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■ Essential motion on keho- ja liiketera-
peuttinen menetelmä, jossa herätel-

lään spontaania ilmaisua. Siinä liikutaan omaa 
kehoa kuunnellen. Välillä hiljennytään kehon 
impulssien aistimiseen ja seuraamiseen.

– Liikkeeseen haetaan samanlaista luon-
nollisuutta kuin lapsella, jolla ei ole vielä jän-
nitteitä tai estoja. Kehomme muistaa sen 
luonnollisena olotilana, kertoo erityisluokan-
opettaja Jenni Kallio Lohjalta.

Essential motionin avulla pääsee kontak-
tiin itsensä kanssa. Menetelmä tarjoaa nuoril-
le työkaluja itsensä kuuntelemiseen, ymmär-
tämiseen ja näiden kautta vahvistumiseen ja 
itsearvostuksen lisäämiseen.

Yläkoulussa opetus painottuu päähän ja 
luokassa yleensä istutaan. Varsinkin keskitty-
misvaikeuksia omaava nuori kaipaa liikettä.

– Oma innostukseni essential motioniin 
lähti siitä, että halusin löytää uusia tapoja aut-
taa psyykkisesti jumissa olevia nuoria. Halusin 
myös laajentaa työskentelytapojani erityisluo-
kanopettajana, Jenni Kallio sanoo.

Apua tunnemyrskyihin

Kallion oppilaat ovat kokeneet saavansa es-
sential motionista apua keskittymiseen.

Kun kontakti omaan kehoon ja itseen löy-
tyy, vapautuu jännitteitä ja oppiminen hel-

Keho mukaan oppimiseen

Essential motionin ajatuksia voi toteuttaa esimerkiksi rentoutusharjoitusten avulla, neuvoo Jenni Kallio.

VIRPI ADAMSSON, KUVA JAAKKO JASKARI

Liiketerapeuttinen essential 
motion -menetelmä tuo 
oppimiseen mukaan koko 
kehon, ei vain päätä.

pottuu. Myös luovuus lisääntyy spontaanin, 
vapaan liikkumisen myötä.

Murrosiässä aivojen tunnekeskus kehit-
tyy nopeasti, ja nuoren tunteet voivat heitel-
lä voimakkaina laidasta laitaan. Kehollinen lä-
hestymistapa auttaa käsittelemään tunteita 
paremmin.

– Ne eivät ole silloin enää niin pelottavia 
vaan luonnollinen osa itseä.

Essential motion -menetelmä auttaa myös 
ryhmäytymisessä. Kun on yhteydessä omaan 
itseen ja omiin tuntemuksiin, on myös hel-
pompaa olla yhteydessä muihin.

– Liikkeen avulla voi aistia itsensä suhtees-
sa toisiin uudella tavalla. Liike yhdistää ja luo 
uudenlaisen tavan kohdata.

Pikku hetkillä alkuun

Jenni Kallio kehottaa aloittamaan pienillä het-
killä, jos haluaa kokeilla essential motionin 
ajatuksia tunneillaan. Liike voi olla ensin tau-
kojumpan tyyppistä.

– Musiikki soimaan, ja sitten rentoutetaan 
koko vartaloa. Tunnustellaan, miltä eri kehon-
osissa tuntuu. Kuunnellaan hengitystä ja sy-
dämen sykettä.

Jos luokka on levoton, hän kannustaa ot-
tamaan tunnin lopussa viidestä kymmeneen 
minuuttia rentoutukselle. Pulpetit voi työn-
tää sivuun, ja oppilaat saavat tehdä jonkin 
liikkeen tai äänen.

Ilmaisutaidon leikit ja keholliset vuorovai-
kutusharjoitukset, luova liikunta ja tanssi-imp-
rovisaatio ovat hyviä tapoja kokeilla essential 
motionia. 

– Harjoitusten keskellä oppilasta ohjataan 

välillä pysähtymään oman kehon kuunte-
luun. Silmät kiinni tunnustellaan, missä koh-
taa kehoa tuntuu helpolta. Jos palleassa tun-
tuu jännitys, jännitetään sitä tarkoituksella. 
Annetaan kehon viedä.

Se on tietoisuuden herättelyä. Jos on ah-
distunut, voi miettiä, missä se tuntuu. Tällöin 
olotilasta tulee tietoiseksi, mikä jo saattaa hel-
pottaa ja laukaista tilanteen.

Osaksi koulupäivää

Essential motion sopii esimerkiksi ilmaisutai-
don, terveystiedon, oppilaanohjauksen ja lii-
kunnan tunneille. Siitä voi olla hyötyä myös 
kasvatuskeskustelujen yhteydessä. Jenni Kal-
lio antaa myös henkilökohtaista ohjausta, jos 
oppilas on stressaantunut, ahdistunut tai vi-
hainen.

– Keho antaa suoran vastauksen, se on re-
hellinen. Kun annamme tilaa tunteiden ke-
holliselle kokemiselle, tilanne usein laukeaa 
paremmin kuin älyllisesti asiaa pohtimalla.

Kallio haluaisi kehittää erityisopetusta vas-
taamaan paremmin tämän päivän nuorten 
tarvetta. Hänestä oppilas voitaisiin ottaa ko-
konaisvaltaisemmin huomioon koulupäivän 
aikana.

Uusia toimintamalleja luomalla pystyttäi-
siin ongelmiin ja syrjäytymiseen tarttumaan 
paremmin. Essential motion voisi olla osa ai-
nakin erityisoppilaiden henkilökohtaista ope-
tussuunnitelmaa.

– Sen sijaan, että nuoret ravaavat sosiaali-
toimiston asiakkaina tai terapioissa koulun ul-
kopuolella, voisimme koulussakin ennalta eh-
käistä ongelmia.
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