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Olen	liike,	joka	minut	muovaa.	
Joka	liike	vaikuEaa.	
Ais4minen	on	liikeEä.		
Vastaaminen	on	liikeEä.	

	 	-	K.	LaMothe	2015	
	

Kolme	lähdeEä	ais4muksille	ja	
toiminnalle	
v minä/ itse 

v ympäristö/ toinen  
v suhde ympäristön ja itsen välillä 

 
•  näistä kokemuksista tallentuu jälkiä 

kehonkuvaan 
•  keho käsittelee informaatiota 
•  kompleksinen, itsemuovautuva (self-

organizing) systeemi 
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Kehonkuva	
•  Kehonkuvalla	tarkoitetaan	yksilön	havaintoja,	ajatuksia	ja	tunteita	

omaan	kehoon	liiEyen	(Grogan,	2008)	
•  Kolmiosaisuus:	olemusseikat,	kehoitseys,	kehomuis4	(Pylvänäinen,	

2003)	
•  Kehomuis4:	habituaalinen	(proceduraalinen),	traumaa7nen,	

eroo7nen/mielihyvään	liiEyvä	(Casey,	1987)	
•  Kehomuis4n	sisällöistä	merkiEävä	osa	on	tallentuneena	

toimintamuis4in	(procedural	memory,	implicit	memory),	joka	
paljol4	säätelee	4edostamaEomia,	automa4soituneita	toimintoja	
(Koch	&	al.,	2012)		

•  Kehonkuvassa	on	tallentuneena	kehollisteEu	tapa	olla	maailmassa	
ja	toisten	kanssa	

		

Kehonkuva	

•  Olemusseikat	(image	proper4es)	
miltä	näytän,	uskomukset,	asenteet	

•  Kehoitseys	(body-Self)	
kokeva,	ais4va,	vuorovaikutuksessa	oleva	

•  Kehomuis4	(body	memory)	
habituaalinen,	traumaa7nen,	eroo7nen	
kehomuis4	
	
(Pylvänäinen	2003,	2010,	2011)	
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Kehonkuvan	uloEuvuuksia	

•  Kokemus	omasta	kehosta	
•  Kokemus	suhteesta	ympäristöön	
•  Keho	sekä	kokija	eEä	se,	mitä	koetaan	
•  Keho	toimijana/subjek4na,	kohteena	ja	toisia	
varten	

•  Eletyn	elämän	muovaama	keho	ja	liikemallit	
•  Muovautuminen	nyt-hetken	kauEa	



04/10/16	

5	

Kehonkuvan	sisällöstä	kehomuis4n	
osalta	

•  proceduraalinen	–	toiminnallinen	
•  situa4onaalinen	–	4lanteisiin	sidoEua	
informaa4ota	

•  vuorovaikutuksellinen	–	inter-korporeaalinen	
•  sosiaalinen	-	yhteisöllinen	
•  traumaa7nen	sekä	kipuun	liiEyvä	kehomuis4		
(Koch	&	al.,	2013)	

Keho	on	vuorovaikutuksellinen	

•  kehonkuva	on	itseyden	kokemuksen	ydintä	
•  ihmisen	tapa	olla	vuorovaikutuksessa	
ympäristön	kanssa	ilmenee	kehonkuvassa	
(kehoitseys),	samalla	kun	
vuorovaikutuskokemukset	ovat	kehonkuvaa	
muovaavia	(kehomuis4)	

•  kehonkuva	on	systeeminen	ja	toiminnallinen	
•  kehonkuva	säilöö	ja	tuoEaa	kehollisteEuja	ja	
emo4onaalisia	käyEäytymisen	paEerneja	



04/10/16	

6	

Emoo4ojärjestelmät		
(Gilbert,	2015;	Hoffmann,	2016)	

•  Uhkien	havaitseminen	ja	niihin	vastaaminen;	
taistele	–	pakene	-	jäädy	

•  RauhoiEava	yhdessäolo	ja	lepo;	oleminen,	
fyysinen	läheisyys,	hoivaavuus,	autonomisen	
hermoston	tasapainoEuminen	

•  Resurssien	etsiminen	ja	löytäminen;	
tutkiminen,	kurkoEaminen,	suuntautuminen	
uuteen,	kontak4in	hakeutuminen	

è Miten	yksilö	on	oppinut	tuntemaan	ja	
toteuEamaan	nämä	omassa	kehossaan?	

Keho	vuorovaikutuksessa	

•  Turvallisuus	
•  Lähestyminen	ja	etääntyminen	
•  Kontak4in	suuntautuminen	ja	välEäminen	
•  Yhteys	ja	yhteydeEömyys	

Näistä	jää	kehonkokemukseen	
liikemalleja,	vireys4loja,	kehollisia	
toimintatapoja	vuorovaikutus4lanteisiin	
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Kehonkuva	on	sosiaalisessa	
vuorovaikutuksessa	rakentuva	

•  Kiintymyssuhdelaatu	voi	olla	turvallinen	tai	
turvaton;	tähän	liiEyvät	toimimisen,	reagoinnin	ja	
ennakoinnin	tavat	sekä	suhteessa	toisiin	eEä	
suhteessa	itseen	ovat	kehonkuvaan	tallentuneina		

•  Myös	yksilön	kokemukselliset	käsitykset	omasta	
toimintakyvystään	ja	
toimintamahdollisuuksistaan	fyysisessä	ja	
sosiaalisessa	ympäristössä	ovat	kehonkuvaan	
tallentuneina	(affordances;	Rietveld	2008,	2012)	

KehollisteEu	kokemus	y4messä:	

Usein	vuorovaikutukselliset	kipupisteet	liiEyvät:	
•  tarvitsevuuteen	
•  läheisyyteen	
•  kielteisten	tunteiden	ilmaisuun	
•  virheiden	tekemiseen	
Kipupisteiden	oletukset	alkavat	usein	suhteessa	4eEyihin	
ihmisiin,	muEa	yleistyvät	helpos4.		Vaikutus	toimintaan	
on	usein	automaa7sta	niin,	eEei	sitä	itse	edes	huomaa.		
è	vaikutus	on	proseduraalista,	implisii7stä,	
viskeraalista,	kehollisteEua	
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Resilienssiä	tukeva	kehonkuva	
•  RiiEävän	integroitunut,	joEa	joustava	ja	
realis4ses4	ympäristöön	vastaava	toiminta	on	
mahdollista		

•  RiiEäväs4	myönteisiä	sisältöjä	tuomaan	
hyvinvoinnin,	toimijuuden	ja	turvallisuuden	
kokemusta		

•  RiiEäväs4	vuorovaikutuskokemuksia,	joissa	
kehonkuva	voi	kehiEyä	–	vastavuoroisuus,	
viriEyminen	(aEunement),	läsnäolo	

•  Turvalliset	kiintymyssuhteet	tuoEavat	tällaista	
kehonkuvaa	(Siegel	1999)	

Kehonkuvan	merkitys	
mielenterveydelle	

•  kehonkuvan	jatkuvuus	ja	eheys	(integraa4o)	ovat	mielenterveyden	
peruspilareita	

•  kehonkuva	tuo	esiin	yksilön	dynaamisen,	bio-psyko-sosiaalisen,	
affek4ivisen	todellisuuden	

•  *	kehonkuvan	sisältöjen	ais4minen,	niiden	tunnistaminen	
toiminnassa	ja	kehollisissa	vastauksissa	4lanteisiin	
=>		toiminnan	ja	vastausten	nimeäminen		
=>	parempi	yhteys	ja	4etoisuus	omasta	kehonkuvasta	
=>	enemmän	itsemyötätuntoa,	enemmän	vaihtoehtoja	oman	
toiminnan	ja	olo4lan	säätelylle	ja	valinnoille		
=>	turvallisuuden	ja	hallinan	tunne	vahvistuu		
=>	vahvistunut	kokemus	omasta	toimijuudesta		
=>	vahvistunut	tunne	omasta	turvallisuudesta,	stressitason	lasku		
=>	joustavammat	keinot	toimia	ympäristön	kanssa	
=>	paremmat	mahdollisuudet	ais4a	kehonkuvan	sisältöjä	*	
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Suhde	kehoon	-	TURVALLISUUS	
•  Keskeiset	teemat	ovat	1)	herkkyys	ja		

2)	turvallisuus	vs.	uhka	
•  Kehon	herkkyyden	kanssa	toimeentuleminen		
•  Jatkumo	kokemuksessa:		

keho	äärimmäisen	herkkä	----	keho	turta,	“ais4maton”	
•  Kuinka	yksilö	sietää	kohdata	herkkyyden	kehossa	ja	

millaisia	kokemussisältöjä	kehon	herkkyys	tuo?		
•  Herkkyys	liiEyy	kehossa	olemisessa	koeEuun	

turvallisuuteen	/	uhkaan		
•  Mikä	kokemuksellises4	tuo	hekilölle	turvallisuuden	

tuntemusta,	millainen	liike	tuntuu	itselle	turvalliselsta,	
millaiset	4lan	piirteet	tuntuvat	turvallisilta,	millaiset	äänet	
tuntuvat	turvallisilta?		

Masentuneen	henkilön	kehonkuvan	
piirteitä	

•  Heikko	4etoisuus	kehosta		
•  TyytymäEömyys	omaa	kehoa	kohtaan	
•  Kokemus,	eEei	ole	yhteydessä	omaan	kehoon	(detached,	distant)	
•  Heikko	maadoitus	(grounding)	
•  Vähäenergisyys		
•  Pinnallinen	hengitys		
•  JänniEyneisyys	lihaksissa	
•  Kokemus,	eEä	kehon	rajat	ovat	heikot	ja	tulevat	helpos4	

tunkeilluiksi		
•  Kiputuntemuksia		
•  Vetäytyvä	katseen	käyEö	
è nämä	vaikeuEavat	suhdeEa	itseen	ja	toimimista	
vuorovaikutuksessa	ympäristön	kanssa	
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Miten	TLT-ryhmäinterven4o	muu7	masentuneen	henkilön	
kehonkuvaa	ja	kehonkokemusta?		

•  univaikeuksien	vähentyminen	
•  myönteisempi	suhde	omaan	kehoon	
•  ahdistuneisuuden	vähentyminen	tai	loppuminen	
•  vähentynyt	jänniEyneisyys	
•  kohentunut	ak4ivisuus	
•  kokemus,	eEä	oma	olo	on	turvallisempi		
•  oman	4lan	tunnistaminen	kehiEyi:	itseään	oli	oppinut	havainnoimaan	ja	

ymmärtämään	fyysisen	kokemustason	vaikutuksen	omaan	olo4laan,	
luoEamus	omaan	kehoon	ja	oman	toiminnan	säätelyyn	kehotuntemusten	
perusteella	oli	vahvistunut		

•  vuorovaikutus	toisten	kansa	oli	muuEunut	suotuisas4:	toisia	jaksaa	
paremmin	ja	sosiaaliseen	kontak4in	uskaltaa	hakeutua	joustavammin	

•  ryhmässä	saatu	posi4ivinen	vertaistuki	koe7in	myönteisenä	voimavarana	
è tämä	heijastui	kehonkuvan	myönteistymisessä,	psyykkisen	oireilun	
vähentymisessä	ja	mielialan	kohentumisessa	

Mikä	on	oleellista	kehonkuvaa	ja	
keho4etoisuuEa	vahvisteEaessa?	

	
•  Turvallisuus:	ihmisten	välisessä	kohtaamisessa,	kehon	kohtelussa,	

liikkeessä,	ryhmässä	–	turvallisuuden	kokemus	liiEyy	stressitasoon	
•  Itsearvostukselle	4laa	/	validaa4o:	omasta	kehosta	väliEäminen,	

oikeus	liikkua	itselle	sopivalla	tavalla,	oma	kokemus	on	
merkityksellinen	

•  Toimintaan	ak4voituminen	–	lähteminen	liikkeeseen,	avautuminen	
vuorovaikutukseen		

•  Implisii7sen	ja	proseduraalisen	tunnistaminen	omassa	
toiminnassa:	mitä	odotuksia	ja	ennakointeja	vuorovaikutuksessa	
on,	millaisia	vaihtohetoja	niille	voisi	olla,	liiEyvätkö	ne	mielekkääs4	
nykyiseen	elämän4lanteeseen	

•  Vuorovaikutuskumppanin	ak4ivinen	henkilökohtainen	ote;	
viriEäytyminen/aEunement	
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Kehonkuvan	ja	keho4etoisuuden	
vahvistaminen	/	jatkuu	

•  Oman	kokemuksen	sanallistaminen:	oman	
kokemuksen	yksityiskohdat	–	mitä	tapahtuu	nyt,	mitä	
tapahtui	tässä		

•  Sanallistamisen	jäsennys:	fyysiset	tuntemukset	-	
ajatukset	-	mielikuvat	-	tunteet	–	käyEäytyminen;	mitä	
näissä	tapahtuu	ja	miten	ne	vaikuEavat	toisiinsa	

•  Tietoisuustaitoja:	kehon	tunnistaminen	ja	ais4minen,	
hengityksen	havainnoin4,	arvostelemaEomuus,	
hyväksyntä,	kuvailu		

•  Fokus	nykyhetkessä	–	”4lanneanalyysi”	siitä,	mitä	
liikkuminen	ryhmässä	tuoEaa	omaan	oloon	nyt	

•  Oman	löytämisen,	oivaltamisen,	oppimisen	merkitys	

Kohtaamisesta	

•  Liikkumisekokemuksessa	
ei	ole	oikeaa	eikä	väärää	

•  Liikkumisen	tuomaan	
kokemukseen	aseEuessa	
tulee	kohdaEavaksi	
kehon	senhetkinen	4la	
fysiologises4,	vireys4lana,	
emo4onaalises4	ja	
narra4ivises4,	
kertomuksena	
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Kehonkuvaa	vahvistavan	
liiketyöskentelyn	elemenEejä	

METATASO:	
•  Tietoisuustaidot	
•  Sisäisen	ja	ulkoisen	kokemusmaailman	
vastavuoroisuus	

•  Kokemusten	sanallinen	kuvailu,	tunnistaminen	
(reflek4o,	mielellistäminen)	

•  Integraa4o	–	fyysinen	ja	sanallisteEu	
uloEuvuus	kokemuksessa		

Kehonkuvaa	vahvistavan	
liiketyöskentelyn	elemenEejä	

VUOROVAIKUTUKSEN	TASO:		
•  Turvallisuus	
•  Sitoutuminen,	liiEyminen	
•  Vastaaminen	vies4in,	ärsykkeeseen	
•  ViriEäytyminen	itseen	ja	toiseen	
•  Turvallisuuden	kehollinen	sisäistäminen:	
läsnäolo,	hyväksyntä,	havainnoin4,	luoEamus	
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Kehonkuvaa	vahvistavan	
liiketyöskentelyn	elemenEejä	

KEHON	TASO:	
•  MaadoiEuminen	
•  Kehon	rajat	
•  Liikeimprovisaa4o	
•  Ilmaisullinen	liike,	
liikekertomus	

•  Kehon	
ais4muksellisuuden	
4etoinen	tunnistaminen	

•  Hengityksen	ais4minen	

Luovuudesta	

•  Turvallisuus mahdollistaa luovuutta ja 
improvisaatiota; hyväksyntää ja 
kokeilemista. 

•  On tärkeää, että on mahdollisuus liikkua ja 
käyttää kehoaan vapaasti, ilman arvostelua 
tai odotuksia. 

•  Luovuus on kykyä huomata 
automatisoituneet odotukset ja ennakoinnit 
ja kiinnostua kokeilemaan erilaisia 
yhdistelmiä ja laatuja toimintatilanteissa. 
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Esityksen	pitäjästä	
•  Psykologi,	yli	kymmenen	vuoden	kokemus	

mielenterveystyöstä	julkisella	sektorilla	
•  Tanssi-liiketerapeu7,	kouluEautunut	

Yhdysvalloissa	
•  Suomen	Tanssiterapiayhdistys	ry:n	

perustajajäseniä	ja	nykyinen	puheenjohtaja	
•  Tanssi-liiketerapiakoulutuksien	

toteutuksessa	mukana	Suomessa	
•  Yksityisenä	amma4nharjoiEajana	tarjoaa	

tanssi-liiketerapiaa,	työnohjausta,	TLT-
koulutusta	

•  TLT-tutkimuksen	edistämistä	Suomessa	
•  Tanssitaustana	klassinen	bale7,	nykytanssi,	

auten7nen	liike,	butoh,	salsa	ja	
argen4inalainen	tango	

•  S-pos4:	paivi.pylvanainen@tanssiterapia.fi	
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