
Tunteet



SISÄLTÖ

• Mikä on tunne?
 Tunteet parisuhteessa
• Mistä tunne syntyy? 
• Tunnetaakat menneisyydestä
• Neljä tunnetaitoa
  1. Tunnistaminen
  2. Nimeäminen
  3. Ilmaiseminen
  4. Vastaanott aminen





MIKÄ ON TUNNE?

Tunne on spontaani reaktio, jonka synnytt ää tietyn asian, henkilön 
tai paikan ajatt eleminen tai kohtaaminen.



TUNTEET PARISUHTEESSA

• Syntyvät spontaanisti, niitä ei voi pakott aa 
• Ne sisältävät viestin 
• Autt avat itseni ja puolisoni tuntemisessa
• Tunteista puhuminen on avain läheisyyteen
• Eivät ole oikein eikä väärin
• Tunteet ja keho ovat yhteydessä toisiinsa



MISTÄ TUNNE SYNTYY? 

• Usein tarpeista, jotka ovat tyydytt yneet tai jääneet tyydytystä    
 vaille
• Tunne-elämän perustarpeet ovat:
  Tarve rakastaa ja tulla rakastetuksi
  Arvostetuksi ja hyväksytyksi tulemisen tarve
  Itsenäisyyden tarve
  Tarve kuulua joukkoon 



TUNNETAAKAT MENNEISYYDESTÄ

• Tunnetaakka = käsitt elemätön tunne menneisyydestä
• Tiedostett u tai tiedostamaton
• Eri kokoisia, erilaisia tunteita sisältäviä
• Aktivoituvat parisuhteessa, erityisesti kriisissä
• Siirtyvät ”haamutunteina” nykyhetkeen vaikeutt aen tunteiden 
 käsitt elyä
• Ylireagointi usein merkki tunnetaakasta
• Voivat tuntua psykofyysisinä oireina: päänsärky, pala kurkussa   
 hengenahdistus, möykky rinnassa ontt o olo vatsassa, levott omuus



POHDINTAKYSYMYS

Miten lapsuuden perheessäsi suhtaudutt iin erilaisiin tunteisiin ja 
niiden ilmaisuun: kiukutt eluun, pelkoon, itkemiseen ja mielensä 
pahoitt amiseen, iloisiin onnistumisiin?



NELJÄ TUNNETAITOA

Tunnetaitojen kehitt ymisessä on kyse tahdosta ja oppimisesta.
Neljä tunnetaitoa ovat:
 1. Tunnistaminen
 2. Nimeäminen
 3. Ilmaiseminen
 4. Toisen tunteiden vastaanott aminen



1. MITEN OPIN TUNNISTAMAAN TUNTEITANI? 

• Lähtökohtana kiinnostunut asenne ja omien tunteiden 
 tunnustaminen itselle
• Jo opitt ujen taitojen hyödyntäminen
• Tieto, kirjallisuus, media
• Mallioppiminen, kokemusten jakaminen
• Avioliitt oleiri tai parisuhdekurssi
• Muutos, kriisi, terapia 
• Puoliso, lapsi, ystävä, esimies, anoppi…
• Harjoitt elu



2. NIMEÄMINEN – PERUSTUNTEIDEN MUKAAN 

Ilo, Innostus, Rauha, 
Onnellisuus, Yhteys, 

Vapaus, Yhteenkuuluvuus, 
Rakkaus, Toivo, Luott amus, 

Turvallisuus, Riemu

Viha, Katkeruus, Ärtymys
Kiukku, Harmi, Raivo,
Suutt umus, Pett ymys,
Turhautuminen, Inho 

Suru, Haikeus, Ikävä, 
Yksinäisyys, Tyhjyys,
Alakulo, Masennus, 

Alavireisyys, Kaipaus 

Pelko, Jännitys, Ahdistus, 
Epävarmuus, Huoli, 

Turvatt omuus, Paniikki, 
Kauhu, Levott omuus,



POHDINTAKYSYMYS

Mitä perustunteiden sävyjä olet tunnistanut tämän luennon aikana?



3. ILMAISEMINEN

Suora tunteiden ilmaiseminen 
• Sanallista minä-viestiä
• Ilmaisussa tunnesanoja: ikävöin, huolettaa, olen vapautunut,    
 onnellinen, kiukkuinen, epävarma
• Sopusoinnussa muun olemuksen kanssa
• Vahvistaa turvallisuutta, selkeyttä ja luottamusta



Epäsuora tunteiden ilmaiseminen 
• Viestintää ilmeillä, eleillä, äänensävyllä, käytöksellä
• Sanallisen ja sanatt oman viestin ristiriitt aisuutt a
• Esimerkkejä epäsuorasta viestinnästä: psykofyysiset oireet, 
 vaikeneminen, mökött äminen, mykkäkoulu, tiuskiminen, 
 nimitt ely, käskytt äminen, kiroilu, martt yyrius, ”oven 
 paiskominen”, yletön kehuminen
• Aiheutt aa usein väärinymmärryksiä



4. TOISEN TUNTEIDEN VASTAANOTTAMINEN

• Kuulemista ja tilan antamista toisen tunteelle
• Omien vastatunteiden ilmaisemisen pidättelemistä
• Pyrkimystä ymmärtää toisen kokemus, vaikka olisi itse asiasta 
 eri mieltä
• Edellyttää kunnioittavaa suhtautumista toisen kaikkiin tunteisiin. 



POHDINTAKYSYMYS

Keneltä olen saanut hyviä eväitä tunteiden käsittelyyn?
Mitä esimerkiksi?



Kiitos Jumala, ett ä tunteet 
autt avat tuntemaan 

puolisoani ja itseäni.

Auta, kun menen 
tunteitt eni kanssa 
lukkoon. 


