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1 JOHDANTO 

 

Ihminen tarvitsee luonnollista lepoa ja rentoutumista voidakseen hyvin. Nykyaikana tekniikan ja är-

sykkeiden lisääntyminen yhdistettynä aikataulutettuun kiireiseen elämän rytmiin nostaa hermostol-

lista vireystilaa. Hermoston ollessa pitkään ylivirittyneessä tilassa alkaa ihminen voida pahoin psyyk-

kisesti ja fyysisesti. (Kataja 2003, 23.) Yhteiskunnan yleisen arvomaailman muutokset heijastuvat 

ihmisiin ja työelämän arvot ovat koventuneet, sekä työntekijät työskentelevät entistä kovempien pai-

neiden alaisina. Moni käy terveyskeskuksessa somaattisten oireiden kuten uupumisen, kipuilun, uni-

häiriöiden, päänsäryn ja jaksamattomuuden takia sekä psykososiaalisten ongelmien, kuten läheisen 

sairauden tai kuoleman, työpaikkaristiriitojen tai perheongelmien vuoksi. (Herrala, Kahrola ja Sand-

ström 2008, 9.)  

 

Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoistumisala, jossa päämäärä on toimintakyvyn tuke-

minen kokonaisvaltaisesti. Psykofyysisen fysioterapian perustana on psykofyysinen ihminen, jossa 

hänet huomioidaan fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena kokonaisuutena. Keskeistä menetelmässä 

on ymmärrys siitä, että keho ja mieli muodostavat kokonaisuuden ja ovat jatkuvassa vuorovaikutuk-

sessa keskenään. Kehon tuntemukset vaikuttavat mieleen, toisaalta tunteet ja ajatukset heijastuvat 

liikkumiseen ja kokemukseen omasta kehosta (Psyfy.net s. a.). 

 

Helli-harjoitteluohjelma on kokoelma videoita, jotka on tarkoitettu itsenäiseen harjoitteluun kotona. 

Siinä keskitytään kehotuntemuksien ja hengityksen havainnointiin sekä rentoutumiseen. Harjoitteet 

ovat saaneet vaikutteita psykofyysisessä fysioterapiassa käytettävistä menetelmistä. Harjoitteluohjel-

massa olemme pyrkineet ohjaamaan harjoitteet lempeästi, josta harjoitteluohjelma nimikin ”Helli” 

lopulta muodostui.  

 

Opinnäytetyömme tilaaja on Nina Massa Coronarialta. Nina Massa on fysioterapeutti, jooga- ja pila-

tes-ohjaaja sekä BBAT-opiskelija. Opinnäytetyömme tarkoitus on tuottaa tilaajamme asiakkaille ke-

hoa ja mieltä hellivä harjoitteluohjelma, joka perustuu psykofyysisen fysioterapiassa käytettyihin me-

netelmiin sekä kerätä palautetta siitä, kuinka asiakkaat kokevat harjoittelun. Kansan parissa psyko-

fyysinen fysioterapia on menetelmänä vielä tuntematon, joten opinnäytetyömme tavoite oli tehdä 

menetelmä tutuksi tilaajamme asiakkaille. 

 

Helli-harjoitteluohjelman myötä asiakkaat mahdollisesti saisivat helpotusta stressiin, uupumukseen 

tai uniongelmiin, joita kiireinen elämän rytmi voi aiheuttaa. Vaihtoehtoisesti harjoitteilla voidaan ha-

kea myös hyvän olon, rentouden tunnetta sekä lisätä kehotuntemusta. 
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2 PSYKOFYYSINEN FYSIOTERAPIA  

 

Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, jossa tavoitteena on vahvistaa, tukea ja edis-

tää ihmisen liikkumis- ja toimintakykyä sekä voimavaroja kokonaisvaltaisesti (Kauranen 2017, 522). 

Siinä nähdään ihminen kokonaisuutena riippumatta siitä, millaisia ongelmia kuntoutujan toimintaky-

vyssä on. Psykofyysisen fysioterapiassa lähtökohtana on kehon, mielen sekä ympäristön kiinteä vuo-

rovaikutus ja yhteys toisiinsa. Psykofyysinen fysioterapia perustuu kokemukselliseen oppimiseen, 

jonka avulla asiakas saa selviytymiskeinoja ja ratkaisumalleja elämäänsä. Siinä havainnoidaan ja 

rentoutetaan jännitystiloja, harjoitellaan asentoja, liikkeitä sekä kehon ja mielen reaktioita. Asioita 

tarkastellaan ihmisen kokemuksen ja elämyksen kautta. Kuntoutujaa ohjataan tiedostamaan oman 

kehon viestit sekä kohtaamaan tunteet. (Talvitie, Karppi ja Mansikkamäki 2006, 265–266). 

 

Vaikuttavuuden arvioinnissa korostuu asiakkaan oma kokemus ja kokemuksen merkitys asiakkaalle. 

Arviointi- ja tutkimismenetelminä käytetään päiväkirjaa, haastattelua ja havainnointia. Arvioinnin 

kohteena voi olla muun muassa kehon kokeminen, tunnistaminen ja hyväksyminen, hengitys, kivun 

määrä ja laatu, jännittyneisyys asennoissa ja liikkeissä, liikkeenhallinta, rentoutumiskyky, kehonkuva 

tai kehollinen vuorovaikutus. Onnistuessaan terapia voi lisätä kehonhallinnantunnetta, parantaa 

unen laatua ja määrää, lisätä itsetuntemusta, helpottaa jännittyneisyyttä sekä muuttaa ajatusmal-

leja. (Kauranen 2017, 522.)  

 

Psykofyysinen fysioterapia sisältää mm. liikeharjoitteita, hengitys- ja kehotietoisuusharjoituksia, eri-

laisia rentoutusmenetelmiä, pehmytkudoskäsittelyä sekä vuorovaikutusta vahvistavia harjoitteita 

(Psyfy.net s. a.). Terapia voidaan toteuttaa ryhmä- tai yksilöterapiana. Hoitojaksot ovat yleensä kuu-

kausia kestäviä ja fysioterapiakertoja on 1–3 kertaa viikossa. (Kauranen 2006, 523). Psykofyysistä 

työskentelyä suositellaan ihmisille, joilla on  

• mielenterveyden ongelmia esim. masennusta, syömishäiriöitä tai paniikkioireita 

• neurologisten tai tuki- ja liikuntaelinsairauksien aiheuttamia toimintakykyhäiriöitä 

• stressioireita, unettomuutta, jännittyneisyyttä, ahdistuneisuutta tai uupumusta 

• pitkittyneitä kiputiloja 

• vaikeuksia perusliikkumisessa tai oman kehon tiedostamisessa 

• traumasta tai posttraumaattisesta stressireaktiosta aiheutuvia fyysisiä oireita (Psyfy.net s. 

a.). 

 

2.1 Psykofyysiset fysioterapiamenetelmät 
 

Psykofyysinen fysioterapia on kehitelty fysioterapeuttien, psykologien ja psykiatrien yhteistyössä 

Norjassa ja Ruotsissa, josta se on levinnyt Suomeen 1980-luvulla. Vaikka psykofyysinen fysioterapia 

määritellään fysioterapian erityisalueeksi, niin lähestymistapaa voi soveltaa kaikessa fysioterapiassa. 

(Kauranen 2017, 522.) Käytettäviä menetelmiä ovat Basic Body Awereness Therapy (BBAT), norja-
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lainen psykomotorinen fysioterapia, psykodynaaminen kehoterapia, Feldenkrais-menetelmä, Alexan-

der-tekniikka sekä erilaiset rentoutusmenetelmät esimerkiksi autogeeninen rentoutus sekä sovellettu 

rentoutus (Kauranen 2017, 523; Talvitie ym. 2006, 265). 

 

2.1.1 Basic Body Awareness Therapy 
 

Basic body awareness therapy (BBAT) perustuu Jacques Dropsyn teoriaan ihmisen olemassaolosta ja 

liikkumisen ulottuvuuksista. Dropsy kehitti menetelmää 1960–70-luvuilla ja piti kursseja Ruotsissa 

1970-luvulta lähtien, jolloin Gertrud Roxendal löysi menetelmän ja alkoi systemaattisesti soveltaa 

sitä fysioterapiaan. Lopulta alkuperäisestä Dropsyn menetelmästä psykotonia tuli fysioterapiamene-

telmä ”basal kroppskännedom”, ” basic body awareness therapy”. Roxendal väitteli aiheesta vuonna 

1985. (Psyfy.net s. a.) 

 

Aluksi BBAT:ia käytettiin Ruotsissa fysioterapian hoitomuotona psykiatriassa. Metodi, joka huomio 

ihmisen kokonaisuutena, levisi nopeasti myös muuhunkin fysioterapiaan. Siitä on tullut hyvin yleinen 

hoitomuoto erilaisiin kiputiloihin. Sitä voi käyttää ennaltaehkäisevästi esimerkiksi toipumaan ras-

kaasta elämäntilanteesta. Itämaiset harjoittelumetodit tai chi ja qigong perustuvat tietoisuuden ja 

kehon yhteyteen. BBAT on länsimainen muunnos tai chin ja qigongin liikemalleista, joka harjoittaa 

sekä kehoa että tietoisuutta eli kokonaista ihmistä. Harjoitukset on mukautettu ihmisen anatomian 

mukaan. Ne opastavat harmonisimman ja tehokkaimman tavan liikuttaa kehoa sekä vapauttaa ja 

vahvistaa niveliä ja lihaksia. Kehoon ja sen liikkeeseen keskittyminen kehittää myös läsnäoloa ja kes-

kittymistä. (Roxendal ja Winberg 2003, 16–17.) Harjoitukset ovat yksinkertaisia liikeharjoituksia ja 

ne suoritetaan perusasennoissa maaten, istuen ja seisten sekä kävellessä. Liikeharjoituksien lisäksi 

siinä voidaan myös tehdä äänenkäyttöharjoituksia, pariharjoituksia sekä pehmytkudoskäsittelyä. 

BBAT-harjoittelun oleelliset elementit ovat tasapaino, vapaa hengitys ja tietoinen läsnäolo. Nämä 

kolme elementtiä toistuvat jokaisessa harjoitteessa. Näiden lisäksi harjoittelun keskeisiä tekijöitä 

ovat suhde alustaan, keskilinjaan, liikekeskuksen hahmottaminen ja liikkeiden tehokkuus. (Kauranen 

2017, 523.) 

 

Kehotietoisuusterapiassa korostuu henkinen läsnäolo tässä ja nyt ja siinä harjoitetaan ruumista sekä 

tietoisuutta. Harjoittelun vaikutus kohdistuu kaikille olemassaolon tasoille. Jacques Drobsyn mukaan 

ihminen voidaan jakaa neljään olemassaolon tasoon, jotka ovat fyysinen, fysiologinen, psykologinen 

ja eksistentiaalinen taso. (Lähteenmäki ja Jaakkola 2005, 8.) Hän käyttää vertauskuvana hevosen 

vetämiä vaunuja, joissa vaunut ovat fyysinen taso, hevonen edustaa ihmisen fysiologista tasoa, kus-

kinpukilla istuva ajuri on psykologinen taso ja kyydissä istuva isäntä on eksistentiaalinen taso (Her-

rala ym. 2008, 22). Kaikki neljä tasoa toimii saumattomana kokonaisuutena (Roxendahl ja Winberg 

2003, 25).   

 

Liikkuvuuden laatu on tuttu termi fysioterapiassa, ja sitä käytetään useissa BBAT-harjoitteissa. Huo-

miota kiinnitetään siihen, kuinka liikkeet ovat suoritettu. Tietoa on etsitty tutkimuksen avulla tera-

peuttisista vaikuttajista (therapeutic factors), jotka edistävät liikkuvuuden laatua liikkuvuuden tiedos-

tamisen kautta fysioterapiassa. Tekemistä valvoo fysioterapeutti, mutta potilaan kokemuksellisuus 
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on yhtä tärkeässä asemassa. Tasapainoinen ryhti, vapaa hengitys ja mielen tiedostavuus ovat mää-

ritelty pääasiallisiksi elementeiksi, kun tavoitteena on liikkuvuuden laadun parantaminen. Tutkijat 

toteavat, että BBAT:ia voidaan käyttää korvaavana työkaluna perinteisen fysioterapian sijasta, tai 

käyttää siitä perusliikkumisen työkaluja yhdessä perinteisen fysioterapian kanssa. (Skjaerven ja 

Mattson, 2016 59–63.) 

 

2.1.2 Psykomotorinen fysioterapia 
 

Norjalainen psykomotorinen fysioterapia (Norwegian psycho motor physiotherapy = NPMP) perustuu 

itävaltalaisen Wilhelm Reichin menetelmään, jossa keholliset oireet liitetään henkilön psykoanalyysiin 

(Kauranen 2017, 524). Psycho on kreikkaa ja se tarkoittaa sielua. Kuinka käsitän, ajattelen ja tulkit-

sen ympäristön ja itseni. Motor on latinaa ja se tarkoittaa liikettä, laittaa liikkeelle. Kuinka kehoni 

ilmentää, mitä tunnen ja koen. (Physio.no s. a.) Reichin mukaan vaikeat lihasjännitykset kertovat 

tukahdetuista tunteista. Samoin vaikeutunut hengitys, tunneperäiset tilat ja ongelmat ovat yhtey-

dessä toisiinsa. Ihmisen puolustusmekanismit ilmentyvät samanaikaisesti psyykkisesti ja fyysisesti. 

(Talvitie ym. 2006, 272–273.) 

 

NPMP:n perusajatus on, että psyyke ja keho ovat erottamattomia ja tunneperäisiä fyysisiä ja psyyk-

kisiä reaktiota ei pysty erottamaan toisistaan. Hengitys on menetelmässä keskiössä. Tunteet vaikut-

tavat hengitykseen. Tunteita ilmaistaan hengityksellä tai pidättämällä hengitystä. Toisaalta hengitys-

tavalla voimme vaikuttaa kokemukseemme. Kun vapautamme hengityksen, samalla vapautamme 

tunteita. Henkilön luonteenpiirteet, tunteet sekä ympäristön paineet näkyvät ryhdissä, tavassa hen-

gittää ja lihaksistossa. Ihmisen kehossa ei näy pelkästään hänen geneettiset tekijänsä vaan myös 

hänen elämänkaarensa. Norjalaisen psykomotorisen fysioterapian tavoite on tiedostamisen kautta 

saatu kosketus omiin voimavaroihin, lihaksiin ja hengitykseen. Menetelminä käytetään hengityksen 

vapauttamista, hierontaa sekä passiivisia ja aktiivisia liikkeitä. (Talvitie ym. 2006, 273-275.) 

 

Norjalaiseen psykomotoriseen fysioterapiaan perustuu osittain myös psykodynaaminen fysioterapia 

(engl. Psychodynamic physiotherapy) (Kauranen 2017, 524). Fyysiset menetelmät ovat hyvin pitkälle 

samoja, mitä harjoitetaan norjalaisessa psykomotorisessa fysioterapiassa (Talvitie ym. 2006, 276).  

 

NPMP:n vaikuttavuutta terveyteen on tutkittu puoli vuotta kestäneessä tutkimuksessa, jossa fysiote-

rapeutit ohjasivat menetelmää testiryhmäläisille kerran viikossa. Mittareina toimivat HRQOL SF-36 

(Health-related quality of life short form), NPRS (Nurmeric Pain Rating Scale), Rosenberg Self-Es-

teem Scale, 7-item Coping Scale ja Oslo-3 Social Support Scale. Puolen vuoden harjoittelun jälkeen 

testiryhmäläisten koettu elämänlaatu parani huomattavasti sekä elämän hallinta ja itsetunto parani-

vat. Myös koettu kipu väheni. (Bergland, Olsen ja Ekerholt 2018, 1–10.) Ekerholt ja Bergland ovat 

aikaisemmassa tutkimuksessaan selvittäneet potilaiden kokemuksia NMPN:stä. Tutkimuksessa haas-

tateltiin psykosomaattisista oireista tai tuki-ja liikuntaelin vaivoista kärsiviä potilaita. Potilaat olivat 

käyneet NPMP terapiassa vähintään kuusi kuukautta. Haastatellut kokivat, että kivun ja oireiden ym-

märtäminen voi parantaa oman tilanteen hyväksyntää ja hallinnan tunnetta. Potilaat kertoivat, että 
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he olivat kokeneet helpotusta, kun kivut olivat saaneet selityksen ja kipu oli todettu todeksi. Tunnis-

taminen/tiedostaminen voi olla vahvistava kokemus. (Ekerholt ja Bergland 2004, 403–408.) 

 

2.1.3 Feldenkrais-menetelmä 
 

Feldenkrais-menetelmän (engl. Feldenkrais method) isä on Moshe Feldenkrais. Menetelmä on synty-

nyt 1940-luvulla, ja Feldenkrais kehitti menetelmää kuolemaansa saakka. (Feldenkrais.fi s. a.) Fel-

denkrais-menetelmä on somaattinen eli kehollinen oppimismenetelmä, jossa havainnoidaan liikettä. 

Harjoitus alkaa yksinkertaisella, pienellä liikkeellä, jota pikkuhiljaa kehitetään useiden toistojen 

kautta niin, että lopulta liikkeessä on mukana koko keho. Harjoittelun tavoitteena on, että henkilö 

havainnoi liikettä ja pystyy tekemään muutoksia keskeyttämättä liikettä. Menetelmän avulla tietoinen 

havainnointikyky parantuu ja ihminen alkaa tiedostaa liikkeisiin liittyviä aistimuksia, tunteita ja aja-

tuksia. Liikesuorituksista alkaa tulla ergonomisempia, taloudellisempia ja järkevämpiä. Samaan ai-

kaan ihminen pois oppii huonoja liikemalleja. (Kauranen 2017, 524; Talvitie ym. 2006, 277.) 

 

Tutkimuksien perusteella Feldenkrais-menetelmää voidaan suositella vanhemmalla väestölle tasapai-

noharjoitteluksi ennaltaehkäisemään kaatumisenriskiä. Näyttöä on myös siitä, että Feldenkrais-me-

netelmä vähentää ponnistelua ja tehostaa liikkumista sekä lisää tietoisuutta. (Hillier ja Worley 2015.) 

Body awereness terapia (BAT), Feldenkrais-metodi ja perinteinen fysioterapia on todettu yhtä tehok-

kaiksi menetelmiksi epäspesifeissä tuki- ja liikuntaelin vaivojen hoidossa, kun arvioidaan psyykkisiä 

oireita, kipua ja minäkuvaa. Tutkimuksessa Body awereness terapia ja Feldenkrais toteutettiin ryh-

mässä. Perinteisessä fysioterapiassa menetelminä käytettiin hierontaa, lämpöhoitoa, akupunktiota, 

TENS:iä, joita yhdistettiin mobilisointiin, liikeharjoitteluun sekä suulliseen ohjaukseen. Kaikki mene-

telmät vähensivät erityisesti psyykkisiä oireita ja kivun voimakkuutta sekä vähensivät negatiivista 

minäkuvaa, mutta Body awereness terapia ja Feldenkrais-metodit olivat hieman tehokkaampi vähen-

tämään psyykkisiä oireita sekä kipua. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että psyykkinen ja 

fyysinen näkökulma tuki- ja liikuntaelinvaivojen hoidossa on parempi kuin pelkkä fyysinen lähesty-

mistapa. (Malmberg-Olsson, Armelius ja Armelius 2001, 77–92.) 

 

2.1.4 Alexander-tekniikka 
 

Alexander-tekniikan (engl. Alexander-tecnique) on kehittänyt australialainen Frederick Matthias Alex-

ander (1869-1955). Tekniikan keskeinen ajatus on kehon luontaisen tasapainon palauttaminen ja 

taito olla häiritsemättä tätä tasapainoa. Luontaisella tasapainolla on yhteys hyvinvointiin, toimintaky-

kyyn, mielen tasapainoon ja oppimiskykyyn. (Finstat.fi s. a.) Alexander-tekniikassa tavoitteena on 

psyykkisen ja fyysisen itsetuntemuksen lisääminen sekä muuttaa taakaksi koettuja tottumuksia. Pe-

rinteinen ohjausmuoto on yksilöohjaus, jossa oppilasta ohjataan sanallisesti ja manuaalisesti tasa-

painoisempaan asentoon ja liikkeeseen. Harjoitteet suoritetaan eri perusasennoissa makuulla, istuen 

ja seisten. Harjoittelun myötä asiakas oppii tiedostamaan ja välttämään vääriä toiminta- ja liikemal-

leja sekä ehkäisemään lihasjännityksiä. (Finstat.fi s. a.; Kauranen 2017, 524.) 
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2.2 Muut psykofyysisessä fysioterapiassa sovellettavat menetelmät  
 

Psykofyysisen fysioterapian periaatteet ja harjoitteet toistuvat usein itämaisissa harjoitusmuodoissa. 

Joogan ja tai chin tavoitteita on muun muassa lisätä kehotietoisuutta sekä rentouttaa kehoa ja 

mieltä. Harjoituksissa tietoisuus kohdennetaan hengitykseen, kehoon ja virtaavaan liikkeeseen. 

(Rinne 2012, 32; Tala 2012, 76.) Mindfulness on hyväksyvää tietoista läsnäoloa, toisin sanoen olla 

läsnä nykyhetkessä tietoisena siitä, mitä on juuri nyt. Siinä suhtaudutaan myötätuntoisesti omaa it-

seä ja maailmaa kohtaan ilman, että niitä pyritään muuttamaan. (Raevuori 2016, 1890.) Asahi taas 

puolestaan on kotimaassamme kehitetty kehon ja mielen liikuntamuoto, jossa yhdistyvät itämainen 

ja länsimainen terveysliikunta (Syvä-asahi 2019). 

 

Fysioterapeutti Mikko Niiranen toteaa haastattelussa, että psykofyysinen fysioterapia on lähestymis-

suunta, jota voi hyödyntää ihan missä vain ja mitä tahansa fysioterapian menetelmiä voi käyttää 

osana psykofyysisessä fysioterapiassa. Niiranen yhdistelee esimerkiksi hengitysterapiaa, BBAT:ia, tai 

chin ja asahin liikesarjoja, joita kutsuu liikeharjoitteluksi sekä zen-meditaatioharjoitteita, joita kutsuu 

keskittymisharjoitteiksi. (Haastattelu Niiranen, 2018) Samoin fysioterapeutti Tuija Hakkarainen ker-

too käyttävänsä osana psykofyysistä fysioterapiaa muun muassa joogatyyppisiä venytyksiä (Haastat-

telu Hakkarainen, 2018). 

 

Fysioterapeutteja haastatellessamme saimme kuulla, että käytännössä psykofyysinen fysioterapia 

voi olla fysioterapiamenetelmien ja muiden harjoitusmenetelmien yhdistelemistä (Hakkarainen 2018; 

Niiranen 2018). Seuraavaksi käsittelemme menetelmiä ja harjoitusmuotoja, joita on mahdollista 

käyttää osana psykofyysistä fysioterapiaa ja joista fysioterapiamenetelmät ovat saaneet vaikutteita.  

 

2.2.1 Jooga 
 

Jooga on kokonaisvaltainen elämäntaidon ja harjoitusmenetelmien kokonaisuus, jolla on juuret tu-

hansia vuosia vanhassa intialaisessa kansanperinteessä ja asketismissa. Tarkoitus on kehittää harjoi-

tuksia, jotka hoitavat kehoa ja mieltä sekä henkinen hyvinvointi, joka olisi pohjana mahdollisimman 

hyvälle elämälle. (Farhi 2009, 20.) 

 

Eri joogalajit sisältävät niin fyysisiä ja henkisiä harjoituksia sekä hengityksen hallintaa. Joogan har-

joittamisen keskeinen asia on sen omakohtaisuus. Asentojen eli asanoiden ja liikkeiden taustalla on 

luonnollinen tapa liikkua ja venyttää kehoa keskittyneesti, tietoisesti ja tasapainottaen koko ihmisen 

olemusta. Yhteys itseen usein paranee harjoitusten myötä, jolloin myös yhteys muihin kehittyy. Joo-

gan tavoite onkin yhteyden kokeminen ja ykseydentila. (Harjunpää 2018, 19.) 

 

Joogan ja fysioterapian välillä löytyy teemoja fysiologisesta, psykologisesta, hengellisestä, sosiaali-

sesta ja sivistyksellisestä näkökulmasta terveyden kannalta. Joogan fysiologisten hyötyjen todetaan 

olevan: sydän- ja verenkiertoelimistön vahvistaminen, verenpaineen tasoitus, immuunijärjestelmän 

parantaminen, punasolujen määrän kohottaminen, kaiken kaikkiaan keuhkojen toiminnan edistämi-

nen sekä sykkeen ja hengitystiheyden alentaminen. Tuki- ja liikuntaelinten tasolla sanotaan, että 



         
         12 (38) 

 

joogaharjoitteet voivat vaikuttaa tuki- ja liikuntaelimiin, kuin myös hermojärjestelmään mobilisoinnin 

avulla niin nivelissä kuin hermoissakin. Näin ollen joogaharjoitteita voidaan suositella mukaan otetta-

vaksi fysioterapeuttiseen harjoitteluun. Joogan tuomat monet fysiologiset vaikutukset vahvistavat 

kehoa, mutta etenkin joogan tuoma hengellinen perusta voi tukea fysioterapeuttista kuntoutusta. 

(Posadzki and Parekh, 2009, 66–70). 

 

2.2.2 Mindfulness 
 

Buddhalainen psykologia uskoo, että mieli tekee koko ajan virheitä ollessamme tietoisia asioista. 

Mieli tavallaan näkee maailman omien mielenkiinnonkohteidensa ja konseptiensa läpi, eikä ole kyke-

nevä näkemään maailmaa sellaisena kuin se todellisuudessa on. Näin ollen mieltä tulee harjoittaa, 

jotta se olisi kykenevä reflektoimaan maailmaa kirkkaammin ja tarkemmin ilman korruptiota. (Kle-

mola 2015, 15–16.) 

 

Mindfulnessin vaikutuksista mieleen, aivoihin, kehoon ja käyttäytymiseen on arvioitu vuosien 2003–

2008 välillä tehtyjen tutkimusten perusteella. Sekä perus- että kliinisten tutkimusten perusteella to-

dettiin, että elämällä tiedostavammin on yhteyksiä vähempään emotionaaliseen kärsimykseen, posi-

tiivisempaan elämänasenteeseen ja parempaan elämänlaatuun. Sen lisäksi mindfulness-harjoitukset 

voivat vaikuttaa aivoihin, autonomiseen hermojärjestelmään, stressihormoneihin, immuunijärjestel-

mään ja terveydentilan käyttäytymismalleihin; syömiseen, nukkumiseen, nautintoaineiden väärin-

käyttämiseen suotuisalla tavalla. (Greeson 2008, 10–18.) 

 

2.2.3 Tai chi 
 

Tai chi yhdessä siihen liittyvien chi kung-harjoitusten kanssa auttaa ihmistä päästämään irti jännityk-

sistä ja nykyelämän paineista. Kiinalaisesta filosofiasta juurensa juontava laji perustuu vastavoimien 

eli yinin ja yangin harmoniseen vuorotteluun ja antaa välineitä toimia tarkoituksenmukaisemmin 

myös arjen tilanteissa. Rauhallinen omaan kehoon, hengitykseen ja virtaavaan liikkeeseen keskittyvä 

harjoittelu rentouttaa ja vähentää stressiä. “Säännöllisen tai chi-harjoittelun on osoitettu parantavan 

keskittymiskykyä, unen laatua ja elämänhallinnan tunnetta. Sitä on myös menestyksekkäästi käy-

tetty mm. masennuksen ehkäisyssä ja hoidossa muiden hoitomuotojen rinnalla.” Luonnolliset liikera-

dat ja yksityiskohtaisesti määritellyt asennot ylläpitävät ja parantavat nivelten liikkuvuutta ja saatta-

vat parantaa erilaisia tuki- ja liikuntaelinvaivoja. (taiji.fi.) Hall, Copsey, Richmond, Thompson, Fer-

reira, Latimer ja Maherin (2017, 227–230) mukaan tai chilla on mahdollisuus olla vaikuttavampaa 

kuin pelkkä venyttelyharjoittelu kroonisten tuki- ja liikuntaelinvaivojen kuntoutuksessa. 

 

2.2.4 Asahi 
 

Asahi Health -terveysliikunnan ovat kehittäneet hieman yli kymmenen vuotta sitten suomalaiset val-

mentajat Ilpo Jalamo, Timo Klemola, Keijo Mikkonen ja lääkäri Yrjö Mähönen. Asahin taustalla vai-

kuttavat Intian ja Kiinan vuosituhansia vanhat terveysliikunnan perinteet ja Asahin kehittäjät ovatkin 

kokeneita itä- ja länsimaisten liikuntalajien ohjaajia. Asahia aloitettiin kehittämään tarpeeseen lajista, 

jota voisi kuka tahansa harrastaa urheilutaustasta riippumatta ja joka vaikuttaisi fyysisen terveyden 
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lisäksi positiivisesti mielenterveyteen. Tarkoituksena oli luoda terveysliikunnan muoto, joka ennalta-

ehkäisee ja hoitaa yleisimpiä terveysongelmia, joita ovat niska-hartiaseudun ja selän vaivat, kaatu-

misista koituvat vammat, ikääntymisen myötä aiheutuva toimintakyvyn heikkeneminen sekä stressin 

aiheuttamat psykosomaattiset ongelmat ja masennus. "Asahi on fysioterapian kaltainen menetelmä, 

jossa ihminen itse hoitaa ja pitää huolta itsestään tekemällä joitakin yksinkertaisia ja luonnollisia lii-

kunnallisia harjoitteita." (Jalamo, Klemola, Mikkonen ja Mähönen 2007, 10–14.) 

 

Asahi on parhaimmillaan positiivisesti palkitseva, kun kehon liike, hengitys ja mielen keskittyminen 

yhdistetään tasapainoiseksi kokonaisuudeksi. Liikkumisen tapa sisältää syvällisiä psyykkis-fyysisiä 

periaatteita, koska harjoittaessa kehonkannattelu paranee, tietoisuus kehon jännitystiloista terävöi-

tyy ja opitaan rentouttamaan kehoa. Länsimaisessa harjoittelussa näitä elementtejä on vähän. Asahi 

on kokonaisvaltaista kehon ja mielen harjoitusta, kokonaisuuden harjoittamista, jossa tavoitteena on 

pitää ihminen toimintakykyisenä, terveenä ja elämänhaluisena koko elämän ajan (Jalamo ym. 2007, 

10–14.) 

 
3 PSYKOFYYSISEN FYSIOTERAPIAN HARJOITTEIDEN PERUSTEITA JA YLEISIMMÄT HARJOITTEET 

 

”Psykofyysisen fysioterapian näkökulma ja sille tyypilliset fysioterapian keinot ovat sovellettavissa 

kaikilla fysioterapian osa-alueilla ja kaikki fysioterapian keinot ovat käyttökelpoisia psykofyysisessä 

fysioterapiassa” (Lähteenmäki ja Jaakkola 2005, 6). Fysioterapeutin tehtävä on pyrkiä löytämään 

asiakkaan kanssa sopiva harjoite, johon hän on valmis ryhtymään. Alkuun harjoitus voi olla jotain 

pientä kuten liike, kosketus tai venytys, joka lisää kehon elävyyttä. Jotain, josta asiakas löytää voi-

mavaroja. (Lähteenmäki ja Jaakkola 2009, 9-10.) Mikko Niiranen on Lähteenmäen ja Jaakkola 

kanssa samoilla linjoilla. Hän kertoi, että fysioterapeutilla tulisi olla laaja kokemus eri menetelmistä, 

joita voi kokeilla asiakkaan kanssa. Lopulta asiakas itse päättää mikä auttaa ja mihin itse on valmis. 

(Haastattelu, Niiranen, 2018.)  

 

Psykofyysisen fysioterapian eri menetelmissä toistuvat usein samat perusperiaatteet juurtuminen 

alustaan, keskusta sekä keskilinja. Nämä perusperiaatteet toistuvat eri alkuasennossa makuulla, is-

tuen ja seisten tehdyissä harjoituksissa. Harjoitteet ovat yleensä hengitysharjoituksia, rentoutushar-

joituksia, ruumiinhahmotusharjoituksia (kehotietoisuusharjoituksia) ja manuaalista käsittelyä (Läh-

teenmäki ja Jaakkola 2007, 8). Psykofyysisessä fysioterapiassa tehdään myös liikeharjoitteita riip-

puen siitä mitä menetelmää käytetään sekä vuorovaikutusta vahvistavia harjoitteita.  

 

3.1 Maadoitus 
 

"Anna painon laskeutua jalkaterien läpi lattiaan. Juurien kautta löydät tasapainon ja vakauden". 

(Aalto 2018, 11). Tasapainon ja rentoutumisen lähtökohta on turvallinen ja laaja kosketus alustaan 

(Herrala ym. 2008, 93). Sen kehon osan, joka on kosketuksissa alustaan, tulee juurtua maahan. Ak-

tiivinen juurtuminen toisin sanoen maadoitus synnyttää kimmovoiman, joka palauttaa maalle luovu-

tetun painon ja saa kehon pidentymään ylöspäin. Juurtuminen synnyttää työnnön, joka kimpoaa ke-
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hon läpi hengittäessä, jolloin kyse on dynaamisesta juurtumisen ja työnnön vuorotahtisesta hienova-

raisesta liikkeestä. (Farhi 2009, 50–52.) Kaikki nämä periaatteet toistuvat eri lähtöasennoissa, oli 

kyseessä makuu-, istuma- tai seisoma-asento. 

 

3.2 Keskusta 
 

Keskusta eli solar plexus sijaitsee ylemmän ja alemman liikekeskuksen risteysalueella, 1-3 lannenika-

mien korkeudella. Alempi liikekeskus koostuu lantiosta, alaraajoista ja jalkateristä, joissa sijaitsee 

voima, tuki, turvallisuus ja juuret. Ylempi liikekeskus koostuu päästä, hartiaseudusta, yläraajoista ja 

rintakehästä. Ylemmässä liikekeskuksessa sijaitsevat tunteet, puhe, kieli, kommunikaatio ja luovuus. 

Nämä kaksi liikekeskusta ovat toisiinsa yhteydessä keskustan, eli solar plexuksen kautta. Keskustan 

alueella liikekeskuksia yhdistävä tekijä ja voiman lähde ovat hengityksen ja sydämen rytmiset toi-

minnot. Keskustan kautta ohjautuvat myös vartalon kiertoliike sekä sivuttaiset taivutukset. (Herrala 

ym. 2011, 95–96; Roxendal ja Winberg 2002, 68–69.) 

 

Joogassa liikkeen lähtemistä keskuksesta raajoihin ja takaisin sieltä kutsutaan napasäteilyksi. Na-

pasäteily luo energian virtaukseen perustuvan mallin, jossa kehon keskus ja raajat asettuvat sopu-

sointuisasti suhteessa toisiinsa. Liike lähtee keskeltä vatsaa ja säteilee sieltä raajoihin tai toisinpäin. 

Tässä hengityksestä lähtevä luonnollinen laajeneva tai supistuva liike kulkee virtaavasti keskustan ja 

ääripäiden välillä. (Farhi 2009, 53.) 

 

3.3 Keskilinja 
 

Tietoisuus kehon pystysuorasta asennosta, sen linjauksesta maahan ja painovoimaan nähden mah-

dollistaa kohtuullisen suuren voiman käytön suhteellisen pienellä fyysisellä ponnistuksella. Monissa 

itämaisissa itsepuolustuslajeissa kuten tai chissa käytetään hyväksi juuri kehon optimaalisen asen-

non antamaa voimaa. Harjoittamalla kehon pystyakselin tiedostamista, opitaan samalla tiedosta-

maan ergonominen asento. Pystyasennon hyvästä hallinnasta on hyötyä istuessa ja seistessä pit-

kään. Ergonomisessa asennossa selkä ei väsy eikä kipeydy. (Jalamo ym. 2007, 101–103.)   

 

Keskilinja on kehon läpi kulkeva kuvitteellinen linja. Se kulkee päälaen korkeimmalta kohdalta selkä-

rangan etupuolelta vatsan keskellä sijaitsevaan keskipisteeseen ja siitä alas jalkovälin pisteeseen. 

Keskilinja ei sijoitu pelkästään kehon sisään vaan se jatkuu päälaesta ylös kattoon ja jalkovälistä alas 

lattiaan. (Jalamo ym. 2007, 112–113; Roxendahl ja Winberg 2003, 65.)  

 

Hyvässä pystysuorassa asennossa pää, niska ja selkä asettuvat optimaaliseen asentoon. Pää suun-

tautuu eteen ja ylös, niin kuin kannattelisi jotain pään päällä. Samalla kun pää kohottautuu ylös, niin 

häntäluu hieman vajoaa ja lantiokori kevyesti kääntyy, niin että alaselkä ojentuu ja rentoutuu. Pään 

ja niskan pitäminen pystyasennossa on tärkeää. Hyvässä, neutraalissa asennossa pää on pystyasen-

nossa selkärangan jatkeena. Selkärangan pystylinjauksen ja pään asennon lisäksi merkittävää on 

myös, kuinka hartiat asettuvat. Neutraalissa asennossa hartioita ei vedetä taakse eivätkä ne luhistu 
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eteen. Kylkiluut muodostavat ellipsin kaaren selkärangan ja rintalastan ympärille. Hartikoiden asettu-

essa optimaaliseen asentoon lapaluut lepäävät kaaren päällä hieman eteen kaartuen. (Jalamo ym. 

2007, 101–110.) 

 

3.4 Hengitys 
 

Hengitys on automaattinen elintoiminta, mutta sitä pystyy myös itse säätelemään. Hengityksen vai-

kuttamisen lähtökohtana on havainnoida oman hengityksensä liikettä ja rytmiä keskittyneesti. (Mar-

tin 2016, 21.) Jutta Aallon mukaan (2018, 54) hengityksen rentouttamisen taito on yksi merkittävim-

mistä keinoista vaikuttaa omaan terveyteen. Harjoittelemalla tietoisesti säätelemään ja erityisesti 

rentouttamaan hengitystä, voi suoraan vaikuttaa autonomiseen hermostoon ja täten sekä henkiseen 

että fyysiseen stressiin, ja näin ollen omaan terveyteensä. 

 

Sisäänhengitys kannattelee kohoavaa liikettä ja uloshengitys vajoavaa liikettä. Hengitysrytmin ja liik-

keen ollessa rauhallisia, hengitys syvenee itsestään. Rytmityksen tarkoitus on vaikuttaa mielentilaan 

rauhoittavasti. Hengitystekniikalla on tarkoitus vahvistaa ihmisen kehon keskustan kokemusta, joka 

toimii parhaimmillaan koko persoonan tahdonvoiman, tyyneyden, mielen ja kehon yhteyspaikkana. 

(Jalamo ym, 2007, 125.) 

Palleahengitys on ihmisen luonnollinen hengitystekniikka. Pallea on keskeisimmässä roolissa kaikista 

hengityslihaksista. Vatsan alueen annetaan kohota sisäänhengityksen aikana ja rentoutua uloshengi-

tyksen aikana. Jännittynyt pallea voi tuottaa hengitystä puristavan tunteen lisäksi kipua hartiaseu-

dulle siksi, että kaularangan hermotus on yhteydessä palleaan ja sen jännittyessä tunne leviää myös 

hartioille. Pallea on yksi ensimmäisistä tunteisiin reagoivista lihaksista ja sen toiminta muuttuu sitä 

mukaan, mikä tunne milloinkin vallitsee. (Aalto 2018, 54–57.) 

 

3.5 Kehotietoisuus 
 

”Kehotietoisuudella tarkoitetaan sisäistä tunnetta kehostamme”. Se on tiedostamista kehon osista, 

missä ne sijaitsevat, tuntuvat, ja mitä ne tekevät. Kehotietoisuus kehittyy iän myötä ja se luetaan 

osaksi tietoisuustaitoja. Keho aistii kehon omia fyysisiä, tunnetason ja ympäristöstä tulevia viestejä. 

Kehotietoisuus on pysähtymistä, läsnäoloa sekä kehontuntemuksien ja aistimuksen kuuntelua. Ar-

jessa saatamme huomioida kehoyhteyden katkeamisen vasta kun asento, jossa olemme tuottaa fyy-

sistä epämiellyttävyyttä tai jopa kipua. (Siira ja Palomäki 2016, 41.) 

 

Kehomme ja tietoisuutemme ovat osa persoonaamme. Kehomme avulla voimme toimia maailmassa. 

Keho varastoi kokemuksiamme ja se reagoi tunteisiimme. Kehossa on sekä kokemuksen että liikkeen 

ulottuvuudet ja kehotietoisuus termi sisältää nämä molemmat ulottuvuudet. Kokemusulottuvuus si-

sältää kehon elämykset ja kokemukset kuten tietoisuuden omasta kehosta. Liikeulottuvuus käsittää 

muun muassa kyvyn hallita ja ohjata kehoa ja sen liikkeitä. Kehotietoisuusterapiassa harjoitteiden 

yksi tavoite on tulla tietoisemmaksi omasta käyttäytymisestä ja tavoista. Roxendal ja Winberg tiivis-

tävät asian niin, että käyttäytyminen on sitä, mitä teemme ilman tietoisuutta, kun taas toiminta vaa-

tii tietoisia päätöksiä ja läsnäoloa. Käyttäytymisemme on hyvin juurtuneita tapoja. Niitä ohjelmoivat 
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alemmat aivojen osat ja selkäydin. Ryhti ja tapamme liikkua ovat esimerkiksi osa käyttäytymis-

tämme. Ryhdin tai liikkumistavan muuttaminen vaatii tiedostamista ja tietoista harjoittamista. Uu-

desta tavasta tulee käyttäytymistä silloin, kun se tapahtuu tiedostamatta. (Roxendal ja Winberg 

2003, 52–53.) 

 

Kehotietoisuusharjoituksissa on tärkeää, että ne tehdään kehoa kuunnellen. Jos harjoituksia suorit-

taa liikaa, ne saattavat jopa lisätä kehon jännittyneisyyttä. Harjoituksia tehdessä mieli kannattaa pi-

tää avoimena, uteliaana ja tiedostavana. Kehotietoisuusharjoitukset ovat mm. kehon maadoitushar-

joituksia, jotka auttavat kokemaan kehon elävänä ja niiden avulla saa paremman ja syvemmän yh-

teyden kehoon. Harjoituksina käytetään myös kehon skannausta, jossa tarkastellaan kehon tunte-

muksia neutraalilla tavalla sen kaikissa osissa, myös niissä, joissa saattaa ilmetä kipua tai jännitystä. 

(Siira ja Palomäki 2016, 41.) 

 

3.6 Rentoutus  
 

Rentoutumismenetelmät jaetaan kahteen pääryhmään; aktiivisiin sekä rauhoittumis- ja mielikuvame-

netelmiin. Aktiivisissa menetelmissä lihasta jännitetään ja laukaistaan jännitys, esimerkkinä jännitys-

rentoutusmenetelmä. Myös liikeharjoittelu luetaan aktiivisiin menetelmiin. Rauhoittumis- ja mieliku-

vamenetelmissä rauhoitetaan mieltä, jolloin ihmisen tunnealueet sekä mielikuvakeskukset aktivoitu-

vat. Rentoutumismenetelmän valinnalla halutaan pääsääntöisesti vaikuttaa keskittymiskykyyn sekä 

saavuttamaan tila, jossa henkilö tuntee pystyvänsä kontrolloimaan tunteitaan, psyykkisiä reaktioi-

taan sekä kehoaan. (Kataja 2003, 53–54.) 

 

Rentoutuessa ihmisen tajunnantila muuttuu. Se vaihtelee valvetilan, rentoutumisen ja unen välillä. 

Kun rentoutumismenetelmällä saadaan fysiologinen rentoutumisreaktion aikaan, sympaattinen her-

moston toiminta vähenee ja parasympaattinen hermosto aktivoituu. Rentoutuessa aivojen sähkö-

magneettinen aktivaatio vähentyy ja endorfiinin tuotanto lisääntyy. Rentoutumisella on myös pitkäai-

kaisia vaikutuksia. Autonomisen hermoston toiminta tasapainottuu ja stressihormonipitoisuudet las-

kevat, joka vaikuttaa immunologisiin, hormonaalisiin ja hermostollisiin järjestelmiin. Rentoutumisella 

on myös psyykkisiä vaikutuksia. Se parantaa stressin sietokykyä ja vähentää ahdistuneisuutta ja ma-

sennusta. (Kauranen 2017, 525.) 

 

Rentoutumisen saavuttaminen on yksilöllistä, eli sama menetelmä ei sovellu kaikille. On hyvä testata 

erilaisia menetelmiä ja näin löytää sopiva menetelmä itselle tai asiakkaalle. Menetelmän valintaan 

vaikuttaa myös se, miksi rentoutusta aloitetaan harjoittelemaan. Onko tarve helpottaa stressiä, ah-

distuneisuutta, edistää nukahtamista, edistää palautumista tai joku muu syy. Rentoutumisen saavut-

tamiseksi ja tehostamiseksi voidaan käyttää apuna esimerkiksi musiikkia tai mielikuvia. (Kataja 2003, 

52–53.) 

 

Erilaisia rentoutumismenetelmiä on lukuisia ja niitä on tutkittu eri sairauksien vaivojen hoidossa esi-

merkiksi ahdistuneisuuden hoidossa. Jokaista meistä joskus jännittää ja voimme olla vähän ahdistu-
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neita esimerkiksi ennen tärkeää tapahtumaa. Normaalin ahdistuksen ja yleistyneen ahdistuneisuus-

häiriön raja on epäselvä, mutta onpa sitten kyse kummasta tahansa, niin rentoutumismenetelmien 

käyttö soveltuu ahdistuksen tunteen lievitykseen. Manzoni, Pagnini, Castelnuovo ja Moninari (2008) 

mukaan rentoutusmenetelmät vähentävät ahdistuneisuutta ja sovellettu rentoutus, Jakobsonin prog-

ressiivinen rentoutus ja meditaatio ovat tutkimuksien mukaan vaikuttavimpia menetelmiä ja tehok-

kainta on pitkäkestoinen kotona tehty harjoittelu. Palleahengitystä käsittelevässä tutkimuksessa har-

joiteltiin kahdeksan viikkoa säännöllisesti palleahengitys rentoutusta ohjauksessa sekä itsenäisesti. 

Harjoittelun jälkeen voitiin todeta, että harjoittelumuoto vähentää tehokkaasti ahdistusta, eikä sillä 

ole mitään negatiivisia sivuvaikutuksia. (Chen, Huang, Chien ja Cheng 2016, 329–336.) 

 

3.7 Pehmytkudoskäsittely  
 

Pehmytkudoskäsittelyn rajaamme hierontaan, jota myös rentoutumismenetelmänä käytetään. Hie-

rontaa voi toteuttaa yksin tai yhdessä toisen henkilön kanssa. Hieronnan lähtökohtana on verenkier-

ron vilkastuttaminen ja kivun vähentäminen. Tällä on useimmiten rentouttava ja stressiä lievittävä 

vaikutus. Ennen lihaksia rentouttavaa lääkitystä ja kiropraktikoita ihmisillä oli tapana hieroa kiputilo-

jaan pois. Itsehieronta ei kuitenkaan korvaa lääkärin toteuttamaa hoitoa vakavasti otettavissa lää-

kinnällistä hoitoa vaativissa sairauksissa. Useisiin akuutteihin jännitys-, stressi ja ahdistustiloihin 

omatoiminen itsehieronta voi olla kuitenkin nopea, mutta myös säännöllinen tapa hoitaa itseään. 

(Weber 2005, 12.) 

 

Klassisessa hieronnassa on kuusi perusotetta: sively, hankaus, täristys, pusertelu, ravistelu ja tapu-

tus. Otteita käytetään riippuen hoidettavasta alueesta, ja siitä, miten vaikuttavaa hieronnan halutaan 

olevan. Hierojan työkaluina toimivat kädet, ja koko käsivarren aluetta voikin käyttää moniulotteisesti 

erilaissa otteissa, lähtien sormista, kämmenestä, thenarista aina kyynärvarteen ja kyynärpäähän 

saakka. (Pihlam, Heiskanen, Luomala ja Kaaretsalo 2017, 59.) Itsehieronnassa hieronta suoritetaan 

itsenäisesti, ja tavoitteet voivat olla samalla tasolla kuin hierojan kanssa suoritetussa hieronnassa. 

Itsehieronta sopii henkilöille, jotka voivat kokea ahdistusta toisen ihmisen kosketuksesta tai ovat 

muuten epävarmoja vaikkapa siitä, miltä hieronnan tulisi tuntua. Itsehierontaa voi olla matalampi 

kynnys kokeilla, ja samalla oppii mistä oma keho nauttii sekä omia otteita on helpompi hallita. (Hal-

lenberg 2014, 42–43). 

 

Hieronnalla voidaan vaikuttaa stressihormonien erittymisen vähenemiseen, verenpaineen laskuun, 

hengityksen ja sydämen sykkeen laskuun, kivun lieventymiseen, ahdistuksen helpottumiseen, ma-

sennusoireiden lievittymiseen, solujen aineenvaihdunnan vilkastumiseen sekä hierottavan alueen 

verenkierron paranemiseen (Pihlam ym. 104). Mentaalisesti jokainen kokee hieronnan eri tavalla, 

mutta yleinen tavoite on rentoutuminen ja hyvän olon tuntemus.  

 

4 TERVEYDEN EDISTÄMISEN AINEISTO 

 

”Tavoitteena hyvä ja hyödyllinen terveysaineisto” -oppaan tavoitteena on antaa aineiston tuottajalle 

apuvälineitä terveyttä edistävän aineiston suunnitteluun, toteutukseen ja arvioinnin tueksi. Yleisenä 
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terveysaineiston tavoitteena voidaan pitää sitä, että aineisto vastaa tavoitellun kohderyhmän sen 

hetkisiä tarpeita. Löytyykö aineistosta voimavaroja tukevia elementtejä vai kohdentuen yksittäiseen 

ongelmaan liittyviin tarpeisiin? Neuvonta kannustaa yksilön, ryhmän tai koko yhteisön terveyden 

kannalta myönteiseen käyttäytymiseen. Terveysaineisto voi olla käyttökelpoista ja tarkoituksenmu-

kaista, vaikka oppaan mukaiset kriteerit eivät täyttyisikään. Aineiston luonteesta ja esitystavasta riip-

puu, mitkä kriteereistä ovat tärkeitä kyseisen aineiston näkökulmasta. (Rouvinen-Wilenius 2007, 3-

4.)  

  

Terveyden edistäminen voidaan tehdä promotiivisesta tai preventiivisestä lähtökohdasta. Promotiivi-

nen lähtökohta tarkoittaa elämänlaadun, itsen ja ympäristön terveyden edistämistä ennen sairauk-

sien tai ongelmien syntyä. Preventiivinen lähtökohta tarkoittaa jo syntyneiden ongelmien, kuten sai-

rauden tai sen uhan aikaista terveyden edistämistä. (Rouvinen-Wilenius 2007, 5.) Pohdimme näitä 

näkökulmia ja tulimme tulokseen, että rajaamme työmme ennaltaehkäisemiseen.  

   

Muutokseen tähtäävä terveyden edistäminen edellyttää, että ihmisen perustarpeet on tyydytetty. 

Toisin sanoen terveyden taustatekijöiden on oltava kunnossa, jotta voimavarat riittävät muuhunkin 

kuin arjesta selviytymiseen. Terveyden ylläpito käsittää terveyttä vahvistavien ja suojaavien tekijöi-

den ylläpidon mutta myös niiden vaalimisen ja vahvistamisen terveysaineistojen avulla. (Rouvinen-

Wilenius 2007, 7.) Pyrimme tuotoksellamme luomaan puitteita ihmisen tavalliseen arkeen pysähtyä 

oman hyvinvointinsa äärelle. Tavoitteena oli tuottaa materiaalia, jonka avulla ihminen saa lisää tie-

toa kehoa ja mieltä yhdistävistä tekijöistä, tavoista harjoittaa muun muassa omaa kehotuntemus-

taan, sekä löytää keinoja rentoutua niin kehon kuin mielen tasolla. Tämä kaikki kuitenkin vaatii voi-

mavaroja ja motivaatiota sekä perustarpeiden täyttymistä, jotta ihminen suo itselleen harjoitushet-

ken. 

 

5 HELLI-HARJOITTELUOHJELMA KEHITTÄMISTYÖNÄ  

 

“Kehittämistyöllä tarkoitetaan toimintaa, jonka tavoitteena on tutkimustulosten avulla luoda uusia tai 

entistä parempia palveluja, tuotantovälineitä tai -menetelmiä.” Kehittämistoiminnan tarkoitus on 

tuottaa uusia tai kehittää olemassa olevia tuotteita, tuotantoprosesseja tai järjestelmiä. Tutkimus- ja 

kehittämistoiminta, eli tutkiva kehittäminen tapahtuu yhä useammin määriteltynä ajanjaksona, eli 

projektina. Projekti eli hanke on aikataulutettu, tiettyyn tulokseen pyrkivä tehtävien kokonaisuus, 

ennalta määritetyn ryhmän toteuttamana. (Heikkilä, Jokinen ja Nurmela 2008, 21–25.) 

 

Hankkeen etenemisessä on erotettavissa useita peräkkäisiä vaiheita. Hankkeen eri vaiheita voivat 

olla ideointi- ja esisuunnitteluvaihe, suunnitteluvaihe, käynnistysvaihe, toteutusvaihe, päättämis-

vaihe, arviointivaihe ja käyttöönottovaihe. Jokaiseen hankkeen vaiheeseen kuuluu sille tyypillisiä teh-

täviä, joiden tarkoitus on kerätä tietoa päätöksenteon tueksi sekä toimia pohjatyönä seuraavalle vai-

heelle. (Heikkilä ym. 2008, 58.) Jaoimme opinnäytetyömme ideointi- ja esisuunnitteluvaiheeseen, 

suunnitteluvaiheeseen, toteutusvaiheeseen ja arviointivaiheeseen. 
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5.1 Ideointi- ja esisuunnitteluvaihe 
 

Työmme opinnäytetyön tekoprosessi alkoi jo ensimmäisen opiskeluvuoden kesänä, kun pohdimme 

meitä kiinnostavia aiheita. Ajatuksia oli psykofyysisestä fysioterapiasta, jonkinlaisen harjoitteluohjel-

man tai ohjauksen toteuttamisesta, sekä halusta tietää enemmän ihmisten mielipiteistä kehoa ja 

mieltä kokonaisuutena hoivaavasta harjoittelusta. Meillä oli tiedossa jo tuona kesänä, keneltä haluai-

simme toimeksiannon tilata. Kun sitten keskustelimme Coronarian psykofyysisen fysioterapian pa-

rissa toimivan fysioterapeutti Nina Massan kanssa, totesimme iloksemme, että meillä oli samanlaisia 

toiveita ja intressejä työn toteutukselle. Suunnittelupalavereiden myötä pääsimme yhteisymmärryk-

seen siitä, että toteuttaisimme videomuotoisen kotiharjoitteluohjelman (liite 1) yrityksen asiakkaiden 

käyttöön. Halusimme myös kerätä samalla tietoa asiakkaiden kokemuksellisuudesta harjoitteiden 

myötä, jotta toimeksiantaja saisi arvokasta palautetta tämän tyyppisestä psykofyysisten harjoitteiden 

toteuttamisesta, mutta myös siksi, että asiakkaat toteuttaisivat oman kokemuksellisuutensa arvioin-

tia harjoittelujakson aikana psykofyysisen lähestymisen oppien mukaisesti. 

  

Opinnäytetyömme ideointi- ja esisuunnitteluvaihe jatkui maaliskuussa 2018, kun haastattelimme 

alan asiantuntijoita, psykofyysistä fysioterapeuttista lähestymistapaa käyttäviä fysioterapeutteja Jul-

kulan sairaalasta, KYS:in psykiatrian osastolta ja Kuopion psykiatrian keskukselta. Saimme heidän 

haastatteluistaan hyvän lähtöponnistuksen työllemme saaden tietoa aiheen sisällöistä sekä vinkkejä 

lähdemateriaaleihin. Teimme opinnäytetyömme aihekuvauksen muun muassa näiden tietojen perus-

teella. 

 

5.2 Suunnitteluvaihe 
 

Opinnäytetyömme suunnitteluvaihe alkoi kesäkuussa 2018, kun keräsimme systemaattisesti teo-

riatietoa psykofyysisen fysioterapian juurista työsuunnitelmaa varten. Tämä teoriaperusta on lopulli-

sen työmme perustana. Käytännön harjoitteluvideoiden tekemiseksi teoriatieto erilaisista psykofyy-

sistä fysioterapiamenetelmistä ja näiden taustalla toimivista menetelmistä tarjosivat myöhemmin 

käytännön työkaluja harjoitteiden valintaan. Työsuunnitelman lisäksi hahmottelimme opinnäytetyöl-

lemme aikataulun, jossa tavoitteemme oli saada opinnäytetyömme valmiiksi keväällä 2019. Elo-

kuussa 2018 työsuunnitelmamme hyväksyttiin, jonka jälkeen kävimme allekirjoittamassa ohjeista-

mis- ja hankkeistamissopimukset tilaajamme kanssa.  

 

5.3 Toteutusvaihe 
 

Loppukesällä 2018 aloitimme jo toteutusvaiheen. Tällöin aloitimme harjoitteluvideoiden käsikirjoituk-

sen ja nauhoitimme ensimmäiset versiot videoista. Syksyn alussa toteutimme kuitenkin uudestaan 

videoinnit pienin korjauksin toimeksiantajan toiveesta. Teimme lisäksi rakenteellista suunnittelua vi-

deoiden editoimiseksi ja tuottamiseksi. Kuvasimme videot itse omalla laitteistolla, mutta teimme erik-

seen äänitykset ammattilaistuttavamme äänitysstudiolla. Loppueditoinnin teki toimeksiantajamme 

yhteistyökumppani loka-marraskuussa 2018. Lopulliset kolme videokokonaisuutta saimme asiakkai-

den käyttöön tammikuussa 2019, keräsimme loppupalautteen ja analysoimme sen. 
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Keväällä 2019 kokosimme vielä tutkimustietoa psykofyysisestä viitekehyksestä työmme tietoperus-

taan, selvitimme onnistuneen videoinnin ja terveysneuvonnan perusteita analysoidaksemme onnistu-

mistamme, sekä kirjoitimme pohdintaa, analysoimme asiakkaiden palautteet ja teimme loppukor-

jaukset ennen opinnäytetyön esittämistä ja palauttamista. 

 

5.3.1 Videoiden suunnittelu  
 

Videon suunnittelun aloitimme valitsemalla harjoitukset videoihin. Martin toteaa, ettei harjoitteita voi 

opetella mekaanisesti ulkoa, vaan niitä pitää itse harjoitella. Kyse on olemisen ja tekemisen sisäistä-

misestä itseen ja sen ilmaisemisesta toiselle osapuolelle. (Martin 2010, 130). Otimme vapauden 

käyttää omaa kokemustamme valitessa ja rajatessa harjoitteita videoille sen mukaan, mikä meistä 

tuntui helpoiten lähestyttävältä ja voimaannuttavalta. Meillä tekijöillä on paljon omakohtaista harjoit-

telukokemusta mieltä ja kehoa hellivistä harjoitteista, kuten joogasta, pilateksesta, mindfulness-har-

joitteista, hengitys -ja rentoutusharjoitteista. Harjoitteisiin otimme vaikutteita myös BBAT:sta, tai 

chista sekä asahista. Koska emme ole käyneet psykofyysisen fysioterapian erikoistumiseen tähtääviä 

lisäkoulutuksia, työskentelimme niillä työkaluilla, joita meillä videoita tehdessämme oli; sen hetkinen 

teoriatieto ja oma kokemus.  

   

Yksittäiset harjoitukset kokosimme kolmen eri teeman alle, jotka nimesimme Hengitys, Tietoinen 

keho sekä Helli keho ja mieli. Näistä teemoista muodostui kolme videokokonaisuutta. Hengitys-vi-

deokokonaisuudessa harjoituksissa keskitytään hengityksen havainnointiin ja syventämiseen. Tietoi-

nen keho-videokokonaisuudessa harjoituksien keskiössä on juurtuminen, keskusta ja kehon keski-

linja. Helli keho ja mieli-videokokonaisuudessa ajatuksena on kokonaisvaltainen rentoutuminen hie-

ronnan, kehon skannauksen sekä mielikuvaharjoituksen kautta. Kaikissa kolmessa videokokonaisuu-

dessa ohjaamme havainnoimaan myös kehotuntemusta, hengitystä ja rentouden tunnetta, jotka 

ovat psykofyysisen fysioterapian perusperiaatteita. 

 

5.4  Videoiden toteutus 
 

Kun videoiden sisältö oli hahmottunut, pystyimme jatkamaan käsikirjoitukseen. Hyvän videon toteu-

tuksessa on neljä työvaihetta; käsikirjoitus, kuvaus, editointi ja julkaiseminen (Ailio, 2015, 6). Kirjoi-

timme ylös kaikki harjoitteet ja puhutun tekstin käsikirjoitukset sekä toivomamme taustaäänet en-

nen käytännön kuvauksia ja äänityksiä. Pyysimme lisäksi toimeksiantajaltamme palautetta käsikirjoi-

tuksesta ennen kuvauksia.  

 

Ailion mukaan (2015, 38–47) videoiden kuvaamisessa tarkasteltavia teemoja ovat muun muassa ku-

van rajaus, valaistus, valittu ympäristö, äänitys ja editointi. Kuvasimme videokokonaisuudet omalla 

laitteistollamme kotioloissa. Käytimme videoiden teossa kokokuvatekniikkaa, jotta tila kuvattavan 

henkilön ympärillä on tasavertainen hänen kanssaan, mahdollisten liikkeiden noustessa videoissa 

myös esiin. Valaistuksen suhteen meillä oli käytössä ikkunasta tuleva valo, kattovalot sekä yksittäi-

nen jalkalamppu, sekä kynttilät tunnelmaa luomassa. Halusimme videoihin kotoisan miljöön sekä 
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välttää liian kliinistä lopputulosta. Kotiympäristöllä ja luonnollisella valaistuksella mielestämme saa-

vutimme tavoitteemme.  

 

Äänityksen toteutimme tuttavamme ammattilaistiloissa hänen avustuksellaan ja välineillään. Halu-

simme erikseen äänittää puheen videoiden taustalle, jotta videolla esiintyvään henkilöön olisi help-

poa samaistua ikään kuin asiakkaan roolissa. Halusimme lisäksi videoille rauhallista taustamusiikkia 

lisäämään rentouden tunnetta. Käytimme äänittäessä Shure SM7b mikrofonia ja Scarlett 2i2 + 

Cloudlifter CL-1 äänikorttia. Äänet editoitiin valmiiksi Reaper-sovelluksella, efektointi Reaperin si-

säänrakennetuilla plugineilla ReaComp sekä ReaEQ. Videoillamme tavoitteena on rauhoittua hetkeen 

ja halusimme, että puhuttu ohjaus on rauhallista ja hidasta, joka johdattelisi kuulijaa rentoutumaan. 

  

Videoiden alustava editointi tapahtui Huawei M20 tabletilla, ja käytössä oli KineMaster – Pro Video 

Editor ja Video Editor for Youtube-sovellukset. Lopullisesta videoiden editoinnista vastasi työmme 

osalta NTRNZ media, joka on toimeksiantajamme Coronarian yhteistyökumppani mediasisällön tuo-

tannossa. Lähetimme käsikirjoitukset kolmen erillisen videokokonaisuuden sisällöistä sekä ääninau-

hat ja videot, jotka NTRNZ:n henkilökunta editoi puolestamme ohjeidemme mukaisesti.  

 
5.4.1 Videoiden julkaiseminen 

 

Lopulliset videot valmistuivat vuodenvaihteessa 2018, jonka jälkeen lähetimme ne testiryhmälle. Ha-

lukkaita testiryhmään oli haettu tilaajamme asiakaskunnasta sekä omasta tuttavapiiristä ilmoituksella 

(liite 2.) vuoden 2018 kesän lopulla. Ilmoitus julkaistiin tilaajamme sekä omilla Facebook-sivuilla ja 

se oli myös nähtävillä tilaajamme toimitiloissa. Tavoittelimme ryhmään noin 10 osallistujaa, mutta 

kiinnostus aiheeseen yllätti meidät ja ryhmään ilmoittautui lopulta 28 osallistujaa. 

 

Alkuperäisen suunnitelmamme mukaan neljän viikon harjoittelujakso olisi toteutunut loka-marras-

kuun aikana. Videoiden editoinnissa kestikin suunniteltua pidempään, joten jouduimme muuttamaan 

aloitus ajankohdan tammikuun alkuun. Informoimme aikataulumuutoksesta testiryhmäämme. Tam-

mikuussa 2019 Coronaria latasi videot omalle Youtube -tililleen. Videot eivät olleet vielä tammi-

kuussa julkisia, koska halusimme, että testiryhmämme pääsisi harjoittelemaan niiden opastuksella 

ensimmäisenä.  

 

Linkki ensimmäiseen harjoitteluvideoon lähetettiin testiryhmälle tammikuun 7. päivänä. Harjoittelua 

suositeltiin tehtäväksi vähintään kolmena päivänä viikossa. Ohjeistimme testiryhmäläisiä pitämään 

neljän viikon harjoittelujakson aikana vapaamuotoista harjoittelupäiväkirjaa, johon voisi kirjata har-

joittelun jälkeen tuntemuksia ja heränneitä ajatuksia. Harjoittelupäiväkirjan avulla jakson lopulla olisi 

helpompi vastata palautekyselyyn. Seuraavina kahtena viikkona testiryhmälle lähetettiin uudet har-

joitteluvideot. Neljännellä harjoitteluviikolla testiryhmäläisille lähetettiin kaikki videot uudelleen ja he 

saivat valita vapaasti mieluisimmat harjoitteet, joita olivat edellisinä viikkoina harjoitelleet.  
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Psykofyysisessä fysioterapiassa vaikuttavuuden arvioinnissa korostuu asiakkaan oma kokemus. Har-

joittelupäiväkirjan avulla halusimme herätellä asiakkaita havainnoimaan omia kokemuksia, ja ky-

syimme niitä jakson lopuksi Webropol-palautekyselyllä (liite 3). Pyysimme kyselyssä palautetta har-

joitteluohjelman sisällöstä ja toteutuksesta.  

 

5.5 Harjoitteluohjelman arviointi 
 

5.5.1 Asiakkaiden palaute 
 

Asiakkaille jaettiin sähköpostilinkki Webropol-alustalle. Kyselyyn vastasi puolet osallistujista. Vastaa-

jista alle puolella oli kokemusta psykofyysisesta fysioterapiasta, mutta harrastuneisuutta joogan, tai 

chin, mindfulnessin, mediaation asahin tai jonkin muun lajin parista löytyi kuitenkin suurimalta 

osalta. Harjoitteluohjelman kiinnostavuus jakautui niin, että hieman päälle kolmannes vastanneista 

halusivat erilaista tukea oman kehon hyvinvoinnin parantamiseksi ja noin puolet vastanneista olivat 

”uteliaita” ja ”kiinnostuneita” kokeilemaan uutta harjoitteluohjelmaa ja kiinnostuneita psykofyysi-

sestä fysioterapiasta. Suurin osa vastanneista tunsi harjoitteiden olevan helposti lähestyttäviä ja liki 

kaikki kokivat harjoitteiden tuntemukset kehossa ”rentouttaville” tai ”rauhoittaville”.  Harjoituksia 

tehdessä noin puolet kokivat mielentasolla erilaisia kokemuksia ”Mieli keveni ja virkistyi kehon ren-

toutumisen myötä, tai toisinpäin. Koossa oleva tunne oli oikein hyvä ja vapauttavakin.” ”Itsemyön-

teisiä ajatuksia ja irtipäästyä stressistä.” ”Normaalia ajatustenjuoksua”. Ja noin kolmannes huomioi 

fyysisiä kokemuksia ”Kiinnitän huomiota hengittämiseen paremmin.” ”Lähinnä huomasi kuinka kireä 

keho itseasiassa on.” 

Asiakkailta saamamme palautteen mukaan, konkreettiset kehitysehdotukset koskivat siirtymäaikaa 

harjoitteiden välillä, jota toivottiin pidemmäksi ja rauhallisemmaksi. Monet kokivat lähtöasentona 

risti-istunnan liian haastavaksi ja harjoitteiden alkuohjeistukset olisivat voineet olla ääneenluetut 

sekä harjoitteet soittolistamuodossa. Kokonaisuudessaan kysymykset ja vastaukset löytyvät liitteestä 

3. 

 

5.5.2 Tilaajan palaute 
 

Pyysimme työn tilaajalta palautetta Helli-harjoitteluohjelmasta, ohessa saamamme palaute: 

”Mielestäni ovat tosi monipuolisia ja toimivia. Erityisesti Annin rauhallinen, selkeä ääni on näihin tosi 

sopiva. Pidän siitä, että tunnelma on rauhallinen ja kiiretön, mukavasti taukoja. Visuaalinen ilme on 

myöskin tähän oikein sopiva ja ohjeistus toimii siis sekä sanallisesti, että visuaalisesti. Harjoituksia 

on eri alkuasennoissa, jossain vaiheessa mietin, että oliko risti-istunnallle mitään vaihtoehtoa, voi 

olla monelle aika hankala asento. Videoissa on harjoituksia eri psykofyysisen fysioterapian alueelta, 

ja näissä tulee tärkeimmät asiat esille, kehotietoisuus, hengitys, keskilinja, tuota hierontaa/koske-

tusta, oman kehon kuulostelua monella tapaa. Ihan näin pienellä testaamisella toimivat hyvin, toivat 

ajatukset omaan kehoon ja rauhoittivat mieltä. Hyviä läsnäoloharjoituksia. 
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Olette mielestäni valinneet harjoitukset hyvin ja palvelevat tätä työtä. Noista harjoituksista myös vä-

littyy taustanne ohjaajina, harjoituksia tehdessä tulee turvallinen olo, sellainen, että olette perehty-

neet tähän aiheeseen. Kaikenkaikkiaan näistä välittyy sellainen hyvin rauhallinen tunnelma, joka so-

pii hyvin tähän teemaan.” 

 

5.5.3 Oma arvio  
 

Pohdimme pitkään tapaa, jolla toteuttaisimme tuotoksen. Vaihtoehtoina olivat esimerkiksi ryhmä-

muotoiset ohjaustunnit, joilla kävisi ennalta sovittu joukko asiakkaita toteuttamassa harjoitteita mei-

dän ohjauksessamme. Tämän toteutustavan osalta tuli muun muassa aikataulu- ja kustannusresurs-

sit vastaan. Lopulta päädyimme videoihin ja äänitteisiin, joista olisi tilaajallekin pidempiaikaista hyö-

tyä. Harmillisesti tämän toteutusvalinnan johdosta psykofyysisen fysioterapian toteutuksen yksi tär-

keimpiä teemoja eli kokemuksellisuus jouduttiin rajaamaan pois. Kokemuksellisuus tosin toteutui 

siinä määrin, että harjoitteluohjelmaan osallistujat sitoutuivat tietyn ajan harjoitteiden suorittami-

seen, jonka aikana pyysimme pitämään harjoittelupäiväkirjaa. Harjoittelujakson päätteeksi lähe-

timme palautekyselyn, jossa muun muassa kysyttiin miltä harjoitteet tuntuivat kehossa ja herätti-

vätkö harjoitteet minkälaisia ajatuksia ja tunteita.   

 

Harjoitteluvideoista pyrimme saamaan helpostilähestyttävät ja mahdollisimman monelle soveltuvat, 

jossa onnistuimme hyvin. Videoihin valitsimme harjoitukset, jotka itse koimme miellyttävinä ja ren-

touttavina ja saadun palautteen perusteella asiakkaat olivat kokeneet harjoitteet samoin. Harjoitte-

luohjelman valmistuttua nimi ”Helli” selkiytyi mieleemme, joka mielestämme kuvaa hyvin harjoitte-

luohjelman sisältöä ja henkeä. 

 

Alkuperäinen tavoitteemme oli kuvata videot luonnossa. Toteutimme ensimmäisten videoiden ku-

vaukset ulkona omalla kalustollamme loppukesästä. Ensimmäisten videoiden laatu ei kuitenkaan ai-

van miellyttänyt ryhmäämme eikä tilaajaa. Jouduimme järjestämään uuden videokuvauksen, jolloin 

kesä oli ennättänyt kääntyä syksyksi ja ulkona kuvaaminen ei ollut enää vaihtoehto. Mielestämme 

luontoympäristö olisi toiminut videoilla paremmin.  

 

Käytimme harjoitteiden suunnitteluun, käsikirjoitukseen ja videointiin paljon aikaa. Mietimme pitkään 

puheosuuksien sanamuotoja sekä tempoa millä harjoitus etenee. Kun lopulliset videot valmistuivat, 

niin mieleemme tuli vielä asioita, joita olisi voinut sanoa toisin ja harjoitukset olisivat voineet edetä 

jopa vieläkin hitaammin. Ryhmällämme ei ollut aikaisempaa kokemusta harjoitteluvideoiden nauhoit-

tamisesta, joten kaikkia tekijöitä emme pystyneet ottamaan huomioon hyvästä suunnittelusta huoli-

matta. 

 

Rouvinen-Wilenius (2007, 9) toteaa, että terveysaineiston laatukriteereitä ovat muuan muassa voi-

maannuttaa ja motivoida terveyden kannalta myönteisiin päätöksiin sekä antaa tietoa keinoista, 

joilla parantaa elämänlaatua tai käyttäytymistä. Harjoitteluohjelmamme on kannustanut ihmisiä otta-

maan aikaa itselleen ja rentoutumiselle. Harjoitteilla olemme antaneet asiakkaille työkaluja rentoutu-

misen edistämiseksi ja kehotuntemuksen lisäämiseksi.  
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Yhteenvetona voimme todeta, että videoiden teko oli prosessina pitkä antoisa ja opettavainen koke-

mus. Olemme lopputulokseen tyytyväisiä ja videot ovat meidän ryhmämme näköisiä. 

 

6 POHDINTA 

 

6.1 Kehittämistyön arviointi 
 

Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tuottaa tilaajamme asiakkaille kehoa ja mieltä hellivä harjoitte-

luohjelma, joka perustuu psykofyysisen fysioterapiassa käytettyihin menetelmiin sekä kerätä pa-

lautetta siitä, kuinka asiakkaat kokevat harjoittelun. Lopputuotoksena toteutimme tilaajallemme 

Helli-harjoitteluohjelman, joka on julkaistu tilaajamme Youtube-tilillä. Keräsimme asiakkailta pa-

lautetta harjoitteluohjelmasta, jonka käsittelimme tiiviisti opinnäytetyössämme. Palautteen analy-

sointi joudumme pitämään suppeana, jotta opinnäytetyömme laajuus pysyisi kohtuullisena. Pa-

lautetta lukiessamme olisimme halunneet paneutua niihin huomattavasti tarkemmin. Palautteiden 

perusteella olisi mielenkiintoista lähteä kehittämään harjoitteluohjelmaa, jossa asiakkaiden yksilölli-

set tarpeet voisi huomioida paremmin, kuten rajoitukset asentojen kanssa tai sopivia harjoituksia 

työn lomassa suoritettavaksi.  

 

Psykofyysinen fysioterapia on menetelmänä vielä tuntematon, joten opinnäytetyömme tavoite oli 

myös tehdä menetelmä tutuksi tilaajamme asiakkaille. Oma ymmärryksemme psykofyysisestä fy-

sioterapian lähestymistavasta lisääntyi ja psykofyysinen fysioterapia sai näkyvyyttä tilaajamme yri-

tyksessä sekä asiakkaat saivat Helli-harjoitteluohjelman myötä kokemusta siitä, millaista psykofyysi-

set harjoitteet voivat olla. 

 

Moniammatilliset yhteistyötaidot kehittyivät sekä kommunikointi-, suunnitelmallisuus- sekä työnjaka-

misen osalta. Olemme päässeet kehittämään heikkouksiamme oppimalla toisiltamme. Uskomme, 

että jokainen ryhmän jäsen on oppinut tällä taipaleella arvokkaita tiimi- ja projektityötaitoja. Työn 

edetessä aloimme tunnistamaan omia, sekä toistemme vahvuuksia ja heikkouksia, joita sitten py-

rimme hyödyntämään siinä kohtaa, kun kiire meinasi tulla jonkin asian hoidossa. Suunnitellussa ai-

kataulussa pysyimme loppujen lopuksi oikein hyvin, mutta haasteita koimme alkusyksyn osalta tilaa-

jamme tuotantoyhtiön projektiin mukaan tulon myötä. Toinen kiireinen hetki työn tekemisessä tuli 

alkukeväästä, kun olimme opinnäytetyön loppuvaiheessa. Lyhyelle aikavälille kertyikin teoriaviiteke-

hyksen täydentämistä, rakenteen ja prosessin sekä asiakkaiden loppupalautteen läpikäymistä. Halu-

simme saada saatettua projektimme loppuun niin, että pääsisimme Hyvinvointi-konferenssiin. Selviy-

dyimme loppuvaiheen tiiviistä aikataulusta kuitenkin ryhmämme oma-aloitteisuuden ja suunnitelmal-

lisuuden voimin. 

 

 

6.2 Eettisyys ja luotettavuus 
 

Hyvä tieteellinen käytäntö merkitsee, että tutkijat noudattavasti eettisesti kestäviä tiedonkeruu- ja 

tutkimusmenetelmiä. Tiedonkeruumenetelmissä se tarkoittaa sitä, että tiedonhankinta tehdään 
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oman alan tieteellisestä kirjallisuudesta ja muista asianmukaisista tietolähteistä. (Vilkka 2005, 30.) 

Teoriaviitekehykseen tietoa hakiessamme olimme kriittisiä lähteitä valitessamme. Haimme tietoa 

alan kirjallisuudesta, verkkojulkaisuista sekä haastattelemalla kolmea psykofyysiseen fysioterapiaan 

perehtynyttä fysioterapeuttia. Koska psykofyysisen fysioterapian menetelmät ovat saaneet vaikut-

teita muun muassa itämaisista lajeista esimerkiksi tai chista ja joogasta ja kyseisiä menetelmiä voi 

soveltaa osana psykofyysistä fysioterapiaa, niin mielestämme on perusteltua käsitellä aiheita myös 

opinnäytetyössämme, vaikka menetelmät eivät ole fysioterapiamenetelmiä. Menetelmistä on myös 

tehty paljon tieteellisiä tutkimuksia ja niiden tuloksia voi joltain osin soveltaa, kun pohditaan psyko-

fyysisen fysioterapian menetelmien vaikuttavuutta. Tietoa hakiessamme olimme luonnollisesti erityi-

sen tarkkoja lähteiden luotettavuudesta ja haimme tietoa kotimaisista sekä ulkomaisista lähteistä.  

 

Työmme aikana tapasimme informaatikon ennen kuin lähdimme systemaattisesti etsimään tutkimus-

tietoa aiheestamme. Hän ohjeisti meitä oikeaoppisessa tiedon haussa. Haimme tutkimuksia Medi-

cistä, Pubmedistä, Cinahl Completesta, PEDrosta sekä Google Scholarista. Etsimme tutkimuksia psy-

kofyysisen fysioterapian eri menetelmistä. Huomasimme, että menetelmien käyttö ei rajaudu pelkäs-

tään fysioterapiaan, vaan menetelmiä hyödynnetään myös muilla ammattialoilla. Suurin osa käyttä-

mistämme tutkimuksista on oman fysioterapia-alan tutkimuksia. Tutkimustietoa hakiessamme huo-

masimme myös, että monet tutkimukset oli rajattu tiettyyn sairauteen. Omassa työssämme kohde-

ryhmä on tilaajamme kaikki asiakkaat, eikä harjoitteluohjelmamme ei ole tarkoitettu minkään spesi-

fin sairauden tai vaivan hoitoon, vaan sen tarkoitus on terveyskasvatuksellinen ja vaikuttaa ennalta-

ehkäisevästi. Koska psykofyysisen fysioterapian menetelmän vaikuttavuutta ei ole tutkittu yleisen 

hyvinvoinnin tai sairauksien ja vaivojen ennaltaehkäisyn näkökulmasta, meidän oli haastavaa löytää 

sopivia tutkimuksia työhömme. Pidimme kuitenkin tärkeänä saada työhön myös tutkimuksia, joten 

päädymme käsittelemään työssämme mahdollisimman luotettavia ja laajoja meta-analyysejä, joissa 

tutkitaan mahdollisimman yleisiä vaivoja ja sairauksia kuten tuki- ja liikuntaelinvaivoja, ahdistusta ja 

stressi, joista hyvin moni kärsii jossain vaiheessa elämäänsä.  

 

Hyvä tieteellinen käytäntö tarkoittaa myös sitä, että tutkijan on toimittava vilpittömästi, rehellisesti 

sekä huolellisesti. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että tutkijan tulee kunnioittaa toisten tutkijoi-

den työtä ja saavutuksia. (Vilkka 2005, 30). Omassa työssämme olemme huolehtineet lähdemerkin-

töjen oikeellisuudesta. Olemme myös pyrkineet selkeästi erittelemään oman pohdinnan ja referoin-

nin toisistaan. Referoinnissa olemme huolehtineet, ettei alkuperäinen tekstin sisältö muuttuisi. 

 

Hyvässä tieteellisessä käytännössä tutkimus on suunniteltu, toteutettu ja raportoitu laadukkaasti 

(Vilkka 2005, 30). Keskeinen arvioinnin kohden on työn toteutustapa. Se kattaa keinot tavoitteiden 

saavuttamiseksi sekä aineiston keräämiseksi. (Vilkka ja Airaksinen 2004, 157).  Teimme opinnäyte-

työn suunnitelman ja aihekuvauksen huolella ja aiheeseen paneutuen. Kävimme tilaajamme kanssa 

keskustelua aiheen rajauksesta, työn merkityksestä, kohderyhmästä ja lopullisesta tuotteesta. Näin 

saimme otettua huomioon tilaajan toiveet jo heti työn alusta lähtien. Kun suunnitelma ja aihekuvaus 

oli tehty huolella, niin toteutusta oli helppo lähteä tekemään. Itse toteutukseen käytimme paljon re-

sursseja, koska opinnäyteyömme keskiössä oli itse tuotos. Ryhmällämme ei ollut kokemusta harjoit-
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teluohjelman videoinnista, joka voi laskea työmme luotettavuutta. Tutustuimme etukäteen minkälai-

sia harjoitteluvideoita muun muassa rentoutus- ja hengitysharjoituksista Youtubesta löytyy, jonka 

perusteella muodostimme oman näkemyksen videoiden rakenteesta. Teoria viitekehyksen, oman 

harjoittelukokemuksen, sekä oman ja tilaajan näkemyksen perusteella suunnittelimme ja nauhoi-

timme videot. Vasta sen jälkeen, kun videot olivat jo julkaistu, tutustuimme hyvän terveyskasvatuk-

sen, potilasohjeen ja videon elementteihin. Materiaaliin olisi ollut hyvä perehtyä etukäteen, mutta 

onneksi oma näkemyksemme oli linjassa oppimateriaalin kanssa. Raportoinnissa olemme pyrkineet 

käsittelemään asioita mahdollisimman laajasti ja rehellisesti. Hyvä suunnittelu, toteutus ja raportointi 

lisäävät työmme luotettavuutta.  

 

Eettistä toimintaamme pohdimme, kun olimme yhteydessä testiryhmäämme. Pyrimme huolehtimaan 

tiedotuksesta, jotta ryhmäläisillä oli tarvittava informaatio. Sähköpostien jakelussa huolehdimme, 

etteivät ryhmäläisten nimet näkyneet toisille ryhmäläisille. Harjoittelujakson jälkeiseen palauteky-

selyyn sai vastata nimettömänä.  

 

 
6.3 Oma ammatillinen kehittyminen  
 

Savonian opetussuunnitelma todetaan yhdeksi opinnäytetyön tavoitteeksi, että opiskelija osaa va-

lita oman alan ja oman ammatillisen kehittymisen kannalta sopivan opinnäytetyöaiheen sekä pe-

rustella valintaansa eri näkökulmista (Savonia). Halusimme valita opinnäytetyömme aiheeksi sellai-

sen, joka todella kiinnostaisi meitä ja johonka haluaisimme perehtyä syvällisemmin. Opinnäytetyö-

prosessi on pitkä ja halusimme, että innostuksemme ja tiedonjanomme siivittäisi meitä prosessin 

loppuun asti. Vahvistusta omaan aihevalintamme ajankohtaisuuteen ja merkityksellisyyteen 

saimme fysioterapiaopintojemme edetessä. Ihmisen kokonaisvaltainen huomioiminen biopsykososi-

aalisena kokonaisuutena tuli vastaan useissa eri yhteyksissä kuten ICF-luokituksen kautta. Myös 

perinteisessä tuki- ja liikuntaelin vaivoissa kuten selkäkivuissa kokonaisvaltaisessa hoidossa ei kes-

kitytä vain hoitamaan kipeää selkää, vaan huomioidaan myös ihmisen muu jaksaminen. Ihmisen 

kokonaisvaltainen huomioiminen on psykofyysisen fysioterapian perusajatus ja sitä pystyy hyödyn-

tämään ihan kaikessa fysioterapiassa ja toivomme, että tämä on näkökulma, jota toteutamme tule-

vaisuudessa omassa työssämme. Psykofyysinen fysioterapia on erikoistumisalana vielä hieman tun-

tematon ja ehkä vaikeasti ymmärrettävä ja sitä kohtaan on ennakkoluuloja. Olemme työharjoitte-

luissa huomanneet, etteivät fysioterapeutit, saati muut terveydenhuollon ammattilaiset tiedä, mistä 

psykofyysisessä fysioterapiassa on kyse ja minkälaisissa tapauksissa menetelmää voisi hyödyntää. 

Opinnäytetyömme laajentaa omaa ymmärrystämme erikoisalaa kohtaan. Tuotoksemme Helli-har-

joitteluohjelma on julkisesti näkyvillä Coronarian Youtube-tilillä. Siellä harjoitteluohjelma on kaik-

kien saatavilla ja kaikki aiheesta kiinnostuneet voivat siihen tutustua ja kokeilla harjoituksia.   

 

Opinnäytetyössä opiskelija suunnittelee ja toteuttaa työelämäläheisen tutkimus- ja kehittämistyön, 

joka perustuu käyttäjän/tilaajan tarpeisiin sekä soveltaa tieteellistä ja näyttöön perustuvaa tietoa 
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opinnäytetyöprosessissa ja oman asiantuntijuutensa kehittämisessä (Savonia). Olemme huomioi-

neet työssämme tilaajan toiveet teoriaosuuden sisällöstä, videoiden teknisestä toteutuksesta ja 

lopullisesta ulkomuodosta sekä asiakaspalautteen keräämisestä. Videoiden sisältö eli harjoitteet  

ovat meidän näkemys siitä, mitä psykofyysisen fysioterapia voi olla. Harjoitteet on suunniteltu teo-

riatiedon ja oman kokemuksemme perusteella. Kun suunnittelimme harjoitteluohjelman sisältöä, 

pidimme mielessämme koko prosessin ajan loppukäyttäjät ja pyrimme suunnittelemaan heterogee-

niselle ryhmälle käyttäjäystävälliset, helpostilähestyttävät ja turvalliset harjoitteet. Tämän opinnäy-

tetyöprosessi kautta olemme kehittyneet myös ohjaajina. Itse työssä ohjaus tapahtui videoiden 

välitykselle, mutta olemme päässeet hyödyntämään oppejamme opinnäytetyön ulkopuolella. 

Olemme kaikki kehittyneet ryhmänohjaajina ja ohjaukseemme on tullut uusia ulottuvuuksia ja 

olemme alkaneet reflektoida sitä, kuinka ohjaamme esimerkiksi rentoutusharjoituksia tai kehon 

asentoa liikeharjoituksissa. Ymmärryksemme menetelmien vaikutuksesta on lisääntynyt sekä 

osaamme huomioida asiakkaita enemmän kokonaisvaltaisesti.  

 

Opinnäytetyössä opiskelija laatii opinnäytetyöstään selkeästi rajatun, loogisen ja ammattialalle so-

veltuvan raportin (Savonia). Opinnäytetyömme on kehittämistyö ja fokus työssämme on tuot-

teessa, mutta olemme paneutuneet huolella myös teoriaviitekehykseen. Psykofyysinen fysioterapi-

aksi luetaan useita fysioterapia menetelmiä ja siinä voidaan hyödyntää myös muita menetelmiä 

kuten joogaa, tai chita ja mindfulnessia fysioterapeutin oman perehtyneisyyden mukaan. Jos oli-

simme perehtyneet työssämme vain fysioterapia menetelmiin, niin työstä olisi tullut selkeästi raja-

tumpi. Opinnäytetyömme tavoite oli perehtyä mitä kaikkea psykofyysinen fysioterapia voi pitää si-

sällään ja siinä olemme mielestämme onnistuneet. Mielestämme on perusteltua käsitellä työssä 

muitakin menetelmiä, koska ne ovat olleet vaikuttamassa fysioterapiamenetelmiin ja menetelmistä 

voi ottaa vaikutteita omaan fysioterapia työhön.  

 

Helli-harjoitteluohjelma on kaikkien käytettävissä tilaajamme avoimelta Youtube-tililtä. Täten niin 

yksityishenkilöt, että muut yritykset voivat videoita hyödyntää omissa konteksteissaan. Olemme jo 

saaneet kuulla, että oman alamme ammattilaiset ovat suositelleet tekemiämme videokokonaisuuk-

sia asiakkailleen sekä kollegoilleen. Videomuotoinen harjoitteluohjelma on lisäksi moderni ja hel-

pompi lähestymistapa, kuin paperimuotoinen ohjelma tarjota asiakkaille. Videoharjoitteet tarjoavat 

lisäksi keinon osoittaa työnhaussa perehtyneisyytemme aiheeseen ja luovat täten mahdollisuuden 

erottua muista työnhakijoista omalla ammattikentällämme. 

 

6.4 Jatkotutkimusaiheita 
 

Opinnäytetyön tuotoksena tehtyyn kotiharjoitteluohjelmaan liittyen olisi mielenkiintoista tutkia pitkä-

kestoisen ja säännöllisen kotiharjoittelun vaikutuksia. Omassa opinnäytetyössämme harjoittelu ra-

joittui vain neljään viikkoon, joka on aika lyhyt harjoittelujakso. Psykofyysisen fysioterapian eri me-

netelmien vaikuttavuutta on tutkittu eri sairauksien ja vaivojen yhteydessä, mutta menetelmän en-

naltaehkäisevästä vaikuttavuudesta ei löydetty tutkimuksia. Menetelmästä voisi olla hyötyä esimer-

kiksi stressin hallinnassa. Lyhytaikainen stressi on vaaratonta, mutta pitkäaikainen stressitila alkaa jo 

pitkässä juoksussa vaikuttaa hyvinvointiin. Psykofyysisen fysioterapian harjoitteet soveltuvat kotona, 
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omassa arjessa suoritettaviksi. Säännöllisen ja pitkäaikaisen kotiharjoittelun vaikutusta stressin hal-

lintaan ja kokemiseen olisi ajankohtainen ja mielenkiintoinen tutkimuksen aihe.  

   

Psykofyysisen fysioterapian menetelmien periaatteissa toistui ajatus kehon tuntemuksien ja asennon 

havainnoinnista sekä kehon ja mielen rentouttamisesta. Näitä periaatteita voisi hyödyntää myös työ-

ergonomiassa, erityisesti toimistotyössä, jossa hyvin usein istutaan paikallaan pitkäkestoisesti epäer-

gonomisessa asennossa. Työturvallisuuslaissa työnantajaa velvoitetaan vähentämään näyttöpääte-

työtä tekevän työntekijän haitallisia ja vaarallisia tekijöitä ja järjestettävä työnteko mahdollisimman 

turvalliseksi (laki työturvallisuudesta 23.8.2002/738 § 26). Työnantajat ovat heränneet panostamaan 

työpisteiden kalusteisiin ja sähköpöydät alkavat olla yleisiä työpaikoilla. Työergonomia on myös 

työntekijän vastuulla. Hyvistä kaluista ei ole hyötyä, jos työskentelyasento ei ole ergonominen. Me-

netelmän liikeharjoituksia voisi harjoittaa työpäivän lomassa taukoliikuntana. Oman asennon tiedos-

tamisen lisäksi menetelmällä voisi mahdollisesti olla sivuvaikutuksia työssä jaksamiseen.  
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LIITTEET 

LIITE 1 
  
 Linkit youtubevideoihin: 
  Hengitys: https://www.youtube.com/watch?v=FjnHtFuXkyc 
  Tietoinen keho: https://www.youtube.com/watch?v=upIPlihzceM 
  Helli keho ja mieli: https://www.youtube.com/watch?v=qSIcl5Hpq6o 

 

LIITE 2 

 

Hei sinä mielen ja kehon liikkeistä kiinnostunut! 

Haluaisitko kehittää kehotietoisuuttasi ja omaa hyvinvointiasi? 

•   

Olemme kolme fysioterapia-opiskelijaa Kuopion Savonia -ammattikorkeakoulusta ja 

teemme opinnäytetyötä psykofyysisen fysioterapian näkökulmasta. 

Tätä varten etsimme innokkaita osallistujia testaamaan kehon ja mielen harjoitteita. Et-

simme mahdollisimman monipuolista testiryhmää, joten sovellut ryhmään riippumatta siitä, 

onko sinulla aikaisempaa kokemusta vastaavanlaisesta harjoittelusta vai ei. Projektin poh-

jalta tuotamme harjoiteohjelman toimeksiantajallemme Coronaria KuntoKuopion asiakkai-

den käyttöön. 

  

Tulemme lähettämään harjoitteet sinulle sähköpostitse, joita sitoudut testaamaan omassa 

arjessasi. Harjoitteet ovat kestoltaan noin 10 minuuttia ja suosittelemme tekemään harjoit-

teita vähintään 3 kertaa viikossa. Harjoittelujakso alkaa loka-marraskuun vaihteessa ja kes-

tää noin kuukauden. Tarkempi aloitusajankohta tarkentuu myöhemmin. Harjoittelujakson 

päätteeksi pyydämme sinulta palautetta kyselylomakkeen muodossa. 

  

Psykofyysinen fysioterapia 

Psykofyysisen fysioterapiassa lähtökohtana on kehon, mielen sekä ympäristön kiinteä vuo-

rovaikutus ja yhteys toisiinsa. Psykofyysinen fysioterapia perustuu kokemukselliseen oppi-

miseen, jonka avulla asiakas saa selviytymiskeinoja ja ratkaisumalleja elämäänsä. Siinä 

havainnoidaan ja rentoutetaan jännitystiloja, harjoitellaan asentoja, liikkeitä sekä kehon ja 

mielen reaktioita. Asioita tarkastellaan ihmisen kokemuksen ja elämyksen kautta. Kuntoutu-

jaa ohjataan tiedostamaan oman kehon viestit sekä kohtaamaan tunteet 

Ulla Talvitie 

  

Ilmoittautumiset testiryhmään sähköpostitse otsikolla OPINNÄYTETYÖ osoitteeseen 

taru.lammi@edu.savonia.fi 

Testiryhmän koko on rajallinen, joten toimithan nopeasti, viimeistään 30.9 mennessä. 

Anni Hakkarainen, Karita Astikainen ja Taru Lammi 

SAVONIA Ammattikorkeakoulu, TF16SP 

https://www.youtube.com/watch?v=FjnHtFuXkyc
https://www.youtube.com/watch?v=upIPlihzceM
https://www.youtube.com/watch?v=qSIcl5Hpq6o
mailto:taru.lammi@edu.savonia.fi
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LIITE 3 

Vastaajien kokonaismäärä: 14 

 

1. Ikä 

2. Sukupuoli 

3. Onko sinulla kokemusta psykofyysisestä fysioterapiasta? 

  

 

 

 

 

4. Oletko harrastanut joogaa, tai chita, mindfulnessia, meditaatiota, asahia tai jotain 

muuta vastaavaa lajia 

  

 

 

 

5. Mitkä seikat saivat sinut kiinnostumaan osallistumisesta harjoitteluohjelmaan? 

 

Vastaukset 

Itselläni ollu ja on edelleen rasitustila kehossa ja vaatii kevyttä liikettä ja mindfullnesia 

Psykofyysinen fysioterapia on oleellinen osa fysioterapia kenttää sekä hengityksen merkitys on oleellista psyykki-

selle sekä eritoten fyysiselle hyvinvoinnille. Tätä asiaa on tutkittu reiluhkosti. 

Uteliaisuus 

Oman kehon hyvinvointi. 

En ollut aiemmin kuullut tällaisesta hoitomuodosta. Koska olen harrastanut joogaa, niin ajattelin, että tämä voisi 

olla mielenkiintoista. 

Psyykkisen puolen huomioon ottaminen fyysisen lisäksi. Ihminen on psykofyysissosiaalinen kokonaisuus, mikä 

usein unohtuu. 

Olen kokenut, että rauhalliset harjoitteet sopivat minulle ja siksi kiinnostuin. 

Potkua ja motivaatiota ottamaan itselleen hetki aikaa, kun muuten ei saa helposti ryhdyttyä esim. venyttele-

mään, rentoutumaan tai joogaamaan 

Oman kehon kiputilojen ja ylikuormituksen kautta kiinnostus on lisääntynyt kehon ja mielen yhteyteen sekä ki-

vun hoitoon. 

Pidän joogasta ja rentoutustunneista, sekä tunnen yhden teistä. Tiedän myös omasta kokemuksesta miten vai-

keaa koehenkilöiden saaminen usein on, joten osallistun mielelläni vähän kaikenlaisiin juttuihin. 

Halu saada omaan elämän rytmiin rauhaa ja levollisuutta 

 n Prosentti 

Kyllä 6 42,86% 

Ei 8 57,14% 

 n Prosentti 

Kyllä 13 92,86% 

Ei 1 7,14% 
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Kiinnostus kokeilla uudenlaisia tapoja rentoutua ja tehdä hengitysharjoituksia 

Mielelläni aina opin uutta ja teidän tarjous herätti kiinnostukseni. 

Oppisinko rentoutumaan arjen kiireen keskellä ja saisinko siitä apua univaikeuksiin 

 

6. Monta kertaa teit harjoitteita viikossa keskimäärin? 

  

 

 

 

 

 

7. Olivatko harjoitteet helposti lähestyttäviä? 

  

 

 

 

 

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset 

Vastausvaihtoehdot Teksti 

Ei, miksi? 

Koin jotenkin hankalana sen, että monet harjoitteista piti tehdä makuultaan. Esimerkiksi 

töissä ei tällaisia harjoitteita oikein voi tehdä kesken päivää. Myös lyhyemmät harjoituk-

set olisivat olleet helpompia toteuttaa arjen kiireessä. Siksi teinkin niin, että otin harjoi-

tuksista itselle sopivia palasia ja toteutin niitä. 

Ei, miksi? 

Mielestäni ne olivat vähän liian pitkiä, ja siksi kynnys aloittaa harjoitus oli vähän korkea. 

Olisin tykännyt n. 5-15 min mittaisista harjoituksista, vaikka toki koen pidempien harjoi-

tusten olevan tehokkaampia. 

 

8. Miltä harjoitteet tuntuivat kehossasi? 

Vastaukset 

Rentouttavalle 

Pystyin hyvin rentoutumaan ja mielikuvaharjoitteet ovat todella tehokkaita, kun niitä kerkeää arjen keskellä teke-

mään. 

Mukavalta. Pääsin helposti kehon tuntemiseen 

Rentoutuneempi keho. 

Pääosin rauhoittavilta. Ensimmäisessä harjoituksessa en oikein ymmärtänyt sierainten levittämisen ideaa. 

Miellyttäviltä useimmiten. Jotkut asennot, kuten risti-istunta oli hankala ja vaihdoinkin asennon muuhun. 

Rauhoittavilta. 

rentouttivat, syvensivät hengitystä, lämmittivät ja venyttivät rankaa, rauhoittivat, teki mieli istua ryhdikkäästi 

Hyvin huomasin kireät ja arat kohdat. Keho rauhoittui ja rentoutui harjoitteiden jälkeen. Harjoitteiden jälkeiset 

yöt nukuin kuin tukki. Tärkeimpänä tuntemuksen minulle tuli tunne, että ole koossa. 

 n Prosentti 

Alle kolme kertaa 3 21,43% 

3-4 kertaa 11 78,57% 

5-7 kertaa 0 0% 

 n Prosentti 

Kyllä 12 85,71% 

Ei, miksi? 2 14,29% 
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Hyvältä, joskin löysin myös jumeja! Teki kuitenkin hyvä keskittyä hetken oman kropan tuntemuksiin. 

Aluksi oli vaikea keskittyä ja ajatukset laukkasivat, mutta muutaman kerran jälkeen pääsin rentoutumaan ja tun-

tui rauhoittavalle 

Rauhoittavilla, maadoittavilta. Hengitys virtasi paremmin, olo oli kevyempi 

Hyvältä, pääasiassa rauhoittavilta, rentouttavilta ja kehon jännitteitä vapauttavilta. 

Treenin jälkeen keho oli rentoutunut ja ajatukset selkeämmät mieli rauhoittunut 

 

9. Heräsikö harjoitellessa tuntemuksia tai ajatuksia? 

Vastaukset 

Harjoituksesta toiseen vaihtuminen tapahtui liian nopeasti. Olisin toivonut hetken pysähtymisen ennen seuraa-

vaan harjoitteeseen siirtymistä. Ensimmäisen kerran jälkeen pysäytinkin itse videon hetkeksi. Muuten tykkäsin 

kyllä, selkeät ohjeet ja rauhallinen tahti. 

Ajattelen näin fysioterapeutin näkökulmasta, että liikkuvuudeltaan hyville potilaille harjoitteet ovat toimivia, koh-

tuu helppo suorittaa ja rentouttavia. Sen sijaan vanhemmalle väestölle sekä niille, joilla on lonkkien, alaselän ja 

polvien alueella kipuja / jäykkyyttä, risti-istunta asennossa tehtävät rentoutus harjoitteet voivat todennäköisim-

min olla hankalia ja keskittyminen menee enemmän kireyden tunteeseen kuin rentoutumiseen. Olisiko kyseisiä 

harjoitteita mahdollisuus toteuttaa joissain muissa asennoissa? Tai antaa vaihtoehtoisia niille, joilla tulee oireita / 

jotka eivät pysty keskittymään kyseisissä asennoissa. 

Mieli lähti liikkeelle. Erilsiset aikaisemmat opitut opit eri alueilta muistuivat mieleen. 

Kiinnitän huomiota hengittämiseen paremmin. 

Välillä oli vaikeaa keskittyä pelkästään harjoitteeseen. Tällöin tiesin, että on entistäkin tärkeämpää tehdä harjoi-

tetta. 

Harjoituksista tuli rauhallinen ja levollinen olo. Mielikuvaharjoitus oli varsinkin ensimmäisellä kerralla erittäin lii-

kuttava ja aiheutti voimakkaan tunnereaktion. 

Itsemyönteisiä ajatuksia ja irtipäästyä stressistä. 

lähinnä hyvin rentoutunut olo 

Mieli keveni ja virkistyi kehon rentoutumisen myötä, tai toisinpäin. Koossa oleva tunne oli oikein hyvä ja vapaut-

tavakin. 

Keskittyminen omassa kodissa oli vähän vaikeaa verrattuna tunteihin kodin ulkopuolella. Mies, lapsi, lemmikit ja 

ylipäätään aika hektinen arki vaikeuttivat keskittymistä, vaikka teinkin harjoitukset lapsen mentyä nukkumaan. 

Usein se kuitenkin lauloi vielä, joten kuulin harjoituksen läpi lapseni laulua... 

Joillakin kerroilla nousi tunteet pintaan, päivän aikana oli sattunut jotakin ikävää ja kyllä ilon aiheetkin nostattivat 

tunteita, itkua 

Normaalia ajatustenjuoksua 

Että pitäisi säännöllisesti tehdä mindfulnessia ja raajojen/ kehon venyttelyjä ja vain olla lattialla. 

Lähinnä huomasi kuinka kireä keho itseasiassa on 
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10. Kerro omin sanoin mikä harjoitteluohjelmassa oli onnistunutta (toteutus, videot) 

Vastaukset 

Selkeä video, sekä suullinen että kuvallinen ohjeistus. Rauhallinen ja selkeä puhe. 

Harjoitteet sekä videot olivat hyviä. Videoissa puheen voluumi olisi voinut paikoitellen olla hieman pehmeämpi. 

Toisaalta saattoi olla, että kännykästä kuunnellessa kaiuttimella, ei saa parasta mahdollista audiovisuaalista ko-

kemusta. 

Rauhallisuus, pakottii rauhoittumaan ja keskittymään. Sopivat suhgestio/rentoutus ohjeet. Sopivasti NLP/ mui-

den mielikuvaharjotteita . 

Minusta toteutus oli kaikkiaan hyvä ja ammattimainen. 

Harjoitteet olivat helppoja tehdä. Videoiden ohjeet selkeät. 

Puheääni oli mukava kuunnella ja muukin äänimaailma miellyttävä ja videot muutenkin ok. 

Miellyttävä puhe ja tarkat ohjeet. Ei tarvinnut avata silmää ja katsoa välttämättä. Eivät olleet teennäisiä. 

Ohjeitten antajalla erittäin miellyttävä ääni ja puhetyyli ko. harjoitukseen 

Rauhallinen ääni, selkeät ohjeet ja videot (muutaman kerran vilkaisin meneekö sinnepäinkään), hyvät harjoit-

teet. Tykkäsin että aluksi kerrotaan mihin halutaan vaikuttaa. Harjoitteet olivat sopivan mittaisia ja sopivan eri-

laisia, joista osasin hyvin poimia minulle sopivimmat viimeiselle viikolle. 

Tykkäsin videoista ja harjoituksista, erityisesti lattialla maatessa tehtävä mielikuvaharjoittelu metsässä kävelemi-

sestä oli suosikkini, samoin pidin hieromisesta ja ajatuksella kävelemisestä. 

Toteutus hyvä, ei laite, paikka vaatimuksia. Videot selkeitä, helposti seurattavia 

Ihanan rauhallinen ääni ja tahti, selkeästi näytetyt liikkeet 

Osa kehon liikkeistä, videot toteutettu kauniisti, harmoonisesti. 

Videon ympäristö oli rauhallinen ja kertojan ääni miellyttävä kuunnella. 

 

11. Kerro omin sanoin mitä kehitettävää harjoitteluohjelmassa olisi (toteutus, videot) 

Vastaukset 

9 kohtaan vastasinkin tästä. Toivoin harjoittelun väliin pientä taukoa tai selkeää ohjeistusta, että siirrymme toi-

seen harjoitukseen. 

Kts. edellä. 

Muutamissa jakoisa ääni muutui kesken harjoittelun. Ilmeisesti oli jatkettu kesken jaksoa. Videot olivat hyvät, 

ehkä kynttilä tunnelmaa vähemmän. 3 jaksossa oli vesi elememtti melko hallitseva. 

Ehkä hieman pidemmät välit harjoitusten välissä. 

Hieman lyhemmät harjoitteet ja enemmän sellaisia harjoitteita, joita voi tehdä jossain muuallakin kuin kotona 

lattialla. Tällaiset pienet rentoutukset esim. kesken työpäivän sopivat ainakin itselleni kaikkein parhaiten, kun ei 

tarvitse erikseen varata aikaa rentoutumiseen (aikatauluttaminen aiheuttaa stressiä).  

Viestittely olisi voinut olla hieman aktiivisempaakin, jotta olisi muistanut tehdä harjoitteita useammin... Eli joku 

muistutusviesti esim. vielä ke-to olisi voinut olla toimiva? 

Kömpelölle ja liikuntarajoitteiselle harjoitukset joissa pystyssä ja pitkällään tai maassa tehtävät harjoitteet vaihte-

levat ovat hankalia tehdä. Samoin hankalille asennoille kuten risti-istunta olisi hyvä kertoa vaihtoehto. Ensimmäi-

sessä (muistaakseni) harjoitteessa oli pieni kielioppivirhe, mikä hieman häiritsi 😅. 



         
         37 (38) 

 

Pari harjoitetta voisi olla, jota pystyy tekemään missä ja milloin vain. Jäi tekemättä usein, kun ei tuntunut olevan 

sopivaa hetkeä. 

Alkuohjetekstit voisi myös lukea ääneen. Helpottaa, jos haluaa tehdä harjoitukset ilman silmälaseja ja välineenä 

on puhelimen pieni näyttö 

Pieni tauko harjoitteiden välissä. Muutamassa kohdassa oli ohjeena jäädä kuuntelemaan miltä kehossa tuntuu... 

ja sitten heti alkoikin seuraava harjoite. Toki olisin voinut itse tauottaa välin halutessani. Kehon "hieronta" ja eri 

puolien tunnustelun läpikäynti meni minulle liian nopeasti. Olin vasta aloittamassa ja oikeasti kuulostelemassa 

kun puoli jo vaihtui. 

Olisin tykännyt useasta lyhyemmästä videoklipistä, jotka voisivat olla soittolistana. Näin voisi valita yhden siltä 

täältä, tai laittaa vaikka kaikki harjoitukset pyörimään putkeen. Esimerkiksi 5 minuuttia olisi hyvä yhden harjoi-

tuksen kesto. Se madaltaisi kynnystä tehdä harjoituksia vähän siellä täällä. 

Minulle nämä sopivat hyvin 

Välillä saman videon sisältämien harjoitusten välissä ei ennättänyt vaihtaa asentoa rauhassa. 

Jotkut harjoitteista eteni liian nopeasti ja tehtävän vaihtumisessa aika oli liian lyhyt. Voisi tehtävän lopetus olla 

hitaampi, sanoitetumpi ja siirtymä toiseen tehtävään rauhallisempi. 

Olisiko liikkeitä voinut näyttää myös erikulmista 

 

12. Muuta vielä mielessä? :) 

Vastaukset 

Kiitos ohjelmista. Kivan rentoutumishetken sai järjestettyä itselle näiden kautta. 

Kiitoksia paljon ohjeista ja vinkeistä. Tulen informoimaan eteenpäin kollegoille, että tällaisia patteristoja on käy-

tössä, ja keihin ottaa yhteyttä jos tulee potilaitan, jotka voisivat hyötyä kyseisistä harjoitteista :) T: kolleganne 

Sami Partanen KYS:ltä. 

Hyvä alku. Mitä jatkossa.? Jos ei ole koskaan harrastanut tälläistä, tarvinnee enemmän jatkoa. Miten saa rauhat-

toman ihmisen kuuntelemaan kehoansa? Vielä vapaaehtoisesti 

Ihania, hyviä harjoituksia. Kiitos :) Terv. Saara Keinonen 

Kiitos kun sain osallistua. Yritän käyttää ainakin osia harjoituksista myöhemminkin rauhoittumisen ja rentoutumi-

sen apukeinoina. 

Paljon kiitoksia videoista! Niistä oli iloa! 

Kiitos siitä, että helpotitte tiukkaa tammikuutani "pakottamalla" pysähtymään hetkeksi aika ajoin 

Hirmu ihana että pääsin mukaan tähän, kiitos. Lempeä ja leppoinen kuukausi vaikka tekemistä ja tohinaa on ol-

lut töissä ja kotona. Hengityksen ja kehon tunnustelu, hidas tiedostettu kävely, luonnossa mielikuva kävelyretki 

ja taakkojen heittäminen pois jäävät varmasti elämään minun elämääni. Uni tuli harjoitteiden jälkeen ihanan no-

peasti ja kesti aamuun saakka (nukun kyllä muutenkin hyvin, mutta harjoitteiden jälkeen unessa oli jotain erityi-

sen hyvää). Tein harjoitteet kerran myös lasten 6v ja 10 v kanssa ja varsinkin neiti 6v tuntui uppoavan hyvin 

mukaan tunnelmaan. 

Ei muuta kuin että tsemppiä jatkoon! 

Kiitos hyvistä rentouttavista ja itsetutkistelun hetkistä 

Kiitos teille! 
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Kiitos, oli oikein hyvä kokemus. Osaa harjoitteita jatkan itsekseni. Mukavaa, että vielä tervehditte omilla kasvoil-

lanne, tulitte näkyviksi :). 

Sain apua arjen keskellä mielen myllerrykseen pienellä hetkellä aikaa itselleni ja ajatuksilleni 

 
 


