
Millä mielellä olet nyt? 

Hyvinvoiva mieli -kerrat: 1 2 3 4 5 6 7 8 

Elämä on ihanaa! 

Olen tosi hyvällä mielellä. 

Olo on ihan ok, ei suuria tunteita  
suuntaan tai toiseen. 

Olen vähän alamaissa tai huonolla tuulella. 

Mieleni on täysin maassa. 

Merkkaa rastilla kurssikerran numeron (1-8) alle, mikä lauseista vasemmalla 
vastaa mielialaasi tänään. Tee mielialatsekkaus jokaisella kurssikerralla. 

Hyvinvoivan mielen 
treenipäiväkirja 

Treenaajan nimi: 

Treenijakso: 
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Miten mielen hyvinvointi toteutuu 
elämässäsi juuri nyt? 

Merkkaa rastilla kurssikerran (1-8) kohdalle väittämät, jotka pitävät sinun 
kohdallasi paikkansa. Käy kohdat läpi jokaisella kerralla. 

LEPO JA VAPAA-AIKA 1 2 3 4 5 6 7 8 

Olen mennyt ajoissa nukkumaan. 

Olen levännyt tarpeeksi. 

Olen pelannut (kännykkä-, netti- yms.) pelejä 
kohtuudella tai en ollenkaan. 

Olen osannut rentoutua ilman päihteitä. 

Olen osannut olla rauhassa tekemättä mitään. 

Olen toteuttanut itseäni luovasti (piirtänyt, 
valokuvannut, kirjoittanut, soittanut, 
tanssinut…) 

Olen nauttinut taiteesta tai kulttuurista 
(musiikista, kirjoista, elokuvista, kuvista, 
teatterista…) 

KEHON HYVINVOINTI 1 2 3 4 5 6 7 8 

Olen nauttinut ruuasta hyvässä seurassa. 

Olen syönyt ainakin yhden kunnon aterian 
päivässä. 

Olen syönyt terveellisiä ruokia ja vähentänyt 
herkkuja. 

Olen harrastanut hengästyttävää liikuntaa. 

Olen kokenut liikkumisen iloa. 

Olen kävellyt tai pyöräillyt autoilun sijaan. 

Olen saanut raitista ulkoilmaa. 
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MINÄ JA MUUT IHMISET 1 2 3 4 5 6 7 8 

Olen viettänyt aikaa läheisten ihmisten 
kanssa. 

Olen tutustunut uusiin ihmisiin. 

Olen luonut hyvää fiilistä ryhmään tai 
kannustanut tai auttanut toista ihmistä. 

Olen uskaltanut kertoa mielipiteeni muille. 

Olen osannut pitää puoleni vahingoittamatta 
toista. 

Olen tuntenut, että minua arvostetaan 
sellaisena kuin olen. 

Olen saanut päättää itseäni koskevista asioista 
(esim. opintoihin liittyen). 

SUHDE OMAAN ITSEEN 1 2 3 4 5 6 7 8 

Olen huomannut, miltä minusta tuntuu. 

Olen kertonut kuulumisistani tai tunteistani 
jollekulle toiselle. 

Olen nauranut tai itkenyt. 

Olen uskaltanut tuntea vaikeita tunteita 
vahingoittamatta itseäni tai muita. 

Olen ajatellut hyviä asioita itsestäni. 

Olen ajatellut omaa elämääni tai suunnitellut 
tulevaisuutta. 

Olen oppinut uusia asioita mielen 
hyvinvoinnista. 
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Treenijakson lopussa 

Valitse kolme mielen hyvinvointiin vaikuttavaa asiaa, joista haluat pitää jatkossa 
erityisen hyvää huolta.  Päätä myös miten toimit, jotta tavoite toteutuu. 

KOLMEN VALINTA 

Tarkastele treenijakson ajan täyttämääsi päiväkirjaa: 
 
ETUSIVUN MIELIALAKÄYRÄ 
Yhdistä rastit: millaista rataa mielialasi on kulkenut? 
Onko siellä piikkejä ja kuoppia? Onko viiva tasaisen suora? Vai näetkö viivassa nousun tai laskun? 
 
KESKIAUKEAMAN MIELEN HYVINVOINNIN ALUEET 
Mihin olet saanut paljon rasteja ? 
Minne on tullut jakson aikana  lisää rasteja eli mitä asioita olet onnistunut vahvistamaan? 
Millä mielen hyvinvoinnin alueilla on vähän merkintöjä eli mitkä kaipaavat jatkossa lisähuomiota? 

Näistä haluan pitää jatkossa hyvää huolta: Näin toimin arjessa, jotta tavoite toteutuu: 
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