
   
 

   
 

Tietoa välttämisestä selviytymiskeinona ja tehtävä aiheesta 

 

Ihmiselle on luontaista välttää asioita, jotka aiheuttavat kipua, niin psyykkistä kuin fyysistä. On 

järkevää sopivissa määrin välttää asioita, joista esimerkiksi tulee paha olo. Voi kuitenkin olla vaikeata 

huomata, milloin välttäminen aiheuttaa enemmän ongelmia kuin helpottaa tilannetta. Itsensä 

kanssa voi joutua neuvottelemaan siitä, milloin välttäminen on paikallaan ja milloin taas olisi hyvä 

pyrkiä kohtaamaan jokin tilanne tai asia. Jatkuvien neuvottelujen käyminenkin voi tuntua hurjan 

raskaalta, se voi viedä paljon energiaa. Sen vuoksi asiasta voi tehdä itsensä kanssa sopimuksen, jossa 

on toimintaohjeita erilaisiin tilanteisiin. Olisi hyvä, että toimintaohjeissa olisi joustavuutta, ovathan 

tilanteetkin muuttuvia ja joskus välttämiselle on paikkansa. Tällaiseen toimintaohjeistukseen löydät 

mallin tämän tekstin lopusta. 

Välttämisessä on liiallisesti käytettynä selviytymiskeinona se huono puoli, että elämämme voi 

kapeutua liikaa. Saatamme nimittäin pikkuhiljaa, huomaamatta ruveta laajentamaan välteltyjä 

elämänalueita ja asioita, vähän kuin varmuudenkin vuoksi, välttääksemme esimerkiksi kehodysforian 

tuomaa ahdistusta. Tilanne voi alkaa esimerkiksi niin, että lapsena rakastamaansa uintia ei pysty 

enää kehodysforian vuoksi harrastamaan uimahallissa. Uiminen myös perheen ja/tai kavereiden 

seurassa rauhallisella uimarannalla voi alkaa tuntua ahdistavalta. Pahimmillaan tilanne voi mennä 

siihen, että päätyy välttämään ihan kaikkea uimista, yksin mökillä ollessakaan ei tule menneeksi 

uimaan, koska uimiseen liittyy pelko laukeavasta kehodysforiasta. Välttäminen voi levitä myös 

muuhun tekemiseen, esimerkiksi kaikkeen muuhun liikuntaan ja perheen tai kavereiden kanssa 

oleiluun. Tämä on todella ymmärrettävä ja yleinen reaktio niin isoon, ahdistavaan asiaan kuin 

kehodysforia. Kuitenkin liiallisesti käytettynä välttäminen voi kääntyä tarkoitustaan vastaan: elämä 

voi kapeutua liikaa ja mielessä voi pyöriä liiallisesti huolia ja ahdistavia ajatuksia. Vältelty asia ei 

suinkaan lakkaa olemasta meille, vaan saatamme olla hyvinkin tietoisia asioista, joita vältämme. 

Välttäminen vie energiaa, etenkin jos välteltyjä asioita on paljon ja joudumme miettimään paljon 

sitä, miten saamme välteltyä tilanteita. On tärkeää kuitenkin muistaa, että sinulla on lupa välttää 

asioita, jotka tuottavat sinulle liiallista tuskaa tai ahdistusta. Tasapainon löytäminen on 

hyvinvoinnillesi tärkeää. 

Mistä sitten tietää, milloin jotakin asiaa kannattaa välttää ja milloin ei? Milloin esimerkiksi jännitys 

muuttuu ahdistukseksi? Missä määrin ahdistusta olisi hyväksi sietää? Jos joku ihminen toistuvasti 

loukkaa, rikkoo rajojasi tai ei kunnioita sinua, on varmasti parasta välttää tämän seuraa (siinä määrin 

kuin se on sinulle mahdollista). Jotta et kuitenkaan alkaisi välttää myös niiden ihmisten seuraa, jotka 

tukevat, kunnioittavat ja kannustavat sinua, voit joutua opettelemaan lisää ahdistuksensietoa ja -

käsittelyä, sillä ahdistusta voi seurasta riippumatta tulla joskus pintaan.  



   
 

   
 

Toimintaohjeita erilaisiin tilanteisiin, kun pitää valita välttääkö vai toimiiko toisin 

Voit ideoida tähän mallipohjaan erilaisia tilanteita, joissa teet valintoja välttämisen ja toisin toimimisen suhteen. Tämän on tarkoitus toimia sinulle 

toimintaohjeena tilanteisiin, joissa emmit tai joissa pelkäät esimerkiksi tottumuksesta jättäytyväsi jostakin mukavasta tekemisestä pois. Lisäksi voit tehdä 

sopimuksen itsesi kanssa, se voi toimia yleisenä ohjenuorana tilanteissa, joissa on houkutus turvautua liialliseen välttämiseen. 

Sopimus itseni kanssa (esimerkki): välttämisen sijasta pyrin viettämään riittävästi aikaa kavereiden kanssa ja kerron heille, jos minulle tulee kehodysforiaa 

tai muuta ahdistusta 

Tilanne Nykyinen tai vanha 
tapasi toimia 

Paras mahdollinen 
toimintatapa minulle 

2. paras toimintatapa 3. paras toimintatapa Muita huomioita 

Esimerkki: kaverit 
pyytävät mukaan 
uimaan. Ahdistaa 
ajatuskin, että muut 
näkisivät minut vähissä 
pukeissa! Entä jos 
kehodysforia iskee 
seurassa? 

Kerron, ettei huvita, en 
edes tykkää uimisesta, 
vaikka oikeasti tykkäisin, 
jos se tuntuisi 
turvalliselta. 

Kerron, että haluaisin 
tulla mutta en tiedä 
pystynkö uimaan. 
Juttelen kavereiden 
kanssa, että voivatko he 
tukea asiassa, mikä olisi 
paras ranta, ja että 
menen mukaan vain 
hengailemaan.  

Kerron, että uiminen on 
minulle seurassa vaikea 
juttu ja en taida nyt 
päästä mukaan. Kysyn, 
että tehtäisiinkö yhdessä 
jotain muuta 
myöhemmin. 

Kerron, että nyt en 
pääse mutta kiva, kun 
kysyivät mukaan. 

 

Esimerkki: löhöän 
sohvalla kumppanini 
kanssa ja hän alkaa 
silitellä minua. Aiemmin 
se oli mukavaa, mutta 
nyt alkaa ahdistaa. 

En sano mitään, yritän 
sinnitellä ahdistuksen 
kanssa. En reagoi 
silitykseen millään 
tapaa, toivoen että 
reagoimattomuus saa 
hänet lopettamaan. 

Kerron kumppanille, että 
nyt kosketus ahdistaa. 
Kerron, ettei johdu 
hänestä, vaan 
kehodysforiastani. 
Mietimme, voisiko nyt 
olla lähekkäin sellaisella 
tavalla, joka ei ahdista 
minua. 

Sanon kumppanille, että 
nyt ei ole sellainen olo, 
että haluaisin olla lähellä 

Nousen sohvalta ja 
sanon, että minun 
pitääkin tehdä yksi juttu. 

 

  



   
 

   
 

Tilanne Nykyinen tai vanha 
tapasi toimia 

Paras mahdollinen 
toimintatapa minulle 

2. paras toimintatapa 3. paras toimintatapa Muita huomioita 

      

      

      

 


