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ESIPUHE

Pilates Suomessa on Suomen pilatesyhdistys ry:n toimeksiannosta laadullisin tutkimus-
menetelmin toteutettu selvitystyö, jonka tavoitteena on selvittää, miten pilatesmenetelmä 
on tullut Suomeen ja mikä on täällä pilateksen nykytila. Lisäksi se on kattava selvitys 
pilatesmenetelmän kansainvälisestä historiasta.

Pilatesmenetelmä on tehnyt pitkän ja monia polkuja sisältäneen matkan maailman eri 
mantereilta Suomeen. Matkalla se on toisaalla muuntautunut, toisaalla pyrkinyt säilyt-
tämään mahdollisimman paljon alkuperäisestä itsestään. Se on taipunut muun muassa 
tanssijoiden, eri urheilulajien harrastajien, eri vaivoja potevien kuntoutujien ja ihan vaan 
omaksi ilokseen harjoittelevien tarpeisiin. Matkan varrella ilmenneet kuohunnat ovat lai-
mentuneet ja ohjaajat voivat suunnata katsettaan suurin piirtein samaan suuntaan: mihin 
pilates on menossa ja mihin sen tulisi mennä? Onko sen avulla tarkoitus palvella koko 
ajan ikääntyvää ja tule-vaivoista kremppaisempaa Suomi-ikäneitoa, auttaa urheilijoita ja 
tanssijoita huippusuorituksiin vai antaa työikäisille iloa, tyytyväisyyttä, terveyttä ja oman 
kehon tuntemusta lisäävä harrastus? Vai kaikkia näitä ja jotain lisää?

Menneisyyden tunteminen antaa perspektiiviä. Mitä laajempi perspektiivi, sitä vähem-
män kuppikuntaisuutta sekä käsityksiä ”oikeaoppisesta” tai ”väärästä”. Menneisyyden 
tunteminen voi auttaa ymmärtämään erilaisten asioiden suhdetta toisiinsa ja asettamaan 
palapelin palasia paikalleen. Pilates on menetelmä, metodi. Metodilla on yleensä peruspe-
riaatteet, kivijalka tai ”corner stones”, jonka päälle menetelmä rakentuu. Tämän kivijalan 
pilateksessa muodostavat keskittyminen, hallinta, tarkkuus, hengitys, keskustan käyttö ja 
”flow”, joka usein käännetään liikkeen virtaukseksi. Eri koulukunnissa harjoitusten va-
linta, järjestys, suoritustapa, hengitystapa tai ohjaajan ohjaustapa vaihtelevat, ja niissä voi 
olla näkemyseroja. Perusperiaatteet kuitenkin tekevät metodin, jolloin niistä ei voi tin-
kiä ja jättää huomiotta, vaikka niitä voikin tulkita monesta näkökulmasta. Tämä raportti 
myös päätyy siihen, että pilates on menetelmä, metodi ja esittelee ansiokkaasti erilaisia 
tapoja tulkita näitä periaatteita. Vaikka klassinen pilates on lähtökohta, nykypilatesta ke-
hitetään eri tarpeisiin kokemusten, ymmärryksen ja tutkimustiedon lisääntymisen kautta.

Kun ymmärrämme, miten ja miksi tähän on tultu, ymmärrämme itse nykytilannetta 
paremmin ja voimme paremmin hahmottaa, minne olemme menossa ja miksi. Pilates 
Suomessa -raportti auttaa ankkuroitumaan nykyhetkeen, ymmärtämään sitä ja myös siir-
tämään katseen tulevaisuuteen. 



Varsinkin ohjaajakoulutusta ja täydennyskoulutusta järjestävillä tahoilla olisi mielestäni 
hyvä olla katse tulevaisuudessa: Mihin pilatesta tarvitaan ja miksi? Mihin suuntaan oh-
jaajien osaamista olisi hyvä kehittää?

Raportissa tulee hyvin esiin monien nykyisten pilatesohjaajien eläköityminen lähiaikoi-
na. Kuulun itsekin tähän sukupolveen. Seuraava sukupolvi jatkaa aina siitä, mihin edel-
linen sukupolvi jäi. Nyt oli erittäin otollinen aika kerätä ja dokumentoida pilateksen 
historiaa ja nykytilaa Suomessa. Kun itse aloitin omat pilatesohjaajaopintoni 
Tukholmassa vuonna 2004, Suomessa ei ollut sellaista ohjaajakoulutusta eikä valinnan 
mahdollisuutta, mitä kaipasin. Nykytilanne on toinen, ja tämä raportti valottaa hyvin eri 
pilatessuuntausten taustoja ja painotuksia, mikä voi helpottaa tulevien ohjaajien päätök-
sentekoa ohjaajakoulutuksen valinnassa.

Kirjoittajien tavoitteena on ollut yhtenäistää suomalaista pilateskenttää ja edistää yh-
denvertaista pilateskulttuuria. Kun tunnistetaan ja tiedetään erilaisten pilatessuuntaus-
ten lähtökohtia, ymmärrys laajenee, mikä usein edistää yhdenvertaisuutta. Suosittelen 
tätä laadullisella tutkimusotteella toteutettua, helposti luettavaa ja mukaansa tempaavaa 
raporttia lämpimästi sekä pilatesohjaajaopintoja harkitsevalle, ohjaajaopiskelijoiden op-
pimateriaaliksi että jo kokeneemmillekin pilatesohjaajille omien tietojen täsmentäjäksi. 
Vaikka ohjaaja haluaisikin pitäytyä tietynlaisessa pilatessuuntauksessa, oman laatikon 
ulkopuolelle kannattaa ainakin tähyillä tai mielellään myös harhailla ja löytöretkeillä. 
Siihen tämä raportti antaa mainion lähtökohdan.

Tampereella syyskuussa 2022

Annika Taulaniemi
filosofian tohtori, fysioterapeutti, pilatesohjaaja
erikoissuunnittelija, UKK-instituutti
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TIIVISTELMÄ

Pilates on saksalaissyntyisen Joseph Hubertus Pilateksen (1883–1967) kehittämä kehon-
hallinnan menetelmä, joka on levinnyt eri puolille maailmaa. Tämä selvitystyö on toteu-
tettu Suomen pilatesyhdistys ry:n toimeksiannosta, ja sen tarkoituksena on kuvata, miten 
pilates on kehittynyt Suomessa ja miltä sen nykytilanne näyttää. Selvityksen tekemistä 
on ohjannut kaksi tutkimuskysymystä: 1) miten pilates on tullut Suomeen ja 2) mikä on 
pilateksen nykytila Suomessa. Lisäksi selvitystyötämme taustoittaaksemme olemme kir-
joittaneet kuvailevan kirjallisuuskatsauksen pilateksen kansainvälisestä historiasta.

Tämä selvitystyö on laadullinen tutkimus, jossa päätutkimusaineisto on kerätty kahden 
pääosin laadullisen kyselyn ja teemahaastattelujen avulla. Ensimmäinen kysely teh-
tiin kesällä 2021 Suomen pilatesyhdistyksen jäsenille (N = 316), ja kyselyyn vastasi 86 
henkilöä. Toiseen kyselyyn vastasi kymmenen henkilöä, jotka edustavat Suomessa pila-
tesohjaajakoulutusta järjestäviä tahoja. Suomalaiset haastateltavat henkilöt valikoituivat 
ensimmäisen kyselyn perusteella. Haastattelimme vuoden 2021 kesän ja syksyn aikana 
yhteensä 16 suomalaista pilatestoimijaa, ja haastatteluista 12 tehtiin yksilöhaastattelui-
na ja kaksi toteutettiin parihaastatteluna. Käytimme suomalaisten pilatestoimijoiden 
haastatteluja analyysin kohteina olevina aineistoina, ja analysoimme tutkimusaineiston 
sisällönanalyysin avulla. Kyselyjen yksittäisten määrällisten kysymysten osalta laskim-
me summia ja esitimme tulokset taulukkomuodossa. Lisäksi teimme viisi haastattelua 
kolmelle ulkomaiselle pilatestoimijalle. Näitä haastatteluja käytettiin pääosin suullisina 
lähteinä kirjallisuuskatsauksessa.

Pilatesmenetelmällä on kansainvälisesti pitkät juuret, ja viimeistään 1930-luvulta lähtien 
pilatesmenetelmä on ollut tunnistettava liikuntamuoto. 1970-luvulla pilates tuotiin py-
syvästi Eurooppaan. Pilatesta on opetettu Suomessa pilateksen nimellä ainakin vuonna 
1989, joka on tiettävästi ensimmäinen kerta. Tällöin tanssinopettajat Sinikka Gripenberg 
ja Pirkko Ahjo kutsuivat Christine Hockingin Iso-Britanniasta Suomeen ohjaamaan pi-
latesta tanssinopettajille.

Ensimmäisiä ulkomailla matto- ja laitepilatekseen kouluttautuneita suomalaisia pi-
latesohjaajia oli tanssijataustainen Leena Rouhiainen, joka perehtyi pilateksen laajaan 
kokonaisuuteen Kanadassa. Fysioterapeutti Jarmo Ahonen sai vaikutteita sekä Yhdys-
valtojen länsirannikon että itärannikon pilatesperinteistä. Marja Putkisto puolestaan am-
mensi oppinsa Englannin pilatesperinteestä. Kaikkien heidän ammattitaitonsa ja osaa-
misensa yhdistyi Suomen ensimmäisissä pilatesohjaajakoulutuksissa 2000-luvun alussa. 



Tämän selvitystyön aineiston perusteella voi kuitenkin sanoa, että monet henkilöt ovat 
olleet tuomassa pilatesta Suomeen. Suomalaiset pilatestoimijat ovat kouluttautuneet eri 
puolilla maailmaa eri aikoina. Heistä on tunnistettavissa karkeasti kaksi ryhmää, joista 
toiset ovat koostaneet omaksumastaan opista oman yleisluonteisen pilatessuuntauksensa, 
joka kuitenkin saattaa ammentaa vaikutteita tiettyjen ohjaajien näkemyksistä tai kan-
sainvälisistä koulukunnista. Toiset puolestaan edustavat selkeästi jotakin kansainvälistä 
koulukuntaa tai pilatestoimijaa, jonka oppeja he vievät täällä Suomessa eteenpäin joko 
omissa nimissään tai kansainvälisen toimijan nimissä.

Suomessa pilates tunnettiin pitkään pääosin mattopilateksena. Yksittäisiä pilateslaittei-
ta oli Suomessa jo 1990-luvun lopusta lähtien, mutta silloin ohjaajat käyttivät laitteita 
pääosin omassa pilatesharjoittelussaan ja antaessaan henkilökohtaista ohjausta yksityis-
tunneilla. Laitepilateksen ohjaajakoulutukset aloitettiin Suomessa vuonna 2003. Ai-
neistossamme pilatessuuntaukset linkittyvät vahvasti koulutusta järjestäviin tahoihin 
ja laitevalmistajiin. Suomessa on painottunut mattopilates ja moderni pilates, mikä on 
mahdollistanut pilateksen leviämisen ympäri maata ja myös pilateksen kehittymisen. 
Puhdas klassisen pilateksen suuntaus rantautui meille myöhemmin, eikä ole vielä saanut 
vahvaa jalansijaa.

Tällä hetkellä 10 koulutusorganisaatiota järjestää Suomen pilatesyhdistyksen jäsenyyskri-
teerit täyttävää pitkää pilatesohjaajakoulutusta tai ohjaajakoulutuskokonaisuutta, joiden 
yksittäiset opintojaksot yhdessä muodostavat pitkän pilatesohjaajakoulutuskokonaisuu-
den. Nämä tahot voidaan jakaa kolmeen ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään kuuluu neljä 
eniten pilatesohjaajia kouluttanutta tahoa, jotka ovat vakiinnuttaneet paikkansa suoma-
laisella pilateskentällä. Pieniä organisaatioita, joissa yrityksen omistaja toimii itse ainoana 
kouluttajana, on tällä hetkellä kolme. Suomessa operoivien pilatesohjaajakoulutusorga-
nisaatioiden kolmannen ryhmän muodostavat tahot, jotka edustavat isoja kansainvälisiä 
pilatesbrändejä, ja niitä on kolme. Suomessa pitkän pilatesohjaajakoulutuksen käyneitä 
pilatesohjaajia on karkean arviomme mukaan noin 1300. Lisäksi osa on kouluttautunut 
ulkomailla tai käynyt sekä kotimaisia että ulkomaisia koulutuksia.

Pilateksen paikka suomalaisessa liikuntakentässä näyttää vakiintuneen, vaikka pilates-
harrastajien määrää ei tällä hetkellä pystytäkään arvioimaan puutteellisten tilastotietojen 
vuoksi. Koska laitepilatesta voi harrastaa pääasiassa yksityisissä pilatesstudioissa, joita on 
pääosin isoissa kaupungeissa ja vain satunnaisesti muualla, voi karkeasti ilmaista, että 
haja-asutusalueilla harrastetaan pääasiassa mattopilatesta ja kaupungeissa matto- ja lai-
tepilatesta.



Aineistomme mukaan pilates on matolla ja laitteilla harjoitettava liikunta- ja kehonhal-
lintamuoto, jossa ei tyypillisesti käytetä musiikkia. Pilatesta ohjataan yksilöohjauksena 
tai pienryhmissä, jolloin myös ryhmätunnilla saa henkilökohtaista ohjausta. Aineistos-
samme pilateksen katsottiin perustuvan kuudelle periaatteelle – hallinta, tarkkuus, kes-
kittyminen, liikkeen virtaavuus, hengitys ja keskustan käyttö – , joita pidettiin yleisesti 
keskeisinä ja ajankohtaisina.

Suomessa pilates on nuori ja toistaiseksi vielä melko marginaalinen laji. Tämän tutki-
muksen aineiston valossa pilates kuitenkin näyttäytyy vahvasti ajassaan elävänä ja kehit-
tyvänä kehonhallinta- ja kehonhuoltomenetelmänä. Pilateskulttuurissa erilaisille Joseph 
Pilateksen elämäntyölle pohjautuville lähestymistavoille on tilaa, painotetaan lähesty-
mistavassa sitten esimerkiksi klassisuutta ja autenttisuutta, menetelmän edelleen kehittä-
mistä tai kuntouttavia elementtejä. 

Asiasanat: pilates, mattopilates, laitepilates, pilatesmenetelmä, kehonhallinta, kehonhuolto

 



ABSTRACT 

Pilates is an exercise-based method of body control and development created by Jo-
seph Hubertus Pilates (1883-1967). There are studios providing instruction in the Pilates 
method worldwide, including Finland. The Finnish Pilates Association (Suomen pilates-
yhdistys ry) commenced this research project in order to explore the developments of the 
Pilates method in Finland and its current status. This research has been guided by two 
research questions: 1) how the Pilates method arrived in Finland and 2) what the current 
status of Pilates in Finland is. In addition to this, the paper includes a literature review 
about the history and developments of Pilates internationally.

This is a qualitative research project, where the main material has been collected by using 
two separate qualitative questionnaires and thematic interviews. The first questionnaire 
was sent to the members of the Finnish Pilates Association (N=316) during the summer 
of 2021. The questionnaire was completed by 86 people. The second questionnaire was 
sent to ten people who represented Pilates teacher training providers here in Finland. 
The people to be interviewed were selected based upon the first questionnaire. During 
the summer and autumn of 2021, we interviewed 14 Finnish Pilates teachers, some of 
whom were also teacher trainers. The interviews consisted of 12 one to one interviews 
and two pair interviews. The transcribed interviews were analysed by using content ana-
lysis, creating the main material for this study. Quantitative data from the questionnaires 
has been summed up in a table format. In addition, we conducted three interviews with 
international Pilates teachers and teacher trainers. These interviews have been mainly 
used as an oral source and used as background information in chapter three that consists 
of the literature review. 

Internationally, the Pilates method has long roots. Pilates has been a recognisable form 
of exercise since the 1930’s. During the 1970s, the Pilates method arrived permanently to 
Europe. Pilates, to the knowledge of this report, was first taught in Finland in 1989 when 
professional dancers and dance teachers Sinikka Gripenberg and Pirkko Ahjo invited 
Christine Hocking from the UK to teach the Pilates exercises to dance teachers.
 
The first Finnish people to train as teachers of the Pilates method were: Leena Rouhi-
ainen, a professional dancer, who received her comprehensive training in Canada; phy-
siotherapist Jarmo Ahonen, who received his Pilates training in the US, completing both 
East Coast and West Coast style training; and Marja Putkisto, who received her formal 
Pilates training in England. 



They combined their shared knowledge and skills to form Finland’s first Pilates teacher 
training courses in the early 2000s. These courses were instructed in Finnish as well as 
having printed Finnish study materials.

Based on the research findings of this study, there have been several other people who 
have also contributed to the arrival of the Pilates method to Finland. Many Finnish Pi-
lates teachers and teacher trainers have taken part in multiple trainings at different times 
in several different countries worldwide. Some of these teachers have gone on to form 
their own teacher training programmes. Currently, it is possible to roughly distinguish 
two separate groups within the Finnish Pilates community that consists of teachers and 
teacher training providers. The first group has adopted a more universal way to teach 
Pilates, where their teaching style might have been influenced by several domestic and 
international training providers and/or specific teacher trainers. The second group of 
Pilates teachers typically represent a more specific style of a form of Pilates, and these 
teachers wish to continue to teach on that style either as a private practitioner or directly 
under a specific international Pilates institution.

For a long period in Finland, Pilates was mainly known as mat Pilates; that is, the exerci-
se sequences were performed without the specialised Pilates apparatus. Pilates apparatus 
was owned by some Finnish teachers as early as the late 1990s. However, the apparatus 
was mainly used to teach private clients and for the Pilates teachers` personal practice; it 
was not widely known or available to the public at the time. Pilates equipment training 
started in 2003. In the collected data, Pilates styles can be strongly linked to teacher trai-
ning providers and Pilates equipment manufacturers. 

In the Finnish Pilates community, there seems to be a preference towards mat Pilates and 
more contemporary and modern approaches to Pilates. This has created possibilities for 
Pilates classes to be found across the country, also in smaller cities and towns, and con-
sequently this has also allowed the developments of Pilates method to take place. More 
traditional, classical Pilates arrived to Finland later, and is practiced marginally.

At the moment, there are 10 teacher training providers in Finland who organise teacher 
training courses that meet the criteria for a membership of the Finnish Pilates Asso-
ciation or whose training or learning modules together meet the criteria for an exten-
sive teacher training course. These teacher training providers can be divided onto three 
separate groups. The first group consists of four larger, well-established Finnish Pilates 
teacher training providers, each employing multiple teacher trainers working under one 
or more senior teacher trainers. The curriculum and programme are delivered in Finnish. 
The second group consists of three smaller training programmes, where the owner of 



the company works as sole teacher training provider. The third group of teacher training 
providers consists of a body of Pilates teachers that promote large, internationally estab-
lished Pilates training brands. Currently, on the market there are three of these inter-
national brands that provide teacher training courses in Finland at their respective host 
studios. The teacher trainers themselves are normally based internationally and visit the 
Finnish host studios in order to deliver the training modules. The training is delivered in 
English with Finnish support as needed from the host studio. In our estimate, there are 
currently roughly 1300 Pilates teachers in Finland who have received extensive Pilates 
training, allowing them to join the Finnish Pilates Association. In addition to this, some 
have exclusively received their training abroad and or have completed both Finnish and 
international teacher training courses.

Pilates seems to have had found its place in the field of Finnish exercise and sports in-
dustry. Despite this fact, due to lack of statistics, it is not possible to provide an estimate 
of the number of Finnish people who participate in Pilates classes as their hobby or a 
leisure time activity. Due to the fact that the Pilates apparatus is available mainly in pri-
vate Pilates studios located in the bigger cities and only occasionally in smaller towns, it 
is possible to conclude that in remote areas Pilates is mainly being taught as mat Pilates, 
and in cities and bigger towns mat and equipment Pilates are both available.

According to our research, Pilates is a form of exercise that can be done either on a mat 
or with apparatus, and typically music is not used. Pilates is being taught as one to one 
or in small groups, indicating that personal guidance can be provided also during group 
classes. According to our research, Pilates method is based on the six following prin-
ciples- control, precision, concentration, centering, flow and breath, that were all consi-
dered as relevant and up to date way to describe the practice of the method. 
 
In Finland, Pilates as a method of exercise can be considered as a relatively young dis-
cipline which is located on the margins of exercise and sports industry. According to this 
research, Pilates can be considered as a method of body conditioning and control that has 
always adapted and developed in reflection to its surroundings and time. Pilates method, 
which is based upon the teachings and life’s work of Joseph Hubertus Pilates, can be 
divided into several different approaches, that all have space and abilities to co-exist, side 
by side. Some approaches to Pilates emphasise authenticity and classical repertoire, some 
focus on further developing the method and its repertoire and some emphasise Pilates as 
a part of rehabilitation. 

Keywords: Pilates, mat Pilates, Pilates with apparatus, Pilates method, body control, 
body conditioning.
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1 JOHDANTO

Pilates on saksalaissyntyisen ja myöhemmin Yhdysvalloissa New Yorkissa pilatesuransa 
tehneen Joseph Hubertus Pilateksen (1883–1967) kehittämä kehonhallinnan menetel-
mä. Joseph Pilates itse kutsui menetelmäänsä alun perin nimellä Contrology (Pilates 
& Miller 2010). Pilatesmenetelmän tavoitteena on optimaalisen toiminnallisen ryhdin 
saavuttaminen, kehon eri osien hyvän, toiminnallisen yhteistyön rakentuminen ja kehon 
tarkoituksenmukaisen ja taloudellisen käytön oppiminen. Pilates vahvistaa keskivartalon 
syviä lihaksia, kehittää harjoituskohteena olevien lihasten voimaa ja lisää vartalonhallin-
taa, liikkuvuutta sekä kehotietoisuutta.

Tällä hetkellä pilateksen kansainvälisellä kentällä on menossa sukupolvenvaihdos. Niin 
sanotut ensimmäisen, toisen ja kolmannen polven pilatesohjaajat ja -kouluttajat ovat ke-
hittäneet pilatesta eteenpäin kukin omalla tavallaan. Heidän työtään ei ole kuitenkaan 
taltioitu järjestelmällisesti, vaan myös he ovat jakaneet tietoa koulutuksissaan Joseph Pi-
lateksen tavoin paljolti vain suullisesti. Kansainväliset pilatestoimijat ovatkin havahtu-
neet siihen, että pilateksen kehitystä lajina ja lajin monimuotoisuutta ei ole dokumentoi-
tu kattavasti ja järjestelmällisesti. He ovat viimeisen viidentoista vuoden aikana alkaneet 
jakaa kokemuksiaan ja tieto-taitoaan erilaisissa pilateskoulutuksissa, konferensseissa ja 
elektronisina materiaaleina. Näissä yhteyksissä on noussut esiin vahva tarve tuottaa tie-
toa pilateksesta lajina ja sen kehittymisestä sekä lisätä lajin tunnettuutta ja näiden kautta 
varmistaa harjoitusmuodon jatkuvuus myös tulevaisuudessa. 

Suomen pilatesyhdistys ry on vuonna 2004 perustettu niin sanotun pitkän pilatesohjaa-
jakoulutuksen (vähintään 6 kk:n aikana vähintään 300 tuntia) käyneiden pilatesohjaajien 
valtakunnallinen yhdistys. Suomen pilatesyhdistys päätti teettää tämän Pilates Suomessa 
-selvitystyön tarkoituksenaan kerätä yksiin kansiin tällä hetkellä hajallaan olevan tiedon 
pilateksen historiasta ja nykytilanteesta Suomessa. Pilateksen historia Suomessa on tär-
keää dokumentoida: ilman menneisyyden ymmärtämistä ei voi ymmärtää nykyisyyttä 
ja on hankalaa arvioida, mihin ollaan menossa (Autio-Sarasmo 2008). Selvitystyö on 
hyvin ajankohtainen ajatellen sitä työtä, mitä kansainvälisestikin parhaillaan tehdään 
dokumentoinnissa lajin jatkuvuuden turvaamiseksi, sillä myös Suomessa pilateskentällä 
näyttää olevan tulossa sukupolvenvaihdos. Suomen pilateskentän kartoitus on tärkeää 
myös siksi, että kun kokonaiskuva pilateksesta Suomessa kirkastuu, auttaa se tekemään 
pilatesta aikaisempaa paremmin tunnetuksi erityisesti uusien potentiaalisten harrastajien 
ja ohjaajien keskuudessa.
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Olemme tehneet tässä selvitystyössä harkittuja ratkaisuja. Esimerkkeinä niistä mainitta-
koon, että kutsumme pilatesta ohjaavia henkilöitä pilatesohjaajiksi, vaikka osa haastatel-
tavista kutsui heitä nimellä pilatesopettaja, mikä viittaa englanninkieliseen käsitteeseen 
pilates teacher. Kansainvälisessä kontekstissa pilatesopettaja (pilates teacher) ja pilatesoh-
jaaja (pilates instructor) -käsitteillä on toisistaan eriävät merkitykset. Tällaisia eroja ei ole 
toistaiseksi havaittavissa suomalaisella pilateskentällä. Englannin kielessä pilates kirjoi-
tetaan isolla alkukirjaimella, mutta suomen kielessä vakiintunut käytäntö on kirjoittaa 
yleisnimet pienellä alkukirjaimella. Katsomme, että pilates on vakiintunut liikuntamuo-
toa kuvaava yleisnimi. Siten kirjoitamme pilates-sanan pienellä alkukirjaimella silloin, 
kun tarkoitamme pilatesta lajina ja liikuntamuotona ja isolla alkukirjaimella silloin, kun 
viittaamme Joseph Pilatekseen. 

Tässä Suomen pilatesyhdistys ry:n toimeksiannosta toteutetussa selvitystyössä kirjoitam-
me menetelmällisten valintojen kuvaamisen jälkeen pilateksen kehittymisestä yleensä 
nojaten saatavilla oleviin pääasiassa kansainvälisiin kirjallisuuslähteisiin sekä muutamaan 
suulliseen lähteeseen. Tämän jälkeen luvut neljä ja viisi ovat laadulliseen aineistoon poh-
jautuvia tuloslukuja, joissa olemme keräämämme haastattelu- ja kyselyaineistojen perus-
teella kirjoittaneet siitä, miten pilates on kehittynyt Suomessa ja miltä sen nykytilanne 
Suomessa näyttää. Luvussa kuusi kiteytämme tuloksemme ja nostamme esiin joitakin 
havaintojamme, joita teimme tutkimuksemme pohjalta.
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2 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

”Pilates Suomessa” on Suomen pilatesyhdistys ry:n toimeksiannosta toteutettu selvi-
tystyö, jonka tarkoituksena kuvata, miten pilates on kehittynyt Suomessa ja miltä sen 
nykytilanne näyttää. Pilates Suomessa -selvitystyö on laadullinen tieteellisin kriteerein 
ja hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla toteutettu tutkimus. Selvityksen 
tekemistä on ohjannut kaksi tutkimuskysymystä: 1) miten pilates on tullut Suomeen ja 
2) mikä on pilateksen nykytila Suomessa.

Käytännössä selvitystyön tavoitteena on ollut lisätä ymmärrystä siitä,

• miten, milloin, mitä kautta ja kenen tai keiden toimesta pilates on tuotu Suo-
meen,

• mihin suuntaan pilates on Suomessa kehittynyt ja 
• miltä suomalainen pilateskenttä näyttää tällä hetkellä eri pilatessuuntauksineen, 

kouluttajatahoineen, palveluntarjoajineen ja pilatesharrastajineen.

2.1 Tutkimusaineistot ja aineistonkeruumenetelmät 
Tämä selvitystyö on laadullinen aineistolähtöinen tutkimus. Olemme keränneet päätut-
kimusaineiston kahden pääosin laadullisen kyselyn ja teemahaastattelujen avulla. Lisäksi 
tutkimusta taustoittava luku 3 on kuvaileva yleiskatsaus pilateksesta ja pilateksen kan-
sainvälisestä historiasta. Olemme koonneet tutkimuksessa kerätyt ja käytetyt aineistot 
taulukkoon 1. 

Taulukko 1 Tutkimusaineistot ja niiden käyttö.

Tutkimusaineisto Aineiston tiedot Aineiston käyttö
Kysely Suomen pilatesyhdis-
tyksen jäsenille

N = 86, vastaus-
prosentti 27,2

Haastateltavien valinnassa; analyy-
sin kohteena (tulosluku 5)

Kouluttajakysely N = 10, vastaus-
prosentti 90,1

Analyysin kohteena 
(tulosluku 5)

Teemahaastattelut suomalai-
sille pilatestoimijoille

N = 16 Analyysin kohteena 
(tulosluvut 4–5)

( Jatkuu)
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Kysely Suomen pilatesyhdistyksen jäsenille

Aloitimme tutkimusaineistomme keräämisen laadullisella kyselyllä, jonka avulla halu-
simme valmistella teemahaastatteluja. Kysely laadittiin Helsingin yliopiston E-loma-
ke-työkalulla (ks. https://wiki.helsinki.fi/display/elomake). Linkki kyselyyn lähetettiin 
9.6.2021 Suomen pilatesyhdistyksen jäsenille (N = 316) yhdistyksen jäsentieto-ohjelman 
kautta sähköpostilla. Vastauksia pyydettiin 30.6.2021 mennessä. Kyselyyn vastaamiseen 
kannustettiin yhdistyksen sisäisessä Facebook-ryhmässä 10.6.2021 ja 28.6.2021.

Kyselyyn saatiin vastauksia yhteensä 86, mikä on 27,2 % yhdistyksen kyselynhetkisestä 
jäsenmäärästä. Kyselyn saate ja kysely ovat liitteenä (liitteet 1–2). Kyselyn ensisijainen 
tavoite oli varmistaa, että löydämme teemahaastateltavaksi ne haastateltavat, joilla on 
eniten annettavaa tutkimuksen tavoitteiden suunnassa. Lisäksi kysely auttoi myös koko-
naiskuvan luomisessa pilateksen tämänhetkisestä tilanteesta Suomessa.

Kouluttajakysely

Tutkimuksessa kerättiin myös toinen kyselyaineisto, joka sekin kerättiin Helsingin yli-
opiston E-lomake-työkalulla. Linkki kyselyyn lähetettiin suoralla sähköpostilla yhdek-
sälle Suomessa pilatesohjaajakoulutusta järjestäviä tahoja edustaville henkilöille, joista 
kahdeksan vastasi kyselyyn. Osaa heistä kannustettiin useamman kerran vastaamaan. 
Lisäksi kysymykset lähetettiin suoraan sähköpostilla yhdelle vastaajalle sekä englannin 
kielelle käännettynä toiselle vastaajalle.
 

Tutkimusaineisto Aineiston tiedot Aineiston käyttö
Teemahaastattelut ulkomai-
sille pilatestoimijoille

N = 3 Suullisina lähteinä (kuvaileva kir-
jallisuuskatsaus luku 3)

Muu aineisto, mm.
-pilatekseen liittyvä 
kirjallisuus
-Suomen pilatesyhdistys ry:n 
asiakirjat
-täydentävät sähköpostivies-
tit

Kirjallisina lähteinä koko raportissa

Taulukko 1 Tutkimusaineistot ja niiden käyttö. (jatkuu)



5

Lopulta yhtä lukuunottamatta kaikilta niiltä koulutusorganisaatioilta, joiden edustajia 
toivoimme vastaavaan kyselyyn, saimme vastaukset. Henkilö, joka ei vastannut koulut-
tajakyselyyn, oli haastateltavien joukossa, ja saimme häneltä vastaukset haastattelussa. 
Kouluttajakyselyyn vastanneet henkilöt ja heidän edustamansa organisaatiot on lueteltu 
taulukossa 2. 

Kyselyn saate ja kysely ovat liitteenä (liitteet 6–7). Kyselyn tavoitteena oli täydentää ko-
konaiskuvaa pilatessuuntauksista, syventää ymmärrystä pilatesohjaajakoulutuksista Suo-
messa sekä auttaa arvioimaan pitkän pilatesohjaajakoulutuksen käyneiden pilatesohjaa-
jien määrää.

Taulukko 2 Kouluttajakyselyyn vastanneet henkilöt ja heidän edustamansa 
organisaatio

Vastaaja Vastaajan edustama 
organisaatio

Kyselyyn 
vastaamisen 
ajankohta

Tunniste 
tekstissä

1.Nina Saarinen Pilates Circle -studio 5.9.2021 Nina Saarinen 
KK050921

2. Tarja 
Suoninen

Pilates Finland 
(hosting STOTT Pilates) 

9.9.2021 Tarja Suoninen 
KK090921

3. Marianne 
Kyrklund

Suomen 
Terveysliikuntainstituutti Oy

14.9.2021 

4. Tarja Inovaara Pilates Place Lahti 20.9.2021 

5. Kati 
Pylkkänen

Aitopilates Studio 26.9.2021 Kati Pylkkänen 
KK160921

6. Elina 
Heinisuo

Method Putkisto Insituutti 26.9.2021

7. Sanna-Maria 
Hellsten

Peak Pilates 30.9.2021

8. Hanna 
Kanerva

Somatic Center Finland 15.10.2021

9. Natascha 
Eyber

BASI Pilates 4.3.2022

10. Samu 
Kyrklund

FIHF - Finnish Institute of 
Health and Fitness Oy

15.6.2022
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Teemahaastattelut suomalaisille pilatestoimijoille

Suomen pilatesyhdistyksen jäsenille suunnatun kyselyn alussa kysyttiin kahdella ky-
symyksellä, keitä suomalaisia tai ulkomaisia henkilöitä meidän pitäisi haastatella tut-
kimustamme varten saavuttaaksemme parhaan mahdollisen ymmärryksen pilateksen 
historiasta ja/tai nykytilanteesta Suomessa. Kävimme kysymysten vastaukset järjestel-
mällisesti läpi ja listasimme itsellemme maininnan saaneet pilatestoimijat sekä niihin 
liittyvät perustelut. Kyselyssä ehdotettiin haastateltavaksi yhteensä 35 eri suomalaista 
pilatestoimijaa, joista valitsimme lopulta haastateltavaksi resurssien rajallisuuden vuoksi 
16. Pyrimme valitsemamme haastateltavat ehdotusten joukossa niin, että he edustavat 
esiymmärryksemme mukaan mahdollisimman laaja-alaisesti Suomen pilateskenttää 
esimerkiksi oman taustansa osalta ja koulutussuuntausten näkökulmasta. Moni heistä 
oli henkilöitä, joiden haastattelemisen olimme omankin esiymmärryksemme mukaan 
kokeneet tärkeäksi. Kaikki toivomamme suomalaiset haastateltavat suostuivat haastatel-
tavaksemme. 

Haastatteluista 12 tehtiin yksilöhaastatteluina ja kaksi toteutettiin parihaastatteluna, ja 
näin ollen suomalaisten pilatestoimijoiden haastatteluja oli yhteensä 14. Näistä neljä to-
teutettiin etänä Zoomin välityksellä. Loput haastatteluista toteutettiin yhdessä sovitussa 
paikassa, joka saattoi olla haastateltavan työhuone, koti tai pilatesstudio, meistä toisen 
pilatesstudio tai julkinen paikka, kuten hotellin tai kirjaston aula. Teimme molemmat 
haastatteluja: Kati Kauravaara toteutti 10 haastattelua ja Eeva Lindström 4 haastatte-
lua. Haastateltavat osallistuivat tutkimukseen vapaaehtoisesti. Haastateltava sai etukä-
teen sähköpostitse tai viimeistään haastattelutilanteessa tiedotteen tutkimuksesta (liite 
3) sekä täytettäväkseen suostumuslomakkeen (liite 4). Suostumuslomake palautettiin 
allekirjoitettuna joko skannattuna sähköpostin liitteenä tai paikan päällä. Yksi haastatel-
tava antoi tutkimusluvan suullisesti osana haastattelua, joka tehtiin etänä, ja suostumus 
tallentui äänitiedostoon.

Teemahaastattelurunko on liitteenä (liite 5), ja siitä käy ilmi tarkemmin kysymykset, 
joiden ympärille haastattelu keskittyi. Haastattelut olivat osittain myös muistelua, jota 
tuimme nostamalla esille mahdollisia täydentäviä kysymyksiä, tulkintoja ja tapahtumia. 
Muistelun (muisteluaineistoista esim. Korkiakangas 2005; Rautakilpi 2008) kautta py-
rimme tavoittamaan esimerkiksi pilateksen Suomeen tulon ajan henkeä ja ilmapiiriä. 

Haastattelut kestivät noin tunnista kahteen ja puoleen tuntiin. Haastattelut tallennettiin 
tallentimella sekä etänä toteutettavien haastattelujen osalta myös videoina. Syntyneet 
ääni- ja/tai mahdolliset videotallenteet litteroitiin Word-tiedostoiksi. Meistä toinen eli 
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Eeva Lindström litteroi 9 haastattelua ja lisäksi yhdistyksen hallituksen jäsen Mari Su-
tinen litteroi aikataulusyistä erillispyynnöstämme viisi haastattelua. Litteraatiosivuja tuli 
yhteensä 3221. Olemme koonneet taulukkoon 3 haastateltavien nimet sekä tekniset tie-
dot kustakin haastattelusta.

Haastatteluja suomalaisille pilatestoimijoille on ensisijaisesti käytetty analyysin kohteina 
olevina aineistoina.

Taulukko 3 Suomalaisten haastateltavien nimet sekä tekniset tiedot haastatteluista.

Haastateltava Haastat-
telija

Haastatte-
lun ajan-
kohta

Haatattelun 
kesto

Litte-
roinnin 
pituus 
(sivua)

Tunniste 
tekstissä

1. Yvonne 
Vauhkonen

Kati 19.7.2021 1:05:41 18 Yvonne 
Vauhkonen 
H190721

2. Jarmo 
Ahonen

Eeva 30.7.2021 1:24:44 18 Jarmo 
Ahonen 
H300721

3. Heikki 
Lempiäinen

Kati 5.8.2021 1:50:28 24 Heikki 
Lempiäinen 
H050821

4. Hely 
Järvinen ja 
Sampo 
Idstam

Kati 6.8.2021 1:57:10 24 Hely Järvinen 
H060821 ja
Sampo Idstam 
H060821

5. Saara 
Soikkeli

Kati 12.8.2021 59:41 28 Saara Soikkeli 
H120821

6. Pirkko Ahjo Kati 12.8.2021 57:09 13 Pirkko Ahjo 
H120821

( Jatkuu)

1 Litteroidut aineistot on muutettu yhteismitallisiksi, jolloin sivumääriä laskettaessa sivun asetukset ovat 
olleet seuraavat: fontti Times New Roman; fonttikoko 12; riviväli 1,15; ylä- ja ala marginaalit 1,5; oikea ja 
vasen marginaali
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Haastateltava Haastat-
telija

Haastatte-
lun ajan-
kohta

Haatattelun 
kesto

Litte-
roinnin 
pituus 
(sivua)

Tunniste 
tekstissä

7. Marianne 
Kyrklund

Eeva 18.8.2021 2:24:00 26 Marianne 
Kyrklund 
H180821

8. Maija 
Paulamäki

Kati 19.8.2021 1:14:46  15 Maija Paulamä-
ki H190821

9. Leena 
Rouhiainen

Kati 20.8.2021 1:02:56 12 Leena 
Rouhiainen 
H200821

10. Marja 
Putkisto

Eeva 25.8.2021 1:29:00 21 Marja Putkisto 
H250821

11. Marjo Rask Kati 4.9.2021 1:10:48 35 Marjo Rask 
H040921

12. Merja 
Soanjärvi

Kati 15.9.2021 59:44 36 Merja Soanjärvi 
H150921

13. Minja 
Jämsänen

Kati 20.9.2021 1:22:46 24 Minja Jämsänen 
H200921

14. Tanja 
Kaavinen ja 
Elina Heinisuo

Eeva 10.10.2021 1:20:00 28 Elina Heinisuo 
H101021 ja
Tanja Kaavinen 
H101021

Taulukko 3 Suomalaisten haastateltavien nimet sekä tekniset tiedot haastatteluista. 
(jatkuu)
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Teemahaastattelut ulkomaisille pilatestoimijoille

Hyödynsimme edellä mainittua jäsenille suunnattua kyselyä myös valitessamme kan-
sainvälisiä pilatestoimijoita haastateltaviksemme. Kyselymateriaalin pohjalta valikoitui 
viisi haastateltavaa. Tämän lisäksi halusimme taata, että haastateltaviksi tulee valituksi 
henkilöitä, joiden avulla voisimme valottaa pilateksen kansainvälistä ja suomalaista ke-
hitystä ja nykytilannetta rakentavalla ja läpileikkaavalla tavalla, minkä takia valitsimme 
haastateltavien joukkoon kuudennen toimijan. Vain kolme toivomaamme haastateltavaa 
suostui haastateltavaksemme. Osaa toimijoista emme tavoittaneet lainkaan lukuisista 
yrityksistä huolimatta. Osan haastateltavista tavoitimme kontaktiemme kautta, osal-
le laitoimme suoraan sähköpostia ja osaa koetimme tavoittaa toimijoiden edustamien 
yritysten yhteyshenkilöiden kautta. Huomasimme, että toimijat, jotka työskentelevät 
yritys- ja koulutustoiminnan lisäksi kansallisissa pilatesyhdistyksissä, olivat helpommin 
tavoitettavissa kuin muut pilatestoimijat, kiinnostuneita selvitystyöstämme ja jakoivat 
mielellään osaamistaan.

Eeva Lindström toteutti kaikki kansainväliset haastattelut etäyhteydellä videohaastatte-
luina. Haastateltavat osallistuivat tutkimukseen vapaaehtoisesti. Heille lähetetyt mate-
riaalit käännettiin englanniksi. Haastateltavat saivat etukäteen sähköpostitse tiedotteen 
tutkimuksesta (liite 4) sekä täytettäväkseen suostumuslomakkeen (liite 5). Suostumus-
lomake pyydettiin palautettavaksi allekirjoitettuna ja skannattuna sähköpostin liitteenä. 
Tämän lisäksi haastateltavilta pyydettiin uudestaan tutkimuslupa suullisesti osana haas-
tattelua.

Teemahaastattelurungon pohjana käytettiin suomalaisille toimijoille suunniteltua tee-
mahaastattelurunkoa (liite 6). Kysymyksiä muokattiin tarpeen mukaan, jotta haastatel-
tavien ydinosaamista ja kokemuksia pystyttiin hyödyntämään pilateksen kansainvälisestä 
kehityksestä kertovassa katsauksessa. Myös kansainvälisten toimijoiden haastattelut oli-
vat osittain myös muistelua, jota tuimme nostamalla esille mahdollisia täydentäviä kysy-
myksiä, tulkintoja ja tapahtumia. 

Kahdelle haastateltavalle tehtiin kaksi haastattelua ja yhdelle yksi. Haastattelut kestivät 
noin puolesta tunnista kahteen ja puoleen tuntiin. Haastattelut tallennettiin videotie-
dostoina. Eeva Lindström litteroi syntyneet videotallenteet osittain Word-tiedostoik-
si. Olemme koonneet taulukkoon 4 haastateltavien nimet sekä tekniset tiedot kustakin 
haastattelusta. Haastatteluja ulkomaisille pilatestoimijoille on ensisijaisesti käytetty suul-
lisina lähteinä taustoittavassa luvussa 3.
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Haastateltava Haastat-
telija

Haastattelun 
ajankohta

Haatattelun 
kesto

Tunniste 
tekstissä

1. Kevin Bowen, 
Yhdysvallat
Pilates Method 
Alliancen toinen 
perustajajäsen, The 
Pilates Initiative (TPI) 
-yhdistyksen perustaja.

Eeva 16.8.2022 ja
24.8.2022

1:11:00 ja
33:00

Kevin Bowen 
H160822; 

Kevin Bowen 
H240822

2. Hana Jones,
Iso-Britannia
Pilates Foundationin 
yksi perustajajäsenistä.

Eeva 28.8.2022 2:31:00 Hana Jones 
H280822

3. Elizabeth Larkam, 
Yhdysvallat
Oli suomessa vuonna 
2000 järjestämässä 
tiettävästi ensimmäistä 
pilateskoulutusta ja 
ollut sen jälkeen kou-
luttamassa Suomessa 
muutamia kertoja.

Eeva 22.7.2021 ja
29.7.2021

1:55:00 ja 
1:33:00

Elizabeth 
Larkam 
H220721; 

Elizabeth 
Larkam 
H290721

Taulukko 4 Ulkomaisten haastateltavien nimet sekä tekniset tiedot haastatteluista
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Muu aineisto

Kysely- ja haastatteluaineistojen lisäksi olemme hyödyntäneet tutkimuksen tekemisessä 
lähteinä pilateksen historiaa käsitteleviä pääosin kansainvälisiä tieteellisiä artikkeleita ja 
kirjoja sekä aihetta taustoittavaa kirjallisuutta, auditiivista materiaalia ja valokuvia. Tutki-
muskysymystemme suuntaista kansainvälistä ja suomalaista tieteellistä aineistoa pilatek-
sesta on ollut käytettävissämme kuitenkin valitettavan niukasti. Taustoittavan kirjallisuu-
den osalta emme pyrkineet keräämään systemaattisesti kaikkia pilatesta koskevia lähteitä 
(tutkimuskysymykset eivät koske esimerkiksi pilateksen terveysvaikutuksia), vaan tar-
koituksenamme oli muodostaa riittävän laaja lähdekokoelma, jonka avulla pystyimme 
taustoittamaan tutkimustamme ja vastaamaan tutkimuskysymyksiimme. 

Lisäksi olemme hakeneet lisäinformaatiota niistä Suomen pilatesyhdistys ry:n vanhoista 
hallituksen pöytäkirjoista ja esityslistoista, vuosikokousten pöytäkirjoista ja esityslistoista 
sekä toimintakertomuksista, jotka meillä on ollut käytettävissämme2. Lisäksi pyrimme 
parhaamme mukaan tarkistamaan haastatteluaineiston tietojen oikeellisuutta eri lähteis-
tä, kuten viranomaislähteistä (esimerkiksi Patentti- ja rekisterihallituksen Tavaramerk-
kitietopalvelu). 

Olemme myös saaneet haastateltaviltamme, koulutuskyselyyn vastanneilta sekä muuta-
milta muilta henkilöiltä (ks. liite 1) sähköpostitse lisätietoa tutkimuksen kohteena ole-
vista asioista (ks. myös luku 2.3). 

2.2 Aineiston analyysi

Kutsumme suomalaisen aineiston analyysiämme aineistolähtöiseksi sisällönanalyysiksi 
(Tuomi & Sarajärvi 2011). Suunnittelimme analyysimme siten, että se palveli mahdolli-
simman hyvin tutkimuskysymyksiämme. Historiantutkijoita mukaillen teimme aineiston 
pohjalta analyyttisia ja kriittisiä päätelmiä ja yleistyksiä pilateksen historiasta Suomessa 
niillä tiedoin, mitä meillä oli käytettävissämme. 

Olimme avoimia kaikelle tiedolle, mutta samalla myös tietoisia siitä, että paraskin his-
toriankirjoituksen tulos on ”vain” hyvin perusteltu näkemys tai tulkinta menneisyydestä. 
Keskeistä on ymmärtää historian tapahtumia sen aikakauden kontekstista käsin, eikä 
tämän päivän lähtökohdista. 

2 Suomen pilatesyhdistys ry:n mainituista asiakirjoista kaikki eivät ole säästyneet, ja aineisto on tältä osin 
hajanaista.
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Aineiston analyysi muotoutui analyysin edetessä. Kävimme kyselyjen laadullisten kysy-
mysten vastaukset järjestelmällisesti läpi kysymys kerrallaan, luokittelimme ne ja rapor-
toimme ne erikseen mainiten sopivissa kohdissa tätä raporttia. 
Määrällisten kysymysten osalta laskimme summia ja esitimme niitä taulukkomuodossa 
silloin, kun se oli tarkoituksenmukaista (esim. taulukko 8). 

Suomalaisen haastatteluaineiston osalta dokumentoimme analyysityövaiheet, jotta ana-
lyysi oli mahdollista kuvata tässä raportissa. Teimme haastatteluaineiston analyysin käsin 
ilman tietokoneavusteista laadullisen aineiston analyysiohjelmaa, mutta hyödynsimme 
Atlas.ti-ohjelman (Dohan & Sánchez-Jankowski 1997; Jolanki & Karhunen 2010) me-
netelmän ideaa aineiston luokittelusta koodien avulla. 

Tutustuttuamme aineistoon useampaan otteeseen kuuntelemalla ja lukemalla sitä kooda-
simme aineiston. Osan koodeista muodostimme teemahaastattelun rungon perusteella. 
Tällöin esimerkiksi teemahaastattelun kysymys ”mikä on käsityksesi siitä, milloin ja mi-
ten pilates on tullut Suomeen?” muodosti koodin ” Pilateksen Suomeen tulo”. Osa koo-
deista syntyi analyysin edetessä, jos tuntui siltä, että jokin kohta aineistossa oli merkityk-
sellinen kokonaisuuden kannalta, mutta se ei sopinut minkään olemassa olevan koodin 
alle (esimerkiksi alakoodi ”pilateksen hyödyt”). Lopulta koodeja muodostui yhteensä 12 
ja niiden alakoodeja 28: 

Koodi: suostumus aineiston käyttöön 
Koodi: oma polku pilateksen pariin
  alakoodi: ensikosketukset pilatekseen
  alakoodi: oma kouluttautuminen
Koodi: oma opettaminen, ohjaaminen ja kouluttaminen
  alakoodi: paikat
  alakoodi: suuntaus
  alakoodi: kouluttaminen
Koodi: ammattitaidon ylläpitäminen
  alakoodi: oman osaamisen ylläpitäminen
  alakoodi: oma treenaaminen
Koodi: pilateksen suomeen tulo
  alakoodi: miten ja milloin?
  alakoodi: oma rooli
  alakoodi: tuon ajan henki ja ilmapiiri
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Koodi: pilateksen kehittyminen suomessa
  alakoodi: merkitykselliset henkilöt
  alakoodi: mikä muu vaikuttanut kehittymiseen
Koodi: historian tunteminen
  alakoodi: historian tuntemisen merkitys
  alakoodi: historiatiedon jakaminen
Koodi: pilateskenttä nyt
  alakoodi: toimijat
  alakoodi: pilatessuuntaukset
  alakoodi: moderni ja klassinen
  alakoodi: pilatesharrastajat
  alakoodi: kilpailu
Koodi: pilates lajina tänään
  alakoodi: pilateksen hyödyt
  alakoodi: oma käsitys
  alakoodi: suuren yleisön käsitys
  alakoodi: periaatteet
  alakoodi: pilatesohjaamisen taso
Koodi: tulevaisuus
  alakoodi: mihin suuntaan menee
  alakoodi: oma toive suunnasta
Koodi: yhdistys
Koodi: muuta
  alakoodi: meidän selvitystyömme
  alakoodi: muuta muuta

Ensimmäisessä vaiheessa luokittelimme haastatteluaineiston koodien alle. Käytimme 
apunamme Word-tekstinkäsittelyohjelmaa, ja muodostimme jokaiselle koodille oman 
tiedostonsa. Käytännössä kävimme aluksi litteroidun haastatteluaineiston sana sanalta 
läpi ja lajittelimme sopivat kohdat (sanat, lauseet, kappaleet) koodien alle. Teimme tämän 
manuaalisesti, kun Atlas.ti-ohjelmalla sama voidaan tehdä sähköisesti. 

Esimerkiksi koodin ”pilateksen Suomeen tulo” alle luokittelimme kaikki ne kohdat, joissa 
puhuttiin aiheeseen liittyen esimerkiksi pilateksen varhaisista vaiheista Suomessa, pila-
testa Suomeen tuoneista henkilöistä tai vaikkapa ajankohdista riippumatta sitä, missä 
haastattelun kohdassa asiasta puhuttiin. Sama kohta saattoi lukeutua useamman eri koo-
din alle. Koodien avulla järjestimme aineiston uudelleen eli jäsensimme sen.
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Kun olimme käyneet aineiston läpi ja koodanneet tekstin, aloimme purkaa koodien 
taakse kytkettyjä asioita. Aineisto alkoi hahmottua ajallisesti kolmen teeman ympärille: 
pilateksen historia Suomessa, pilates tämän päivän Suomessa ja pilateksen tulevaisuu-
den näkymät Suomessa. Näistä muodostimme luontevasti kaksi raporttimme tuloslukua: 
Pilateksen kehittyminen Suomessa (luku 4) sekä Pilates tämän päivän Suomessa (luku 
5). Jälkimmäiseen lukuun sisältyi lyhyt katsaus tulevaisuuteen siten kuin haastateltavat 
tilanteen näkevät. Pilateksen Suomeen tulon osalta (luku 4) aineistoa oli mielestämme 
toimivinta alkaa hahmotella aikajanan muotoon. Siten sijoitimme aineistosta poimitut 
asiat neljäsarakkeiseen Word-taulukkoon aikajärjestyksestä 1980-luvulta alkaen. Lopulta 
aikajanasta tuli 65-sivuinen taulukko, joka sisälsi historiallisia tapahtumia haastateltavien 
muistamina sekä omia aineiston pohjalta tekemiämme huomioita. Taulukon pohjalta oli 
toimivaa alkaa hahmotella leipätekstiä.

Koodien taakse luokiteltujen asioiden jäsentämisessä hyödynsimme myös sähköisiä 
apupapereiksi kutsumiamme Word-tiedostoja. Apupaperille hahmottelimme keskeiset 
asiat, joista koodien alle luokitellut aineistonäytteet eli sanat, lauseet ja kappaleet ker-
toivat. Analyysin edetessä havaitsimme myös tiettyjä avoimeksi jääneitä asioita ja joita-
kin ristiriitaisuuksia, joita lähdimme tarkistamaan ja täydentämään esimerkiksi käymällä 
haastateltavien sekä muiden mahdollisten henkilöiden (ks. liite 1) kanssa keskusteluja 
sähköpostitse ja puhelimitse, paneutumalla saatavilla oleviin Suomen pilatesyhdistyksen 
kokousmuistioihin ja toimintakertomuksiin, perehtymällä saatavilla olevaan kirjallisuu-
teen sekä tutkimalla julkisia tietokantoja, kuten Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (www.
ytj.fi) ja Tavaramerkkitietopalvelu (https://tavaramerkkitietopalvelu.prh.fi/). Pystyimme 
hyödyntämään myös esimerkiksi Suomen pilatesyhdistyksen jäsenille tehdyn kyselyn 
sekä kouluttajakyselyn kautta saamamme informaatiota.

Tiivistäessämme havaintomme tunnistamme rakentaneemme epäsuhtaisen kokonaisuu-
den haastateltavien esiin nostamista asioista, vaikka olemmekin pyrkineet systemaattises-
ti esittämään kaikki ne asiat, jotka kuhunkin yhteyteen mielestämme kuuluvat. Olemme 
tutkijoina tehneet kuitenkin valintaa raportin kirjoittamisessa: olemme valinneet, mitkä 
asiat kuvaamme yksityiskohtaisesti ja mitkä asiat tiivistyvät yhdeksi virkkeeksi. 
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2.3 Aineiston käyttö raportissa

Tässä tutkimuksessa kysyimme haastateltavalta ennen haastattelun alkua suostumuslo-
makkeella, antaako hän luvan sille, että hänen nimensä julkaistaan tutkimusraportissa 
haastateltujen henkilöiden listassa (taulukko 3). Kaikki haastateltavat antoivat lupansa 
julkaista nimensä. Lisäksi kysyimme, antaako haastateltava luvan sille, että tutkimusai-
neistoa ei anonymisoida ja tutkimusraportissa voidaan mainita hänen nimensä. 

Haastateltavista kaksi toivoi ennen luvan antamista saavansa nähdä sen, mitä heidän 
nimellään julkaistaan. Lähetimme kuitenkin kaikille haastateltaville (n = 16) sekä myös 
kouluttajakyselyyn vastanneille (n = 10) ja Suomen pilatesyhdistyksen entisille puheen-
johtajille, jotka eivät olleet haastateltavien tai kouluttajakyselyyn vastanneiden joukossa 
(n = 2; taulukko 5), ennen raportin julkaisemista tarkastettavaksi ne kohdat, joissa on 
nimellä hyödynnetty heidän sanomaansa haastatteluaineistoa sekä ne haastattelusitaa-
tit, joita halusimme käyttää tutkimusraportissa heidän nimensa mainiten. Siten kaikil-
la aineiston tarkastettavaksi saaneilla oli mahdollisuus halutessaan kommentoida edellä 
mainittuja kohtia. Tämän kommentointikierroksen pohjalta teimme joitakin muutoksia 
raportin sisältöön. Muutokset olivat sisällöllisiä siltä osin, mikäli ne koskivat selviä asi-
avirheitä, kuten vuosilukuja. 

Lisäksi muokkasimme pyynnöstä joitakin sitaatteja sillä perusteella, että pienten muok-
kausten jälkeen sitaateista tuli aikaisempaa ymmärrettävämpiä. Tässä vaiheessa kävim-
me systemaattisesti kaikki sitaatit vielä kertaalleen erikseen läpi ja poistimme tekstistä 
toistoa ja täytesanoja lisätäksemme luettavuutta ja sujuvuutta ilman, että autenttisuus tai 
asiasisältö kärsivät. Meidät yllätti se, että moni haastateltava kiinnitti huomiota omien 
sitaattiensa puhekielisyyteen ja kysyi, voisiko puhekieltä muokata kirjakieliseksi. Puhe-
kieli on aina erilaista kuin kirjoitettu kieli, eikä mielestämme sitaateissa kannata hukata 
puhekielisyyttä, koska sitaatit perustuvat puhekerronnan kautta kerättyyn tutkimusai-
neistoon, eivätkä kirjoitettuun kieleen. Haastateltavat eivät ensimmäisellä kommentti-
kierroksella nähneet toistensa sitaatteja, eivätkä siten pystyneet havaitsemaan, että ne oli-
vat keskenään samantyylisiä. Siten emme muokanneet puhekieltä pyynnöistä huolimatta 
kirjakieliseksi. Mikäli haastateltava ei olisi halunnut sitaatteja julkaistavan, olisi ne voitu 
muuttaa anonyymeiksi tai poistaa kokonaan. Vain yksi haastateltava pyysi poistamaan 
yhden sitaattinsa, ja tämä pyyntö toteutettiin.

Kun olimme saaneet kaikilta haastateltavilta, kouluttajakyselyyn vastanneilta sekä Suo-
men pilatesyhdistyksen entisiltä puheenjohtajilta hyväksynnän heidän nimensä sisältä-
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män aineiston julkaisemiseen, lähetimme tulosluvut 4 ja 5 vielä kaikille haastateltaville 
kokonaisuudessaan katsottaviksi ja heidän niin halutessaan kommentoitaviksi. Tämän 
jälkeen saimme vielä muutaman korjausehdotuksen, joiden perusteella teimme pieniä 
muutoksia.

Mielestämme nimellä varustetut aineistonäytteet lisäävät selvitystyön uskottavuutta. Ne 
lukijat, jotka tuntevat tai tietävät haastateltavan tai haastateltavat, saavat lisäksi mahdol-
lisuuden arvioida, mistä näkökulmasta näkemys tai näkemykset on esitetty. Halusimme 
jättää valtaosan sitaateista nimellisiksi kuitenkin erityisesti siksi, että pilateksen parissa 
pitkään työskennelleet toimijat saisivat äänensä kuuluviin ja myös arvostusta näkemyk-
silleen. Pienen osan sitaateista halusimme alun perinkin jättää anonyymeiksi. Tämän va-
linnan teimme erityisesti silloin, jos näkemys oli esitetty arkaluontoiseksi arvioimassam-
me kontekstissa, oli itsessään arkaluontoinen tai olisi turhaan antanut haastateltavalle 
mahdollisuuden asettua kielteiseen valoon.

Kunkin nimellä julkaistun sitaatin lopussa on tunnistetieto, joka viittaa siihen, mistä ai-
neistosta näyte on poimittu. Tunnistetiedot ovat näkyvissä taulukoissa 2, 3 ja 4. Esimer-
kiksi tunnistetieto ”Yvonne Vauhkonen H190721” viittaa siihen, että sitaatti on poimittu 
Yvonne Vauhkosen haastattelusta (H), joka on toteutettu 19.7.2021. Tunnistetieto ”Kati 
Pylkkänen KK160921” puolestaan kertoo, että kyse on Kati Pylkkäsen vastauksesta kou-
luttajakyselyyn (KK) 16.9.2021. Lisäksi viittaamme sähköpostiviestittelyyn ilmauksella 
”Marianne Kyrklund S070522”. Tämä tarkoittaa, että Marianne Kyrklund on 7.5.2022 
kirjoittanut pyynnöstämme meille lisätietoa sähköpostitse (S). 

Koska analyysimme ei perustunut tarkkoihin kielellisiin ilmauksiin, olemme luettavuu-
den parantamiseksi poistaneet haastateltavien sitaateista täytesanoja, kuten ”niinku”, ”sil-
leen”, ”tämmönen” tai ”semmonen”. Täytesanoja poistaessamme yritimme pitää mieles-
sämme kirkkaana kuitenkin sen, ettei sitaatin sisältö muutu. Lisäksi vähensimme toistoa. 
Tässä on esimerkki siitä, millä tavalla olemme siistineet ja viimeistelleet suoria sitaatteja:

Alkuperäinen litteroitu teksti:

Mut et mä ajattelen, et se on pilateksen tämmönen yksi määritelmä yhdenlaisesta lii-
kemäärästä, et mikä on niin ku klassista, plus sitten niinku pilateslaitteet, jotka sitten 
auttaa sen kehon hahmottamiseen ja kehollisen toiminnan ylläpitoon joko vahvistavasti 
tai liikkuvuuden näkökulmasta helpottaen tai sitten avustaen. Et sit niillä laitepilates-
tunneilla saadaan sitä kehollista ymmärrystä laajennettua, jotta sitten ne mattoliikkeet 
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pääsis niin ku kehollisesti tai että se ihminen pystyy kehollisesti tekemään ne mattopila-
tesliikkeet, jotka on niin ku haastavimmat. Et näin mä sen niin kun nään, että ne laiteet 
auttaa, ne on yks apuväline siihen mattopilatestreeniin. Ja tokihan se lisää sitä keho-lii-
kemateriaalia, että tehdäänkö laitteilla vai sitten matolla. Anonyymi haastateltava

Siistitty ja viimeistelty versio:

Mä ajattelen, et se on pilateksen yksi määritelmä yhdenlaisesta liikemäärästä, et mikä 
on klassista. Plus sitten pilateslaitteet, jotka auttaa kehon hahmottamiseen ja kehollisen 
toiminnan ylläpitoon joko vahvistavasti tai liikkuvuuden näkökulmasta helpottaen tai 
sitten avustaen. Laitepilatestunneilla saadaan kehollista ymmärrystä laajennettua, jot-
ta ihminen pystyy kehollisesti tekemään mattopilatesliikkeet, jotka on haastavimmat. Et 
näin mä sen nään: laiteet auttaa, ne on yks apuväline mattopilatestreeniin. Ja tokihan se 
lisää keho-liikemateriaalia, että tehdäänkö laitteilla vai matolla. 
Anonyymi haastateltava

Sitaateissa olemme käyttäneet merkintää --- silloin, kun olemme poistaneet haastatelta-
van sitaatista mielestämme asiayhteyden kannalta epäolennaista tekstiä, joka ei kuiten-
kaan ollut täytesanoja.

2.4 Eettinen pohdinta

Kyseessä oleva selvitystyö on laadullinen liikuntahistorian, -sosiologian ja -pedagogii-
kan rajapinnoille sijoittuva tutkimus, jonka teimme Suomen pilatesyhdistys ry:n toi-
meksisannosta. Toinen meistä on saanut tutkijakoulutuksen, sillä Kati Kauravaara on 
koulutukseltaan liikuntatieteen tohtori sekä valtiotieteiden maisteri. Hänen väitöskirja-
tutkimuksensa oli laadullinen ja etnografinen. Hän on tehnyt aikaisemmin myös muu-
ta laadullista tutkimus- ja selvitystyötä, vaikkakaan ei aiemmin pilatesaiheista sellaista. 
Eeva Lindström on valtiotieteiden maisteri, ja myös hän on tehnyt aikaisemmin laadul-
lisia selvitystöitä. 

Laadullisessa tutkimuksessa on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota itsensä ja tutki-
muskohteensa väliseen suhteeseen ja kirjoittaa auki oma tutkijan positionsa. Ymmär-
rämme kuitenkin, että tutkijoina emme voi koskaan toimia täysin objektiivisesti, sillä 
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olemme aina oman kulttuurimme, henkilöhistoriallisten, henkilökohtaisten ja persoonal-
listen ominaisuuksiemme ja ennakkokäsitystemme vankeja halusimmepa sitä tai emme. 
Olemme molemmat käyneet myös niin kutsutun pitkän pilatesohjaajakoulutuksen. Kati 
Kauravaara on käynyt Somatic Pilates -matto-ohjaajakoulutuksen vuonna 2014, Ter-
veysliikuntainstituutin Reformer-laitepilatesohjaajakoulutuksen vuonna 2017 sekä yk-
sittäisiä eri pilateslaitteiden työpajoja ja lyhytkoulutuksia. Kauravaara omistaa puolisonsa 
kanssa yksityisen pilatesstudion, jossa hän ohjaa matto- ja laitepilatesta, ryhmä- ja yksi-
löpilatesta yhdessä muutaman kollegansa kanssa. Eeva Lindström puolestaan on käynyt 
Pilates Foundationin matto-ohjaajakoulutuksen Iso-Britanniassa vuosina 2016–2017 
sekä yksittäisiä lyhytkoulutuksia. Hän ohjaa tällä hetkellä mattopilatesta ryhmä- ja yk-
silöohjauksena.

Toimimme molemmat Suomen pilateshdistys ry:n hallituksessa vapaaehtoistyössä luot-
tamushenkilöinä. Kati on ollut yhdistyksen hallituksen jäsen vuodesta 2017 lähtien ja 
yhdistyksen puheenjohtajana vuodesta 2019 lähtien. Eeva aloitti yhdistyksen hallituk-
sessa vuonna 2019. Hänet valittiin yhdistyksen varapuheenjohtajaksi vuonna 2022. Kau-
ravaara on taustaltaan myös liikunnanohjaaja ja sosiaalityöntekijä ja Lindström tanssitai-
telija sekä parhaillaan myös fysioterapiaopiskelija. Kun tämän selvitystyön toimeksianto 
kilpailutettiin, kumpikaan meistä ei osallistunut päätöksentekoon tai sen valmisteluun 
siitä, kuka tai ketkä kilpailutukseen tarjouksellaan osallistuneista valittiin toteuttamaan 
toimeksianto. 

Haluamme arvostaa pilateskentän monimuotoisuutta. Ajattelemme, että Joseph Pilatek-
sen jalanjäljissä kulkijoiden kannattaa hyödyntää uusinta näyttöön perustuvaa tietoa ja 
osaamista ihmisen anatomiasta, fysiologiasta, biomekaniikasta – mutta myös psykolo-
giasta ja kasvatustieteistä – kehittäessään tätä mainiona pitämäämme harjoitusmuotoa 
eteenpäin. Omassa ohjauksessamme korostamme somaattista lähestymistapaa pilates-
menetelmään – tutkimusmatkaa, jossa mieli ja keho kohtaavat.

Kati Kauravaara vastasi yhdistyksen jäsenille tehdyn kyselyn sekä kouluttajakyselyn to-
teutuksesta ja analysoimisesta. Teimme molemmat haastatteluja. Eeva Lindström lit-
teroi valtaosan haastatteluista, ja viiden haastattelun osalta pyysimme maksua vastaan 
litterointiapua Suomen pilatesyhdistyksen hallituksen jäseneltä Mari Sutiselta. Karkeana 
työnjakona sovimme, että Lindström vastaa taustoittavan kirjallisuuskatsauksen (luku 3) 
pohjan kirjoittamisesta ja Kauravaara vastaa suomalaisen haastatteluaineiston analyysista 
sekä Tutkimuksen toteutus -luvun ja tuloslukujen 4 ja 5 pohjien kirjoittamisesta. Käy-
tännössä olemme kuitenkin kumpikin osallistuneet tekstin muotoilemiseen ja olemme 
yhteisvastuussa siitä, mitä tässä selvitystyössä lukee. 
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Työparina toimiminen on antanut meille hienon ja ainutlaatuisen mahdollisuuden re-
flektoida havaitsemiamme asioita yhdessä, arvioida tekemiämme johtopäätöksiä, valita 
ratkaisujamme ja hyödyntää molempien vahvuuksia. Olemme pyrkineetkin aika ajoin 
kyseenalaistamaan havaintojemme pohjalta ajatusrakennelmiamme. Vaikka työn eri 
vaiheissa tekemämme valinnat rakentuvatkin omien kokemusmaailmojemme pohjalle, 
subjektiivisuuden haasteista objektiivisemmalle maaperälle meitä ovat auttaneet järjes-
telmällinen aineistonhankinta, systemaattinen aineiston käsittely, käsitteellistäminen ja 
aineiston sisältämien merkitysten perusteellinen pohdinta. Tutkija voi olla aktiivinen 
toimija, joka omilla tulkinnoillaan ja valinnoillaan rakentaa aktiivisesti kuvaa menneisyy-
destä omat rajoitteensa tunnistaen (ks. Autio-Sarasmo 2008).

Haastateltavat ja kyselyihin vastanneet henkilöt osallistuivat tutkimukseen vapaaehtoi-
sesti. Haastateltavilla oli oikeus olla osallistumatta tai yksittäisissä tilanteissa vastaamatta. 
Haastateltavilta pyydettiin kirjallinen suostumus (liite 5) tutkimukseen osallistumisesta. 
Myös kyselyihin vastanneet henkilöt antoivat kyselyssä luvan käyttää vastauksiaan sel-
vityksemme aineistona (liitteet 3 ja 8). Haastateltavien nimet sovittiin haastateltavien 
kanssa julkaistaviksi tutkimusraportissa, ja haastateltavat antoivat luvan julkaista tämän 
selvitystyön raportin siinä muodossa kuin se nyt on. 

Tutkimukseen osallistumisesta ei maksettu palkkiota haastateltaville tai kyselyyn vas-
tanneille. Tutkimuksesta ei ollut välitöntä hyötyä tutkimukseen osallistuneille, ellei oteta 
lukuun sitä, että haastateltavan oli mahdollista teemahaastattelussa reflektoida ja jäsentää 
omaa kokemustaan, millä saattoi olla hänelle subjektiivista merkitystä. Erityisesti tutki-
muksemme hyödyttää laajemmin pilatesta ohjaavia ja kouluttavia henkilöitä, koska sen 
perusteella on mahdollista lisätä ymmärrystä pilateksesta sekä myöhemmin lisätä pila-
teksen tunnettavuutta.

Tutkimusaineisto on ollut ainoastaan meidän tutkijoiden käytössä, ja sitä on käsitelty ja 
käsitellään luottamuksellisesti tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla. Viiden suoma-
laisen haastattelun osalta aineiston on nähnyt myös litteroija Mari Sutinen, joka pyyn-
nöstämme käsitteli aineistoa yhtä luottamuksellisesti kuin mekin. Sähköinen tutkimus-
aineisto (äänitiedostot, zoom-videotallenteet ja Word-tiedostot) on säilytetty sähköisesti 
meidän tutkijoidemme tietokoneissa. Tallennin sekä Zoomin tallennustila tyhjennettiin 
heti, kun aineistot oli siirretty tietokoneen kovalevylle. Aineistoa ei ole luovutettu Mari 
Sutista lukuunottamatta kenellekään ulkopuoliselle henkilölle. Tutkimuksen päätyttyä 
haastatteluaineisto oli tarkoitus arkistoida Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon, mutta 
siitä suunnitelmasta luovuttiin arkistoinnin vaativan työmäärän vuoksi sekä siksi, että 
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kaikki haastateltavat eivät antaneet siihen lupaa. Kyselyaineistot sekä haastatteluaineisto 
hävitetään viimeistään joulukuussa 2022 siirtämällä tiedostot, jotka sisältävät aineistoa, 
tietokoneen roskakoriin ja tyhjentämällä roskakori. 

Tutkimus suoritettiin hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla (ks. www.tenk.
fi/fi/hyva-tieteellinen-kaytanto). Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että olimme tutkimuk-
sen tekemisessä mukaan lukien tulosten esittäminen rehellisiä, huolellisia ja tarkkoja, 
suhtauduimme tutkimuslähteisiin kriittisesti ja teimme lähdeviittaukset asianmukaisesti.



21

Kuva 1 Joseph Pilates ohjaamassa Eve Gentryn harjoittelua 1950-luvulla 
wunda-tuolilla (Courtesy of  Eve Gentry archives - Core Dynamics Pilates)
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3 PILATES – JOSEPH PILATEKSEN KEHITTÄMÄ 
KEHONHALLINNAN MENETELMÄ 

Pilatesmenetelmän historia on monivaiheinen ja vivahteinen. Pilatesmenetelmän his-
toriaa ja kehitystä on tyypillisesti jaettu suullisesti. Erityisesti viimeisen 10–15 vuoden 
aikana kiinnostus pilatesmenetelmän historiaa ja kehitystä kohtaan on kuitenkin kasva-
nut ja pilatesmenetelmästä on alettu julkaista enemmän kuin aikaisemmin. Tässä luvus-
sa keskitytään Joseph Pilateksen kehittämän menetelmän kansainväliseen historiaan ja 
kehitykseen.

3.1 Pilateksen historiasta 

Kehonhuolto- ja hallintamenetelmä pilateksen kehitti saksalaissyntyinen Joseph Huber-
tus Pilates (1883–1967) sekä Euroopassa että USA:ssa. Pilates muutti Yhdysvaltoihin 
vuonna 1926 ollessaan 43-vuotias. Hän avasi pilatesstudionsa vuonna 127 New Yorkissa 
osoitteessa 939 Eight Avenue. (Steel 2020). Pilates kehitti ja patentoi suurimman osan 
pilateslaitteistaan Yhdysvalloissa (Rincke 2019), mutta hänen kehonhuoltomenetelmän-
sä juurten voi nähdä olevan vahvasti eurooppalaisessa 1900-luvun alkupuolen kehonkult-
tuurissa. 

Joseph Pilates ei elinaikanaan jakanut suullisesti tai kirjallisesti paljonkaan tietoa mene-
telmänsä sisällöstä tai periaatteista, vaikka hän kirjoitti kaksi kirjaa: vuonna 1934 Your 
Health (ks. Pilates & Miller 2010) ja vuonna 1945 Return to Life through Contrology (ks. 
Pilates & Miller 2003). Kuten jälkimmäisen kirjan nimestäkin käy ilmi, Joseph Pilates 
kutsui lajia nimellä contrology, joka karkeasti suomennettuna tarkoittaa ”hallintaa”. Jo-
seph Pilates oli itseoppinut, eikä hänellä ollut virallista anatomian, fysiologian tai biome-
kaniikan koulutusta. Virallisen koulutuksen puute vaikeutti Pilateksen mahdollisuuksia 
toimia yhteistyössä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa, minkä hän otti hyvin ras-
kaasti henkilökohtaisella tasolla. (Rincker 2019; Steel 2020.) Your Health on kirjoitettu 
kuntoutuksen ja lääketieteen ammattilaisille, mutta se ei saanut toivottua huomiota. Kir-
jaa Return to Life through Contrology ei ole kohdennettu tietylle yleisölle tai ammattikun-
nalle, vaan sen oli tarkoitus tavoittaa mahdollisimman laaja lukijakunta. Pilates kirjoitti 
Return to Life through Contrology:n yhdessä studioassistentti John Millerin kanssa. Return 
to Life through Contrology -kirja luo pohjaa pilatekselle menetelmänä ja kuvaa 34 liikkeen 
klassisen mattopilatessarjan valokuvina sekä kirjallisina ohjeina. Vastaavaa julkaisua ei 
ole tehty pilateslaitteiden liikerepertuaareista. Contrology:a (myöhemmin pilatesta) me-
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netelmänä kirja kuvailee niukasti. Kirjan mukaan pilateksessa korostuu kehon ja mielen 
yhteistyö, kehon kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kehittäminen sekä säännöllinen har-
joittelu, jonka keskiössä on keskittyminen liikkeeseen ja siihen, miltä liike tuntuu kehossa 
(Pilates & Miller 2010).

Osa matto- ja laitepilateksen liikerepertuaareista on taltioitu mustavalkoisina kuvasar-
joina, mikä oli tyypillinen tapa taltioida voimisteluliikkeitä ja -sarjoja 1800-luvulla ja 
1900-luvun alkupuolella. Nämä pienikokoiset, mustavalkoiset kuvasarjat olivat esillä Jo-
seph Pilateksen pilatesstudion seinillä, ja niissä kuvattiin muun muassa laitteilla tehtäviä 
liikesarjoja ja niiden variaatioita. (Rincke 2019.) Tietoa pilateksesta lajina sekä Pilatek-
sesta henkilönä jaettiin pitkään pääasiallisesti suullisesti ohjaajalta toiselle ja ohjaajasuku-
polvelta toiselle. Tämä on mahdollistanut erilaiset tulkinnat ja painotukset pilatesmene-
telmästä, -liikkeistä ja -periaatteista ilman taustojen kriittistä tarkastelua. Joseph Pilates 
oli harvasanainen visionääri, joka nautti haasteista, oli tunnettu eksentrisestä käytökses-
tään, joustamattomuudestaan sekä ajoittaisesta asiattomasta ja epäkunnioittavasta käy-
töksestään asiakkaitaan kohtaan (Rincke 2019). Pilates ei myöskään nimennyt itselleen 
jatkajaa tai kehittänyt virallista ohjaajakoulutusta (Rincke 2019; Steel 2020), vaan pilates 
lajina jatkoi kehittymistään Joseph Pilateksen studiolla opiskelleiden ja työskennelleiden 
ammattitanssijoiden ansiosta, mikä mahdollisti myös erilaiset tulkinnat menetelmästä jo 
lajin kehityksen alkuaikoina. (Redfield & Holmes, 2019.)

Kiinnostus pilatesmenetelmän historiaa kohtaan on kasvussa, mistä kertovat esimerkiksi 
kolme viimeisen kymmenen vuoden aikana julkaistua Joseph Pilateksen elämästä kirjoi-
tettua elämänkertaa. Pilateksesta kirjoitetut elämänkerrat täydentävät toisiaan ja luovat 
yhdessä koherenttia kuvaa Joseph Pilateksen elämästä. Ensimmäinen Pilateksesta ker-
tova elämänkerta ilmestyi vuonna 2012. Hubertus Joseph Pilates, The Biography -teoksen 
kirjoittivat Javier Pérez Pont ja Esperanza Aparicio Romero. Seuraavaksi ilmestyi saksa-
laisen historioitsija Eva Rincken kirjoittama Joseph Pilateksen elämänkerta. Se ilmestyi 
saksaksi vuonna 2015 ja englanniksi vuonna 2019 nimellä Joseph Pilates, A bibliography. 
Edellä esiteltyjen teosten lisäksi mainittakoon John Howard Steelin kirja Caged Lion, Jo-
seph Pilates & his legacy, joka ilmestyi vuonna 2020. Kirja on osittain elämänkerrallinen ja 
samalla myös muistelma John Steelin ja Joseph Pilateksen ystävyydestä. Lisäksi se kertoo 
siitä, kuinka John Steel on ollut mukana varmistamassa pilatesmenetelmän jatkuvuutta. 
Myös moni ensimmäisen ja toisen sukupolven pilatesohjaaja on kirjoittanut tai kirjoi-
tuttanut omat muistelmansa tai elämänkertansa. Näistä tunnetuimpia ovat Lolita San 
Miguelin (2021) My Enchanted Life: A Memoir, Cathy Strackin (2019) Love All Around 
(The Biography of Romana Kryzanowska) sekä Reiner Grootenhuisin (2020) Carola Trier: 
The first woman ever to open a Pilates studio – Portrait of an extraordinary journey – Plus: 
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Photos of her Mat and Reformer Exercises. Kirjojen julkaisujen lisäksi on perustettu lu-
kuisia sosiaalisen median ryhmiä sekä verkkosivuja, jotka jakavat usein auditiivisesti tai 
videomuodossa tietoa pilateksesta menetelmänä, sen historiasta ja tulevaisuudesta. Ne 
sisältävät muun muassa haastatteluja sekä suoratoistoina ja videotallenteina pilatestyö-
pajoja ja -tunteja. Näistä tunnetuimpia ovat: Pilatesology-verkkopalvelun Interviews and 
History- osuus, Pilates Anytimen The Pilates Legacy Project ja Darian Goldin All Things 
Pilates Podcast. 

Ensimmäinen kirja pilatesmenetelmästä Joseph Pilateksen kuoleman jälkeen julkais-
tiin kuitenkin jo vuonna 1980. Kirjan kirjoittivat Philip Friedman ja Gail Eisen, ja se 
oli nimeltään The Pilates Method of Physical and Mental Conditioning. Kirja tehtiin tii-
viissä yhteistyössä Romana Kryzanowskan kanssa, ja sen julkaisi The Joseph H. Pilates 
Foundation Inc. Kirjan toisessa luvussa esitellään ensimmäistä kertaa kuusi periaatetta, 
joita nykyään käytetään yleisesti kuvaamaan pilateksen pääperiaatteita. Ne ovat keskit-
tyminen, hallinta, keskustan käyttö, tarkkuus, liikkeen virtaavuus ja hengitys (concentra-
tion, control, centering, precision, fluidity, breathing). (Rincke 2019; Latey 2001; Friedman 
& Eisen 1980.) Kirjan toisessa luvussa painotetaan näin: ”Se (pilates) ei ole vain sarja 
liikkeitä, vaan se on menetelmä, jota on huolella kehitetty ja hiottu sitä harjoittamalla 
ja observoimalla yli kuudenkymmen vuoden ajan” (Friedman & Eisen 1980, 5). Sen, 
miten pilateksen periaatteet huomioidaan käytännön ohjauksessa tai pilateksesta lajina 
puhuttaessa, voidaan katsoa tällä hetkellä riippuvan ohjaajasta ja koulutussuuntauksesta. 
On kuitenkin huomionarvoista, että nämä periaatteet on selkiytetty, nimetty ja otettu 
laajalti käyttöön vasta Joseph Pilateksen kuoleman jälkeen. Myöskin lajin nimen vaihta-
minen contorology:sta pilatekseen lajin kehittäjän sukunimen mukaan tapahtui noin kol-
men vuoden kuluttua Pilateksen kuolemasta vuonna 1970, aikana, jolloin menetelmän 
jatkuvuus haluttiin turvata (Steel 2020). 

Toinen varhainen teos pilatesmenetelmästä on vuonna 1982 julkaistu Eve Gentryn ja 
Susanne Guttersonin ohjekirjanen The First Guide to Your Daily Practice of Therapeutic 
and Corrective Exercises – for Our Students –, joka sisältää myös niin sanottuja pre-pilates 
liikkeitä eli valmistelevia liikkeitä, kuten lantionkääntö. Ohjekirjasessa painotetaan myös 
yksilökohtaisten variaatioiden tärkeyttä yksittäisten liikkeiden osalta, vaikka keskiössä 
on kehon työstäminen kokonaisuutena, eikä sen yksittäisinä osina (Gentry & Gutterson 
1982).

Joseph Pilateksen historian osalta kiinnostava tietolähde on myös Isle of Manin saa-
rella sijaitseva The Knockaloe Centre for WW1 Internment, joka on paikallinen yhdistys 
Iso-Britanniassa. The Knockaloe Centre:n tarkoitus on säilyttää ja julkaista materiaalia 
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ensimmäisen maailmansodan aikaisista vankileireistä Isle of Man:in saarella, jotta tieto 
saaren roolista sodassa säilyy myös tuleville sukupolville. Kyseisestä yhdistyksestä tekee 
mielenkiintoisen se, että Knockaloe on vankileiri, jossa Joseph Pilates oli vangittuna vuo-
sina 1915–1919 noin kolmenkymmenentuhannen muun vangin kanssa. Ensimmäisen 
maailmansodan alussa Iso-Britanniassa kaikki saksalaiset työikäiset miehet vaadittiin 
vangittaviksi The Aliens Restriction Actin perusteella (Pearsall 2017).  Heidät eristettiin 
vankileireille irti muusta yhteiskunnasta. Heitä kohdeltiin vihollisina heidän syntype-
ränsä takia, vaikka he eivät olisi osallistuneet sodankäyntiin. Knockaloen leirillä pidettiin 
sekä siviilejä että sotavankeja. (Steel 2020.) Kyseisen yhdistyksen ansiosta on löytynyt 
valokuvia sekä kiinnostavaa taustatietoa Joseph Pilateksen ajasta leirillä ja mahdollisista 
pilateksen taustavaikuttajista.

Joseph Pilates toi esille elinaikanaan antamissaan haastatteluissa, että hän kehitti mene-
telmänsä ollessaan vangittuna Isle of Manin saarella ja työskennellessään vankisairaalassa 
auttaen vankien hoidossa ja kuntoutuksessa. Tämän tarinan löytää helposti myös monen 
pilatesstudion verkkosivuilta, sillä sitä on jaettu suullisesti ja kirjallisesti vuosikymmenten 
ajan pilatesohjaajien ja lajin harrastajien parissa. Tarinan todellisuutta ei ole kyseenalais-
tettu eikä faktoja tarkistettu Pilateksen eläessä. Steel (2020, 143) tulkitsee asian niin, 

Kuva 2 Joseph Pilates istuu oikealla pöydän takana (Manx National Heritage,2022; 
Grubb, 2022). Credit line: © Manx National Heritage (PG/7870/38142).
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että Joseph Pilates ei kehittänyt vain pilatesmenetelmää, vaan myös tarinoita itsestään 
ja taustastaan muuttaessaan Yhdysvaltoihin. Tarinan oikeellisuutta on pohdittu esimer-
kiksi Rincken (2019), Steelin (2020) sekä Pérez Pontin ja Aparicio Romeron (2012) 
Joseph Pilateksesta kertovissa biografioissa. Kirjassaan Rincke (2019) esittää tutkimus-
tensa pohjalta, että koska tietoja Pilateksen toimimisesta vankileirien sairaalassa ei ole 
pystytty vahvistamaan, on todennäköistä, että Pilates kehitti menetelmänsä alun perin 
oman kuntonsa ja terveytensä ylläpitämiseksi. Rincken (2019) mukaan Pilates myös 
opetti voimistelua omassa parakissaan sekä toimi nyrkkeilyn ohjaajana ja tuomarina ol-
lessaan vangittuna. Rincke (2019) lisää, että vahvistettujen tietojen puute ei automaat-
tisesti tarkoita, etteikö Pilates olisi voinut kuntouttaa myös sairaalaparakissa kohtaloto-
vereitaan. Toisaalta Steel (2020, 147) tuo esille, että jousitetut metallisängyt yleistyivät 
vasta ensimmäisen maailmansodan jälkeen, eikä vankien parakeissa ollut metallisänkyjä 
vielä ensimmäisen maailmansodan aikana. Metallisänkyjä löytyi kuitenkin vankileirin 
sairaaloista (Rincke 2019). Grubb (2017) kirjoittaa artikkelissaan, että ei ole puolesta 
eikä vastaan todisteita siitä, että sairaalasängyissä olisi ollut jousia, joita Pilates olisi voi-
nut hyödyntää Knockaloen vankileirin sairaalaosastoilla. Lisäksi Steel (2020) tuo esille, 
että Yhdysvalloissa vuonna 1925 jätetty reformerin esimallin patenttihakemus ei sisällä 
lainkaan metallista tehtyjä jousia, vaan alkuperäinen malli perustuu hihnapyörän (rope 
and pulley system) varassa liikkuviin painoihin.

Kuva 3 Hoitohenkilökuntaa Knockaloen vankileirillä II leirin parakkien edessä. Tumma-
pukuinen mies, jolla on ensiapumerkki hihassa, on todennäköisesti Joseph Pilates (Rincke 

2019; Grubb 2020). Credit line: © Manx National Heritage (PG/7870/37956). 
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Liikunta oli kuitenkin tärkeä osa vankien arkea Isle of Man:in saarella vuosina 1914–
1919, sillä liikunta tarjosi vangeille tekemistä ja osallistumisen mahdollisuuksia. Erityi-
sesti voimistelu sekä jalkapallo olivat nyrkkeilyn rinnalla tyypillisiä urheilulajeja, joita 
vangit harrastivat. (Rincke 2019.) Siten ajanjakso vankileirillä loi Joseph Pilatekselle 
mahdollisuuksia kehittää omaa fysiikkaansa, mutta myös pilatesmenetelmää (Rincke 
2019; Steel 2019). Knockaloen museon tiedostoista on löytynyt vanhoja vuosilta 1916 
ja 1917 peräisin olevia Lager Echo -sanomalehtiä, joissa kerrotaan myös tanskalaisen J. 
P. Mullerin kehittämän voimistelumenetelmän ryhmätunneista sekä siitä, että Joseph 
Pilates toimi leirillä nyrkkeilyn parissa opettajana sekä tuomarina (Grubb 2020).

Toistaiseksi selkeitä ja luotettavia mainintoja ei siis löydy siitä, että Pilates olisi työsken-
nellyt loukkaantuneiden tai sairaiden vankien parissa, mutta voi olla, että Isle of Man:in 
museon arkistoista ja Knockaloen yhdistyksen kautta saamme tulevaisuudessa asiasta 
lisätietoa. Museon arkistoista on löytynyt muutamia valokuvia, joita olemme saaneet jul-
kaista tässä raportissamme nimellistä maksua vastaan. Toisessa kuvassa Joseph Pilates on 
tunnistettu. Toisessa kuvassa siviilipukuinen mies, joka seisoo yhdessä miessairaanhoita-
jien kanssa, vaikuttaa piirteiltään Joseph Pilatekselta. 

3.2 Pilateksen taustavaikuttajat ja kehonkulttuurin kultakausi 

Tutustuttuamme perusteellisesti Joseph Pilateksesta kirjoitettuihin teoksiin, meille alkoi 
muotoutua ajatus, ettei hän luonut pilatesmenetelmäänsä tyhjiössä. Vaikka Pilates ei itse 
nostanut esille niitä tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet pilatesmenetelmän kehittymiseen, 
meidän tulkintamme on, että on olemassa useita aikalaisvaikutteita, sekä ihmisiä että 
voimistelun ja kehonhuollon suuntauksia, joita Pilates hyödynsi omaa menetelmäänsä 
kehittäessään. Kun tarkastellaan pilatesmenetelmän syntyhistoriaa, mielestämme onkin 
tärkeää kiinnittää huomio siihen, minkälaisessa maailmanajassa Joseph Pilates kehitti 
menetelmäänsä. Mahdollisia pilateksen taustavaikuttajia ovat olleet saksalainen ja skan-
dinavialainen voimistelukulttuuri 1700- ja 1800-luvuilla, kuntoutuksen ja fysioterapian 
kehittyminen ensimmäisen ja toisen maailmansodan jälkeen sekä 1900-luvun alkupuo-
len eurooppalainen kehonkulttuuri, erityisesti Saksassa vaikuttanut freikörpercultur eli 
vapaa kehonkulttuuri. Tähän alalukuun olemme koonneet henkilöitä, joista Pilates on 
ollut tietoinen suoraan tai epäsuorasti ja joiden osaamista hän mahdollisesti hyödynsi 
kehittäessään pilatesmenetelmäänsä. (Ks. Hoffman & Gabel 2016; Rouhiainen 2010; 
Rincke 2019; Grubb 2020.)
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Voimistelu oli osa Joseph Pilateksen ja hänen veljensä arkea jo lapsena, sillä heidän isänsä 
Friedrich Pilates oli innokas voimistelija ja nyrkkeilyn kannattaja. Friedrich Pilates kuu-
lui paikalliseen voimisteluyhdistykseen, jossa hän myös toimi aktiivisesti. (Rincke 2019.) 
Pilatesmenetelmässä onkin tunnistettavissa voimistelun elementtejä. Voimistelu käsit-
teenä on laaja, ja 1800-luvun Saksassa käsitettä Turnen käytettiin kuvaamaan voimistelua 
ja voimaharjoittelua sekä antiikin klassisten kauneusihanteiden tavoittelemista, mikä loi 
tietä kehonrakentamiselle. Kehonkulttuuri, josta voitiin käyttää sanaa gymnastik, sisälsi 
voimistelun lisäksi myös muita kehonhuollon ja -hallinnan lajeja, esimerkiksi rytmistä ja 
esteettistä voimistelua. 

Kehonkulttuurin kultakaudella 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alkupuolella Saksassa 
oli monia voimistelukouluja ja erilaisia lähestymistapoja liikeilmaisuun. Gymnastikbund 
(German Gymnastik Federation) perustettiin vuonna 1926, ja siihen kuuluivat muun 
muassa seuraavien tanssijoiden ja voimistelijoiden koulukuntia: Kallmeyer, Bode, Lole-
hand, Laban, Dalcroze, Gindler ja Mensendieck. (Mullan 2017, 162.) Meillä ei ole täs-
sä tutkimuksessa mahdollista syventyä kehonkulttuurin kaikkiin keskeisiin vaikuttajiin, 
mutta kirjoitamme mielestämme keskeisimmistä eurooppalaisen voimistelun kehittäjis-
tä Friedrich Jahnista ja Peter Lingista sekä mahdollisista keskeisistä Joseph Pilatekseen 
pilatesmenetelmän kehittämisen osalta vaikuttaneista henkilöistä Eugen Sandowista, J. 
P Mullerista ja Bess Mensendieckista. Näiden henkilöiden kautta luomme yleistä ku-
vaa voimistelukulttuurin kehityksestä Euroopassa, mikä auttaa arvioimaan, kuinka esille 
nostetut henkilöt ovat mahdollisesti vaikuttaneet pilatesmenetelmän syntyyn ja kehityk-
seen. Koska Pilates ei elinaikanaan nostanut esille henkilöitä tai tahoja, jotka vaikuttivat 
pilatesmenetelmän kehittymiseen, perustuu koontimme sekundäärisiin lähdetietoihin ja 
tulkintoihin. Joseph Pilateksella oli kuitenkin ilmiselvä kyky omaksua tietoa muilta aika-
laisiltaan ja hyödyntää sitä oman menetelmänsä kehittämisessä. 

Friedrich Ludwig Jahn (1778–1852) kehitti saksalaista voimistelukulttuuria 1800-lu-
vulla. Jahn loi pohjaa 1900-luvun voimistelukulttuurille, ja hän on saksalaisen voimis-
teluliikkeen keskeinen kehittäjä. Hän julkaisi menetelmästään manuaalin vuonna 1816 
nimellä Deutsche Turnkunst, joka loi pohjaa kansalliselle voimisteluliikkeelle. Voimistelu-
liikkeiden lisäksi manuaalissa painotetaan luonnollisten liikkeiden, kuten kävelemisen ja 
juoksemisen, tärkeyttä. Manuaali koostuu miehille tarkoitetuista voimisteluohjeista, joita 
tehdään ryhmäliikuntana. Jahnin voimistelumenetelmään kuului myös vahva kansallis-
tamisen ideologia. (Kant 2016.) Voimistelu lisättiin Saksan kansalliseen opintosuunni-
telmaan vuonna 1842, ja kansallinen alueelliset voimisteluyhdistykset yhteen koonnut 
voimisteluliike Deutsche Turnerscaft perustettiin vuonna 1868. Voimistelu oli myös va-
kiintunut osa armeijan toimintaa ja asepalvelusvalmiuden ylläpitämistä. (Puumalainen 
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2012.) Kantin (2016) mukaan muut voimistelun muodot, kuten rytminen ja esteetti-
nen voimistelu, sekä saksalainen moderni tanssi, pohjautuvat Turnen menetelmään. Jahn 
inspiroi tanskalaista Franz Nachtegallea, joka kehitti sotilasvoimistelua Tanskassa (Puu-
malainen 2012). Nachtegallen instituutissa Tanskassa puolestaan opiskeli ruotsalaisen 
voimistelun, fysioterapian ja hieronnan pioneeri Pehr Henrik Ling (Löfman 1993; Puu-
malainen 2012).

Pehr Henrik Ling (1766–1839) kehitti voimistelumuotonsa terapeuttisesta ja sovelta-
vasta näkökulmasta käsin. Lingin voimistelu perustui anatomian ja fysiologian oppeihin, 
ja se jaettiin neljään osaan: pedagogiikkaan, sairasvoimisteluun, esteettiseen voimisteluun 
ja sotavoimisteluun. Lingin kehittämää voimistelua voitiin tehdä sekä laitteilla että il-
man, ja voimisteluun sisältyi selkeä kehitysmalli helpoista vaikeisiin liikkeisiin. (Lundvall 
2015.) Latey (2001) tuo esille, että Yhdysvalloissa Lingin voimistelumuotoa kutsuttiin 
ensin kalisteniikaksi (Calisthenics) ja vasta myöhemmin liikunnaksi (physical education). 
Yleisesti kalisteniikalla viitataan kehonpainolla tehtävään harjoitteluun, jossa on yhtä-
läisyyksiä muun muassa voimistelun ja telinevoimistelun kanssa. Menetelmän mukaan 
”liikkeiden oli parannettava ryhtivikoja ja kehitettävä ruumista tasapuolisesti” (Talvitie 
ym. 2006, 22). Voimisteluohjelmat suunniteltiin huolellisesti, ja niitä toistettiin samojen 
kaavojen mukaisesti. Lingin esteettiseen voimisteluun ja Delsarte-menetelmään perus-
tuva Harmoninen voimistelu, jonka kehitti Genevieve Stebbins, innoitti muun muassa 
Bess Mensendieckiä ja Hede Kallmeyeriä Saksassa 1900-luvun alussa (Mullan 2017). 

Eugen Sandow (1867–1925) oli saksalaissyntyinen kehonrakentamisen ja voimaharjoit-
telun uranuurtaja, joka oli Joseph Pilatekselle ja monelle muulle tärkeä esikuva. Sak-
sankielinen käännös hänen kirjastaan Strength and How to Obtain it julkaistiin vuonna 
1904. Sandow lähestyi kehonrakentamista ruumiinkulttuurin kautta, ja hän huomioi 
harjoittelussa koko kehon eikä ainoastaan tiettyjä lihasryhmiä. Lopetettuaan sirkuksessa 
voimamiehenä esiintymisen hän avasi Sandow-kouluja Englannissa, jossa hän opetti me-
netelmäänsä. Hän kehitti myös erilaisia liikuntavälineitä sekä pienlaitteita harjoittelun 
tueksi. (Rincke 2019.) Rincken (2019) mukaan Pilates ei esimerkiksi patentoinut pedi-
pole-laitetta, koska hän hyödynsi siinä Eugen Sandowin alkuperäistä mallia.

Jørgen Peter Müller (1866–1938) oli tanskalainen insinööri, luutnantti ja amatööriur-
heilija. Hän kehitti voimisteluohjelman, jota hän kutsui nimellä Mit System ( Järjestelmä-
ni). Müllerin luomaa ohjelmaa oli helppo toteuttaa itsenäisesti kotona tai ryhmäliikun-
tana, ja se saavutti laajan kansainvälisen suosion. Mit system sisälsi 44 liikettä. Liikesarja 
oli saatavana kirjan lisäksi julisteena, jossa Müller esitteli liikkeet joko alasti tai alus-
housuisillaan, olihan hän myös saksalaisen vapaan ruumiinkulttuurin kannattaja. Ensim-
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mäinen kirja julkaistiin vuonna 1904, ja sitä käännettiin monille kielille, kuten saksaksi, 
englanniksi ja suomeksi. Hänen kirjoistaan on englanniksi käännetty kuusi. Avatessaan 
Müller Instituutin Lontoossa vuonna 1912 tunteja järjestettiin sekä naisille että miehille 
ja ohjaajina koulussa toimi sekä naisia että miehiä. Mit System -kirjan jälkeen hän kirjoitti 
kirjan hengityksen tärkeydestä (My Breathing system) sekä ulkoilman merkityksestä ja 
ulkona harjoittelemisesta. (Müller 1921.) Bonden (2017) mukaan oli kaksi syytä siihen, 
miksi Müllerin voimistelu sai suuren suosion: voimisteluohjelmaa harjoittaakseen ei tar-
vinnut erillisiä laitteita ja voimisteluohjelmaan oli yhdistetty hyvinvoinnin edistämistä 
ja henkilökohtaisen hygienian arvostamista. Harjoitusohjelma sisälsi päivittäin kylmän 
suihkun, ihon harjaamisen ja auringon ja puhtaan ilman vaikutuksen. Ihon tuli hengittää, 
mieluiten ilman vaatteita. (Bonde 2017.)

J. P. Müllerin menetelmä oli suosittua myös Iso-Britanniassa ensimmäisen maailman-
sodan aikana ja sen jälkeen. Müllerin menetelmää käytettiin virallisesti Iso-Britanniassa 
osana armeijan voimistelua, ja se oli myös suosittua kuninkaallisten parissa. Armeijan 
voimisteluohjelman pohjalta tehtiin myös julkaisu My Army and Navy system of free stan-
ding exercises a manual of physical training for soldiers, sailors, police constables and other. 
(Müller 1914.) Kuten aiemmin on mainittu, Müllerin voimistelumenetelmiä käytettiin 
vankien hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi myös esimerkiksi Knockaloen vankilei-
rillä, jossa Joseph Pilates oli vangittuna vuosina 1915–1919 (Grubb 2020). Sarjen (2014, 
84) mukaan ”Müllerin yksinkertainen mutta tehokas ohjelma koostui ruotsalaiseen voi-
misteluun kuuluvista vartaloliikkeistä sekä terveydenhoito-ohjeista.”

Bess Mensendieck (Elizabeth Marguerite de Varel Mensendieck) (n. 1866–1959) oli 
amerikkalaishollantilainen lääkäri, joka kehitti myös kuntoutuksessa hyödynnettyä kes-
kustalähtöistä naisvoimistelua, jossa ei käytetty laitteita. Mensendieckin naisvoimistelua 
harjoiteltiin alunperin ilman vaatteita, koska hänen menetelmänsä keskiössä oli ajatus 
siitä, että kehon epäsymmetriaa on helpompi havainnoida ja ohjata ilman vaatteita. Esi-
merkiksi Körperkultur der Frau (Body Culture of Women) -kirjassa liikkeitä demonstroiva 
nuori nainen on kuvissa alasti. (Mensendieck 1920.) Mensendieck opiskeli alun perin 
Genevieve Stebbinsin alaisuudessa Delsarte-menetelmää. (Mullan 2017.) Mensendie-
ck-voimistelussa olivat vahvasti läsnä samanlaiset periaatteet kuin Joseph Pilateksella. 
Mensendieck mainitaankin monessa lähteessä Pilateksen hiljaisena taustavaikuttajana 
(esim. Rincke 2019; Latey 2001). Mensendieck (1920, 28) tuo kirjassaan esille yhdek-
sän periaatetta, joita tulee tarkkailla harjoittelussa. Huomiota tulee kiinnittää liikkeiden 
ekonomisuuteen, liikelaajuuksien kontrollointiin, tilatietoisuuteen, kehon linjaukseen, 
rytmiin, kuormitukseen, hengitykseen, energisointiin ja rentoutukseen. Bess Mensendi-
eck julkaisi elinaikanaan monia kirjoja, joista tunnetuin oli Körperkultur der Frau (Body 
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Culture of Women) eli Naisten liikuntakulttuuri, joka julkaistiin saksaksi vuonna 1906. 
Yhdysvalloissa ensimmäinen englanniksi julkaistu kirja It’s Up to You julkaistiin vasta 
vuonna 1931, ja Look Better, Feel Better, The world renowned Mensendieck system of fun-
ctional movements – for a youthful body and vibrant health vuonna 1954. Mensendieckin 
naisvoimistelussa käyttämät liikkeet muotoutuivat anatomian ja fysiologian tuntemuk-
sen kautta, ja hän innoitti myös 1900-luvun tunnetuimpia modernin tanssin pioneerejä. 
(Veder 2010.)

Suomalaisen naisvoimistelun perinne

Marja Putkisto nosti esille haastattelussaan, että ”kaikessa yksinkertaisuudessaan 
pilates on keskustaliikuntaa” ja kysyi: ”kenellä muulla on keskustaliikuntaa kuin 
meillä?”. Meillä hän viittasi erityisesti suomalaisiin ja halusi nostaa esille, kuinka 
pilateksella ja suomalaisella naisvoimistelulla on yhteistä erityisesti sen korostami-
sessa, että kaikki liikkeet lähtevät kehon keskustasta. Putkisto kirjoittaa myös en-
simmäisessä pilateksesta kirjoittamassaan kirjassaan (Putkisto 2001, 21–24) kuinka 
”suomalaisen liikunnan äitien Elli Björksténin, Hilma Jalkasen ja Kaarina Karin 
ajatuksista löytyy paljon yhtäläisyyksiä Joseph Pilateksen filosofiaan”. Tämä havain-
to kannusti meitä tutkijoita kääntämään katsettamme myös suomalaisen naisvoi-
mistelun suuntaan. 

Sarjen (2004) mukaan suomalaisen naisvoimistelun juuret ovat ensin saksalaisessa 
voimistelussa, ja 1880 vuodesta lähtien ruotsalaisessa voimistelussa. Suomalaisen 
naisvoimisteluliikkeen perustaja Elin Kallio (1859–1927) toi ruotsalaisen Pehr 
Henrik Lingin mukaan nimetyn, lääketieteeseen, anatomiaan ja fysiologiaan perus-
tuvan lingiläisen voimistelun suomalaiseen naisvoimisteluun. Hän piti tärkeänä lii-
kesuoritusten puhtautta ja huolellista liikkeen loppuun saattamista. (Laine & Sarje 
2002, 20.) Elli Björkstén (1870–1947) oli suomalaisen naisvoimistelun keskeisiä 
kehittäjiä. Hän kehitti lingiläisen voimistelun pohjalta naisille sovelletun vapautta, 
dynaamisuutta ja rytmiä korostavan voimistelumenetelmän ja korosti hengityksen 
ja kauniin ryhdin merkitystä liikesuorituksessa. (Sarje 2004, 136–137; 141–142; 
myös Björksten 1918; 1926.)

Hilma Jalkanen (1889–1964) oli puolestaan Elli Björksténin luotto-oppilas. Hän 
matkusti Saksaan tutustumaan voimistelun uusiin virtauksiin, kuten muutkin voi-
misteluopettajat. Saksassa Jalkasen kerrotaan saaneen tanssillisia vaikutteita muun 
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muassa Rudolf Labanin tanssi-ilmaisun periaatteista ja Suomessa modernin tans-
sin pioneerin Maggie Gripenbergin koulusta. (Sarje 2004.) 1930-luvulla Jalkanen 
alkoi kehitellä suomalaista naisvoimistelun tyyliä yhdistämällä opettajansa Björks-
ténin klassistiseen voimisteluun ilmaisuvoimistelun keskustaliikuntaa. Hän korosti 
erikseen, että hänen voimistelutyylinsä on saanut vain joitakin saksalaisvaikutteita, 
muttei ole saksalaista. Hilma Jalkasen vaikutuksesta keskustaliikunnasta ja siihen 
perustuvasta liikesanastosta, kuten aaltoliikkeet, vauhtiheitot ja pystyrentoutukset, 
tuli suomalaisen naisvoimistelun tunnuspiirteitä. Jalkasen voimistelutyylin ytimen 
muodostivat juuri keskustaliikunta ja liikkeen virtaavuus. Toisaalta Jalkanen ei pyr-
kinyt yhdistämään keskustaliikuntaa ja telinevoimistelua, vaikka hänen oppaisiinsa 
sisältyykin myös telineliikkeitä, koska nämä edellyttivät aivan erilaista kehonhal-
lintaa ja liikkeen painopistettä. (Sarje 2012.) Jalkanen on itse kirjoittanut, että hä-
nen mukaisensa voimistelu tulee suorittaa luonnollisena kokonaisliikuntana, jossa 
kaikki lihakset osallistuvat eriasteisesti jokaiseen liikesuoritukseen, eikä voimiste-
lu saa olla ristiriidassa ihmisen ruumiin rakenteen tai ihmisen toiminnan kanssa 
( Jalkanen 1947). Vaikka Jalkanen kehitti naisvoimistelua tanssilliseen suuntaan, 
terveys, ryhti ja oikea hengittäminen jäivät hänen keskeisiksi tavoitteikseen (Sarje 
2004). Ryhdin tavoittelun ja hengityksen lisäksi Hilma Jalkasen oppilaiden nimeä-
millä arvoilla keskustaliikunta, puhdas liikesuoritus ja kokonaisliikuntasuoritus, 
jotka kuuluivat aina Jalkasen opettamaan voimisteluun (Sarje 2012, 64), voi nähdä 
olevan yhtymäkohtia pilatesmenetelmään. 

Kaarina Kari (1888–1982) oli omaksunut lähes sellaisenaan Elli Björksténin kä-
sityksen voimistelusta ja palautti suomalaista naisvoimistelua takaisin perintei-
semmän liikuntakulttuurin suuntaan (Sarje 2004). Kuriositeettina mainittakoon, 
että Kaarina Kari loi voimavanteen voimisteluvälineeksi ja kutsui voimavanteella 
tehtävää liikuntaa kumivannevoimisteluksi (Kari 1973). Osa näistä kumivanne-
liikkeistä on kuin pilatesliikkeitä, kuten saha, pilatesrenkaan avulla toteutettuina. 
Suomalaista naisvoimisteluliikettä kehittäneet naiset julkaisivat ohjaajien tarpeisiin 
lukuisia yksityiskohtaisia menetelmäkirjoja liikevalintoineen ja niiden fysiologisi-
ne perusteineen etenkin 1900-luvun alkupuoliskolla. Näiden menetelmäoppaiden 
avulla on luotu normistoa naisvoimistelulle sekä legitimoitu niitä ihanteita, joita 
voimistelevan naisen tulee tavoitella. (Sarje 2004, 138–139.)

Ei liene sattumaa, että Marja Putkisto halusi ensimmäisen kirjoittamansa pilates-
kirjan (Putkisto 2001) kanteen seuraavan lauseen: ”Maailmankuulu pilates voimis-
telumenetelmä nyt Suomessa.”
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3.3 Pilateksen kehitys menetelmänä

Nyrkkeily oli noussut suosituksi lajiksi ensimmäisen maailmansodan jälkeen Saksassa. 
Palattuaan Iso-Britanniasta Isle of Manilta Saksaan ja ennen muuttoaan Yhdysvaltoi-
hin vuonna 1926 Joseph Pilateksella oli oma nyrkkeilykoulu Hampurissa. Hän opetti 
myös itsepuolustusta Hampurin poliisilaitoksella. Joseph Pilateksen veli Fritz (myöh. 
Fred) Pilates, jonka kanssa Pilates aiemmin työskenteli nyrkkeilyn parissa Saksassa, oli 
muuttanut Yhdysvaltoihin jo muutamaa vuotta aieimmin, ja heidän yhteistyönsä jatkui 
myös Joseph Pilateksen muutettua Yhdysvaltoihin. Ennen muuttoaan Joseph Pilates oli 
käynyt Yhdysvalloissa jo vuonna 1925, jolloin hän jätti patenttihakemuksen pilateslaite 
reformerista Yhdysvaltojen patenttitoimistoon. Saksassa Pilates oli jo aiemmin hakenut 
patentteja foot corrector -laitteelle sekä reformerille. (Rincke 2019.) Vaikuttaakin siltä, 
että Joseph Pilates kävi kartoittamassa omia mahdollisuuksiaan asettua New Yorkiin en-
nen muuttoaan.

Muuttaessaan Yhdysvaltoihin vuonna 1926 Joseph Pilates oli kuin kuka tahansa Ellis Is-
landille saapuva eurooppalainen työväenluokkataustainen siirtolainen, jolla oli takanaan 
kirjava työhistoria, heikot mahdollisuudet hyvään toimeentuloon Euroopassa ja epävarma 
tulevaisuus Yhdysvalloissa. Ei ole varmaa tietoa siitä, koska Joseph Pilates tapasi Anna 
Clara Zeunerin (tunnettiin nimellä Clara), josta tuli hänen pitkäaikainen kumppaninsa 
sekä pilatesstudiolla että yksityiselämässä. He kuitenkin matkustivat yhdessä Atlantin yli 
ja saapuivat yhtä aikaa New Yorkiin. (Steel 2020.) Todisteita ei ole siitä, että he olisivat 
menneet koskaan naimisiin, mutta he olivat yhdessä yli 40 vuotta ja työskentelivät studi-
olla yhdessä myös koko tämän ajan (Rincke 2019; Steel 2020). Usein Clara Zeunerista 
puhutaan kuitenkin Clara Pilateksena, ja myös me käytämme tässä selvityksessä hänestä 
nimeä Clara Pilates. 

3.3.1 Pilatesmenetelmän ja tanssin kohtaaminen

1920-luku oli jälleenrakentamisen aikaa Euroopassa sekä vahvaa nousukautta Yhdysval-
loissa. Joseph Pilateksen avatessa studionsa New Yorkissa siellä kävi lähinnä miespuolisia 
asiakkaita, jotka olivat kiinnostuneet voimaharjoittelusta ja ketteryyden kehittämisestä, 
mitä tarvittiin nyrkkeilyssä ja kehonpainolla tehtävässä harjoittelussa, kuten voimiste-
lussa ja kalisteniikassa. Tämä oli Pilatekselle tärkeää, koska hän oli itse harrastanut, val-
mentanut ja tuomaroinut nyrkkeilyä ja otellut nuorempana harrastelijana. (Rincke 2019.) 
1920-luvulla myös moderni tanssi kehittyi nopeasti sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. 
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Tanssilla ja pilatesmenetelmällä on pitkä ja kiinnostava yhteinen taival. Vaikka Joseph 
Pilates ei kehittänyt menetelmäänsä alun perin tanssijoille, tanssijoilla on ollut suuri 
merkitys pilateksen kehittymiseen ja säilymiseen (Latey 2001; Holmes 2014; Bolsanello 
2015).

Pilateksen ja tanssin yhteinen taival alkoi osittain sattumalta, sillä Pilateksen ensimmäi-
nen pilatesstudio sijaitsi alueella, josta oli lyhyt kävelymatka West Endiin ja Broadwaylle, 
jossa sijaitsi paljon teattereita. Pilatesstudion sijainti mahdollisti tanssijoille osallistumi-
sen pilatesharjoitteluun työn ohessa. Myöhemmin samassa korttelissa 939 Eight Ave-
nuella toimi New York City Balletin harjoitustilat ja yhteistyö New York City Balletin 
koreografi George Balanchinen kanssa alkoi. (Rincke 2019.) Ammattitanssijoiden ura 
on lyhyt, ja vakavat loukkaantumiset tarkoittavat yleensä uran ennenaikaista loppumista. 
Tanssijat karttoivat leikkauksia, jos mahdollista, sillä leikkausten jälkeistä kuntoutusta, 
kuten fysioterapiaa, oli harvoin saatavilla vielä 1900-luvun alkupuolella, ja kuntoutumi-
nen takaisin ammattilaiseksi oli epävarmaa. Tulkitsemmekin, että Joseph Pilates täytti 
kuntoutuksen puutteen tyhjiön menetelmällään. Tanssijat jakoivat suullisesti kollegoil-
leen tietoa pilateksen hyödyistä vammojen kuntoutuksessa omien kokemustensa perus-
teella. Harjoittelusta hyötyneet tanssijat usein myös jatkoivat säännöllistä pilateshar-
joitteluaan vammojen parantumisen jälkeen. (Rincke 2019.) Rincke (2019) tuo esille, 
että palatessaan Saksaan Knockaloen vankileiriltä Iso-Britanniasta, jossa Pilates kehitti 
omaa kehonhuoltomenetelmäänsä, Pilateksella oli mahdollisuus työskennellä yhdessä 
Dr. Kutzenbergin kanssa kuntoutusta vaativien asiakkaiden parissa Hampurissa. Pila-
testa ja Kotzenbergiä yhdisti kiinnostus voimaharjoitteluun ja Eugen Sandowsin työhön 
(Rincke 2019). Koska Hampurissa heidän asiakkainaan oli sodassa loukkaantuneita ja 
vammautuneita sekä kroonisista sairauksista kärsiviä asiakkaita (Rincke 2019), voimme 
olettaa, että jo ennen tanssijoiden kanssa työskentelyään Pilateksella oli kokemusta kun-
toutuksen parissa työskentelystä. 

Pilateksen studiolla New Yorkissa kävivät kuntoutumassa ja harjoittelemassa muun 
muassa Ted Shaw, Ruth St. Denis, Hanya Holm, Mary Wigman ja Martha Graham, jot-
ka kaikki ovat modernin tanssin pioneereja ja oman alansa ja aikansa lahjakkaimpia tans-
sijoita ja koreografeja (Rincke 2019; Steel 2020; Latey 2001). Esimerkiksi Gallagherin ja 
Kryzanowskan (2000) kirjassa, joka koostuu pääasiallisesti mustavalkoisista valokuvista, 
on mukana paljon kuvia Ted Shawsta ja Barton Mumawista harjoittelemassa pilateslait-
teilla. Suurin osa kuvista on otettu Joseph Pilateksen alkuperäisellä studiolla New Yorkis-
sa Pilateksen ohjatessa taustalla. Kirjassa on myös kuvia liikesarjoista, jotka on kehitetty 
pilateslaitteille, sekä laitteiden mallipiirustuksia ja kuvia laitteiden prototyypeistä, 
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myös sellaisista, joita ei tuotu massatuotantoon. Sadat pienet mustavalkoiset valokuvat 
kehystivät myös Joseph Pilateksen studion seiniä tuoden esille erilaisia liikevariaatiota ja 
helpottaen asiakkaiden itsenäistä harjoittelua (Rincke 2019).

Kaikki tunnetut ja osa myös vähemmän tunnetuista ensimmäisen sukupolven pilatesoh-
jaajista, kuten Eve Gentry, Romana Kryzanowska, Ron Fletcher, Carola Trier, Lolita 
San Miguel, Kathy Grant ja Bob Fitzerland sekä Jay Grimes olivat koulutukseltaan am-
mattitanssijoita. Heidän tapansa liikkua, ymmärtää ja kokea liikettä vaikuttivat siihen, 
miten he ohjasivat ja muokkasivat pilatesmenetelmää. Pilatesmenetelmä tarjosi heille 
mahdollisuuden työskennellä liikkeen ja kehonhuollon parissa, ja pilateksesta he löysivät 
kehonhuoltomenetelmän, josta heillä oli mahdollisuus kehittää itselleen ammatti tanssi-
jan uran päätyttyä. (Rincke 2019; Redfield & Holmes 2019; Bolsanello 2015; Pilateso-
logy 2022.)

Joseph Pilateksen alkuperäisessä pilatesstudiossa oli kaksi osioita: studiotila sekä studi-
otilaa pienempi tila, jossa hän vastaanotti kuntoutusta tarvitsevia asiakkaita. Kuntoutus-
asiakkaitaan hän ohjasi heidän kuntoutuksensa alkuvaiheessa erillään salin puolella itse-
näisesti harjoittelevista oppilaista. (Steel 2020; Redfield & Holmes 2019; Rincke 2019.) 
Voidaankin todeta, että jo pilateksen alkuajoista lähtien menetelmää on harjoitettu ke-
hon hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi, parantamiseksi ja palauttamiseksi 
(Bolsanello 2015; Redfield & Holmes 2019). 

Yhteistyö tanssijoiden kanssa syveni myöhemmin, kun Joseph Pilateksella oli mahdol-
lisuus opettaa ammattitanssijoita Ted Shawin perustamassa Jacob’s Pillow -tanssifesti-
vaaleilla vuosina 1941–1953. Ted Shaw oli käynyt vuosia Joseph Pilateksen tunneilla 
New Yorkin studiolla, joten hän oli tietoinen ja kiinnostunut pilatesmenetelmän hyö-
dyistä tanssijoille. (Rincke 2019.) Pilateksen tanssijoille ohjaamat mattotunnit Jacob’s 
Pillow- tanssifestivaalilla sisälsivät lämmittelyliikkeitä, lihaksia vahvistavia liikkeitä ja ve-
nyttelyliikkeitä (Rincke 2019, 129). Lateyn (2001, 277) mukaan festivaalin alkuaikoina 
harjoittelu sisälsi voimaharjoittelua ja siinä oli elementtejä myös nyrkkeilyharjoittelusta. 
Pilates ohjasi Jacob’s Pillow -tanssifestivaaleilla myös yksityistunteja ja työskenteli louk-
kaantuneiden tanssijoiden parissa. Osa näistä kuntoutuksessa olleista asiakkaista jatkoi 
harjoittelua myös Joseph Pilateksen New Yorkin studiolla, ja Pilateksen maine kasvoi 
edelleen tanssialan ammattilaisten keskuudessa. (Rincke 2019). 

Pilatesmenetelmää on käytetty ja kehitetty myöhemmin myös osana tanssi- ja urhei-
lulääketiedettä. San Franciscossa sijaitsevassa Saint Francisin sairaalassa aloitti vuonna 
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1983 toimintansa Dr. James G. Garreckin alaisuudessa tanssi- ja urheilulääketieteen 
osasto (Dance Medicine Centre for sport medicine). Sairaalan yhdeksi keskeiseksi pila-
tesohjaajaksi nousi Elizabeth Larkam, joka työskenteli viisitoista vuotta tanssi- ja urhei-
lulääketieteen parissa. St. Francisin sairaala tarjosi moniammatillisen työyhteisön, jossa 
pilatesammattilaiset työskentelivät päivittäin yhdessä urheilulääkäreiden, ortopedien ja 
fysioterapeuttien kanssa. (Elisabeth Larkam H290721.) Osana tanssi- ja urheilulääketie-
teen osaston toimintaa pilatesmenetelmää kehitettiin kuntoutustarkoituksiin (Elizabeth 
Larkam H290721), ja St. Francisin sairaala suunnitteli myös oman sisäisen pilateskoulu-
tuksen tanssi- ja urheilulääketieteen osastolle tuleville fysioterapeuteille (Steel 2020). Po-
lestar Pilateksen perustajien Elisabeth Larkamin, Brett Andersonin ja Ken Endelmanin 
yhteistyö alkoi St. Francisin sairaalassa ja kasvoi myöhemmin omaksi yritystoiminnak-
si (Elisabeth Larkam H290721). Tanssi- ja urheilulääketieteen osastolla muun muassa 
ensimmäisen polven pilatesohjaajat Ron Fletcher, Eve Gentry, Kathy Grant, Romana 
Kryzanowska ja Bruce King kävivät opettamassa työpajoja ja osallistuivat seminaareihin 
(Elisabeth Larkam H290721).

Myös englantilainen tanssija, tanssinopettaja sekä pilatesohjaaja Alan Herdman opetti 
säännöllisesti St. Francisin sairaalan tanssi- ja urheilulääketieteen osastolla työskennel-
lessään Houston Balletissa Texasissa. Alan Herdman oli aiemmin vienyt pilatesmenetel-
män Iso-Britanniaan ja Eurooppaan vuonna 1970 opiskeltuaan Pilatesta New Yorkissa. 
Palattuaan New Yorkista Herdman aloitti ohjaamisen The London School of Contem-
porary Dance -korkeakoulun tiloissa, The Place:ssa ennen oman studionsa perustamista ja 
ohjaajakoulutuksensa aloittamista Lontoossa. Tämä on tarkoittanut sitä, että pilatesme-
netelmä oli myös Iso-Britanniassa aluksi kehonhuollon ja -hallinnan menetelmä, jotta 
käytettiin pääasiallisesti ammattitanssijoiden, tanssin opiskelijoiden ja esittävien taitei-
den parissa työskentelevien keskuudessa. Tietoa menetelmästä ja harjoitusmahdollisuuk-
sista jaettiin suullisesti. (Hana Jones H280822; Hana Jones S171022.)

Tanssi- ja urheilulääketieteessä pidettiin tärkeänä, että pilatesliikkeet modifioitiin aina 
jokaisen asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Myös pilateslaitteita kehitettiin tanssi- ja ur-
heilulääketieteen osastolla yhteistyössä Ken Endelmanin kanssa palvelemaan paremmin 
tanssijoiden kuntoutumista. Laitekehittelyn tuloksena käyttöön otettiin muun muassa 
seuraavat pilateslaitteeet tai niiden lisävarusteet: wunda chair:in irralliset pedaalit, refor-
merin jalkalauta sekä reformerin lisäosa rotating T-bar, joka kehitettiin yhdessä Michelle 
Jean Claude Westin kanssa. Tanssilääketieteessä hyödynnettiin myös muita somaattisia 
menetelmiä, kuten Feldenkrais-menetelmää, ja tutkimukseen perustuvaa tietoa. (Elisa-
beth Larkam H290721.)
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St. Francisin tanssi- ja urheilulääketieteen osasto teki yhteistyötä International Association 
for Dance Medicine and Science:n (IADMS) kanssa. Osana yhteistyötä Elisabeth Larkam 
kiersi yhdessä Ken Endelmanin kanssa kansallisissa ja kansainvälisissä seminaareissa ja 
konferensseissa demonstroimassa tanssilääketiedettä, jossa hyödynnettiin St. Francisin 
sairaalassa pilatesohjaajien ja fysioterapeuttien yhdessä kehittämiä pilateslaitteita ja liike-
sarjoja. Pilatesharjoittelun hyödyt osana tanssijoiden kuntoutusta eivät siten jääneet ur-
heilulääketieteen ammattilaisilta huomaamatta, ja pilatesstudioille lähetettiin myös mui-
ta urheilijoita kuntoutukseen. Lisäksi pilatesta alettiin ohjata myös joukkuelajien, kuten 
baseballin, ammattilaisille osana kehonhuoltoa ja kuntoutusta San Franciscon alueella. 
(Elisabeth Larkam H290721.)

Pilateksen kehitys osana tanssi- ja urheilulääketiedettä jatkuu edelleen, ja kiinnostus 
pilatesta kohtaan lajina on kasvanut myös tutkimuksen näkökulmasta. Tutkimukseen 
perustuvaa tietoa pilateksesta on kerätty ja kerätään esimerkiksi kuntoutuksen, fysio-
terapian, biomekaniikan, tanssiterapian ja kinesiologian alueilla. Esimerkiksi Hodgesin 
ja Richardsonin (1996) kuuluisa tutkimus Inefficient muscular stabilization of the lum-
bar spine associated with low back pain. A motor control evaluation of transversus abdominis 
keskittyi poikittaisen vastalihaksen tutkimiseen ja aktivointiin alaselkäkivusta kärsivillä 
asiakkailla. Tutkimus sai suurta huomiota pilatesohjaajien keskuudessa, koska keskus-
talähtöinen (centering) tapa liikkua on pilatesmenetelmän keskiössä. Tutkimuksen seu-
rauksena alettiin kiinnittää huomiota keskivartaloa stabiloivien liikkeiden tärkeyteen 
osana kuntoutusta. Näyttöön perustuvan tiedon lisäksi stabiloivien lihasten tärkeydestä 
oli saatavilla nyt myös tutkimukseen perustuvaa tietoa. (Hana Jones H280822.) Edel-
lä mainitun tutkimuksen innoittamana alettiin tutkia lisää, ja tutkimusta keskivartaloa 
stabilioivien harjoitteiden tärkeydestä sekä pilatesharjoittelun hyödyistä tehdään myös 
tänä päivänä (ks. myös luvun 5.1 alaviite 29). Esimerkiksi Suomessa vuonna 2020 ilmes-
tyi Annika Taulaniemen väitöskirja nimellä Neuromuscular Exercise for Low Back Pain: 
Efficacy among female healthcare workers in biopsychosocial framework. Tutkimuksessa sel-
vitettiin sovelletun pilatestyyppisen harjoittelun vaikutuksia selkäkivun intensiteettiin, 
selän liikehallintaan, pelko- ja välttämisuskomuksiin, fyysiseen kuntoon ja työhön sekä 
arvioitiin harjoitteluaktiivisuuteen vaikuttavia tekijöitä.
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Myös Suomessa pilateksella on ollut rooli ammattitanssijoiden kehonhuollon ja 
-hallinnan menetelmänä. Kuten tämän raportin neljännessä luvussa käy ilmi, Teat-
terikorkeakoulussa järjestettiin vuosina 1989 ja 1991 pilatesohjausta, jonne pyydet-
tiin pilatesohjaaja London School of Contemporary Dance:sta. Myös pitkän matto- ja 
laitepilatesohjaajakoulutuksen, STOTT Pilates3-koulutuksen Kanadassa vuonna 
1995 suorittanut Leena Rouhiainen opetti pilatesta ajoittain myös työpaikallaan 
tanssitaiteen laitoksella Teatterikorkeakoulussa kollegoille sekä tanssin alan opis-
kelijoille. Kiinnostavaa on ollut huomata myös, että Ruotsiin pilateksen toi Alan 
Herdman jo vuonna 1974 Ballet Akademien ja Operahögskolanin kautta. Tämän 
yhteistyön tuloksena Tukholmaan Balletakademien tiloihin avattiin Ruotsin en-
simmäinen pilatesstudio Body Control Studio, jonka toiminnasta vastasi Annalena 
Bergström. (Prag 2022.)

Kansallisbaletin silloinen fysioterapeutti Jarmo Ahonen aloitti pilatestunnit kan-
sallisbaletin tanssijoille vuonna 2000 Jorma Uotisen toimiessa kansallisbaletin joh-
tajana. Se, minkälainen rooli pilateksella on ollut osana tanssijoiden kehonhuoltoa 
ja kuntoutusta, on riippunut Kansallisbaletin sen hetkisen johtajan suhtautumises-
ta pilatekseen. Mattopilatesta on opetettu joko 1–2 kertaa viikossa tai ainoastaan 
ylimääräisenä vapaaehtoisena tuntina. Korona-aikana Jarmo Ahonen kuvasi tans-
sijoille pilatesharjoitteita videotallenteina kotiharjoittelua varten. ( Jarmo Ahonen 
H300721; Jarmo Ahonen S040722.) Myös tanssin aluekeskukset ja tanssiammat-
tilaisten yhdistykset tarjoavat jäsenilleen pilatestunteja. Laiteharjoittelu (reformer) 
tuli Kansallisbalettiin myöhemmin. Tällä hetkellä tanssijoiden käytössä on yksi 
reformer, joka on hankittu Kansallisbalettiin vuonna 2014. Tätä ennen tanssijat 
kävivät usein harjoittelemassa Kansallisbaletin ulkopuolella. Laiteharjoittelua hyö-
dynnetään Kansallisbaletin fysioterapeuttien yksilöohjauksessa kuntoutuksen osa-
na. Moni tanssija harjoittaa pilatesta itsenäisesti joko tehden mattoharjoitteita tai 
käyttäen reformeria. (Osmala 2022.)

3 Olemme tietoisia, että STOTT PILATES nimi englannin kielellä kirjoitetaan kaikki isoilla kirjaimilla. 
Tämän raportin luettavuuden parantamiseksi käytämme nimestä kuitenkin suomenkielisessä leipätekstissä 
versiota STOTT Pilates. Valitsemamme kirjoitusasu ei nosta yhtä pilateskoulutussuuntausta muiden ylä-
puolelle.
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3.3.2 Pilatesharjoittelun tarkastelua somaattisena kokemuksena 

Pilatesmenetelmää kutsutaan usein somaattiseksi menetelmäksi. Mitä se sitten tarkoit-
taa? Rouhiaisen (2006, 10) mukaan somatiikan (somatics) käsitteellä etenkin angloa-
merikkalaisessa kontekstissa viitataan kehollisia kokemuksia hyödyntäviin sekä kehoa 
ja mieltä integroiviin liikkeellisiin harjoittelumuotoihin tai kehoterapioihin sekä näiden 
käytäntöjen tutkimukseen. Kun pilatesta tarkastellaan somaattisena kehonhallinnan ja 
-huollon menetelmänä, näkemyksessä korostuu subjektiivinen, havainnoiva kokemus ke-
hoon ja liikkeeseen. 

Tarkasteltaessa pilatesta somaattisista lähtökohdista tutkitaan pilatesta menetelmänä ja 
kokonaisuutena eikä liikkeiden suorittamisena. Hyvän ohjaajan tulee hallita teknisen 
osaamisen lisäksi kokemus liikkeestä ja pystyä ohjaamaan asiakkaita havainnoimaan lii-
kettä. (Kevin Bowen H240822). Tapa, jolla pilatesta ohjataan, riippuu ohjaajan taustas-
ta, koulutussuuntauksesta sekä siitä, onko hän kiinnostunut somatiikasta. Siten ei voida 
olettaa, että kaikki pilates olisi somaattista kokemusta painottavaa harjoittelua. (Kevin 
Bowen H240822; Hana Jones H280822.)

Somatiikan termin voidaan katsoa perustuvan filosofi ja liiketerapeutti Thomas Han-
nan (1928–1990) käsitteeseen, jota hän on käyttänyt vuonna 1970 julkaistussa kirjassaan 
Bodies in Revolt: A Primer in Somatic Thinking sekä kirjassaan Somatics, joka julkaistiin 
vuonna 1989. Hanna (1995, 341–342) korostaa ensimmäisen persoonan havainnoinnin 
merkitystä ja sitä, miten se eroaa toisen ja kolmannen persoonan havainnoinnista, jossa 
kehon havainnointi tapahtuu objektiivisesti ulkoapäin, ei sisäisenä kokemuksena. 

Eddyn (2016, 18) mukaan somaattisen liikkeen ohjaajat fasilitoivat oppimista mieliku-
vien, taidokkaan kosketuksen, liikkeiden, tuntemuksista keskustelun ja reflektion kautta. 
Voidaankin ajatella, että pilatesta harjoittaessa hyvä ohjaaja pystyy ohjaamaan asiakasta 
niin, että asiakas pystyy kokemaan ja sanoittamaan havaitsemiaan tuntemuksia ja muu-
toksia kehossaan, jolloin ohjaaja voi myös näiden sanoitettujen tuntemusten kautta, eikä 
ainoastaan observoimalla, auttaa asiakasta kehittymään eteenpäin. 

Kehon tuntemuksia ja aisteja hyödyntäviä menetelmiä on tunnistettu jo paljon aiem-
min kuin 1970-luvulla, jolloin käsite somatiikka lanseerattiin Hannan toimesta. Selvi-
tystyötämme ajatellen 1900-luvun alun keski- ja pohjoiseurooppalaisen kehonkulttuurin 
tulkitseminen somatiikan varhaiseksi muodoksi, on kiinnostava. Rouhiainen (2006, 17) 
kirjoittaa artikkelissaan viitaten Don Hanlon Johnsoniin (1994; 1995) näin ”Ruumiin-
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kulttuurin harjoittajat kehittivät jo tuolloin hienostuneita terapiamenetelmiä hyödyntäen 
kehon aistista ulottuvuutta, kosketusta, ilmaisullista liikettä, ääntä ja musiikkia”. Tämän 
lähestymistavan mukaan ruumiinkulttuurin harjoittajat ovat pohjustaneet työllään ny-
kyisiä somaattisia menetelmiä, ja tunnetuimpia heistä ovat olleet muun muassa Francois 
Delsarte, Émile Jaques-Dalcroze, Genevieve Stebbins ja Bess Mensendieck, joka opis-
keli Stebbinsin alaisuudessa yhdysvalloissa Dalcroze-menetelmää ( Johnson 1994; 1994 
Rouhiaisen 2006, 17). Siten kehonkulttuurin edelläkävijöiden menetelmät ovat voineet 
saada innoitteita myös toisiltaan. Rouhiainen (2010, 66) muistuttaakin, että pilateksen 
varhaiset vaiheet ovat vahvasti saksalaisessa kehonkulttuurissa ja näin ollen myös so-
maattisessa harjoittelussa. Osa edellä mainituista kehonkulttuurin edustajista on mai-
nittu myös tämän raportin luvussa 3.2, jossa käydään läpi pilateksen taustavaikuttajia, 
ja on mahdollista, että ainakin epäsuorasti somatiikan pioneerit ovat vaikuttaneet myös 
pilateksen kehitykseen lajina.

Viitteitä somaattisesta ajattelusta löytyy myös Joseph Pilateksen omista kirjoista, vaikka 
somatiikka käsitteenä ei vielä hänen aikanaan ollutkaan käytetty. Friedmanin ja Eisenin 
(1980) pilatesmenetelmästä kirjoittamassaan kirjassa painotetaan lajille keskeisinä ele-
mentteinä keskittymisen periaatteen tärkeyttä, mielen ja kehon tasapainoa sekä harmo-
niaa yleisen hyvinvoinnin kehittämiseksi. Tämän lisäksi kirjassa painottuvat selvästi yksi-
löllisten tarpeiden huomioiminen, taito kuunnella omaa kehoa ja olla läsnä harjoittelun 
aikana. Yksi kirjoittajien esille tuoma näkökulma on, että ”tärkeintä ei ole mitä, vaan mi-
ten teet” (Friedman & Eisen 1980, 13). Lukemamme perusteella voimmekin katsoa, että 
Friedman ja Eisen lähestyvät pilatesta ainakin osittain myös somaattisesta näkökulmasta.

3.3.3 Pilatesmenetelmän kansainvälinen kehitys Joseph Pilateksen 
kuoleman jälkeen

Joseph Pilates ei jakanut elinaikanaan tietoa kehittämästään pilatesmenetelmästä, eikä 
järjestänyt tai kehittänyt ohjaajakoulutusta siihen. Hän oli muutoinkin vastahakoinen 
jakamaan tietoa menetelmästään eteenpäin. Poikkeuksena tästä mainittakoon Kathleen 
(Kathy) Stanford Grant ja Lolita San Miguel, jotka osallistuivat New Yorkin State Uni-
versity:n järjestämään tanssijoille suunnattuun ammatilliseen koulutusohjelmaan. Kathy 
Grant ja Lolita San Miguel suorittivat käytännön osuuden koulutuksesta Joseph Pilatek-
sen alaisuudessa työskennellen assistentteina hänen pilatesstudiollaan. Joseph Pilateksel-
le maksettiin korvaus ohjauksen toteuttamisesta, ja koulutuksen päätyttyä Grantille ja 
San Miguelille myönnettiin ohjaajatodistukset. Koska Pilates ei itse varsinaisesti kou-
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luttanut pilatesohjaajia, pilatesmenetelmä säilyi ja levisi Joseph Pilateksen oppilaiden 
avulla, sillä he jakoivat pilatesmenetelmään liittyvää tietouttaan ja osaamistaan eteen-
päin. (Steel 2020, Rincke 2019.)

Ensimmäinen pilatesohjaajasukupolvi kehkeytyi New Yorkin studion asiakkaista ja as-
sistenteista. Studiolla työskenteli assistentteja, joista osa oli tanssijoita, jotka itse har-
joittivat pilatesta. Kun Joseph Pilates koki, että he hallitsivat menetelmän tarpeeksi 
perusteellisesti, he saattoivat harjoittelumahdollisuutta vastaan auttaa studiolla. Toisin 
sanoen observoimalla ja auttamalla Joseph Pilatesta asiakkaiden kanssa sekä harjoitte-
lemalla itse säännöllisesti syntyi ensimmäinen sukupolvi pilatesohjaajia. (Steel 2020, 
Rincke 2019.) Tätä voidaan kutsua oppisopimustyyppiseksi kouluttautumismenetel-
mäksi. Ensimmäisen sukupolven ohjaajiksi4 kutsutaan ohjaajia, jotka opiskelivat suo-
raan Joseph Pilateksen alaisuudessa. Heistä tunnetuimpia ovat Eve Gentry, Romana 
Kryzanowska, Kathy Grant, Ron Fletcher, Carola Trier ja Lolita San Miquel. Kuten 
aiemmin on jo todettu, he olivat kaikki myös tanssin ammattilaisia. Suurin osa heistä 
päätyi Pilateksen studiolle esiintyessään tai harjoitellessaan saamiensa vammojen kun-
touttamista varten. (Steel 2020; Rincke 2019.) 

On tärkeää myös huomioida Joseph Pilateksen puoliso Clara Pilates, joka toimi Joseph 
Pilateksen oikeana kätenä studiolla ja jolla oli tärkeä merkitys pilateksen ohjaamisessa 
(Rincke 2019). Vanhoissa valokuvissa Clara Pilates on aina pukeutunut sairaanhoitajan 
valkoiseen pukuun, ja useissa kuvissa hänet nähdään taka-alalla ohjaamassa yksittäisiä 
asiakkaita. Kerrotaan, että Clara Pilates oli Joseph Pilatesta lähestyttävämpi ja hänellä 
oli aikaa ja kärsivällisyyttä asiakkaille enemmän kuin Joseph Pilateksella. Joseph Pilates 
ohjasi sekä yksilöitä että ryhmiä. Hän työskenteli kuntoutusta tarvitsevien asiakkaiden, 
urheilijoiden ja erityisesti tanssijoiden kanssa. Siten hänen oli ohjauksessaan hyödyl-
listä huomioida yksilön tarpeet, mutta yksilöiden tarpeiden huomiointi korostui kui-
tenkin Joseph Pilatesta useammin Clara Pilateksen ohjauksessa. (Latey 2001, Rincke 
2019; Steel 2020; Holmes 2014.)

Pilateksen kuoleman jälkeen vuonna 1967 pieni ryhmä Pilateksen oppilaita kokoontui 
yhteen keskustelemaan New Yorkin studion jatkosta (Steel 2020). John Steel ja John 
Lipton kuuluivat tähän pieneen ryhmään, ja ryhmä perusti 939 Studio:n, jolloin vanha 
pilatesstudio ostettiin Clara Pilatekselta ja opetuksen jatkuminen sekä Clara Pilatek-
sen toimeentulo pystyttiin takaamaan. Ryhmä lähestyi monia ensimmäisen sukupolven 
ohjaajia ja kysyi heidän kiinnostuksestaan ylläpitää Joseph Pilateksen studiota. (Rincke 
2019.) Kiinnostus tehtävää kohtaan oli heikkoa, ja Romana Kryzanowska suostui teh-

4 Englannin kielellä käytetään yleisesti myös termiä ”Pilates elders tai elders” kuvaamaan ensimmäisen 
sukupolven pilatesohjaajia.
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tävään taivuttelun jälkeen. Tämä oli ratkaiseva käänne pilatesmenetelmän ja- perinnön 
jatkumisessa. (Steel 2020.) Kryzanowska otti vuonna 1972 pilatesstudion muuton yh-
teydessä täyden vastuun studion toiminnasta, sekä opettamisesta studiolla että sen hal-
linnollisesta puolesta. Hänestä tuli studion pääosakas vuonna 1976. Toisin kuin Joseph 
Pilates Clara Pilates halusi tietoisesti jakaa materiaalia, tietoa ja osaamistaan Romana 
Kryzanowskalle menetelmän säilyvyyden ja tulevaisuuden takaamiseksi, vaikka ei enää 
opettanutkaan studiolla. Clara Pilates asui kuolemaansa vuonna 1977 saakka pilatess-
tudion viereisessä asunnossa, jonka hän oli jakanut Joseph Pilateksen kanssa Pilateksen 
ollessa elossa. (Rincke 2019.)

Pilatesmenetelmä pysyi lähes tuntemattomana 1980-luvun loppupuolelle asti. Pilatesta 
voidaan kuvailla tuona ajanjaksona marginaalissa olevaksi, eksklusiiviiseksi kehonhuol-
lon lajiksi, joka oli suosittua ammattitanssijoiden, näyttelijöiden sekä New Yorkin yläluo-
kan keskuudessa. (Steel 2020; Rincke 2019.) Pilatesstudioita ja pilatesohjaajia oli luku-
määrällisesti vähän, ja ohjaajat olivat lähes aina tietoisia toisistaan. Suurin osa ohjaajista 
työskenteli pienillä pilatesstudioilla. Kiinnostus pilatesta kohtaan alkoi kuitenkin hil-
jalleen kasvaa, ja uusia pilatestoimijoita ja -kouluttajia alkoi ilmestyä markkinoille. Op-
pisopimuskouluttautumisen rinnalle tuli uusia aiempaa lyhytkestoisempia koulutuksia 
vastaamaan markkinoiden tarpeita pilateksen kaupallistuessa. (Kevin Bowen H240822; 
Hana Jones H280822.) Lyhytkestoisiin koulutuksiin alettiin ottaa aiempaa enemmän 
opiskelijoita, ja pilatesohjaajien määrä alkoi nopeasti kasvaa. Tämä tarkoitti myös sitä, 
että pilates yleistyi ja oli aiempaa helpommin ja laajemmin asiakkaiden saavutettavissa. 
Yhtenä suurimmista muutoksista lienee se, että mattopilatesrepertuaaria alettiin ohjata 
erillisenä laitepilatesrepertuaareista. Sen seurauksena pilateksen opettaminen laajeni lai-
tepilatesstudioilta esimerkiksi kuntosaleille ja liikuntakeskuksiin. Toisena suurena muu-
toksena voidaan pitää tapaa, jolla kouluttajatahot uudistivat pilatesmenetelmän koulut-
tamista moduulimaiseksi. Moduulimaisessa kouluttamisessa koulutus jaettiin osioihin, 
jotka suoritettiin kurssimaisesti. Osiot saattoivat – ja saattavat edelleen – olla esimerkiksi 
seuraavanlaisia: mattorepertuaari 1-taso, mattorepertuaari 2-taso, reformer tasot 1, 2, 3. 
Aikaisemmin mattorepertuaarin harjoittelu oli ollut osa laiteharjoittelua. Moduulimai-
sessa koulutuksessa osiot voidaan jakaa myös aloittelijoiden, keskitason ja vaativan tason 
asiakkaille suunnattuihin sisältöihin, jolloin keskittyminen yksilön tarpeisiin on menet-
tänyt asemaansa koulutuksen keskiössä. (Hana Jones H280822.) Esillä on ollut erilaisia 
mielipiteitä siitä, onko tämä suunta pilatesmenetelmän jatkuvuuden kannalta toivottu. 
Esimerkiksi Kevin Bowen ja Hana Jones toivat esille haastatteluissaan olevansa huo-
lissaan moduulimuotoisista koulutuksista valmistuneiden pilatesohjaajien ammatillisesta 
osaamisesta, pilatesohjauksen tasosta ja päätyökseen tekevien pilatesohjaajien vähyydestä. 
(Kevin Bowen H240822; Hana Jones H280822.) Tämän lisäksi Hana Jones (S171022) 
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nostaa esille, kuinka hänen mielestään englannin kielessä käsitteet ”pilatesopettaja” (pi-
lates teacher) ja ”pilatesohjaaja” (pilates instructor) tarkoittavat eri asioita. Jonesin mukaan 
pilatesohjaaja-käsitteen käyttö lisääntyi kansainvälisesti pilatesmarkkinoiden kasvaessa, 
kun pilateskentälle tuli paljon uusia toimijoita ja lyhytkestoisia koulutuksia. Aiemmin 
oli käytetty englanninkielistä pilatesopettaja-käsitettä, ja Jonesin mielestä se tarkoitti – ja 
tarkoittaa edelleen – tyypillisesti laajan pilatesohjaajakoulutuksen käynyttä henkilöä, joka 
ohjaa myös kehotietoisuutta sekä huomioi ihmisten yksilölliset tarpeet. Tällainen ohjaa-
minen vaatii myös sen, että ryhmäkoot ovat tarpeeksi pieniä, jotta yksilöllinen ohjaus on 
mahdollista. (Hana Jones S171022.)

Tunnetuimmiksi kansainvälisiksi pilatestoimijoiksi, jotka järjestävät laite- ja matto-oh-
jaajakoulutuksia, ovat vuosien saatossa kasvaneet vuonna 1988 perustettu STOTT Pi-
lates; vuonna 1989 perustettu Body Arts and Science International (BASI); vuonna 1992 
perustettu Polestar Pilates, joka tuli tunnetuksi erityisesti kannettavien Allegro reformer 
-pilateslaitteiden kehityksestä ja lanseerauksesta liikuntakeskuksiin Yhdysvalloissa, sekä 
vuonna 1998 perustettu Peak Pilates. Iso-Britanniassa tunnetuimmiksi kouluttajiksi Alan 
Herdmanin ja hänen oppilaidensa laitestudioiden rinnalle nousivat vuonna 1997 Body-
control Pilates ja vuonna 2001 perustettu Australian Physiotherapy and Pilates Institute 
(APPI), joka järjesti aluksi koulutuksia vain fysioterapeuteille. Suurin osa edellä maini-
tuista kouluttajaorganisaatioista edustaa modernia pilatesta, jossa hyödynnetään tutki-
mukseen perustuvaa tietoa sekä ohjataan liikkeitä ja liikesarjoja, joita on kehitetty myös 
Pilateksen kuoleman jälkeen, niin kutsutun klassisen repertuaarin lisäksi. 

Ensimmäinen pilatesohjaajia yhteen kokoava pilatesorganisaatio Yhdysvalloissa oli The 
Institute for the Pilates Method, jonka perustivat Eve Gentry, Michelle Larsson ja Joan 
Briebart Santa Fessä, New-Mexicossa vuonna 1991. The Institute for the Pilates Method 
lanseerasi markkinoille sertifioidun ohjaajakoulutuksen ja kokosi yhteen pilatesohjaajia, 
jotka olivat opiskelleet ja/tai harjoitelleet Joseph Pilateksen kanssa, sekä jo tunnettuja 
ja taitavia toisen polven ohjaajia. The Institute for the Pilates Method julkaisi alkuaikoina 
myös materiaalia jäsenilleen sekä järjesti muun muassa konferensseja ja kehitti laitteita 
ja pienvälineitä. Organisaation tarkoituksena oli tuoda Pilateskentän toimijat rakenta-
valla tavalla yhteen ja samalla nostaa menetelmän tunnettavuutta. Organisaatio vaihtoi 
nimekseen The Physical Mind Institute vuonna 1995 sen jälkeen, kun Sean Gallagher 
oli nostanut kanteen The Institute for the Pilates Method -organisaatiota vastaan Pila-
tes-nimen käytöstä (ks. luku 3.3.4). (Kevin Bowen H240822.)

Joseph Pilateksen elinaikana oli 1940- ja 1950-luvuilla ainakin kaksi erillistä yritystä 
perustaa yhdistys tukemaan pilatesmenetelmää. Joseph Pilates ei kuitenkaan hyväksynyt 
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tai tukenut näitä aloitteita, minkä takia ne jäivätkin vai yrityksiksi. (Rincke 2019; Steel 
2020.) Voittoa tavoittelematon kansainvälinen järjestö Pilates Method Alliance (PMA) pe-
rustettiin Yhdysvalloissa vuonna 2001 (Pilates Method Alliance 2022). Kevin Bowenin 
(H240822) mukaan PMA:n alkuperäisenä tarkoituksena oli rakentaa konsensusta, vah-
vistaa pilatesyhteisöä ja tukea pilatesohjaajia heidän ammatissaan ja ammatillisen iden-
titeetin rakentamisessa ajankohtana, jolloin nopeasti kasvavalle pilateskentälle ilmaantui 
myös paljon uusia toimijoita. PMA järjestää vuosittain laajan pilatesammattilaisille tar-
koitetun konferenssin, joka toimii kansainvälisenä kohtauspaikkana ja tuo laaja-alaisesti 
pilateskentän toimijoita yhteen. Tämän lisäksi PMA edistää tutkimukseen perustuvan 
tiedon hyödyntämistä ja jakamista. Ensimmäisenä tehtävänään PMA loi sertifikaat-
tiohjelman PMA Certification Program pitkän matto- ja laitepilatesohjaajakoulutuksen 
käyneille ohjaajille. Vuonna 2019 sertifikaattiohjelma siirtyi uuden perustetun National 
Pilates Certification Programme (NPCP) -yhdistyksen alle. (National Pilates Certification 
Program 2022.)

Iso-Britannian ensimmäinen pilatesammattilaisille tarkoitettu voittoa tavoittelematon 
yhdistys Pilates Foundation aloitti toimintansa vuonna 1996. Pilates Foundation perus-
tettiin, koska Yhdysvalloista kantautui tietoja Sean Gallagherin tavaramerkkikiistasta 
(ks. seuraava alaluku 3.3.4) ja siitä, että Gallagherin arveltiin suuntaavan katseena kohti 
Euroopan pilatesmarkkinoita. Pilates Foundation rekisteröi ensimmäisenä ryhmätavara-
merkin (group trademark) nimelle ”pilates”. Ryhmätavaramerkin tarkoituksena oli estää 
yksityishenkilöä tai yritystä hakemasta nimelle ”pilates” tavaramerkkiä. Näin jälkikäteen 
voidaan todeta, että Pilates Foundationin aloite ja hakemus onnistuivat vakuuttamaan 
tavaramerkkejä myöntävän rekisterihallituksen siitä, että ”pilates” on yleispätevä (generic) 
nimi. (Hana Jones H280822.) Pilates Foundationin kautta sen jäsenten on mahdollista 
järjestää laajoja matto- ja laitepilatesohjaajakoulutuksia, joiden laaduntarkkailusta ja kri-
teereistä vastaa Pilates Foundation (Pilatesfoundation 2022).

Pilateskentän moninaisuudesta ja murroksesta kertoo se, että viime vuosina on perustettu 
uusia voittoa tavoittelemattomia järjestöjä. The Society for Pilates Method (SPM) perustet-
tiin vuonna 2020 Iso-Britanniassa, ja sen tarkoituksena on edustaa pilatesammattilaisia, 
koota yhteen laajaa laite- ja mattopilatesohjaajakoulutusta5 tarjoavat kouluttajaorgani-
saatiot, edistää pilatesmenetelmän tunnettavuutta ja taata korkeatasoinen koulutus ja 
ohjaus myös tulevaisuudessa. SPM myös tarjoaa jäsenilleen koulutusta ja on sitoutu-
nut lisäämään pilatesyhteisön monimuotoisuutta. (The Society for the Pilates Method 
2022b.) Kevin Bowen, joka oli myös Pilates Method Alliancen toinen perustajajäsen, 

5 Englannissa käytetään termiä comprehensive training provider.



45

perusti Yhdysvalloissa 2010-luvun loppupuolella The Pilates Initiative (TPI) -yhdistyk-
sen. Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä ihmisille mahdollisuuksia osallistua pilateshar-
joitteluun riippumatta heidän taustastaan, lisätä pilateksen monimuotoisuutta ja tukea 
pilatesohjaajia heidän työssään. (The Pilates Initiative 2022.)

Myös muita kansainvälisiä ja kansallisia pilatesyhdistyksiä on perustettu tukemaan pi-
latesammattilaisten työtä, jakamaan tietoa menetelmästä ja toimimaan pilatesohjaajien 
etujärjestöinä. Tähän kategoriaan kuuluu myös Suomen pilatesyhdistys ry, joka perustet-
tiin vuonna 2004. Tyypillisesti yhdistykset edistävät ohjaajien ammattitaitoa järjestämällä 
koulutuksia ja seminaareja, ylläpitävät ja kehittävät pilateskoulutusten laatukriteereitä ja 
pilatesohjauksen tasoa. Monille yhdistyksille on tyypillistä se, että yhdistyksen jäseneksi 
voi liittyä pilatesohjaaja, jolla tulee olla suoritettuna pitkä pilatesohjaajakoulutus. Halu 
turvata pilatesmenetelmän jatkuvuus sekä laadukas opetus eivät ole uusia asioita.

3.3.4 Tavaramerkkikiista 

Kuten tässä luvussa on tuotu esille, Joseph Pilates ei elinaikanaan suojannut pilatesme-
netelmäänsä, eikä hän luonut koulutusohjelmaa, jonka kautta tietoutta menetelmästä 
jaettaisiin. Tämä mahdollisti sen, että yksityisten henkilöiden ja/tai yritysten kiinnostus 
hallita pilatesmarkkinoita alkoi herätä. 

Romana Kryzanowskasta oli tullut vuonna 1972 Joseph Pilateksen perustaman pilatess-
tudion pääosakas. Vuonna 1976 muut osakkaat, jotka olivat ostaneet alkuperäisen stu-
dion Joseph Pilateksen kuoltua tukeakseen Clara Pilatesta, siirsivät loputkin osakkeensa 
Kryzanowskan nimiin. (Rincke 2019.) Romana Kryzanowska oli tanssija ja pilatesoh-
jaaja, mutta taloudellinen osaaminen ei ollut hänen vahvuutensa. Tämä johti siihen, että 
New Yorkin pilatesstudion osakkeet sekä oikeus nimeen ”pilates” myytiin vuonna 1984 
Aris Isotoner yritykselle, joka puolestaan myi ne edelleen Wee Tai Homille vuonna 1986. 
Wee Tai Hom myi osakkeet ja pilates-nimen oikeudet edelleen Sean Gallagherille vuon-
na 1992, vaikka pilatesstudio oli suljettu jo vuonna 1989. (Steel 2020.) Pilatesstudion 
osakkeiden mukana myytiin myös Joseph Pilateksen videot ja valokuvat, kotikirjasto, pi-
lateslaitteet sekä muu studion irtaimisto, mikä oli jäljellä. Kaupan yhteydessä Sean Gal-
lagher patentoi tavaramerkit ”Pilates Method” ja ”Pilates Studio” Pilates Inc. yhtiönsä 
alle. Sean Gallagherin tarkoituksena oli hallita Pilates-nimeä käyttäviä toimijoita. Steelin 
(2020) mukaan 1990-luvulla Sean Gallagher myi Pilates Inc. yhtiönsä kautta ohjaajille 
lisenssejä, joiden avulla ohjaajat saattoivat käyttää Pilates-nimeä. Studioilla, joilla ei ollut 
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kyseistä lisenssiä, ei ollut oikeutta käyttää Pilates-nimeä mainonnassaan tai kuvaamassa 
menetelmää, jota he ohjasivat. Gallagher haastoi oikeuteen ihmisiä ja yrityksiä, jotka 
käyttivät Pilates-sanaa tai ohjasivat pilatesta ilman lisenssiä. (Steel 2020.)

Ensimmäisen kanteen Pilates- ja Pilates studio -tavaramerkkejä vastaan vuonna 1993 
nosti the Institute for the Pilates Method, jonka Eve Gentry, Michele Larsson ja Joan Brei-
bart olivat perustaneet vuonna 1991. Instituutin tavoitteena oli lisätä pilateksen tun-
nettavuutta lajina sekä kehittää ohjaajakoulutus, joka kattaisi koko Yhdysvallat. Sean 
Gallagher haastoi kanteen, ja vuonna 1995 The Institute for the Pilates Method vaihtoi 
nimeksen The Institute of the Physical Mind Institute. (Rincke 2019.)

Seuraavan kanteen Sean Gallagheria ja Pilates-tavaramerkkiä vastaan nosti tunnet-
tu pilateslaitteiden valmistaja Ken Endelman vuonna 1996. Vuoden 2000 lokakuussa 
Sean Gallagher hävisi oikeudenkäynnin Pilates-tavaramerkin käytöstä. Tuomari Miriam 
Goldman Cedarbaumin päätöksestä käy ilmi, että pilates kuten esimerkiksi jooga ja ka-
rate, on liikuntalaji, eikä tavaramerkki, ja nimen käyttöä ei näin ollen voi rajata tai hallita 
Pilates Inc. yhtiön toimesta. Siten Pilates-nimen käyttöä ei voitu enää rajata vain tie-
tyn koulutuksen käyneille ohjaajille tai nimetyille studioille. (Steel 2020; Balanced Body 
2022.)

Tätä selvitystä kirjoittaessamme kiista vanhojen mustavalkoisten valokuvien ja muiden 
menneiden vuosikymmenten pilatesmateriaalien digitaalisesta käytöstä muun muassa so-
siaalisessa mediassa ja pilatesstudioiden verkkosivuilla on etenemässä oikeuteen Yhdys-
valloissa. Oikeuskiistaa kutsutaan nimellä ”Gallagher versus Kelly”. (Pilates Transparency 
Project 2022; Rosman 2022.) Kiistan takana on Sean Gallagher (Rosman 2022), jolle Jo-
seph Pilateksen arkistoidut materiaalit, kuten kirjat ja videot, siirtyivät vuonna 1992 pi-
latesstudion osakkeiden myynnin yhteydessä (Rincke 2019). Oikeuskiistan aikana usean 
pilatesohjaajan sosiaalisen median tilit on suljettu, koska pilatesohjaajat ovat jakaneet ti-
leillään materiaalia, joihin Gallagher kokee omistavansa käyttöoikeudet (Rosman 2022). 
On myös paljon muita kuvia ja videomateriaalia, jotka on aikanaan luovutettu muun 
muassa julkisille kirjastoille ja säätiöille, sekä yksityisiä kokoelmia, joista ihmiset jakavat 
muille valokuvia Joseph Pilateksesta ja hänen työstään. Näitä materiaaleja on mahdolli-
suus käyttää ilman Sean Gallagherin vaatimaa lupaa. On kuitenkin vaikeaa tietää, mitä 
kuvia on mahdollista luvatta jakaa ja mitä ei. Kevin Bowen (H160822) huomauttaa haas-
tattelussaan, että aiemman tavaramerkkioikeudenkäynnin (1996–2000) yksi peruste oli, 
että tulevaisuudessa samantyyppisiltä tavaramerkkikiistoilta ja -ongelmilta vältyttäisiin. 
Nyt meneillään oleva oikeuskiista pohjautuu osittain vuonna 2000 ilmestyneen, Sean 
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Gallagherin ja Romana Kryzanowskan tekemän kirjan Joseph H. Pilates Archive Collection 
sisältämiin valokuviin6 ja muihin heidän jakamiinsa materiaaleihin. Vaikuttaa siltä, että 
kirja on julkaistu ennen kuin tavaramerkkioikeudenkäynti ratkesi, sillä kirjassa tuodaan 
esille, että Pilates Method ja Pilates Studio ovat tavaramerkkejä, jotka kuuluvat Pilates Inc. 
yhtiölle. Edellä mainitun kirjan sisältämien mutta myös ennen kirjan julkaisua Joseph ja 
Clara Pilateksen ja heidän oppilaidensa jakamien vanhojen valokuvien käyttö on levinnyt 
laajalle sosiaalisessa mediassa ja verkkosivustoilla, eikä kuvien käyttöoikeuksia useinkaan 
ole hankittu Sean Gallagherin Pilates Archives:ien ja Richtone-yhtiön kautta. Kuvien 
käyttäjät kenties ajattelevat suurimman osan materiaaleista olevan vapaasti käytettävissä, 
tai he eivät ole olleet tietoisia siitä, kenelle kuvien käyttöoikeudet kuuluvat. (The New 
York Pilates Studio 2022; Rosman 2022).

6 The New York Pilates Studio -verkkosivuilla lukee pienellä painettuna näin: “All photos courtesy of Sean 
Gallagher’s Pilates Archives ™ © Copyright 1992–2021 Richtone Design Group LLC. Authentic Pila-
tes™, The New York Pilates Studio® and The Pilates Guild®, Pilates Source®, and Sean Gallagher’s Pilates 
Archives™ are trademarks of Richtone Design Group, LLC. © Copyright The New York Pilates Studio®, 
2000–2021 All rights reserved.” (The New York Pilates Studio 2022.)
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4 PILATEKSEN KEHITTYMINEN SUOMESSA

Pilatesmenetelmällä on kansainvälisesti pitkät juuret, ja viimeistään 1930-luvulta lähtien 
pilates on ollut tunnistettava liikuntamuoto. Tulkintamme mukaan 1970-luvulla pilates 
tuotiin pysyvästi Eurooppaan Iso-Britannian kautta. Tässä tutkimuksessa pystyimme to-
dentamaan, että pilatesta on opetettu Suomessa ainakin vuonna 1989, joka on tiettävästi 
ensimmäinen kerta. Pidämme kuitenkin todennäköisenä, että monet suomalaiset tanssi-
jat ja tanssinopettajat ovat ulkomailla kouluttautuessaan ja työskennellessään tutustuneet 
pilatekseen, saaneet siitä vaikutteita ja ohjanneet pilatestyyppisiä harjoitteita Suomessa 
ehkä jo aikaisemmin 1980-luvulla ja jopa sitä ennenkin ilman, että ovat kutsuneet ohjaa-
maansa välttämättä pilatekseksi.

4.1 Varhaisia vaiheita

Tanssitaiteilija, koreografi ja tanssipedagogi Sinikka Gripenberg ja hänen oppilaansa 
ja kollegansa tanssitaiteen maisteri, tanssipedagogi ja koulutuspäällikkö Pirkko Ahjo 
osallistuivat modernin tanssin ja jazztanssin kursseille Lontoon Contemporary Dance 
Schoolissa, The Placessa vuonna 1988. He huomasivat, että koulussa oli tarjolla ”kum-
mallinen kurssi nimeltä pilates” (Pirkko Ahjo H120821), joka sisältökuvauksen perus-
teella kiinnosti heitä ja houkutteli osallistumaan. Pirkko Ahjo kuvasi haastattelussaan 
sitä, miksi he kokivat pilateksen sopivan juuri tanssijoille:

Sinikkahan on Graham7 opettaja, ja mä olin hänen oppilaansa. Se [pilates] erityisesti in-
nosti ja tuntui sopivan, ja sitten meistä se olisi tarpeellista myös muille Suomessa, tanssi-
joille. Eli koettiin, että se oli loogista, systemaattista ja hyvin kehoystävällistä myös. --- Ja 
kun mä oon myöhemmin sitä analysoinut, että miksi erityisesti, niin Graham-tekniikka-
han on keskustalähtöistä, contraction ja pilateksessa keskittäminen myöskin, ydintuki. Ne 
oli yhtäläiset tai hyvin lähellä toisiaan eli onhan näitä liiketeoreetikoita ollut aiemmin-
kin, että mistä liike lähtee, keskustasta ääriosiin, ääriosista keskustaan ja niin poispäin. Ja 
nää asiathan tai ideat kehittyy tietysti samaan aikaan, ettei ole yhtä ihmistä, joka keksii 
jotain ja sitten muut kopioi, vaan ne liikkuu ajassa. Ja tää keskustalähtöisyys oli sellainen, 
mikä meille tuntui erityisesti sopivan tai tuntu tutulta ja loogiselta. Ja myöskin hengitys 
eli Grahamissahan hengitys ja liike liittyy toisiinsa samoin kuin pilateksessa. Ja opettaja 
oli hyvin eksakti myös, ja sekin viehätti, että oikeasti tällaista kehotekniikkaa voi opettaa 
noin eksaktisti ja ikään kuin tanssilähtöisesti. Pirkko Ahjo H120821

7 Sinikka Gripenberg opiskeli New Yorkissa Martha Graham School of Contemporary Dance -koulussa 
vuosina 1969, 1970–1971, 1983 ja 1994 (Tanssin tiedotuskeskus 2022). 
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Suomessa Pirkko Ahjo ja Sinikka Gripenberg osallistuivat tuohon aikaan vuosina 1987–
1989 Teak Koulutuskeskuksen järjestämään tanssinopettajan pitkään täydennyskoulu-
tukseen. Kun he sitten palasivat Lontoon kurssimatkaltaan, he halusivat kutsua heille pi-
latesta opettaneen Christine Hockingin8 Suomeen ja tutustuttaa muut tanssinopettajien 
täydennyskoulutuksessa olleet pilatekseen. Pirkko Ahjo kuvasi haastattelussaan vierailua 
näin:

Ja niin tapahtui, että hän oli sitten -89 ensimmäisen kerran Suomessa. Haettiin hänet 
lentokentältä Sinikan kanssa ja vietiin hotelliin ja kuljetettiin muutenkin tutustumassa 
Helsinkiin. 
Pirkko Ahjo H120821

Christine Hocking tuli Suomeen Pirkko Ahjon ja Sinikka Gripenbergin kutsumana 
vuonna 1989 ja myös 1991. Christine Hocking itse mainitsee omassa Linked in -profii-
lissaan, että hän oli pitämässä kaksi mattopilateskurssia Helsingissä ammattitanssiopet-
tajille (”2 matwork courses 89 and 91”). 

Kuva 4 Pirkko Ahjo (keskellä) ja Sinikka Gripenberg (vasemmalla) hakemassa Chris 
Hockingia (oikealla) Helsinki-Vantaan lentokentältä vuonna 1989. Kuvaaja: Erik Siren.

8 Christine (Chris) Hocking on kouluttautunut pilatesohjaajaksi Alan Herdman Studiolla Contemporary 
Dance Schoolissa Lontoossa vuosina 1978–1990. Hän johtaa Pilates Body Awareness -koulua Lontoossa. 
(Hocking 2022).
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Christine Hocking oli antanut Pirkko Ah-
jolle vuonna 1991 tekemänsä C-kasetin 
”Align again, naturally” (kuva 5), jossa hän 
ohjaa pilatesharjoituksia. Kasettiin kuului 
myös ohjevihko.

Pirkko Ahjon mukaan ennen Hockin-
gin Suomen vierailuja ei Suomessa oltu 
ohjattu pilatesta. Myös Jarmo Ahonen 
omassa haastattelussaan totesi, että hänen 
mielestään tämä oli ensimmäinen kerta, 
kun Suomessa opetettiin pilatesta, mutta 
silloin pilates ei vielä lähtenyt leviämään. 
Tulkintamme mukaan on kuitenkin hyvin 
todennäköistä, että esimerkiksi suomalaiset 
tanssijat ja tanssinopettajat ovat tuoneet 
vaikutteita pilateksesta omaan opetukseensa jo aiemmin esimerkiksi yksittäisten läm-
mittelyliikkeiden ja liikesarjojen kautta. He ovat kuitenkin käyneet ulkomailla erilaisilla 
kursseilla, tapahtumissa ja koulutuksissa ja samalla tutustuneet pilatesmenetelmään.

Pirkko Ahjo kertoi, että hänen kohdallaan pilates jäi hetkeksi, sillä hän keskittyi tanssiin. 
Loukkaantumisen myötä hän pääsi tutustumaan uudelleen pilatekseen vuonna 1998 
Jarmo Ahosen kuntoutuksessa. Pirkko Ahjo aloitti itse myöhemmin STOTT Pilates 
-ohjaajaopinnot, koska hän halusi jakaa toisille sitä tietoutta, jonka avulla hän oli pysty-
nyt kuntoutumaan. 

4.2 Leena Rouhiainen: Kanadasta Suomeen

Tanssija-koreografi ja taiteellisen tutkimuksen professori Leena Rouhiainen valmistui 
Teatterikorkeakoulun tanssitaiteen laitokselta vuonna 1990. Hänelle oli jo teini-ikäises-
tä lähtien tullut Ballet News ja Dance Magazine -lehtiä kotiin, ja hän oli huomannut 
lehdissä mainoksia New Yorkissa sijaitsevasta pilatesstudiosta. Lehdissä julkaistiin myös 
artikkeleita somaattisista menetelmistä, kuten Alexander-tekniikasta ja Feldenkraisista, 
jotka tukevat tanssijoiden harjoittelua. Nämä artikkelit olivat jääneet Rouhiaisen mie-
leen. Kun hän sitten nuorena nykytanssin ammattilaisena koki haasteita selkänsä kanssa 
ja kantoi huolta taloudellisesta toimeentulostaan, hän päätti, että hän haluaa kehittää 
itselleen sellaista erityisosaamista, joka varmistaa hänelle työllistymisen tanssin kentällä. 
Pilates alkoi kiinnostaa Rouhiaista. Hän kuvasi tietään pilateksen pariin seuraavasti: 

Kuva 5 Pirkko Ahjo on säilyttänyt vuonna 
1991 julkaistun C-kasetin, joka on nimetty 
”Align again, naturally” Tekijöiksi on ni-
metty Swan, Bush & Hocking.
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--- mä en tiedä, minkä takia se oli nimenomaan pilates, joka mua kiinnosti. --- 
Ei ollut internettiä silloin, kirjeitse lähestyin studioita. Olikohan niin, että mä Tanssin 
tiedotuskeskuksen kautta kyselin, että miten tämmösiin paikkoihin vois saada yhteyttä? 
Ja sitten ne tarjos jonkun ja mä valitsin Kanadan sen takia, että mä oon syntynyt Ka-
nadassa ja mulla oli kansalaisuus, niin mulla oli helppo oleskella siellä. Ja mä ajattelin, 
et jos mun tarvii tehdä töitä ja hankkia rahaa, niin joku sellanenkin olis mahdollista. 
Niin oliko siellä sit joku vastaava, niinkun tanssin informaatiokeskus, niin sinne lähetin 
kirjeitä ja sitten tuli tietoa tästä STOTT studiosta. 
Leena Rouhiainen H H200821

Leena Rouhiainen opiskeli pilatesohjaajaksi STOTT Pilates -studiossa niin kutsutussa 
Pilates full training -ohjelmassa, jossa hän oli toisen oppilaan kanssa Moira Merrithewn 
yksityiskoulutuksen ensimmäiset oppilaat. Leena Rouhiainen valmistui joulukuussa 
1994, ja tiettävästi hän on ensimmäinen täysin sertifioitu suomalainen pilatesohjaaja, 
jolla on klassinen pilateskoulutus laite- ja mattoharjoitteluun9. Hän aloitti pilatestuntien 
ohjaamisen Suomessa Tanssiliiton aamutunneilla ja Teatterikorkeakoulussa tanssipeda-
gogiikan laitoksella heti tammikuussa 1995 tanssijan töiden ohessa.

Pirkko Ahjo sekä Hely Järvinen kertoivat haastatteluissaan osallistuneensa Leena Rouhi-
aisen pilatestunneille Teatterikorkeakoulussa 1990-luvulla. Pirkko Ahjo muisteli, kuinka 
hän oli tyytyväinen päästessään keskustelemaan Leena Rouhiaisen kanssa pilateksesta ja 
syventämään omaa pilatesharjoitteluaan. Hän kuitenkin keskittyi silloin vielä pääasiassa 
tanssimiseen, eikä ollut vielä lähtenyt kouluttautumaan itse pilatesohjaajaksi. Hely Järvi-
nen puolestaan kertoi näin:

En tiedä, oliko se ensimmäinen ihan löytö, mutta 1992–1996 opiskelin teatterikorkea-
koulun tanssitaiteen laitoksella, ja mun mielikuva on, että Leena Rouhiainen oli se, joka 
sillon esitteli sitä siellä. Musta se oli ihan kamalaa ja mä aattelin, et mä en ikinä tämmös-
tä laija ainakaan, ja se jäi sitten siihen ne kokeilut, mutta Jami [ Jarmo Ahonen] oli meil-
lä siellä anatomian opettajana ja sitten tavallaan toi sitä samaa anatomista näkökulmaa 
liikkeeseen ja sit se jäi sinne vähän muhimaan. 
Hely Järvinen H060821

2000-luvulla Leena Rouhiainen ohjasi pilatesta Teatterikorkeakoulun Tanssitaiteen lai-
toksen tanssiopiskelijoille ja pedagogiikan laitoksen opiskelijoille ja henkilökunnalle sekä 

9 Leena Rouhiaisen mukaan hän oli toisen oppilaan kanssa Moira Merrithew’n ensimmäisiä oppilaita, ja 
siitä Merrithew alkoi kehittää STOTT Pilates -menetelmää. Rouhiaisen saama yksityiskoulutus perustui 
Romana Kryzanowskajan klassiseen matto- ja laitetyöskentelyyn.
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Method Putkisto Pilates Studiolla. Lisäksi hän ohjasi pilateksen intensiivikursseja taval-
lisille ihmisille Teatterikorkeakoulun Avoimen Yliopiston kautta ympäri Suomea. Rou-
hiainen myös koulutti pilatesohjaajia (ks. luku 4.5).

Haastattelujemme perusteella Leena Rouhiainen on Teatterikorkeakoulussa opettaes-
saan inspiroinut monia suomalaisia pilatesvaikuttajia. Heikki Lempiäinen, Saara Soikke-
li ja Sampo Idstam muistelivat Teatterikorkeakoulun tanssinopettajille suunnattua Flex 
– tunne kehosi -opintojaksoa, jolle he kaikki olivat osallistuneet 2000-luvun alkupuo-
lella. Opintojakso järjestettiin pari kertaa ja se esitteli erilaisia kehonhuoltomenetelmiä. 
Esillä olivat kolmen kuukauden mittaisella kurssilla ”Release- ja alignment-menetelmät, 
Feldenkrais-menetelmä, Alexander-tekniikka, Pilates-tekniikka, tanssikinesiologia ja 
liikeilmaisu”, mikä käy ilmi saamastamme Saara Soikkelin kurssitodistuksesta keväältä 
2003. Pilateksen osalta Flex-opintojakson osallistujat kävivät läpi klassisen mattoreper-
tuaarin ja saivat mukaansa liikkeet paperilla. Leena Rouhiainen kuvasi opintojaksoa näin:

Se oli sellainen laajakirjoinen. Sitä järjestettiin pari kertaa. Somaattisten menetelmien 
lähestymistapa, ja tanssin puolella nää somaattiset menetelmät ovat olleet hyvin kiinnos-
tavia, ja moni tanssin ammattilainen on niihin johonkin tai useampaan niihin perehty-
nyt oman kroppansa hyvinvoinnin takia, mutta sitten ihan myös taiteellisten intressien 
takia. 
Leena Rouhiainen H H200821

Opintojaksolla opettajina toimivat Leena Rouhiaisen lisäksi ainakin Reetta Rönkkö ja 
Jarmo Ahonen, joka on vuodesta 1988 alkaen toiminut kinesiologian ja anatomian opet-
tajana Teatterikorkeakoulun Tanssitaiteen Laitoksella.

Myöhemmin Leena Rouhiainen on perehtynyt tutkimustyössään somatiikkaan (Rouhi-
ainen 2006) ja myös pilatesmenetelmään yhtenä somaattisena liikuntamuotona (Rouhi-
ainen 2005; 2010). Hän oli myös perustamassa Suomen pilatesyhdistystä vuonna 2004.

4.3 Marja Putkisto: Englannista Suomeen
 
Method Putkisto Finland Oy:n toimitusjohtaja ja MP Instituutin koulutusjohtaja, kou-
lutusohjelmien tuottaja/kehittäjä Marja Putkisto-Mitchell (myöhemmin Marja Put-
kisto) aloitti 1980-luvun puolivälissä musiikkiliikunnan tuntiopettajan työt Suomen 
Kansallisoopperassa ja Sibelius-Akatemiassa, jolloin hän kehitti Method Putkisto -ni-
meä kantavan kehonhallinnan menetelmän perustan. Putkisto oli käynyt Lontoossa jo 
1980-luvulla, mutta vuonna 1990 hän lähti Kulttuurirahaston stipendin turvin Lontoo-
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seen Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance -organisaatioon (myöhemmin 
Laban) opiskelemaan koreografiaa, tanssia ja liikuntaa (Putkisto 2000, 12). Lontoos-
sa Method Putkisto konseptointiin. Suomessa sille rekisteröitiin tavaramerkki vuonna 
1998. Method Putkisto Finland Oy on ollut kaupparekisterissä syksystä 1991 alkaen.

Method Putkisto

Method Putkisto on Marja Putkiston mukaan ”oppi omasta kehosta” (Marja Put-
kisto H250821). Hän kehitti Method Putkiston kertomansa mukaan ensisijaisesti 
korjatakseen oman kehoonsa syvään juurtunutta epätasapainoa. Käytännössä Met-
hod Putkisto on syvävenyttelymenetelmä, joka on saanut vaikutteita baletista ja 
musiikista ja hyödyntää oman kehon painoa ja hengitystä. Method Putkisto -me-
netelmän tavoitteena on kokonaisvaltainen tasapaino, kehontuntemuksen parantu-
minen, ilmaisu ja estetiikka. (Method Putkisto 2020.) Syvävenytyksen viisi peru-
selementtiä ovat keskittyminen, hengitys, tila, paino ja aika (kesto) (Putkisto 2000, 
24–25). Method Putkiston arvokkain asia on Marja Putkiston mukaan puuttuvien 
motoristen liikeratojen korjaaminen ja uudelleenrakennus.

Elina Heinisuo kuvasi Method Putkistoa näin:

Method Putkisto on --- analyyttinen menetelmä, ja se on opetusmetodi. --- Me-
todin ydintä on syvävenytys, mutta syvävenytyksen sisällä vahvistaminen ja sit 
siellä on Syväjumppa, niinku myös sen originaalin sisällä on syväjumppa ja syvä-
hengitys ja liikkuva lämmittely, joka on vapaampi [kuin pilateksessa] eli siellä ei oo 
tiettyjä liikesarjoja, vaik sielläkin on klassiset repertuaarit olemassa, mut siellä on 
paljon enempi sitä. Tavotteena on oman kehon tuntemus, kehon kokonaisvaltanen 
tasapaino, liikkumisen vapaus. 
Elina Heinisuo 101021

Method Putkistoa voi hyvällä syyllä kutsua Marja Putkiston elämäntyöksi, kuten 
hän sitä itsekin haastattelussaan nimitti. Hän myös kertoi, ettei Method Putkis-
ton ydin ole muuttunut historiansa aikana, vaikka metodia onkin kehitetty ak-
tiivisesti. Marja Putkiston kirjoittama ensimmäinen kirja julkaistiin vuonna 1997 
englanninkielisenä alkuteoksena nimellä Method Putkisto10 (suomeksi ks. Putkisto 

10 Marja Putkiston mukaan hän sai innoituksensa metodikirjojen kirjoittamiseen Gordon Thomsonilta, jon-
ka ensimmäinen pilateskirja (suomeksi myöh. Robinson & Thomson 1999) oli saanut suosiota maailmalla.
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1997). Sittemmin Method Putkisto -tuoteperhe on täydentynyt esimerkiksi Syvä-
jumpalla, Pilateksella, Kasvoklinikalla, Kevytohjelmalla ja Huippuliikkujalla. Marja 
Putkiston mukaan kukin niistä vastaa eri kysymyksiin, ja ne nivoutuvat hänen hen-
kilökohtaiseen prosessiinsa selvittää syvään juurtuneita ongelmia omassa kehos-
saan (Marja Putkisto S090822).

Elina Heinisuo kertoi Method Putkiston Method Putkisto Pilateksen eroista näin:

Ne liikkeet saattaa olla jopa ihan samoja [Method Putkistossa ja Method Putkisto 
Pilateksessa], mutta ne ohjataan eri tavalla eli liikkeessä ei se ero ole, vaan se on 
tavassa opettaa, että todella Metodi on opetusmenetelmä. Jos nyt ajatellaan, vaikka 
joku, no selkärankarullaus selinmakuulta, niin molemmissa [Method Putkistossa ja 
Method Putkisto Pilateksessa] käytetään sitä, mutta me voidaan pysähtyä siell Me-
todin tunneilla tutkimaan sitä asiaa enemmän. Kun sitten taas pilateksessa se on 
jatkumona ja siitä siirrytään eteenpäin. Siihen ei jäädä junnaamaan paikalleen, 
vaan sieltä tulee aina se seuraava. 
Elina Heinisuo 101021

Marja Putkisto täydensi Heinisuon ajatusta siitä, että ”kun taito lisääntyy, pysähty-
misen ja pohtimisen määrän vähentäminen on mahdollista” 
(Marja Putkisto S090822).

Lontoossa Marja Putkisto löysi myös pilateksen. Labanin pilatesstudion11 ohjaaja Susan-
ne Lahusenin kanssa Putkisto pääsi kokeilemaan reformer-pilateslaitteita. Hän harjoitte-
li pilatesta useissa eri pilatesstudioissa Lontoossa muun muassa Hana Jonesin asiakkaana 
Pilates of the Squerella. 1990-luvun alkupuolella Marja Putkisto oli menossa pitämään 
Lontoon ensimmäistä Method Putkisto -työpajaa Contemporary Dance Schooliin, The 
Placeen ja kohtasi silloin ensimmäisen kerran Gordon Thomsonin12 . Thomson tutustutti 
Marja Putkiston pilatekseen oppisopimuskoulutuksen kautta. Putkisto kertoi aloitta-
mastaan pilatesharjoittelustaan seuraavaa:

11 Mattopilateksen opetus alkoi Labanissa vuonna 1988, ja vuonna 1989 Susanne Lahusen avasi Labaniin 
pilatesstudionsa (The Society for the Pilates method 2022a).
12 Gordon Thompson on koulutukseltaan nykytanssija ja hän kouluttautui 1970-luvulla pilatesohjaajaksi 
Alan Herdmanin alaisuudessa. Alan Herdman oli tuonut pilateksen Iso-Britannian 1970-luvun alussa. (The 
Society for the Pilates method 2022a.)
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[Gordon Thomson] oli mun opettajana, niin mä kävin tunneilla ja seurasin häntä, ja taas 
kävin tunneilla ja sit aloin pikku hiljaa avustamaan ja olin itsellinenkin siinä ohjaami-
sessa. Me käytiin niinkun limilomittain koko ajan siinä. Vanhanaikainen apprenticeship. 
--- Mä en oo yhtään, yhtään ainutta oppilasta nähny, jotka olis sellaisella handle attitu-
della koskaan suostunut harjoittelemaan yhtä paljon kun minä. --- 
Marja Putkisto H250821

Asuin kivenheiton päässä Gordon Thomsonin Body Control South Kensigtonin Studiolta. 
Harjoittelin itse 3–4 kertaa viikossa laitteilla ja tunnit olivat silloin pitkiä samalla kuin 
itse harjoittelin laitteilla ohjaamista. Yläkerrassa pidin Putkisto-tunteja samoin kuin 
Pine Appelissa sekä Lontoon Dance worksissa, jossa törmäsin Hanna Jonesiin ja Anouska 
Booneen.
(Marja Putkisto S090822)

Samaan aikaan pilatesopintojensa kanssa Putkisto ohjasi omaa metodiaan koko ajan yk-
sityisoppilaille ja ryhmille. Suomessa Putkisto aloitti pilatestuntien ohjaamisen 1990-lu-
vun puolivälissä Jaakko Pöyryllä, jossa hän oli ohjannut musiikkiliikuntaa jo paljon 
aikaisemmin. Jaakko Pöyryllä ohjaamistaan Marja Putkisto kutsui pilatesohjaamisen 
harjoitteluksi. Suomessa oli meneillään silloin aerobic-innostus, joka vaikutti ihmisten 
haluihin ja tapoihin liikkua, eikä pilateksenomainen harjoittelu ollut vielä suosittua. On 
syytä kuitenkin mainita, että Marja Putkiston mukaan hän oli jo vuonna 1988 lähettänyt 
Kansallisoopperan hallitukselle kirjelmän, jossa hän esitteli pilatesmenetelmää ja suo-
sitteli sitä tanssijoiden ja laulajien oheisharjoitteluksi. Tähän ehdotukseen ei kuitenkaan 
tartuttu.

Suomessa Marja Putkisto ei Lontooseen muutettuaan ole ollut pitkiä aikoja, mutta hän 
on käynyt Suomessa ohjaamassa sekä Method Putkistoa että pilatesta säännöllisesti. 
Putkisto piti Method Putkiston ohjaamisesta, koska siinä käytetään musiikkia, ja pilatek-
sen ohjaamisen hän koki tylsäksi, koska ”tykkäsin siit musiikista niin paljon enemmän” 
(Marja Putkisto H250821). Lisäksi Marja Putkisto koki Method Putkiston päivittäisen 
harjoittamisen terveydelleen välttämättömäksi.

Useampi haastattelemistamme pilatestoimijoista on osallistunut Marja Putkiston oh-
jaamille Method Putkisto -tunneille Suomessa. Sampo Idstam kertoi aiheeseen liittyen 
näin:
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Sampo: 1990-luvun alussa mä opiskelin Sibelius-Akatemiassa musiikin opettajaksi ja 
sillon meillä kävi semmonen henkilö kun Marja Putkisto ohjaamassa kehonhuoltoa, sy-
vävenyttelyä, ja sitten hän puhui myös pilateksesta ja aina mulle jäi se mieleen, että tämä 
on pilatesliike tai muuta. Niin, hän puhui semmoisella termillä, mutta hän ei varsinai-
sesti opettanut sitä niinkun menetelmänä muistaakseni sillon. 
Kati: Muistaksä sijoittuuko se 90-luvun alku-, keski-, loppu-…
Sampo: Se on ollut ihan 90-luvun alkua. Ja sen jälkeen mä sitten innostuin alkaa ohjaa-
maan itse, mutta sillonkin ohjasin vielä kehonhuolto- ja venyttely-nimellä niitä tunteja. 
Tämä oli siis ennen kuin oli olemassa myöskään tätä Method Putkisto Pilatesta eli tämä 
on ollut aikaa ennen sitä.
Sampo Idstam H060821

Marja Putkiston mukaan pilates ei sopinut täysin hänen omalle keholleen ja hän ha-
lusi pilatesmenetelmään tutuessaan edistää koko ajan myös Method Putkistoa. Hänen 
mukaansa Method Putkisto vastasi – ja vastaa edelleen – sellaisiin kysymyksiin, joihin 
pilates ei vastaa. Hän kuvaa pilateksen suhdetta Method Putkistoon näin:

--- sehän oli mun tarkoituskin, että jos siellä on keksitty jo nimet ja käsitteet, niin metodi 
vastaa ihan toisiin kysymyksiin. Koska Pilates oli vakiintunut menetelmä, päätin keskit-
tyä niihin kysymyksiin, mihin Pilates ei vastaa. Ja Gordon ainoo, joka ymmärtää, miten 
nää metodit kommunikoi, koska mä vastaan niihin kysymyksiin, mihin pilates ei vastaa, 
koska pilates on… ja se on musta kyllä selkäranka, kiva saksalainen selkäranka, johon voi 
aina tukeutua ja aina palata, mutta ei sopinut mun keholle täysin. --- Ja sillon mä olin 
jo tajunnut, et emmä voi tätä [Method Putkistoa] tähän jättää, koska siitä oli niin paljon 
apua muille, ja mähän näin ihan selvästi, miten se sijoittuu pilatekseen ja missä kohdin 
ihmiset hyötyy tästä ja missä kohdin hyötyy sit pilateksesta. Ja sitten mä julkaisin tän kir-
jan täällä Suomessa [Method Putkisto, vuonna 1997], ja siit tulikin ihan järkyttävä me-
nestys täällä Suomessa tästä Method Putkistosta. --- Sillon mä tein semmosen päätöksen, 
et nyt loppu tää työväenopiston aika, että tästä täytyy tulla ammatti ihmisille. Halusin 
luoda Kehonhallinnan ohjaamisesta ammatin. Hintojen nousu vaati myös brändin ja sen 
myötä hintataso mahdollisti ammatilla elämisen. 
Marja Putkisto H250821

Patentti- ja rekisterihallituksen tavaramerkkitietopalvelun mukaan Method Putkisto re-
kisteröitiin Suomessa tavaramerkiksi syksyllä 1998. Vuonna 1999 Marja Putkisto avasi 
Method Putkisto -studion Lontooseen, ja alkoi tarjota studiollaan sekä Method Putkisto 
-tunteja että pilatestunteja (Putkisto 2001). Suomen ensimmäinen koulutettu Method 
Putkisto -ohjaaja on Salme Ruski, joka valmistui vuonna 1998. Method Putkisto -tunte-
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ja saivat tarjota vain Method Putkisto -yhdistyksen hyväksymät ja rekisteröimät Method 
Putkisto -ohjaajat (Putkisto 2000). Method Putkisto yhdistys ry on merkitty yhdistysre-
kisteriin syyskuussa 2000.

Marja Putkisto halusi vakiinnuttaa myös pilateksen, mikä tarkoitti ”kunnon koulutus-
ohjelman” perustamista myös pilatekseen, pilateskirjan kirjoittamista ja pilates-tavara 
merkin rekisteröimistä. Ensimmäinen pilatesohjaajakoulutus toteutui vuonna 2000 (ks. 
luku 4.5), ensimmäinen Marja Putkiston kirjoittama pilateskirja ”Method Putkisto – 
Pilateksella vahvaksi” julkaistiin vuonna 2001, ja Patentti- ja rekisterihallituksen tavara-
merkkitietopalvelun mukaan Marja Putkisto rekisteröi pilates-sanan huhtikuussa 2000 
ja Pilates Finland -sanaparin toukokuussa 200113. Ensimmäinen suomeksi julkaistu pila-
testa käsittelevä kirja on kuitenkin tiettävästi Lynne Robinsonin ja Gordon Thomsonin 
kirjoittama Body Control the Pilates Way, jonka ensimmäinen suomenkielinen painos 
ilmestyi vuonna 1999 nimellä ”Pilates-menetelmä: Body control” (Robinson & Thomson 
1999; ks. Nordman 2020).

4.4 Jarmo Ahonen: Yhdysvalloista Suomeen

Fysioterapeutti Jarmo Ahonen on tehnyt Kansallisoopperan balettioppilaitoksessa töitä 
vuodesta 1986 lähtien. Balettitanssija Minna Tervamäki oli kannustanut Jarmo Ahosta 
tutustumaan erilaisiin liikuntamuotoihin, kuten gyrotoniciin, ja Jarmo Ahonen kävikin 
Gyrotonic-ohjaajakoulutuksen Firenzessä vuonna 1994. Noin 1990-luvun puolivälissä 
Tervamäki oli harjoittelemassa balettia ja pilatesta New Yorkissa, ja kun hän tuli kotiin, 
hän kannusti Jarmo Ahosta tutustumaan pilatekseen: ”Jami, nyt on parasta, mitä oon 
nähnyt, et sun täytyy lähtee sitä opiskelemaan” ( Jarmo Ahonen H300721). Tämä oli Jar-
mo Ahosen ensimmäinen kontakti pilatekseen. Kun hän muutti Yhdysvaltoihin vuonna 
1996, hän alkoi syventyä pilatekseen neljän Amerikan vuotensa aikana. 

Yhdysvalloissa kansainvälisen tanssilääketieteen kongressissa (IADMS) Englannissa 
Jarmo Ahonen tapasi Jennifer Staceyn14 ja ystävystyi hänen kanssaan. Vuoden päästä he 
sattuivat lentämään samalla lennolla San Franciscosta Connecticutiin, jossa järjestettiin 
seuraava IADMS seminaari. Lennon aikana Jennifer Stacey houkutteli Jarmo Ahosta 
pilatesoppilaakseen, ja kun Ahonen muisti Minna Tervamäen kehotuksen opiskella pi-
latesta, hän lupautui. Jennifer Stacey keräsi omalle Peak Performance Studiolleen San 

13 Pilates-sanan ja Pilates Finland -tavaramerkit poistettiin rekisteristä vuonna 2003.
14 Jennifer Stacey kävi Suomessakin useamman kerran opettamassa seminaareissa ja koulutuspäivillä. Hänen 
ja Jarmo Ahosen yhteistyö jatkui Staycen kuolemaan (2021) saakka.
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Fraciscossa vähän alle kymmenen opiskelijan ryhmän, joka aloitti matto- ja laitepila-
tesopiskelun. Jarmo Ahonen valmistui pilatesohjaajaksi Jennifer Staceyn opista vuonna 
1999. Samaisena vuonna Jarmo Ahonen valmistui vielä toisestakin matto- ja laitepila-
tesohjaajakoulutuksesta ”A Body of Work”, jonka hän suoritti Madeline Blackin oh-
jauksessa. Jennifer Stacey edusti vahvasti pilateksen niin kutsuttua länsirannikon tyyliä 
ja Madeline Black klassista itärannikon tyyliä. Jarmo Ahonen kuvasi opiskelemiaan pi-
latestyylejä näin:

Itekin kun mä oon tämmönen aika innovatiivinen mieli, niin mä ajattelin, että tää vois 
sopii mulle vähän paremmin tää [Länsi-rannikon tyyli, West Coast]. Tietysti mä kä-
vin klassisen läpi oikein tiukkaankin, että kyllä mä sen opiskelin tarkkaan, koska mun 
mielestä se oli kunnioitus Pilatesta kohtaan, pitää olla. Kyl meijän jokasen pitää osata 
se klassinen, jos pilatesta opettaa, mutta sitte se vapaus – asiakkaiden tarpeet on niin 
erilaisia, ja kaikki asiakkaat ei pysty tekemään klassista pilatesta, niin ne voi silti hyötyy 
pilateksen ajatusmaailmasta ja niistä harjoitteista, mitä hän kehitti ja siitä hyvästä, mitä 
koko pilatesmetodi tuottaa.
Jarmo Ahonen H300721

Jarmo Ahonen muutti takaisin Suomeen tammikuussa 2000. Jo ennen tätä hän oli tuonut 
Suomeen reformer-pilateslaitteen, jota hän oli käyttänyt harjoittelussaan työpaikallaan 
Yhdysvalloissa. Haastateltavistamme sekä Pirkko Ahjo että Maija Paulamäki muistavat 
olleensa 1990-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa Jarmo Ahosen kuntoutettavana Helsin-
gissä Fysioterapiakonsulteilla, jossa Ahonen teki keikkatöitä myös Suomessa käydessään 
ja hyödynsi pilatesliikkeitä kuntoutuksessa. Maija Paulamäki muistelee tätä aikaa näin:

Mä siirryin ammattilumilautailijaksi ja siinä tuli mulle sitten vähän isompi, vakavam-
pi loukkaantuminen. Se on ollut varmaan kausi 2001. Ja Eero Hyvärinen sitten leikkas 
mut, ja Eero sit ohjas kuntoutukseen vaimonsa siskon kollegalle eli Jarmo Ahoselle, ja 
silloin me Jamin kanssa tavattiin eka kerran. Jami otti vastaan tossa Urheilukadulla 
Helsingissä, ja siellä oli semmonen ihmeellinen pölynen pimee kellari, johon Jami vie 
minut ja --- siellä on ihmeellinen, puinen laite, jos on jousia ja sit Jami alkaa mua sillä 
kuntouttamaan ilman mitään metodista tai laitteesta tai tälleen selittämättä, vaan ohjaa 
ja auttaa mua. Ja sit mä sain luvan käyä siellä itekseen treenamassa, ja siellä mä kävin 
treenaamassa tietämättäni, että treenasin pilatesta reformerilla. --- Mulla on edelleen 
tallessa Jamin piirtämät tikku-ukot siltä ajalta, kun mä reffalla teen siellä. Ihan perus 
legworkia, ja sit tehdään vähän hipworkia remmit jaloissa ja näin, mutta siitä mä sain 
sitten ekan kerran kosketukseni reformeriin.
Maija Paulamäki H190821
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Kuva 6 Jarmo Ahosen Maija Paulamäelle piirtämiä pilatesharjoitteita.

Merja Soanjärvi ja Marianne Kyrklund muistivat haastatteluissaan Jarmo Ahosen tuo-
neen kansainvälisesti tunnetun pilatesohjaajan Elizabeth Larkamin Suomeen ja osallis-
tuneen Larkamin pitämille pilatestunneille muutaman päivän ajan. Tämä on tapahtunut 
ensimmäisen kerran 16.6.2000, ja tapahtuma oli myös Ahosen mukaan ”eka pilateskou-
lutus Suomessa isolle porukalle” ( Jarmo Ahonen S040722). Tällöin esimerkiksi Merja 
Soanjärvi ja Marianne Kyrklund saivat ensikosketuksensa pilatekseen. Soanjärvi kertoo 
tapahtumasta näin:

Olin kaksi päivää sillä kurssilla. Eipä oo koskaan ollut niin hyvää oloa kehossa kuin sen 
kurssin jälkeen. Kun oli täysin palloilijatausta, jännitti mennä kurssille tanssijoitten se-
kaan. Mutta sen kurssin jälkeen oli semmonen olo, että suorituskyky olisi ollut mahtava. 
Olis voinu suoriutua palloilusta paljon tehokkaammin kuin itse aktiiviaikana.
Merja Soanjärvi H150921

Myöhemmin myös Jarmo Ahosen pilateskouluttaja Jennifer Stacey kävi useampaan ot-
teeseen Suomessa tarjoamassa täydennyskoulutusta pilatesohjaajille.

Kuva 6 Jarmo Ahosen Maija Paulamäelle piirtämiä pilatesharjoitteita.
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Kuva 7 Elizabeth Larkamin ensimmäisestä 
Suomen vierailusta on jäänyt muistoksi Po-
lestar Education -nimiselle yritykselle rekis-
teröityä koulutusmateriaalia. Mattopilateksen 
klassisten liikkeiden lisäksi materiaalista löytyy 
muita matolla tehtäviä liikkeitä, pilatesrullan 
(foam roller) avulla tehtäviä liikkeitä sekä 
muutamia Cadillacilla tehtäviä liikkeitä. Lisäk-
si yksittäisissä liikkeissä hyödynnetään myös 
esimerkiksi pilatesrengasta, tasapainolautoja, 
jättipalloa, rotaatiolevyjä ja Reformerin laa-
tikkoa. Polestar Educationin perustivat Sac-
ramentossa Kaliforniassa vuonna 1992 Brent 
Anderson ja Elizabeth Larkam. Lokakuussa 
2000 Andersonin ja Larkamin tiet Polestar 
Educationissa erkanivat, ja Anderson jatkoi 
yrityksen johdossa yksin (Polestar 2022).

Kuva 8 Elizabeth Larkam näyttää kurssillaan 16.6.2000 pilates-
liikettä rullalla Jarmo Ahosen kanssa. Kuvaaja: Juha Koistinen.
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4.5 Marja Putkiston ja Jarmo Ahosen yhteistyö

Marja Putkistolle tuli 1990-loppupuolella vahva halu lähteä kehittämään pilatesta Suo-
messa. Hän oli jo aikaisemmin kouluttanut Suomessa Method Putkisto -ohjaajia, ja nyt 
hän halusi alkaa kouluttaa myös pilatesohjaajia. Method Putkisto Instituutissa työsken-
teli Pirjo Nevalainen, jonka kanssa Marja Putkisto alkoi pohtia, kuinka Method Putkis-
ton ja pilateksen voisi yhdistää. 

Jarmo Ahonen oli tullut Suomeen 2000-luvun alussa pilatesosaamista mukanaan. Hän 
ja Marja Putkisto tiesivät toisistaan, ja Ahonen alkoi kouluttaa pilatesta ja anatomiaa 
Method Putkisto Instituutissa. Ensimmäinen Method Putkisto instituutin pilatesoh-
jaajakoulutus alkoi vuonna 2000. Jarmo Ahonen toimi vuoteen 2008 asti pilateksessa 
instituutin pääkouluttajana. 

Kuva 9 Elizabeth Larkam (vas.) ohjaa kurssillaan 16.6.2000 
pilatesta rullan kanssa. Kuvaaja: Juha Koistinen.



62

Kuva 10 Todistus Suomen ensimmäisestä pilatesohjaajakoulutuksesta.
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Jarmo Ahonen oli opettanut Leena Rouhiaista Teatterikorkeakoulussa, ja tiennyt sitä 
kautta, että Rouhiainen oli kouluttautunut Kanadassa pilatesohjaajaksi. Niin Rouhiais-
ta osattiin pyytää kouluttajaksi Method Putkisto instituuttiin joidenkin vuosien ajaksi. 
Monien haastateltavien mukaan heidän kouluttajinaan Method Putkisto instituutissa 
toimivat pääasiassa Jarmo Ahonen ja Leena Rouhiainen. Heidän mukaansa Marja Put-
kisto osallistui koulutuksiin ollessaan Suomessa, sillä hänen pääasiallinen asuinpaikkansa 
oli Lontoossa. 

Vuonna 200315 Method Putkisto Instituutin koulutustarjontaan lisättiin laitepilatesoh-
jaajakoulutus, josta ensimmäiset ohjaajat valmistuivat vuonna 2004. Koulutus sisälsi 80 
oppituntia. Tuolloin koulutus sisälsi vain vähän valmiita koulutusaineistoja, ja osallistujat 
piirsivät liikekuvat pääsääntöisesti itse (Hanna Kanerva S300922).

15 Meidän oli vaikea saada haastattelujen kautta tietoa siitä, milloin ensimmäinen laitepilatesohjaajakoulu-
tus järjestettiin Suomessa. Laitoimme aiheesta kysymyksen Suomen pilatesyhdistyksen suljettuun Face-
book-ryhmään 19.8.2020 ja saimme sitä kautta vastauksen kolmelta henkilöltä, jotka kaikki olivat osallistu-
neet tiettävästi ensimmäiseen koulutukseen vuosina 2003–2004.

Kuva 11 Hanna Kanerva osallistui ensimmäiseen Suomessa järjestettyyn laitepilatesohjaajakoulu-
tukseen. Kuvassa Kanervan piirroksia koulutuksesta.
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Kuva 12 Todistus Suomen ensimmäisestä laitepilatesohjaajakoulutuksesta.
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Marja Putkisto koulutti yksittäisiä pilatesohjaajia myös Englannissa. Haastattelemamme 
Marjo Rask osallistui Suomessa Method Putkisto -ohjaajakoulutukseen vuonna 2000 ja 
lähti maaliskuussa 2001 Marja Putkiston pyytämänä Marja Putkiston Lontoon studiol-
le työskentelemään studiomanagerina ja ohjaamaan Method Putkisto -tunteja. Samalla 
Marja Putkisto koulutti Marjo Raskin mattopilatesohjaajaksi oppisopimustyyppisesti.

Yksittäisiä koulutuksia toteutettiin myös muualla. Kuriositeettina mainittakoon, että 
haastattelemamme Merja Soanjärvi tunsi Jarmo Ahosen entuudestaan, molemmat kun 
olivat fysioterapeutteja. Soanjärvi oli myös osallistunut Elizabeth Larkamin toteutta-
maan työpajaan 2000-luvun alussa. Hän keräsi Jyväskylästä kokoon kuuden pilatesoh-
jaajaksi haluavan henkilön ryhmän, ja Jarmo Ahonen toteutti heille oman räätälöidyn 
matto- ja laitepilatesohjaajakoulutuksen Method Putkisto Instituutin materiaaleilla 
vuonna 2004. Soanjärven mukaan Leena Rouhiainen koulutti klassisen matto- ja laite-
repertuaarin, Ahonen opetti anatomian ja fysiologian yhdistämistä pilatesmenetelmään, 
pienvälineiden käyttöä sekä pedagogiikkaa ja Marja Putkistokin kävi kouluttamassa yh-
den viikonlopun. Kuitenkaan koulutuksen jälkeen koulutettavat eivät suostuneet allekir-
joittamaan Method Putkisto Pilates -ohjaussopimusta, koska sellaisesta ei ollut heidän 
mukaansa ollut puhetta ennen koulutusta. Marja Putkiston mukaan koulutus kuitenkin 
järjestettiin Method Putkisto Instituutin nimissä, ja Method Putkisto Pilateksen nimen 
käytön omistusoikeus oli silloin suojattu Method Putkisto Finland Oy:lle.

Syksyllä 2003 perustettiin Helsingin Kaikukadulle Taiteen talolle Helsingin Method 
Putkisto Pilates Studio Oy, jossa järjestettiin Method Putkisto -tuntien lisäksi muun 
muassa mattopilatestunteja sekä pilateslaitteilla yksilöohjausta. Jarmo Ahonen kertoi pi-
latesstudiosta näin:

Meillä oli silloin lattia[pilates]tunteja pääasiassa ja sitten oli reformer ja cadillac sekä 
wunda chair, ladder barrel, ped-a-pull ja spine correctoreita. Mutta ryhmätunteja oli 
vain lattialla ja spine correctoreilla. Laiteopetus oli yksityistunteja.
Jarmo Ahonen S040722

Lisäksi studion tiloja vuokrattiin Method Putkisto Instituutin järjestämiin pilatesohjaa-
jakoulutuksiin. Method Putkisto Instituutin ja pilatesstudion toimitusjohtajaksi palkat-
tiin Pirjo Nevalainen, joka toimi myös hallinnollisissa tehtävissä Method Putkisto Insti-
tuutin puolella. Haastattelemistamme pilatestoimijoista Maija Paulamäki aloitti studiolla 
asiakaspalvelutöissä ja Minja Jämsänen työskenteli studiopäällikkönä maaliskuusta 2004 
alkaen. Sekä Minja Jämsästä että Maija Paulamäkeä pilatesstudiossa työskentely ja oma 
pilatesharjoittelu inspiroivat kouluttautumaan pilatesohjaajiksi. Maija Paulamäki kertoo 
näin:



66

No kävin pilatestunneilla siinä ja silloin just Leena Rouhiaisen tapasin. Hän teki kaikkia 
ihan mielettömän hienoja ja kauniita ihania siellä laitteilla, ja mä muistan, mä paljon 
istuin ja ihailin ja katselin häntä. Ja mä aika paljon auttelin Jamia hänen asiakkaissa, 
että heillä oli joku kuntoutusohjelma, jossa reformer oli osana sitä kuntoutusta. Sit mä 
olin siinä valvomassa, ja Jami oli opettanut mulle, että laitat jouset näin ja katot, et 
remmit on tän mittaset ja kato tässä päätuki alas. Mä en oikein varsinaisesti tiennyt, 
mitä mä tein, mutta mä vaan toimin Jamin ohjeitten mukaan. Ja sit mä lähdin siinä 
käymään Method Putkisto Pilates -koulutuksen, jos oli Jami ja Marja Putkisto, Salme 
Ruski, Innasen Sirpa ketäs kaikkee siinä olikaan, --- kouluttajina. Ja mie kävin sen ja 
sit mä varmaan valmistuin siitä, mä ehkä väittäisin että se on ollut 2006, kun mä sitten 
ikään kuin valmistuin Method Putkisto Pilates -ohjaajaksi. Ja siinä ohessa sitten ohjasin 
toki studiolla mattotunteja. Laitteet silloin oli vaan ihan yksilökäytössä ja ne oli aika 
harvinaisessa käytössä. Ne oli just tolleen Jamin asiakkaille ja Leena teki, treenas niillä.
Maija Paulamäki H190821

Sekä Method Putkisto Pilates Studion että Method Putkisto Instituutin toimintaa ku-
vatiin aineistossa glamourmaiseksi. Pilatesstudiolla pienten yksityiskohtienkin kuvattiin 
olleen viimeisteltyjä: studion sisustuksessa hyödynnettiin näyttäviä, isoja ja yksinkertaisia 
elementtejä; pilatessali pestiin mäntysuovalla, jotta tuoksu oli raikas, mutta kukaan ei 
saanut allergisia oireita; työntekijät avustajia myöten pukeutuivat samanlaisiin Piruetin 
vaatteisiin ja olivat muutenkin siistejä ja huoliteltuja; asiakkaat otettiin vastaan niin, että 
heille tuli tervetullut ”vau, mihin olen tulossa” -olo ja heille oltiin kohteliaita, ystävällisiä 
ja huomioivia; välineet aseteltiin täsmällisesti tietyllä tavalla asiakkaita varten. Method 
Putkisto Pilates oli brändituote. Tavallisille ihmisille suunnatut pilatestunnit ja -kurssit 
sekä ohjaajakoulutukset eivät olleet edullisia, minkä takia ”tavallinen Kallion kadun tal-
laaja ei olisi osannut tulla kursseille”, kuten eräs haastateltava kuvasi. Vaikka toiminta oli 
eksklusiivista, moni pilatestoimija arvostaa etenkin Marja Putkiston talousymmärrystä. 
Marja Putkisto piti tärkeänä sitä, että pilatesohjaajat arvostavat itseään ja pyytävät hy-
västä, ammattitaitoisesta ja asiantuntevasta palvelustaan sellaisen korvauksen, että sillä 
tulee toimeen.

Minja Jämsäsen mukaan ohjaajille riitti hyvin töitä heidän valmistuttuaan pilatesoh-
jaajiksi: ”asiakkaat suorastaan tunki tunneille, ohjaajia oli niin vähän” (Minja Jämsänen 
H200921). Asiakasmäärään vaikutti osaltaan myös se, että Marja Putkisto osasi syste-
maattisesti markkinoida pilatesta ja oli paljon julkisuudessa pilateksen liittyen. Hän oli 
vuosina 2001 (Putkisto 2001) ja 2005 (Putkisto 2005) julkaissut pilateksesta kirjat16, 

16 Myös Jarmo Ahonen julkaisi Method Putkisto -brändin alla kirjan ”MP Power pilates” vuonna 2007 
(Ahonen 2007).
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mikä myös lisäsi pilateksen tunnettuutta. Marja Putkisto totesikin haastattelussaan, että 
mietitty kokonaisuus tavoitteineen, koulutusohjelmineen ja kirjoineen mahdollisti sen, 
että pilateksesta saattoi tulla jotakin. Moni antaa Marja Putkistolle kiitosta hänen mark-
kinointi- ja liiketoimintaosaamisestaan. Jarmo Ahonen puolestaan saa kiitosta pilatek-
seen sekä fysiologiaan ja anatomiaan liittyvästä rautaisesta ammattitaidostaan. Putkistoa 
ja Ahosta kuvattiin ”hyväksi comboksi” sekä ”hyväksi työpariksi” ja heitä mukana olevan 
laajan pilatesosaajien joukon kanssa ”dream teamiksi”. 

4.6 Suomen pilatesyhdistys ry perustetaan

Method Putkisto Instituutin kouluttamien ohjaajien tuli kirjoittaa sopimus instituutin 
kanssa pilatesohjaajana työskentelemiseen liittyen ja maksaa lisenssinmaksun tyyppis-
tä maksua voidakseen toimia Method Putkisto pilatesohjaajana. Tämä aiheutti osassa 
ohjaajissa harmia. Kuten edellä kirjoitimme, jyväskyläläiset vuonna 2004 koulutetut pi-
latesohjaajat eivät halunneet allekirjoittaa sopimusta, kun he eivät katsoneet käyneensä 
Method Putkisto pilatesohjaajakoulutusta, vaan heille räätälöidyn oman tilauskoulutuk-
sen. Samoihin aikoihin käytiin muutenkin keskustelua siitä, kuka voi yleensäkin toimia 
pilatesohjaajana ja mihin kunkin ammattilaisen ”pätevyys” riittää esimerkiksi, jos on käy-
nyt ulkomailla pilatesohjaajakoulutuksen tai lyhyen viikonloppukurssin. Aineistossam-
me 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen pilatesmaailmaa Suomessa luonnehdittiin 
myös kuppikuntaiseksi. Osa pilatesohjaajista koki tulleensa leimatuksi esimerkiksi ”vää-
rin hengittäviksi”. 

Sekä tiukan lisenssiajattelun että osaamis- ja pätevyyskeskustelun pohjalta alkoi nousta 
tarvetta löytää ”yhteinen maaperä, jossa pilatestoimijat voi tulla yhteen ja jossa ei olla 
riippuvaisia siitä, mikä koulutus ohjaajalla on”, kuten eräs haastateltava totesi. Tällaista 
raja-aitoja purkavaa toimintaa tekemään perustettiin Jyväskylässä 1.8.2004 Suomen Pila-
tes Yhdistys Ry tai Suomen pilatesyhdistys ry, kuten yhdistyksen nimi nykyisin kuuluu17. 

Yhdistystä olivat perustamassa haastattelemistamme henkilöistä ainakin Merja Soanjär-
vi ja Leena Rouhiainen. Merja Soanjärvi valittiin kokouksessa yhdistyksen ensimmäi-
seksi puheenjohtajaksi, ja hän oli toimessa pari vuotta. Yhdistyksen puheenjohtajat on 
listattu taulukkoon 5.

17 Suomen Pilates Yhdistys ry perustettiin 1.8.2004 ja rekisteröitiin 21.4.2005. Vuonna 2021 yhdistyksen 
vuosikokous muutti yhdistyksen nimen Suomen pilatesyhdistys ry:ksi.



68

Ajankohta Jäsenmäärä Puheenjohtaja(t)
31.12.2004 Merja Soanjärvi (2004–2007)
31.12.2005 33, joista koejäseniä ”osa” Merja Soanjärvi
31.12.2006 Merja Soanjärvi
31.12.2007 Merja Soanjärvi > 

Sampo Idstam (2007–201018)
31.12.2008 Sampo Idstam
31.12.2009 Sampo Idstam
31.12.2010 112, joista koejäseniä 18 Sampo Idstam > 

Anu Vainio (2010–2012)
31.12.2011 130, joista koejäseniä 21 Anu Vainio
31.12.2012 149, joista koejäseniä 22 Anu Vainio > 

Minja Jämsänen (ent. Tuominen 
2013–2014)

31.12.2013 174, joista koejäseniä 19
(koejäsenyys poistui vuonna 2014)

Minja Jämsänen

31.12.2014 192 Minja Jämsänen > 
Tero Kattilakoski (2014–2019)

31.12.2015 209 Tero Kattilakoski
31.12.2016 231 Tero Kattilakoski
31.12.2017 254 Tero Kattilakoski
31.12.2018 277 Tero Kattilakoski
31.12.2019 321 Tero Kattilakoski > 

Kati Kauravaara (2019–)
31.12.2020 328 Kati Kauravaara
31.12.2021 327 Kati Kauravaara

Taulukko 5 Suomen pilatesyhdistys ry:n jäsenmäärän kehitys ja puheenjohtajat 
(lähde jäsenmääriin: yhdistyksen toimintakertomukset vuosilta 2005 sekä 2010–
2021).

18 Yhdistyksellä on vain yksi vuosikokous, ja puheenjohtaja vaihtuu siten kesken kalenterivuoden.
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Yhdistyksestä haluttiin koulutussuuntauksista riippumaton yhdistys, joka toimii pitkän 
pilatesohjaajakoulutuksen käyneitä ohjaajia kokoavana yhdistyksenä ja järjestää täyden-
nyskoulutuksia. Yhdistyksen kautta haluttiin jakaa sitä arvokasta osaamista, mitä monet 
ohjaajat kävivät hankkimassa esimerkiksi ulkomailla. Yhdistyksen perustajien alkuperäi-
nen ajatus oli, että yhdistys ei itse järjestä pitkää pilatesohjaajakoulutusta. Sama asia on 
todettu esimerkiksi vuoden 2014 vuosikokouksessa, jossa saman vuoden toimintasuun-
nitelman käsittelyn kohtaan on kirjattu näin: ”Hallitus esitti kantanaan, ettei yhdistys 
halua kilpailla koulutuksen järjestämisessä muiden toimijoiden kanssa.” Tämän ajatuksen 
sisältämä toimintasuunnitelma hyväksyttiin. Täydennyskoulutusten lisäksi yhdistys on 
toteuttanut historiansa aikana opinto- ja koulutusmatkoja. 

Heti alkuvaiheesta lähtien luotiin kriteerit sille, ketkä voivat olla yhdistyksen jäseniä. 
Yhdistyksen alkuvaiheessa tehdyn esitteen mukaan ”yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi 
voi hakea jokainen virallisen tahon järjestämän pitkän koulutuksen käynyt Pilates-oh-
jaaja, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt”. Tällöin pitkänä pilatesohjaaja-
koulutuksena pidettiin sitä, että ”kouluttaja on pitkän koulutuksen saanut ja ammatissa 
toimiva pätevä Pilates-ohjaaja ja koulutus kestää vähintään 6–12 kk ja 300 opetus- ja 
harjoittelutuntia.” 

Yhdistyksen ensimmäisenä kymmenvuotiskautena myös koejäsenyys oli mahdollista. 
Koejäseneksi hyväksyttiin henkilö, joka oli aloittanut pitkän pilatesohjaajakoulutuksen 
tai oli erityisen ansioitunut pilatesohjaaja ilman virallista koulutusta. Koejäsenillä ei ollut 
äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa, eikä heidän nimensä ollut näkyvillä yhdistyksen 
verkkosivuilla. (Hallituksen kokouksen esityslista 3/2013). Koejäsenyys poistettiin yh-
distyksen säännöistä vuoden 2014 vuosikokouksessa (Vuosikokouspöytäkirja 4.5.2014). 

Koulutuksia järjestävät tahot ovat myöhemmin räätälöineet tarjoamaansa koulutusta 
sellaiseksi, että se mahdollistaa valmistuvien ohjaajien liittymisen yhdistyksen jäseneksi. 
Yhdistyksen perusperiaatteet pitkästä pilatesohjaajakoulutuksesta yhdistyksen jäsenyy-
den ehtona ja ohjaajien ammattitaidon ylläpitämisestä eivät ole muuttuneet tähän päi-
vään mennessä. Tätä kuvastaa hyvin Marianne Kyrklund sitaatti:

”--- et sen takiikin mä haluaisin, että käydään PhysioPilates kolmostaso, jotta sitten tul-
laan yhdistyksen jäseniksi ja pystytään sieltä erilaisia koulutuksia löytämään. Ja jo yhdis-
tyksen omat koulutukset, ja täähän on aivan fantastista mun mielestä, että yhdistyksellä 
on tunteja, joita sä voit nyt onlinena tehdä, ja ne tulee sieltä tups vaan sähköpostiin, että 
kiitos siitä. Se on loistava idea ollut, ja aivan huikea mun mielestä, että tän tyyppistä. 
Kun yhdistystoimintaa on, siihen kyllä ilomielin liittyy ja maksaa sen jäsenmaksun ja 
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sitä myöskin sitten markkinoi omille asiakkaille tai ohjaajille. --- Kun sen [ohjaajakoulu-
tuksen kolmannen tason] on tehnyt, niin sitten on voinut hakeutua Pilatesyhdistyksen 
jäseneksi. Nyt sitten kävi niin, että meillä tässä muutama vuosi sitten alkoi olla, että --- 
ykkönen ja kakkonen veti hirvittävän hyvin ja kolmonen ei, ja mä mietin, et se on sääli, 
et meidän pilatesohjaajat ei käy sitä kolmosta, jolloin ne ei koskaan pääse yhdistyksen 
jäseneksi, koska sieltä tulis sitten taas erilaista näkemystä ja kontakteja ---”
Marianne Kyrklund H180821

Yhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja Merja Soanjärvi muisteli haastattelussaan, että 
alkuvaiheessa yhdistyksen jäsenmäärä oli pieni, ”ehkä noin nelisenkymmentä jäsentä”. 
Silloin se oli kuitenkin iso määrä suhteutettuna koulutettujen pilatesohjaajien määrään. 
Jäsenmäärä lähti merkittävämmin kasvamaan vuoden 2008 jälkeen luultavasti sen takia, 
että pikku hiljaa pilatesohjaajia kouluttavia tahoja oli tullut lisää (ks. taulukko 5).

Kuva 13 Suomen pilatesyhdistyksen ensimmäinen logo.

Kuva 14 Suomen pilatesyhdistyksen vuonna 2021 uusittu logo. Logon suunnitteli Karin Niemi.
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4.7 Marianne Kyrklund: FysioKimpasta PhysioPilatekseen

Suomen pilateskentän alkutaivalta käsiteltäessä ei voi sivuuttaa fysioterapeutti ja terveys-
tieteiden maisteri Marianne Kyrklundin panosta. Kyrklund kehitti fysioterapiaan tuot-
teen nimeltä Fysiokimppa, jonka ajatuksena oli, että fysioterapia-asiakkaat voisivat jatkaa 
ryhmän ohjaamiseen koulutetun fysioterapeutin Fysiokimppa-ryhmissä yksilöfysiotera-
pian jälkeen. Fysiokimppa oli tuki- ja liikuntaelimistön ongelmista kärsiville ihmisille 
suunnattua musiikin mukaan tapahtuvaa pienryhmäliikuntaa ja jossa oli standardoitu 
tuntirakenne. Fysiokimppaliikkeet olivat selkeitä perusliikkeitä, joiden tekemiseen oh-
jaaja antoi tarvittaessa myös yksilöllistä ohjausta. Marianne Kyrklund kertoi haastattelus-
saan, että hän lainasi Friskiksestä ja Svettiksestä musiikki- ja liikeideoita fysiokimppaan. 
Myöhemmin 1990-luvulla mukaan tulivat myös vedessä tehtävä AquaKimppa, Mamma-
Kimppa-, SenioriKimppa-, FysioBalance- ja FysioPump-tuotteet. 

Marianne Kyrklund koulutti reilut 2000 Fysiokimppa-ohjaajaa vuosina 1986–2012. Hän 
seurasi ajankohtaisia tutkimusuutisia ja pyrki kehittämään tuotteitaan tutkimustiedon 
pohjalta. Hän kertoo esimerkiksi näin:

[Vuonna] 96 oli tullut sitten tällainen Paul Hodgesin tutkimus, jossa oli ultraäänellä 
selvitetty keskivartalon syvien tukilihasten merkitystä ja --- sieltä nousi sitten se tran-
sversus [abdominis] --- että mikä suuri merkitys transversuksella on, aktivoituuko vai 
eikö aktivoidu. Ja mä olin silloin 96 siellä Paul Hodgesin koulutuksessa ja lähdin heti 
viemään sitä Fysiokimppaan eli kaiken, mitä mä sain, missä koulutuksessa mä kiersin – 
oli tosi paljon koulutuksia – niin kaikki yhdistin siihen Fysiokimppaan,
Marianne Kyrklund H180821

Fysiokimpan lisäksi Marianne Kyrklund kehitti muun muassa FysioBalance-tuotteen, 
johon hän oli saanut vaikutteita joogaa ja pilatesta yhdistävästä BodyBalance-tuottees-
ta, jonka ohjaajakoulutuksen hän oli itse aiemmin käynyt. Varsinaisen ensikosketuksen 
pilatekseen Marianne Kyrklund kuitenkin sai vuonna 2000 Jarmo Ahosen kutsuman 
Elizabeth Larkamin työpajassa, vaikka ihan silloin hän ei vielä lajista innostunut, mikä 
käy ilmi seuraavassa sitaatissa:

Elizabeth-juttu ei sillai kolahtanut. Mä aattelin, että mähän teen tän tyyppistä – Fy-
sioBalans. Mä sain enemmänkin vahvistusta, et hei, tätähän tässä just tehdään, että 
oikeilla jäljillä ollaan ilman, että tiedettiin pilateksesta mitään. Ja sitten meni aikaa sii-
nä, ehkä pari–kolme vuotta. Mulla oli siellä meillä maalla Urjalassa saunassa kollegoita, 
ja me alettiin keskustelemaan pilateksesta, ja siellä tuli sitten tällainen, että tää pilates 
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olis niinku… Mä muistan: tytöt oli jotenkin niin innostuneita, että pilates on nyt maa-
ilmalla, joka tulee, että kyl se vois [olla] kiva koulutus. Sillon ei mitenkään ajateltu sitä 
fysioterapiaa. Ruotsissa on mahdollista käydä tässä lähimpänä. Ja mä sitten sanoin, että 
jos meitä on tässä nyt sit viis ja kaikki on kiinnostuneita, niin mitä turhaan me kaikki 
lähdetään Ruotsiin. Että minäpä otan yhteyttä sinne Ruotsiin, että jos sieltä tullaan sit-
ten pitämään koulutusta tänne Suomeen, ja mä voin järjestää sen täällä Espoossa oman 
yritykseni puitteissa, mikä nyt järjesti FysioKimppaa ja FysioBalanssia  ---
Marianne Kyrklund H180821

Marianne Kyrklund oli saanut idean kutsua ruotsalaisen pilateskouluttaja Yvonne Linin 
Suomeen hänen Ylab Education -nimisestä yrityksestään. Yvonne Lin piti ensimmäisen 
pilatesohjaajakoulutuksensa Suomessa miehensä Anatoli Grigorenkon kanssa keväällä 
2006. Noin puolentoista vuoden aikana Marianne Kyrklund järjesti Ylab Education -yri-
tyksen kanssa yhteistyössä kaksi ensimmäisen tason koulutusta ja yhden toisen tason 
koulutuksen. Kyrklund kertoi koulutuksista näin:

Koulutus järjestettiin viikonloppuisin. Ensimmäinen osa (lewel one – pilates instructor 
for beginners) kesti useita kevään viikonloppuja ja toinen osa (lewel two – pilates mat & 
ball instructor) syksyn viikonloput. Molemmista osista oli teoria- ja käytännön loppuko-
keet, jotka piti hyväksytysti suorittaa ennen kuin sai ohjaajasertifikaatin.
Marianne Kyrklund S070522

Koulutukset olivat mattopilateskoulutuksia, ja myös pienvälineitä käytettiin. Marianne 
Kyrklund markkinoi koulutusta fysioterapeuteille, joita oli osallistunut aiemmin hänen 
FysioKimppa-ohjaajakoulutuksiinsakin. Koulutuksen kävi parisenkymmentä ohjaa-
jaa. Kyrklund osallistui tällöin itsekin Yvonne Linin pilatesohjaajakoulutuksiin. Myös 
Heikki Lempiäiselle Linin pilatesohjaajakoulutus Suomessa oli ensimmäinen pilatesoh-
jaajakoulutus. Kyrklund ja Lempiäinen olivat tutustuneet toisiinsa aiemmin Friskiksen 
& Svettiksen kautta19 ja myös osallistuneet samanaikaisesti laitepilatesohjaajakoulutuk-
seen. Myöhemmin Marianne Kyrklund pyysi Heikki Lempiäisen järjestämiinsä Pilates-
Health- ja PhysioPilates -ohjaajakoulutuksiin kouluttajaksi. 

Marianne Kyrklundille ja Yvonne Linille tuli kuitenkin Kyrklundin mukaan erimieli-
syyksiä pilateksen oheistuotteiden myymisestä ja yleisestikin koulutusten järjestämisestä 
Suomessa. Lisäksi, koska Linillä ja hänen miehellään ei ollut fysioterapeutin taustaa, 
koulutuksesta jäi Kyrklundin mielestä puuttumaan fysioterapeuttinen ote, jonka hän olisi 

19 Marianne Kyrklund kertoi haastattelussaan perustaneensa kahden muun henkilön kanssa Suomeen Fris-
kiksen & Svettiksen Helsingin urheiluseuran, jonka toiminta alkoi vuonna 1992. Hän on käynyt Ruotsissa 
Friskiksen & Svettiksen kouluttajakoulutukset ja kouluttanut ohjaajia Suomessa.
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halunnut sisällyttää fysioterapeuteille suunnattuun pilatesohjaajakoulutukseen20, kuten 
aiempiinkin koulutuksiinsa. Lopulta Marianne Kyrklund päätti alkaa kehitellä omaa 
fysioterapeuteille suunnattua pilatesohjaajakoulutusta yhdessä Riku Virtasen kanssa. 
Kyrklund oli tuntenut Jarmo Ahosen kauan, ja piti häntä esikuvanaan. Kyrklund halusi 
ennen oman pilatesohjaajakoulutuksen toteuttamista varmistaa, onko Ahosella mitään 
sitä vastaan. Kun ei ollut, sai PhysioPilates-ohjaajakoulutus alkunsa. Marianne Kyrklun-
din vanhin poika Samu Kyrklund oli tuolloin vuonna 2007 vastavalmistuneena tuotan-
totalouden diplomi-insinöörinä tullut mukaan perheyritykseen. Ensimmäisenä työnään 
hän ryhtyi tuotteistamaan PhysioPilates -ohjaajakoulutusta. Ensimmäinen koulutus jär-
jestettiin vuonna 2008. PhysioPilates-ohjaajakoulutus on suunnattu fysioterapeuteille ja 
PhysioPilates-tunnit kuntoutettavalle asiakkaalle. Marianne Kyrklund kertoi PhysioPi-
lateksesta näin:

--- hyvin monella fysioterapia-asiakkaalla on kipuja, jotka ovat sotkeneet liikemalleja. 
Ja näitä harjoitteita, joita teetetään, täytyy aloittaa hyvin matalalta tasolta, hyvin pe-
rusharjoitteista, pre-pilatesliikkeistä, vielä ehkä helpotetuista, jotta päästään kivuliaan 
kuntoutettavan asiakkaan kanssa eteenpäin. Ja siitä rakennetaan pikkuhiljaa sitten por-
ras portaalta kuntoutusta. Ja pilatesharjoittelulla siinä on mun mielestä mahtava mah-
dollisuus. Niinkun lähteä sieltä ihan pohjalta ylöspäin. Ja sittenhän asiakas voi jatkaa 
vaikka kuinka pitkälle näiden portaita. --- monesti se fysioterapeutti, joka ohjaa, tietää 
myöskin sen taustan ja sillä tavalla voi sitten huomioida paremmin sitä yksilöllisyyttä.
Marianne Kyrklund H180821

Marianne Kyrklundin mukaan eräs PhysioPilates-ohjaaja oli kiteyttänyt niin, että Phy-
sioPilateksessa ”yhdistyvät pilatesharjoittelun periaatteet ja fysioterapeutin ammattitai-
to”. 

Myöhemmin vuonna 2010 Kyrklundin yritys lanseerasi liikunnanohjaajille suunnatun 
PilatesHealth-ohjaajakoulutuksen, jota nykyisin organisoi Marianne Kyrklundin poika 
Samu Kyrklund yrityksensä FIHF – Finnish Institute of Health and Fitness Oy nimissä.

20 The Australian Physiotherapy & Pilates Institute (APPI) oli aloittanut vuonna 2001 fysioterapeuteille 
suunnatut laite- ja mattopilatesohjaajakoulutukset. Tänä päivänäkin APPI tarjoaa fysioterapeuteille suun-
nattua pilatesohjaajakoulutusta ja pilatesohjaajien täydennyskoulutusta kansainvälisesti. (The Society for the 
Pilates method 2022a; The Australian Physiotherapy & Pilates Instituten 2022.)
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4.8 Yhteistyöstä uusiin alkuihin

Vuonna 2008 Marja Putkiston ja Jarmo Ahosen tiet erosivat. He olivat ehtineet koulut-
taa yhdessä lähes 20 mattopilatesohjaajakoulutusta, sillä Minja Jämsänen on valmistunut 
pilatesohjaajakoulutuksesta vuonna 2008, ja se koulutus oli todistuksen mukaan järjes-
tyksessään 17. koulutus.

Haastattelujen kautta syntyneen ymmärryksemme mukaan yhtenä keskeisenä syynä tei-
den eroamiseen oli se, että Marja Putkisto halusi solmia koulutettujen ohjaajien kans-
sa sopimukset, jossa ohjaajat sitoutuvat edustamaan Method Putkistoa ja maksamaan 
kouluttajataholle Method Putkisto pilates -toimintamallin mukaista lisenssityyppis-
tä maksua ja saavat maksua vastaan esimerkiksi markkinointihyötyä Method Putkisto 
instituutilta. Jarmo Ahonen puolestaan katsoi, että Yhdysvalloissa vuoden 2000 lopussa 
ratkaistun oikeuskiistan (ks. alaluku 3.3.4) perusteella pilates on geneerinen nimi, jota ei 
voi patentoida, eikä siihen saisi liittää lisenssimaksujen tyyppisiä korvauksia. Lisäksi hän 
koki lisenssimaksut epäreiluina, koska ohjaajat olivat jo maksaneet kohtuullisen korvauk-
sen ohjaajakoulutuksesta. 

Putkiston ja Ahosen teiden eroamisen jälkeen molemmat jatkoivat omilla tahoillaan 
pilatesohjaajien kouluttamista: Marja Putkisto jatkoi Method Putkisto pilatesohjaajien 
kouluttamista ja Jarmo Ahonen aloitti Somatic Pilates -ohjaajien kouluttamisen. So-
matic Center Finland toteuttaa nykyisin sekä laajaa mattopilatesohjaajakoulutusta että 
laitepilatesohjaajakoulutusta. Marja Putkisto jatkoi toimintaansa pääasiassa Lontoossa 
ja organisoi sieltä käsin Method Putkisto pilatesohjaajakoulutuksia, sekä matto-ohjaaja-
koulutuksia että laiteohjaajakoulutuksia. Tässä yhteydessä Method Putkisto pilatesohjaa-
jakoulutusrakennetta uusittiin. Aikaisemmin vuosina 2000–2008 Method Putkisto - ja 
Method Putkisto Pilates -ohjaajakoulutukset opiskeltiin peräkkäisinä vuosina ja koulut-
tauduttiin suoraan Diplomitason MP Pilates -ohjaajaksi. Vuodesta 2009 lähtien Method 
Putkisto ja Method Putkisto Pilates -ohjaajakoulutuksiin on osallistuttu rinnakkain niin 
kutsutussa kaksoiskoulutuksessa, jossa kahden kehonhallinnan menetelmän välille syn-
nytettiin vuoropuhelua. Elina Heinisuo kuvasi Method Putkisto Pilates -ohjaajakoulu-
tukseen tullutta muutosta seuraavilla tavoilla:

--- Siinä kohdassa [kun Putkiston ja Ahosen tiet erosivat, tuli] tyylimuutos, koska sii-
nä kohdassa, sitä ennen kouluttauduttiin yksöiskoulutus vuoden verran ja diplomitasolle 
asti. 2008 tuli se rakennemuutos, että kouluttauduttiin rinnakkain sekä Method Putkisto 
että MP Pilates vuoden verran, mutta perustasolle asti eli siitä sitten voidaan jatkaa 
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vielä diplomitasolle, sinne pilateksen puolelle. Siinä kohassa tuli just tää vuoropuhelu 
vahvemmin siihen Metodin ja MP Pilateksen kanssa. --- Se on iso muutos. Se on ollu 
iso muutos.
Elina Heinisuo 101021

Helsingin Method Putkisto Pilates Studio oli jo siinä vaiheessa toiminut usean vuo-
den ajan Mannerheimintiellä Kaikukadun tiloissa sattuneen vesivahingon myötä. Jarmo 
Ahonen, Pirjo Nevalainen ja muutamat muut jäivät toimimaan studion tiloihin, ja stu-
dio muutti Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan heinäkuussa 2008 nimensä Somatic 
Center Finland Oy:ksi. Yhdessä Helsingin Method Putkisto Pilates Studion ja Method 
Putkisto instituutin nimissä toimineet työntekijät ja pilatesohjaajat joutuivat tässä koh-
taa valitsemaan puolensa: osa jatkoi omaa toimintaansa Method Putkisto -nimen alla ja 
jatkoi lisenssimaksujen maksamista ja osa purki tai lopetti sopimuksensa21. Moni koki 
tilanteen hankalaksi. Eräs haastateltava kertoi näin: 

--- sitten jonkin verran eläny siinä Putkisto-Somatic-kilpailun aikoja, niin se ei ollu 
niin hauska paikka olla siinä vähä niinkun välissä. Mä en yhtään kaipaa sitä… --- Sii-
nä oli jännitteitä, että ehkä koin sen itsessäni vaan, et pitäisi valita puolet, mitä mä en 
halunnu. Mä toimin siis Method Putkistossa aktiivisesti, mut mä kävin Somatic studion 
tunneilla, että en katsonu, et mikää millään tavalla estäisi minua käymästä missään. …
Paitsi, että sitten, kun alko olla näitä aika selkeitä sopimuksia, et kuinka toimitaan Met-
hod Putkistossa, niin mä totesin, että tää ei, mä en nyt halua sitoutua siihen sopimukseen, 
et mä en tarvitse sitä brändiapua, mä toimin enemmänkin, olen toiminut jo vuosia…
Anonyymi haastateltava

4.9 Monipuolistuva pilatesohjaajia kouluttavien tahojen kenttä

Kuten aiemmin kirjoitimme, haastattelemamme Marjo Rask kouluttautui vuonna 2001 
mattopilatesohjaajaksi Marja Putkiston oppisopimustyyppisessä koulutuksessa. Rask 
kävi samaan aikaan tutustumassa Lontoossa eri pilatesstudioihin ja innostui pilateslait-
teista. Vuosina 2002–2003 hän suoritti matto- ja laitepilatesohjaajakoulutuksen Lontoon 

21 Nykyisin Method Putkisto Instituutissa voi kouluttautua pilatesohjaajaksi ilman, että ottaa Method Put-
kisto -tavaramerkkiä käyttöön. Lisenssi ei kuulu kouluttautumiseen vaan Method Putkisto -liiketoiminnan 
harjoittamiseen. Method Putkisto Pilates -ohjaaja on rekisteröity tavaramerkki ja sen saa käyttöönsä käy-
mällä kyseessä olevan pilatesohjaajakoulutuksen, solmimalla tavaramerkin käyttöoikeudesta niin kutsutun 
ohjaajasopimuksen ja maksamalla tavaramerkin käytöstä kuukausittaista lisenssimaksua.
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The Pilates Place Soutwest -pilatesstudiossa ja valmistui Pilates Foundation UK:n ser-
tifioimaksi pilatesohjaajaksi. Raskin kanssa Lontoossa oli myös hänen ystävänsä Tarja 
Inovaara. Heidän yhteistä matkaansa Rask kuvaa näin:

Tarjahan oli ihan samoihin aikoihin Lontoossa kuin minäkin ja samoja polkuja siel kul-
jettiin Tarjan kanssa. --- Me tutustuttiin Tarjan kanssa Method Putkisto -syvävenytys-
koulutuksen aikana. --- sillon kun mä lupasin Marjalle lähtee Lontooseen, niin Tarjaki 
oli sit kiinnostunu ulkomailla työskentelystä ja sitten kun mä alotin maaliskuussa siellä 
Lontoossa, mul oli seittämän ryhmää alussa ja sit sen vuoden aikana niit tuli vaan lisää. 
--- Marja ei paljon markkinoinu, eikä mainostanu, mut mul oli varmaan joku kakskyt 
ryhmää vuoden lopussa ja sit mä sanoin Marjalle nyt riittää, et mä en pysty enää yh-
tään kasvattaa, niin sit tuli Tarja tammikuussa sinne avuksi. --- Sitten kun me Tarjan 
kanssa haeskeltiin yhessä niit studioita, me molemmat tehtiin se koulutus tuolla Mehgin 
studiossa ja sit kun me tultiin Suomeen, --- päätettiin, että aletaan kouluttaa ohjaajia. 
Ja sillon tehtiin sen materiaalin kanssa paljon yhteistyötä. Me suomennettiin ne englan-
nin anatomiaosuudet ja sitten katottiin harjotukset yhdessä ja sitten ollaan oltu toinen 
toistemme opiskelijoitten kokeita arvioimassa ja sit myös alkuun Mehg oli arvioimassa 
ulkopuolisena meijän opiskeijoitten kokeita. 
Marjo Rask H040921

Marjo Rask ja Tarja Inovaara perustivat Suomeen palattuaan vuonna 2004 täysin varus-
tellut pilatesstudionsa Tampereelle ja Lahteen ja alkoivat vuonna 2005 kouluttaa pila-
tesohjaajia kansainvälisen pilatesohjaajakoulutuksen mukaisesti yhteistyössä The Pilates 
Place Southwest -studion kanssa. Inovaara kertoi kouluttajille suunnatussa kyselyssäm-
me, että hän toteutti ensimmäiset kolme koulutusta melko samalla konseptilla ja sen 
jälkeen hän on räätälöinyt koulutuksen opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Sekä Rask että 
Inovaara kouluttautuivat aktiivisesti lisää Lontoon Pilates Place Soutwest -pilatesstudi-
ossa käymänsä koulutuksen jälkeen,22 ja he ovat hyödyntäneet tarjoamissaan pilatesoh-
jaajakoulutuksissa omaksumiaan oppeja. Rask lienee ainoa kouluttaja Suomessa, jolla on 
tällä hetkellä oikeus kouluttaa Lolita’s Legacy -konseptin mukaisesti ohjaajia. Sekä Ras-
kin että Inovaaran tarjoamaa koulutusta voi kuvailla oppisopimustyyppiseksi. Inovaaran 
koulutukseen pääsyvaatimuksena on esimerkiksi tanssinopettajan ja fysioterapeutin kou-

22 Fysioterapeutit Marjo Rask ja Tarja Inovaara kouluttautuivat Pilates Foundation UK:n pilatesohjaajaser-
tifioinnin jälkeen Lolita San Miguelin Pilates Master Mentor Program -nimisessä kaksivuotisessa koulu-
tuksessa (Inovaara vuosina 2009–2010 ja Rask vuosina 2012–2013), joka oli tarkoitettu kokeneille pilatesoh-
jaajille. Tämän jälkeen Rask suoritti vuosina 2013–2014 Lolita’s Legacy Pilates Teacher Training -ohjelman, 
joka antoi pätevyyden kouluttaa pilatesohjaajia Lolita’s Legacy -konseptin mukaisesti. Vuonna 2019 Rask 
sai valmiiksi Kathy Coreyn nimeä kantavan kaksivuotisen Teacher training certification program -ohjelman. 
Tarja Inovaara puolestaan on lisäksi kouluttautunut Balanced Bodyn kouluttajaksi (Balanced Body Master 
Instructor) vuosina 2007–2008 sekä 2017, mutta ei ole vielä alkanut kouluttaa tämän kansainvälisen pilates-
koulutuksohjelman mukaisesti Suomessa.
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lutus. Syksyyn 2021 mennessä Rask on kouluttanut neljätoista pilatesohjaajaa ja Inovaa-
ran opissa hänen kutsumansa laajan koulutuksen on aloittanut kahdeksan opiskelijaa, 
joista neljä on suorittanut koko koulutuksen ja kahdella koulutus on vielä kesken.

Yvonne Lin ja Anatoli Grigorenko järjestivät Ylab Educationin nimissä Marianne Kyrk-
lundin kanssa toteutuneiden koulutusten jälkeen pilatesohjaajakoulutusta Varalan Urhei-
luopistossa noin vuosina 2006–2009. Näissä koulutuksissa oli kolme erilaista kokonai-
suutta: matto 1, matto 2 ja matto 3. Lisäksi tarjottiin lyhyttä kolmen päivän ideakurssia 
”pallo 1” (Laaksonen 2022; Taulaniemi 2022.) Aiemmin Ruotsissa Ylab Educationin 
pilatesohjaajakoulutuksen käynyt Annika Taulaniemi toimi näissä koulutuksissa apu-
kouluttajana. Lisäksi hän käänsi joitakin ruotsinkielisiä koulutusmateriaaleja suomeksi. 
Taulaniemi kertoi koulutuksista näin:

Ylabin koulutuskonseptiin kuuluvaa lisenssikoetta, joka sisälsi hyväksyttyjen matto 1–3 
kurssien jälkeen syventävän kirjallisen työn, siitä pidetyn suullisen esityksen, ohjaustun-
nin, käytännön kokeen sekä kirjallisen kokeen koko materiaalista (matto 1–3) ei koskaan 
järjestetty Suomessa. Meitä taitaa olla muutama suomalainen, jotka olemme suorittaneet 
sen Tukholmassa. --- [Ylab Educationin järjestämissä koulutuksissa Varalan Urheiluo-
pistossa] opettajilla oli laaja perspektiivi asiasisältöön, koulutuskokonaisuudet oli tarkasti 
mietitty oppimista tukeviksi, opetus pohjautui pilatesperinteen lisäksi tutkittuun tietoon, 
ja koulutus oli siinä mielessä vaativa, että mitään ei katsottu läpi sormien. --- Kolmosta-
son koulutussisältö oli teoriaosuuksiltaan syventävää pilateksen 6 periaatteiden käsittelyä 
(miten Friedman & Eisen ymmärsivät asian, miten J. Pilates on mahtanut sen ymmär-
tää ja miten kukin kuudesta pilateksen periaatteesta ymmärretään käsitteenä itämai-
sessa harjoittelutraditiossa. Muita syventäviä asiakokonaisuuksia olivat oppiminen ja 
pedagogiikka sekä harjoittelun neurofysiologia. Käytännön harjoittelu oli pienvälineitä 
ja koko ajan mattoharjoittelussa mentiin kohti klassisen 34 sarjaa joillain poikkeuksilla.
(Taulaniemi 2022)

Tarja Suoninen tutustui pilatekseen 2000-luvulla Kanadassa. Työskenneltyään vuosina 
2002–2006 Kanadassa Pilates Manitoba -studiolla hän kouluttautui samalla STOTT 
Pilates -ohjaajaksi. Muutettuaan Suomeen hän perusti pilatesstudion Ouluun vuonna 
2007. Suonisen yrityksellä Pilates Finland on oikeus järjestää STOTT Pilates / Mer-
rithew fitness -koulutusorganisaation mukaisia matto- ja laitepilatesohjaajakoulutuksia, 
joissa kouluttajina toimivat sertifoidut kouluttajat. Suoninen järjesti ensimmäisen kou-
lutuksen vuonna 2008. 
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STOTT Pilates

Englantilaissyntyinen Moira Merrithew alkoi vuonna 1984 opiskella baletti-
tanssijan uransa jälkeen pilatesohjaajaksi Romana Kryzanowskan johdolla New 
Yorkissa. Kahden vuoden ajan hän opiskeli, harjoitteli ja työskenteli asiakkaiden 
kanssa alkuperäisessä pilatesstudiossa, jonka edesmennyt Joseph Pilates oli perus-
tanut. Vuonna 1988 Merrithew palasi Kanadaan, jonne hän oli muuttanut vuonna 
1976. Samana vuonna hän avasi Torontossa STOTT Pilates -studion liikekump-
paninsa ja aviomiehensä Lindsay Merrithew’n kanssa. Moira Merrithew halusi 
aktiivisesti muokata omaksumaansa pilatessuuntausta anatomiaan ja liikuntatie-
teisiin perehtymisen ja fysioterapeuttien ja urheilulääketieteen ammattilaisten 
kanssa tekemänsä yhteystyön kautta. Tänä päivänä STOTT Pilates on Merrit-
hew Corporation -yrityksen tytäryhtiö, ja se valmistaa pilateslaitteita ja tarjoaa 
pilatesohjaajakoulutuksia maailmanlaajuisesti. (Merrithew Corporation 2022a)

Haastattelemamme Sampo Idstam ja Hely Järvinen ovat molemmat käyneet niin 
kutsutun täyden STOTT Pilates -ohjaajakoulutuskokonaisuuden, josta he saivat 
sertifkaatin samaan aikaan vuonna 2015. Hely Järvinen kertoo STOTT Pilatek-
sesta ja siihen liittyvästä ohjaajakoulutuksesta näin:

STOTTin anatominen lähestymistapa [minulle] oli, et aha okei, nyt mä tajuun 
et miks tälle asiakkaalle toi liike. Et mä en voi mennä sitä kautta, että mä yritän 
muokata tän asiakkaan tohon liikkeeseen, vaan mun täytyy kattoa, että mitkä 
liikkeet vie tätä asiakasta eteenpäin siinä sen omassa kehossa ja omassa arjessa ja 
omassa elämässä, et se sais mahdollisimman paljon irti näistä harjoituksista, eikä 
toistepäi. Ja STOTT antoi siihen rakenteen, anatomisen tietämyksen ja progres-
sion, mistä lähdetään ja minne ollaan menossa. Et se on tullut tosi vahvana sieltä, 
että tässä on joku progressio tässä asiassa ja se on anatominen progressio eikä ta-
vallaan sen liikkeen ulkoinen. Ja sillon näki heti sen, että se aivan eri tavalla lähti 
vaikuttamaan asiakkaihin ja omaan kehoon. Että eri tavalla näkee sen koko työn 
siinä, et mitä ollaan tekemässä. --- Sanoisin just, että STOTTIn moduulimai-
suus sopi juurikin, kun oli pitkä koulutus pohjalla. Et välttämättä se ei oo ihan 
helpoin sitten, jos käy vaan niitä moduuleita, eikä oo semmosta pidempää tai ei 
oo ohjaamistaustaa taustalla. Niin sit voi olla aika vaikee ottaa se ensimmäisenä 
koulutuksena vastaan.
Hely Järvinen H060821
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Kansainvälisistä pilatesohjaajia kouluttavista organisaatioista Suomeen rantautui 
STOTT Pilateksen jälkeen BASI Pilates. BASI Pilates on Rael Isacowitzin vuonna 
1989 perustama pilatessuuntaus, jota on kehitetty aina uusimman tutkimustiedon poh-
jalta. Ensimmäiset BASI Pilates -matto-ohjaajakoulutukset järjestettiin Suomessa vuo-
sina 2013, 2014 ja 2015 yhteistyössä Turun Naisvoimistelijoiden kanssa. Tämän jälkeen 
varsinaiset BASI® Pilates Teacher Training -koulutukset, jotka lukeutuvat pitkiin pila-
tesohjaajakoulutuksiin, alkoivat vuonna 2019.

BASI Pilates

Rael Isacowitz kouluttautui pilateksessa muun muassa Iso-Britanniassa Hana 
Jonesin alaisuudessa 1980-luvun lopulla sen jälkeen, kun hän oli harjoitellut 
Alan Herdmanin ja Avi Shoshanan kanssa Lontoossa (The Society for the Pi-
lates method 2022a).

Vuonna 1989 Rael Isacowitz perusti BASI Pilateksen, joka on nykyään maail-
manlaajuinen pilatesohjaajia kouluttava organisaatio. BASI tulee sanoista Body 
Art and Science International. BASI Pilates kunnioittaa ja vaalii Joseph Pila-
teksen perintöä sisällyttämällä järjestelmään alkuperäiset pilateksen periaatteet, 
liikkeet ja kaikki pilateslaitteet. Se kuitenkin hyödyntää samalla myös uutta tie-
teellistä tietoa ja kehittää harjoitusmuotoa. Esimerkiksi joidenkin alkuperäis-
ten pilatesliikkeiden suoritustekniikkaa on modifioitu. Keskeistä on, että BASI 
Pilateksessa liikkeet on jaettu osioihin, blokkeihin, joita ohjaajat hyödyntävät 
kootessaan tunnin sisältöä. (BASI Pilates 2022.)

Haastattelemamme Maija Paulamäki on kouluttautunut BASI pilates -ohjaa-
jaksi Larry Hallin ja Rael Isacowitzin ohjauksessa. Paulamäki kertoi haastatte-
lussa, että häntä viehätti BASI Pilateksessa nimenomaan sen selkeys.

Nina Saarinen on vuodesta 2014 alkaen tarjonnut oman Pilates Circle -pilatesstudionsa 
matto- ja laitepilateksen täydennyskoulutusta jo valmistuneille pilatesohjaajille. Hän ku-
vaa klassiseen alkuperäiseen pilatekseen perustuvaa koulutustaan näin:
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Hyvin yksilöllinen ja koulutettavan tarpeisiin perustuva koulutus, jossa heti alusta al-
kaen on mukana kaikki Joseph Pilateksen suunnittelemat laitteet ja liikkeet. Koulutuksen 
olennaisin oppi on, että pilates on metodi, joka perustuu yksilöllisiin tarpeisiin ja niihin 
valittuihin laitteisiin ja liikkeisiin. Alkuperäisen tradition mukaisesti kyseessä on enem-
män ns. Apprentice-koulutus ja haluan aina varmistaa, että kouluttamani ohjaajat voi-
vat myös opettaa pilatesta kaikilla klassisilla laitteilla valmistuttuaan.
Nina Saarinen KK050921

Nina Saarisen mukaan hänen koulutuksensa nojaa Romana Kryzanoswskan (The Pilates 
Center) ja Jay Grimesin (Gloria Gasperi) oppeihin, joihin hän on perehtynyt oman kou-
luttautumisensa kautta. Saarinen on suorittanut advance- ja master-tason pilatesopinnot 
The Pilates Centerissä23 sekä Gloria Gasperin ensimmäisen master-koulutuksen24, joka 
alkoi vuonna 2019. 

Samaisena vuonna 2014, kun Nina Saarinen toteutti ensimmäisen pilatesohjaajakoulu-
tuksensa, myös kansainvälinen Peak Pilates -koulutusorganisaatio alkoi kouluttaa matto- 
ja laitepilatesohjaajia Suomessa. Ensin koulutuksia järjesti FAF – Fysioline Academy of 
Finland pääkouluttajanaan Mikko Utecht sekä Utecht oman yrityksensä kautta ja muu-
taman vuoden tauon jälkeen Sanna-Maria Hellstenin yritys PilateSM Tmi. Voidakseen 
saada Peak Pilates® Full Comprehensive -sertifikaatin, ohjaajan on suoritettava kolmita-
soisen koulutuksen kaikki osiot sekä läpäistävä teoria-, tekniikka- ja opetusnäytöt. 

Kati Pylkkäsen pilateskouluttajana ja mentorina on vuodesta 2012 lähtien toiminut en-
simmäisen sukupolven pilatesohjaaja Jay Grimes, jonka The Work -koulutuksesta Pylk-
känen valmistui vuonna 2015. Ennen The Work -koulutusta hän oli kouluttautunut oh-
jaajaksi New Yorkissa Core Pilates NYC -studiolla vuosina 2006–201025. Kati Pylkkänen 
on vuodesta 2021 alkaen tarjonnut Aitopilates Studiollaan Aitopilates® ohjaajakoulutus-
ta26, joka perustuu hänen Jay Grimesiltä saamiinsa oppeihin ja on Pylkkäsen määritel-
män mukaan klassista pilatesta. Hän kertoo koulutuksestaan näin:

23 The Pilates Centerin kaupallisen koulutusohjelman suunnitteli Romana Kryzanowska yhdessä Amy Al-
persin ja Rachel Taylorin kanssa (The Pilates Center 2022).
24 Ymmärtääksemme Jay Grimesin ”Teaching The Work” -koulutukseen on osallistunut vain kutsuttuna18 
pilatesohjaajaa, eikä sitä enää järjestetä. Gloria Gasperi osallistui koulutukseen, ja koulutuksensa jälkeen 
Gasperi alkoi järjestää omaa master-tason pilatesohjaajakoulutusta.
25 Core Pilates Mat Certification 2006–2007 ja Comprehensive Training Course 2007–2010.
26 Aitopilates® ohjaajakoulutus ei itsessään täytä niin kutsutun pitkän pilatesohjaajakoulutuksen tuntimää-
rävaatimuksia. Ohjaajakoulutuksen pääsyvaatimuksena on kuitenkin vahva klassisen pilateksen harjoittelu-
tausta tai Aitopilates® koulutus.
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Keskeistä on se, että koulutuksissa opiskellaan pilatesta. Näin ollen ne eivät erottele mat-
to- tai laitepilatesta toisistaan vaan ne muodostavat kokonaisuuden ja ovat kaikki yksi 
osa pilates-systeemiä. Täten, oppilaat harjoittelevat säännöllisesti koulutuksien ajan ja 
pilatesosaaminen tulee olla kohtuullinen ennen koulutuksiin pääsyä.
Kati Pylkkänen KK160921

4.10 Kuntokeskuspilates ja lyhytkurssit 

Olemme keskittyneet tässä selvitystyössä kirjoittamaan pääasiassa niistä koulutusorga-
nisaatioista, jotka järjestävät Suomen pilatesyhdistyksen määrittelemää pitkää pilatesoh-
jaajakoulutusta27 ja pitkän pilatesohjaajakoulutuksen käyneistä pilatesohjaajista sekä hei-
dän ohjaamastaan pilateksesta. On kuitenkin syytä mainita, että Suomessa on toteutettu 
ja toteutetaan myös muita, pitkää koulutusta lyhyempiä pilatesohjaajakoulutuksia ja pi-
latestunteja.

Vuonna 2006 K&F Professional -lehden kolmannen numeron kannessa julistettiin ”Pi-
lates Suomeen”. Sisäsivuilla kirjoitettiin näin: ”Pilatestunteja tarjotaan lähes jokaisessa 
Suomen liikuntakeskuksessa. Osa tuntikonsepteista on liikuntakeskusten omia tuotteita 
ja osa ns. vapaita tunteja, joissa ohjaajat itse päättävät tunnin sisällön.” (Ranin 2006) 
Samaisessa lehdessä ryhmäliikunnan tuotekoulutuksiin erikoistunut yritys Sportius mai-
nosti Pilates peruskoulutusta, jonka se toteutti tietääksemme ensimmäisen kerran lop-
puvuonna 200628. Sportius pilates -koulutuksen ensimmäinen taso oli kestoltaan kuusi 
koulutuspäivää ja toinen taso kaksi koulutuspäivää. Koulutuksia markkinoitiin yhteis-
työssä Suomen Voimisteluliitto ry:n kanssa myös voimisteluseurojen ohjaajille. 

Monet kuntokeskukset tarjoavat asiakkailleen valmiiksi konseptoituja tuotteita, joiden 
ohjaamiseen ryhmäliikunnan ohjaajat saavat lyhyen perehdytyskoulutuksen. Esimerkik-
si SATS kuntokeskus alkoi kouluttaa ryhmäliikunnanohjaajia Suomessa syksyllä 2005 
(Katajisto 2006), ja myöhemmin myös pilatesohjaajia. Aluksi SATSilla oli oma pilates-

27 Vuonna 2022 Suomen pilatesyhdistys ry:n pitkän pilatesohjaajakoulutuksen kriteerit ovat seuraavat: kou-
lutus on kestoltaan vähintään 6 kk ja koulutus sisältää vähintään 300 opetus- ja harjoittelutuntia, jotka 
jakautuvat esimerkiksi seuraavasti. 100 tuntia käytännön kontaktiopetusta pilatesmenetelmästä, 100 tuntia 
teoriaopetusta pilatesmenetelmästä ja 100 tuntia omakohtaista harjoittelua, pilatestuntien observointia ja 
harjoittelutuntien ohjaamista.
28 Koulutus toteutettiin 21.10.2006–6.1.2007. Sittemmin vuonna 2011 Anna Lindblom möi Sportiuksen 
ryhmäliikuntatuotteensa pilatesohjaajakoulutus mukaan lukien Jutta Österberg-Hurmeelle, joka jatkaa pi-
lates lyhytkurssien toteuttamista kuntokeskuksille ja seuroille Wellness Mentor Oy:n nimissä. Vuonna 2022 
toteutetaan ainakin 60 tunnin (6 koulutuspäivää ja 20 tuntia etäopiskelua) Wellness pilates level 1 -koulutus 
ja 12 tunnin (2 päivää) Pilates Flow -koulutus Oulussa. (Wellness Mentor 2022.)
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tuntikonseptinsa, jossa ryhmäliikunnan ohjaajat ohjasivat lyhyen perehdytyskoulutuksen 
jälkeen videolta opiskelemansa valmiiksi suunnitellun tunnin. Vuonna 2007 pilatestun-
tituote muutettiin sellaiseksi, että ohjaajat kävivät kahden päivän ruotsalaisen Cecilia 
Borgin SATSille kehittämän pilateskoulutuksen, jossa opeteltiin klassisen repertuaarin 
mattoliikkeitä modifioidusti. Koulutuksen jälkeen ohjaajat suunnittelivat itse pilatestun-
nin sisällön. Kahden päivän koulutuksen jälkeen oli vielä yhden päivän jatkokoulutus. 
Tänä päivänä kaikki SATS kuntokeskukset ovat Elixia kuntokeskuksia, joissa pilates-
tunnit, kuten power pilates, ovat valmiiksi konseptoituja tuotteita. Ohjaajat saavat val-
miin ohjelman, jonka he ohjaavat asiakkaille. (Manninen 2022.)

Myöhemmin pilatesohjaajakoulutusmarkkinoille on tullut useita pilatesohjaajakoulu-
tuksia, joita voi luonnehtia lyhyiksi koulutuksiksi. Eräs haastateltava saattoi kiteyttää 
monen pilatesammattilaisen huolen:

Mä näkisin kuitenkin, että tää [pilates] on ammatti, ja mun näkökulmasta tää on tai-
teen ala. Tää on taiteenala ja ammatti, jolla on historia, ja tää on kehittyvä, ja niin, 
suhteellisen nuori verrattuna vaikka esimerkiksi joogaan. Mut et tää on kehittyvä ja 
haarottuva, ja itseänsä etsivä. Ongelmallista tässä on se, että tää [pilates] on iso kokonai-
suus, --- ja sä et hallitse tätä systeemiä nopeesti, vaan tää vaatii oikeesti vuosia, ja tää 
[oma pilatesosaaminen] kultivoituu ja kaunistuu ja paranee vuosi vuodelta, jos tähän 
ikään kuin hyppää mukaan tai perehtyy. Ja ihminen on kärsimätön ja ihminen kehittyy 
loppujen lopuksi sit aika hitaasti. Et sit, jos sä haluat ammatin, --- kahden viikonlopun 
koulutus, niin sitten menee päin mäntyä. 
Anonyymi haastateltava

4.11 Historiasta nykypäivään

Pilatesta ovat olleet tuomassa ulkomailta Suomeen monet eri henkilöt erilaisilla taus-
toilla pidemmän ajan kuluessa. Aineiston pohjalta syntyneen käsityksemme mukaan pi-
lateksen rantautumisessa Suomeen Marja Putkiston erityinen vahvuus oli liiketoiminta, 
tuotteistaminen ja markkinointi; Jarmo Ahosen anatomisen, fysiologisen ja biomekanii-
kan ymmärtämyksen yhdistäminen pilatekseen ja Leena Rouhiaisen klassinen pilates 
ja laitepilatesharjoittelu. Moni haastateltavamme mainitsee Jarmo Ahosen henkilöksi, 
joka on Suomen pilateskentällä vaikuttanut eniten ja vahvimmin pilatesta edistävästi ja 
vienyt pilatesta aktiivisimmin eteenpäin. Sama vahva arvostus Jarmo Ahosta kohtaan 
on nähtävillä myös Suomen pilatesyhdistyksen jäsenille tehdyssä kyselyssä. Jäsenkyse-
lyssä Ahonen mainitaan uraauurtavaksi ja uudistajaksi, Suomen pilateshistorian merkit-
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tävimmäksi tekijäksi, guruksi, pioneeriksi, menetelmän anatomiset perusteet parhaiten 
Suomessa ymmärtäväksi. Erään vastaajan mukaan ”ilman Jamin panosta ja tietotaitoa ei 
meillä olisi nykyisen kaltaista osaamista pilateksen parissa”. 

Myös muut toimijat ovat olleet tuomassa pilatesta Suomeen. Heistä mainittakoon Ma-
rianne Kyrklund, joka kävi ruotsalaisen pilatesohjaajakoulutuksen ja kohdensi Suomessa 
pilatesohjaajakoulutuksensa rajatulle ryhmälle, fysioterapeuteille.

Yksi pilateksen kannalta tärkeä henkilö, jonka usea haastateltava erikseen mainitsi, on 
Mitsi (Efthymia) Pippa. Aineiston perusteella Mitsi Pippa vaikutti henkilökohtaisella 
tasolla paljon monelle. Tästä kertovat esimerkiksi seuraavat sitaatit:

Yks muhun ja varmaan aika moneen suomalaiseen muuhunki ohjaajaan merkittäväs-
ti vaikuttanu ohjaaja oli Mitsi Pippa, joka toimi täällä 2000-luvun alkupuolella. Mä 
luulen, että oiskohan se 2006, kun mä törmäsin ensimmäisen kerran häneen. Mä rupesin 
käymään hänen klassisen pilatesrepertuaarin tunneilla, ja se oli jotain sellasta, jota ei 
ollut ollut tässä muodossa mun mielestä minun saatavilla tai sillein yleisesti saatavilla. 
Että se oli hyvä. Et vaikka koulutuksissa oli tavallaan käyty, et täs on tää repertuaa-
ri, mutta semmosta jatkuvaa, tosi systemaattista klassisen repertuaarin harjotusta, niin. 
Hänen tunneillaan mä kävin sit useita vuosia ja se avas ihan uusia taas mielenkiintosia 
puolia tästä ja mä tiedän, että on muitakin, joille on jääny tästä vaikutteita.
Saara Soikkeli H120821

Et sillonkun Mitsi Pippa oli Suomessa, niin mä kävin Mitsi Pipan yksityistunnilla Mit-
sin koko Suomessa olon ajan. Eli Mitsi Pippa yksityisesti piti
mulle tunnin kerran viikossa eli sieltä mä sain sitten sellaista, että katoin sen olevan mun 
paras pilateskoulutus. Ja sitten toinen tunti oli pilatesohjaajille Mitsin pitämä --- Mitsi 
Pippa oli tärkee, --- Et sen takiahan mä rakastin käydä Mitsin yksilöohjauksessa, että 
hän oli millin tarkka, tosta vähän alaspäin ja tosta ylöspäin ja kun mä tein käsillä näin, 
niin sieltä tuli läiskäisy, että kädet pidetään näin. --- Mä tiesin, että kun mä opetan, 
niin mulla on nää kaikki Mitsin opit mielessä 
Marianne Kyrklund H180821

Ensimmäisiä Suomessa toteutettuja pilateshjaajakoulutuksia voisi luonnehtia modernia 
pilatesta toteuttaviksi (ks. luku 5.3.2). Myöhemmin puhdas klassinen pilates on saanut 
jalansijaa Suomessa, vaikkakin toistaiseksi koulutettujen ohjaajien määrillä mitattuna sil-
lä on vielä marginaalinen asema. 
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Sampo Idstam kiteytti haastattelussaan näin:

Et se tapa, miten koulutettiin ohjaajia sillon 2000-luvun alussa, niin onhan se muut-
tunut ihan hurjasti niistä päivistä. Ja nyt sitä diversiteettiä on tullut paljon enemmän. 
Myös just Suomesta on käyty ulkomailla. Eri suuntauksien ohjaajia on paljon.
Sampo Idstam H060821

Idstamin sitaatti kertoo tämänhetkisestä suunnasta, mikä näkyy aineistossamme vah-
vasti: erilaisia pilatesohjaajakoulutuksia toteutetaan Suomessa yhä enemmän ja ohjaajat 
kouluttautuvat myös ulkomailla. Ymmärryksemme onkin, että vaikka olemme tässä nel-
jännessä luvussa nostaneet esille vain joitakin henkilöitä, esiin nostamiemme henkilöiden 
ympärillä on ollut koko joukko innokkaita ja osaavia ihmisiä, jotka ovat omalta osaltaan 
vieneet pilatesta eteenpäin ja tukeneet yhteisiä ponnisteluja pilateksen edistämiseksi. Osa 
heistä, kuten suuri osa haastateltavistamme, on myöhemmin kouluttautunut (lisää) ulko-
mailla ja kehittänyt pilatesta Suomessa edelleen eteenpäin esimerkiksi toimimalla kou-
luttajina pilatesohjaajakoulutuksissa, järjestämällä omia lyhytkurssejaan ja työpajojaan 
sekä perustamalla omia hyvin varusteltuja pilatesstudioitaan. 

2000-luvun alkupuolella pilatesstudioita oli vielä vähän. Vuonna 2004 perustettiin Jy-
väskylän pilatesstudio, Pilates Place Tampereelle ja Pilates Place Lahteen, jotka kaikki 
olivat pilateslaitteilla varustettuja pilatesstudioita. Vuonna 2005 Sampo Idstam perusti 
Helsingin ensimmäisen sellaisen pilatesstudion, joka keskittyi vain pilatekseen. Se kulki 
aluksi nimellä PilatesLiike, joka muuttui myöhemmin Pilates Helsingiksi ja alkoi järjes-
tää ryhmätunteja myös pilateslaitteilla. 

Taulukoon 6 on kerätty suomalaisen pilateshistorian keskeiset tapahtumat. 
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Taulukko 6 Suomalaisen pilateshistorian keskeisiä tapahtumia.

Vuosi Tapahtuma
1989 ja 1991 Christine Hocking tulee Suomeen ohjaamaan pilatesta Pirkko Ahjon 

ja Sinikka Gripenbergin kutsumana.
1999 Ensimmäinen suomenkielinen pilateskirja ilmestyy, kun Lynne 

Robinsonin ja Gordon Thomsonin kirjoittama kirja ”Body Control 
the Pilates Way” suomennetaan nimellä ”Pilates-menetelmä: Body 
control”.

2000 Elizabeth Larkam kouluttaa Suomessa tiettävästi ensimmäisen pila-
teskoulutuksen.

2000 Method Putkisto Instituutti toteuttaa Suomen ensimmäisen matto-
pilatesohjaajakoulutuksen.

2001 Marja Putkiston ensimmäisenä suomalaisena kirjoittama pilateskirja 
”Method Putkisto – Pilateksella vahvaksi” julkaistaan.

2003–2004 Method Putkisto Instituutti toteuttaa ensimmäisen laitepilatesohjaa-
jakoulutuksen Suomessa.

2003 Suomen ensimmäinen pilatesstudio Helsingin Method Putkisto Pila-
tes Studio perustetaan Helsinkiin.

2004 Pilatesstudioita perustetaan Suomeen ja pilatesstudioihin hankitaan 
pilateslaitteita: Jyväskylän pilatesstudiolle, Pilates Place Tampereelle, 
Pilates Place Lahteen.

2004 Suomen Pilates Yhdistys ry (nyk. Suomen pilatesyhdistys ry) perus-
tetaan.

2005 Tarja Inovaara ja Marjo Rask alkavat kouluttaa matto- ja laitepila-
tesohjaajia.

2005 Helsingin ensimmäinen vain pilatekseen keskittyvä pilatesstudio 
PilatesLiike (myöh. Pilates Helsinki) perustetaan.

2006 Marianne Kyrklund tuo Yvonne Linin Suomeen kouluttamaan pila-
tesohjaajia.

2008 Marianne Kyrklund aloittaa PhysioPilates-ohjaajakoulutukset fysio-
terapeuteille.

2008 Tarja Suoninen aloittaa STOTT Pilates -ohjaajakoulutusten järjestä-
misen Suomessa.

(jatkuu)
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Vuosi Tapahtuma
2008 Helsingin Method Putkisto Pilates Studio muuttuu Somatic Center 

Finland -nimiseksi. Marja Putkisto jatkaa Method Putkisto pila-
tesohjaajien kouluttamista ja Jarmo Ahonen aloittaa Somatic Pilates 
-ohjaajien kouluttamisen.

2010 Marianne Kyrklund aloittaa PilatesHealth-ohjaajakoulutukset liikun-
nanohjaajille.

2014 Peak Pilates aloittaa Suomessa pilatesohjaajakoulutukset.
2014 Nina Saarinen aloittaa Suomessa Pilates Circle -studion pilatesohjaa-

jakoulutukset.
2019 BASI Pilates aloittaa Suomessa pitkän pilatesohjaajakoulutuksen.
2021 Kati Pylkkänen aloittaa Suomessa Aitopilates® -ohjaajakoulutukset.

Kaikki haastateltavat, jotka ottivat asiaan kantaa, olivat yksimielisesti sitä mieltä, että 
historian tunteminen on pilateksen parissa toimiville henkilöille tärkeää. Monen oli vai-
kea kuitenkin pukea sanoiksi perusteluja mielipiteelleen. Moni tyytyi toteamaan esimer-
kiksi näin:

Ainahan se on tärkeetä, että eihän mikään asia ole vaan tässä hetkessä, vaan että sillä 
on juuret ja mistä ne juuret on lähteneet. Mihin se perustuu ja miten se on kehittynyt 
myöskin. 
Anonyymi haastateltava

Ainahan se on hyvä tietää, mistä on lähdetty liikkeelle.
Anonyymi haastateltava

Historian tuntemista pidettiin niin itsestään selvänä, että sitä näytti olevan vaikeaa pe-
rustella erikseen. Pilateksen historian tuntemuksen katsottiin olevan ”pilatesohjaajan 
yleissivistystä”. Toki näkemyksiäkin esitettiin. Historian tuntemuksen tärkeyttä perus-
teltiin sillä, että kun tietää, mistä pilates tulee, voi myös ymmärtää nykyisyyttä sekä sitä, 
mihin laji on menossa. 

Taulukko 6 Suomalaisen pilateshistorian keskeisiä tapahtumia. (jatkuu)
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Pilateksen historian tuntemisen katsottiin antavan myös oikeuden kehittää pilatesta mo-
dernin pilateksen hengessä, koska Joseph Pilateksenkin katsottiin olevan edistyksellinen 
ja halunneen kehittää harjoitusmuotoa uusimman tutkimustiedon mukaan. Parikin haas-
tateltavaa nosti esille sen, että kun ymmärtää, missä kulttuurisessa kontekstissa pilates on 
syntynyt, se auttaa pohtimaan lajia osana tämän päivän kulttuurista kontekstia:

Että kukaan ei keksi pyörää uudelleen tai ymmärtää, että ei ole, et tässä on monta tekijää, 
jotka on osallistunut tämän asian kehittämiseen. Ja sitten ehkä myös jotakin sellasta, että 
ymmärtää, et se ei ole mikään hero [sankari] se Joseph Pilates, vaan se on aikansa tuote ja 
vaikka silläkin on ollut paljon vaikutteita, mutta siihen aikaan, kun näitä kehotekniikoi-
ta tai menetelmiä kehitettiin, niin erityisesti he olivat yksityisyrittäjiä ja kilpailivat asi-
akkaista ja tavallaan itse loi vähän semmosia mestari-identiteettejä, ja myöskin häivytti 
niitä taustavaikuttimia tai taustavaikuttajia. Ja että voi toteuttaa tätä menetelmää, että 
se on haarautunut, että jokainen ohjaaja on vaikuttanut sen muotoon. Se ensimmäinen 
sukupolvi Pilateksen jälkeen on muokannut sitä maaperää, miten sitä toteutetaan, että 
ehkä jotain tällaista on hyvä tiedostaa. Niin, ja että tähän liittyy myös näitä tämmösiä 
sosiaalis-kulttuurisia käsityksiä ruumista ja mitä mikäkin ajankohtanaan on ollut val-
litseva tai  kehkeytyvä ilmapiiri ruumiillisuuden suhteen, että näkisin, että nykyään on 
ehkä tärkeetä huomioida tai tunnistaa myöskin ne ideaalit, ruumisideaalit, mitä pila-
teksen taustalla on. Ja että ne on vaan ideaaleja, että ne ei oo aktuaalisia ihmiskehoja, ja 
että pilatesta pitää soveltaa monenlaisiin kehoihin, ja sitten sitä on aina hyvä tarkastella 
vähän uudestaan, uusissa kulttuurisissa konteksteissa.
Leena Rouhiainen H200821

Historian tuntemisen katsottiin olevan myös edellytys sille, että lajia voidaan kehittää sen 
omassa hengessä yleisesti ja henkilökohtaisesti, jolloin ohjaaja voi luoda oman suhteen-
sa lajiin. Tällöin ohjaaja myös tietää, missä menee pilatesmenetelmän rajat. Esimerkiksi 
Hely Järvinen puhui tästä haastattelussaan:

Kyllä mä nään sen tosi tärkeenä, että kaikki ohjaajat tuntee historian, taustan, mistä 
tullaan, koska ilman sitä tietoa, sä et oikein pysty laittamaan sitä mihinkään kontekstiin 
siihen, että mitä sä sitten oot tekemässä ja miten, et missä se on menossa. Et kaiken kanssa 
tavallaan ajattelen, että se koulutuksen perustakin on siinä, että se vahva perusta, jota 
sä sen jälkeen lähdet muokkaamaan siihen suuntaan, mihin sä itse haluat. Mut kyllä sun 
täytyy tietää se, et mitä siellä on pohjalla, koska se, et jos siitä lähtee ihan jonnekkin omille 
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teilleen ja sitten alkaa asiakkaat kyseleen, mut onks tää pilatesta --- tietää, mitä se on 
ja mistä se tulee ja sitten voi tehdä ne omat valinnat siitä, että okei mä haluan, että mä 
noudatan tätä settiä niinkuin se historiallisesti on tehty tai mä haluan katsoa anatomista 
tai mä haluan spesifisti jotain muuta, et sit sen valinnan pystyy tekeen. Et jos ei oo tietoo, 
niin ei voi.
Hely Järvinen H060821

Kun pilateksen parissa työskentelevä tietää, mitkä ovat menetelmän rajat myös histo-
riallisesta perspektiivistä käsin, hän pystyy arvioimaan, onko laji vielä ”tunnistettavissa 
samaks, samankaltaiseksi tekemiseksi”, kuten Sampo Idstam haastattelussaan ilmaisi. 
Pilateksen historian tunteminen antaa mahdollisuuden sille, että kaikki pilatestoimijat 
voivat kertoa samaa tarinaa.
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5 PILATES TÄMÄN PÄIVÄN SUOMESSA

Edellisen luvun perusteella voi sanoa, että pilates on tuotu Suomeen aluksi pääosin 
mattopilateksena, sillä ohjaajakoulutukset ensimmäisen kymmenen vuoden aikana oli-
vat pääosin mattopilatesohjaajakoulutuksia. Toki yksittäisiä laitteita oli Suomessa jo 
1990-luvun loppupuolelta alkaen, mutta ryhmätunteja ja laiteohjaajakoulutuksia alettiin 
järjestää vasta myöhemmin, jonka jälkeen myös laitepilates on pikku hiljaa levinnyt. Mil-
tä pilateksen tilanne sitten näyttää tällä hetkellä?

5.1 Pilates lajina

Se on yksi kehonhallintamenetelmä muiden joukossa. Pilates lajina on mielestäni enem-
män fyysistä harjoittelua kuin moni muu.
Minja Jämsänen H200921

Näin kuvasi Minja Jämsänen pilatesta harjoittelumuotona, ja moni haastateltava oli 
hänen kanssaan samaa mieltä. Pilates nähtiin fyysisenä ja aktiivisena liikuntamuotona, 
myös eräänlaisena voimisteluna. Kehoon viittaavat ilmaisut, kuten kehonhallinta, ke-
honhuolto, kehollisuus, kehon välisten yhteyksien vahvistuminen, monipuolinen kehon 
harjoittaminen ja kehon linjaus olivat esillä niissä yhteyksissä, joissa pilatesta kuvailtiin 
lajina. Jarmo Ahosen mukaan ”pilateksen yks tärkeimpiä pointteja on se, että meillä ei 
ole irrallisia liikkeitä vaan aina vaikutus, kaikella on vaikutus kaikkeen, että kaikki pitää 
ottaa huomioon yhtä aikaa” ( Jarmo Ahonen H300721). Sampo Idstam kuvasi pilatesta 
jopa runollisesti:

Kun mä liikun, niin mä oisin aina suhteessa mun ympäristöön, pintaan tai välineeseen, 
millä mä liikun. Mä pystyn mukauttamaan mun kehon toiminnan riippumatta siitä, 
missä mä liikun, miten mä liikun. Et mä aina pystyisin hallitsemaan sen liikkeen ja 
ylläpitämään tasapainon ja silti tekemään sen rennosti. --- Mä hallitsen kehoni riip-
pumatta, missä tilanteessa mä olen, mitä liikettä mä teen, missä, ja mä pystyn tekeen sen 
rennolla tavalla. Ja niin, et pääsee flow-tilaan. Et itse asiassa parhaimmillaanhan kehon 
kontrolli on sitä, että mun ei tarvi ajatella sitä, et sit se asia vaan jotenkin tapahtuu ja 
siinä vaan on semmonen hyvä fiilis.
Sampo Idstam H060821
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Aineistomme mukaan pilatesta ei mielletä pelkästään harjoitusmuodoksi, jolla kehite-
tään fyysisesti kehoa ja opitaan taitoa käyttää kehoa, vaan pilateksen nähdään myös lisää-
vän tiedollisia valmiuksia sekä tuntemusta ja ymmärrystä omasta kehosta. Hely Järvisen 
mukaan

Asiakkaissa lähtee isotkin prosessit käyntiin, kun ne alkaa välittämään omasta kehostaan. 
Ja saattaa se koko muu elämä siellä mullistua taustalla sitten ihan sitä kautta, että he on 
ensin käyttäneet vähän aikaa sen oman kehon huoltamiseen.
Hely Järvinen H060821

Pirkko Ahjo totesi näin:

--- [Pilateksen harrastajat] muuttuvat kehon asiantuntijoiksi, oman kehonsa asiantun-
tijoiksi, että oma keho tulee tutuksi ja sen toiminta.
Pirkko Ahjo H120821

Moni haastateltava näki pilateksen tarjoamat mahdollisuudet tutkia omaa kehoaan ja 
mieltään mahdollisuutena myönteiseen ja jopa hyvinkin kokonaisvaltaiseen kehon ja 
mielen muutokseen. Sitä kutsuttiin myös oppimiseksi ja asiakkaiden silmien avautumi-
seksi. Heikki Lempiäinen puhui pilateksesta myös elämänfilosofiana: 

Se [pilates] antaa tilaa henkilökohtaiselle itsetutkimukselle ja itsereflektiolle ja oman liik-
keen ja oman elämän tarkastelulle.
Heikki Lempiäinen H050821

Samoilla linjoilla oli myös Pirkko Ahjo:

--- Yleensä pilatestunnin jälkeen lähtee tasapainoisena myöskin henkisesti pois. Ja se, 
että vähemmän on enemmän. Että jos tulee sellaisia, jotka on tehnyt jotain muuta kuin 
pilatesta, jotka on tottunut pusertamaan ja käyttämään yhtä aikaa koko kehoa ja puris-
tamaan, niin se että saa heidät ymmärtämään, että todella voit tehdä orgaanisesti tätä ja 
miellyttävästi ja virtaavasti, ehkä samalla tavalla elääkin.
Pirkko Ahjo H120821
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Saara Soikkeli puolestaan kuvasi pilatesta elämänhallintaan liittyvänä: 

Kun löydät mahdollisuuksia valita esimerkiksi kehollisesti, niin se heijastuu siihen myös-
kin, et voit löytää, ehkä huomata helpommin mahdollisuuksia valita muutenkin elämässä.
Saara Soikkeli H120821

Haastattelujen mukaan terveydenhuollossa pilates on alettu ymmärtää hyödylliseksi, 
turvalliseksi ja hyväksytyksi liikuntamuodoksi, jota osa lääkäreistäkin suosittelee asiak-
kailleen29. Suosittelemisen edellytyksenä lienee, että pilates on, kuten aineistossamme 
ymmärretään, fysiologisesti, biomekaanisesti ja anatomisesti perusteltua harjoittelua, jota 
ohjataan asiakkaan tarpeita vastaavalla tavalla. Heikki Lempiäisen ajatusta mukaillen pi-
lateksessa tunnistetaan kaikille ihmisille yhteisiä anatomisia ideaaleja, jotka huomioimal-
la kokonaisuus toimii parhaalla mahdollisella tavalla:

Me pyritään tavallaan hiomaan meidän instrumenttia mahdollisimman kauniisti soi-
vaksi.
Heikki Lempiäinen H050821

Kun näin tapahtuu, voidaan pilatesta kutsua Marianne Kyrklundin mukaan ”kokonais-
valtaisesti kehon terveyttä edistäväksi liikunnaksi”. Monella ohjaajalla oli kokemusta 
itsensä kuntouttamisesta vamman tai operaation jälkeen pilateksen avulla. Pilatesta ei 
kuitenkaan ole syytä kutsua kuntoutukseksi, ellei pilatesohjaajakoulutuksen käynyt oh-
jaaja ole fysioterapeutti ja hyödynnä pilatesta osana terveydenhuollon toimintaa. Jos pi-
latesohjaajana toimii muu kuin terveydenhuollon ammattilainen, on monen haastatelta-
van mielestä silloinkin mahdollista pilateksen keinoin ”treenata kuntoon”, koska asiakas 
saattaa tulla ohjaajan juttusille joka tapauksessa vaivansa kanssa. Hely Järvinen kuvasi 
asiaa näin:

29 Pilatesta on käytetty toimintakykyä palauttavana ja ylläpitävänä harjoittelumuotona, mutta pilatesharjoit-
telun vaikutuksista sairauksien hoidossa ja kuntoutuksessa tarvitaan lisää tietoa. Pilatesharjoittelu on nos-
tettu esille esimerkiksi kahdessa Käypä Hoito -suosituksessa (Kipu: Käypä hoito -suositus 2017; MS-tauti: 
Käypä hoito -suositus 2020). On näyttöä siitä, että pilates lievittää lyhytaikaisesti fibromyalgiapotilaiden 
kipua ja parantaa elämänlaatua tehokkaammin kuin rentoutus- ja venytysharjoittelu (Altan ym. 2009). Pi-
lateksesta saattaa olla hyötyä myös MS-potilaan toimintakyvyn ylläpitämisessä ja kohentamisessa (Kalron 
ym. 2017). Viime vuosikymmenten aikana pilates on ollut yksi käytetyimmistä epäspesifin alaselkäkivun 
hoitomuodoista, ja sen katsotaan olevan perusteltu hoitomuoto (Yamato ym. 2015; Joyce & Kotler 2017). 
Suomessa julkaistun väitöskirjatutkimuksen (Taulaniemi 2020) mukaan pilatestyyppinen harjoittelu vähensi 
tehokkaasti naishoitajien alaselkäkipua. Vähintään kerran viikossa harjoitelleilla kipu väheni alkutilanteesta 
43 %, mikä on kliinisesti merkittävä tulos. Kolmessa tuoreessa, laajassa, kansainvälisessä verkostometa-ana-
lyysissä arvioidaan pilateksen olevan tällä hetkellä tehokkain selkäkipua lievittävä harjoitusmuoto (Owen 
ym. 2020; Hayden ym. 2021; Fernandez-Rodriquez ym. 2022).
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Jos sulle tulee asiakas ja sen polvi on kipee, ja se tulee reformerille, ja sä näät, että siellä 
on linjauksessa häiriö, ja sä opetat sitä hyvään linjaukseen, niin samallahan se alkaa 
kuntoutumaan, jos se ongelma on siitä linjauksesta johtuva. Eli ei niitä [pilatesta ja kun-
toutusta] voi erotella tosistaan ja sanoo et täällä sä vaan liikut ja tuolla sä kuntoudut, et 
nää olis jotenkin erilliset jutut, vaan et kyllähän se ihan jo siinä perustunnillakin jo se, 
että se ihminen ehkä oppii käyttämään kehoaan paremmalla tekniikalla.
Hely Järvinen H060821

Voisikin kiteyttää, että moni asiakas saanee apua vaivaansa jo sillä, että pilatesohjaaja 
osaa ohjata anatomisesti, fysiologisesti ja biomekaanisesti oikeisiin suorituksiin ja liike-
ratoihin hakemalla ”esimerkiksi selän keskiasentoa, hyvää niskan asentoa, hartiarenkaan 
hallintaa” (Marianne Kyrklund H180821) ja kannustaa asiakasta ylipäänsä liikkumaan 
omalla tasollaan. Jarmo Ahosen mukaan ”ei oo pelkästään liike, vaan se, että ihmisen 
hyvinvointi paranee liikunnan kautta” ( Jarmo Ahonen H300721).

Kuva 15 Aineistomme mukaan pilates on liikuntamuoto, jossa ei tyypillisesti käytetä musiikkia, 
joka tapahtuu pienryhmissä ja jossa siksi myös ryhmätunnilla saa henkilökohtaista ohjausta. Pi-
latesta ei kuitenkaan ohjata vain ryhmille, vaan tarjolla on myös yksilöohjausta. Kuvaaja: Mervi 
van Veldhoven 2021.
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Kun pilateksella saadaan aikaan muutosta, se on myös ”tuloksia tuottavaa”, kuten Elina 
Heinisuo kertoi:

Saadaan selkäkivut pois; toiset pystyy palaamaan työelämäänsä; vahvistuu sekä henki-
sesti että fyysisesti; pystyy kestämään työelämän rasitteet; pystyy menemään läpi vaikeista 
elämänvaiheista; saa tuen urheiluun, urheilulajiinsa tukevana. Mikä se pilates voi olla, 
on se yksi oma juttu, mikä on täysin minun juttuni kaiken sen elämän keskellä. Siellä on 
niin valtavan hyviä asioita, mitä pilateksella voidaan saada aikaan. 
Elina Heinisuo H101021

Minja Jämsänen luetteli useita syitä, miksi ihmiset tulevat pilatestunnille:

Tunnille tulijoita voivat olla synnyttänyt äiti, joka tulee tunnille treenaa keskivarta-
lonhallintaa, erkauman palautumista tai monipuolista vartalon liikettä. Tai sitte selkä-
kipusia, jotka haluaa oppia treenaamaan kivun kanssa tai jopa päästä kivuista eroon. 
Tai sitten kilpaurheilijoita, jotka haluu hioo kehonhallintataitoja, lisätä liikkuvuuden 
sujuvuutta, hengitystekniikkaa tai keskivartalonlihasten voimistamista. He voivat olla 
myös eläkeläisiä, jotka haluuvat pitää itsestään hyvää huolta. Että hyvin moni-ikäsiä ja 
monivaivasia.
Minja Jämsänen H200921

Edellä olevien sitaattien pohjalta voi myös todeta, että vaikka ohjaaja ei olisi terveyden-
huollon ammattilainen, hänen asiakkaikseen hakeutuu myös asiakkaita, joilla on jotakin 
fyysistä vaivaa.

Hyvin moni haastateltava näkee pilateksen myös oivallisena oheisharjoitteluna urheili-
joille. Ainakin seuraavat lajit mainittiin esimerkkeinä lajeista, joissa pilateksesta voi olla 
hyötyä: golf, tanssi, baletti, ratsastus, tennis, purjehdus, jääkiekko, luistelu, voimistelu ja 
yleisurheilu. 

Pilates miellettiin liikuntamuodoksi, jossa ei tyypillisesti käytetä musiikkia, joka tapahtuu 
pienryhmissä ja jossa siksi myös ryhmätunnilla saa henkilökohtaista ohjausta. Haastatel-
tavista osa piti kuitenkin tärkeänä, että pilatesta ei ohjata vain ryhmille, vaan tarjolla on 
myös yksilöohjausta. 

Ikä ei näyttäisi olevan este pilateksen harrastamiselle, joskaan aivan pienille lapsille ei 
juurikaan ole tarjontaa. Eräs haastateltava kertoi tehneensä pilatesta 9- ja 12-vuotiaiden 
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lastenlastensa kanssa. Iäkkäimmät pilatesasiakkaat haastateltavilla olivat yli 90-vuotiaita. 
Tokikaan pilateksen ei katsottu sopivan kaikille. Haastatteluissa nousi esiin, että asiak-
kaalta vaaditaan aktiivisuutta etenkin, jos ensimmäinen pilatesohjaus, johon hän osallis-
tuu, ei jostakin syystä sovellu hänelle. Voi myös olla, että pilates ei tunnu kaikista asiak-
kaista mielekkäältä liikkumismuodolta. Jos asiakkaan on esimerkiksi vaikea keskittyä ja 
pysähtyä itsensä äärelle, voi pilateksesta olla hankala saada ymmärrystä. Ja joskus asiakas 
on saanut ensimmäisen kokemuksen pohjalta väärän kuvan siitä, mitä laji on. 

Itse haastateltaville pilates on elämäntapa ja -tyyli, ammatti – kaikki kaikessa, mikä näkyy 
esimerkiksi seuraavissa sitaateissa:

En mä pysyis varmaan koossa, ilman pilatesta. --- Pilates on ---, minkä avulla mun 
kehoni pysyy kasassa ja toiminnassa ja voi hyvin.
Pirkko Ahjo H120821

Se on mulle life-long process. Et siin ei oo koskaan valmis. Keho on aina erilainen, riippuu 
omasta vireystilasta, terveydentilasta. Mutta se on ihana, et sillä voi auttaa kaikenikäsii 
ihmisii ja kaikennäkösist ongelmista kärsivii ihmisii ja sit mä sanon, et se on pelastanu 
mun elämän. --- et mä saan tehdä mieleistäni työtä.
Marjo Rask H040921

Se on mun elämäntyyli. --- Hengitän, syön, teen [pilatesta] ja se on kyllä ihan kaikki 
kaikessa ja monesti puhutaan, itsellänikin on ollut vähän tämmönen erilainen haastava 
syksy elämäntarkotuksesta ja mä oon ite sitä mieltä, että elämällä ei ole mitään varsi-
naista tarkoitusta, vaan se on se, mitä sä itse siitä luot. Ja mä oon kyllä luonut sen, että 
se on se pilates ja se, miten mä pystyn sillä auttamaan ihmisiä. Sitä se mulle on: ihmisten 
auttamista pilatesmetodin kautta.
Maija Paulamäki H190821

Aineiston mukaan pilates ja jooga sekoittuvat usein keskenään: ihmiset, jotka katsovat 
lajia etäältä, saattavat tunnistaa pilatestunnin joogatunniksi. Joogan ja pilateksen eroa on 
ulkopuolisen joskus vaikea hahmottaa. Yhdeksi keskeiseksi eroksi haastatteluissa nostet-
tiin taustafilosofia, jota pidettiin joogassa henkisenä ja vähemmän neutraalina kuin pila-
teksessa. Toisaalta esiin nousi myös kokemus siitä, että asiakkaat saattavat kokea pilatek-
sen aloittamisen helpommaksi ja turvallisemmaksi kuin joogan aloittamisen. Marianne 
Kyrklund kuvasi asiaa näin:



95

Mä nään, et ihmiset kokee, et mä voin helpommin mennä pilatekseen kuin mä voin 
mennä joogaamaan esimerkiksi, josset sä oo tehnyt koskaan kumpaakaan. --- Mä oon 
ymmärtänyt, että monella joogasta on mielikuva, että siinä tarvis olla notkee ja se on 
todella vaativaa. Pitkään ollaan samassa asennossa, ja sitten tommonen peruskankee ja 
sidekudos jo jäykistynyt -tyyppi, ni se ajattelee, et ei musta sellaseen oo. Mutta et pilates, 
että se vois ehkä olla sitte helpommin lähestyttävää.
Marianne Kyrklund H180821

Aineiston mukaan pilates mielletään usein myös hyvin kevyeksi liikuntamuodoksi: ”lat-
tiamakoiluks ja hengittelyks”, venyttelyksi ja rentoutumiseksi. Erään haastateltavan mu-
kaan, se, että pilates on vain hengittelyä, on saattanut syntyä sellaisen kokemuksen kautta, 
”jos pilatestunnilla on keskitytty pilateksen kuudesta periaatteesta vain hengitykseen”. 
Minja Jämsäsen asiakkaat ovat kirjoittaneet hänen palautevihkoonsa kysymyksen ”mitä 
pilates on” alle seuraavaa ( Jämsänen luki haastattelussa vihkosta suoraan):

Pilates on itsensä huoltamista, liikuntaa, hiljentymistä, rentoutumista, kehonhallintaa, 
vartalon hallintaa, keskivartalon vahvistamista, asennon hahmotusta, lantionpohjan 
voimistamista, hyvä oloa, kivaa, omaa aikaa, keskivartalon harjottelua. Lihakset ren-
tona, ei jännitysniskaa, hyvä ryhti, rauha, keskittyminen, tuki, tehokas, kehonhallinta, 
lempeää, itsensä kuuntelua, liikkuvuutta. Haasteita kropalle, vatsa ja selkä tiukkenee. 
Kaikki ryhtiä rakentavat liikkeet samassa paketissa.
Minja Jämsänen H200921

Haastateltavienkin mukaan pilates mielletään yleisesti myös kehonhuolloksi ja mind and 
body -tyyppiseksi liikuntamuodoksi, mikä lieneekin oikea tulkinta. Tosi asiassa pilates-
tunnista saa rakennettua osallistujien tarpeiden mukaan kevyen ja helpon sekä hyvinkin 
rankan ja haastavan – ja kaikkea siltä väliltä. Kun asiakkaat ovat tulleet kokeilemaan 
pilatesta, he ovatkin saattaneet todeta, että ”huh onpa tää rankkaa, en mä tajunnut että 
tää on tämmöstä voimisteluu”, kuten eräs haastateltava kuvasi. Haastateltavista osa olikin 
sitä mieltä, että moni ei välttämättä tiedä, mihin on tulossa, kun tulee ensimmäistä kertaa 
pilatestunnille. Pilates voi olla ollut sanana tuttu, mutta sen sisällöstä on mielikuva, joka 
ei ehkä vastaakaan todellisuutta. Pilates mielletään joka tapauksessa useimmiten mat-
topilatekseksi. Vain harva tietää, että pilates on kokonaisuus, joka tarkoittaa sekä mat-
to- että laiteharjoittelua. Eikä kaikille pilates ole sananakaan tuttu. Toisaalta taas osan 
kokemuksen mukaan pilatestunnille tulijat alkavat jo tietää, mistä on kyse. Pirkko Ahjo 
kertoi näin:
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Ne, jotka pilateskurssille hakeutuu ja ilmoittautuu, niin heillä jonkinlainen tieto jo on, tai 
ainakin luulevat, että heillä on tieto, ja kurssikuvauksethan on tässä meidän ohjelmassa 
ja netissä --- Eli ihan tavallaan valikoitunutta porukka jo, kun tulevat tunneille. Mutta 
en usko, että ihan noin kadun ihminen kovasti pilateksesta tietää.
Pirkko Ahjo H120821

Myös pilateksen tunnettuudesta ”suuren yleisön” keskuudessa oltiin eri mieltä: osa haas-
tatelluista näkee, että ”suuri yleisö ei tiedä, että pilatesta on olemassa” ja osa haastatelluista 
puolestaan näkee, että tunnettuus on hyvä ja ihmiset ovat alkaneet ymmärtää, mitä pila-
tes on. Aineiston perusteella voisi kiteyttää, että vaikka pilates sanana alkaa olla kaikille 
tuttu, sen sisältö ei ole vielä kirkas kaikille. Kuten Elina Heinisuo sanoi: ”sen (pilateksen) 
ytimen tietää harva” (Elina Heinisuo H1010219).

5.2 Pilateksen periaatteet pilateksen ytimenä

Pilateksen periaatteiksi on vakiintunut kuusi asiaa: hallinta eli kontrolli, tarkkuus eli täs-
mällisyys, keskittyminen, liikkeen virtaavuus, hengitys ja keskustan käyttö. Kuten kaksi 
haastateltavaa totesi, periaatteet eivät ole peräisin Joseph Pilatekselta, vaan hänen jälke-
läisiltään (ks. Friedman & Eisen 1980; ks. luku 3.1). Yksi haastateltava tosin erikseen 
totesi periaatteet Joseph Pilateksen määrittelemiksi ”elementeiksi”, joten periaatteiden 
alkuperä ei liene kaikille ohjaajille kirkas. Pilateksen periaatteet nähtiin myös erityisesti 
tanssin kautta tutuiksi tulleina periaatteina: kaksi haastateltavaa kertoi, että tietyt peri-
aatteet, kuten virtaavuus, hallinta, keskittyminen tai keskustan käyttö, olivat heille tärkei-
tä, mutta alun perin ensisijaisesti tanssin kautta.

Pilateksen tulkittiin perustuvan periaatteille ja niitä pidettiin yleisesti hyvinä, tärkeinä, 
keskeisinä ja ajankohtaisina asioina. Monien mielestä kaikkien kuuden periaatteen pi-
täisi olla pilateksessa läsnä ja toteutua. Maija Paulamäen mielestä ”on aika idioottivarma 
kulmakivi saada kokonaisvaltainen pilatestunti, kun pitää ne periaatteet mielessä” (Maija 
Paulamäki H190821). Hän myös kannusti ohjaajia miettimään, mitä periaatteet tarkoit-
tavat kunkin omassa ohjauksessa, jotta asiakkaat saavat syvän ymmärtämyksen ja ke-
hollisen tietoisuuden yhdestä liikkeestä tai koko tunnista. Asiakkaiden on periaatteiden 
avulla mahdollista kehittyä. Toisaalta koettiin kuitenkin, ettei ohjaaja välttämättä puhu 
asiakkailleen pilateksen periaatteista niiden omilla nimillään, vaan ”ne vaan on siellä”. 
Pilateksen periaatteet ovat ikään kuin sisäänrakennettuina pilatesohjauksessa. 
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Pilateksen kuutta periaatetta ei välttämättä pidetty kuitenkaan ehdottomina, ristiriidat-
tomina tai riittävinä. Eräs haastateltava osasi tunnistaa, että eri pilateksen koulukunnis-
sa saattaa olla erilaisia painotuksia. Esimerkiksi Hely Järvinen ja Sampo Idstam nosti-
vat esille STOTT Pilateksen omat anatomiset periaatteet, jotka täydentävät pilateksen 
kuutta periaatetta. Järvisen mukaan jos ”ne (STOTT Pilateksen) anatomiset asiat to-
teutuu kehossa, niin ne muut pilateksen periaatteet tulee, ne tulee seurauksena” (Hely 
Järvinen H060821).

Aineiston mukaan pilateksen kuusi periaatetta ymmärrettiin sisällöllisesti kuitenkin eri 
tavoilla. Yleisesti ajateltiin, ettei minkään pilateksen periaatteen pitäisi korostua, eikä 
mitään periaatetta tulisi jättää poiskaan. Jos joku periaate piti nostaa ylitse muiden, mai-
nittiin silloin hallinta, mutta senkään ei katsottu yksin riittävän. Hallintaa pidettiin tär-
keänä, koska se viittasi Joseph Pilateksen pilatekselle ensin antamaan nimeen ”control-
logy”. Hallinnalla tarkoitettiin muun muassa oman kehon mukauttamista ympäristön 
vaatimuksiin sekä hallittuja ja ikään kuin ”oikeita” liikeratoja. Joskus kontrollointi voi 
kuitenkin mennä liian pitkälle. Maija Paulamäki kuvasi asiaa näin:

Välillä mennään siihen, että me pelätään niin sitä kehon keskustan hajoamista, hallinnan 
hajoamista, että me ei uskalleta antaa enää sen liikelaajuuden kasvaa. Et me ohjaajat 
saatetaan huomaamatta lähteekin rajoittaa asiakkaan liikkuvuutta ja liikelaajuutta sil-
lä, kun me keskitytään niin tarkkaan, että nyt säilytä toi lantio, nyt tosi tiukkaan tosi kes-
kiasennossa, älä vie jalkaa sinne, kun nyt, nyt, huomaatko sulla falskaa tuolta. Niin siinä 
kans näkee eroja. Et osa pysyy tosi mielellään siellä tosi tiukassa keskustan hallinnassa, 
eikä uskalla lähteä rikkomaan ulospäin. Ja sitten taas toiset kannustaa asiakkaita kokei-
lemaan, että hei kokeile, jos sä meetkin tonne, et ei siinä huonosti käy, et kokeile. Tunneksä 
kehossa, mitä nyt tapahtuu? --- Mun mielestä on tosi tärkeetä kannustaa ihmisiä isoihin 
liikeratoihin. Et onhan se missä tahansa fyysisessä lajissa, et jos me halutaan kehittyä, 
ainut tapa oppia jotain ja kehittyä on epäonnistumisen kautta. Et kyl se välillä täytyy 
uskaltaa rikkoo rajoja, niin sit löytää ne uudet rajat sieltä. Mielestäni minun tehtävä on 
lisätä ihmisten liikeratoja, ei pienentää niitä, hallinnan rajoissa. 
Maija Paulamäki H190821

Leena Rouhiainen ikään kuin jatkaa Paulaniemen ajatuksia sanomalla näin:

Sitä [hallintaa] pitää viisaasti ajatella ja soveltaa tilanteissa. --- Hirveen tärkeetä an-
taa tilaa keholle reagoida ja kuulla kehon reaktioita myöskin, eikä vain ohjeistaa kehoa 
toteuttamaan. Ja tämän vuoropuhelun kanssa leikkiminen ja sen välisen tilan säätelyn 
avaaminen on musta arvokasta, jos ajattelee noita keho-mieli-ulottuvuuksia tässä.
Leena Rouhiainen H200821
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Kuva 16 Pilates on hallittua ja tarkkaa työskentelyä omalla keholla. 
Kuvaaja: Mervi van Veldhoven 2021.
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Tarkkuudesta puhuttiin haastatteluissa erikseen hyvin vähän. Se mainittiin kyllä tärkeä-
nä periaatteena, mutta se tuli avatuksi oikeastaan vain sellaisessa yhteydessä, jossa mai-
nittiin alkuasentojen tärkeydestä. 

Keskittyminen nähtiin läsnäoloksi, rauhoittumiseksi ja pysähtymiseksi oman kehon ää-
relle sekä laskeutumiseksi pilateksen tekemiseen. Vaikka pilatesharjoituksessa voi sulkea 
ikään kuin kaiken muun kuin käsillä olevan hetken pois, aivoja ei voi laittaa ”narikkaan”, 
koska pitää ajatella, mitä tapahtuu. Merja Soanjärvi pohti näin:

--- juuri se, että sä joudut keskittyy siihen, se kaikki muu asia unohtuu eli sä keskityt jo-
honkin liikkeeseen, niin onhan se hienoo, kun pääsee tuntee sitä omaa kehoaan vähän pa-
remmin. Niin, mun mielestä vielä se on hienoa, kun näkee asiakkaan, joka kehittyy. Mä 
annan tietyt tipit ohjaajana, mutta en ohjaa liikaa. Se on kaikkein parasta, kun huomaa, 
että asiakas itse hiffaa jonkun asian kehostaan ja huomaa, et mulla on tässä tää rajote ja 
sit se rajote joskus siitä jopa korjaantuuki, niin se on aika hienoa. --- Niin juuri se fokus, 
et ne keskittyy omaan kehoonsa, tekee laatua, ei määrää.
Merja Soanjärvi H150921

Sitaatista kävi ilmi myös se, kuinka keskittymistä voisi kutsua myös hyväksyväksi tietoi-
seksi läsnäoloksi, joka auttaa tekemään havaintoja omasta kehostaan ja ymmärtämään 
sitä. Eräs haastateltava kutsui pilatesta tietynlaiseksi meditaatioksi, koska siinä keskity-
tään tekemiseen, itseensä, hengitykseen, eikä voi ajatella mitään muuta.

Virtaavuutta kutsuttiin myös flow’ksi, joka ei ”oo semmonen vähän töks, töks”. Virtaavuu-
den haluttiin ilmenevän erityisesti siinä, kuinka ohjaaja sitoo eri pilatesliikkeet toisiinsa 
niin, että koko tunti ei koostu vain yksittäisistä liikkeistä. Parhaimmillaan virtaavuus voi 
antaa euforisen olotilan asiakkaalle, mutta myös ohjaajalle, kuten Soanjärvi kuvailee:

Sitten vielä, kun tulee se virtaavuus jossain ohjelmassa, sitten lopulta, jos päästään sem-
moseen virtaavaan olotilaan niin, voi että sitä. Sen takia jaksaa tätä ohjausta tehdä, kun 
kattoo, kun kaikki vaan tekee ja itse vaan kattelee, et tossa ne nyt osaa tän ohjelman ja ne 
tekee tätä ja se menee hienosti ja näkee, et ne on aivan semmosessa euforisessa tilassa sitten 
sen tunnin jälkeen niinkuin ohjaajanakini voit olla. Sä oot saanu siitä ihan mahtavan 
olon, vaikket oo varsinaisesti tehny sitä ohjelmaa, mut ihan kuin sä oisit tehny sen. Sä oot 
puhunu ja mielessäs käyny liikkeet lävitse.
Merja Soanjärvi H150921
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Pilateksen periaate hengitys on puhututtanut viime aikoina, mikä näkyi muun muassa 
Yvonne Vauhkosen haastattelussa:

Mä oon kuullut, että sitä hengitystä ei enää hirveesti korostettais, mut sit mä itse ajattelen 
näin, että kun se oli kuitenkin pilateksen tärkeä periaate. --- Mä oon kuullut näin, mutta 
en tiedä, että onko näin totta, et nyt on joitakin tunteja, ettei enää korosteta hengitystä.
Yvonne Vauhkonen H190721

Myös Heikki Lempiäinen oli huomannut, että ohjaajat suhtautuvat hengitykseen eri ta-
voin. Hän itse pohti, että valitsee mielellään asiakkaan tarpeiden mukaan, millä tavalla 
hän ohjaa hengitystä.

Yleisesti ajateltiin, että ensisijaista on se, että asiakas hengittää ja tekee liikkeet itsel-
leen sopivassa hengitysrytmissä. Tämä koettiin tärkeäksi siksikin, että moni haastateltava 
oli kokenut hengityksen ohjaamisen tai hengityksen oppimisen hankalaksi. Asiakkaat 
saattavat esimerkiksi jäädä pohtimaan, mihin suuntaan pitikään hengittää, jolloin liike 
helposti pysähtyy. Asiakkaalle hengittäminen voi olla vaikeaa myös siksi, että kehossa on 
jännitystiloja. Hengitystä haluttiin kuitenkin erikseen ohjata, koska oikeanlaisen hengi-
tyksen katsottiin rytmittävän liikettä, ohjaavan ja tukevan liikkeiden tekemistä, auttavan 
lihasten aktivoitumisessa ja kytkeytymisessä sekä aktivoivan parasympaattista hermostoa 
ja rauhoittavan kehon tekemisen äärelle. Jarmo Ahosen mukaan hengityksen tutkimus 
edistyy koko ajan, ja hänen mielestään olisi puute jättää sitä ohjaamatta. 

Hengityksen ohjaaminen nähtiin ikään kuin työkaluna, jolla auttaa asiakasta. Vaikka 
hengitystä ohjattiin, se katsottiin opittavan pikku hiljaa. Eräs haastateltava oli ratkais-
sut asian niin, että hän ohjaa alussa hengitystä vähän ja asiakkaan edistyessä enemmän. 
Toinen haastateltava oli opetellut sanomaan asiakkaalle, että ”jos mun hengityssuunnat 
ei sovellu sulle tai sun on niitä vaikee tänään ymmärtää tai ottaa harjoitukseen mukaan, 
niin unohda ja vaan hengitä”. Huomionarvoista oli, että moni haastateltava kertoi muut-
taneensa hengityksen ohjaamistaan tai suhtautumistaan siihen vuosien varrella, vaikka 
muutoksen suunta ei ollutkaan kaikilla sama. Osalla suhtautuminen oli muuttunut ”ren-
nommaksi”, osa oli alkanut kokea hengityksen ohjaamisen yhä tärkeämmäksi ja osa taas 
oli alkanut ohjata hengitystä aiempaa vähemmän tai valikoivammin. Marianne Kyrklund 
nosti esille tekemänsä havainnon, että fysioterapiassa ei ole oikein ymmärretty liikkeen ja 
hengityksen yhdistämistä. Hänen mukaansa nyt, kun on alettu mennä kohti aikaisempaa 
kokonaisvaltaisempaa ihmiskäsitystä, biopsykososiaalista mallia, on myös hengityksen 
merkitys alkanut korostua fysioterapiassa.
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Keskustan käyttö tarkoitti aineiston perusteella alaselkää tukevien lihasten, ydintuen ak-
tivointia, jota myös ” power house’n” (voimatalo) aktivoimiseksi kutsuttiin haastatteluissa. 
Marja Putkisto kiteytti, että ”kaikessa yksinkertaisuudessaan pilates on keskustaliikuntaa” 
(Marja Putkisto H250821) ja korosti haastattelussaan moneen otteeseen, kuinka kes-
kustaliikunnalla ja keskustan käytöllä on yhteyksiä suomalaiseen naisvoimisteluun (ks. 
myös luku 3.2 laatikon teksti). Ydintuen nähtiin linkittyvän kaikkiin liikkeisiin. Toisaalta 
esiin nousi myös näkökulma, jonka mukaan keskivartalon korsetti otetaan usein jo liian 
tiukasti mukaan liikkeisiin. Vaikka tukevuutta tarvitaan keskivartaloon, ei ole tarkoituk-
senmukaista ”jäykistää liikkeitä liikaa esimerkiksi liian kovalla ydintuella, jotta hengitys 
ei kärsi” (Merja Soanjärvi H150921). Leena Rouhiainen jatkoi teemasta näin:

Et ei voi jättää sitä powerhousea vain yhteen käyttöön, vaan sit täytyy tehdä vastahar-
joituksia ja rentoutusharjoituksia ja maanitella kehoa monipuolisesti.
Leena Rouhiainen H200821

Edellä Merja Soanjärven sitaatissa kävi ilmi, että keskustan käyttö ja hengittäminen lin-
kittyvät toisiinsa. Moni muukin haastateltava kuvasi eri tavoin, kuinka periaatteet kie-
toutuvat toisiinsa. Esille nostettiin myös esimerkiksi, että ilman keskittymistä on vaikea 
hallita liikettä ja että hengittäminen tukee hallinnan säilymistä. Yvonne Vauhkonen ki-
teytti pilateksen periaatteista näin:

Kun ne periaatteet on hallussa, niin se muuttaa sen tunnin rakenteen ja sen miten kehoa 
käytetään ja miten liikutaan. Eli sillä me, sillä me erotutaan näistä muista, joogasta ja 
muusta liikunta jutuista.
Yvonne Vauhkonen H190721

5.3 Pilatesohjaajakoulutus Suomessa

Neljännessä luvussa kirjoitimme, kuinka ja milloin eri kouluttajatahot ovat aloittaneet 
pilatesohjaajakoulutukset Suomessa. Kouluttajatahot linkittyvät vahvasti myös Suomessa 
tänä päivänä läsnä oleviin koulutussuuntauksiin.
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5.3.1 Kouluttajatahot 

Tässä selvityksessä tunnistamme 10 organisaatiota, jotka tällä hetkellä järjestävät Suo-
men pilatesyhdistyksen jäsenyyskriteerit täyttäviä pitkiä30 pilatesohjaajakoulutuksia tai 
ohjaajakoulutuskokonaisuuksia, joiden yksittäiset opintojaksot yhdessä muodostavat pit-
kän pilatesohjaajakoulutuskokonaisuuden (taulukko 7). Kansainvälisten koulutustahojen 
koulutuksissa pitkästä ohjaajakoulutuksesta käytetään usein nimitystä ”comprehensive” 
eli ”kattava” koulutus. 

Taulukko 7 Pitkiä pilatesohjaajakoulutuksia järjestävät tahot tämän päivän Suomessa.

Organisaatio ja 
pääkouluttaja

Koulutus Ensim-
mäisen 
koulu-
tuksen 
toteut-
tamis-
vuosi

Kenen 
tai keiden 
oppeihin 
perustuu, 
jos tunnis-
tettavissa

Koulu-
tuksen 
luonne*)

Suomessa
valmistunei-
den ohjaajien
määrä (pitkä 
koulutus; 
syksyyn 2021 
mennessä) 

Method Put-
kisto Insituutti
(Marja 
Putkisto)

Method Putkisto 
Pilates -ohjaaja,
matto ja laite

2000 Gordon 
Thomson

n. 300

Pilates Place 
Lahti
(Tarja
Inovaara)

Pilatesopettaja, 
matto ja laite

2005 Mehgan 
Hoffman

4

Pilates Place 
Tampere
(Marjo Rask)

Pilatesopettaja,
matto ja laite

2005 Mehgan 
Hoffman, 
Lolita San 
Miguel

Moderni 14

Somatic Center 
Finland 
( Jarmo 
Ahonen)

Somatic Pilates 
-ohjaaja, 
matto ja laite

2008 Somaat-
tinen, 
moderni

n. 400

30 Pitkä pilatesohjaajakoulutus on kestoltaan vähintään 6 kk ja sisältää vähintään 300 opetus- ja harjoittelu-
tuntia. Ohjaajakoulutukset sisältävät usein teoriaopiskelua ja käytännön opetusta, itsenäistä harjoittelua sekä 
näyttö- ja loppukokeet.

(jatkuu)
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Organisaatio ja 
pääkouluttaja

Koulutus Ensim-
mäisen 
koulu-
tuksen 
toteut-
tamis-
vuosi

Kenen 
tai keiden 
oppeihin 
perustuu, 
jos tunnis-
tettavissa

Koulu-
tuksen 
luonne*)

Suomessa
valmistunei-
den ohjaajien
määrä (pitkä 
koulutus; 
syksyyn 2021 
mennessä) 

Suomen 
Terveysliikun-
tainstituutti
(Marianne 
Kyrklund)

PhysioPilates® 
-ohjaaja, 
matto

2008 Alan 
Herdman

Kun-
touttava, 
moderni

n. 250–300 
fysioterapeut-
tia**)

Pilates Finland
(sertifioidut 
STOTT Pilates 
-kouluttajat)

STOTT Pilates 
-ohjaaja, 
matto ja laite

2008 Moira 
Merrithew

Moderni ”Kymmeniä, 
ei satoja.”
(Tarja 
Suoninen 
KK090921)

FIHF - 
Finnish 
Institute of 
Health and 
Fitness
(Minna Määttä, 
Heikki 
Lempiäinen)

PilatesHealth® 
-ohjaaja,
matto (erillisenä 
täydennyskoulu-
tuksena laitekou-
lutustakin)

2010/
2014

Moderni n. 200****)

PilateSM Tmi 
(Sanna-Maria 
Hellsten)

Peak Pilates® 
Full Compre-
hensive, matto ja 
laite

2014 Klassi-
nen

49*****)

Taulukko 7 Pitkiä pilatesohjaajakoulutuksia järjestävät tahot tämän päivän Suomessa. 
(jatkuu)

(jatkuu)
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Organisaatio ja 
pääkouluttaja

Koulutus Ensim-
mäisen 
koulu-
tuksen 
toteut-
tamis-
vuosi

Kenen 
tai keiden 
oppeihin 
perustuu, 
jos tunnis-
tettavissa

Koulu-
tuksen 
luonne*)

Suomessa
valmistunei-
den ohjaajien
määrä (pitkä 
koulutus; 
syksyyn 2021 
mennessä) 

Pilates Circle
(Nina 
Saarinen)

Pilates Circle 
-studion 
ohjaajakoulutus 
(aik. Contro-
logy-koulutus),
matto ja laite

2014 Romana 
Kryza-
noswska ja 
Jay Grimes

Klassi-
nen

Noin 10

BASI Pilates 
(Natascha 
Eyber, Hanna 
Manninen ja 
Leena Syrjälä)

BASI 
Comprehensive 
Teacher, 
matto ja laite

2019 Rael 
Isacowitz

4

Taulukko 7 Pitkiä pilatesohjaajakoulutuksia järjestävät tahot tämän päivän Suomessa. 
(jatkuu)

*) Kouluttajatahon itse määrittelemänä. 
**) Luvussa mukana olevat ohjaajat ovat suorittaneet PhysioPilates® -ohjaajakoulutuksen 
tasot I–III, jolloin ohjaaja on käynyt ns. pitkän pilatesohjaajakoulutuksen.
***) FIHF Oy aloitti PilatesHealth -ohjaajakoulutuksen järjestämisen vuonna 2014. Pila-
tesHealth -ohjaajakoulutusta järjesti aiemmin vuosina 2010–2013 Suomen Terveysliikun-
tainstituutti.
****) Luvussa mukana olevat ohjaajat ovat suorittaneet PilatesHealth® -ohjaajakoulutuksen 
tasot I–III, jolloin ohjaaja on käynyt ns. pitkän pilatesohjaajakoulutuksen.
*****) Luku sisältää sekä täyden comprehensive sertifikaatin (matto ja laite) suorittaneet, mut-
ta myös ne, jotka ovat saaneet pelkän matto-sertifikaatin, joita on luvussa valtaosa ja joiden 
lukumäärä ei ole saatavilla.
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Eniten pilatesohjaajia kouluttaneita tahoja ovat Method Putkisto Pilates -ohjaajia kou-
luttava Method Putkisto Instituutti, Somatic Pilates -ohjaajia kouluttava Somatic Cen-
ter Finland, PhysioPilates -ohjaajia kouluttava Suomen Terveysliikuntainstituutti sekä 
PilatesHealth-ohjaajia kouluttava FIHF - Finnish Institute of Health and Fitness Oy. 
Näille kouluttajatahoille tunnusomaista on se, että pääkouluttajien lisäksi he käyttävät 
ohjaajakoulutuksissaan myös muita ammattilaisia, jotka ovat usein ulkomailla hankitun 
koulutuksen ja pitkän kokemuksen omaavia kouluttajia. Koulutusorganisaatiot ovat va-
kiinnuttaneet paikkansa pilatesohjaajia kouluttavina tahoina, ja ne ovat usein tunnettuja 
tahoja myös muiden kuin pilatesohjaajien keskuudessa.

Pieniä organisaatioita, joissa yrityksen omistaja toimii itse ainoana kouluttajana, on ym-
märryksemme mukaan tällä hetkellä kolme: Tarja Inovaaran Pilates Place Lahti, Marjo 
Raskin Pilates Place Tampere sekä Nina Saarisen Pilates Circle31 . Heille yhteistä on 
kouluttajan useamman ulkomailla käydyn perusteellisen pilatesohjaajakoulutuksen, pit-
kän pilatesohjaajakokemuksen sekä oman harjoittelun myötä rakentunut vankka am-
mattitaito. Nina Saarinen edustaa klassista koulukuntaa. Näiden kolmen ammattilaisen 
kouluttamia pilatesohjaajia on kuudentoista vuoden aikana kertynyt yhteensä alle kol-
mekymmentä, mikä ei ole suuri määrä. Toisaalta heidän koulutuksensa perustuvat pit-
kälti yksilöllisten tarpeiden huomioimiselle ja vaativat myös osallistujilta omistautumista 
ja sitoutumista ehkä eri tavoin kuin mitä isoja ryhmiä kouluttavien tahojen pilatesohjaa-
jakoulutuksissa vaaditaan. 

Suomessa operoivien pilatesohjaajakoulutusorganisaatioiden kolmannen ryhmän muo-
dostavat ne tahot, jotka edustavat isoja kansainvälisiä pilatesbrändejä. Näitä ovat BASI 
Pilates, PilateSM Tmi, joka toteuttaa Suomessa Peak Pilates -ohjaajakoulutusta, ja Pi-
lates Finland, joka järjestää Suomessa STOTT Pilates -koulutuksia. Moni suomalainen 
pilatesohjaaja on käynyt näiden brändien ohjaajakoulutuksen ulkomailla, mikä kävi ilmi 
myös haastatteluissamme, ja osa heistä toimii kouluttajina esimerkiksi Somatic Cen-
ter Finlandin Somatic Pilates -ohjaajakoulutuksissa. Suomessa kansainvälisten brändien 
ohjaajakoulutuksia ei ole järjestetty niin säännöllisesti kuin neljän suurimman ja tunne-
tuimman koulutusorganisaatioiden koulutuksia.

31 Mainittujen pienten kouluttajien joukkoon lukeutuu myös klassista koulukuntaa edustava Kati Pylkkäsen 
Aitopilates Studio. Se ei kuitenkaan ole mukana taulukossa 7, koska Aitopilates® ohjaajakoulutus ei itsessään 
toistaiseksi täytä Suomen pilatesyhdistyksen jäsenyyskriteerit täyttävän pitkän pilatesohjaajakoulutuksen 
tuntimäärävaatimuksia.
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Suurin osa pilateskouluttajatahoista järjestää matto- ja laiteohjaajakoulutusta. Poikkeuk-
sena on vain Terveysliikuntainstituutti, jonka PhysioPilates-ohjaajakoulutus on pelkäs-
tään mattokoulutus. Suuri osa näistä koulutusorganisaatioista järjestää erikseen matto- ja 
laiteohjaajakoulutuksen, ja pitkän pilatesohjaajakoulutuksen statuksen saamiseen saattaa 
riittää vain pitkä mattopilateskoulutus. Klassista koulukuntaa edustava Pilates Circlen 
Nina Saarinen korosti kouluttajakyselyssä kouluttavansa pilatesta, joka ei erittele, onko 
kyseessä matto- vai laitepilates. Samaa korosti klassisesta suunnasta myös koulutuskyse-
lyyn vastannut Aitopilates Studion Kati Pylkkänen (ks. luku 4.9).

Pitkien pilatesohjaajakoulutusten lisäksi koulutusorganisaatiot järjestävät pilatesohjaajil-
le täydennyskoulutuksina erilaisia lyhytkoulutuksia, seminaareja ja konferensseja. Näissä 
tilaisuuksissa nähdään usein kouluttajina myös ulkomaisia pilatesohjaajia ja -kouluttajia.

Aineistomme mukaan Suomessa toteutettavan pilatesohjaajakoulutuksen taso on korkea 
myös kansainvälisesti vertailtuna. Heikki Lempiäisellä on tästä omakohtaista kokemusta: 

Mä en oo koskaan kokenut mun Suomen koulutuksen jälkeen, että mä olisin kokenut val-
tavan suuria ahaa-elämyksiä enää sit ulkomailla. Vaan mulla on aina ollut olo, että mun 
Suomen koulutukset on ollu itse asiassa tosi hyviä verrattuna sit esimerkiks joidenkin 
kollegoiden kokemuksiin, jotka on ollut samalla kurssilla. Että periaatteessa Suomen pi-
latesohjaajakoulutukset on ollut tosi hyvä pohja. --- Ihmiset tulee näihin koulutuksiin, 
missä mä oon ollut, tosi paljon kevyemmin ja keveimmin tietotaidoin, ettei oo tarvinnut 
hävetä sitä omaa itseensä, vaikka ehkä se häpeämisaste ois voinut olla aika iso. Mutta et 
koskaan ei ole ollut olo, että mä en tiedä tästä asiasta riittävästi tai mä en ois riittävän 
kykenevä tekemään näitä reissuja. 
Heikki Lempiäinen H050821

Jarmo Ahonen on saanut suomalaisista pilatesohjaajista hyvää palautetta ulkomaisilta 
kouluttajilta:

Alun perin meidän ohjaajakoulutus oli 24 päivää, tosi pitkä. --- Jos vertaa sitä: Ameri-
kassa ohjaajakoulutukset on paljon lyhyempiä. Ja sitten toi Ken Endelman ja al. kävi tuol 
Balanced Bodylta meillä. Niillähän on oma ohjaajakoulutus myös. Ja kun me pyydettiin, 
jos he vois olla vähän selkänoja meidän toiminnalle, niin vois liittyy heidän systeemiin. 
Niin Ken katto meidän ohjaajakoulutusta, ja katto meidän ohjaajii ja sano, että mihin te 
meitä tarviitte? Että teillä on paljon parempi ohjaajakolutus kuin meillä. Mä olin, että 
ihan totta? Niin, sillon tuli vähän semmonen fiilis, että ehkä me ollaan turhan vaatimat-
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tomia täällä Suomessa. Et me tehdään täällä jotain ihan hyvinkin. Ja nyt kun mä katon 
näitä, kun meiltä valmistuu ja niitä, jotka hakee meidän kolutukseen tänä päivänä, niin 
se on niin hyvä jo tullessaan. Et sit, kun ne lähtee meiltä koulutuksesta ulos, niin mä 
ajattelen, et mist näin hyvii ohjaajii voi tulla? Niitten näytetunnit on ihan loistavia, 
lopputyöt on ihan loistavia. Ja sit ne on hyvii tyyppejä. Et kyllä musta on ilo tervehtii 
sitä porukkaa, jota tapaa tuolla.
Jarmo Ahonen H300721

Jarmo Ahonen kertoi myös hänen pilateskouluttajansa Jennifer Staceyn sanoneen hä-
nelle, että ”hän ei oo missään nähnyt niin hyvätasoisia ohjaajia, kuin meillä --- hän sano, 
et hän on opettanut niin monessa maassa Euroopassa ja myös Amerikassa paljon, että 
hän ei ole missään nähnyt niin hyvä tasoista porukkaa, kuin meillä” ( Jarmo Ahonen 
H300721). Jarmo Ahonen toivookin, että hyvästä tasosta pidetään kiinni: 

Se on tosi tärkeetä erottautuu koko ajan sillä, että me ollaan hyvin koulutettuja, tarpeeks 
pitkä koulutus, meillä on hyvä kokemus, että tää perustuu johonkin, et se ei oo pikakoulu-
tus. Siinä toi Pilatesyhdistyshän tekee hyvää työtä, että koko ajan valvoo sitä, että ketkä 
voi tulla jäseniksi, et pitää olla joku hyvä koulutus takana. Eli se, mitä kautta sen tekee, 
niin sillä ei oo välii, mut se et on tämmönen valvova elin siinä, joka sitten ainakin kattoo, 
et jos on jäsen, niin on ainakin kunnon koulutus.
Jarmo Ahonen H300721

Osin pilatesohjaajakoulutusten tasoa ilmentää koulutuksista valmistuneet ohjaajat, joi-
den ammattitaitoakin pidettiin hyvänä. Kuitenkin vaikka ohjaajakoulutus olisikin laadu-
kas ja pitkä, se ei tietenkään takaa että, valmistuneet ohjaajat ovat hyviä pilatesohjaajia. 
Hyväksi pilatesohjaajaksi kehittyminen vaatii myös paljon omaa aktiivisuutta: omaa pi-
latesharjoittelua ja ohjaamista. Siten pelkkä hyvän koulutuksen käyminen ei vielä riitä, 
kuten eräs haastateltava totesi:

Mutta totta kai nekin ohjaajat vasta aloittaa eli se ennen kuin heillä on sit se kymme-
nen tai kahdenkymmenen vuoden kokemus. Et meitä, jotka on sitä jo pitkään tehnyt, 
ei tietenkään ole vielä kovin montaa. Et tällä hetkellä voin xx:n [eräs pilatesohjaajia 
kouluttava taho] puolesta sanoa, että on haastavaa löytää hyviä ohjaajia, jotka myöskin 
sitoutuis siihen työhön ja ottais sen, et tää on se juttu, mitä mä teen. Et moni tekee paljon 
kaikkee, ja vähän jotain ohessa ja sit se näkyy laadussa. 
Anonyymi haastateltava
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Eräs haastateltava ennusti, että kilpailu ohjaajakoulutusten välillä saattaa jopa laskea pi-
latesohjaajien tasoa:

Mä vähän pelkään näin, että kun kilpailu on niin kovaa, siis näitten kouluttajien kesken, 
että se tasokin rupee tippumaan. Että kun silloin aikoinaan ei kaikki päässyt sinne ohjaa-
jakoulutukseen. Ja mulla on nyt jotenkin tämmönen tunne, että kaikki pääsee, ketkä ha-
luaa. --- Kel on rahaa maksaa. Niin, sit se tasokin vähän, et kyllähän se on ilman muuta 
selvä on, että jos sulla on liikunnan tai fysioterapian tausta takana ja lähdet pilatesohjaa-
jakoulutukseen, niin onhan sulla ihan erilainen tausta lähteä sitten ohjaamaan, kun joka 
lähtee jostakin toimistotyöstä, koska hän joutuu… – en mä sitä sano, että hehän voi olla 
todella hyvä ohjaaja, en mä sitä sano olleenkaan. Mut se justiin näin, että kun ihmisillä 
saattaa olla, kun ne hakeutuu koulutukseen, että niillä on jonkinlainen mielikuva, että 
se on niin ihanaa ja helppoo. Se varmaan kuulostaa niin helpolta, kun me vedetään sitä 
tuntia, että se menee soljuen läpi, että toi on niin helppoo ja ihanaa ja noin. Et se onkin 
sitten se haaste siinä ohjaamisessa. 
Anonyymi haastateltava

Toisaalta pilatesohjaajien tasoa pidettiin myös vaihtelevana, hajanaisena ja kirjavana sen 
takia, että markkinoilla on myös lyhytkursseja, joiden avulla ei koettu päästävän hyvään 
pilatesohjaamiseen. Erään haastateltavan mukaan koulutusten on oltava riittävän pitkiä, 
niissä on oltava riittävän isot tuntimäärät, niiden on oltava riittävän laadukkaita, mitä 
kautta olisi mahdollisuus tulla myös hyviä ohjaajia. 

5.3.2 Pilatessuuntaukset

Kysyimme haastateltaviltamme, mitä pilatessuuntauksia tai koulukuntia he tunnistavat 
tällä hetkellä Suomessa. Keskeinen huomio oli se, että vastauksissa pilatessuuntaukset 
linkittyvät koulutusta järjestäviin tahoihin ja laitevalmistajiin. Eräs haastateltava totesi 
näin:

--- näitä suuntauksia on paljon. Niin kaikki varmaan perustuu sinne Joseph Pilateksen 
työhön. Et sieltä se kaikki on lähtenyt, mutku se on lähtenyt hyvin piankin jakautumaan 
sieltä, ja on tullut heti näitä eri koulukuntia.
Anonyymi haastateltava
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Moni mainitsi Suomessa vallitsevina suuntauksina pilatesohjaajakoulutuksia järjestä-
vät tahot ja niistä erityisesti Method Putkisto Instituutin, Somatic Center Finlandin 
ja Suomen Terveysliikuntainstituutin. Lisäksi mainittiin pilatessuuntauksina kansainvä-
lisistä pilatesbrändeistä STOTT Pilates, BASI Pilates, Peak Pilates ja Lolita’s Legacy. 
Toisaalta myös moni tunnisti maantieteellisesti Yhdysvaltojen itärannikolla painottuvan 
klassisen pilateksen suuntauksen ja länsirannikolla painottuvan moderniin, holistiseen 
ja kuntoutukseenkin viittaavan suuntauksen; Kanadan STOTT Pilateksen suuntauksen 
fysiologiaan ja anatomiaan painottuvana sekä Englannissa mattopilatekseen painottuvan 
modernin pilateksen suuntauksen. Esimerkiksi Jarmo Ahonen on käynyt sekä Yhdys-
valtojen itä- että länsirannikon suuntauksen mukaisen pilatesohjaajakoulutuksen ja hän 
kuvasi niiden eroja näin:

West Coasthan [Yhdysvaltojen länsirannikon pilatestyyli] on huomattavasti sallivampi 
ja luovempi. Voi tavallaan ottaa tämmösiä, lähtee kehittelee sitä ohitse sen klassisen pi-
lateksen. Kun taas tää East Coast [Yhdysvaltojen itärannikon pilatestyyli] on aikalailla 
strict [tiukka]: että tässä on klassinen ohjelma, näin tehdään, piste. Ja West Coast on taas 
Ron Fletcherin maailmaa, joka on tanssija ja sen oman tanssitaustan kautta lähti kehit-
telemään sit erilaisia kuvioita. Ja sitten ehkä tyypillinen sanonta, kun mä kysyin Jenni-
feriltä [Stayce] kerran, että Can I do it like this [voinko tehdä tämän näin] ja vastaus oli, 
että Jarmo, this is California, you can do anything you want [tämä on Kalifornia, voit 
tehdä, mitä haluat].
Jarmo Ahonen H300721

Pilatesohjaajan ei kuitenkaan ole aina helppoa tunnistaa eri pilatessuuntauksien eroja. 
Minja Jämsänen kertoi näin:

Mäki aina välillä mietin, ett mikä niitten [pilatessuuntausten] ero on, et mäkään en 
oikein tiedä, tunnista, et mikä niitten ero. Mä luulen, et niiss kaikissa on sama, et kaikki 
tiet vie Roomaan, kaikilla kouluttajilla, tai sen koulutustahon, niin niil on ehkä pieniä 
näkemyseroja siitä, et mitä se pilates on, vaikka kaikissa on varmaan samat periaatteet, 
ehkä käytetään pikkusen erilaista sanastoo sen asian viemiseksi eteenpäin sille asiakkaal-
le, mut mäkään en tiedä mikä niitten ero on. --- Mä tiedän, niit on eri tahoja, jotka 
kouluttaa, ja mä ymmärrän et niiss on vähä eri vivahde, mutta sitte mäkään en voi sanoo 
asiakkaalle, et en mä tiiä, mitä niil on eroo.
Minja Jämsänen H200921
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Merkille pantavaa on se, että hyvin moni haastateltavistamme oli käynyt useamman eri 
suuntauksen koulutuksen, jolloin suomalaista tapaa ohjata pilatesta voisikin kutsua Hely 
Järvisen mukaan eräänlaiseksi sulatusuuniksi tai Maija Paulamäen mukaan hybridiksi. 
Tällöin koulukuntaero ei tulekaan välttämättä siitä, mikä on käydyn koulutuksen nimi, 
vaan siitä, miten ohjaaja lähtökohtaisesti suhtautuu liikkeen tekemiseen ja mikä on kai-
ken kaikkiaan ohjaajan tausta sen lisäksi, että hän on pilatesohjaaja. Siten kaikki ohjaajat 
eivät välttämättä enää edustakaan selkeästi yhtä pilatessuuntausta, vaikka pilatesohjaaja-
koulutuspohja tulisikin yhden tai useamman tietyn koulukunnan kautta. Moni haastatel-
tava totesi, etteivät pilatessuuntaukset ”oo ristiriidassa keskenään, --- vaan ne täydentää 
toisiaan”. Sampo Idstam totesi, että 

ainakin itse haluan ajatella sen niin, että on paljon hyviä suuntauksia, kaikesta voi oppia.
Sampo Idstam H060821

Pilatessuuntauksista puhuttaessa keskeiseksi jaoksi muodostui aineiston perusteella klas-
sinen ja moderni pilates, mihin jakoon olemme aikaisemminkin viitanneet. Klassisella 
pilateksella voidaan aineistomme mukaan tarkoittaa sitä perintöä, jonka pilateksen ke-
hittäjä Joseph Pilates jätti jälkeläisilleen pilatesliikkeiden muodossa. Silloin puhutaan 
klassisista pilatesliikkeistä, joita tehdään matolla tai laitteilla sekä klassisesta repertuaa-
rista, joka kytkee tietyllä laitteella tehtävät klassiset liikkeet kokonaisuudeksi. Esimerkik-
si mattopilatekseen Joseph Pilates loi 34 klassisen liikkeen sarjan, klassisen repertuaarin, 
josta voidaan varioida aloittelijoiden, keskitason harrastajien ja edistyneiden sarja. Joseph 
Pilates kuvasi klassisen mattorepertuaarin kirjassaan Pilates’ Return to Life Through 
Controllogy, mutta esimerkiksi klassisesta reformer-pilateslaitteella tehtävästä sarjasta 
on olemassa vain kuvataulukkoja (Rincke 2019). Siten meillä on erilaisia näkemyksiä 
siitä, mikä on vaikkapa alkuperäinen reformerilla tehtävä klassinen repertuaari. Heikki 
Lempiäinen kuvasi asiaa haastattelussa näin:

Meillä on olemassa eri näkemyksiä siitä, mikä on esimerkiksi klassinen reformer-sarja. 
Romanalla [Kryzanowska] oli omansa. Hyvin lähellä on Jay Grimesin opettama sarja, 
tai siinä on jotain pieniä poikkeuksia lähinnä aika kosmeettisia, mutta ne on taas tosi 
tarkkaa, että ne tehdään just tietyllä tavalla. Romanalla oli useempi tapa tehdä niitä. 
--- siellä oli esimerkiksi keskitason sarjassa, kaksi erilaista plakaattia, joita sä voit seurata 
ja miten tavallaan tuntirakenne järjestyy sitä kautta.
Heikki Lempiäinen H050821
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Aineiston perusteella havaitsimme, että on monta tulkintaa siitä, miten jako klassisen ja 
modernin pilateksen välillä muotoutuu. Esimerkiksi eräs haastateltava kertoi näin: ”mä 
en tiedä sen klassisen sisältöö sinänsä”.

Usein, kun haastateltavat puhuivat klassisesta pilateksesta, he tarkoittivat erityisesti klas-
sisia liikkeitä ja mattopilateksen klassista repertuaaria, joka sai määreekseen adjektiiveja 
rankka, tiukka, vaikea ja vaativa. Moni oli sitä mieltä, että klassinen mattorepertuaari on 
niin vaativa, ettei sitä voi ohjata monellekaan asiakkaalle tai ”lasarettiinhan siitä mentäi-
siin sitten”, kuten eräs haastateltava totesi. Useampi haastateltava otti kantaa myös siihen, 
kuinka keho tottuu, jos pidättäydytään samoissa liikekieleltään suppeiksi arvioiduissa 
liikkeissä ja tehdään ne aina samalla tavalla. Eräs haastateltava kertoi näin:

Variaatiot on supertärkeitä. Tää pilatesrepertuaari, josta toiset puhuu klassisena reper-
tuaarina, on hyvin kuitenkin vielä kapea näkemys siitä, miten ihmiskeho liikkuu. Koska 
jos sitä, niitä perusliikkeitä – siellä tulee kaikki liikesuunnat kyllä – mut jos ne tehdään 
aina samassa järjestyksessä ja aina tietyllä tavalla, keho alkaa degeneroitua siitä, koska 
keho tarvitsee voidakseen hyvin sitä, että liikettä varioidaan, sitä tehdään hyvin kol-
miulotteisesti eri suuntiin,
Sampo Idstam H060821

Puhuttaessa klassisesta pilateksesta pilatessuuntauksena tai koulukuntana tarkoitettiin 
haastateltavien mielestä useimmiten sitä, että pilatesmenetelmää kokonaisuudessaan 
harjoitetaan niin lähellä sen alkuperäistä pilatesmenetelmää kuin mahdollista. Tällöin 
liikemateriaali pitäytyy klassisessa, liikkeiden järjestys on tietynlainen, matto- ja laitepi-
lates linkittyvät saumattomasti yhteen ja käytettyjä pilateslaitteita on modifioitu mah-
dollisimman vähän. Klassisen pilateksen koulukunnan edustajien mukaan pilatesharjoit-
telu kannattaa useimmiten aloittaa reformer-laitteen kanssa, ja siirtyä vasta myöhemmin 
mattoharjoitteluun, jotta vaativimmat klassiset mattoliikkeet on ylipäänsä mahdollista 
suorittaa. Näin myös moni haastateltavakin asian näki:

Mä ajattelen, et se on pilateksen yksi määritelmä yhdenlaisesta liikemäärästä, et mikä 
on klassista. Plus sitten pilateslaitteet, jotka auttaa kehon hahmottamiseen ja kehollisen 
toiminnan ylläpitoon joko vahvistavasti tai liikkuvuuden näkökulmasta helpottaen tai 
sitten avustaen. Laitepilatestunneilla saadaan kehollista ymmärrystä laajennettua, jot-
ta ihminen pystyy kehollisesti tekemään mattopilatesliikkeet, jotka on haastavimmat. Et 
näin mä sen nään: laiteet auttaa, ne on yks apuväline mattopilatestreeniin. Ja tokihan se 
lisää keho-liikemateriaalia, että tehdäänkö laitteilla vai matolla.
Anonyymi haastateltava
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Koska kaikilla pilatesohjaajilla ei ole käytössään pilateslaitteita, joilla helpottaa klassisten 
mattoliikkeiden tekemistä, ”tarvitaan muuta materiaalia siihen, muuta liikettä siihen ym-
pärille, jotta voidaan tähdätä joihinkin klassisen repertuaarin harjoitteisiin” – kuten eräs 
haastateltava totesi. Kokonaan oma kysymyksensä tietysti on, kenen kohdalla pilateshar-
joittelussa on tarpeen tähdätä juuri klassisen liikemateriaalin osaamiseen.

Osa haastateltavista ymmärsi, että klassisen liikemateriaalin osaaminen voi olla joskus 
myös itsetarkoituksellista, ja yleisesti ohjaajien katsottiin olevan velvoitettuja hallitse-
maan klassiset liikkeet, erityisesti mattosarjasta.

Klassisen repertuaarin myös katsottiin tarjoavan hyvää haastetta niille, jotka sitä kaipaa-
vat. Kokenut pilatesohjaaja kuvasi klassisia liikkeitä näin:

Sehän on ihan akrobaattista se klassinen pilates, että se on tietyille taitolajeille soveltuva 
asia, että se ei ole kyllä rehabilitation-osastoa. Eikä normi-ihmiselle muuta kuin tämmö-
senä haaveena, et jos oikein haluu tsempata ja lähtee kehittämään itteensä. Eikä se ole eri 
ikäkausille sopivaa, se on nuoren kehon, se klassinen pilates.
Anonyymi haastateltava

Tulkintamme mukaan lähes kaikki haastateltavat kuitenkin näkivät pilateksessa tärkeiksi 
monia muita tavoitteita kuin itse klassisten liikkeiden osaamisen. Aineistossamme pi-
lateksen nähdään yleisesti palvelevan yksilön omaa tavoitetta. Esimerkiksi urheilijalla 
pilateksen nähdään olevan oheisharjoittelumuoto, jolla tähdätään parantamaan niitä 
ominaisuuksia, joita juuri omassa lajissa tarvitaan ja tähdätään oman lajin huippusuo-
ritukseen. Kuntoutujan kohdalla pilateksella tähdätään toimintakyvyn parantumiseen. 
Monet pilatesharrastajat haluavat pilateksen avulla vaikuttaa hyvinvointiinsa ylipäänsä. 
Näiden tavoitteiden saavuttamisessa voi auttaa klassisen pilatesliikkeen harjoittaminen, 
mutta usein tavoitteeseen nähdään päästävän parhaiten modernin pilateksen keinoin. 
Jarmo Ahonen kiteytti painokkaasti, että

pilates taipuu niin moneen muuhunkin, niin sen takii mä pidän sitä vähän kapeena, että 
mennään vaan klassisen kautta.
Jarmo Ahonen H300721
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Klassisen koulukunnan rinnalla olevaa toista koulukuntaa kutsutaankin melko vakiin-
tuneesti Suomessa moderniksi32 pilatekseksi. Kuitenkaan kaikki haastateltavamme eivät 
tunnistaneet modernin pilateksen käsitettä, vaan nimesivät sen erikseen kysyttäessä esi-
merkiksi ”comtemporary’ksi” (= nykyaikaiseksi), ”soveltavan pilateksen koulukunnaksi”, 
”tanssilliseksi pilatekseksi” tai ”tärkeäksi harjoitteluksi toiminnan ylläpitämiseksi”. Tul-
kitsimme kuitenkin asiayhteyksistä, että he tarkoittivat samaa kuin mitä tässä tarkoite-
taan modernilla pilateksella. Eräs haastateltava kiteytti asian niin, että ”klassinen pilates 
on se historia, mistä kaikki se on lähtenyt ja sitten moderni on lisännyt siihen anatomisen 
tietämyksen”. Modernin koulukunnan edustajat painottavatkin pilatesmenetelmän aktii-
vista kehittämistä tieteelliseen tietoon pohjautuen ja omaan tekemiseen kriittisesti suh-
tautumista. Heikki Lempiäisen mukaan modernin pilateksen lähtökohta on ”moderni 
anatomia, moderni fysiologia ja moderni liikuntatiede” (Heikki Lempiäinen H050821). 
Kehittämispainotusta perusteltiin aineistossa sillä, että Joseph Pilates kehitti ja hioi me-
netelmäänsä itsekin koko elämänsä ajan. Pilates olikin kiinnostunut anatomiasta ja fy-
siologiasta (Rincke 2019). Jarmo Ahonen arvioi, että Joseph Pilates ”olisi todennäköisesti 
jatkanut tiedon etsimistä ja soveltamista omaan metodiinsa, eikä olis varmastikaan py-
sähtynyt siihen, mitä tää 34 liikettä siinä kirjassa on, olis varmasti tullu sitte lisää tietoo, 
kirjaa ja muuta”. Osa Pilateksen seuraajista onkin halunnut jatkaa pilateksen kehitystyötä 
edelleen. Modernissa pilateksessa on keskeistä lähteä liikkeelle asiakkaan tarpeista, eikä 
klassisista pilatesliikkeistä. Hely Järvistä mukaellen voisi kiteyttää, että keskeistä on muo-
kata liikettä asiakkaalle, eikä asiakasta liikkeeseen. 

Moderniin pilatekseen liitettiin aineistossa myös sanoja luovuus, vapaus, innovatiivisuus 
ja joustavuus. Yvonne Vauhkonen kertoi saaneensa luovuuteen kannustusta Jarmo Aho-
selta:

Mä muistan, kun mä olin laiteohjaajakoulutuksessa, niin Jami sano näin, että kun siel-
läkin on ne klassilliset liikkeet --- että leikkikää sillä laitteella, --- jos te keksitte jotakin, 
ei sen takia, että keksitään hauskoja liikkeitä, vaan et mikä auttaa asiakasta menemään 
eteenpäin, kehittää sitä asiakasta. Niin käyttäkää sitä oppia. Mä oon käyttänyt sekä lat-
tiatunneille että laitteille. 
Yvonne Vauhkonen H190721

Tulkintamme mukaan kaksitoista haastateltavaamme lukeutui modernin pilateksen 
edustajiksi; kolmen osalta asia ei käy yksiselitteisesti ilmi, vaikkakin painotus lienee mo-

32 Moderni pilates -käsite on ilmaantunut ymmärryksemme mukaan kirjallisuuteen ensimmäisen kerran 
australialaisen Penelope Lateyn (2001, 281) artikkelissa. Hän käy artikkelissaan läpi pilateksen eri variaati-
oita ja nostaa esille kaksi suuntausta: klassisen repertuaarin sekä modernin pilateksen.
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derni, ja yksi kertoi toteuttavansa sekä modernia että klassista pilatesta. Siten aineistos-
samme painottuu modernin pilateksen suuntaus, mikä ei kuitenkaan ole suoraa seurausta 
siitä, että suomalaisessa pilateshistoriassa koulutukset ovat olleet pääosin moderniin pi-
latekseen painottuvia mattopilatesohjaajakoulutuksia. Monet haastateltavistamme ovat 
nimittäin opiskelleet ulkomailla sekä klassista että modernia pilatesta ja päätyneet näiden 
koulutusten pohjalta edustamaan modernia pilatesta. 

Klassisen ja modernin pilateksen suuntausten koettiin välillä kilpailleen keskenään, mut-
ta pääsääntöisesti tilanteen nähtiin nyt rauhoittuneen. Kenenkään ei nähdä hyötyvän 
kollegojen ”keskinäisestä nokittelusta”. Aineistossa korostettiin klassisen ja modernin pi-
lateksen vuoropuhelua niin, että ne tukevat toisiaan. Moni haastateltava totesi, että jokai-
sen (matto)pilatesohjaajan on osattava klassinen (matto)pilatesrepertuaari, jonka nähtiin 
olevan kaiken perusta. Modernin pilateksen kannattajaksi lukeutuva Heikki Lempiäinen 
kuvasi asiaa näin:

Mä rakastan sitä klassista menetelmää ja mun mielestä se on tärkee, mun mielestä se 
on mun ajattelua ja mun treenaamista elävöittävä asia. Mun mielestä sitä ei missään 
tapauksessa sais irrottaa tästä modernista, vaan mun mielestä kaikki, jotka tekee niin 
sanottua modernia pilatesta, on tärkee tuntee historiaa ja on tärkee tuntee ne juuret. Ja 
sit kun ne tuntee tarpeeks hyvin, niitä elementtejä pystyy käyttämään ja miettimään et, 
missä vaiheessa mä astun irti niistä klassisista kaavoista ja missä vaiheessa mä palaan 
niihin ---.
Heikki Lempiäinen H050821

Maija Paulamäki reflektoi Heikki Lempiäisen lähestymistapaa pitäen sitä esimerkillise-
nä:

Heikin lähestymistapa itse pilatesmetodia kohtaan. Hänellä on ihan valtavan laaja tie-
to-taito. Mutta se, että hän on hyvin uskollinen itse metodille, että hän ei huutele sitä, 
mikä on klassista ja mikä on modernia, vaan pilatesmetodi on pilatesmetodi ja se toimii 
sellaisenaan. Ja mun mielestä Heikki luo semmosta turvaa kaikille meille, että ei sillä oo 
väliä kumpaa koulukuntaa sä edustat siinä. ---
Maija Paulamäki H190821

Mikään pitkä pilatesohjaajakoulutus ei ohitakaan Joseph Pilateksen luomaa mattopi-
lateksen klassista repertuaaria, vaan se on olennainen osa koulutusta. Sen sijaan kaikki 
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pitkät ohjaajakoulutukset eivät pidä sisällään koulutusta pilateslaitteilla ohjaamiseen. Si-
ten automaattisesti kaikki pilatesohjaajat eivät ole laitepilatesohjaajia, eikä heillä siten 
välttämättä ole pilateksen koko menetelmäkokonaisuus hallussa. 

Jarmo Ahonen kertoi arvostavansa klassisen koulukunnan edustajia siinä, että heidän 
ansiostaan ”klassinen pysyy elossa”. Hän myös näki niin, että jos modernissa pilateksessa 
käytetään esimerkiksi istumaanrullaus-liikkeessä apuvälineenä kuminauhaa tai käsipai-
noa, moderni pilates tukee klassista, mikäli tavoitteena on oppia klassinen pilatesliike. 
Moni ohjaaja kertoi myös itse harjoittelevansa klassista pilatessarjaa ja pitävänsä siitä, 
vaikkei voikaan sitä asiakkailleen ohjata samalla tavalla kuin itselleen. 

Klassinen ja moderni pilates näyttäytyivät keskenään erilaisina harjoittelumuotoina, joil-
la on toisistaan poikkeavat tavoitteet, kenties toisistaan poikkeavat laitteet, joilla liikkeitä 
harjoitetaan, erilainen tapa suhtautua liikkeeseen sekä erilainen liikevalikoima. Heikki 
Lempiäinen vertailee sitaatissaan esimerkiksi klassisia ja moderneja pilateslaitteita:

Sua tarvii opettaa historiallisella laitteella ja klassisella sapluunalla pidemmän aikaa ja 
pidemmällä aikavälillä. Ja sit sä saat sen eron, että tää tuntuukin nyt erilaiselta kuin 
toisella laitteella esimerkiksi. Sit alkaa tajuta, et okei, molemmathan on hyviä laitteita, 
mutta niillä oikeestaan pystyy tekemään vähän eri asioita.
Heikki Lempiäinen H050821

Klassisen tai modernin pilateksen ei nähty olevan oikea tai väärä tapa harjoittaa pilatesta, 
ne vain sopivat eri käyttötarkoituksiin ja täydentävät toisiaan. Erään haastateltavan sa-
noin ”on sama metodi erillä tavalla lähestyttynä”. Keskeistä vaikutti olevan se, että jokai-
sen pilatesohjaajan tulee tavalla tai toisella luoda oma suhteensa klassiseen pilatekseen. 

Keskustelu klassisesta ja modernista pilateksesta ei suinkaan ole vain suomalaisen pi-
lateskentän ilmiö, vaan myös kansainvälisesti on käyty keskusteluja, kuten esimerkiksi 
Maija Paulamäki kuvaa:

Mä oon ollut vapaaehtoisena noissa Pilates Method of Alliancen koulutuksissa, varmaan 
vuos 2009 oli eka kerta kun mä olin, ja mä oon siellä varmaan ollut 2010, 11, 12 ja 13 
tosi, tosi, tosi monta vuotta. Ja siellä sitten toki oon päässyt näkeen olemassa olevia elde-
reitä ja paljon eri koulukuntia ja keskustelua, että mikä on klassista ja mikä ei ole klassista 
ja mikä on oikein ja mikä on väärin ja tällasta.
Maija Paulamäki H190821
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5.4 Pilatesohjaajana Suomessa

Luvun 5.3.1 taulukosta 7 voi laskea, että Suomessa on karkeasti arvioituna noin 1300 
pitkän pilatesohjaajakoulutuksen käynyttä pilatesohjaajaa. Osa on käynyt useamman ta-
hon koulutuksen ja saattaa siksi olla luvussa mukana useamman kerran. Lisäksi Suomes-
sa on jonkun verran myös ulkomailla koulutuksen saaneita pilatesohjaajia, jotka eivät ole 
käyneet Suomessa pitkää pilatesohjaajakoulutusta. Vuoden 2021 lopussa Suomen pila-
tesyhdistykseen kuului jäsenenä 327 pitkän pilatesohjaajakoulutuksen käynyttä ohjaajaa. 

5.4.1 Matto- ja laitepilatesohjaajia

Kysyimme haastateltaviltamme, kuinka he löysivät pilateksen pariin. Moni oli saanut en-
sikosketuksensa pilatekseen oppilaitoksen, kuten Teatterikorkeakoulun tai Sibelius-Aka-
temian opintojaksolla tai kurssilla, jossa on joko mainittu pilates tai jossa pilates on ollut 
mukana yhtenä opetetuista kehonhuoltomenetelmistä. Neljä haastateltavaa kertoi tutus-
tuneensa pilatekseen ensimmäisen kerran ulkomailla esimerkiksi opintomatkan tai ul-
komailla opiskelun yhteydessä. Esimerkiksi Heikki Lempiäinen kertoi olleensa vuonna 
1996 tai 1997 Lontoon Laban Centerissä tanssi- ja liiketerapian johdantokurssilla, jossa 
yhteydessä hän oli päässyt kokeilemaan pilatesta:

Siellä Laban Centerissä oli pilatesstudio. Mä muistan sen paikan. Se näytti oudolta tai 
semmoselta jumppasalimaiselta. Ja sit yhtenä päivänä ennen lounasta sieltä pilatesstu-
diolta tuli nainen sanomaan, että nyt hänellä ois vapaa aika, et haluaako joku tulla ko-
keilemaan pilatesta. Mä en tiennyt oikeastaan asiasta yhtään mitään ja nostin käden 
ylös ja sit mä kävin. Se oli mun elämän ensimmäinen pilatestunti. --- Se ei jäänyt mulle 
vahvan voimakkaasti mieleen, mut se jollain tavalla jäi jonnekin takaraivoon. --- Ja sit 
kulu kauan. ---
Heikki Lempiäinen H050821

Heikin sitaatista kävi ilmi, että hänen ensimmäinen kokemuksensa pilateksesta ei vie-
lä saanut häntä innostumaan liikuntamuodosta. Tämä oli tyypillistä monelle muullekin 
haastateltavalle: ensimmäisestä pilateskokeilusta tai -tunnista saattoi kulua vuosia, jopa 
vuosikymmen ennen kuin haastateltava sai seuraavan kokemuksensa pilateksesta. Hely 
Järvinen kertoi, että hänen ensimmäinen kokemuksensa pilateksesta ”oli ihan kamalaa 
ja mä aattelin, et mä en ikinä tämmöstä laija ainakaan, ja se jäi sitten siihen ne kokeilut” 
(Hely Järvinen H060821. Pirkko Ahjo kommentoi, että ”enkä voinut kuvitellakaan, että 
musta tulis pilatesohjaaja” (Pirkko Ahjo H120821). 
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Aiemmin kävikin jo ilmi, että Marianne Kyrklund ja Merja Soanjärvi tutustuivat pila-
tekseen ensimmäisen kerran Jarmo Ahosen tuodessa Elizabeth Larkamin vierailemaan 
Suomeen. Osa ohjaajista oli alun perin lähtenyt opiskelemaan Method Putkistoa ja sitä 
kautta kuullut ja innostunut pilateksesta. Se, että ohjaaja hakeutui pilatesohjaajakoulu-
tukseen, saattoi olla kiinni myös siitä, että joku tuttu tai ystävä suositteli koulutusta. Vain 
yksi haastateltava oli hakeutunut pilatesohjaajakoulutukseen oman monivuotisen pilates-
harrastuksensa kautta. 

Muutamalla haastateltavalla oma loukkaantuminen ja kuntoutumiskokemukset pilatek-
sen avulla vaikuttivat vahvasti siihen, että henkilö hakeutui pilatesohjaajakoulutukseen. 
Terveydelliset haasteet saattoivat muutoinkin antaa aihetta miettiä, pystyykö omaa am-
mattiaan harjoittamaan loppuelämän vai pitäisikö miettiä jotakin muuta. Työelämässä 
tapahtuneet muutokset, olivatpa ne irtisanomisia tai muita haasteita, saattoivat myötävai-
kuttaa joidenkin kohdalla jopa ammatinvaihtoon. Moni haastateltavista onkin ammatin-
vaihtaja. Vain harvalla ei ollut varsinaista ammatillista tutkintoa pilatesohjaajakoulutuk-
sen lisäksi. Viisi oli taustaltaan fysioterapeutteja, kuudella oli tanssijan, tanssinopettajan 
tai tanssi- ja liiketerapeutin koulutus ja yhdellä liikunnanohjaajatutkinto. Lisäksi kol-
mella heistä oli myös korkeakoulututkinto. Yvonne Vauhkonen siirtyi aerobicmaailmasta 
pilatesmaailmaan ja kertoi siitä näin:

Kun mä lähdin tähän kehonhallintamaailmaan, kukaan ei siitä tienny mitään. Kaikki 
piti minua ihan hulluna, mutta mulla oli niin voimakas intuitio, että tähän mennään. 
Et kyllähän mä sit välillä ajattelin, ja sit mä vielä myin mun oman firmani, jollonka mä 
hyppäsin ihan tyhjän päälle.
Yvonne Vauhkonen H190721

Huomionarvoista on, että hyvin moni haastateltavista on kouluttautunut sekä Suomessa 
että ulkomailla ja vieläpä useissa eri niin sanotuissa pitkissä pilatesohjaajakoulutuksissa. 
Moni kuvaili itseään innostujana eli kun valmistuu yhdestä koulutuksesta, innostuu jo 
seuraavasta. Marjo Rask kertoi, että kouluttautuminen muun muassa pitää hänen moti-
vaatiotaan yllä: 

Kati: Sä oot kyllä ihan valtavan paljon kouluttanut itseäsi.
Marjo: No, olen, mutta mä oon kokenu sen tarpeelliseks. Sillei että motivaatio itsellä säi-
lyy, ettei toista samaa kasettii koko aika (nauraa) ja myöskin, et mä haluun antaa mun 
asiaikkaille mahdollisimman paljon. 
Marjo Rask H040921
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Maija Paulamäki pohdiskeli, minkälaista lisää englannin kielellä opiskelu on hänelle an-
tanut:

Moni liike avautuu erillä tavalla, kun sä alat sitä englannin kielellä oppimaan. Et joku, 
vaikka short spine, reformerilla tehtävä liike, niin Suomessa asiakkaatkin oppii vaan, 
että okei, tän nimi on short spine. Mut me ei välttämättä ajatella, että sen nimen taka-
na onkin joku merkitys sille liikkeelle. Ja sitten, kun sä lähdetkin sitä opiskelemaan, ja 
se selitetään sulle uudestaan, se opetetaan sulle uudestaan sillä metodin synnyinkielellä, 
englannin kielellä. Niin syttyy vaan, asiat yhdistyy, et hei tän takiahan tän liikkeen nimi 
on tällainen. Et kyl se jollakin tavalla tekee siitä konkreettisemman
Maija Paulamäki H190821

Kysyimme myös Suomen pilatesyhdistyksen jäsenille teettämässämme kyselyssä, min-
kä pilatesohjaajakoulutuksen vastaaja oli käynyt. Kysymyksessä saattoi valita useamman 
vaihtoehdon, mikäli oli käynyt useamman koulutuksen. Vastaukset on kerätty tauluk-
koon 8.

Taulukko 8 Vastaajien käymät pilatesohjaajakoulutukset.

Koulutus Kuinka moni vastaaja 
käynyt koulutuksen

Method Putkisto Finland Oy:n Method Putkisto Pilates 
-koulutus

25

Somatic Center Finland Oy:n Somatic Pilates 
-matto-ohjaajakoulutus

27

Somatic Center Finland Oy:n Somatic Pilates 
-laiteohjaajakoulutus (yksittäinen kurssi tai yksittäisiä 
kursseja)

8

Somatic Center Finland Oy:n Somatic Pilates 
-laiteohjaajakoulutus (laiteohjaajakoulutuskokonaisuus 14 
lähipäivää)

11

Terveysinstituutti Oy:n PhysioPilates-ohjaajakoulutus tasot 
I, II ja/tai III

9

FIHF - Finnish Institute of Health and Fitness Oy:n
PilatesHealth-ohjaajakoulutus

19

Terveysinstituutti Oy:n Reformer-ohjaajakoulutus 0

(jatkuu)
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Koulutus Kuinka moni vastaaja 
käynyt koulutuksen

Apprenticeship-tyyppinen eli oppisopimustyyppinen 
pilatesohjaajakoulutus

6

BASI Pilates -ohjaajakoulutus 3
STOTT Pilates -ohjaajakoulutus 6
Peak Pilates -ohjaajakoulutus 1
Pilates Foundationin -pilatesohjaajakoulutus 2
Jokin muu 13

Kaikki vastaajat olivat Suomen pilatesyhdistyksen jäseniä, jolloin heidän on pitänyt 
käydä pitkä pilatesohjaajakoulutus. Ne, jotka olivat käyneet oppisopimustyyppisen pi-
latesohjaajakoulutuksen olivat käyneet koulutuksensa ulkomailla, olivat käyneet Aito-
Pilates -ohjaajakoulutuksen tai Pilates Place Lahden koulutuksen. Ne, jotka vastasivat 
”jokin muu”, olivat esimerkiksi käyneet Sportius pilates -ohjaajakoulutuksen (2 vastaajaa) 
tai Ylab Educationin järjestämän koulutuksen (2), järjestäneet tilauskoulutuksen omalla 
pilatesstudiolla itse tai kouluttautuneet ulkomailla. 

Meillä ei ole täsmällistä tietoa siitä, kuinka moni kaikista pitkän koulutuksen käyneistä 
ohjaajista on mattopilatesohjaajia ja kuinka moni hallitsee pilatesmenetelmän kokonai-
suudessaan eli on matto- ja laitepilatesohjaaja. Suuntaa antaa kuitenkin Suomen pila-
tesyhdistyksen jäsenille teettämämme kysely (n = 86), jossa vastaajista 56 eli noin 65 % 
ilmoitti olevansa mattopilatesohjaaja ja 28 eli noin 33 % matto- ja laitepilatesohjaaja (2 ei 
vastannut kysymykseen). Tämä vahvistaa aiemmin esimerkiksi koulutusten pohjalta syn-
tynyttä käsitystämme siitä, että suuri osa pilatesohjaajakoulutuksen käyneistä on matto-
pilatesohjaajia. Voi olla, että todellisuudessa pelkän matto-ohjaajakoulutuksen käyneiden 
osuus on vielä suurempi ajatellen sitä, että suurimpien koulutusorganisaatioiden toteut-
tamista pitkistä pilatesohjaajakoulutuksista valmistuu ensisijaisesti mattopilatesohjaajia. 
Lisäksi kyselyyn vastasi vajaa kolmasosa yhdistyksen jäsenistä, eikä se siksikään kuvaa 
tyhjentävästi kokonaisuutta, vaan vastaajajoukko voi olla valikoitunut. Haastateltavista 
paria lukuunottamatta kaikki olivat käyneet myös laitepilatesohjaajakoulutuksen. Osa oli 
käynyt laitepilatesohjaajakoulutuksen sellaisessa vaiheessa, jolloin itsellä ei vielä ollut pi-
lateslaitteita käytössään. Kun haastateltava sitten hankki pilateslaitteen tai -laitteet, hän 
saattoi joutua opettelemaan laiteharjoittelua uudelleen. Haastateltavat toki olivat kaikki 
toimineet jo kauan pilatesohjaajina tai -kouluttajina, ja olivat siten valikoitunut joukko.

Taulukko 8 Vastaajien käymät pilatesohjaajakoulutukset. (jatkuu)
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Eräs haastateltava halusi korostaa erikseen, että myös mattopilatesohjaajat ovat pila-
tesohjaajia: 

Ja sit keskustelu, jota tässä käydään alkaa olla ehkä, ja on Pilatesyhdistyksenki puolel-
ta tullu, että mikä se pilateskoulutus, se tarpeeksi kattava pilateskoulutus. Että onko se 
pelkkä mattokoulutus, joka oli vuosikausia se, ett se on se pilatesjuttu, ja laite on lisä, vai 
onko se comprehensive laite ja matto? --- ehkä mulla on näkemys, et kyl se pitäs tuoda 
esiin, se, että onko laitekoulutus --- mä olisin itse varovainen viestimään sellaista viestiä 
ulospäin, että vain jos sinulla on myös laitekoulutus, niin olet oikea pilatesohjaaja, --- ne 
laitteet on kalliita, niitä on hankala saada ja näin eespäin, niin saattaa tulla vähä turhaa 
jakolinjaakin. Et jos kannustettaisiin enemmän, et kokeilkaa hyvät ihmiset, saatte vähä 
lisäpojoja ikään kuin tästä, mutta että olette ihan kelpo pilatesohjaajia mattokoulutuk-
sellakin.
Anonyymi haastateltava

Toinen haastateltava jatkoi samaa teemaa:

Tästä on ollut ehkä vähän keskusteluakin, että kuka on sit semmonen oikea aito pilatesoh-
jaaja. Sehän ei ole kauheen mielekästä keskustelua, mut sit kannattaa keskustella sillä 
tasolla, että no mikä tää ammatti ylipäätään on ja mihin tässä pyritään, ja millä tavoilla 
saadaan tuloksia. Fakta kuitenkin on, että aika moni asiakas vaan vaatii yksityisohjausta 
tai sitten pienryhmää, circuit- tyyppistä, et ne saa riittävästi huomioo, omiin tarpeisiin.
Anonyymi haastateltava

Kolmas haastateltava otti myös kantaa asiaan:

Mun mielestä jokaisen pilatesohjaajan, oli se vaikka mattokoulutettu, niin sen pitäis pys-
tyy, tai et se on edes käynyt reformerilla, tai on käynyt oikeassa pilatesstudiossa. Mun 
mielestä se olis, just ehkä tän historia ja tän kokonaisuus ajatellen, kannalta, se olis tär-
keetä. Et jos sä sanot, että sä oot pilatesohjaaja --- ja sä et oo koskaan käynyt reformerilla, 
sä et itseasiassa tiedä, sun keho ei tiedä, mitä pilates on. Sit jos sä esiinnyt – niinku jotkut 
valitettavasti esiintyy – mattokoulutuksen jälkeen valtavana alan asiantuntijana, niin 
mun mielestä siinä on ristiriita. Et sit sä oot alan asiantuntija mattopuolella, mutta sulla 
ei ole koko kokonaisuus hallussa. Ja ne kuitenkin historiallisesti ja ajatuksellisesti ja mene-
telmällisesti kaikki linkittyy, et se on laaja kokonaisuus.
Anonyymi haastateltava
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Tällä hetkellä Suomen pilatesyhdistys ry julkaisee verkkosivuillaan listaa pitkän koulu-
tuksen saaneista pilatesohjaajista. Lista ei erittele, onko ohjaaja käynyt mattopilatesohjaa-
jakoulutuksen vai matto- ja laitepilatesohjaajakoulutuksen. Yllä olevat sitaatit kuvaavat 
ajankohtaista keskustelua, jota parhaillaan käydään siitä, pitäisikö Suomen pilatesyhdis-
tyksen alkaa pitää erikseen listaa myös niistä ohjaajista, joilla on mattopilateskoulutuk-
sen lisäksi laitepilateskoulutuksen kautta syntynyt kokonaisvaltainen ote ja ymmärrys 
pilatekseen.

5.4.2 Ohjaajan osaaminen ja ammattitaidon ylläpitäminen

Osa pilatesohjaajista tekee töitä pilateksen parissa täyspäiväisesti, mutta päätoimisia pi-
latesammattilaisia lienee kuitenkin vielä vähän. Suuri osa työskentelee pilateksen paris-
sa muun työn ohella tai osa-aikaisesti ja osa osana omaa muuta työtään, kuten työtään 
fysioterapeuttina tai (liikunnan)opettajana. Haastateltavista oikeastaan vain yksi ei enää 
ole juuri tekemisissä pilateksen kanssa, vaikka hänkin saattaa joskus käydä itse pilates-
tunneilla. Lähes kaikki muut haastateltavat ohjaavat pilatestunteja, ryhmätunteja ja/tai 
yksilöitä, ja lisäksi ainakin yhdeksän toimii koulutustehtävissä pilateksen parissa. Monel-
la on oma pilatesstudio. Se, kuinka paljon omaan työhön sisältyy yksilöohjausta, vaihtelee 
todella paljon. Eräs haastateltava arveli, että hänen ohjauksestaan 95 % on yksilöohjauk-
sia. Toisaalta moni kaikista pilatesohjaajista ohjaa vain ryhmätunteja ja niitäkin ehkä vain 
tunnin tai pari viikossa. 

Aineistomme mukaan pilatesohjaajan oma tausta vaikuttaa siihen, miten hän ohjaa pila-
testa. Yvonne Vauhkonen kertoi tästä hyvän esimerkin:

Mä käytän aika paljon näitä klassillisia repertuaarin liikkeitä, mitkä on todella hyviä, 
mutta mulla tulee varmaan kaikkee muutakin. Et jos sä tulisit mun tunnille, niin var-
maan tulee sieltä aerobic maailmastakin mun näköstä juttua. Et mä en halua sitä rajata 
sillä tavalla. --- Mulla on varmaan keskitie, se mun rytmi. Mut yleensähän nää tunnit 
on hyvin paljon siitä ohjaajan persoonallisesta rytmistä kiinni, minkälaiset tunnit ne on. 
Kyllähän ne on hyvin erilaisia.
Yvonne Vauhkonen H190721

Yvonne Vauhkosen tapauksessa liikunnanohjaajan tausta antaa vaikutteita myös pila-
tesohjaamiseen. Maija Paulamäki nosti esille, että myös fysioterapeuttitausta saattaa nä-
kyä ohjaamisessa:
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Mä en koe, että meillä Suomessa on niin vahvaa erottelua, että on klassisen ja modernin 
koulukunnan. Mä en sitä osaa silleen nähdä niin tiukkana Suomessa. Mutta missä mä 
näkisin vähän vastaavanlaisen eron, on siinä, onko fysioterapia tai fysioterapeutti pila-
tesohjaaja, ja ei fysioterapeutti koulutukseltaan. Siin on mun mielestä isot erot. Joka on 
tottakai ihan ymmärrettävääkin. Ja sit toki ihan perusero, joka tulee sitten, ohjaaja on 
ehkä just oman koulutuksen, historian taustalta tai sit ihan vaan siitä, että minkälainen 
on henkilönä, niin on selkeemmin sitä pehmeää, holistisempaa, flowmaista, kun sitten sitä 
suoraviivaisempaa ja enemmän fyysistä pilatesta. 
Maija Paulamäki H190821

Aineistossamme näkyy vahvasti myös ohjaajan tanssitaustan vaikutus ohjaamiseen. Pirk-
ko Ahjo sanoitti näin: 

Mä lähestyn liikettä tanssijana, mä en lähesty fysioterapeuttina tai pelkästään pilatesoh-
jaajana.
Pirkko Ahjo H120821

Voidaankin kiteyttää Leena Rouhiaisen tavoin, että ohjaajan oma liiketausta ja kehon-
tuntemus vaikuttavat siihen, miten ohjaajat välittävät tietoa pilatesmenetelmästä eteen-
päin. Siten aineistomme tärkeä viesti on se, että tulkitsemme ja koemme samoja asioita 
eri tavalla, mikä vaikuttaa myös ohjaustyyliimme ja siihen, mitä periaatteita ohjaukses-
samme painotamme.

Marianne Kyrklund kertoi haastattelun aikaan teettäneensä uuden logon ja sitä varten 
julkaisseensa verkkosivuillaan kyselyn fysioterapeuttitaustaisille PhysioPilates-ohjaajille 
siitä, minkälaisia mielikuvia ja sanoja heille tulee mieleen PhysioPilates-sanasta. Tulos-
ten avulla hän ajatteli perehdyttää graafikon pilatesmaailmaan. Hän luki haastattelussa 
verkkokyselyn vastauksia:

--- siellä on ollut, että terveyden edistäminen, ammattimainen, tarkka tehokas. Sitten 
on yksilöllinen ohjaus, ammattitaito, lempeys, kehoa kuunnellen, haastaen. Sitten on am-
mattilaisen vetämää liikuntaa, jossa kehitetään ryhtiä, toimintakykyä, kehonhallintaa 
ja tuntemusta. Ja sitten on ollut vielä ammattimainen, laadukas, ohjaajilla hyvä tieto. 
--- Tehokas tapa pitää itsestään huolta, asiantuntijaohjauksen ansiosta sopii lähes kai-
kille, helppoa, tehokasta pilatesta, jossa tarkan opastuksen saa ammattilaisen vetämänä. 
Fysioterapeutin ohjaamaa pilatesta, yksilöllistä ohjausta tavoitellaan vahvaa ja elastista 
kehoa.
Marianne Kyrklund H180821
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Sitaatin pohjalta voi tulkita, että fysioterapeuttitaustaisten pilatesohjaajien arvion mu-
kaan ohjaajan pilatesosaaminen syntyy esimerkiksi siitä, että ohjaus on pilateksen pe-
riaatteiden mukaisesti tarkkaa. Haastatteluaineistomme perusteella hyvällä ohjaajalla 
tulee olla tieto-taitoa pilateksen periaatteiden ja klassisen liikemateriaalin lisäksi myös 
anatomiasta, fysiologiasta ja biomekaniikasta ja hän osaa soveltaa tietojansa asiakkaiden 
yksilöllisten tarpeiden mukaan. Kuitenkin varsinainen pedagogiseksi nimetty näkökulma 
tuli haastatteluissa esille niukasti. Yksi pedagogista osaamista painottavista haastatelta-
vista oli Yvonne Vauhkonen:

Se ohjaaminen on (painokkaasti). Mun mielestä se on kaikkein tärkeintä. Et miten sä 
sinne meet, sinne asiakkaitten eteen ja miten sä sen esität niin, että ne ymmärtää, miten 
se on soljuvaa se tunti. Ja vielä pystyt näkemään ja korjaamaan ja vielä miettimään 
seuraavaa liikettä. Ja että se tunti on flow. Se on mun mielestä se taito. 
Yvonne Vauhkonen H190721

Toisaalta vaikka itse didaktiikasta tai pedagogiasta ei paljon puhuttukaan, pedagogia 
oli läsnä vähintään sivulauseissa. Haastateltavat kertoivat esimerkiksi pohtivansa, mitkä 
liikkeet vievät asiakasta eteenpäin, aloittavansa pilatestunnit ylhäältä seisoma-asennos-
ta ja puhuivat lyhyesti sanallisesta ohjaamisesta ja äänensävyistä, liikkeen näyttämisestä, 
pienistä ryhmäkoista, musiikittomista tunneista ja tunnin valmistelemisesta. Asiakas voi 
saada pilatesohjaushetkestä hyvin henkilökohtaisen kokemuksen itselleen:

--- Mä ite ajattelen niin, että jokainen ihminen, kun se kävelee tosta ovesta sisään, niin 
sille on tärkeetä et se otetaan, se kohdataan semmosena kun se on ja jollain tavalla osataan 
henkilökohtaistaa se, että tää on sulle ja mä oon täällä sua varten ja mä opetan ja ohjeis-
tan sua, ja mä kuuntelen sua ja mä katson sua. Ja yritetään saada sun keho toimimaan 
vähän paremmin, samalla ehkä huomaat, kun sun keho toimii vähän paremmin, niin 
ehkä se heijastelee sit tähän sun kokonaisuuteen jollakin tavalla. Se on tavallaan ehkä se. 
Se on ollut mun ohjenuora.
Heikki Lempiäinen H050821

Kuinka pilatesohjaaja ja -kouluttaja sitten pitää yllä ammattitaitoaan? Edellä kävi ilmi, 
että haastateltavista moni on käynyt useamman pitkän pilatesohjaajakoulutuksen, eikä 
se ollut tavatonta kyselyaineistossakaan. Lisäksi haastateltavat osallistuvat myös lyhyisiin 
koulutuksiin, erilaisiin täydennyskoulutuksiin, työpajoihin, seminaareihin ja konferens-
seihin sekä Suomessa että ulkomailla. Osa näistä koulutuksista on puhtaasti pilatessi-
sältöisiä koulutuksia, mutta ne voivat olla muidenkin lajien koulutuksia, kuten Gyro-
tonic-koulutusta, Alexander-tekniikkaa, Feldenkraisia, spiraali stabilaatiota, tai chita, 
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barrea tai Yamuna Body Rollingia, jotka haastateltavien mukaan täydentävät ja tukevat 
pilatesmenetelmää. Yvonne Vauhkonen kiteyttää monen muunkin haastateltavan ajatuk-
sen siitä, että moderni pilates vois sisältää vaikutteita myös muista lajeista:

En mä ajattele niin, että mä sit pilatestunnilla teen vaan sitä klassista repertuaaria, 
vaan kyllähän kaikki, mitä mä tiedän, niin otan käyttöön mun ohjaukseen. Että, en mä 
erittele, et nyt tää on SPS:n [spiraalistabilaatio] juttua tai footbicia tai kaikkee, mitä näi-
tä nyt on tullut. Ja samaten Method Putkistosta on tullut paljon siihen mun ohjaukseen. 
Et kyllähän se varmaan menee sekasin jollakin tavalla sitten. Et käyttää niitä kaikkia 
tietoja, mitä on oppinut. 
Yvonne Vauhkonen H190721

Jarmo Ahonen on samoilla linjoilla:

Nää kaikki [Feldenkrais, tai chi, Gyrotonic] tukee toinen toisaan, et se on se hienous. --- 
Ja jos jokasesta, mitä tämmösiä erilaisia menetelmiä opiskelee, ottaa ne parhaat palat ja 
koittaa niistä luoda sitten erilaisten ihmisten erilaisiin tarpeisiin niit harjoitteita.
Jarmo Ahonen H300721

Sampo Idstamin mielestä muita liikuntamuotoja voi peilata pilatekseen:

Niin sitä väkisin kaikkea muuta, mitä tekee, niin väistämättä sitä aina peilaa sinne 
pilatekseen, koska se on kuitenkin se oman kehon opintojen se ydin on siellä.
Sampo Idstam H060821

Vaarana voi kuitenkin olla, että jos opiskellaan ”vähän kaikkea”, ymmärrys pilatesmene-
telmän syvyydestä jää pinnalliseksi, kuten eräs haastateltava pohdiskeli:

Tää on niin laaja, että tästä oikeesti riittää pureskeltavaa tosi pitkään. Mua huolestut-
taa ehkä se, että siinä vaiheessa, kun opiskellaan pilatesta, halutaan opiskella, toisaalta 
mä ymmärrän, mutta tavallaan se, että ei ymmärretä tän laajuutta ja tän syvyyttä tän 
systeemin, ja sitten haahuillaan ja tehdään ikään kuin kaikkee. Vähän pilatesta, vähän 
joogaa, vähän jotain liikkuvuus-faskia-systeemiä, vähän spiraalistabilaatiota, vähän 
footbicia, vähän sitä ja tätä ja sit otetaan (tauko) tuntematta kokonaisuutta, niin teh-
dään sieltä vähän Yamuna Body Rollingia ja vähän jotain hengitysharjoituksia ja vähän 
mindfullnessia ja vähän sitä ja tätä ja sitten tehdään sellaisia hybridejä, jotka ei oo mi-
tään. Ne ei maistu, eikä haise millekkään.
Anonyymi haastateltava
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Hely Järvinen ja Minja Jämsänen nostivat esille sen, kuinka muihin liikuntamuotoihin 
tutustuessa kuitenkin on syytä pitää kirkkaana mielessä se, mikä on pilatesta ja mikä ei. 
Myös asiakkaalle olisi osattava selkeästi kertoa, mikä tunti on kyseessä. Hely Järvinen 
kuvasi asiaa näin:

--- Et kaiken kanssa ajattelen, että se koulutuksen perustakin on siinä, että se vahva pe-
rusta, jota sä sen jälkeen lähdet muokkaamaan siihen suuntaan, mihin sä itse haluat. Mut 
kyllä sun täytyy tietää se, et mitä siellä on pohjalla, koska jos siitä lähtee ihan jonnekin 
omille teilleen ja sitten alkaa asiakkaat kyseleen, mut onks tää pilatesta, niin sit kyl täytyy 
kysyä itseltään, et onks se sitten pilatesta, ja mitä se pilates sitten on ja mihin mä oon tän 
oman juttuni vienyt ja voinko mä vielä kutsua sitä täksi vai enkö mää voi, että mikä, 
mitkä on ne rajat siinä, että missä mennään, että sitä voi kutsua pilatekseksi. Niin kyllä 
siihen kuulu se, että tietää.
Hely Järvinen H060821

Heikki Lempiäinen kuvasi sitä, kuinka koulutukset aina muokkaavat omaa ajattelua ja 
kuinka pilatesohjaajaksi kehittyminen on prosessi:

Tää opettaminen on prosessi, ja eri koulutusten jälkeen sä oot vaikuttunut erilaisista 
asioista, ja sä kokeilet ja tunnustelet. Ja mun mielestä ihmisellä pitää olla elämässään 
mahdollisuus kokeilla erilaisia asioita ja jopa muuttaa mielipidettään. Tai eri asiakkai-
den kanssa ja eri asiakkaiden prosessien aikana kokeilla erilaisia asioita ja opettaa asioi-
ta eri lailla, ja mitäs jos käännetäänkin tää näinpäin? Mitä jos hypätäänkin orderista 
[klassisen pilateksen liikejärjestyksestä] pois? Tai että okei me ollaan treenattu nyt klas-
sista pilatesta, käypäs välillä jossain modernissa. Tai et okei, sulle tekis hyvää nyt, niinku 
unohda tää mitä mää opetin, ja mee nyt välillä jonnekkin muualle.
Heikki Lempiäinen H050821

Oman ammattitaidon ylläpitämistä on myös muiden pilatesohjaajien tunneilla käyminen 
sekä paikan päällä että etänä. Yvonne Vauhkonen piti toisten tunneille osallistumista 
parhaimpana tapana oppia:

Musta sieltä [toisten ohjaamilta tunneilta] tekee oivalluksia kaikkein parhaiten. Huomaa 
näistä nuorista ohjaajista, jotka on saanut, sanotaanko nyt muutaman vuoden sisällä, tai 
kymmenen vuoden sisällä koulutuksen, niin se koulutus on varmaan mennyt eteenpäin, 
että sitten huomaa, että sieltäkin vastavalmistuneilta ohjaajilta voi oppia.
Yvonne Vauhkonen H190721
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Aina toisten tunneilla käyminen ei ole mahdollista, ja joskus omatoiminen pilatesharjoit-
telu on ainoa mahdollisuus pitää omaa osaamistaan yllä. Osa pilatesta aktiivisesti ohjaa-
vista haastateltavista kertoi harjoittelevansa pilatesta erityisen intohimoisesti omatoimi-
sesti. Yksi heistä oli Maija Paulamäki:

Mä oon tosi kova ittekseen treenaaja, että et kyllä joka päivä, viikonloput pois lukien, niin 
kalenterissa lukee aina aika Maijalle, asiakkaitten välissä ja se on se mun oma treeni. Ja 
se riippuu paljon, välillä mä otan manuaalit ja mä käyn ihan basic asiat. Mä rakastan 
basic asioiden läpikäyntiä, Mä käyn läpi ja luen rivienvälistä, luen vanhoja muistiin-
panoja, joskus mä laitan just jonkun Anytimen tunnin korville. --- Pilates Anytime on 
ollut mulle ihana. Mä monesti kotona ollessani, ihan jos mä siivoon tai mä kokkaan tai 
jotain, niin mä pistän napit korville ja mä pistän sieltä jonkun podcastin tai jonkun 
treenitunnin tai jotain, ja mä en välttämättä edes ajattele, mitä siellä tapahtuu, vaan mä 
annan sen äänen vaan tulla ja kuuntelen eri ohjaajien äänenpainoja ja eri ohjeistuksia.
Maija Paulamäki H190821

Paulamäki nosti esille myös verkossa toimivan Pilates Anytime -palvelun, jonka voi tul-
kita auttavan oman ammattitaidon ylläpitämisessä. Myös Heikki Lempiäinen korosti 
haastattelussaan oman harjoittelun tärkeyttä itselleen:

Mä opin ensinnäkin katsomaan itseeni, mä aina saarnaan sitä, kuinka tärkeetä tässä 
työssä on oma polku ja oman fyysisen hoitaminen ja oma matkustaminen, oma treenaa-
minen ja oman elämän ruokkiminen sillä samalla menetelmällä.
Heikki Lempiäinen H050821

Osa haastateltavista myös ottaa säännöllisesti tai satunnaisesti yksilöohjaustunteja suo-
malaisilta tai ulkomaisilta pilatesohjaajilta paikan päällä tai etänä. Toisaalta osa haasta-
teltavista myönsi, että valitettavan vähän ehtii panostaa omaan harjoittelemiseen ja että 
enemmänkin voisi itse harjoitella. Sampo Idstamin mielestä omasta harjoittelusta ei kui-
tenkaan kannattaisi tinkiä:

Must se on aivan olennainen asia, et oma treeni täytyy olla tässä koko ajan mukana. Et 
mä en ymmärrä, miten tätä työtä vois tehdä, että ei itse treenaisi sen ohella. --- Muutama 
vuos olin aika laiska, et mä en jaksanut käydä kauheesti muiden tunneilla, mutta nyt mä 
oon taas innostunut siitä enemmän. Mutta mun täyty itse vähentää mun ohjaustunteja, 
koska mä jossain vaiheessa, kun pyöritti omaa studioo ja ohjas paljo, niin sit tuntu vaan 
aina, ettei energiaa riittänyt omaa treenamiseen. Mut se oli itse asiassa – nyt jälkikäteen 
vois sanoa –tosi huono tie, koska kyl omaa kehoo pitää tässä huoltaa samalla. Plus että, kyl 
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mä väitän, että jos sä treenat ite samalla ja pohdit joitain asioita, niin se homma pysyy 
elävänä niille asiakkaillekkin. Et sit sulla on aina vähän uutta annettavaa niille, kun sä 
oot ehkä pohtinut ja oivaltanut jonkun asian omassa kropassa. 
Sampo Idstam H060821

Pirkko Ahjo oli sitä mieltä, että ”pilates on sellanen, et aion jatkaa sitä niin pitkään, kun 
vaan kykenen. --- varsinkin itse tekemistä, niin kauan kun elän” (Pirkko Ahjo H120821). 

Yleisesti oman ammattitaidon aktiivista ylläpitämistä pidettiin tärkeänä. Ajateltiin, ettei 
pilatesohjaaja ole koskaan valmis. 

Haastateltavilta ei erikseen kysytty pilatesohjaajan työn hyviä tai huonoja puolia, mutta 
niitä kävi haastatteluissa ilmi. Pilatesohjaajan työn huonoiksi puoliksi mainittiin työn 
fyysisyys, jossa myös oma keho joutuu koville, ja omasta työvälineestä on pidettävä erityi-
sen hyvää huolta. Työ on äänelle raskasta, koska ohjaajan ja/tai kouluttajan tulee liikkua 
ja puhua samanaikaisesti ja ”koko ajan”. Myös työn sosiaalisuus voi kuormittaa, kun ”pi-
tää olla koko ajan ystävällinen”. Työ on lisäksi usein aika yksinäistä, sillä vaikka kollegoita 
onkin usein mahdollisuus tavata, itse työ tehdään yksin. 

Kuva 17 Pilatesohjaajan työ on usein yksinäistä, jolloin ohjaajakollegojen tapaaminen on tärkeää. 
Kuvassa pilatesohjaajat vasemmalta Elina Pihlajamäki, Yvonne Vauhkonen, Armi Lundán ja Sirpa 
Salmenoja ovat edistämässä pilateksen tunnettavuutta markkinointikuvauksissa vuonna 2013. 
Kaikki heistä ohjaavat edelleen pilatesta. Kuvaaja: Risto Salmenoja.
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Työn hyviksi puoliksi mainittiin eri yhteyksissä tulosten aikaan saaminen ja näkeminen 
sekä työssä onnistumisen mahdollisuudet, hyvän olon jakaminen muille, hyvät kollegat 
sekä kiinnostavuus ja sopiva haastavuus. Kiinnostavuus ja sopiva haastavuus tulee esi-
merkiksi siitä, että työssä pitää osata soveltaa: ”kun me ihmiset ollaan periaatteessa sa-
malla tavalla rakennettuja, mutta me ollaan kuitenkin tosi erilaisia” (Heikki Lempiäinen 
H050821). Työtä voi tehdä myös hyvin erilaisissa paikoissa ja lisäksi voi ohjata erilaisia 
asiakkaita ja erilaisia pilatestunteja, mikä tekee työstä hyvin vaihtelevaa. Jos työskentelee 
yrittäjänä, hyviä puolia on se, että voi itse määritellä, kuinka paljon töitä tekee ja jos ta-
loudellinen tilanne sallii, voi välillä tehdä vähemmän töitä. 

Osalle haastateltavista pilatesohjaajan tai -kouluttajan työ on unelma, kuten Marjo Rask 
kertoi:

Mä oon ihan unelma-ammatissani tällä hetkellä. --- Joo ja sitten se, mikä on ollu ihanaa, 
kun on voinu osallistuu noihin, et kun on pystyny matkustamaan paljon sen ammatin 
kautta ja tavannu ihanii ihmisii. Se on ollu todella antosaa aikaa.
Marjo Rask H040921

5.5 Pilatestunteja tarjoavat tahot

Pilatesharrastajien määrää on hyvin hankala, lähes mahdotonta arvioida33 tällä hetkellä, 
sillä aikuisliikunnan harrastamisen tutkimus Suomessa on hajanaista ja niukkaa, eikä pi-
lateksen harrastajien määrää tilastoida. Pilates ei myöskään valitettavasti ole edustettuna 
kyselytutkimuksissa (esim. Borodulin 2019; Mononen ym. 2019; Ruuskanen 2019), jois-
sa on kartoitettu suomalaisten harrastamia liikuntamuotoja. Voi olla, että pilates sisältyy 
joihinkin kategorioihin, kuten ”ryhmäliikunta”, ”jumppa” tai ”voimistelu”, mutta käytän-
nössä tämä on vain arvailua.

33 FinTerveys 2017 -tutkimuksen mukaan aikuisten suosituimpia kuntoliikuntamuotoja Suomessa ovat kä-
velyn eri muodot, hölkkä ja juoksu, pyöräily sekä kuntosali- ja voimaharjoittelu (Borodulin & Wennman 
2019). Kyselyssä ei ollut mukana pilatesta, ja pilateksen harrastaminen saattoi sisältyä vastaajien osalta koh-
taan ”voimistelu, tanssi ja muu ryhmäliikunta”. Myöskään Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen 
vuonna 2018 julkaisemassa kyselytutkimuksessa ei mainittu pilatesta lajina noin kuudenkymmenen liikun-
talajin joukossa tutkittaessa suomalaisten harrastetuimpia lajeja (Mononen ym. 2019, 17–18). Tilastokes-
kuksen vapaa-aikatutkimuksen mukaan vuonna 2017 kävelylenkkeily oli suomalaisten suosituin liikunta-
muoto. Seuraavaksi yleisin oli kotona tehtävä harjoittelu, kuten jumppaaminen ja voimaharjoittelu. Lisäksi 
suomalaiset harrastivat innokkaasti pyöräilyä, kuntosaliharjoittelua, juoksulenkkeilyä, uintia, sauvakävelyä, 
ohjattua jumppaa, hiihtoa ja jalkapalloa. (Ruuskanen 2019.) Tutkimusten ja selvitysten lisäksi valtakunnal-
liset lajiliitot arvioivat harrastajiensa määrää esimerkiksi lunastettujen kilpailulisenssien määrän avulla. Lue 
tiivistetysti lisää liikkumisen tavoista ja muodoista sekä harrastetuista lajeista Suomessa: Kauravaara 2018, 
53–56; Mononen ym. 2019.
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Pilatestunteja tai yksilöohjausta järjestetään Suomessa hyvin monessa eri paikassa. Suo-
men pilatesyhdistyksen jäsenille tehdyn kyselyn (n = 86) mukaan puolella vastaajista 
(43) on oma pilatesstudio tai vuokrattu oma tila, jossa ohjaaja tarjoaa pilatestunteja tai 
yksilöohjausta. Yleisesti ottaen ohjaajat, joilla on oma pilatesstudio ohjaavat tunteja pää-
sääntöisesti omalla studiollaan, mutta osa saattaa lisäksi ohjata tunteja myös esimerkiksi 
kansalaisopistoissa, urheiluseuroissa ja muissa yhdistyksissä tai tilaustunteina yritysten 
omissa tiloissa. Yksityisen sektorin pilatesstudioita on ympäri Suomea. Monet näistä 
pilatesstudioista on varustettu myös pilateslaitteilla. Vaikka yksityisillä pilatesstudioilla 
pilateksen harrastaminen maksaa usein muita paikkoja enemmän, ei oman pilatesstudion 
pyörittäminen välttämättä ole kovin tuottoisaa toimintaa, mikä kävi useammasta haas-
tattelusta ilmi. Ryhmät halutaan pitää kuitenkin pieninä, jotta asiakas voi saada manuaa-
lista henkilökohtaista ohjausta myös ryhmässä, mutta se vähentää tuntituottoa, Jarmo 
Ahonen kuvasi asiaa näin:

Ison studion pyörittäminen, sehän on aika kallista, että ei se mikään kultakaivos ole ollu 
kellekkään. Se on vaan saatu pyörimään vuodesta toiseen, että se pysyy pystyssä, että me 
ollaan pidetty sitä kuitenkin niin arvokkaana asiana kaikille, vaikka se ei ole tuottoisaa, 
niin se on kuitenkin pyörinyt ja antanut palkat ja työt ihmisille. Ja asiakaskunta on kui-
tenkin kasvanut siinä vuosien varrella. Mä luulen, että pilateksella on erittäin vaikee 
tehdä paljon rahaa Suomessa. Sen toiminnan ylläpitäminen on vaan niin kallista.
Jarmo Ahonen H300721

Monelle pilatesstudion omistajalle riittääkin se, että voi pilatesstudiossa työllistää itsen-
sä ja ehkä muutaman muunkin siinä samalla. Pilatesstudio saattaa olla myös jooga- tai 
tanssistudio samalla, vaikka moni paikka keskittyykin vain matto- ja laitepilateksen tar-
joamiseen. 

Niistä pilatesohjaajista, joilla ei ole omaa pilatesstudiota, hyvin moni ohjaa käytännössä 
monessa paikassa samaan aikaan. He ohjaavat joko ammatinharjoittajina ja/tai palkan-
saajina toisten omistamissa pilatesstudioissa, fysioterapiaklinikoilla, tanssistudioissa ja 
kuntokeskuksissa, oppilaitoksissa, kansalaisopistoissa, kunnan liikuntatoimissa, urhei-
luseuroissa muissa yhdistyksissä sekä työpaikoilla. Hyvin usein muualla kuin pilatess-
tudioissa pilatesohjaus on pääasiassa matto- ja ryhmäpilatesta, koska pilateslaitteita on 
käytännössä vain harvoissa paikoissa. Kuitenkin esimerkiksi Suomen kansallisbaletin 
harjoittelutiloissa on yksi reformer-laite, ja myös joillain fysioterapiklinikoilla saattaa olla 
pilateslaitteita. Koska laitepilatesta voi harrastaa pääasiassa yksityisissä pilatesstudioissa, 
joita on pääosin isoissa kaupungeissa ja vain satunnaisesti muualla, voi karkeasti ilmaista, 
että haja-asutusalueilla harrastetaan pääasiassa mattopilatesta ja kaupungeissa matto- ja 
laitepilatesta.
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Oppilaitoksista, joissa tavalla tai toisella pääsee osallistumaan pilatestunneille tai tutus-
tumaan pilatekseen, mainittiin haastatteluissa Suomen kansallisoopperan balettikoulu 
sekä Teatterikorkeakoulu. Haastatteluissa otettiin kantaa siihen, että esimerkiksi fysiote-
rapeutteja kouluttavissa oppilaitoksissa tulisi olla pilatesohjausta mukana. 

Kansalais- ja työväenopistot ovat useimmiten kuntien tai kuntayhtymien ylläpitämiä 
vapaan sivistystyön oppilaitoksia, joita on Suomessa 178 kappaletta. Kansalaisopistover-
kosto kattaa koko maan ja kaikki Suomen kunnat. (Kansalaisopistojen liitto KoL 2022.) 
Kansalaisopistojen valtakunnallisen kurssihaun www.kansalaisopistot.fi mukaan elo-
kuussa 2022 pilates-nimellä oli tarjolla 1074 erilaista kurssia eri puolilla Suomea. Käy-
tännössä kansalaisopistojen tarjoama pilates on mattopilatesta ryhmässä, ja mattopilates-
ryhmä saattaa kokoontua pienessäkin kylässä, jolloin monella on mahdollista harrastaa 
pilatesta – kansalaisopistojen muiden tuntien tapaan vielä edullisesti. Saara Soikkeli nosti 
asian esille:

Mut kuten sanottu, eri puolilla Suomee on erilaiset tilanteet. Jossain Työväenopisto on 
esimerkiks ainut, joka pystyy, jolla on resurssit tarjota [pilates-] tunteja.
Saara Soikkeli H120821

Kansalaisopistojen opettajakriteereissä ei ole vaatimuksena pitkää pilatesohjaajakoulu-
tusta, mutta moni kansalaisopistojen pilatestunteja ohjaavista on käynyt pitkän mat-
topilatesohjaajakoulutuksen – mutta eivät kuitenkaan kaikki. Siten pilatestuntien taso 
kansalaisopistoissa vaihtelee. Haastateltavistamme Pirkko Ahjo työskentelee koulutus-
päällikkönä Helsingin Aikuisopistossa. Hänen mukaansa pilatestunnit ovat hyvin suo-
sittuja: ”pilateskurssit täyttyy todella nopeasti” (Pirkko Ahjo H120821).

Aiemmin kirjoitimme jo kuntokeskusten tarjoamista pilatesohjaajakoulutuksista, joita 
ei voi luonnehtia pitkiksi koulutuksiksi. Kuntokeskukset haluavat kouluttaa pilatesoh-
jaajia nimenomaan omiin tarpeisiinsa eli toteuttamaan kuntokeskusten pilatestunteja. 
Pilatestunteja voikin ohjata kuka tahansa, myös ilman mitään koulutusta. Toki kunto-
keskuksissa saattaa pilatesta ohjata myös ohjaaja, jolla on pitkä pilatesohjaajakoulutus. 
Haastateltavien mielestä kuntokeskusten tarjoamat pilatestunnit, joita myös haastatte-
luissa fitnesspilatekseksi ja aerobicpilatekseksi kutsuttiin, eivät kuitenkaan aina täytä esi-
merkiksi pilateksen periaatteiden kriteereitä. Eräs haastateltava kertoi näin:

--- ehkä suurin ongelma on se, että kuntokeskukset, joissa itse asiassa aika monet ihmiset 
käy, --- kuntokeskuksissa opetetaan pilatesta, joka on sit loppujen lopuksi aika kaukana 
siitä, mitä tää on, mitä me tehdään täällä, tai mitä ihmiset, jotka tekee ikään kuin enem-
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män tosissaan pilatesta. Siinä on itseasiassa tää sama, mikä on pikkasen siinä koulutuk-
sessa, että ihmiset ei tiedä, mikä on se kokonaisuus, ja ihmiset ei tavallaan ymmärrä mikä 
on se kokonaisuus. Et jos sä käyt vaan siel kuntokeskus 30 henkee ryhmätunnilla, niin se 
henkilökohtaisuus kärsii ja se, et sut nähdään, se kärsii, ja se ohjaus kärsii ja tavallaan 
keskivertoistuu ikään kuin. Sillon se ohjaus on periaatteessa vaan joku kaava. Nykyään 
on niin helppoo, et sä voit avata YouTuben ja kattoo sieltä jumppaohjeita ja sit sieltä 
löytyy kaikenlaisia ja sit sä voit sen vaikka kopioida ja mennä ohjaamaan. Sitten se on 
kuitenkin riittävän hyvä, et sua ei potkita sieltä pois, mut et se ei oo riittävän hyvä sit 
taas mun mielestä ammattimaisesta näkökulmasta.
Anonyymi haastateltava

Eräs toinen haastateltava kertoi, että hän oli käynyt kuntokeskuksen pilatestunnilla, mut-
ta ei ollut tunnistanut sitä pilatestunniksi. Kun kysyimme, mikä olisi saanut tunnin tun-
tumaan pilatestunnilta, hän vastasi näin:

No ohjaajan laittaisin, vaikka no tietenkin ohjaajakoulutukseen, mutta ihan pilatestun-
neille oppimaan, ymmärtämään omaa kehoansa. --- Kyllähän se täytyy omassa kehossaan 
käydä ja ymmärtää, ennen kuin sitä pystyy lähtee opettamaan. Et jos opettaja näyttää, 
sehän on mallioppimista, että opettaja näyttää ja sitten oppilaat tekee samalla tavalla ja 
se ei oo millään tavalla kehollisesti oikein, mitä hän tekee ja näyttää ja sitten mitä mä 
kutsuisin aerobicpilatekseksi. Et tehdään hurjaa vauhtia ja… No tämmönen tulee mie-
leen Tallinnasta, missä kävin, et se oli ihan siis pilates aerobicia. --- [Pilateksen] nimellä 
myydään paljon kaikenlaista, sanottaisko näin.
Anonyymi haastateltava

Kolmas haastateltava kuvasi kokemustaan näin:

Et itse menin jossain vaiheessa, mä en tiedä, onks se enää se kuntosaliketju, jolla on oma 
pilatesohjaajakoulutus, joka kestää yhden viikonlopun. Ja menin sitten yhdelle tällaiselle 
tunnille ja ajattelin, että no eihän se voi olla niin paha. Ja siinä vaiheessa, kun me tehtiin 
kolmatta satasta putkeen, mä olin, että tää ei oikeesti voi olla näin.
Anonyymi haastateltava
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Aineistomme sisälsikin paljon kritiikkiä kuntokeskusten pilatestunteja kohtaan. Haas-
tateltavien kokemusten mukaan kuntokeskusten pilatestunnit olivat olleet liian nopea-
tempoisia; niistä oli puuttunut virtaavuuden elementti; ne olivat olleet niin kevyitä, että 
”tunnilla vain hengiteltiin” tai hengitystä ei ohjattu lainkaan; tunnit olivat vain puolen 
tunnin mittaisia lyhyttunteja, vaikka sekin oli kertojan mukaan parempi kuin ei mitään. 
Yksi kritiikin aihe oli myös se, että kuntokeskuksissa ”massapilates”tunneilla saattaa olla 
30–40 henkilöä, jolloin ohjaaja ei pysty antamaan henkilökohtaista manuaalista ohjausta. 
Isoissa ryhmissä

tietysti se ohjaaminen ei ole kovin tarkkaa. Jos se asiakkaan kokemus pilateksesta on sel-
lainen, että se on jumppaa muitten joukossa, siellä me nyt jumpataan ja vähän syke nou-
see ja silleen ja vähän vatsa tulee kipeeks ja muuta, niin sillon sen näkönen pilates ei oo 
oikeesti sitä, mitä pilates on.
Anonyymi haastateltava

Eräs haastateltava totesi, että pilates-tuntinimikettä käytetään jopa väärin, ”sillä ratsas-
tetaan”. Hänen mielestään ”pilatesmenetelmä sinänsä on niin tehokas ja hyvä, ettei pi-
lates-sanaan tarvitse liittää etuliitteitä. Kuntokeskuksissa oli nähty tarjottavan ainakin 
Pop-pilatesta, Bootcamp-pilatesta ja Björn-pilatesta. Hyvin moni haasteltava oli saanut 
kuntokeskuspilateksesta huonon käsityksen, joka oli syntynyt joko omista kokemuksista 
tai asiakkaiden kertoman perusteella. Asiakkaat eivät ole välttämättä kuitenkaan osan-
neet kertoa muuta kuin, että kuntokeskuksessa pilates on ollut ”erilaista” verrattuna pila-
tesstudion tunteihin. 

Vaikka kuntokeskuksissa tarjotut pilatestunnit saivat kritiikkiä haastateltavilta, eräs haas-
tateltava totesi, että ”toki voi olla semmosia liikuntakeskuksia, jossa on oikein pätevät pi-
latesohjaajat”. Haaste on tietysti asiakkaan näkökulmasta se, että on vaikea tietää, minkä 
tasoista pilatesohjausta on luvassa. Toinen haastateltava kritiikkinsä jälkeen myös puo-
lusti kuntokeskusten pilatestunteja:

Mutta toisaalta, ei kaikille ihmisille sovi se, että sä oot siellä pienryhmässä ja ohjaaja on 
käsin koko ajan sussa kiinni ja korjaa koko ajan. Niin jos sit hänelle sopii paremmin se, 
et hän on, sä oot siellä jumppasalissa sen 30 muun ihmisen kanssa ja se ohjaaja on vaan 
korokkeella mikin kanssa huutamassa, niin ehkä sekin on kuitenkin parempi kuin ei mi-
tään. Näin mä ite ajattelen sen, että antaa kaikkien kukkien kukkia ja hoidetaan oma 
tonttimme, niin kuin me sydämessä itse parhaaksi uskomme.
Anonyymi haastateltava
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5.6 Katsaus tulevaisuuteen

Pilates-nimen alle mahtuu niin paljon erilaisia aspekteja kanssa, ja alkaen tosta, että 
tätä voi ohjata joku yhden tunnin viikossa ryhmäliikuntana, se on ihan okei. Joku voi 
ohjata 30 tuntia viikossa, käyttää koko laitearsenaalin. Ja on kuntoutusta, on jopa vähän 
terapeuttista. Sit on hyvin yksilöllistä, hyvin spesifiä, niinku just asiakkaalle räätälöityä 
työskentelyy, niin että se tavallaan mä nään noi vähän ääripäinä tässä, et mut silti mo-
lemmat on pilatesta ja molemmat mahtuu siihen saman nimen alle.
Sampo Idstam H060821

Edellä oleva Sampo Idstamin sitaatti kiteyttää sen, mitä edellisissä alaluvuissa on kir-
joitettu: pilatesta voidaan toteuttaa tämän päivän Suomessa hyvin eri tavoin. Pilates on 
kaikkea tätä: matolla ja laitteilla harjoitettavaa, ryhmässä ja henkilökohtaisessa ohjauk-
sessa toteutuvaa ja ohjaus voi toteutua päätyönä tai oman työn ohessa. Sitaatissa esillä 
olevien asioiden joukkoon voi vielä lisätä vaikkapa pilateksen suuntaukset, jotka saattavat 
poiketa toisistaan esimerkiksi siinä, kuinka ja millä tavalla klassinen liikemateriaali ja 
-järjestys painottuvat. Moni haastateltava näki, että pilateksen eriytyminen ja monimuo-
toistuminen jatkuu. Pilatesta räätälöidään yhä useammille ja suppeammille kohderyhmi-
lle ja pilates tukee sekoittumaan muihin lajeihin enenevässä määrin. Vaikka pilateksen 
nähtiin olevan ”klassikko”, pilateksen monimuotoistuessa ja eriytyessä myös hajaantu-
misen riskin nähtiin kasvavan. Kannettiin myös huolta siitä, säilyykö pilateksen ydin. 
Useampi haastateltava sanoi suoraan, ettei toivoisi kuntokeskuspilateksen yleistyvän, 
sellaisen, jossa ”musiikki on päällä, ohjaaja on käynyt instant-koulututuksen ja vetäsee 
tosta viidellekymmenelle hengelle sitten tunnin ja sanoo sitä pilatesharjoitteluksi”. Siksi 
moni näki tärkeänä Suomen pilatesyhdistyksen roolin pilateskenttää yhteenkokoavana ja 
standardisoivana esimerkiksi sen suhteen, kuka on koulutuksensa puolesta pätevä pila-
tesohjaaja. 

Yleisesti nähtiin, että pilates jatkaa laajentumistaan ja pilateksen harrastajamäärät kasva-
vat. Pilatekselle nähtiin olevan kysyntää ja tarvetta, minkä Jarmo Ahonen kiteytti näin:

Täällä on niin paljon ihmisii, jotka on niin huonossa kunnossa, ja ihmiset ikääntyy koko 
ajan ja liikkuu huonosti ja vähemmän, niin kyl siellä on tarvetta ihan hirveen paljon 
sille, että me tehdään sitä mitä me tehdään.
Jarmo Ahonen H300721
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Pilatesstudioiden ja etenkin laitepilatesstudioiden määrän nähtiin kuitenkin edelleen 
kasvavan, mikä vastaa myös ennakoituun kysynnän kasvuun. Eräs haastateltava näki jopa, 
että laitepilateksen arvostuksen kasvu voi laskea mattopilateksen arvostusta ja koki sen 
harmilliseksi. Pohdinnan jälkeen hän kuitenkin arveli, että näkökulma lienee kuitenkin 
kaupunkinäkökulma, koska todellisuudessa haja-asutusalueilla mattopilatesryhmillä lie-
nee vankka jalansija myös tulevaisuudessa. 

Ihmisten arveltiin kaipaavan aikaisempaa henkilökohtaisempaa ohjausta, mikä pilatek-
sessa voi onnistua myös pienryhmissä. Lisäksi ennustettiin, että etäpilateksen ohjaami-
nen on tullut jäädäkseen. Kaiken kaikkiaan nähtiin, että tulevaisuudessa ihmisillä on pal-
jon valinnanvaraa siinä, millä tavalla ja missä pilatesta voi harrastaa.

Toisaalta aineistossa puhuttiin myös siitä, että asiakkailla on vähän aikaa ja he haluavat 
nopeita tuloksia, eivätkä ole valmiita sitoutumaan pitkäaikaisesti, mikä voi olla haas-
te. Sen nähtiin olevan haaste myös pilatesohjaajakoulutuksia järjestäville tahoille, sillä 
myöskään kaikki ohjaajat eivät ole valmiita sitoutumaan pitkäjänteisesti. Pilatesohjaajien 
taso voi laskea, mikäli lyhytkurssien määrä kasvaa. Elina Heinisuo puki tämän sanoiksi 
näin:

Joudumme tähän kilpailutilanteeseen vastaamaan eli kun ei ole enää helppo saada ohjaa-
jakoulutukseen, pitkään, sitovaan, kalliiseen ohjaajakoulutukseen ohjaajia, niin miten 
me vastaamme siihen, että se koko kenttä, enkä puhu pelkästään pilateksesta, vaan myös 
ohjaajakoulutuksessa yleensä, on tarjolla ja lyhyitä, edullisempia koulutuksia.
Elina Heinisuo H101021

Se, että on erilaisia pilatessuuntauksia ja pilatesohjaajakoulutuksia, nähtiin pääasiassa hy-
vänä asiana: on mahdollisuus valita itselle sopivin. Erään näkemyksen mukaan ”massasta 
tulee laatua”. Esillä oli myös näkemys, että tarvitaan paljon lisää ohjaajia, koska osa ny-
kyisistä pitkän linjan ohjaajista alkaa olla jo eläkeiässä. Joka tapauksessa toivottiin, että 
ohjaajakoulutuksia kehitettäisiin uusimman tutkimustiedon pohjalta edelleen. Lisäksi 
esillä oli toive, että pitkä pilatesohjaajakoulutus voitaisiin integroida tulevaisuudessa am-
matillisiin koulutuksiin, kuten liikunnanohjaaja-, liikunnanopettaja-, fysioterapeutti- ja/
tai toimintaterapeuttikoulutuksiin.

Pilatekseen liittyvän tutkimuksen katsottiin edistävän pilateksen asemaa ja siksi tutki-
mustietoa toivottiin saatavan lisää pilateksesta sekä pilateksen terveysvaikutuksista. Joka 
tapauksessa haluttiin uskoa siihen, että ihmiset saavat pilateksesta koettua hyvää oloa 
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ja hyvinvointia myös tulevaisuudessa. Erityisen toiveen urheiluvalmennuksen suuntaan 
esitti ainakin neljä haastateltavaa: että eri urheilulajien valmentajat ymmärtäisivät pi-
lateksen mahdollisuudet suorituskyvyn parantamisessa ja vammojen ennaltaehkäisyssä. 
Pilatesohjaajien nähtiin jakautuvan tulevaisuudessa aikaisempaa selkeämmin: toiset kes-
kittyvät yhä tiiviimmin ja ammattimaisemmin pilateksen ohjaamiseen ja kouluttamiseen 
ja toiset pysyttelevät osa-aikaisina ohjaajina. Usea haastateltava toivoi, että ammattimai-
suus lisääntyisi edelleen niin, että päätoimisesti pilateksesta elantonsa saavia ammattilai-
sia olisi aikaisempaa enemmän. 

Moni haastateltava toivoi tulevaisuudelta sitä, että pilatestoimijat voisivat tehdä hyvää 
yhteistyötä keskenään. Toivottiin avarakatseisuutta, väljyyttä, ystävällisyyttä, avoimuutta, 
selkeyttä, luottamusta ja sitä, ettei ”tarvi pelätä, että joku vetää maton jalkojen alta”. Kun 
tehdään yhdessä, ollaan yhdessä vahvoja ja ”myös ulospäin vahvoja ja sillonhan ne asiat, 
mitkä menee eteenpäin, niin menee eteenpäin”. Jarmo Ahosen sitaatissa korostuu se, 
kuinka pilateksen edistämisessä tarvitaan hyvää yhteishenkeä:

Et siin kohtaa, kun ajattelee, että asia on valmis, lakkaa kyllä kehittymästä. --- Meillä 
on selkeä näkemys, mihin me halutaan. --- Vapaus ja oikeus ja oikeastaan velvollisuus 
vähän keksiä asioita ja tuoda uusia juttuja esiin ja pallotella niitä ja vähän jutella kol-
legojen kanssa, et onks tää hyvä juttu ja sit jos ne on hyviä juttuja, ne jää käyttöön ja 
huonot jutut häviää aina. Että olis semmoinen selkeä kommunikaatio ihmisten kesken, 
hyvänä, niin sillonhan me viedään näitä asioita eteenpäin. Ei meistä kukaan yksinään 
näit asioita pysty eteenpäin viemään.
Jarmo Ahonen H300721
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA

Tässä Suomen pilatesyhdistys ry:n toimeksiannosta toteutetussa selvitystyössä olemme 
aluksi kuvanneet pilateksen kehittymistä kansainvälisesti nojautuen saatavilla oleviin 
pääasiassa kansainvälisiin kirjallisuuslähteisiin. Keräämämme haastattelu- ja kyselyai-
neistojen perusteella olemme kirjoittaneet siitä, miten pilates on kehittynyt Suomessa ja 
miltä sen nykytilanne Suomessa näyttää. 

6.1 Pilateksen monet reitit Suomeen ja Suomessa

Aineistomme mukaan pilates on matolla ja laitteilla harjoitettava liikunta- ja kehonhal-
lintamuoto, jossa ei tyypillisesti käytetä musiikkia. Pilatesta ohjataan yksilöohjauksena 
tai pienryhmissä, jolloin myös ryhmätunnilla saa henkilökohtaista ohjausta. Aineistos-
samme pilateksen katsottiin perustuvan kuudelle periaatteelle – hallinta, tarkkuus, kes-
kittyminen, liikkeen virtaavuus, hengitys ja keskustan käyttö – , joita pidettiin yleisesti 
keskeisinä ja ajankohtaisina.

Tämän selvitystyön aineiston perusteella voi sanoa, että monet henkilöt ovat olleet tuo-
massa pilatesta Suomeen. Suomalaiset pilatestoimijat ovat kouluttautuneet eri puolilla 
maailmaa eri aikoina. Heistä on tunnistettavissa karkeasti kaksi ryhmää, joista toiset ovat 
koostaneet omaksumastaan opista oman yleisluonteisen pilatessuuntauksensa, joka kui-
tenkin saattaa ammentaa vaikutteita tiettyjen ohjaajien näkemyksistä tai kansainvälisistä 
koulukunnista. Toiset puolestaan edustavat selkeästi jotakin kansainvälistä koulukuntaa 
tai pilatestoimijaa, jonka oppeja he vievät täällä Suomessa eteenpäin joko omissa nimis-
sään tai kansainvälisen toimijan nimissä. 

Tässä tutkimuksessa pystyimme todentamaan, että pilatesta on opetettu Suomessa aina-
kin vuonna 1989, joka on tiettävästi ensimmäinen kerta. Tällöin tanssijat Sinikka Gri-
penberg ja Pirkko Ahjo kutsuivat Christine Hockingin Suomeen ohjaamaan pilatesta 
tanssinopettajille. Luultavasti tätä ennenkin suomalaiset tanssijat ja tanssinopettajat ovat 
tutustuneet ulkomailla pilatekseen ja yhdistäneet harjoitteluunsa ja opetukseensa ele-
menttejä pilateksesta. Myöhemmin pilatesta ovat olleet tuomassa ulkomailta Suomeen 
monet eri henkilöt erilaisilla taustoilla pidemmän ajan kuluessa. Ensimmäisiä ulkomailla 
matto- ja laitepilatekseen kouluttautuneita suomalaisia pilatesohjaajia oli tanssijataustai-
nen Leena Rouhiainen, joka perehtyi kanadalaisen STOTT Pilateksen laajaan kokonai-
suuteen. Fysioterapeutti Jarmo Ahonen sai vaikutteita sekä Yhdysvaltojen länsirannikon 
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että itärannikon pilatesperinteistä. Marja Putkisto puolestaan ammensi oppinsa Englan-
nin pilatesperinteestä. Kaikkien heidän ammattitaitonsa ja osaamisensa yhdistyi Suomen 
ensimmäisissä pilatesohjaajakoulutuksissa 2000-luvun alussa. 

Pilatesta Suomeen ovat olleet tuomassa myös monet muut toimijat, joista Marianne 
Kyrklund kävi ruotsalaisen pilatesohjaajakoulutuksen ja kohdensi Suomessa pilatesoh-
jaajakoulutuksensa rajatulle ryhmälle, fysioterapeuteille ja myöhemmin liikunnan ohjaa-
jille. Voidaan myös sanoa, että tässä tutkimuksessa esiin nostettujen henkilöiden lisäksi 
myös moni muu on pilateksen Suomen historian aikana omalta osaltaan vaikuttanut pi-
lateksen kehittymiseen Suomessa. Monet pilatesohjaajat käyvät tänä päivänäkin koulut-
tautumassa ulkomailla ja tuovat sieltä oppimiansa asioita ja ideoita omaan ohjaukseensa 
ja pitämiinsä koulutuksiin Suomessa.

Suomessa pilates tunnettiin pitkään pääosin mattopilateksena. Yksittäisiä pilateslaittei-
ta oli Suomessa jo 1990-luvun lopusta lähtien, mutta silloin ohjaajat käyttivät laitteita 
pääosin omassa pilatesharjoittelussaan ja antaessaan henkilökohtaista ohjausta yksityis-
tunneilla. Laitepilateksen ryhmätunnit ja ohjaajakoulutukset alkoivat vasta myöhemmin. 
Aineistossamme pilatessuuntaukset linkittyvät vahvasti koulutusta järjestäviin tahoihin 
ja laitevalmistajiin. Suomessa toteutetut pilatesohjaajakoulutukset olivat pitkään luon-
teeltaan pääosin modernia pilatesta. Myöhemmin puhdas klassinen pilates on saanut ja-
lansijaa Suomessa, vaikkakin toistaiseksi koulutettujen ohjaajien määrällä mitattuna sillä 
on vielä marginaalinen asema.

Tällä hetkellä 10 koulutusorganisaatiota järjestää Suomen pilatesyhdistyksen jäsenyys-
kriteerit täyttävää pitkää pilatesohjaajakoulutusta tai ohjaajakoulutuskokonaisuutta, 
joiden yksittäiset opintojaksot yhdessä muodostavat pitkän pilatesohjaajakoulutuskoko-
naisuuden. Nämä tahot voidaan jakaa kolmeen ryhmään. Eniten pilatesohjaajia kou-
luttaneita tahoja ovat Method Putkisto pilates -ohjaajia kouluttava Method Putkisto 
Instituutti, Somatic Pilates -ohjaajia kouluttava Somatic Center Finland, PhysioPilates 
-ohjaajia kouluttava Suomen Terveysliikuntainstituutti sekä PilatesHealth-ohjaajia kou-
luttava FIHF - Finnish Institute of Health and Fitness Oy. Pieniä organisaatioita, joissa 
yrityksen omistaja toimii itse ainoana kouluttajana, on tällä hetkellä kolme: Tarja Inovaa-
ran Pilates Place Lahti, Marjo Raskin Pilates Place Tampere sekä klassista koulukuntaa 
edustava Nina Saarisen Pilates Circle. Suomessa operoivien pilatesohjaajakoulutusorga-
nisaatioiden kolmannen ryhmän muodostavat tahot, jotka edustavat isoja kansainvälisiä 
pilatesbrändejä: BASI Pilates; PilateSM Tmi, joka toteuttaa Peak Pilates -ohjaajakoulu-
tusta, ja Pilates Finland, joka järjestää STOTT Pilates -koulutuksia. 
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Suomessa pitkän pilatesohjaajakoulutuksen käyneitä pilatesohjaajia on arviomme mu-
kaan noin 1300. Lisäksi osa on kouluttautunut ulkomailla tai käynyt sekä kotimaisia 
että ulkomaisia koulutuksia. Tutkimuksemme perusteella emme pysty sanomaan tarkasti, 
kuinka moni kaikista pitkän koulutuksen käyneistä ohjaajista on mattopilatesohjaajia ja 
kuinka moni hallitsee pilatesmenetelmän kokonaisuudessaan eli on matto- ja laitepi-
latesohjaaja. Arvioimme kuitenkin aineiston perusteella, että suuri osa pilatesohjaaja-
koulutuksen käyneistä suomalaisista ohjaajista on mattopilatesohjaajia. 

Suomessa pitkän ohjaajakoulutuksen käyneiden ohjaajien tasoa pidetään korkeana. Asiaa 
sotkee se, että kuka tahansa voi kutsua itseään pilatesohjaajaksi, koska pilates ei ole suo-
jattu tavaramerkki. Suomen pilatesyhdistyksen jäseneksi voi hakeutua pitkän pilatesoh-
jaajakoulutuksen käynyt ohjaaja, ja yhdistys julkaisee verkkosivuillaan koulutettujen oh-
jaajien nimilistaa. Tällä hetkellä yhdistyksellä on noin 330 jäsentä. Yhdistys perustettiin 
vuonna 2004, ja se toimii pitkän pilatesohjaajakoulutuksen käyneitä ohjaajia kokoavana 
yhdistyksenä ja järjestää täydennyskoulutusta. 

Aineistomme perusteella osa pilatesohjaajista tekee töitä pilateksen parissa täyspäiväises-
ti, mutta päätoimisia pilatesammattilaisia lienee kuitenkin vielä vähän. Monet pilatesoh-
jaajat ovat taustaltaan liikunnanohjaajia, fysioterapeutteja tai tanssijoita. Pilatesohjaaja 
pitää yllä ammattitaitoaan osallistumalla lisä- ja täydennyskoulutuksiin, työpajoihin ja 
seminaareihin Suomessa ja ulkomailla, osallistumalla muiden ohjaamille pilatestunneille, 
ottamalla yksityistunteja ja harjoittelemalla omatoimisesti. 

Pilatesharrastajien määrää ei tällä hetkellä pystytä arvioimaan. Pilatesohjausta järjestä-
vät yksityiset pilates- ja tanssistudiot, fysioterapiaklinikat sekä kuntokeskukset; julkiset 
toimijat, kuten oppilaitokset ja kansalaisopistot, sekä kolmannen sektorin toimijat, kuten 
urheiluseurat. Suomen ensimmäinen pilatesstudio Helsingin Method Putkisto Pilates 
Studio perustettiin Helsinkiin 2000-luvun alkupuolella. Vuonna 2004 perustettiin pila-
teslaitteilla varustetut pilatesstudiot Jyväskylään ( Jyväskylän pilatesstudio), Tampereelle 
(Pilates Place Tampere) ja Lahteen (Pilates Place Lahti). Vuonna 2005 perustettiin Hel-
singin ensimmäinen sellainen pilatesstudio (PilatesLiike), joka keskittyi vain pilatekseen. 
Hyvin usein muualla kuin pilatesstudioissa pilatesohjaus on pääasiassa matto- ja ryh-
mäpilatesta, koska pilateslaitteita on käytännössä vain harvoissa paikoissa. Aineistomme 
mukaan erityisesti kuntokeskusten tarjoama pilates ei aina täytä pilateksen periaatteiden 
kriteereitä. Kuntokeskuspilates saikin osakseen kritiikkiä esimerkiksi nopeatempoisuu-
desta ja isoista ryhmistä. Vaikka pilates sanana alkaa olla suurelle yleisölle tuttu, sen sisäl-
tö ei ole vielä kirkas kaikille.
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6.2 Tekemiämme havaintoja

Tämä selvitystyö on tarjonnut mahdollisuuden tarkastella, kuinka pilates on kehittynyt 
Suomessa sellaiseksi kuin se näyttäytyy tänä päivänä. Lopuksi haluamme nostaa esille 
joitakin havaintojamme, joihin huomiomme kiinnittyi.

Suomalainen pilateskenttä suhteessa kansainväliseen

Pilateksen 1900-luvun alkupuolella kehittänyt saksalaissyntyinen Joseph Pilates perusti 
ensimmäisen pilatesstudionsa New Yorkiin muutettuaan sinne Euroopasta vuonna 1926. 
Pilates lajina sai suosiota erityisesti tanssijoiden keskuudessa, ja sitä käytettiin myös 
vammojen kuntouttamisessa. Joseph Pilateksen oppisopimustyyppisesti kouluttamista 
ensimmäisen sukupolven pilatesohjaajista kaksi avasi oman pilatesstudionsa Pilateksen 
luvalla ja tuella hänen vielä eläessään. Kahdelle muulle pilatesohjaajalle Pilates myönsi 
koulutustodistuksen. Muut ensimmäisen sukupolven pilatesohjaajat alkoivat opettaa pi-
latesta sekä kehittää sitä vasta Pilateksen kuoleman jälkeen vuonna 1967. Joseph Pilates 
ei taltioinut elinaikanaan moniakaan pilatekseen nykyisin keskeisesti liitettäviä asioita, 
kuten laitepilateksen klassiset liikkeet tai pilateksen periaatteet, vaan toisen sukupolven 
pilatesohjaajat ovat nostaneet ne esille oman tulkintansa ja oman kehittämistyönsä poh-
jalta. 

Keräämämme aineiston perusteella voimme sanoa, ettei kaikille suomalaisille pilatestoi-
mijoille ole itsestään selvää, mikä on lähtöisin suoraan Joseph Pilatekselta ja mikä hänen 
jälkeläisiltään. Lisäksi havaitsimme, että pilatekseen liittyy useita käsityksiä, jotka kulke-
vat pilatestoimijalta toiselle, mutta joiden todenperäisyys on kyseenalainen. Esimerkiksi 
yleisesti kerrotaan, että Joseph Pilates kehitti pilateslaitteiden prototyyppejä ollessaan 
vankileirillä Isle of Man:in saarella vuosina 1914–1919 ja kuntouttaessaan siellä sairaalan 
potilaita. Toistaiseksi ei kuitenkaan ole todisteita siitä, että Pilates olisi työskennellyt 
loukkaantuneiden vankien parissa. Joseph Pilateksen arvellaan tietoisesti häivyttäneen 
pilateksen kehittämiseen liittyneitä taustavaikutteita, kuten oli siihen aikaan yleistä ja 
tyypillistä vastaavanlaisia menetelmiä kehittäneiden henkilöiden keskuudessa.

Jos peilataan suomalaista pilateshistoriaa lajin kansainväliseen kehitykseen, havaitaan, 
että Suomessa ollaan ajallisesti jäljessä, sillä kehitys on meillä alkanut hyvin paljon myö-
hemmin kuin kansainvälisesti. Suomeen pilates tuli siinä vaiheessa, kun mattopilates ja 
moduulimuotoinen pilatesohjaajakoulutus olivat saaneet jalansijaa kansainvälisesti. Kan-
sainvälisesti nähtävissä olleet konfliktit, kuten tavaramerkkikiista tai erimielisyydet siitä, 
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kuka on ”oikea” pilatesohjaaja ja kenellä on oikeus ohjata pilatesta, on käyty Suomessa 
kansainvälisiä konflikteja myöhemmin. Monista pilatekseen liittyvistä aiheista on käyty 
samansuuntaista kansainvälistä ja kansallista keskustelua.

Kun perehdyimme suomalaisten pilatestoimijoiden taustaan, havaitsimme, että se on 
kansainvälisempi, mitä olimme etukäteen ajatelleet. On huomionarvioista, että iso jouk-
ko suomalaisia pilatestoimijoita on kouluttautunut pitkälle ulkomailla. Osa heistä on 
jalostanut oppimaansa ja jakanut sitä Suomessa niin pilateksen harrastajille kuin am-
mattilaisillekin. Voi hyvällä syyllä todeta, että suomalaisilla pilatesohjaajilla on valtavasti 
osaamista. Myöskin Suomessa toteutettavien pilatesohjaajakoulutusten tausta on hyvin 
kansainvälinen. Ylipäänsä voi todeta, että suomalaiset pilatesohjaajakoulutukset myötäi-
levät vahvasti kansainvälisiä suuria linjoja esimerkiksi pilatessuuntausten osalta. 

Joseph Pilates käytti pilatesta myös kuntoutusmuotona. Hän sai asiakkailtaan kiitosta 
hyvistä tuloksista, mutta lääketieteen ja terveydenhuollon puolella hänen työtään ei ar-
vostettu, koska Pilateksella ei ollut lääketieteellistä tai terveydenhuollollista koulutusta. 
Myöhemmin kuntoutuksellinen näkökulma on korostunut erityisesti Yhdysvaltojen län-
sirannikon ja Englannin moderneissa pilatesperinteissä. Suomessa kuntoutusnäkökulma 
on ollut läsnä pilateksessa jo varhain. Erityisesti Jarmo Ahosen voi sanoa olleen uranuur-
taja tässä, kun hän hyödynsi pilateslaitteita myös fysioterapiassa jo 1990-luvun lopul-
la ilman, että asiakkaat edes välttämättä tiesivät harjoittavansa pilatesta. Myöhemmin 
Marianne Kyrklund räätälöi oman koulutuksensa pelkästään fysioterapeuteille. Mie-
lestämme kannattaa kuitenkin olla tarkkana, millä tavalla pilatesta markkinoidaan, sillä 
Suomessa pilates ei ole terveydenhuollon toimintaa, mikäli pilatesohjaaja ei ole tervey-
denhuollon ammattilainen. Se ei poista kuitenkaan sitä, etteikö pilates voisi olla terveyttä 
ja toimintakykyä edistävää ja palauttavaa sekä kuntouttavaa kenen tahansa ohjaamana. 

Pilates alkoi Suomessa yleistyä hiljalleen 2000-luvun alussa. Se vastaa lajin kansainvä-
listä trendiä, sillä niihin aikoihin pilateksen koulutus oli siirtynyt pieniltä laitestudioil-
ta erityisesti matto-ohjaajien ryhmäkoulutuksiin, mikä mahdollisti pilatesharrastuksen 
yleistymisen. Aiemmin pilatesohjaajat olivat olleet lähes aina sekä laite- että mattopila-
tesohjaajia, mutta mattokoulutusten yleistyminen muutti tätä kehitystä. Suomessa pilates 
on siten nuori laji. Pilates on toistaiseksi vielä myös melko marginaalinen laji huolimatta 
siitä, että mattopilates on erityisesti maan kattavan kansalaisopistoverkoston myötä le-
vinnyt koko maahan. Kuitenkaan laitepilatesharjoittelua ei ole edelleenkään tarjolla kuin 
pääosin vain isommissa kaupungeissa, eikä siten lajin kokonaisvaltaisuudesta liene vielä 
suurella yleisöllä tietoa. 
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Kansainvälinen kiinnostus pilateksen historiaa ja säilyttämistä kohtaan on herännyt vii-
meisen kymmenen vuoden aikana, mikä näkyy esimerkiksi Joseph Pilateksesta julkais-
tujen elämänkertojen määrässä ja ensimmäisen sukupolven pilatesohjaajista taltioitujen 
videomateriaalien jakamisessa ja hyödyntämisessä. Mitä enemmän pilateksesta saadaan 
tieteellistä tutkimusta tai perusteelliseen pohjatyöhön perustuvia selvityksiä, sitä parem-
min, tarkemmin ja täsmällisemmin pilateksen historia alkaa hahmottua. Olemme tämän 
selvitystyömme kanssa osa tätä jatkumoa, jota toisaalta ohjaa tiedonjano ja toisaalta huoli 
siitä, että varhaisessa vaiheessa mukana olleiden kokemuksia ei saada talteen ennen kuin 
on liian myöhäistä. 

Pilatesta kaikille?

Kouluttautuminen pilatesohjaajaksi ei ole taloudellisesti mahdollista kaikille, eikä var-
sinkaan kouluttautuminen ulkomailla ole edullista. Suomessa oman pilatesstudion yllä-
pitäminen on kallista ja ehkä vain harvoin taloudellisesti suuria voittoja tuottavaa. Nämä 
lienevät syitä siihen, että pilatekseen täysipainoisesti keskittyviä, paneutuvia ja omistau-
tuvia ohjaajia on Suomessa toistaiseksi hyvin vähän. 

Haastatteluaineistossamme ehdotettiin pilatesohjaajakoulutuksen sisällyttämistä amma-
tillisiin koulutuksiin, kuten liikunnanohjaajien, liikunnanopettajien, fysioterapeuttien ja/
tai toimintaterapeuttien koulutuksiin. Pitkän pilatesohjaajakoulutuksen tuntimäärä on 
vähintään 300 tuntia, mikä vastaa noin 11 opintopistettä (1 opintopiste = noin 27 tunnin 
työpanos). Käytännössä näin suuren kokonaisuuden lisääminen olemassa oleviin kou-
lutuksiin ei liene mahdollista, sillä se vaatisi luopumista jostakin ja myös lisäresursseja, 
joista muutoinkin ammatillisessa koulutuksessa on tällä hetkellä pulaa. Yksittäisten pila-
teskurssien sisällyttäminen opintoihin edes valinnaisina opintoina voisi kuitenkin herät-
tää opiskelijoiden kiinnostuksen pilatesmenetelmää kohtaan ja kannustaa myöhemmin 
hakeutumaan pilatesohjaajaopintojen äärelle.

Moni haastateltava oli yllätykseksemme sitä mieltä, että kaikkien on mahdollista harras-
taa pilatesta. Rohkenemme olla tästä asiasta eri mieltä ja pitää tätä kauniina ajatuksena, 
joka ei kuitenkaan vastaa täysin todellisuutta.

Oman kokemuksemme mukaan näyttää siltä, että pilateksen harrastajista valtaosa on 
tällä hetkellä naisia. Olemmeko me pilatestoimijat osanneet viestiä siitä, että pilates sopii 
niin miehille, naisille kuin muunsukupuolisillekin? Mielestämme ei riitä se, että toteam-
me kaikkien voivan tulla mukaan. Voimme myös aktiivisesti miettiä, tunnistammeko 
tarpeeksi eriarvoisuuden mekanismeja omassa toiminnassamme (esim. Thernborn 2014; 
Kauravaara & Rönkkö 2020). 
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Lisäksi pilateksen harrastamisessa on läsnä maantieteellinen ja taloudellinen eriarvoi-
suus. Erityisesti suomalaista vapaan sivistystyön oppilaitosverkostoa eli kansalaisopisto-
verkostoa on kiittäminen siitä, että mattopilatesta on tänä päivänä mahdollisuus harjoit-
taa usein pienelläkin paikkakunnalla ja kohtuullisen edullisesti. Jos kuitenkin haluamme 
puhua pilatesmenetelmästä kokonaisuutena, sen harjoittaminen on mahdollista muuta-
mia poikkeuksia lukuunottamatta vain suuremmissa kaupungeissa, joissa laitepilatesta 
on tarjolla lähinnä vain yksityisillä pilatesstudioilla. Jotta pilatesstudion ylläpitäminen on 
taloudellisesti mahdollista kalliine tilavuokrineen, laitehankintoineen, pienine ryhmäko-
koineen ja osaavine ja koulutettuine ammattilaisineen, on yksityisen yrittäjän hinnoitel-
tava pilatestunnit kannattaviksi. Se tarkoittaa usein sitä, ettei pienituloisilla ja vähävarai-
silla pilatesharrastajilla ole mahdollisuuksia osallistua matto- tai laitepilatesharjoitteluun 
pilatesstudioilla, eikä siten etenkään laitepilatesharjoittelu ole myöskään taloudellisesti 
mahdollista kaikille. 

Haluamme kuitenkin uskoa, että pilates voi olla mahdollinen liikuntamuoto eri vähem-
mistöihin kuuluville ihmisille ja pilatestunneille ovat ihmiset tervetulleita riippumatta 
esimerkiksi alkuperästään, sukupuolestaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan, toimin-
takyvystään tai ulkonäöstään. Yhdenvertainen osallistuminen ei kuitenkaan ole lainkaan 
itsestäänselvyys (ks. Kauravaara & Rönkkö 2020), ja myös meidän pilatestoimijoiden on 
syytä ponnistella moninaisuuden lisäämiseksi. Tätä työtä on jo tehtykin: Suomen pila-
tesyhdistys ry on pyrkinyt viestimään esimerkiksi verkkosivujen valokuvillaan siitä, että 
pilatekseen ovat tervetulleita monenlaiset ihmiset. 

Suomen pilatesyhdistyksen roolista tulevaisuudessa 

Suomen pilatesyhdistyksen rooli pilatestoimijoita kokoavana voimana voisi tulevaisuu-
dessa vahvistua. Tämän aineiston perusteella on selvää, että yhdistyksen toivotaan myös 
tulevaisuudessa pitävän huolta siitä, että pilatesohjaajat ovat hyvin koulutettuja ja sitä 
kautta pilatestunnit laadukkaita. Pilatesyhdistyksen jäsenkriteerit ovat pysyneet alusta 
alkaen jotakuinkin samanlaisina, eikä perusperiaatetta pitkän koulutuksen vaatimuksesta 
liene tarpeellista muuttaa. Sen sijaan voi olla tarpeellista pohtia, kuinka tietoisuutta pi-
latesmenetelmän kokonaisvaltaisuudesta voidaan lisätä. Ulkopuoliselle saattaa pilatesoh-
jaajien kautta syntyä kuva siitä, että pilates on ryhmässä tapahtuvaa harjoittelua matolla, 
vaikka laitepilates- ja yksilöharjoittelu ovat olennaisia osia pilatesmenetelmän kokonai-
suudessa. Siten voi olla tarpeellista nostaa esille myös niitä ohjaajia, jotka ovat käyneet 
myös laitepilatesohjaajakoulutuksen. Onkin tärkeän keskustelun paikka, millä tavalla se 
tapahtuu – jos tapahtuu.
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Tässä tutkimuksessa saatoimme todeta, että pitkän koulutuksen käyneiden pilatesoh-
jaajien tasoa Suomessa voidaan pitää korkeana. Aineistostamme ei käynyt kuitenkaan 
varsinaisesti ilmi, millä kriteerein ohjaajien tasoa arvioidaan tai pitäisi arvioida. Ohjaajien 
osaamisesta on saatu hyvää palautetta, mutta mitä kriteerejä osaamiselle on asetettu, jotta 
voidaan sanoa, että tietty taso ylittyy? Siten voisi olla paikallaan pohtia, mikä tekee pi-
latestunnista laadukkaan. Meillä suomalaisella pilateskentällä voisikin olla avoimen kes-
kustelun paikka myös pilateksen rajoista: mikä on vielä pilatesta? Milloin pilates muuttuu 
joksikin muuksi? Kuinka paljon pilatekseen voi vielä yhdistää elementtejä muista lajeista, 
jotta sitä voidaan vielä kutsua pilatekseksi? Nämä kysymykset johdattelevat myös haas-
tateltavien esittämän huolen äärelle: säilyykö pilateksen ydin, kun pilateskenttä näyttää 
monimuotoistuvan ja eriytyvän, jolloin hajaantumisen riskin nähdään kasvavan.

Suomen pilatesyhdistyksen yhtenä tarkoituksena on lisätä yleistä tietoutta pilatesmene-
telmästä Suomessa ja edistää pilatesmenetelmän tunnettuutta suuren yleisön keskuudes-
sa. Tämä selvitystyö antaa sille työlle aikaisempaa paremmat eväät, sillä aineistossamme 
korostui pilateksen monimuotoisuus ja sen mahdollisuudet. Pilateksella on annettavaa 
niin urheilijoille kuin iäkkäillekin, synnytyksestä palautuville kuin kuntoutusasiakkail-
lekin – ja periaatteessa kenelle tahansa, jolla on taloudellisia mahdollisuuksia harjoittaa 
pilatesta sekä halua ja kiinnostusta. Kuten tässäkin selvityksessä kävi ilmi, ihmisillä on 
monenlaisia käsityksiä siitä, mitä pilates on. Vaikka pilates taipuu moneen, on kuitenkin 
keskeistä yhtenäistää ja selkiyttää sitä, mitä pilates on. Haluamme uskoa, että saamme 
lisää harrastajia pilateksen pariin, mikäli osaamme tuoda selkeästi ilmi, että on matto- 
ja laitepilatesta, pilatesta voi harrastaa eri puolilla Suomea eri tavoin ja että on erilaista 
pilatesta tarjolla esimerkiksi urheilijoille oheisharjoitteluksi, klassisesta pilateksesta kiin-
nostuneille tai kuntoutuksen tueksi. Lisäksi yhdistyksen roolina voisi olla jakaa tietoa 
pilateksesta myös muille ammattilaisille, kuten urheiluvalmentajille ja terveydenhuollon 
toimijoille.

Kohti uutta ymmärrystä

Tämä tutkimus on ainutlaatuinen katsaus pilateksen suomalaiseen historiaan ja nyky-
päivään. Toivomme, että olemme tämän tutkimuksemme avulla pystyneet lisäämään pi-
latestoimijoiden ymmärrystä pilatesmenetelmästä. Ehkä joku toimija – ja miksei myös 
pilatesharrastaja – myös tarkistaa tutkimuksemme perusteella käsityksiään pilateksesta. 
Sen lisäksi, että Suomen pilatesyhdistys voi hyödyntää käsillä olevaa tietoa omassa toi-
minnassaan, toivomme, että pilatesohjaajat ja -kouluttajat Suomessa ammentavat tutki-
muksestamme harkintansa mukaan asiakkailleen.
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Tässä selvitystyössä olemme pyrkineet eri aineistojen kautta luomaan kokonaiskuvaa sii-
tä, mitä on tapahtunut pilateksen suomalaisessa historiassa. Yksittäisten ihmisten ker-
tomat tarinat kietoutuvat osaksi kokonaisuutta. Emme ole edes pyrkineet kirjoittamaan 
yksittäisten pilatestoimijoiden elämänkertoja, sillä meidän ei ole ollut esimerkiksi mah-
dollisuuksia haastatella pilatestoimijoiden läheisiä. Keskiössämme on ollut pilates ja se, 
miten eri ihmiset liittyvät siihen.

Pilateksen nykytilan kartoittamiseen Suomessa olemme käyttäneet perinteisiä laadulli-
sen tutkimuksen menetelmiä aineiston keräämisessä ja analyysissä. Oma tutkimusfiloso-
finen kysymyksensä on tietysti ylipäänsä se, mikä on tietoa ja miten se muodostuu. Käsi-
tyksemme on, että ihmistieteissä voimme eri tavoin lähestyä ”totuutta”, mutta varsinaista 
absoluuttista totuutta on vaikea saada kiinni. Emme ihmistieteissä juuri koskaan voi 
kertoa, että ”näin tämä asia on”, mutta voimme kertoa, että ”näinkin tämä asia voi olla”, 
”tällaistakin on” tai että ”näinkin asian voi nähdä”. Siten emme myöskään voi yleistää 
asioita kovin pitkälle. Voimme vain sanoa, että tämän aineiston perusteella näyttää tältä. 

Tämä tutkimuksemme nojaa eniten keräämäämme suomalaiseen haastatteluaineistoon. 
Valitsimme haastateltavat erityisesti Suomen pilatesyhdistyksen jäsenille tekemämme 
kyselyn pohjalta. Koska kyselyyn vastasi vain kolmasosa yhdistyksen jäsenistä, voi olla, 
että emme tavoittaneet kyselyn kautta sellaisia henkilöitä, jotka ovat kouluttautuneet 
pilatesohjaajiksi ulkomailla hyvin varhaisessa vaiheessa ja/tai eivät ole Suomen pilates-
yhdistyksen jäseniä.

Ymmärrämme, että muistitieto on aina ainakin osittain epäluotettavaa, sillä ihmiset 
muistavat asioita eri tavoin. Haastateltavien subjektiivisiin kokemuksiin liittyy myös vir-
helähteitä: asiat saatetaan muistaa valikoivasti ja rajallisesti. Lisäksi haastateltava valit-
see, mitä hän kertoo ja mitä hän jättää kertomatta. Kun haastateltavan kokemukset ovat 
hänen tulkintojaan hänen kokemuksistaan, on hyvä muistaa, että tämän tutkimuksen 
tulokset ovat meidän tutkijoiden tulkintoja haastateltavien tulkinnoista. 

Samaan aikaan, kun haastateltavien kokemukset ja niille annetut merkitykset ovat yksi-
tyisiä, henkilökohtaisia ja subjektiivisia, niistä voi tulla myös kulttuurisia, kun ne asete-
taan yhteen muiden kokemusten kanssa ja/tai niitä jaetaan vuorovaikutuksessa toisten 
kanssa. Näin voi tapahtua, kun eri haastattelujen litteraatioita tarkastellaan kokonaisuu-
tena tai kun tästä selvitystyöstä keskustellaan pilatesyhteisössä. Tällöin kokemuksista 
syntyy yleistä ja jaettua tietoa. Kun yksilön kokemus liittyy tutkimuksen systemaattisessa 
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kuvauksessa kulttuurisesti jaettuun ja yleisesti hyväksyttyyn tietoon, se mahdollistaa mie-
lipiteen korottamisen tiedon kaltaiseen rooliin (ks. Toikkanen & Virtanen 2018, 9). (Ks. 
Kauravaara 2022, 95.)

Yritimme tavoittaa haastateltaviksemme myös kansainvälisiä pilatestoimijoita, mutta on-
nistuimme siinä huonosti. Päädyimme lopulta ratkaisuun, jossa käytimme ulkomaisia 
haastatteluja suullisina lähteinä taustoittavassa kirjallisuuskatsauksessa, jolloin pääsimme 
etenemään tutkimuksessamme. 

Olemme tässä selvitystyössämme keskittyneet tietoisesti sellaiseen pilatekseen, jota pila-
teksena Suomen pilatesyhdistyksessä ymmärretään. Silloin keskiössä on ollut pilates, jota 
ohjaavat pitkän pilatesohjaajakoulutuksen käyneet henkilöt. Pilateksen historia on ol-
lut olennaisesti myös pilatesohjaajakoulutusten historiaa ja keskiössä ovat olleet nimen-
omaan pitkät pilatesohjaajakoulutukset niin historian kuin nykypäivän kuvauksissakin. 
Siten olemme paneutuneet hyvin vähän muuhun pilateksen nimellä tarjottavaan liikun-
taan ja niin sanottuihin lyhyisiin pilatesohjaajakoulutuksiin. Jatkossa myös tätä pilatek-
sen puolta voisi tutkia, koska se on osa kokonaisuutta, se koskettaa pilateksen harrastajia 
ja antaa joskus harhaan johtavan kuvan pilateksesta.

Toivomme, että jatkossa erilaisten suomalaisten liikuntaharrastuksia kartoittavien tut-
kimusten kyselylomakkeissa ja/tai raporteissa huomioidaan myös pilates lajina muiden 
joukossa. Siten saisimme hahmotettua pilateksen harrastajien määrää ja myös määrän 
kehitystä pidemmällä aikavälillä. Tokikin tiedostamme, että ylipäänsä lajiharrastamisen 
tutkimus on tällä hetkellä hajanaista. 

Meitä kiinnostaisi jatkossa saada lisää ymmärrystä pilateksen pedagogiikasta, ohjaajien 
pedagogisesta osaamisesta ja ohjaustaidon merkityksestä pilateksessa. Pedagogiikan lisäk-
si mielenkiintoinen substanssiin liittyvä tutkimuksen aihe olisivat pilateksen periaatteet: 
Ovatko ne enemmän teoriaa vai käytäntöä? Miten ja mistä lähtökohdista pilatestoimi-
jat tulkitsevat periaatteita? Kuinka periaatteet tulevat käytännön ohjauksessa näkyviksi? 
Kiinnostava tutkimuksen aihe olisi myös, missä täsmällisesti pitkän koulutuksen käyneet 
ohjaajat ohjaavat, kuinka he ohjaavat eri paikoissa ja minkälainen ohjaamisen kulttuuri 
eri organisaatioissa vallitsee. Kiinnostavaa olisi myös tarkastella, minkälainen merkitys 
vuorovaikutuksella on pilatesohjaamisessa.

Aineistossamme nousi esille toive siitä, että pilates olisi aikaisempaa vahvempi osa ur-
heiluvalmennusta. Kaipaisimmekin lisätutkimusta myös siitä, minkälaisia kokemuksia 
pilateksesta on urheiluvalmennuksen tukena, minkälaisia vaikutuksia pilateksella on eri 
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lajeihin ja minkälaisia merkityksiä urheilijat liittävät pilatekseen osana oman lajinsa har-
joittelua. Ja tokikin pilateksen historian ymmärrystä on edelleen tarpeellista syventää 
niin kansainvälisesti kuin kansallisestikin. Toivomme myös, että tiedeyhteisössä kiinnos-
tutaan aikaisempaa enemmän pilateksesta, esimerkiksi sen terveysvaikutuksista tai hyö-
dyistä kuntoutuksessa. 
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LOPUKSI

Meille pilates alkoi hahmottua tämän tutkimustyön myötä aikaisempaa vahvemmin ni-
menomaan kokonaisvaltaisena menetelmänä. Näemme pilateksen löytämämme ja ke-
räämämme aineiston perusteella menetelmänä, jolla on juuret eli toisiinsa kietoutuva 
kansainvälinen ja kansallinen historia, kiinnostava ja kansallisesti murroksessa oleva ny-
kyisyys sekä kehittyvä tulevaisuus. Meille pilates menetelmänä tarkoittaa sitä, että pilates 
on enemmän kuin liike tai sarja yksittäisiä liikkeitä: se on moninainen parhaimmillaan 
koko kehoa harjoittava kokonaisuus, jossa on läsnä sekä erilaisia harjoituksia että tapa, 
jolla harjoituksia ohjataan. Kehon lisäksi myös mieli on läsnä koko ajan, jolloin pilatesta 
harjoittava saa parhaimmillaan pilateksesta kokonaishyvinvointia palvelevan harjoitus-
hetken. Kehon ja mielen yhteys näkyy mielestämme siinä, kuinka katse kääntyy oman 
kehon sisään: itseä kuunnellaan, toiminnan ääreen pysähdytään ja ollaan läsnä juuri ky-
seisessä hetkessä, keskitytään tekemiseen, tehdään havaintoja ja tutkitaan vaikutuksia ja 
kokemuksia. 

Tapa, jolla harjoituksia ohjataan, viittaa pedagogiikkaan. Pilateksen pedagoginen puo-
li oli kuitenkin niukasti läsnä tutkimuksemme aineistossa sekä oman henkilökohtaisen 
kokemuksemme mukaan myös käymissämme ohjaajakoulutuksissa. Itse näemme peda-
gogiikan pilateksessa, kuten muussakin liikunnanohjauksessa, hyvin tärkeänä elementti-
nä ja toivomme, että se saisi aikaisempaa enemmän huomiota myös pilatestoimijoiden 
keskuudessa. Kuten aiemmin mainitsimme, sen ääreen kannattaisi pysähtyä myös tutki-
muksellisessa mielessä.

Havaitsimme, että ne pilatesohjaajat, jotka ovat kouluttautuneet pitkälle ja usean eri kou-
luttajan opissa, joilla on monipuolista osaamista ja jotka kehittävät pilatesmenetelmää, 
näyttävät välttävän korostamasta klassisen ja modernin pilateksen jakoa. Mielestämme 
pilatessateenvarjon alle mahtuu erilaisia painotuksia ja tulkintoja sekä tapoja harjoittaa 
lajia. Kun kullekin asiakkaalle osataan tarjota hänen tarpeisiinsa sopivaa pilatesta, pila-
teksesta on hyötyä erilaisille ihmisille, monenlaisille kehoille ja monenlaisiin tilanteisiin 
ja tarpeisiin. 

Meille pilates näyttäytyy vahvasti ajassaan elävänä ja alati muotoutuvana kehonhallinta- 
ja huoltomenetelmänä. Yleisesti pilatesta tavataan kutsua joko kehonhallintamenetel-
mäksi tai kehonhuoltomenetelmäksi, mutta rohkenemme yhdistää nämä käsitteet, jolloin 
kokonaisvaltaisuus on yhä vahvemmin läsnä. Jatkuva muovautuvuus on mielestämme 
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luonnollista. Ihmisen hyvinvoinnin kannalta on vain hyödyllistä, että pilatesta kehite-
tään erilaisiin tarpeisiin tutkimustiedon ja ymmärryksen lisääntymisen myötä. Vain sitä 
kautta pilateksen on mahdollista levitä laajasti ja palvella yhä useamman suomalaisen 
hyvinvointia.

Haluamme tällä tutkimuksellamme olla yhdistämässä suomalaista pilateskenttää enti-
sestään ja edistää yhdenvertaista pilateskulttuuria. Siinä kulttuurissa erilaisille Joseph 
Pilateksen elämäntyölle pohjautuville lähestymistavoille on tilaa painotetaan lähestymis-
tavassa sitten esimerkiksi klassisuutta ja autenttisuutta, menetelmän edelleen kehittämis-
tä tai vaikkapa kuntouttavia elementtejä. Pilatestoimijoiden on kuitenkin ymmärrettävä 
oman toimintansa lähtökohdat ja ne silmälasit, joiden kautta he katsovat maailmaa ja 
joiden kautta oma toimijuus on muokkautunut. Tällöin pilatesohjaaja ymmärtää, mitä 
hän ohjaa ja miksi ja pilateskouluttaja ymmärtää, mitä hän kouluttaa ja osaa avata ja 
perustella valintansa. 

Kuva 18 Meille tutkijoille pilates menetelmänä on enemmän kuin liike tai sarja 
yksittäisiä liikkeitä: se on moninainen parhaimmillaan koko kehoa harjoittava 

kokonaisuus, jossa on läsnä sekä erilaisia harjoituksia että tapa, jolla 
harjoituksia ohjataan. Kuvaaja: Mervi van Veldhoven 2021.
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LIITE 1 Täydentävää informaatiota antaneet henkilöt, jotka eivät lukeutuneet haastatel-
taviin tai kouluttajakyselyyn vastanneisiin.

Liikunnanneuvoja Satu Huttunen kertoi sähköpostissaan 25.4.2022 vuosina 2008 ja 
2009 käymistään Sportius pilates -ohjaajakoulutuksista.

Hankekoordinaattori Katja Laaksonen Varalan Urheiluopistosta kertoi sähköpostissaan 
17.5.2022 lisätietoja Varalan Urheiluopistossa vuosina 2006–2009 toteutetuista pila-
tesohjaajakoulutuksista.

Pilatesohjaaja ja -kouluttaja Hanna Manninen kertoi puhelinkeskustelussa 24.4.2022 
ja sähköpostissaan 18.5.2022 SATS kuntokeskusten ja Elixian omista pilatestunneista.

Vastaava fysioterapeutti Johanna Osmala Suomen Kansallisooppera- ja baletista kertoi 
sähköpostissaan 27.9.2022 tanssijoiden käytettävissä olevista pilateslaitteista sekä tanssi-
joiden pilatesharjoittelusta.

Erikoissuunnittelija, filosofian tohtori, fysioterapeutti ja pilatesohjaaja Annika Taulanie-
mi UKK-instituutista kertoi sähköposteissaan 22.9.2022 ja 23.9.2022 Varalan Urheiluo-
pistossa vuosina 2006–2009 Ylab Educationin järjestämistä pilatesohjaajakoulutuksista.

Ruotsalainen pilatesohjaaja Elisabet Prag kertoi sähköpostissaan 19.10.2022 siitä, kuin-
ka pilates tuotiin Ruotsiin. 



159

LIITE 2 Suomen pilatesyhdistyksen jäsenille tehdyn kyselyn saate 

Hyvä Suomen pilatesyhdistyksen jäsen!

Suomen pilatesyhdistyksen toimeksiannosta teemme tutkimusta työnimellä ”Pilates 
Suomessa”. Tutkimuksen tarkoituksena on kerätä yksiin kansiin tällä hetkellä hajallaan 
oleva tieto pilateksen historiasta ja nykytilanteesta Suomessa. Käytännössä tutkimuksen 
tavoitteena on selvittää

• miten, milloin, mitä kautta ja kenen tai keiden toimesta pilates on tuotu Suo-
meen

• mihin suuntaan pilates on Suomessa kehittynyt ja 
• miltä suomalainen pilateskenttä näyttää tällä hetkellä eri pilatessuuntauksineen, 

kouluttajatahoineen, palveluntarjoajineen ja pilatesharrastajineen. 

Tavoitteena on lisäksi myös antaa arvio suomalaisten pilatesohjaajien ja -harrastajien 
määrästä Suomessa. Suomalaisen pilateksen historiaa ja tämänhetkistä kokonaiskuvaa 
peilataan kansainväliseen kehitykseen. 

Keräämme tutkimuksen aineiston pääosin teemahaastattelujen avulla ja nyt tarvitsem-
mekin Sinun apuasi teemahaastattelujen valmistelemisessa. Toivomme, että vastaat tä-
män linkin takaa löytyvään kyselylomakkeeseen 30.6.2021 klo 23:59 mennessä. Kyse-
lyyn vastataan vapaaehtoisesti ja anonyymisti, eikä henkilöllisyytesi paljastu, mikäli et sitä 
erikseen halua kertoa. Mikäli kerrot henkilöllisyytesi, henkilötietojasi käsitellään luotta-
muksellisesti tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla (henkilötietorekisterin pitäjänä 
allekirjoittaneet).

Kiitos jo etukäteen vastauksistasi. Jos sinulle tulee mitä tahansa kysyttävää, ota yhteyttä 
meihin!

Ystävällisin terveisin

Kati ja Eeva

Kati Kauravaara, LitT, VTM  Eeva Lindström, VTM, HUK
puh. xxxx    puh. xxxx
sähköposti: xxxx    sähköposti: xxxx
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LIITE 3 Suomen pilatesyhdistyksen jäsenille tehty kysely

PILATES SUOMESSA -KYSELY

1 Hyväksytkö, että vastauksiasi käytetään tutkimusaineistona Pilates Suomessa -tutki-
muksessa?

• Kyllä
• ei

2 Keitä suomalaisia henkilöitä meidän pitäisi haastatella tutkimustamme varten saavut-
taaksemme parhaan mahdollisen ymmärryksen pilateksen historiasta ja/tai nykytilan-
teesta Suomessa? Perustelethan vastauksesi, kiitos.
(Avointa vastaustilaa)

3 Keitä ulkomaalaisia henkilöitä meidän pitäisi haastatella tutkimustamme varten saa-
vuttaaksemme parhaan mahdollisen ymmärryksen pilateksen historiasta ja/tai nykyti-
lanteesta? Perustelethan vastauksesi, kiitos.
(Avointa vastaustilaa)

4 Valitse vaihtoehto, joka kuvaa tilannettasi parhaiten: Identifioin itseni
• mattopilatesohjaajaksi
• laitepilatesohjaajaksi
• matto- ja laitepilatesohjaajaksi

5 Minkä pilatesohjaajakoulutuksen olet itse käynyt? Voit valita useamman vaihtoehdon. 
• Method Putkisto Finland Oy:n Method Putkisto Pilates -koulutus
• Somatic Center Finland Oy:n Somatic Pilates -matto-ohjaajakoulutus 
• Somatic Center Finland Oy:n Somatic Pilates -laiteohjaajakoulutus (yksittäi-

nen kurssi tai yksittäisiä kursseja)
• Somatic Center Finland Oy:n Somatic Pilates -laiteohjaajakoulutus (laiteoh-

jaajakoulutuskokonaisuus 14 lähipäivää)
• Terveysinstituutti Oy:n PhysioPilates-ohjaajakoulutus tasot I, II ja/tai III
• Terveysinstituutti Oy:n PilatesHealth-ohjaajakoulutus
• Terveysinstituutti Oy:n Reformer-ohjaajakoulutus
• Apprenticeship-tyyppinen eli oppisopimustyyppinen pilatesohjaajakoulutus
• BASI Pilates -ohjaajakoulutus
• STOTT Pilates -ohjaajakoulutus
• The Place pilatesohjaajakoulutus
• jokin muu 

Mikäli vastasit ”Apprenticeship-tyyppinen pilatesohjaajakoulutus” ja/tai ”jokin muu”, 
tarkenna tähän, mikä koulutus oli kyseessä.
(Avointa vastaustilaa)

Kirjoita tähän vuosiluku, jolloin valmistuit koulutuksesta tai koulutuksista.
(Avointa vastaustilaa)
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6 Ohjaajatko tällä hetkellä aktiivisesti pilatesta?
• Kyllä
• ei

Jos vastasit edellä olevaan kysymykseen ”kyllä”, vastaa kysymyksiin 7–10. Muussa ta-
pauksessa voit jättää vastaamatta ja siirtyä suoraan kysymykseen 11.

7 Kuinka monta ryhmää (ryhmässä on kolme henkilöä tai enemmän) viikossa ohjaat 
keskimäärin normaaliaikana (ennen koronaviruspandemiaa)? Jos ohjaat kevät- ja syys-
kautena ja pidät kesällä ohjauksista vapaata, voit silti arvioida keskimääräisen viikko-
ryhmämääräsi. 

• 1–2 ryhmää viikossa
• 3–4 ryhmää viikossa
• 5–10 ryhmää viikossa
• yli 10 ryhmää viikossa

8 Kuinka monta eri henkilöä ryhmissäsi käy vuodessa normaaliaikana (ennen koronavi-
ruspandemiaa)?
(Avointa vastaustilaa)

9 Kuinka monta sellaista asiakasta sinulla on keskimäärin vuodessa, jotka osallistuvat 
joko yksilö- tai duopilatesohjaukseen Kyse on normaaliajan arviosta (ennen koronavi-
ruspandemiaa)?
(Avointa vastaustilaa)

10 Kuka on työnantajasi pilatesohjauksissa? Valitse se vaihtoehto, joka kuvaa tilannetta-
si parhaiten.

• Minulla on oma pilatesstudio tai itse vuokraamani tila ja ohjaan pääasiassa siel-
lä. Asiakkaat maksavat ohjauksesta suoraan minulle.

• Olen ammatinharjoittaja ja ohjaan pääasiassa toisten omistamilla pilatesstudi-
oilla. Asiakkaat maksavat ohjauksesta suoraan minulle.

• Olen ammatinharjoittaja ja ohjaan pääasiassa toisten omistamilla pilatesstudi-
oilla. Asiakkaat maksavat ohjauksesta pilatesstudion omistajalle.

• Työskentelen verokortilla ja ohjaan pääasiassa toisten omistamilla pilatesstudi-
oilla. Asiakkaat maksavat ohjauksesta pilatesstudion omistajalle.

• Olen ammatinharjoittaja tai työskentelen verokortilla ja ohjaan pääasiassa ur-
heiluseuroissa. Asiakkaat maksavat ohjauksesta urheiluseuralle.

• Olen ammatinharjoittaja tai työskentelen verokortilla ja ohjaan pääasiassa kun-
nan liikuntatoimen palveluksessa. Asiakkaat maksavat ohjauksesta kunnan lii-
kuntatoimelle.

• Olen ammatinharjoittaja tai työskentelen verokortilla ja ohjaan pääasiassa kan-
salais- ja työväenopistoissa. Asiakkaat maksavat ohjauksesta kurssimaksun kan-
salais- ja työväenopistolle.

• Olen ammatinharjoittaja tai työskentelen verokortilla on minulla on monta ta-
hoa, joita laskutan. Asiakkaat maksavat ohjauksesta taholle, jota laskutan.

• Mikään edellä olevista vaihtoehdoista ei sovi tilanteeseeni.



162

Mikäli vastasit ”Mikään edellä olevista vaihtoehdoista ei sovi tilanteeseeni”, kuvaa tässä 
tilanteesi.
(Avointa vastaustilaa)

11 Kansainvälistä saati suomalaista kirjallisuutta pilateksen historiasta on niukasti 
saatavilla. Onko sinulla mielessäsi sellaista aineistoa, johon meidän tulisi mielestäsi tu-
tustua ja jos on, mitä? Kerro myös, jos sinulla on pääsy mainitsemaasi aineistoon ja voit 
mahdollisesti auttaa meitä hyödyntämään sitä.
(Avointa vastaustilaa)

12 Voit kirjoittaa tähän, jos haluat antaa meille muuta evästystä tutkimuksen tekemi-
seen. Kirjoita tähän myös nimesi, jos haluat antaa meille lisätietoja muulla tavalla.
(Avointa vastaustilaa)

Kiitos vastauksistasi!
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LIITE 4 Tiedote tutkimuksesta

Tiedote tutkittavalle

Pilates Suomessa -tutkimus

Suomen pilatesyhdistyksen toimeksiannosta teemme tutkimusta työnimellä ”Pila-
tes Suomessa”. Tutkimuksen tarkoituksena on kerätä yksiin kansiin tällä hetkellä 
hajallaan oleva tieto pilateksen historiasta ja nykytilanteesta Suomessa. Pyydämme, 
että tutustut tähän tiedotteeseen ja osallistut tutkimukseemme.

Tutkimuksen tavoitteet
Pilates Suomessa -tutkimuksen tavoitteena on selvittää

• miten, milloin, mitä kautta ja kenen tai keiden toimesta pilates on tuotu Suo-
meen

• mihin suuntaan pilates on Suomessa kehittynyt ja 
• miltä suomalainen pilateskenttä näyttää tällä hetkellä eri pilatessuuntauksineen, 

kouluttajatahoineen, palveluntarjoajineen ja pilatesharrastajineen. 

Tavoitteena on lisäksi myös antaa arvio suomalaisten pilatesohjaajien ja -harrasta-
jien määrästä Suomessa. Suomalaisen pilateksen historiaa ja tämänhetkistä koko-
naiskuvaa peilataan kansainväliseen kehitykseen. 

Tutkimusaineiston kerääminen
Keräämme tutkimusaineistomme kesä–elokuun 2021 aikana pääosin teemahaas-
tattelun avulla. Olet valikoitunut haastateltavien joukkoon Suomen pilatesyhdistys 
ry:n jäsenille tekemämme kyselyn perusteella. Kyselyssä tiedustelimme, keitä suo-
malaisia henkilöitä meidän pitäisi haastatella tutkimustamme varten saavuttaak-
semme parhaan mahdollisen ymmärryksen pilateksen historiasta ja/tai nykytilan-
teesta Suomessa? Haastattelut toteutetaan henkilökohtaisina yksilöhaastatteluina. 
Haastattelut tallennetaan. Haastateltavien nimet julkaistaan tutkimusraportin liit-
teenä olevassa listassa, mikäli haastateltava antaa luvan. 

Tutkimuksen suorittamisen etiikka
Suoritamme tutkimuksemme hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla 
noudattaen tutkimuseettisen neuvottelukunnan antamia ohjeita. Tämä tarkoittaa 
muun muassa seuraavia asioita: 

• On tärkeää, että ymmärrät, mihin olet osallistumassa ja osallistut vapaaehtoisesti.
• Sinulla on oikeus olla osallistumatta tai yksittäisissä tilanteissa vastaamatta. Voit 

milloin tahansa tutkimuksen aikana syytä ilmoittamatta keskeyttää tutkimukseen 
osallistumisesi, eikä suostumuksen perumisesta aiheudu kielteisiä seuraamuksia.

• Tutkimusaineisto on ainoastaan meidän tutkijoiden käytössä, ja sen sisältämiä 
henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti tietosuoja-asetuksen edellyttämäl-
lä tavalla.
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• Tutkimuksen suomenkielinen haastatteluaineisto arkistoidaan Tampereen yli-
opiston alla toimivaan Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon tutkimuksenteon 
jälkeen.

Lisätietoja
Kati Kauravaara, LitT, VTM  Eeva Lindström, VTM, HUK
puh. xxxx     puh. xxxx
sähköposti: xxxx    sähköposti: xxxx

Ystävällisesti

Kati Kauravaara ja Eeva Lindström 



165

LIITE 5 Suostumuslomake

Suostumus tutkimukseen osallistumiseen

Annan suostumukseni sille, että Kati Kauravaara ja Eeva Lindström tutkimuksessaan 
Pilates Suomessa

saavat haastatella minua.
saavat käsitellä mahdollisia henkilötietojani ja salassa pidettäviä minua koskevia 
asiakirjoja, kuten tätä suostumuslomaketta ja haastatteluaineistoa.
saavat käyttää keräämäänsä minua koskevaa aineistoa tutkimuksessaan.

Annatko luvan sille, että nimesi julkaistaan tutkimusraportin liitteeksi tulevassa haasta-
teltujen henkilöiden listassa?

Kyllä           Ei

Annatko luvan sille, että tutkimusaineistoa ei anonymisoida, ja tutkimusraportissa voi-
daan mainita nimesi, jos se on tutkimuksen kannalta olennaista?

Kyllä          Ei

Suostun siihen, että
minua koskeva haastatteluaineisto arkistoidaan mahdollista jatkokäyttöä varten 
Tampereen yliopiston alla toimivaan Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon.

Osallistun tutkimukseen vapaaehtoisesti.
Olen saanut, lukenut ja ymmärtänyt saamani kirjallisen tutkimustiedotteen. 
Tiedotteesta olen saanut riittävän selvityksen tutkimuksesta ja sen yhteydessä 
suoritettavasta tutkimusaineiston keräämisestä ja käsittelystä. Halutessani olen 
voinut esittää tutkimukseen liittyen kysymyksiä ja olen saanut riittävän 
vastauksen kaikkiin tutkimusta koskeviin ja mieltäni askarruttaviin kysymyksiin.

Toiveitani: 

  :ssä   kuun         päivänä 2021

___________________________________________________________________
Allekirjoitus

Nimenselvennys:      

Puhelinnumero:     

Sähköpostiosoite:      

Halutessaan haastateltava saa kopion tästä suostumuksesta. Alkuperäinen allekirjoitettu tutkittavan suostu-
mus jää tutkimuksesta vastaavien Kati Kauravaaran ja Eeva Lindströmin arkistoon, joka hävitetään viimeis-
tään 31.12.2022..
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LIITE 6 Teemahaastattelurunko

Teemahaastattelurunko

1. Hyväksytkö, että vastauksiasi käytetään tutkimusaineistona Pilates Suomessa -tutki-
muksessa?

2. Kerro aluksi vapaamuotoisesti omasta pilatestaustasi. Tarvittaessa täydennetään apu-
kysymyksillä, kuten 

• Kuinka ja milloin löysit pilateksen pariin?
• Missä kouluttauduit?
• Miten ylläpidät osaamistasi?

3. Miten ja missä olet opettanut/opetat/kouluttanut Suomessa?

4. Mikä on käsityksesi siitä, milloin ja miten pilates on tullut Suomeen?

5. Kuinka läheltä itse seurasit pilateksen Suomeen tuloa? 

6. Jos olit osallinen pilateksen Suomeen tulossa tai seurasit sitä läheltä, kerro tuon ajan 
hengestä ja ilmapiiristä, mitä muistat.

7. Onko sinulla mahdollisesti tuolta ajalta tallessa aineistoa, jota voisimme hyödyntää 
tutkimuksessamme?

8. Ketkä ovat mielestäsi muokanneet pilateskenttää, millä tavalla ja mihin suuntaan? 

9. Minkä arvioit vaikuttaneen pilateksen kehittymiseen sellaiseksi kuin sen näet tällä 
hetkellä?

10. Mikä merkitys näkemyksesi mukaan on sillä, että pilateksen parissa toimijat tunte-
vat pilateksen historiaa? Mitä hyötyä historian ymmärtämisestä voi olla?

11. Miten käsityksesi mukaan historiallista tietoa jaetaan pilatesohjaajakoulutuksissa tai 
muutoin? 

12. Kerro vapaamuotoisesti, minkälaisena näet pilateskentän Suomessa tällä hetkellä? 
Tarvittaessa täydennetään apukysymyksillä, kuten 

• Ketkä kentällä toimivat tällä hetkellä ja missä roolissa?
• Mitä pilatessuuntauksia tunnistat tällä hetkellä olevan?
• Ketkä tarjoavat pilatesta?
• Mitä haluat sanoa pilatesharrastajista?
• Miten näet klassisen ja modernin pilateksen suhteessa toisiinsa? 

13. Onko pilateskentällä mielestäsi kilpailua ja jos on, millä tavalla se ilmenee?
14. Miten pilates ymmärretään lajina tämän päivän Suomessa?
15. Mikä on arviosi siitä, kuinka pilateksen periaatteet ymmärretään? 
16. Mikä on arviosi mukaan pilatesohjaamisen taso Suomessa tällä hetkellä?
17. Mihin suuntaan koet kehityksen pilateksen osalta menevän Suomessa?
18. Mihin suuntaan sen toivoisit menevän?
19. Onko vielä jotakin, mitä haluaisit sanoa lopuksi? Mitä emme ehkä osanneet   
kysyä?
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LIITE 7 Koulutusorganisaatioille tehdyn kyselyn saate

Hyvä pilatesohjaajia kouluttavan organisaation edustaja!

Lähetämme tämän toiveen vastata kyselyymme kaikille Suomessa toimiville pilatesoh-
jaajia kouluttaville organisaatioille.

Suomen pilatesyhdistyksen toimeksiannosta teemme tutkimusta työnimellä ”Pilates 
Suomessa”. Tutkimuksen tarkoituksena on kerätä yksiin kansiin tällä hetkellä hajallaan 
oleva tieto pilateksen historiasta ja nykytilanteesta Suomessa. Käytännössä tutkimuksen 
tavoitteena on selvittää

• miten, milloin, mitä kautta ja kenen tai keiden toimesta pilates on tuotu Suo-
meen

• mihin suuntaan pilates on Suomessa kehittynyt ja 
• miltä suomalainen pilateskenttä näyttää tällä hetkellä eri pilatessuuntauksineen, 

kouluttajatahoineen, palveluntarjoajineen ja pilatesharrastajineen. 

Tavoitteena on lisäksi myös antaa arvio suomalaisten pilatesohjaajien ja -harrastajien 
määrästä Suomessa. Suomalaisen pilateksen historiaa ja tämänhetkistä kokonaiskuvaa 
peilataan kansainväliseen kehitykseen. 

Toivomme, että vastaat kyselylomakkeeseen 19.9.2021 klo 23:59 mennessä. Mikäli 
haluat, että joku toinen henkilö vastaa kyselyyn, se sopii hyvin. Toivomme kuitenkin, 
että jokaisesta organisaatiosta vain yksi henkilö vastaa kyselyyn. Vastaajan antamia 
henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla 
(henkilötietorekisterin pitäjänä allekirjoittaneet).

Linkki kyselyyn tässä. 

Kiitos jo etukäteen vastauksistasi. Jos sinulle tulee mitä tahansa kysyttävää, ota yhteyttä 
meihin!

Ystävällisin terveisin
Kati ja Eeva

Kati Kauravaara, LitT, VTM  Eeva Lindström, VTM, HUK
puh. xxxx    puh. xxxx
sähköposti: xxxx    sähköposti: xxxx
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LIITE 8 Koulutusorganisaatioille tehty kysely

PILATES SUOMESSA -KYSELY

Taustatiedot

1 Hyväksytkö, että vastauksiasi käytetään tutkimusaineistona Pilates Suomessa -tutki-
muksessa?

• Kyllä
• Ei

2 Nimesi
(Avointa vastaustilaa)

3 Mitä pilateskoulutusorganisaatiota edustat? Kirjoita tähän koulutusorganisaatio, jota 
edustat ja jonka puolesta vastaat.
(Avointa vastaustilaa)

4 Missä tehtävässä tai tehtävissä toimit em. koulutusorganisaatiossa?
(Avointa vastaustilaa)

5 Koska koulutusorganisaatiosi on aloittanut pilatesohjaajakoulutukset Suomessa?

Varsinaiset kysymykset

6 Valitse vaihtoehto, joka kuvaa tilannettasi parhaiten: edustamasi koulutusorganisaatio 
kouluttaa

• mattopilatesohjaajia
• laitepilatesohjaajia
• matto- ja laitepilatesohjaajia

7 Kerro lyhyesti, minkälainen on se koulutuskokonaisuus, jonka edustamasi organisaatio-
si kautta valmistuneet pilatesohjaajat ovat käyneet. Kerro myös, mitä täydennyskoulutus-
ta edustamasi koulutusorganisaatio järjestää jo valmistuneille pilatesohjaajille. 
(Avointa vastaustilaa)

8 Luettele tässä edellä mainitsemiesi koulutusten laajuudet. Kerro kustakin koulutukses-
ta koulutuksen tuntimäärät sekä se, kuinka pitkällä aikavälillä koulutus suoritetaan. 

9 Tuleeko ohjaajan koulutuksen jälkeen sitoutua konseptiin: maksaa lisenssimaksuja tai 
käydä lisäkoulutuksia?

• kyllä
• ei

Jos vastasit edelliseen kysymykseen ”kyllä”, kerro, mitä tämä sitoutuminen tarkoittaa. 
Kerro tässä mahdollisista lisenssimaksuista, täydennyskoulutusvaatimuksista ja muista 
ohjaajia velvoittavista asioista.
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10 Minkälainen historia pilatesohjaajakoulutuksilla on edustamassasi koulutusorgani-
saatiossa? Onko opetustyyli muuttunut paljon kouluttajien vaihtuessa vai onko koulu-
tuksessa ollut alusta asti linja, jota on seurattu?
(Avointa vastaustilaa)

11 Kuinka nimeäisit suuntauksen, jota koulutusorganisaatiosi edustaa ja jonka mukaan 
koulutusorganisaatiosi kouluttaa pilatesohjaajia?
(Avointa vastaustilaa)

12 Kuinka luonnehtisit tätä pilatessuuntausta? Voit pohtia esimerkiksi sitä, mihin perin-
teeseen se nojaa ja mikä siinä on keskeistä.
(Avointa vastaustilaa)

13 Erittele ja arvioi, kuinka monta henkilöä edustamasi koulutusorganisaation pilatesoh-
jaajakoulutuksiin on aikojen saatossa osallistunut Suomessa.
(Avointa vastaustilaa)

14 Mitä muuta haluaisit kertoa meille?
(Avointa vastaustilaa)

Kiitos vastauksistasi!





Pilates Suomessa -selvitystyö
Kati Kauravaara ja Eeva Lindström

Pilates on saksalaissyntyisen Joseph Hubertus Pilateksen (1883–1967) kehittämä ke-
honhallinnan menetelmä, joka on levinnyt eri puolille maailmaa. Pilatesmenetelmällä 
on kansainvälisesti pitkät juuret, ja viimeistään 1930-luvulta lähtien pilatesmenetelmä 
on ollut tunnistettava liikuntamuoto. 1970-luvulla pilates tuotiin pysyvästi Eurooppaan. 
Suomessa pilatesta on opetettu pilateksen nimellä tiettävästi ensimmäisen kerran vuonna 
1989. Siten Suomessa pilates on nuori laji, joka näyttäytyy vahvasti ajassaan elävänä ja 
kehittyvänä kehonhallinta- ja kehonhuoltomenetelmänä. 

Tämä selvitystyö on laadullinen tutkimus, joka on toteutettu Suomen pilatesyhdistys 
ry:n toimeksiannosta. Sen tarkoituksena on kuvata, miten pilates on kehittynyt Suomes-
sa ja miltä sen nykytilanne näyttää. Lisäksi selvitystyön taustoittamiseksi raportti sisältää 
kuvailevan kirjallisuuskatsauksen pilateksen kansainvälisestä historiasta.


