




Palautumiskeinoja työn rasituksista

• Muutakin kuin työtä
• Harrastukset
• Hikoilu: omasta kunnosta huolehtiminen, 

raskas työ – kevyt liikunta
• Hu(r)vittelu vailla tulostavoitteita
• Ikääntyessä tarvitset enemmän lepoa
• Riittävä uni: yksilöllinen unentarve, 7-9 

tuntia, syvä uni huuhtelee kuonaa, 
”pesukone”

• Rentoutumisen opetteleminen
• Luonto elvyttää automaattisesti

Dosentti Marja-Liisa Manka, Tampereen yliopisto

- palautumisen tavoitteena on 
saada elimistö stressitilasta 
lepotilaan, jolloin stressin 
aikana kulutetut voimavarat 
palaavat
- energiavarastojen ja 
hormonitasapainon 
palautuminen edellyttää 
riittävän pitkää lepotilaa öisin, 
vapaa-ajalla ja viikonloppuina

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Neuroscience of Happiness, Richard J. Davidson and Brianna S. Schuyler in WORLD HAPPINESSREPORT201. 88-101Edited by John F. Helliwell, Richard Layard, and Jeffrey Sachs



Luontopilleri elvyttää

Luonnossa olemisen ansiosta:

• 4-7 min. – sydämensyke hidastuu ja 
lihasjännitys laukeaa

• 20 min.  - negatiiviset tunteet vähenevät

• 40 min. – tarkkaavaisuus kasvaa

• 2,5 tuntia – immuunivaste ja 
vastustuskyky lisääntyvät

• Linkki tuoreeseen tutkimukseen

Dosentti Marja-Liisa Manka, Tampereen yliopisto

” Stressihormonin vähennyksessä 
tehokkain elvyttävä vaikutus 
saatiin oleilemalla luonnossa 21-
30 minuuttia. ” 
https://thriveglobal.com/stories/
how-taking-a-nature-pill-is-good-
for-your-wellbeing/

https://www.aamulehti.fi/a/c47a8e2e-6954-4924-bda6-f6a8c17fc702
https://thriveglobal.com/stories/how-taking-a-nature-pill-is-good-for-your-wellbeing/






Lisätietoa työhyvinvoinnista

• Manka, M-L. & Manka, M. 2016. Työhyvinvointi, TalentumPro https://shop.almatalent.fi/tyohyvinvointi

• Manka, M-L. 2015. Stressikirja – mistä virtaa? Talentum. https://shop.almatalent.fi/stressikirja

• Manka M-L 2013 Työnilo. SanomaPro https://shop.almatalent.fi/tyonilo

• Manka M-L. & Larjovuori R- & Heikkilä-Tammi K. 2014. Voimavarat käyttöön – miten kehittää psykologista pääomaa.
Tampereen yliopisto, STM, Esr & Kuntoutussäätiö. Linkki oppaaseen

• Manka M-L. & Larjovuori R-L. 2013. Yhteisöllisyydellä menestykseen. Opas työpaikan sosiaalisen pääoman 
kehittämiseen. Tampereen yliopisto, STM, Esr & Kuntoutussäätiö. Linkki oppaaseen

• Manka, M-L. & Bordi, L. (toim.) 2014. Tosielämän työhyvinvointia.  Ratkaisuja ja kokemuksia. Tampereen 
yliopisto, Tampereen Business Campus, EU,ESR, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Linkki oppaaseen

• Mäkiniemi J-P, Ahola Salla, Korkiakangas Eveliina, Nuutinen Sanna, Tikka Piiastiina, Simunaniemi Anna-Mari, 
Heikkilä-Tammi Kirsi, Laitinen Jaana & Promo@Work-konsortio (2019) Mars matkalle, suositukset yrittäjän 
työkyvyn kehittämiseen Linkki oppaaseen

• Vinkkilista. Linkki kehittämisvinkkeihin

https://shop.almatalent.fi/tyohyvinvointi
https://shop.almatalent.fi/stressikirja
https://shop.almatalent.fi/tyonilo
https://www.researchgate.net/profile/Riitta-Liisa_Larjovuori/publication/278390607_Voimavarat_kayttoon_-_miten_kehitan_psykologista_paaomaa/links/557ffc3a08aeea18b77a3212/Voimavarat-kaeyttoeoen-miten-kehitaen-psykologista-paeaeomaa.pdf
https://kuntoutussaatio.fi/files/1149/Sosiaalinen_paaoma_opas.pdf
https://docplayer.fi/9098548-Tosielaman-tyohyvinvointia-marja-liisa-manka-ja-laura-bordi-toim.html
https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2019/08/Mars_matkalle_suositukset_yrittajille_NETTI.pdf
https://www.ttl.fi/mars-matkalle-terveytta-tyopaikoille/
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