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Tämä jämäkkyystaitojen valmennuskirja sisältää yli 100 harjoitusta, jotka auttavat sinua 
vahvistamaan itsetuntemusta sekä kykyä oman hyvinvointisi suojaamiseen. 

Kun teet kirjan harjoitukset keskittyen ja elämääsi tutkien, valmennus tarjoaa sinulle ar-
vokkaita työkaluja omasta itsestä ja ihmissuhteita huolehtimiseen. Näistä taidoista on paljon 
hyötyä aikuisenakin.

Selaa kirja alusta loppuun, niin saat mielikuvan, mitä on edessä. Jos sinulla on oma painettu 
kirja tai e-kirja, voit tehdä harjoitukset suoraan kirjaan. Jos käytössäsi on lainattu kirja, hanki 
aivan aluksi muistikirja ja hyvin toimiva kynä. Harjoituksiin keskittyminen on vaikeampaa, jos 
kirjoitat vastaukset milloin millekin paperinpalalla ja kynäsi on hukassa tai se ei toimi. 

Muista, että teet jokaisen harjoituksen itseäsi varten, jotta sinun elämäsi olisi hieman tai 
paljon helpompaa.
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Mitä on jämäkkyysvalmennus?

Oletko ollut joskus tilanteessa, jossa sinun on vaikea sanoa EI kavereiden ideoille? Olet  
joutunut tilanteeseen, jossa sinun on täytynyt puolustaa itseäsi? 

Ikäisesi kohtaavat monesti tilanteita, joissa on tärkeää osata puolustaa itseä ja omia rajoja. 

• Kaverisi varastaa kaupasta ja yllyttää sinuakin varastamaan. 

• Sinua kiusataan koulussa ja netissä. 

• Sinulle tullaan tarjoamaan alkoholia tai huumeita. 

• Sinua epäillään jostain, mitä et ole tehnyt.

• Naapurin vanha mies sättii sinua jatkuvasti epäasiallisesti.

• Tyttö- tai poikaystäväsi ehdottaa jotain, mitä et halua tehdä. 

• Bussissa viereesi istuu huonosti käyttäytyvä aikuinen, joka alkaa puhua 
törkeitä tai koskee sinuun. 

Näissä tilanteissa tarvitset jämäkkyyttä eli assertiivisuutta. Se on taitoa…
…pärjätä omien ja toisten ihmisten tunteiden kanssa.
…asettaa rajoja oman hyvinvointisi ja turvallisuutesi suojaksi.
…puhua suoraan, ketään vahingoittamatta.
…puolustaa itseä väkivallattomasti.

Jämäkkyys on myös itseluottamusta ja itsetuntemusta. Kenelläkään ei ole lupaa vahingoittaa 
sinua. Sinulla on oikeus hyvinvointiin ja turvallisuuteen.
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Mieti tilanteita, joissa sinun on pitänyt puolustaa itseäsi:

1.

2.

3.

4.

5.

Kaveripaine

Useiden kavereiden keskuudessa on kaveripainetta eli ääneen lausuttua ja lausumatonta 
odotusta, että kavereiden pitäisi ajatella ja käyttäytyä samalla tavalla. 
 Kun sinulla on vahva itsetuntemus, et lähde mukaan kaveripaineeseen, vaan osaat 
ajatella itsenäisesti omilla aivoillasi. Todellisille ystäville voi sanoa joskus myös ei ja heidän 
sanojaan sekä tekemisiään voi myös kritisoida ilman pelkoa, että he hylkäävät sen vuoksi. 

Rastita, milloin olet kokenut kaveripainetta:

	 	Kaveri halusi varastaa kaupasta.

	 	Osallistuin koulukiusaamiseen.

	 	Ostin koulukaverille jotain, jotta hän ei kiusaisi minua.

	 	Osallistuin harrastuksiin, joista en ollut itse kovinkaan kiinnostunut.

	 	Join alkoholia, koska en halunnut näyttää nynnyltä.

	 	Poltin tupakkaa, kun minulle tarjottiin.

	 	Juoruilin ilkeästi kavereiden kanssa. 

	 	Värjäsin hiukset, kun kaverikin värjäsi. 

	 	Olin inhottava tietylle ihmiselle, kun kaveritkin olivat. 

	 	Pukeuduin samalla tavalla kuin kaverini. 
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Mitä arvelet, että kaverisi olisivat sanoneet,  
jos olisit jättänyt rastittamasi asiat tekemättä?

Missä muissa tilanteissa olet kohdannut kaveripainetta?

Neljä tapaa pärjätä ihmisten kanssa

Ihmisillä on neljä päätyyliä olla vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Nämä tyylit vaikuttavat 
merkittävästi siihen, miten sinua kohdellaan ja miten sinä kohtelet muita ihmisiä:

Uhrautuva ja vetäytyvä  tyyli tarkoittaa sitä, että ihminen ei uskalla sanoa ääneen omia 
ajatuksiaan, mielipiteitään, ideoitaan ja haaveitaan. Hän myötäilee ja palvelee toisia. 

Hän tuntee tarvetta paeta, jos tilanne tuntuu uhkaavalta. Monesti hän liittyy toisten 
seuraan vasta sitten, kun on varma, ettei  hänen seuransa häiritse ja toiset todella haluavat 
olla hänen ystäviään. Jos vetäytyvää kiusataan, hän ei useinkaan pistä hanttiin ja kamppaile 
vastaan, vaan alistuu huonoon kohteluun, käpertyy, pakenee kiusaajia ja yrittää piiloutua.

Vetäytyjä ei useinkaan tiedä tai uskalla sanoa, mitä hän itse tahtoo. Hän sanoo olevansa 
toisten kanssa samaa mieltä, vaikka oikeasti on eri mieltä. Hän ei uskalla puuttua ja kieltää, 
jos näkee toista kiusattavan. Hän antaa usein toisten päättää ja sanoo: ”Ihan sama, päätä 
sinä.” Häntä kiusataan monesti määräämällä hänet tekemään tyhmiä ja haitallisia asioita, 
kuten varastamaan kaupasta. Häntä saatetaan vaatia ostamaan toisille karkkia tai antamaan 
rahaa, jotta kiusaajat lopettaisivat kiusaamisen.
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Uhrautuvaa ja vetäytyvää tyyliä kutsutaan myös passiiviseksi tyyliksi, mikä on harhaan-
johtavaa, sillä vetäytyjä ei yleensä ole lainkaan mitääntekemätön, aikaansaamaton tai vä-
linpitämätön. Päinvastoin, hän on usein tunnollinen ja huolehtii myös toisten ongelmista, 
vähän liikaakin.

Uhrautumisen ja vetäytymisen tyyli opitaan jo lapsena ja se voi jatkua aikuisenakin, ellei 
siitä opi pois. 

Aggressiivinen tyyli tarkoittaa taipumusta reagoida tilanteisiin hyökkäämällä ja taistele-
malla. Aggressio eli kiukku on luonnollinen tunne, jota kaikki ihmiset tuntevat joskus. Kun 
puhutaan aggressiivisuudesta käyttäytymistyylinä, se merkitsee, että ihminen raivostuu ja 
käyttäytyy vihaisesti lähes joka viikko itseään ja toisia vahingoittaen. 

Aggressiivisesti käyttäytyvän kyky hillitä ja säädellä omia tunteita on jäänyt heikoksi. Hän 
puhuu ja käyttäytyy niin, että hän saa vahinkoa aikaiseksi sanallisella tai fyysisellä väkivallalla.  

Aggressiivinen saattaa itsekin ajatella, että hän on kova. Mutta itse asiassa aggressiivisuus 
on herkkyyttä ja haavoittuneisuutta. Aggressiivisesti käyttäytyvät tuntevat usein itsensä 
avuttomaksi, hyväksikäytetyksi ja haavoitetuksi. He kokevat, että heidän vihaisuutensa on 
oikeutettua. 

Aggressiiviset lapset ja nuoret ovat taipuvaisia koulukiusaamiseen – mutta heitä myös 
kiusataan paljon. Toiset huomaavat heidän taipumuksensa tulistua herkästi. Aggressiivista 
kiusataan, koska hän joutuu helposti vaikeuksiin. Se on kiusaajien mielestä hauskaa hupia. 
Tässä on yksi hyvä syy, miksi aggressiivisesta käyttäytymistavasta kannattaa päästä eroon.

Aggressiivisuudesta voi tulla hetkeksi hyvän olon tunne, mutta se vaihtuu nopeasti huo-
noon oloon, syyllisyyteen ja häpeään. Aggressiivinen käyttäytyminen aiheuttaa harmia 
ystävyys-, seurustelu ja -perhesuhteissa. Siksikin siitä kannattaa oppia pois. 

Aggressiivisuus on perheessä tai kaveripiirissä opittua. Myös synnynnäiset temperament-
tipiirteet voivat vahvistaa taipumusta aggressiiviseen käyttäytymiseen. Koska se on opittu 
käyttäytymistapa, siitä voi päästä eroon opettelemalla parempia ja tehokkaampia käyttäyty-
mistapoja. 

Passiivis-aggressiivisuus tarkoittaa sitä, että ihminen ei uskalla ilmaista vaikeita tunteitaan 
suoraan kasvotusten, vaan puhuu ikävästi selän takana, levittää juoruja, jättää sovittuja asioi-
ta tekemättä ja myöhästelee jatkuvasti. 

Passiivis-aggressiiviselle on tyypillistä, että hän on kasvotusten ystävällinen tai välinpitä-
mätön, mutta puhuu ikäviä ja aiheuttaa harmia selän takana. Hän on useimmiten tottunut 

siihen, ettei hän joudu kantamaan vastuuta puheistaan, teoistaan ja tekemättä jättämisistään, 
vaan aina tulee joku, esimerkiksi kaveri tai vanhempi, joka vapauttaa hänet vastuunkannos-
ta. Hänellä on taipumus ajatella, että vika on aina muissa, ei hänessä. 

Jämäkkä eli assertiivinen uskaltaa puhua vaikeistakin asioista suoraan kasvotusten. Hän 
pyrkii puhumaan arvostavasti, alatyyliä ja toisten tahallista loukkaamista välttäen. 

Jämäkkyys ei tarkoita sitä, että pitäisi osata käyttäytyä aina hyvin ja täydellisesti, tai olla 
jatkuvasti rohkea. Jämäkkyys on sitä, että uskallat olla oma epätäydellinen ja aito itsesi. Us-
kallat tehdä virheitä ja kannat niistä vastuun selkä suorana. 

Toisten huono käytös ja ikävät puheet tietenkin loukkaavat, mutta ne eivät pääse muser-
tamaan sinua, koska tunnet ja tiedät olevasi hyvä ja arvokas. 
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Jos sait eniten pisteitä kohtaan 
A:  tyylisi on aggressiivinen.
B:  tyylisi on vetäytyvä ja uhrautuva.
C:  tyylisi on passiivis-aggressiivinen.
D: t yylisi on jämäkkä.
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A
	Ole hiljaa!

	Älä tule komentelemaan minua.

	Häivy!

	Minulle ei kukaan tule aukomaan päätä.

	Idiootti!

Yhteensä  

B
	En halua häiritä.

	EIvät ne halua olla minun kanssani.

	En välitä, vaikka jään yksin.

	Ei minun mielipiteelläni ole väliä.

	Kai se sopii. 

Yhteensä 

C
	Katsotaan, ehkä se käy.

	Ei oteta tuota mukaan.

	En minä tehnyt mitään.

	Miten tämä liittyy minuun?

	Oma vikasi, mitä olet tuollainen. 

Yhteensä 

D
	Lopeta ennen kuin tulee vaikeuksia.

	Tuo ei ole oikein, en tee sitä.

	En hyväksy, että ketään kiusataan.

	Voinko auttaa?

	Selvitetään tämä asia puhumalla. 

Yhteensä

Testaa, mikä on sinun tyylisi ihmissuhteissa

Rastita, mitkä lauseet kuvaavat parhaiten sinun puhetapaasi:
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Tunnistatko kavereidesi ja perheesi tyylit? 
Kirjoita tähän ystäviesi, luokkakavereidesi tai perheenjäsentesi nimet ja mieti, mikä on heille 
tyypillisin tyyli ihmissuhteiden hoitamisessa.

Nimi    Tyypillisin    Mitä haluat
    vuorovaikutustyyli  sanoa hänelle?
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	Äidille tai isälle ei voi sanoa vastaan.

	Äidillä tai isällä on niin vaikeaa, etten saa rasittaa häntä omilla huolillani.

	Tunteiden näyttäminen on heikkoutta.

	Olen arvokas ainoastaan silloin, jos teen tehtäväni hyvin.

	On epäkohteliasta olla eri mieltä.

	Jos toiset ovat eri mieltä, minä olen väärässä ja huono ihminen.

	Minun pitää tehdä kaikki, mitä minut pyydetään tekemään.

Mistä uskomuksista on sinulle eniten hyötyä? 

Kirjoita tähän uskomus-lauseita, joista on sinulle eniten hyötyä ja jotka vahvistavat hyvinvointiasi:

Muuta uhrautuvia ajatuksia

Ihmisillä on taipumus muodostaa päässään uskomuksia, jotka vaikuttavat käyttäytymiseen. 
Uhrautuva ja vetäytyvä käyttäytymistyyli johtuu ajatuksista, joita uskottelet itsellesi päässäsi.

Ketään ihmistä ei ole tarkoitettu uhrautuvaksi toisten palvelijaksi ja huonon kohtelun 
kestäjäksi. Ihminen alkaa voida psyykkisesti huonosti, jos hän uhrautuu ja alistuu jatkuvasti 
toisten tahtoon. Siksi uhrautuvista ajatuksista kannattaa luopua. Ne voi korvata paremmilla 
uskomuksilla!

Ajatukset, joita ajattelet hiljaa mielessäsi, muodostavat sisäisen puheesi. Tällä sisäisellä 
puheella on tutkitusti suuri vaikutus siihen, miten käyttäydyt ja kuinka hyvin voit. Ei ole 
siis aivan samantekevää, millaisia ajatuksia pyörittelet päässäsi. Kun muutat ajattelutapojasi, 
myös käyttäytymisesi alkaa muuttua jämäkämmäksi. 

Tunnistatko itsesi näistä uskomuksista? 
Rastita ajatukset, jotka kuvaavat sinun tapaasi ajatella. 
Kirjoita uhrautuvan uskomuksen alle parempi, jämäkkä uskomus!

   

	Minun pitää olla mukava kaikille, jotta minut hyväksytään.

 

	Minun tehtäväni on palvella muita.

	Toiset ovat tärkeämpiä kuin minä.

	Toiset hallitsevat elämänsä, minä en.

	Toiset suuttuvat ja hylkäävät, jos puhun suoraan.
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Opi hillitsemään hyökkäävyyttäsi

Aggressiivinen ajattelu- ja käyttäytymistapa on syntynyt suojaamaan heikkoa itsetuntoa. 
Aggressiivisesti käyttäytyvä on oppinut kokemusten ja toistojen kautta, että hyökkäävyydellä 
saa yleensä tahtonsa läpi. Se on kuitenkin heikko käyttäytymismalli, monestakin syystä:

• Ihmiset alkavat varoa sinua ja ihmissuhteesi heikentyvät.
• Saat uhmakkaan ja hankalan nuoren maineen koulussa, naapurustossa ja harrastuksissa. 

Olet ehkä saanut sellaisen maineen jo pikkulapsena eikä se tee todellakaan hyvää  
itsetunnollesi. 

• Jatkuva hyökkäävyys ja raivoaminen stressaavat. Siitä tulee huono olo. 

Aggressio eli kiukku on luonnollinen perustunne, jota kaikki tuntevat silloin tällöin. Jos olet 
jatkuvasti vihainen ja joudut päivittäin tai viikoittain tappeluihin, se on merkki siitä, että 
sinun kannattaa ryhtyä harjoittelemaan tunteiden hillintää ja säätelyä. 

Osalla ihmisistä on synnynnäinen temperamentti, joka tekee tunnereaktioista räiskähte-
leviä ja voimakkaita. Temperamentti ei kuitenkaan anna oikeutta käyttäytyä miten tahansa. 
Aikuisuutta kohti kasvaessa omia temperamenttipiirteitä on tärkeää oppia hienosäätämään 
ja hallitsemaan niin, etteivät ne häiritse omaa ja toisten elämää. 

Mitkä sanat kuvaavat parhaiten sinun sisäistä puhettasi?  Rastita sopivimmat sanat.

	Kova

	Lempeä

	Huumorintajuinen

	Välittävä 	Hoivaava

	Vaativa

	Myötätuntoinen

	Kielteinen

	Synkkä

	Reilu

	Oikeudenmukainen
	Rakastava

	Valittava

	Vihainen

Millaisesta sisäisestä puheesta on sinulle eniten hyötyä?

Tarkkaile seuraavan viikon ajan omaa sisäistä puhettasi. 
Kuinka kannustavasti puhut itsellesi?

Mikä on temperamentti?

Jokaisella ihmisellä on jo syntyessään omat, yksilölliset temperamenttipiirteet. Tutkimuk-
set kertovat, että vauvat liikehtivät jo kohdussa temperamenttinsa mukaisesti. 
Temperamentti on synnynnäinen toimintatyyli ja reagointitapa. Se selittää, miksi esimer-
kiksi äänet häiritsevät joitakin ihmisiä enemmän kuin toisia tai miksi jotkut ovat alttiimpia 
huutamaan ja raivoamaan suuttuessaan. 


