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Kun olet läsnä 
tässä hetkessä, 

elät ajattomuudessa.
Ja kun ei ole aikaa, 
ei ole kiirettä.

Tommy Hellsten



Työpajan Tavoite: herätellä tietoisuutta ja keskustelua 
kehollisuuden merkityksestä varhaiskasvattajan työssä: Mihin 

kasvatuksen ammattilainen oikein tarvitsee kehoa?

Teemoja, avoimia kysymyksiä: Mitä keho työvälineenä 
voisi tarkoittaa? Mitä ja miten kehon kautta viestitään 

sanattomasti? Mikä on aistien ja kehollisen kokemuksen 

merkitys kasvattajuudessa? Mitä on kehollinen pedagogiikka?

 



Työpajan runko
Tutustumista

Johdatus aiheeseen (teoriaa ja keskustelua)

Harjoituksia

Koonti 

Rentoutumishetki



http://www.youtube.com/watch?v=FaALbM7Ac0Q


Keho työvälineenä
● Sanallisen viestinnän valta opetus- ja kasvatusalalla
● Keho ammatillisena pääomana 
● Fenomenologinen näkökulma kehoon ― keho “elettynä”
● Arjen rytmit ja kehollisuus
● Työhyvinvointi, miltä työssä tuntuu?
● Ammattieettisiä näkökohtia: Lapsen hyvinvointi perustuu 

sensitiiviselle aikuiselle (mm. Estola) -> Mitä voisi 
tarkoittaa kehollisuuden näkökulmasta?



Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2005)

Ammattikasvattajalta edellytetään ”herkkyyttä ja kykyä 
reagoida lapsen tunteisiin ja tarpeisiin”. 

 ”... Lapsi nauttii yhdessäolosta lasten ja kasvattajien 
yhteisössä, sekä kokee iloa ja toimimisen vapautta 
kiireettömässä ja turvallisessa ilmapiirissä.”



Kehollinen pedagogiikka
● Mitä on kehollinen pedagogiikka? 
● Keho välittää jatkuvasti informaatiota, esim. miten lapsi 

ilmaisee itseään kehon kautta tai miten kasvattaja 
tietää, ymmärtää ja viestii asioita kehollisesti

● Kehollisen pedagogiikan ytimessä on “pysähtyä olemaan, 
kuulemaan ja näkemään sellaista mitä ei sanoin sanota”

● Edellyttää aikaa, tilaa ja reflektiota (prosessimaisuus)

● Onko arjessa aikaa aistia, olla kokonaisvaltaisesti 
läsnä?



“Kotitehtävä”
Usein meillä herää kehossamme aistimuksia, tuntemuksia ja 
tunteita, joihin emme omassa arjessa ehdi kiinnittämään 
huomiota. Ehdotamme, että käytät hetken oman työsi 
pohtimiselle kehollisuuden näkökulmasta. Kokeile työpäivän 
lomassa huomioida kehollisia tuntemuksiasi eri tilanteissa. 
Mitä sellaista ympärilläsi havaitset, mitä ei sanoin sanota? 
Voit vaikkapa merkitä havaintojasi muutaman päivän ajalta 
muistiin itsellesi. Avaisiko se uusia, merkityksellisiä 
näkökulmia työhösi?



lämmin kiitos osallistujille!
     Johanna Aromaa   Virve Keränen

johanna.k.aromaa@gmail.com     virve.keranen@student.oulu.fi

https://metodologinenmenu.
wordpress.com/
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Harjoitukset
1. Virittäytyminen ja sanattomat tervehdykset tilassa 
2. Rytmit: liiku tilassa 1) omalla (tämän hetken) 

hitaimmalla mahdollisella rytmilläsi, 2) omalla (tämän 
hetken) nopeimmalla mahdollisella rytmillä, 3) löytyykö 
koko ryhmän yhteinen rytmi (tässä hetkessä)?

3. Vuoropuhelu: Keskustellaan dialogisesti kehojen kautta 
(keskity aistimaan ja todella “kuuntelemaan” toista)

4. Varjo (tai voi jatkaa Vuoropuhelua tai siirtyä Peiliin, 
jossa voi olla myös kevyt kosketus)

5. Loppuun koko ryhmän yhteinen harjoitus (Esim. Vuoropuhelu 
ryhmissä)


