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OSIO 1 
SOMEBODYN LÄHTÖKOHDAT, TAVOITTEET  
JA MENETELMÄN KUVAUS
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1 Johdanto

Käsissäsi on SomeBody®-menetelmää esittelevä ja kuvaava käsikirja, jonka toivomme auttavan 

erityisesti sinua, joka tavoitteellisesti hyödynnät kehotietoisuutta, kehollisuutta ja liikettä osana 

vuorovaikutuksellista ohjaus-, opetus-, sosiaali- tai kasvatustyötäsi.

Olemme tutkimustietoon, kokemukseemme sekä Maailman terveysjärjestön (WHO) suositukseen 

perustuen päätyneet siihen johtopäätökseen, että sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja kasvatusalal-

la on tärkeää kehittää toimintatapoja, jotka huomioivat kehon, mielen ja sosiaalisen toiminnan 

kokonaisvaltaisesti (vrt. van der Kolk 2017, 108). Maailman terveysjärjestö painottaakin biopsy-

kososiaalisen näkökulman merkitystä toimintakyvyn, itsenäisen selviytymisen, hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämisessä sekä toimintarajoitteiden vähentämisessä (Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos 2015; vrt. ICF-luokitus). Näistä lähtökohdista olemme halunneet kehittää kehollisuuden, 

mielen sekä sosiaalisuuden yhdistävän uudenlaisen ammatillisen työvälineen, joka toimii työ-

tehtävissä, joissa keskeisenä tavoitteena on tukea fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä 

sekä kasvua ja kehitystä. Työvälineen olemme nimenneet SomeBody-menetelmäksi. (ks. Vaini-

nen & Keckman 2016, 7–10). SomeBodyn keskeisenä kantavana periaatteena ajattelemme ole-

van myönteisen tunnistamisen ja tunnustamisen merkitys ihmisen hyvinvoinnille. SomeBodyn 

voi sanoa tarjoavan yhden arjen yhteisöissä toimivan areenan myönteiselle tunnistamiselle ja 

tunnustamiselle (Häkli, Kallio & Korkiamäki 2016).

Kehittämämme SomeBody-menetelmä on moniammatillisuuden huomioiva vuorovaikutukselli-

sen ohjaustyön työväline ennaltaehkäisevässä ja kuntouttavassa sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja 

kasvatusalan työssä. Sen keskeisenä tavoitteena on tukea ja edistää ohjattavan kehotietoisuus-

taitoja, tunnetaitoja ja sosiaalisia taitoja, ja näin vahvistaa kokonaisvaltaisesti ohjattavan minä-

kuvaa, itsetuntoa ja toimintakykyä, hänen kykyään toimia arjessa ja sosiaalisissa suhteissaan. So-

meBody-menetelmässä yhdistetään luovasti 1) vuorovaikutteisen neurobiologian näkökulmaa, 

neuropsykologista ja -fysiologista tutkimustietoa, 2) kehotietoisuuteen ja tietoisuustaitoihin liit-

tyviä teoreettisia lähtökohtia ja menetelmiä, 3) psykofyysisen fysioterapian lähestymistapaa ja 

menetelmiä (liikkuminen, asento-, liiketietous-, hengitys, rentoutus-, kosketus- ja kehonkuvahar-

joitukset) sekä 4) sovelletaan dialogisen, osallistavan ryhmänohjauksen sekä psykososiaalisen 

vuorovaikutuksellisen ohjaustyön teorioita ja työmenetelmiä (ratkaisu- ja voimavarakeskeiset, 

kognitiiviset ja toiminnalliset terapeuttiset menetelmät). 
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Edellä kuvatuilla lähtökohdilla ja menetelmillä avataan ja rakennetaan SomeBody-toimintaan 

osallistuville mahdollisuuksia olla ja toimia luottamuksellisessa, turvallisessa ja kannustavassa 

ilmapiirissä (vrt. van der Kolk 2017, 101). Osallistujille tarjotaan mahdollisuus tutkia myötätuntoi-

sesti, aidosti ja neutraalisti itseä (kehon liikettä ja asentoja, omaa liikkumista kehoaistimuksia ja 

-reaktioita, omaa toimintaa ja vuorovaikutusta, omaa tapaa ajatella, tuntea, havainnoida ja arvot-

taa asioita) ja toisia niin, että voi huomata, miten havainnot, ajatukset, käsitykset sekä mielikuvat 

itsestä ja toisista voivat olla monimuotoisia, erilaisia ja positiivisesti yllättäviäkin. (Vrt. Herrala, 

Kahrola & Sandström 2011, 17; Odgen & Fisher 2016.) Ennen kaikkea toiminnallisten harjoitusten 

ja niihin liittyvien havaintojen, kokemusten jakamisen sekä dialogisten pohdintojen perusteella 

osallistujille avautuu mahdollisuuksia oppia itsestään, muista ja ihmisten erilaisuudesta. Ajat-

telemme, että oppimiskokemusten avoin, myötätuntoinen, neutraalisti ja uteliaasti tutkiva ref-

lektiivinen pohdinta SomeBody-toiminnassa mahdollistaa osallistujille paremmat lähtökohdat 

toimia omissa toimintaympäristöissään ja myöhemmin elämässään omaa ja toisten hyvinvointia 

ja toimintakykyä edistävällä tavalla. 

Käsikirjan tavoitteena on olla käytännön SomeBody-ohjauksen opaskirja, johon voit palata aina 

asiakastyön ohjauksen eri kohdissa. Esimerkiksi silloin, kun haluat vielä palata jäsentämään it-

sellesi uudelleen SomeBody-menetelmän ideaa ja tavoitteita; silloin, kun tarvitset käytännön 

ideoita erilaisiin kehotietoisuutta, minäkuvaa ja itsetuntoa, tunnetaitoja sekä sosiaalisia taitoja 

tukeviin käytännön harjoituksiin; silloin, kun tarvitset valmista tekstiä tai lomakkeita, jotka ovat 

hyödyllisiä osallistujille ohjauksen eri vaiheissa. Haluamme sinun ottavan huomioon, että käsikir-

jassa emme esittele kattavasti ja syvällisesti menetelmän taustalla olevia teoreettisia lähtökoh-

tia, vaan olemme pääsääntöisesti lähdemerkinnöillä viitanneet lähteisiin, joiden kautta lukija voi 

paremmin perehtyä kyseisiin näkökulmiin. 

Olemme kehittäneet käsikirjassa esiteltävän SomeBody-menetelmän kokonaisuuden vuosina 

2012–2016 yhteistyössä sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan työelämän asiantuntijoiden, opiske-

lijoiden ja opettajien kanssa. Kiitämme sydämestämme kaikkia niitä lasten, nuorten ja aikuis-

ten kanssa toimivia työntekijöitä, jotka ovat innostuneet kouluttautumaan menetelmään sekä 

soveltamaan ja kehittämään sitä edelleen. Ilman teitä ei menetelmän kehittäminen tähän käsi-

kirjamuotoon olisi ollut mahdollista. Keskeinen kehittämistyö on mahdollistunut osana STM:n 

rahoittamaa Satakunnan ammattikorkeakoulun hallinnoimaa SomeBody-hanketta (2015–2017), 

jossa niin ikään on ollut mukana paljon työelämän asiantuntijoita, lapsia ja nuoria, sosiaali- ja 

terveysalan opiskelijoita ja opettajia. Te kaikki mukana olleet, olette innostaneet meitä viemään 
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SomeBody-menetelmää mitä erilaisimpiin toimintaympäristöihin ja asiakasryhmiin. Olemmekin 

todenneet, että SomeBody-menetelmä sopii moneen toimintaympäristöön ja monenlaisen sosi-

aali-, terveys-, kuntoutus- ja kasvatusalan ammatillisen toiminnan osaksi. (Keckman & Vaininen 

2018.) Menetelmän koulutuksesta innostuneet ammattilaiset ovat myös nostaneet esille tarpeen 

sellaiseen kirjoitettuun tekstiin, joka auttaisi heitä toteuttamaan SomeBodya mahdollisimman 

tavoitteellisesti ja ammatillisesti. Tämä käsikirja on syntynyt tästä tarpeesta. Näin ollen koimme 

tärkeäksi kirjoittaa käsillä olevan SomeBody-menetelmää esittelevän, jäsentävän ja mallintavan 

käsikirjan.  

Käsikirjassa on kolme osaa. Ensimmäisessä osassa esittelemme lyhyesti SomeBody-menetel-

män teoreettiset lähtökohdat, työskentelyn tavoitteet ja kuvaamme menetelmän sisään liitetyt 

vaikutuksia mittaavat arviointikäytännöt. Osion aluksi käsittelemme lyhyesti kehotietoisuuteen, 

tunnetaitoihin ja sosiaalisiin taitoihin liittyvät soveltamamme teoreettiset lähtökohdat. Tästä 

tarkastelu etenee SomeBody-menetelmän tavoitteiden läpikäymiseen. Tavoitteita jäsentävästä 

tekstistä ajattelemme olevan hyötyä silloin, kun ohjaaja opiskelee työmenetelmää. Tavoitteista 

voi myös olla erityistä hyötyä silloin, kun ohjaaja perustelee ohjattavilleen valitsemiaan harjoi-

tuksia, tai kun hän ohjaa keskustelua harjoitusten ”purkutilanteissa”. Tätä kirjan osaa voi hyödyn-

tää myös suoraan jaettavana tekstinä nuorille ja aikuisille ohjattaville. Tästä tarkastelu etenee 

SomeBody-menetelmän työskentelyn kokonaisrakenteen ja käytäntöjen kuvaamiseen ja poh-

dintaan. Osion lopuksi jäsennämme menetelmään sisältyvän vaikutusten arvioinnin perustelut 

ja arvioinnin kokonaisuuden. Lopuksi pohdimme lyhyesti vaikutusten arviointiin liittyviä haastei-

ta, joita on hyvä myös huomioida suunnitellessaan omaa SomeBody-ryhmätoimintaa.

Toisessa osassa kuvaamme esimerkin SomeBody-menetelmän 10 kerran toteutuksesta. Esi-

merkkiin olemme liittäneet konkreettisia harjoituksia, jotka edistävät SomeBody-menetelmän 

tavoitteita, ja joita voit soveltaa ohjattaviesi tai ryhmän tavoitteisiin sopivalla tavalla. Olemme 

esimerkkimallissa kuvanneet SomeBodyyn harjoituksia, joita on myös sovellettu muualla esi-

merkiksi psykofyysisen fysioterapian, hengitysterapian, liiketerapian, tanssiterapian, sensomoto-

risen psykoterapian, draamaryhmien, tunne- ja sosiaalisten taitojen ryhmien, mindfulness- tai 

joogaryhmien tai stressi- ja jännitysryhmien toiminnan osana. Niihin harjoituksiin, jotka on sel-

västi lainattu suoraan jostain teoksesta tai mukaillen SomeBodyyn sopivaksi, olemme laittaneet 

lähteen, josta harjoituksen löytää. Haluamme painottaa, että ryhmätoteutuksen kuvaukset ovat 

kuitenkin esimerkinomaisia, ja siksi on hyvä huomioida, että SomeBodyyn sopivia harjoituksia 

löytyy paljon lisää. Lukijan onkin hyvä huomioida, että tässä esiteltyjä harjoituksia vastaavat – 
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itse löytämäsi tai keksimäsi – harjoitukset, voivat sopia ohjattavillesi yhtä hyvin, kunhan ne palve-

levat SomeBodyssa keskeisiksi nähtyjä tavoitteita, kehotietoisuuden ja sosiaalisen näkökulman 

yhdistämisen ja edistämisen ideaa sekä sopivat ohjattavien ja kyseisen ryhmän tavoitteisiin. Voit 

myös valita harjoituksista vain osan ja käyttää niitä eri tapaamiskerroilla kuin tässä kirjassa esite-

tyssä toteutusmallissa. 

Kolmas osa on liiteosa, josta löydät SomeBody-ryhmän ohjaukseen liittyvää materiaalia. Esi-

merkiksi pareihin tai pienryhmiin jakamisen harjoituksia, jotka tukevat ja edistävät SomeBody-

menetelmän ideaa. Lisäksi osiossa on osallistujille annettavia arviointilomakkeita, joita hyö-

dynnetään toiminnan ryhmätapaamisissa ja vaikuttavuuden arvioinnissa. Tästä osiosta löytyy 

myös työskentelyn tavoitteita selventäviä lyhyitä sivun mittaisia tekstejä SomeBody-ohjauksessa 

käytettäväksi tai osallistujille jaettavaksi. Näitä tekstejä voit käyttää, kun ohjattavillesi on tärke-

ää selventää SomeBody-toiminnan tai harjoitusten ideaa ja tavoitteita: sitä, mihin asiaan jokin 

tai jotkin ryhmäkerralla tehdyt harjoitukset liittyvät. Ajattelemme näiden lyhennelmien auttavan 

ohjattavia saamaan SomeBody-toiminnasta itselleen enemmän. Kannustammekin SomeBody-

ohjaajia käyttämään näitä liitetekstejä kaikissa SomeBody-ryhmissä. Liitetekstit löytyvät myös 

erillisenä tiedostona SomeBody-ohjaajille tarkoitetuista materiaaleista nettisivuilta somebody.

samk.fi/materiaalit.  
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2 SomeBody-menetelmän lähtökohdat 
SomeBody-menetelmän1 nimi tulee sanoista social, mental and body. SomeBody on liikettä, ke-

hollisuutta ja kehotietoisuutta hyödyntävä vuorovaikutuksellisen ohjaustyön työväline ennalta-

ehkäisevässä ja kuntouttavassa sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan työssä, ennen kaikkea niissä 

toimintaympäristöissä, joissa lapset, nuoret ja aikuiset jatkuvasti toimivat, viettävät aikaansa 

tai asuvat. Menetelmässä on luovasti yhdistetty kehotietoisuuteen ja tietoisuustaitoihin liittyviä 

teoreettisia lähtökohtia, psykofyysisen fysioterapian sekä dialogisen ja psykososiaalisen sosiaa-

lityön ja ohjaustyön teoreettisia lähtökohtia ja edellisiin liittyviä työvälineitä (kognitiivisia, ratkai-

sukeskeisiä ja toiminnallisia terapeuttisen työotteen välineitä).

SomeBody-menetelmässä lähtökohtana on eri näkökulmien uudenlainen yhdistäminen, jotta 

alan ammattilaiset osaisivat paremmin vastata yhä haastavampiin ja kokonaisvaltaisempiin asi-

akkaiden tarpeisiin. Menetelmän tavoitteena on ollut ottaa psykososiaaliseen ohjaukseen sekä 

terveyttä edistävään työhön mukaan vahvemmin kehollisuutta: erityisesti edistää kehotietoi-

suutta niissä kasvatus-, sosiaali- ja kuntoutusalan toimintaympäristöissä ja ammatillisissa käy-

tännöissä, joissa kehotietoisuuden edistämistä ei ole tietoisesti ja tavoitteellisesti vielä niinkään 

hyödynnetty. Kehotietoisuuteen liittyvien harjoitusten hyödyntäminen laajemmin eri toimin-

taympäristöjen ja työkäytäntöjen osana perustelee erityisesti se, että kehotietoisuutta edistävien 

harjoitusten on tutkimuksissa todettu myös lisäävän pystyvyyden ja elämänlaadun lisääntymistä 

(ks. esim. Keng, Smoski & Robins 2011; Pulkki & Saari 2014; Rosenzweig 2010). Näiden tavoittei-

den voi katsoa sisältyvän monen sosiaali-, kasvatus-, opetus- ja kuntoutusalan yksikön ammatil-

lisen toiminnan tavoitteisiin.

SomeBody-menetelmän perimmäisenä tavoitteena on auttaa yksilöä edistämään omia kehotie-

toisuus-, tunne- ja vuorovaikutustaitojaan erityisesti kolmesta näkökulmasta katsoen. Menetel-

män avulla yksilö voi ensinnäkin tunnistaa paremmin kehoaan, sen osia, kehon tietoista liikettä, 

kehon tuntemuksia ja aistimuksia, kehonkuvaansa, minäkuvaansa sekä kehollisesti ilmeneviä 

tunteitaan, ajatuksiaan, vuorovaikutustaan sekä sitä, miten tunteet, ajatukset tai esimerkiksi kipu 

vaikuttavat omaan kehoon ja sen toimintaan. Lisäksi menetelmä auttaa yksilöä tiedostamaan, 

miten kehon liikkeet, tasapaino, asennot, kosketus, hengitys ja rentous ovat osaltaan muokkaa-

massa yksilön tunteita ja ajatuksia sekä sosiaalista vuorovaikutusta muiden kanssa. Toisaalta 

SomeBodyssa pohditaan myös, miten ajatukset vaikuttavat tunteisiin ja sitä kautta kehoon ja 

sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Menetelmän tarkoituksena on auttaa yksilöä tunnistamaan ja 

1 SomeBody® on rekisteröity tavaramerkki 31.5.2013–. Se on rekisteröity seuraaviin luokkanumeroihin: 41 Koulutus, 42 Tieteelliset ja 
teknologiset palvelut sekä niihin liittyvä tutkimus ja suunnittelu sekä 45 Oikeudelliset palvelut.
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tarkastelemaan myös sitä, miten kehon toiminta vaihtelee erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa ja 

ympäristöissä: silloin, kun ihminen on tutussa ympäristössä tuttujen ihmisten kanssa tai silloin, 

kun ihminen joutuu toimimaan vieraassa ympäristössä vieraiden ihmisten kanssa. (Ks. Gyllens-

ten, Skär, Miller & Gard 2010; Gyllensten, Skoglund & Wulf 2018.)

Toiseksi SomeBody-menetelmän tarkoituksena on erityisesti auttaa ihmisiä ottamaan omassa 

toiminnassaan huomioon tuntemuksiaan, kehoaistimuksiaan ja käsityksiään itsestään sekä näi-

den vaikutuksia omaan toimintaan. Omien kokemusten, ajatusten, tunteiden ja aistimusten huo-

mioon ottaminen avaa mahdollisuuden muuttaa ja kehittää omaa toimintaa ja suhdetta itseen. 

Oman kehotietoisuuden kehittämisessä erityisenä tavoitteena on uudenlaisen myötätuntoisen 

ja hyväksyvän suhteen rakentaminen omaan kehoon sekä kehossa ja mielessä virinneisiin aisti-

muksiin ja tuntemuksiin, ajatuksiin sekä tunteisiin. 

Kolmanneksi SomeBody-menetelmän avulla voi kehittää omaa kehotietoisuutta laajemmin 

niin, että ymmärtää oman kehon ja sen toiminnan suhdetta ympärillä oleviin muihin ihmisiin, 

yhteisöihin ja yhteiskuntaan. Ajattelemme, että ihmisen elämään vaikuttavat merkittävästi myös 

hänen elinympäristönsä ja hänen paikkansa ja asemansa sosiaalisessa yhteisössä ja yhteiskun-

nassa. (Ks. Gyllensten ym. 2010.) SomeBody-menetelmässä liitämmekin kehotietoisuuteen ja 

tietoisuustaitoihin vahvasti sosiaalisen toimintakyvyn ja sosiaalisten taitojen näkökulman. Ha-

luamme näin laajentaa yleensä tietoisuustaitoihin liittyvää yksilökeskeistä lähtökohtaa, jossa 

huomio yleensä kohdennetaan yksilön ”päänsisäisiin” ajatuksiin, tunteisiin ja sisäisiin kehollisiin 

tuntemuksiin. Tästä lähtökohdasta olemme SomeBody-toiminnassa liittäneet tietoisuustaitoihin 

ja kehotietoisuuteen sosiaalisen vuorovaikutuksen merkityksen ihmisen kehollisuuteen, tuntei-

siin ja ajatuksiin vaikuttavana merkittävänä tekijänä. Ympäristössä toimivat ihmiset vaikuttavat 

toiminnallaan omaan kokemukseemme itsestämme; tunteista, ajatuksista ja kehostamme. Toi-

saalta myös oma kehollisuutemme ja sen lähettämät keholliset ja tunteisiin liittyvät viestit sekä 

sosiaaliset vuorovaikutustaitomme vaikuttavat muiden ihmisten toimintaan suhteessa meihin. 

Ajattelemme SomeBody-menetelmässä tuovamme kehotietoisuuden ja tietoisuustaitojen ke-

hittämiseen uudenlaisen sosiaalista näkökulmaa esiin nostavan näkökulman ja lisän, jossa oh-

jattavan toimintakyvyn ohjaaminen voidaan parhaimmillaan liittää laajempaan yhteisölliseen ja 

yhteiskunnalliseen kontekstiinsa Gyllenstenin ym. (2010) artikkelia Embodied identity tulkiten: 

maailma minussa ja kehossani, minä maailmassa kehoineni.
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2.1 Kehotietoisuus ja tietoisuustaidot
Yhä useammin kuulee väitettävän, että ihmisen psykologiset kyvyt ja uskomukset ovat erotta-

mattomassa yhteydessä kehoon ja kehon tapaan liikkua (esim. Ogden, Minton & Pain 2009, 214, 

278; Odgen & Fisher 2016; van der Kolk 2017). Uudet neurofysiologiset teoriat korostavatkin ke-

hon fysiologisen tilan ja psyykkisen mielentilan välisen dialogin merkitystä. Niiden mukaan keho 

ja mieli muodostavat kokonaisuuden, jolloin tunteet ja ajatukset heijastuvat liikkumiseen ja ko-

kemukseen kehosta vaikuttaen samalla yksilön toimintakykyyn. Suru, ilo, pelko ja lukuisat muut 

tunteet näkyvät tahtomattakin kehossa. On jopa väitetty, että ihmisen koko elämänhistoria näkyy 

hänen ajatuksissaan, tunteissaan, ruumiillisissa oireissaan ja käyttäytymisessään (Herrala ym. 

2011, 106). 

Kehon reaktioita tarkastelemalla voidaan oppia ymmärtämään mielen ja kehon välistä yhteyttä 

(Svennevig 2005, 108). Tällöin ihmisen mieli voidaan nähdä ikään kuin ruumiin tilan peilinä, jol-

loin mielen tehtäväksi tulee ruumiin tilan arviointi ja kokonaiskuvan muodostaminen siitä. Mie-

len tekemän arvioinnin ja sen muodostaman kokonaiskuvan pohjalta käyttäydymme sen suun-

taisesti, että valintamme vastaa mahdollisimman hyvin oman olotilan ”säätöjä”. Tietoisuuden 

liittäminen ruumiillisuuteen tekee ymmärrettäväksi tarkastelunäkökulman, jossa tunne-elämän 

ajatellaan vaikuttavan hyvinvointiin ja terveyteen. Tästä lähtökohdasta katsoen tunne-elämään 

liittyvien asioiden työstämisellä on suora vaikutuksensa kehoon ja kehossa tapahtuviin ja aistit-

taviin kokemuksiin. (Lehtonen 2014, 30–34.) Samoin toisinpäin: kehossa tapahtuvat esimerkiksi 

liikkeen ja liikkumisen, kasvun, sairauden, ravitsemuksen, unen ja rentouden aiheuttamat muu-

tokset ja aistimukset vaikuttavat mieleen sekä heijastuvat yksilön uudenlaisena toimintana ja 

vuorovaikutuksena toisiin. 

Tästä kehon ja mielen yhteyden tunnustavasta lähtökohdasta on myös perusteltu kehotietoi-

suuden ja tietoisuustaitojen edistämistä ja niiden merkitystä elämänhallinnan ja elämäntaitojen 

lisäämisessä sekä terveyden edistämisessä (ks. esim. Herrala ym. 2011). Kehotietoisuuden ja tie-

toisuustaitojen käsitteet pohjautuvat Kortelaisen, Saaren ja Väänäsen (2014, 55–75) pohdintojen 

perusteella buddhalaiseen perinteeseen. Tuolloin kehotietoisuudella tarkoitetaan kykyä harjoit-

taa ja tiedostaa omaa hengitystä, asentoja, kehon toimintoja ja anatomiaa. Tietoisuustaidoissa 

nähdään yksinkertaisesti tulkittuna olevan kysymys kyvystä suunnata huomio kehon tuntemuk-

siin ja mielen liikkeisiin. Tietoisuustaidot ovat harjoituksia, joissa syvennetään kokemusta keho-

tietoisuudesta.
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2000-luvulla kehotietoisuutta ja tietoisuustaitoja ovat Suomessa nostaneet esille erityisesti psy-

kologit, lääkärit, terapeutit sekä kasvavassa määrin myös kasvatustieteilijät. Aivan viime vuosien 

aikana tietoisuustaidot ovat tulleet osaksi hoito-, sosiaali-, kasvatus- ja terapiatyötä (Kortelainen 

2014, 125). Samalla ne ovat irtautuneet buddhalaisesta meditaatioperinteestään. Esimerkiksi 

kasvatustyössä on jo systemaattisesti sovellettu tietoisuustaitojen harjoittamista. Osassa kou-

luja on toteutettu tietoisuus- ja läsnäolotaitoja luokkatyöskentelyn tukena (vrt. Fowelin 2014; 

Kauppila 2016). Tavoitteena näissä ohjelmallisissa toteutuksissa on ollut lisätä lasten rauhoittu-

misen taitoja ja lisätä keskittymiskykyä. Lisäksi sovelluksista tehdään yhä enemmän tutkimusta 

(ks. esim. Kortelainen ym. 2014). Esimerkiksi Helsingin yliopiston ja Folkhälsanin yhteistyönä on 

vuonna 2015 käynnistynyt lasten tietoisuustaitojen edistämiseen ja tutkimukseen liittyvä laaja 

kehittämis- ja tutkimushanke Terve ja oppiva mieli (Folkhälsanin www-sivut 2015; Volanen ym. 

2016).

Tietoisuustaitoihin perustuvia menetelmiä on viime aikoina tutkittu erityisesti stressin, masen-

nuksen, kivun ja trauman hoidossa (esim. Pennanen 2014; Roberts & Crowell 2014; van der Kolk 

2017). Erityisesti trauman ja kivun hoidossa tietoisuustaitoharjoituksilla näyttää olevan erityistä 

merkitystä (ks. esim. Gendlin 2014; Odgen, Minton & Pain 2006; Punkanen 2015). Tulosten mu-

kaan tietoisuustaidot ovat keskeisessä asemassa joustavan ajattelun kehittymisessä. Erilaiset 

terapiamuodot hyödyntävätkin tietoisuustaitoihin liittyvää ajatusta siitä, että tarkkaileva, hyväk-

syvästi tutkiva ja läsnä oleva mieli auttaa suhtautumaan joustavammin omiin ajatuksiin, tunte-

muksiin ja kehon reagointeihin. Joustavuus vähentää osaltaan kehon ja mielen jumiutumista. 

Käytännön sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisten ja tutkijoiden keskusteluja seura-

tessa tulee vahva tuntuma siitä, että kehotietoisuuden ja tietoisuustaitojen nähdään olevan tär-

keä tekijä erityisesti lasten ja nuorten terveyden ja minäkuvan kehittymisessä sekä syrjäytymisen 

ehkäisemisessä (ks. esim. Sajaniemi, Suhonen, Nislin & Mäkelä 2015; Siljamäki, Kalaja, Perttula & 

Kokkonen 2016). Hyvinvointialojen ammattilaiset kohtaavat päivittäin lapsia, nuoria ja aikuisia, 

joiden he kokevat tarvitsevan tukea oman kehon, kehon tuntemusten, tunteiden ja ajatusten tun-

nistamiseen ja jäsentämiseen. 

2.2 Psykofyysinen fysioterapia
Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, joka korostaa ihmisen kokonaisvaltaista 

toimintakyvyn edistämistä, yksilön hyvinvointia ja voimaantumista. Psykofyysisen fysioterapian 

avulla kuntoutujan on mahdollista löytää voimavaroja arjesta selviytymiseen. Psykofyysinen fy-

sioterapia perustuu ymmärrykseen siitä, että keho ja mieli muodostavat kokonaisuuden. Kehon 
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ja mielen nähdään olevan jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään, koska tuntemukset ke-

hossa vaikuttavat mieleen ja toisaalta tunteet ja ajatukset heijastuvat liikkumiseen. (PSYFY ry:n 

www-sivut 2017; Probst 2017) Lähtökohtana toiminnassa on aina kehon, mielen ja ympäristön 

vuorovaikutus toisiinsa.

Psykofyysistä fysioterapiaa toteutetaan pääosin eri-ikäisten terveyden ja mielenterveyden edistä-

misessä sekä somaattisten sekä psykosomaattisten sairauksien terapiassa ja kuntouksessa. Psy-

kofyysinen fysioterapia voi olla yksilö- tai ryhmäohjausta. Kuntoutuksessa korostuu asiakkaan 

oma oivaltaminen ja oivallusten kautta oman kehon aistiminen ja arvostaminen. (PSYFY ry:n 

www-sivut 2017; Probst 2017) Asiakasta ohjataan tulemaan tietoiseksi oman kehonsa viesteistä 

havaintojen, liikkeiden ja rentoutuksen avulla sekä kehon reaktioita tarkastelemalla. Toiminnal-

lisilla liikkeillä, kehotietoisuutta lisäämällä, liikkeiden ja rentouden avulla sekä kehon reaktioita 

tarkastelemalla tuodaan yhteen fyysinen ja psyykkinen näkökulma. Psykofyysisessä fysioterapi-

assa asiakkaan toimintakykyä edistetään muun muassa kehotietoisuus- ja hengitysharjoituksin, 

liikeharjoitteilla, rentoutusmenetelmillä, pehmytkudoskäsittelyillä. Psykofyysinen fysioterapia 

perustuu tieteelliseen näyttöön ja hyviin käytäntöihin. (Probst ym. 2016, 49). 

Psykofyysistä fysioterapiaa sovelletaan eri yhteyksissä eri näkökulmista. Näkökulmana ja lähes-

tymistapana voi olla esimerkiksi liikkumisen ja liikunnan merkitys mielenterveyteen, psykomoto-

rinen tai psykosomaattinen näkökulma. (Probst 2017.) Yksi psykofyysinen fysioterapian taustalla 

oleva näkökulma ja menetelmä on Body Awareness Therapy. Sen tavoitteena on kehontuntemuk-

sen ja tietoisuuden lisääntyminen. Kun kehontuntemus lisääntyy, myös kehonhallinta eli kyky 

ohjata ryhtiä, liikkeitä ja lihasten jännitystä lisääntyy. Tässä menetelmässä keskeisiä elementtejä 

ovat kehon suhde alustaan, kehon keskilinja, kehon liikekeskus, hengitys ja lihasten jänteys ja 

rentous. (Roxendal 1985, Probst 2017.) Toinen jo kauan tunnettu psykofyysisen fysioterapian me-

netelmä on norjalainen psykomotorinen fysioterapia. Sen mukaan esimerkiksi vaikeat lihasjänni-

tykset ovat osa järjestelmää, jolla ihminen tukahduttaa tunteitaan. Se perustuu ajatukseen, että 

ihmisen psyyke ja keho ovat yhdistyneitä ja erottamattomia. Psykodynaamisessa fysioterapiassa 

psykodynaaminen interventio lähtee asennon, lihaskireyksien ja hengityksen kokonaisvaltaises-

ta tiedostamisesta ja niihin vaikuttamisesta harjoittein. Näin ollen siinä painottuvat hengitys-, 

keho- ja rentoutusharjoitteet. Lisäksi esimerkiksi psykofyysinen hengitysterapia on menetelmä, 

jota paljon käytetään psykofyysisessä fysioterapiassa. (Probst 2017.) SomeBody-menetelmässä 

sovellamme joustavasti näitä eri psykofyysisen fysioterapian suuntauksissa käytettyjä menetel-

miä ja harjoitteita sen mukaan, mitkä sopivat kyseessä olevan SomeBody-ryhmän tavoitteisiin.  
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2.3 Psykososiaalinen sosiaalityö ja vuorovaikutuksellinen 
terapeuttinen ohjaus
Psykososiaalisen sosiaalityön ideana on tukea yksilöiden, perheiden, ryhmien sekä yhteisöjen 

hyvinvointia ja sosiaalista toimintakykyä. Psykososiaalisen sosiaalityön ja siihen kiinnittyvän vuo-

rovaikutuksellisen ohjaustyön keskeinen olettamus on ajatus siitä, miten ihmisen identiteetti, kä-

sitys tärkeistä asioista, muista ihmisistä, omasta itsestään ja toiminnan mahdollisuuksista raken-

tuu sosiaalisesti vuorovaikutuksen pohjalta. Ja toisaalta käsitys siitä, miten identiteetti, käsitys 

itsestä ja muista sekä toiminnan mahdollisuuksista ohjaa yksilön toimintaa elämäntilanteessaan 

ja suhteessa ympäröivään yhteisöön ja yhteiskuntaan. (Esim. Granfelt 1999; Niemelä 2009, 223–

228; Vaininen 2011, 61–65.)

Psykososiaalisen sosiaalityön olettamukset pohjautuvat 1900-luvun alussa muotoutuneeseen 

Mary Richmondin luomaan sosiaalityön caseworkin perinteeseen, jossa sosiaalityön kohteeksi 

muodostui asiakas sosiaalisessa kentässään. Näkökulmassa huomioidaan asiakas yksilönä sekä 

ne sosiaaliset tilanteet ja sosiaaliset suhteet, jotka ulottavat vaikutuksensa ihmisen elämänti-

lanteeseen. Richmond ajatteli, että sosiaaliseen vaikuttamalla voidaan vaikuttaa myös siihen 

yksilölliseen ja psyykkiseen puoleen, jonka sosiaaliset suhteet ovat muovanneet. Näin yksilö ja 

hänen tilanteensa hahmotetaan näkemyksestä, jolloin sosiaalinen ohjaa psyykkistä ja toisinpäin. 

(Esim. Niskala 2008; Pohjola 1999, 73; Toikko 1998, 2000, 2001.)

Varsinaisissa psykososiaalisen sosiaalityön ammatillisissa käytännöissä tavoitteena on kohdata 

yksilö/perhe/ryhmä/yhteisö niin, että asiakas tai asiakkaat tulevat kuulluksi ja kohdatuksi niin, 

että he pystyvät jäsentämään omaa, lähteisten, yhteisönsä ja yhteiskunnan toimintaa kyseisessä 

elämäntilanteessa. Tässä keskeistä on tarkastella yksilön, perheen, ryhmän tai yhteisön ajatte-

lu-, vuorovaikutus- ja toimintatapoja. Erityisesti yksilöä/ryhmää/yhteisöä autetaan kehittämään 

omia ajattelu-, vuorovaikutus- ja toimintatapojaan omaa ja muiden hyvinvointia paremmin tuke-

vaksi. (Ks. esim. Hänninen & Poikela 2016)

Psykososiaaliselle sosiaalityölle on ominaista tavoitelähtöinen prosessimainen työskentely hy-

vinvointia tukevassa suunnassa. Prosessin aikana työntekijän ammatillinen vaikuttaminen ta-

pahtuu yhteisen keskustelun tai toiminnan keinoin. Keskusteluissa ja toiminnassa työntekijä 

käyttää ohjaavia teorioita, joiden pohjalta hän asiakkaan kanssa keskustelee ja toimii (Niskala 

2008). Erilaisia ammatillisia teorioita tai malleja voidaan psykososiaalisessa vuorovaikutukselli-

sessa ohjaustyössä yhdistää täydentämään toisiaan (eklektisyys) asiakasprosessin eri vaiheissa. 
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SomeBody-menetelmän prosessin ja harjoitusten ohjauksessa on otettu käyttöön eklektisyy-

den ideaan pohjaten elementtejä voimavara- ja ratkaisukeskeisyydestä, kognitiivisesta teori-

oista sekä toiminnallisuuteen ja kommunikaatioteoriaan liittyvistä psykososiaalisen ohjauksen 

menetelmistä, jotka sisältyvät keskeisesti psykososiaalisen sosiaalityön orientaatioon. Lisäksi 

työskentelyssä on huomioitu vuorovaikutteisen kehityspsykoterapian (Becker-Weidman 2013) 

ja sensomotorisen psykoterapian menetelmiä yhdisteltäessä kehollisia harjoituksia sekä psyko-

sosiaalista terapeuttista ohjausta (Ogden & Fisher 2016). 

2.4 Dialogisuus tavoitteena
SomeBodyssa sovelletaan tavoitteellisesti dialogisuuden lähtökohtaa. Sen merkitys kasvu-, ke-

hitys- ja kuntoutumisprosessin edistäjänä nähdään erityisen keskeisenä. Dialogissa lähdetään 

siitä, että vuorovaikutuksen kaikilla osapuolilla on oma tärkeä osuutensa vuorovaikutuksen on-

nistumisen kannalta. Näin ollen dialogia ei voi saavuttaa yksin. Dialogisuudessa korostetaankin 

vahvasti jaettua ymmärrystä, joka syntyy vain tasa-arvoisessa, turvallisessa ja vastavuoroisessa 

keskustelussa. Olennaista on keskittyminen aktiiviseen kuunteluun ja yhdessä ajatteluun (Mönk-

könen 2007.) 

Dialogisessa vuorovaikutuksessa aktiivinen kuuntelu ja avoin vuorovaikutus ovat osa yhteistä 

oppimista. Oppiminen ja yhdessä tutkiminen ja kuuntelu mahdollistavat muutosta sekä erilai-

suuden hyväksymistä.  Dialogissa ihmistä kannustetaan aktiivisuuteen, avoimuuteen, vastuul-

lisuuteen sekä yhdessä etsimiseen ja muutokseen. Näissä tilanteissa osapuolet luovat itseään 

koko ajan uudelleen ja määrittävät suhdettaan toisiin. Näin mahdollistetaan vuorovaikutuksen 

prosessi, jossa kullakin osallistujalla on mahdollisuus oppia itsestä ja toisista, kehittyä ja kasvaa 

avoimessa ja turvallisessa ilmapiirissä.
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3 SomeBody-toiminnan tavoitteet
Olemme jäsentäneet SomeBody-toiminnassa yhdeksän keskeistä tavoitetta. Tässä luvussa olem-

me kuvanneet jokaisen tavoitteen ja siihen liittyvän teoreettisen tausta-ajattelun. Kuvaukset on 

tehty siitä lähtökohdasta, että SomeBody-toimintaa ohjaavat ammattilaiset voisivat näiden ku-

vausten kautta jäsentää omaa rooliaan SomeBody-ohjaajana. Kuvauksia toistuvasti lukemalla 

ohjaajat voivat helpommin muistaa ja ymmärtää ohjaamisen lähtökohtia sekä saada tekemisel-

leen perusteita: miksi SomeBodyssa tehdään sitä mitä tehdään. Haluamme korostaa, että tavoit-

teisiin ja niiden perusteluihin on koottu vain SomeBody-ohjaustoiminnan kannalta keskeisimmät 

ja olennaisimman näkökulmat. Tämän luvun materiaalia voi käyttää suoraan myös varsinaisessa 

asiakastyöohjauksessa asiakkaille luetettavana materiaalina. Esimerkiksi silloin, kun kohderyh-

mänä on nuoria ja aikuisia, jotka mahdollisesti hyötyisivät toiminnan perusteiden miettimisestä. 

Lisäksi osioon 3 olemme koonneet samoja tavoitteita asiakasryhmille luettavaksi lyhyempinä 

versiona. Nämä versiot on kirjoitettu yksinkertaisina kuvauksina, jolloin niitä voi hyödyntää hel-

pommin, mutta myös nuorempien lasten tai selkeää ilmaisua tarvitsevien ryhmien kanssa.

SomeBodyn tavoitteena on 

• kehotietoisuuden lisääminen

• kehonkuvan hahmottaminen ja jäsentäminen

• hyvinvointia tukeva asento- ja liiketietoisuus

• hengityksen rauhoittaminen ja syventäminen

• kosketuksen voiman hyödyntäminen ja kosketetuksi tulemisen kyvyn lisääminen

• omien rajojen ja reviirin tunnistaminen ja ylläpitäminen

• rentoutumisen kokeminen ja edistäminen

• tunteiden tunnistaminen, käsittely ja sanoittaminen

• voimavaroja vahvistava tuki ja sosiaalisten taitojen edistäminen.

3.1 Kehotietoisuuden lisääminen
Kehollisuuden merkitystä korostavat tutkijat ovat sitä mieltä, että ihmisen tunnetila, mielentila, 

aikomukset ja estot näkyvät ulospäin olemuksessa, asennoissa ja liikkeissä. Fyysisen olemuksen 

voidaan ajatella olevan jonkinlainen psyykkisen tilan ruumiillistuma. Tämä tulee ymmärrettäväk-

si, kun katsotaan ihmisen lajinkehitystä tai lapsen yksilöllistä kehityskulkua: ihmisen ja lapsen en-

simmäinen kieli on kehon kieli ja sanaton kommunikaatio. Näistä jäävät muistijäljet ja toiminta-

tavat vaikuttavat edelleen silloin, kun lapsi oppii käyttämään sanallista kieltä. Fyysinen ja sanaton 
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viestikanava ei poistu, vaan sanallinen kieli rakentuu sen päälle. Tästä syystä sanat ovat monis-

sa tilanteissa riittämättömiä kuvaamaan kokemuksellisia asioita. Kehollisuus ja kehon sanaton 

viestintä ovat puhtaimmillaan välitöntä, automaattista ja vapaata älyllisestä kontrollista. Sanat-

toman viestinnän merkitys ja vaikutus vuorovaikutustilanteissa on eri tutkimuksissa todettu ole-

van 75–90 %. Näistä lähtökohdista ajateltuna kehotietoisuuden kehittäminen itsetuntemuksen 

lisäämiseksi määrittyy tärkeäksi ja tavoitteelliseksi lähtökohdaksi SomeBody-toiminnassa. (Vrt. 

esim. van der Kolk 2017; Lehtonen 2014, 30–32; Sajaniemi ym. 2015, 120; Svennevig 2005, 39.)

Ajattelemme SomeBodyssa kehotietoisuuden lisäämisen olevan tärkeä avaintekijä siinä, että 

voimme kehittää omia ajattelu-, tunne- ja toimintatapojamme siten, että niillä on hyvinvointia 

edistävä vaikutus omaan itseen ja sosiaalisiin suhteisiin. Ymmärtääkseen kehoaan ja sen vuoro-

vaikutusta ympärillä olevien ihmisten kanssa on hyväksi olla tietoinen kehostaan (Siira & Palo-

mäki 2016, 43).

Kehotietoisuus on oman kehon sisäistä tiedostamista, aistimuksia ja tuntemuksia kehostamme. 

Se on kehon osiemme tiedostamista, tuntumaa siitä, miltä kehonosat tuntuvat ja mitä ne tekevät 

tai miltä ulkoa aistittavat asiat tuntuvat kehossa. Kehotietoisuudessa on kyse siitä, että yksilö 

vastaanottaa informaatiota ulkoisesta ja sisäisestä ympäristöstä erilaisten ulkoisten, sisäisten ja 

sosiaalisten aistimusjärjestelmien avulla. Näkö-, kuulo-, tunto-, haju- ja makuaisti liittävät ihmi-

sen itsensä ulkopuolella olevaan maailmaan. Näiden aistien kautta saadaan tuntumaa siitä, mil-

tä aistien kautta tuntuvat asiat aistitaan omassa kehossa. Kehon sisäisestä maailmasta saadaan 

tietoa erilaisten kehoaistien avulla, joita ei tunneta niin hyvin kuin perinteisiä aistimusjärjestel-

miä. Sisäisen tilan aistiminen, jota kutsutaan interoseptioksi, auttaa huomaamaan minkä tahan-

sa tilanteen merkitystä itselle. Kehoaistit välittävät jatkuvaa tuntemusta ns. omasta sisäisestä ti-

lasta eli autonomisesta tilasta. Autonominen tila tuntuu muun muassa hengityksen syvyytenä ja 

tiheytenä, sydämen sykkeenä ja suoliston aktiivisuutena. Kehoaistit välittävät tuntemuksia myös 

luiden nivelten asennoista ja paineesta, lihaksista ja niiden jänteydestä sekä paineesta (ks. esim. 

Sajaniemi ym. 2015, 21–23.)

Kehotietoisuuteen kuuluu myös se, miten aistimme tunteitamme ja miten ne tuntuvat kehos-

samme. Lisäksi kehotietoisuus sisältää tuntemukset siitä, miten kehomme ja ympäristömme 

ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Yksilö pystyy havainnoimaan myös toisten ihmisten sisäis-

tä maailmaa sosiaalisen aistimusjärjestelmän avulla. Sosiaalisten aistien avulla saadaan tietoa 

ihmissuhteista; nämä aistit mahdollistavat empatian kokemisen. Ihmisellä on myös ympäristön 
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turvan ja vaaran merkkejä jatkuvasti skannaava aistijärjestelmä, johon sosiaaliset aistit liittyvät. 

Sen avulla ihminen arvioi, onko joku myötämielinen vai uhkaava itseä kohtaan. (Sajaniemi ym. 

2015, 20–22.) Yhteys ympäristöön mahdollistuu liikkeen avulla. Liike on elämän perusominaisuus 

ja myös oppimisen perusedellytys. Voikin sanoa, että kaikki elävä etsii tavalla tai toisella yhteyttä 

ympäristön tekijöihin, jotka vahvistavat ja turvaavat omaa olemista. Ihmisen perustarpeita ovat 

uuteen suuntaaminen ja etsiminen. Etsivän käyttäytymisen tarkoituksena on tutkia ympäristöä, 

löytää uusia hyvää tuottavia yhteyksiä tai hakea turvaa. Etsivä käyttäytyminen on voimakkaimpia 

ihmisistä ohjaava voima. (Sajaniemi ym. 2015, 15–16.) 

Onkin tärkeää olla tietoinen kehostaan ja sen liikkeistä, koska keho lähettää meille jatkuvasti 

tärkeitä viestejä ja sanomia sisä- ja ulkopuolelta, myös edellisiä yhdistäen. Tietoisuus viesteistä 

on edellytys sille, että voimme paremmin ja herkemmin toimia omaa hyvinvointiamme tukien. 

Tavallisesti ihminen ei kuitenkaan ole lainkaan tietoinen kehostaan. Erilaiset ulkoapäin tulevat 

aistimukset sekä sisäiset ajatukset, tunteet ja muistikuvat voivat täyttää tietoisuuden koko-

naan. Huolimatta tästä keho ja mieli ovat molemmat läsnä meissä koko ajan, tiedostimme sitä 

tai emme. Mielen liikkeet (ajatukset, tuntemukset, tunteet, tunnelmat, kokemukset) näkyvät ja 

tuntuvat kehossa kehoaistimuksina. Esimerkiksi vihaisella ihmisellä voi olla niskasärkyä ja lihas-

jännitystä, häpeilevän ihmisen katse pälyilee, häntä hikoiluttaa ja kasvoja kuumottaa. Keho voi 

tulla myös voimakkaana esille, esimerkiksi kipuna sairauksissa tai nautintona erilaisissa aistinau-

tinnoissa. Jos olemme jostain syystä kadottaneet yhteyden kehoomme, meidän on vaikea huo-

mioida ja tiedostaa, mitä meissä tapahtuu, esimerkiksi fyysisen hyvinvoinnin kannalta huonoja 

kehon asentoja, ennen kuin kipu viestittää niistä. (Siira & Palomäki 2016, 41.) Tai toisaalta sitä, 

mitä vihaisuutemme kehollisina reaktioina aiheuttaa sosiaalisissa tilanteissa: esimerkiksi toinen 

voi pelästyä tai lähteä tilanteesta pois, mitä ihmettelemme tai emme ehkä olisi halunneet. Vaikka 

kehon tiedostaminen voi olla vaikeaa, kehon läsnäolosta voi tulla tarkoituksella tietoiseksi. Sitä 

voi tietoisesti kuunnella silloin, kun on tarpeen. (Herrala ym. 2011, 36–37.) Toisaalta kehon ja sen 

viestit voi unohtaa tilanteissa, joissa se on tärkeää. 

SomeBody-toiminnan avaintekijä ja lähtökohta on kehotietoisuuden kehittäminen ja lisäämi-

nen. Siksi kehotietoisuuden perusidea onkin jollain tavalla kaikkien SomeBody-harjoitusten 

taustalla. Tästä näkökulmasta käsin SomeBodyssa harjoitellaan erityisesti tunnistamaan kehon 

viestejä, kehon asentoa ja kehon toimintaa. Samalla harjoituksissa tunnistetaan sitä, miten mieli 

ja kehon viestit ovat yhteydessä toisiinsa. Harjoittelun avulla voimme ymmärtää, miten kehon 

liike aistitaan kehossa, ja miten tunteet tuntuvat kehossamme ja millaisia reaktioita nuo kehon 
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aistimukset ja tuntemukset sekä tunteet aiheuttavat ajatuksissamme ja mielessämme. Toisaal-

ta opimme samalla sitä, miten voimme ajatuksia muuttamalla vaikuttaa siihen, mitä tunnem-

me ja miltä kehossa tuntuu. Kun huomaamme ja ymmärrämme tunteiden ja kehon reaktioiden 

yhteyden jossakin tietyssä tai toistuvassa tilanteessa, voimme esimerkiksi oppia rauhoittamaan 

mieltämme mm.  suuntaamalla ajatuksiamme tietoisesti uudestaan saman tyyppisissä eteen tu-

levissa tilanteissa. Jos huomaamme esimerkiksi puristavamme kädet sosiaalisessa tilanteessa 

nyrkkiin, voimme oppia toteamaan mielessämme, että nyt olen suuttumassa ja on tärkeää rau-

hoittaa tilanne, jotta asiat etenevät rakentavasti. Nyt vedän henkeä rauhassa ja keskityn kuunte-

lemaan hyvin tarkasti esimerkiksi sitä, mikä hyvä tai tärkeä tarkoitus toisen toiminnalla voisi olla. 

Ajattelemme myös, että kehotietoisuus: ajatusten, tunteiden ja kehon yhteyksien tunnistaminen 

auttaa myös hyväksymään paremmin omaa kehoa sellaisena kuin se on. Mitä enemmän ja use-

ammin tunnistamme kehon reaktioita ja yhteyksiä ajatuksiin ja tunteisiin, sitä helpompi meidän 

on ymmärtää ja suhtautua myötätuntoisemmin esimerkiksi kehon jäykkyyteen tai kipuihin.  

3.2 Kehonkuvan hahmottaminen ja jäsentäminen
Kehonkuvalla (Body Image) tarkoitetaan niitä havaintoja, asenteita ja uskomuksia, joita ihminen 

liittää omaan kehoonsa. Kehonkuva on kokemus ja käsitys omasta kehosta, sen pystyvyydestä, 

toimivuudesta ja ulkonäöstä. Kehonkuvan elementtejä ovat: havaintokokemukset omasta ke-

hosta, käsitteellinen ymmärrys omasta kehosta ja kehoista yleensä ja tunneasenne omaa kehoa 

kohtaan. (Klemola 2013). Ihminen arvioi jatkuvasti kokemuksia kehostaan, sen kyvyistä, jaksami-

sesta, kivuista, hyvänolon kokemuksista, luotettavuudesta, muuntuvuudesta ja ulkonäöstä, sen 

viehättävyydestä ja komeudesta. Kehonkuva muokkautuu ja kehittyy monista eri osatekijöistä. 

Kehonkuvan kehittymiseen vaikuttavat muun muassa ihmisen terveys, muistiin varastoituneet 

kokemukset kehon reaktioista, emotionaaliset kokemukset ja sosiaalinen palaute. Esimerkiksi 

kivut, sairaudet ja ikääntyminen muovaavat jo syntyneitä käsityksiä kehonkuvasta uudenlaisiksi. 

(Herrala ym. 2011, 29–31.)

Ajattelemme SomeBodyssa, että ihmisen oleminen ja eläminen perustuvat vahvasti kehon fyy-

siseen toimintaan. Näemme, että olemme perustaltamme vahvasti fyysisiä ja kehollisia olentoja 

(vrt. van der Kolk 2017). Tämän lähtökohdan ymmärtäminen ja hyväksyminen tuottavat kysymyk-

sen siitä, miten itse käsitämme fyysisyytemme ja kehomme ja miten nämä omat käsityksemme 

muovaavat sitä, miten olemme suhteessa ympäröivään maailmaan. Esimerkiksi, jos koemme 

itsemme kömpelöiksi, miten ajattelemme tai koemme selviävämme työyhteisölle toteutetulla 

yhteisellä tanssikurssilla. Miten tässä tilanteessa kehonkuvasta tuleva käsityksemme kömpelyy-
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destä vaikuttaa siihen, miten ajattelemme selviävämme tanssien oppimisesta yhdessä muiden 

kanssa. Voi olla, että meille tulee mieleen ajatus siitä, ettemme kömpelyytemme takia pysty op-

pimaan tanssikurssilla opetettavia asioita. Ilmoitammeko tässä tilanteessa helposti, ettemme 

halua osallistua yhteiseen tekemiseen, vaikka muuten yhteinen aika työyhteisön kanssa voisikin 

kiinnostaa. Tai vaikka kömpelyysajatuksista huolimatta osallistuisimme, toimimmeko kurssilla 

niin, ettemme uskalla heittäytyä riittävästi harjoittelemaan. Estääkö pelkomme, jopa mahdolli-

nen häpeämme tai jännityksemme kehon toiminnasta ja sen kömpelyydestä, olemasta luonnol-

lisesti ja rennosti tilanteessa ja oppimassa.  

3.3 Hyvinvointia tukeva asento- ja liiketietoisuus
SomeBodyssa pidetään tärkeänä lähtökohtana sitä tosiseikkaa, että rakenteellisesti tasapai-

noinen asento muokkautuu joustavasti ja huomaamattomasti elämän eri tilanteisiin oli sitten 

kyse paikallaan olosta, liikkeestä tai levosta. Hyvän tasapainoisen asennon tiedetään edistävän 

fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia, tasapainoista lihaskuormitusta, symmetristä lihasjäntevyyttä, 

syvällistä hengitystä, kehotietoisuutta ja rentoutumista. Asento on tasapainoinen, kun ns. luoti-

suoran katsotaan kulkevan kehon tiettyjen osien läpi niin, että voidaan vetää suora viiva ylhäältä 

alas eli sivulta katsottuna ulomman kehräsluun edestä, polvilumpion takaa, ranteen ja olkapään 

kautta sekä korvan edestä ja vastaavasti edestä katsottuna otsan keskeltä, nenänvarttapitkin rin-

talastaan, navan keskikohdasta ja jalkojen välistä alas alustaan. Keskilinjaa (luotisuoraa) pitkin 

ylöspäin ojentunut asento ei sido ylimääristä energiaa, jolloin kädet vapautuvat erilaisiin toimin-

toihin. Keskilinjan asennon säilyttäminen on pienillä lapsilla automaattista eikä vaadi tietoista 

keskittymistä. (Herrala ym. 2011, 90–92, 97). 

Hyvässä tapapainoisessa asennossa tärkeää on tukipinnan laajuus alustaan tai kontaktipintaan. 

Kontakti ja suhde alustaan määrittyy siitä, miten henkilön paino jakautuu alustalle eri asennois-

sa, levossa ja liikkeessä. Suhteen ja kontaktin alustaan tulkitaan kertovan siitä, miten ihminen 

uskaltaa ja osaa käyttää tukipintaa. Tukipinnan pienuuden tulkitaan esimerkiksi psykofyysisen 

fysioterapian mukaan liittyvän olemassaolon epävarmuuden kokemuksiin ja luottamuksen puut-

teeseen. Voi olla vaikea asettautua luottavaisesti siihen, että alusta kantaa ilman omaa erityistä 

työtä ja jännittämistä. Näin ollen lihaksien jännittäminen palvelee omaa suojaa ja turvallisuuden 

saavuttamista. Turvallisena koetun ja laajan tukipinnan tiedetään olevan edellytys rentoutumi-

selle ja tasapainoiselle olemiselle sekä joustavalle liikkumiselle. Pientä tukipintaa käyttävän ja 

lihaksiaan epätasapainoisesti jännittävän on kuitenkin vaikea asettua rennosti alustaa vasten ja 

päästä lihasjännityksistä irti, rentoutua. Heikko ja suppea kosketus kontaktipintaan vaikuttaa jat-
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kuessaan lihasten jännittymiseen, lihasepätasapainoon, kuormittumiseen ja asennon muutok-

siin (Roxendahl 1985, Roxendal & Winberg 2006).

Toinen keskeinen asennon tasapainoisuuden tekijä on asennon avoimuus. Asennon avoimuus 

edistää myös osaltaan lihasten tasapainoista kuormitusta, syvää hengitystä, kehon rentoutta 

sekä liikkeiden joustavuutta. Asennon avoimuuden tulkitaan psykofyysisessä fysioterapiassa 

olevan merkki siitä, että uskaltaa olla oma itsensä ja luottaa siihen, että muut hyväksyvät. So-

meBodyssä hyödynnetään tietoa siitä, että ihmisen tapa elää tunnemaailmaansa kehollaan ja 

kehossaan alkaa vähitellen muovata hänen asentoaan sekä liikkumisen ja tilankäytön tapaa. Tie-

tyt pitkään jatkuneet tunteet tuottavat vakiintuneita toistuvia asentoja. Alkaa kehittyä itselle tyy-

pillinen asentomalli sekä tapa olla ja liikkua tilassa. Tapa-asento muodostuu siitä, miten ihmisillä 

on tapana pitää itseään koossa suhteessa muuhun maailmaan. Tapa-asento muodostuu edellä 

esillä olleesta tekijöistä: suhteesta alustaan, asennon avoimuudesta sekä vartalon tasapuolisuu-

desta tai kiertymisestä. Edellisiin liittyen on tärkeää tiedostaa, että aikaisemmin pitkäaikaisessa 

kuormitustilanteessa tai jatkuvissa jännitystilanteissa syntynyt epätasapainoinen suhde alus-

taan tai epätasapainoinen lihasten kuormittaminen voi jäädä tottumuksen kautta lihasmuistiin 

ja tapaan olla suhteessa ympäristöön, ja näin ollen uusintaa asentoa ja siihen liittyvää olemisen 

tapaa suhteessa ympäristöön. Uudessa vähemmän kuormittavassa elämäntilanteessa vanhalle 

tapa-asennolle ei enää ole tarvetta, mutta muutosta kehon asennoissa ei välttämättä tapahdu, 

jollei tietoisesti kiinnitä huomiota asentoon ja muuta sitä. 

Asentomallit voidaan jakaa kolmeen: koukistuneeseen, yliojentuneeseen ja kaksijakoiseen 

asentoon. Koukistuneeseen tai velttoon (flexiovoittoinen), jossa raajat ja vartalo ovat koukussa, 

hartiat edessä ja yläselkä pyöreänä. Tämä vakiintunut asentomalli voi kertoa pelosta, puolus-

tautumisesta, pitkäaikaisesta stressistä tai yksioikoisesta fyysisestä kuormittumisesta. Kun taas 

yliojentuneessa asentomallissa lihakset ovat kauttaaltaan jännittyneet, jolloin rentoutuminen 

on vaivalloista ja osin jopa mahdotonta. Pää on pystyssä ja katse suuntautuu pitkin nenävartta. 

Asento voi kertoa heikosta itsearvostuksesta, jota kompensoidaan tiukan lihaspanssarin avulla 

tai tarpeesta itsekorostukseen. Kaksijakoisessa eli ambivalentissa asentomallissa kehon ala- ja 

yläosa ovat ikään kuin eri paria. Toinen osa koukistunut ja toinen osa ojentunut. (Herrala ym. 

2011, 98–100.) 

SomeBodyssa tavoitteena on tiedostaa aikaisempaa paremmin omia asentomalleja sekä eri 

asentojen ja liikkeiden vaikutuksia hengitykseen, lihastoimintaan, rentoutumiseen, tunteisiin ja 
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ajatuksiin. Erityisesti harjoitellaan ja kokeillaan hyviä tasapainoisia avoimia asentoja ja liikkeitä. 

Tarkastellaan ja tutkaillaan neutraalisti hyväksyen sitä, millaisia tapa-asentoja itsestään löytää, 

miten asennot ja liikkeet ja niiden kokeilut itse kehossaan aistii ja miltä ne tuntuvat. SomeBo-

dyssa uskotaan vahvasti, että erilaisten kokeilujen avulla mahdollistuu parempi kyky säädellä 

myöhemmin asentojaan tietoisesti ja näin vaikuttaa sellaisten omien asentojen ja tunnetilojen 

muutoksiin, jotka voivat lisätä omaa hyvinvointia ja kehittää omaa olemista suhteessa muihin. 

Pohditaan myös sitä, mitä eri asennot viestittävät sosiaalisissa tilanteissa muille. Kokeillaan liik-

kumista erilaisissa tunnetiloissa ja tutkaillaan tunnetilojen vaikutusta asentoihin, liikkeeseen ja 

ryhtiin. Pohditaan myös asentoihin liittyvää oman tilan ja sosiaalisen tilan käyttöä. (Ks. esim. Sil-

jamäki ym. 2016.)

3.4 Hengityksen rauhoittaminen ja syventäminen
SomeBody nojaa toiminnassaan siihen fysiologiseen tutkittuun tosiaasiaan, että hengityksen 

rytmi ja syvyys vaikuttavat elimistön toimintaan monella tavalla. Erityisesti hengityksen ja erilais-

ten tunnetilojen ja niihin liittyvien kokemusten yhteyden on todettu olevan ilmeinen. Esimerkiksi 

ihmisen kokiessa turvattomuutta hengitys on usein pinnallista ja hän hengittää rintakehän ylä-

osalla hyödyntäen apuhengityslihaksia. Jos ihminen on rauhallinen ja kokee olevansa turvas-

sa, hengitys on rauhallisempaa ja syvempää, silloin ilma virtaa keuhkojen alaosiin ja hengitys 

tapahtuu pallealihaksen avulla. Tavalla hengittää on todettu olevan selvä merkitys fyysiseen ja 

psyykkiseen tilaan ja hyvinvointiin. (Martin 2016, 14, 52). Jos lapsi tai aikuinen elää jatkuvan pelon 

ja turvattomuuden ilmapiirissä, hänen hengitystapansa on pitkään jatkuneen elimistön stressiti-

lan ja siihen liittyvän lihasjännitystilojen vuoksi pinnallista. Kehon asennot alkavat muuttua ehkä 

epätasapainoiseksi. Tämä edistää lihasten, jänteiden ja nivelten kuormitustiloja. Kuormitustilat 

vaikuttavat osaltaan ajatuksiin, tunteisiin ja mieleen sekä vahvistavat ongelmia lisäävää hengi-

tystapaa. Hengitysterapeutti Minna Martin (2016, 15) onkin sanonut oivallisesti, että ”hengitys on 

silta, joka yhdistää kehon ja mielen, sielun ja ruumiin, tietoisen ja tiedostamattoman sekä itsen 

ja toiset”. 

Normaalisti hengitys on automaattinen toiminto, johon ei kiinnitä huomiota. Hengitystä säätelee 

autonominen hermosto, joka jakautuu sympaattiseen ja parasympaattiseen osaan. Sympaatti-

sella ja parasympaattisella hermostolla on vastakkaisia vaikutuksia kehomme toimintaan. Sym-

paattinen hermosto aktivoituu esimerkiksi jännittävissä tai nopeaa toimintaa vaativissa tilanteis-

sa. Silloin muun muassa sydämen syke nopeutuu, verenpaine nousee, ruoansulatus hidastuu ja 

hengitys tihenee. Sympaattinen hermosto aktivoituu erityisesti niin sanotuissa taistele tai pake-
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ne– tilanteissa. Parasympaattisen hermoston aktivoituminen puolestaan aiheuttaa vastakkaisia 

vaikutuksia: sydämen syke hidastuu, ruoansulatus nopeutuu ja hengitys rauhoittuu. (Herrala ym. 

2011, 77.) Parasympaattisen hermoston aktivoimassa rauhoittuneessa tilassa voimme rauhoit-

tua oppimaan, ajattelemaan, keskittymään toisiin, toisten tarpeisiin ja hoivaamiseen (van der 

Kolk 2017). Autonomisen hermoston toiminta ei ole tahdonalaista, mikä tarkoittaa sitä, että pää-

osin emme voi vaikuttaa sen toimintaan tai sen aiheuttamiin reaktioihin. Hengitys on kuitenkin 

yksi niistä harvoista keinoista, jolla voimme itse vaikuttaa hermoston tuottamiin reaktioihin. Esi-

merkiksi jännittävissä tilanteissa, jossa normaalisti sympaattinen hermosto aktivoituu, voimme 

rauhallisella ja tietoisella hengityksellä aktivoida parasympaattisen hermoston toimintaa ja näin 

rauhoittaa esimerkiksi sydämen sykettä ja rentouttaa kehoa. 

Hengitys ja hengityksen tiedostamisen harjoitteleminen kulkevat SomeBodyssa mukana koko 

prosessin ajan, koska se on yksi vahvimpia keinojamme vaikuttaa itse oman kehomme reakti-

oihin, rauhoittaa mieltämme ja vaikuttaa siihen, miten olemme vuorovaikutuksessa muiden 

kanssa. SomeBodyn osana tehdään erilaisia hengitysharjoituksia, joiden kautta voi opetella hen-

gityksen havainnoimista, tiedostamista sekä syvempää hengittämistä. Harjoitukset keskittyvät 

erityisesti siihen, että kukin tunnistaa omaa hengitystapaansa erilaisissa tilanteissa, eri liikkeis-

sä ja tunnetiloissa. Toiseksi harjoituksissa keskitytään erilaisten hengitystapojen kokeilemiseen, 

tunnusteluun sekä hengityksen säätelyyn. Näiden harjoitusten kautta tavoitteena on tunnistaa 

mahdollisia erilaisia tapoja hengittää ja seurata niiden vaikutusta omiin kehontuntemuksiin sekä 

rentoutumiseen ja rauhoittumiseen. Ajattelemme, että tunnistamisen ja erilaisten kokeilujen 

kautta voi kehittää tietoisemmin myös omaa hengitystä hyvinvointiaan tukevaksi. 

Harjoitellessamme oman hengityksen tiedostamista ja sitä, miten voimme vaikuttaa siihen, 

meidän on hyvä ymmärtää, miten hyvä ja tasapainoinen hengitys tapahtuu. Hengitystä on hyvä 

tarkastella suhteessa kehon asentoon, toimintaan ja lihaksistoon. Opettelemme ryhmässä sitä, 

miten hengityksemme tapahtuu eri lihasten avulla, joista tärkein on pallea. Sisäänhengityksen 

aikana pallea painuu alaspäin, jolloin voi huomata vatsan hieman pullistuvan. Uloshengityksen 

aikana pallea rentoutuu ja vatsalihakset painavat sen takaisin ylöspäin. (Herrala ym. 2011, 77.) 

Pallea on keskeinen hengityslihas, joka sijoittuu ihmisellä kahdennentoista rintanikaman koh-

dalle. Samalle alueelle kiinnittyy myös viisi muuta isoa lihasta. Tästä yhteisestä kiinnittymisestä 

seuraa se, että hengitys ja pallean toiminta vaikuttavat näihin kaikkiin lihaksiin. Esimerkiksi stres-

sitilanteissa hengityksen muuttuessa voi käydä niin, että pallean kireys lisääntyy. Kun hengitys 

muuttaa lihaksiston kuten pallean muiden samassa kohtaan kiinnittyvien isojen lihasten toimin-
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taa, se voi johtaa kehon asennon muutokseen, joka taas voi estää vapaata hengitystä. Näin harti-

oiden, selän ja lantion liikelaajuudet ja joustavuus voivat muuttua ja hengitys vaikeutua. (Herrala 

ym. 2011, 80.) Hyvän ja tasapainoisen ja rauhallisen hengityksen taustalla on siis optimaalinen 

pallean toiminta. Virtaavan tasapainoisen hengityksen tunnistaa mielihyvän ja kehon lämmön 

tunteesta, joka leviää kehoon kokonaisvaltaisesti. 

3.5 Kosketuksen hyödyntäminen ja kosketetuksi tulemisen 
kyvyn lisääminen
SomeBodyssa nojataan teoreettiseen lähtökohtaan, jonka mukaan jokainen ihminen tarvitsee 

toisen ihmisen kosketusta. Kosketus on kehityksen ja hyvinvoinnin edellytys ja erityisen tärke-

ää pienelle vauvalle, kasvavalle ja kehittyvälle lapselle. Kehitystä ei tapahdu ilman kosketusta 

(Bergland 2013). Vauvat reagoivat kosketukseen erityisen voimakkaasti, mutta jokainen iästä 

riippumatta tarvitsee kosketetuksi tulemista. Kosketetuksi tulemisen tarve on lapsilla hyvin mo-

ninainen. Tietynlaista kosketusta tarvitaan aktivoimaan vireystasoa sekä näin tuottamaan tarvit-

tavaa jännittymistä riittävän aktivaatiotason käynnistymiselle. Lisäksi tarvitaan kosketusta, joka 

rauhoittaa, tyynnyttää ja vähentää stressiä sekä auttaa tiedostamaan omaa kehoa ja sen rajoja. 

(Vrt. Axelin, Salantera & Lehtonen 2006; van der Kolk 2017, 139–142; Gerhardt 2008; Sinkkonen & 

Kalland 2005.) 

Tutkimuksissa on todettu, että vauvat kehittyvät ja oppivat nopeammin, kun heitä kosketetaan 

kehitystarpeen mukaisella tavalla. Vauvojen ja lasten kehotietoisuuden sekä motorisen kehitty-

neisyyden tiedetään myös olevan keskimääräistä parempaa niillä lapsilla, joita on kosketettu eri 

tavoilla tarpeen mukaisesti. Koskettamisen on todettu olevan myös paras tapa rauhoittaa hä-

tääntynyt ihminen erityisessä stressi- tai traumatilanteessa. Näissä tilanteissa on tärkeää olla lä-

hellä ja koskettaa tilanteeseen sopivalla tavalla. Tällainen kanssasääteleminen voi edistää trau-

matilanteisiin joutuneiden ihmisten selviämistä ja toipumista. Kosketus ja hieronta ovat myös 

ikivanha keino lievittää kipuja. (Herrala ym. 2011, 72–73.) Kosketuksen voimaa on hyödynnetty 

myös muun muassa vauva- ja satuhieronnassa. 

SomeBodyssa hyödynnetään erityisesti tietoa tyynnyttävän ja rauhoittavan sekä kehotietoisuut-

ta edistävän kosketuksen voimasta. Rauhoittavan ja tyynnyttävän sekä kipua lievittävän koske-

tuksen tiedetään mahdollistavan rentoutumista sekä merkityksellisyyden ja kohdatuksi tulemi-

sen kokemusta. Lisäksi tyynnyttävä ja rauhoittava kosketus on todettu erittäin merkitykselliseksi 

turvallisuuden tunteen ja kiintymyksen kehittymiselle. 
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Rauhoittavinta kosketusta on tasaisen rytmin silittäminen (3–10 senttimetriä sekunnissa): käden 

kohtuullista painetta käyttävä hidas liikuttaminen pitkin selkää sekä käsivarsien ja reisien ulko-

syrjää. Tämä koskettaminen kulkee pitkin ääreishermoston ns. C-ratojen kautta aivojen syvällä 

oleviin alueisiin, etenkin aivosaareen eli insulaan. Kun näiden alueiden hermoverkkopiirit akti-

voituvat yhdessä ja niiden välinen toiminta vakiintuu, oman kehon ulottuvuudet ja oma kehon-

kuva alkaa jäsentyä. C-ratoja pitkin kulkeva viesti käynnistää myös kiertäjähermon toiminnan. 

Viestit kulkevat kiertäjähermon (Vagushermon) kautta sydämeen ja keuhkoihin hidastaen ja sy-

ventäen hengitystä sekä hidastaen ja joustavoittaen sydämen rytmiä, jolloin koko elimistö alkaa 

rentoutua. (Sajaniemi ym. 2015, 93.) 

Rauhoittavan ja tyynnyttävän kosketuksen, painannan tai sivelyhieronnan ansiosta kehossa al-

kaa myös erittyä mielihyvähormoneita, kuten oksitosiinia. Oksitosiini vaimentaa stressihormone-

ja tuottavien aivoalueiden toimintaa, nostaa kipukynnystä, lievittää ahdistusta ja aktivoi aivojen 

omien rauhoittavien ja rentouttavien opioidien eritystä sekä serotoniinijärjestelmää. (Herrala ym. 

2011, 172–173.) Oksitosiinin erittymisen on todettu lisäävän myös luottamuksen ja mielihyvän 

kokemuksia, jotka osaltaan edistävät kykyä toimia sosiaalisissa suhteissa. Hieronta lisää myös 

keskushermoston omien opioidien eritystä (Ossipov, Dussor & Porreca 2010). Myös kortisolita-

sojen eli stressihormonitasojen on osoitettu laskevan kosketushieronnan seurauksena. (Uvnäs 

2007, 134–135.) Kun lihaksia rentoutetaan rauhoittavalla sivelyhieronnalla, ihon ns. taktiilit C-af-

ferentit tuntohermosolut aktivoituvat ja oksitosiinin eritys hypotalamuksesta kasvaa (Liljencrantz 

& Olausson 2014; Walker, Trotter, Swanney, Marshall & Mclone 2017).

SomeBody-toiminnassa kosketusta hyödynnetään konkreettisesti tai abstraktisti. Konkreettinen 

kosketus voi tapahtua kontaktina toiseen, yleensä niin, että kontaktiin liittyvien kosketusaluei-

den välissä on vaatteita, mutta joskus myös suorana iholta iholle esimerkiksi käsikontaktissa. 

Usein kosketus tapahtuu jonkin välineen avustuksella (esim. tyyny, kangas, painopeitto, pallo, 

maalisuti, helmet) joko painellen, hieroen tai sivellen. Abstrakti kosketus on eräänlaista psyyk-

kistä koskettamista, johon voi liittyä esimerkiksi kokemus läheisyydestä, kuulluksi tulemisesta, 

hyväksytyksi tulemisesta, lohdun saamisesta tai myönteisistä odotuksista. Alussa lähdetään liik-

keelle abstraktista kosketuksesta ja edetään välineen avulla tapahtuvaan kontaktiin tai suoraan 

kontaktiin luottamuksen lisääntyessä. Näin edistetään myös osallistujien kykyä vastaanottaa hy-

vinvointia edistävää kosketusta.  
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3.6 Omien rajojen ja reviirin tunnistaminen ja ylläpitäminen 
SomeBodyssa lähdetään olettamuksesta, että kukin meistä säätelee omia rajojaan sekä sanatto-

masti kehonkielellä että sanoilla. Ihmisten tilankäytön tarkastelua kutsutaan proksemiikaksi. Ih-

minen tarvitsee tietyn määrän tilaa ympärilleen ja ihmisillä nähdään olevan kaksi erilaista tilaan 

liittyvää tarvetta: alueellinen tarve ja henkilökohtaisen tilan tarve. Oman itsen ja ulkomaailman 

väliset rajat ovat iho ja reviiri, joiden kautta säädellään fyysistä, kemikaalista, psyykkistä ja sosi-

aalista yhteyttä muuhun maailmaan. Yksilön ja ympäristön välille muodostuu näkymätön alue, 

jota kutsutaan henkilökohtaiseksi tilaksi. Omien rajojen normaali määrittyminen ja tästä seuraa-

va yksilön henkilökohtainen tila riippuu sosiaalisista suhteista ja tilanteesta, jossa ollaan. Tässä 

tilassa on erotettu erilaisia tilavyöhykkeitä. Vyöhykkeet voidaan jakaa intiimiin, persoonalliseen, 

sosiaaliseen ja julkiseen etäisyyteen. Suomalaisessa kontekstissa intiimille etäisyydelle pääste-

tään hyvin läheiset ihmiset, joita voidaan halata ja koskettaa. Intiimi etäisyys ulottuu 0–44 sent-

timetrin päähän kehosta. Persoonalliselle vyöhykkeelle eli 45–120 senttimetrin päähän kehosta 

päästetään läheiset ystävät. Sosiaalinen vyöhyke ulottuu noin kahden metrin päähän kehosta ja 

se on tarkoitettu tuttavien kanssa kommunikointiin. Yli kolmen ja puolen metrin päähän kehosta 

ulottuva julkinen vyöhyke tulee käyttöön julkista esiintymistä vaativissa tilanteissa. (Herrala ym. 

2011, 121.) 

Pienellä lapsella omien rajojen oivaltaminen lähtee siitä, kun ympärillä olevat aikuiset ensin fyysi-

sen kosketuksen avulla vahvistavat kokemusta omista rajoista, siitä että hän on erillinen oma olen-

tonsa. Varhaisessa vuorovaikutuksessa tämä tapahtuu vauvan hoitamisessa päivittäin, kun vaihde-

taan vaatteita ja kylvetetään, rasvataan, silitellään, suukotellaan, heijataan, sylitellään jne. Erityisen 

merkityksellistä rajojen vahvistumisen kannalta on, että lasta kosketetaan ja hänelle samalla puhu-

taan rauhoittavalla ja myötäelävällä äänellä. Kokemus omista rajoista syntyykin pitkälti sellaisen 

kosketuksen avulla, johon on liitetty rauhoittava pyrkimys. Näin rauhoittuminen ja rajat yhdistyvät 

kokemukseksi, joka kantaa osaltaan omien rajojen tiedostamiseen ja myöhemmin niiden raken-

tavaan ilmaisemiseen. Jo pieni vauva osaa ilmaista omia rajojaan ilman sanoja laittamalla selän 

kaarelle. Pienet lapset luikertelevat pois sylistä ja hakevat omaa itsenäistä tilaa. Murrosikäiset ilmai-

sevat rajansa tilankäytöllä, mutta myös sanallisesti, välillä erityisenkin vahvasti. 

Jos yksilön kehityksessä lapsella on ollut mahdollisuus saada turvaa, lohdutusta ja läheisyyt-

tä kosketuksen kautta ja lisäksi hänellä on ollut turvallisessa ilmapiirissä mahdollisuus ilmaista 

omia tarpeitaan, tunteitaan ja ajatuksiaan sekä tutkia maailmaa, hän osaa todennäköisemmin 

asettaa omat rajansa suhteessa muihin ihmisiin sekä kehollisesti että sanallisesti (vrt. van der 

Kolk 2017, 149). Erityisesti on tärkeää, että lapsen ilmaisemia rajoja on kunnioitettu sensitiivisesti 
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pienestä lapsesta lähtien.  Joskus kuitenkin käy niin, että toinen ihminen loukkaa omaa hen-

kilökohtaista tilaa ylittämällä omat rajat, aktivoituu aivojen limbisessä järjestelmässä sijaitseva 

amygdala/mantelitumake. Mantelitumake varoittaa vaarasta aivojen muita osia ja aktivoi sym-

paattisen hermoston. Henkilö tuntee pelkoa tai ahdistusta ja muun muassa syke kiihtyy.

Jos aikuisen suhde on toistuvasti tunkeilevaa ja lapsen rajat ylittävää, omien rajojen ymmärtämi-

nen ja rakentava ilmaiseminen on vaikeampaa myöhemminkin. Jos rajojen ylittämiseen on vielä 

liittynyt esimerkiksi toistuvaa uhkaavaa ja pelottavaa käytöstä, lapsen mahdollisuudet asettaa 

rajoja kapenevat entisestään ja hänen on entistä vaikeampi luoda rajoja suhteessa läheisiin ja 

muihin ihmisiin. Tämä saattaa näkyä esimerkiksi tilanteissa, joissa psyykkistä ja fyysistä turvatto-

muutta kokeneet lapset hakeutuvat niiden aikuisten syliin, joita he eivät vielä tunne. Lisäksi rajat-

tomuus voi näkyä vaikeutena tai kyvyttömyytenä sanoa ei toisen lähentymiselle, kosketukselle 

tai erilaisille toisten pyynnöille ja vaatimuksille. Ilman kokemusta omista rajoista olemassaolo 

tuntuu kaoottiselta. Jos omien fyysisten tai psyykkisten rajojen ymmärtämisessä tai asettami-

sessa on ongelmia, se vaikuttaa monella tapaa hyvinvointiin, mielen tasapainoon ja sosiaalisiin 

vuorovaikutussuhteisiin (vrt. Odgen & Fisher 2016, 261–265).  Hyvä psyykkinen terveys edellyttää 

omien rajojen tunnistamista, ymmärtämistä ja sanoittamista. Parhaassa tapauksessa tunne akti-

voi pitämään kiinni omista rajoista.

SomeBodyssa hyödynnetään ajatusta omien rajojen ja reviirin asettamisen merkityksestä omalle 

hyvinvoinnille. Erilaisten harjoitusten, kuten kosketusharjoitusten (välineellä tai ilman) tai mieli-

kuva- ja tilanne-esimerkkiharjoitusten avulla tutkaillaan ja vahvistetaan omaa kokemusta kehon 

rajoista ja ääriviivoista. Opetellaan omien rajojen ilmaisemista ja sanoittamista sosiaalisissa ti-

lanteissa. Lisäksi tehdään reviiriharjoituksia, joiden kautta tutkaillaan ja tiedostetaan omaa revii-

riä erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa ja erilaisissa tunnetiloissa.

3.7 Rentoutumisen kokeminen ja edistäminen
Rentous ja jännitys ovat ihmisen luonnollisia olotiloja, joiden säätely on normaalisti automaat-

tista. Molempia, sekä rentoutumista että jännitystä tarvitaan arkipäivässä selviämiseen. Joskus 

jännittämisen ja rentouden säätely ja vuorottelu voivat vaikeutua ja jännitys jää ”päälle”. Liialli-

nen jännitys tai jatkuvat mielensisäiset paineet voivat estää rentoutumisen ja aiheuttaa erilaisia 

reaktiota kehossa. Jännittäminen tai mielen paineet voivat tuntua kehossa epämiellyttävinä tai 

ahdistusta aiheuttavina tuntemuksina sekä fyysisenä ja psyykkisenä oireiluna, varsinkin jos ne 

jatkuvat pitkään. Jännityksen aiheuttamia oireita voivat olla sydänoireet, vatsaoireet, lihasten 

ja lihaskalvojen kireydet, ihottuma, päänsärky, nielemis- ja puhevaikeudet, huimaus, vapina, 



3332

kurkunpään kireys, palleaa puristava tunne tai rintarangan lukkoa ylläpitävä sitkeä jännite jne. 

Psyykkisinä oireina voi esiintyä ahdistuksen tunnetta, ärtyisyyttä, keskittymättömyyttä, levotto-

muutta ja unettomuutta. (Herrala, ym. 2011, 166–167.) 

SomeBodyssa olennaista ja tärkeää on oppia tunnistamaan jännityksen aiheuttamat reaktiot ja 

niiden vaikutukset omassa kehossa. Tietoisuus jännityksistä ja kireyksistä antaa mahdollisuuden 

opetella rentoutumaan ja päästämään jännityksistä ja mielensisäisistä paineista irti. Tavoitteena 

on rentoutumisen ja hellittämisen säännöllinen harjoittelu siitä lähtökohdasta, että rentoutumis-

ta tarvitaan jännityksen vastapainoksi. Rentoutuneen ihmisen keho toimii optimaalisesti, oppi-

minen ja sosiaalinen vuorovaikutus on helpompaa. SomeBodyssa tehdään tältä pohjalta moni-

naisia rentoutusharjoituksia, joissa hyödynnetään muun muassa hengitystä, musiikkia, tarinaa, 

kosketusta äänen käyttöä sekä vartalon, kehon, raajojen liikettä. (Vrt. Martin 2016, 91.)

SomeBodyssa pidetään rentoutumisen taitojen opettelua erityisen tärkeänä sen perusteella, 

mitä tiedämme rentoutumisen vaikutuksista. Rentoutumisen välittömiä psyykkisiä seurauksia 

ovat mielihyvän tunne, mielialan rauhoittuminen, virkistyminen, keskittyneisyyden tunne, myön-

teinen asennoituminen, tasapainoisuuden tunne ja jännittyneisyyden lieveneminen. Fyysisiä 

seurauksia taas ovat jännityksen lieveneminen, lihasten rentoutuminen, hengityksen tasaantu-

minen, pallean rentoutuminen, verenkierron vilkastuminen, lämmön tunteen kokeminen ja ki-

vun lievittyminen. (Herrala ym. 2011, 169–176.)

SomeBodyssa tunnistetaan rentoutumisen ja hellittämisen vaikeus: pitkään jatkuneista jännitys-

tiloista tai paineista hellittäminen voi tuntua myös pelottavalta tai vaikealta. Oma keho voi olla 

”tottunut” epätasapainoa aiheuttaviin tiloihin ja pyrkii siksi ylläpitämään kehoa ja mieltä kuor-

mittavia toimintatapoja. Lihasjännityksillä saatetaankin ylläpitää kontrollia: jännite saatetaan 

kokea turvallisena suojana tai sen avulla pidetään kurissa ns. kielletyksi koettuja tunteita (ks. 

esim. Martin 2016, 52). Mielensisäisistä paineista tapahtuvassa hellittämisessä erityisen tärkeää 

on opetella uskaltamaan ja luottamaan, pyrkiä kohtaamaan aidosti itse ja muut. Rentoutumi-

sen tilaan pääsemisessä oleellista on myös se, että voi kokea, että on lupa olla ja toimia omien 

voimiensa, halujensa ja kykyjensä rajoissa sekä omassa rytmissään huolimatta siitä mitä muuta 

ajattelevat, osaavat, jaksavat, vaativat tai ovat. (Martin 2016, 92.)

SomeBodyssa luotetaan näkemykseen, jonka mukaan rentoutuminen on opeteltavissa oleva 

taito, jota tulee aktiivisesti harjoitella. SomeBody-toiminnan rakenne sisältää näin ollen säännöl-
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lisiä ja toistuvia rentoutushetkiä, jolloin ajatellaan riittävän toiston opettavan ja auttavan pääse-

mään nopeammin rentoutumisen tilaan. Rentoutumistilan saavuttamisen tärkein edellytys on 

keskittyneisyyden olotila. Tietoisen huomion siirtyminen lyhyeksikin hetkeksi syrjään avaa tien 

mielen rentoutumiselle. Rentoutumisessa tulee kiinnittää huomiota rentoutusasentoon (mu-

kava istuma-asento tai makuuasento), riittävään lämpötilaan ja vetoisuuden minimointiin sekä 

ympäristön ääni- ja valoärsykkeisiin. Hämärän valaistuksen on todettu edistävän rentoutumista. 

Tärkein sisäinen edellytys rentoutumiselle on ihmisen oma motivaatio ja suhtautuminen rentou-

tumiseen. Ohjaajan käytöksen tulee olla sensitiivistä ja rauhallista ja suhtautuminen ohjattaviin 

sallivaa. Rentoutus on aina hyvä aloittaa yksinkertaisilla kiistämättömillä toteamuksilla, kuten: 

”istut tuolissa”, ”tänään on perjantai ja olet…”, ”hengitys kulkee”. Näillä yksinkertaisilla ohjaavilla 

toteamuksilla eli suggestioilla on rentoutumista edistävä vaikutus. (Kataja 2003, 33–35, 124.)

3.8 Tunteiden tunnistaminen, käsittely ja sanoittaminen
SomeBodyssä lähdetään siitä yleisestä tunnustetusta lähtökohdasta, että tunteet ovat universaa-

leja: kaikki ihmiset tuntevat kaikkia perustunteita kuten vihaa, iloa, hämmennystä, inhoa, surua 

ja pelkoa ja niiden johdannaisia. Tunteet ovat tästä näkökulmasta tärkeitä ja kaikkia kosketta-

via. Niillä on positiivinen tarkoituksensa ja mielensä erityisesti tärkeinä viestintuojina (Dunderfelt 

2007). Tunteiden tarkoitus on ohjata ja suunnata ihmisen toimintaa, mutta aina ihminen ei kui-

tenkaan ole itse tietoinen tunnetiloistaan. Koska erilaisia tunteita joka tapauksessa liikkuu, tulee 

ja menee, olennaista on oppia tunnistamaan, sietämään, hengittelemään ja tuntemaan tuntei-

ta sellaisena kuin ne ovat. Kyky sietää pelkoja ja ahdistuksia on kykyä olla läsnä niiden kanssa 

(Martin 2016, 32). Tästä lähtökohdasta SomeBodyssa ajatellaan, että olennaista ei ole arvottaa 

sitä, mitä tunteita tuntee, vaan kyky tunnistaa itsessään kaikkia tunteita ja niiden viestejä. Erityi-

sen tärkeää on kohdata, käsitellä ja sanoittaa tunteita pyrkien ymmärtämään niiden vaikutuksia 

omaan kehoon, toimintaan ja sosiaalisiin suhteisiin. Tämän ajatellaan ja uskotaan olevan avain 

parempaan kehotietoisuuteen ja hyvinvointia tukevaan sosiaaliseen toimintakykyyn.  

Tunteet heräävät, kun jotakin ihmiselle merkityksellistä tapahtuu tai jokin tunnemuistiin varas-

toitunut kokemus aktivoituu. Tunneprosessiin kuuluu kolme vaihetta: ensin havaitaan emo-

tionaalisesti tärkeä ärsyke, sen jälkeen syntyvät tunnekokemus ja käyttäytymisvasteet, ja tätä 

seuraa tunnepitoisen kokemuksen ja käyttäytymisen säätely. (Herrala ym. 2011, 48–49.) Tunteet 

ilmenevätkin aina myös kehollisina reaktioina. Tunteiden aikana kehon toiminnassa, kuten au-

tonomisessa hermostossa, tapahtuu muutoksia. Tunteet siis tuntuvat kehossa, ja jokainen tunne 

tuntuu eri tavalla tai eri kehonosassa. Tampereen yliopiston ja Aalto-yliopiston tutkijat osoittavat 
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uudessa tutkimuksessa, että jo pienet lapset kykenevät erottelemaan eri tunteiden tuntumisen 

kehossaan. Kyky erotella tunteiden aiheuttamia kehollisia tuntemuksia kehittyy myöhäiseen tei-

ni-ikään saakka. Aikuisilla on kehittynyt ”tunnekartta”, joka määräytyy kunkin tunteen kehollisten 

kokemusten perusteella. (Hietanen, Glerean, Hari & Nummenmaa 2016.) 

SomeBodyssa opetellaan ajattelemaan, että tunteet ja niiden kokeminen sinänsä eivät ole hy-

viä tai pahoja, vaan ne ovat ohimeneviä reaktioita, jotka kestävät vain jonkin aikaa. Kehoamme 

voikin kutsua risteysasemaksi, jossa tunteet syntyvät erilaisten ulkoisten ja sisäisten ärsykkeiden 

synnyttämänä. Tämän ajatellaan olevan neutraali ja hyväksyvä näkökulma tunteiden käsittelylle. 

Tästä lähtökohdasta SomeBodyssä keskitytään yhdessä hyväksyvästi ja lempeästi tutkailemaan 

tunteita, erityisesti sitä, miten kaikki tunteet ilmenevät kehollisina kokemuksina. Pohditaan yh-

dessä sitä, mitä tunteita tunnistaa kokevansa, miltä ja millaisena tuo tunne näyttäytyy ja tuntuu 

omassa kehossa, ja miten tunnekokemus sijoittuu omaan kehoon sekä miten tunne vaikuttaa 

omaan ajatteluun, toimintaan ja sosiaalisiin suhteisiin. 

SomeBodyssa tarkastellaan myös sitä, miten tunteet näyttäytyvät kehollisina, kemiallis-fysikaali-

sina reaktioina: miten eri tunteet näkyvät kehon lämpötilassa, verenkierrossa, sydämen sykkeessä, 

pupillien muutoksessa, kehollisena värinänä jne. Tunne-elämykset saattavat olla voimakkaam-

pia henkilöillä, jotka ovat herkkiä kehostaan tuleville ärsykkeille (esim. sydämen lyöntitiheys), 

vaikka fysiologinen reaktio ei olisikaan voimakkaampi kuin muilla. Toisaalta ihmisten välillä on 

eroja siinä, kuinka voimakkaasti autonominen hermosto reagoi erilaisissa tunnetiloissa. Herkästi 

kehollaan reagoiviin myös esimerkiksi musiikki ja kosketus vaikuttavat voimakkaasti. Vanhoilla 

ihmisillä reaktiot eivät ole niin voimakkaita kuin nuoremmilla. (Svennevig 2005, 23–25.) Yleisen, 

tunteisiin liittyvän tiedon, läpikäynnin ja peilaamisen omiin tunteisiin ajatellaan neutralisoivan 

ja tekevän ymmärrettävämmäksi omien tunteiden kokemista, omia tunnereaktioita, mutta myös 

toisten kokemia, ehkä erilaisiakin tunteita ja niiden reaktioita.

Tunteiden läpikäynnissä tärkeää on ymmärtää, että tunteisiin liittyvää kehon reagointia ei voi es-

tää eikä hillitä, koska reaktion aiheuttaa tahdosta riippumaton autonominen hermosto, joka on 

hypotalamuksen ohjauksen alainen. Hypotalamukseen vuorostaan vaikuttaa aivojen limbinen 

järjestelmä (Mega, Cummins, Salloway & Malloy 1997). Tunteet siis syntyvät meissä siitä huolimat-

ta tahdommeko tai emme (Svennevig 2005, 20–21). Tunteiden fyysisiä reaktioita voi kontrolloida 

vain joiltakin osin. Esimerkiksi kasvojen kaikkia lihaksia ei eri tunnetiloissa pysty millään kontrol-

loimaan. Sen sijaan SomeBodyssa ajatellaan, että tunteiden syntymiseen voidaan osin vaikuttaa 
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omia ajatuksia tutkailemalla ja niihin vaikuttamalla. SomeBodyssa uskotaan kognitiivisen teo-

reettiseen lähestymistapaan perustuen, että tunteet ovat myös läheisessä yhteydessä uskomuk-

siimme, käsityksiimme ja arvostuksiimme. Tähän liittyen SomeBodyssa autetaan tiedostamaan 

sitä, millaisia ajatuksia tunnistamme itseämme koskien, ja miten nuo omat ajatukset tuottavat 

tai edistävät kehossamme tiettyjen tunteiden viriämistä. Tärkeää on tarkastella millaiset aja-

tukset tuottavat niitä tunteita, jotka eivät edistä tavoitteen mukaista tai hyvinvointia edistävää 

toimintaa. SomeBodyssa tutkaillaan yhdessä myös sitä, mitä muita mahdollisia vaihtoehtoisia 

rakentavia tapoja on ajatella, ja miten uudet ajatukset voisivat muuttaa tunteita ja lopulta myös 

tunteiden aktivoimaa toimintaa ja reaktioita. 

3.9 Voimavaroja vahvistava tuki ja sosiaalisten taitojen edistäminen
SomeBodyssa nojataan vahvasti siihen yleiseen tunnettuun tutkimustulokseen, että ihmisen 

kasvulle, kehitykselle ja hyvinvoinnille on äärettömän tärkeää, että kokee itsensä rakastetuksi, 

merkitykselliseksi ja hyväksytyksi omana itsenään. Tämä merkityksellisyyden kokemus ja sen ke-

hittyminen tapahtuvat aina suhteissa toisiin ihmisiin. Onkin todettu, että ihmisen perustarpeita ja 

mielenterveyttä tukevia tekijöitä ovat kuulluksi tuleminen ja kuuluminen johonkin. (Herrala ym. 

2011, 149; Kolk 2017, 199–201.) Pienen lapsen kehityksen osalta vuorovaikutustarve on ehdoton; 

hän tarvitsee ympärilleen aikuisia, jotka tuottavat lapselle kokemuksia rakastetuksi ja hyväksy-

tyksi tulemisesta oman itsenään (Gerhard 2008). Lapsen kasvaessa tulevat merkityksellisemmiksi 

myös muut aikuiset ja vertaisryhmän lapset. Erityisen tärkeää lapsen optimaalisen kehityksen ja 

hyvinvoinnin kannalta on, miten he viestivät lapselle kuulluksi tulemista, ryhmään kuulumista ja 

hänen merkityksellisyyttään tärkeänä ryhmän jäsenenä ja omana itsenään. 

Tutkimusten mukaan turvallisella ja hyväksyvällä vuorovaikutusympäristöllä on kehityksen ja hy-

vinvoinnin kannalta erityisen tärkeä merkitys (Gerhard 2008; Sinkkonen & Kalland 2005). Näiden 

varhaisten kokemusten on sanottu muovaavan olennaisesti luonteenomaisia tapojamme olla 

suhteessa toisiin, luottaa toisiin ja tulla toimeen vaihtelevien tunteiden kanssa. Vaikka voi todeta, 

että lapsuus on toimintatapojemme ja suhtautumisemme osalta erityisen vaikuttavaa, viimeai-

kaiset neurofysiologiset tutkimustulokset ovat tuoneet esille myös myöhempien korvaavien vuo-

rovaikutuskokemusten merkityksen. Tutkimuksissa on selvinnyt, että aivot muokkautuvat paitsi 

lapsuudessa, myös lähes koko eliniän. Tästä syystä turvallisissa vuorovaikutussuhteissa on myö-

hemmin myös mahdollista saada rakastetuksi tulemisen, merkityksellisyyden, turvallisuuden, 

hyväksymisen ja kuulluksi tulemisen kokemuksia. Erityisesti kokemuksia siitä, että kuuluu johon-

kin ja on arvokas ja tärkeä omana ja omanlaisena itsenään (ks. esim. Gerhard 2008; Hughes 2011).
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Näistä lähtökohdista SomeBodyssa huolehditaan siitä, että ryhmätoiminnassa pidetään kiinni 

turvallisen, rakentavan ja kannustavan ilmapiiriin ylläpitämisestä, jossa jokainen ryhmäläinen 

on arvokas omana itsenään. Kukin osallistuu toimintaan omien voimavarojensa perustalta, ja 

ryhmässä toteutettavien harjoitukset ja niihin liittyvät pohdinnat perustuvat vapaaehtoisuuteen. 

Erityisesti kiinnitetään huomioita erilaisuuden hyväksymiseen ja lempeään tutkivaan otteeseen, 

jonka päämääränä on auttaa ryhmäläisiä tutkailemaan erilaisia ja samanlaisia kokemuksia - ke-

hoaistimuksia, tunteita ja ajatuksia - ilman niiden arvottamista. Näin ajatellaan autettavan ryh-

mäläisiä hyväksymään erilaisuutta ja yksilöllisyyttä, omaa ja muiden ainutlaatuisuutta. 

Erityisesti huomiota kiinnitetään voimavarojen tunnistamiseen ja vahvistamiseen. Tähän liittyen 

SomeBody-harjoituksissa huolehditaan siitä, että harjoituksiin on liitetty osioita, joissa tarkastel-

laan ja jaetaan kunkin vahvuuksia ja voimavaroja. Tutkimuksissa on osoitettu, että vertaisryhmis-

sä saatu tuki on erityisen tärkeää. Vertaisryhmä mahdollistaa parhaimmillaan ihmisen kehitys-

potentiaalin käyttöönottoa. Hyvin toimivassa ryhmässä on mahdollista oppia ryhmän taitavilta 

jäseniltä samalla, kun voi jakaa omaa tietotaitoaan ja kokemuksiaan, joista muut ryhmän jäsenet 

hyötyvät. Tämä taas osaltaan vahvistaa omaa merkityksellisyyden kokemusta ja kompetenssin 

kokemusta. 

SomeBodyn toiminta on rakennettu siten, että siinä on mahdollista saada yhteisiä kokemuksia, 

jakaa ajatuksia ja tunteita, pohtia kysymyksiä ja oppia toisten näkemyksistä. Yhteisen keskuste-

lun ja toiminnan kautta esille tulevat erilaiset näkemykset rikastavat omaa ymmärrystä itsestä. 

Ryhmässä jokainen tulee peilanneeksi omaa ajatteluaan ja toisaalta myös muut antavat palau-

tetta, joka ohjaa omaa toimintaa. SomeBodyssa on erityisen hyvä mahdollisuus harjoitella raken-

tavia vuorovaikutustaitoja: ryhmässä tutkaillaan ja opetellaan yhdessä, miten omia tunteita ja 

ajatuksia sanoitetaan toisille vastuullisesti ja rakentavasti. Ryhmätoiminta alkaa heti alusta tun-

teiden ja ajatusten jakamisen opettelulla, ensin vähintään kuvin tai liikkeen ja toiminnan avulla, 

ja heti kun mahdollista, kokemuksia, tunteita ja ajatuksia sanoitetaan itselle ja muille tarkemmin.
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4 SomeBodyn käytännöt

4.1 SomeBody-ryhmätoiminta
Tässä käsikirjassa SomeBody-ryhmätoiminta on kuvattu pienryhmämuotoisena toistuvana 

säännöllisenä toimintana lähtökohtiensa mukaisesti. On kuitenkin hyvä huomata, että SomeBo-

dya voi soveltuvin osin toteuttaa myös yksilöohjauksena SomeBody-ryhmätoiminnan rinnalla 

tai silloin, kun ryhmätoiminta ei ole erityisistä syistä millään mahdollista, mutta SomeBody-toi-

minnasta arvioitaisiin kuitenkin olevan erityistä hyötyä. Tai toisaalta myös muussa vakituisessa 

ryhmämuotoisessa toiminnassa, joissa ryhmäkoko on suurempi, esimerkiksi alakoulun luokka-

työskentelyn osana. Ajattelemme silti, että toistuvassa pienryhmätoiminnassa SomeBody on 

ideansa mukaan parhaimmillaan ja sitä kautta SomeBodyn kokonaisuus tulee hyödynnetyksi. 

Pienryhmätoiminnassa mahdollistuu helpommin moniulotteisempi tavoitteellinen, dialoginen 

ja sosiaalisia taitoja edistävän kehotietoisuuden oppimisen prosessi. SomeBody-ryhmät muo-

dostuvat kokemuksemme mukaan ideaalisimmin 4–8 osallistujasta, koska pienempi ryhmä 

näyttää antavan todennäköisimmin osallistujille paremmat mahdollisuudet tutustua toisiinsa. 

Samalla luottamuksen syntyminen on yleensä nopeampaa ja todennäköisempää. Osallistujien 

määrä on kuitenkin aina arvioitava kohderyhmän mukaan.

Ryhmänohjaajia on pääasiassa kaksi ja lähtökohtaisesti he toimivat moniammatillisena pari-

na. Toteutetuissa SomeBody-piloteissa on huomattu, että kaksi ryhmänohjaajaa mahdollistaa 

tarkemmat havainnot ryhmän ja ryhmäläisten tarpeista. Lisäksi ohjaajat saavat tukea toisiltaan 

ohjaukseen liittyvissä kysymyksissä sekä ryhmätoteutusta suunnitellessa että jälkikäteen reflek-

toidessa. Kokemuksemme mukaan myös kahden ohjaajan – yleensä erilaiset – vahvuudet tu-

kevat hyvin ryhmänohjausta varsinkin, jos ohjaustyö hoidetaan moniammatillisena ohjauksena 

esimerkiksi kuraattorin ja opettajan tai fysioterapeutin ja opettajan ohjaamana. Edellytämme, 

että ainakin toinen ohjaajista on käynyt SomeBody-ohjaajakoulutuksen. Pidämme kuitenkin tär-

keänä, että molemmat ryhmänohjaajat olisivat kouluttautuneet SomeBody-menetelmään. Näin 

voidaan varmistaa, että ohjaus noudattaa menetelmän peruslähtökohtia ja filosofiaa, yhdistäen 

moninäkökulmaista työotetta. 

Ryhmäkertoja suositamme järjestettävän vähintään 10 kertaa ryhmää kohden, ideaali toteutus-

määrä on 10–15 kertaa. SomeBody-pilotoinneissa on huomattu, että 10 ryhmäkertaa mahdol-

listaa riittävän hyvän ryhmäytymisen, luottamuksen syntymisen sekä teemojen riittävän syväl-

lisen käsittelemisen, jotta osallistujilla on aidosti mahdollisuus ymmärtää kehossa tapahtuvien 

prosessien vaikutusta omaan toimintakykyyn. Joskus ryhmäkertoja on hyvä sopia jo etukäteen 
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enemmän, jos esimerkiksi tiedossa on ryhmän haasteellisuus SomeBodyssä käsiteltävien tee-

mojen suhteen. Tällainen ryhmä voidaan sopia jatkuvan esimerkiksi koulun toimintaympäris-

tössä syyslukukauden ajan kerran viikossa. Ryhmätoiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota 

turvallisuuteen: turvallisen ryhmäytymisen ja luottamuksen edistämiseen.  

Ohjaajan on tärkeä huomioida, että luottamuksen edistäminen on lähtökohtana sille, että osal-

listujia voidaan rohkaista jakamaan henkilökohtaisia – osin arkaluontoiseksi koettuja – kehotie-

toisuuteen ja tunteisiin liittyviä kokemuksia ja ajatuksia. Dialogisuuteen ja asioiden jakamiseen 

liittyvien ohjauskäytäntöjen osalta ohjaajan on hyvä olla erityisen tarkka siitä, ettei harjoituksiin 

ja niihin liittyviin keskusteluihin sisälly painostusta tehdä harjoituksia tai kertoa asioistaan. Ku-

takin osallistujaa rohkaistaan toimimaan ja kertomaan asioistaan sen hetkisten kykyjensä ja 

voimavarojensa mukaan. Harjoitusten tai keskustelun jäädessä osallistujalta väliin, asia huomi-

oidaan voimavaralähtöisesti aina kun mahdollista, esimerkiksi tuomalla esiin osallistujan uskal-

lusta ja rohkeutta jättää sanomatta oma näkemyksensä, silloin kun siltä selvästi itsestä tuntuu. 

Tähän mahdolliseen sanoittamattomuuteen liittyen SomeBodyssä käytetään ajatusten, tunneti-

lojen ja kehotuntemusten sanoittamiseen paljon kortteja, värittämistä ja piirtämistä sekä liikettä. 

Ajattelemme, että kuvan, värin ja kehon asennon näyttäminen tai liikkeen tekeminen on usein 

helpompaa kuin asioiden sanoittaminen, ja kertoo kuitenkin osallistujan aktiivisesta osallistu-

misesta ja omien asioiden pohtimisesta ja miettimisestä, vaikkakin ilman niiden suoraa sanoit-

tamista muille ryhmäläisille. Sanoittaminen voi olla osalle osallistujista aluksi erityisen vaikeaa. 

Näissä tilanteissa on tärkeää kannustaa osallistujaa jatkossa sanoittamaan omia kokemuksiaan 

ja näkemyksiään. Ohjaaja voi esimerkiksi tähän liittyen kiittää osallistujaa kuvasta/väristä/piirtä-

misestä, jonka kautta osallistuja on miettinyt asiaa. Lisäksi hänen voi olla hyvä todeta ääneen, 

että jos myöhemmin tuntuu siltä, että onkin tärkeää kertoa jotakin vielä tähän harjoitukseen tai 

myöhempiin harjoituksiin liittyen, haluamme silloin ryhmässä kuulla mielellään osallistujan nä-

kemyksen ja ajatukset. 

SomeBody-ryhmätoiminnassa on vahva painotus liikkeellä, tekemisellä ja toiminnalla – kehon mu-

kaan ottamisella. Kullakin tapaamiskerralla tehdään aina konkreettisia kyseisen kerran orientoitu-

miseen, valittuun teemaan, liittyviä keho- ja liiketietoisuutta tukevia harjoituksia ja käsitellään niihin 

liittyviä kokemuksia yhteisesti keskustellen erilaisten korttien, kuvien, värittämisen ja piirtämisen 

kautta. Kokemusten purkaminen voidaan tehdä myös kehollisten ja toiminnallisten harjoitusten 

muodossa. Erityistä huomiota koko ryhmäprosessin ajan kiinnitetään osallistujien ja ryhmän voi-

mavaroja esiin nostavaan ja hyödyntävään näkökulmaan. Tässä sovelletaan voimavara- ja ratkaisu-

keskeisen teorian lähtökohtia ja vuorovaikutuksellisen ohjauksen konkreettisia työvälineitä. 
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Kullakin ryhmäkerralla arvioidaan kyseisen kerran työskentelyä. Lisäksi koko työskentelyproses-

sin lopussa arvioidaan yhdessä osallistujien kanssa SomeBody-ryhmätoiminnan kokonaisuutta 

ja siinä opittuja taitoja. Ryhmätoiminnan lopuksi arvioidaan ryhmätoiminnan merkitystä ja sen 

aktivoimia voimavaroja liittyen oman kehotietoisuuden, minäkuvan, itsetuntemuksen ja itsetun-

non sekä tunne- ja sosiaalisten taitojen kehittymiseen. Arviointi tehdään edellä mainittujen lisäk-

si myös suhteessa SomeBody-ryhmätoiminnalle asetettuihin ryhmäkohtaisiin tavoitteisiin. 

4.2 Ryhmätoiminnan aloitus ja ryhmäkerrat 
Ryhmätoiminta etenee käytännössä siten, että ryhmätoiminnan alussa ensimmäisellä kerralla 

luodaan ryhmätoiminnan puitteet: 1) keskitytään tutustumiseen ja keskinäisen luottamuksen 

edistämiseen, 2) jäsennetään yhteisesti SomeBody-toiminnan idea ja tavoitteet kyseisessä ryh-

mässä sekä 3) kartoitetaan ryhmäläisten lähtötilannetta kehotietoisuuden, tunne- ja sosiaalisten 

taitojen osalta. 

SomeBody-ryhmätapaamisten punainen lanka, orientoitumisen ja tavoitteiden asettamisen 

jälkeen, on tarkastella omaa minäkäsitystä eri näkökulmista. Tarkastelemme kunkin osallistu-

jan käsitystä itsestään ja toiminnastaan neljän eri osa-alueen kautta: sosiaalinen minä, fyysinen 

minä, emotionaalinen minä ja akateeminen minä (Sandström 2010). Näihin minäkäsityksen osa-

alueisiin liitämme eri kerroilla (kerrat 2–9) koko SomeBody-prosessin osalta keskeiset kehotietoi-

suuden edistämiseen liittyvät sisällöt ja niiden harjoitteet: kehotietoisuus, kehonkuva, liike, asen-

not ja hengitys, rentoutuminen, kosketus, tunteet, reviiri ja vuorovaikutustaidot. Tämä tarkoittaa, 

että SomeBody-ryhmätoiminnan eri kerroilla käsitellään vaihtelevasti edellisiä sisältöjä. 

Yksi SomeBody-ryhmäkerta muodostuu siis yhden minäkäsityksen osa-alueen käsittelystä ja 

vaihtelevasti harjoitteista, jotka liittyvät kehotietoisuuteen, kehonkuvaan, liikkeeseen, asentoi-

hin, hengitykseen, rentoutumiseen, kosketukseen, tunteisiin, reviiriin ja vuorovaikutustaitoihin. 

Näistä SomeBodyn keskeisistä sisältöalueista on aikaisemman maininnan mukaan kuvattu ly-

hyesti myös omat lyhyet teoreettiset yhteenvedot käsikirjan osiossa kolme.  Näitä liitteistä löy-

tyviä yhden sivun mittaisia yhteenvetoja SomeBodyn sisällöistä voit myös käsitellä sellaisenaan 

ryhmässä. Voit esimerkiksi antaa luettavaksi jonkin yhteenvedon myös osallistujille. Lyhyiden 

teoreettisten yhteenvetojen kautta osallistujat hahmottavat paremmin sitä, miksi SomeBody-

toiminnassa keskitytään kulloinkin tiettyyn sisältöön ja tiettyihin harjoituksiin. Käsikirjan lopussa 

on käyttämämme keskeinen kirjallinen lähteistö, jolla voit syventää ymmärrystäsi SomeBody-

menetelmän lähtökohdista ja ryhmätoiminnan ohjaamisen sisältöalueista ja ohjaamisesta.
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Ohjaajan on hyvä huomata, että kaikkien kertojen läpi kulkevia teemoja ovat kuitenkin pääsään-

töisesti kehotietoisuus, hengitys, tunteet, rentoutuminen ja sosiaalinen vuorovaikutus.  Erityisen 

tärkeää on kuitenkin muistaa, että teemat, sisällöt ja harjoitteet valikoituvat aina kohderyhmän 

mukaan ja niitä sovelletaan kohderyhmälle ja asetettuihin tavoitteisiin sopivaksi. Samalla oh-

jaustyössä on tärkeää pitää mielessä SomeBody-menetelmän teoreettiset tausta- ja ydinajatuk-

set ja niiden vahva huomioiminen erilaisten soveltavien harjoitusten valinnassa. Kehotietoisuus, 

yksilön suhde omaan kehoonsa sekä oman kehon ja sen toiminnan suhde muihin ihmisiin ja 

ympäristöön ovat teemoja, jotka ovat pohjana jokaiselle harjoitteelle ja ryhmäkerralle.

Tässä käsikirjassa on kuvattu SomeBody-toiminnan eteneminen niin, että se noudattaa toteu-

tettujen SomeBody-ryhmien yhteydessä toimivaksi osoittautunutta rakennetta koskien kerto-

ja, niiden teemoja ja harjoitteita sekä edellisten järjestystä. Kuitenkin haluamme korostaa, että 

kertojen sisällöt ja niiden järjestys voivat joissakin ryhmissä edetä myös toisin: joustavasti sen 

mukaan, mitä ryhmän tavoitteet edellyttävät. Erityisesti haluamme todeta, että osassa ryhmiä 

esimerkiksi minäkäsityksen eri osa-alueiden käsittelyssä voidaan huomioida erityistä tarkaste-

lua vaativat osa-alueet ja käyttää monta ryhmäkertaa yhteen osa-alueeseen tarpeen mukaan. 

SomeBody-ryhmätoimintaa ohjatessamme olemme huomanneet, että joissakin ryhmissä – eri-

tyisesti pienten lasten tai erityistarpeita omaavissa lasten, nuorten ja aikuisten ryhmissä – har-

joitusten samanlaiseen toistuvuuteen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Esimerkiksi niin, 

että ryhmän aloitus, rentoutus ja liikeharjoitukset noudattavat pääosin samaa kaavaa joka ta-

paamiskerralla, kerta kerralta vain vähän uutta harjoitusta lisäten. Tämä lisää joissakin tilanteissa 

osallistujien turvallisuutta ja luottamusta ryhmässä ja mahdollistaa kuitenkin pidemmällä työs-

kentelyllä kehotietoisuuden lisääntymistä. 

Suosittelemme tästä huolimatta kaikkien minäkäsityksen osa-alueiden läpikäymistä siinäkin ti-

lanteessa, että ohjaaja haluaisi ryhmän tavoitteiden mukaan keskittyä erityisen paljon yhteen 

minäkäsityksen osa-alueeseen. Olemme huomanneet ryhmiä ohjatessamme, että kaikkien osa-

alueiden läpikäynti jollain tasolla auttaa osallistujia jäsentämään omia erilaisia puolia sekä omia 

voimavaroja uudesta näkökulmasta, ja samalla se lisää hyväksyvää suhtautumista itseen. Tämä 

näyttää kokemuksemme mukaan liittyvän siihen, että pohtiessaan useita eri osa-alueita osallis-

tuja huomaa, että vaikka toisella minäkäsityksen osa-alueella on erityisiä haasteita, toisella mi-

näkäsityksen osa-alueella voi olla myös erityisiä vahvuuksia. Tämä näyttää auttavan myös siihen, 

että ryhmäläiset oppivat paremmin ymmärtämään ja hyväksymään toisten ryhmäläisten erilai-

suutta, jonka ajattelemme ja uskomme heijastuvan myös muihin sosiaalisiin suhteisiin.  
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Tämän käsikirjan SomeBody-toiminta koostuu kymmenestä ryhmäkerrasta, joiden  

pääteemat ovat: 

1. Tutustuminen, orientoituminen SomeBody-ryhmätoimintaan 

2. Sosiaalinen minä, vuorovaikutus

3. Sosiaalinen minä, reviiri

4. Fyysinen minä, hengitys

5. Fyysinen minä, kehonkuva, asento- ja liiketietoisuus 

6. Emotionaalinen minä, tunteet kehossa ja mielessä, kehotietoisuus

7. Emotionaalinen minä, tunteet vuorovaikutuksessa

8. Akateeminen minä, hengitys ja ääni 

9. Minäkäsitysten yhteenveto, kosketus ja rentoutuminen

10. Ryhmätoiminnan lopetus, kosketus ja rentoutuminen.  

Tässä esimerkkimallissa yhtä minäkäsityksen osa-aluetta käsitellään pääsääntöisesti kahtena 

peräkkäisenä kertana. Tällainen käsittely antaa mielestämme mahdollisuuden syventyä aihee-

seen riittävästi, ja osallistuja saa palata mieleen nousseisiin ajatuksiin. Saman teeman käsittely 

toisellakin kerralla auttaa prosessoimaan ja vahvistamaan käsityksiä ja ajatuksia. Joissakin ryh-

missä voi olla kuitenkin tarpeen pysähtyä jonkin teeman ympärille useaksikin kerraksi tai toisaal-

ta yhden kerran käsittely jonkin teeman osalta voi myös olla riittävä. 

Tässä esitellyssä esimerkkimallissa jokainen ryhmäkerta, ensimmäistä kertaa lukuun ottamatta, 

on jaettu viiteen osioon. Osiot helpottavat ryhmäkertojen ymmärtämistä ja seuraamista sekä oh-

jaajien että ohjattavien osalta. Osiot ovat: 

 Aloitus: Fiilisjana 

1.  Orientoituminen hetkeen ja SomeBody-ryhmätoimintaan  

2. Mitä minulle ja keholleni kuuluu tänään?

3.  Kerran teema ja harjoitteiden tekeminen  

4.  Rentoutus  

5.  Miltä tuntuu nyt?

 Lopetus: Fiilisjana. 
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Orientoituminen hetkeen ja SomeBody-ryhmätoimintaan
Ennen varsinaista ryhmätoiminnan aloitusta ryhmässä tehdään jokaisella kerralla fiilisjana, joka 

voi olla SomeBodyn vaikuttavuutta ja merkitystä mittaava Fiilismittari tai toiminnallinen fiilisja-

na. Erilaisia fiilistä arvioivia tapoja on kuvattu tarkemmin luvussa 5, Arviointikäytännöt Some-

Body-ryhmätoiminnassa. Koska SomeBody-ryhmätoiminnan peruskulmakivi on kehollisuus ja 

siihen kiinteästi liittyvä liike ja toiminnallisuus, jokainen ryhmäkerta alkaa kehoa jollain tavalla 

huomioivalla toiminnallisella harjoitteella, orientoitumisella ryhmäkertaan. Orientoitumisharjoi-

te auttaa keskittymään meneillään olevaan hetkeen ja ryhmäkertaan. Keskittyminen suunnataan 

SomeBody-ajatuksen mukaisesti omaan itseen, kehoon ja kehon tuntemuksiin. On tärkeää, että 

heti tapaamisten alkuhetkistä lähtien osallistujia ohjataan olemiseen, jossa on mahdollisuus 

keskittyä rauhassa omaan kehoon ja siihen mitä kehossa tapahtuu juuri nyt: mitä tuntemuksia 

kehossani on, mitä ajatuksia ja tunteita tunnistan tässä hetkessä. Ohjaajan on siis tärkeä huoleh-

tia tähän hetkeen ja läsnäoloon orientoitumisesta niin, että rauhoittuminen kehoon, tilaan ja het-

keen on osallistujille aidosti mahdollista. Alkuorientaatio voi olla rauhallinen rentoutushetki, joka 

auttaa rauhoittumaan ja keskittymään, tai kehon jännittyneisyyttä purkava harjoitus tai muu lii-

kettä hyödyntävä keskittymisharjoitus. Jokaisen ryhmäkerran kohdalla käsikirjan toisessa osassa 

on kerrottu kunkin orientoitumisharjoitteen tavoitteet tarkemmin. Joissakin ryhmäkerroissa on 

esitetty useampikin orientoitumisharjoite (A, B). Tämä tarkoittaa sitä, että voit valita esimerkeistä 

jonkin harjoitteen, sen, joka sopii kyseiselle kohderyhmälle ja kyseiseen hetkeen paremmin. Jos 

tuntuu siltä, että esitetyt esimerkit eivät sellaisenaan toimi, voit myös suunnitella itse oman muo-

katun version harjoitteesta tai etsiä muiden kertojen orientoitumisharjoitteista sopivamman tai 

etsiä vastaavan harjoitteen muista lähteistä.

Mitä minulle ja keholleni kuuluu tänään? 
Alkuorientaation jälkeen varataan aikaa Mitä minulle ja keholleni kuuluu tänään -keskusteluun, 

jossa osallistujilla on mahdollisuus kertoa kuulumisiaan, omia ajatuksiaan, tunteitaan sekä tun-

temuksia ja aistimuksia kehostaan. Tässä käsikirjassa kuvatussa mallissa ensimmäinen keskus-

telu on jokaisella kerralla samanlainen. Ajattelemme tämän mallin luovan ryhmään turvallisuut-

ta ja luottamusta, kun jokaiselle on varattu aikaa omien ajatusten, tunteiden sekä kehollisten 

aistimusten ja tuntemusten jakamiseen. Saman kaavan toistaminen poistaa jännitystä ja auttaa 

rauhoittumaan, kun jokainen tietää mitä seuraavaksi tapahtuu. Lisäksi tässä kohden voidaan 

käsitellä edellisellä kerralla mietityttämään ja vaikuttamaan jääneitä asioita ja mahdollisia ryh-

mätoimintaan liitettyjä kotitehtäviä, joita suosittelemme liittämään SomeBody-ryhmätoiminnan 
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osaksi. Jos ohjaaja ennakoi, että asiat ovat herättäneet jatkopohdintoja ryhmätapaamisen jäl-

keen, tähän osioon kannattaa varata aikaa enemmän. 

Kerran teema ja harjoitteiden tekeminen
Kun ensimmäiseen harjoitteeseen liittyvät havainnot ajatuksista, tunteista ja kehoaistimuksis-

ta sekä sen hetkisistä kuulumisista ovat vaihdettu, siirrytään ”pääharjoitteisiin”. Tämä tarkoittaa 

sitä, että harjoitteet on koottu niin, että ne tukevat ryhmäkerralle valittua pääteemaa ja muita 

kehotietoisuutta edistäviä sisältöjä. Tämä auttaa hahmottamaan ryhmäkertoja ja myös osallistu-

jille on helpompaa kertoa, millaisia asioita tapaamisella käsitellään. Tässä käsikirjassa jokaisessa 

kuvatussa ryhmän tapaamiskerrassa (osio 2) on kerrottu yleisesti teeman ja harjoitteiden tavoit-

teet. Näin ohjaajan on helppo orientoitua siihen, mitä kyseisen kerran harjoitteilla tavoitellaan. 

Lisäksi tässä kohden ohjaajan kannattaa muistaa käsikirjan kolmannen osion lyhyet tavoitteiden 

yhteenvedot, joita voi tarvittaessa käyttää ryhmänohjauksessa esimerkiksi jakamalla niitä osal-

listujille.

Jokaisella ryhmäkerralla on esitettynä erilaisia harjoitteita liittyen ryhmäkerran teemaan, (A, 

B…). Tämä tarkoittaa sitä, että ryhmäkerralla ei kuitenkaan tarvitse tehdä kaikkia harjoitteita, 

vaan ohjaaja voi valita näistä kerran tavoitetta tukevista harjoitteista kohderyhmälle sopivimmat 

harjoitteet, esimerkiksi A ja C. Jos jokin harjoite jää tekemättä, sen voi myös siirtää seuraavalle 

kerralle ja vastaavasti voi liittää ryhmäkertaan jostakin toisesta ryhmäkerrasta ryhmän tilantee-

seen sopivan harjoitteen. 

Harjoitteiden jälkeen on tärkeää purkaa kehoaistimukset ja tuntemukset sekä ajatukset ja tun-

teet, joita harjoite tai harjoitteet herättivät. Purkukeskustelutavat on kuvattu jokaisella ryhmäker-

ralla harjoitteiden yhteydessä. Osa harjoitteista on hyvä purkaa heti harjoitteen jälkeen, mutta 

joskus voidaan tehdä ensin useampikin harjoite ja purkaa ne kaikki yhdessä. Tässä purkukes-

kusteluja on enemmän kuvattu kuitenkin jokaisen harjoituksen jälkeen erikseen. Näin annetaan 

mahdollisuus ja esimerkkiä tärkeänä pitämäämme ajatukseen siitä, että kaikkiin harjoituksiin 

liittyvät kokemukset on tärkeää käsitellä kullakin kerralla. Jos purku tehdään usean harjoitteen 

jälkeen yhtenä purkukeskusteluna, on tärkeää huolehtia siitä, että purussa käydään läpi jokai-

sen harjoitteet herättämät keholliset aistimukset tai tuntemukset, ajatukset ja tunteet. Mikäli 

harjoitteen yhteydessä esitetty purkukeskustelumalli ei sovi kyseiselle kohderyhmälle tai juuri 

meneillään olevaan hetkeen, voit käyttää muita purkukeskustelumalleja, joita on esitetty muilla 

ryhmäkerroilla ja muiden harjoitteiden yhteydessä.  Suosittelemme käyttämään puruissa sanoit-
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tamisen lisäksi mahdollisimman luovasti ja monimuotoisesti kortteja, värejä, piirtämistä, värittä-

mistä, näyttelemistä, pantomiimia, adjektiivilappuja, lattialla vastauslappujen päällä liikkumista, 

peukutusta jne., jotta paremmin mahdollistuisi kunkin osallistujan mahdollisuus tuoda esille 

näkökulmansa. Lisäksi moninaisuus kannustaa huomaamaan erilaisia tapoja ilmaista omat ko-

kemukset ja havainnot sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. 

Rentoutus 
Niin kuin edellä olemme tuoneet esille, SomeBody-toiminnan yksi tärkeimmistä tavoitteista on 

rentoutuminen ja sen opettelu. Tämän vuoksi jokaisen ryhmäkerran loppuvaiheessa tehdään 

rentoutusharjoitus. Tämä luo myös turvallisuutta ryhmään, kun kaikki tietävät, että ryhmäker-

ran lopussa on rentoutusharjoitus. Jokaisella ryhmäkerralla on kuvattu rentoutusharjoituksen 

tavoitteet. Pääsääntöisesti käsikirjaan kirjattu rentoutusharjoitus liittyy kyseisellä ryhmäkerralla 

käsiteltyyn teemaan. Rentoutukseen liittyy myös aina rentoutusharjoitteen purku, joka on kuvat-

tu jokaisen rentoutusharjoituksen jälkeen. Jos rentoutusharjoituksia on kuvattuna kaksi, A ja B, 

voit valita jommankumman harjoitteen. Voit myös toistuvasti käyttää jonkin aikaisemman kerran 

rentoutusharjoitusta, jonka ryhmäläiset ovat kokeneet hyväksi tai jostain syystä tuo rentoutus-

harjoitus sopii arviosi mukaan ryhmään tai tukee muuten päivän teemaa. 

Miltä tuntuu nyt? 
Rentoutusharjoituksen ja siihen liittyvän purkukeskustelun jälkeen ryhmäkerta päätetään. Tässä 

mallissa loppupurkuun on esitetty kaksi toimintatapaa. Joka toisella kerralla loppupurku toteu-

tetaan tunne- tai kuvakorteilla ja joka toisella kerralla vahvuuskorteilla. Voit myös valita jonkin 

muun mallin loppupurkuun, jos se sopii kohderyhmälle paremmin. Pääasia on, että jokainen 

kerta päätetään selvästi ja osallistujat saavat kertoa ajatuksiaan ja tunteitaan ryhmän lopetus-

hetkeen liittyen. Loppukeskustelu on myös tärkeää palautetta ohjaajille ja auttaa seuraavien 

kertojen suunnittelussa. Tämän lisäksi ryhmätapaamisen päätöskohtaan sisältyy fiilismittarin 

toteuttaminen, joka on tarkemmin kuvattuna luvussa 5, jossa kuvataan SomeBody-menetelmän 

arviointikokonaisuus. Fiilismittari voidaan myös täyttää Miltä tuntuu nyt? -osion aluksi ja käydä 

tämän pohjalta lyhyt keskustelu miltä tuntuu nyt, mitä ajatuksia, tunteita ja kehoaistimuksia ryh-

män lopussa itsessään havainnoi.  

4.3 Pareihin tai ryhmiin jako SomeBodyssa
SomeBody-toiminnan yhtenä keskeisenä lähtökohtana on lisätä kunkin osallistujan vuorovai-

kutustaitoja, dialogia ryhmäläisten kesken ja saada osallistujia ryhmätoiminnassa miettimään 
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kokemuksiaan, näkemyksiään ja kehittymistarpeitaan koskien heidän sosiaalisia taitojaan. Ryh-

mäkertojen aikana harjoitellaan sekä tuttujen että vieraiden ihmisten kanssa toimimista. Yleisesti 

tiedämme, että kahdestaan parin kanssa keskustelu tai pienryhmässä toimiminen, keskustelu ja 

ajatuksien jakaminen on osalle osallistujalle huomattavasti helpompaa kuin suuremmalle ryh-

mälle puhuminen. Tämän vuoksi SomeBody-toiminnassa – vaikkakin se on yleensä pienryhmä 

itsessään – osallistujat jaetaan usein pareihin tai 3–4 hengen ryhmiin. 

Koska harjoitteita ja tilanteita, joissa osallistujat ovat pareittain tai pienryhmissä, on paljon, jokai-

seen ryhmäkertaan ja niihin liittyviin harjoitteisiin ei aina ole erikseen kirjoitettu, miten parit tai 

ryhmät jaetaan. Olemme kuitenkin kirjanneet kunkin kerran yhteyteen ohjaustyötä helpottaak-

semme sellaisia parien ja ryhmien muodostamisen harjoitteita, jotka tukevat SomeBodyn ideaa 

ja lähtökohtia. Näistä voit poimia juuri sinun ryhmääsi sopivat harjoitteet, kun sisältöön liittyvä 

harjoite vaatii pareihin tai ryhmiin jakamista. Olemme koonneet nuo harjoitteet vielä erikseen 

kolmannen osan liitteeseen 3, josta on helppo poimia kehotietoisuuteen, liikkeeseen, hengityk-

seen, kosketukseen, tunteisiin ja sosiaalisiin taitoihin liittyviä parinjakamisharjoitteita. Olemme 

SomeBodyn ryhmänohjauskokemuksen kerryttyä tehneet havainnon siitä, että SomeBodyn läh-

tökohtia ja sisältöjä – siis kehotietoisuutta, tunne- ja sosiaalisia taitoja – tukevat parien ja ryhmi-

en muodostamisen harjoitteet tukevat ryhmän prosessointia. Pidämme tärkeänä, että pareihin ja 

ryhmiin jaot tehdään menetelmillä, jotka tukevat ja edistävät kunkin kerran teemaa ja tavoitteita. 

Tältä pohjalta suosittelemme liitteenä olevien tai vastaavantyyppisten harjoitusten käyttämistä 

SomeBody-ryhmätoiminnan osana. Erityisesti suosittelemme niitä pariksi muodostumisen har-

joituksia, joissa kehollisuus otetaan tietoisesti ja vahvasti mukaan.
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5 Arviointikäytännöt SomeBody- 
ryhmätoiminnassa
SomeBody-toimintaan kuuluu aina toiminnan vaikutusten arviointi. Näemme jatkuvan arvi-

oinnin erityisen merkitykselliseksi ja luonnolliseksi SomeBody-toiminnan osaksi. Koska Some-

Bodyssa on kyse kehotietoisuuden ja tietoisuustaitojen edistämisestä, on SomeBody-ryhmissä 

olennaista myös keskittyä asioiden tiedostamiseen ja jäsentämiseen. Näiden kehittäminen edel-

lyttää lähtökohtaisesti jonkinlaista oman kokemuksen ja toimintojen jatkuvaa arviointia. Tästä 

syystä SomeBody-ryhmätoiminnassa reflektoidaan ja arvioidaan paljon. Olemme SomeBody-

ryhmien ohjauksessa havainneet, että toiminnan arviointi ja omakohtainen reflektointi auttavat 

osallistujia eteenpäin oman kehotietoisuutensa edistämisessä. 

Lisäksi arviointi palvelee SomeBody-menetelmän edelleen kehittämistä kunkin ohjaajan omaan 

toimintaympäristöön ja asiakasryhmään soveltuvaksi. Laajemmasta näkökulmasta katsottuna 

arviointi mahdollistaa sen seuraamisen, mitä merkitystä ja vaikutuksia SomeBody-toiminnalla 

on osallistujien toimintakykyyn ja heidän lähiyhteisöönsä. 

Ohessa olemme kuvanneet SomeBody-ryhmätoimintaan liittyvän arvioinnin kokonaisuuden. 

Ensin kuvaamme toiminnassa systemaattisesti käytettävät arvioinnin menetelmät: Fiilismittarin 

ja SomeBody-mittarin, niiden sisällöt ja käytön (ks. myös osio 3). Sen jälkeen pohdimme lyhyes-

ti arvioinnin haasteita lapsiryhmien kohdalla. Tämän jälkeen esittelemme sitä, miten ryhmään 

osallistujien läheiset ja heidän kanssaan toimivat ammattilaiset voivat arvioida SomeBody-ryh-

mätoiminnan merkitystä ja vaikutuksia osallistujien kehotietoisuuden kehittymiselle. 

Pidämme SomeBodyn vaikuttavuuden osoittamisen ja todentamisen osalta tärkeänä, että ryh-

mäläisen lähellä toimivien ihmisten arviointia otetaan mukaan osaksi SomeBody-toiminnan to-

teutusta. Tästä lähtökohdasta kannustamme ohjaajia huolehtimaan myös osallistujien lähellä 

toimivien ihmisten mukaan ottamista arviointiin sekä ryhmätoimintaa aloitettaessa että lope-

tettaessa. Yhteisöllisen arvioinnin kautta saatava mahdollinen vaikutusten näyttö auttaa osal-

taan ammattilaisia perustelemaan resursseja SomeBody-ryhmätoimintaan tai sen jatkumiseen 

omassa toimintaympäristössä. 
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5.1 Fiilismittari 
SomeBody-ryhmätoiminnassa jokaisella kerralla SomeBodyn merkitystä ja vaikuttavuutta mita-

taan fiilismittarilla. Fiilismittari mittaa yhden ryhmäkerran aikana tapahtunutta muutosta yksilön 

mielialassa. Ajattelemme mielialan ja fiiliksen muutoksen kertovan yleisellä tasolla pääsääntöi-

sesti siitä, onko ryhmätoiminta tuottanut tuntemuksia, joiden kautta ryhmätoiminta koetaan 

mielekkääksi ja tärkeäksi. Näemme tämän itseisarvona ja yhtenä SomeBody-toiminnan keskei-

senä tavoitteena. Ajattelemme, että merkityksellisyyden ja mielekkyyden kokemukset lisäävät 

hyvinvointia ja toimintakykyä osallistujien elämässä. 

Fiilismittarin perimmäinen tarkoitus on antaa yksilölle hetki miettiä omaa mielialaansa ja omaa 

”fiilistä” ja tunnetilaansa juuri nyt. Fiiliksiin liittyvä toistuva pysähtyminen mahdollistaa osallistu-

jille omien tunnetilojensa ja niiden vaikutusten paremman tiedostamisen ja sitä kautta mahdolli-

suuden myös ohjata omaa toimintaa hyvinvointia tukien. Ajattelemme, että fiilismittari jatkuvasti 

toistettuna opettaa ymmärtämystä omista ja muiden tunnetiloista ja niiden vaihtelusta. Samalla 

se opettaa osallistujaa sanallistamaan oman mielialansa itselle ja muille. Tämä auttaa osallis-

tujaa myös huomaamaan tunteiden ja fiilisten vaihtelevuuden ja vaihtelevuuden normaaliuden 

elämässä yleensä. Yhteisten keskustelujen kautta voidaan jäsentää sitä, että osallistujilla voi olla 

monenlaisia tunteita ja fiiliksiä, vaikka ympäristö ja toiminnat ovat osin samoja. Toisaalta tunteet 

ja fiilikset vaihtelevat omalla kohdalla tilanteiden muuttuessa. SomeBody-ryhmän ohjaajille Fii-

lismittari antaa tiedon siitä, millaisella mielialalla osallistujat tulevat ryhmään ja millaisella mie-

lellä he lähtevät ryhmästä. Tämä on tärkeää huomioida ryhmän ohjauksessa kyseisellä kerralla 

sekä seuraavaan tapaamiseen suunnitteluun liittyen. Kaikki fiilikset ovat ohjaajille ja osallistujille 

yhtä tärkeää tietoa, olivatpa fiilikset ja tunnetilat negatiiviseksi tai positiiviseksi koettuja. Erityi-

sesti näissä yhteyksissä ohjaajalla on mahdollisuus tarkastella ja ohjata osallistujien kykyjä tie-

dostaa tunteitaan sekä näyttää ja hallita niitä rakentavasti.

Fiilismittarin voi toteuttaa monella eri tapaa, mutta mittarissa on kuitenkin aina sama idea. Fiilis-

mittari on jana, jonka toisessa päässä on surulliset kasvot ja toisessa päässä hymyilevät kasvot. 

Yksilö merkitsee ryhmäkerran alussa ja lopussa oman fiiliksensä janalle. Ohjaajan on hyvä tässä 

yhteydessä huomioida ja sanallistaa osallistujille se, että fiiliksen ei tarvitse ryhmän aloitustilan-

teessa liittyä SomeBody-ryhmään, vaikka tilanne helposti saattaa ohjata siihen ja toisaalta fiilis 

voi ilman muuta liittyä tietenkin myös tähän. Fiilis voi olla myös tunne, jota osallistuja on tunte-

nut päivän aikana, ja jonka päivän tapahtumat ovat aiheuttaneet, ja tuo tunne on edelleen val-
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litsevana ryhmään tultaessa. Alla on esitelty muutamia kokemuksemme mukaan hyviä fiiliksen 

mittaustapoja.

Fiilismittari voi olla 10 cm pitkä jana paperilla. Jokaiselle osallistujalle voidaan jakaa omat fiilisja-

nat, jolloin muut osallistujat eivät näe, mihin kohtaan jokainen merkitsee oman fiiliksensä. Näin 

jokainen saa rauhassa miettiä omaa mielialaansa ja merkitä sen rehellisesti omalle janalleen. 

Ryhmäkerran lopussa fiiliksen voi merkitä samalle janalle kuin alussa tai uudelle paperille. Jos 

fiiliksen merkitsee samalle janalle sekä alussa että lopussa, osallistuja näkee heti itse mihin koh-

taan on merkinnyt alussa fiiliksen. Tämä voi olla hyvä asia, mutta voi luoda myös paineita siitä, 

että lopussa pitää merkitä parempi fiilis kuin alussa. SomeBodyn koko ryhmätoteutuksen vaiku-

tuksia arvioidessa olemme käyttäneet tätä SomeBody-menetelmässä vakioitua 10 cm:n fiilisja-

naa, jossa fiilis on merkitty omalle paperilleen alussa ja lopussa. Näin olemme voineet vertailla 

yhdellä ryhmäkerralla sekä eri ryhmäkertojen välillä tapahtunutta fiiliksen muutosta. Jos omassa 

ryhmätoiminnassa ei tarvitse tehdä jatkuvaa seurantaa osallistujien fiilisten muutoksista, suo-

sittelemme käyttämään eri ryhmäkerroilla erilaisia tapoja ilmaista ja kertoa fiilis sekä alussa että 

lopussa. Fiilisjana löytyy osion 3 liitteistä.

Fiilismittari voi myös olla kaikille yhteinen iso paperi. Tällöin muut ryhmäläiset näkevät mihin 

kohtaan muut ovat laittaneet merkin. Jos toteuttaa kaikille yhteisen fiilismittarin, on tärkeää oh-

jeistaa osallistujia ajattelemaan vain omaa tunnetilaansa ja olla välittämättä siitä, missä kohtaa 

muiden osallistujien fiilikset ovat.

Fiilismittari voi olla myös toiminnallinen. Ohjaaja voi näyttää mielikuvituksellisen janan lattialta, 

esimerkiksi toisessa päässä huonetta on erittäin huono fiilis ja toisessa päässä on erittäin hyvä 

fiilis, keskivaiheilla fiilis on ”ei hyvä eikä huono”. Osallistujat asettuvat kuvitteelliselle fiilisjanalle 

oman fiiliksensä mukaan. Tässä kohtaa voidaan purkaa fiilismittari niin, että jokainen saa kertoa 

oman fiiliksensä tai tunnetilansa ja miksi asettui juuri siihen kohtaan janaa. Sama tehdään lo-

pussa ja ohjaajan johdolla voidaan pohtia mikä mielialassa muuttui ja asettuiko nyt eri kohtaan 

janalla ja miksi.

Fiilismittari kannattaa valita ryhmän tavoitteiden mukaan ja kohderyhmään sopivaksi. Lapsil-

la fiilismittarissa voidaan käyttää eri tunnetiloja ilmaisevia kasvoja tai kuvia. Pienten lasten on 

helpompi hahmottaa esimerkiksi viisiportaisesta kuvista koostuvasta fiilismittarista oma tunne-
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tilansa. Fiilismittarissa voi olla myös numerot nollasta kymmeneen. Toiminnalliselle janalle voi 

merkitä fiiliksen erilaisia välineitä hyödyntäen kuten magneeteilla, korteilla tai väreillä. 

 Näistä fiilismittarivaihtoehdoista voit valita kohderyhmälle sopivan fiilismittarin, joka tehdään 

aina ryhmäkerran alussa ja lopussa. Voit myös käyttää eri ryhmäkerroilla erilaisia fiilismittareita. 

Lisäksi voit käyttää, muokata ja kehitellä niitä edelleen oman ryhmän tarpeiden mukaiseksi. 

5.2 SomeBody-mittari
SomeBody-menetelmän kehitystyössä on mallinnettu SomeBody-mittari, arviointilomake, jolla 

selvitetään yksilön omia käsityksiä koskien hänen kehonkuvaansa, kehotietoisuuttaan, tunne-

taitojaan ja sosiaalisia taitojaan. Mittarilla arvioidaan näitä ja näihin liittyviä taitoja tai osaamista 

tutuissa arkitilanteissa tuttujen ihmisten kanssa ja haasteellisissa vieraissa tilanteissa. Some-

Body-mittari on suunniteltu käytettäväksi 11-vuotiaasta alkaen mittaamaan nuoren ja aikuisen 

tunnetaitoihin, sosiaalisiin taitoihin ja kehotietoisuustaitoihin liittyviä muutoksia SomeBody-

ryhmätoiminnan aikana. Mittarissa on väittämiä liittyen edellä mainittuihin osa-alueisiin liittyviin 

taitoihin. Väittämät on jaoteltu kolmen teeman alle, jotka ovat keskeisiä SomeBody-toiminnassa. 

Teemat ovat 1) omien tunteiden tunnistaminen ja ilmaiseminen, 2) vuorovaikutustaitojen ja ryh-

mässä toimimisen taitojen tunnistaminen sekä 3) kehollisuuden tunnistaminen ja hallinta.

Mittarissa on yhteensä 40 kysymystä, joista osassa on A- ja B-kohta. Kysymyksissä, joissa on A- 

ja B-kohta, arvioidaan kyseistä taitoa ja osaamista sekä tutussa ympäristössä tuttujen ihmisten 

seurassa että oudossa tilanteessa vieraiden ihmisten seurassa. Taidon ja osaamisen arviointi ta-

pahtuu asteikolla 0–10, jossa asteikon toinen ääripää (0) merkitsee, ettei yksilö tunnista väittä-

mässä ilmaistua taitoa tai osaamista itsessään ollenkaan ja toinen ääripää (10) ilmaisee parhaan 

mahdollisen taidon tai osaamisen. Jokaisen teeman alla on myös avoin kysymys, johon voi kirja-

ta vapaasti ajatuksiaan omista taidoistaan ja osaamisesta kyseiseen teemaan liittyen. 

Pidämme tärkeänä, että mittari täytetään heti toiminnan alkaessa ensimmäisellä kerralla siten, 

että se yhdistetään SomeBody-ryhmän tavoitekeskusteluun. SomeBody-mittarin täyttämisen 

kautta osallistujille jäsentyy heti toiminnan alkaessa alustavaa kuvaa siitä, mistä SomeBodyssa 

on kysymys ja mihin asioihin ryhmässä kiinnitetään huomiota. Kokemuksemme mukaan ohjaa-

jan kannattaa lyhyesti käydä läpi arviointilomaketta ja antaa ohjeita sen täyttämisestä ennen 

kuin osallistujat aloittavat vastaamisen. Samassa yhteydessä voi lyhyesti tuoda esille SomeBody-

toiminnan perusideaa. On hyvä huomata, että mittari voi olla osalle haastavakin täytettävä ja 
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siksi siihen on hyvä varata riittävästi aikaa (vähintään 20 min). Joskus mittarin eri osioihin voi-

daan vastata eri kerroilla, jos lomakkeen täyttäminen tuntuu kyseisessä ryhmässä selvästi liian 

haastavalta yhdellä kerralla. Näissä tilanteissa on hyvä huolehtia siitä, että ryhmäkertojen teemat 

sopivat yhteen mittarin eri osioiden kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ohjaaja huolehtii 

siitä, että arviointi täytetään kustakin osiosta ennen kuin siirrytään selvästi siihen liittyviin harjoi-

tuksiin. SomeBody-mittari löytyy osiosta kolme.

Viimeisellä kerralla täytetään SomeBody-mittari uudelleen ja sen jälkeen käsitellään yhdessä 

osallistujien kanssa mittarin vastauksia koskien alku- ja loppumittausta. Erityisesti huomiota 

kiinnitetään niihin kohtiin, joissa on tapahtunut osallistujien mielestä muutosta tai kehittymistä 

verrattaessa alkuun annettuja vastauksia ja ryhmätoiminnan lopuksi annettuja vastauksia. Ajat-

telemme, että mittarin uudelleen täyttäminen lopetusvaiheessa jäsentää erityisesti osallistujille 

tunteisiin, vuorovaikutukseen ja kehotietoisuuteen liittyvien taitojen muutosta, kehitystä ja ke-

hittymistarpeita. Lisäksi mittarin perustalta käytävä keskustelu mahdollistaa ryhmän prosessin 

tietoisemman tarkastelun ja antaa eväät selkeälle ryhmän päättämiselle.  

5.3 SomeBody-toiminnan arviointi lasten ja ammattilaisten kanssa 
Ryhmän ohjaajan olisi hyvä arvioida, pystyvätkö alakouluikäiset ryhmään osallistuvat lapset täyt-

tämään edellä esitellyn SomeBody-mittarin. Jos katsot, että ryhmäsi lapsilla on kykyä ymmärtää 

kysymykset ja vastata niihin, voit käyttää lomaketta ryhmätoiminnan alkaessa ja loppuessa myös 

10–12-vuotiailla. Lomake on kuitenkin haastava mietittävä lapsille ja näin ollen siihen pitää va-

rata erityisesti käsittelyaikaa. Lomakkeen voi näissä tilanteissa täyttää aina yhdessä, vaikka yksi 

osio kerrallaan (lomake sisältää kolme osiota). Osioiden välissä voi tehdä muita harjoituksia ku-

ten erilaisia tutustumisharjoituksia. 

SomeBody-menetelmää kehittäessämme olemme kokeilleet erilaisia arviointimalleja arvioides-

samme sitä, miten SomeBody-ryhmätoiminta on vaikuttanut lasten kehotietoisuus-, tunne- ja 

vuorovaikutustaitoihin. Pienten lasten kanssa käytetyt arvioinnin menetelmät ovat kokemuk-

semme mukaan kuitenkin monella tapaa haasteellisia ja tulosten mittaaminen on vaikeaa. 

Olemme kokeilleet videointia, jossa lapset ohjataan rentoutumaan ja tekemään kehollisia har-

joituksia sekä ryhmätoiminnan alussa että lopussa. Lapset ovat myös piirtäneet omakuviaan ja 

nimenneet kehonosia ja tunteita. Nämä tehtävät on sittemmin toistettu toiminnan loppuessa. 

Pidämme kokeilujemme pohjalta näitä toimivina tapoina saada hyvää informaatiota ryhmän las-

ten kehotietoisuudesta, jota erityisesti ohjaaja voi hyödyntää ryhmän ohjauksessaan ja lasten ke-
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hotietoisuuden edistämisessä. Samalla olemme todenneet, että näistä luotettavien ja arviointia 

palvelevien johtopäätösten tekeminen kehotietoisuuden edistymisestä on vaikeaa. Siksi olemme 

päätyneet siihen, että näitä harjoituksia kannattaa käyttää lasten kehotietoisuuden ohjauksen 

välineinä, mutta vaikuttavuuden mittareina näitä kannattaa käyttää vain siinä tapauksessa, että 

arviointiasetelma on mietitty hyvin tarkasti. Arviointi on kokemuksemme mukaan haasteellista 

osin siksi, että arvioinnin ajoittuminen alakouluikäiselle lapselle haasteellisen hetkeen voi tuot-

taa selvästi vääristyneitä tuloksia. Olemmekin todenneet, että fiilismittarin käyttäminen alakou-

luikäisten erityisesti 1–4-luokkalaisten lasten kanssa on usein riittävä väline toteamaan toimin-

nan merkityksellisyys lapsille varsinkin, kun siihen yhdistetään fiilisten sanoittaminen. Pidämme 

kuitenkin tärkeänä, että ryhmän lopetusvaiheessa fiilismittarit kootaan yhteen ja niistä käydään 

keskustelua yhdistäen keskustelua SomeBody-ryhmätoiminnan ”matkan” läpikäymiseen ja sii-

hen, mitä lapset ovat itse kokeneet oppineensa SomeBodyyn liittyvien teemojen ja sisältöjen 

osalta. Ohjaaja on hyvä tässä yhteydessä kerätä lasten näkemyksiä ja kokemuksia opitusta ja 

koetusta eri menetelmin (kirjoittaminen, piirtäminen, videointi). 

Kannustamme ryhmän ohjaajia käyttämään toiminnan arvioinnissa apuna myös SomeBodyn 

kehittämistyössä tärkeäksi todettua ns. läheisarviointia silloin, kun ryhmä on kohdennettu lapsil-

le ja nuorille. Arvioinnissa käydään läpi SomeBodyn tavoitteisiin liittyviä osioita hyödyntämällä 

SomeBody-mittari lähiaikuisille ja ammattilaisille -lomaketta. Lähiaikuinen (vanhempi) tai am-

mattilainen voi täyttää lomakkeen itsenäisesti tai ohjaaja voi tehdä heille haastattelun kyselyn 

pohjalta. Arviointi tehdään ennen ryhmätoiminnan alkamista ja sen jälkeen. Tämä arviointi 

palvelee kokemuksemme mukaan sitä, että lapsen lähiaikuiset ymmärtävät lomakkeen avulla 

paremmin, mistä SomeBodyssa on kyse ja osaavat kiinnittää huomiota hänen kehotietoisuus-, 

tunne- ja vuorovaikutustaitoihinsa ja osaltaan tukea taitojen kehitystä.

Lähiaikuisten ja ammattilaisten tehdessä arvioinnin uudestaan ryhmätoteutuksen jälkeen saa-

daan tärkeää tietoa toiminnan koetuista vaikutuksista lapsen arkeen. Läheiset ja ammattilaiset 

ovat kertoneet usein tärkeistä arkeen liittyvistä muutoksista, joita he ovat huomanneet lasten ke-

hotietoisuus-, tunne- ja vuorovaikutustaidoissa. Tällaisilla arvioinneilla näemme olevan erityistä 

arvoa jo itsessään. Ne lisäävät läheisten ja ammattilaisten vuorovaikutusta ja keskustelua lapsen 

kannalta merkityksellisistä asioista. Arvioinnit lisäävät myös mahdollisuuksia lapsen kehittymi-

seen liittyvään positiiviseen palautteeseen lasten läheis- tai ammattilaissuhteissa. Käsikirjan 

osasta 3 löydät tämän lähiaikuisille ja ammattilaisille suunnatun SomeBody® -mittarin.
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On tärkeää myös, että ryhmän ohjaajat itse havainnoivat ja arvioivat lasten ja nuorten taitojen 

edistymistä. Tätä varten SomeBody-ryhmätoiminnan arvioinnissa ohjaajilla on apunaan Ohjaa-

jan SomeBody-arviointilomake. Tavoitteena on, että ohjaaja arvioi ryhmäkertaa ohjaajaparinsa 

kanssa sekä kirjaa keskustelun ja havainnointien pohjalta oheiseen lomakkeeseen huomioita 

lasten ja nuorten taitojen edistymisestä tai muuta tärkeää edistymisen näkökulmasta. Lomaketta 

täytetään toisesta ryhmätapaamisesta lähtien.

Arviointi perustuu SomeBody-mittarin sisältöalueisiin, joiden pohjalta ohjaajilla on mahdollisuus 

tehdä havainnointeja mahdollisesta myönteisestä kehityksestä ja toiminnasta. Mittari on jaoteltu 

SomeBody-teemojen mukaan havainnoimaan kehotietoisuustaitoja, sosiaalisia taitoja sekä tun-

netaitoja. Kehotietoisuustaitojen kehittymisessä huomioidaan esimerkiksi tyytyväisyyttä omaan 

kehoon, kehon eri osien ja eri puoliskojen tunnistamista ja kehonhallintaa, kehon reagointia ja 

kehossa tuntuvien tunteiden tunnistamista ja hallintaa, kykyä rauhoittua, rentoutua ja keskittyä 

kulloinkin käsillä olevaan tehtävään, kykyä olla toisen lähellä, sietää kosketusta ja koskettaa.

Lapsen ja nuoren sosiaalisten taitojen kehittymisessä arvioinnin kohteena on muun muassa oma 

reviirin pitäminen ja sanoittaminen ja toisen tilantarpeen tunnistaminen, omien ajatusten tietä-

minen ja tunnistaminen, mielipiteiden ilmaiseminen muille, kuunteleminen, keskustelun aloitta-

minen, palautteen vastaanottaminen ja antaminen sekä uskallus tehdä itselle uusia asioita tois-

ten seurassa. Tunnetaitojen kehittymisessä huomio on eri tunteiden tunnistamisessa ja niiden 

kokemisessa, tunteiden rakentavassa purkamisessa, ilmaisemisessa ja sanoittamisessa.

Ohjaajat voivat myös kirjata lomakkeeseen muita huomioita ryhmän vaikutuksesta lasten ja 

nuorten hyvinvointiin sekä lasten ja nuorten spontaaneja toteamuksia ja ajatuksia omasta olos-

taan ja ryhmän toiminnasta. Ohjaajan SomeBody-arviointilomake löytyy ohjaajille tarkoitetuista 

materiaaleista nettisivuilta somebody.samk.fi/materiaalit.  
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OSIO 2 
SOMEBODY-MENETELMÄ KÄYTÄNNÖSSÄ



5554

6 SomeBodyn 10 kerran toteutus

Tässä luvussa kuvataan esimerkkisovellus SomeBody-ryhmätoiminnan kokonaisuudesta konk-

reettisesti harjoituksineen. Tässä esimerkissä tapaamisia on SomeBodyssa suositellut 10 kertaa. 

Jokainen tapaamiskerta on kerrottu kaikkine harjoituksineen ja toimintoineen. Voit edetä omas-

sa ryhmätoiminnassasi noudattaen tätä esimerkkikokonaisuutta, jos arvioit sen soveltuvan oh-

jaamallesi ryhmälle, tai voit käyttää sitä soveltuvin osin ryhmän tarpeet ja tavoitteet huomioiden. 

Esimerkkikokonaisuudessa on myös vaihtoehtoisia harjoituksia nuorille ja aikuisille, joista voit 

valita parhaiten omalle ryhmällesi sopivat. Osassa harjoituksia on kuvattuna vaihtoehtoinen tapa 

myös pienempien lasten kanssa työskentelyyn.  

6.1 Tutustuminen ja orientoituminen ryhmätoimintaan

Ensimmäinen ryhmäkerta
Tavoitteet: Ensimmäisellä kerralla teemana on aina tutustuminen ryhmään ja ryhmäläisiin sekä 

tulevaan SomeBody-toimintaan orientoituminen. Lähtökohtana on, että etenkin ryhmässä, 

jossa osallistujat ovat toisilleen vieraita, tutustuminen tapahtuu osallistujien tahdissa. Itsestään 

ei tarvitse välttämättä kertoa mitään heti ensimmäisellä kerralla. Tutustuminen tapahtuu 

ryhmäkertojen aikana ja erilaiset harjoitteet lisäävät ryhmäytymistä ja toisiin tutustumista. Heti 

ensimmäisellä kerralla on erityisen tärkeää luoda ilmapiiriä, jossa osallistujat kokevat olonsa 

turvalliseksi. Tutustumisharjoitukset on tästä lähtökohdasta hyvä suunnitella helpoiksi ja 

mahdollisimman vähän jännitystä sisältäväksi.

Ensimmäisellä ryhmäkerralla luodaan yhdessä ryhmän säännöt. Yhdessä sovitaan vähintään 

säännöksi se, että ryhmäläisillä on vaitiolovelvollisuus. Tämä edistää osaltaan luottamuksen 

syntymistä, koska osallistujat voivat luottaa siihen, että asiat, joita ryhmäläinen nostaa keskuste-

luun, pysyvät vain ryhmän tiedossa. Toivottavaa on, että yhteisesti luodut säännöt kirjataan ylös 

esimerkiksi yhdelle isolle paperille, jonka olisi hyvä olla esillä joka tapaamiskerralla. 

Ensimmäisellä ryhmäkerralla on myös hyvä kertoa SomeBody-toiminnan tarkoitus ja tavoitteet. 

Ryhmän tavoitteista tulisi aina keskustella ryhmäläisten kanssa ja tämän pohjalta yhdessä raken-

taa tavoitteita ryhmätoiminnalle. 
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Aloitus: Fiilisjana 
Tavoitteet: Saada jokainen pysähtymään hetkeen ja miettimään sen hetkisen tunteen tai 

olotilan ja sijoittaa sen fiilisjanalle. (Ks. osio 3, liite.)

1. Orientoituminen hetkeen ja SomeBody-ryhmätoimintaan 
Tavoitteet: Rauhoitutaan keskittymään SomeBody-ryhmäkertaan ja tähän hetkeen. 

Keskittyminen suunnataan omaan kehoon. Kehotietoisuuden lisääminen, rentoutuminen ja 

rauhoittuminen.

A. Hengitys, keskittyminen ja suhde alustaan.

• Istu tuolilla sinulle hyvässä ja sopivassa asennossa. Voit laittaa silmät kiinni hetkeksi. Jos 

silmien kiinni laittaminen tuntuu juuri nyt vaikealta, ne voi pitää myös auki. Suuntaa nyt 

huomio omaan kehoosi. 

• Keskity ja vie huomiosi nyt siihen, miltä kehosi eri osissa tuntuu. Kulje kehoasi pitkin ja 

tee huomioita. Mitä tuntemuksia aistit päässä, hartioissa, rintakehässä, käsivarsissa, kä-

sissä ja sormissa, vatsassa, lantiossa, reisissä, polvissa, nilkoissa, jalkaterissä ja varpaissa. 

Mieti hetki myös mielessäsi tarkemmin sitä, mitkä tunteet ovat päällimmäisenä mielessä-

si. Tunnetko jännitystä, innostusta, pelkoa, iloa tai jotain muuta? Mieti miten ne tuntuvat 

juuri nyt kehossasi.

• Jos silmäsi olivat kiinni, voit nyt avata ne. Nouse istumaan tuolillasi niin, että jalkapohjat 

koskettavat alustaa ja polvet ovat 90 asteen kulmassa. Ojenna alaselkääsi ja avaa rintake-

hääsi hieman niin että sinulla on hyvä asento vartalossasi ja tilaa hengittää. Siirrä painoa 

ensin sivusuunnassa puolelta toiselle ja sitten eteen ja taakse. Hae itsellesi keskiasento 

niin, että paino jakautuu tasaisesti istuinkyhmyille. Sen jälkeen pyöristä selkää mah-

dollisimman paljon ja sitten ojenna selkä mahdollisimman suoraksi. Voit toistaa liikettä 

rauhallisesti muutaman kerran. Hae nyt hyvä keskiasento ja pyri istumaan molempien 

istuinkyhmyjen päällä. Työnnä sitten olkapäät eteen ja taakse ja hae hartioille hyvä kes-

kiasento. Työnnä päätä eteen ja taakse (tee ikään kuin kaksoisleuka) ja hae sitten päälle 

hyvä keskiasento. Kallista päätä sivulle, korva kohti olkapäätä, ensin oikealle ja sitten 

vasemmalle. Hae taas keskiasento. 

• Laita vielä silmät uudelleen kiinni, jos mahdollista. Hengitä syvään mahdollisimman alas, 

hengitä palleaa apuna käyttäen. Vältä nostamasta hartioita ylöspäin. Hengitä sisään, 

niin että tunnet, kun keuhkot avautuvat kunnolla. Hengitä nenän kautta sisään ja nenän 

kautta ulos. Toista viisi kertaa. 
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B. Jännitys-rentoutus istuen

• Istu tuolille ja etsi itsellesi hyvää istuma-asentoa. Istu sen verran tuolin etuosassa, että 

jalkapohjat ovat alustalla. Vältä nojaamasta tuolin selkänojaan. Hengitä muutaman 

kerran rauhallisesti nenän kautta sisään ja nenän kautta ulos. Jos tuntuu, että on vaikea 

hengittää ulos nenän kautta, voit myös hengittää ulos suun kautta. Teemme seuraavaksi 

jännitys-rentoutusharjoitteita. 

• Aloitetaan jännittämällä jalkateriä, nilkkoja ja pohkeita. Koukista nilkat ja vedä jalkateriä 

kattoa kohti. Sitten rentouta.

• Jännitä sitten polvia ja sisäreisiä toisiaan vasten. Hengitä jännityksen aikana sisään ja 

ulos. Rentouta.

• Purista sitten pakarat yhteen niin, että nouset muutaman sentin ylöspäin. Pidä jännitys, 

hengitä sisään ja ulos ja sitten rentouta.

• Ota käsilläsi kiinni tuolin sivuilta ja työnnä käsilläsi itseäsi ylöspäin siten, että ”pyrstösi” 

siirtyy taaksepäin ja irrotat jalat alustasta. Muista hengittää sisään ja ulos. Rentouta.

• Laita kädet nyrkkiin ja purista lujasti. Sitten rentouta. 

• Rypistä vielä kasvot ruttuun rusinaksi. Rentouta sitten kasvojen lihakset.

• Ota vielä mukava asento ja hengitä rauhallisesti viisi kertaa sisään ja ulos omaan tahtiin. 

 

Sovellus lapsille: 

• Kuvitellaan, että olemme kaikki pieniä karhuja, jotka ovat menossa talviunille. Pikkukar-

hut alkavat kaikki olla vähän väsyneitä ja raukeita, koska ne tietävät pääsevänsä makeil-

le ja pitkille talviunille. Kuvitellaan, että oma tuolimme, jossa nyt istumme, on karhun 

ikioma talvipesä. 

• Nyt karhu on mennyt pesäänsä ja alkanut nukkua rauhassa talviuntaan. Se on laittanut 

silmänsä kiinni, eikä sitä häiritse yhtään mikään. Se saa olla ihan rauhassa nukkumassa 

välittämättä yhtään mistään. Sen pesä on turvallinen paikka, jossa karhun on hyvä olla, ja 

pitää silmänsä kiinni. 

• Pikkukarhu on nukkunut nyt juuri sille sopivan talviunen ja se on valmis heräämään. Sillä 

aikaa, kun pikkukarhu on nukkunut, onkin yhtäkkiä tullut kevät. Pesän ulkopuolelta tule-

va auringonvalo häikäisee pikkukarhua suoraan silmiin, ja siksi pikkukarhu avaa hitaasti 

silmänsä. Koska karhu on nukkunut kovin, kovin, pitkän aikaa, koko talven, se huomaa, 

että sen jäsenet ovat kovin puutuneet ja jäykät, eikä se ole heti valmis liikkumaan. Pik-

kukarhu ymmärtää, että herätäkseen kunnolla se tarvitsee sellaista pientä liikettä, joka 

auttaa sitä heräämään ja toimimaan. 
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• Pikkukarhu aloittaa liikkeen tassuistaan ja jaloistaan. Pikkukarhu jännittää tassujen 

pohjia maahan, koko tassua ja nilkkoja. Pikkukarhu koukistaa vielä nilkat ja vetää tassu-

jen varpaita kohti taivasta ja aurinkoa. Se jännittää tassuja oikein kovasti niin kauan, että 

kuusi tippaa vettä ehtii rauhassa tippua vieressä olevasta kuusipuusta, jossa lumi sulaa 

auringonvalon voimasta vedeksi. Tip. Tip. Tip. Tip. Tip. Tip. Sitten se päästää jännitykses-

tä irti, ja hups, se tuntee kuinka tassut ja pohkeet ovat rennot, mutta virkeät.

• Sitten pikkukarhu jännittää polvet ja reiden sisäosat kovasti toisiaan vastaan, niin tiukas-

ti, että jos niiden väliin tiputettaisiin vaikka pienen pieni hunajatippa, se pysyisi karhun 

reisien välissä. Karhu puristaakin reisiään ja polviaan toisiaan vasten oikein kovasti jän-

nittämällä, ettei hunajatippa vain missään nimessä tipu maahan. Vaikka karhu keskittyy 

kovasti puristamiseen, karhu muistaa hengittää silti tavallista karhun hengitystä, rauhal-

lisesti sisään ja ulos. Sitten karhu päästä reidet ja polvet toisistaan irti, ja hunajatippa ti-

pahtaa jalkojen alla olevaan karhun kuppiin. Nyt karhu huomaa, että jalat ovat kokonaan 

ihan rennot ja virkeät. 

• Sitten karhu päättää jännittää pakarat yhteen niin, että se nousee muutaman sentin oi-

kein ylöspäin. Karhu pitää peppujännitystä hetken aikaa ja muistaa hengittää normaalia 

karhun hengitystä, rauhassa sisään ja ulos. Sitten se päästää jännityksestä irti ja karhun 

peppu laskeutuu vähän alemmas tuolille, ja karhu huomaa kuinka pepussakin tuntuu 

nyt rennolta. 

• Seuraavaksi karhu päättää kokeilla, miten sen käsitassut toimivat ja laittaa molemmat 

kädet sivuille tuolin reunaan niin, että se voi nostaa itsensä käsien varaan ja työntää sa-

malla vähän peppua taaksepäin. Se päättää yrittää pitää itsensä ilmassa viiden vesitipan 

ajan. Tip. Tip. Tip. Tip. Tip. Ja istuu takaisin pesäänsä. 

• Sitten pikkukarhu päättää vielä jatkaa käsitassujen herättämistä. Se laittaa käsitassunsa 

kovasti nyrkkiin ja jännittää nyrkit tiukoiksi, mutta samalla se taas muistaa hengittää 

normaalia karhun hengitystä, rauhassa sisään ja ulos. Sitten karhu hellittää nyrkkien 

jännityksen ja huomaa, että kädetkin rentoutuvat. 

• Vielä lopuksi, pikkukarhu päättää rutistaan kuononsa ja karhunkasvonsa ihan ryppyiseksi 

rusinaksi ja rypistää kuonoaan niin kauan kuin kahdeksan vesitippaa on tullut alas vierei-

sestä puusta, lumen sulaessa sen oksissa. Tip. Tip. Tip. Tip. Tip. Tip. Tip. Tip. Sitten karhu 

päästää kuononsa jännityksestä irti, ja huomaa kuinka sen kuono ja kasvot tuntuvat 

rennoilta. Karhu huomaa vielä, että koko keho on rento, lämmin ja mukavantuntuinen 

sekä virkeä. Lopuksi pikkukarhu päättää vielä hengittää syvään viisi kertaa, niin että se 
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oikein seuraa, miten se hengittää sisään ja miten se hengittää ulos. Sisään ja ulos. Sisään 

ja ulos…

• Syvään hengittämisen jälkeen pikkukarhu pysähtyy vähän ajattelemaan itsekseen. Se 

miettii, että miltä karhun karvojen alla tuntui ennen karhun lihasten jännittämistä, ja 

miltä tuntuu sen jälkeen, kun oli jännittänyt tassut, pohkeet, pepun, kädet ja kasvot ja 

rentouttanut ne. Karhu miettii vielä sitä, oliko joku karhun kehonosa jotenkin jännittynyt 

ennen sen jännittämistä ja oliko se myös jännittämisen jälkeen jännittynyt vai rento. 

• Sitten pikkukarhu muistaa hunajatippansa ja ottaa sen tassullaan kulhosta ja pistää sen 

suuhunsa. Ai kuinka se maistuukin hyvältä. 

2. Mitä minulle ja keholleni kuuluu tänään?
Tavoitteet: Puretaan ensimmäinen harjoite ja pysähdytään rauhassa pohtimaan: ”mitä minulle 

ja keholleni kuulu nyt, tänään?”. 

Ensimmäisen harjoitteen herättämät ajatukset, tunteet, kehoaistimukset ja -tuntemukset: Pyy-

detään osallistujia poimimaan korteista (nallekortit, muut kuvalliset kortit tai muut tunnekortit) 

se kortti tai kortit, jotka kuvaavat parhaiten harjoituksen herättämiä ajatuksia ja tunteita. Voidaan 

pohtia yhdessä kysymyksiä: Miten keskittyminen omaan kehoon onnistui orientoitumisharjoit-

teen aikana? Mitä harjoituksen aikana tapahtui mielessä oleville ajatuksille (mieltä painavat aja-

tukset)? Millaisia tunteita harjoituksen aikana koit? Millaisia fyysisiä aistimuksia ja tuntemuksia 

huomasit kehossasi? Oliko jokin kehonosa erityisen jännittynyt tai rento harjoituksen alkuvai-

heessa ja entä harjoitteen jälkeen?

Mitä minulle ja keholleni kuuluu nyt, tänään: Laitetaan esille tunnekortteja (tai muita kuvakort-

teja) ja pyydetään osallistujia valitsemaan kortti, joka kuvaa sitä tunnetta, joka itsellään on pääl-

limmäisenä juuri nyt ryhmän alkaessa. Tehdään kierros niin, että jokainen saa näyttää kortin ja 

kertoa juuri sen verran omia ajatuksiaan kuin haluaa. 

Sovellus lapsille: 

Poimi nallekorteista se karhu tai karhut, joka näyttää sinusta parhaiten sen, miltä sinusta tuntuu 

juuri nyt? Lisäksi voidaan poimia uudestaan toinen nalle, joka kertoo sen, miltä jännitys-rentou-

tusharjoituksen tekeminen tuntui. (Tässä voi myös käyttää muita kuvallisia tunnekortteja.) 
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3. SomeBody – tarkoitus, tavoitteet, ryhmätoiminta 
Tavoitteet: SomeBody-ryhmätoiminnan idean ja tavoitteiden selventäminen, työskentelystä 

sopiminen sekä kehotietoisuuden alkuarvioinnin tekeminen. 

Ensimmäisellä ryhmäkerralla ohjaajien on hyvä kertoa osallistujille yleisesti SomeBody-toimin-

nasta, jotta osallistujat tietävät mistä on kyse. Yleisen keskustelun jälkeen on erityisen tärkeää 

keskustella juuri kyseisen ryhmän tavoitteista ja tarkoituksesta yhdessä osallistujien kanssa: mit-

kä SomeBodyn sisällöt ja teema-alueet liittyvät erityisesti juuri tämän ryhmän toimintaan. 

A. Keskustelussa ohjaaja voi kertoa SomeBodyn tavoitteista ja sisällöistä hyvin lyhyesti (apuna 

käsikirjan osio 1, luku 3 sekä teoreettiset yhteenvedot osio 3, liite 1). Suosittelemme, että kussa-

kin ryhmässä SomeBodyn yhdeksän tavoitetta ovat esillä osallistujien nähtävillä ryhmäkerrasta 

toiseen esimerkiksi seinällä aurinkona, josta lähtee yhdeksän sädettä, jossa kussakin kirjoitettu-

na SomeBodyn yksi tavoite. Ohjaajat voivat näin jäsentää toistuvasti osallistujille valitsemiensa 

harjoitteiden merkitystä sekä palata kunkin harjoitteen yhteydessä siihen, mitä tavoitteita esi-

merkiksi kyseinen harjoitus palveli. 

B. Ohjaaja voi myös kirjata keskeiset tavoitteet yksittäisinä sanoina kunkin yhdelle lapulle, ja 

osallistujat nostavat näitä lappuja yksi kerrallaan omalla vuorollaan. Kunkin nostetun lapun osal-

ta keskustellaan ryhmässä siitä, miten lapussa oleva sana liittyy SomeBody-ryhmätoimintaan. 

Tämä sopii hyvin myös lasten kanssa työskentelyyn. Kuhunkin lappuun voi lasten kanssa liittää 

toiminnallisen harjoituksen: voidaan esimerkiksi yhdessä lasten kanssa miettiä kehollisesti tai 

näyttelemällä mistä teemassa on kysymys. Esimerkiksi rentoutumisen ollessa kyseessä voidaan 

yhdessä etsiä tapoja miltä näyttää rentoutunut ihminen ja pohtia tämän pohjalta, miksi on tärkeä 

osata rentoutua ja miksi SomeBodyssä tehdään rentoutusharjoituksia.

Lisäksi tässä yhteydessä olisi tärkeää täyttää SomeBody-mittari (osio 3, liitteessä 2), jonka poh-

jalta voi myös käsitellä SomeBodyn tavoitteita ja teemoja. Mittarin voi täyttää tarvittaessa osio 

kerrallaan. Joskus mittari voidaan täyttää jo etukäteen ennen varsinaisen ryhmätoiminnan alka-

mista.
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4. Kerran teema ja harjoitteiden tekeminen 
Tavoitteet: Ryhmään ja SomeBody-toimintaan tutustuminen, vuorovaikutus, kehotietoisuus, 

asento- ja liiketietoisuus. Jos ryhmälle on varattu enemmän aikaa, voi tehdä kaikki 

seuraavat harjoitukset, lyhyemmällä ajalla voi valita toteutettavaksi 1–2 harjoitusta ja jatkaa 

tutustumisharjoituksia seuraavalla kerralla. 

A. Liike, tila, keho, kontakti -harjoitus

Määritellään tila, jossa liikutaan (liikuntasalissa esimerkiksi lattian viivat rajana, luokkahuone 

ym.). Tilassa liikutaan koko ajan ohjaajan ohjeiden mukaisesti. Toisiin ei saa törmätä tai koskea. 

Ohjaaja ohjeistaa: 

• Aluksi liikutaan koskettamatta ja katsomatta: ei noteerata ympäristöä, käperrytään 

itseensä, katse kohdistettuna lattiaan. Kulkiessa voidaan välttää muita, ottamalla jokai-

seen vastaantulijaan mahdollisimman pitkä etäisyys. 

• Sitten saa vilkuilla: hahmotetaan, keitä muita tilassa on, ikään kuin salaa muiden näke-

mättä. Ei siis vielä oteta katsekontaktia eikä tervehditä.

• Nyt saa nyökätä ja tervehtiä ja katsoa vastaantulevaa: pyritään ikään kuin katsekontin 

avulla kontaktiin. Jatketaan hetki vielä näin. 

• Sitten tervehditään vastaantulevaa kätellen vasemmalla kädellä ja esitellään itsemme 

omalla toisella nimellä, äidin entisellä sukunimellä (omaa sukua) ja isoisän tai isoäidin 

ammatilla.  

Sovellus lapsille: 

Viimeisessä kohtaa kannattaa pienemmillä lapsille ohjeistaa, että käteltäessä lapset voivat sanoa 

vain toisen nimensä tai esimerkiksi jonkin eläimen. Voit myös keksiä oman lapsille riittävän hel-

pon ja luovan ratkaisun, jossa esitellään kätellen hauskuutta herättäen. 

B. Cocktail-kutsut

Tämä harjoitus voi olla jatko-osa edelliselle. Tällöin jatketaan samassa rajatussa tilassa. Kuvitellaan, 

että nyt ollaan cocktail-kutsuilla. Ohjeistetaan, että yleensä cocktail-kutsuilla keskustellaan mah-

dollisimman monen vieraan kanssa ajankohtaisista aiheista. Ryhmäläisille annetaan lasit tai mukit 

ja niihin mehua tai vettä. Tämä auttaa kuvittelemaan tilanteen, ja helpottaa puhumista, kun käsissä 

on jotain mitä pidellä. Samalla ryhmän aloitusta voi juhlistaa tarjoamalla aloitusmehut. 
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Tänään kutsujen keskustelun aiheena on keskustella hyvistä omalle kohdalle osuneista positii-

visista kohtaamisen kokemuksista ja siitä, miten tuo positiivinen kohtaamisen kokemus on sitä 

koettaessa tuntunut kehossa ja missä kohtaa kehoa. 

Kierretään tilassa ja pysähdytään keskustelemaan eri vieraiden kanssa 2–3 hengen ryhmissä.

Sovellus lapsille: 

Aihe, josta puhutaan, voi olla esimerkiksi harrastus tai tekeminen, josta lapselle tulee hyvä mieli 

ja josta hän pitää. Pienille lapsille voi olla vielä tässä vaiheessa hankalaa kertoa, missä kehon-

osassa tunteet tuntuvat tai miten tämä kokemus on tuntunut kehossa. Heitä voi kuitenkin auttaa 

sanoittamaan sitä millainen olo heidän kertomastaan tilanteesta heille tuli ja missä kohtaa ke-

hoa olo tuntui. Apuna voi käyttää erilaisia tunnekortteja.  

Harjoituksen A ja B purku: Pyydetään kutakin poimimaan ne kortit ( joko tunne- tai kuvakortit), 

jotka parhaiten ilmaisevat harjoituksen aikana nousseita olotiloja ja tunteita. Voi esimerkiksi pyy-

tää poimimaan jokaiseen harjoituksen osaan liittyen vähintään yhden kortin. Kukin näyttää kort-

tinsa muille ja kertoo tunnetilastaan koskien tätä yhtä osaharjoitusta. Myös kortin näyttäminen 

riittää, jos tuntuu vaikealta sanoittaa harjoitukseen liittyvää tuntemusta tai olotilaa. Tämän jäl-

keen käsitellään kukin osaharjoitus kerrallaan korttien avulla. Lopuksi käydään yhteistä keskus-

telua siitä, miten erilaiset asennot, eleet ja tilankäyttö vaikuttavat omiin havainnointeihin siitä, 

miltä ympäristö ja muut näyttävät. Miten muuttuva tapa olla tilassa heijastuu omaan olotilaan. 

Miltä tuntui kertoa omasta hyvästä kohtaamisesta, miten muistelu hyvästä kohtaamisesta sinuun 

vaikutti olotilaasi nyt. 

C. Asento- ja liiketietoisuusharjoitus, kävely eri tyyleillä

Lähdetään kävelemään ympäri tilaa. Suunnataan keskittyminen omaan kehoon ja siihen miltä 

erilaiset kävelyn variaatiot tuntuvat kehossa ja hengityksessä. Ohjeistetaan havainnoimaan lii-

kuttaessa omaa hengitystä. 

Kävele ohjaajan ohjeistamalla tavalla:

• Kävele hyvin nopeasti.

• Kävele mahdollisimman hitaasti.

• Kävele aivan pienillä, lyhyillä askelilla.
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• Kävele niin pitkillä askelilla kuin voit.

• Kävele niin, että et liikuta käsiä ja ylävartaloa lainkaan.

• Kävele tömistellen.

• Kävele ”hiiren hiljaa”.

• Kävele suljetussa asennossa niin, että kaikki nivelet (lonkat, polvet, kyynärnivelet) ovat 

koukussa (fleksiovoittoinen asento). Tässä voi jatko-ohjeistaa kävelyä vielä enemmän 

fleksiovoittoisempaan asentoon, erityisen koukistuneeseen ja suljettuun asentoon niin, 

että myös tukipinta lattiaan on mahdollisimman pieni ja kapea (kevyt kosketus alustaan, 

pienin kapein askelin).

• Kävele hyvin ojentuneessa asennossa (ekstensiovoittoinen asento), jossa kävelet leveästi 

askeltaen, lantio edellä, käsien liikkuessa enemmän vartalon takana.

• Kävele kaksijakoisessa (ambivalentti) asennossa, niin että kehon yläosa ja alaosa ovat 

kuin eri paria. Yläosa on koukistuneessa asennossa ja kehon alaosa ojentuneessa asen-

nossa.  

Harjoituksen purku: Mennään rinkiin istumaan tai seisomaan. Puheenvuoron näyttävä esine 

(ryhmän symboliesineeksi valittu esine: lelu, pallo tms.) laitetaan kiertämään tai heitetään sattu-

manvaraisesti jollekin. Osallistujat pohtivat harjoituksen merkitystä ja kertovat ääneen toisilleen 

vastaten kysymyksiin: Mitä muutoksia huomasit kehossasi eri kävelytyylien aikana? Entä hengi-

tyksessä? Millä tyylillä oli helppoa liikkua ja millä tyylillä vaikeaa? Jokainen osallistuja vastaa ja 

kertoo juuri sen verran kuin itse haluaa. Esineen saanut ja viimeksi vastannut kysyy kysymykset 

uudestaan siltä, kenelle heittää puheenvuoron merkiksi tarkoitetun esineen. 

Sovellus lapsille:

Lasten kanssa ohjaajan kannattaa miettiä etukäteen erilaisten kävelytyylien yhteydessä konk-

reettisemmat tarkemmat kuvaukset tyylistä ja yhdistää kuvaus esimerkiksi johonkin eläimeen 

tai tunnettuun kuvaukseen. Tämä auttaa lasta helpommin ymmärtämään, miten pitäisi liikkua. 

Voit esimerkiksi ohjeistaa kävele hyvin nopeasti kuin vikkelä hiiri, kävele mahdollisimman hitaasti 

kuin koala jne. Tai esimerkiksi seuraavasti (ks. Kauppila 2016, 44):

• Ollaan kirahveja, pitkiä ja arvokkaita, ja ojennutaan mahdollisimman suoriksi ja ylös. 

• Ollaan käärmeitä ja luikerrellaan lattiaa pitkin, ollaan hiiriä, mahdollisimman pieniä, 

kuljetaan nopein varovaisin askelin.

• Ollaan lehmiä, ystävällisiä rauhallisia, raskaita.
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• Ollaan koiria, rempseitä, ystävällisiä ja reippaita liikkeissä.

• Ollaan kissoja, varovaisia, pehmeitä ja pieniä.

• Ollaan norsuja, valtavia arvokkaan hitaita ja ystävällisiä.

• Ollaan siilejä – arkoja, pieniä, nopeita, välillä kerälle käpertyviä. 

Harjoituksen purkaminen lasten kanssa voidaan tehdä esimerkiksi niin, että lapset miettivät mikä 

tyyli itselle oli mukavin, helpoin ja vielä vaikein. Voidaan kirjata yhdelle isolle paperille yksi tyyli, ja 

mietitään lasten kanssa, millaista tässä tyylissä on hengittää, miten hengitys siinä kulkee ja mitä 

lapset huomasivat liikkeen vaikutuksista kehon olotilaan. Kirjoittamisen yhteydessä tai jälkeen 

voidaan kokeilla kyseistä tyyliä uudestaan ja tutkailla hengitystä. Sitten paperille mietitään pe-

rustelut sille, millaisissa tilanteissa tällainen tyyli olisi ehkä toimiva. Lopuksi pohditaan yhdessä 

sitä, mitä hyödyttää, jos osaa kaikki kävelytyylit. 

D. Kuunteluharjoitus

Jaetaan parit. Osallistujille on jaettu kehonosien kuvia, jotka on jaettu kahtia. Kullekin jaetaan 

yksi paperi, jossa on jonkun kehonosan toinen puoli. Kukin etsii puuttuvan kehonosan puoliskoa 

muilta osallistujilta ja kun löytää kuvan puuttuvan osan omistajan, heistä tulee pari. 

Mennään parin kanssa istumaan vierekkäin, selät vastakkain tai selinmakuulle patjoille vierek-

käin. Parit sopivat kumpi on ensin puhuja ja kumpi kuuntelija. Molemmat laittavat silmät kiinni, 

jos mahdollista. Asento valitaan siten, ettei ole toiseen katsekontaktissa. 

Ohjaaja kertoo, että aikaa puhua on 2min/3min/5min. Kun toinen parista alkaa puhua, toinen 

keskittyy vain kuuntelemaan. Aikuisilla suositeltu aika on 5 min. Kuuntelija ei saa kommentoida 

eikä vastata mitään, hän vain kuuntelee täysin hiljaa. Annetaan ohje siitä, että vaikka puhuja ei 

keksi enää puhuttavaa, mutta aikaa on jäljellä, ollaan vain hiljaa vierekkäin.  Ei haittaa, jos ei pys-

ty puhumaan koko aikaa. Kun ohjaaja antaa luvan, puhuja ja kuuntelija vaihtavat rooleja.

Puhumisen aiheena voi olla SomeBodyn kannalta tärkeitä teemoja tai muuta kertaan sopivaa 

esimerkiksi: 

• Kerro miksi olet kiinnostunut SomeBodysta ja miksi olet tullut SomeBody-ryhmään.

• Kerro omasta aamusta/päivästä/viikosta, mitä tapahtui, mitä teit.

• Kerro lomastasi, lomasuunnitelmat, mitä teit lomalla. 
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Kuuntelija keskittyy kuuntelemaan toisen puhetta ja sitä miltä tuntuu omassa kehossa. Mitä ta-

pahtuu hengitykselle, millaisia reagointeja nousee esiin, mitä tekisi mieli sanoa tai tehdä ja miltä 

tuntuu vain kuunnella.

Harjoituksen purku: Ohjaaja antaa kullekin osallistujalle kaksi paperia ja väriliidut. Ensin otetaan 

toinen paperi, johon väritetään väreillä tai piirretään se kokemus, miltä tuntui kuunnella. Aikaa 

maksimissaan 2 min. Tämän jälkeen otetaan toinen paperi, johon väritetään tai piirretään se ko-

kemus, miltä tuntui puhua, kun toinen kuunteli hiljaa. Voidaan purkaa pareittain tai koko ryhmä-

nä. Mennään istumaan puheenvuoron osoittava esine kiertämään rinkiin ja laitetaan. Tehtävä 

puretaan kertomalla havainnoista, joita teki itsestä, omista ajatuksista, tunteista ja kehon tunte-

muksista. Ei kommentoida toisen tarinaa vaan kerrotaan kokemuksista, millaista oli vain kuun-

nella ja millaista oli puhua, kun toinen kuunteli hiljaa. Samalla kun kertoo omista havainnoista 

voi näyttää omaa väritystä tai piirustusta. Pohditaan vielä puhujan ja kuuntelijan rooleja, kumpi 

rooli oli itselle mielekkäämpi, helpompi ja kumpi taas vaikea. 

Sovellus lapsille: 

Lasten kanssa ohjaaja voi istua aivan lähellä lapsia, jolloin hän pystyy helpommin kontrolloimaan 

tilannetta ja antamaan lisäohjeistuksia, jos tarvitsee. Lasten aika voi olla lyhyempi esimerkiksi 3 

minuuttia. Lapsilla aiheet voivat olla muun muassa seuraavia: Kerro omasta perheestäsi tai ker-

ro mitä teit viikonloppuna ym. Lapsille on tärkeää antaa yksinkertaisia aiheita, joista heidän on 

helppo kertoa, jolloin on todennäköisempää saada onnistumisen tunne kertomisesta. 

5. Rentoutus ja loppukeskustelu
Tavoitteet: Ryhmäkerran lopetus, rentoutuminen ja rauhoittuminen, kehotietoisuuden 

lisääntyminen.

A. Turvallinen rentoutus.

Otetaan isot terapiapallot, säkkituolit, isot tyynyt tms. Mennään itselle hyvään, suljettuun asen-

toon. Ikään kuin halataan terapiapalloa, säkkituolia tai tyynyä. Taustalla soi rauhallinen musiikki. 

Ollaan hiljaa, suunnataan ajatukset omaan kehoon, omiin ajatuksiin, omiin tunteisiin. 

B. Jännitys-rentoutus

• Makaa selällään, jalat suorana. Hengitä muutaman kerran rauhallisesti syvään, nenän 

kautta sisään ja ulos. Rauhoita hengitys. 
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• Keskity nyt ajattelemaan jalkojasi. Koukista nilkkojasi voimakkaasti eli varpaat yrittävät 

osoittaa kasvoja kohti. Pidä jännitys hetki ja päästä rennoksi. Toista tämä vielä toisen 

kerran. 

• Jännitä nyt etureisiäsi ja kaikki jalkojen lihakset. Paina molemmat jalat kokonaan alustaa 

vasten. Toista tämä vielä toisen kerran.

• Jännitä pakaroitasi. Purista peppu tiukkaan, pidä jännitys hetken ja sitten rentouta. Tois-

ta tämä vielä toisen kerran.

• Jännitä selkä ja paina selkää alustaa vasten. Toista tämä vielä toisen kerran.

• Purista nyt käsiä voimakkaasti nyrkkiin. Pidä hetki nyrkissä ja päästä rennoksi. Toista 

tämä vielä toisen kerran.

• Jännitä sitten koko käsivarsiasi. Paina käsivarret tiukkaan lattiaan kiinni. Pidä jännitys ja 

paina käsiäsi lattiaan, sitten rentouta. Toista tämä vielä toisen kerran.

• Jännitä nyt hartiat. Nosta hartioita korvia kohti ja rentouta. Toista tämä vielä toisen ker-

ran.

• Jännitä sitten niska ja paina takaraivoa ja päätä alustaa vasten. Toista tämä vielä toisen 

kerran.

• Keskity kasvojen ja pään alueelle. Purista silmät tiukasti kiinni ja suu tiukaksi viivaksi, tun-

net kasvolihasten jännittyvän. Kasvot ruttuun. Löysää jännitys. Toista tämä vielä toisen 

kerran.

• Avaa koko keho tähteä muistuttavaan asentoon (X-asentoon). Ajattele, että kätesi ja 

jalkasi ovat kuin tähden sakarat. Venytä muutaman kerran käsiäsi ja jalkojasi niin pitkälle 

kuin mahdollista. Toista tämä vielä toisen kerran.

Harjoituksen purku: Laitetaan puheenvuoron osoittava esine kiertämään ja jokainen saa kertoa 

ajatuksiaan vastaten kysymyksiin: Miten pystyit rentoutumaan? Huomasitko kehossasi muutok-

sia rentoutumisen aikana (jännityksen ja rentoutuneisuuden eron)?

Sovellus lapsille: 

Otetaan isot terapiapallot, säkkituolit, isot tyynyt, isot nallet tms. vastaava esine, jota voi isosti 

halata. Ohjeistetaan lapsin halaamaan esinettä, niin kuin se olisi oikein hyvä ja turvallinen ystävä. 

Taustalla soi rauhallinen musiikki. Lapsi pyydetään rentoutuessaan huomaamaan, miltä omassa 

kehossa tuntuu, kun saa olla rauhassa ja turvassa hyvää ystävää halien. Rentoutuksen päättyessä 

lapsia pyydetään valitsemaan väri, joka lapsen mielestä parhaiten kuvaa tuota tunnetta miltä 

kehossa tuntui rentoutusharjoituksen aikana. Värin valinta voi tapahtua esimerkiksi valitsemalla 

värin väripahveista tai pyydetään valitsemaan väriliitu, ja piirtämään tällä esine, jota hän halasi 
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ja värittämään se tuolla valitsemallaan värillä. Harjoitus puretaan siten, että kaikki saavat vuorol-

laan kertoa tuosta valitsemastaan väristä ja tuntemuksesta siinä kohden, kun ryhmän puheen-

vuoropehmolelu osuu omalle kohdalle (esimerkiksi mato tai muu pehmolelu, jota voidaan käyt-

tää jokaisella ryhmäkerralla puheenvuorojen merkkinä). 

6. Miltä tuntuu nyt?
Lopuksi käydään läpi osallistujien ajatuksia ja tunnetilaa koko ryhmäkerrasta. Laitetaan esille 

tunnekortteja tai kuvakortteja, joista pyydetään osallistujia valitsemaan kortti, joka kuvaa omas-

ta mielestä parhaiten tämän ryhmäkerran aikana syntynyttä ”fiilistä”. Käydään kortit läpi niin, että 

jokainen näyttää tunnekortin ja samalla on mahdollisuus kertoa halutessaan lyhyesti ”fiiliksen-

sä” koko ryhmäkerrasta. 

Lopetus: Fiilisjana 
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6.2 Sosiaalinen minä, vuorovaikutus

Toinen ryhmäkerta
Tavoitteet: Toisella tapaamiskerralla lähdetään tarkastelemaan osallistujan minäkäsitystä, 

erityisesti hänen käsitystään itsestään sosiaalisena kehollisena toimijana ja vuorovaikuttajana. 

SomeBody-toiminnassa käydään systemaattisesti läpi minäkäsitystä ja sen eri osa-alueita, 

koska käsitämme minäkäsityksen olevan olennainen osa ihmisen toimintakykyä: osin siitä 

riippuu, miten ihminen selviytyy erilaisista haasteista ja minkälaisia keinoja hän käyttää niistä 

selviytyäkseen. Hyvän minäkäsityksen omaava ihminen luottaa siihen, että hänen toimintansa 

tuottaa tulosta ja elämä on hallinnassa. Minäkäsitys kehittyy läpi elämän niiden tietojen ja 

kokemuksien kautta, joita ihminen saa kehostaan vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. 

(Herrala ym. 2011, 42–45.) Aloitamme sosiaalisesta minäkäsityksestä. 

Aloitus: Fiilisjana
Tavoite: Saada jokainen pysähtymään hetkeen ja miettimään sen hetkisen tunteen/olotilan ja 

sijoittaa sen fiilisjanalle.

1. Orientoituminen hetkeen ja SomeBody-ryhmätoimintaan 
Tavoitteet: Harjoitus rauhoittaa keskittymään SomeBody-ryhmäkertaan tähän hetkeen, 

itseen, toisiin ja tilaan. Keskittyminen suunnataan omaan kehoon. Harjoitus auttaa lisäämään 

kehotietoisuutta, rentouttaa ja rauhoittaa. 

A. Asento ilmaisijana

• Mennään piiriin seisomaan ja käännetään selkä kohti piirin keskustaa. Pidä silmät auki ja 

siirrä katseesi alaviistoon. Voit myös laittaa silmät kiinni, jos se helpottaa keskittymistäsi. 

Suuntaa huomiosi ja keskittyminen itseesi, omaan kehoosi. 

• Seiso pienessä sinulle hyvässä noin hartian levyisessä haara-asennossa. Lähde siirtä-

mään painoa päkiöille ja kantapäille (eteen-taakse) muutamia kertoja. Hae sitten jalka-

pohjille hyvä keskiasento niin, että painoa on tasaisesti sekä päkiöillä että kantapäillä. 

• Tämän jälkeen siirrä painoa jalan ulkosyrjille ja sisäsyrjille ja hae jälleen hyvä keskiasento 

niin, että paino on jakautunut tasaisesti koko jalkapohjalle. 

• Koukista ja ojenna polvia muutaman kerran ja hae sitten polville hyvä keskiasento. 

• Kallista lantiota eteen ja taakse niin, että tulee notkoselkä ja selkä on mahdollisimman 

suora. Hae selälle hyvä keskiasento, niin, ettei ei notkolla eikä liian suora. 
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• Kierrä vartaloa oikealle ja vasemmalle muutaman kerran. Hae tämän jälkeen asento niin 

että olet mahdollisimman keskellä, et kallistuneena kumpaankaan suuntaan. 

• Työnnä olkapäitä eteen ja taakse. Nosta hartiat ylös korvia kohti ja laske alas. Toista 

muutama kerta. Hae rento hyvä keskiasento.

• Työnnä päätä eteen ja taakse sekä kierrä päätä puolelta toiselle (katso oikean ja vasem-

man hartian yli). Hae hyvä keskiasento. Huomioi hengitys. Muista tämä asento.

• Ravistele ja siirry itsellesi tyypilliseen asentoon (tapa-asentoon). Huomioi hengitys. 

Sovellus lapsille: 

Sama orientoitumisharjoitus, mutta harjoitukseen keskittymistä voi auttaa esimerkiksi puumie-

likuvalla. Pyydetään lapsi miettimään lempipuunsa ja tämän jälkeen ohjeistetaan lapsi olemaan 

mielikuvissaan tuo lempipuu sille sopivalla paikalla, jossakin ulkona. Koska puut elävät ja kasva-

vat ulkona, puu ovat aina sään armoilla ja siksi puun runko, oksat liikkuvat eri suuntiin riippuen 

siitä onko sää tyyni vai tuulinen ja mihin suuntaan tuulee. Sitten jatketaan edellä kuvatun harjoi-

tuksen mukaan: puu liikkuu harjoituksen eri kohtien mukaisesti.

2. Mitä minulle ja keholleni kuuluu tänään -keskustelu
Tavoitteet: Osallistujat saavat kertoa pareina ”mitä minulle ja keholleni kuuluu tänään?” ja 

pohtia lyhyesti edellä kuvattua orientoitumisharjoitusta ja siihen liittyvä ajatuksia, tunteita 

ja kehollisia aistimuksia tai tuntemuksia. Lisäksi annetaan mahdollisuus nostaa viime kerran 

osalta nousseita ajatuksia ja toivomuksia. 

Sovitaan parit ja jaetaan pareille pallot. Pareista toinen kertoo sovitun ajan mitä minulle ja ke-

holleni kuuluu tänään ja toinen pareista vain kuuntelee. Seisotaan tai istutaan parin kanssa lä-

hekkäin ja hierotaan pallolla esimerkiksi istuessa omia pohkeita tai seistessä pyöritellään palloa 

jalan alla. Ohjaaja ilmoittaa, kun aika päättyy ja vaihdetaan vuoroa.

Laitetaan esille tunne- tai kuvakortteja ja pyydetään osallistujia valitsemaan kortti, joka kuvaa 

sitä tunnetta, joka itsellään on päällimmäisenä juuri nyt. Tehdään kierros ryhmäsymboliesinettä 

käyttäen niin, että jokainen saa näyttää kortin ja kertoa juuri sen verran omia ajatuksiaan kuin 

haluaa. Jatketaan parin kanssa tai ryhmässä: Miten keskittyminen omaan kehoon orientoitumis-

harjoitteen aikana onnistui? Miten kävi mielessä pyörineille ajatuksille (esim. mielestä nousevat 

ajatukset, stressi, jännitys, ilon aiheet)? Millaisia tuntemuksia huomasit kehossasi? Oliko jokin 

kehonosa erityisen jännittynyt tai rento? Miltä keskiasennon ylläpitäminen tuntui? Mitä huomasit 
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tapa-asentoon vaihtaessasi? Entä mitä kehoaistimuksia, tunteita ja ajatuksia mitä kuuluu -harjoi-

tus sinussa herätti?

Kysytään, onko viime kerran tapaamisen jälkeen nousut mieleen ajatuksia tai kysymyksiä, jotka 

liittyvät viime kerran tapaamiseen. Palataan kotitehtävään, jos sellainen on ollut.

Sovellus lapsille: 

Lapsille tarkoitettu harjoitus voidaan purkaa niin, että lapset kertovat vuorollaan mikä oli hei-

dän lempipuunsa. Sitten piirretään tuo oma lempipuu omalle paperille. Piirtämisen jälkeen kes-

kustellaan niin, että kukin näyttää toisille puheenvuoropehmolelun saadessaan lempipuunsa ja 

kertoo siitä, miltä tuntui, kun tuuli kuljetti puuta eri asentoihin? Miltä puusta tuntui eri asennois-

sa? Missä kohden puulla tuntui parhaalta olla? Miltä tuntui olla puuna ihan paikallaan puun kes-

kiasennossa, kun ei tuullut? Kirjoitetaan vielä puun viereen se tunne, joka oli silloin, kun puu oli 

keskiasennossa, kun ei tuullut. 

3. Kerran teema ja harjoitteiden tekeminen 
Tavoitteet: Tutustutaan omaan sosiaaliseen minään, harjoitellaan vuorovaikutusta ja 

pohditaan omia vuorovaikutustaitoja. Tavoitteena on edistää itsetunnon kohentumista, oman 

minäkäsityksen selkeytymistä ja ymmärrystä itsestä. 

Sosiaalinen minä nähdään tässä kunkin käsityksenä siitä, miten toimii ihmisten kanssa, miten 

käyttäytyy vuorovaikutustilanteissa, miten toimii tuttujen ihmisten kanssa tai miten toimii vierai-

den ihmisten kanssa.

Jaetaan osallistujat pareiksi tai kolmen hengen ryhmiin. Parin jako tapahtuu siten, että osallistu-

jille jaetaan kullekin yksi lappu, jossa on kuvaus sosiaalisesta toimintatavasta (esim. syrjäänve-

täytyvä ja ujo, aina asiallinen ja rauhallinen, sosiaalisuutta rakastava, riehakas toimija, räyhääjä). 

Vähintään kahdessa lapussa on sama sosiaalinen toimintatapa. Ohjaaja ohjeistaa, että kukaan ei 

saa näyttää lappuaan, vaan kukin lähtee tilassa kävelemään ja kulkemaan siten kuin tuo tyyppi 

hänen mielestään kulkisi ja käyttäisi tilaa ilman ääntä. Sitten kun elekielen perusteella (ilman 

sanoja) löytää toisen, joka näyttäisi kulkevan tilassa samoin kuin itse, pari on löytynyt. Pareiksi 

jakaminen näin tehden voi tapahtua jo kohdassa mitä minulle ja keholleni kuuluu. 
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A. Sosiaalinen minä 

• Kaikille osallistujille jaetaan isot paperit (esim. iso fläppitaulupaperi) ja jaetaan paperi 

neljään osaan piirtämällä. Yhteen ruutuun kirjoitetaan sosiaalinen minä. Muut kolme 

ruutua täytetään muita minäkäsityksen osa-alueita käsiteltäessä. Osallistujat miettivät 

itsestään 2–3 vahvuutta koskien sosiaalista minäkäsitystä. Käytetään apuna valmiita vah-

vuuskortteja tai ohjaajan itse etukäteen erikseen korteille tai paperiliuskoille kirjaamia 

vuorovaikutusvahvuuksia, joita osallistujat voivat ensin katsoa. Annetaan osallistujille 

mahdollisuus kirjata omin sanoin vahvuuksia erillisille liuskoille: yksi vahvuus yhdelle 

paperiliuskalle. 

• Kun vahvuudet on valittu, kukin kertoo parilleen tai pienryhmässään, miksi valitsi kysei-

sen vahvuuden ja miten tämä vahvuus näkyy eri tilanteissa itsessä ja suhteessa muihin. 

Ohjeistetaan, että kukin kertoo kustakin vahvuudesta konkreettisen esimerkkitilanteen, 

jossa tuo vahvuus on näkynyt ja ollut läsnä. Lopuksi kirjataan valitut vahvuudet omaan 

minäkäsityskarttaan sosiaalisen minän kohdalle.  

Sovellus lapsille: 

Kukin lapsi nostaa vuorollaan yhden vahvuuskortin tai ohjaajan etukäteen kirjoittaman kortin 

koskien sosiaalisia vahvuuksia ja taitoja. Kyseisen kortin nostamisen yhteydessä mietitään yh-

dessä, miksi juuri tämä on sosiaalinen taito, vahvuus ja voimavara. (Vahvuuskäsittelyä voidaan 

jatkaa myös kehon mukaan ottamisella siten, että näytellään vielä näitä sosiaalisia vahvuuksia 

arkisissa tilanteissa. Miten ne näkyvät toimintana ja millaisina kehon viesteinä.) Kukin lapsista 

valitsee näistä etukäteen käsitellyistä korteista sen kortin, joka kuvaa parhaiten häntä. Kukin lapsi 

piirtää tilanteen, jossa tuo hänen vahvuutensa oli läsnä. Kun kuvat on piirretty ja vielä kirjoitettu 

tuo vahvuus piirrettyyn kuvaan, kuva näytetään muille ja kerrotaan lyhyesti, mitä siinä tapahtuu, 

ja missä hän mielestään onnistui. Voidaan vielä purkaa harjoitus niin, että kukin lapsi poimii sen 

tunnekortin (esim. nallekorteista), joka heidän mielestään kertoo parhaiten sen, miltä tuntui piir-

tää vahvuuteen liittyvä tilanne ja kertoa siitä muille. 

Harjoitusta voi jatkaa yläkouluikäisille ja vanhemmille käsitellen omia ajatuksia koskien sosiaa-

lista minäkäsitystä. 

• Seuraavaksi kukin miettii itsekseen vähintään 2–3 mieleen tulevaa ajatusta itsestään 

koskien sosiaalista minää. Ajatukset kirjataan minäkäsityskarttaan. Ohjaaja kertoo lyhy-

esti sen, mikä on ajatus ja erityisesti automaattinen ajatus, ja miksi niitä on hyvä oppia 

havainnoimaan.  
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Aputekstiä automaattisten ajatusten jäsentämiseen

Ajatukset voivat olla nopeita sähkösanoman tyyppisiä viestejä, joita ei arjessa edes oikein huo-

maa ja tiedosta. Niitä on jatkuvasti mielessä, ne tulevat ja menevät. Osa ajatuksista toistuu jatku-

vasti samantyyppisissä tilanteissa, koska automaattiset ajatukset ovat yhteydessä ja kumpuavat 

siitä, miten käsitämme itsemme. Automaattiset ajatukset voivat olla sekä positiivisia että nega-

tiivisia. Siinä mielessä positiivisia, että ajatukset tukevat omaa tavoitteen mukaista toimintaa ja 

hyvinvointia, sekä siinä mielessä negatiivisia, että ne eivät tue tavoitteemme tai hyvinvointimme 

mukaista toimintaa tai häiritsevät sitä. Ajatus on esimerkiksi: ”on mukavaa tehdä ryhmätyötä ja 

keskustella muiden kanssa, saan aina asioita eteenpäin näin”, ”en osaa puhua ja selvittää asioita 

puhelimessa” tai ” en saa mitään järkevää ulos suustani vieraiden ihmisten läsnä ollessa”. Jotta 

huomaisi, miten erilaiset automaattiset ajatukset vaikuttavat arjessa, niiden ääreen on SomeBo-

dy-ajattelun mukaan hyvä pysähtyä, jotta voisi paremmin ymmärtää oman kehon reagointia ja 

toimintaa toistuvissa tilanteissa. Pysähtymiseen ja sitä kautta avautuvan ymmärryksen kautta on 

helpompi muuttaa toimintaa omien tavoitteiden suuntaa tai hyvinvointia tukevaksi. 

• Jaetaan pienryhmässä vähintään yksi ajatus toisille. Voidaan käydä myös kaikki löydetyt 

ajatukset läpi yksi ajatus kerrallaan vuorotellen. Kun sanoitat ja jaat ajatusta toisen kans-

sa, mieti samalla konkreettinen esimerkkitilanne, jossa muistat tuon ajatuksen olleen 

läsnä ja mieti vielä, miten tuo ajatus vaikutti tuolloin ja miten se yleensä vaikuttaa sinun 

kehossasi, kun ajattelet ajatustasi. Pohdi edellistä ääneen toiselle sanoittaen sitä, mikä 

tai mitkä tunteet kehossasi ovat päällimmäisenä, kun sinulla oli esimerkkitilanteessa tuo 

ajatus. Tässä yhteydessä ohjaaja on jakanut tunnekortit, tunnepyörän tai muita vastaavia 

tunnelistoja kullekin parille/pienryhmälle, joista ajatuksiaan ilmaisevat voivat katsoa ja 

saada sanoitettua paremmin tunteitaan. Näytä tunnetta sanoittaessasi myös konkreet-

tisesti sitä kehon paikkaa koskien, missä tuo tunne kehossasi tuntuu ja miltä se siellä 

tuntuu. 

Harjoituksen purku: Puretaan harjoitus kertomalla yleisiä ajatuksia harjoituksesta, joko pareit-

tain, pienryhmissä tai koko ryhmässä. Nyt ei tarvitse kertoa omista sosiaalisen minäkäsityksen 

vahvuuksista tai ajatuksista, vaan pidetään keskustelu yleisellä tasolla. Laitetaan puheenvuoron 

osoittava ryhmän symboliesine kiertämään ja vastataan kysymyksiin: Oliko helppoa tai vaikeaa 

löytää omia vahvuuksia sosiaaliseen minäkäsitykseen liittyen? Oliko helppoa tai vaikeaa saada 

kiinni ajatuksista? Mitä muita ajatuksia ja tunteita itse harjoituksen tekeminen herätti?
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B. Hämähäkin verkossa

Osallistujille jaetaan paperit. Paperin keskelle piirretään oma kuva ja kuvan ympärille hahmotel-

laan hämähäkinseittiä. Osallistujille annetaan tehtäväksi lisätä paperille niiden ihmisen nimiä, 

joita hän on tavannut ja joiden kanssa hän on keskustellut edellisen viikon aikana. Paperille kirja-

taan kaikki, joille on sanonut vain parikin sanaa. Nimet sijoitetaan eri etäisyyksille omasta kuvasta 

sen mukaan, kuinka läheisiksi heidät kokee. 

Harjoituksen purku: Ollaan alussa jaetuissa pienryhmissä ja keskustellaan siitä, kuinka paljon 

ihmisiä itsensä ympäriltä löytyy ja missä vuorovaikutustilanteessa on viikon aikana mielestään 

toiminut parhaiten, sosiaalisesti taitavimmin. Miten konkreettisesti toimi ja sanoi tuossa tilan-

teessa. Mitä omassa toiminnassa oli parasta jälkikäteen arvioiden. Pohditaan vielä mitä ajatuksia 

tehtävä herätti: Poimitaan kuvakortti, joka kertoo parhaiten ajatukset ja tunteet sekä kehoaisti-

mukset, joita tehtävän tekeminen herätti. Osallistuja saa itse määrittää kuinka tarkkaan kertoo 

henkilökohtaisesta hämähäkinseitistään. 

C. Sanaton vuorovaikutus, Köysikuviot

• Osallistujat jaetaan alussa jaettujen parien mukaan kahteen ryhmään. Toinen ryhmä 

ottaa pitkän köyden toisesta päästä kiinni ja toinen ryhmä köyden toisesta päästä. Köysi 

pitää saada solmuun ilman, että kukaan irrottaa käsiään köydestä. Tehtävän aikana ei 

saa puhua, vaan kaikki kommunikointi tapahtuu sanattomasti. 

• Tämän jälkeen ryhmä voi asettua köyden varteen tasaisin välimatkoin ja ryhmä muodos-

taa köydestä ohjaajan luettelemia geometrisia kuvioita (neliö, kolmio jne.) kommunikoi-

malla nonverbaalisesti. Köysi ei saa osua maahan.  

D. Liike ja vuorovaikutus

Määritellään tila, jossa liikutaan. Osallistujat lähtevät kävelemään tilassa omaa tahtia. Koko har-

joitus tapahtuu kokonaan nonverbaalisella viestinnällä puhetta ei käytetä.

• Ensin kävellään ottamatta kontaktia muihin. 

• Seuraavaksi, kun joku kävelee vastaan, otetaan katsekontakti ja sitten jatketaan taas 

matkaa. 

• Tämän jälkeen, kun joku kävelee vastaan, otetaan katsekontakti ja hypähdetään saman-

aikaisesti. Sitten taas jatketaan matkaa. 
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• Nyt, kun joku kävelee vastaan, otetaan katsekontakti ja pyörähdetään ympäri asettu-

malla olkavarret vierekkäin ja kierretään selän kautta taas vastakkain.  Liike aloitetaan 

olkapäistä, toisen vasen olkapää ja toisen oikea olkapää ensin yhdessä ja siitä pyörähdys 

niin, että yläselät koskettavat. 

• Tämän jälkeen otetaan vastaantulevaan katsekontakti ja lyyhistytään yhtä aikaa lattialle 

samalla puhaltaen keuhkot tyhjäksi. Sieltä noustaan ylös ja jatketaan matkaa. 

• Mahdollinen jatko harjoitteelle: Ohjaajan ohjeiden mukaan katsotaan vastaantulijoita 

lyhyellä katseella, pitkällä katseella jne. ohjaajan mukaan varioiden kokeilemalla erilaisia 

katsekontakteja. Voidaan yhdistää kokeiluun myös erilaisia kohtaamiseen liittyviä tapoja, 

esimerkiksi eri kulttuurien tervehtimistavat.  

C- tai D-harjoituksen purku: Puretaan harjoitukset adjektiiveilla. Kirjoitetaan kustakin harjoittees-

ta 1–3 adjektiivia esim. muistilapuille. Adjektiivit näytetään toisille tai laitetaan yhteisesti näky-

ville seinälle tai pöydälle. Halutessaan ajatuksiaan harjoitteista saa tarkentaa. Ohjaajan johdolla 

käydään keskustelua.

Pienet lapset voivat purkaa harjoituksen/harjoitukset siten, että istutaan ringissä ja lapsille on 

kaikilla edessä paperit, joiden väri kertoo mitä mieltä oli harjoituksista. Lapset valitsevat kunkin 

harjoituksen kohdalla sen värin, joka sopii parhaiten omaan kokemukseen kyseisestä harjoituk-

sesta. Esimerkiksi seuraavasti: Punainen (harjoitus tuntui pahalta tehdä), lila (harjoitus tuntui vä-

hän kiusallisesta tai vaikealta tehdä), valkoinen ei tuntunut erityisesti miltään, ei hyvä eikä huono 

tunne), sininen (harjoitus tuntui mukavalta tehdä) ja vihreä (harjoitus tuntui erityisen mukavalta 

ja kivalta tehdä). 

4. Rentoutus
Tavoitteet: Rauhoittuminen ja rentoutuminen, keskittymisen harjoittelu, keskittyminen omaan 

itseen, minäkäsityksen ja itsetunnon käsittely rentoutuksen avulla.

A. Ainutkertainen minä 

• Ohjaaja pyytää osallistujia löytämään itselleen hyvä asennon, jossa he voivat rentoutua 

(joko tuolilla istuen, jumppamatoilla maaten tai istuen, tai jumppapalloa halien)

• Ohjaaja lukee rauhallisella äänellä seuraavan tekstin 
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”Olen ainutkertainen, kukaan muu maailmassa ei ole samanlainen kuin minä. Minulla on omat 

piirteeni, kukaan muu ei puhu, liiku tai näytä samalta kuin minä. Jopa minun sormenjälkeni on 

vain minulla, muilla taas on omansa. Myös se, millainen olen sisältä, on ainutkertaista. Mitä ajat-

telen tai tunnen, on tärkeää ja merkityksellistä. Minä saan olla juuri tällainen kuin olen, minun ei 

edes tarvitse yrittää olla samanlainen kuin muut. Vaikka toisinaan haparoin ja epäilen sitä, että 

juuri minä olen tärkeä, voin silloinkin ajatella, että kaikesta huolimatta elämälläni on suuri arvo.

Olen siis ihana siksi, että olen olemassa! Minun arvoni ei riipu siitä millaisia numeroita saan kou-

lussa tai miten paljon palkintoja olen saanut harrastuksistani. Riittää, että minä vain olen olemas-

sa – omana itsenäni – ja olen upea. Minun ei tarvitse osoittaa kenellekään erityisten suoritusten 

tai tekojen avulla sitä, että olen tärkeä ja arvokas, riittää että olen olemassa.

Elämä, jota elän, on minun omaa elämääni ja sen takia tärkeää. Se ei ole vanhempieni tai ke-

nenkään muun elämää. Kukaan muu ei voi elää minun puolestani, voin tehdä itse valintoja elä-

mässäni, olen oman elämäni asiantuntija. Minulla on oikeus tehdä myös virheitä – oikeastaan 

virheitä tai epäonnistumisia ei ole ollenkaan olemassa, ne ovat vain oppimiskokemuksia! Voin 

alkaa kantaa vastuuta omasta elämästäni ja omista valinnoistani. Minä itse olen oman elämäni 

päätähti; minun elämälläni on merkitys ja minulla on oma paikkani tässä elämässä. Voin luottaa 

omaan sisäiseen tunteeseeni valintoja tehdessäni, kyllä minä osaan ja pystyn! Elämä kantaa, kun 

päätösten aika tulee ja minä selviän niistäkin. Saan ottaa kiinni rohkeudesta ja kulkea mielenkiin-

toista elämääni eteenpäin.

Minä olen arvokas sen vuoksi, että olen olemassa. Koska elämäni on niin arvokasta, kukaan ih-

minen ei saa loukata minua tai tehdä minulle pahaa. Olen arjen sankari ja tarpeen tullen pidän 

kiinni omista päätöksistäni ja oikeuksistani muiden edessä, koska minut on tarkoitettu elämään 

onnellisena ja siten, että voin nauttia jokaisesta päivästä.

Oikeastaan olenkin suuri ihme! Minusta on tehty näin upea, jollaisen näen, kun katson itseäni 

peilistä. Kun ajattelen sitä, että juuri minä olen ihana ja upea, se saa minut hymyilemään. Oikeas-

taan voisin ottaa pari hyppyä ilmaan, kun hyvän olon tunne kutkuttaa minua! Miten harvoin sitä 

pysähtyykään miettimään omaa itseään. Useammin kuin kerran olen saattanut löytää vain niitä 

harmillisempia puolia itsestäni. Onhan se totta, että minussa on myös niitä puolia, joista en aina 

pidä itsessäni, mutta siitäkin huolimatta minä olen tärkeä henkilö, ja voin ajatella itsestäni hyviä 

ajatuksia – joka päivä.
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Minussa on paljon ihania piirteitä, jotka lämmittävät minua, kun ajattelen niitä. Lämpö tekee hy-

mystäni leveämmän ja poskipäitä jo hieman nipistelee, kun ajattelen itseäni. Poskipäistä lämpö 

siirtyy nenänpäähän ja otsaan, rapsuttelee lempeästi hiusrajaa ja siirtyy hauskaksi kutitukseksi 

hartioihin. Ajatus siitä, että olen ainutlaatuinen ihminen, poistaa ylimääräisen jännityksen harti-

oistani ja tuntuu ihan siltä, että rentoudun ja lepään...”

Harjoituksen purku: Laitetaan puheenvuoroa osoittava symboliesine kiertämään ja tehdään kier-

ros niin, että jokainen saa kertoa: Pystyitkö rentoutumaan rentoutusharjoituksen aikana? Pys-

tyitkö keskittymään satuun tai kertomukseen, jonka ohjaaja luki? Mitä muita ajatuksia ja tunteita 

sinulle heräsi rentoutukseen liittyen? Tai vaihtoehtoisesti tehdään peukkuharjoite kustakin kysy-

myksestä, jossa peukku ylöspäin tarkoittaa kyllä, alaspäin ei ja sivuttain ehkä/en tiedä/osittain/

en osaa sanoa. Ohjaaja voi miettiä lisää kysymyksiä, jotka liittyvät rentoutumisen kokemiseen. 

B. Sadun lukeminen

• Ohjaaja pyytää osallistujia löytämään itselleen hyvä asennon, jossa he voivat rentoutua 

(joko tuolilla istuen, jumppamatoilla maaten tai istuen, tai jumppapalloa halien).

• Ohjaaja lukee jonkin ryhmälle sopivan sadun, jota kautta tulee esille itsetunnon vahvis-

taminen, oman arvokkuuden ymmärtäminen omana itsenään, oma erilaisuuden arvok-

kuus. Ryhmissä käytettyjä kirjoja ovat olleet Esimerkiksi Tove Janssonin Näkymätön lapsi 

ja pienimille lapsille Hannele Huovin Maailman paras napa -kirja. Sadun kertominen 

lopuksi rentoutushetkellä voidaan ottaa myös toistuvaksi toimintakäytännöksi, jos se 

näyttää olevan hyvä tapa rauhoittaa ryhmä rentoutumaan. 

5. Miltä tuntuu nyt? 
Lopuksi puretaan koko ryhmäkerran ”fiilis”. Laitetaan esille vahvuuskortteja ja pyydetään osal-

listujia valitsemaan niistä itseä koskeva paras vahvuus tämän ryhmäkerran aikana (vahvuuskor-

tit tai pienemmille lapsille tarkoitetut vahvuuskortit esimerkiksi Dinot osaavat -kortit). Jokainen 

näyttää vahvuuskortin, jonka valitsi tämän päivän vahvuudekseen ja kertoo sen joko parille, pien-

ryhmälle tai kaikille.

Lopetus: Fiilisjana 
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6.3 Sosiaalinen minä, reviiri

Kolmas ryhmäkerta
Tavoitteet: Tavoitteena on jatkaa sosiaalisen minän jäsentämistä, erityisesti sitä, miten 

tunnistamme omat keholliset ja psyykkiset rajat – oman henkilökohtaisen tilamme suhteessa 

muihin sekä miten käytännössä rajaamme omaa tilaamme suhteessa toisiin ihmisiin. 

Pohdimme harjoitusten kautta sitä, miten ihminen toimii aina suhteessa tilaan, aikaan ja 

paikkaan.

Aloitus: Fiilisjana
Tavoite: Saada jokainen pysähtymään ja miettimään sen hetkisen tunteen/olotilan ja sijoittaa 

sen fiilisjanalle.

1. Orientoituminen hetkeen ja SomeBody-ryhmätoimintaan 
Tavoitteet: Tavoitteena on purkaa kehon lihasjännitystä edesauttamalla keskittymistä omaan 

kehoon ja omaan toimintaan. Tavoitteena on samalla harjoitella kehon keskilinjan ylittämistä ja 

edistää tätä kautta kehotietoisuutta.

A. Kehollinen keskittymisharjoitus

• Mennään istumaan lattialle. Kosketetaan molemmilla käsillä päätä, olkapäitä, polvia 

ja lattiaa (oikea käsi koskettaa oikeaa olkapäätä, vasen käsi vasenta olkapäätä jne.). 

Toistetaan muutaman kerran niin, että liikesarja tulee tutuksi. Kun liikesarja alkaa sujua 

helposti ja nopeasti, jatketaan niin, että toinen käsi aloittaa lattiasta ja toinen käsi päästä. 

Esimerkiksi vasen käsi koskettaa päähän ja oikea käsi lattiaa, vasen käsi koskettaa olka-

päätä ja oikea käsi polvea jne. Yritetään nopeuttaa liikettä.

• Jatketaan seisten kehon ristikkäisliikkeillä. Lähdetään marssimaan ja kosketetaan kädel-

lä saman puolen polvea, joka nousee ylös. Jatketaan sitten koskettamalla kädellä ristik-

käistä polvea (vuorotellen ristikkäinen käsi ja ristikkäinen polvi). Kun tämä alkaa sujua, 

jatketaan sitten niin, että käsi koskettaa ristikkäiseen olkapäähän ja polveen. Esimerkiksi: 

Oikea käsi koskettaa vasenta olkapäätä, vasen käsi koskettaa oikeaa olkapäätä, oikea 

käsi koskettaa vasenta polvea ja vasen käsi koskettaa oikeaa polvea. Yritetään nopeuttaa 

liikettä. 
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Mitä minulle ja keholleni kuuluu tänään -keskustelu
Tavoitteet: Osallistujat saavat kertoa ”mitä minulle kuuluu tänään?” ja pohtia lyhyesti edellä 

kuvattua orientoitumisharjoitusta ja siihen liittyvä ajatuksia ja tuntemuksia. Lisäksi annetaan 

mahdollisuus nostaa viime kerran osalta nousseita ajatuksia ja/toivomuksia. 

Laitetaan esille tunnekortteja ja pyydetään osallistujia valitsemaan kortti, joka kuvaa sitä tun-

netta, joka itsellään on päällimmäisenä juuri nyt. Tehdään tunnekierros ryhmäsymboliesineen 

määritellessä kunkin puheenvuoron. Jokainen näyttää kortin ja saa kertoa juuri sen verran omia 

ajatuksiaan kuin haluaa. 

Pohditaan symboliesineen kiertäessä kukin osaltaan: Pystyitkö keskittymään orientoitumis-

harjoitteen aikana omaan kehoosi? Pystyitkö unohtamaan mielessä pyörivät ajatukset (mieltä 

painavat ajatukset, stressin, jännityksen)? Millaisia tunteita huomasit kehossasi? Oliko jokin ke-

honosa erityisen jännittynyt tai rento? Miltä harjoitus kehossa tuntui ja mitä ajatuksia ja tunteita 

harjoitus sinussa herätti? Entä mitä kehoaistimuksia, tunteita ja ajatuksia mitä kuuluu -harjoitus 

sinussa herätti?

Kysytään, onko viime kerran tapaamisen jälkeen noussut mieleen ajatuksia tai kysymyksiä, jotka 

liittyvät viime kerran tapaamiseen. Palataan kotitehtävään, jos sellainen on ollut.

Sovellus lapsille: 

Puretaan keskittymisharjoitus niin, että lapsilla on edessään kolme lappua, joista yksi on vihreä 

ja merkitsee helppoa, toinen on punainen ja merkitsee vaikeaa, kolmas valkoinen, joka merkitsee 

ei helppoa, eikä vaikeaa vaan jotain siltä väliltä. Lapset nostavat seuraavien väittämien kohdal-

la väittämä kerrallaan esille lapun, jonka kokevat kuvaavan heidän kokemustaan harjoituksen 

tekemisestä. Ohjaaja voi selvyyden vuoksi kunkin väittämän kohdalla myös näyttää liikkeen: 1) 

istuallaan käsien koskettaminen päähän, olkapäähän, polveen ja lattiaan samaan suuntaan 2) 

istuallaan käsien koskettaminen päähän, olkapäähän, polveen ja lattiaan ristikkäiseen suuntaan, 

3) tämän liikkeen nopeuttaminen, 4) seisten marssiminen saman puolen käsikosketuksin, 5) seis-

ten marssiminen ristikkäisin käsikosketuksin, 6) tämän liikkeen nopeuttaminen. Ohjaaja pohtii 

lasten kanssa yhdessä sitä, ehtiikö harjoituksen aikana ajattelemaan mitään muuta kuin ohjeita 

ja tekemistä? Pohditaan voisiko tämä harjoitus auttaa keskittymisessä. 
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3. Kerran teema ja harjoitteiden tekeminen 
Tavoitteet: Tutustutaan omaan reviiriin ja oman kehon rajoihin, harjoitellaan oman reviirin 

ilmaisua ja omien rajojen tunnistamista vuorovaikutuksessa muiden kanssa. 

Jaetaan parit tai pienryhmät. Ohjaaja on etukäteen leikannut kuvia myönteisistä vuorovaikutus-

tilanteista ja leikannut ne joko kahtia tai kolmeen osaan. Kullekin osallistujalle jaetaan yksi pa-

lapelin pala, jota ei heti näytetä muille. Kun ohjaaja antaa luvan osallistujat lähtevät kokoamaan 

yhdessä palapeliä, etsien oman osuutensa jostain kuvasta. Samassa kuvassa olevat tulevat parik-

si/pienryhmäksi. Kuvan muodostavat miettivät ensin, mitä sellaista he huomaavat kuvassa, joka 

kertoo hyvästä ja rakentavasta vuorovaikutuksesta. Kukin ryhmä kertoo muille havaintonsa tästä. 

Pareihin jako näin tehden voi tapahtua jo kohdassa mitä minulle ja keholleni kuuluu. 

A. Reviiriharjoitukset

Reviiriharjoitus 1

• Jokaiselle osallistujalle annetaan pala teippiä. Jokainen miettii itsekseen, kuinka lähelle 

itseään päästäisi vieraan ihmisen. Teippi laitetaan siihen kohtaan maahan, minkä ajatte-

lee olevan se oma raja, mihin vieraan ihmisen päästäisi. 

• Sitten kokeillaan miltä tämä raja tuntuu. Se, joka on asettanut teipin lattialle, pysyy 

paikoillaan ja toinen osallistuja (oma pari) tulee seisomaan teipin kohtaan. Keskustellaan 

siitä, miltä tuntuu, jos vieras ihminen seisoisi teipin kohdalla. Miltä tuntuisi, jos hän tulisi 

vielä lähemmäksi tai jäisi kauemmaksi? Mitä tuntemuksia näissä tilanteissa kehossa 

heräisi?  

Reviiriharjoitus 2

• Parit menevät seisomaan kauas toisistaan (toinen toiseen päähän tilaa ja toinen toiseen 

päähän). Sovitaan, kumpi lähtee ensin kävelemään toista kohti. Sitten toinen lähtee 

kävelemään rauhallisesti ja hitaasti paikalla seisovaa kohti. Sen, joka seisoo paikallaan, 

tehtävä on sanoa STOP heti, kun toinen on tarpeeksi lähellä itseä. Etäisyys on sellai-

nen, että et halua toista yhtään lähemmäksi itseäsi ja sanot heti stop, kun sinusta alkaa 

vähänkin tuntua epämiellyttävältä. Se, joka on kävellyt sinua kohti, pysähtyy välittömästi, 

kun pyydät.
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• Pysähdytään tähän ja mietitään miten keho reagoi tilanteessa ja mitä se on seuraavaksi 

tekemässä, jos se saisi luonnollisesti toimia, jos toinen olisi tullut vielä lähemmäs. Pohdi 

myös sitä ehditkö kehollasi jo reagoida? Mitä aistimuksia, tuntemuksia ja tunteita koit 

juuri sillä hetkellä, kun toinen tulee pisteeseen, jossa sanot stop. Mitä ajatuksia mielessä-

si herää ja mitä ehkä haluaisit siinä kohtaa sanoa. Voitte kokeilla parin kanssa myös sitä, 

että toinen etääntyy vähän tai tulee vähän vielä edemmäs, miltä se tuntuu?

• Voidaan jatkaa myös eri nopeuksilla varioiden. 

Sovellus lapsille: 

Pienempien lasten kanssa on tärkeää, että aikuinen on vieressä tuomassa turvaa ja kontrolloi-

massa tilannetta. Aikuinen voi sanoittaa tilannetta ja kysyä tarkentavia kysymyksiä lapsilta ja 

auttaa heitä myös ilmaisemaan omaa rajaansa toisen lähestyessä. Harjoitusta voidaan ohjatusti 

toistaa ja kokeilla uudelleen, jolloin lapsi voi tarvittaessa löytää sen kohdan missä itseltä tuntuu 

parhaalta sanoa stop. Lasten kanssa sanoittamiseen voidaan ottaa mukaan tunnekortit siten, 

että pysähdytään katsomaan heti harjoituksen jälkeen, mitkä tunteet olivat läsnä, kun halusi sa-

noa stop. Tässä yhteydessä voidaankin pysähtyä lapsen kanssa valitsemaan tunnekortit. 

Reviiriharjoitus 3

• Jaetaan osallistujille isot paperit. Ohjaaja luettelee muutaman perustunteen: viha, pelko, 

ilo, häpeä, inho suru, hämmästys. Jokainen kirjoittaa tunteet paperille ja miettii samalla 

tilanteita, joissa on ollut vuorovaikutuksessa muiden kanssa ja joissa on tuntenut näitä 

lueteltuja tunteita. 

• Tämän jälkeen piirretään itsensä paperiin ja oman kuvan eteen piirretään suojamuuri 

jokaisesta tunteesta. Ideana on, että kukin piirtää niin korkean suojamuurin, mikä kuvaa 

sitä tunnetta, kuinka suojattuna haluaa tuota tunnetta kokiessa olla suhteessa toisiin, 

kuinka haluaa piilottaa tuon tunteen, eikä näyttää sitä muille. Suojamuuri on siis ver-

tauskuvallinen reviiri. Jos ei pysty ollenkaan näyttämään tunnetta esimerkiksi vieraassa 

ympäristössä, piirretään oman kuvan eteen niin korkea muuri, että se peittää kokonaan 

oman kehon, niin ettei toinen sitä voisi muurin takaa nähdä. Mietitään jokainen tunne 

sekä tuttujen ihmisten että vieraiden ihmisten kanssa. Suojamuuri on vertauskuvallinen 

reviiri.  
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Reviiriharjoitus 4

Edellinen harjoitus voidaan tehdä myös toiminnallisesti. Pari tai kahdesta parista muodostunut 

pikkuryhmä auttaa rakentamaan joko käytettävistä olevista esineistä (esimerkiksi säkkituoleis-

ta tai suuremmista pehmeistä neliöpalikoista tms.) tai omasta parista tai ryhmän jäsenistä niin 

korkean ihmissuojamuurin osallistujan eteen kuin osallistuja eri tunnetiloissa haluaa tuttujen ja 

vieraiden ihmisten kanssa. 

B. Rajojen maalaaminen

• Asetu selinmakuulle. Maalaa kuvitteellisesti omassa mielessäsi ympärillesi eheä raja ihoa 

myötäillen. Voit käyttää sinulle mieluisia värejä ja sopivan paksuista pensseliä. Aloita 

päälaelta alaspäin jompaa kumpaa sivua ja jatka koko matkan itsesi ympäri, kunnes olet 

maalannut ympärillesi ehyen rajan. 

• Jos jokin kohta tuntuu kaipaavan ylimääräistä vahvistusta, käy maalaamassa siellä 

toistamiseen. Maalaa myös päällyspuoli myötäillen vartalon viivaa mutkineen ja kumpui-

neen. Kuuntele harjoituksen aikana hengityksessä tapahtuvia muutoksia. (Martin 2016, 

109.)

Harjoituksen voi myös tehdä niin, että ensin maalaa toisen puolen päälaelta varpaisiin ja se jäl-

keen ajattelee mielessään kehon maalatulle puolen ihon rajalle sellaisen suojamuurin, mistä mi-

kään ”sotilashyökkäys” ei voi päästä lävitse. Tämän jälkeen tehosta kehon rajojen suojausta vielä 

jännittämällä ensin toinen mielessäsi maalaama puoli kehosta hetkeksi aikaa tiukasti niin, ettei 

suojamuurin läpi voi tulla enää yhtään mikään. Rentoutetaan ja toistetaan. Sen jälkeen jännite-

tään suojamuuriksi/linnoitukseksi toinen puoli. 

Sovellus lapsille: 

Kehojen rajojen kokemusta voi lapsilla vahvistaa käyttämällä myös piikkimattoa kehon rajojen 

vahvistamisen kokemuksessa. Lapset asettuvat piikkimatolle vuorotellen ja tunnustelevat miltä 

se tuntuu. 

C. Huojunta piirissä

• Mennään seisomaan piiriin ensin niin, että kasvot ovat ulospäin. Piiristä tehdään niin 

tiivis, että kaikkien olkavarret ovat tiiviisti toisiaan vasten. Lähdetään huojumaan rauhalli-

sesti edestakaisin sivuttain. 
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• Kuunnellaan keholla aaltomaista liikettä, joka huojunnasta syntyy ja annetaan huojun-

nan syntyä omalla painollaan. Luotetaan siihen, että pysyt tukevasti piirin mukana ja 

muut tukevat liikettäsi. Voit laittaa silmät kiinni, jos haluat. Sama voidaan tehdä myös 

kasvot piirin keskustaan päin, jolloin nähdään muiden kasvot ja liike.  

A-, B- ja C-harjoituksen purku: Jaetaan osallistujille isot paperit. Jaetaan paperi niin moneen 

ruutuun kuin harjoituksia on tehty. Ruutuihin väritetään ja piirretään luovasti kunkin harjoituk-

sen tuoma tunnetila ja ajatukset (voidaan tehdä myös ruutu kerrallaan harjoitusten välissä). Oh-

jaaja määrittää värittämiseen käytettävän ajan (30 s – 1 min) ja kertoo, kun siirrytään seuraavan 

ruudun ja harjoituksen värittämiseen. Lopuksi näytetään oma tuotos parille tai pienryhmälle tai 

koko ryhmälle ja kerrotaan jokaisen harjoitteen väri, tunne ja ajatukset. 

D. Sosiaalinen minä, osa 2

Harjoitus suositellaan tehtäväksi vain, jos osallistujat ovat aikaisemmin miettineet vahvuutensa 

sosiaalisen minän osalta. 

• Osallistujia ohjeistetaan ottamaan esille edellisellä kerralla jaetut isot paperit, joka oli 

jaettu neljään osaan piirtämällä. Yhteen ruutuun oli tässä vaiheessa työskentelyä kirjoi-

tettu sosiaalinen minä sekä omat vahvuudet sosiaalisen minän osalta. 

• Osallistujia pyydetään myös kertaamaan mielessään, mitä vahvuuksia olikaan itsessään 

huomannut. Pohditaan vielä lyhyesti, onko sen jälkeen tullut itselle mieleen, että olisi 

vielä joitain muita vahvuuksia. Tässä vaiheessa annetaan rauhassa mahdollisuus kirjoit-

taa vielä lisää vahvuuksia tuohon samaan sosiaalisen minän lokeroon. 

• Osallistujia pyydetään valitsemaan yksi kirjoittamistaan vahvuuksista ja miettimään, että 

jos se vahvistuisi lisää, mihin hyvään se vielä voisi kantaa? Ohjaaja voi jatkotyöskentelynä 

ohjata pienessä ryhmässä kokeilemaan kunkin esille nostamaa vahvuutta kehollisena 

toimintana. Miltä se näyttää, kun vahvuus on vielä paremmin esillä?

• Lisäksi työskentelyä voi jatkaa miettimällä sosiaalisesta minästään yhden kohdan, jota 

haluaisi kehittää. Käytetään apuna edellisellä kerralla esillä olleita sosiaalisen minäkäsi-

tyksen kortteja tai muita vahvuuskortteja, joita osallistujat voivat ensin katsoa. 

• Kun kehittämiskohde on valittu, kukin kertoo parilleen tai pienryhmässään siitä, missä 

tilanteessa voisi tätä kehitettävää taitoa tulevaisuudessa käyttää, miten toteutettuna ja 

missä siitä olisi erityistä hyötyä. Lopuksi kirjataan kehittämiskohde omaan minäkäsitys-

karttaan sosiaalisen minän kohdalle. Ohjaaja voi ohjata työskentelyä siten, että osallistu-
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jat näyttävät parilleen, miten kehon liikkeet, eleet ja ilmeet muuttuisivat, kun on edisty-

nyt kyseisessä sosiaalisessa taidossa. 

Harjoituksen purku: Puretaan harjoitus kertomalla yleisiä ajatuksia harjoituksesta. Nyt ei tarvitse 

kertoa omista sosiaalisen minäkäsityksen kehittämiskohteista vaan pidetään keskustelu yleisellä 

tasolla. Laitetaan puheenvuoron osoittava ryhmän symboliesine kiertämään ja vastataan kysy-

myksiin: Oliko helppoa tai vaikeaa löytää omia kehittämiskohteita sosiaaliseen minäkäsitykseen 

liittyen? Mitä muita ajatuksia, olotiloja tai tunteita harjoitus herätti? 

Sovellus pienemmille lapsille: 

Kukin lapsi nostaa vuorollaan vielä yhden vahvuuden, jonka nyt tarkemmin miettien vielä edelli-

sen kerran jälkeen huomaa. Sitten yhdessä mietitään ryhmässä ohjaajan avustuksella mikä kai-

kista valituista vahvuuksista olisi sellainen, mitä voisi vielä vahvistaa, ja kun tuo vahvuus olisi, 

miten se näkyisi omana toimintana ja kehollisuutena. Työskentelyä voidaan vielä ajan salliessa 

jatkaa siten, että lapset poimivat yhden valmiin vahvuuskortin koskien sosiaalista minää, jossa 

pitäisi kehittyä. Sitten yhdessä mietitään ryhmässä ohjaajan avustuksella missä tilanteessa voisi 

olla hyötyä tuon taidon kehittämisestä. Ja mitä se tarkoittaisi tuossa valitussa tilanteessa toimin-

tana, sanoina ja käytöksenä. Voidaan vielä purkaa harjoitus niin, että kukin lapsi poimii sen tun-

nekortin (esim. nallekorteista), joka heidän mielestään kertoo parhaiten sen, miltä tuntui miettiä 

kehitettävää asiaa. 

4. Rentoutus

Tavoitteet: Kehon rajojen tunnistaminen rentoutuksen avulla, kehotietoisuuden lisääntyminen, 

avoimen asennon ja sen vaikutusten havainnointi, rentoutuminen.

A. Meritähti merenpohjassa, 

• Asetu selinmakuulle lattialle.

• Mieti hetki, millainen asentosi on. Koskevatko jalat lattiaa koko pituudeltaan? Entä kädet 

ja selkä? Onko takaraivo kiinni lattiassa?

• Kuvittele nyt, että makaat meren pohjassa. Sinulla on taito hengittää vedessä. Näet, kuin-

ka auringon valo siivilöityy kauniina säteinä kirkkaassa vedessä. Vesi yläpuolellasi painaa 

sinua lempeästi kiinni pohjaan. Pohkeet, takareidet, pakarat ja selkä painuvat kiinni 

pohjaan. Myös lapaluut, olkapäät, kädet ja pää painuvat pohjaan. Koko keho on kiinni 

pohjassa – vain alaselkä ja niska ovat hieman irti.
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• Makaa tässä asennossa ja anna lihastesi rentoutua. Et tarvitse lihasjännitystä, sillä pohja 

kannattelee sinua. Hengitä rauhallisesti ja tunne, kuinka koko keho on rentoutunut ja 

painunut kiinni meren pohjaan. Sinulla on hyvä olla.

• Mieti nyt, missä asennossa kätesi ja jalkasi ovat. Ovatko jalkasi lähellä toisiaan? Ovatko 

kätesi lähellä kehoa? Ala sitten avata jalkojasi haara-asentoon. Siirrä jalkojasi niin auki, 

kuin se on mahdollista.

• Tee sama käsillä. Levitä käsiäsi pohjaa pitkin niin auki kuin mahdollista. Asentosi on 

avoin, ja muistuttaa meritähteä.

• Kurkota nyt käsiäsi ja jalkojasi muutaman kerran mahdollisimman pitkälle. Hae asento, 

joka on mahdollisimman avoin, mutta rento. Jää tähän asentoon ja jatka rentoutumista.

• Mieti, miltä avoin asento tuntuu. Onko asennossa helppo olla? Miltä kädet, jalat, selkä ja 

pää tuntuvat? Kun olet valmis, nouse istumaan. 

Harjoituksen purku: Laitetaan puheenvuoron osoittava ryhmäsymboliesine kiertämään ja jokai-

nen saa kertoa ajatuksiaan rentoutukseen liittyen. Miten kehosi rentoutui? Pystyitkö keskitty-

mään rentoutukseen, miten kävi ajatusten, harhailivatko ajatuksesi? Oliko rentoutuminen help-

poa tai vaikeaa? 

Sovellus pienemmille lapsille: 

• Pyydetään pienempiä lapsia kuvittelemaan olevansa meren valtiaita: 

• Nyt kun mielikuvissasi olet taitava merenvaltias, vaeltelet, uiskentelet ja sukeltelet omas-

sa meressäsi. Sinulla on merenvaltiaan taikakeuhkot ja kykenet hengittämään veden alla. 

Sukellat pohjaan ja nouset pintaan, tunnet aaltojen keinunnan. Samalla muistat, kuinka 

paljon rakastatkaan merta ja sen elämää, sen sinisyyttä ja hiljaisuutta. Tunnet meren 

läpikotoisin, sen jokaisen sopukan, koska vaeltelet eri puolilla merta joka päivä tutkimas-

sa, että kaikki meressä on niin kuin kuuluukin. Meri on merenvaltiaan ihana koti, jossa 

hänen on oikein hyvä olla. Vaikka merenvaltias pitää jatkuvasta vaeltamisesta, välillä sen 

on huilattava, rentouduttava ja kerättävä voimia. 

• Merenvaltias asettuu selinmakuulle meren pohjalle. Lattia on meren pohja. 

• Merenvaltias miettii hetken, millainen asento sillä on. Koskevatko jalat merenpohjaa 

koko pituudeltaan? Entä kädet ja selkä? Onko takaraivo kiinni merenpohjassa?

• Se makaa meren pohjassa nauttien levosta. Vesi sen yläpuolella painaa lempeästi sitä 

kiinni pohjaan. Sen pohkeet, takareidet, pakarat ja selkä painuvat kiinni pohjaan. Myös 

lapaluut, olkapäät, kädet ja pää painuvat pohjaan. Koko keho on kiinni pohjassa – vain 

alaselkä ja niska ovat hieman irti.
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• Se makaa tässä asennossa ja antaa lihastensa rentoutua. Se ei tarvitse lihasjännitystä, 

sillä pohja kannattelee sitä. Se muistaa hengittää rauhallisesti ja tuntee, kuinka koko sen 

keho on rentoutunut ja painunut kiinni meren pohjaan. 

• Se miettii nyt, missä asennossa sen kädet ja jalat ovat. Ovatko sen jalat lähellä toisiaan? 

Ovatko sen kädet vartalon vieressä? Se alkaa sitten avata jalkojaan haara-asentoon. Sit-

ten se siirtää jalkojaan niin auki, kuin mahdollista.

• Se tekee saman myös käsillä, levittäen kätensä pohjaa pitkin niin auki kuin mahdollista. 

Sen asento on nyt avoin, ja muistuttaa meritähteä.

• Se kurkottaa nyt kätensä ja jalkansa muutaman kerran mahdollisimman pitkälle. Se 

hakee asennon, joka on mahdollisimman avoin, mutta rento. Se jää tähän asentoon ja 

jatkaa rentoutumista.

• Se miettii, miltä avoin asento tuntuu. Onko asennossa helppo olla? Miltä kädet, jalat, 

selkä ja pää tuntuvat? Kun se on valmis, se nouse pohjasta ylös istumaan. 

Purku peukaloilla (peukku ylös = kyllä, peukku alas = ei, peukku sivulle = en osaa sanoa). Vasta-

taan peukaloilla seuraaviin kysymyksiin:

• Pystyitkö kuvittelemaan itsesi meren valtiaaksi?

• Pystyitkö kuuntelemaan kaiken mitä merenvaltias teki?

• Pystyitkö tekemään niin, kuten merenvaltias teki?

• Oliko harjoitus sinusta mukava?

• Oliko harjoitus sinusta epämiellyttävä?

• Oliko harjoitus sinua rentouttava?

5. Miltä tuntuu nyt?
Lopuksi käydään läpi osallistujien ajatuksia ja tunnetilaa koko ryhmäkerrasta. Laitetaan esille 

tunnekortteja, joista pyydetään osallistujia valitsemaan kortti, joka kuvaa tämän ryhmäkerran 

aikana syntynyttä ”fiilistä”. Käydään tunnekortit läpi niin, että jokainen näyttää tunnekortin ja ker-

too lyhyesti ”fiiliksen” koko ryhmäkerrasta.

Lopetus: Fiilisjana
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6.4 Fyysinen minä, hengitys

Neljäs ryhmäkerta
Tavoitteet: Neljännellä tapaamiskerralla jatketaan osallistujan minäkäsityksen tarkastelua, 

erityisesti hänen käsitystään itsestään fyysisenä kehollisena toimijana. Niin kuin edellä on tullut 

ilmi, SomeBody-toiminnassa käydään systemaattisesti läpi minäkäsitystä ja sen eri osa-alueita, 

koska käsitämme minäkäsityksen olevan olennainen osa ihmisen toimintakykyä. Aloitamme 

fyysisen minäkäsityksen työstämisen neljännellä tapaamisella, jonka yhteydessä keskitymme 

myös hengityksen tiedostamiseen ja sen tarkasteluun.

Aloitus: Fiilisjana
Tavoite: Saada jokainen pysähtymään miettimään sen hetkisen tunteen/olotilan ja sijoittaa sen 

fiilisjanalle.

1. Orientoituminen hetkeen ja SomeBody-ryhmätoimintaan 
Tavoitteet: Rauhoittuminen, hellittäminen, hengityksen rauhoittelu, kehon jännitysten 

vapauttaminen.

A. Tyyntyminen ja kasvojen hellittäminen (Mukailtu Martin 2016, 27, 95)

• Ota mukava istuma-asento tuolilla. Voit laittaa silmät kiinni, jos se tuntuu sinusta hyvältä. 

Hengitellään tietoisesti ulos. Uloshengityksestä muodostuu vähitellen helpotuksen huo-

kaus. Hengitä nenän kautta sisään ja huokaa suun kautta hitaasti ulos. 

• Tule sitten istumaan tuolin reunalle niin, että saat jalat tukevasti lattiaan ja nojaa kyy-

närvarsilla reisiin, aivan kuin istuisit kuuman saunan lauteilla. (Voit myös nojata pöytää 

vasten, jos reisiin nojaaminen ei sovi sinulle.) Vie sitten huomio leuankärkeesi. Mieti, että 

piirrät leualla U-kirjaimen. Liikuta päätä hyvin rauhallisesti ja kuulostele minkä laajuinen 

liike sopii sinun niskallesi. Muutaman kerran jälkeen pysäytä liike keskelle ja lähde piirtä-

mään V-kirjainta leuankärjellä. Toista muutaman kerran ja kun liike riittää sinulle, pysäytä 

liike keskelle. Vie sitten leuka lähelle kaulakuoppaa ja nosta sieltä suoraa tietä ylös. Anna 

niskan liikkua näin hyvin rauhallisesti.

• Nojaa sitten tuolin selkänojaan ja hae tukeva, rento istuma-asento. Voit pitää vielä silmät 

kiinni. Vie huomio kasvoihisi ja hellitä kasvojen lihasjännityksiä. Anna jännityksen hellitä 

päälaelta otsaan. Anna jännityksen hellitä silmien ympäriltä ja silmien takaa. Anna silmän 

levätä ikään kuin omassa pesässään. Anna poskien lihasten hellittää. Päästä sitten leuka 



8786

rennoksi, anna purentalihaksien rentoutua. Pidä kuitenkin huulet kevyesti kiinni, jotta 

hengitys voi kulkea nenän kautta sisään ja ulos. Mieti miten myös lantionpohjan lihakset 

voivat rentoutua. 

• Palauta sitten ajatuksesi tähän aikaan ja tilaan. Liikuttele kevyesti kasvoja ja lihaksia ja 

avaa silmät. 

Sovellus lapsille: 

• Kuvitellaan, että olemme kaikki pieniä karhuja, jotka ovat menossa talviunille. Pikkukar-

hut alkavat kaikki olla vähän väsyneitä ja raukeita, koska ne tietävät pääsevänsä makeil-

le ja pitkille talviunille. Kuvitellaan, että oma tuolimme, jossa nyt istumme, on karhun 

ikioma talvipesä, johon se taas palaa nukkumaan. Nyt karhu on mennyt pesäänsä ja 

alkanut nukkua rauhassa talviuntaan, se on laittanut silmänsä kiinni, eikä sitä ei häiritse 

yhtään mikään. Se saa olla ihan rauhassa nukkumassa välittämättä yhtään mistään. Sen 

pesä on oikein turvallinen paikka, jossa karhun on erityisen hyvä olla ja pitää silmänsä 

kiinni. 

• Sillä aikaa, kun pikkukarhu on nukkunut, onkin yhtäkkiä tullut kevät. Pikkukarhu on 

nukkunut nyt juuri sille sopivan ajan ja se alkaa heräilemään. Se ei kuitenkaan vielä 

avaa silmiään. Se on mukavassa asennossa omassa tuolissaan. Nyt se kuitenkin miettii 

kaikkea sitä, mitä sille on aikaisemmin tapahtunut ja miten se selviää uudesta keväästä 

ja kesästä, kun se taas on herännyt talviuniltaan. Kaikesta miettimisestä sille tulee tunne, 

että sen pitää aina uloshengityksen kohdalla aina vähän huokaista mielessä olevia huolia 

pois. Niin se hengittää rauhallisesti nenän kautta sisään ja huokaa suun kautta ulos niin, 

että uloshengityksestä muodostuu vähitellen karhun helpotuksen huokaus. Karhu hen-

gittelee näin muutaman kerran niin, että se hengittää kaikki huolensa ulos. 

• Sitten se tulee oman tuolinsa reunalle niin, että saa karhuntassunsa tukevasti lattiaan 

ja nojaa omilla karhun kyynärvarsillaan reisiinsä, aivan kuin se istuisi kuuman saunan 

lauteilla. Se ajattelee, että sen pitää vähän liikutella päätään, jotta se heräisi kunnolla. 

Se alkaa piirtää leuallaan U-kirjainta. Se liikuttaa päätä hyvin rauhallisesti ja kuulostelee 

itseään, kuuluuko sen niskasta ääniä, kun se tekee U-kirjainta. Se tekee U:n kuusi kertaa 

peräkkäin ja sen jälkeen se päättää pysäyttää liikkeen keskelle aivan siihen, missä on sen 

leuan paikka, niin että karhun kasvot ovat suorassa. Sitten se lähtee piirtämään toista kir-

jainta leuankärjellä. Se alkaa tehdä V-kirjainta. Se toistaa sitä taas kuusi kertaa ja pysäyt-

tää liikkeen taas keskelle. Sitten se vie vielä leukansa lähelle kaulakuoppaa ja nostaa sen 
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vielä sieltä suoraa tietä ylös. Se antaa niskansa liikkua näin hyvin rauhallisesti. Se toistaa 

tämänkin liikkeen kuusi kertaa. 

• Sitten karhunpentu nojaa tuolin selkänojaan ja hakee tukevan, rennon istuma-asennon. 

Se pitää vieläkin silmänsä kiinni. Sitten se alkaa ajattelemaan omia kasvojaan. Se hellit-

tää kasvojen kaikista jännityksistä, niin että sen kasvot ovat ihan veltot ja rennot. Sitten 

se muistaa päälakensa ja antaa jännityksen hellitä myös päälaelta otsaan. Nyt ihan 

koko päälaki ja otsakin on veltto. Sitten se muistaa silmänsä ja antaa jännityksen hellit-

tää myös silmien ympäriltä ja silmien takaa. Se huomaa, että sen silmät lepäävät ihan 

rauhassa. Sen jälkeen se muistaa poskensa ja antaa poskienkin lihasten hellittää. Nekin 

tulevat ihan veltoksi. Sitten se vielä päästää leukansa ihan rennoksi, ja muistaa että suus-

sa olevin purentalihaksienkin pitäisi olla ihan veltot. Samalla se huomaa pitää kuitenkin 

huulensa kevyesti kiinni, jotta hengitys voi kulkea nenän kautta sisään ja ulos. 

• Sitten se muistaa, että se onkin pesässään ja valmis heräämään tähän hetkeen. Se muis-

taa, että nyt on uusi kevät ja pikkukarhun uusien seikkailuiden aika. Muistaessaan tuon 

se alkaa liikuttaa vähän kasvojaan ja lihaksiaan ja availee silmiään sille sopivaan tahtiin.  

2. Mitä minulle ja keholleni kuuluu tänään -keskustelu
Tavoitteet: Osallistujat saavat kertoa ”mitä minulle ja keholleni kuuluu tänään?” ja pohtia 

lyhyesti edellä kuvattua orientoitumisharjoitusta ja siihen liittyneitä ajatuksia, kehollisia 

aistimuksia/tuntemuksia ja tunteita. Lisäksi annetaan mahdollisuus nostaa viime kerran osalta 

nousseita ajatuksia ja/toivomuksia. 

Mitä minulle kuuluu tänään -harjoituksessa otetaan itselle tuntemattomin ryhmäläinen pariksi. 

Pari etsii itselleen paikan, jossa voi nojata seinään ja istua vierekkäin siten, että olkavarret kos-

kettavat toisiaan. Toinen alkaa ohjaajan antaman ajan puitteissa kertoa, miltä kehossa tuntui 

aamulla, kun heräsin ja aloitin aamua, ja miltä tuntuu juuri nyt ja mitä minulle kuului tänään aa-

mulla ja juuri nyt. Toinen vain kuuntelee. Harjoitus voidaan tehdä myös seisten nojaten seinään.

Puretaan orientoitumis- ja keskittymisharjoitus: Pohditaan parina/pienryhmissä tai koko ryh-

mässä ryhmäsymboliesineen kiertäessä kukin osaltaan: Pystyitkö keskittymään orientoitumis-

harjoitteen aikana omaan kehoosi? Pystyitkö unohtamaan mielessä pyörivät ajatukset (mieltä 

painavat ajatukset, stressin, jännityksen)? Millaisia tuntemuksia huomasit kehossasi? Oliko jokin 

kehonosa erityisen jännittynyt tai rento? Mitä ajatuksia ja tunteita harjoitus sinussa herätti? 
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Kysytään, onko viime kerran tapaamisen jälkeen nousut mieleen ajatuksia tai kysymyksiä, jotka 

liittyvät viime kerran tapaamiseen. Entä mitä kehoaistimuksia, tunteita ja ajatuksia mitä kuuluu 

-harjoitus sinussa herätti? Palataan kotitehtävään, jos sellainen on ollut.

Sovellus lapsille: 

Pienempien lasten ryhmässä ohjaaja voi vaihtoehtoisesti ohjeistaa, että lapset kertovat parilleen 

tarkalleen omasta aamustaan aikajärjestyksessä omasta toiminnastaan heräämisestä lähtien 

tänne tuloon. Lopuksi valitaan tunnekuvakorteista se kortti, jolta kukin mielestään aamulla kotoa 

lähtiessään näytti (apuvälineinä esim. Pesäpuun nallekortit ovat tähän sopivat). 

Harjoituksen purun voi tehdä esimerkiksi seuraavasti: Kukin lapsi piirtää pikkukarhun siinä asen-

nossa, jossa alkuharjoituksen aikana pikkukarhulla oli mukavinta olla. Näytetään toisille piirustus 

ryhmäsymboliesineen kierron mukaisesti. Kukin kertoo kuvaa näyttäessään, miksi omassa piirus-

tuksesta löytyvä karhun asento tuntui parhaalta. Mikä oli karhulle mukavin kohta harjoituksessa, 

entä mikä oli vaikein. Ohjaaja auttaa tässä kysymällä kultakin kysymykset ja auttaa vastaamaan 

niihin. Tässä kohden ohjaaja auttaa lapsia muistamaan orientoitumisharjoitukseen liittyviä asen-

toja ja niihin liittyvää rentoutumisen kokemusta tai vaikeutta saada rentouduttua. 

3. Kerran teema ja harjoitteiden tekeminen 
Tavoitteet: Tutustutaan fyysiseen minäkäsitykseen, pohditaan oman kehon toimintaa ja 

suunnataan ajatuksia omaan kehoon. Hengitysharjoitusten avulla tutustutaan omaan 

hengitykseen ja hengityksen vaikutukseen oman kehon toimintaan. Herätellään ajatuksia 

hengityksen ja kehon asentojen, lihaskireyksien ja rentouden välisestä suhteesta.

Jaetaan osallistujat pareittain tai kolmen hengen ryhmiin. Osallistujille jaetaan lappuja, joissa on 

yksi kehonosa (esim. peukalo, peppu, rinta, polvet). Omaa lappua ei saa näyttää muille. Kahdes-

sa tai useammassa lapussa on sama kehonosa. Ohjaaja ohjeistaa osallistujan kulkemaan tilassa 

ilman sanoja se kehonosa edellä, joka lukee lapussa (musiikilla tai ilman). Kun osallistujat löytä-

vät sama kehonosa edellä kulkevan, heistä tulee pari tai pienryhmä. Voidaan keskustella parin 

löytyessä lyhyesti siitä, miten tämä kehonosa palvelee, millä tavalla se on tärkeä?

A. Fyysinen minä

Fyysinen minä on subjektiivinen käsitys oman kehon ulkonäöstä ja viehättävyydestä sekä omas-

ta fyysisestä pystyvyydestä, oman kehon kyvyistä kantaa itseä sekä motorisista taidoista 
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Osallistujat ottavat esiin minäkäsityskartan, joka on tehty aikaisemmin edellä sosiaalista minäkä-

sitystä pohdittaessa. Nyt yhteen ruutuun kirjoitetaan fyysinen minä.

• Osallistujat miettivät itsestään 2–3 vahvuutta koskien fyysistä minäkäsitystä. Käytetään 

apuna valmiita vahvuuskortteja (esim. SomeBodyn fyysisten vahvuuksien kortit) tai oh-

jaajan itse etukäteen erikseen korteille tai paperiliuskoille kirjaamia vahvuuksia koskien 

fyysisen minäkäsityksen osa-aluetta, joita osallistujat voivat ensin katsoa. Annetaan 

osallistujille myös mahdollisuus kirjata omin sanoin vahvuuksia erillisille liuskoille (yksi 

vahvuus/paperiliuska.) Voidaan myös etukäteen ryhmässä yhteisesti miettiä, mitkä ovat 

fyysiseen minään liittyviä vahvuuksia ja listata ne näkyville. 

• Kun vahvuudet on valittu, kukin kertoo parilleen/pienryhmässään miksi valitsi kyseisen 

vahvuuden ja miten tämä vahvuus näkyy eri tilanteissa itsessä ja suhteessa muihin. Oh-

jeistetaan, että kukin kertoo kustakin vahvuudesta ainakin yhden konkreettisen esimerk-

kitilanteen, jossa tuo vahvuus on näkynyt ja ollut läsnä. Lopuksi kirjataan vahvuuskorteis-

ta valitut vahvuudet omaan minäkäsityskarttaan fyysisen minän kohdalle.  

Ohjaaja voi myös antaa fyysisen minäkäsityksen yhteydessä kotitehtävän ja ohjeistaa osallistujat 

etsimään vähintään yhden valokuvan, jossa tulee esille heidän fyysiseen minäkäsitykseen ja ke-

honkuvaan liittyvät vahvuutens.a

Sovellus lapsille: 

Kukin lapsi nostaa vuorollaan yhden vahvuuskortin tai ohjaajan etukäteen kirjoittaman vahvuus-

kortin koskien fyysistä minää, fyysisiä ja motorisia taitoja. Kyseisen kortin nostamisen yhteydes-

sä mietitään yhdessä, miksi juuri tämä vahvuus on fyysinen asia tai miksi tämä fyysinen taito 

on voimavara. (Vahvuuskäsittelyä voidaan jatkaa myös kehon mukaan ottamisella siten, että 

näytellään vielä näitä kehollisia fyysisiä vahvuuksia arkisissa tilanteissa.) Kukin lapsista valitsee 

näistä etukäteen käsitellyistä korteista sen kortin, joka kuvaa parhaiten häntä. Kukin lapsi piirtää 

tilanteen, jossa tuo hänen vahvuutensa oli läsnä. Kun kuvat on piirretty ja kirjoitettu tuo vahvuus 

piirrettyyn kuvaan, kuva näytetään muille ja lapsi kertoo lyhyesti, mitä siinä tapahtuu, ja missä 

hän mahdollisesti mielestään onnistui. Voidaan vielä purkaa harjoitus niin, että kukin lapsi poimii 

sen tunnekortin (esim. nallekorteista), joka heidän mielestään kertoo parhaiten sen, miltä tuntui 

piirtää vahvuuteen liittyvä tilanne ja kertoa siitä muille. Lapsille tehtävä sovellutus voidaan myös 

tehdä niin, että annetaan lapsille isot paperit (A3 tai isompi), jossa on kehon ääriviivat valmiina. 

Mietitään lasten kanssa vastauksia kysymyksiin: miltä minä näytän, mistä itsestäni tykkään, mit-
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kä kehoon liittyvät asiat ovat minulle tärkeitä? Kehonkuvasta tehdään oman näköinen. Lapset 

saavat leikata lehdistä kuvia, piirtää kehonkuvaan ja kirjoittaa kehonkuvan ympärille asioita it-

sestään. 

B. Minäkäsitystä voimauttavan valokuvan ottaminen

Ryhmän ohjaaja voi fyysistä minäkäsitystä käsiteltäessä jatkaa teeman pohdintaa soveltamalla 

mahdollisuuksien mukaan voimauttavan valokuvan perusideaa. Tässä voimauttavan valokuvan 

idea otetaan mukaan kahdella eri tavalla osaksi SomeBody-ryhmätoimintaa. Tämä voi tapahtua 

joko näin fyysisen minäkäsityskertojen kohdalla tai myöhemmin seuraavilla ryhmätapaamisker-

roilla. Jos ohjaaja päättää soveltaa voimauttavan valokuvan ideaa, hänen tulisi perehtyä myös 

voimauttavasta valokuvasta kirjoitettuun teoriaan (Savolainen 2008; 2018).

Tapa 1

• Pyydetään osallistujaa etsimään itsestään sellainen valokuva, joka ilmentää jollain 

tavalla hänen fyysisen minäkäsityksen alueeseensa sisältyviä vahvuuksia ja voimavaroja; 

miten haluaisi tulla nähdyksi. 

• (Seuraavalla ryhmäkerralla) kuvat näytetään toisille ja kerrotaan mitä vahvuutta ja voima-

varaa kuvassa on haluttu tuoda esille.

 

Tapa 2

• Tässä yhteydessä se tarkoittaa, että osallistuja pyydetään ryhmätapaamisella suunnitte-

lemaan ottamaan sellainen valokuva itsestään, joka ilmentää jollain tavalla hänen fyysi-

sen minäkäsityksen alueeseensa sisältyviä vahvuuksia ja voimavaroja, joiden osalta hän 

haluaisi tulla nähdyksi. Ensin kukin suunnittelee yksin juuri sellaisen kuvan kuin haluaa, 

sitten etsitään ryhmäläisten kanssa kaikki tarvittava rekvisiitta ja mietitään kuvausym-

päristö. Tämän jälkeen jatketaan työskentelyä pareina, jolloin toinen ottaa kuvia parin 

toivomalla tavalla. Kuva ohjeistetaan ottamaan niin, että sitä katselemalla voisi saada 

positiivisen mielen tai siitä olisi muuta voimauttavaa hyötyä myös ryhmätapaamisten 

jälkeen. 

• Valmiit kuvat näytetään ryhmässä toisille ja kerrotaan mitä vahvuutta ja voimavaraa 

kuvassa on haluttu tuoda esille. Työskentelyä voidaan myös jakaa esimerkiksi kahdelle 

kerralle. Ohjaaja voi ryhmätoiminnan lopuksi kehystää valokuvat lahjaksi ryhmän lopet-

tajaistilaisuudessa.  
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C. Hengityksen havainnoiminen 

• Ota itsellesi hyvä asento joko seisten, maaten tai istuen

• Huolehdi istuessa ja seistessä, että jalat ovat tukevasti alustassa. Kiinnitä huomiota, 

miten olet suhteessa alustaan. Tunnustele, miten jalat tai vartalon osat koskettavat alus-

taan. Onko kosketuspinta pieni vai suuri? Kuinka olet suhteessa alustaan?

• Juurruta ja maadoita nuo koskettavat kehonosat alustaan tukevasti hengittämällä rau-

hassa juuri sinulle sopivalla tavalla. Ajattele, että aina uloshengityksellä yksi alustaa kos-

kettava kohta rentoutuu. Ja lopulta kaikki alustaa koskevat kehon osat lepäävät rauhassa 

alustaa vasten. Voit luottaa, että alusta kantaa. 

• Nyt voit kuvitella olevasi meren tai järven aalto (voit päättää missä vesistössä ja missä 

päin maailmaa olet), joka ensin imee sisäänhengityksellä itsensä pois rannasta ja sitten 

pikkuhiljaa uloshengityksellä palaavat rantaan. Hengitys tapahtuu nenän kautta sisään ja 

ulos. Suun alue on rento, mutta huulet ovat kevyesti yhdessä.

• Huomioi oma hengitys, miten se kulkee. Jos mahdollista, pidennä uloshengitystä niin, 

että se kestää kauemmin kuin sisäänhengitys. Jatka muutama kerta näin. Huomaatko 

uloshengityksen jälkeen tulevan pienen tauon, jolloin et hengitä sisään etkä ulos?

• Laita toinen käsi ylävatsan päälle, hieman navan yläpuolelle ja toinen rintalastan päälle. 

Huomioi hengitys ja sen vaikutus kehon liikkeeseen. Mitä huomaat tapahtuvan pallealle 

ja rintakehälle? 

D. Hengityksen havainnointi pareittain

• Toinen parista ottaa mukavan makuuasennon selinmakuulla, mutta jos selinmakuu tun-

tuu epämiellyttävältä, voi myös mennä vatsamakuulle tai kylkimakuulle.

• Toinen parista alkaa tarkkailla ja havainnoida parinsa hengitystä. Ensin on pyrkimys 

löytää toisen hengitysrytmi ja sitten mahdollisesti muuttaa oman hengityksen rytmiä 

toisen hengitysrytmiin. Ajatuksena kokea, miten toinen elää ruumiissaan. Pari tarkkailee 

makuulla olevan hengitysrytmiä ja yrittää näin sopeuttaa oman hengityksen toisen ryt-

miin. Käydään heti harjoituksen jälkeen parin kanssa keskustelua, miltä harjoitusta tuntui 

tehdä? Mitä havaintoja teki toisen hengityksestä ja mitä oman hengityksen sopeuttami-

sesta siihen. Miltä tuntui, kun toinen seurasi omaa hengitystä. 

• Tämän jälkeen pari alkaa piirtämään toisen hengitysrytmiä paperille. Kynällä piirretään 

aaltomaista liikettä hengitysrytmin tahdissa (esim. sisäänhengityksellä aalto ylös ja ulos-

hengityksellä aalto alas). Katsotaan harjoituksen jälkeen kummankin paperia, ja käydään 

keskustelua siitä, miten hengitysrytmin piirtäminen sujui, miten helppoa tai vaikeaa oli 

piirtää toisen hengityksen tahdissa. Mitä piirtäessäsi havaitsit hengittämisen kulusta. 
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Miltä tuntui, kun toinen piirsi omaa hengitysrytmiä. Mitä huomasi omasta hengitysrytmis-

tään hengittäessä ja nyt toisen piirrosta katsoessa. Oliko hengittämisissä eroja, miten ne 

näkyivät piirustuksissa? (Martin & Seppä, 2014)

• Nyt tunnustellaan ja havainnoidaan hengitystä koskettamalla. Pari laittaa molemmat 

kätensä kevyesti toisen molempien kylkien päälle ja toinen keskittää tietoisesti hengityk-

sensä tai hengittämisen suunnan parin käsiä kohti eli kylkiin. Pari tarkkailee ja havainnoi 

käsien kosketuksella, miten hengityksen tuottama liike tuntuu käsissä ja laajeneeko 

rintakehä sivusuuntaan. Näin jatketaan siirtämällä kädet parin yläselkään ja alaselkään, 

rintalastan alueelle ja ylävatsalle pallean kohdalle, jos se sopii parille. Lopuksi seuratta-

vana oleva voi hengittää saman harjoituksen uudelleen niin, että hengittää vielä syvem-

min (ensin kylkiin, sitten yläselkään ja alaselkään sekä lopuksi rintakehälle ja ylävatsaan) 

ja samalla toinen kuljettaa käsiä samoin, kun ensimmäisellä kerralla. Jos harjoituksen 

tekeminen parin kanssa tuntuu itsestä hankalalta, harjoituksen voi tehdä myös ilman 

paria laittamalla kädet omiin kylkiin, alaselän alueelle, rintakehälle ja ylävatsalle.  

Harjoituksen purku: Ryhmäsymboliesine kiertää pienryhmässä tai koko ryhmässä, ja kukin ker-

too vuorollaan siitä, mitä näiden harjoitusten kautta oppi omasta hengityksestään ja mitä ha-

vaintoja teki hengittämiseen liittyen yleensä. 

E. Yhdessä hengitellen

• Parit asettuvat istumaan selät vastakkain. 

• Pari hakee tasapainoisen asennon niin, että molemmat pystyvät istumaan rentoina, 

ilman että toinen nojaa toiseen. Hengitetään omaan tahtiin rauhassa muutama kerta. 

• Toinen parista alkaa tarkkailla ja havainnoida parinsa hengitystä. Löytäessään toisen 

hengitysrytmin pyrkii hengittämään toisen hengitysrytmillä. Kun on päässyt siihen ja jon-

kin aikaa hengittänyt niin, vaihdetaan tarkkailijan ja mukana hengittelijän roolia. Lopuksi 

yritetään löytää yhteinen hyvä molemmille sopiva rytmi ja hengitellään jonkin aikaa siinä. 

Tunnustellaan rauhassa miltä yhteinen hengittäminen, yhteisessä rytmissä hengittämi-

nen tuntuu ja havainnoidaan sitä, millainen se on kokemuksena.  

Harjoitusten purku: Jokainen valitsee kuva tai tunnekortti, joka parhaiten kuvaa harjoituksen he-

rättämiä ajatuksia tai tunteita. Näyttää ryhmäsymboliesineen saadessaan kortin muille, kertoo 

jos mahdollista muille, miten tuo kortti kuvaa harjoituksen aikana heränneitä aistimuksia ja tun-

temuksia, ajatuksia ja tunteita. 



9594

F. Lisää tilaa hengitykselle 

• Työskennellään pareittain. Harjoitellaan nyt hengityksen avustamista. Ensin annetaan 

lisää tilaa sisäänhengitykselle vetämällä jaloista. Toinen parista menee selinmakuulle ja 

toinen ottaa tukevasti parin nilkoista kiinni kantapäiden alta. Kun pari hengittää sisään, 

nilkoista kiinni pitävä pari vetää parin nilkoista itseensä päin nostaen samalla hieman. 

Näin hän antaa parilleen lisää tilaa hengittää sisään. Kun pari hengittää ulos, toinen hel-

littää ja vapauttaa vetämisen. (Ks. esim. Martin ym. 2014, 145.)

• Jatketaan avustamalla uloshengitystä. Tavoitteena pyrkiä päästämään irti ja hellit-

tämään uloshengityksen avulla, sietämään – välillä tarpeellista – keuhkojen tyhjäksi 

puhaltamista. Pari laittaa kädet tukevasti toisen kylkien kohdalle. Toinen hengittää ensin 

sisään ja kun uloshengitys alkaa, pari avustaa kyljistä kevyesti painamalla.  

Sovellus lapsille: 

Pienten lasten kanssa harjoitus on turvallisinta toteuttaa niin, että aikuinen on lapsen parina.

Harjoituksen purku: Puretaan harjoitukset adjektiiveilla. Kirjoitetaan kustakin harjoitteesta 1–3 

adjektiivia lapuille. Adjektiivit näytetään toisille, ja halutessaan ajatuksiaan harjoitteista saa tar-

kentaa. 

Pienemmille lapsille jaetaan hymynaama, neutraalinaama, surunaama. Heitä pyydetään valitse-

maan kaikkien tehtyjen harjoitteiden osalta se hymiö, joka heidän mielestään parhaiten kuvaa 

miltä tuo harjoite tuntui: 1) Miltä tuntui tehdä sisäänhengitystä, kun toinen veti jaloista? 2) Miltä 

tuntui avustaa toisen sisäänhengitystä vetämällä jaloista? 3) Miltä tuntui hengittää sisään, kun 

toinen painoi kyljistä? 4) Miltä tuntui avustaa toisen uloshengitystä avustamalla kyljistä? Lisäksi 

lapselta voi kysyä perustelut vielä valinnalleen.

G. Liike ja hengitys 

• Makaa selinmakuulla. Laita kädet pallean päälle ja hengitä rauhallisesti viisi kertaa.

• Laita sitten kädet vartalon viereen. Lähde nostamaan käsiä kohti kattoa sisäänhengityk-

sellä, hellitä ja hengitä ulos käsien palautuessa takaisin vartalon viereen.

• Makaa selällään jalat ojennettuna. Vedä nilkat koukkuun sisäänhengityksellä ja anna 

jalkaterien hellittää uloshengityksellä.

• Tee vartalostasi tähti, kädet yläviistossa ja jalat haara-asennossa. Sisäänhengityksen 

aikana venytä jokaista tähden sakaraa kauemmaksi toisistaan. Puhalla ulos rentoutuen 

vapauttaen venytyksen. 
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• Lepuuta selkääsi. Tuo jalat vatsan päälle koukkuun. Ota polvista/polvitaipeista kiinni ja 

keinuta painoa puolelta toiselle tai/ja pyöritä polvilla ympyrää. Voit hidastaa keinuntaa. 

Ajattele, että olet laakea vesimalja, jossa vesi kulkee hitaasti puolelta toiselle kehon kei-

nuessa.  Anna hengityksen virrata. 

Harjoituksen purku: Keskustellaan pareittain (tai kolmen hengen ryhmissä) siitä, miten liikkeen 

tekeminen samaan aikaan sisäänhengityksen kanssa vaikuttaa liikkeeseen ja kehoon. Miltä hen-

gitys tuolloin tuntuu. Kirjataan vähintään kaksi havaintoa ja kerrotaan ne muulle ryhmälle. 

H. Viisi tiibetiläistä riittiä

Viisi tiibetiläistä riittiä kehittää kehonhallintaa sekä liikkeen ja hengityksen yhtäaikaista käyttöä. 

Tämä on hyvin fyysinen harjoitus, joka harjoittaa kehon liikkuvuutta ja lihasvoimaa. Jokaista riit-

tiä on tarkoitus tehdä 21 kertaa, mutta tämä vaatii säännöllistä harjoittelua. Aloittelija voi aloittaa 

viidestä toistosta. SomeBody-ryhmässä aloitetaan viidellä toistolla. Viisi tiibetiläistä riittiä löytyy 

esim. Kataja 2003, 70–72. Viisi tiibetiläistä voidaan ottaa myös SomeBody-kerran orientoitumis-

harjoitukseksi. 

Harjoituksen purku (voidaan tehdä myös harjoitusten välissä): Puretaan harjoitukset adjektiiveil-

la. Kirjoitetaan kustakin harjoitteesta 1–3 adjektiivia lapuille. Adjektiivit näytetään toisille, ja halu-

tessaan ajatuksiaan harjoitteista saa tarkentaa. 

Sovellus lapsille: 

Lapsille liikkeitä (tiibetiläiset riitit) ohjatessa on hyvä käyttää mielikuvia ja tehdä liikkeitä yhdessä. 

Sisään- ja uloshengityksen ajoittaminen oikein liikkeiden rytmiin on vaikeaa, joten ensin voi vain 

keskittyä liikkeiden harjoittelemiseen ja antaa hengityksen kulkea niin kuin se luonnostaan kul-

kee. Lasten kanssa liikkeitä voi myös tehdä osissa ja vain muutama liike kerrallaan. 

Harjoituksen purku: Puretaan pienempien lasten kanssa värilapuilla tai peukuilla. Lapset nosta-

vat jokaisen riitin kohdalla esille värilapun, jonka kokevat kuvaavan heidän kokemustaan harjoi-

tuksen tekemisestä. Esimerkiksi seuraavasti: Punainen (harjoitus tuntui pahalta tehdä), lila (har-

joitus tuntui vaikealta), valkoinen (harjoitus ei tuntunut erityisesti miltään, ei hyvä eikä huono 

tunne), sininen (harjoitus tuntui mukavalta tehdä) ja vihreä (harjoitus tuntui erityisen mukavalta 

ja kivalta tehdä):1) ensimmäinen riitti, 2) toinen riitti, 3) riitti, 4) neljäs riitti ja 5) viides riitti. 
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4. Rentoutus

Tavoitteet: Rentoutuminen hengityksen avulla, hengityksen rauhoittaminen ja oman 

hengitysrytmin löytäminen.

A. Olla vain -harjoitus

• Saat olla vain. Saat levätä ja antaa kaiken olla sellaisena kuin on. Anna hengityksen olla 

sellaisena kuin se on. Tunnista hengityksen pyhä rytmi. 

• Ihmettele sitä, mitä on. Anna mielen liikkua vapaasti tai pääsi tyhjentyä ajatuksista. Ne 

tulevat ja menevät, älä takerru niihin. Anna tietoisuutesi seurata tyhjyyttä, täyttymistä, 

sykettä ja virtaamista. 

• Tunnista, miten painovoima vaikuttaa hengitykseen. Tunnista lihasten hellittämisen 

vaikutus kehossasi. (Martin 2016, 23)

• Harjoituksen purku: Laitetaan puheenvuoron osoittava esine kiertämään ja jokainen 

saa kertoa ajatuksiaan rentoutukseen liittyen. Miten kehosi rentoutui? Miten rentoutus 

vaikutti hengitykseesi? Oliko rentoutuminen tänään helppoa tai vaikeaa? 

Sovellus lapsille: 

Perhosrentoutus (Musiikki: Kids And Children Yoga Music)

Ota mukava asento, ja kun olet valmis, sulje silmäsi

Aloitetaan hengittämällä oikein syvään

Tunnet, miten ilma täyttää mahasi, kun vedät nenän kautta henkeä

Ja päästä iso puhallus, kun päästät ilman ulos suun kautta *puhalla*

Joka kerta kun hengität, tunnet, kuinka koko vartalo löystyy ja veltostuu

Ota vielä muutama syvä hengitys sisään ja ulos

Nyt voit taas hengittää normaalisti

Sisään ja ulos nenän kautta

Kun hengität sisään, ajattele sanaa sisään

Ja kun hengität ulos, ajattele sanaa ulos

Sisään

Ulos

Pystytkö kuulemaan mielessäsi nämä sanat vain ajattelemalla niitä?

Ilman, että päästät ääntäkään suullasi

Ilman että edes liikutat kieltäsi tai huuliasi

Tehdäänpä hetki vielä
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Mieti sanaa sisään

Ja sanaa ulos

Tunne kuinka mahasi täyttyy kuin ilmapallo, kun hengität sisään

Ja tyhjenee, kun päästät ilman ulos

Hyvä

Nyt kuvittele makaavasi nurmikolla kauniissa puistossa

Aurinko paistaa ja silmät on kiinni

Makaat rauhallisesti ja olosi on hyvä

Maatessasi siinä, ystävällinen perhonen tulee tervehtimään sinua

Pystytkö kuvittelemaan tämän perhosen? Se voi olla minkä värinen haluat

Tämä perhonen räpyttelee siipiään juuri varpaidesi yläpuolella

Jos oikein kiinnität huomiota, voit tuntea perhosen siivistä tulevan pehmeän ilmavirran varpais-

sasi

Nyt perhonen leijailee jalkojasi pitkin polville

Tunnetko pienen kutisevat siivet jaloillasi?

Jos et tunne mitään, voit kuvitella miltä se voisi tuntua

Nyt perhonen räpsyttää siipiään siirtyessään sinun napaasi

Tunnetko sen kutittavan napaasi lentäessään?

---

Yritä kuvitella, miltä perhosen siivet näyttävät, kun se lentää ympärilläsi

Ehkä pystyt näkemään ja tuntemaan sen samaan aikaan mielikuvituksessasi

Nyt perhonen lentelee edestakaisin käsivarsiasi pitkin

Olkapäästäsi kämmeneesi ja takaisin

Tunne se mielessäsi, tunne perhonen käsivarsissasi 

olkapäästä kyynärtaipeeseen, kämmeneen, sormenpäihin ja takaisin 

Ja nyt, juuri ennen kuin perhonen lentää pois, se tulee toivottamaan sinulle kaunista ja ihanaa 

päivää

Se lentää otsallesi

Näetkö sen?

Tunne sen räpsyttävät siivet otsallasi

Jos kuuntelet oikein tarkkaan, voit kuulla niiden räpsyttävän

Ja nyt, perhonen lentää matkoihinsa

Jättäen sinut mukavaan ja lämpimään oloon
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Makaat auringon lämmössä pehmeällä nurmikolla

Maataan vielä hetki, kunnes kuulet kellon

© Roosa Backman 

Harjoituksen purku. Ryhmäsymboliesine kiertää ja kukin kertoo ohjaajan kysyessä, miten omasta 

mielestään pystyi rauhoittumaan ja rentoutumaan. Miltä kehossa tuntui, kun rentoutui? Tämän 

jälkeen valitaan väri, mikä kuvaisi parhaiten omaa rentoutumista. Tuolla värillä piirretään nope-

asti oman kerhon ääriviivat paperille. Väritetään samalla värillä ne kohdat, jotka rentoutuivat par-

haiten. 

5. Miltä tuntuu nyt?
Kukin valitsee kuvakortin, joka kuvaa omia tunteita ja fiilistä juuri nyt. Lisäksi pyydetään osallis-

tujia valitsemaan vahvuuskorteista paras vahvuus tämän ryhmäkerran aikana (annetaan mah-

dollisuus myös kirjata liuskalle jokin muu vahvuus, jota ei korteista löydy). Lisäksi kukin valitsee 

parilleen samalla tavoin yhden vahvuuden, joka näkyi hänen työskentelyssään tänään. Jos oli 

enemmän kuin yksi pari, valitsee kaikille pareilleen yhden päivän aikana näkyneen vahvuuden. 

Jokainen näyttää kortin, joka kuvaa omaa tunnetta ja fiilistä juuri nyt, ja kertoo mahdollisesti 

myös perustelut. Lisäksi kukin näyttää parille poimitun vahvuuden ja kertoo sen perustelut sekä 

lopuksi näyttää oman vahvuuden ja kertoo sen perustelut. 

Lopetus: Fiilisjana 
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6.5 Fyysinen minä, kehonkuva, asento- ja liiketietoisuus 

Viides ryhmäkerta
Tavoitteet: Jatketaan fyysisen minäkäsityksen tietoista työstämistä. Pohditaan edelleen oman 

kehon toimintaa, kehollisia tuntemuksia ja kehollisuuden vaikutusta omaan hyvinvointiin. 

Tavoitteena on löytää edelleen omia kehollisia vahvuuksia ja tunnistaa omia kehon kautta 

ilmeneviä tarpeita. 

Aloitus: Fiilisjana
Tavoite: Saada jokainen pysähtymään ja miettimään sen hetkisen tunteen/olotilan ja sijoittaa 

sen fiilisjanalle.

1. Orientoituminen hetkeen ja SomeBody-ryhmätoimintaan 
Tavoitteet: Kehon herättely, liikkeen avulla orientoituminen hetkeen, kehon vapaa liike ja 

luottaminen omaan kehoon, keskilinjan ylitys.

A. Liikkuminen vapaasti tilassa musiikin mukana. 

• Kuunnellaan jotakin kappaletta, jonka tahdissa on hyvä liikkua. 

• Annetaan kehon liikkua rytmin mukana. Huomio suunnataan oman kehon liikkeisiin. 

Anna liikkeiden tulla vaivattomasti ja helposti. 

• Nautitaan vapaudesta ja kyvystä liikkua. 

B. Nivelten liikuttaminen 

• Asetutaan musiikin soidessa hartianlevyiseen hyvään, vakaaseen haara-asentoon piiriin 

selkä päin toisia, paino tasaisesti molemmilla jaloilla. Laitetaan silmät kiinni, jos mahdol-

lista. 

• Kuvitellaan, että ikään kuin kasvatamme jaloista juuret maahan ja seisomme vakaasti 

kuin puu hyvässä ryhdissä opitussa keskilinjan mukaisessa hyvässä asennossa. Hengite-

tään rauhassa muutama kerta syvään. 

• Lähdetään musiikin soidessa liikuttelemaan itseämme siten, että liike etenee ja laajenee 

nivelestä toiseen nivel kerrallaan ohjeistuksen mukaisesti. Ensin lähdemme liikkeelle 

pienistä nivelistä ja lihaksista. Aloitetaan liikuttamaan musiikin tahtiin sormia ja ranteita, 

kun muu keho pysyy paikallaan. 

• Tämän jälkeen liike laajenee kyynärvarsiin (samalla kun sormien ja ranteiden liike jää 

jatkumaan) ja tästä edelleen koko käsiin, jolloin myös olkanivelet liikkuvat.
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• Samalla kun edelliset liikkeet jäävät jatkumaan, liike siirtyy varpaisiin ja nilkkoihin, sieltä 

edelleen polviin ja lantioon ja lopulta koko vartaloon, aina niskan kautta päähän asti. Voit 

antaa koko kehon huojua ja liikkua moneen suuntaan, jos mahdollista.

• Lopulta kaikki nivelet, pienet ja suuret liikkuvat musiikin tahdissa yhtä aikaa. Eläydy mu-

siikkiin ja laajenna, jos mahdollista, liikeratoja. Jos jonkin nivelen liikuttelu ei ole mah-

dollista, liikuttele sitä mielikuvissasi tai teet aivan pienen pientä sinulle sopivan kokoista 

liikettä. Nauti musiikista ja liikkeestä edelleen silmät kiinni. Anna vartalosi ja niveltesi, 

lihastesi eläytyä yhä syvemmin musiikkiin. 

• Voit lisätä edelleen liikkeiden laajuutta ja voimakkuutta. 

• Palataan hyvään ja tukevaan perusasentoon ja hengitetään syvään viisi kertaa. Lopuksi 

tasoitetaan hengitys.  

Sovellus lapsille: 

Pienten lasten kyseessä ollessa puumielikuvaa voi jatkaa siten, että oksien päät (sormet ja ran-

teet) lähtevät ensin pienessä tuulessa vähän heilumaan, kunnes tuuli nousee voimakkaammaksi 

ja tuuli alkaa vaikuttamaan kyynärpäihin niin, että ne lähtevät liikkumaan. Sitten tuuli vähän voi-

mistuu lisää, niin että olkapäätkin lähtevät liikkumaan. Jatketaan ohjeistusta edellä kuvattuun 

malliin. Lopulta koko puun liike yltyy tuulen yltyessä yhä suuremmaksi ja sitten myrskyn jälkeen 

lopulta taas tulee tyyntä, jossa puu nauttii tyyneydestä ja hengittelee tuuletonta ilmaa aivan rau-

hassa. 

C. Kehon liike, hengitys, keskittyminen.

Tehdään muun muassa Asahi-menetelmään ja BBAT (Basic Body Awareness Therapy) menetel-

mään perustuvia liikkeitä. Asahi koostuu yksinkertaisista ja luonnollisista liikunnallisista harjoit-

teista, joissa harjoitetaan muun muassa pystyasentoa, hengitystä, rentoutta, tasapainoa ja ava-

taan nivelten ja rintakehän alueita. (Vrt. www.asahi.fi; Gyllensten ym. 2018; Roxendal & Winberg 

2006.)

• Aloitetaan hakemalla hyvä seisoma-asento, huomioiden alaselän neutraaliasento. Hengi-

tä nenän kautta sisään ja ulos. Tehdään jokaista seuraavaa liikettä 6–8 kertaa.

• Kun seuraavaksi hengität sisään, nosta molempia käsiä kevyesti ja rauhallisesti ylös noin 

hartiatasolle ja kun hengität ulos, laske kädet alas. Käsien noustessa kämmenet ovat 

ylöspäin ja laskiessa kämmenet ovat alaspäin. 
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• Lähde sitten kiertämään vartaloa oikealle ja vasemmalle. Pidä kädet mahdollisimman 

rentona, kädet saavat vain heilua mukana. 

• Jatka sitten heiluriliikkeellä eteen ja taakse. Oikea käsi heilahtaa eteen ja vasen taakse ja 

toisinpäin. Kädet pysyvät mahdollisimman rentoina, jalat joustavat ja liike tulee vartalos-

ta.

• Ajattele sitten, että nostaisit ison pallon ylös lattialta vartalon eteen. Vie pallo oikealle 

puolelle taakse ja hieman ylös. Kierrä vartaloa. Palauta keskelle ja kierrä toiselle puolelle. 

• Työnnä sitten kuvitteellinen iso pallo eteen ja vie samalla toinen jalka taakse. Paino pysyy 

etummaisella jalalla. Tuo jalka takaisin tukijalan viereen. Toista niin, että toinen jalka 

menee taakse.

• Vie pallo vielä pääsi päälle ja taivuta vartaloa ensin oikealle ja sitten vasemmalle. Laske 

sitten pallo hallitusti takaisin maahan.

• Hae sitten hyvä seisoma-asento niin kuin alussa, mutta yhä kuvitteellinen pallo käsien 

välissä. Keskity hengittämiseen ja oman kehon tuntemuksiin. 

2. Mitä minulle ja keholleni kuuluu tänään -keskustelu
Tavoitteet: Osallistujat saavat kertoa ”mitä minulle ja keholleni kuuluu tänään?” ja pohtia 

lyhyesti edellä kuvattua orientoitumisharjoitusta ja siihen liittyvä ajatuksia ja tuntemuksia. 

Lisäksi annetaan mahdollisuus nostaa viime kerran osalta nousseita ajatuksia ja toivomuksia. 

Mitä minulle kuuluu tänään - harjoituksessa otetaan itselle tuntemattomin ryhmäläinen pariksi. 

Toinen pareista ottaa pallon/piikkipallon, jolla hieroo parin selkää ja hartioita, jos parille sopii. 

Hieroja kertoo, miltä kehossani tuntui aamulla, tuntuu juuri nyt ja mitä minulle kuuluu tänään 

juuri nyt. Ohjaaja ohjeistaa ajan ja tekee ohjatusti vuoronvaihdot. Harjoitus voidaan tehdä seis-

ten, istuen tai maaten. Hierottavana oleva valitsee itselleen sopivimman asennon ja on kuun-

telijan roolissa. Pienempien lasten ryhmässä ohjaaja voi vaihtoehtoisesti ohjeistaa, että lapset 

kertovat parilleen tarkalleen omasta aamustaan aikajärjestyksessä omasta toiminnastaan herää-

misestä lähtien ryhmään tuloon. Lopuksi valitaan tunnekuvakorteista se kortti, jolta kukin mie-

lestään aamulla kotoa lähtiessään näytti (apuvälineinä esim. Pesäpuun nallekortit ovat tähän 

sopivat). Se näytetään muille ja kerrotaan lyhyesti miltä näytti. 

Puretaan orientoitumis- ja keskittymisharjoitus: Pohditaan ryhmäsymboliesineen kiertäessä joko 

pienryhmässä tai koko ryhmässä kukin osaltaan: Pystyitkö keskittymään orientoitumisharjoittee-

seen ja omaan kehoosi? Pystyitkö unohtamaan mielessä pyörivät ajatukset (mieltä painavat aja-
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tukset, stressin, jännityksen)? Millaisia aistimuksia/tuntemuksia huomasit kehossasi? Oliko jokin 

kehonosa erityisen jännittynyt tai rento? Mitä ajatuksia ja tunteita harjoitus sinussa herätti? Entä 

mitä aistimuksia, ajatuksia ja tuntemuksia koit mitä kuuluu -harjoituksen aikana, kun olit hierot-

tavana tai hieroit?

Kysytään, onko viime kerran tapaamisen jälkeen nousut mieleen ajatuksia tai kysymyksiä, jotka 

liittyvät viime kerran tapaamiseen. Palataan kotitehtävään, jos sellainen on ollut.

Vaihtoehtoinen purku, sopii myös lapsille: 

Jos orientoitumisharjoitus on B tai C, ohjaaja on etukäteen otsikoinut ja lyhyesti kuvannut harjoi-

tuksen eri aiheet käytettävässä olevan tilan lattian eri kohtiin (kirjoittanut harjoitusosion paperille 

ja sijoittanut paperin tuohon kohtaan lattialle). Osallistujia pyydetään menemään siihen kohtaan 

tilan lattialla, johon kirjatun harjoituksen koki helpoimpana ja tämän jälkeen heitä pyydetään 

liikkumaan siihen kohtaan, minkä koki vaikeimpana. Kolmanneksi heitä ohjeistetaan menemään 

siihen kohtaan, mihin nimetty harjoitus oli mukavinta tehdä tai tuntuu näin jälkikäteen ajateltuna 

hyvältä harjoitukselta. Neljänneksi saa mennä vielä kohtaan, jos jonkun harjoituksen tekeminen 

tuntui epämiellyttävältä tai hankalalta. Palataan vielä uudestaan siihen kohtaan, mikä tuntui mu-

kavimmalta ja parhaalta ja keskustellaan harjoituksesta ohjaajan johdolla. 

3. Kerran teema ja harjoitteiden tekeminen 
Tavoitteet: Omaan kehonkuvaan tutustuminen, oman kehon rajojen hahmottaminen, tuntuman 

ottaminen kehon proprioseptiikkaan ja tuntoaistimuksiin, luottaminen omaan kehoon ja oman 

kehon tarkastelu hyväksyvästi. 

Osallistujat jaetaan pareiksi naruilla tai hyppynaruilla. Ohjaaja ottaa käteensä hyppynaruja puo-

let siitä määrästä kuin ryhmässä on osallistujia. Ohjaaja kerää hyppynarujen päät hyppynarukim-

puksi. Kukin osallistuja ottaa kiinni yhdestä hyppynarun päästä. Kun narut vapautetaan, oma pari 

on hyppynarun toisessa päässä. 

A. Kehonkuvaan tutustuminen ympärysmittaharjoituksella

Parien valikoitumisen jälkeen osallistujille jätetään hyppynarut. Jos naruja on lisää, myös toiselle 

pareista annetaan oma naru. Tehtävänä on hahmottaa narun avulla esineiden ja oman kehon 

ympärysmittoja. Tätä tehdään parin kanssa yhteisesti. 
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• Aloitetaan tutkailemalla erikokoisten esineiden ympärysmittoja hyppynarulla. Tee narus-

ta ensin sen kokoinen ympyrä kuin arvioit esineen (esim. ämpärin, pallon) ympärysmitan 

olevan. Sovita sitä sitten esineen ympärille, niin näet, kuinka hyvin hahmotit. 

• Arvioi sitten omien kehonosien ympärysmittoja (pää, reisi, ranne, nilkka) ja sovita niitä 

sitten omaan kehoosi, niin näet, kuinka hyvin hahmotit.  

• Arvioi sitten parisi vyötärön ympärysmitta ja sovita sitä parisi vyötärölle, niin näet, kuinka 

hyvin hahmotit. Arvioi tämän jälkeen oma vyötärön ympäryksesi ja sovita sitä vyötärölle-

si. Havainnoi kuinka tarkka arviosi oli. Ota sitten narulla vyötärön ympärys ja aseta naru 

ympyräksi lattialle. Havainnoi sen kokoa.  

B. Kehonrajaus

• Toinen parista menee selinmakuulle lattialle tai makuulle muuhun itselleen mieluiseen 

asentoon. Toinen alkaa rajata parin kehonrajoja hyppynaruilla. Hyppynaruilla ”piirre-

tään” parin koko keho lattiaan. 

• Pari nousee lattialta varovasti tarvittaessa toisen auttaessa ylös rikkomatta hyppynaruilla 

tehtyjä kehon rajoja. Voitte yhdessä tarkastella hyppynaruista tehtyä kehoa.  

A- ja B-harjoituksen purku: Laitetaan esille tunnekortteja. Jokainen miettii harjoituksissa esille 

nousseita kehoaistimuksia ja -tuntemuksia ja tunteita ja valitsee niitä kuvaavat tunnekortit. Jo-

kainen näyttää valitsemansa tunnekortit toisille ( joko parille, pienryhmälle tai koko ryhmälle) ja 

kertoo kehoaistimuksistaan, tunteistaan ja tunteisiin liittyvistä ajatuksistaan, joita harjoitukset 

herättivät. 

Lasten kanssa harjoitukset voidaan purkaa samalla idealla, mutta niitä voi käydä läpi tarkemmin 

siten, että tunnekortti valitaan aina yhteen osaan harjoitusta. 1) esineiden ympärysmittojen arvi-

ointi, 2) oman kehon osien ympärysmittojen arviointi, 3) parin kehon ympärysmittojen arviointi, 

4) parin rajaaminen hyppynaruilla ja 5) makuulla oleminen toisen ”piirtäessä” omaa hyppynaru-

hahmoa. Tarkempi purkaminen sopii myös aikuisille. 

C. Kehon rajojen kokeminen ja oman voiman käyttö, aistituntemukset 

• Mene lattialle makaaman ja lähde kierimään lattialla kädet pään yläpuolella. Kieri 

molempiin suuntiin. Kokeile kieriä vartalo oikein ”tiukkana” tai jäntevänä ja sen jälkeen 

”löysänä” tai velttona. 
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• Otetaan seuraavaksi kontakti seinään seisten. Lähde työntämään seinää eri voimakkuuk-

silla ja eri kehon osilla. Työnnä käsillä, selällä, hartioilla, jaloilla…

• Haetaan parit etsimällä osallistujien joukosta mahdollisimman samanpituiset käsivarret 

ilman sanoja. Tai esimerkiksi kaikki menevät pituusjärjestykseen ja pari valikoituu siten, 

että jonossa ensimmäinen ottaa toisen, kolmas ottaa neljännen ja niin edelleen. 

• Ota parisi kanssa hyvä ja tukeva seisoma-asento vastakkain, toinen jalka hieman edes-

sä ja toinen takana. Polvet joustavat ja asento on tasapainoinen. Laittakaa kämmenet 

vastakkain, kyynärpäät hieman koukkuun. Molemmat yrittävät työntää samaan aikaan 

toista niin, että toinen joutuu liikahtamaan taaksepäin. Käyttäkää kuitenkin voimaa niin, 

että molemmat saavat kokemuksen puolensa pitämisestä eikä kummankaan tarvitse 

olla ylivoimainen. 

• Tehkää myös niin, että otatte toisianne ranteista kiinni ja yritätte vetää toisianne. Huomi-

oi, että painopiste on alhaalla ja takana. Näin saat vartaloosi voimaa.  

D. Proprioseptiikka ja tuntoaistimukset, kehonhallinta ja kehonrajat

Liikutaan erilaisilla tukipinnoilla.

• Kävele ensin omaan tapaasi.

• Kulje karhukävelyä. 

• Mene makaamaan lattialle ja kulje kierimällä.

• Kieri kädet suorina pään yläpuolella.

• Kulje ryömimällä.

• Kulje selälläsi ja pidä selkä kiinni lattiassa.

• Kulje vasemmalla kyljelläsi ja sitten oikealla.

• Kulje kontaten.

• Kulje istuen. 

C- ja D-harjoituksen purku: Osallistujille jaetaan nystyräpallot (hierontapallot). Samalla, kun 

jaetaan kokemuksia harjoituksista, hierotaan itse nystyräpallolla jalkapohjaa tai mahdollises-

ti muita kehonosia, joita haluaa itse pallolla hieroa. Hieroessa mietitään kysymyksiä, millaisia 

aistimuksia/tuntemuksia eri harjoitukset herättivät kehossa? Mitä ajatuksia ja tunteita huomasit 

harjoitusten tuottavan? Voidaan myös tehdä jatkoksi kysymyksiä: Mikä osio itselle helpoin, vai-

kein, mukavin ja vastenmielisin? Harjoituksen eri osat on kirjoitettu lapuille ja sijoitettuna tilan 
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lattialle, jolloin kuhunkin kysymykseen vastataan liikkumalla siihen kohtaan, joka on oman koke-

muksen perusteella sopiva vastaus.

Sovellus lapsille: 

C- ja D-harjoituksen purkaminen jaotellaan tekeminen kerrallaan. Harjoitukset voidaan erityisesti 

pienempien lasten kanssa purkaa harjoitus kerrallaan esimerkiksi värilapuilla. Lapset nostavat 

jokaisen erilaisen liikkeen/kulkemisen kohdalla esille värilapun, jonka kokevat kuvaavan heidän 

kokemustaan harjoituksen tekemisestä. Esimerkiksi seuraavasti: Punainen (harjoitus tuntui pa-

halta tehdä), lila (harjoitus tuntui vaikealta), valkoinen (harjoitus ei tuntunut erityisesti miltään, 

ei hyvä eikä huono tunne), sininen (harjoitus tuntui mukavalta tehdä) ja vihreä (harjoitus tuntui 

erityisen mukavalta ja kivalta tehdä). Harjoitus C: 1) lattialla kieriminen, 2) seinän työntäminen, 

3) toisen työntäminen ja 4) toisen vetäminen. Harjoitus D: 1) omaan tapaan kävely, 2) nelinkontin 

kulkeminen, 3) maaten ja vierimällä kulkeminen, 4) kädet suorana pään yläpuolella vieriminen, 5) 

vatsalla kulkeminen, 6) selällä kulkeminen, 7) vasemmalla kyljellä kulkeminen, 8) oikealla kyljellä 

kulkeminen, 9) kontaten kulkeminen ja 10) istuen kulkeminen. 

E. Peiliharjoitus

• Mennään peilin eteen ja katsotaan omaa kuvaa peilistä mahdollisimman neutraalisti 

ja hyväksyvästi tutkien. Katsotaan kehoa rauhassa kehonosa kerrallaan, tutkaile näitä 

kehonosia niin kuin näkisit sen ensimmäistä kertaa. 

• Samalla kun katselet eri osia, mieti mitä kehonosaa katsot itsestäsi mieluiten, ja mitä 

kehonosaa on haastavaa tai erityisen vaikeaa katsoa ja miksi? Älä arvostele itseäsi, tee 

vain huomioita ja tarkastele kehoasi neutraalisti.  

Tämän harjoituksen voi tehdä myös kotitehtävänä. Silloin voi itse päättää katsooko itseään kaikki 

vaatteet päällä vai voisiko katsoa itseään esimerkiksi alusvaatteisillaan tai ihan alastomana. 

Harjoituksen purku parin kanssa: Jaetaan jokaiselle osallistujille paperit, joissa on valmiina ke-

honkuva (kehon ääriviivat). Jokainen miettii ensin harjoituksen tekemistä hetken itsekseen. ”Mie-

ti sitä kehonosaa, jota katsot mielelläsi, ja pohdi mikä väri se olisi, jos se olisi väri. Mieti mitä 

kehonosaa oli haastavaa katsoa, ja mikä väri se olisi, jos se olisi väri. Sitten jokainen värittää nuo 

kohdat valmiiseen kehonkuvaan. Värityksen aikana jutellaan rauhassa toisen kanssa kehoon liit-

tyvistä osista, jotka herättävät itsessään positiivisia tunteita ja niitä, jotka ovat herättäneet itses-

sään negatiivisia tunteita. 
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F. Fyysinen minäkäsitys, osa 2

Harjoitus suositellaan tekemään vain, jos osallistujat ovat aikaisemmin miettineet vahvuutensa 

fyysisen minän osalta. 

• Osallistujia ohjeistetaan ottamaan esille edellisellä kerralla jaetut isot paperit, joka oli 

jaettu neljään osaan piirtämällä. Yhteen ruutuun oli tässä vaiheessa työskentelyä kirjoi-

tettu fyysinen minä sekä omat vahvuuden fyysisen minän osalta. 

• Osallistujia pyydetään myös kertaamaan mielessään, mitä vahvuuksia olikaan itsessään 

huomannut. Pohditaan vielä lyhyesti, onko sen jälkeen tullut itselle mieleen, että olisi 

vielä joitain muita vahvuuksia. Tässä vaiheessa annetaan rauhassa mahdollisuus kirjoit-

taa vielä lisää vahvuuksia tuohon samaan fyysisen minän lokeroon. 

• Osallistujia pyydetään valitsemaan yksi vahvuuksista ja miettimään, että jos se vahvistuisi 

lisää, mihin hyvään se vielä voisi kantaa? Ohjaaja voi jatkotyöskentelynä ohjata pienessä 

ryhmässä kokeilemaan kunkin esille nostamaa vahvuutta kehollisena toimintana, miltä 

se näyttäisi, kun vahvuus on vielä paremmin esillä. 

• Lisäksi työskentelyä voi jatkaa, jos aikaa jää, miettimällä itsestään yhden kehittämiskoh-

dan koskien fyysistä minää. Käytetään apuna edellisellä kerralla esillä olleita vahvuus-

kortteja tai liuskoja, joita osallistujat voivat ensin katsoa. 

• Kun kehittämiskohde on valittu, kukin kertoo parilleen/pienryhmässään siitä, missä tilan-

teessa voisi tätä kehitettävää taitoa tai ominaisuutta tulevaisuudessa käyttää, miten to-

teutettuna ja missä siitä olisi erityistä hyötyä. Lopuksi kirjataan kehittämiskohde omaan 

minäkäsityskarttaan fyysisen minän kohdalle.   

Harjoituksen purku: Puretaan harjoitus kertomalla yleisiä ajatuksia harjoituksesta. Nyt ei tarvitse 

kertoa omista fyysisen minäkäsityksen kehittämiskohteista vaan pidetään keskustelu yleisellä ta-

solla. Laitetaan puheenvuoron osoittava ryhmäsymboliesine kiertämään pienryhmässä tai koko 

ryhmässä ja vastataan kysymyksiin: Oliko helppoa tai vaikeaa löytää omia kehittämiskohteita fyy-

siseen minäkäsitykseen liittyen? Mitä muita ajatuksia, tunteita ja kehon aistimuksia/tuntemuk-

sia, olotiloja harjoitus herätti?

Sovellus lapsille: 

Kukin lapsi nostaa vuorollaan vielä yhden vahvuuden, jonka nyt tarkemmin miettien vielä edel-

lisen kerran jälkeen huomaa. Sitten yhdessä mietitään ryhmässä ohjaajan avustuksella mikä 

kaikista valituista vahvuuksista olisi sellainen, mitä voisi vielä vahvistaa ja kun tuo vahvuus olisi, 
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miten se näkyisi omana toimintana ja mahdollisesti kehollisuutena. Ohjaaja miettii lasten kanssa 

yhdessä ja sitten voidaan kokeilla. Työskentelyä voidaan vielä ajan salliessa jatkaa. Kukin lapsi 

nostaa vuorollaan yhden valmiin vahvuuskortin koskien fyysistä minää, jossa pitäisi kehittyä. Sit-

ten yhdessä mietitään ryhmässä ohjaajan avustuksella missä tilanteessa voisi olla hyötyä tuon 

taidon kehittämisestä. Ja mitä se tarkoittaisi tuossa valitussa tilanteessa toimintana ja käytök-

senä. Toimintaa ja käytöstä voidaan myös harjoitella tai näytellä. Voidaan vielä purkaa harjoitus 

niin, että kukin lapsi poimii sen tunnekortin (esim. nallekorteista), joka heidän mielestään kertoo 

parhaiten sen, miltä tuntui miettiä kehitettävää asiaa. 

G. Fyysinen minäkäsitys ja ajatukset itsestä  

• Seuraavaksi kukin miettii itsekseen 2–3 mieleen tulevaa ajatusta itsestään koskien fyysis-

tä minää. Ajatukset kirjataan minäkäsityskarttaan. 

• Mikä on ajatus? Ajatus on esimerkiksi: ”olen fyysisesti vahva” tai ”minulla on vahvat jalat, 

jaksan homman kuin homman”, ”minulla on kauniit polvet” tai ”olen fyysisesti heikko, 

en pärjää fyysisyyttä vaativissa lajeissa” jne. Ajatukset voivat olla nopeita, joita ei arjessa 

edes oikein huomaa ja tiedosta. Niitä on jatkuvasti mielessä, ne tulevat ja menevät ja 

niiden ääreen on tärkeää pysähtyä, jotta ymmärtää oman kehon reagointia ja tilaa. 

• Jaetaan tunnistetut ajatukset pienryhmässä yksi ajatus kerrallaan toisille. Kun jaat aja-

tusta toisen kanssa, mieti samalla, miten tuo ajatus nyt ja yleensä vaikuttaa sinun kehos-

sasi, ja kun ajattelet ajatustasi, mikä tai mitkä tunteet ovat päällimmäisenä (voit helpot-

taa tunteiden sanoittamista katsomalla tunnekortteja). Näytä konkreettisesti kädelläsi ja 

kerro toisille, miten ja missä kohden tuo tunne tuntuu kehossasi. 

• Voidaan myös jatkaa työskentelyä ohjeistaen hyvien rakentavien vaihtoehtoisten ajatus-

ten miettimistä ja niiden vaikutuksia kehon aistimuksiin, tunteisiin ja toimintaan. Vaihto-

ehtoisten ajatusten miettimistä voi jatkaa esim. kotitehtävänä.  

Harjoituksen purku: Puretaan harjoitus kertomalla yleisiä ajatuksia harjoituksesta. Nyt ei tarvit-

se kertoa omista fyysisen minäkäsityksen vahvuuksista tai ajatuksista, vaan pidetään keskustelu 

yleisellä tasolla. Laitetaan puheenvuoron osoittava ryhmäsymboliesine kiertämään ja vastataan 

kysymyksiin: Oliko helppoa tai vaikeaa löytää omia vahvuuksia fyysiseen minäkäsitykseen liit-

tyen? Oliko helppoa tai vaikeaa saada kiinni ajatuksista? Oliko helppoa tunnistaa, missä kehon 

osassa mikäkin tunne tuntui? Mitä muita ajatuksia/tunteita harjoitus herätti?
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4. Rentoutus
Tavoitteet: Kehotietoisuuden lisääminen, rentoutuminen tarkastellen omaa kehoa ja antaen 

kehon rentoutua. Kehon jännityksistä irti päästäminen. 

A. Kehon rentouttaminen mielen avulla

Oivamieli.fi - Pitkä rentoutus (http://oivamieli.fi/pitka_rentoutus.php). Tämä rentoutus auttaa 

mieltäsi ja kehoasi rentoutumaan kokonaisvaltaisesti. Kaikki kehonosat ja koko keho rentoute-

taan ajatuksen avulla. 

Harjoituksen purku: Laitetaan puheenvuoron osoittava ryhmäsymboliesine kiertämään ja jokai-

nen saa kertoa ajatuksiaan rentoutukseen liittyen. Miten kehosi rentoutui? Tunsitko jossakin ke-

honosassa selvää rentoutumista vai oliko jotakin kehonosaa erityisen vaikeaa rentouttaa? 

Sovellus lapsille: 

Otetaan uudestaan toisen kerran peräkkäin perhosrentoutus (ks. 4. kerran loppurentoutus). 

Harjoituksen purku. Ryhmäsymboliesine kiertää ja kukin kertoo ohjaajan kysyessä, miten omasta 

mielestään pystyi rauhoittumaan ja rentoutumaan. Miltä kehossa tuntui, kun rentoutui? Tämän 

jälkeen valitaan väri, mikä kuvaisi parhaiten omaa rentoutumista. Onko se sama väri kuin viimek-

si vai eri väri. Tänään valitulla värillä piirretään oman kerhon ääriviivat paperille. Väritetään tuolla 

värillä ne kohdat, jotka rentoutuivat parhaiten. Pohditaan yhdessä, oliko se tänään helpompaa 

kuin viime kerralla, kun oli sama perhosrentoutus. 

5. Miltä tuntuu nyt?
Lopuksi käydään läpi osallistujien ajatuksia ja tunnetilaa koskien koko ryhmäkertaa. Laitetaan 

esille tunnekortteja, joista pyydetään osallistujia valitsemaan kortti, joka kuvaa tämän ryhmäker-

ran aikana syntynyttä ”fiilistä”. Lisäksi osallistujia pyydetään ottamaan toinen kuvakortti (esim. 

vahvuuskorteista tai postikorteista tms.) kortti, joka kuvaa sitä voimavaraa tai vahvuutta, jota ku-

kin tänään jollakin tavalla ilmensi. Lisäksi kukin valitsee vielä kolmannen kortin, jonka valitsee 

kuvaamaan tänään ilmennyttä parin voimavaraa tai vahvuutta. Käydään tunnekortit läpi niin, 

että jokainen näyttää tunnekortin ja kertoo lyhyesti ryhmäkerrasta. Lisäksi jokainen kertoo lyhy-

esti päivän aikana ilmenneen vahvuutensa, miten se omasta mielestä tällä ryhmäkerralla näkyi 

ja mitä voimavaraa/vahvuutta hän näki omassa parissaan. Tässä voi käyttää erilaisia valmiita tai 
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itsetehtyjä kortteja. Lasten kanssa voi käyttää esimerkiksi Pesäpuun nallekortteja, lasten Dino-

vahvuuskortteja tai susikortteja kuvaamaan omaa tunnetilaa. 

Lopetus: Fiilisjana
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6.6 Emotionaalinen minä, tunteet kehossa ja mielessä, kehotietoisuus

Kuudes ryhmäkerta
Tavoitteet: Emotionaalisen minäkäsityksen hahmottaminen. Pohditaan edelleen oman kehon 

toimintaa ja erityisesti kehon toiminnan yhteyksiä emotionaalisiin kokemuksiin ja reaktioihin. 

Niin kuin edellä on tullut ilmi, SomeBodyssa käydään systemaattisesti läpi minäkäsityksen eri 

osa-alueita, koska käsitämme minäkäsityksen vaikuttavan olennaisesti ihmisen toimintakykyyn. 

Aloitamme emotionaalisen minäkäsityksen työstämisen kuudennella tapaamisella.

Aloitus: Fiilisjana
Tavoite: Saada jokainen pysähtymään ja miettimään sen hetkisen tunteen/olotilan ja sijoittaa 

sen fiilisjanalle.

1. Orientoituminen hetkeen ja SomeBody-ryhmätoimintaan 
Tavoitteet: Rauhoittuminen ja pysähtyminen hetkeen, keskittyminen oman kehon tuntemuksiin 

ja hengitykseen.

A. Kehon skannaus terapiapallon päällä tai tuolilla istuen

• Istutaan terapiapallon päälle. Jalkapohjat ovat tukevasti lattiassa, mutta jalat kuitenkin 

rentoina. 

• Lähde siirtämään ensin painoa varpaille ja sitten kantapäille. Siirrä sitten kehoasi eteen 

ja taakse. Jatka painonsiirroilla vasemmalle ja sitten oikealle. Laita painoa tasaisesti koko 

jalkapohjalle. 

• Kierrä vartaloa oikealla ja vasemmalle. Hae vartalolle keskiasento niin, että se ei ole kier-

tyneenä oikealle eikä vasemmalle.  

• Nosta sitten hartiat korviin ja laske alas. Hae hartioille rento keskiasento. 

• Työnnä vielä leukaa eteen ja taakse. Hae leualle hyvä keskiasento. 

• Nyt sinulla on paino jakautuneena tasaisesti ja keholla on hyvä olla. Kiinnitä huomioita 

hengitykseen ja sen rauhoittamiseen. Keskitytään omaan itseen ja omaan kehoon suun-

tautumiseen. 

• Siirrä kädet lepäämään reisien päälle. Kun hengität sisään, lähde samalla nostamaan 

peukaloita. Kun hengität ulos, laske peukalot lepäämään. Toista oman hengityksen tah-

tiin muutaman kerran. Seuraavaksi nosta kaikkia sormia ja laske uloshengityksen aikana 

takaisin reisille. Toista muutamia kertoja oman hengityksen tahdissa ja lopuksi jätä kädet 

lepäämään reisille. 



111110

B. Hissihengitys

Hengitä ensin sisään keuhkot täyteen eli ikään kuin nostaisit hissin ensin ylimpään kerrokseen. 

Sitten päästä vähän ilmaa ulos, hissi tulee yhden kerroksen alaspäin. Pysähdy. Seuraavaksi ihan 

pieni sisäänhengitys, jolloin hissi nytkähtää taas liikkeelle. Päästä ilmaa ulos ja hissi laskeutuu 

seuraavaan kerrokseen. Näin jatketaan, kunnes puhallat kaiken ilman ulos keuhkoista eli hissi on 

kokonaan alhaalla tai jopa alempana mistä lähdit liikkeelle.

2. Mitä minulle ja keholleni kuuluu tänään -keskustelu
Tavoitteet: Osallistujat saavat kertoa ”mitä minulle ja keholleni kuuluu tänään?” ja pohtia 

lyhyesti edellä kuvattua orientoitumisharjoitusta ja siihen liittyvä ajatuksia, tunteita ja kehon 

aistimuksia/tuntemuksia. Lisäksi annetaan mahdollisuus nostaa viime kerran osalta nousseita 

ajatuksia ja/toivomuksia. 

Mitä minulle ja keholleni kuuluu tänään -harjoituksessa otetaan itselle tuntemattomin ryhmäläi-

nen, tai pari voidaan valita harjoituksen D pareiksi jakamisen kautta. Toinen pareista ottaa pal-

lon/piikkipallon, jolla hieroo parin jalkoja (sääriä, jalkateriä, nilkkoja, jalkapohjia), jos parille sopii. 

Vaihtoehtoisesti voidaan hieroa edellisen kerran tapaan myös hartioita ja selkää. Hierottava ker-

too, miltä kehossani tuntui aamulla, tuntuu juuri nyt ja mitä minulle kuuluu tänään aamulla juuri 

nyt. Harjoitus voidaan tehdä istuen tai vatsallaan maaten. Toinen kuuntelee. Pienempien lasten 

ryhmässä ohjaaja voi vaihtoehtoisesti ohjeistaa, että lapset kertovat parilleen tarkalleen omasta 

aamustaan aikajärjestyksessä heräämisestä lähtien ryhmään tuloon asti. Lopuksi valitaan tun-

nekuvakorteista se kortti, jolta kukin mielestään aamulla kotoa lähtiessään näytti (apuvälineinä 

esim. Pesäpuun nallekortit ovat tähän sopivat). Se näytetään muille ja kerrotaan lyhyesti miltä 

näytti. 

Puretaan orientoitumis- ja keskittymisharjoitus: Pohditaan joko pareittain tai ryhmäsymboliesi-

neen kiertäessä kukin osaltaan: Pystyikö keskittymään orientoitumisharjoitteen aikana omaan 

kehoon? Pystyitkö unohtamaan mielessä pyörivät ajatukset (mieltä painavat ajatukset, stressin, 

jännityksen)? Millaisia aistimuksia/tuntemuksia huomasit kehossasi? Oliko jokin kehonosa eri-

tyisen jännittynyt tai rento? Mitä ajatuksia ja tunteita orientoitumisharjoitus sinussa herätti? Entä 

mitä aistimuksia, tunteita ja ajatuksia mitä kuuluu -harjoitus herätti, kun olit hierottavana ja hie-

rojana? 
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Kysytään, onko viime kerran tapaamisen jälkeen nousut mieleen ajatuksia tai kysymyksiä, jotka 

liittyvät viime kerran tapaamiseen. Palataan kotitehtävään, jos sellainen on ollut.

3. Kerran teema ja harjoitteiden tekeminen 
Tavoitteet: Tutustutaan emotionaaliseen minäkäsitykseen, pohditaan miten tunteet näkyvät ja 

tuntuvat omassa kehossa, miten itse kokee tunteet ja näyttää tunteita, ja miten tuttu tai vieras 

ympäristö vaikuttaa tunteiden kokemiseen ja ilmaisemiseen.

A. Emotionaalinen minä 

Emotionaalinen minä on käsitykseni siitä, miten koen, tunnistan, ilmennän sekä jaan ja sanoitan 

tunteita.

• Jaetaan osallistujat pareittain tai kolmen hengen ryhmiin. Parien jakoa varten ohjaaja on 

kirjannut lapuille tunteiden kokemiseen ja ilmentämiseen liittyviä vahvuuksia. Yhdellä 

lapulla on kirjattuna yksi vahvuus. Esimerkiksi:

1. tiedän monia erilaisia tunteita ja niiden vivahteita 

2. tunnistan sen, miten erilaiset tunteet tuntuvat kehossani

3. osaan kuvata ja sanoittaa tunteitani rakentavasti muille 

4. uskallan kertoa kokemistani vaikeista tunteista muille

5. uskallan ilmaista tunteitani kokonaisvaltaisesti (keho ja sanat kertovat minusta 

samaa)

6. uskallan kohdata vaikeaksi kokemani tunteet

7. tiedän, mitkä tunteet ovat minulle helppoja tai vaikeita kestää ja kohdata

8. tunnistan omiin tunteisiini ja niiden muutoksiin liittyvät toiminnat ja ajatukset, 

tiedän mistä tunteeni kumpuavat

• Kukin ryhmäläinen ottaa lapuista yhden (kutakin vahvuutta on kahdessa lapussa). Ne, 

joilla on sama vahvuus etsivät toisensa ja keskustelevat hetken siitä, mitä tuo vahvuus 

tarkoittaa. 

• Osallistujat ottavat esiin minäkäsityskartan, jossa ovat kirjattuna jo sosiaalinen minäkäsi-

tys ja fyysinen minäkäsitys. Nyt yhteen ruutuun kirjoitetaan emotionaalinen minäkäsitys.

• Osallistujat miettivät itsestään 2–3 vahvuutta koskien emotionaalista minäkäsitystä. 

Käytetään apuna lappuja, joissa on ohjaajan kirjaamia tunteiden kokemiseen ja ilmen-

tämiseen liittyviä vahvuuksia sekä annetaan myös mahdollisuus kirjata vahvuuksia omin 

sanoin. Kun vahvuudet on valittu, jokainen osallistuja kertoo pienryhmässään, miksi 
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valitsi kyseisen vahvuuden, ja miten tämä vahvuus näkyy eri tilanteissa itsessä ja suhtees-

sa muihin. Kukin kertoo yhden esimerkkitilanteen, jossa vahvuus on ollut läsnä. Lopuksi 

kirjataan vahvuuskorteista valitut vahvuudet minäkäsityskarttaan. 

B. Musiikin herättämien tunteiden mukaan liikkuminen parin kanssa

• Liikutaan tilassa musiikin ja sen herättämien tunnetilojen mukaisesti silmät kiinni. Eläy-

dytään täysin musiikkiin ja yritetään unohtaa ympärillä oleva maailma ja oma pari. Parin 

tehtävänä on katsoa musiikin tahtiin liikkuvan perään, ettei tule törmäyksiä. Liikkuja saa 

valita hyödyntääkö välinettä liikkeen tulkitsemisen apuna vai liikkuuko ilman välinettä 

hyödyntäen oman kehon liikettä. Välineenä voi olla esimerkiksi huivi tai maalisuti.  

• Musiikin rytmit vaihtelevat 5–8 minuutin ajan. 

• Musiikki loputtua piirretään/kuvataan paperille musiikin mukaan liikkuminen. Se, joka on 

seurannut toisen liikkeitä piirtää/värittää liikkumisen ”matkan” A4-paperille väriksi tai ku-

viksi. Liikkuja kuvaa omalle paperille väreillä ja muodoilla omia tunnetilojaan liikkumisen 

aikana. Jaetaan paperille syntyneet kuvat ja niihin liittyvät ajatukset. Harjoitus toistetaan 

toisin päin. 

• Lopuksi keskustellaan harjoituksesta yhteisesti. Ohjaaja ohjaa keskustelua seuraavien 

kysymysten kautta: Miten uskalsitte kehollanne liikkua, mennä musiikin ja tunteen vie-

mänä? Millä tavalla musiikin jatkuessa liike muuttui? Miltä tunteiden luova ilmaiseminen 

tuntui kehossa harjoituksen aikana, mitä tapahtui ajatuksille ja tunteille? Mikä luovassa 

tunteiden ilmaisemisessa oli vaikeaa ja mikä helppoa? Miltä kehossa harjoituksen jälkeen 

nyt tuntuu? Nämä tuntemukset voidaan värittää valmiiseen kehonkuvakarttaan.  

C. Emotionaalinen minäkäsitys jatkuu

• Seuraavaksi kukin miettii itsekseen 2–3 mieleen tulevaa ajatusta itsestään koskien emo-

tionaalista minää. Ajatukset kirjataan minäkäsityskarttaan. 

• Mikä on ajatus? Ajatus on esimerkiksi: ”Hermostun aina liian nopeasti” tai ”kun vihas-

tun, koko kehoni on tulessa” tai ”olen aina niin vahva rakkaudessa”. Ajatukset voivat olla 

nopeita, joita ei arjessa edes oikein huomaa ja tiedosta. Niitä on jatkuvasti mielessä, ne 

tulevat ja menevät ja niiden ääreen on tärkeää pysähtyä, jotta ymmärtää oman kehon 

reagointia ja tilaa. 

• Jaetaan tunnistetut ajatukset pienryhmässä yksi ajatus kerrallaan toisille. Kun jaat aja-

tusta toisen kanssa, mietitään samalla, miten tuo ajatus nyt ja yleensä vaikuttaa sinun 

kehossasi, ja kun ajattelet ajatustasi, mikä tai mitkä tunteet ovat päällimmäisenä (voit 
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helpottaa tunteiden sanoittamista katsomalla tunnekortteja). Näytä konkreettisesti kä-

delläsi ja kerro toisille, miten ja missä kohden tuo tunne tuntuu kehossasi.  

Harjoituksen purku: Puretaan harjoitus kertomalla yleisiä ajatuksia harjoituksesta. Nyt ei tarvitse 

kertoa omista emotionaalisen minäkäsityksen vahvuuksista tai ajatuksista, vaan pidetään kes-

kustelu yleisellä tasolla. Laitetaan puheenvuoron osoittava ryhmäsymboliesine kiertämään ja 

vastataan kysymyksiin: Oliko helppoa tai vaikeaa löytää omia vahvuuksia emotionaaliseen minä-

käsitykseen liittyen? Oliko helppoa tai vaikeaa saada kiinni ajatuksista? Oliko helppoa tunnistaa, 

missä kehon osassa mikäkin tunne tuntui? Mitä muita ajatuksia/tunteita harjoitus herätti?

Sovellus lapsille:

Annetaan lapsille isot paperit (A3 tai isompi), jossa on kehon ääriviivat valmiina. Mietitään lasten 

kanssa vastauksia kysymyksiin: millainen minä olen, mitkä asiat tuntuvat minusta mukavilta ja ki-

voilta, mitkä asiat eivät? Lapset saavat leikata lehdistä kuvia/piirtää/kirjoittaa kehonkuvaan ja ke-

honkuvan ympärille asioita itsestään. Kehonkuvasta tehdään oman näköinen. Puretaan harjoitus 

ryhmässä kiertävän symboliesineen kanssa. Lapsille annetaan kullekin kolme erilaista tunneku-

vaa kasvoista (iloinen ilme, neutraali ilme ja harmistunut ilme). Heiltä kysytään kolme kysymystä 

ja kunkin kohdalla lapsi näyttää sopivimman kasvon kuvan. Ohjaaja nostaa kunkin kysymyksen 

jälkeen keskusteluun olennaiset teemaan liittyvät havaitsemansa asiat. Ohjaaja käy läpi esimer-

kiksi seuraavat kysymykset: 1) Miltä tuntui tehdä omaa kuvaa siitä, millainen minä itse olen, 2) 

miltä tuntui laittaa kuvaan asioita, jotka tuntuvat itsestä mukavilta ja kivoilta ja 3) miltä tuntui 

piirtää/kuvittaa/kirjoittaa kuvaan asioita, jotka eivät tunnu itsestä mukavilta. Ohjaaja tarkentaa 

ja ohjaa keskustelua tunteiden tunnistamiseen ja niihin liittyviin havaintoihin.

D. Tunteiden tuntuminen kehossa

• Jaetaan ensin parit. Parinjako tapahtuu siten, että ohjaaja on laittanut eri lapuille eri 

tunnetiloja, yhden tunnetilan yhteen lappuun ja kutakin tunnetilaa löytyy kaksi. Jaetaan 

laput, eikä näytetä niitä toisille ryhmäläisille. Kukin lähtee liikkumaan ilman sanoja tilas-

sa lapussa olevan tunnetilan mukaan. Kun tunnistaa saman tunnetilan toisen liikkeessä, 

löytyy oma pari. 

• Taustalle seuraavien kohtien aikana suositellaan rauhallista ja rentouttavaa musiikkia. 

• Leikataan molemmille niin isot paperit (tai yhdistetään monta paperia), että koko keho 

mahtuu paperille. Toinen menee selinmakuulle tai muuhun itselle sopivaan asentoon 

paperin päälle ja maalaa mielessään ensin omat kehon rajat. Oman mielikuvamaalauk-
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sen jälkeen pari piirtää ensin kehon ääriviivat pallolla. Tämän jälkeen keskustellaan siitä, 

miltä tuntui, kun toinen piirsi kehon ääriviivat pallolla. Ja miltä tuntui piirtää toisen kehon 

ääriviivat? 

• Tämän jälkeen siirrytään ääriviivojen piirtämiseen (kynällä) paperille. 

• Kun molemmat ovat piirtäneet parinsa ääriviivat, jokainen saa tehdä omasta kuvastaan 

itsensä näköisen piirtämällä kuvaan oma itseään/persoonaansa kuvaavat olennaiset 

elementit. Kuvaan voi esimerkiksi piirtää ja värittää sellaisia asioita itsestään, joista muut 

tunnistavat sinut (ohjeellinen piirrosaika vain noin 5 min, koska tässä ei keskitytä näköis-

kuvan tekemiseen). Piirtämisen taustalla voi käyttää musiikkina esim. Anna Puun kappa-

letta Mestaripiirros ja Johanna Kurkelan Ainutkertainen. 

• Seuraavaksi mietitään mitä tunteita on tuntenut viime viikon tai viimeisen kolmen päivän 

aikana ja kirjataan ne viikkopohjaan, jossa on kullekin viikonpäivälle oma kohtansa ja 

kukin viikonpäivä on jaettu aamu- ja iltapäivään, iltaan ja yöhön. Apuna tunteiden tun-

nistamisessa voi käyttää Tunteiden tuulimyllyä (www.mielenterveysseura.fi). Valitaan vii-

meisen viikon aikana tunnistetuista tunteista 2–3, joita on itsen helppo tuntea ja 2–3 joita 

on vaikea kohdata ja tuntea. Valitse näille tunteille sellaiset värit, joiden kuvittelet niiden 

olevan ja väritä tunteet omaan kehonkuvaasi siihen kehonosaan, jossa ne ovat tuntuneet 

tai yleensä tuntuvat. Nimeä samalla värillä tuo tunne myös kehonkuvaan.  

Harjoituksen purku: Puretaan harjoitus pareittain. Mietitään tunnetta, joka liittyi piirtämiseen ja 

piirrettävänä olemiseen. Valitaan tunnekorteista sopivat kortit ja sijoitetaan ne kehonkuvaan. 

Tehdään vielä kierros niin, että käydään katsomassa muidenkin kehonkuvat, jos se kaikille sopii. 

Keskitytään havainnoimaan muiden kehonkuvista missä kohtaa muut tuntevat tunteita. Liiku-

taan hiljaa ja pysähdytään aina hetkeksi yhden kehonkuvan kohdalle. Tarkastellaan hiljaa mie-

lessä toisen tunteita ja sen jälkeen siirrytään seuraavan kuvan kohdalle. 

 TAI

• Ohjaaja voi myös jakaa osallistujille valmiit kehonkuvat (kehon ääriviivat), jos ohjaaja ar-

vioi, että ryhmässä ei vielä valmiutta piirtää toisen ääriviivoja tai omia tunteita on vaikea 

viikon ajalta muistaa tai tunnistaa. Ohjaaja luettelee muutamia perustunteita: ilo, suru, 

pelko, viha, hämmennys ja inho. 

• Osallistujat valitsevat jokaiselle tunteelle oman värin. Sen värin, minkä kuvittelee tunteen 

olevan. Tunteet kirjoitetaan omalla värillään paperin yläreunaan. Tämän jälkeen jokainen 
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miettii, missä omassa kehossaan tuntee nimettyjä tunnetta. Tunteet väritetään kehon 

kuvaan niihin kehonosiin, joissa tunne yleensä itsellä tuntuu. 

• Lopuksi jokainen voi vielä miettiä tunteita, joita on viime aikoina tuntenut (esim. kahden 

päivän sisällä) ja miettiä niihin liittyvän värin ja värittää kyseisellä värillä tunteen toiseen 

kehonkuvaan. Kunkin kehopiirustuksia voidaan yhdessä katsella ja kukin voi kertoa värit-

tämistään tunteita ja niiden tuntemisesta kehossa.  

E. Julkiset ja salaiset tunteet

• Jokaiselle jaetaan paperit (A4 tai A3). Ohjeistetaan piirtämään paperille sisäkkäisiä laati-

koita tai ympyröitä. 

• Sisimpään laatikkoon kirjoitetaan ne tunteet, jotka pidetään täysin itsellä. Seuraavaan 

laatikkoon kirjoitetaan ne tunteet, jotka näytetään lähimmälle tai lähimmille ihmisille. 

Laatikkoon voi myös nimetä jonkun tietyn henkilön. Seuraavaan laatikkoon kirjoitetaan 

ne tunteet, jotka näytetään tutuille, ja uloimpaan laatikkoon kirjoitetaan tunteet, joita 

itse näyttää täysin julkisesti.

• Jokainen kertoo piirtämästään kuvasta sen mukaan, mitä on valmis kertomaan. 

Harjoituksen purku: Jaetaan osallistujille tyhjät paperit. Osallistujat saavat värittää ja piirtää 5 mi-

nuutin ajan siitä, mitä ajatuksia ja tunteita harjoitus herätti. Näytetään paperit muille ja kerrotaan 

omat ajatukset. 

Sovellus lapsille: 

Lasten kanssa voi ajatella tarkasteltavan esimerkiksi koulu- ja kotiympäristöä. Mitä tunteita näy-

tän koulussa ja mitä kotona? Jos valitaan kaksi toimintaympäristöä esimerkiksi koulu ja koti, 

lapsi piirtää kodin ja kirjoittaa tai piirtää siellä kokemiaan ja näyttämiään tunteita, ja toiseen pa-

periin koulun, johon piirtää/kirjoittaa siellä näyttämiään tunteita. Pohditaan yhdessä huomioita 

siitä, ovatko ilmaistut tunteet samoja vai erilaisia. Pohditaan yhdessä myös esimerkkitilanteita, 

joissa esillä olleita tunteita ilmaistaan. Kutakin ryhmästä löytynyttä tunnetta voidaan lasten kans-

sa tarkastella tunne kerrallaan esimerkiksi siten, että eläydytään yhdessä tunteeseen, yritetään 

esittää tunnetilaa keholla ja päästä tuntemaan sitä. Tästä voidaan myös edetä oman kehonkuvan 

ääriviivojen piirtämiseen ja esillä olleiden tunteiden pohtimiseen. Lapset voivat tunne kerrallaan 

piirtää ja värittää tuon tunteen omaan kehoonsa siihen kohtaan, missä se heidän mielestään 

yleensä tuntuu. 
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4. Rentoutus
Tavoitteet: Rentoutuminen mielikuvarentoutuksen avulla, omista ajatuksista, kehosta ja 

aisteista hellittäminen.

A. Mielikuvarentoutus  

Kaksi huonetta ja uni

Yö koittaa. Olen talossa, jossa on kolme huonetta. Seison ensimmäisessä huoneessa. Täältä 

johtaa avoin ovi toiseen huoneeseen, mutta en vielä mene sinne.

Tässä ensimmäisessä huoneessa on läsnä koko elämäni ja etenkin kaikki, mitä minulle on 

tapahtunut juuri kuluneen päivän aikana. Näen merkkejä tekemisistäni. Huoneen seinillä 

roikkuu vastaamattomia sähköposteja, tekemättömiä kotiaskareita ja taloushuolia. Näen myös 

unelmiani ja huomisen haasteita. Huomaan ympärilläni ihmisiä, joilla on vaatimuksia minua 

kohtaan. Näen ympärilläni myös läheisiäni ja ystäviäni, jotka sanovat minulle: “Kiitos, että olet 

olemassa.” Tai: “Minä pidän sinusta.” Viihdyn heidän seurassaan. Haukottelen. Asioiden mit-

tasuhteet ja etäisyydet heittelehtivät. Keskeneräiset asiat ja ongelmat tulevat lähelle minua. 

Tunnen houkutusta alkaa pohtia ja ratkaista niitä. Tiedän, että se johtaisi vatvomiseen. Siitä 

huolimatta vatvoskelen ainakin hetken. Varmuuden vuoksi.

Vatvominen ei näytä auttavan. Toisaalta ongelmien kieltäminenkään ei tee niitä olemattomiksi. 

Katselen ja kuulostelen huonetta, jossa olen. Tällaiselta minun elämäni näyttää ja tuntuu juuri 

nyt. Tällainen on minun vointini. Yritän olla itselleni totta. Kuin varkain katselen myös toiseen 

huoneeseen. Näen sinne avonaisen oviaukon läpi. Tuo toinen huone näyttää mukavalta. Pinnis-

tän kuuloani. Siellä taitaa soida musiikki, josta pidän. Näen toisessa huoneessa myös sohvan, 

jolle olisi mitä mukavinta heittäytyä lepäämään. Tulen tietoiseksi siitä, että tuolla sohvalla koko 

kehoni rentoutuisi: kantapääni, jalkateräni, pohkeeni, reiteni ja lantioni. Sama rentouden ja mu-

kavan painon tunne valtaisi myös vatsani, selkäni ja rintakehäni. Sormieni päät rentoutuisivat – 

samoin kämmeneni, käsieni selkämykset, käsivarteni ja hartiani. Myös niskani ja kaulani tuntisi-

vat lämpöä ja ne rentoutuisivat. Samoin kävisi kasvoilleni ja päänahalleni. Kuin huomaamatta 

olen siirtynyt toiseen huoneeseen. Lepään sohvalla. Oviaukko ensimmäiseen huoneeseen on 

yhä auki. Aikaisemmin näkemäni asiat ja ihmiset hyörivät siellä yhä. Tunnen helpotusta siitä, 

että voin katsella tuota kaikkea täältä toisen huoneen puolelta – hieman etäältä. Maailma näyt-
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tää tulevan toimeen ilman minuakin. Olen hetken sopivasti syrjässä. Tämä on minun kammioni. 

Olen täällä suojassa. Ajatuksen voimalla säädän huoneen valaistuksen sellaiseksi, että se miel-

lyttää minua. Teen samoin tapetille, huonekaluille ja viherkasveille. Muutan värejä ja muotoja 

oman haluni mukaan. Sitten annan kaiken lipua ja muuttaa muotoaan itsekseen. Tässä toisessa 

huoneessa on toinenkin avoin oviaukko. Se vie kolmanteen huoneeseen, unen maailmaan. 

Vilkaisen sinne, mutten viitsi kiirehtiä. Tässä on hyvä olla. Lepäilen vielä hetken.

Harjoituksen purku: Osallistujille jaetaan nystyräpallot (hierontapallot), jonka kukin voi laittaa 

jalkapohjan alle. Samalla, kun jaetaan kokemus rentoutuksesta, hierotaan nystyräpallolla jalka-

pohjaa tai mahdollisesti muita kehonosia, joita haluaa pallolla hieroa.

Sovellus lapsille: 

Luetaan rauhallinen lapsiryhmälle sopiva satu. 

5. Miltä tuntuu nyt?
Lopuksi käydään läpi osallistujien ajatuksia ja tunnetilaa koko ryhmäkerrasta. Laitetaan esille 

tunnekortteja, joista pyydetään osallistujia valitsemaan kortti, joka kuvaa tämän ryhmäkerran ai-

kana syntynyttä ”fiilistä”. Lisäksi heitä pyydetään ottamaan toinen kuvakortti (esim. vahvuuskor-

teista tai postikorteista tms.) kortti, joka kuvaa sitä voimavaraa tai vahvuutta, jota kukin tänään 

jollakin tavalla ilmensi. Lisäksi kukin valitsee vielä kolmannen kortin, jonka valitsee kuvaamaan 

tänään ilmennyttä parin voimavaraa/vahvuutta. Käydään tunnekortit läpi niin, että jokainen 

näyttää tunnekortin ja kertoo lyhyesti ”fiiliksen” koko ryhmäkerrasta. Lisäksi jokainen kertoo 

lyhyesti päivän aikana ilmenneen vahvuutensa, miten se omasta mielestä tällä ryhmäkerralla 

näkyi, ja mitä voimavaraa/vahvuutta hän näki omassa parissaan. Tässä voi käyttää SomeBody-

vahvuuskortteja ja lasten kanssa voi käyttää esimerkiksi Pesäpuun nallekortteja tai lasten Dino-

vahvuuskortteja kuvaamaan omaa tunnetilaa.

Lopetus: Fiilisjana
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6.7 Emotionaalinen minä, tunteet vuorovaikutuksessa

Seitsemäs ryhmäkerta
Tavoite: Jatketaan emotionaalisen minäkäsityksen työstämistä sekä tunteiden kehollista 

tunnustelua ja tiedostamisen opettelua. 

Aloitus: Fiilisjana
Tavoite: Saada jokainen miettimään, tunnistamaan sekä arvioimaan oman sen hetkisen 

tunnetta/olotilaa.

1. Orientoituminen hetkeen ja SomeBody-ryhmätoimintaan 
Tavoitteet: Orientoidutaan ryhmäkerran teemaan, keskitytään omaan kehoon ja omiin 

tunteisiin, liikkeen avulla laukaistaan jännitystä ja rauhoitetaan kehoa. 

A. Liiku eri tunteiden mukaisesti

• Lähdetään kävelemään omassa itselle sopivassa tahdissa eteenpäin. Keskitytään ensin 

seuraamaan omaa hengitystä ja tuntemaan kehon liikettä kokonaisvaltaisesti. Keski-

tytään huomioimaan hengitystä. Hengitystä ei tarvitse mitenkään säädellä tai pystyä 

hallitsemaan, keskitytään vain seuraamaan hengityksen kulkua. 

• Ohjaaja ohjaa kiinnittämään huomiota vuorotellen eri kehonosiin ja miltä ne tuntuvat 

liikkeessä. Esimerkiksi ensin lähdetään tunnustelemaan, miltä tuntuu kävellessä var-

paissa, sitten kantapäissä, nilkoissa jne. Ohjaaja voi myös hidastaa ja nopeuttaa vauhtia 

samalla kun keskitytään jonkin kehonosan tuntemuksiin liikkeessä. 

•  Seuraavaksi ohjaaja sanoo tunteen, jonka mukaisesti liikutaan. Kaikki lähtevät käve-

lemään tai liikkumaan omalla tavallaan, niin kuin tuntisi ohjaajan sanomaa tunnetta. 

Jokainen miettii, miten itse kävelee ja liikkuu, kun tuntee kyseistä tunnetta ja missä koh-

taa kehoa tunne tuntuu, miten tunne vaikuttaa kävelyyn/liikkumiseen/hengittämiseen. 

Keskitytään itseen ja yritetään unohtaa muut. 

• Hetken liikkumisen jälkeen ohjaaja sanoo uuden tunteen, jonka mukaisesti liikutaan. 

Jatketaan eri perustunteilla liikkuen (esim. ilo, suru, viha, inho, pelko ja häpeä). 

• Lopuksi kävellään neutraalisti ilman erityisiä tavoiteltuja tunnetiloja. Keskitytään seuraa-

maan hengitystä ja sen kulkua. Hengitetään tietoisesti syvään, ilman pakottamatta.  

 TAI
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• Aloitetaan edellisen harjoituksen tapaan kävelemällä ja keskittymällä oman hengityksen 

seuraamiseen. Tämän jälkeen ohjaaja jakaa jokaiselle tunnekortin, jossa on jokin tunne-

tila, jonka mukaisesti pitää liikkua. Korttia ei näytetä muille. Kaikki liikkuvat siis eri tun-

teen mukaisesti ja jokainen keskittyy vain siihen tunteeseen, jonka itse on saanut. Hetken 

kuluttua käydään vaihtamassa kortteja ohjaajan luona, niin että kaikki saavat taas uuden 

tunteen, johon yrittää eläytyä. Lopuksi jatketaan kävelyä omaan tahtiin ja oman hengi-

tyksen seuraamiseen keskittyen. 

2. Mitä minulle ja keholleni kuuluu tänään -keskustelu 
Tavoitteet: Osallistujat saavat kertoa ”mitä minulle ja keholleni kuuluu tänään?” ja pohtia 

lyhyesti edellä kuvattua orientoitumisharjoitusta ja siihen liittyvä ajatuksia, tunteita ja kehollisia 

aistimuksia/tuntemuksia. Lisäksi annetaan mahdollisuus nostaa viime kerran osalta nousseita 

ajatuksia ja/toivomuksia. 

Maataan lattialla olkavarret vierekkäin ilman katsekontaktia. Tämän jälkeen toinen alkaa kertoa 

siitä, miltä kehossani tuntuu ja mitä minulle kuuluu tänään aamulla, juuri nyt. Toinen kuuntelee. 

Kun vaihdetaan kuuntelijaa ja kertojaa, vaihdetaan samalla puolia niin, että toinen olkavarsi on 

nyt kosketuksessa. Pienempien lasten ryhmässä ohjaaja voi vaihtoehtoisesti esimerkiksi ohjeis-

taa, että lapset kertovat parilleen tarkalleen omasta koulumatkastaan tai matkastaan ryhmäta-

paamiseen. Lopuksi valitaan tunnekuvakorteista se kortti, jolta kukin mielestään aamulla kotoa 

lähtiessään näytti (apuvälineinä esim. Pesäpuun nallekortit ovat tähän sopivat). Kortti näytetään 

muille ja kerrotaan lyhyesti miltä näytti. Toiseksi kukin kertoo myös, miltä tuntui maata olkavar-

ret vierekkäin ja kertoa omia tuntemuksiaan/ajatuksiaan aamusta tai matkasta tapaamiseen. 

Kolmanneksi kukin kertoo, mitä havaintoja teki orientoitumisharjoituksesta oman hengityksen 

osalta sekä mitä ajatuksia ja tunteita harjoituksen tekeminen herätti. Entä mitä aistimuksia, tun-

temuksia ja ajatuksia mitä kuuluu -harjoitus herätti? 

Kysytään, onko viime kerran tapaamisen jälkeen nousut mieleen ajatuksia tai kysymyksiä, jotka 

liittyvät viime kerran tapaamiseen. Palataan kotitehtävään, jos sellainen on ollut.

3. Kerran teema ja harjoitteiden tekeminen 
Tavoitteet: Jatketaan tunteiden tunnistamisen sekä niiden vaikutusten tiedostamista: 

pohditaan miten tunteet tuntuvat kehossa, millaisia kehon reaktioita tunteet aiheuttavat, miten 

tunteet vaikuttavat ajatuksiin ja toisinpäin, harjoitellaan tunteiden sanoittamista sekä niiden 

ilmaisua rakentavasti.
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A. Tunteet kuvana

• Jokainen miettii nyt tunteet, jota tuntee juuri tällä hetkellä. Se voi olla pidempi aikainen 

tunnetila tai hetkellinen kehon tuntemus, kuten väsymys tai nälkä. Kaikki kirjoittavat sen 

hetkisen oman tunteensa/tuntemuksen lapulle. 

• Sitten lähdetään ulos luontoon (metsään) tai siihen lähiympäristöön, jossa nyt ollaan. 

Tarvittaessa voidaan olla myös sisätiloissa. Tehtävänä on ottaa kuva, joka kuvaa sitä tun-

netta, joka kirjoitettiin lapulle. Kuva voidaan ottaa esimerkiksi jokaisen omalla kännykällä 

tai kameralla. Kun jokainen on ottanut kuvan, palataan takaisin lähtöpaikkaan.

• Kuvat esitellään joko valitulle parille tai koko ryhmälle ja kukin kertoo, miten kuvassa nä-

kyy oma tunnetila. Myöhemmin voidaan tulostaa kaikkien kuvat ja kirjoittaa niihin tunne, 

jota kuva kuvastaa ja tehdä kuvista näyttely. 

• Lopuksi palataan vielä tuohon lappuun, johon tunnetila oli kirjoitettu. Lappuun kirjoi-

tetaan/väritetään/piirretään: 1) miten ja missä tunne kehossa tuntuu, 2) minkä värinen 

tunne olisi, jos se olisi väri, ja 3) jos sillä olisi ajatuksia, mitä nuo ajatukset olisivat? 

Harjoituksen purku: Pohditaan mitä oman tunnetilan havainnointi, kuvaaminen ja siihen liittyvi-

en värien, muotojen ja ajatusten pohtiminen opetti kullekin. Kukin kirjaa 1–3 asiaa, jota harjoitus 

opetti tai auttoi oivaltamaan. Yksi asia kirjataan yhdelle liuskalle. Kaikki liuskat laitetaan kaikkien 

nähtäville. Kukin kommentoi vuorollaan vähintään yhtä opittua asiaa (mutta ei omaansa), miten 

siitä voi olla hyötyä jatkossa. 

Sovellus lapsille:

Pienempien lasten kanssa harjoitus voidaan purkaa esimerkiksi niin, että lasten kanssa käydään 

läpi kukin harjoituksen vaihe kolmella värilapulla sen mukaan kuin vaikealta/helpolta harjoitus 

tuntui tehdä: vaikeaa (punainen), helppoa (vihreä), ei vaikeaa eikä helppoa, en osaa sanoa (val-

koinen). Harjoituksen vaiheet: 1) Tämänhetkisen tunteen löytäminen ja kirjoittaminen, 2) tunteen 

valokuvaaminen, 3) tunteen kehossa tunteminen ja näyttäminen, 4) tunteen värin pohtiminen ja 

5) tunteeseen liittyvät ajatuksen keksiminen. Lopuksi lasten kanssa pohditaan yhdessä sitä, kuin-

ka helppoa tai vaikeaa on erottaa eri tunteita, ja miten eri tunteet vaikuttavat eri tavalla omassa 

kehossa ja käytöksessä.

B. Tunteet ja ajatukset

• Valitse omasta elämästäsi viimeisen viikon aikana haasteellinen tilanne ja mieti tunteitasi 

tässä tilanteessa. Valitse tuossa tilanteessa kokemistasi tunteista yksi tunne, jonka koet 
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negatiiviseksi tai vaikeaksi tuntea. Mieti vielä valitsemaasi tunnetta ja sitä, mikä ajatus/

mitkä ajatukset tunteen nostattivat/ylläpitivät tunnetta. Mieti, miten tunne vaikutti fyysi-

sesti (mitä tapahtui kehossasi, liikkeessäsi, asennossasi), miten tunne vaikutti käytöksee-

si suhteessa muihin, miten tunne näkyi sinusta ulospäin, mitä itse ja muut voivat havain-

noida sinusta, kun tunnet kyseistä tunnetta. Miten tunne käytännössä laittoi ja laittaa 

sinut toimimaan. Jaa ajatuksesi parillesi. (Vrt. Nummenmaa, Glerean, Hari & Hietanen 

2014.)

• Pohdi omaa esimerkkitilannettasi uudesta näkökulmasta. Pohdi samaan tilanteeseen 

liittyviä vaihtoehtoisia ajatuksia, jotka voisivat olla mahdollisia kyseisessä haasteellisessa 

tilanteessa. Jos muita ajatuksia on vaikea kuvitella, voit esimerkiksi miettiä, miten hyvä 

ystäväsi/kummitätisi/opettajasi voisi tilanteessa ajatella ja tuntea. Valitse tilanteessa 

vaihtoehtoinen mahdollinen ajatus ja mieti mitä tämä ajatus ja sen ajatteleminen saisi 

aikaan tunteissa. Kerro parillesi valitsemastasi ajatuksesta. Kysy tämän jälkeen pariltasi 

ideoita niistä ajatuksista, jotka auttaisivat edistämään hyvää tavoitetta kyseisessä tilan-

teessa. Pohtikaa yhdessä, miten ajatukset vaikuttavat tunteisiin ja mikä merkitys niillä on 

tilanteessa tapahtuvan sosiaalisen vuorovaikutukseen, tavoitteiden saavuttamiseen tai 

hyvinvoinnin edistämiseen.

• Pohtikaa, miten voisit viestittää toiselle rakentavasti minäviestiä käyttäen oman haaste-

tilanteessa nousseen tunteesi niin, että toinen voisi ottaa sen vastaan, ja itse saat ilmais-

tua itseäsi riittävästi tavoitettasi edistäen. 

Minäviestiin liittyvä tieto apuna harjoituksessa:

Ohjaaja voi käyttää apunaan minä- ja sinäviestinnän eroavaisuuksien kuvaamista.  Rakentavassa 

tunteiden ilmaisussa peruslähtökohtana on omien tunteiden tunnistaminen ja minäviestintä. Mi-

näviestintä on vastuullista viestintää, jossa ilmaistaan omat havainnot, tunteet, ajatukset, toiveet 

ja tavoitteet. Lisäksi hyvä viestintä sisältää kiitoksen siitä, että sait ilmaista tunteesi. Voit lähteä 

liikkeelle esimerkiksi siten, että kerrot: Haluaisin palata vielä tuohon äskeiseen tilanteeseen, jäin 

miettimään sitä, sopiiko sinulle, että juttelemme siitä vielä vähän… Haluaisin sanoa, että minulle 

on tärkeää, että näissä tilanteissa... Kun siinä tapahtui näin... Huomasin ajattelevani, että… ja 

että tuo ajatus aiheutti minussa tunteen/tunteita siitä... Ymmärrän, että ei ole helppo välttämättä 

ottaa vastaan tätä näkökulmaa, kiitos kun kuuntelit minua. 
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Harjoituksen purku: Väritetään/piirretään harjoituksen tekemiseen liittyvät tunteet ja ajatukset 

erilliselle paperille. Aikaa värittämiseen/piirtämiseen on max. 5 min. Kerrotaan kuvasta parille/

ryhmälle. 

C. Reviiriharjoitus eri tunteilla

• (Ks. aikaisemmat reviiriharjoitukset tunteilla ryhmäkerta 3). Parit menevät seisomaan 

kauas toisistaan (toinen toiseen päähän tilaa ja toinen toiseen päähän). Sovitaan kumpi 

lähtee ensin kävelemään toista kohti. Toinen lähtee kävelemään paikalla seisovaa kohti 

ensin valitussa tunnetilassa (esimerkiksi suru, ilo, pelko, häpeä, viha, inho). Sen, joka 

seisoo paikallaan, tehtävä on sanoa stop, kun toinen on tarpeeksi lähellä itseä. Tämä 

etäisyys on sellainen, että et halua toista yhtään lähemmäksi itseäsi kyseisessä tunneti-

lassa ja sanot heti stop, kun sinusta alkaa vähänkin tuntua epämiellyttävältä. Se, joka on 

kävellyt sinua kohti, pysähtyy välittömästi, kun pyydät.

• Pysähdytään tähän ja mietitään miten keho reagoi tilanteessa ja mitä se on seuraavaksi 

tekemässä, jos se saisi luonnollisesti toimia. Mitä tunteita koit juuri sillä hetkellä, kun 

toinen tulee pisteeseen, jossa sanot stop. Mitä ajatuksia mielessäsi herää ja mitä ehkä 

haluaisit siinä kohtaa sanoa. Entä mitä lähestyjä koki ja havaitsi. 

• Harjoitusta jatketaan samalla tavalla toistaen eri tunnetiloissa (hämmästys, suru, pelko, 

häpeä, viha, inho, ilo). 

• Tunnetila voidaan valita myös edellisessä harjoituksesta (itselle haasteellisessa tilantees-

sa noussut negatiivinen tunnetila), tällä tunteella lähestytään paria ja pohditaan toisen 

pysäytyksen jälkeen itselle negatiivisen tunteen vaikutuksia sosiaaliseen vuorovaikutuk-

seen.  

Harjoituksen purku: Kukin saa niin monta tyhjää paperia, kuinka monta tunnetilaa käytiin läpi. 

Kullakin on 2 min aikaa värittää/piirtää kuhunkin paperiin ne tunteet ja ajatukset, joita heräsi, 

kun toinen käveli kohti tietyssä tunnetilassa. Ohjaaja ohjaa vaihtamaan paperia kahden minuutin 

välein. Sen jälkeen väritetään ja piirretään samalla logiikalla paperien toisille puolille tunteet ja 

ajatukset koskien omaa lähestymistä. Näytetään ja jaetaan niihin liittyvät näkemykset joko pa-

reittain tai koko ryhmässä. 

Sovellus lapsille:

Pienten lasten kanssa eri tunnetiloihin liittyvä reviiriharjoitus voidaan tarvittaessa tehdä niin, että 

muut seuraavat yhtä paria yhden tunnetilakävelyn harjoituksen osalta, jolloin ohjaaja ohjeistaa 
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ja auttaa aktiiviseesti paria harjoituksen idean mukaisesti. Tämän jälkeen muu ryhmä tekee har-

joituksen erikseen ja sen jälkeen tunnetta vaihdettaessa on toinen pari ensin esimerkkinä. Harjoi-

tuksen purku edellä mainitun mukaisesti. 

D. Oma tunneviestintä suhteessa muihin 

• Valitse tilanne, jossa olet tuntenut voimakkaasti ja tilanne ei ole mennyt eikä päättynyt 

niin kuin olisit halunnut. Palaa tilanteeseen ja kerro se parillesi. 

• Sen jälkeen mietit, miten rakentavasti ilmaiset minäviestiä (ks. harjoitus B edellä) käyttä-

en toiselle nuo tunteet, jotka tilanteeseen liittyivät. Parisi on tilanteessa kuvitteellisesti se 

henkilö, jolle oikeassa elämässä viestisit tunteesi. 

• Miettikää harjoituskokeilun jälkeen, miltä tuntui sanoittaa tunteitaan toiselle ja miltä 

toisesta tuntui ottaa vastaan nuo tunteet (vaikka ei ollut asianosainen). Mitä tekisitte 

vielä paremmin, jotta tunneviesti menisi mahdollisimman hyvin perille ja toinen ottaisi 

sen vastaan. Kannustakaa toisianne kokeilemaan tunneviestintää elämänsä haastetilan-

teissa.  

E. Musiikki ja tunne 

• Laitetaan tunnekortteja lattialle keskelle tilaa. Ohjaaja laittaa musiikkia soimaan ja kaikki 

lähtevät liikkumaan musiikin mukana. Jokainen liikkuu sen mukaan millaisen tunteet 

musiikki aiheuttaa itsessään. Liike ja tunne saavat vain tulla. Jokaisen huomio on suun-

tautuneena omaan kehoon ja oman kehon tuntemuksiin. Tuoko musiikki iloisen tunteen, 

surullisen tunteen, onko se haikeaa vai onnellista? Ajatus ja liike saavat virrata vapaasti. 

• Hetken kuluttua ohjaaja pysäyttää musiikin ja jokainen kävelee katsomaan tunnekortte-

ja. Jokainen ottaa yhden tunnekortin, joka kuvastaa tunnetta, jonka musiikki on aiheutta-

nut. Tunnekortit näytetään toisille ja kerrotaan lyhyesti tai yhdellä sanalla ajatukset siitä. 

• Ohjaaja laittaa uuden musiikin soimaan ja kaikki lähtevät taas liikkumaan sen mukaisesti. 

D- ja E-harjoituksen purku: Puretaan harjoitukset adjektiiveilla. Kirjoitetaan harjoitteesta 1–3 ad-

jektiivia lapuille. Adjektiivit näytetään toisille tai laitetaan seinälle näkyviin, ja halutessaan ajatuk-

siaan harjoitteista ja niiden herättämistä tunteista saa vielä tarkentaa. Pienten lasten osalta har-

joitus voidaan purkaa esimerkiksi siten, että kukin lapsi arvioi harjoitusta, mikä oli harjoituksessa 

helppoa, vaikeaa, mukavinta. Ohjaaja kysyy kultakin erikseen nämä kolme kysymystä ja auttaa 

lapsia löytämään perusteluja kokemalleen. 
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4. Rentoutus
Tavoitteet: Tavoitteena on saada tuotettua toiselle ja itselle rentouden ja hyvän olon tunne sekä 

harjoitellaan toisen lähellä oloa ja hyvää kosketusta.

A. Sanomalehtirentoutus 

• Jaetaan parit. Pareille annetaan sanomalehtiä, joista revitään sivut irti. Sitten parista toi-

nen menee päinmakuulle alustalle. Toinen alkaa asetella lehden palasia toisen keholle 

päästä varpaisiin. Varmistetaan vielä parilta, saako laittaa lehden palasia pään alueelle. 

Lehden palaset asetellaan toisen päälle painamalla lehteä hellästi koko kämmenellä. 

Kun koko vartalo on sanomalehden peitossa, lähdetään takaisin päin ja painaen kevyesti 

poistetaan yksi pala kerrallaan, kunnes yhtään palaa ei ole enää jäljellä. 

• Tämän jälkeen vuoroja vaihdetaan. Taustalle voi laittaa soimaan rentouttavaa musiikkia. 

Harjoituksen purku: Valitaan tunnekorteista tunteet, joita harjoitus herätti. Pohditaan seuraavia 

kysymyksiä ryhmäsymboliesineen kiertäessä kunkin kohdalla: Miltä tuntui toisen lähellä olemi-

nen ja kevyt kosketus? Pystyikö rentoutumaan? Miltä tuntui rentouttaa ja koskettaa toista? Jokai-

nen saa näyttää ja kertoa tunnekortit.

5. Miltä tuntuu nyt?
Lopuksi käydään läpi osallistujien ajatuksia ja tunnetilaa koko ryhmäkerrasta. Laitetaan esille 

tunnekortteja, joista pyydetään osallistujia valitsemaan kortti, joka kuvaa tämän ryhmäkerran ai-

kana syntynyttä ”fiilistä”. Lisäksi heitä pyydetään ottamaan toinen kuvakortti (esim. vahvuuskor-

teista tai postikorteista tms.) kortti, joka kuvaa sitä voimavaraa tai vahvuutta, jota kukin tänään 

jollakin tavalla ilmensi. Lisäksi kukin valitsee vielä kolmannen kortin, jonka valitsee kuvaamaan 

tänään ilmennyttä parin voimavaraa/vahvuutta. Ryhmäsymboliesineen kiertäessä käydään tun-

nekortit läpi niin, että jokainen näyttää tunnekortin ja kertoo lyhyesti ”fiiliksen” koko ryhmäker-

rasta. Lisäksi jokainen kertoo lyhyesti päivän aikana ilmenneen vahvuutensa, miten se omasta 

mielestä tällä ryhmäkerralla näkyi ja mitä voimavaraa/vahvuutta hän näki omassa parissaan. 

Tässä voi käyttää esimerkiksi Pesäpuun erilaisia tunnekortteja ja vahvuuskortteja kuvaamaan 

omaa tunnetilaa ja vahvuuksia. 

Lopetus: Fiilisjana
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6.8 Akateeminen minä, hengitys ja ääni

Kahdeksas ryhmäkerta
Tavoitteet: Niin kuin edellä on tullut ilmi, SomeBody-toiminnassa käydään systemaattisesti läpi 

minäkäsitystä ja sen eri osa-alueita, koska käsitämme minäkäsityksen vaikuttavan olennaisesti 

ihmisen toimintakykyyn. Aloitamme akateemisen eli kognitiivisen minäkäsityksen työstämisen 

kahdeksannella tapaamisella. Tavoitteena on jäsentää omaa käsitystä itsestä oppijana, 

ongelmien ratkaisija, kognitiivisesti kyvykkäänä ja selviävänä ja luovana toimijana. Lisäksi 

tavoitteena on myös tutkailla sitä, miten ääni ja keho ovat vuorovaikutuksessa keskenään. 

Miten äänen värähtely tuntuu kehossa? Miten kehon jännittyneisyys, vireystilat tai ajatukset ja 

tunteet voivat estää tasaista ja vaivatonta äänentuottoa? Tavoitteena on oppia havainnoimaan 

sitä, miten ääni tulee luonnollisesti uloshengityksen aikana palleasta ja vatsanpohjasta saakka. 

(Herrala ym. 2011, 85–88.) Tavoitteena on oppia havainnoimaan mahdollisia äänen käytön ja 

tunnetilan ristiriitaisuuksia. Esimerkiksi sitä, kun surullisena yrittää puhua iloisesti, jolloin ääni ja 

sanat ovat ristiriidassa.

Aloitus: Fiilisjana
Tavoite: Saada jokainen pysähtymään hetkeen sekä miettimään ja arvioimaan sen hetkistä 

tunnetta/olotilaa. 

1. Orientoituminen hetkeen ja SomeBody-ryhmätoimintaan 
Tavoitteet: Hengityksen rauhoittaminen, keskittyminen omaan kehoon ja tähän hetkeen.

A. Hengitän ja olen

Ohjaaja lukee runon ”Hengitän ja olen” kaksi kertaa läpi. Kuunnellaan runo rauhassa hengitellen 

ja keskittyen tähän hetkeen. Annetaan kehon rauhoittua ja rentoutua. (Martin ja Seppä Erzsebet 

Turmetzein runon pohjalta 2014, 15.)

En kiirehdi, enkä puuhaa. En suunnittele, enkä tahdo. 

Tyynnyn ja lepään, rauhassa ja vapaana. Enkä tee yhtään mitään. 

Hengitän, ja olen vain. Näin hiljaisuus ottaa minut syliinsä

ja virtaa minuun ja luo minut uudelleen. Kun en tee yhtään mitään

Hengitän, ja olen vain. Antaudun ja luotan hiljaisuuden kannatteluun. 

Hengitän, ja olen vain. 
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Sovellus lapsille: 

(Harjoitus Magneettikeho löytyy kirjasta Kamalan ihana päivä: Kauppila 2016, 48):

• Pyydä lasta makaamaan selälleen, rentoutumaan ja ajattelemaan, että hän on raskas 

magneetti. Koko lattia on metallia ja rento keho painuu voimakkaasti sitä vasten.

• Sano lapselle, että on aivan löysä ja hengittelee rauhallisesti. 

• Pyydä lasta tunnustelemaan, missä kohdin hänen kehonsa magneettinen vetovoi-

ma osuu lattiaan: ”Tunnetko vedon? ”Tunnetko kuinka painava olet”. Kiinnitä huomio 

jalkoihin, selkään, käsivarasiin ja kämmeniin. Huomaatko missä kohdin kosket lattiaan? 

”Tärkeää on olla jännittämättä, sillä silloin magneetti ei toimi. 

• Voitte kokeilla tätä jännittämällä esimerkiksi käsiä ja pakaroita, jolloin ne eivät asetu 

alustaa vasten. Palauttakaa rentouden tila ja huomatkaa taas raskauden ja painon tuntu 

kehossa. 

• Voitte lopettaa harjoituksen niin, että aikuinen painaa kuvitteellista magneettisuuden 

estonappia, jolloin lapsi pääsee ”irti” lattiasta. Jos lapset eivät vielä ymmärrä magneet-

tisuus käsitettä, ohjaaja voi aloittaa niin, että pohditaan jääkaappimagneettia ja metal-

liesineitä. 

2. Mitä minulle ja keholleni kuuluu tänään -keskustelu
Tavoitteet: Osallistujat saavat kertoa ”mitä minulle ja keholleni kuuluu tänään?” ja pohtia 

lyhyesti edellä kuvattua orientoitumisharjoitusta ja siihen liittyvä kehon aistimuksia/

tuntemuksia, ajatuksia ja tunteita. Lisäksi annetaan mahdollisuus nostaa viime kerran osalta 

nousseita ajatuksia ja toivomuksia. 

Mitä minulle kuuluu tänään -harjoituksessa etsitään pariksi se, jonka selän pituus on mahdolli-

simman lähellä oman selän pituutta. Istutaan selät vastakkain ja haetaan tasapainoinen asento 

toisiinsa nojaten. Tämän jälkeen toinen alkaa kertoa siitä, miltä tuntuu juuri nyt ja mitä minulle 

kuuluu tänään ja mitä keholleni kuuluu tänään, juuri nyt. Pienempien lasten ryhmässä ohjaaja 

voi vaihtoehtoisesti esimerkiksi ohjeistaa, että lapset kertovat parilleen tarkalleen omasta kou-

lumatkastaan tai matkastaan ryhmään. Lopuksi valitaan tunnekuvakorteista se kortti, jolta ku-

kin mielestään aamulla kotoa lähtiessään näytti (esim. Pesäpuun nallekortit ovat tähän sopivat). 

Kortti näytetään muille ja kerrotaan lyhyesti miltä näytti. Toiseksi kukin kertoo myös, miltä tuntui 

istua selät vastakkain tänään ja kertoa omia tuntemuksiaan/ajatuksiaan aamusta tai matkasta 

tapaamiseen. Kolmanneksi kukin kertoo, mitä havaintoja teki orientoitumisharjoituksesta oman 

hengityksen osalta ja mitä kehoaistimuksia, ajatuksia ja tunteita harjoituksen tekeminen herätti. 
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Kysytään, onko viime kerran tapaamisen jälkeen nousut mieleen ajatuksia tai kysymyksiä, jotka 

liittyvät viime kerran tapaamiseen. Palataan kotitehtävään, jos sellainen on ollut. 

3. Kerran teema ja harjoitteiden tekeminen 
Tavoitteet: Tutustutaan akateemiseen minään, harjoitellaan äänen tuottamista, tunnustellaan 

äänen ja hengityksen vaikutusta toisiinsa ja kehon käyttöä äänen tuottamisessa, liike ja ääni. 

A. Akateeminen minä

Akateeminen eli kognitiivinen minä on käsitys omasta pätevyydestä ja mahdollisuuksista suoriu-

tua erilaisista kognitiivisista ja oppimiseen liittyvistä haasteista. Akateeminen minäkäsitys muo-

dostuu myös luottamuksesta omiin kykyihin ja luovuuteen sekä käsityksestä itsestä oppijana ja 

ongelmanratkaisijana. 

• Jaetaan osallistujat pareiksi. Pareihin jako tapahtuu siten, että käytetään akateemiseen 

minään liittyviä SomeBody-vahvuuskortteja tai ohjaaja kirjoittaa vahvuuksia lapuille esi-

merkiksi alla olevan listan mukaisesti. Kaksi osallistujaa saa saman lapun ja etsii toisen-

sa. Lyhyesti parina pohditaan sitä, mitä tuo lapulla oleva vahvuus tarkoittaa.  

 

Esimerkkejä akateemisista vahvuuksista: 

1. ymmärrän asioiden yhteyksiä ja ajattelen kokonaisvaltaisesti

2. osaan hyödyntää ymmärtämäni ja oppimaani

3. opin asiat nopeasti

4. hyödynnän oppimisessa monia aisteja

5. harjoittelen ja teen ahkerasti, jotta opin tai saavutan tavoitteeni

6. opin nopeasti asiat ulkoa

7. opin hyvin kuuntelemalla

8. opin asiat tekemällä ja liikkeen avulla

9. opin asiat lukemalla

10. pystyn keskittymään opittavaan asiaan

11. minulla on taito järjestää ja organisoida asiat ja oppimiseen tarvittava aika

12. kun päätän jotain yleensä toimin päätökseni mukaisesti

13. minulla on taito etsiä uusia tarvittavia ratkaisuja

14. kykenen joustamaan ja muuttamaan ajatuksiani/tavoitteitani tarpeen mukaan

15. koen usein selviytyväni hyvin
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16. olen tarkka ja huolellinen

17. pystyn keskittymään ja fokusoimaan tarvittaessa huomioni yksityiskohtiin

18. osaan hahmottaa ja viestiä olennaiset asiat (kirjallisesti, suullisesti tai kuvin)

19. siedän epävarmuutta ja asioiden keskeneräisyyttä

20. tiedän koska tarvitsen apua ja osaan pyytää sitä 

• Osallistujat ottavat esiin minäkäsityskartan, jossa ovat jo todennäköisesti kirjattuna 

sosiaalinen minä, fyysinen minä ja emotionaalinen minä. Nyt yhteen ruutuun kirjoitetaan 

akateeminen minä.

• Osallistujat miettivät itsestään 2–3 vahvuutta koskien akateemista minäkäsitystä. Käyte-

tään apuna ohjaajan lapuille laitamia vahvuuksia tai vahvuuskortteja ja annetaan myös 

mahdollisuus kirjata vahvuuksia omin sanoin. Kun vahvuudet on valittu, jokainen osal-

listuja kertoo pienryhmässään, miksi valitsi kyseisen vahvuuden ja miten tämä vahvuus 

näkyy eri tilanteissa itsessä ja suhteessa muihin. Mielellään kukin kertoo konkreettisen 

esimerkin tilanteessa, jossa tuo vahvuus oli omasta mielestä läsnä. Lopuksi kirjataan 

vahvuuskorteista valitut vahvuudet minäkäsityskarttaan.

• Seuraavaksi kukin miettii itsekseen 2–3 mieleen tulevaa ajatusta itsestään koskien aka-

teemista minää. Ajatukset kirjataan minäkäsityskarttaan.  

Apua ajatusten miettimiseen:

Mikä on ajatus? Ajatus on esimerkiksi: ”Olen liian tyhmä opiskelemaan korkeakoulututkintoa” 

tai ” pärjään näissä teoreettisissa asioissa, hyvä, että tulee haastetta” tai ”en pysty selviytymään 

näistä uusista työtehtävistä” tai ”taas tentti, en pärjää tenteissä”. Ajatukset voivat olla nopeita ja 

automaattisia, joita ei arjessa edes oikein huomaa ja tiedosta, niitä on jatkuvasti mielessä, ne 

tulevat ja menevät. Niiden ääreen on kuitenkin tärkeää pysähtyä, jotta ymmärtää oman kehon 

reagointia ja tilaa. Ajatuksia voi tulla mieleen pohtimalla erilaisia esimerkkitilanteita, joita on ol-

lut ja joissa on tuntenut epävarmuutta tai onnistumista. 

• Jaetaan pienryhmässä yksi ajatus kerrallaan toisille. Kun jaat ajatusta toisen kanssa, 

mieti ja sanoita samalla, miten tuo ajatus nyt ja yleensä vaikuttaa sinun kehossasi, kun 

ajattelet ajatustasi, mikä tai mitkä aistimukset/tuntemukset ja tunteet tuntuvat kehossasi 

tuolloin, kun tuo kyseinen ajatus on päällimmäisenä mielessä (katso samalla tunne-

kortteja, josta voit saada tukea tunteiden nimeämiseen). Mitä tämä ajatus ohjaa sinua 
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tekemään? Tässä ajatuksen pohtimista kehon tuntemuksina voi auttaa se, että valitsee 

pohdittavaksi jonkin mielessä olleen konkreettisen esimerkin ja eläytyy uudestaan kysei-

seen tilanteeseen.  

Harjoituksen purku: Puretaan harjoitus kertomalla yleisiä ajatuksia harjoituksesta. Nyt ei tarvitse 

kertoa omista akateemisen minäkäsityksen vahvuuksista tai ajatuksista, vaan pidetään keskuste-

lu yleisellä tasolla. Laitetaan puheenvuoron osoittava esine kiertämään ja vastataan kysymyksiin: 

Oliko helppoa tai vaikeaa löytää omia vahvuuksia akateemiseen minäkäsitykseen liittyen? Oliko 

helppoa tai vaikeaa saada kiinni ajatuksista? Mitä vahvuuksien pohtiminen hyödytti? Mitä muita 

ajatuksia harjoitus herätti?

Sovellus lapsille: 

Lapsia ohjeistetaan miettimään 1–3 asiaa, jotka on koulussa tai harrastuksissa tai muussa ympä-

ristössä oppinut hyvin/perusteellisesti/helposti/nopeasti tai ollut kiva opetella. Piirretään pape-

rille kuva/kuvat opituista asioista (yksi kuva yhdelle paperille). Lapset esittelevät toisilleen kuvat. 

Yhteisesti pohditaan ohjaajan johdolla, mitä vahvuuksia ja taitoja on täytynyt olla/tai mitä osaa-

misia ja vahvuuksia on tarvittu, jotta oppiminen on ollut esimerkkitilanteissa hyvää tai helppoa. 

Nimetään kukin vahvuus erikseen omalle lapulleen. Tämän jälkeen lapset piirtävät omakuvansa, 

johon kirjataan/liitetään ohjaajan avulla yhteisessä löydetyt vahvuudet. Harjoitus voidaan pur-

kaa tunnekorteilla: Kukin lapsi poimii tunnekorteista (kuvalliset esim. nallekortit) sen kortin, joka 

parhaiten kuvaa harjoituksen herättämää/herättämiä tunteita. 

B. Hengitys, ääni ja liike

• Otetaan hyvä seisoma-asento, jalat lantion leveydellä ja hartiat rentoina. Voidaan olla 

piirissä selin toisiin. 

• Aloitetaan ensin voimakkaalla huokaisulla. Puhalletaan keuhkot tyhjäksi ja annetaan 

huokaisun äänen tulla. Toistetaan huokaisu muutamaan kertaan. Tämän jälkeen ote-

taan huokaisuun mukaan kehoa. Huokaistessa annetaan koko kehon joustaa huokaisun 

voimakkuuden mukaan. Vartalo menee ikään kuin hieman kasaan.

• Äännetään sitten vokaaleita. Pidennä äänen tulemista, anna äänen tulla vokaalien 

muodossa esimerkiksi aaa, eee, iii…. Voimista ääntä. Anna äänen tulla niin voimakkaasti 

ja pitkään kuin se voi helposti tulla. Tunne miten, keho värähtelee. Voit kokeilla käsillä, 

miten eri vokaalit värähtelevät eri kohdissa kehoasi: päälaella, kurkussa, rintakehässä, 

vatsassa.... 
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C. Varjonyrkkeily yksin ja pareittain

• Valikoidutaan pareiksi heittäytymällä kehollisesti ja äänen kanssa kulkuneuvoiksi, kukin 

on saanut ohjaajalta lapun, jossa lukee jonkun kulkuneuvon nimi. Keskitytään kulkuneu-

vona kulkemiseen ja sen jälkeen löydetään pariksi sama kulkuneuvo.

• Otetaan liike äänen tuottamiseen mukaan. Lähdetään varjonyrkkeilemään ilmaan ja 

jokaisella iskulla otetaan ääni mukaan. Voit ensin luetella vokaaleita, käytä ääntä hyvin 

voimakkaasti, niin että saat äänestä voimaa liikkeeseen. Ota myös potkut mukaan. Voit 

edetä pienemmistä iskuista ja potkuista isompaan. Jokaisella iskulla/potkulla ja uloshen-

gityksellä syntyy vahva ääni. Muuta ääni joksikin sanaksi, kuten esimerkiksi huh, äh, ei, 

jee… Harjoitus voidaan tehdä ensin niin, että kaikki menevät seinää vasten kasvot seinää 

kohti, jolloin toisten suoritukset eivät häiritse ja on helpompi keskittyä vain omaan suori-

tukseen, kun ei näe muita. 

• Varjonyrkkeillään pareittain niin, että menet parin kanssa seisomaan vastakkain, mutta 

niin, että teillä on pieni etäisyys toisiinne. 

• Lähtekää nyrkkeilemään toisianne kohti, mutta olkaa tarpeeksi kaukana toisistanne, kos-

ka tarkoitus ei ole osua toiseen. Antakaa iskujen tulla voimalla koko kehoa hyödyntäen.

• Ottakaa ääni mukaan. Ääni voi olla ähinää tai puhinaa tai voi sanoa voimakkaasti sanoja 

samalla, kun nyrkkeilee. Voitte sanoa ei, pois, älä, huh, jee, jes. 

D. Kehoa ravisteleva kokemus 

• Mennään toiseen päähän tilaa (esim. liikuntasalia) ja lähdetään juoksemaan tilan toiseen 

päähän niin lujaa kuin pystyy samalla huutaen niin kovaa kuin pystyy. 

• Toistetaan juoksu ja huuto muutaman kerran, kunnes ääni ja liike tulevat niin täysillä 

kuin voivat. 

• Ollaan pareittain. Toinen parista menee selinmakuulle ja toinen parista pitää isoa tera-

piapalloa toisen jalkojen edessä. Selinmakuulla oleva pari alkaa potkia jaloillaan palloa 

niin lujaa ja nopeasti kuin vain pystyy. Samalla voi huutaa tai antaa minkä tahansa äänen 

tulla. Sama voidaan tehdä nyrkkeillen terapiapalloon. 

• Potkimista jatketaan niin kauan, kunnes voi olla varma, että on käyttänyt kaikki voimansa 

ja purkanut kaikki voimansa palloon. 

B, C ja D -harjoituksen purku (voidaan tehdä myös harjoitusten välissä): Jaetaan osallistujille isot 

paperit. Jaetaan paperi niin moneen ruutuun kuin harjoituksia on tehty. Ruutuihin väritetään ja 

piirretään kunkin harjoituksen tuoma tunnetila ja ajatukset. Ohjaaja määrittää värittämiseen käy-
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tettävän ajan (lyhyt aika esim. 30 s – 1 min) ja kertoo, kun siirrytään seuraavan ruudun ja harjoi-

tuksen värittämiseen. Lopuksi käydään läpi kaikkien paperit joko vain näyttämällä paperit muille 

tai kertomalla lyhyesti jokaisen harjoitteen väri ja ajatuksia siitä. 

4. Rentoutus
Tavoitteet: Rauhoitutaan, annetaan hengityksen tasaantua, vahvistetaan kehotietoisuutta ja 

minäkäsitystä rentoutuksen avulla.

A. Oman kehon aistiminen (Martin 2016, 66–67) 

• Makaa selin ja vedä polvet vatsan päälle koukkuun. Ota käsillä tukeva ote polvien ympä-

riltä ilman, että kuitenkaan jännität käsiäsi tarpeettoman voimakkaasti. 

• Kallistele itseäsi hitaasti siten, että pää ja polvet kallistuvat samaan suuntaan ja paino 

siirtyy kokonaan selkärangan puolelta toiselle. Hidasta vähitellen liikettä niin kuin olisit 

hidastetussa filmissä. Anna hengityksen koko ajan virrata vapaasti. Voit kuvitella olevasi 

laakea kulho täynnä nestettä, jota kallistat laidalta toiselle. Aisti nesteen liike itsessäsi, 

eli painovoiman vaikutus kehossasi. Vähitellen rauhoittuva olotila saattaa vastata samaa 

elämystä kuin lapsuudessa, kun sinua on pidetty sylissä ja keinuteltu rauhallisesti. 

• Oikaise äskeisestä asennosta vähitellen raajasi suoraksi yksi kerrallaan. Ota paljon tilaa, 

levitä kädet ja jalat auki. Mielikuva tähdestä auttaa sinua kurottamaan tilaa ympäriltäsi. 

Ajattele, että olet maailman kaikkeuden kaunein hengittävä tähti. Tähden hengityksen 

keskusta sijaitsee mahan pehmeässä osassa, se kohoaa sisäänhengityksellä ja laskeutuu 

uloshengityksellä. Uloshengityksen ja sen jälkeisen tauon myötä hellittäminen ja hengi-

tys virtaavat kaikkiin tähden viiteen sakaraan, jalkoihin, käsiin ja päähän. Voit kuvitella, 

että sakaroista virtaa ulospäin myös valoa, väriä tai jotain muuta, mitä haluat tähtenä 

säteillä maailmaan. Nauti hetken tunteesta, joka saattaa voimistua tähtenä hengittelyn 

tuloksena: ”Tässä minä olen”. Olet kuin hengittävä ihmisoikeusjulistus: ”Minulla on oikeus 

olla tällainen ja ottaa tilaa”. 

• Ota seuraavaksi lepoasento, jota voit kutsua nimellä ”pesäpaikka”. Monet haluavat silloin 

kääntyä kyljelleen, vetää polvet koukkuun ja pyöristää selän. Kuuntele omaa mielikuvaa-

si asennosta ja valitse itsellesi mieluinen lepoasento. Tee siis itsestäsi pieni, turvallinen 

pesä ja lepää siinä hetken näiden harjoitusten jälkeen. Nyt saa olla vain. Kuulostele 

myös, herättääkö pesäpaikan kuvitteleminen sinussa jonkin muiston lapsuudesta tai 

aikaisemmasta elämästä.  
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Harjoituksen purku: Laitetaan puheenvuoron osoittava ryhmäsymboliesine (mato tai muu peh-

molelu) kiertämään ja jokainen saa kertoa ajatuksiaan rentoutukseen liittyen. Miten kehosi ren-

toutui? Pystyitkö keskittymään rentoutukseen, miten kävi omille ajatuksille, harhailivatko ne? 

Kuinka helppoa oli rentoutua?

Sovellus lapsille: 

Edellinen harjoitus sopii myös lapsille, mutta siinä ohjaaja voi käyttää vielä kuvaavampia mieliku-

via eri vaiheissa. Esimerkiksi alkuvaiheessa voidaan ajatella, että olemme leppoisia ja rentoutu-

neita kilpikonnia, jotka ovat kierähtäneet selälleen. Toisessa vaiheessa tähtimielikuva toimii myös 

lapsille. Tässä vaiheessa lapsille tuttu meritähtimielikuva (vrt. aikaisempi rentoutusharjoitus) voi 

toimia tässä vielä helpommin, koska meritähden voi kolmannessa vaiheessa sanoa käpertyvän 

omaan pesäpaikkaansa meren pohjassa. Harjoituksen voi purkaa kolmella kasvokuvalla/hymi-

öllä (hymynaama, neutraali naama, surunaama) osio kerrallaan. Pyydetään lapsia näyttämään 

kolmen eri vaiheen kohdalla se naama, jollaiseksi harjoituksen osan koki. Jutellaan ohjaajan joh-

dolla siitä, miten eri tai samalla tavalla harjoitukset koettiin. 

5. Miltä tuntuu nyt?
Lopuksi käydään läpi osallistujien ajatuksia ja tunnetilaa koko ryhmäkerrasta. Laitetaan esille 

tunnekortteja, joista pyydetään osallistujia valitsemaan kortti, joka kuvaa tämän ryhmäkerran ai-

kana syntynyttä ”fiilistä”. Lisäksi heitä pyydetään ottamaan toinen kuvakortti (esim. vahvuuskor-

teista tai postikorteista tms.) kortti, joka kuvaa sitä voimavaraa tai vahvuutta, jota kukin tänään 

jollakin tavalla ilmensi. Lisäksi kukin valitsee vielä kolmannen kortin, jonka valitsee kuvaamaan 

tänään ilmennyttä parin voimavaraa/vahvuutta. Käydään tunnekortit läpi niin, että jokainen 

näyttää tunnekortin ja kertoo lyhyesti ”fiiliksen” koko ryhmäkerrasta. Lisäksi jokainen kertoo ly-

hyesti päivän aikana ilmenneen vahvuutensa, miten se omasta mielestä tällä ryhmäkerralla näkyi 

ja mitä voimavaraa/vahvuutta hän näki omassa parissaan. Tässä voi käyttää vahvuuskortteja ja 

lasten kanssa voi käyttää esimerkiksi Pesäpuun nallekortteja ja Dino-vahvuuskortteja. 

Lopetus: Fiilisjana
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6.9 Minäkäsitysten yhteenveto, kosketus ja rentoutuminen 

Yhdeksäs ryhmäkerta
Tavoitteet: Vedetään yhteen aikaisemmilla kerroilla minäkäsitykseen liitetyt vahvuudet ja 

voimavarat. Voidaan jatkaa akateemista minäkäsitystä tavoiteltavien vahvuuksien miettimisellä 

ja vaihtoehtoisten ajatusten pohdinnalla, jos näitä ei ole vielä käyty läpi. Pohditaan kosketuksen 

merkitystä. Miten ja millainen kosketus voi tyynnyttää ja rauhoittaa? Miten kosketus rentouttaa 

koko kehoa ja purkaa jännitystä ja miten kosketuksen avulla luodaan yhteys itsen ja ympäristön 

välille? (Herrala ym. 2011, 71–73.) Tässä vaiheessa aletaan valmistella osallistujia seuraavalla 

kerralla tapahtuvaan ryhmän lopetukseen. 

Aloitus: Fiilisjana
Tavoite: Saada jokainen pysähtymään, miettimään ja arvioimaan sen hetkistä tunnetta/olotilaa.

1. Orientoituminen hetkeen ja SomeBody-ryhmätoimintaan 
Tavoitteet: Rauhoitutaan hetkeen, rentoutetaan kehoa, keskitytään hengittämiseen ja sen 

tiedostamiseen. 

A. Alkurentoutus, hengityksen rauhoitus ja tunnustelu

• Mene selinmakuulle ja ota hernepussi, tai kaksi, viereesi. Voit laittaa silmät kiinni, se aut-

taa keskittymään vain itseesi. Hengitellään ja ollaan vain. Kunkin huomio on oman kehon 

tuntemuksissa ja hengityksen kulussa. 

• Laita toinen käsi rinnan päälle ja toinen pallean päälle. Seuraa hengitystäsi ja mitä ta-

pahtuu kehossasi käsien alla hengityksen aikana. Laitan tämän jälkeen molemmat kädet 

sormet vastakkain pallean päälle niin, että sormet eivät kosketa toisiaan. Havainnoi, 

miten sormet mahdollisesti liikkuvat hengityksen mukana. 

• Ota sitten hernepussit vierestäsi ja laita ne rintakehän ja pallean päälle. Jatketaan hengit-

telyä rauhassa omaan tahtiin kunkin huomio oman kehon tuntemuksissa ja hengitykses-

sä. Jos haluat, voit ottaa hernepussit pois rintakehän ja pallean päältä ja jatkaa hengitte-

lyä ilman niiden tuomaa kosketusta.

2. Mitä minulle ja keholleni kuuluu tänään -keskustelu
Tavoitteet: Osallistujat saavat kertoa ”mitä minulle kuuluu tänään?” ja pohtia lyhyesti edellä 

kuvattua orientoitumisharjoitusta ja siihen liittyvä ajatuksia ja tuntemuksia. Lisäksi annetaan 

mahdollisuus nostaa esille viime kerran osalta nousseita ajatuksia ja/toivomuksia. 
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Mitä minulle ja keholleni kuuluu tänään? Pareiksi valikoidutaan joko ottamalla tilallisesti kaukai-

sin osallistuja tai ohjaajien jakamilla elämillä, joiden tapaa olla ja liikkua ilmennetään keholli-

sesti. Kun on löytynyt sama eläin, pari on löytynyt. Asettaudutaan joko istumaan tai makaamaan 

reisien/säärien ulkosyrjät vierekkäin. Ei katsekontaktia. Tämän jälkeen toinen alkaa kertoa siitä, 

miltä tuntuu juuri nyt ja mitä minulle kuuluu tänään aamulla, juuri nyt. Toinen kuuntelee ohjaa-

jan ohjeistaman ajan ja sen jälkeen vaihdetaan puolia ja kertojaa. Pienempien lasten ryhmässä 

ohjaaja voi vaihtoehtoisesti esimerkiksi ohjeistaa kertomaan tarkemmin tästä aamusta. 

Lopuksi valitaan tunnekuvakorteista se kortti, jolta kukin mielestään ryhmään tullessaan näytti 

(apuvälineinä esim. Pesäpuun nallekortit ovat tähän sopivat). Se näytetään muille ja kerrotaan 

lyhyesti miltä näytti. Toiseksi kukin kertoo myös, miltä tuntui kertoa omia kehoaistimuksiaan/

tuntemuksiaan, tunteitaan ja ajatuksiaan mitä minulle ja keholleni kuuluu -harjoituksessa. Mitä 

aistimuksia, tunteita ja ajatuksia asento herätti? Kolmanneksi kukin kertoo, mitä havaintoja teki 

orientoitumisharjoituksesta oman hengityksen osalta ja mitä kehoaistimuksia/tuntemuksia, aja-

tuksia ja tunteita harjoituksen tekeminen herätti. Ohjaaja ohjaa keskustelua palleahengitykseen, 

sen tunnistamiseen, oppimiseen ja vaikutusten ymmärtämiseen. Pohditaan sitä, miten kukin voi-

si jatkossa itse opetella käyttämään palleaa entistä tietoisemmin tai intensiivisemmin. 

Kysytään, onko viime kerran tapaamisen jälkeen nousut mieleen ajatuksia tai kysymyksiä, jotka 

liittyvät viime kerran tapaamiseen. Palataan kotitehtävään, jos sellainen on ollut. 

3. Kerran teema ja harjoitteiden tekeminen 
Tavoitteet: Minän kokonaiskuvan jäsentäminen palaamalla aikaisemmin pohdittuihin eri 

minäkäsitysten osa-alueisiin. Harjoitellaan toisen hyväksyvää ja lempeää koskettamista ja 

toisen lähellä oloa, harjoitellaan kehon rentouttamista kosketuksen avulla.

A. Minäkäsityksen yhteenveto 

• Jaetaan osallistujat pareittain tai pienryhmiin. Ryhmiin jako tapahtuu siten, että ohjaa-

ja on laittanut lapuille etukäteen erilaisia kosketuksia kuvaavia sanoja, yhden kullekin 

lapulle. Esimerkiksi: 1) voimakas kosketus, 2) hellä kosketus, 3) hoivaava kosketus, 4) 

aktivoiva kosketus, 5) ärsytystä aiheuttava kosketus, 6) kova kosketus, 7) kutittava koske-

tus, 8) satuttava kosketus. Kukin osallistuja saa yhden lapun. Kullakin on valittuna oma 

pehmolelu, jolla näyttää tuota lapussa olevaa kosketuksen tapaa. Kun löytyy pari, joka 

koskettaa pehmoleluaan samalla tavalla, ja hänellä on sama lappu, heistä tulee pari. Kun 

parit löytävät toisensa, he pohtivat yhdessä hetken aikaa sitä millainen on kyseinen kos-
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ketus, miltä se tuntuu ja miltä se näyttää, millaisissa tilanteissa tällaista kosketusta voisi 

olla. Ohjaaja voi yhteenvetona auttaa keskustelemaan erilaisista kosketuksen tavoista ja 

miltä ne eri ihmisistä voivat tuntua. 

• Jokainen katsoo omaa minäkäsityskarttaa, johon on kirjattu kuluneiden ryhmäkertojen 

aikana vahvuuksia ja ajatuksia koskien sosiaalista, fyysistä, emotionaalista ja akatee-

mista minää. Lapsilla mahdollisesti käytetyt erilaiset variaatiot oman minän kuvauksissa 

kerätään kaikki tässä vaiheessa yhteen. Nyt kukin valitsee yhden kaikista tärkeimmän 

vahvuuden kustakin neljästä minäkäsityksen osa-alueesta (tai muista materiaaleista) ja 

kertoo näistä lyhyesti parille tai pienryhmälle. Miksi nämä vahvuudet tuntuvat juuri nyt 

tärkeiltä?

• Jos olette ryhmässä aikaisemmin käyneet läpi kuhunkin minäkäsitykseen liittyvät 

ajatukset ja kirjanneet niihin liittyviä tunteita, nyt voi pohtia pienryhmässä yhdessä 

keskustellen kullekin helpoimmat ja haasteellisimmat tunteet jokaisesta minäkäsityksen 

osa-alueesta.

• Jos olette ryhmässä aikaisemmin miettineet kuhunkin minäkäsitykseen liittyvät kehittä-

miskohteet, nyt voi valita tässä hetkessä tärkeimmän ja kertoa muille ryhmäläisille, miksi 

juuri tämä kehittämiskohde on hyvä pitää mielessä ja mitä se kehittyessään saisi aikaan. 

Harjoituksen purku: Puretaan harjoitus kertomalla yleisiä ajatuksia harjoituksesta. Nyt ei tarvitse 

kertoa omista helpoista tai vaikeista tunteista, vaan pidetään keskustelu yleisellä tasolla. Laite-

taan puheenvuoron osoittava ryhmäsymboliesine kiertämään ja vastataan kysymyksiin tai käy-

tetään peukutusta (peukku ylös=helppoa, peukku alas=vaikeaa ja peukku sivulle=ei erityisen vai-

keaa eikä helppoa, en osaa sanoa): Miltä tuntui kertoa vahvuuksista? Miltä tuntui valita ja kertoa 

yhdestä kehittämisen kohteesta parille/pienryhmälle. Miten onnistuit tunnistamaan helppoa ja 

vaikeita tunteita itsellesi? 

Keskustelua: Mitä muita ajatuksia harjoitus herätti? Mitä ajattelet nyt itsestäsi, kun kaikki minäkä-

sityksen osa-alueet on käyty läpi?

B. Erilaiset kosketukset

• Kutakin osallistujaa on ohjeistettu tuomaan mukanaan itselle tärkeä pehmolelu tai vaih-

toehtoisesti ohjaaja tuo pehmoleluja/nukkeja jokaiselle. 
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• Ohjaaja ohjeistaa koskettamaan pehmolelua eri kosketuksen tapojen mukaan (ks. esi-

merkiksi ensimmäinen harjoitus). Kaikki näyttävät tämän kosketuksen pehmolelullaan 

samaan aikaan. Edetään seuraaviin kosketuksen laatuihin kosketus kerrallaan. 

• Lisäksi osallistujat voivat sanoittaa erilaisia kosketuksen muotoja, joita ohjaaja ei ole 

tuonut esille 

Harjoituksen purku: Kullakin on edessään kolme eriväristä lappua, jotka on jaettu seuraaviin ka-

tegorioihin 1) ei tuntunut miltään, 2) tuntui hyvältä ja 3) tuntui pahalta. Ohjaaja kysyy kunkin eri 

kosketuksen kohdalla, miltä tuntui koskettaa juuri kyseisellä tavalla. Käydään ohjaajan vetämää 

keskustelua kunkin kysymyksen jälkeen. Lopuksi ohjaaja kertoo ja näyttää millaista on rauhoitta-

va ja rentouttava kosketus, mitä vaikutuksia sillä on. Pohditaan yhdessä rauhoittavan ja rentout-

tavan oksitosiinia lisäävän kosketuksen merkitystä läheisissä suhteissa. 

C. Hoivaa antava kosketus 

• Ohjaaja ohjaa kehon skannauksen (seisten tai maaten), jossa kukin käy läpi ohjatusti eri 

kehon kohdat, tutkaillen missä tuntuu jännitystä kipua tai muuta tunnetta, joka kaipaa 

huomiota tai hoivaa. 

• Valitse nyt se kohta, johon haluat keskittyä ja jonka ajattelet ensiksi kaipaavan hoivaa 

ja huomiota. Jatka siten niin, että hengität tietoisesti valitsemaasi kipukohtaan ja ulos-

hengitysvaiheessa ajattelet hengityksen menevän läpi kipukohdan ikään kuin hoitaen ja 

sulattaen kipukohtaa. Toista tämä syvään hengitys viisi kertaa. 

• Pysähdy seuraamaan vain luonnollista sisään- ja uloshengitystä ja rauhoitu hetkeen. 

Toista edellinen uudestaan. Tunnustele mielessäsi kipukohdan tuntemuksia nyt toisen 

harjoituksen jälkeen. 

• Tämän jälkeen laitetaan ensin itse käsi koetun kipukohdan päälle ja annetaan olla 

rauhassa paikallaan hoivaamassa kipukohtaa. Ajattele/kuvittele, että hoivaat kädestä 

tulevalla lämmöllä ja energialla hoivaat kipukohtaasi. Hengitä rauhassa ja levollisena. 

Tunnustele ja kuulostele, miltä kipukohdassa tuntuu.  

Harjoituksen purku: Kukin kertoo, minkä kohdan valitsi ja miltä siellä tuntui harjoituksen alussa. 

Sen jälkeen pohditaan, miltä tuntui hengittää valittuun kohtaan ja mitä tuntemuksia huomasi 

valitussa paikassa hengitysharjoituksen aikana. Miltä valittu paikka tuntui toisen hengityskerran 

jälkeen, entä hoivaavan oman kosketuksen jälkeen? Pohditaan hengityksen fokusoinnin mahdol-

lisuuksia omana kehon jännitysten tai kipujen käsittelyssä. 
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• Harjoitusta jatketaan parityönä ja tässä kohden voit myös valita toisen kipukohdan tai 

hoivaa vaativan kohdan. Oma parisi laittaa käden valitsemasi kipukohdan päälle (tai jos 

et siedä vielä toisen kosketusta parin käsi tulee sille etäisyydelle kuin katsot sopivaksi). 

• Koskettaja huolehtii siitä, että hänellä on hyvä juurtunut asento. Molemmat hengittävät 

rauhassa juuri niin kuin itselle on hyvä. Voitte olla aivan rauhassa tekemättä mitään, näin 

on hyvä. Kosketettavana oleva ajattelee hengittävänsä itsestään pois valitun kohdan 

kipua tms. toisen käsiin, jotka toimivat ikään kuin vastaanottavana kuppina. Nauti rau-

hassa hoivaavasta kädestä ja kosketuksesta. Kun olet itse koskettajana, ajattele, että otat 

vastaan ja keräät käteesi toisen kipua. Välillä tai lopuksi puhalla konkreettisesti kipu pois 

kämmeneltäsi. Tehkää harjoitus vastavuoroisesti. (Vrt. Martin 2016, 80.)  

Harjoituksen purku: Kukin valitsee värin (eri värisistä lapuista tai papereista tms.), joka kertoo par-

haiten siitä tuntemuksesta, kun toinen antoi hoivaavaa kosketusta. Kukin kertoo värin ja siihen 

liittyvät tuntemuksensa ja ajatuksensa ensin omalle parille. Tämän jälkeen pari yhdessä pohtii, 

mikä on tärkeää ja merkityksellistä toisen antamassa koskettavassa hoivassa ja mitä hoivan vas-

taanottaminen edellyttää. Parin pohdinnat jaetaan yhteisessä ryhmän keskustelussa ohjaajan 

johdattelemana. 

D. Kehon kannattelu

• Otetaan parin kanssa rauhallinen paikka, jossa voi rentoutua. Toinen parista menee selin-

makuulle lattialle ja laittaa silmät kiinni, jos mahdollista. 

• Ota tukeva, pehmeä ja luottamusta herättävä ote kyynärpään ja ranteen kohdalta ja 

nosta raajaa irti alustasta. Huolehdi ettei parisi tarvitse itse tehdä yhtään lihastyötä ja oh-

jeista häntä pitämään raaja aivan rentona. Hän voi luottaa siihen, että kannattelet raajaa 

vahvasti ja lempeästi. 

• Jos parisi haluaa, voit tehdä pientä liikettä raajalle. Palauta raaja lempeästi alustalle ja 

juurruta se alustaan painamalla tasaisesti mutta kevyesti raajaa alustaa vasten.  

Viimeiseksi kannattele päätä kokeillen pienenpientä liikettä kaularangan alueelle. (Martin 

2016, 35.) 

Harjoituksen purku: Laitetaan esille tunnekortteja. Jokainen valitsee tunnekortit liittyen tuntei-

siin, joita harjoitus herätti. Pohditaan kukin vuorollaan ryhmäsymboliesineen kiertäessä: Miltä 

tuntui toisen kosketus? Pystyitkö luottamaan toiseen ja rentoutumaan toisen kosketuksesta? Mil-
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tä raajat harjoituksessa tuntuivat? Entä pään kannattelu? Miltä tuntui koskettaa toista? Näytetään 

ja kerrotaan muille kortit ja omat ajatukset edellisistä kysymyksistä. 

Sovellus pienille lapsille: 

Lasten kanssa harjoituksen voi toteuttaa niin, että aikuinen on lapsen parina ja antaa lapselle 

kannateltavana olemisen kokemuksen, mutta myös niin, että lapsi kannattelee aikuista. Harjoi-

tuksen voi purkaa pienempien lasten kanssa värilapuilla. Lapset nostava esille värilapun, jonka 

kokevat kuvaavan heidän kokemustaan harjoituksen tekemisestä. Esimerkiksi seuraavasti: pu-

nainen (harjoitus tuntui pahalta tehdä), liila (harjoitus tuntui vaikealta), valkoinen (harjoitus ei 

tuntunut erityisesti miltään, ei hyvä eikä huono tunne), sininen (harjoitus tuntui mukavalta tehdä) 

ja vihreä (harjoitus tuntui erityisen mukavalta ja kivalta tehdä). Kultakin lapselta voidaan ohjaajan 

toimesta vielä erikseen kysyä, mikä oli harjoituksessa itselle helpointa ja mikä oli vaikeinta. 

4. Rentoutuminen
Tavoitteet: Rentoutuminen toisen kosketuksen avulla, kehon jännityksistä irti päästäminen, 

toisen rentouttaminen ja rauhoittaminen omalla kosketuksella.

A. Pallohieronta

• Mennään parin kanssa rauhalliseen paikkaan. Toinen menee ensin päinmakuulle ja 

pari alkaa hieroa toisen kehoa nystyräpallolla tai sellaisella pallolla kuin toinen haluaa. 

Hieronta aloitetaan selästä, ja jos toinen antaa luvan, voidaan hieroa koko keho edeten 

selästä käsiin ja jalkoihin. Ennen hierontaa kysytään parilta, onko jotain kohtaa, jota ei 

haluaisi hierottavan pallolla. Hierottavana oleva kertoo, miltä hieronta tuntuu, painaako 

hieroja pallolla tarpeeksi tai liian vähän. 

• Hieronta voidaan toteuttaa palloharjoituksen jälkeen myös pitkillä rauhallisilla sivelyillä, 

jos parit ovat valmiita tähän. Myös tässä varmistetaan parilta ennen sivelyn aloittamista, 

onko jokin kohta, jota pari ei halua siveltävän. Voidaan laittaa peitto tai iso pyyhe hierot-

tavana olevan päälle.

• Ohjaaja näyttää ensin mallista sivelyn idean. Pari silittää rauhallisesti pitkin selkää harti-

oista alas kohti alaselkää. Voidaan tehdä myös niin, että aloitetaan pitkät sivelyt päästä, 

siirtyen hartioihin, sieltä käsiin ja selkään. Sieltä edetään jalkoihin ja aina varpaisiin asti. 

Harjoituksen purku: Pidetään itsellä vielä hierontapallot ja samalla, kun kerrotaan muille mitä 

ajatuksia ja tunteita rentoutus herätti, voit hieroa pallolla itseäsi tai kaveriasi, jos hän haluaa. 



141140

Pohditaan erityisesti sitä, mitä oppi itsestään kosketettavana ollessa ja koskettajana: Mitkä asiat 

ovat itselle kosketukseen liittyen luonnollisia ja tyypillisiä, mikä taas tuottaa itselle epämiellyt-

tävyyden tunnetta tai muita tunteita, jotka estävät minua koskettamasta toista tai itseä ja tulla 

kosketetuksi?  

Sovellus lapsille:

Pienille lapsille aikuisen/ohjaajan hieronta on paras vaihtoehto, tai ainakin vieressä oleminen 

ja tarkka avustava ohjaaminen, jos lapset hierovat toisiaan. Ennen harjoitusta lasten kanssa, on 

tärkeää käydä läpi uudelleen, millainen on hyvä kosketus. Harjoituksen voi purkaa esimerkiksi 

seuraavasti: Ohjaaja pyytää lapsia värittämään lempivärillään paperille ( johon on piirrettynä ke-

honkuva), ne kohdat missä kohden kehoa hieronta/sively tuntui hyvältä ja lisäksi värittämään ne 

kohdat, joissa se ei tuntunut hyvältä värillä, josta ei pidä. Käydään ryhmäsymboliesineen kanssa 

läpi kunkin paperi, jolloin ohjaaja vielä voi kysyä tarkentavia kysymyksiä sekä kysyä vielä siitä, 

miten lapsi olisi toivonut kosketettavan, jotta kosketus olisi muuttunut omasta mielestä hyväksi 

niissä kohdin, kun se ei tuntunut hyvältä. 

5. Miltä tuntuu nyt?
Lopuksi käydään läpi osallistujien ajatuksia ja tunnetilaa koko ryhmäkerrasta. Lisäksi huomioi-

daan, että seuraava kerta on viimeinen ryhmäkerta. Laitetaan esille tunnekortteja, joista pyyde-

tään osallistujia valitsemaan kortti, joka kuvaa tämän ryhmäkerran aikana syntynyttä ”fiilistä”. 

Lisäksi heitä pyydetään ottamaan toinen kuvakortti (esim. vahvuuskorteista tai postikorteista 

tms.), joka kuvaa sitä voimavaraa tai vahvuutta, jota kukin tänään jollakin tavalla ilmensi. Lisäksi 

kukin valitsee vielä kolmannen kortin ( joko kuvista tai vahvuuskorteista, lisäksi tyhjiä liuskoja, 

joihin on mahdollista kirjata omin sanoin voimavara/vahvuus), jonka valitsee kuvaamaan tänään 

ilmennyttä parin voimavaraa/vahvuutta. Käydään tunnekortit läpi niin, että jokainen näyttää 

tunnekortin ja kertoo lyhyesti ”fiiliksen” koko ryhmäkerrasta. Lisäksi jokainen kertoo lyhyesti päi-

vän aikana ilmenneen vahvuutensa, miten se omasta mielestä tällä ryhmäkerralla näkyi ja mitä 

voimavaraa/vahvuutta hän näki omassa parissaan. Kukin valitsee vielä yhden kortin, joka kuvaa 

ajatuksia siitä, että ryhmä on päättymässä ja mitä asioita toivoisi nostettavan esiin viimeisellä 

kerralla. Tässä voi käyttää vahvuuskortteja ja lasten kanssa voi käyttää esimerkiksi Pesäpuun nal-

lekortteja ja Dino-vahvuuskortteja. 

Lopetus: Fiilisjana
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6.10 Ryhmätoiminnan lopetus, kosketus ja rentoutuminen 

Kymmenes ryhmäkerta
Tavoitteet: Opetellaan edelleen rentoutumisen taitoa fyysisen ja psyykkisen jännityksen 

vähentämiseksi. Harjoitellaan kohtaamista, kuuntelua ja kohdatuksi tuloa. Ymmärretään yhä 

paremmin kosketuksen merkitys rentouttamisessa sekä rentoutumisen vaikutukset olotilan 

tasapainottumiseen, hengityksen tasaamiseen, lihasten ja pallean rentouttamiseen, kivun ja 

säryn lievittämiseen, keskittymis- ja oppimiskyvyn lisäämiseen, parasympaattisen hermoston 

aktivoitumiseen ja aivojen ”hyvän mielen” välittäjäaineiden serotoniinin ja dopamiinin 

tuotantoon. (Herrala ym. 2011, 171–172.) 

Aloitus: Fiilisjana
Tavoite: Saada jokainen pysähtymään, miettimään ja arvioimaan sen hetkistä tunnetta/olotilaa.

1. Orientoituminen hetkeen ja SomeBody-ryhmätoimintaan 
Tavoitteet: rauhoittua ja keskittyä hetkeen, kehotietoisuuden lisääminen ja kehotuntemusten 

tunnistaminen. 

A. Kehon skannaus, kehon ja hengityksen tunnustelu

• Mennään piiriin ja käännetään selkä piirin keskustaan päin. Aloitetaan rauhassa hengittä-

misellä ja kehon kuulostelulla. Lähde kuulostelemaan koko kehoa kehonosa kerrallaan. 

Kiinnitetään huomiota ohjaajan luettelemien kehon eri osien osalta siihen, millaiselta 

mikäkin kohta tuntuu. Kuulostellessa ja tunnustellessa voi pohtia kehon rentoutta, jäyk-

kyyttä, tasapainoisuutta, puolieroja, mahdollisuutta pysäyttää keho olemaan tässä juuri 

nyt. Juuri tänään, juuri nyt näin on ihan hyvä. 

• Ota pieni haara-asento ja lähde siirtämään painoa päkiöille ja kantapäille (eteen-taakse), 

hae hyvä keskiasento niin, että painoa on tasaisesti sekä päkiällä että kantapäillä. 

• Siirrä painoa oikealle ja vasemmalle ( jalan ulkosyrjät, sisäsyrjät), hae keskiasento. 

• Koukista polvia ja ojenna niin paljon kuin pystyt, hae keskiasento. 

• Kallista lantiota eteen ja taakse (tulee notkoselkä, selkä mahdollisimman suora), hae 

keskiasento.

• Kierrä vartaloa oikealle ja vasemmalle (kurkista oikean/vasemman hartian yli), hae kes-

kiasento.

• Työnnä hartioita eteen ja taakse, hae keskiasento.
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• Nosta hartiat ylös korvia kohti ja laske alas, hae rento keskiasento.

• Työnnä päätä eteen/taakse, hae keskiasento.

• Kierrä päätä (katso oikean ja vasemman hartian yli), hae keskiasento.

• Nyt koko kehosi on suorassa linjassa ja sillä on hyvä keskiasento ja jää siihen hetkeksi. 

• Jatketaan samassa paikassa ja laitetaan rauhallista musiikkia soimaan. Ota nyt itselle 

hyvä ja rento asento. Jalat ovat juurtuneet tiukasti alustaan. Olet tässä ja voit kiittää 

itseäsi siitä, että olet järjestänyt aikaa itsellesi rentoutua ja olla vain. Aloita liikuttelemaan 

selkärankaa omaan tahtiin ensin pienillä liikkeillä ja voit myös laajentaa liikettä (huojuva 

puu), jos se tuntuu hyvältä. Jos tuntuu siltä, että selkää on vaikea liikuttaa, etsi kohta 

selästäsi, jota voit liikuttaa vaikkakin vähän. Tämän jälkeen kiinnitä huomiosi sormiin 

ja aloita niiden liikuttelu omaan tahtiin; sen jälkeen lisäät mukaan ranteen liikkeen, ja 

liikuttelet musiikin tahdissa ranteita omaan tahtiin, kuulostelet ja tunnustelet kehoasi ja 

kiinnität myös huomiota siihen, miten hengityksesi kulkee. Ranteista liike etene kyynär-

päihin ja kyynärvarsiin ja lopulta olkapäihin. Liikuttelet käsiäsi omaan tahtiin hetken 

rauhassa juuri niin kuin sinusta tuntuu nyt sopivalta. Liike jatkuu musiikin tahtiin niin, 

että lantio lähtee liikkeeseen niin, että lantio, polvet, nilkat ovat mukana liikkeessä. Teet 

liikettä rauhassa omaan tahtiin, juuri niin kuin nyt tuntuu hyvältä. Seuraat hengitystäsi. 

Rauhoitat liikkeet ja otat hyvän rennon asennon. Anna hiljaisuuden puhua.

• Kuulostele ja tunnustele miltä kehossa tuntuu, tuntuuko samalta kuin alussa. Huomaa 

vain, ole vain, tunne vain.  

• Voit vielä todeta itsellesi, että voit olla rennosti ja antaa aikaa itsellesi ja hengitellä omaan 

tahtiisi juuri sinulle hyvällä tavalla.  

Sovellus lapsille: 

Voi käyttää samaa harjoitusta, jossa on alusta asti ensimmäiseltä kerralta tuttu puumielikuva. 

• Kuvitellaan, että olet kauniissa paikassa kasvava lempipuu. Lempipuu seisoo tukevasti 

hyvässä asennossa ja sen juuret ovat syvällä maassa. 

• Puu nauttii olostaan kauniissa paikassa ja sitä miellyttää sen ympärillä näkyvä maisema. 

Sitten puu huomaa pienen tuulenvireen ja alkaa liikuttelemaan runkoa omaan lempeän 

tuulen tahtiin. Puu huomaa, että tuuli vähän lisääntyy ja se liikuttaa runkoaan laajem-

paan liikkeeseen. 

• Puu huomaa, että sen oksien päät eli sen sormet liikkuvat nyt myös tuulenmusiikin tah-

tiin. Tuuli taas vähän lisääntyy, ja puun oksan ranteetkin alkavat liikkua sormien lisäksi.
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• Puu kuulostelee ja tutkailee itseään, kun se liikkuu tuulen tahtiin. Se kuuntelee hengi-

tystään. Samalla tuuli taas vähän lisääntyy ja puu huomaa, että sen liike etenee oksien 

päistä sormista ja ranteista kyynärpäihin, kyynärvarsiin ja lopulta oksien alkukohtiin eli 

olkapäihin. 

• Puu liikuttelee oksiaan nyt omaan tahtiinsa rauhassa juuri niin kuin sinulle ja puulle 

tuntuu nyt sopivalta. 

• Nyt puu taas muistaa tuulen ja lisää liikettään niin, että puun runko lähtee liikkeeseen 

niin, että koko vartalo, lantio, polvet ja nilkat ovat mukana liikkeessä. 

• Nyt puu huomaakin, että sen sormet, ranteet, kyynärpäät, vartalo, lantio, polvet ja nilkat 

ja sen latva eli pää liikkuvat kaikki tuulen musiikin tahtiin juuri sopivasti, sillä tavalla että 

puusta tuntuu kivalta ja hyvältä.

• Nyt puu huomaa, että tuuli alkaa tyyntymään ja puu rauhoittuu paikoilleen hyvään ja 

rentoon asentoon.  

 

TAI 

Harjoitus: koiran ravistus (Ks. Kauppila 2016, 42)

• Lasta pyydetään nousemaan seisomaan

• Huomioidaan miltä kehossa tuntuu juuri nyt, onko jossain kireää, onko jossain kipua, 

missä kohden keho tuntuu rennolta?

• Nyt liimataan jalat taikaliimalla lattiaan. Siinä ne pysyvät eivätkä irtoa ennen kuin ne 

lopuksi irrotetaan taian avulla.

• Ajattele, että olet aivan läpimärkä koira. Koirat ravistelevat itsensä kuiviksi.

• Aloita ravistelu nilkoista. Ravistele, mutta muista että jalat on liimattu lattiaan. Kun ravis-

tat kehoa, kaikki jännitys katoaa,

• Huomioi miltä ravistaminen tuntuu.

• Siirry pikkuhiljaa ravistuksessa eteenpäin, polviin, reisiin, lantioon, selkään, vatsaan ja 

rintakehään. Ravistele sitten kätesi, käsivartesi ja koko keho. Jalat pysyvät kiinni maassa. 

Ajatelkaa miten pisarat lentelevät teistä, kun ravistatte oikein kunnolla. 

• Kun olette ravistaneet koko koiran ja koiran turkin, sulkekaa silmät ja tunnustelkaa koko 

keho. Tunnetko kihelmöintiä? Tunnetko rentoutta?

• Toistakaa harjoitus muutaman kerran. Jokaisen kerran jälkeen huomioidaan kehontun-

temukset. 
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• Kun harjoitus on tehty, taiotaan jalat irti maasta.

• Lopuksi käydään lattialle makaamaan kuin lepäävä koira. Suljetaan silmät ja huomioi-

daan miltä kehossa tuntuu. 

2. Mitä minulle ja keholleni kuuluu tänään -keskustelu
Tavoitteet: Osallistujat saavat kertoa ”mitä minulle kuuluu tänään?” ja pohtia lyhyesti edellä 

kuvattua orientoitumisharjoitusta ja siihen liittyvä ajatuksia ja tuntemuksia. Lisäksi annetaan 

mahdollisuus nostaa viime kerran osalta esille nousseita ajatuksia ja toivomuksia. 

Ota pariksi lähinnä oleva ryhmäläinen. Ja asetutaan aikaisemmin tehdyn tutun harjoituksen 

idealla istumaan selät vastakkain ja haetaan hyvä tasapainoinen asento. Hengitetään rauhassa 

muutaman kerran. Kuuntelijan roolissa oleva yrittää tavoittaa toisen hengitysrytmin ja myötäilee 

tätä rytmiä parhaansa mukaan. Ohjaaja vaihtaa kertojan vuoron, kun sovittu aika on kulunut. 

Tämän jälkeen toinen alkaa kertoa siitä, miltä tuntuu juuri nyt ja mitä minulle kuuluu tänään 

aamulla, juuri nyt. Toinen vain kuuntelee ja pyrkii myötäilemään koko toisen kerronnan ajan hä-

nen hengitysrytmiään. Pienempien lasten ryhmässä ohjaaja voi vaihtoehtoisesti esimerkiksi oh-

jeistaa kertomaan tarkemmin tästä aamusta. Lopuksi valitaan tunnekuvakorteista se kortti, jol-

ta kukin mielestään aamulla kotoa lähtiessään näytti (apuvälineinä esim. Pesäpuun nallekortit 

ovat tähän sopivat). Se näytetään muille ja kerrotaan lyhyesti miltä näytti. Toiseksi kukin kertoo 

myös, miltä tänään tuntui istua toisen selkää vasten ja kertoa omia tuntemuksiaan tai ajatuksi-

aan aamusta tai matkasta tapaamiseen. Kolmanneksi hän kertoo ajatuksensa siitä, miltä tuntui 

myötäillä toisen hengitysrytmiä toisen kertoessa kuulumisiaan. Neljänneksi kukin kertoo, mitä 

havaintoja teki orientoitumisharjoituksesta oman hengityksen osalta ja mitä ajatuksia ja tunteita 

orientoitumisharjoituksen tekeminen herätti. 

Kysytään, onko viime kerran tapaamisen jälkeen nousut mieleen ajatuksia tai kysymyksiä, jotka 

liittyvät viime kerran tapaamiseen. Palataan kotitehtävään, jos sellainen on ollut. 

3. Kerran teema ja harjoitteiden tekeminen 
Tavoitteet: Harjoitellaan olemista toisen lähellä. Rentoutetaan kehon mahdollisia jännitystiloja 

hyödyntämällä liikkeettä, leikkisyyttä ja kosketusta. Edistetään kehotietoisuuden kehittymistä 

edelleen. 
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A. Kehonosa edellä 

• Ohjaaja laittaa musiikin soimaan ja kertoo, mikä osa edellä lähdetään liikkumaan. 

Liikkeelle voidaan lähteä helpoista kehonosista esimerkiksi peukalo edellä. Ryhmäläiset 

kulkevat tuo ilmoitettu kehonosa edellä hetken aikaa, kunnes ohjaaja ilmoittaa toisen 

kehonosan, joka edellä jatketaan liikkumista.

• Ohjaaja vaihtaa kehonosia tasaiseen tahtiin. Ideana on, että eteneminen muuttuu kehon-

osa kerrallaan haasteellisemmaksi (esim. takapuoli edellä, sääri edellä, kylkiluu edellä) ja 

mahdollisesti myös naurua ja hauskuutta herättäväksi. 

 

B. Kontaktin otto ja kohtaaminen toisen kerran

• Asetutaan tilaan seisomaan. Ohjaaja laitaa musiikin päälle ja osallistujat lähtevät liikku-

maan etukäteen rajoitetussa tilassa. 

• Liikutte musiikin mukana siten, että kohtaatte toisianne. Kohdatessanne asetutte kyljet 

vastakkain katse samaan suuntaan ja tästä kierähdätte selän kautta ympäri, niin että 

yläselät ovat kosketuksessa. Kierähdyksen jälkeen katsotte toisianne silmiin ja nyökkäät-

te kiitokseksi pyörähdyksestä ja siirrytte musiikin mukana seuraavan kohdattavan luo. 

Jatkakaa hetki vapaata kulkua musiikin tahdissa. 

• Tämän jälkeen asetutte toisen kanssa vastakkain noin 50–80 cm etäisyydelle toisistanne, 

katsotte silmiin ja hyppäätte pienen hypyn samaan aikaan. Kun musiikki jatkuu, siirrytte 

eteenpäin uuden parin kanssa yrittämään samanaikaista hyppyä.

 

C. Parivenyttely

• Leveän selkälihaksen venytys, selkärangan ojennus/rintakehän venytys: Venyttelijä istuu 

lattialla tai pienen korokkeen/tyynyn päällä esimerkiksi risti-istunnassa tai jalat hieman 

koukussa. Toinen parista seisoo venytettävän takana laittaen toisen säären ulkoreunan 

tukemaan venytettävän selkärankaa tai tukemalla polvillaan venytettävän selkää siten, 

että polvet ovat molemmin puolin selkärankaa. Venytettävä nostaa kädet pään yläpuolel-

le ja pari ottaa hänen kyynärpäistään kiinni ja avustaa venytystä niin, että lähtee vetä-

mään rauhallisesti venytettävän käsivarsia ylös takaviistoon. 

• Alaselän venytys istuen: Venyttelijä istuu lattialle ja laittaa polvitaipeiden alle pilatesrul-

lan tai pyyherullan, niin että jalat jäävät hieman koukkuun. Toinen parista lähtee avusta-

maan alaselästä venytystä. Venyttelijä taivuttaa vartaloaan eteenpäin ja ottaa käsillään 

kiinni nilkoista tai varpaista. Toinen pari avustaa alaselästä kevyesti eteen-alaspäin 

työntäen, liikkeen suuntaisesti. 
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• Kyljen venytys, vartalon kierto selinmakuulla: Venyttelijä on selinmakuulla ja kädet ovat 

suorana sivulla. Toinen jalka on koukussa ja toinen suorassa. Venyttelijä vie koukussa 

olevaa jalkaa polvi edellä suoran jalan yli kohti lattiaa. Pari voi avustaa venytystä laitta-

malla toisen käden suoliluun harjun (lantion) ja toisen käden kyljen yläosan (rintakehän) 

päälle. Tästä kevyesti painaen ja venyttäen käsillä eri suuntiin venytettävän kyljen alue 

venyy.  

• Lonkan koukistajien venytys: Venyttelijä menee päinmakuulle. Pari avustaa venytystä 

niin, että lähtee viemään venyttelijän toista kantapäätä kohti pakaraa. Venyttelijän toinen 

jalka on suorana. Venytyksen tehostamiseksi venyttelijä voi yrittää ojentaa polvea ja pari 

vastustaa liikettä. Tämä jännitys pidetään muutaman sekunnin ajan, jonka jälkeen ren-

toutus ja kantapäätä uudestaan kohti pakaraa. 

 

D. Kosketus höyhenillä ja helmillä

• Pareista toinen asettuu päinmakuulle ja toinen sivelee toisen selkää ohjaajan määrittä-

män ajan ensin höyhenillä tai helmillä. Tämän jälkeen vaihdetaan vuoroa. 

• Makuulla oleva pari voi laittaa silmät kiinni ja antaa kehon rentoutua ja hengityksen 

syventyä ja rauhoittua. Taustalla voi olla rauhallista rentouttavaa musiikkia. 

A-, B-, C- ja D-harjoituksen purku: Jaetaan kaikille valmiit kehonkuvat (kehon ääriviivat). Jokainen 

värittää kehonkuvaan tunteita ja tuntemuksia, joita eri harjoitukset herättivät. Kunkin tuntemuk-

sen osalta valitsee sille omasta mielestään sopivan värin. Kehonkuvaan väritetään tunteet harjoi-

tus kerrallaan aina kunkin harjoituksen jälkeen. Näytetään parille kehonkuva ja kerrotaan mitä 

tunteita ja ajatuksia harjoitukset herättivät. Mitä ne opettivat itsestä ja itselle?

4. Rentoutus
Tavoitteet: Rentoutus erilaisilla kosketuksen tavoilla, eri ihmisten kosketuksen tunteminen, 

rentoutuminen ja rauhoittuminen.

A. Rentoutus painopeitolla, nystyräpalloilla ja painelukosketuksella

Jaetaan ryhmä puoliksi. Puolet osallistujista menee päinmakuulle patjoille tai alustoille, jotka on 

aseteltu lähekkäin toisiaan kukan terälehtien muotoon. Päälle voi laittaa viltin, jos haluaa. 

Toinen puoli osallistujista kiertää rentouttamassa makuulla olevia erilaisilla rentoutustavoilla. 

Välineinä voi olla painopeitto, helmet, maalisudit/telat, oma kosketus jne. Yhden päällä on pai-
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nopeitto ja samaan aikaan toisia rentoutetaan esimerkiksi painelukosketuksella, nystyräpalloilla 

ja maalitelalla tai helmillä. Vuoroja vaihdetaan ja kierretään niin, että kaikki saavat kokea ja tun-

tea eri kosketustavat rentoutumistuokiossa.

Harjoituksen purku: Otetaan tunnekorteista se kortti/kortit joita harjoitus herätti. Kukin pohtii: 

Rentoutuiko jokin kehonosa erityisen hyvin? Miten ja missä erilaiset kosketusrentoutus tavat tun-

tuivat? Mitä tunteita ne herättivät? Millaista oli koskettaa ja millaista oli kokea erilaisia kosketuk-

sia? Jaetaan ajatuksia muille.

5. Miltä tuntuu nyt?
Lopuksi käydään läpi osallistujien ajatuksia ja tunnetilaa koko ryhmäkerrasta ja nyt myös koko 

SomeBody-toiminnasta. Laitetaan esille tunnekortteja, joista pyydetään osallistujia valitsemaan 

kortit, jotka kuvaavat tämän kerran ja SomeBody-ryhmäkertojen aikana heränneitä ajatuksia ja 

niitä tunteita, joita nyt on päällimmäisenä, kun on viimeinen ryhmäkerta. Käydään tunnekortit 

läpi niin, että jokainen näyttää tunnekortin ja kertoo lyhyesti ”fiiliksen”.

6. Yhteenvetoa ja arviointia ryhmätoiminnasta 
Palataan yhdessä ryhmätoiminnalle asetetuttuihin tavoitteisiin ja toteutettuihin ryhmätapaa-

misten sisältöihin. Mietitään mitä on yhteisissä tapaamisissa opittu ja mitkä asiat tapaamisissa 

ovat mahdollisesti edistäneet ja tukeneet oman kehotietoisuuden, minäkuvan, itsetunnon sekä 

tunnetaitojen ja sosiaalisten taitojen kehittymistä. Täytetään SomeBody-mittari toisen kerran. 

Keskustellaan ensin pareittain ensimmäisen ja toisen lomakkeen tuloksista. Missä huomaa muu-

tosta ja missä sitä ei ole tapahtunut? Pohditaan ohjaajan johdolla, mitä muutokset kertovat ja 

miten ryhmän jäsenet ovat kehotietoisuuden, tunne- ja sosiaalisten taitojen osalta edistyneet. 

Lopetus: Fiilisjana
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Liite 3. Parien ja ryhmien muodostaminen
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Kehotietoisuus tarkoittaa sitä, että 
• huomaat kehon erilaiset tuntemukset: tunnet milloin  

keho on esimerkiksi väsynyt, energinen, levoton tai rento. 

• tiedostat kehon eri osat: miltä ne tuntuvat, mitä ne  

tekevät ja miten ne liikkuvat. Esimerkiksi miten pää  

liikkuu, kun muu vartalo pysyy paikallaan? Mikä on  

päälle hyvä asento?

• aistit kehon tuntemuksia ja kuinka eri tunteet tuntuvat  

kehossa. Miten tunteet voivat muuttaa kehon asentoa?  

Miten esimerkiksi ilo tai suru muuttaa asentoasi ja  

liikkumistasi?

• tunnistat, miten keho ja mieli toimivat yhteen. Sen, miten  

ajatukset vaikuttavat tunteisiin ja miten tunteet vaikuttavat  

kehoon. Esimerkiksi vihaisella ihmisellä voi olla niska- 

särkyä ja lihasjännitystä, häpeilevän ihmisen katse  

pälyilee, häntä hikoiluttaa ja kasvoja kuumottaa.

Kehotietoisuutta voi harjoitella ja oppia: huomaat kuinka eri ympäristö voi muuttaa kehon asentoa.  

Esimerkiksi seisoma-asento voi olla rennompi tutussa paikassa kuin vieraassa ympäristössä. 

Miksi SomeBodyssa tehdään kehotietoisuusharjoituksia? 
Keho lähettää koko ajan viestejä aivoille. Toiset niistä ovat tärkeitä ja toiset eivät niin tärkeitä.  

Tunnistamalla oman kehon viestejä osaat huomioida, mitä kehon viestien kanssa tulee tehdä. 

Esimerkiksi: 
• selkä on ihan väsynyt, joten on aika nousta seisomaan ja 

käydä hieman kävelemässä tai liikutella selkää. 

• minulla on vatsa kipeä, koska jännitän tätä päivää. Koulussa on ”teemapäivä” ja usein 

muutokset arjesta jännittävät minua. En tiedä tarkkaan mitä päivän aikana tapahtuu.

Kehotietoisuutta harjoittamalla opit:
• tunnistamaan kehon viestejä, kehon asentoa ja kehon toimintaa 

• kuinka keho ja mieli ovat yhteydessä toisiinsa

• miten tunteet tuntuvat kehossa ja millaisia reaktioita ne aiheuttavat, esimerkiksi lihasjännitystä

• esimerkiksi rauhoittamaan mieltä ja opit hyväksymään kehosi sellaisena kuin se on 

• tietoisen liikkeen avulla kuuntelemaan omaa kehoa ja sitä kautta lisäät itsetuntemustasi 

• tunnistamaan mitä kehossasi tapahtuu. Miten sydämeni sykkii? Miten hengitän?  Miten vatsani  

kurnii?  Miten sairauteni/mahdollinen kipu tuntuu kehossani?

1 KEHOTIETOISUUS (Body awareness) 

Tavallisesti ihminen ei ole kovin 

tietoinen kehostaan. Keho 

voi tulla voimakkaasti esille 

esimerkiksi kipuna sairauksissa 

tai hyvänä olona erilaisissa 

onnistumisissa. Kehosta 

voi ja kannattaa tulla myös 

tarkoituksella tietoiseksi. Hyvä 

kehotietoisuus auttaa sinua 

ymmärtämään omaa itseäsi: 

esimerkiksi kuinka reagoit 

erilaisiin hyviin tai ikäviin 

stressitilanteisiin elämässä.   
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2 KEHONKUVA (Body image)
Kehonkuva tarkoittaa käsitystä omasta kehosta. Miltä minä näytän? Miten minä 
liikun ja toimin? Kuinka voin luottaa kehooni ja kuinka voin käyttää kehoani? 

Kehonkuvaan vaikuttaa moni tekijä kuten:
• terveytesi 

• muistissa olevat kokemuksesi liikkeestä, kosketuksesta ja kehosi reaktioista eri  

tilanteissa

• muiden antama palaute ja reaktiot.

Arvioimme tietoisesti ja tiedostamatta kokemuksia kehostamme. Esimerkiksi lapsella jo pelkkä  

fyysinen kasvaminen ja nuorella murrosikä muovaavat kehonkuvaa uusiksi. Kehonkuva kehittyy  

ja muuttuu koko elämän ajan.

Miksi SomeBodyssa tehdään kehonkuvaharjoituksia? 
• Jotta opitaan hahmottamaan omaa kehonkuvaa näköaistin ja tuntoaistin avulla.

• Arvostamaan omaa kehoa juuri sellaisena kuin se on. 

• Ymmärretään, miten kehonkuvaa voidaan aistia tai kokea.  

 
Esimerkiksi:

• Katsoessasi peilistä omaa kuvaasi näet kehon eri osat ja näet 

itsesi. Onko se sama mitä mielikuvassasi? 

• Kosketuksen avulla tunnet oman kehosi rajat. Minkä kokoinen olen?

• Tunnistat kehosi asennon. Missä asennossa olet juuri nyt? 

Kehokuvaa harjoittamalla opit:
• tarkastelemaan käsitystä itsestäsi

• luottamaan kehoosi ja itseesi

• rohkeutta tutustua omiin mahdollisuuksiin käyttää kehoa

• huomioimaan ja tunnistamaan kehon eri osia ja kehosi voimavaroja ja vahvuuksia 

• tiedostamaan mahdollisen sairauden tai kivun vaikutukset käsitykseen omasta kehosta ja sen  

toimivuudesta.
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3 ASENTO JA LIIKETIETOUS  
(Posture & Movement awareness)
Asennolla tarkoitetaan ryhtiä. Asento on hyvä, kun se on tasapainossa. 
Voit tarkastella omaa seisoma-asentoa, istuma-asentoa ja 
makuuasentoa. Näissä kaikissa asennoissa tärkeää on, että

• sinulla on hyvä ja tasapainoinen kosketus alustaan 

• asento on rento, mutta jäntevä

• sinun ei tarvitse tehdä ylimääräistä lihastyötä pysyäksesi asennossa

• asennossa on helppo hengittää ja olla.  

Jokaisella meillä on oma ”tapa-asento”. Asento muokkautuu esimerkiksi erilaisten elämän tapahtumien 

johdosta tai harrastusten, opittujen tapojen myötä. Asentoon vaikuttavat myös tunteet. Asento voi muuttaa 

hieman muotoaan joka päivä. Liiketietous tarkoittaa sitä, että tunnet kuinka kehosi eri osat liikkuvat ja koko 

kehosi liikkuu. Ihmisen keho tarvitsee liikettä. Liike voi olla pientä tai suurta, hidasta tai nopeaa.  

Keskittyessäsi miettimään, miltä liike tuntuu, se vahvistaa kokemustasi omasta kehosta, omasta itsestä ja 

minästä sekä olemassaolostasi. Tietoisuus siitä, miten tekee liikettä omalla kehollaan lisää myös luottamus-

ta omaan liikkumiseen. 

Meillä kaikilla on oma tapa kävellä ja kävelytyyliimme vaikuttavat: 
• kävelyn nopeus, kävelyn joustavuus, askelten voimakkuus, askelten leveys toisistaan, ylävartalon 

kiertyminen kävellessä ja käsien heiluttaminen. 

• erilaiset tapahtumat elämässämme, harrastukset ja opitut tavat ympäristöstä

• tunteet, jolloin kävely voi muuttaa muotoaan tunteiden mukaan, joka päivä tai jopa joka tunti. 

Miksi SomeBodyssa tehdään asentoon ja liikkeeseen liittyviä harjoituksia?
• Osaat löytää ja tunnistaa omalle keholle sopivia asentoja.

• Huomaat ja ymmärrät, että hyvällä ja rennolla asennolla voit mahdollisesti estää tai vähentää kipuja. 

• Vahvistat kokemusta itselle luonnollisista liikkumisistavoista, kehosta ja itsestäsi.

• Vahvistat luottamusta omaan kehoon, liikkumiseen ja itseesi.  

Asentoa ja liiketietoutta harjoittamalla opit huomioimaan: 
• asentoasi ja ryhtiäsi eri tilanteissa

• miten kosketat alustaa ja kuinka suuri on tukipinta esimerkiksi se tukipinta millä seisot

• omia tapa-asentojasi

• hengitystäsi eri asennoissa

• omaa kävelyäsi

• miten asentosi muuttuu eri ympäristöissä tai esimerkiksi eri vuorokauden aikana tai  

kun olet surullinen tai iloinen.

• tietoisen liikkeen avulla kuuntelemaan omaa kehoa ja sitä kautta lisäät itsetuntemustasi. 
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 4 KOSKETUS (Touch)
Kosketus 

• lisää kehotietoisuutta

• rauhoittaa ja rentouttaa, vähentää stressiä

• lievittää ahdistusta niin lapsilla kuin aikuisilla

• tuo turvallisuuden tunnetta

• lievittää kipua.

Kosketuksen tuomaa turvallisuuden tunnetta pidetään erityisen tärkeänä: ihminen tarvitsee kosketusta koko 

elämänsä ajan, vauvasta vanhuuteen. 

Rauhoittavan kosketuksen tulee olla voimakkuudeltaan kevyt painallus, sellainen, että ihon väri hieman 

muuttuu. Rytmiltään toistuva, ei liian nopea eikä liian hidas 3–10 cm sekunnissa. Tällaisen kosketuksen on 

todettu lisäävän luottamusta ja tuottavan mielihyvää. Kosketuksen voimasta elimistön neurofysiologinen  

tila muuttuu. 

Kun lihaksia rentoutetaan sivelyhieronnalla, oksitosiinin eritys hypotalamuksesta kasvaa. Oksitosiini 

vaimentaa stressihormoneja tuottavien aivoalueiden toimintaa, nostaa kipukynnystä ja lievittää ahdistusta. 

Hieronta lisää myös keskushermoston omien opioidien eritystä.  

Konkreettiseen kosketukseen ei ole aina mahdollisuutta, koska ei ole läheisiä tai ei halua tai on vaikea 

päästää toista lähelle. Jos koskettamiseen liittyvät kokemukset ovat olleet itselle negatiivisia tai jopa trau-

maattisia, voi olla vaikea luottaa toisen kosketukseen ja ottaa sitä vastaan silloinkin, kun toinen haluaa 

koskettaa hyvää tarkoittaen.  

Kosketus voi olla konkreettista tai abstraktia:
• Konkreettinen kosketus voi tapahtua suoraan iholta iholle tai jonkin välineen esimerkiksi pallon 

avustuksella. 

• Abstrakti kosketus on eräänlaista psyykkistä koskettamista, johon voi liittyä esimerkiksi kokemus 

läheisyydestä, kuulluksi tulemisesta, hyväksytyksi tulemisesta, lohdun saamisesta tai myönteisistä 

odotuksista. 

Miksi SomeBodyssa tehdään harjoitteita, joissa käytetään kosketusta? 
• Opitaan ymmärtämään kosketuksen merkitys.

• Saadaan kokemus siitä miltä tuntuu luotettava ja rauhoittava kosketus.

• Saada kokemusta rauhoittavan koskettamisen ja sivelyhieronnan tekemiseen. 

Kosketuksen hyödyntämistä ja hyväksymistä harjoittamalla opit: 
• hahmottamaan ja sietämään luotettavaa kosketusta

• tekemään luottamusta ja rauhoittumista edistävää kosketusta

• rentoutumaan 

• tiedostamaan kehoasia, omia kehon rajoja.
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5 REVIIRI (Body image boundaries)
Reviiri on jokaisen oma henkilökohtainen tila. Käsitys siitä, kuinka lähelle 
toinen ihminen saa tulla ilman, että se tuntuu epämiellyttävältä. Tähän 
vaikuttaa aina myös se, onko henkilö tuttu vai vieras ja tilanne jossa ollaan. 

Keskimääräiset suomalaisen kulttuurin mukaiset reviirialueet 
voidaan jakaa neljään kategoriaan:

• 0–44 senttimetrin päähän päästetään hyvin läheiset ihmiset, joita voidaan halata ja koskettaa.

• 45–120 senttimetrin päähän kehosta päästetään ystävät. 

• Noin kahden metrin etäisyys on hyvä, kun keskustellaan vieraiden ihmisten kanssa.  

• Yli kolmen ja puolen metrin etäisyys tarvitaan, kun on kyse julkisesta esiintymisestä esimerkiksi  

opettaja opettaa luokassa (opettajien etäisyys oppilaista).

Miksi SomeBodyssa tehdään reviiriin liittyviä harjoituksia?
• Opitaan tunnistamaan oman ja toisten ihmisten reviirien kokoja.

• Opitaan huomioimaan kuinka erilaisia eri ihmisten reviirit voivat olla. 

• Opitaan huomaamaan, kuinka reviirin kokoon vaikuttaa myös kulloisellakin tilanteessa vallitsevat 

tunteet. 

• Saadaan rohkaisua siihen, että uskalletaan sanoa ei, kun toinen tulee liian lähelle omaa reviiriä. 

Oman henkilökohtaisen alueen puuttuessa tai sen ollessa liian suuri voidaan pohtia reviirin  

merkityksellisyyttä ja miettiä, miten voisi tukea omaa ja muiden hyvinvointia huomioimalla omaa ja  

muiden reviirin tarvetta. 

Reviiriä harjoittamalla opit: 
• tunnistamaan oman reviirisi 

• arvostamaan omaa itseäsi ja reviiriäsi

• uskallat sanoa ei, jos toinen tulee sinun reviirillesi 

• huomioimaan jos itse ylität toisen reviirin.

Toiset meistä eivät koe omaa 

reviirirajaa ollenkaan. Tällöin 

ihminen kokee, että kaikki 

saavat tulla itseä hyvin lähelle 

tai itse menee hyvin lähelle 

toisia, esimerkiksi satunnaisten 

tuttavien osalta käyttää yllä 

kuvattua yleisesti läheisille 

tarkoitettua reviiriä. Toisilla oma 

reviirialue saattaa olla erittäin 

suuri.
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6 HENGITYS (Breathing) rauhoittaminen  
ja syventäminen 

Autonominen hermosto jakautuu 

sympaattiseen ja parasympaattiseen 

osaan. Niillä on vastakkaisia 

vaikutuksia kehomme toimintaan. 

Sympaattinen hermosto toimii 

esimerkiksi jännittävissä tilanteissa 

tai nopeaa toimintaa vaativissa 

tilanteissa. Tällöin hengitys kiihtyy ja 

voi olla katkonaista, sydämen syke 

nopeutuu, ruoansulatus hidastuu. 

Parasympaattinen hermosto toimii, 

kun rentoudumme, esimerkiksi, 

lukiessa kirjaa, nauraessamme 

hyvässä seurassa, saunoessamme, 

liikkuessa, musiikkia kuunnellessa, 

nukkuessa. Tällöin hengitys 

rauhoittuu, sydämen syke hidastuu ja 

ruoansulatus nopeutuu. 

Hengitys kuuluu elimistömme automaattisiin 
toimintoihin, kuten verenpaine, sydämen 
lyönnit ja ruoansulatuksemme. 

Näihin meidän ei tarvitse tavallisesti kiinnittää mitään 

huomiota, vaan nämä toiminnot toimivat tahdosta riippu-

matta emmekä voi niihin vaikuttaa. Hengitys on kuitenkin 

autonomisen hermoston poikkeus ja voimme sitä tah-

donalaisesti säädellä. Esimerkiksi jännittävissä tilanteissa, 

jossa normaalisti sympaattinen hermosto aktivoituu, 

voimme rauhallisella ja tietoisella hengityksellä aktivoida 

parasympaattisen hermoston toimintaa ja näin rauhoittaa 

esimerkiksi sydämen sykettä ja rentouttaa kehoa. 

Harjoitellessamme oman hengityksen tiedostamista ja 

sitä, miten voimme vaikuttaa siihen, meidän on hyvä tie-

tää, miten hengitys tapahtuu. Hengitys tapahtuu lihasten 

avulla, joista tärkein on pallea. Sisäänhengityksen aikana 

pallea painuu alaspäin, jolloin voi huomata vatsan hieman 

pullistuvan. Uloshengityksen aikana pallea rentoutuu ja 

vatsalihakset painavat sen takaisin ylöspäin. 

Miksi SomeBodyssa tehdään hengitysharjoituksia? 
• Opitaan itse vaikuttamaan oman kehomme reaktioihin.

• Saadaan hengityksen avulla keinoja rauhoittaa mieltämme.

• Opitaan hyödyntämään hengitystä erilaisissa haastavissa vuorovaikutustilanteissa. 

Hengitystä harjoittamalla opit: 
• tiedostamaan omaa hengitystäsi ja siinä tapahtuvia muutoksia eri tilanteissa

• erilaisia keinoja vaikuttaa omaan hengitykseesi ja kehoosi sekä ajatuksiisi

• hyödyntämään hengitystä eri tilanteissa

• rentoutumaan hengitystä apuna käyttäen.
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7 RENTOUTUMINEN (Relaxing)

Rentous ja jännitys ovat ihmisen luonnollisia olotiloja, joiden säätely on 
normaalisti automaattista. Joskus kuitenkin jännittämisen ja rentouden 
säätely voivat vaikeutua, jolloin esimerkiksi rentoutumien on vaikeaa. 

Rentoutuminen on vapautumista fyysisesti ja psyykkisesti jännityksestä. Joskus liiallinen jännitys voi estää 

rentoutumisen.  Oireet ovat aina yksilöllisiä ja on tärkeää oppia tunnistamaan jännityksen aiheuttamat re-

aktiot omassa kehossa. Kun tulee tietoiseksi oman kehon tuntemuksista, on mahdollisuus opetella hallitse-

maan niitä ja oppia rentoutumaan. 

Rentoutuminen on taito, jonka voi oppia ja jota on hyvä aktiivisesti harjoitella. Rentoutumistilan saavutta-

misen tärkein edellytys on keskittyneisyyden olotila. 

Huomioi rentoutumista edistäessäsi: 
• Tila on turvallinen ja rauhallinen ja siellä on helppo olla. 

• Poista mahdolliset ympäristöstä tulevat ääni- ja valoärsykkeet. Esimerkiksi  

hämärän valaistuksen on todettu edistävän rentoutumista. 

• Kiinnitä rentoutumisessa huomiota rentoutusasentoon, esimerkiksi mukava  

istuma-asento tai makuuasento. 

• Muista, että tärkein sisäinen edellytys  

rentoutumiselle on ihmisen oma  

motivaatio ja suhtautuminen  

rentoutumiseen. 

Miksi SomeBodyssa tehdään  
rentoutusharjoituksia? 
Rentoutuneen ihmisen keho toimii optimaalisesti,  

oppiminen ja sosiaalinen vuorovaikutus ovat  

helpompaa. Yleensä on niin, että mitä useammin  

tekee rentoutumisharjoituksia, sitä helpommin  

ja nopeammin rentoutuneisuuden tilan  

oppii saavuttamaan. 

Rentoutumista harjoittamalla opit: 
• tunnistamaan jännityksen kehossasi

• erilaisia tapoja rentoutua ja saat keinoja  

jännityksen hallintaan

• hellittämään ja kohtaamaan ja luottamaan

• kohtaamaan aidosti itsesi ja muut.

Rentoutumisen seurauksia ovat hyvä 

mieli, rauhoittuminen, virkistyminen, 

keskittymiskyvyn paraneminen, myönteisyys, 

tasapainoisuus ja jännittyneisyys vähenevät. 

Lisäksi lihakset rentoutuvat, hengitys 

tasaantuu, verenkierto vilkastuu, lämmön 

tunne kehossa ja mahdollisten kipujen 

lieventyminen. 

Jännityksen aiheuttamia seurauksia voi 

olla sydänoireet, vatsaoireet, lihaskireys, 

ihottuma, päänsärky, nielemis- ja 

puhevaikeudet, huimaus, vapina. Oireina 

voi esiintyä myös ahdistuksen tunne, 

ärtyisyys, keskittymisvaikeus, levottomuus ja 

unettomuus.
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8 TUNTEET  (Awareness, feelings)
Tunnemme jatkuvasti erilaisia tunteita, välillä ne tuntuvat voimakkaampina 
ja välillä laimeampina. Kaikki tunteet näkyvät tai tuntuvat kehossa. 
Tunteiden tehtävänä on ”tuuppia” meitä toimintaan. 

Tunnekokemus voidaankin määrittää kehon reaktioiden pohjalta. Reaktiot ovat tahdosta riippumattomia, ja 

siksi emme voi estää niitä.  Kasvojen ilmeitä voi yrittää tietoisesti kontrolloida, mutta sekin on huomattavan 

vaikeaa. Tunteet tulevat ja menevät, ne muuttuvat jatkuvasti. Eri tunteet ilmenevät kehossa eri tavoilla. 

Esimerkiksi:
• Pelossa syke kiihtyy ja verenpaine nousee. Säikähtäessä iho  

menee kananlihalle ja pelätessä pyörryttää ja oksettaa. Koko keho voi vapista. 

• Inhon tunteessa syke laskee ja syljen eritys lisääntyy ja ruoansulatus kiihtyy. 

• Vihan tunteessa sydämen syke kiihtyy ja verenpaine nousee. Suuttuessa koko keho 

vapisee. Viha tunnetaan voimakkaimmin rinnassa ja silmissä, kehon yläosassa. Kädet 

pusertuvat helposti nyrkkiin, sydän hakkaa rinnassa ja leuat pureutuvat yhteen. 

• Ilo tunnetaan usein suun alueella hymynä ja nauruna ja usein 

koko kehossa keveytenä. Ilo rentouttaa koko kehoa. 

• Suru heikentää toimintaa ja aktiivisuutta etenkin raajoissa. Suru koetaan 

voimakkaimmin alakasvoissa ja rinnassa sydämen kohdalla. 

Miksi SomeBodyssa tehdään tunteisiin liittyviä harjoituksia?  
Opitaan

• tunnistamaan tunteita kehollisina tuntemuksina ja aistimuksina

• tunnistamaan omia tunteita tutussa ja vieraammassa  

ympäristössä

• tunnistamaan ja tiedostamaan toisten tunteita 

• hyväksymään ja sietämään tunteita ja niiden monimuotoista  

ilmenemistä, yhteyksiä ajatuksiin ja kehon tilaan

• että tunteita voi ymmärtää, rauhoittaa ja vahvistaa

• ilmaisemaan tunteita rakentavasti muille.

Tunnetaitoja harjoittamalla opit: 
• omia ja toisten tapoja reagoida kehollisesti erilaisiin tunteisiin

• ymmärtämään tunnekokemuksien vaihtelevuutta ja niiden liittymisen omiin ajatuksiisi ja kehon tilaan

• tiedostamaan tunteiden kokemisen, tunteiden sietämisen, tunteiden tutkimisen ja tunnesäätelyn  

merkityksen

• hyväksymään omat tunteet osana itseä ja omia kokemuksia

• tietoisesti ohjaamaan tunteiden ilmaisemista.

Tunne-elämykset saattavat olla 

voimakkaampia henkilöillä, 

jotka ovat herkkiä kehostaan 

tuleville ärsykkeille. Ihmisten 

välillä on eroja siinä, kuinka 

voimakkaasti autonominen 

hermosto reagoi erilaisissa 

tunnetiloissa. Herkästi kehollaan 

reagoiviin myös esimerkiksi 

musiikki ja kosketus vaikuttavat 

voimakkaasti. Vanhoilla 

ihmisillä reaktiot eivät ole niin 

voimakkaita kuin nuoremmilla.  
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9 VUOROVAIKUTUS  (Interaction) 
Voimavaroja vahvistava tuki ja sosiaalisten taitojen edistäminen.

Ihmisen kasvulle, kehitykselle ja hyvinvoinnille on äärettömän tärkeää, että kokee itsensä rakastetuksi, mer-

kitykselliseksi ja hyväksytyksi omana itsenään. Tämä kokemus ja sen kehittyminen tapahtuu aina suhteissa 

toisiin ihmisiin. Perustarpeitamme ovat kuulluksi tuleminen ja kuuluminen johonkin. 

Turvallisella ja hyväksyvällä vuorovaikutusympäristöllä on kehityksen ja hyvinvoinnin kannalta erityisen 

tärkeä merkitys lapsuudessa. Näiden varhaisten kokemusten on sanottu muovaavan olennaisesti luonteen-

omaisia tapojamme olla suhteessa toisiin, luottaa toisiin ja tulla toimeen vaihtelevien tunteiden kanssa. 

Vuorovaikutussuhteissa on myöhemmin myös mahdollista saada rakastetuksi tulemisen, merkitykselli-

syyden, turvallisuuden, hyväksymisen ja kuulluksi tulemisen kokemuksia. Erityisesti kokemuksia siitä, että 

kuuluu johonkin ja on arvokas ja tärkeä omana itsenään. 

Sosiaalisissa tilanteissa vastavuoroinen viestintä on välttämätöntä ja sen aikana luodaan yhteyksiä, 

viestitään ja saadaan palautetta. Ihminen kehittyy – peilaa omia ajatuksiaan ja tunteitaan – toisen ihmisen 

avulla. Vuorovaikutustilanteessa osapuolten tarpeet, voimavarat ja maailmankatsomus voivat olla viestintää 

tukevia tai estäviä tekijöitä. 

Miksi SomeBodya tehdään yhdessä muiden kanssa? 
• saadaan rakentavia ja positiivisia kokemuksia toisten kanssa toimimisesta ja vuorovaikutuksesta 

• saadaan kokemuksia turvallisesta ja luottamuksellisesta ympäristöstä, jossa kukin voi olla oma 

itsensä ja toimia oman uskalluksensa puitteissa

• saadaan kokemuksia omasta merkityksestä ryhmän jäsenenä

• harjoitellaan hyvää ja rakentavaa tunteiden ja ajatusten sanoittamista, ilmaisua ja sosiaalista vuoro-

vaikutusta muiden kanssa 

• opitaan tiedostamaan ja näkemään omat ja muiden ryhmäläisten vahvuudet ja voimavarat, erilaisia 

ja samanlaisia kokemuksia, ja huomaamaan, että kaikilla on omanlaisia näkökulmia, voimavaroja ja 

vahvuuksia, jotka ovat tärkeitä ja arvokkaita

• opitaan myötätuntoista suhtautumista itseen ja muihin: huomioimaan ja kuuntelemaan muita, mui-

den näkökulmia ja erilaisia tarpeita.

Vuorovaikutustaitoja harjoittamalla opit:
• sanoittamaan omia tunteitasi, ajatuksiasi ja tavoitteitasi

• jakamaan omia kokemuksiasi ja kuulemaan toisten kokemuksia

• ymmärtämään vertaisryhmän tuen merkityksen, tärkeyden ja voiman 

• peilaamaan omia ajatuksiasi ja näkökulmiasi

• tunnistamaan omia voimavarojasi ja vahvuuksiasi

• huomaamaan jokaisen ainutlaatuisuuden

• huomaamaan myötätuntoisen suhtautumisen ja toisten kuulemisen tärkeyden.
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FIILISJANA 
Pvm:

Nimi:

Alku

Loppu
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SomeBody®-mittari 

Pvm: ____________________________________________________________________________´

Nimi:____________________________________________________________________________

Arvioi asteikolla 0-10 taitoasi ja osaamistasi seuraavissa väittämissä. Asteikon toinen ääripää (0) merkitsee, 

ettet tunnista väittämässä ilmaistua taitoa tai osaamista itsessäsi ollenkaan ja toinen ääripää (10) ilmaisee 

parhaan mahdollisen taidon/osaamisen.  Ympyröi kustakin väittämästä se numero, joka mielestäsi parhaiten 

kuvaa taitoasi tai osaamistasi yleensä.

Omien tunteiden tunnistaminen ja ilmaiseminen 

1. Huomaan sen, kun tunnen iloa 
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Pystyn ilmaisemaan ilon tunteeni muille
A. Tutussa tilanteessa/tuttujen ihmisten seurassa
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B. Oudossa tilanteessa/vieraiden ihmisten seurassa
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Huomaan sen, kun tunnen surua 
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. Pystyn ilmaisemaan surun tunteeni muille
A. Tutussa tilanteessa/tuttujen ihmisten seurassa 
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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B. Oudossa tilanteessa/vieraiden ihmisten seurassa 
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. Huomaan sen, kun tunnen vihaa
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6. Pystyn ilmaisemaan vihan tunteen rakentavasti muille 
A. Tutussa tilanteessa/tuttujen ihmisten seurassa 
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B. Oudossa tilanteessa/vieraiden ihmisten seurassa 
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 7. Huomaan sen, kun tunnen kateutta
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8. Pystyn ilmaisemaan kateuden tunteen rakentavasti muille
A. Tutussa tilanteessa/tuttujen ihmisten seurassa 
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B. Oudossa tilanteessa/vieraiden ihmisten seurassa 
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9. Huomaan sen, kun olen peloissani
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10. Pystyn ilmaisemaan pelon tunteen muille
A. Tutussa tilanteessa/tuttujen ihmisten seurassa 
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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B. Oudossa tilanteessa/vieraiden ihmisten seurassa 
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11. Huomaan sen, kun olen häpeissäni
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12. Pystyn ilmaisemaan häpeän tunteen rakentavasti muille
A. Tutussa tilanteessa/tuttujen ihmisten seurassa 
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B. Oudossa tilanteessa/vieraiden ihmisten seurassa 
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13. Huomaan sen, kun jännitän 
A. Tutussa tilanteessa/tuttujen ihmisten seurassa 
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B. Oudossa tilanteessa/vieraiden ihmisten seurassa 
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14. Pystyn ilmaisemaan jännityksen tunteen rakentavasti muille
A. Tutussa tilanteessa/tuttujen ihmisten seurassa 
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B. Oudossa tilanteessa/vieraiden ihmisten seurassa 
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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15. Tunnistan muiden tunteita ja osaan samaistua niihin
A. Tutussa tilanteessa/tuttujen ihmisten seurassa 
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B. Oudossa tilanteessa/vieraiden ihmisten seurassa 
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kirjaa tähän vapaasti ajatuksiasi tunteiden käsittelytaidoistasi 
ja kyvystäsi ilmaista niitä rakentavasti muille: 

Vuorovaikutustaitojen ja ryhmässä toimimisen 
taitojen tunnistaminen

16. Osaan keskittyä kuuntelemaan, mitä toinen haluaa sanoa
A. Tutussa tilanteessa/tuttujen ihmisten seurassa 
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B. Oudossa tilanteessa/vieraiden ihmisten seurassa 
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

17. Pystyn osallistumaan keskusteluun ryhmässä
A. Tutussa tilanteessa/tuttujen ihmisten seurassa 
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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B. Oudossa tilanteessa/vieraiden ihmisten seurassa 
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

18. Pystyn itse aloittamaan keskustelun muiden kanssa
A. Tutussa tilanteessa/tuttujen ihmisten seurassa 
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B. Oudossa tilanteessa/vieraiden ihmisten seurassa 
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

19. Osaan ottaa vastaan saamani positiivisen palautteen 
A. Tutussa tilanteessa/tuttujen ihmisten seurassa 
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B. Oudossa tilanteessa/vieraiden ihmisten seurassa
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20. Osaan ottaa vastaan saamani kriittisen palautteen
A. Tutussa tilanteessa/tuttujen ihmisten seurassa 
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B. Oudossa tilanteessa/vieraiden ihmisten seurassa 
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

21. Osaan vetäytyä silloin, kun huomaan toisen tarvitsevan tilaa 
A. Tutussa tilanteessa/tuttujen ihmisten seurassa
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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B. Oudossa tilanteessa/vieraiden ihmisten seurassa 
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

22. Osaan ilmasta ajatuksiani ja omia tarpeitani muille  
A. Tutussa tilanteessa/tuttujen ihmisten seurassa 
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B. Oudossa tilanteessa/vieraiden ihmisten seurassa 
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

23. Pystyn mielestäni ”heittäytymään” uusiin asioihin ja toimintatapoihin
A. Tutussa tilanteessa/tuttujen ihmisten seurassa 
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 B. Oudossa tilanteessa/vieraiden ihmisten seurassa 
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kirjaa tähän vapaasti ajatuksiasi omista vuorovaikutustaidoistasi 
ja ryhmässä toimimisen taidoistasi:

Kehollisuuden tunnistaminen ja hallinta

24. Olen tyytyväinen omaan ulkonäkööni
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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25. Koen tuntevani oman kehoni ja sen eri osat osana minua
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

26. Koen, että tunnistan kehon eri osat erillisinä omina kokonaisuuksinaan
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

27. Koen pystyväni erottamaan kehon oikean ja 
vasemman puolen ja niiden mahdolliset erot?
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

28. Tiedostan oman kehoni fyysisiä reagointitapoja eri 
tilanteissa (esim. punastuminen, vapina, hikoilu)
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

29. Tiedostan, mistä kehoni fyysinen reagointi johtuu eri 
tilanteissa (esim. punastuminen, vapina, hikoilu)
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

30. Koen pystyväni rauhoittamaan kehoni fyysistä reagointia tarpeen mukaan
A. Tutussa tilanteessa/tuttujen ihmisten seurassa 
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B. Oudossa tilanteessa/vieraiden ihmisten seurassa 
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

31. Koen, että pystyn hallitsemaan kehoani eri asennoissa ja liikkeissä
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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32. Pystyn hallitsemaan kehoni fyysistä rasitusta 
vaativassa tehtävässä tai liikunnassa
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

33. Tunnistan kivun kehon eri osissa
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

34. Tunnistan kuinka ajatukset ja tunteet vaikuttavat kehossa
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

35. Pystyn keskittymään kulloinkin meneillään olevaan 
tehtävään tai toimeen tilanteessa vaaditulla tavalla
A. Tutussa tilanteessa/tuttujen ihmisten seurassa 
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B. Oudossa tilanteessa/vieraiden ihmisten seurassa 
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

36. Uskallan ja osaan olla toisen ihmisen lähellä 
A. Tutussa tilanteessa/tuttujen ihmisten seurassa 
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B. Oudossa tilanteessa/vieraiden ihmisten seurassa
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

37. Pystyn ottamaan vastaan ja siedän toisen kosketusta 
A. Tutussa tilanteessa/tuttujen ihmisten seurassa 
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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B. Oudossa tilanteessa/vieraiden ihmisten seurassa 
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

38. Uskallan ja osaan koskettaa toista ihmistä tilanteeseen sopivalla tavalla
A. Tutussa tilanteessa/tuttujen ihmisten seurassa 
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B. Oudossa tilanteessa/vieraiden ihmisten seurassa 
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

39. Tunnistan oman reviirini ja osaan määritellä sen rajat  
A. Tutussa tilanteessa/tuttujen ihmisten seurassa 
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B. Oudossa tilanteessa/vieraiden ihmisten seurassa 
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

40. Pystyn rentoutumaan 
A. Tutussa tilanteessa/tuttujen ihmisten seurassa 
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B. Oudossa tilanteessa/vieraiden ihmisten seurassa 
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kirjaa tähän vapaasti ajatuksiasi omasta fyysisyydestäsi ja kehosi toiminnasta: 
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SomeBody®-mittari  
lähiaikuisille ja ammattilaisille

SomeBody®-toiminta on alkamassa. Ennen toiminnan alkua pyydämme sinua lapsen/nuoren kanssa toimiva-

na aikuisena vastaamaan kyselyyn, jossa sinulta kysytään kysymyksiä koskien lapsen/nuoren kehotietoisuus-

taitoja, tunnetaitoja ja sosiaalisia taitoja. Sama kysely toteutetaan uudestaan ryhmätoiminnan jälkeen. Kyse-

lyyn vastaaminen on tärkeää, jotta SomeBody-ryhmätoiminnan vaikutuksia lapsen/nuoren taitoihin voidaan 

seurata. Arvioinnissa saatavat tiedot käsitellään luottamuksellisesti ja materiaali hävitetään asianmukaisesti 

heti analysoinnin jälkeen. 

Kiitos jo etukäteen, että käytät hetken aikaa kyselyyn vastaamiseen!

Arvioi SomeBody-ryhmään osallistuvaa lasta/nuorta asteikolla 0–10 koskien 1) tunteiden tunnistamista ja il-

maisua, 2) vuorovaikutustaitoja ja ryhmässä toimimista ja 3) kehotietoisuutta. Ympyröi väittämän alta se luku, 

joka mielestäsi parhaiten vastaa näkemystäsi lapsesta/nuoresta, lapsen/nuoren toiminnasta ja hänen taidois-

taan kussakin väittämässä. Asteikon toinen ääripää (0) merkitsee, että lapsesta/nuoresta ei arviosi mukaan 

näy ollenkaan väittämässä ilmaistua asiaa tai lapsi/nuori ei osaa tai tunnista itsessään kyseistä asiaa ollen-

kaan. Toinen ääripää ilmaisee joko asian erityisen vahvan esillä olon tai parhaan mahdollisen taidon, osaami-

sen tai lapsen/nuoren oman tunnistamisen.   

Lähiaikuinen tai lapsen/nuoren kanssa toimiva ammattilainen:___________________________

Lapsen/nuoren nimi:_____________________________________________________________

Lomakkeen täyttöpäivämäärä:_______________________________________________________ 
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Tunteiden tunnistaminen ja ilmaiseminen

1. Näen lapsen/nuoren ilmaisevan ilon tunnetta 
A. Tutussa tilanteessa hänelle läheisten ja tuttujen ihmisten seurassa 
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B. Hänelle vieraampien ihmisten seurassa uudessa tilanteessa 
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Lapsi/nuori huomaa ja tunnistaa ilon tunteen itsessään
Ei lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Lapsi/nuori osaa ilmaista ilon tunnetta rakentavasti
A. Tutussa tilanteessa hänelle läheisten ja tuttujen ihmisten seurassa 
Ei lainkaan  Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B. Hänelle vieraampien ihmisten seurassa uudessa tilanteessa
Ei lainkaan  Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. Näen lapsen/nuoren ilmaisevan surua 
A. Tutussa tilanteessa hänelle läheisten ja tuttujen ihmisten seurassa  
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B. Hänelle vieraampien ihmisten seurassa uudessa tilanteessa
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. Lapsi/nuori huomaa ja tunnistaa surun tunteen itsessään
Ei lainkaan  Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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6. Lapsi/nuori osaa ilmaista surun tunnetta rakentavasti
A. Tutussa tilanteessa hänelle läheisten ja tuttujen ihmisten seurassa 
Ei lainkaan  Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B. Hänelle vieraampien ihmisten seurassa uudessa tilanteessa
Ei lainkaan  Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7. Näen lapsen/nuoren ilmaisevan pelkoa tai pelkäävän
A. Tutussa tilanteessa hänelle läheisten ja tuttujen ihmisten seurassa  
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B. Hänelle vieraampien ihmisten seurassa uudessa tilanteessa
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 8. Lapsi/nuori huomaa ja tunnistaa pelon tunteen itsessään
Ei lainkaan  Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9. Lapsi/nuori osaa ilmaista pelkoaan rakentavasti
A. Tutussa tilanteessa hänelle läheisten ja tuttujen ihmisten seurassa 
Ei lainkaan  Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B. Hänelle vieraampien ihmisten seurassa uudessa tilanteessa
Ei lainkaan  Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10. Näen lapsen/nuoren ilmaisevan vihan tunnetta 
A. Tutussa tilanteessa hänelle läheisten ja tuttujen ihmisten seurassa  
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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B. Hänelle vieraampien ihmisten seurassa uudessa tilanteessa
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11. Lapsi/nuori huomaa ja tunnistaa vihan tunteen itsessään
Ei lainkaan  Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12. Lapsi/nuori osaa ilmaista vihan tunnetta rakentavasti
A. Tutussa tilanteessa hänelle läheisten ja tuttujen ihmisten seurassa 
Ei lainkaan  Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B. Hänelle vieraampien ihmisten seurassa uudessa tilanteessa
Ei lainkaan  Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13. Näen lapsen/nuoren olevan kateellinen ja ilmaisevan kateellisuutta 
A. Tutussa tilanteessa hänelle läheisten ja tuttujen ihmisten seurassa  
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B. Hänelle vieraampien ihmisten seurassa uudessa tilanteessa
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14. Lapsi/nuori huomaa ja tunnistaa kateuden tunteen itsessään
Ei lainkaan  Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15. Lapsi/nuori osaa ilmaista kateuttaan rakentavasti
A. Tutussa tilanteessa hänelle läheisten ja tuttujen ihmisten seurassa 
Ei lainkaan  Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B. Hänelle vieraampien ihmisten seurassa uudessa tilanteessa
Ei lainkaan  Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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16. Näen lapsen/nuoren jännittävän ja ilmaisevan jännitystä
A. Tutussa tilanteessa hänelle läheisten ja tuttujen ihmisten seurassa 
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B. Hänelle vieraampien ihmisten seurassa uudessa tilanteessa
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

17. Lapsi/nuori huomaa ja tunnistaa oman jännittämisensä
Ei lainkaan  Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

18. Lapsi/nuori osaa ilmaista jännittyneisyyden tunnetta muille rakentavasti
A. Tutussa tilanteessa hänelle läheisten ja tuttujen ihmisten seurassa 
Ei lainkaan  Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B. Hänelle vieraampien ihmisten seurassa uudessa tilanteessa
Ei lainkaan  Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

19. Lapsi/nuori tunnistaa muiden tunteita ja osaa samaistua niihin
A. Tutussa tilanteessa hänelle läheisten ja tuttujen ihmisten seurassa 
Ei lainkaan  Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B. Hänelle vieraampien ihmisten seurassa uudessa tilanteessa
Ei lainkaan  Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kirjaa tähän vapaasti ajatuksiasi koskien lapsen/nuoren 
tunteiden käsittelytaitoja ja tunteiden ilmaisemista:
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Vuorovaikutustaitojen ja ryhmässä toimimisen 
taitojen tunnistaminen

20. Kuulen lapsen/nuoren ilmaisevan mielipiteitään ja ajatuksiaan muille 
A. Tutussa tilanteessa hänelle läheisten ja tuttujen ihmisten seurassa 
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B. Hänelle vieraampien ihmisten seurassa uudessa tilanteessa
En lainkaan Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

21. Lapsi/nuori tunnistaa ja tiedostaa omat ajatuksensa ja mielipiteensä 
Ei lainkaan  Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

22. Lapsi/nuori osaa ilmaista mielipiteensä ja ajatuksensa muille rakentavasti 
A. Tutussa tilanteessa hänelle läheisten ja tuttujen ihmisten seurassa 
Ei lainkaan  Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B. Hänelle vieraampien ihmisten seurassa uudessa tilanteessa
Ei lainkaan  Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

23. Lapsi/nuori osaa keskittyä kuuntelemaan, mitä toinen haluaa sanoa   
A. Tutussa tilanteessa hänelle läheisten ja tuttujen ihmisten seurassa 
Ei lainkaan  Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B. Hänelle vieraampien ihmisten seurassa uudessa tilanteessa
Ei lainkaan  Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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24. Lapsi/nuori pystyy osallistumaan keskusteluun     
A. Tutussa tilanteessa hänelle läheisten ja tuttujen ihmisten seurassa 
Ei lainkaan  Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B. Hänelle vieraampien ihmisten seurassa uudessa tilanteessa
Ei lainkaan  Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

25. Lapsi/nuori pystyy aloittamaan keskustelun 
A. Tutussa tilanteessa hänelle läheisten ja tuttujen ihmisten seurassa 
Ei lainkaan  Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B. Hänelle vieraampien ihmisten seurassa uudessa tilanteessa
Ei lainkaan  Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

26. Lapsi/nuori osaa vetäytyä, kun toinen tarvitsee tilaa
A. Tutussa tilanteessa hänelle läheisten ja tuttujen ihmisten seurassa 
Ei lainkaan  Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B. Hänelle vieraampien ihmisten seurassa uudessa tilanteessa
Ei lainkaan  Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

27. Lapsi/nuori osaa pitää oman reviirinsä ja määrittää omat rajansa 
A. Tutussa tilanteessa hänelle läheisten ja tuttujen ihmisten seurassa 
Ei lainkaan  Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B. Hänelle vieraampien ihmisten seurassa uudessa tilanteessa
Ei lainkaan  Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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28. Lapsi/nuori osaa ottaa vastaan positiivista palautetta
A. Tutussa tilanteessa hänelle läheisten ja tuttujen ihmisten seurassa 
Ei lainkaan  Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B. Hänelle vieraampien ihmisten seurassa uudessa tilanteessa
Ei lainkaan  Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

29. Lapsi/nuori osaa ottaa vastaan kriittistä palautetta
A. Tutussa tilanteessa hänelle läheisten ja tuttujen ihmisten seurassa 
Ei lainkaan  Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B. Hänelle vieraampien ihmisten seurassa uudessa tilanteessa
Ei lainkaan  Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

30. Lapsi/nuori osaa ”heittäytyä” uusiin asioihin ja 
toimintatapoihin toisten kanssa toimiessa
A. Tutussa tilanteessa hänelle läheisten ja tuttujen ihmisten seurassa 
Ei lainkaan  Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B. Hänelle vieraampien ihmisten seurassa uudessa tilanteessa
Ei lainkaan  Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kirjaa tähän vapaasti ajatuksiasi koskien lapsen/nuoren 
vuorovaikutustaitoja ja ryhmässä toimimisen taitoja:
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Kehollisuuden tunnistaminen ja hallinta

31. Lapsi/nuori hahmottaa oman kehonsa ja ulkonäkönsä
Ei lainkaan  Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

32. Lapsi/nuori on tyytyväinen omaan ulkonäköönsä
Ei lainkaan  Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

33. Lapsi/nuori tiedostaa ja tuntee oman kehonsa fyysisiä 
reagointitapoja (esim. punastuminen, katseen alas painaminen) 
Ei lainkaan  Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

34. Lapsi/nuori pystyy keskittymään kulloinkin meneillään olevaan 
tehtävään tai toimeen tilanteessa vaaditulla tavalla
A. Tutussa tilanteessa hänelle läheisten ja tuttujen ihmisten seurassa 
Ei lainkaan  Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B. Hänelle vieraampien ihmisten seurassa uudessa tilanteessa
Ei lainkaan  Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

35. Lapsi/nuori pystyy hallitsemaan ja rauhoittamaan kehollista 
reagointia ja toimintaa haasteellisissa tilanteissa, kun häntä ohjataan 
rauhoittumaan (erilaiset ohjaus- ja kasvatustilanteet)
A. Tutussa tilanteessa hänelle läheisten ja tuttujen ihmisten seurassa 
Ei lainkaan  Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B. Hänelle vieraampien ihmisten seurassa uudessa tilanteessa
Ei lainkaan  Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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36. Lapsi/nuori kykenee hallitsemaan kehoaan arkisissa liikkumisen 
perustaitoja vaativissa tilanteissa ja liikunnassa
Ei lainkaan  Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

37. Lapsi/nuori osaa ja uskaltaa olla toisen ihmisen lähellä fyysisesti
A. Tutussa tilanteessa hänelle läheisten ja tuttujen ihmisten seurassa 
Ei lainkaan  Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B. Hänelle vieraampien ihmisten seurassa uudessa tilanteessa
Ei lainkaan  Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

38. Lapsi/nuori pystyy vastaanottamaan ja sietämään toisten kosketusta
A. Tutussa tilanteessa hänelle läheisten ja tuttujen ihmisten seurassa  
Ei lainkaan  Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B. Hänelle vieraampien ihmisten seurassa uudessa tilanteessa
Ei lainkaan  Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

39. Lapsi/nuori uskaltaa ja osaa koskettaa toista tilanteeseen sopivalla tavalla
A. Tutussa tilanteessa hänelle läheisten ja tuttujen ihmisten seurassa 
Ei lainkaan  Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B. Hänelle vieraampien ihmisten seurassa uudessa tilanteessa
Ei lainkaan  Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

40. Lapsi/nuori osaa rentoutua
A. Tutussa tilanteessa hänelle läheisten ja tuttujen ihmisten seurassa 
Ei lainkaan  Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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B. Hänelle vieraampien ihmisten seurassa uudessa tilanteessa 
Ei lainkaan  Erittäin hyvin

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kirjaa tähän vapaasti ajatuksiasi koskien lapsen/nuoren 
kehonkuvaa ja liikkumisen perustaitoja:
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Liite 3. Parien ja ryhmien muodostaminenSomeBody®

PARIEN JA RYHMIEN MUODOSTAMINEN

Tässä liitteessä on koottuna SomeBodyn teemoihin liittyviä erilaisia tapoja parien ja ryhmien muodostami-

seen. Pari/pienryhmäjakoihin liittyvät harjoitukset on valittu tähän siitä lähtökohdasta, että ne tukevat Some-

Bodyssa läpikäytäviä teemoja. Näin harjoitukset toimivat myös ns. ”lämmittelyharjoitteina”. Suuri osa näistä 

löytyy myös SomeBody-toteutusosiosta. Kunkin pari/pienryhmäjakoharjoituksen kuvauksen lopuksi on ker-

rottu lyhyesti harjoituksen idea suhteessa SomeBodyn sisältöihin. Tämän tietysti voit jo arvatakin tehtävän 

nimestä.

KEHOTIETOISUUS, KEHON OSAT, LIIKE JA FYYSINEN MINÄKÄSITYS

Kehon osat paperilla
Osallistujille jaetaan paperisia kehonosien kuvia, jotka on leikattu kahtia tai niin moneen osaan kuin pienryh-

mään halutaan osallistujia. Kullekin jaetaan yksi paperi, jossa on jonkin kehonosan toinen puoli. Kukin etsii 

puuttuvan kehonosan puoliskoa muilta osallistujilta ja kun löytää kuvan puuttuvan osan omistajan, heistä 

tulee pari. Tavoitteena on orientoitua miettimään ja hahmottamaan kehonosia.

Kehonosilla liikkuen
Osallistujille jaetaan lappuja, joissa on yksi kehonosa (esim. peukalo, peppu, rinta, polvet). Omaa lappua ei 

saa näyttää muille. Kahdessa tai useammassa lapussa on saman kehonosa. Ohjaaja ohjeistaa osallistujan 

kulkemaan tilassa ilman sanoja se kehonosa edellä, joka lukee lapussa (musiikilla tai ilman). Kun osallistujat 

löytävät saman kehonosa edellä kulkevan heistä tulee pari. Tavoitteena on orientoitua miettimään ja hahmot-

tamaan omaa kehoaan ja kehonosia.

Kehonosien yhdistäminen hahmoilla
Osallistujille jaetaan legoukkoja tai muita vastaavia hahmoja, joista voi irrottaa osia. Kullekin jaetaan yksi hah-

mon osa/puolikas ja etsitään se pariksi/pienryhmäksi se/ne, jonka osa sopii omaan hahmon osaan. Tavoittee-

na on orientoitua miettimään kehon fyysisenä kokonaisuutena.

Kehonosan hahmottaminen
Laitetaan jalkapohjat vastakkain eri ryhmäläisten kanssa ja etsitään pariksi se, jonka jalanpohja on lähinnä 

omaa kokoa tai poikkeaa omasta eniten. Tai vaihtoehtoisesti laitetaan vasemmat kämmenet vastakkain ja 

etsitään ryhmäläisiä tunnustelemalla heistä pariksi se, jonka kanssa kämmenet ovat on lähinnä samankokoi-

set tai vaihtoehtoisesti kokoero on suurin. Tavoitteena on orientoitua miettimään ja hahmottamaan omaa 

kehoaan ja kehonosia.
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Kehollisuuden hahmottaminen liikkumisen tapana
Osallistujille jaetaan lappuja, joissa on kirjoitettuna urheilija (esim. balettitanssija, jääkiekkoilija, sulkapalloili-

ja, kehonrakentaja) tai kehon fyysinen ominaisuus (esim. vahva, lihaksikas, hento, ketterä, nopea, kimmoisa). 

Omaa lappua ei saa näyttää muille. Kahdessa tai useammassa lapussa on sama urheilija tai kehon fyysinen 

ominaisuus. Ohjaaja ohjeistaa osallistujan kulkemaan tilassa ilman sanoja siinä roolissa, joka omalla lapulla 

lukee (musiikilla tai ilman). Kun osallistujat löytävät samaa urheilijaa tai ominaisuutta esittävän parin niin 

heistä tulee pari. Pari miettii yhdessä hetken miten kyseisen urheilulajin harrastaminen muokkaa kehoa. Ta-

voitteena on orientoitua miettimään pitkään jatkuneen toiminnan tai perimän vaikutusta kehoon, kehollisuu-

teen ja kehon ilmaisuun.

SOSIAALINEN VUOROVAIKUTUS, KOSKETUS, REVIIRI JA SOSIAALINEN MINÄKÄSITYS

Sosiaalinen toimintatapa kehollisesti näyttäen ja liikkuen
Osallistujille jaetaan kullekin yksi lappu, jossa on kuvaus sosiaalisesta toimintatavasta (esim. syrjäänvetäyty-

vä, ujo, aina asiallinen, rauhallinen, sosiaalisuutta rakastava, riehakas toimija, räyhääjä, röyhkeä). Vähintään 

kahdessa lapussa on sama sosiaalinen toimintatapa. Ohjaaja ohjeistaa, että kukaan ei saa näyttää lappuaan, 

vaan kukin lähtee tilassa kävelemään ja kulkemaan siten kuin tuolla sosiaalisella toimintatavalla osallistuja 

mielestään kulkisi ja käyttäisi tilaa, ilman ääntä. Sitten kun elekielen perusteella (ilman sanoja) löytää toisen, 

joka näyttäisi kulkevan tilassa samoin kuin itse, pari tai ryhmä on löytynyt. Tavoitteena on orientoitua mietti-

mään ja hahmottamaan sosiaalisia toimintatapoja.

Hyvä vuorovaikutustilanne
Ohjaaja on etukäteen valinnut kuvia myönteisistä vuorovaikutustilanteista ja jakanut ne joko kahtia tai kol-

meen osaan. Kullekin osallistujalle jaetaan yksi palapelin pala, jota ei heti näytetä muille. Kun ohjaaja antaa 

luvan, osallistujat lähtevät kokoamaan yhdessä palapeliä, etsien oman osuutensa jostain kuvasta. Samassa 

kuvassa olevat tulevat pariksi/pienryhmäksi. Kuvan muodostavat miettivät ensin, mitä sellaista he huomaavat 

kuvassa, joka kertoo hyvästä ja rakentavasta vuorovaikutuksesta. Kukin ryhmä kertoo muille havaintonsa täs-

tä. Tavoitteena on orientoitua miettimään ja hahmottamaan myönteisiä vuorovaikutustilanteita.

Kosketus tapana vuorovaikuttaa
Ryhmiin jako tapahtuu siten, että ohjaaja on laittanut lapuille etukäteen erilaisia kosketuksia kuvaavia sanoja 

yhden kullekin lapulle. Esimerkiksi: voimakas kosketus, hellä kosketus, hoivaava kosketus, aktivoiva koske-

tus, ärsytystä aiheuttava kosketus, kova kosketus, kutittava kosketus, satuttava kosketus. Kukin osallistuja saa 

yhden lapun. Kullakin on oma pehmolelu, jolla näyttää tuota lapussa kirjattua kosketuksen tapaa. Kun löy-

tyy pari, joka koskettaa pehmoleluaan samalla tavalla, ja hänellä on sama lappu, heistä tulee pari. Kun parit 

löytävät toisensa, he pohtivat yhdessä hetken aikaa sitä, millainen on kyseinen kosketus, miltä se tuntuu ja 

miltä se näyttää, millaisissa tilanteissa tällaista kosketusta voisi olla. Tavoitteena on orientoitua miettimään ja 

hahmottamaan kosketusta ja miten siihen reagoi.
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Toista etsien hyppynarun avulla
Osallistujat jaetaan pareiksi naruilla tai hyppynaruilla. Ohjaaja ottaa naruja puolet siitä määrästä kuin ryh-

mässä on osallistujia ja niputtaa narujen molemmat päät käteensä. Kukin osallistuja ottaa kiinni yhdestä 

narunpäästä. Parit muodostuvat niistä, jotka löytävät toisensa saman hyppynarun eri päistä. Tavoitteena on 

orientoitua miettimään ja hahmottamaan toisten läheisyyttä ja sietämään epävarmuutta siitä, ettei tiedä mitä 

oma valinta tuo eteen.

TUNTEET JA EMOTIONAALINEN MINÄKÄSITYS

Rakentava tunteiden ilmaisu
Parien jakoa varten ohjaaja jakaa tunteiden kokemiseen ja ilmentämiseen liittyviä vahvuuksia. Yhdellä lapulla 

on kirjattuna yksi vahvuus. Kukin ryhmäläinen ottaa lapuista yhden (kutakin vahvuutta on kahdessa lapussa). 

Ne, joilla on sama vahvuus, etsivät toisensa ja keskustelevat hetken siitä, mitä tuo vahvuus tarkoittaa. Ta-

voitteena on orientoitua miettimään ja hahmottamaan tunteita ja niiden ilmentämiseen liittyviä vahvuuksia 

(emotionaalinen minäkäsitys).

Esimerkkejä emotionaalisista vahvuuksista:

1) tiedän monia erilaisia tunteita ja niiden vivahteita, 

2) tunnistan sen, miten erilaiset tunteet tuntuvat kehossani,

3) osaan kuvata ja sanoittaa tunteitani rakentavasti muille, 

4) uskallan kertoa kokemistani vaikeista tunteista muille, 

5) uskallan ilmaista tunteitani kokonaisvaltaisesti (keho ja sanat kertovat minusta samaa), 

6) uskallan kohdata vaikeaksi kokemani tunteet, 

7) tiedän, mitkä tunteet ovat minulle helppoja tai vaikeita kestää ja kohdata,

8) tunnistan omiin tunteisiini ja niiden muutoksiin liittyvät toiminnat ja ajatukset, tiedän mistä tunteeni 

kumpuavat.

Tunnetilassa liikkuminen ja tunteen tunnistaminen
Parien jakoa varten ohjaaja on kirjannut lapuille erilaisia perustunteita, kuten ilo, suru, häpeä, viha, pelko, 

inho, rakkaus. Kukin ryhmäläinen ottaa lapuista yhden (kutakin tunnetta on kahdessa lapussa) ja alkaa liik-

kumaan tilassa kyseisellä tunteella (ilman ääntä). Etsien samalla tunteella liikkuvaa pariaan. Parin löydetty-

ään he keskustelevat hetken siitä, miltä tämä tunnekävely tuntui omassa kehossa. Tavoitteena on orientoitua 

miettimään ja hahmottamaan tunteita ja sitä miltä ne omassa kehossa tuntuu.

Tunnetila selittäen
Annetaan puolelle ryhmäläisistä paperi, jossa on kuvattuna tunnetila (kukin saa eri tunnetilan). Heistä kukin 

vuorollaan selittää tätä tunnetta toisille, ilman että saa käyttää kyseistä tunnesanaa. Tunne selitetään toi-
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silla sanoilla. Se, joka ryhmästä arvaa toisen selittämän tunnetilan ensin, valikoituu selittäjän pariksi. Näin 

jatketaan, kunnes kaikilla on pari. Tavoitteena on orientoitua miettimään ja hahmottamaan tunteita ja niihin 

liittyvää toimintaa ja tuntemuksia.

Tunteisiin liittyvien äänien tunnistaminen
Parien jakoa varten ohjaaja on kirjannut lapuille erilaisia tunteita. Kukin ryhmäläinen ottaa lapuista yhden 

(kutakin tunnetta on kahdessa lapussa) ja kukin keskittyy ääntelemään (ei muuta kehon liikettä) tuohon tun-

teeseen liittyvällä tavalla, siten kuin omasta mielestä tuossa tunnetilassa on tyypillistä. Kuunnellen samalla 

toisia, ja yrittäen löytää joltakin toiselta äänen perusteella saman tunnetilan. Parin löydyttyä he keskustelevat 

keskenään hetken siitä, miltä tämä tunteiden ääntely yleensä tuntui ja miltä se kehossa tuntui. Tavoitteena 

on orientoitua miettimään ja hahmottamaan tunteisiin liittyvää viestintää ja miten viestintä omassa kehossa 

tuntuu.

OPPIMINEN, KEHITTYMINEN, LUOVUUS JA AKATEEMINEN MINÄKÄSITYS

Oppimisen voimavarat 1
Ohjaaja jakaa ryhmän koosta riippuen joitakin akateemiseen minään liittyviä vahvuuslappuja yhden kullekin. 

Kaksi tai tarvittava määrä osallistujia saa saman lapun ja etsii toisensa. Lyhyesti parina pohditaan sitä, mitä 

tuo lapulla oleva vahvuus tarkoittaa. Tavoitteena on orientoitua miettimään ja hahmottamaan akateemista 

minäkäsitystä.

Esimerkkejä akateemisista vahvuuksista:

1) ymmärrän asioiden yhteyksiä ja ajattelen kokonaisvaltaisesti,

2) osaan hyödyntää ymmärtämäni ja oppimaani,

3) opin asiat nopeasti,

4) hyödynnän oppimisessa monia aisteja,

5) harjoittelen ja teen ahkerasti, jotta opin tai saavutan tavoitteeni,

6) opin nopeasti asiat ulkoa,

7) opin hyvin kuuntelemalla,

8) opin asiat tekemällä ja liikkeen avulla,

9) opin asiat lukemalla,

10) pystyn keskittymään opittavaan asiaan

11) minulla on taito järjestää ja organisoida asiat ja oppimiseen tarvittava aika,

12) kun päätän jotain yleensä toimin päätökseni mukaisesti,

13) minulla on taito etsiä uusia tarvittavia ratkaisuja,
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14) kykenen joustamaan ja muuttamaan ajatuksiani/tavoitteitani tarpeen mukaan,

15) koen usein selviytyväni hyvin,

16) olen tarkka ja huolellinen,

17) pystyn keskittymään ja fokusoimaan tarvittaessa huomioni yksityiskohtiin,

18) osaan hahmottaa ja viestiä olennaiset asiat (kirjallisesti, suullisesti tai kuvin),

19) siedän epävarmuutta ja asioiden keskeneräisyyttä ja

20) tiedän koska tarvitsen apua ja osaan pyytää sitä.

Oppimisen voimavarat 2
Ohjaaja valitsee edellisistä akateemisista voimavaroista niin monta voimavaraa kuin pareja pitää muodostaa. 

Kustakin voimavarasta on kaksi lappua ja ne kootaan lattialle tai pöydälle, josta kukin osallistuja ottaa näistä 

sen lapun, jonka kokee parhaaksi voimavarakseen. Jos toinen on ehtinyt ottaa sen minkä haluaa, sitten ottaa 

sen, jonka kokee olevan seuraavaksi vahvin. Samanlaisen lapun ottaneet valikoituvat pareiksi ja keskustelevat 

hetken siitä, miten tuo vahvuus tai voimavara heissä näkyy ja kertovat lyhyesti myös konkreettisen tilanne-

esimerkin, jossa tuota vahvuutta on hyödyntänyt. Tavoitteena on orientoitua miettimään ja hahmottamaan 

omia vahvuuksia akateemista minäkäsityksen osalta.

Luovasti heittäytyen eläimiksi
Parien jakoa varten ohjaaja on kirjannut lapuille eläinten nimiä, kuten delfiini, papukaija, laiskiainen, hirvi, 

kastemato, leijona. Kukin ryhmäläinen ottaa lapuista yhden (kunkin eläimen nimi on kahdessa lapussa) ja al-

kaa liikkumaan tilassa kyseisen eläimen tavalla, etsien samaa eläintä esittävää paria itselleen. Parin löydyttyä 

keskustellaan hetki siitä, miltä tällainen heittäytyminen tuntui ja mitä ajatuksia eläimelle tyypillinen tapa liik-

kua herätti ja miten tuo liikkumisen tapa voisi liittyä ihmisten tapaan liikkua jossakin tilanteessa. Tavoitteena 

on orientoitua miettimään, kuinka valmis on heittäytymään erilaisiin tehtäviin, joissa pitää kokonaisvaltaisesti 

eläytyä ja heittäytyä ja miettiä liikettä ja liikkumisen tapoja.

Luovasti heittäytyen kulkuneuvoiksi
Parien jakoa varten ohjaaja on kirjannut lapuille kulkuneuvoja kuten auto, lentokone, traktori, polkupyörä. 

Kukin ryhmäläinen ottaa lapuista yhden (kunkin kulkuneuvon nimi on kahdessa lapussa) ja alkaa liikkumaan 

tilassa kyseisellä kulkuneuvolla tai kulkuneuvona, etsien samaa kulkuneuvoa esittävää paria itselleen. Parin 

löydyttyä keskustellaan hetki siitä, miltä tällainen heittäytyminen tuntui mielessä ja kehossa. Tavoitteena on 

orientoitua miettimään, kuinka valmis on heittäytymään erilaisiin tehtäviin, joissa pitää kokonaisvaltaisesti 

eläytyä ja heittäytyä, sekä miten ”hulluttelu”, liikkeen vauhti jne. vaikutti omaan kehoon juuri siinä hetkessä ja 

nyt jälkikäteen.
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Käsissäsi on SomeBody®-menetelmää esittelevä ja kuvaava käsikirja. 

SomeBodyn keskeisenä tavoitteena on tukea ohjattavan kehotietoisuutta, 

tunnetaitoja ja sosiaalisia taitoja ja näin vahvistaa kokonaisvaltaisesti 

ohjattavan minäkuvaa, itsetuntoa ja toimintakykyä, hänen kykyään toimia 

arjessa ja sosiaalisissa suhteissaan. 

Toivomme, että kirja auttaa erityisesti sinua, joka tavoitteellisesti hyödynnät 

kehotietoisuutta, kehollisuutta ja liikettä osana vuorovaikutuksellista 

ohjaus-, opetus-, sosiaali- tai kasvatustyötäsi. SomeBody-menetelmä sopii 

moneen toimintaympäristöön.

Käsikirja on käytännön opaskirja, johon voit palata aina asiakastyön 

ohjauksen eri kohdissa. Ensimmäisessä osassa kerrotaan SomeBody-

menetelmän lähtökohdat, työskentelyn tavoitteet ja menetelmän sisään 

liitetyt vaikutuksia mittaavat arviointikäytännöt. Toisessa osassa kuvataan 

SomeBody-menetelmän 10 kerran toteutus. Liiteosasta löydät SomeBody-

ryhmän ohjaukseen liittyviä työskentelyn tavoitteita selventäviä lyhyitä 

tekstejä ja arviointilomakkeita.


