


TOM-tehtävän ohjeet
Läsnäolo oppilaan oppimisen tukena -koulutusosion aikana osallistujille annettiin tehtäväksi 

TOM-tehtävä. Ohjeena oli pohtia ja kehittää omalle luokalle ja oppilaille parhaiten soveltuvia 

toimintatapoja harjoittaa tietoisuustaitoja kouluarjessa. Tavoitteena oli kehittää tietoisuustaitojen 

jalkauttamista tukeva toimintamalli, käytäntö, ohjeistus tai suunnitelma luokkahuonetyöskentelyä, 

yksilö- tai pienryhmätapaamisia tai välituntitoimintaa varten.

Alla on kuvattu esimerkkejä TOM-tehtävistä, joita olemme saaneet lukuvuonna 2018-2019. 

Joidenkin tehtävien kohdalla on myös kuvattu kokemuksia tehtävän toteuttamisesta oppilaiden 

kanssa. Lukemalla tehtävien esittelyjä saat inspiraatiota ja ideoita kokeilla 

tietoisuustaitoharjoitteita omien oppilaittesi kanssa. 

Kiitos kaikille TOM-tehtävien palauttaneille! Saimme lukuisia tehtäviä koulutuksen osallistujilta. 

Nettisivuille olemme valinneet esimerkit erilaisista TOM-tehtävistä. 

Mielenkiintoisia lukuhetkiä,

Toivottaa TOM-tiimi



TOM-tehtävä

Tavoitteena luoda yhdessä oppilaiden kanssa visuaalinen merkki tietoisharjoitteluhetkien 

merkiksi. Luokassa käytetään paljon visuaalista tukea ja sellainen oli tarpeen harjoittelun 

merkiksi. Oppilaiden kanssa oli jo aiemmin tehty kunkin omat kädet omista maalatuista 

pohjista leikkaamalla. Olimme myös tehneet käsiharjoitusta, jossa piirretään toisen käden 

sormilla toisen käden sormien ääriviivoja. Näistä oli luonteva jatkaa.

Asetimme kaksi kämmentä vierekkäin peukut alaspäin, jolloin kädet rajasivat yhdessä 

sydämen ääriviivat. Näin saimme yhteen kuvaan sekä kehon että mielen harjoitteet ja 

positiivisen sydämen muistuttamaan tärkeistä tunteista. Kädet viittaavat myös siihen, että 

voimme oppia ja vaikuttaa asioihin eli on omassa vallassamme oppia myös säätelemään 

tunteitamme. Tunnus muistuttaa myös siitä, miten voimme ankkuroitua ja rauhoittaa 

levotonta mieltä. Itselläni on vahvasti onnistunut olo tästä merkistä. Se on lapsille tuttu ja 

positiivinen. Sen voi näyttää toisille tai tehdä yhdessä kaverin kanssa. Se muistuttaa 

tärkeistä taidoista ja niiden harjoittelusta. 



TOM-tehtävä

Tehtävän nimi: Kun tuntee tunteensa, tuntee itsensä 

Tehtävän tavoite: Opettaa alaluokkalaisia lapsia tunnistamaan omia tunteitaan kehossa ja mielessä. Tavoittaa 

omaista sisäistä puhetta kuvallista ilmaisua apuna käyttäen. Kasvattaa turvan tunnetta, rakentaa kuvataiteen 

keinoin turvapaikka ja löytää turvapaikka omasta kehosta. Oppia kohtaamaan haastavia tunteita ja tarjota 

keinoja niiden yli pääsemiseen ja turvalliseen olotilaan palaamiseen. 

Tehtävän sisältö: Työskentelemme erityisluokan 1.-2. lk oppilaiden kanssa viikoittain kevätlukukauden ajan 

1h/vko. Oppilaat osallistuvat 2-3 hengen ryhminä yhden opettajan johdolla erillisessä tilassa. Muulla luokalla on 

muita oppiaineita samanaikaisesti luokanopettajan johdolla omassa luokassaan. Teemme kehollisia 

harjoituksia, käytämme musiikkia ja kuvataidetta, sadutusta ja läsnäoloharjoituksia, joiden avulla ensin 

rakennamme turvapaikkaa ja turvallista oloa ja sitten vierailemme myös haastavien tunteiden parissa samoilla 

tekniikoilla. Harjoittelemme turvalliseen olotilaan palaamista vaikeita tunteita kohdatessa. Samalla 

harjoittelemme toiminnanohjausta, rauhoittumista, ryhmätyöskentelyä ja tutustumme erilaisiin 

taidemateriaaleihin ja -tekniikoihin.

Kokemukset
Työskentely on sujunut todella hyvin. Oppilaat odottavat viikoittaista taidetyöskentelyhetkeä ja 
tunneista on tullut tärkeitä myös meille opettajille. Tuntien aikana on mahdollista pysähtyä niiden 
haastavien tunteiden ja tilanteiden kohdalle, joista koulun arjessa usein vain täytyy päästä yli, jotta 
voidaan jatkaa toimintaa. Erityisryhmän kanssa tunteiden hallinnan ongelmat ovat tärkeä kasvun ja 
kehityksen alue, joiden kanssa teemme työtä ja joissa lapsilla on isojakin haasteita. Taide tarjoaa 
toisenlaisen ja symbolisen maailman, joka parhaimmillaan toimii oivallusten antajana tai esimerkiksi 
rauhan kokemuksen luojana. Kun kokemus tai oivallus on saatu taiteessa, voi siihen olla helpompi 
palata myös arjessa. Pari ja pienryhmätyöskentely on toiminut hyvin, kun ryhmässä olemisien taitoja 
on voitu harjoitella pienimuotoisen ryhmän kanssa.



Tehtävän nimi: Puhelinviesti (muunnelma rikkinäisestä puhelimesta) 

Tavoitteet: Tietoisuustaitojen kehittäminen, ystävällisen puheen harjoittelu, tunteiden tunnistaminen

Toteutus: Istutaan piirissä. Tehdään aluksi muutaman minuutin hengitysharjoitus.  Mietitään yhdessä, mitä 

mukavia asioita voisi sanoa kaverille. Ope (tai oppilas) kirjoittaa taululle. 

• Olet kiva kaveri.

• Kanssasi on kiva leikkiä.

• Olet taitava ….

• Toivon sinulle kivaa päivää.

• Toivon sinulle onnistumisia tänään. 

Aloitetaan puhelinviesti. Ensimmäinen kuiskaa kaverilleen jonkun mukavan asian, kaveri kuiskaa 

vieruskaverilleen sen, mitä kuuli. Eteenpäin kerrotun viestin täytyy tuottaa hyvää mieltä. Ei ole tarkoitus, että 

kuiskaa kaverille mitä tahansa. Kun kierros on käyty läpi, viimeinen kertoo, mitä kuuli. Sanotaan vielä 

vuorotellen ääneen, mitä on sanonut vieruskaverille. Jutellaan yhdessä siitä, miltä tuntui kuulla mukavia 

asioita ja toisaalta, miltä tuntui sanoa toiselle kiva asia. Lopuksi tehdään vielä lyhyt harjoitus, jossa 

tunnustellaan omia tuntemuksia.

Kokemukset
Tokaluokkalaiset ovat pitäneet harjoituksesta. Sitä on toteutettu ryhmätunneilla, joten oppilaita on 
ollut vähemmän eikä omaa vuoroa ole tarvinnut odottaa niin pitkään. Rikkinäinen puhelin on ollut 
suosikkileikki, joten oppilaat ovat olleet motivoituneita sen variaation kokeilemiseen. Aluksi oli 
haastavinta keksiä mukavia kommentteja kaverille, mutta pienen miettimisen jälkeen niitä löytyi 
paljon. Puhelinkierroksen aikana osa oppilaista tarvitsi aikaa keksiäkseen kuulemastaan myönteisen 
toivotuksen, mutta esimerkit olivat apuna tässä tilanteessa. Kierrokseen kuului hämmästelyä ja 
nauruntirskahduksia. Tunteista juteltaessa tuli sanoitettua, kuinka pieni asia saa aikaan niin 
mukavan tunteen. Loppuharjoituksen jälkeen hyvä mieli jatkui pitkälle koulupäivään.



TOM-tehtävä

Tehtävän nimi: Sydän tehtävä 

Tehtävän tavoite: Vahvuuksien tietoinen hyödyntäminen, itsetunnon vahvistaminen ja kodin ja koulun yhteistyö 

Tehtävänanto huoltajalle: 

Ota lapsesi lähellesi ja tehkää hetkestä mukava lapsenne kanssa.  

Piirrä A4-paperille suuri sydän. Kirjoita lapsestasi hyviä asioita, vahvuuksia, sydämen sisälle. Kerro ne myös 

samalla lapsellesi ääneen. Asiat voivat olla ominaisuuksia, taitoja, oivalluksia jne. Kirjoittakaa sydämen sisälle myös 

lapsenne nimi. Sydämen koristelu on sallittua, taiteilijan vapautta saa käyttää. Palauttakaa tehtävä koululle. On ilo 

tutustua lapseenne.

Kun lapset palauttivat tehtävät kouluun, kävimme ne yhteisesti läpi. Tähän liitimme myös harjoitteita, joissa 

tunnustelimme vahvuuksia, miltä ne tuntuvat kehossa. Näitä vahvuuksia olemme kerranneet säännöllisesti sekä 

mukana ne ovat olleet myös vähän hauraampina hetkinäkin. Näiden lisäksi olemme verranneet vahvuuksia, joita 

itsestä nousi esim. kirjallisuuden hahmojen vahvuuksiin.

Kokemukset
Huoltajat olivat palautteen mukaan mielissään tehtävästä. Kaikilta tuli palaute, kuinka paljon lapsi 
oli nauttinut kehuista, kun tehtävää oli kotona tehty. Vanhemmat kuvasivat myös, että tuntui hyvälle 
myös itsestä kertoa hyviä asioita lapselle.



TOM-tehtävä

Sarjakuva tietoisuustaidoista (2. luokkalaiset)

Tehtävän tavoitteena oli saada lapsille avautumaan heidän oman luovan työskentelynsä kautta, 

millaisissa arkielämän erilaisissa tilanteissa tietoisuustaidoista voisi olla apua. 

Tehtävä toimi myös reflektiona, jos lapsi muisteli sarjakuvan avulla, millaisissa tilanteissa ja 

millaisia vaikutuksia harjoituksilla on hänelle itselleen ollut. Kolme vaihetta, jotka 

sarjakuvassa pitäisi näkyä:

1. Jollain tavalla häiritsevä tilanne

2. Tietoisuustaitojen käyttöä haluamallasi tavalla

3. Mitä seuraa?

Kokemukset
Annoin oppilaiden tehdä tehtävän yksin tai parin kanssa. Olin tulostanut heille valmiiksi kolmen ja 
kuuden ruudun sarjakuvapohjia ja he saivat valita sarjakuvansa pituuden. Kehotin 
miettimään ja hahmottelemaan jokaisen ruudun sisällön ennen piirtämisen aloittamista. Oppilaani 
tarttuivat innokkaina toimeen, koska pitävät luovasta työskentelystä ja moni innostui parin kanssa 
työskentelystä. Yllättävää kuitenkin oli, kuinka paljon jouduin muistuttamaan lapsia siitä, että 
tietoisuustaitojen harjoitus tulisi jollain tavalla ilmetä sarjakuvassa, vaikka olimme aloittaneet 
tehtävän muistelemalla omia harjoituksiamme ja kokemuksiamme. 



TOM-tehtävä

Tehtävän nimi: Meidän luokan Mindfulness-tuokiot

Tehtävän tavoite: Oppilaiden keskittymiskyvyn paraneminen sekä hyväksyvän ilmapiirin luominen 

luokkaan; jokainen hyväksytään omana itsenään ja epäonnistuminen on sallittua

Tehtävän sisältö lyhyesti: Lukukauden alussa pidämme oppitunnin, jossa käymme perusteellisesti 

läpi, mitä on mindfulness, minkälaisia harjoituksia tulemme tekemään ja miksi niitä teemme. 

Korostetaan heti aluksi, että oppilaiden kaikki kokemukset harjoituksissa ovat ok. Muodollisen 

mindfulness harjoituksen teemme kolme kertaa viikossa. Harjoituksen jälkeen pidämme lyhyen 

reflektointihetken. Harjoitus pyritään tekemään aamun ensimmäisen kaksoistunnin puolivälissä klo 9. 

Oppilaat saavat pitää Mindfulness-päiväkirjaa. Aloitamme harjoitusten tekemisen teemoittain; keho, 

mieli, tunteet, sosiaaliset suhteet ja tietoisuus maailmasta. Jokaisessa teemassa viivymme 

kuukauden ajan. Jokaisen kuukauden aikana tulemme jollakin tavalla käsittelemään teemaa myös eri 

oppiaineissa. Esimerkiksi äidinkielessä voisi olla kirjoitustehtävä aiheesta ja kuvaamataidossa 

piirustustyö. Kun kaikki teemat on käyty läpi, teemme harjoituksia vaihtelevasti eri teemoista. 



TOM-tehtävä

Kehosalapoliisit -lautapeli

Tarvikkeet: Pelilauta, jossa kahden värisiä ruutuja, pelaajien pelimerkit, kahdessa pinossa väreittäin 

luokitellut pelikortit (joissa selkeät ohjeet harjoituksen tekemisestä) ja noppa. Tunnustelutehtävään 

tarvitaan esim. käpy, multilink-palikka ja lankakerä. Kellohengitykseen tarvitaan triangeli.

Tavoite: Tavoitteena on tutustua erilaisiin kehotietoisuuden harjoituksiin lautapelin avulla, 

salapoliiseina toimien (tarkkaillen oman kehon tuntemuksia).

Pelaamme peliä ekaluokkalaisten kummioppilaidemme kanssa pienissä ryhmissä rauhallisissa 

ryhmätyötiloissa. Näin tutustutamme ekaluokkalaiset kummimme tietoisuustaitoharjoituksiin, joita 

olemme oman 4. luokan kanssa harjoitelleet.

Lautapeliä pelataan niin, että jokaisella pelaajalla on oma pelimerkki, jota liikutetaan pelilaudalla 

nopan silmälukujen mukaisesti. Kun pelaaja pääsee heitollaan esim. vihreään ruutuun, otetaan 

vihreästä pelikorttipinosta kortti. Pelaaja lukee kortin ja kaikki pelaajat toteuttavat tehtävän oman 

kummiparinsa kanssa.



TOM-tehtävä

Hiljainen välitunti

Hiljaisen välitunnin tavoitteena on tarjota yläkoululaisille mahdollisuus hiljentyä ja rauhoittua 

koulupäivän aikana.

Hiljaiselle välitunnille voivat osallistua kaikki ne, jotka kaipaavat hetken rauhoittumista ja 

pysähtymistä. Luokassa on makuualustoja, jonka päälle voi halutessaan mennä pitkälleen. Hiljaisen 

välitunnin aikana ei ole lupa keskustella kaverin kanssa. Myös kännykät jätetään reppuun 

äänettömälle. Hiljaisen välitunnin aikana voidaan tehdä tietoisuustaitoharjoitus esimerkiksi 

kehoskannaus tai keskittyä omaan hengitykseen rauhoittavaa musiikkia kuunnellen. 



TOM-tehtävä

Tietoisuustaitovälitunti

Tavoitteena on pitää tietoisuustaitovälitunti tiistaisin kello 9.30-10.00.

Tietoisuustaitovälitunti on avoin kaikille, mutta sinne ohjataan erityisesti samana tai edellisenä 

päivänä väkivaltaisesi käyttäytyneitä oppilaita, kuten muillekin sisävälitunneillemme. 

Tavoitteena on opettaa itsesäätelyn ja rauhoittumisen välineitä oppilaille ja tarjota rauhallinen hetki 

kiireisen päivän keskellä.

Materiaaliksi tietoisuustaitovälitunnille valitsin Sari Markkasen kirjat ”Tipsu ja oivallusten opus” ja 

”Tipsun Temppukirja”.

Kokemukset
Tietoisuustaitovälitunnit ovat tähän asti sujuneet hyvin. Paikalla on ollut aina muutamia 
sisävälitunnille määrättyjä oppilaita sekä muutamia vapaaehtoisesti tietoisuustaitovälitunnille 
osallistuvia lapsia. Osallistujia on ollut noin 5-6/kerta. Markkasen kirjat olivat hyvä valinta 
lähtökohdaksi tietoisuustaitovälitunnille. Aluksi olen lukenut jonkun tarinan ”Tipsun temppukirjasta” 
ja sitten olemme tehneet tarinaan liittyvän harjoituksen ja keskustelleet tarinasta ja kehon 
tuntemuksista. Mikäli paikalla on ollut samoja oppilaita kuin edelliskerroilla, olemme myös 
palauttaneet mieleen, mitä edelliskerralla tehtiin. Kukaan lapsista ei ole häirinnyt tuokiota ja monet 
ovat onnistuneet hienosti rauhoittumaan ja tekemään esimerkiksi terälehtiharjoitusta. Useat lapset 
kertoivat, että harjoituksen tekeminen tuntui heistä hyvältä. Samoin hyvältä tuntui esimerkiksi 
hyvien asioiden ja onnellisuuden toivominen sekä itselle että toisille. 



Tehtävän nimi: ”Tietoisuustaitojen harjoittelu koulupsykologikäynneillä ja omasta hyvinvoinnista huolehtimisen 

keinona”-esittelylehtinen  

Tehtävän tavoite: Esittelylehtinen (1 A4-sivu) antaa oppilaille ja heidän huoltajilleen perustiedot tietoisuustaitojen 

harjoittamisesta, silloin kun harjoittaminen tulee olemaan osa koulupsykologikäyntejä. 

Tehtävän sisältö 

Esittelylehtinen on laadittu koulupsykologin yksilökäyntejä varten. Käynneillä harjoituksia on tehty tavallisesti 

käynnin aluksi tai lopuksi. Lehtisestä käy ilmi seuraavat asiat: 

• Mitä tietoisuustaidot ovat?

• Mitä tietoisuustaitojen säännöllisen harjoittamisen avulla voi oppia?

• Mihin psyykkisen hyvinvoinnin osa-alueisiin tietoisuustaitojen on tieteellisissä tutkimuksissa todettu 
vaikuttavan?

• harjoittelun periaatteet psykologikäynneillä 

Kokemukset
Tietoisuustaitoharjoitteet ovat sopineet hyvin osaksi yksilötapaamisia sekä omasta mielestäni että 
oppilailta saadun palautteen perusteella. Käynnin alussa tehdyt harjoitteet ovat auttaneet 
rauhoittumaan työskentelyn ääreen ja poistaneet jännittyneisyyttä, jolloin keskustelukin on usein 
ollut käynnillä avoimempaa. Tavallisesti harjoitteita on tehty käynnin alussa tai lopussa. Matkan 
varrella aloin kaivata tietoisuustaidoista lyhyttä esitettä, joka oppilaan olisi helppo näyttää kotona 
tai jonka voisi antaa perheelle ensikäynnillä. Käyttäjäkokemuksia minulla ei vielä ole 
esittelylehtisestä, koska se on niin uusi. Itse uskon, että se tukee työskentelyä hyvin.  



TOM-tehtävä

Tehtävän nimi: Tietoisuustaidot 1.-2.-luokkalaisille

Tehtävän tavoite: Jalkauttaa tietoisuustaitojen opettaminen osaksi 1.-2.-luokkalaisten arkea

Tehtävän sisältö lyhyesti kuvattuna:

Olen tehnyt koulumme 1-2 luokkien opettajille rungon sekä materiaalipankin tietoisuustaitojen opettamiseen. 

Tehtävän pohjana olen käyttänyt omia kokemuksiani lukuvuodelta 2018-2019 tietoisuustaitojen opettamisessa sekä 

kirjallisuutta ja internetistä löytyvää materiaalia, johon olen vuoden aikana itse tutustunut ja kokenut hyödylliseksi. 

Harjoitusten pohjana ja punaisena lankana toimii Sari Markkasen Tipsun temppukirjasta löytyvät sadut, jotka 

avaavat lapsentajuisesti tietoisuustaitojen erilaisia näkökulmia ja syytä harjoitella tietoisuustaitoja. Perusajatus 

tehtävässä on, että tuokiot ovat lyhyitä ja helposti ja nopeasti toteutettavia, eivätkä vaadi etukäteisvalmisteluja. Ne 

pystyy toteuttamaan myös aikuinen, joka ei ole itse vielä perehtynyt syvällisesti tietoisuustaitoihin - myös hän oppii 

samalla.

Runko koostuu kuudesta teemasta. Jokainen teema alkaa sadulla Tipsun temppukirjasta, joka luetaan lapsille ja 

siitä keskustellaan. Sadun lukemisen jälkeen teeman työstämistä jatketaan lyhyiden harjoitusten kautta, joista 

jokainen opettaja voi valita itselleen ja ryhmälleen sopivia. Nämä harjoitukset linkittyvät luontevasti osaksi aamupiiriä 

tai oppitunnin alkua tai loppua. Samaa harjoitusta kannattaa toistaa useita kertoja.



TOM-tehtävä

Rauhoittuminen ennen opetuksen alkua ja kaksoistunnin katkaiseminen 

Tehtävän tavoite: Rauhoittaa oppitunnin alku ja siirtää keskittyminen tähän hetkeen eli oppimistapahtumaan. 

Katkaista kaksoistunti ja parantaa keskittymiskykyä jälkimmäiselle tunnille. 

Tehtävän sisältö lyhyesti kuvattuna:

Tunnin alussa opettaja muistuttaa rauhoittumisesta ohjeistaa opiskelijat istumaan omalle paikalleen selkä suorana 

ja jalkapohjat lattiassa. Opettaja sanoo rauhallisella äänellä: Hengitä sisään ja sen jälkeen ulos. - Hengitä toisen 

kerran sisään hieman syvemmin, pidätä hetki hengitystä ja sen jälkeen hengitä rauhallisesti ulos. - Hengitä 

kolmannen kerran sisään ja tunnustele, miltä kehossa sen aikana tuntuu. Pidätä hetki hengitystä ja uloshengityksen 

aikana puhalla hiljalleen keuhkot tyhjäksi. - Anna nyt hengityksen tasaantua sinulle ominaiseen rytmiin. – Opettaja 

päättää harjoituksen sanomalla Kiitos harjoituksesta. 

Kaksoistunnin puolessa välissä opettaja ohjeistaa opiskelijat nousemaan ylös pulpettinsa viereen ja hetken 

venyttelemään ja verryttelemään. Opettaja muistuttaa, että harjoitukseen osallistuminen on vapaaehtoista, mutta 

hetki vietetään silti hiljaa. Opettaja ohjeistaa rauhallisella äänellä: Tunnustele seisoma-asento suoraksi ja tunne 

jalkapohjat lattiaa vasten. Nosta vasen käsi vartalon eteen ja avaa sormet. Oikealla kädellä piirretään sormien 

syrjää pitkin ja aloitetaan liike ranteen sisäsyrjästä pikkusormen puolelta. Kun sormi liikkuu toista vasten ylöspäin, 

hengitetään sisään ja kun sormi liikkuu alaspäin, hengitetään ulospäin. Sormen liike tehdään oman luonnollisen 

hengityksen rytmissä. Toista sama kädet toisinpäin. Kun olet saanut harjoituksen valmiiksi, seiso paikallasi ja anna 

hengityksen virrata luonnollisessa rytmissä. Opettaja päättää harjoituksen sanomalla Kiitos harjoituksesta.



TOM-tehtävä

Tehtävän nimi: Mielihetket

Tehtävän tavoite: kaksi kertaa viikossa ruokavälitunnilla (12-12:15) voi tulla luokkaan, jossa toteutetaan erilaisia 

mielen ja kehon lepotaukoja. Tehtävien tavoitteena on katkaista koulu-/työpäivää, antaa aivoille ja keholle 

hengähdyshetki, kerätä voimia loppupäivään, päästää irti mahdollisesta painavasta energiasta ja antaa tilaa hyvälle 

energialle.

Tehtävän sisältö lyhyesti kuvattuna: Kootaan erilaisia harjoituksia ja se joka tulee paikalle ensimmäisenä 

luokkaan saa valita lasipurkista päivän harjoituksen. Listaus muutamista esimerkkiharjoituksista: 

• ohjaavan opettajan lukema läsnäoloharjoitus (esim. TOM-materiaalista)

• tehdään läsnäoloharjoitus syömällä esim. rusina/suklaapala ja ohjaava opettaa lukee läsnäoloharjoitukseen 
liittyvän tekstin

• istutaan tuolilla ja mietitään miltä kehossa tuntuu ja hengitetään eritoten niihin kohti kehoa, missä 
jännitystä/väsymystä-> vapautetaan kehoa

• kehon rentoutusharjoitus jännitä-rentouta menetelmällä

• hengityksen avulla rentoutetaan kehoa ja tehdään lyhyt mielikuvamatka ohjaajan lukeman tekstin avulla 
(erilaisia tekstejä valikoima)

• lyhyt hengitykseen keskittyminen ja kehon tuntemusten aistiminen ja sitten kirjoitetaan ajatuksenvirtaa 5 
min tämän hetken ajatuksista, tyhjennetään mieli

• lyhyt jooga-/venyttely-/hierontatuokio – hengitysharjoitus mukana

• itsemyötätuntotauko: mietitään, onko joku hankala tunne tai sisäinen puhe joka on negatiivista, 
käännetään se positiiviseksi, esim. minua ahdistaa -> minä olen turvassa. 
Tehdään lopuksi hengitysharjoitus ja pidetään kättä sydämellä



TOM-tehtävä

Tehtävän nimi: Mielihetket

Tehtävän tavoite: kaksi kertaa viikossa ruokavälitunnilla (12-12:15) voi tulla luokkaan, jossa toteutetaan erilaisia 

mielen ja kehon lepotaukoja. Tehtävien tavoitteena on katkaista koulu/työpäivää, antaa aivoille ja keholle 

hengähdyshetki, kerätä voimia loppupäivään, päästää irti mahdollisesta painavasta energiasta ja antaa tilaa hyvälle 

energialle.

Tehtävän sisältö lyhyesti kuvattuna: Kootaan erilaisia harjoituksia ja se joka tulee paikalle ensimmäisenä 

luokkaan saa valita lasipurkista päivän harjoituksen. Listaus muutamista esimerkkiharjoituksista: 

• ohjaavan opettajan lukema läsnäoloharjoitus (esim. TOM-materiaalista)

• tehdään läsnäoloharjoitus syömällä esim. rusina/suklaapala ja ohjaava opettaa lukee läsnäoloharjoitukseen 
liittyvän tekstin

• istutaan tuolilla ja mietitään miltä kehossa tuntuu ja hengitetään eritoten niihin kohti kehoa missä 
jännitystä/väsymystä-> vapautetaan kehoa

• kehon rentoutusharjoitus jännitä-rentouta menetelmällä

• hengityksen avulla rentoutetaan kehoa ja tehdään lyhyt mielikuvamatka ohjaajan lukeman tekstin avulla 
(erilaisia tekstejä valikoima)

• lyhyt hengitykseen keskittyminen ja kehon tuntemusten aistiminen ja sitten kirjoitetaan ajatuksenvirtaa 5 
min tämän hetken ajatuksista, tyhjennetään mieli

• lyhyt jooga-/venyttely-/hierontatuokio – hengitysharjoitus mukana

• itsemyötätuntotauko: mietitään onko joku hankala tunne tai sisäinen puhe joka on negatiivista, 
käännetään se positiiviseksi mantraksi, esim. minua ahdistaa -> minä olen turvassa. 
Tehdään lopuksi hengitysharjoitus ja pidetään kättä sydämellä




