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Ajatusten energia lisää keskittymiskykyä. Kyse on kyvystä olla läsnä
keskittämällä huomio yhteen asiaan kerrallaan esimerkiksi välttämällä
multitasking-suorituksia tai liian pitkiä palavereita ilman taukoja. Kun
keskittymiskyky on menetetty riittävän pitkäksi aikaa, on mahdotonta

uskoa, että voisimme kehittää uusia ideoita tai päätyä optimaalisiin
ratkaisuihin vaativissa tilanteissa. Hyvä keskittymiskyky on yhteydessä

palautumiseen ja vaikuttaa siten hyvinvointiin.
Työpäivän jakaminen rasituksen ja levon suhteen tarkoittaa, että

työpäivää ei ajatella 8-12 -tuntisena suorituksena vaan 90 minuutin
intervalleina, joiden välissä huolehditaan palautumisesta. Tasapaksulla

puurtamisella tulee huonoin lopputulos, mutta töitä rytmittämällä
tehokkuus lisääntyy varmasti. 

Keskittyminen

Keskittymisen taito

Keskittyminen tarkoittaa fokuksen suuntaamista oikeisiin asioihin.
Digitalisoituneessa, nopeutuneessa maailmassa ajan ja energian
suuntaaminen oleellisiin on aiempaa vaikeampaa. Päivittäisestä

informaatiotulvasta tulisi osata poimia ne asiat, jotka sillä hetkellä ovat
kriittisimpiä ja vievät sinua eteenpäin. Toinen asia on osata poimia ne

asiat joihin voit itse vaikuttaa. Kroonistunut stressitila on usein seurasta
liian pitkään jatkuneesta hallitsemattomuuden tunteesta. Elämään

vaikuttavat päivittäin erilaiset uutiset, toiset ihmiset, tapahtumat, tunteet
ja ympärillä olevien ihmisten reaktiot ja toiminta. On tärkeää seurata ja

havannoida sitä, miten itse suhtautuu näihin ulkoisiin ärsykkeisiin ja
miten paljon niille antaa energiaansa.
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Työtehtävien rasitustasot

Palauttava työ - Rentoa työskentelyä tai tauko

Kuluttava työ - Jaettu huomio ja jatkuva huomion kohteen vaihtelu

Tehokas työ - Täysin keskittynyt

Matala rasitus

Keskiverto rasitus

Korkea rasitus

Pystytkö rytmittämään päiväsi tehtävien kuormittavuuden
mukaan?

Minkälaisen rasitustason tehtävistä päiväsi koostuvat yleensä?
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Työtehtävien rasitustasot

Millainen palautuminen on sinulle optimaalinen eri
rasitustasojen tehtävien jälkeen?

Millaiset tehtävät kuormittavat sinua eniten? Millaiset tehtävät
hoituvat rutiinilla, eivätkö kuormita paljoa?
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Työelämää ja myös vapaa-aikaa myrkyttää jatkuva kiire. Kiire ei aina
enää ole pelkästään kuvaus nykyisestä työtilanteesta, vaan tapa arvottaa

itseään ja toisia. Voimme uskoa, että tärkeällä ihmisille on täysi kalenteri.
Tyhjä kalenteri voi saada meidät tuntemaan arvottomuutta.
Kiireen vastakohta ei ole joutilaisuus vaan aikaansaavuus!

 
Kiireisenä pysyminen johtaa siihen, että kykymme olla läsnä muiden

ihmisten kanssa heikkenee jatkuvasti. Meistä kuoriutuu "multitaskaajia",
vaikka ihmisten tehokkuuden kannalta monien asioiden tekeminen yhtä

aikaa ei lisää tuottavuutta. Kahden asian samanaikainen tekeminen
rasittaa aivojamme huomattavasti enemmän kuin kyseisten asioiden

tekeminen erikseen. Voimme toimia erinomaisella tasolla vain yhdessä
asiassa kerrallaan. Multitasking tekee meistä peruspuurtajia, ei parhaita
versioita itsestämme. Kiireinen ihminen ei yksinkertaisesti ehdi olemaan
keskittynyt ja rytmittämään päiväänsä, koska kiire tuntuu tärkeämmältä

kuin tuottavuus.
Kiireen myötä valitettavasti tuohoamme pala palalta tehokkuutemme,

uusiutumisemme ja onnellisuutemme tärkeintä lähdettä; läsnäolon
taitoa. Aito tehokkuus lisääntyy läsnäolon lisäämisen ja sen intensiteetin

myötä.

Kiire
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Pystytkö keskittymään yhteen työtehtävään kerrallaan? Mitä keinoja
sinulla tähän on?

Milloin multitasking on mielestäsi kannattaa omassa työssä? Miksi?

Kuinka voisit minimoida ulkoiset ärsykkeet ja häiriötekijät tehokkaan
työtehtävän aikana?
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Toimiva vuorokausi rytmi auttaa ylläpitämään hyvää vireyttä.
Aamujen hallinta voi tuoda aivan uutta energiaa päivään. Kun luo omat

aamurutiinit ja noudattaa niitä, voi itse määrittää millä energialla ja
asenteella aloittaa jokaisen päivän. Duken yliopiston professori Dan

Ariely sanoo, että päivän kaksi tai kolme ensimmäistä tuntia ovat
aivojen kannalta parhaat, kunhan ihminen on ensin kunnolla

herännyt. Toki jos olet kovin aamu-uninen voi olla, että tehokkaimmat
tuntisi löytyvät illasta. Kannustan kuitenkin kehittämään itsellesi

aamurutiinin, joka luo sinulle halutun asenteen päivään. Voit haluta
aamuusi tehokkuutta, rauhoittumista, omaa aikaa tai liikuntaa. Kokeile
mikä on sinulle paras vaihtoehto käynnistää päivä hyvällä energialla ja

tee tästä aamurutiini itsellesi. Huomioi, että aamurutiinisi saattaa
vaihdella vuodenaikojen mukaan tai oman kuukautiskierron mukaan.

Kokeile erilaisia vaihtoehtoja ja ole lempeä itsellesi.
 

Monille, etenkin toimisto- ja kirjoitustyötä tekevälle toimii järjestely,
jossa työpäivän alkupuolisko eli ensimmäiset neljä tuntia pyhitetään

parasta suorituskykyä, luovuutta ja ongelmanratkaisua vaativille
tehtäville.  Tämän tehokkaan vaiheen aikana on tärkeää minimoida
muiden aiheuttamat keskeytykset ja oma sosiaalisen median käyttö.

Hyvällä tauotuksella säilytetään keskittymiskyky.
 

Työpäivän jälipuolisko eli toiset neljä tuntia voidaan käyttää
rutiininomaisempiin tehtäviin ja pienempien juoksevien asioiden

hoitamiseen. Suorituskykyä on tässä kohtaa päivää jäljellä vähemmän,
joten kevyemmän suoritustason vaiheeseen ei kannata enää sijoittaa

hommia, joissa pitää pistää parastaan.  Jälleen tärkeä huolehtia
tauoista, jotta palautuminen käynnistyy nopeammin työpäivän jälkeen.

Terveys kestää kovaakin työntekoa, kun yksilöllisesti toimiva
säätelyrytmi on löytynyt.

Toimiva vuorokausi rytmi

Tehtävä jatkuu seuraavalla sivulle
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Ennakoiva vireystilansäätely

Työpäivän jälkeinen palautuminen voidaan myös jaksottaa kahteen
vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa keskitytään psykologiseen
irtautumiseen eli työasiat pyritään pyyhkimään mielestä jonkin

aktiivisen tekemisen, kuten liikunnan, käsillä tekemisen tai ihmisten
tapaamisen, avulla. Jälkimmäinen vaihe on pyhitetty rauhoittumiselle

ja rennolle oleilulle. Siirtyminen aktiivisesta tekemisestä
passiivisempaan olemiseen auttaa laskemaan vireystilan

univalmiuteen.
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Meditointi
Hengitysharjoitus
Läsnäoloharjoitus aamukahvia juoden
Kuntopyöräily
Affirmaatioiden kuuntelu
Kävelylenkki
Päivän aikataulutus ja suunnittelu
Päivän vaativimman työtehtävän tekeminen heti herättyä
Aamujooga
Keksi omasi?

Vinkkejä aamurutiineihin:

Aamurutiinit
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Minun aamurutiini:
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1 hengityksen taktiikka - Ota yksi syvä hengitys nenän kautta sisään,
pidätä hetki ja päästä ilma ulos suunkautta pitkään puhaltaen
Keitä kahvit ja juo kahvi rauhassa töitä tekemättä
Käy 5 minuutin kävelyllä pihalla
Tee selän taukojumppa
Huomioi vähintään 30 minuutin lounastauko ilman työn tekoa
Ohjattu hengitysharjoitus
Läsnäoloharjoitus
Taukojooga
10-15 minuutin päiväunet
Keksi omasi?

Vinkkejä mikrotaukoihin työpäivän aikana:

Mikrotauot
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Minulle sopivat mikrotauot:
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Päätä kellonaika milloin menet nukkumaan
Aloita iltarutiinit noin tuntia ennen nukkumaan alkamista
Vältä kirkasta valoa iltarutiinien aikana
Vältä älylaitteiden sinistä valoa iltarutiinien aikana
Laskeudu tekemisen tilasta olemisen tilaan
Tee rauhoittavaa joogaa
Lue kirjaa tai lehtiä
Kuuntele äänikirjaa tai rentouttavaa musiikkia
Viilennä makuuhuone ja huolehdi puhtaista petivaatteista
Keksi omasi?

Unille valmistavat iltarutiinit:

Iltarutiinit
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Minun iltarutiinit:
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Aamurutiini
Omat tehotunnit työnteossa
Mikrotauot työpäivään. Max 90 minuuttia yhtäjaksoista työntekoa,
mieluummin 25-45 minuuttia. Huomioi myös työtehtävän rasitustaso
ja tarpeeksi pitkä palautuminen tähän
Rutiinityön aikataulutus sekä tauotus
Työstä irtautumisen keinot
Rauhoittuminen unille, iltarutiinit

Suunnittele ja aikatauluta tulevan viikkosi työpäivät. Voit suunnitella
kerralla koko viikon tai edellisenä iltana seuraavan päivän.

Huomioi jokaiseen päivään valmiiksi mietityt:

Kalenteroi nämä omaan kalenteriisi. Mikäli käytät sähköistä kalenteria
voit ajastaa muistutuksen tauoista.

Lähde rohkeasti etsimään sinulle hyvä vuorokausirytmi. Olemme kaikki
erilaisia, joten voi olla, että sinun rytmisi koostuu aivan eri järjestyksessä
kuin esimerkin rytmitys. Kuuntele itseäsi ja etsi itselle tehokkain
rytmitys.

Luo itsellesi toimiva
vuorokausirytmi
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Mitä otat tämän viikon
harjoituksista osaksi arkea?

Lupaus itselleni
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Oma reflektointi
Voit kirjoittaa tähän joka ilta reflektoinnin päivästäsi.

Mitä tapahtui? Mitä opin? Missä onnistuin? Mikä oli vaikeaa tai
haasteellista? Miten voin kehittyä tai tehdä erilailla seuraavissa päivissä?

Maanantai

Tiistai
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Oma reflektointi

Keskiviikko

Torstai
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Oma reflektointi

Perjantai

Lauantai

Sunnuntai
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Muistiinpanot

Kirjoita tähän vapaasti muistiinpanoja
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