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FLOW-TILAN JÄLJILLÄ
MITÄ ONNELLISUUS ON?
Onnellisuus on ihmiselämän ikuisuuskysymyksiä,
monimerkityksellisyydessään vaikea määritellä. Kaikki
ihmiset tavoittelevat elämässään onnellisuutta tiedostaen tai tiedostamattaan. Se nähdään tilana,
jossa henkinen ja fyysinen hyvinvointi ovat
tasapainossa ulkoisten, joko onnellisuutta lisäävien
tai sitä vähentävien tekijöiden kanssa.
Onnellisuuteen liitetään monia tunnetiloja, kuten
ilo, kiitollisuus, mielentyyneys, kiinnostus,
toiveikkuus, ylpeys, huvittuneisuus, inspiraatio,
kunnioitus ja rakkaus.
Onnellisuuden teoretisoimisen myötä
nykykeskustelussa on päädytty kolmeen eri
käsittelymalliin.
1. HEDONISMI
Mitä enemmän miellyttäviä ja mitä vähemmän
epämiellyttäviä kokemuksia yksilöllä on, sitä
onnellisempi hän on.
2. TYYTYVÄISYYS ELÄMÄÄN
Elämää, ja tyytyväisyyttä siihen, arvioidaan
kokonaisuutena.
3. TUNNETILATEORIA
Hyvinvoinnin ja
onnellisuuden
erottaminen
toisistaan.
Hyvinvointi
laajemmin hyvää
ihmiselle,
onnellisuus
ensisijassa
yksilön sisäinen
tila.

Elämäntyytyväisyyden mittari: siniset
onnellisimpia ja punaiset onnettomimpia maita;
harmaista ei luotettavaa tietoa

LUOVUUS TUTKIMUSKOHTEENA
Unkarilaissyntyinen,
yhdysvaltalaistunut psykologian
professori Mihaly
Csikszentmihalyi (1934-2021), on
omistautunut onnellisuuden ja sen
tavoittelemisen tapojen
havainnoimiselle. Hän näkee
onnellisuuden suurimpina esteinä
sen etsimisen vääristä paikoista
ja ihmisen halun saada aina lisää
ja enemmän kuin on mahdollista.
Csikszentmihalyin mukaan onnellisuus ei ole jotain,
mikä vain tapahtuu, seurausta hyvästä tuurista tai
sattumasta. Onnellisuutta ei äveriäinkään voi ostaa
eikä vaikutusvaltaisinkaan käskeä. Onnellisuus on
subjektiivinen tila, johon pitää valmistautua, sitä
tulee vaalia ja puolustaa.
Onnellisuus on mahdollista saavuttaa olemalla
täysillä mukana elämässä, niin hyvässä kuin pahassa.
Aidon onnellisuuden tuo yksinkertaisesti se, että
eläminen tuntuu hyvältä.
Koemme usein olevamme
ulkopuolisten
tekijöiden ja voimien
siirtelemiä, tai jopa
paiskomia palikoita.
Tilanteet, joissa
tunnemme
hallitsevamme
kohtaloamme,
aiheuttavat
riemastuttavan olotilan, tunteen siitä millaista
elämän pitäisi olla. Tunteen, että olemme osallisina
elämämme sisällön määräämisessä. Oman sisäisen
elämämme kontrollin saavuttaminen vie meidät lähemmäs
onnellisuudeksi nimettyä tilaa.

MATKA FLOW-TILAAN
Hurmostila, euforia, ekstaasi, hurmio, vimma. Kukapa
ei haluaisi ”olla ihan tiloissa”, mutta ilman
jälkipeleleissä ilmeneviä paniikkikohtauksia,
aggressiivisuutta, pakko-oireita, masennusta…
Csikszentmihalyin luoma käsite FLOW-tila lupaa
optimaalista kokemusta, jossa ympäröivä maailma,
aika ja paikka unohtuvat, syvä tyydytys ja hallinnan
tunne vallitsevat ja kaoottisuus ja epävakaus
katoavat.

Lupaavaa. Jatkan jäljitystä kohti virtauksen ydintä.
Flow-tilaan vie tapahtumasarja, jossa ihminen
kykyjään käyttämällä luo uutta ja paneutuu
tekemiseensä siihen täydellisesti syventyen. Aivot
ovat vastaanottavammat ja prosessi koetaan
innostavana ja tavoitteellisena. Toiminnan ja
tietoisuuden sulautuessa yhdeksi tekeminen soljuu
spontaanisti, ilman tietoista ponnistelua.
Flow-tilaan pääseminen edellyttää tiettyjä ulkoisia
ja sisäisiä elementtejä. Tila liittyy tyypillisimmin
luovaan prosessiin, jossa tekemiselle on selkeä
suunnitelma, maustettuna avoimella lopulla.
Konkreettisten tavoitteiden
pitää olla sopivassa suhteessa
osaamiseen – liian järeä haaste
ahdistaa, turhan kevyt
tylsistyttää. Kirkkaana mielessä
välkkyvä tavoite takaa
absoluuttisen keskittymisen ja
vaatii toteuduttuaan selkeän,
välittömän palautteen.

Vakuuttavaa. Tien flow-tilan sisimpään voi löytää
käsillä tekemisestä.
Vuorovaikutus tekijän,
käsityöprosessin, materiaalin ja
valmiin tuotteen välillä rakentaa
hyvinvointia ja tasapainoa.
Aivojen kyky yhdistää uusia
tietoja toisiinsa paranee, ja
uskallus nostaa uusia ideoita
esille kasvaa. Digitaalisuuden
myötä syntynyt kosketuspinta koko
maailmaan johtaa helposti
sisäiseen sekasortoon, jota flown
mahdollistama pysähtyminen ja
kiireetön tekeminen rauhoittavat.
Käsillä tekemällä ihminen oppii uutta, kartuttaa
taitojaan, saa aikaan. Suhde itseen, ihmisyyteen ja
elämään selkenee, tunteiden käsitteleminen helpottuu.
Käsitöiden avulla oppii sietämään pettymyksiä, koska
epäonnistumisen aiheuttaneen virheen voi korjata.
Oppimisen aikainen käsillä tekeminen edesauttaa
asioiden muistiin tallentumista.
On jokaiselle hyödyllistä
etsiä juuri se itseä
miellyttävä, rentouttava,
käsillä tehtävä
aktiviteetti, joka saa
maailman pysähtymään.

KENELLE?
Flow on kulttuurisesta tai sosiaalisesta asemasta,
kognitiivisista kyvyistä, iästä ja sukupuolesta
riippumaton emotionaalinen tunne. Itseluottamusta
vahvistavana ja taitoja kehittävänä sen voi suuressa
kuvassa nähdä hyödyttävän koko ihmiskuntaa.
Tänä päivänä perinnetietoiset retroilijat tyydyttävät
tekemisen nälkäänsä ja etsivät vastapainoa
tuloskeskeiselle kulttuurille kukoistuskauttaan
elävissä sosiaalisen median käsityökollektiiveissa.
Flowta tavoitellaan silti edelleen – muutamien
verkkaisempien vuosien jälkeen jopa kiihtyvässä
määrin - myös totutumpaan tapaan livenä ryhmissä
harrastamalla.
Flow on kaikkien ulottuvilla, sitä voi tavoitella
tietoisesti ja sen voi kokea yhä uudelleen. Siihen
pyrkimisestä voi jopa rakentaa tietoisen tavan elää.
Omaa suhdetta flow-tilaan voi tarkastella esim.
seuraavan tehtävän avulla.
Kirjaa ylös viikon ajan joka päivä klo 9, 12, 15, 18, 21 seuraavat asiat
- Mitä olet tekemässä?
- Kenen kanssa?
- Asteikolla 0–10, kuinka onnellinen
olet?
- Asteikolla 0–10, minkä verran olet
flow-tilassa ?
Pyri kirjaamisen jälkeen lisäämään flow-kokemusten osuutta työssäsi,
läheisissä ihmissuhteissasi ja harrastuksissasi

Useimmat tutkimukset liittävät flow-kokemukset
onnelliseen elämään. Csikszentmihalyin kirjasta
Living well (1997) löytyy seuraava tarina.
"Hollantilaisessa psykiatrisessa sairaalassa kaikki potilaat saivat ESM-tehtävän,
jossa kirjataan ylös flow-kokemukset kahden viikon ajan, jotta henkilökunta
saisi selville, mitä potilaat tekevät päivisin, mitä he ajattelevat ja miltä

heistä tuntuu. Eräs potilas, kroonista skitsofreniaa sairastanut nainen, oli
ollut sairaalahoidossa yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Hänen ajattelunsa oli
vaikean sairauden takia sekavaa, eikä hän juurikaan ilmaissut tunteitaan

Niiden kahden viikon aikana, jolloin skitsofreniaa sairastava potilas piti ESMpäiväkirjaa, hän raportoi varsin

positiivisista tunteista kaksi kertaa.
Molemmissa tapauksissa hän oli

hoitanut kynsiään. Henkilökunta kutsui
ammattimaisen kynsien hoitajan

opettamaan tälle potilaalle ammattinsa
salaisuuksia. Potilas innostui

koulutuksesta, ja pian hän jo hoiti

kaikkien toisten potilaiden kynnet. Hänen olemuksensa muuttui niin
dramaattisesti, että hänet siirrettiin avohoitoon. Kotona hän ripusti

kynsienhoitajan kyltin oveensa, ja vuoden sisällä hän jo elätti itsensä omalla
työllään.

MITEN?
Mitä aivoissa sitten tapahtuu
käsillä tehdessä? Käsillä on
ruumiinosista laajin edustus
aivoissa. Käsityö aktivoi aivoja
monipuolisesti: suunnittelu
suuntautuu otsalohkoon,
tarkkaavaisuutta ja muistia
vaativat toimet ohimolohkoon, näkö
takaraivolohkoon ja liike- ja
tuntotoiminnat päälaenlohkoon.

Kädentaitojen vahva siirtovaikutus muuhun
aivotoimintaan ja persoonallisuuden kehittymiseen
perustuu kaikkien aistien ja mielen samanaikaiseen
käyttöön. Niinpä itsensä ilmaiseminen käsin tekemällä
on tärkeää lapsesta asti.
Flow-kokemuksen subjektiivisuus ja kokonaisvaltaisuus
tekevät siitä kuitenkin fysiologisten mittausten
kautta vaikeasti määritettävän. Csikszentmihalyin
tapa tutkia tietoisuutta on informaatioteoriaan
perustuva fenomenologinen malli. Siinä ilmiöitä
käsitellään juuri sellaisina kuin ihmiset ne kokevat,
anatomisiin rakenteisiin tai neurokemiallisiin
prosesseihin paneutumatta.
Flow-tila pysyköön
osittain verhottuna
mystiikan ja
salaperäisyyden
kolttuun luoden
näin jokaisen
henkilökohtaiselle
kokemukselle oman,
vastaansanomattoman
ainutkertaisen
totuutensa.

MINÄ JA FLOW
Itse olen kokenut flow-tilan
voimakkaimmin
puolimaratonreissuillani. Jo
kaikki ennen juoksua tapahtuva
tuntuu tavallista kevyemmältä
ja merkityksellisemmältä.
Juostessa fiilis on kuin
olympiafinaalissa ja maalissa
sen kun naurattaa. Unenomainen,
leijuva hyvänolontunne jatkuu
vielä monta päivää tapahtuman
jälkeen.

Jo lapsena löytämäni elämäni laji lentopallo vie myös
kerta toisensa jälkeen flow-tilaan. Keskittyminen,
täysillä tekeminen, treenaamisen tuottamat tulokset,
onnistumiset ja epäonnistumiset - tunteita ja
tunnelmia, jotka kestävät.
Solahdan usein myös käsin tekemällä hyvän olon
tunteeseen. Keraamikoksi opiskellessani dreijaus oli
siihen varmin tapa. Alun avuttomuudesta nouseminen,
taitojen lisääntyminen ja eteneminen kerta kerralta
palkitsivat ja motivoivat lisäreeniin. Toimii
edelleen.
Palava haluni ryjärakennusten takaisin elämään
kunnostamiseen on myös oivallinen tapa päästä flowtilaan. Kaksi kevättä, kesää ja syksyä jatkunut
mökkiprojekti on dominoinut vapaa-aikaani ja saanut
useasti unohtamaan niin itseni kuin ajankulun. Päivä
kiitää aamusta iltaan kuin pendolino, ja loppuilta
saunan lauteilla jatkaa flow-tilaa varsin
vaivattomasti.

