
Kehollisuutta maahanmuuttajatyöhön 

1.1.2013-31.3. 2014 

SOLID- HANKE (IF1712A1) 

 



Hankkeen toteutus 

 Hankkeen toteuttaja on Metropolia AMK 

 

 Hankkeen budjetti 26 665 000 eur 

 Metropolian osuus 8 888, 28 eur 
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Tavoite 

Hankkeessa on suunniteltu, toteutettu, mallinnettu 

ja kehotyöskentelyyn perustuva, vakauttava ja 

voimaannuttava maahanmuuttajanaisille suunnattu 

10 tapaamisen a´45 min, viikoittain työskentelevä 

ryhmä 
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Kohderyhmä 

Pääkaupunkiseudun väkivaltaa kokeneet 

maahanmuuttajanaiset  ja maahanmuuttajatyön 

ammattilaiset  

Merja Reijonen 4 16.1.2014 

 



Taustaa 

Maahanmuuttajien kotiutuminen ja asettuminen uuteen kulttuuriin 

on tiedon, tunteen ja toiminnan yhteinen ja yhtäaikainen prosessi ( 

ks. Reijonen, 2002).  

 

Sopeutuminen ja uuden oppiminen vaativat maahanmuuttajalta 

toimintakykyä, joka suuntaa tulevaisuuteen. 

 

Maastamuuttoon johtaneet ja siihen liittyvät traumaattiset pelon ja 

avuttomuuden kokemukset tulee käsitellä, jotta uusi alku etenee tai 

on ylipäänsä mahdollista (ks Reijonen 2009). 
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Toiminnan taustalla oleva näyttö 

Tänä päivänä tiedämme, että asioiden puhuminen 

ei itsessään vähennä  pelkoon tai avuttomuuteen 

liittyviä kokemuksia, jotka sijoittuvat ihmisen 

limbiseen järjestelmään ( esim. Bromberg 2011).  

 

 

Limbinen järjestelmä säilöö ne tunnekokemukset, 

joita ihminen ei yksin kykene käsittelemään tai 

jakamaan (Panksepp 2012) .  
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Kehotyöskentelystä 
Tiedämme, että sensorimotorisiin kokemuksiin saadaan eheyttävä 

yhteys kehotyöskentelyn avulla (Ogden, 2009).   

 

Sen sijaan traumaan liittyvä neuvo, ohje ja puhe eivät pysy 

mielessä,  mielly tai eheytä, vaan menneisyyden kokemukset 

häiritsevät ennakoimatta ja kaikkialla (Van der Haart, 2006) 

 

Kehotyöskentely edistää keskittymiskykyä ja luo pohjaa 

oppimistyöskentelylle, tunnesäätelyn kehittymiselle, 

rauhoittumiselle ja tulevaisuuteen suuntautumiselle (Ogden 2009) 

 

Kehotyöskentelyn ytimessä on läsnäolon kokemus ja turvallisuus.  

 

Tavoitteena on ohjata asiakkaita tiedostamaan oma kehonsa ja sen 

käyttäminen.  
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Sen sijaan kokemukseen liittyvä neuvo, ohje ja puhe eivät pysy 

mielessä,  mielly tai eheytä, vaan menneisyyden kokemukset 

häiritsevät ennakoimatta ja kaikkialla (Van der Haart, 2006). Mielen 

tehtävä on ehkäistä, jäsentää ja säädellä näitä automaattisia 

reaktioita. Mieli pyrkii sopeutumaan ja luomaan järkiperäisiä 

perusteluja ongelmalliselle käyttäytymiselle, sen sijaan, että pyrkisi  

hankkiutumaan niistä eroon ( Van der Kolk) 

 

Kehotyöskentely edistää keskittymiskykyä ja luo pohjaa 

oppimistyöskentelylle, tunnesäätelyn kehittymiselle, 

rauhoittumiselle ja tulevaisuuteen suuntautumiselle (Ogden 2009) 

 

Kehotyöskentelyn ytimessä on läsnäolon kokemus ja turvallisuus.  

Liike on itsessään sensorimotorista työstämistä ja siinä on 

itsessään kehollinen ainesosa 

 

Tavoitteena on ohjata asiakkaita tiedostamaan oma kehonsa ja sen 

käyttäminen.  
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Normaali ihminen käyttää päivittäisessä aistimisessa informaation 

huipulta alas toteutuvaa työstämistä  

 

Traumatisoituneita ihmisiä (Schore)  kuten pieniä lapsiakin (Piaget, 

1962 ) hallitsevat sensorimotoriset ja emotionaaliset järjestelmät eli 

kohoaistimukset, viiden aistin kautta välittyvät aistimukset ja liike. 
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Oletukset ja kokemukset 

Useimmille maanmuuttajille tavalliset kehoryhmät 

ovat liian intensiivisiä ja fyysisesti raskaita, jolloin 

niihin osallistuminen tuottaa entistä suuremman 

ulkopuolisuuden tunteen.  

 

Kehotyöskentely on kulttuurisidonnaista, ja 

esimerkiksi väkivaltakokemukset vaikuttavat 

huomattavasti mahdollisen kehotyöskentelyn 

muotoon. 
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Hankeprosessi 
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Kehotyöskentelyn ja 
kehoryhmän vetämisen 

koulutus 

Kehoryhmien  vetäminen 
työelämässä 

Osaamisen jakaminen ja 
levittäminen  



www.metropolia.fi 

www.facebook.com/MetropoliaAMK 

etunimi.sukunimi@metropolia.fi 

KIITOS! 


