 

• Seuraa tällä viikolla miten arvosi vaikuttavat arjessasi. Millaisia itsellesi tärkei-
tä arvoja tunnistat, miten ne näkyvät elämässäsi ja miten toteutat niitä?  

 
• Seuraa myös tilanteita, joissa koet arvojesi puolustamisen tarvetta tai tunnet 

jonkinlaista sisäistä ristiriitaa. Mieti, kuinka voisit silloin helpottaa oloasi.  
 
Esimerkiksi jos sinulle luotettavuus on tärkeä arvo ja koet huonoa omaatuntoa jou-
tuessasi perumaan tapaamisen, mieti mitä voit tehdä kuitenkin luotettavuuden 
arvostamiseksi. Kerro toiselle mahdollisimman avoimesti syy tapaamisen peruutta-
miseen ja sovi vaikka saman tien uusi aika. Kerro, että sinun tapaistasi ei ole peruu-
tella kevyin perustein tapaamisia ja ole muutenkin avoin ja rehellinen. Jos syynä on 
vaikka väsymyksesi tai kiire, varmasti toinenkin osapuoli siirtää tapaamisen mielel-
lään parempaan ajankohtaan, jolloin olet energisempi ja paremmin läsnä. Helpot-
taaksesi oloasi voit myös muistuttaa itseäsi niistä tilanteista, joissa olet toiminut luo-
tettavasti tai edistänyt luotettavuuden arvostamista. 
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VIIKKO 2: KALENTERI ESIIN! 
Suunnittele seuraavan vuoden tavoitteesi ja tehtäväsi. Siivoa 
kalenterisi ja to do –listasi. 
 
 

KAIKKI ALKAA TAVOITTEISTASI 
 
Kaikki alojensa huiput (esim. Kimi Räikkönen, Sofi Oksanen, Teemu Selänne, Kirsti 
Paakkanen, Cheek) ovat saavuttaneet menestyksensä keskittämällä aikansa ja 
energiansa täysin yhden osaamisalueen hiomiseen. Tavoitteiden ja unelmien saa-
vuttaminen vaatii paljon työtä ja työ puolestaan vaatii aikaa ja energiaa.  
 
Jos yrität päästä maailman ykköseksi jossain asiassa, on vain hyväksyttävä se, että 
silloin on luovuttava aika monista muista aktiviteeteista ja "kissanristiäisistä". On opit-
tava sanomaan moneen kivaltakin tuntuvaan asiaan ei, koska ne kaikki olisivat 
pois päätavoitteen eteen tehtävästä työstä. 
 
Tämä sama periaate toimii meidän jokaisen elämässä. Nykyaikana on paljon 
mahdollisuuksia viettää vapaa-aikaa, opiskella, ottaa erilaisia haasteita vastaan 
työelämässä, verkottua ja vaikuttaa yhteiskunnallisesti. Tekemisen puutetta ei siis 
taatusti ole. Suorittamisen meininki ja vaihtoehtojen monipuolisuus tulvii vastaan 
jokaisesta lehdestä ja tv:stä. Meillä jokaisella on 24 tuntia vuorokaudessa käytettä-
vissä ja jotenkin pitäisi valita, mitä asioita siinä ajassa tekisi. Jos sinulla on haave 
ryhtyä vapaa-ajanharrastuksena huippukokiksi, voi olla haastavaa samaan aikaan 
lähteä treenaamaan triathlon-kisaan ja laittaa kodin sisustus uusiksi. Niinpä täytyy 
tehdä valintoja. Mikään ei estä sinua toteuttamasta näitä kaikkia elämäsi aikana, 
sinun vain täytyy valita toteuttamisjärjestys, jotta voit panostaa tehokkaasti tietyn 
ajan haaveesi toteuttamiseen. Ja vaikka juuri nyt tuntuisi, ettei listallasi ole mitään 
suurempia tavoitteita, on sinulla varmasti jokin ajatus siitä, mitkä elämäsi osa-alueet 
ovat sinulle tärkeitä: haluatko varata aikaa perheellesi, kuntoilulle, opiskelulle, uu-
delle harrastukselle jne. 
 
Aloita suunnittelu siis siitä, että valitset seuraavalle vuodelle 3 - 5 tavoitetta tai si-
nulle tärkeää elämän osa-aluetta, joille haluat varata aikaa. Ota tavaksesi päivit-
tää tavoitteesi seuraavalle vuodelle säännöllisin väliajoin, esim. joka uusi vuosi, joka 
kevät, joka syksy tai joka syntymäpäivä. 
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HARJOITUS 4: SEURAAVAN VUODEN TAVOITTEESI 
 
 

• Tee lista kaikista mielessäsi pyörivistä suunnitelmista ja haaveista, jotka haluat 
toteuttaa lähitulevaisuudessa. Sisällytä listaan kaikki asiat, joihin käytät tai 
suunnittelet käyttäväsi aikaa. Jos esim. haluat tavata ystäviäsi useammin, lis-
taa tarkasti mitä se tarkoittaa: esim. ”sovin joka toinen viikko lounaan jonkun 
ystävän kanssa”. Pidä mielessäsi, että tavoitteesi ovat harmoniassa elämän-
tehtäväsi ja arvojesi kanssa. 

 
 
 

• Valitse listalta 3 – 5 asiaa, jotka haluat toteuttaa tai joihin haluat keskittyä 
seuraavan vuoden aikana. Määrä riippuu siitä, kuinka isoja ja aikaa vaativia 
nuo tavoitteet ovat: mitä enemmän tavoitteet vaativat aikaa, sitä vähem-
män tavoitteita voit valita seuraavalle vuodelle. 

 
 
 
 

HARJOITUS 5: TAVOITTEET AIKAJANALLE 
 
Harmittaako, että kaikki kiva ei mahtunut listalle? Ei hätää, seuraavaksi voit miettiä 
pidemmän aikavälin aikataulun niille asioille, jotka eivät mahtuneet tulevaan vuo-
teen. Voit halutessasi piirtää paperille aikajanan, johon sijoittelet pidemmän aika-
välin suunnitelmasi. TAI tee vuosikohtainen lista tähän: 
 
 
 
Vuosi 20_____ : 
 
 
 
Vuosi 20_____: 
 
 
 
Vuosi 20_____: 
 
 
 
 
Vuosi 20_____: 
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HARJOITUS 6: TAVOITTEET TEHTÄVIKSI JA VALINNOIKSI 
 
 
Kun seuraavan vuoden tavoitteesi ovat selvillä, kalenterin järjestely ja päätöksen-
teko on selkeää. Helpottaaksesi vielä ajankäytön hahmottamista, voit jakaa jokai-
selle tavoitteellesi oman osuuden 100 %:sta. Muista varata jokunen prosentti myös 
välttämättömille rutiineille.  
 
Vie tavoitteesi konkreettiselle tasolle, eli mieti mitä se tarkoittaa käytännön toimina. 
Esimerkiksi jos haluat viettää enemmän aikaa perheesi kanssa, päätä myös milloin 
ja paljonko vietät aikaa ja mitä silloin teette. Tarkoittaako se, että päätät työpäivä-
si puoli tuntia aiemmin, vai varaatko säännöllisesti joka toisen viikonlopun koko-
naan perheen kanssa mökkeilyyn tms. Silloin saat käsityksen siitä, miten tuon tär-
keän elämän osa-alueen tai tavoitteen tulisi näkyä kalenterissasi, jotta vuoden 
päästä voisit tyytyväisenä todeta toteuttaneesi sen mitä alunperin suunnittelit.  
 
Olet siis listannut 3-5  tavoitetta tai asiaa joihin haluat panostaa aikaasi seuraavan 
vuoden aikana. Seuraavaksi pilkot ne konkreettiseksi toiminnaksi ja tehtäviksi: 
 
 
 
TAVOITE I: ____________________________________________________________________ 
 
 
Tehtävät: 
 
 
 
 
 
TAVOITE II: ____________________________________________________________________ 
 
 
Tehtävät: 
 
 
 
 
 
TAVOITE III: ____________________________________________________________________ 
 
 
Tehtävät: 
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TAVOITE IV: ____________________________________________________________________ 
 
 
Tehtävät: 
 
 
 
 
 
 
TAVOITE V: ____________________________________________________________________ 
 
 
Tehtävät: 
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HARJOITUS 7: KALENTERIN SIIVOUS 
 
 
Ota kalenterisi (tai mihin ikinä teetkin ajankäytön suunnitelmaasi) esille ja tutki, mitä 
se pitää sisällään tällä hetkellä. Käytännössä kaikki mihin aikaasi aiot panostaa 
(pois lukien elämän välttämättömät rutiinit ja kotityöt) tulisi jollain tapaa palvella 
valitsemiasi tavoitteita ja niiden saavuttamista.  
 
Lue harjoituksen lopusta tarina ”Elämä suuret kivet” ja lähde sitten suunnittele-
maan, miltä kalenterisi oikeasti pitäisi näyttää. Ja sitten toteuta suunnitelmasi. Jos 
jokin kalenterissasi oleva työ tai meno ei mitenkään liity tavoitteisiisi, harkitse huolel-
la ansaitseeko se panostustasi juuri nyt vai joudutko vielä tarkistamaan, josko tavoi-
telistaltasi puuttuu jokin tärkeä osa-alue.  
 
Joudut ehkä soittamaan muutaman puhelun ja lähettämään muutaman sähkö-
postin järjestääksesi asioita pois kalenteristasi. Mutta siitä ei kannata kantaa huo-
noa omaa tuntoa, sillä sinulla on hyvät perustelut näille järjestelyille. Jotta et aiheu-
ta täydellistä kaaosta ympärillesi, mieti myös missä kohdin on syytä soveltaa siirty-
mäaikaa. 
 
Siivoa kalenterisi pitäen mielessäsi tavoitteesi, arvosi ja elämäntehtäväsi. Varaa ai-
kaa myös levolle ja virkistykselle. Ajanhallinnassakin täytyy olla ”mässypäiviä” kuten 
ruokavaliossakin, eli päiviä, jolloin sinulla ei ole ennalta suunniteltua aikataulua 
lainkaan. Kutsun itse näitä pyjamapäiviksi. Pyjamapäivä on päivä, jolloin teet vain 
sitä, mitä milloinkin huvittaa. Menet niin paljon pelkästään fiiliksellä kuin mahdollis-
ta. Ja vaikka nimitän sitä pyjamapäiväksi, SAA pukeutua ja lähteä uloskin – KAIKKI 
on sallittua! 
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ELÄMÄN SUURET KIVET 
 
 
Kerran iäkästä professoria pyydettiin pitämään luento tehokkaasta ajan käytöstä 
ryhmälle suurten yritysten johtajia. Tämä luento oli vain yksi osa päivän tiiviistä oh-
jelmasta, ja professorilla oli vain tunti aikaa käytettävänään. 
 
Seisoen tuon eliittiryhmän edessä, tarkastellen jokaista osanottajaa, professori sa-
noi: "Teemme pienen testin". Hän otti pöydän alta suuren lasipurkin ja asetti sen 
eteensä pöydälle. Sitten hän otti esiin tennispallon kokoisia kiviä, jotka laittoi purk-
kiin yksitellen. Kun purkki oli täynnä eikä sinne olisi enää voinut lisätä yhtään kiveä, 
professori katsoi oppilaitaan ja kysyi: "Onko purkki nyt täynnä?" Ryhmä vastasi mel-
kein yhteen ääneen: "Kyllä!" 
 
Odotettuaan muutaman sekunnin, professori kysyi: "Oletteko aivan varmoja?" 
 
Jonka sanottuaan hän kumartui uudestaan nostaakseen pöydän alta pienemmän 
ruukun, joka oli täynnä soraa. Hän kaatoi soran varovasti kivien päälle ravistellen 
hiukan suurta purkkia, jolloin sora valui kivien lomiin, aivan purkin pohjalle asti. Sitten 
professori kysyi jälleen: "Onko purkki nyt täynnä?" Hänen kuulijansa alkoivat ymmär-
tää leikin juonen ja yksi heistä vastasi: "Luultavastikaan ei." 
 
"Hyvä!" sanoi professori kumartuen taas. Hän otti pöydän alta pikkuruisen rasian 
täynnä hiekkaa. Kun hän kaatoi hiekan suureen purkkiin, se valui suurempien kivien 
ja soran jättämiin rakosiin. Taas kerran hän kysyi: "Onko purkki nyt täynnä?" Nyt 
kuuntelijakunta vastasi epäröimättä: "Ei!" "Hyvä!" sanoi professori ottaen kannullisen 
vettä, jolla täytti suuren purkin ääriään myöten. Sitten hän katsoi kuulijakuntaa ja 
kysyi: "Mikä on totuus, jonka tämä testi meille opettaa?" Yksi kuulijoista vastasi: "Se 
osoittaa meille, miten silloinkin, kun kalenterimme on täpösen täynnä, voimme aina 
lisätä sinne vielä yhden kokouksen." 
 
"Ei!" sanoi professori. "Se ei ole vastaus, jota etsin. Totuus, jonka opimme, on seuraa-
va: jos emme laita ensin suuria kiviä purkkiin, emme saisi niitä kaikkia sinne enää 
lainkaan." Salissa vallitsi täydellinen hiljaisuus. Ja professori jatkoi: "Mitkä ovat näitä 
suuria kiviä teidän elämässänne? Terveys? Perhe? Ystävät? Unelmien toteuttami-
nen? Tehdä sitä, mitä pitää? Opiskella? Rentoutua? Tai jotain muuta? 
 
Täytyy vain muistaa laittaa nämä kivet ensimmäisinä purkkiin. Jos laitamme en-
simmäiseksi soran ja hiekan, täytämme elämämme pelkillä pikkuseikoilla, eikä meil-
le jää enää aikaa todella tärkeille asioille. Älkää siis unohtako kysyä itseltänne, 
mitkä ovat elämänne suuret kivet. Ja laittakaa ne ensin purkkiin. 
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HARJOITUS 8: TODO –LISTAN SIIVOUS 
 
 
Onko tehtävälistat sinulle tuttuja? Katso tämän päivän tehtävälistaasi. Kuinka moni 
listalla olevista tehtävistä liittyy jotenkin aiemmin listaamiisi tavoitteisiin tai elämän-
tehtävääsi? 
 
Ei hätää, tehtävälistallasi tulee aina olemaan muutama pakollinen rutiini, joka ei 
sinänsä ole suorassa linkissä punaiseen lankaan. Mutta näillä rutiineilla on jokin muu 
tärkeä funktio elämisen ja hengissä pysymisen kannalta. Auto on katsastettava, 
lääkärissä on käytävä, ruokakaupassa on käytävä ja omasta henkilökohtaisesta 
hygieniasta on huolehdittava. 
 
On tärkeää kuitenkin tiedostaa mitkä tehtävät ovat näitä elämisen rutiineja ja mit-
kä tehtävät ovat tärkeitä tavoitteidesi kannalta. Koska kun tunnistat ne, loput voit-
kin sitten viivata suoraan yli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  Toimivan ajanhallinnan kaava  

© Leena Pakonen 2014   24 

VIIKKO 3: DELEGOINNIN JALO TAITO 
Kun et ehdi kaikkea tai haluat löytää lisää aikaa 
 
 
Kaikkea ei tarvitse ehtiä tehdä itse. Usein kuitenkin teemme päivästä toiseen samo-
ja asioita tottumuksesta tai koska koskaan ei tunnu olevan sopivaa aikaa opastaa 
tehtävää toiselle tai järjestää ulkopuolista apua. Kun kyse on rutiininomaisesta teh-
tävästä, jonka teet päivittäin tai viikoittain, pitkällä aikavälillä sinun kannattaa sat-
sata jossain kohtaa tehtävän delegoimiseen eli opettamiseen ja vastuun siirtämi-
seen toiselle. Delegoinnin avulla voit vähentää kalenteristasi sellaisia aikaa vieviä 
tehtäviä, jotka eivät tuo sinulle ja tavoitteillesi mitään lisäarvoa. Jos mietit, ettet voi 
”tuhlata” rahojasi ulkopuoliseen apuun, aseta asiat hetkeksi vaakakuppiin: jos voit 
saada rahojesi vastineeksi AIKAA, mikä arvo on tuolla ajalla, jonka voit käyttää jo-
honkin… arvokkaampaan? 
 

HARJOITUS 9: DELEGOINTIKARTOITUS 
 
 
Seuraavan harjoituksen avulla voit itse tutkia, millaisia tehtäviä voisit delegoida.  
 

• Ota eteesi A4-paperi vaaka-asennossa. Kirjoita paperille seuraavat otsikot ja 
jätä oikealle puolelle n. 5 – 10 cm tilaa. Listaa otsikoiden alle kaikki mieleesi 
tulevat toistuvat tehtävät, joita teet päivittäin tai viikoittain.  

 
 
TOISTUVAT TEHTÄVÄNI   AJANKÄYTTÖNI per päivä/vko 
 
 
 

• Kun olet saanut listan mielestäsi valmiiksi, lue se kerran läpi ja rutista vielä 
mielestäsi pari asiaa. Ne löytyvät varmasti. 

 
• Seuraavaksi, käy lista läpi kohta kohdalta ja kirjoita oikealle puolelle jäänee-

seen tilaan, kenelle voit delegoida kyseisen tehtävän ja sen viereen vielä 
koska delegoit tehtävän ja paljonko arvioit sen vievän aikaa. Jos tehtävä on 
sellainen, jonka HALUAT tehdä itse tai koet, että olet siinä kerta kaikkiaan 
korvaamaton, jätä sarakkeet tyhjäksi.  

 
 
KENELLE DELEGOIN   KOSKA ja paljonko varaan aikaa 
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Kun mietit, kenelle voit asian delegoida, käytä luovuutta ja ajattele laajasti. 
Paitsi että käytössäsi on useita eri alojen palveluntarjoajia, voit myös sopia 
tiettyjen asioiden hoidon vuorottelusta ystävien, tuttujen ja naapureiden 
kanssa.  Loistoesimerkki on kimppakyydit lasten harrastuksiin vuoroviikoin ja 
samaa voi soveltaa moneen muuhunkin asiaan, jossa voi ”samalla vaivalla” 
hoitaa useamman henkilön tehtävät. Jos sinulla on perhettä tai asut puolison 
kanssa, sovi kotitehtävien jaosta. Lapset osallistuvat mielellään kotitöihin, kun 
käytät hyväksesi palkitsevaa psykologiaa ja näistä taidoista on heille hyötyä 
aikuisenakin.  

 
 

• Viimeinen askel: vie suunnitelmasi kalenteriisi ja sovi kyseisten henkilöiden 
kanssa siitä, että annat nämä tehtävät jatkossa heidän hoidettavaksi.  
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VIIKKO 4: MIELENRAUHA 
Suunnittele ja elä suunnitelmasi 
 
 
Kun olet tehnyt suunnitelmasi ja päivittänyt kalenterisi, ota tavaksi pitää kalenteri 
lähelläsi niin, että ainakin arkipäivisin vilkaiset kalenteristasi iltaisin seuraavan päi-
vän ja päivien asiat. Tee vilkaisu sillä ajatuksella, että haet kokonaiskuvan tulevai-
suudestasi - ei siis siten että alat stressaamaan tulevia tehtäviä. Tee uusi vilkaisu 
aamulla aloittaessasi päivääsi. Näin totut käyttämään ja päivittämään kalenteriasi 
ja siitä tulee helppo rutiini. 
 
UPEINTA mitä suunnittelusta seuraa on mahdollisuus elää hetkessä huolehtimatta ja 
stressaamatta tulevista tehtävistä ja tapaamisista. Suunnittelu antaa sinulle mah-
dollisuuden keskittyä aina täysillä siihen, mitä olet tekemässä. Koska seuraaville 
asioille on oma aikansa ja se on varattu jo kalenterista. Miksi siis hajottaisit energia-
asi ja keskittymiskykyäsi NYT sellaisiin asioihin, joihin et voi VIELÄ vaikuttaa, se mah-
dollisuus tulee sitten kun sen aika on. Ja SITTEN voit taas keskittyä täysillä siihen asi-
aan. 
 
Tämä ajatus tulee mindfulnessista eli tietoisen läsnäolon taidosta. Olemme taitavia 
tekemään montaa asiaa yhtä aikaa automaattiohjauksella ja kuvittelemme ole-
vamme tehokkaita. Mutta totuus on usein toisenlainen. Työn laatu kärsii, tehtävien 
loppuunsaattaminen vie enemmän aikaa, kärsimme jatkuvasta kiireen ja ylikuormi-
tuksen tunteesta, emmekä oikeastaan pääse nauttimaan itse työn tekemisestä. 
Tietoisessa läsnäolossa kiinnitämme huomion siihen, mitä juuri tässä hetkessä ta-
pahtuu ja mitä tällä hetkellä aistimme. Annamme ajatuksen levätä ajassa, viemät-
tä sisäistä aikakonettamme menneisyyteen tai tulevaisuuteen. Tietoinen oleminen 
tässä hetkessä vähentää kiireen ja stressin tunteita. Niinpä, kun olemme tehneet 
suunnitelmamme päivän tapahtumista, on helpompaa antaa ajatuksen levätä 
siinä asiassa mitä milloinkin teemme, koska vain siinä hetkessä pystymme vaikut-
tamaan asiaan.  
 
 

HARJOITUS 10: OPETTELE ELÄMÄÄN HETKESSÄ 
 
 
Tällä viikolla tarkkaille ajatuksiasi. Kun huomaat itsessäsi levottomuutta, stressin tai 
kiireen tunnetta, pysähdy. Hengitä syvään ja anna sitten hengityksen kulkea 
omaan luonnolliseen tahtiinsa ja keskity hetkeksi vain seuraamaan hengityksen lii-
kettä. Anna mielesi ja kehosi rauhoittua. Muistuta sitten itseäsi siitä, että olet suunni-
tellut päiväsi valmiiksi ja kun menet askel kerrallaan eteenpäin, kaikkia asiat loksah-
televat paikoilleen omalla ajallaan. Keskity sinä nauttimaan matkasta. Ja muistuta 
myös, että yllätyksetkin kuuluvat asiaan, ne ovat elämän suola ja ikimuistoisten ta-
rinoiden välttämätön ainesosa. Siispä: relaa! 
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Lopuksi 
 
Muista rentous ajan- ja tehtävien hallinnassa. Kyse on kuitenkin loppujen lopuksi niin 
äärimmäisen arvokkaasta asiasta kuin sinun elämästäsi. 
 
Edellä esitetyt harjoitukset auttavat sinut hyvään alkuun. Harjoituksia sinun ei tarvit-
se toistaa, ellet itse koe siihen tarvetta. Suosittelen kuitenkin aika ajoin tarkistamaan 
ainakin tavoitteet. Ne ehkä jopa puolen vuoden, vuoden välein. Elämäntehtävää 
ja arvoja voit tarkastella harvemmin. Jos tunnet epämääräistä epämukavuutta, se 
ehkä on viesti siitä, että pieni suunnan tarkistus on paikallaan. 
 
Osa harjoituksista on sellaisia, jotka kannattaa omaksua tavaksi. Näitä ovat esimer-
kiksi kalenterin ja to do -listan siivous. Kun pidät ne ojennuksessa päivittäin, suu-
remmille siivousoperaatioille ei ole jatkossa tarvetta. 
 
”Elämä on ihmisen parasta aikaa”. 


