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Teksti: Leena Karmakallio 
Kuva: Tuomas Karmakallio

Joogalehden numerossa 2/2021 Annikka Sarvela 
käsitteli mielenkiintoisesti kehotietoisuutta ja so-
maattisia menetelmiä. Siinä hän lyhyesti kuvaili 
filosofi Thomas Hannan kehittämää ja vuonna 
1976 käyttöön ottamaa käsitettä somatiikka.

Olen tutustunut eri somaattisiin menetelmiin, 
kuten Aleksander-tekniikkaan, Feldenkreis-me-
netelmään, liikeälyyn (Movement Intelligence), 
Body-Mind Centeringiin (BMC) ja joogassa ni-
menomaan SJL-joogaan sekä Donna Farhin ja 
Lisa Petersenin edustamaan joogaan, joissa so-
maattinen kokemus on etusijalla.

Joitakin vuosia sitten löysin Martha Peter-
sonin kirjan Move without Pain, joka perustuu 
Thomas Hannan Feldenkraisista ja Hans Selyen 
stressiteorioista kehittämään menetelmään Clini-
cal Somatic Education.

Somatiikkaan myös perehtyneen kollegani 
Eija Tervosen ehdotuksesta osallistuimme yh-
dessä Marthan Essential Somatics -peruskurssille 
Amsterdamissa keväällä 2020. Heti kurssin jäl-
keen alkoi korona levitä maailmalla. Halusim-
me jatkaa opiskeluja Marthan johdolla, ja pitkä 
(200 h) opiskelu tapahtui ikävä kyllä kokonaan 
virtuaalisesti. Valmistuimme molemmat syksyllä 
2021 – ensimmäisinä Suomessa – Thomas Han-
nan somaattisen liikekoulutuksen menetelmään 
pohjautuviksi somaattisiksi liikekouluttajiksi ni-
mikkeellä Essential Somatics® Movement Teacher.

Mitä omassa  
kehossa tapahtuu?

Ihmiset eivät useinkaan tunnista, mitä omassa ke-
hossa tapahtuu. Ei huomata, onko seisoessa pai-

Mitä on somatiikka?
Monet ihmiset ovat unohtaneet kehon sisäisen kuuntelun. 
Somatiikassa ollaan tietoisesti läsnä tuntemuksille, 
painovoimalle, kehon jännitteille ja pehmeydelle.

“If you can sense you can feel, if you can feel you can change it.” Thomas Hanna
“If you don´t know what you are doing, you can´t do what you want.” Moshe Feldenkreis

• Timo Klemola: soma = koettu keho, sooma ja body 
= objektikeho

• Leena Rouhiainen: soma = eletty keho

noa enemmän toisella kuin toisella jalalla. Tai että 
selän lihakset ovat koko ajan kireät – jopa nuk-
kuessa. Tai että niska kiskoutuu toiselle puolelle.

Listaa kehon tiedostamattomista toiminnoista 
voisi jatkaa loputtomiin. Mitä tapahtuu, kun aina 
vaan valitsee esimerkiksi seisoessa asennon, jossa 
paino on enemmän juuri sillä samalla puolella? 
Siitä on tullut tuttu ja totuttu mukava asento. 
Ajan myötä mukava asento alkaa tuoda rajoitteita 
liikeratoihin ja hengitykseen ja keho alkaa oireil-
la. Miksi näin?

Olemme unohtaneet kehon sisäisen kuuntelun. 
Timo Klemolan sanoin: ”Koetun kehon näkö-
kulmaan liittyy 1) tietoisuus ja 2) itsesäätelyn 
kyky. Ihminen on tietoinen aistiensa sisällöistä ja 
pystyy ohjaamaan tietoisesti itseään. Tämä tietoi-
suus ja ohjaamiskyky on kadonnut.”

Sensomotorinen amnesia 

Thomas Hanna näki työssään tämän saman oh-
jaamiskyvyn puutetta ja alkoi käyttää siitä ilmai-
sua sensomotorinen amnesia (SMA). Yksinkertais-
tetusti hän tarkoittaa sillä tilaa, jossa lihakset ovat 
niin kireät, että niitä ei saa rentoutettua. Lihakset 
eivät kuitenkaan toimi ilman aivoja ja hermostoa. 
Kun aivot eivät hermoston välityksellä lähetä li-
haksille rentoutumiskäskyä, lihakset pysyvät su-
pistuneina. 

Biomekaniikan professori Janne Avelan mu-
kaan: ”Hermosto määrää, mikä lihas supistuu, 
kuinka nopeasti ja kuinka voimakkaasti. Lihak-
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sen roolina on vain toteuttaa aivojen ja hermos-
ton sille antamia käskyjä, lihakset eivät itse tee 
päätöksiä... Aivojen muokkaantuvuus eli plasti-
suus on taitojen oppimisen kannalta keskeinen il-
miö. Se on aivojen kykyä muuttua ajassa ja iässä.” 
SMA:ssa aivot ovat siis jumittuneet lähettämään 
lihaksille supistumiskäskyjä, kun tuntohermojen 
viestit lihasten tilasta eivät pääse perille aivoihin. 

Thomas Hanna oli vaikuttunut Hans Seylen 
stressiteorioista ja näki niiden perusteella, millai-
sia reaktioita (refleksejä) stressi aiheuttaa kehoon. 
Refleksit ovat luonnollisia, hyviä ja tarpeellisia, 
mutta jos ne jäävät niin sanotusti päälle, niistä 
aiheutuu tottumuksia ja toimintatapoja niin ke-
hoon kuin mieleenkin.

Kehossa piintyneet tavat aiheuttavat lihaski-
reyksiä, koska kehon ainoa tapa reagoida stressiin 
on kiristää lihaksia. Hannan somatiikassa huomi-
oidaan kolme tavallisinta koko kehoon vaikutta-
vaa refleksiä: 1) vaaralta suojeleva refleksi, joka 
kiristää kehon etuosan 2) toimintarefleksi, joka 
kiristää kehon takaosan 3) traumarefleksi, joka 
ilmenee epäsymmetrisenä asentona.

Kuvassa on vatsarutistus. Siinä lihasparit toimivat vuorotellen. Tavallisesti lihasparit ovat 
aktiivisia yhtä aikaa. Hannan somatiikassa pandikuloidaan aina erikseen lihasparin 
molemmat puolet.

• Somaattisiin liikkeisiin tutustutaan Joogaopistolla 
Saavuta joogan hyöty ilman suorittamista -kurssilla 
13.–16.12.2021. Silloin perehdytään omaan harjoi-
tukseen tienä ulkoiseen ja sisäiseen tasapainoon. Lem-
peiden, yksinkertaisten ja käytännöllisten liikkeiden 
avulla tunnistetaan kehossa olevia esteitä, päästetään 
niistä irti hellittämällä, ei suorittamalla. Ohjaajina 
ovat Ilkka Harjola ja Leena Karmakallio.

Reflekseistä kaksi ensimmäistä ovat myös ihmi-
sen liikkeellisen kehityksen primitiivirefleksejä. 
Totuttujen  tapojen aikaansaamia lihaskireyksiä 
voi olla kaiken ikäisillä, ja ihmisessä saattaa olla 
erilaisia refleksien kombinaatioita.

Miten sitten voidaan muuttaa 
sellaista, mitä ei tiedosta?

Hannan vastaus on pandikulointi. Mitä se on? Se 
on kaikkien selkärankaisten harjoittamaa, hauko-
tuksen kaltaista ja ulospäin venyttelyltä näyttävää 
raajojen ja rangan kiskottelua, ojentelua, koukis-



telua ja tietoista hellittämistä. Olennaista siinä on 
se, että liikkuva keho on kokonaisuus: mikään 
lihas ei yksin tee mitään, vaan lihakset toimivat 
yhdessä. Tästä seuraa, että kun yhtä kehon osaa 
liikuttaa, muutkin osat liikkuvat.

Pandikulointi tehdään kolmessa vaiheessa ja 
sillä vaikutetaan refleksiivisesti kiristyviin lihas-
ketjuihin. Ensin supistetaan ja kiristetään ketjua 
kireämmäksi kuin mitä se jo on, ja koko ajan tun-
nistetaan asteittain voimistuva kiristyminen.

Sitten hitaasti lievennetään supistusta ja tunnis-
tetaan lihastyön asteittainen väheneminen, minkä 
seurauksena ketju palautuu miellyttävään pituu-
teen. Lopuksi hellitetään täysin – tunnistetaan 
tila, jossa lihasketjut eivät tietoisesti tee mitään, 
vaan ovat rentoina.

Supistaminen ja vapauttaminen tehdään siis 
hitaasti ja tiedostaen, ei pumppaavasti ja nope-
asti. Pandikuloinnissa huomioidaan vastakkaiset 
lihasparit, agonistit ja antagonistit. Kun agonisti 
toimii, antagonisti ei voi toimia.

Pandiuloinnissa ei myöskään pidennetä niin 
paljon, että liike alkaa tuntua venyttämiseltä. 
Näin aivoja opetetaan purkamaan SMA:ta eli käs-
kyttämään lihaksia vuoroin supistumaan, vuoroin 
hellittämään ja lopuksi rentoutumaan.

Aivot ja hermosto käskyttävät lihaksia, ja li-
haksilta palautuu takaisin aivoihin kontrollin ja 
ohjauksen mahdollistava informaatio, takaisin-
kykentä. Tämä edestakaisin kulkeva informaatio 

harjoituttaa sekä vakiintuneita yhteyksiä että ui-
nuvia, vähemmän käytettyjä yhteyksiä.

Somatiikassa ollaan siis tietoisesti läsnä tun-
temuksille, painovoimalle, kehon jännitteille, 
pehmeydelle. Mentorini Katrin Neuen sanoin: 
”Ikään kuin maalaisi yksityiskohtaista sisäistä 
maisemaa rikkain värein.” Somatiikassa ei tehdä 
asanoita, ei siis pyritä linjautumaan. Somatiikas-
sa etsitään kehon, etenkin keskikehon, vapautta 
ja liikkeen luonnollista matkaa tasapainoon, ho-
meostasiin.

Kirjoittaja on jooganopettaja SJL® (2006). Hän on suorittanut 
Donna Farhin Advanced TT (150h) vuonna 2007 ja 2021 
valmistunut somaattiseksi liikekouluttajaksi tittelillä Essential 
Somatics® Movement Teacher. Hän opettaa Helsingin Joogayh-
distyksen Joogahuoneella hybriditunnin sunnuntaisin klo 18–
19.30 ja etätunnin torstaisin klo 7.30–8.30.

• Martha Peterson. Move without Pain. Sterling New 
York 2011.

• Thomas Hanna. Somatics. Da Capo Press 1988.
• Katrin Neue. What is Somatics? Artikkeli. 2021.
• Timo Klemola. Miksi Asahi Somatics osa I. Fine 

Vision 2020.
• Janne Avela. Hermolihasjärjestelmän mukautuminen 

voimaharjoittelun vaihteluun. Valmennustaito 2020.

Lähteet

Teksti: Kurssitoimikunta 
Kuva: Gary Wornell 

Jotta mahdollisimman monella on yhtäläinen 
mahdollisuus ilmoittautua Joogaopiston kursseil-
le, on ilmoittautumiskäytäntöä yhtenäistetty niin, 
että kursseille voi ilmoittautua vasta kurssikalen-
terin kurssikuvauksen lopussa mainitusta päivästä 
alkaen. Aikataulu seuraa Joogalehden ilmestymis-
aikataulua. 

Lisäksi kannattaa seurata Joogaliiton ja -opiston 
kotisivujen kurssikalenteria. Sinne saatetaan lisätä 

myös aivan uusia kursseja, joiden aloituspäivä-
määrä on niin lähellä, että niille ilmoittautuminen 
alkaa heti. Tilanteet muuttuvat välillä nopeasti. 
Esimerkkinä tästä on Jooga. Tienviittoja – Gérard 
Blitzin opetuksen ydin -kurssi 11.–14.11.2021, 
joka tuli kurssiohjelmaan lokakuussa.

Huomaathan myös, että uusi ilmoittautumis-
käytäntö saattaa aiheuttaa ajoittain ruuhkaa toi-
mistolle. Ilmoittautumiset otetaan vastaan niiden 
saapumisjärjestyksessä. Kaikkiin ilmoittautumisia 
koskeviin viesteihin vastataan, kun ne on käsitelty.

Kurssien ilmoittautumiskäytäntöä on muutettu


