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Läheiset ihmissuhteet
vaikuttavat terveyteen jopa
enemmän kuin elintavat.
Rakkaus, kiintymys ja
sosiaaliset suhteet tukevat
hyvää elämää.
Tee asioita, jotka tuntuvat
mukavilta ja tuottavat hyvää
mieltä. Tekojen ei tarvitse
olla suuria. Pienetkin arkiset
teot voivat muuttaa elämääsi
myönteisesti ja auttavat sinua
voimaan hyvin.

VIISI KEINOA
ELÄÄ PAREMMIN
JA PIDEMPÄÄN

OLEN LÄSNÄ

Näin saat lisää laatua ja vuosia elämääsi:

Ole utelias ja tee havaintoja kaikilla aisteilla.
Huomaa vuodenaikojen vaihtelu, auringonlasku ja puistossa loikkiva jänis. Havahdu
hetkeen, missä tahansa oletkin. Ole tietoinen
omista tunteistasi ja opettele elämään niiden
kanssa. Jaa kokemuksesi muiden kanssa.

O L E N O SA Y H T E IS ÖÄ

O PI N U U T TA

Yhteys toisiin ihmisiin on yksi hyvän elämän
kulmakivi. Luo ja ylläpidä yhteyksiä kotona,
töissä, koulussa ja lähiyhteisössä. Jaa ilot
ja surut päivittäin toisten kanssa, se keventää mieltä. Hyviin ihmissuhteisiin kannattaa
panostaa päivittäin.

Kokeile jotakin uutta – koskaan ei ole liian
myöhäistä! Kudo, korjaa, soita tai kokkaa.
Löydä vanha harrastus uudelleen tai tee
käsilläsi jotain täysin uutta. Aseta itsellesi
haaste ja nauti sen saavuttamisesta. Uuden
oppiminen virkistää ja antaa itseluottamusta.

N AU TI N L I I K KU M IS E S TA

L A ITA N H Y VÄ N K I E R TÄ M Ä Ä N

Lähde luontoon haukkaamaan ulkoilmaa,
ota ystävä mukaan kävelylenkille tai hyppää
pyörän selkään. Tapaile tanssiaskelia, pelaa
kaveriporukassa tai sukella pinnan alle. Valitse itsellesi sopiva liikkumismuoto ja nauti sen
tuomasta hyvästä olosta.

Kiitos ja hymy piristävät jokaisen päivää.
Tee hyvä teko ystävälle tai ventovieraalle.
Anna aikaa läheisille ja vapaaehtoistyöhön.
Katso ympärillesi: hyvillä teoilla lisäät onnellisuutta ja saat myös itsellesi hyvän olon.
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ONNI LÖYTYY ARJESTA
Elämä on suureksi osaksi arkea:
samanlaisina toistuvia aamuja ja rutiinintäyteisiä päiviä. Siksi on tärkeää, että
löydämme ilon arjen pienistä hetkistä.
Päivän paras hetki on tässä ja nyt!

