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Harjoitus 1. Kehokiitollisuuspuu 
Harjoituksen tavoite: Tavoitteena on auttaa oivaltamaan, että keho on hyvin 
paljon muutakin kuin ulkonäkö. Tarkoitus on kiinnittää huomiota kehon 
toiminnallisuuteen, toimintoihin, joista voi tuntea kiitollisuutta.  
 
Ennakkovalmistelut: Muutama puun oksa, värikkäitä papereita, sakset, 
piipunrasseja tai narua ja rei’ittäjä sekä kyniä.  
 
Harjoitus: Tehtävän voi tehdä kertaluonteisesti yhden ryhmätapaamisen aikana tai 
pidemmän ajan kuluessa puuta vähitellen kasvattaen.  
Tehtävänä on keskittyä kiinnittämään huomiota kehon toiminnallisuuteen ja 
havaita sieltä toimintoja, joista tuntee kiitollisuutta. 

Jokainen askartelee itselleen omannäköiset lehdet, joihin kuhunkin lehteen 
kirjoitetaan yksi kehon toiminta, josta juuri nyt/tänään kokee kiitollisuutta. Lehdet 
kiinnitetään oksiin esimerkiksi värikkäiden piippurassien avulla. Näin syntyy 
yhteinen kehokiitollisuuspuu. 

Tehtävän tukena voidaan käyttää valmiita kehon toiminnallisuutta kuvaavia 
teemoja ja niistä annettuja esimerkkejä. Niiden avulla on ehkä helpompi oivaltaa, 
miten monenlaista toiminnallisuutta kehossa oikeastaan onkaan. Jokainen voi silti 
keksiä kiitollisuuden aiheita myös annettujen esimerkkien ulkopuolelta 

Jokaisen tavoitteena on myös pysähtyä hetkeksi miettimään, mitä kiitollisuutta 
herättävät toiminnat merkitsevät itselle.  Miksi ne ovat itselle tärkeitä? Lopuksi 
vielä yhteistä keskustelua aiheesta, jolloin jokainen saa jakaa omia ajatuksiaan ja 
toiminnallisia ominaisuuksiaan juuri sen verran kuin kokee hyväksi.  

Harjoituksen tueksi: Toiminnalliset kehoteemat 
 
Aisteihin ja aistimuksiin liittyvä kehon toiminta (näkeminen, maistaminen, 
tunteminen, kuuleminen, haistaminen, mielihyvän tunteminen, tunteiden 
tunteminen, seksuaaliset aistimukset). Esimerkkinä: olin kiitollinen 
tuoksuaististani samoillessa raikkaan tuoksuisessa metsässä. 
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Fyysiseen aktiivisuuteen ja liikkeeseen liittyvä kehon toiminta (juokseminen, 
kävely, hyppääminen, uiminen, venyttely, liikkuvuus, koordinaatio, ketteryys, 
tasapaino, voima, kestävyys, energisyys, refleksit ja erilaisten liikuntamuotojen ja 
lajien toteuttaminen). Esimerkkinä: olin kiitollinen liikkeeseen liittyvästä kehon 
toiminnasta, kun tein kävelylenkin, joka tuotti hyvän olon.  
 
Terveyteen ja elämän ylläpitoon liittyvät kehon toiminnat(parantuminen 
sairaudesta, haavan parantuminen, ruoansulatus ja –imeytyminen, 
aineenvaihdunta, hengitys, kasvaminen (koko, kynnet, hiukset, uusi iho, raskaus 
jne.), lämmönsäätely, nälän ja kylläisyyden säätely, nestetasapainon ylläpito ja 
yleinen palautuminen (esim. unen aikana). Esimerkkinä: olin kiitollinen siitä, että 
tänään hengittäminen oli helppoa, eikä masuun sattunut syödessä. 
 
Luovaan toimintaan liittyvä kehon toiminta (maalaaminen, piirtäminen, 
rakentaminen, kuvanveisto, kirjoittaminen, laulaminen, soittaminen, lukeminen, 
valokuvaus, kutominen, puutarhan hoito ja näytteleminen).  Esimerkkinä: olin 
kiitollinen kehoni luovasta toiminnasta tehdessäni käsitöitä. 
 
Kehon toiminta, joka liittyy itsestä huolehtimiseen ja päivittäisiin 
rutiineihin (nukkuminen, päiväunet lepääminen, syöminen, juominen, ruoan 
laittaminen, peseytyminen, kehosta huolehtiminen (esim. rasvaamalla, ehostamalla 
jne.) Esimerkkinä: Olin kiitollinen päivittäisiin rutiineihin liittyvästä kehoni 
toiminnasta, kun olin nukkunut hyvin ja levollisesti. 
 
Kehon toiminta, joka liittyy ihmissuhteisiin ja kommunikointiin (puhuminen, 
kehonkieli, kasvonilmeet kuten hymyileminen, seksuaalinen vuorovaikutus, 
halaaminen, suuteleminen, itkeminen, kättely, katsekontaktin muodostaminen, 
olkapäänä oleminen itkevälle, hierominen tai hierottavana oleminen). 
Esimerkkinä: olin kiitollinen kommunikointiin liittyvästä kehoni toiminnasta, kun 
tuntematon hymyili minulle tänään metrossa ja minusta tuntui hyvältä hymyillä 
takaisin. 
 
Tekijä: Mukaeltu Expand your horizon –harjoituksesta 
 
Harjoituksen modifiointi: Yksilötyössä voi käyttää samaa harjoitusta esimerkiksi 
siten, että puu on pysyvä, mutta jokaisella tapaamisella sinne askarrellaan yksi 
kehokiitollisuuden aihe (lehti) lisää. Puun voi myös halutessaan tehdä paperista 
seinälle tai vaikkapa omaan vihkoon.   
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Harjoitus 2. Missä kehoni osat ovat ja miltä 
niissä tuntuu? 
 
Tavoite: Kehotietoisuusharjoitteiden kautta on helpompi oppia tunnistamaan sekä 
kehon osia että sitä miltä niissä tuntuu ja mitkä asiat parantavat olotilaa, mitkä 
heikentävät. On ensiarvoisen tärkeää oppia tuntemaan omaa kehoaan ja 
kuuntelemaan sen tarpeita. Se vahvistaa tunnetaitoja ja lisää ymmärrystä myös 
siitä, miten keho ohjaa toimintaamme ja miten me voimme ohjata sitä. 
Harjoitusten tavoitteena on oman kehotietoisuuden lisääminen. Opettelemme 
kuuntelemaan omaa kehoaan ja tunnistamaan erilaisia tuntemuksia.  
Harjoitus1. Maadoittaminen 
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Maadoittaminen tarkoittaa kehoon asettumista, tähän hetkeen läsnäolon tuomista. 

Seisotaan jalat hiukan erillään. Hengitä sisään ja samalla nosta kädet etukautta 
ylös. Hengitä ulos samalla, kun tuot kädet sivukautta alas. (sama neljä kertaa). 
Jalat ovat nyt tukevasti maassa ja voit miettiä, mikä puu olisit. Vahva mänty, 
tuulessa lehtiään heilutteleva koivu, jämäkkä palmu vai jokin muu. Keskitä 
ajatukset hetkeksi jalkoihisi, jalkapohjiisi, puusi juuriin. Tunne miten juuret 
leviävät alaspäin, työntyvät maankuoren alapuolelle, läpi kuohkean mullan ja 
maakerrosten. Onko juuret nyt vahvasti maassa. Ennen suuria tuulia varmistellaan, 
että juuret ovat vahvoja. Keinu jalkapohjilla ihan pienin liikkein, eteen ja taakse – 
ja kun on sopiva hetki lopeta, kun puu on taas suorassa keskikohdassa. Keinu vielä 
jalkapohjilla sivulta sivulle ihan pienin liikkein – ja kun on sopiva hetki, lopeta 
kun puu on taas suorassa. Hyvä. Mikä puu olit? Ja miltä harjoitus tuntui? 

Harjoitus2. Kehon puoliskannaus 
Alustus: Aistihavaintojen herkistymiseen tarvitaan aikaa kuunnella liikettä. Ja sen 
ymmärtämistä, että yhtä oikeaa suoritusta ei ole – päätavoite siis on, että kuuntelet 
kehoasi ja havaitset eron.Ennen ja jälkeen liikkeen. Ja sitä kautta opit, mikä liike 
tekee kehollesi hyvää ja mikä on haitallista. 
Harjoitus: Mennään makuuasentoon, jalat suorana, kädet suurin piirtein sivulla, 
mihin ne parhaiten rennosti soljahtaa. 
Onko sinulla nyt hyvä asento maata? Laita silmät kiinni. 

Aloitetaan vasemman jalan varpaista.  Voit ihan pienesti niitä heilutella, että ne 
tulevat varmasti huomioiduksi. Siirrä ajatuksesi siitä vasemman jalan kantapäähän. 
Matka jatkuu nilkkaan, pohkeeseen, polven takaosaan, takareiteen ja vasemman 
lantion alueelle. 

Jatketaan oikean jalan varpaista. Pieni liike, että keho tietää, missä ollaan 
menossa. Ajattele nyt oikean jalan kantapäätä, tunne maakontakti, mutta älä paina 
lisää. Oikean jalan nilkka. Siitä ylöspäin pohje, polven takaosa, takareisi. Nyt 
keskitytään oikean lantion kohdille.  

Palataan vasempaan jalkaan. Tunnustele niitä kohtia, jotka ovat lattiassa 
kiinni.  Älä muuta mitään. Anna vain olla. Tunnustele miltä ne tuntuvat. Kantapää, 
pohje, ehkä polven takaosa, takareisi. Mikä kohta vasemmasta pakarasta on 
maassa kiinni.  

Kumpi jalka tuntuu painavammalta. Kumpi jalka tuntuu olevan enemmän lattiassa 
kiinni? 
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Otetaan sitten vielä oikea jalka tarkasteluun. Tunnustele niitä kohtia, jotka ovat 
lattiassa kiinni. Älä muuta mitään. Anna vain olla. Tunnustele vain miltä ne 
tuntuvat. Kantapää, pohje, ehkä polven takaosa, takareisi. Mikä kohta oikeasta 
pepusta on maassa kiinni.  

Huomaatko, seuraatko silmilläsi aina sitä kehon kohtaa, missä ollaan menossa? Se 
kertoo siitä, että pystyt keskittymään tunnustelemaan kehoasi myös mielen 
tasolla.  

Pidä silmät vielä kiinni ja laita jalat koukkuun. Nosta toinen jalka toisen yli. 
Heijaa maassa olevaa tukijalkaa hitaasti vasemmalta oikealle ihan muutaman 
sentin verran Liike ei ole iso, melkein huomaamaton. Voit palauttaa jalan toisen 
viereen matolle. jaa suoristaa molemmat. Tunnetko jaloissa jotakin eroa? 
Tuntuvatko ne erilaisilta? Eri painoisilta? Toinen kevyemmältä?  

Laita jalat uudelleen koukkuun. Nosta nyt toinen jalka toisen yli. Heijaa maassa 
olevaa tukijalkaa hitaasti vasemmalta oikealle ihan muutaman sentin verran. Voit 
palauttaa jalan toisen viereen matolle. Ja suoristaa molemmat.  

Nyt kun vertaat jalkojasi, tuntuvatko ne erilaisilta, vai samanlaisilta? 
Samanpainoisilta vai onko niissä joku ero? Oliko toista jalkaa vaikeampi heijata? 
Kumpi jalka oli helpompi? Mistä se mahtoi johtua? 

Nyt voit avata silmät ja nousta istumaan. Tämän harjoituksen tarkoituksena oli 
oppia erottamaan kehon oikea ja vasen puoli ja niiden mahdollisia eroja. Miltä 
harjoitus tuntui vai tuntuiko se miltään? Tuntuiko jaloissa missään kohtaa 
erilaiselta? 

Tekijä: Muokattu tuntemattomaksi jääneen tekijän harjoituksesta. 
Modifiointi: Sopii käytettäväksi myös yksilötyössä.  
KEHUVAssa olemme hyödyntäneet myös monia SomeBody-menetelmän 
kehotietoisuusharjoituksia. Lisätietoa: https://somebody.samk.fi/menetelma 
 
 
 

Harjoitus 3. Kehopäiväkirja 
Tavoite: Oppia ja ymmärtää positiivisten ajatusten voimaa ja kuinka omaa 
suhtautumista voi tietoisesti muuttaa. Saada itselle hyvää tekeviä, kuvallisia ja 
kehollisia kokemuksia itsestä.  
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Ennakkovalmistelut: Ohje nuorelle: On tärkeää oppia katsomaan hyväksyvästi 
myös itseään ja tuntea myötätuntoa, hellyyttä ja rakkautta itseään kohtaan. Itsensä 
rakastamisen viikko johdattaa sinua kohti itsesi rakastamista ja arvostamista. 
Valitse itsellesi sopiva viikko, jona voit ottaa itsestäsi ainakin yhden kuvan 
päivässä. On tärkeää, että otat itsestäsi sellaisia kuvia, joita voit katsoa lempeästi 
ja hyväksyvästi, rakastavasti. Kuva voi olla pienestä osasta sinua. Kuva voi olla 
sinusta tärkeään tekemiseen tai merkitykselliseen asiaan uppoutuneena tai 
vaikkapa siinä ympäristössä, jossa parhaiten viihdyt tai niiden ihmisten seurassa, 
jotka saavat olosi tuntumaan hyvältä. 
 
Harjoitus: Kehopäiväkirjan jakaminen pienissä ryhmissä. 
Ohjeet jakamiseen: Kehopäiväkirjasta kertoessasi, voit miettiä ja kuvata, mitä 
erilaisia asioita löysit kehopäiväkirjaa tehdessäsi. Voit pohtia, auttoiko tietoinen 
arvostava ja rakastava katse itseä kohtaan suhtautumaan itseen lempeämmin ja 
havaitsemaan helpommin tilanteita, joissa sinun on helppo pitää itsestäsi tai 
asioita, joista itsessäsi pidät. 
 
Tekijä: Miina Savolaisen ohjeistuksia mukaillen / Voimauttavaan valokuvaan 
perustuva toteutus. 
 
Modifiointi: Sopii sellaisenaan myös yksilötyöhön. Voidaan toteuttaa myös siten, 
että nuori ottaa yhden kuvan aina tapaamisten välillä, minkä äärelle sitten 
pysähdyttäisiin. Ryhmien kanssa työskennellessä on hyvä sopia yhteinen 
toteutusviikko.   
 


