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1 JOHDANTO

Lasten mielenterveyshäiriöt ovat yhä kasvava ongelma yhteiskunnassamme. Stakesin

vuonna 2004 tekemän tutkimuksen mukaan 0-14-vuotiaiden ikäryhmä oli ainoa, jossa

psykiatrisen hoidon tarve on lisääntynyt vuosina 2000-2004 (Mielenterveys 2005).

Terveys 2015 –kansanterveysohjelman mukaan mielenterveysongelmat ja sosiaalisen

kehityksen häiriintyminen ovat erityinen uhka lasten terveydelle. Uhkatekijät ovat

ohjelman mukaan kuitenkin ehkäistävissä ja päivähoidolla, esiopetuksella sekä

peruskoululla on oleellinen rooli näiden uhkatekijöiden vähentämisessä ja lasten

terveyden edistämisessä. (Valtioneuvoston periaatepäätös Terveys 2015 –

kansanterveysohjelmasta 2001.)

Työskennellessäni koulunkäyntiavustajana sekä opettajana ala-asteella havaitsin

itsekin lasten psyykkisen pahoinvoinnin olevan kasvussa. Tästä syystä halusin

opinnäytetyökseni tehdä jotakin konkreettista, joka tarjoaisi lapsille mahdollisuuden

tulla kuulluksi sekä samalla edistäisi heidän mielenterveyttään. Tavoitteenani oli

myös, että opinnäytetyöni tarjoaisi lasten kanssa työskenteleville aikuisille tietoa

lasten mielenterveydestä ja työkaluja mielenterveysongelmien ennaltaehkäisemiseksi.

Mikä tahansa toiminta, jolla lisätään mielenterveyttä edistäviä tekijöitä tai

vähennetään sitä vahingoittavia tekijöitä, on mielenterveyden edistämistä (Lehtonen &

Lönnqvist 1999, 17) eikä kyseessä siis tarvitse olla pitkä tai monimutkainen prosessi.

Opinnäytetyöni tutkimusosa perustuu 9-12-vuotiaiden lasten kokemuksiin, joita he

saivat käyttäessään kuvallista ilmaisua. Tutkimus toteutettiin neljänä toiminnallisena

oppituntina, jotka pidettiin kahden koulupäivän aikana lasten omassa koulussa.

Tuntien päätteeksi lapset täyttivät palautekyselyn. Kuvallinen ilmaisu toteutettiin

kuvataideterapeuttisia menetelmiä käyttäen, koska ne soveltuvat hyvin työvälineiksi

silloinkin, kun tehdään ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä (Kuvataideterapian

kohderyhmät). Lisäksi kuvataideterapeuttisia menetelmiä käytetään nykyään myös

sairaaloiden ja avohoidon ulkopuolella, esimerkiksi opetustyössä (Mantere 2000, 13).

Tästä huolimatta kuvallisesta ilmaisusta on hyvin vähän tietoa lasten kokemana, joten

toiminnallinen opinnäytetyö tarjosi hyvän mahdollisuuden hankkia lapsilta lisätietoa

aiheesta. Kyseessä ei kuitenkaan ollut kuvataideterapian antaminen lapsille eikä

minulla ole terapeutin pätevyyttä.
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2 MIELENTERVEYS JA SEN EDISTÄMINEN

Lehtosen ja Lönnqvistin (1999, 15-16) melko kattavan kuvauksen mukaan hyvälle

mielenterveydelle tyypillisimpiä tunnusmerkkejä ovat kyky ihmissuhteisiin, kyky

välittää toisista ihmisistä sekä kyky rakastaa. Lisäksi kirjoittajat toteavat, että hyvän

mielenterveyden omaava ihminen on halukas ja kyvykäs vuorovaikutukseen sekä

omien tunteidensa ilmaisuun. Myös kyvykkyys työntekoon, sosiaaliseen

osallistumiseen sekä omista asioista huolehtimiseen kertoo hyvästä mielenterveydestä.

Hyvää mielenterveyttä voisi siis kuvailla psyykkiseksi kimmoisuudeksi, jonka avulla

ihminen pystyy suojautumaan vaikeissakin olosuhteissa kohdatuilta haitallisilta

tekijöiltä. (Lehtonen ja Lönnqvist 1999, 15-16.)

Salon ja Tuunaisen (1996, 269) teoksessa puhutaan myös hyvästä mielenterveydestä

ja he nostavat esille samoja teemoja kuin Lehtonen ja Lönnqvist edellä. Heidän

mukaansa hyvässä mielenterveydessä on kyse, Freudia lainaten, kyvystä rakastaa ja

tehdä työtä. Usein näiden kykyjen rinnalle lisätään vielä kyky luopua ja surra. Jotta

nämä kyvyt tukisivat mielenterveyttä, on ihmisellä oltava rohkeutta kohdata sekä

sisäisiä että ulkoisia ristiriitoja. On hyvä muistaa, ettei psyykkinen terveys ole tasainen

olotila, vaan se joutuu kohtaamaan ristiriitoja ja ongelmia. Mielenterveyteen

kuuluukin sen hyväksyminen, ettei jokaista ongelmaa voi hallita. Hallitsemista

tärkeämpää on tulla toimeen elämän moninaisuuden, ennustamattomuuden sekä

mahdollisten vaikeuksien kanssa. Tässä hyvänä tukena voivat olla ihmissuhteet, joita

pidetään mielenterveyden keskeisenä perustana. (Salo & Tuunainen 1996, 257, 269.)

Mielenterveys nähdään myös ihmisen voimavarana, jonka avulla hän ylläpitää

psyykkisiä toimintojaan. Tästä syystä se on hyvin oleellinen osa terveyttä ja jatkuvasti

käytössä. Samanaikaisesti kun ihminen kuluttaa mielenterveyttään, hän myös kerää

sitä vahvistavia tekijöitä itsestään, läheisistään sekä ympäristöstään. Mielenterveys on

siis yksi niistä tekijöistä, joiden avulla ihminen ohjaa elämäänsä. (Lehtonen &

Lönnqvist 1999, 13.)

Taipalekin (1998, 13) toteaa mielenterveyden olevan ihmisen voimavara, mutta

muistuttaa samalla sen rajallisuudesta. Kukaan ei ole täysin haavoittumaton, vaan

suurin ero näyttäisi olevan vaikeiden tilanteiden ja asioiden sietokyvyssä. Tästä syystä
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ihmisen olisikin tärkeä opetella tunnistamaan mielensä ja kehonsa lähettämiä viestejä,

esim. ahdistus, väsymys, fyysiset kivut, aloitekyvyttömyys, itkuisuus, jotka kertovat

tilanteesta, jossa mielenterveys on ylikuormittunut eikä se enää toimi ihmisen

voimavarana. (Taipale 1998, 13.) Jotta ylikuormittavista tilanteista selviäisi

mahdollisimman hyvin, ihminen voi opetella tukemaan mielenterveyttään.

Hyvinvointi, elämänilo ja tyytyväisyys säilyvät myös mielenterveyttä kuormittavissa

elämäntilanteissa, kun ihminen huolehtii itsestään sekä tekee mielessään tietoisesti

tilaa mielenterveyttä lisääville asioille. (Mitä mielenterveys on? 2006.)

2.1 Lapsen mielenterveys

Lapsi on kokonaisuus, jossa kaikella on vaikutusta kaikkeen. Lapsen fyysiset ja

psyykkiset reaktiot ymmärretään aina suhteessa elämän kokonaisuuteen. Koska lapsi

kehittyy, oppii ja muuttuu koko ajan, hänen mielenterveytensäkin kehittyy samassa

suhteessa. Se on voimavara, joka vaihtelee, kuluu, kasvaa ja uusiutuu lapsen mukana.

Lapsen voimavarojen kehittyminen ja muuttuminen on varsin nopeaa ja kasvunsa

edetessä lapsi oppii voimavarojensa hallitsemista sekä tyydyttämistä yhä paremmin.

(Taipale 1998, 11-14.) Myös Noppari (2004, 315-316) korostaa mielenterveyden

olevan lapsen uusiutuva ja yksilöllinen voimavara. Hänen mukaansa voimavarojen

uusiutuminen on yleensä myönteinen ja huomaamaton prosessi lapsen saadessa

onnistumisen kokemuksia kasvuympäristössään, joka pitää hänestä huolta. (Noppari

2004, 315-316.)

Lahti, Kamppinen, Salonen, Heiskanen, Bäckström ja Mäkijärvi (2001, 12) kuvailevat

teoksessaan lapsen mielenterveyttä hieman konkreettisemmin. Heidän mukaansa

kyseessä on lapsen kyky olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa, kyky ilmaista tunteita

sekä kyky leikkiä ja käydä koulua. Lisäksi lapsen hyvä mielenterveys tarkoittaa kykyä

nauttia elämästä sekä sietää pettymyksiä ja vastoinkäymisiä. Tekijät toteavat myös

riittävän itsetunnon, omanarvontunnon ja toisten ihmisten arvostamisen olevan merkki

lapsen hyvästä mielenterveydestä. (Lahti, Kamppinen, Salonen, Heiskanen,

Bäckström & Mäkijärvi 2001, 12.)

Noppari (2004, 315-316) lisää tähän lapsen hyvästä mielenterveydestä kertovaan

listaan vielä pysyvät ja merkitykselliset ihmissuhteet, uteliaisuuden elämää kohtaan
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sekä luottamuksen tulevaisuuteen. Kun lapsen mielenterveyden voimavarat koostuvat

näistä tekijöistä, vähenee sekä kielteiset ketjureaktiot että riskiolosuhteiden vaikutus

hänen elämäänsä. Samalla positiiviset tekijät vahvistavat myönteistä minäkuvaa,

tukevat ihmissuhteiden luomisessa ja avaavat elämässä uusia mahdollisuuksia. Lapsen

konkreettisena tukena voivat olla sekä perhe että yhteisö (esim. päivähoito tai koulu)

ja niissä syntyvät kiintymys- ja vertaissuhteet. Hyvällä kiintymyssuhteella ja

vanhemmuudella sekä ympäristöstä saaduilla myönteisillä kokemuksilla voi olla

suojaava vaikutus geneettisesti hauraan lapsen psyykkiselle kehitykselle. (Noppari

2004, 315-316.)

Lapsen mielenterveyttä voidaan havainnollistaa kaavion avulla. (Kaavio 1.) Lapsi

sijoittuu kaavion keskelle ja on mielenterveytensä aktiivisin osapuoli. Lapsen iällä,

sukupuolella ja temperamentilla on vaikutusta hänen ympäristösuhteisiinsa ja

edellytyksiin toimia niissä, jolloin niillä on myös vaikutusta hänen

mielenterveyteensä. Lisäksi lapsen mielenterveyteen vaikuttavat hänen

selviytymiskeinonsa sekä erilaisten tapahtumien merkitys hänelle. (Taipale 1998, 14.)

Spiraalimaisen kaavion seuraavalla kehällä on lapsen perhe. Perheessä vallitseva

elämän kokonaistilanne ja yhteinen tasapainotila sekä perheen historia vaikuttavat

lapsen mielenterveyteen. Myös perheen kohtaamat ulkoiset ja sisäiset vaikeudet, ja

heidän tapansa selvitä vaikeuksista, ovat merkityksellisiä lapsen mielenterveyden

kehityksessä. (Taipale 1998, 14.)

Kulttuuri, lapsen asema kulttuurissa, perhe-elämän yhteisöllinen tasapaino sekä

palvelut, mm. päivähoito ja koulu, joita yhteisö tarjoaa, antavat oman merkityksensä

lapsen mielenterveydelle. Kaaviossa yhteisön vaikutus on sijoitettu uloimmalle

kaarelle eikä sen vaikutusta lapsen mielenterveydelle pidetä niin suurena kuin lapsen

omaa tai perheen toimintaa. Yhteisö kuitenkin heijastaa vaatimuksia, odotuksia ja sen

hetkistä elämäntavan mallia, joihin perheen ja lapsen tulisi vastata. (Taipale 1998, 14.)

Näiden kolmen suurimman lapsen mielenterveyteen vaikuttavan seikan lisäksi oman

vaikutuksensa antavat mm. aika, elämänvaiheet sekä erilaisten tapahtumien

kasautuminen. Ne voivat olla lapsen mielenterveyttä vahvistavia ja karaisevia

seikkoja, mutta ne voivat myös herkistää ongelmille. Kaaviossa näitä asioita kuvata
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pienellä spiraalilla, joka on kietoutunut jokaisen kehän ympärille. (Taipale 1998, 14.)

Kaaviossa havainnollistuu selkeästi myös lapsen kokonaisvaltaisuus. Kaikella on

vaikutus kaikkeen, vaikka vaikutuksen määrä voikin olla voimakkuudeltaan erilaista.

KAAVIO 1. Lapsen mielenterveys (Taipale 1998, 14).

2.2 Terveyden edistäminen

Lindholmin (2004, 14-16) mukaan terveyden edistämisellä tarkoitetaan yksilön sekä

yhteisön sairauksien ehkäisyä, terveyden parantamista ja hyvinvoinnin lisäämistä. Hän

pitää tärkeänä myös terveyden tukemista, puolustamista ja sen merkityksen

korostamista. Terveyskysymykset tulisikin nostaa muiden yhteiskunnassamme

tärkeinä pidettyjen asioiden rinnalle ja muistuttaa terveyden edistämisen tavoitteesta,

jossa pyrkimyksenä on parantaa ihmisen mahdollisuuksia vaikuttaa sekä omaan että

ympäristön terveyteen. Kun yksilö voi hyvin, yhteisö voi hyvin, ja kun yhteisö voi

hyvin, myös yksilö voi hyvin. (Lindholm 2004, 14-16.)

Nopparin (2004, 312) mukaan yksilön voimavarat ovat terveyden edistämisen tärkeä

osa. Hän tuo esille, että terveyden edistäminen on jokaisen yksilöllisiin voimavaroihin

perustuvaa toimintaa, jolla tuetaan yksilölle tärkeitä toimintamalleja. Näin ollen
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edistettäessä yksilön terveyttä olisi tärkeää huomioida ja arvioida hänen terveyteensä

liittyviä voimavaroja sekä aiempia selviytymisstrategioita. (Noppari 2004, 312.)

Terveyden edistämisestä puhuttaessa on huomioitava erilaiset suuntaukset, joita siihen

liittyy. Tämän hetken trendi on, että ihminen itse huolehtii aktiivisesti terveydestään

ja osallistuu oma-aloitteisesti sen ylläpitoon. Tästäkin huolimatta yksi terveyden

edistämisen päästrategioista kulminoituu alan ammattilaisten vastuuseen. Heillä on

velvollisuus toimia hyvän terveyden puolesta puhujina yhteiskunnan eri tasoilla.

Vaikka yksilö onkin vastuussa henkilökohtaisesta terveydestään, ei

terveydenhuoltoalan ammattilaisten velvollisuutta pidä unohtaa. (Lindholm 2004, 14-

16.)

2.3 Lapsen terveyden edistäminen

Usein ajatellaan terveyden edistämisen olevan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon

tehtävä, ja toki sillä onkin suurin vastuu asiasta, mutta lapsen terveyden edistämisestä

puhuttaessa näin ei ole. Kaikilla yhteiskunnallisilla toimijoilla, esim. päiväkoti ja

koulu, on oma vastuunsa edistettäessä lapsen terveyttä. Tekijät, jotka kuormittavat

lapsen terveyttä (esim. perheen rahavaikeudet tai vanhempien jaksaminen), tulisi

tunnistaa riittävän ajoissa, jotta niihin voitaisiin puuttua nopeasti. Usein lapsen

oireileminen havaitaan ensimmäisenä päiväkodissa tai koulussa, jolloin tilanteeseen

puuttuu jonkin muun kuin sosiaali- ja terveysalan ammattilainen. Kun lapsen

mahdollinen ylikuormittuminen huomataan ja sitä aletaan selvittää, saa lapsi tukea,

joka samalla edistää hänen hyvinvointiaan. (Lindholm 2004, 14-16.)

2.4 Sosiaali- ja terveysministeriön Terveys 2015 –kansanterveysohjelma ja

opetushallituksen perusopetusohjelma

Mielenterveystyön yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta kuuluu lain mukaan

sosiaali- ja terveysministeriölle (L 14.12.1990/1116). Ministeriö onkin luonut Terveys

2015 –kansanterveysohjelman, jonka valtioneuvosto hyväksyi vuonna 2001. Kyseessä

on ohjelma, joka linjaa Suomen terveyspolitiikkaa seuraavat 15 vuotta. Sen pääpaino
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on terveyden edistämisessä ja tukemisessa kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. (Terveys

2015 –kansanterveysohjelma 2001.)

Kansanterveysohjelma koostuu kahdeksasta eri tavoitteesta, joista yksi on lasten

hyvinvoinnin lisääminen ja turvattomuuteen liittyvien oireiden sekä sairauksien

väheneminen. Tavoite pohjautuu tietoon, jonka mukaan mielenterveysongelmat ja

sosiaalisen kehityksen häiriintyminen ovat erityinen uhka lasten terveydelle.

Yhteiskunnan ja sosiaalisen ympäristön muutokset lisäävät osaltaan lasten

psykososiaalista pahoinvointia. Nämä uhat ovat ohjelman mukaan kuitenkin

ehkäistävissä ja yhdeksi ennaltaehkäiseväksi toimintasuunnaksi valtioneuvosto

määrittelee päivähoidon, esiopetuksen ja peruskoulun roolin lasten terveyttä

edistävänä tekijänä. (Valtioneuvoston periaatepäätös Terveys 2015 –

kansanterveysohjelmasta 2001.)

Opetushallitus vastaa perusopetusohjelman luomisesta. Ohjelma sisältää myös

terveystiedon opetuksen, jonka tarkoitus on lisätä oppilaiden terveyttä, hyvinvointia ja

turvallisuutta tukevaa osaamista. Opetuksen tehtäväksi on määritelty kehittää

oppilaiden tiedollisia, sosiaalisia, tunteiden säätelyä ohjaavia, toiminnallisia ja eettisiä

valmiuksia. Opetuksen tavoite on, että terveys ymmärrettäisiin fyysisenä, psyykkisenä

ja sosiaalisena toimintakykynä. Lisäksi terveystiedon opetus kehittää oppilaiden

valmiutta ottaa vastuuta ja toimia sekä oman että toisten terveyden edistämisen

hyväksi. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004.)

2.5 Mielenterveyslaki

Mielenterveyslaissa on määritelty työ, jota mielenterveyden hyväksi on tehtävä, ja se

koskee myös lasten ja nuorten mielenterveystyötä. Laki sisältää yksilön psyykkisen

hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja persoonallisuuden kasvun edistämisen sekä

mielenterveyshäiriöiden ehkäisemisen, parantamisen ja lievittämisen. Laki edellyttää

myös väestön elinolosuhteiden kehittämistä niin, että ne ennaltaehkäisevät

mielenterveyshäiriöiden syntyä, edistävät mielenterveystyötä ja tukevat

mielenterveyspalvelujen järjestämistä. (L 14.12.1990/1116.)

Lain mukaan velvollisuus mielenterveystyön järjestämisestä kuuluu kunnille ja se on

osa kansanterveystyötä. Mielenterveyspalvelut olisi järjestettävä niin, että ne ovat sekä
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sisällöltään että laajuudeltaan kunnan alueella esiintyvää tarvetta vastaavia. (L

14.12.1990/1116.) Kun puhutaan lasten ja nuorten mielenterveyden hyväksi tehtävästä

työstä, eri viranomaisten välinen yhteistyö nouseekin ensiarvoisen tärkeäksi. Sen

avulla voidaan turvata lasten ja nuorten asema sekä olosuhteet kaikissa tilanteissa.

(Räsänen 1999, 495.)

2.6 Mielenterveyden edistäminen

Lehtosen ja Lönnqvistin (1999, 17) mukaan mikä tahansa toiminta, jolla lisätään

mielenterveyttä edistäviä tekijöitä tai vähennetään sitä vahingoittavia tekijöitä, on

mielenterveyden edistämistä. Tällainen toiminta voi kohdistua suoraan terveyteen tai

sillä voidaan vaikuttaa muihin tekijöihin, esim. työympäristö tai asuinolosuhteet, jotka

epäsuorasti vaikuttavat ihmisen mielenterveyteen. (Lehtonen & Lönnqvist 1999, 17.)

Lähtökohtana mielenterveyden edistämisessä on mielenterveyshäiriöiden taustoja

koskeva tutkimustieto (Lehtonen & Lönnqvist 1999, 17), jota esim. sosiaali- ja

terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes tuottaa (Stakesissa tehtävä tutkimus

2005). Kun saatua tietoa osataan soveltaa riittävästi, voidaan ennaltaehkäistä

mielenterveyshäiriöitä ja edistää mielenterveyttä. Tällöin on kyse

primaaripreventiosta. (Lehtonen & Lönnqvist 1999, 17.) Primaaripreventiolla

tarkoitetaan toimia, joita käytetään torjumaan sairauksia ennen niiden ilmenemistä.

Tämän lisäksi primaaripreventio sisältää yleiset toimet, jotka tähtäävät terveyden

edistämiseen (esim. terveyskasvatus). (Primaarinen ehkäisy 2006.)

Hakkaraisen, Longan ja Lipposen (2004, 177-180) mielestä ei myöskään tulisi

unohtaa ihmisen sosiaalisia verkostoja puhuttaessa mielenterveyden edistämisestä.

Ylläpitääkseen vahvoja verkostosuhteita ihmisellä tulee olla paljon voimavaroja.

Hyvät verkostosuhteet antavat kuitenkin samalla arvokasta sosioemotionaalista tukea

ja auttavat keskinäisen luottamuksen rakentamisessa. Kirjoittajat pitävät psyykkisen

hyvinvoinnin mittana sosiaalisen verkoston vahvuutta. Ihmisen oma tasapaino säilyy

paremmin, kun hän kuuluu tiettyyn sosiaaliseen verkostoon. Esim. koulussa

sosiaalisen verkoston ulkopuolelle joutuminen voi olla lapselle psyykkisesti

katastrofaalinen tilanne ja tapahtuneen vaikutukset voivat näkyä pitkään. Ihmisen

sosiaalisen verkoston ei kuitenkaan tarvitse olla laaja tai useita suhteita kattava, jotta
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psyykkinen hyvinvointi säilyisi. Jo muutama vahva ja merkittävä verkostoside tarjoaa

ihmiselle riittävästi tukea mielenterveyden ylläpitämiseksi. (Hakkarainen, Lonka &

Lipponen 2004, 177-180.)

2.7 Lapsen mielenterveyden edistäminen

Vaikka enemmistö kouluikäisistä lapsista voi hyvin, on kuitenkin havaittu, että lasten

pahoinvointi kasautuu ja tätä pidetään hälyttävänä. Kolmannes kouluikäisistä kärsii

entistä enemmän ja entistä suuremmista ongelmista. (Lapsuus ja nuoruus 2001.)

Mielenterveyden häiriöt ja vakavat masennukset, jotka vaativat sairaalahoitoa, ovat

lisääntyneet ja yleistyneet lapsilla (Lindholm 2004, 14). Tämä käy ilmi myös Stakesin

vuonna 2004 tekemästä tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan 0-14-vuotiaat on ainoa

ikäryhmä, jossa on tapahtunut psykiatrisen hoidon tarpeen kasvua vuosina 2000-2004.

(Mielenterveys 2005.) Tämän lisäksi lapsilla on enemmän oppimisvaikeuksia ja

heidän alkoholin käyttönsä on kasvanut. (Lindholm 2004, 14.)

Lapsen arki voi olla hyvin vaihtelevaa ja siinä voi nopeastikin tapahtua asioita, jotka

kuluttavat liikaa hänen voimavarojaan. Tällaiset elämäntilanteet pitäisi pystyä

ottamaan huomioon mahdollisimman varhaisessa lapsen kehityksen vaiheessa, ja jo

peruspalveluiden tulisi olla niin kattavat, ettei lapsen liiallinen kuormittuminen olisi

mahdollista. Näin voitaisiin välttää lapsen vakavimmat mielenterveyshäiriöt. (Noppari

2004, 312.) Taipalekin (1998, 13) pitää viisaana lapsen  mielenterveyden edistämistä,

vaalimista ja hoitamista sekä huomion kiinnittämistä riittävän ajoissa lapsen

ylikuormitusoireisiin (Taipale 1998, 13).

2.7.1 Holistinen ihmiskäsitys

Lapsen mielenterveyden edistämisessä lähtökohtana on hänen kehityksensä

kokonaisvaltainen huomiointi ja sen turvaaminen holistisen ihmiskäsityksen

näkökulmasta. Holistinen ihmiskäsitys määrittelee ihmisen

fyysispsyykkissosiaaliseksi kokonaisuudeksi, jossa kaikella on vaikutusta kaikkeen.

Lapsen fyysispsyykkissosiaalista kehitystä pidetään prosessimaisena tasapainotilana

hänen ulkoisen ja sisäisen maailmansa välillä. Tähän tasapainotilaan vaikuttavat
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aivojen kehitys ja toimita, eletyn kulttuurin antamat toimintamallit sekä perheen,

yhteisön ja yhteiskunnan perinteet. Koska lapsen kehitys tapahtuu vuorovaikutuksessa

toisten ihmisten kanssa, hän myös sisäistää heiltä erilaisia tapoja ja sääntöjä, jotka

vaikuttavat hänen mielenterveyteensä. (Noppari 2004, 312.)

Lahti ja muut (2001, 25-26) toteavat, että antamalla lapselle paljon onnistumisen

mahdollisuuksia sekä kannustusta, tuetaan parhaiten hänen tervettä kasvuaan ja

mielenterveyden hyvää kehittymistä. Kun lasta autetaan hänelle hankalissa asioissa,

edistetään samalla hänen mielenterveyttään. Myös jatkuvilla, pienilläkin, elämyksillä,

joita aikuinen voi lapselle tarjota, autetaan ja ehkäistään mielen ongelmia. (Lahti ym.

2001, 25-26.)

2.7.2 Itsetunto

Siitarin, Pietilän ja Pelkosen (2003, 15-16) mielestä lapsen kehittyvän itsetunnon

tukeminen on hyvin merkityksellinen osa lapsen mielenterveyden edistämistä. 5-12

vuoden iässä itsetunnon kehittyminen on herkimmillään ja silloin lapsi tarvitsee paljon

positiivista tukea. Tärkeitä ja tukea tarvitsevia lapsen itsetunnon osa-alueita ovat

merkittävyyden ja hyväksytyksi tulemisen tunne, sekä lapsen pätevyyden

ja oman elämän hallinnan tunne. (Siitari, Pietilä & Pelkonen 2003, 15-16.)

Konkreettisia keinoja lapsen merkittävyyden ja hyväksytyksi tulemisen tunteen

vahvistamiseksi ovat mm. hänen arvostamisensa ehdoitta ja hänestä välittäminen.

Lisäksi lapsi tarvitsee palautetta sekä tunteen turvallisuudesta ja luottamuksesta. On

myös tärkeä opettaa lasta käsittelemään tunteitaan eikä huumorin käyttökään ole

pahasta. Lapsen pätevyyttä ja oman elämän hallintaa voi tukea esim.

toiminnallisuuteen aktivoimalla, tarjoamalla lapselle haasteita ja onnistumisen

kokemuksia sekä luomalla realistisen kuvan lapsesta. Lisäksi hän tarvitsee apua

voimavarojensa löytämisessä ja käyttämisessä. Aikuisen tulisi myös antaa lapselle

toivoa tulevasta. (Siitari, Pietilä & Pelkonen 2003, 18-20.)

Näitä osa-alueita tukemalla vahvistetaan lapsen voimavaroja. Kirjoittajien mukaan

voimavarojen vahvistaminen on prosessi, joka auttaa yksilöä. Se mahdollistaa yksilön

kyvykkyyden ottaa vastuun elämästä, tehdä valintoja harkiten sekä antaa uskoa omiin
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vaikutusmahdollisuuksiin tulevaisuuden suhteen. (Siitari, Pietilä & Pelkonen 2003,

15-16.)

2.7.3 Yhteistoiminnallisuus

Lapsen itsetunnon tukeminen perustuu aikuisen ja lapsen väliseen

yhteistoiminnallisuuteen, jonka lähtökohtana on lapsen vahvuuksien rakentaminen.

Tällaista lähestymistapaa pidetään voimavaralähtöisenä ja huomio kiinnitetään lapsen

heikkouksien tai ongelmien sijasta hänen vahvuuksiinsa. Aikuisella on mahdollisuus

tukea ja edistää hallinnan kokemusta sekä siihen liittyvää toimintaa, joka lapsessa

syntyy tämän prosessin aikana. Näin lasta autetaan tunnistamaan ja käyttämään

voimavarojaan. Jotta prosessi olisi onnistunut ja lapsen sisäiset voimavarat saataisiin

käyttöön, vaatii aikuisen ja lapsen välinen työskentely turvallisen sekä

luottamuksellisen suhteen. (Siitari, Pietilä & Pelkonen 2003, 15-16.)

Lapsen ja aikuisen välisen yhteistoimintasuhteen lisäksi lapsen itsetuntoa tukevat

myös yhteisöön ja erilaisiin ryhmäprosesseihin osallistuminen. Kun lapselle annetaan

mahdollisuus toimia erilaisissa sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa ja häntä tuetaan

niihin, hänen itsetuntonsa vahvistuu. Erityisesti toisten lasten kanssa toimiminen ja

heiltä palautteen saaminen vaikuttavat lapsen itsetuntoon positiivisesti. On siis tärkeä

muistaa tarjota lapsellekin mahdollisuus vertaisryhmässään toimimiseen, koska

vertaistuella on merkitystä lapsen mielenterveyden edistymisessä. (Siitari, Pietilä &

Pelkonen 2003, 18-20.)

2.7.4 Tunteiden ilmaisu

Lapsen mielenterveyden edistämisestä puhuttaessa on muistettava tunteiden ilmaisun

tärkeys ja lapsen tukeminen siinä. Tuikka (2001, 4-5) kertoo julkaisussaan, että lasta

opetetaan koulussa hakemaan eri aineisiin liittyvää tietoa, mutta häntä ei tueta

tunteisiin liittyvän informaation etsimisessä. Harvoin koulussa keskitytään erilaisten

tunteiden tunnistamiseen tai tarjotaan välineitä tunteiden hallintaan. Tuikan mielestä

koulussa riittää, kun lapsi vain osaa. Tällä hän tarkoittaa, että lapsi opettelee ulkoa

opetussuunnitelman mukaisia eri aineiden kognitiivisia sisältöjä. Kirjoittajan mielestä
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peruskoulun pitäisi opettaa ja tukea lasta hänen tunteidensa tunnistamisessa sekä

tarjota erilaisia, edes alkeellisia, keinoja tunteiden käsittelyyn. (Tuikka 2001, 4-5.)

Myös Räsänen (1999, 476) kirjoittaa tunteiden ilmaisemisesta ja siihen vaikuttavista

tekijöistä. Kuten jo aiemmin on todettu, vaikuttaa kulttuuri voimakkaasti ihmisen

ajattelutapaan, käytökseen ja kasvatusperiaatteisiin. Arvot, uskomukset ja käsitykset,

jotka kulttuuriin liittyvät, ohjaavat voimakkaasti ihmisen toimintaa. Tämän vuoksi

esim. lapsen tapa ja mahdollisuus ilmaista tunteitaan on riippuvainen kulttuurista,

jossa hän elää. (Räsänen 1999, 476.)

3 LAPSEN PSYYKKINEN KEHITYS JA VUOROVAIKUTUSSUHTEET

3.1 Kouluikä

Lapsi on kokonaisuus, joka koostuu psyykkisestä, fyysisestä sekä sosiaalisesta

puolesta ja aivan alusta alkaen hänen koko olemuksensa kertoo tarpeesta kehittyä

(Taipale 1998, 127). Lapsen kouluikään sijoittuvaa kehitysvaihetta kutsutaan

latenssivaiheeksi (Noppari 2004, 314). Tässä kehitysvaiheessa olevan lapsen

käyttäytyminen on hyvin erilaista aiempaan verrattuna ja hän on yhä vähemmän

riippuvainen vanhemmistaan. Tällainen lapsen minän eriytyminen ja itsenäistyminen

lujittavat esim. hänen muistia, ennakointikykyä, itsetuntoa, ajattelua ja realiteetintajua.

Lisäksi lapsi oppii paremmin sietämään jännitystä ja selviää sisäisistä ristiriidoista

helpommin. Hiljalleen tapahtuvasta irtautumisesta huolimatta aikuisen tarjoama tuki,

turva ja esimerkki on erittäin tärkeää kouluikäisen psyykkiselle kehitykselle.

(Brummer 2005, 40-42.)

Latenssivaihetta elävän lapsen tunne-elämä on hyvin herkkä alemmuuden- ja

huonommuudentunteille (Brummer 2005, 41). Positiivinen minuuden kehitys kehittää

lapsen persoonallisuuden perustunteeksi ahkeruuden ja pystyvyyden. Näiden tunteiden

avulla lapsi uskoo osaavansa, selviävänsä ja onnistuvansa. (Salo & Tuunainen 1996,

129.) Kun lapsella on positiivinen kuva omasta osaamisestaan, pärjäämisestään,

onnistumisestaan sekä arvostaan, vahvistuu hänen minuutensa rajat (Brummer 2005,

41-42).
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Jos kouluikäisen lapsen kehitystä varjostaa voimakas alemmuudentunne, aiheuttaa se

hänelle epävarmuuden tunteita omaa suorituskykyään kohtaan. Tällöin perustunne

pystyvyydestä, liittyen esim. oppimiseen ja aikaansaamiseen, horjuu. Tällainen

perustunteen horjunta lisää lapsen epävarmuutta omista mahdollisuuksistaan

suoriutujana. (Salo & Tuunainen 1996, 129.) Jos latenssivaiheen kehitys on onnistunut

ja lapsen minuus tätä kautta vahvistunut, on lapsi vahvempi kestämään nuoruusiässä

eteen tulevia stressitekijöitä (Brummer 2005, 42). Koska kouluikä on myös yksilön

identiteetin kehittymiselle herkkää aikaa, on latenssivaiheen kehityksellä voimakas

vaikutus lapsen kokemukseen siitä mitä hän voi aikuisena olla ja mihin hänen taitonsa

elämässä riittävät. (Salo & Tuunainen 1996, 129.)

Kouluikäisen lapsen kehityshaasteisiin kuuluu myös koulun aloittaminen. Koulussa

lapsi oppii kouluaineiden lisäksi sisäistämään normeja sekä työskentelemään ja

kommunikoimaan vastavuoroisesti toisten lasten kanssa. (Tuikka 2001, 4-5.)

Latenssivaiheessa onkin arvokasta, että lapsi pääsee leikkimään, pelaamaan ja

puuhaamaan ikätovereidensa kanssa. Lapselle tällainen vertaisryhmässä toimiminen

on tärkeää, koska kokemus ikäryhmään kuulumisesta ja siinä arvostuksen saamisesta

tukevat hänen omanarvontunnettaan. (Brummer 2005, 40-42.)

Vertaisryhmä mahdollistaa lapselle myös tasa-arvoisen suhteen toisiin lapsiin. Tähän

asti lapsi on elänyt perhejärjestelmässä, joka normaalisti on hyvin hierarkkinen. Nyt

lapselle tarjoutuu mahdollisuus itsenäisesti harjoitella sosiaalisia taitojaan samaan

ikäryhmään kuuluvien kanssa. Samalla lapsen empatiakyky vahvistuu ja

itsekeskeisyys vähenee. Hän pystyy ottamaan toisten ihmisten tunteet ja ajatukset

paremmin huomioon, jolloin toimiminen yhdessä muiden kanssa vahvistuu. Lapsi luo

toisten kanssa tällöin me-henkeä, jolloin omasta tahdosta tai tarpeesta luopuminen

toisen hyväksi on helpompaa. Koska latenssivaiheessa lapsi alkaa ottaa eroa

vanhempiinsa, tarjoavat toiset lapset hänelle turvan, joka tässä kehityksen vaiheessa

vahvistaa lapsen vielä heikkoa minää. (Salo & Tuunainen 1996, 134-135.)

Kouluikäisen elämässä kaverit ja opettajat saavatkin samanlaisen merkityksen kuin

vanhemmat (Brummer 2005, 40-42). Lapsen kehitys harrastuksissa on tänä aikana

myös nopeaa ja omatunto alkaa kehittyä auktoriteettiuskosta itsenäisempään

harkintaan (Tuikka 2001, 4-5).
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3.2 Murrosikä

Murrosiän voidaan ajatella alkavan noin kymmenen vuoden iässä ja kestävän noin

kahdeksaantoista ikävuoteen asti. Oman identiteetin rakentuminen ja eri roolien

hajaantuminen on murrosikäisen tyypillisin psyykkinen kehityskriisi. Tässä

kehitysvaiheessa nuori on yleensä hyvin uskollinen toisia ihmisiä kohtaan ja hänellä

on paljon tärkeitä ihanteita sekä esikuvia, joiden mukaan hän rakentaa myös omaa

elämäänsä. Vuorovaikutussuhteissaan murrosikäinen on yleensä tasavertainen muiden

ihmisten kanssa. Jos nuoren kehitys on edennyt normaalisti, hänen on helppo olla oma

itsensä toisten ihmisten seurassa. (Noppari 2004, 314.)

Ikävuodet 11-14 ovat aikaa, jolloin nuori tutustuu uudella tavalla kehoonsa. Hän etsii

rajojaan myös kehonsa kautta ja seksuaalisuus saa uudenlaisia merkityksiä.

Murrosikäinen kaipaa paljon omaa tilaa ja viettää aikaa yksinään. Samanaikaisesti hän

kuitenkin tarvitsee vanhemmiltaan tukea ja turvaa. Vanhemmilla onkin edelleen suuri

rooli itseään ja seksuaalisuuttaan etsivän nuoren elämässä. Kun vanhemmat

hyväksyvät murrosikäisensä omana itsenään, tukevat he samalla nuoren itsetuntoa.

Tällainen murrosikäisenä koettu hyväksytyksi tulemisen tunne mahdollistaa sen, että

ihminen pystyy solmimaan kestäviä ihmissuhteita myöhemmissäkin

elämänvaiheissaan. (Noppari 2004, 314.)

3.3 Vuorovaikutussuhteet

Taipaleen (1998, 30-32) mukaan ihminen kehittyy jokaisessa elämänvaiheessa ja

ihmisen olemassa olevat vuorovaikutussuhteet ovat aina vaikuttamassa tähän

kehitykseen. Ihmisen riippuvuus toisista ihmisistä kuitenkin vaihtelee. Joissakin

kehitysvaiheissa läheisten ihmisten tuki on korvaamatonta, toisissa tilanteissa

ihmiselle on tärkeämpää olla yksinään. Vuorovaikutussuhteilla on kuitenkin havaittu

olevan monenlaisia merkityksiä ihmisen mielenterveydelle. Esim. jos lapsella ei ole

mahdollisuutta vuorovaikutukseen toisten ihmisten kanssa ja hänelle ei tarjota

riittävästi virikkeitä, hänen kehityksensä taantuu. Ihminen onkin virittynyt

vuorovaikutukseen toisten ihmisten kanssa heti syntymästään lähtien. (Taipale 1998,

30-32.) Jos ihmisellä on jo varhain mahdollisuus vuorovaikutukseen toisten kanssa,
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saa hänen psyykensä kehitys alusta lähtien oikean suunnan. Lisäksi varhaiset

vuorovaikutussuhteet auttavat ihmistä säätelemään omaa käytöstään suhteessa toisiin.

(Noppari 2004, 313.) Vuorovaikutussuhteita voidaankin pitää perustana inhimilliselle

elämälle (Taipale 1998, 30).

3.3.1 Lapsen vuorovaikutussuhteet

Lapsen ja aikuisen välinen suhde, kaikesta tarjoamastaan tuesta ja turvasta huolimatta,

ei ole lapselle ja hänen kehitykselleen ainoa merkityksellinen ihmissuhde. Myös lasten

omalla yhteisöllä, jonka he ovat itse luoneet esim. koulussa, on lapsen kasvua edistävä

vaikutus ja yleensä toisten lasten kanssa vuorovaikutuksessa oleminen tukee lapsen

omaa kehitystä. Samanikäisten kanssa puuhaaminen antaa lapselle kokemuksen

tasavertaisuudesta eikä aikuissuhde voi koskaan tarjota lapselle sellaisia virikkeitä

joita toverisuhde toiseen lapseen tarjoaa. (Taipale 1998, 81-85.) Toverisuhteet ovat

lapselle tärkeitä myös siksi, ettei niihin sisälly sisaruskateutta tai vanhempien

huomiosta kilpailemista (Noppari 2004, 321-322).

Olisi tärkeää, että aikuiset huomaisivat ja turvaisivat lapsen toverisuhteet. Näin

tuettaisiin lapsen sosiaalista kehittymistä, sillä toverisuhteissaan hän pääsee

kokeilemaan sekä sosiaalisia kykyjään että sosiaalisten mahdollisuuksiensa rajoja.

(Taipale 1998, 81-85.) Toverisuhteissaan lapsi esim. harjoittelee suorapuheisuutta ja

väittelemisen taitoa. Lisäksi lapsen on helpompi jakaa traagisia kokemuksia

ikätovereidensa kanssa ja usein lasten välille kasvaa syvä luottamus. (Noppari 2004,

321-322.)

Lapsiyhteisössä perusteet, jolla toista lasta arvostetaan, poikkeavat selkeästi aikuisten

yhteisöstä. Lapsi osoittaa arvostusta ja hyväksyntää toista kohtaan avoimesti, mutta

todennäköistä on, että lapsiyhteisössä joutuu kohtaamaan myös hyljeksintää. Lasten

yhteisö onkin samanaikaisesti sekä avara että tiukka. Tällainen toiminta kuitenkin

tukee lapsen sopeutumista normaaliin arkielämään. (Taipale 1998, 81-85.)

Vertaissuhteissa kohdatusta syrjinnästä ja rajusta kielenkäytöstä huolimatta lapsi saa

niistä myös emotionaalista tukea ja rohkaisua (Noppari 2004, 321-322). Tämän
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rohkaisun voimalla lapsi uskaltautuu uusille alueilla ja hänen taitonsa pääsevät

kehittymään paremmin (Taipale 1998, 81-85).

Omissa vuorovaikutussuhteissaan lapsi pääsee jakamaan ja vertaamaan kokemuksiaan

sekä huomaa ihmisten erilaisuuden. Tämä vahvistaa lasta kohtaamaan omassa

elämässä eteen tulevia ongelmia (Noppari 2004, 321-322.) Toisten lasten seurassa

saatu tunne ymmärretyksi tulemisesta ja sympatiasta vahvistaa lapsen itsetuntoa ja

tukee hänen kehitystään. Lasten toisilleen tarjoamaan tukea voidaankin joissakin

tilanteissa pitää jopa tärkeämpänä kuin aikuisten tarjoamaa tukea. (Taipale 1998, 81-

85.)

4 LUOVUUS JA KUVATAIDETERAPIA

Luovuudella tarkoitetaan ihmisen pyrkimystä saada kontakti omiin tunteisiinsa ja

todelliseen minuuteensa. Lisäksi ihminen hakee luovuudella hyväksyntää todelliselle

minälleen. Käyttämällä luovuuttaan ihminen luo yhteyden psyyken sisäisen maailman

ja ulkoisen todellisuuden välille. Antamalla ihmiselle mahdollisuus luovaan

toimintaan, hänelle annetaan samalla mahdollisuus käsitellä sisäistä tilaansa, vahvistaa

hallinnan tunnettaan sekä tuottaa jotakin konkreettista. Kun ihmisen luovuuden

näkyminen mahdollistetaan konkreettisin keinoin ja tuotoksin, annetaan samalla

kokemus hänen sisäinen todellisuutensa huomatuksi ja arvostetuksi tulemisesta. Näin

voidaan tukea ihmistä rakentamaan ehjä identiteetti ja löytämään järjestys mielen

kaaokseen. Samalla ihmistä autetaan suojautumaan merkityksettömyyden tunteilta.

(Liski 2000, 148-155.)

Myös Räsänen (1994, 157-160) kirjoittaa luovuudesta. Hänen mukaansa luova

toiminta on itsensä ilmaisemista ja jonkin uuden luomista. Ilmaistessaan itseään

ihminen käyttää hyväksi kehoaan, aistejaan, älyään, tunteitaan ja mielikuvitustaan.

Luova toiminta harjoittaa ihmisen keskittymiskykyä ja sen avulla myös aistit

herkistyvät. Lisäksi luova toiminta vahvistaa ihmisen itsetuntoa ja lisää hänen

kykyään olla tekemisissä toisten ihmisten kanssa. Luovan toiminnan avulla ihminen

voi myös kehittää mielikuvitustaan sekä edistää ilmaisuaan, joka tapahtuu elein,

ilmein, liikkein tai kielellisesti. (Räsänen 1994, 157-160.)
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Luovaa toimintaa voidaan hyödyntää silloinkin, kun ratkaistaan ja parannetaan

ihmisen elämään liittyviä erilaisia ongelmia. Joskus luova toiminta voi paljastaa

ongelmia, joita ihminen ei ole pystynyt käsittelemään aiemmin. Lisäksi luova toiminta

on hyvä ja helppo työväline, kun on tarkoitus ennaltaehkäistä elämässä eteen tulevia

ongelmia. (Räsänen 1994, 157-160.)

4.1 Lapsen luovuus

Lapsen luovuudesta kirjoittaessaan Räsänen (1994, 157-160) toteaa lapsen olevan

luova niin kauan, kunnes hän alkaa tuottaa ja ymmärtää puhetta. Puheen kehittyminen

rajoittaa lapsen muuta toimintaa ja samalla erilaiset pelot sekä ennakkoluulot alkavat

kehittyä. Lapsi alkaa pelätä mm. epäonnistumista ja hänellä on tarve tulla

hyväksytyksi toisten ihmisten silmissä. Lasta tulisikin tukea luovan toiminnan pariin,

koska sen avulla voitaisiin poistaa joitakin lapsen ennakkoluuloista ja peloista.

Samalla lapselle tarjoutuisi mahdollisuus saada onnistumisen kokemuksia ja tätä

kautta hänen itsetuntonsakin vahvistuisi. (Räsänen 1994, 157-160.)

Luovaa toimintaa voidaan verrata lapsen leikkeihin. Niissä lapsi purkaa turvallisesti

erilaisia tunteitaan kohteeseen, jota hän ei pysty vahingoittamaan. Lapsen ei tällöin

myöskään tarvitse sanallisesti käsitellä tunteitaan, mutta hän saa ne kuitenkin

ilmaistuksi toisille ihmisille. Näin lapsen on helpompi kohdata ja käsitellä vaikeitakin

tunteita. Kun lapsella on mahdollisuus ilmaista itseään luovasti, voi turvattomuuden

tunne vaihtua turvallisuudeksi ja erilaisten päätösten tekeminen sekä ongelmien

ratkaiseminen helpottua. Samalla lapsen ego saa tukea ja sen heikkojen rakenteiden

vahvistuminen mahdollistuu. Luova toiminta lisää myös lapsen mielihyvän tunnetta ja

auttaa hänen kokonaismotoriikan kehittymisessä. (Räsänen 1994, 157-160.)

4.2 Kuvataideterapia

Kuvataideterapia on psyykkisten häiriöiden kuntoutus- ja hoitomuoto (Pulkkinen

2004) ja sitä voidaan käyttää sekä lasten, nuorten että aikuisten auttamiseksi

(Kuvataideterapian kohderyhmät). Kuvataidetta pidetään terapiana, jossa taiteen

tuottaminen nähdään ihmisen psyykettä eheyttävänä ja voimavaroja lisäävänä
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toimintana (Mantere 2000, 13). Kuvataideterapia soveltuu hyvin työvälineeksi myös

silloin, kun tehdään ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä (Kuvataideterapian

kohderyhmät) ja nykyään sitä käytetäänkin sairaaloiden sekä avohoidon ulkopuolella

esim. opetustyössä tai muilla sosiaali- ja terveysalan sektoreilla (Mantere 2000, 13).

Kuvataideterapiaan osallistuvalta ihmiseltä ei edellytetä taiteellista lahjakkuutta.

Hänellä ei myöskään tarvitse olla aikaisempaa kokemusta maalaamisesta tai

piirtämisestä. (Syömishäiriökeskuksen palvelut Helsingin terapiayksikössä.)

Kuvataideterapian toteutuksessa keskeisin tarkoitus on tarjota ihmiselle mahdollisuus

ilmaista itseään ja olla vuorovaikutuksessa käyttämällä erilaisia taidemateriaaleja

(Pulkkinen 2004), jotka tarjoavat mahdollisuuden oman minuuden ja olemassaolon

tutkimiseen sekä ilmaisemiseen (Mantere 2000, 15). Terapian olemukseen kuuluukin

tuottaa jotakin ja jo se että ihminen on itse saanut aikaiseksi väripinnan tai

jonkinlaisen merkin, on arvokas tuotos sinänsä. (Mantere 2000, 14.) Usein

kuvataideterapiassa käytetään myös musiikkia, joka voi toimia innoittajana ihmisen

ilmaisulle (Räsänen 1994, 157-160).

Kuvallisen ilmaisun ja vuorovaikutuksen on tarkoitus herättää ja jäsentää ihmisen

mielikuvia ja tunteita. Näin ihminen pystyy paremmin tiedostamaan ja työstämään

kokemuksiaan, ristiriitojaan sekä toiveitaan, jolloin hänen sisäinen maailmansa

kehittyy. Toisaalta kuvataideterapia on myös oiva paikka purkaa ja käsitellä muuten

vaikeasti ilmaistavia tunteita. (Pulkkinen 2004.) Kuvataideterapialla voidaan

mahdollistaa ihmisen yksilöllisen kehityksen korjaantuminen ja täydentyminen.

Kuvallista ilmaisua pidetäänkin siltana ihmisen tietoisen ja tiedostamattoman välillä.

Ihmisen tuottama kuva on hänen kommunikointivälineensä, mutta samalla se auttaa

häntä jäsentämään sekä koostamaan omaa persoonaansa. Kuvallisella ilmaisulla

voidaan siis yhdistää ihmisen sisäinen ja ulkoinen maailma. (Kuvallinen työskentely.)

Kuvataideterapia ikään kuin virkistää sellaisia mielen pisteitä, jotka auttavat ihmistä

luomaan itseään uudestaan. Kun ihminen esim. maalaa pahasta olostaan kuvan, hän

siirtää ahdistustaan sellaisen matkan päähän, että pystyy tarkastelemaan sitä.

(Tikkanen 2001, 53-54.) Jos ihminen pystyy tarkastelemaan ja pohtimaan

tuottamaansa kuvaa, voi hän löytää täysin uuden näkökulman mieltä askarruttaviin

asioihin (Syömishäiriökeskuksen palvelut Helsingin terapiayksikössä). Samalla hän



21

oppii löytämään ja tiedostamaan omia voimavarojaan, jolloin tavoite oman itsensä

kehittämisestä toteutuu (Mitä kuvataideterapia on 2005). Tärkeää on kuitenkin

muistaa, ettei jokainen ihminen välttämättä hyödy kuvataideterapeuttisista

menetelmistä eikä se välttämättä sovellu kaikille (Mantere 2000, 14).

4.2.1 Tarpeita, joihin kuvataideterapialla voidaan vastata

Kun taidetta käytetään ilmaisun välineenä, kasvattaa se ihmisen itsetuntoa ja itsensä

arvostusta. Lisäksi ihminen voi taiteen avulla kehittää sekä älyllisiä että fyysisiä

kykyjään. (Kuczaj 2002, 111.) Kuvataideterapian avulla voidaan vastata myös muihin

ihmisen inhimillisiin tarpeisiin. Sen avulla ihminen voi saada kokemuksen kuulluksi,

kuunnelluksi, nähdyksi ja ymmärretyksi tulemisesta. Kuvallinen tuottaminen

mahdollistaa ihmiselle tunteiden ja ajatusten ilmaisun sekä tarjoaa tilaisuuden oman

haavoittuvuutensa myöntämiseen. Samalla ihminen voi löytää uuden tavan olla

yhdessä toisten kanssa, pystyy jakamaan asioitaan toisille ja saa kokemuksen

yhteenkuuluvuudesta. Kuvataideterapia voi myös tyydyttää tarvetta ”vain olemisesta”,

jolloin ihminen hyväksyy ja vahvistaa omaa itseään. Luovan toiminnan kautta

ihminen tyydyttää niitä tarpeitaan, jotka vahvistavat hänen psyykkistä ja

emotionaalista olemistaan. Taiteellinen ilmaisu toimii ikään kuin ravintona, jonka

avulla ihminen pystyy rakentamaan omaa sisintään. (Lewis 2002, 67-70.)

4.2.2 Tavoitteita, joita kuvataideterapialle voidaan asettaa

Usein ihmiselle on vaikeaa aloittaa työskentely kuvataideterapeuttisin menetelmin.

Hän saattaa ajatella, ettei osaa tarpeeksi ja pitäisi olla täydellinen ja hyvin tarkka.

Ihminen pelkää epäonnistumista, jonka vuoksi hän on työskentelyssään varovainen.

Nämä pelot tulisikin poistaa ja aloitettaessa työskentely ihmiselle tulisi tehdä selväksi,

että kuvallisen ilmaisun tavoitteena on keskittyä oman tilan aitoon sekä avoimeen

kokemiseen, eikä tehdä mahdollisimman hyviä tuotoksia. Tärkeä tavoite onkin

sellaisen turvallisuuden tunteen luominen, että ihminen uskaltautuu kokeilemaan uutta

tapaa itsensä ilmaisemiseksi. Tärkeää on myös korostaa, ettei ole oikeaa tai väärää

tapaa ilmaista itseään. Tällä tavalla ihminen saa kannustusta ja oppii luottamaan omiin
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kykyihinsä. (Annola 1994, 132-133.) Willoughby-Booth ja Pearce (1998, 65-66)

tiivistävätkin kuvataideterapian tavoitteeksi hyödyn, joka saadaan, kun ihmisellä on

turvallinen ja tärkeitä kokemuksia tarjoava tapa etsiä ja ilmaista asioitaan, ilman

häpeää (Willoughby-Booth & Pearce 1998, 65-66).

Kuvataideterapiassa luomisprosessi ja vuorovaikutus, joissa käsitellään taiteella

tuotettuja tunteita ja elämyksiä, eheyttävät ihmisen persoonallisuutta. Yhtenä

tavoitteena onkin mahdollistaa tunneilmaisulle konkreettinen muoto. Lisäksi

kuvallinen ilmaisu tarjoaa ihmiselle korjaavia ja rakentavia kokemuksia, joiden avulla

hänen kehityksensä edistyy. Usein luova työskentely auttaa ihmistä tunteiden,

ajatusten ja mielikuvien tiedostamisessa, tunnistamisessa ja hallinnassa. Näiden

tavoitteiden toteutuessa hänen itsetuntonsa ja -arvostuksensa lisääntyvät. Ei pidä

myöskään unohtaa, että ihminen, jonka verbaalinen ilmaisukyky on syystä tai toisesta

estynyt, voi hyötyä kuvallisesta ilmaisusta esim. eri tunnetilojen purkamisessa.

(Tarkki 1994, 117-118.)

Kyyrösen, Mäenpään ja Pohjanvirta-Hietasen (1992, 249, 251-252) mukaan

kuvataideterapian tavoitteet voidaan jakaa kolmeen eri tasoon. Toimintatasolla

pyritään vahvistamaan ihmisen minäkäsitystä, ja yleensä tämän tason tavoitteet ovat

pitkälti harrastuksenomaisia ja niillä korostetaan esteettisyyttä sekä taiteellisuutta.

Tukea antavalla tasolla on sama pyrkimys kuin toimintatasolla, mutta tavoitteet ovat

hieman erilaiset. Tukea antava taso herättelee ihmisen luovuutta ja tätä kautta auttaisi

häntä kasvussa sekä kehittymisessä, jolloin itsetuntokin vahvistuisi.  Kolmannella eli

kehittävällä tasolla pyritään siihen, että ihminen taiteellisen ilmaisun avulla löytäisi

itsestään uusia puolia ja minä rakentuisi sekä eheytyisi tätä kautta. (Kyyrönen,

Mäenpää & Pohjanvirta-Hietanen 1992, 249, 251-252.)

4.2.3 Hyödyt, joita kuvataideterapialla voidaan saavuttaa

Federin ja Federin (1981, 59-60, 68-69) mielestä kuvataideterapeuttisista

menetelmistä voi olla hyötyä esim. erilaisten ongelmien ratkaisussa, jolloin ne lisäävät

ihmisen tietoutta itsestään. Lisäksi menetelmät auttavat ihmistä sopusoinnun

saavuttamisessa oman itsensä kanssa sekä löytämään uusia vaihtoehtoja elämäänsä.
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Koska ongelman ilmaisemisen on havaittu tuottavan ihmiselle helpotusta, pidetään

kuvallisen terapian yhtenä suurena hyötynä sisäisten jännitteiden helpottumista,

jolloin asioiden käsitteleminen helpottuu. (Feder & Feder 1981, 59-60, 68-69.)

Ihminen ei ole riippuvainen verbaalisuudestaan etsiessään ja löytäessään asioidensa ja

elämäntilanteidensa merkityksiä. Pelkästään taiteellinen prosessi voi riittää

vapauttamaan asioita, jotka ovat vaivanneet ihmisen mieltä. Joissakin tilanteissa

kommunikointi taiteen avulla voi olla jopa parempaa kuin suullisesti, koska sen avulla

voi suoraan ilmaista fantasioitaan. Taiteellinen ilmaisu vähentää yleensä ihmisen

itsesensuuria, koska hän itse on vastuussa työnsä tulkinnasta ja tällöin valta esim.

kommunikoinnin suojelemisesta on ihmisellä itsellään. (Feder & Feder 1981, 68-69,

71.)

Eri värien ja muotojen käyttäminen ilmaisussa on yksi ihmistä hyödyttävä seikka.

Värien on havaittu olevan ihmiselle yksinkertainen ja selkeä tapa järjestellä tunteitaan

sekä ajatuksiaan. Ihminen yhdistää värejä tunteisiinsa ja muodot puolestaan kuvaavat

yleensä hänen ajatuksiaan. Värit ja muodot ovat niitä asioita, jotka ihminen

herkimmin havaitsee ympäristössään ja joiden perusteella hän luo mielikuvansa

maailmasta. Mielikuvien luomisen taas on havaittu tukevan ihmisen kognitiivista

kehitystä. (Feder & Feder 1981, 57-58, 81.)

Tunteiden ja ajatusten ilmaisun sekä itseensä tutustumisen lisäksi kuvataideterapia voi

auttaa ihmistä löytämään uusia käyttäytymismalleja. Lisäksi kuvallinen ilmaisu voi

synnyttää ideoita, joita ihminen ei ole aiemmin tullut edes ajatelleeksi.

Kuvataideterapeuttisia menetelmiä kokeilleessaan ihminen voi löytää nautittavan ja

hauskan tavan itsensä ilmaisulle, ja tämä voi johtaa oman, piilossa olevan, luovuuden

löytymiseen. (Liebmann 2002, 5.) Kun puhutaan kuvataideterapian hyödyistä, voidaan

ne tiivistää niin, että kyseessä on ihmisen auttaminen kohti yksilöllistä kokonaisuutta

ja siksi tätä terapiamenetelmää pidetään enemmän persoonallisuuden tukemisen

muotona kuin sairauden hoitona. (Feder & Feder 1981, 81.)

Tarkki (1994, 117-118) tuo esille, että kuvataideterapiasta voi olla hyötyä myös

ihmisen vuorovaikutukselle toisten ihmisten kanssa. Ryhmätyöskentely lisää yleensä

ihmisen sisäistä painetta, mutta kuvataideterapian on havaittu auttavan ihmistä
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kestämään paremmin sitä painetta, jonka ryhmässä työskentely hänessä aiheuttaa.

Ihminen voi tuottamiensa kuvien kautta opetella vuorovaikutustaitoja yhdessä toisten

ryhmäläisten kanssa. Myös ryhmässä syntyvien ongelmien jakaminen sekä

ratkaiseminen onnistuu helposti kuvallisen ilmaisun avulla. Lisäksi ihminen oppii

ryhmässä toteutetussa kuvataideterapiassa yhteistyön merkityksen sekä toisten

huomioimisen tärkeyden. (Tarkki 1994, 117-118.)

4.3 Lapsi ja kuvataideterapeuttiset menetelmät

Piirtäminen, maalaaminen, muovaaminen ja rakentaminen ovat tärkeä osa lapsen

kasvuprosessia (Arajärvi 2000, 7) ja taidetta pidetäänkin lapsen luonnollisena

ilmaisumuotona (Liebmann 2002, 2) sekä tapana olla vuorovaikutuksessa toisten

ihmisten kanssa (Antila 2000, 15). Voimakkaimmillaan lapsen luovuusvaihe on

leikki-iässä ja varhaismurrosiässä, ja hänen tuottamansa taideteokset sisältävät monia

erilaisia sanomia. Piirrokset tai maalaukset heijastavat tapahtumia, jotka ovat olleet

lapselle joko traumaattisia tai valoisia. Samoin hän kertoo kuvien kautta

ihmissuhteistaan, toiveistaan ja oman persoonallisuutensa erikoispiirteistä. Lapsen

tuottamat maalaukset tai piirrokset ovat ikään kuin hänen itsensä luoma elämänkerta.

(Arajärvi 2000, 7.)

Antilan (2000, 15-16) mukaan jo pelkkä luova työskentely on lapselle palkitsevaa

toimintaa ja sen avulla voidaan tukea hänen kehittyvää minäänsä. Lapsen maailmassa

kuva on ollut ennen sanoja ja sen vuoksi kuvallisen ilmaisun avulla lapsi voi tavoittaa

varhaisia kokemuksiaan, joita hän ei ole aikaisemmin pystynyt sanallisesti

kuvailemaan. Kun lapsi voi konkreettisesti tarkastella tuottamiaan kuvia, pystyy hän

helpommin puhumaankin asioista, joita on kuviinsa tuottanut. Taideterapia siis tukee

tällä tavoin myös puhetta yhtenä lapsen ilmaisukanavista. Tällöin

erityisvaikeuksistakin kärsivät lapset voivat saada väylän ilmaisulle.

Kuvataideterapeuttisia ilmaisukanavia käyttäessään lapsi käyttää myös sensorisia ja

kinesteettisiä puoliaan, ja onnistumisen kokemukset näiden puolien käytössä lisäävät

lapsen itseluottamusta. (Antila 2000, 15-16.)

On alettu ymmärtää, että tarjoamalla lapselle mahdollisuus kokeilla

kuvataideterapeuttisia menetelmiä jo lapsuudessa, voidaan ehkäistä hänen ongelmiaan
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tulevassa murros-iässä ja aikuisuudessa. Kun lapselle annetaan tällainen tapa ilmaista

itseään vapaasti, autetaan samalla hänen älyllistä kehittymistään sekä kasvamistaan

tunnetasolla. Positiivinen kehitys lisää aina lapsen mahdollisuuksia selvitä elämästään.

(Dalley, Case, Schaverien, Weir, Halliday, Nowell Hall & Waller 1987, 29-30.)

Lapsen kuvataideterapeuttisilla metodeilla tuottamat kuvat ovat tärkeitä tiedon

lähteitä, koska lapsella ei useinkaan ole riittävää kyvykkyyttä selittää abstrakteja

asioita sanallisesti (Kyyrönen, Mäenpää & Pohjanvirta-Hietanen 1992, 252). Erityisen

hyvin lapsi pystyy ilmaisemaan kuvien kautta surua, vihaa tai pahaa oloa. Tunteet ja

fantasiat saavat tällöin muodon ja erilaisilla väreillä on vielä lapsen ilmaisua lisäävä

vaikutus. Jos lapsella on turvallinen olo eikä hänen tarvitse pelätä kritiikkiä, syntyy

hänen käsissään syviä tunteita ilmaisevia töitä. (Dalley, Case, Schaverien, Weir,

Halliday, Nowell Hall & Waller 1987, 128-129.)

Kuvataideterapeuttinen toiminta on sekoitus järjestystä ja vapautta sekä lisäturvaa,

jolloin lapsen on helpompi vapautua. Tällainen rento ilmapiiri mahdollistaa lapsen

antautumisen esim. riskille leikitellä tai tehdä spontaaneja ratkaisuja. Lapsi saavuttaa

tällöin oman aitoutensa ja luovat energiansa, jotka mahdollistavat entisestään kasvun

kohti ehyttä itseään. Taideterapia mahdollistaa samalla lapselle yhteyden luomisen

toisten ihmisten kanssa. Se tukee lasta ihmissuhteiden rakentamisessa ja takaa lapselle

riittävän luottamuksen sekä sosiaalisen tuen tulevaisuuteen. Kun

kuvataideterapeuttinen toiminta on suunnitelmallista, on lapsen helppo mennä oman

itsensä sisälle, mutta samalla olla sekä sanallisessa että sanattomassa yhteydessä

toisten ihmisten kanssa. Lyhyesti voidaan sanoa, että kuvallinen ilmaisu mahdollistaa

hyvän terveyden ylläpitämisen. (Dalley, Case, Schaverien, Weir, Halliday, Nowell

Hall & Waller 1987, 183-186.)

4.3.1 Kuvallisen ilmaisun käytännön toteutus

Kuvataideterapiassa oleellisen tärkeää on, ettei töitä arvostella. Tällöin lapsen on

mahdollista saada aitoja onnistumisen kokemuksia ja vahvistaa samalla itsetuntoaan.

Kuvallisen ilmaisun on myös havaittu vahvistavan lapsen motorista kyvykkyyttä,

koordinaatiota, värisilmää, muodontajua ja mielikuvitusta. Eri taidemateriaalien
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kanssa työskentelyyn voidaan myös lapsilla lisätä esim. musiikillisia elementtejä.

Tämä voi toimia innoittajana tai lisätä lapsen keskittymiskykyä. (Räsänen 1994, 157-

160.)

Kun kuvallista ilmaisua toteutetaan käytännössä esim. maalaamalla, ovat suuret

paperit ja isot pensselit hyvä valinta. Lisäksi on järkevää käyttää helposti liukenevia

värejä. Helposti käytettävät työskentelyvälineet vähentävät lapsen turhautumista ja

hän voi keskittyä olennaiseen. Lasta voi myös rohkaista kokeilemaan erilaisia

työskentelytapoja. Hän voisi esim. piirtää käyttämällä molempia käsiään, pitää välillä

silmiään kiinni tai vaihtaa kynän ns. heikompaan käteen ja jatkaa siitä.  Tunteiden

tuottamiseen taas päästään vielä paremmin käsiksi, jos lasta pyydetään tekemään

mielestään esim. kaunis tai ruma työ. Lapsen valitessa värejä, joita hän aikoo

työskentelyssään käyttää, voisi häntä tukea ottamaan omia tunteitaan kuvaavia värejä.

Mikä väri voisi saada esim. haaveilemaan, mikä tuo iloa ja millainen väri kuvaisi

lapsen suuttumusta. Näitä erilaisia työskentelymuotoja on myös mahdollista sekoittaa

keskenään. Lopetettuaan työskentelynsä lasta olisi hyvä pyytää kertomaan jotakin

tuotoksestaan. Tämä mahdollistaa sen, että lapsi oppii paremmin ilmaisemaan ja

tuntemaan itseään. (Räsänen 1994, 157-160.)

4.3.2 Kuvataideterapia osana oppimista

Erityiskoulujen oppilailla on jo jonkin aikaa ollut mahdollisuus käyttää opiskelussaan

ja itsensä opettelussa kuvataideterapeuttisia metodeja. Viime aikoina on myös alettu

selvitellä kuvallisen ilmaisun käyttöönoton mahdollisuutta lapsille, jotka pärjäävät

tavallisessa koulussa. (Liebmann 2002, 2.) Vielä lapsen taiteelliselle itseilmaisulle ei

kuitenkaan ole löytynyt tilaa koulutussysteemistämme. Ilmeisesti syynä tähän on

arvostuksen puute, joka kohdistuu kyseiseen ilmaisumuotoon. (Dalley, Case,

Schaverien, Weir, Halliday, Nowell Hall & Waller 1987, 71.)

Tutkimuksissa on todettu, että lapsen sisältä tuleva halu oppia paremmin tuntemaan

itseään ja sitä kautta mahdollisesti muuttua, on seikka, jolla on eniten arvoa.

Kouluissamme ei kuitenkaan luoteta lapsen omaan kykyyn asettaa tavoitteita tai valita

itselleen sopivaa toimintaa. Tämä luottamuksen puute voi aiheuttaa lapselle ongelmia
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tilanteissa, joissa hänen pitäisi pystyä tekemään jonkinlainen valinta. Koulujen

tulisikin holhoamisen sijasta auttaa lapsia kohti itsenäisyyttä. Tämä tukisi lasta itsensä

löytämisessä ja sisäisen turvallisuuden saavuttamisessa. (Dalley, Case, Schaverien,

Weir, Halliday, Nowell Hall & Waller 1987, 71.) Ja kuten edellä on laajasti kerrottu,

on kuvataideterapeuttiset menetelmät hyvä ja turvallinen tapa itsensä etsimiseksi ja

löytämiseksi.

5 TUTKIMUKSEN TARKOITUS, TEHTÄVÄ JA TAVOITE

Opinnäytetyöni tarkoitus on selvittää kuvataideterapeuttisten menetelmien

käytettävyyttä lasten mielenterveyden edistämisessä. Työni aihe on tärkeä, koska

lasten kokemuksia kuvallisen ilmaisun käyttämisestä mielenterveyden edistäjänä on

tutkittu hyvin vähän. Lisäksi aiheeseen liittyvää tuoretta kirjallisuutta on melko

niukasti tarjolla.

Tavoite, jonka olen asettanut opinnäytetyölleni, on selvittää 9-12-vuotiaiden lasten

kokemuksia kuvataideterapeuttisin menetelmin toteutetusta kuvallisesta ilmaisusta.

Lisäksi opinnäytetyöni tavoite on tarjota lasten kanssa työskenteleville aikuisille tietoa

lasten mielenterveydestä, sen edistämisestä sekä kuvallisesta ilmaisusta lasten

kokemana.

Opinnäytetyöni tutkimustehtävät:

1. Miten 9-12-vuotiaat lapset kokevat kuvallisen ilmaisun omien ajatustensa ja

tunteidensa kertomisen tukena?

2. Voiko kuvallisen ilmaisun avulla edistää lasten mielenterveyttä?

6 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

6.1 Kohderyhmän valinta

Valitsin opinnäytetyöni kohderyhmäksi 9-12-vuotiaat lapset, koska he ovat

kehityksessään nuoruuden kynnyksellä. Kehityspsykologian mukaan jo
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varhaisnuoruus voi aiheuttaa lapselle kriisin, jonka läpikäymiseen hän tarvitsee tukea.

Kun lapselle tarjotaan työkaluja jo varhaisessa kehitysvaiheessa, voidaan paremmin

edistää hänen mielenterveyttään ja ennaltaehkäistä ongelmia.

Opinnäytetyöhöni osallistuneet lapset käyvät kyläkoulua, joka sijaitsee

eteläsuomalaisessa kaupungissa. Lasten opetus tapahtuu yhdistelmäluokissa. Tällä

tarkoitetaan sitä, että 1. ja 2. luokan oppilaat työskentelevät samassa luokassa, 3. ja 4.

luokan oppilaat työskentelevät samassa luokassa, kuten myös 5. ja 6. luokan oppilaat.

Kyseisen koulun valitsin, koska yhdistelmäluokat mahdollistivat tutkimuksen

tekemisen suuremmalle ikäjakaumalle. Sain runsaasti tutkimusaineistoa eri

ikäryhmistä, mutta samalla pystyin rajaamaan osallistujien määrää.

6.2 Aineiston hankinta

Kun olin valinnut opinnäytetyöni aiheen ja saanut sille hyväksyvän päätöksen

koulustani, tutkin mahdollisuuksiani löytää koulu, joka suostuisi yhteistyöhön

kanssani. Kyläkoulu oli minulle entuudestaan tuttu ja tiesin heidän opettavan

yhdistelmäluokissa, joten otin yhteyttä koulun johtajaan, jolle esittelin lyhyesti

opinnäytetyöni aiheen ja tarkoituksen. Hän innostui aiheesta ja lähetin hänelle

tutkimuslupahakemuksen. Kaupungilla, jossa koulu sijaitsee, on tapana kierrättää

kaikki tutkimuslupahakemukset lautakunnissa, joten minun lupahakemukseni

käsiteltiin kyseisen kaupungin sivistyslautakunnan kokouksessa, jossa se hyväksyttiin

yksimielisesti (LIITE 1). Kun olin saanut tutkimusluvan, kirjoitin koululaisten

vanhemmille kirjeen, jossa kerroin opinnäytetyöstäni ja vaitiolovelvollisuudestani

liittyen tutkimukseen sekä pyysin heidän lupansa lasten osallistumiselle (LIITE 2).

Yhdenkään lapsen vanhemmat eivät kieltäneet lastaan osallistumasta tutkimukseeni.

Opinnäytetyöni aineisto koostui käytännön tunneista ja lasten täyttämästä avoimesta

palautekyselystä. Ensin pidin koulun 3.-6. luokkalaisille kahden koulupäivän aikana

yhteensä neljä oppituntia. Ensimmäisen tunnin aikana puhuin lasten kanssa

mielenterveydestä sekä sen merkityksestä hyvinvoinnille ja toisen tunnin aluksi lapset

tekivät vuorovaikutusharjoitteen. Keskustelun ja harjoituksen tarkoituksena ei

niinkään ollut kerätä tietoa, vaan auttaa lapsia pääsemään sisälle aiheeseen. Toisen

tunnin lopun ja kolmannen tunnin käytin kuvalliseen ilmaisuun. Lapset saivat kokeilla
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kuvataideterapeuttisia menetelmiä omien tunteidensa ja ajatustensa ilmaisussa. Olin

valinnut käytettäväksi puuväreillä piirtämisen ja vesiväreillä maalaamisen. Lisäksi

soitin taustalla instrumentaalimusiikkia, jonka tarkoituksena oli auttaa lapsia

keskittymään omaan itseensä ja tilaansa. Neljännellä tunnilla lapset tekivät vielä

vuorovaikutusharjoitteen ja tunnin lopuksi lapsilla oli mahdollisuus antaa toisilleen

positiivista palautetta. Tämä tapahtui nimettömästi niin, että jokaisen selkään oli

kiinnitetty paperi, johon luokkakaverit pystyivät viestinsä kirjoittamaan (LIITE 3).

Kun olin pitänyt käytännön tunnit, jaoin lapsille palautekyselyn, joka koostui

avoimista kysymyksistä (LIITE 4). Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2004, 190)

mukaan avoimet kysymykset sallivat vastaajan ilmaista itseään omin sanoin sekä

osoittavat mikä on vastaajalle keskeistä ja tärkeää (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara

2004, 190). Palautekysely muodostui kuudesta kysymyksestä, joista viisi liittyi lasten

tuntemuksiin ja kokemuksiin pidetyistä käytännön tunneista. Yhdessä kysymyksessä

annettiin lapsille mahdollisuus esittää kysymyksiä tuntien aiheista.

6.3 Aineiston käsittely

Opinnäytetyössä käyttämäni tutkimusmenetelmä on kvalitatiivinen eli laadullinen

tutkimus. Kiikkalan ja Krausen (1996, 62-63) mukaan laadullinen tutkimus on

suositeltava tutkimusmenetelmä, kun tutkijan tarkoituksena on saada uutta tietoa

vähän tutkitusta aiheesta (Kiikkala & Krause 1996, 62-63). Kvalitatiiviselle

tutkimukselle on myös tyypillistä, että tutkimusaihe nousee käytännön elämästä.

Usein tutkija alkaa esimerkiksi miettiä mitä ihminen ajattelee jostakin ilmiöstä tai mitä

se ihmiselle merkitsee. Laadullisen tutkimuksen erityispiirteenä onkin ymmärtää

jotakin omaa tai toisen ihmisen kokemusta. (Varto 1992, 27.) Hirsjärven ym. (2004,

152) mukaan laadullisella tutkimuksella pyritään kuvaamaan todellista elämää ja

tutkimuksen kohdetta on tarkoitus tarkastella mahdollisimman kokonaisvaltaisesti

(Hirsjärvi ym. 2004, 152).

Valitsin kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän, koska tutkimukseni kuvallisen ilmaisun

käytöstä lasten mielenterveyden edistämisessä perustuu 9-12-vuotiaiden lasten

kokemuksiin. Ajatuksenani oli, että laadullinen tutkimus auttaisi minua saamaan
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syvällisempää ja kokonaisvaltaisempaa tietoa lasten kokemuksista kuvallisen ilmaisun

käytöstä. Lisäksi kvalitatiivisella tutkimusmenetelmällä päästään mielestäni lähemmäs

ihmistä, koska hänelle annetaan mahdollisuus omin sanoin kuvata kokemuksiaan.

Kuvallista ilmaisua lasten mielenterveyden edistämisessä on myös tutkittu hyvin

vähän heidän näkökulmastaan, joten pidän laadullisen tutkimusmenetelmän valintaa

tästäkin syystä perusteltua.

Laadullisen tutkimuksen perusanalyysimenetelmä on sisällön analyysi, jota on

käytetty myös tämän tutkimuksen aineiston käsittelyssä. Sisällön analyysi antaa

tutkittavasta ilmiöstä kuvan, joka on tiivistetyssä ja yleisessä muodossa. Sen tarkoitus

on kuvata millaisia merkityksiä tutkittavat antavat tietylle ilmiölle. Laadullisen

tutkimuksen analyysilla on kaksi muotoa. Induktiivinen sisällön analyysi tarkoittaa

aineistolähtöistä analyysia ja deduktiivisella sisällön analyysilla tarkoitetaan

teorialähtöistä analyysia. (Sarajärvi & Tuomi 2002, 93, 97, 105; Kiikkala & Krause

1996, 117.)

Analysoidessani tutkimusaineistoani käytin induktiivista sisällön analyysimenetelmää.

Työni aineiston analysoinnin aloitin lukemalla palautekyselyn vastaukset läpi

useampaan kertaan. Tällä tavalla pystyin luomaan paremman kokonaiskuvan saamieni

vastausten sisällöstä. Sarajärven ja Tuomen (2002, 112) mukaan aineistolähtöisen

analyysin ensimmäinen vaihe on analyysiyksiköiden määrittäminen (Sarajärvi &

Tuomi 2002, 112). Analyysiyksikkö on yleensä yksi sana, sanayhdistelmä, lause tai

sen osa, tai ajatuskokonaisuus, mutta se voi olla myös keskusteluun osallistuneiden

määrä tai pääotsikoiden koko, riippuen tutkimustehtävästä (Kyngäs & Vanhanen

1999, 5). Valitsin tutkimukseni analyysiyksiköksi lauseen osan ja poimin niitä

saamistani vastauksista alkuperäisissä muodoissaan.

Aineistolähtöinen sisällön analyysi on kolmivaiheinen prosessi, johon kuuluu

pelkistäminen, ryhmittely ja teoreettisten käsitteiden luominen. Pelkistämisessä

aineistosta karsitaan epäolennainen tieto pois. Tekstistä poimitaan alkuperäisilmaisuja,

joista muodostetaan pelkistettyjä ilmaisuja. Ryhmittelyssä aineistosta poimitaan

käsitteitä, jotka kuvaavat samankaltaisuuksia ja erovaisuuksia. Tarkoituksena on

muodostaa pelkistetyistä ilmaisuista alakategorioita. Sisällön analyysin viimeisessä

vaiheessa eli käsitteiden luomisessa muodostetaan teoreettiset käsitteet niin, että
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alakategorioista muodostetaan yläkategorioita ja yläkategorioista pääkategoriat.

(Sarajärvi & Tuomi 2002, 111-115.)

Alleviivasin lasten vastauksista tutkimuskysymyksiini vastaavat lauseen osat ja

kirjoitin ne alkuperäisessä muodossaan ylös. Näistä alkuperäisilmaisuista muodostin

pelkistettyjä ilmaisuja, jotka erittelin tutkimuskysymysteni mukaan. Tämän jälkeen

ryhmittelin samaa ja eri asiaa tarkoittavat pelkistetyt ilmaisut ja muodostin niistä

yhteensä viisitoista alakategoriaa. Alakategorioista muodostin yläkategoriat, joita

syntyi yhteensä viisi. Pääkategorian nimeksi annoin kuvallinen ilmaisu käytännössä

(LIITTEET 5, 6, 7, 8 ja 9).

7 TUTKIMUSTULOKSET

Sain lapsilta yhteensä 39 vastausta palautekyselyyn ja aineiston sisällön analyysin

tuloksena muodostuivat tutkimustulokset. Poikien ja tyttöjen vastausten välillä ei juuri

ollut eroa vaan vastaukset olivat hyvin samankaltaisia. Myöskään vastaajan ikä ei ollut

vastausten laatuun voimakkaasti vaikuttava tekijä. Tämän on mielenkiintoista sen

vuoksi, että esim. 9- ja 12-vuotiaan lapsen psyykkinen kehitys on hieman eri

vaiheessa. Vastauksissa tätä eroa ei kuitenkaan huomannut ja lasten käyttämät

ilmaukset olivat joka ikäryhmässä toistensa kaltaisia.

Vastauksista ilmeni, että pitämäni tunnit olivat loppujen lopuksi positiivinen ja

rohkaiseva kokemus suurimmalle osalle lapsista. Moni heistä oppi uutta itsestään ja

löysi toisenlaisen väylän itsensä ilmaisulle. Luonnollisesti joukossa oli niitäkin lapsia,

joille kuvallinen ilmaisu ei ole paras työskentelytapa eikä pidetyillä tunneilla ollut

heille merkitystä. Tärkeää kuitenkin oli, että hekin saivat tilaisuuden kertoa omista

kokemuksistaan, ja tämän tilaisuuden he käyttivät rohkeasti hyväkseen.

7.1 Tuntien herättämiä tunteita

Tuntien aihe ja tunneilla työskentely oli herättänyt lapsissa hyvin erilaisia tunteita ja

vastausten vaihtelevuus oli runsasta. Osa lapsista piti työskentelyä tylsänä ja osan
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mielestä työskentely tuntui mukavalta, mutta odotukset tunteja kohtaan olivat erilaiset

kuinka mitä käytännössä tehtiin.

”…vähän tylsältä, kun piti maalata ja joutui odottamaan muita…”

”…hauskaa, mutta luulin, että keskusteltaisiin enemmän…”

Lapset olivat kuitenkin saaneet työskentelystä positiivisia tunteita ja ilo itsensä

ilmaisemisen mahdollisuudesta näkyi myös vastauksista. Lisäksi lapset olivat

tyytyväisiä, kun tunnit tarjosivat mahdollisuuden hieman normaalista poikkeavaan

koulutyöskentelyyn.

”…kivalta, koska sai piirtää mitä ajatteli…”

”…sai kunnolla ilmaista itseään…”

”…hauskaa vaihtelua tavalliseen rutiiniin…”

7.2 Tuntien vahvuudet

Annetuissa vastauksissa lapset toivat esille, että tunneilla oli mahdollisuus ilmaista

omia ajatuksia ja tunteita. Tämä oli siis selkeästi tärkein vahvuus, jonka tunneilla

työskentely lapsille tarjosi.

”…sai piirtää ja maalata mitä päässä liikkui…”

”…että sai piirtää miltä tuntui…”

Myös kokemus kuulluksi tulemisesta korostui lasten vastauksissa. Saamistani

vastauksista voikin päätellä, että vastavuoroinen keskustelu lasten kanssa on heille

tärkeä kokemus.

”…keskustelut ja hiljaisuus, kun sellaista oli…”

”…puhuttiin niin paljon…”

”…tunneilla oppi asioita…”
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Lasten mielestä rutiinien rikkoutuminen oli tuntien vahvuus. Erilainen työskentely

katkaisi arkisen aherruksen. Lisäksi koettiin tärkeäksi, ettei tunneista tullut läksyä

vaan sai tehdä jotakin normaalia vapaammin.

”…meni tylsemmät tunnit pois eikä tullut läksyä…”

”…ettei tarvitse opetella matikkaa…”

7.3 Tuntien heikkoudet

Lasten antamissa vastauksissa nousi vahvimmin esille, ettei kuvallinen ilmaisu ole

kaikille paras mahdollinen ilmaisukeino. Joillekin lapsista kuvallinen ilmaisu oli

vaikeaa, koska he kokivat, etteivät ole riittävän taitavia. Tämä siitäkin huolimatta, että

ennen kuvallisen työskentelyn aloittamista olin painottanut lapsille, ettei heiltä odoteta

taiteellista lahjakkuutta eikä heidän tekemiään tuotoksia tulla arvostelemaan tai

vertailemaan.

”…piirtäminen, koska en osaa…”

”…piti maalata…”

Lisäksi lapset pitivät tuntien heikkouksina ajoittaista toiminnan puutetta. Heidän oli

vaikeaa olla hiljaa ja tekemättä mitään, jos piti odotella toisia osallistujia. Tästä syntyi

jonkin verran meteliä luokkaan, jonka osa koki häiritsevän heidän työskentelyään.

”…liian vähän toimintaa…”

”…odotteleminen…”

”…välillä tuli melua…”

7.4 Tärkeimmät kokemukset tunneilla työskentelystä

Lasten mielestä tärkein kokemus, jonka tunneilla työskentely tarjosi, oli tunteiden

ilmaisulle löytynyt uusi tapa. Vastauksista voi päätellä, ettei itse tunteiden ilmaisu

välttämättä ole vierasta, mutta kuvallisen metodin käyttäminen ilmaisun tukea oli

lapsille uutta.
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”…mitä voi tehdä, jos on suuttunut tai surullinen…”

”…miten voi ilmaista tunteitaan…”

”…tunteita voi ilmaista myös piirtämällä…”

Myös avoin kanssakäyminen toisten kanssa oli lapsille hyvin mieleen jäänyt kokemus.

Heille oli tärkeää kuulla toisten mielipiteitä ja vastauksia keskusteluissa.

”…asiat, joista puhuttiin…”

”…mitä mielenterveys tarkoittaa…”

”…kun kaverit kertoivat itsestään…”

Lapset arvostivat myös itse käytännön työskentelyä. Vastausten perusteella voi

päätellä, että konkreettinen toiminta tarjosi lapsille juuri niitä kokemuksia mitä he

olivat tunneilta odottaneetkin.

”…työt…”

”…maalaaminen…”

”…vessapaperijuttu…”

7.5 Tunneilla työskentelyn vaikutukset

Vastauksista näkyi, etteivät pitämäni tunnit antaneet uutta tietoa, jos itsensä

ilmaiseminen kuvallisia keinoja käyttämällä oli lapselle tuttua. Vastauksissa oli

suoraan todettukin, ettei aihe ollut kiinnostava tai oma keskittymiskyky ei ollut

riittävä, jotta tuntien merkitys olisi auennut.

”…osaa ilmaista itseäni tarpeeksi…”

”…oon ennenkin tehnyt silleen…”

”…en keskittynyt tarpeeksi…”

”…ei kiinnosta…”
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Annetuista vastauksista kävi ilmi, että tunnit olivat vaikuttaneet lasten oppimiseen

sekä omasta itsestä että toisista lapsista. Lisäksi tunnit rohkaisivat lapsia ilmaisemaan

itseään tavalla, joka oli aikaisemmin ollut heille hieman vierasta.

”…sain tietää luokkatovereistani…”

”…olen rohkeampi…”

”…osaan paremmin ilmaista itseäni…”

”…uskallan sanoa jotain enemmän…”

Eniten vastauksissa kuitenkin korostui kuvallisen ilmaisun merkitys uutena

itseilmaisun keinona. Lasten mielipiteistä voi päätellä, että mahdollisuus kokeilla

kuvallista ilmaisu oli tehnyt heihin vaikutuksen ja tärkeää oli nimenomaan se, että

lapset olivat itse vastuussa tuotoksistaan eikä heille annettu valmista aihetta.

”…opin ilmaisemaan itteäni eri tavoilla…”

”…monia eri tapoja ilmaista itseään ja miten se tapahtuu…”

”…jos on huono olo, voi alkaa piirtämään sitä paperille…”

”…sai vapaasti ilmaista itseään ja kertoa itsestään…”

8 POHDINTA

Tutkimukseni pohdintaosuus koostuu saamieni tutkimustulosten tarkastelusta.

Tarkoitukseni on pohtia sainko vastauksia niihin kysymyksiin, joita minulla oli

aiheeseen liittyen ennen tutkimuksen tekemistä. Lisäksi pohdin tutkimusprosessini

kulkua sekä tutkimukseni luotettavuutta ja eettisyyttä. Lopuksi käy vielä läpi

mahdollisia jatkotutkimusaiheita sekä omaa työskentelyäni prosessin aikana.

8.1 Tutkimustulosten tarkastelua

Tutkimustulosten perusteella voi sanoa, että osalle lapsista kuvataideterapeuttisin

menetelmin toteutettu kuvallinen ilmaisu sopii toisia paremmin. Lisäksi vastauksista

oli nähtävissä, että aiheeseen liittyvät keskustelut, joiden tarkoitus oli orientoida lapsia



36

työskentelyyn, vaikuttivat enemmistöön lapsista positiivisesti. Heille oli tärkeää saada

puhua tästä aiheesta aikuisen sekä toistensa kanssa. Kysymyksiä lapsilla ei juurikaan

mielenterveydestä tai kuvallisesta ilmaisusta ollut, tai ainakaan he eivät tuoneet niitä

julki keskusteluissa tai palautekyselyssä. Tästä huolimatta lapsilla oli voimakas halu

kertoa ääneen oma mielipide ja omat kokemukset mielenterveydestä ja sen

merkityksestä ihmisen hyvinvoinnille. Heidän työskentelynsä tunneilla olikin hyvin

aktiivista ja minun roolikseni jäi keskustelun pitäminen oikeassa aiheessa, kuvalliseen

työskentelyyn ohjaaminen sekä rohkaiseminen ja ajankäytön järkevä suunnittelu.

Tutkimustuloksista ilmeni, että kuvallinen ilmaisu tarjosi lapsille uudenlaisen

kokemuksen omien tunteiden ja ajatusten ilmaisusta. Kuvallinen ilmaisu voi joskus

olla verbaalista ilmaisua helpompi ja turvallisempi tapa kertoa omasta itsestään

(Tarkki 1994, 117-118; Feder & Feder 1981, 68-69; Antila 2000, 15-16). Saamani

tulokset tukevat hyvin tätä teoriaa. Lapset kertoivat kuinka he uskaltavat sanoa jotakin

enemmän tai heidän on mahdollista olla rohkeampia kuin mitä he ovat aikaisemmin

olleet, koska he löysivät verbaalisesta ilmaisusta poikkeavan metodin ”puhua”. Tämän

perusteella voidaan ajatella, että kuvallinen ilmaisu edistää näiden lasten

mielenterveyttä ja he ovat saaneet tunneilta miellyttäviä sekä rohkaisevia kokemuksia.

Heidän ei tarvitse olla enää hiljaa silloin, kun on vaikea sanoa ääneen tunteita tai

ajatuksia. He voivat purkaa mieltään paperille ja näin vapautua ahdistavista tai

surullisista ajatuksista. Toki tämä vaatii lapsilta omaa aktiivisuutta. Mielestäni oli

hienoa, että lapset uskalsivat rohkeasti kertoa antamassaan palautteessa kuinka

merkittävää heille oli vapaus työskennellä omien tunteiden tai ajatusten mukaan.

Osalle lapsista kuvallinen ilmaisu omien tunteiden ja ajatusten kertomisessa oli tuttua.

Tästä syystä he eivät kokeneet tunteja kovinkaan tarpeellisina. Mielestäni on tärkeää,

että näille lapsille on kehittynyt tapa käyttää erilaisia metodeja itseilmaisussa jo näin

varhaisessa vaiheessa ja että he ilmeisesti käyttävät taiteellista ilmaisua melko

aktiivisesti. Yhteiskunnassamme on havaittu mielenterveyshäiriöiden olevan

lisääntyvä ongelma yhä nuoremmissa ikäryhmissä. Tämä käy ilmi myös Stakesin

vuonna 2004 tekemästä tutkimuksesta, jonka mukaan ainoa psykiatrista hoitoa vaativa

potilasryhmä, jossa on tapahtunut hoidon tarpeen kasvua vuosina 2000-2004, on 0-14-

vuotiaat (Mielenterveys 2005). Tästä syystä onkin rohkaisevaa, että esim.
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tutkimukseeni osallistuneille lapsille on kehittynyt erilaisia väyliä ongelmien

purkamiseen, jolloin varsinaisia mielenterveyshäiriöitä ei pääse syntymään.

Vaikka nämä lapset eivät juuri saaneet uutta tietoa tai kokemuksia pitämilleni

tunneille osallistumisesta, he eivät tuoneet sitä julki toisia häiritsevästi, vaan

osallistuivat työskentelyyn kuten jokainen muukin. Tästä voi päätellä, että kuvallinen

tunteiden ja ajatusten purkaminen ei muutu yksitoikkoiseksi, vaikka sitä olisi tehnyt

pitkäänkin. Tosin tässä on merkitsevää myös se, että ihminen kokee kuvallisen

ilmaisun itselleen hyväksi toimintamuodoksi.

Suurimman ja positiivisimman yllätyksen tuloksissa tuotti se, että lapset pitivät

käytyjä keskusteluja tärkeämpinä kuin olin osannut etukäteen ajatella. Saamissani

vastauksista oli jopa hämmästytty siitä, ettei keskustelua ollut enempää vaan tunnit

keskittyivät konkreettisempaan tekemiseen. On mielenkiintoista, että 9-12-vuotiaat

lapset, jotka ovat tuttuja keskenään, antavat niinkin yksinkertaiselle asialle kuin

keskenään puhumiselle näin suuren merkityksen, eikä keskustelujen aihe

(mielenterveys) ollut kuitenkaan lapsille se kaikkein tutuin. Tilanteessa on myös

huomionarvoista se, että lapset pysyivät aiheessa eikä keskustelu harhaillut. Lisäksi

pidän arvokkaana tietona sitä, että lapsille oli tärkeää kuulla tovereidensa ajatuksia,

kuten tuloksista ilmeni.

Mielestäni nämä tulokset ovat osoitus siitä, että lapset kaipaavat huomiota ja avointa

kanssakäymistä, sekä ovat kiinnostuneita toisista ihmisistä ja heidän mielipiteistään.

Jo hyvin nuori lapsi ymmärtää abstrakteja asioita eikä lasta tulisi vähätellä yhtenä

keskusteluun osallistujana. Olisi tärkeä tarjota lapselle kokemus kuulluksi ja

ymmärretyksi tulemisesta sekä antaa hänenkin mielipiteelle tilaa yhteiskunnassamme.

Kun lapsen mielipiteelle on tilaa ja hän tulee kuulluksi, mahdollistuu mielenterveyden

edistäminen lapsen näkökulmasta oikeilla metodeilla, jolloin saadut tuloksetkin ovat

varmasti parempia.

Tutkimustuloksissa tuli esille, että lapset kokivat normaalin koulutyöskentelyn

keskeytymisen hyvänä asiana. Lapsille oli tärkeää saada olla hetki omien ajatustensa

sekä tunteidensa kanssa ja antaa niiden tulla ulos tutussa ja turvallisessa ympäristössä.

Rutiinien rikkoutuminen tarjosi hengähdystauon. Tuikan (2001, 4-5) mukaan koulussa
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tarjotaan harvoin mahdollisuutta tunteiden opetteluun ja hallitsemiseen. Yleensä

työskentely keskittyy vain eri aineiden kognitiivisten sisältöjen opettelemiseen, mutta

lasta ei tueta tunteiden käsittelyssä. (Tuikka 2001, 4-5.) Toki on muistettava, että

kouluissa opetetaan esim. musiikkia ja kuvaamataitoa, mutta taideaineidenkin

opetuksessa lapsia laitetaan samaan kategoriaan ja heitä arvioidaan jatkuvasti.

Tutkimukseeni liittyneillä tunneilla lapsilla oli täysi vapaus kuvata asioita itselleen

parhaalla mahdollisella tavalla. Tietysti toimintaa rajoitti hieman ennalta valitut

työvälineet ja työtila, mutta lapsia ei arvioitu eikä heille annettu valmista aihetta.

Vaikka tutkimustulokset puhuvat sen puolesta, että taideterapiamenetelmillä toteutettu

kuvallinen ilmaisu antaa 9-12-vuotiaille lapsille oman psyyken eheyttä ylläpitäviä

kokemuksia ja samalla edistää heidän mielenterveyttään, kävi vastauksista ilmi, ettei

kuvallinen ilmaisu ole kaikille sopivin työskentelytapa. Mantere (2000, 14) toteaakin,

etteivät kuvataideterapeuttiset menetelmät välttämättä sovellu jokaiselle ihmiselle tai

niistä ei ole kaikille mainittavaa hyötyä (Mantere 2000,14).

Osa lapsista oli sitä mieltä, että tunneilla työskentely oli tylsää eikä konkreettinen

tekeminen, kuten maalaaminen, tuntunut hyvältä. Esille nousi myös ajatus siitä,

etteivät omat kyvyt olisi riittäviä itsensä ilmaisemiseen kuvallisesti. On

mielenkiintoista kuinka lapset jäivät kiinni tähän ajatukseen, vaikka painotin tunneilla

useaan otteeseen, ettei keneltäkään oleteta minkäänlaisia taitoja. Osasyy tähän on

varmasti se, että lapset altistetaan koulussa joka päivä vertailulle, joten heidän voi olla

vaikea toteuttaa itseään pelkäämättä arvostelluksi tulemista. On myös mahdollista,

ettei luokka- ja ryhmätyöskentely ollut kaikille riittävän turvallinen ympäristö, jotta

omia, hyvinkin henkilökohtaisia, ajatuksia ja tunteita olisi voinut maalata tai piirtää.

Jos tutkimus olisi tehty toisenlaisessa ympäristössä ja vaikka täysin toisilleen

ventovieraiden ihmisten ryhmässä, olisi osallistujien ajatus voinut olla toisenlainen.

Pidän kuitenkin hyvänä asiana, että lapset ovat rohkeasti kertoneet negatiivisetkin

ajatuksensa tunneista. Näin työskentelymetodeja voi muokata entistä enemmän lasten

näköisiksi ja mukaan voi ottaa toisentyyppisiä taideterapiamenetelmiä.

Edellä mainittu lasten kokemus siitä, ettei kuvallinen ilmaisu ole heille oikea

toimintatapa, oli ainoa negatiivinen tulos, joka liittyi suoraan tuntien aiheeseen. Muut

tuntien heikkoudet liittyivät joko toisten lasten häiritsevään käyttäytymiseen tai liian
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vähäiseen toimintaan. Kaikki lapset eivät kokeneet keskusteluja kovin tärkeinä eivätkä

he jaksaneet pitää mielenkiintoaan yllä orientoiduttaessa aiheeseen puhumalla

mielenterveydestä. Lisäksi tutkimuksen tulokset antavat ymmärtää, että näitä lapsia

häiritsi toiminnan vähäisyys, joka teki tunneista tylsiä. Ryhmässä yksilöllisesti

työskenneltäessä on myös mahdollista, etteivät kaikki ole valmiita samaan aikaan.

Tätä osan lapsista oli vaikea hyväksyä ja he pitkästyivät odottamaan. Mielestäni on

täysin ymmärrettävää, ettei jokainen lapsi ole kiinnostunut samalla tavalla

keskustelusta eikä kaikilla lapsilla ole samanlaisia sosiaalisia taitoja. On myös

huomioitava, että pidetyt tunnin poikkesivat lasten normaalista arjesta ja vieras

työskentelytapa saattoi osaltaan aiheuttaa levottomuutta. Lisäksi on luonnollista, että

jos lapsi ei koe kuvallista ilmaisua omimmaksi toimintamuodoksi, hän ei kunnolla

paneudu tunteidensa ja ajatustensa ilmaisuun ja työskentelee tällöin toisia nopeammin.

Tästä syystä hän joutuu odottelemaan muita ja usein lapset turhautuvat

odottelemiseen.

Saamieni tutkimustulosten mukaan lapset kokivat työskentelyä häiritsevänä tekijänä

metelin, jota osa lapsista piti. Tästä voi päätellä, että odotteleminen ja mielenkiinnon

puute aihetta kohtaan herätti joissakin osallistujissa tarpeen keskittää energiansa

toimintaan, joka vaikeutti toisten keskittymistä. Yksi edellytys

taideterapiamenetelmien käytölle ryhmässä on luoda ympäristö, jossa kaikkien on

helppo keskittyä itsensä ilmaisemiseen. Pitämieni tuntien aikana tämä tavoite ei

täyttynyt, vaikka käytin keinoja (esim. taustamusiikki), joilla on positiivinen vaikutus

mm. keskittymiskykyyn. On ikävää, etteivät lapset osanneet huomioida toisia

osallistujia ja tarjota heille sitä tilaa ja rauhaa, jonka kuvallinen itseilmaisu vaatii. Toki

minun olisi pitänyt ryhmän vetäjänä osata ja huomata puuttua tilanteeseen tiukemmin,

jotta luokassa olisi säilynyt hiljainen ja turvallinen ilmapiiri, mutta taitoni eivät olleet

riittävät.

Kun tarkastelee näitä tutkimuksen negatiivisempia tuloksia, voidaan tehdä

johtopäätös, ettei kuvallinen ilmaisu taideterapeuttisin menetelmin tarjoa kaikille 9-

12-vuotiaille lapsille mielenterveyttä tukevia kokemuksia. Tämä on luonnollinen

tulos, koska jokainen lapsi on yksilö eikä voida olettaa, että kaikkien mielenterveyttä

voitaisiin edistää samalla tavalla. Tulos on kuitenkin tärkeä, koska se tarjoaa

terveydenedistäjille mahdollisuuden etsiä ja kokeilla toisenlaisia keinoja niiden lasten



40

mielenterveyden edistämiseksi, jotka eivät hyödy kuvallisesta ilmaisusta. Lisäksi

tutkimus tarjosi lapsille mahdollisuuden kertoa tämän työskentelytavan heikkouksista

ja näin he auttavat osaltaan uusien sekä parempien tapojen löytämisessä.

8.2 Tutkimuksen luotettavuus

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointi kohdistuu koko tutkimusprosessiin

eli tutkimusaineiston keräämiseen, aineiston analysointiin sekä tutkimuksen

raportointiin. Luotettavuuden tarkastelu alkaa tutkimustehtävän tarkastelusta ja siitä

antaako tutkimusaineisto vastauksen tutkimuskysymykseen tai onko tutkimustehtävä

ollut mahdollista ratkaista saadun aineiston avulla. (Kiikkala & Krause 1996, 130.)

Luotettavuuden arvioinnissa tulee huomioida tutkimuksen kohde ja tarkoitus eli mitä

ollaan tutkimassa ja miksi. Lisäksi tulisi pohtia minkä vuoksi tutkija itse pitää

tutkimustaan tärkeänä. Aineistoa kerätessä tulee huomioida, että tutkittavat tuntevat

tutkittavan ilmiön ja kykenevät vastaamaan tutkimuskysymyksiin. Aineiston

hankinnan suunnitelmallisuus korostuu tutkimuskysymyksiä tehtäessä, koska tutkija ei

voi tarkentaa aineistoaan lisäkysymyksin aineiston saatuaan. Tutkimusaineiston

keruuta suunniteltaessa olisi hyvä pohtia myös tutkittavien määrää, yhteydenottotapaa

sekä sitä, mitä kautta tutkija saisi luotettavia tutkittavia. Lisäksi tutkijan on

huomioitava, ettei tiedonantajien henkilöllisyys paljastu missään vaiheessa tutkimusta.

Luotettavuuden arviointiin kuuluu myös tutkimuksen keston arvioiminen. (Kiikkala &

Krause 1996, 130-131; Paunonen & Vehviläinen-Julkunen 1997, 218; Sarajärvi &

Tuomi 2002, 135-138.)

Tutkimukseni aihe oli pitkällisen pohdinnan tulos. Halusin yhdistää lapset,

mielenterveyden ja yhden erilaisista taideterapiamenetelmistä. Hiljalleen aihe

muotoutui päässäni järkeväksi ja toteuttamiskelpoiseksi kokonaisuudeksi, jonka myös

opettajani hyväksyivät. Tutkimusmenetelmien kurssilla perehdyin tarkemmin

opinnäytetyön käytännön toteutukseen ja hyödynsin tunteja mm. palautekyselyn ja

saatekirjeen kirjoittamiseen lasten vanhemmille. Niiden tekemiseen sain tukea ja

palautetta opettajalta. Tämä auttoi asiallisen ja selkeän kokonaisuuden luomisessa.

Lisäksi opettelin käyttämään erilaisia hakukoneita, joiden kautta oli mahdollista löytää

lähdemateriaalia. Varsinaista tutkimussuunnitelmaa hioin useaan otteeseen pitkällä
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aikavälillä eikä se ollut aivan loppuun asti hiottu vielä siinäkään vaiheessa, kun

toteutin käytännön tunnit kyläkoululla.

Lähdemateriaalin löytäminen muotoutui pieneksi ongelmaksi. Kuvataideterapiasta ja

kuvallisesta ilmaisusta on kyllä kirjallisuutta, mutta se on kovin vanhaa tai ainakin

uudempaa kirjallisuutta on vaikea löytää. Lisäksi aiheesta on tehty suhteellisen vähän

hoitotieteellisiä tutkimuksia, joten en löytänyt työni lähteeksi niitä juuri lainkaan.

Mielestäni tämä heikentää jonkin verran tutkimukseni luotettavuutta, koska minulla ei

ollut mahdollisuutta perehtyä aiheeseen ajanmukaisen tiedon varassa. Toisaalta

vähäinen tieto kuvallisesta ilmaisusta lasten kokemana merkitsee, että minun

tutkimukseni on tarpeellinen ja mahdollisesti tarjoaa aiheesta uutta tietoa. Lasten

psyykkisestä kehityksestä ja mielenterveydestä oli enemmän tietoa tarjolla mm.

hoitotiedekirjallisuudessa ja tätä tietomäärä hyödynsinkin mielestäni riittävän

kattavasti. Pidän tärkeänä, että työssäni käydään läpi lapsen mielenterveyttä ja

psyykkistä kehitystä, koska nämä tiedot auttavat lukijaa pääsemään sisälle aiheeseen

ja ymmärtämään miksi halusin käytännössä tarjota lapsille mahdollisuuden kokeilla

taideterapeuttisin menetelmin toteutettua kuvallista ilmaisua ja saada heiltä suoraa

palautetta kokemuksista, joita tunnit tarjosivat. Lisäksi aiheen tarkasteleminen eri

näkökulmista ja laajasti lisää mielestäni tutkimuksen luotettavuutta. Vaikka

luotettavan lähdekirjallisuuden löytäminen oli työni haastavin osa, onnistuin

mielestäni löytämään teoriatietoa, joka tukee tutkimustuloksiani. Samoin

tutkimustulokseni vahvistavat kirjallisuudesta esille nousseita asioita. Tutkimukseni

luotettavuuden kannalta on myös tärkeää, että olen tuonut työssäni esille tutkimukseni

tarkoituksen, tavoitteen ja tehdyn tutkimuksen tärkeyden.

Olin siis hyvin varhaisessa vaiheessa päättänyt, että teen tutkimuksen kuvallisesta

ilmaisusta tunteiden ilmaisun tukena, ja nimenomaan lasten kokemuksiin perustuen.

Pidin tärkeänä, että voisin kerätä tietoa mahdollisimman suurelta ikäjakaumalta ja

tiesin jo entuudestaan, että kyläkoulussa opetetaan yhdistelmäluokissa. Yhteistyö

kyläkoulun kanssa mahdollistikin sen, että sain tutkimukseeni vastauksia 9-12-

vuotiailta lapsilta. Suuremmassa koulussa tämä ei olisi ollut mahdollista, koska

osallistujamäärä olisi kasvanut liian suureksi.
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Tutkimuksen aihe ei ollut osallistujille entuudestaan tuttu, mutta mielestäni tämä ei

heikennä tutkimukseni luotettavuutta, koska käytin ensimmäisen tunnin aiheen

esittelyyn ja keskustelimme siitä yhdessä lasten kanssa. Heillä oli mahdollisuus esittää

kysymyksiä ja orientoitua työskentelyyn ennen varsinaista kuvallista ilmaisua. Lisäksi

käytin työskentelyssäni ”kieltä”, jota lasten on helppo ymmärtää. En siis puhunut

aiheesta ammattisanastolla vaan pyrin asettumaan lasten asemaan ja puhumaan

asioista heidän ”kielellään”.

Tuntien jälkeen annoin lapsille täytettäväksi palautekyselyn, jossa oli tarkkaan

harkittuja avoimia kysymyksiä, joissa ei ollut väärin ymmärtämisen riskiä. Lisäksi

olin itse jatkuvasti läsnä luokassa, joten epäselvissä kohdissa lapset olisivat pystyneet

kysymään apua minulta. Tämä tuo lisäluotettavuutta tutkimukselle, koska asioita olisi

pystynyt tarkentamaan tarvittaessa suullisestikin. Toisaalta läsnäoloani luokassa, sinä

aikana kun lapset vastasivat palautekyselyyn, voidaan pitää tutkimuksen luotettavuutta

heikentävänä tekijänä, koska tutkijana minulla olisi ollut mahdollisuus johdatella

lapsia vastaamaan tietyllä tavalla. Kukaan lapsista ei kuitenkaan esittänyt tarkentavia

kysymyksiä kyselystä, joten mielestäni tutkimuksen luottavuus säilyi läsnäolostani

huolimatta.

Koska lapset olivat kahden päivän aikana puhuneet aiheesta ja ilmaisseet itseään

kuvallisesti, oli heillä mielestäni riittävästi kokemusta kyselyyn vastaamiseksi. Näihin

seikkoihin perustuen pidän saamaani aineistoa riittävän luotettavana. Myös

opinnäytetyöni aihe ja tutkimuskysymykset vastasivat toisiaan, mikä lisää

tutkimuksen luotettavuutta.

Jälkikäteen, kun olin lukenut lasten vastaukset kyselyyn, jäin kuitenkin miettimään

olisiko strukturoidumpi kysely tuottanut entistäkin luotettavampaa tietoa aiheesta.

Saamani vastaukset kuvasivat hyvin lasten aitoja kokemuksia ja osassa vastauksista

kuvailu oli hyvinkin tarkkaa. Mietin kuitenkin, olisiko strukturoidumpi palautekysely

voinut mahdollistaa entistäkin yksityiskohtaisemman tiedon saamisen aiheesta.

Toisaalta strukturoidumpi kysely ei olisi jättänyt näin paljon mahdollisuuksia

kokemusten kuvaamiselle omin sanoin. Tämä oli avoimessa palautekyselyssäni

mahdollista ja juuri omin sanoin kuvattuja kokemuksia halusin lapsilta saada. Tässä

työskentelyvaiheessa pohdin myös mahdollisuutta tehdä aiheesta määrällinen
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tutkimus. Mielessäni heräsi kysymys olisiko määrällisesti tehty tutkimus lasten

kokemuksista kuvallisen ilmaisun käytöstä tunteiden ilmaisussa luotettavampi kuin

laadullinen.

Laadullisessa tutkimuksessa aineistoa tutkitaan kehittämällä yläluokituksia ja niille

alaluokituksia. Aineistoa ei pakoteta ennalta määrättyyn kategoriaan, vaan tutkijan

tulee löytää luokitus aineistosta. Analyysin luotettavuuden arvioimiseksi tutkijan tulee

kirjata ja perustella omat luokituksensa. Tutkijan tulee esittää analyysin tueksi riittävä

määrä alkuperäisiä lainauksia vastauksista. Tehtäessä analyysia laadullisesta

tutkimuksesta eräs arviointikriteeri on uusien puolien esiin nostaminen tutkittavasta

ilmiöstä. (Paunonen & Vehviläinen-Julkunen 1997, 220.)

Tutkimuksen raportoinnin luotettavuus perustuu siihen, että lukija kykenee

tutkimustuloksia lukiessaan seuraamaan tutkijan päättelyä ja arvioimaan sitä. Tutkijan

tulee kirjoittaa tutkimusraportti siten, että hän saa lukijansa vakuuttuneeksi tekemiensä

ratkaisujen oikeutuksesta, muodostettujen kategorioiden perusteluista sekä

tutkimuksen kulun luotettavuudesta. (Paunonen & Vehviläinen-Julkunen 1997, 219-

220.)

Luin saamani vastaukset useaan kertaan läpi ja alleviivasin niistä tärkeitä ilmaisuja.

Näin pääsin paremmin selville siitä, millaisia kokemuksia lapset olivat saaneet

tunneilla työskentelystä. Samalla alkoivat hahmottua tutkimustulosten ala- ja

yläkategoriat. Koska analysoin tutkimusaineistoni huolellisesti ja tarkasti, sekä käytin

tutkimuksen raportoinnissa suoria lainauksia vastauksista, tutkimuksen luotettavuus

lisääntyi.

Koska kyseessä on kvalitatiivinen tutkimus, ei tutkimustuloksia tulisi yleistää

koskemaan kaikkia 9-12-vuotiaita lapsia. Toki tutkimustulosten ja teoriatiedon

vastaavuus lisää tutkimuksen luotettavuutta, mutta tutkimus koostuu kuitenkin

kokemuksista, jotka ovat aina yksilöllisiä ja ainutkertaisia. Lisäksi tutkimukseen liittyi

käytännön työskentelyä eikä vastaavaa tilannetta voida luoda enää uudelleen

täsmälleen samalla tavalla ja samojen ihmisten kanssa, joten tutkimuksen täydellinen

toistettavuus ei ole mahdollista. Lasten kertomat kokemukset olivat kuitenkin

merkityksellisiä tälle tutkimukselle ja antavat jonkinlaista suuntaa kuvallisen ilmaisun
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merkityksestä tunteiden kertomisessa, ja tätä kautta lasten mielenterveyden

edistämisessä.

Olen edellä antanut perusteluita sille, miksi valitsin laadullisen tutkimusmenetelmän.

Prosessin edetessä huomasin kuitenkin, että laadullinen tutkimusmenetelmä tekee

tutkimustulosten läpikäynnistä ja raportoinnista helposti subjektiivista. Jouduin

työskentelyprosessin aikana useaan otteeseen muistuttamaan itselleni, ettei minun

mielipiteelläni ole merkitystä vaan annan vain äänen lapsille ja heidän

kokemuksilleen. Tästä syystä jossain prosessin vaiheessa mietinkin olisiko minun

pitänyt valita määrällinen tutkimusmenetelmä. Toisaalta laadullinen menetelmä

tarjoaa paremman mahdollisuuden juuri tutkittavien äänen kuuluviin saamiselle.

Tein opinnäytetyöni yksin ja se voi vaikuttaa tutkimuksen luotettavuuteen. Yksin

työskennellessään ei välttämättä huomaa kaikkia, tärkeitä, yksityiskohtia, joilla voisi

olla merkitystä tutkimuksen lopputulokselle. Yhdessä työskenteleminen auttaisi

näkemään asioita eri tavalla ja esim. tutkimusaineiston analysoinnista tulisi tällöin

monipuolisempaa. Lisäksi tämä työskentelytapa ei tarjoa mahdollisuutta pohtia asioita

toisen kanssa, jolloin asioiden tarkastelu jää vähäisemmäksi. Mielipiteiden jakaminen

ja niistä keskusteleminen yleensä opettaa uutta ja lisää tietoa, jolloin

tutkimustuloksetkin on käyty läpi useammasta näkökulmasta. Myös lähdekirjallisuutta

olisi saattanut löytyä enemmän, jos toinen ihminen olisi ollut tekemässä

opinnäytetyötä kanssani.

Jos halutaan tukea lasta tunteiden ja ajatustensa ilmaisemisessa taideterapeuttisin

menetelmin toteutetulla kuvallisella ilmaisulla, on työskentelykertoja enemmän kuin

neljä oppituntia. Pitämäni tunnit ja niistä saamani tutkimusaineisto ei siis välttämättä

anna täysin luotettavaa kuvaa siitä mitä kaikkia kokemuksia kuvallinen työskentely

voi lapselle tarjota. Toisaalta tutkimusaineistosta nousi selvästi esille, että osa lapsista

oli saanut tunneilta hyvinkin tärkeitä ja omaa sisintään eheyttäviä kokemuksia. Lisäksi

moni kertoi oppineensa uuden tavan itsensä ilmaisemiseksi, ja tämän voidaan olettaa

lisäävän myös mielenterveyttä.

8.3 Tutkimuksen eettisyys
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Tutkimustyön eettiset kysymykset ovat hoitotieteessä tärkeitä, koska siinä tutkitaan

inhimillistä toimintaa. Tutkija on vastuussa itselleen ja yhteiskunnalle tutkimuksensa

eettisistä ratkaisuista. Tutkimuseettiset kysymykset kohdistuvat tiedonhankintaan ja

tutkittavien suojaan, sekä tutkimuksen rehelliseen suorittamiseen ja tutkimustulosten

soveltamiseen. Eettisyys tulee huomioida koko tutkimusprosessin ajan. (Paunonen &

Vehviläinen-Julkunen 1997, 26.)

Tutkijan on tärkeä miettiä omaa suhdettaan tutkittaviin ja sen mahdollista vaikutusta

heihin ja itse tutkimukseen. Tutkimusta tehdessä tulee huomioida, ettei tutkittavan

yksityisyyttä loukata tai häntä vahingoiteta. Tutkimukseen osallistuminen on

tutkittavalle vapaaehtoista ja häntä ei saa tunnistaa tutkimustuloksista.

Tutkimusaineisto tulee käsitellä luottamuksellisesti ja hävittää asianmukaisella tavalla.

Tutkijan tulee verrata keskenään tutkimuksen hyötyjä suhteessa sen haittoihin sekä

huomioida mahdolliset tutkittavalle aiheutuvat riskit. (Paunonen & Vehviläinen-

Julkunen 1997, 27, 29.) Tutkijat joutuvat tekemään eettisiä ratkaisuja, joihin vaikuttaa

heidän sisäinen moraalinsa. Eettisyys tutkimustulosten julkaisemisessa liittyy

rehellisyyteen ja tulosten luotettavuuteen. Tutkija ei saa väärentää tuloksia eikä jättää

oleellista osaa kertomatta. (Kiikkala & Krause 1996, 64; Sarajärvi & Tuomi 2002,

130.)

Kun suunnittelin opinnäytetyöni toteutusta käytännössä, pohdin samalla miten pidän

tunnit niin, että jokaisen lapsen turvallisuuden tunne säilyy läpi koko työskentelyn.

Yksi edellytys on, kun käytetään kuvataideterapeuttisia menetelmiä itsensä

ilmaisemiseksi, että osallistujilla on turvallinen ympäristö ja mahdollisuus olla oma

itsensä tilanteessa. Ensimmäinen askel lasten turvallisuuden tunteen ylläpitämiseksi

oli tunteihin liittyvä saatekirje, jonka lähetin jokaisen lapsen vanhemmille. Esittelin

kirjeessä opinnäytetyöni ja sen tarkoituksen. Kerroin siinä myös

vaitiolovelvollisuudestani. Lisäksi kirjeessä pyydettiin vanhempien lupaa heidän

lastensa osallistumiselle pitämilleni tunneille. Kirjeessä oli myös yhteystietoni ja

kehotus, että minuun voi ottaa yhteyttä, jos kysymyksiä ilmenee. Uskon, että kirje on

lisännyt luottamusta ja turvallisuutta, ja samalla tutkimukseni eettisyyttä, koska

perheiden on ollut mahdollista keskustella lastensa kanssa asiasta ja lasten halusta

osallistua tai olla osallistumatta tunneille.
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Käytännön tunneilla työskentely tapahtui mielestäni eettisten periaatteiden mukaisesti.

Jokainen lapsi sai työskennellä omassa rauhassaan eikä ketään pakotettu esim.

keskusteluissa kertomaan omaa mielipidettään, jos sitä ei halunnut ilmaista. Lisäksi

valmiita töitä ei käyty tunneilla yhteisesti läpi eikä niiden merkityksiä tarvinnut jakaa

toisten kanssa. Koska tämä oli lasten tiedossa jo ennen työskentelyn aloittamista,

heidän on ollut mahdollista ilmaista itseään vapaasti ja turvallisesti. Olin myös itse

jatkuvasti läsnä luokassa, joten lasten ei ollut mahdollista puuttua toistensa

työskentelyyn tai udella toistensa tunteita tai ajatuksia, joita papereille näkyi.

Mielestäni esim. käymämme keskustelut mielenterveydestä tai intensiivisyys, jolla

suurin osa lapsista työskenteli, kertovat, että tilanne oli lapsille turvallinen ja

työskenteleminen oli heille helppoa.

Mielestäni en vahingoittanut tutkimukseen osallistuneita lapsia, koska säilytin

vaitiolovelvollisuuteni koko tutkimusprosessin ajan. Myöskään lasten henkilöllisyys ei

paljastunut missään vaiheessa tutkimusta, koska he vastasivat palautekyselyyn

anonyymisti eikä kenenkään henkilöllisyyttä pysty tunnistamaan vastauksista. Lisäksi

painotin lapsille, että työskentely tunneilla on luottamuksellista eikä heidän tulisi

puhua toistensa asioista ulkopuolisille. Toki on mahdollista, että lapset tästäkin

huolimatta puhuivat kuulemistaan mielipiteistä tai näkemistään töistä ihmisille, jotka

eivät osallistuneet tutkimukseen. Tutkimusaineiston käsittelin luottamuksellisesti ja

hävitin sen asianmukaisella tavalla tutkimuksen päätyttyä. Eettisyyttä lisäsi sekin, ettei

kukaan ulkopuolinen nähnyt vastauksia, tai ollut läsnä, kun käsittelin aineistoa.

En väärentänyt saamiani tuloksia tai jättänyt tutkimuksen kannalta tärkeitä asioita

kertomatta. Pyrin siihen, etteivät tulokset johdattaisi lukijaa harhaan. Myös

lähdemateriaaliin perehdyin huolellisesti, koska halusin välttää tietojen väärentämisen.

Lähdeviitteet merkitsin työhöni tarkasti, jotta lukija näkee helposti, kenen tuottamasta

tekstistä on milloinkin kyse. Mielestäni perustelin hyvin myös menetelmät, joita

tutkimuksessani käytin.

Tutkimukseni eettisyyttä lisää se, että tutkimus ei tuottanut kenellekään haittaa ja se

on hyödyllinen. Tutkimus tuotti mielestäni uutta tietoa 9-12-vuotiaiden lasten

kokemuksista, kun he ilmaisivat tunteitaan ja ajatuksiaan kuvataideterapeuttisin

menetelmin. Tämä uusi tieto tukee myös tutkimuksen eettisyyttä.
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8.4 Tutkimuksen hyödynnettävyys ja jatkotutkimusaiheet

Holopaisen, Jokisen ja Välimäen (2000, 158) mukaan tutkimusaiheen tulisi olla

ajankohtainen, jotta tutkimuksesta saatua tietoa voisi hyödyntää hoitotyön käytäntöön,

tietoperustaan ja jatkotutkimuksiin (Holopainen, Jokinen & Välimäki 2000, 158).

Mielenterveystyö sisältää runsaasti mielenkiintoisia ja vähän tutkittuja aihealueita.

Lasten mielenterveyden edistäminen ei ole ainoastaan heidän vanhempiensa tehtävä,

vaan se kuuluu kaikille niille ammattiryhmille, jotka työskentelevät lasten kanssa.

Opinnäytetyöni tarjoaa lasten mielenterveydestä ja psyykkisestä kehityksestä tietoa

aikuisille, jotka kohtaavat lapsia päivittäin. Lisäksi työni nostaa esille yhden keinon,

jonka avulla lasten mielenterveyttä voidaan edistää turvallisesti ja lasten näkökulmasta

mukavalla tavalla. On myös tärkeää, että aikuisilla on mahdollisuus saada tietoa lasten

kokemuksista ja ajatuksista, jolloin heidän on helpompi suunnitella toimintaa, joka

suunnataan lapsille. Opinnäytetyöni tarjoaa lasten aitoja ja rehellisiä kokemuksia

kuvallisesta ilmaisusta, ja tätä tietoa esim. opettajat tai lastentarhanopettajat voisivat

käyttää hyväkseen. Samalla he voisivat toimia lasten mielenterveyden

ennaltaehkäisijöinä.

Tarkoitukseni on toimittaa opinnäytetyöstäni yksi kappale sen kaupungin

sivistystoimelle, jossa kyläkoulu sijaitsee, ja yksi kappale koululle, joka toimi

yhteistyökoulunani. Opinnäytetyöni tulee myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun

kirjaston sähköiseen tietokantaan luettavaksi, jolloin ihmisillä on mahdollisuus

perehtyä aiheeseen ja saada siitä uutta tietoa. Lisäksi lukijat voivat rohkaistua

kokeilemaan itsekin kuvallista ilmaisua omien tunteidensa tai ajatustensa

kertomiseksi, tai hyödyntää tutkimusta esim. omalla työpaikallaan.

Koska kuvallinen ilmaisu ei ole ainoa taideterapiamuoto, voisi samantyyppisen

tutkimuksen tehdä hyödyntämällä muita taideterapian muotoja ja kerätä niistä

osallistujien kokemuksia. Tämä antaisi myös mahdollisuuden tarkastella laajemmin

taideterapian vaikutuksia lasten mielenterveyden edistämisessä. Pitämäni käytännön

tunnit voisi muokata sopimaan myös pienemmille lapsille ja tehdä jatkotutkimus

heidän kanssaan. Näin saataisiin minun työtäni laajempi ikäjakauma ja entistäkin
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tarkempaa tietoa lasten kokemuksista, kun he kertovat tunteistaan ja ajatuksistaan

kuvallisesti. Olisi myös mielenkiintoista tehdä tutkimus psyykkisesti sairaiden lasten

kanssa ja verrata heidän kokemuksiaan terveiden lasten kokemuksiin.

8.5 Oma oppiminen

Opinnäytetyöprosessin aikana opin valtavasti asioita itse aiheesta, tutkimuksen

tekemisestä sekä itsestäni. En ole aiemmin tehnyt tutkimusta, joten kaikki oli minulle

täysin uutta ja kohtasin paljon haasteita, joiden edessä olisi ollut helpompi luovuttaa

kuin yrittää. Kun aloitin työni tekemisen, asiat tuntuivat yksinkertaisilta, mutta mitä

pidemmälle työssäni eteni, sitä monimutkaisemmaksi asiat kävivät.

Teoreettisen aineiston kerääminen oli ensimmäinen ja melko haasteellinenkin

prosessi. Lasten mielenterveydestä ja psyykkisestä kehityksestä löysin helposti uutta

tietoa. Siitä olin kuitenkin yllättynyt kuinka vähän kuvallisesta ilmaisusta on tuoretta

tietoa ja erityisesti lasten näkökulmasta tarkasteltuna. Tutkimuksia en löytänyt juuri

lainkaan ja olin tästä harmissani, koska mielestäni se vaikutti tutkimukseni laatuun.

Toisaalta vähäinen tieto aiheesta lisää tutkimukseni merkittävyyttä. Teoria-aineiston

läpikäyminen vie myös enemmän aikaa kuin olin alun perin ajatellut. Ajoittain oli

vaikea tehdä rajausta siihen, mikä on oleellista työni kannalta ja mitä tietoa en tarvitse.

Kun aineistoa luki monta tuntia päivässä, tuli välillä tunne, ettei ymmärrä enää

lainkaan lukemaansa eikä lähdemateriaalista löydy tietoa, joka sopisi juuri minun

opinnäytetyöhöni.

Kyläkoulussa toteuttamani käytännön tunnit olivat helpoin osuus opinnäytetyössäni.

Toki käytin aikaa tuntien suunnittelemiseen ja saatekirjeen sekä palautekyselyn

hiomiseen, mutta lasten kanssa työskenteleminen oli helppoa ja mukavaa. Olin

positiivisesti yllättynyt lasten aktiivisesta osallistumisesta sekä kyselyn vastauksista.

Sain enemmän kuin olin tullut etukäteen ajatelleeksi. Lisäksi koulun henkilökunta

suhtautui hienosti minuun ja työhöni, ja tukivat minua konkreettisesti. Sain mm.

paperit ja värit koulun puolesta. Koulu joutui myös muokkaamaan lukujärjestyksiään

niin, että he pystyivät antamaan minulle neljä oppituntia kummankin luokan ajasta

opinnäytetyöni tekemiseen. Mielestäni tämä kertoo koulun halusta antaa lapsille uusia
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kokemuksia ja mahdollisuuksia, jotka tukevat heidän kehitystään kohti tervettä

aikuisuutta.

Tutkimusaineiston analysointi oli vaikein vaihe opinnäytetyöni tekemisessä. Tähän

vaiheeseen päästyäni olin valmis luovuttamaan ja pohdin jo mahdollisuutta olla

valmistumatta lainkaan. Luin laadullisen tutkimuksen tekemisestä paljon

lähdekirjallisuutta, enkä useista yrityksistä huolimatta ymmärtänyt lukemaani. Minun

oli vaikea hahmottaa miten esim. tutkimusaineisto analysoidaan induktiivisella

sisällönanalyysilla. En usko, että olisin selvinnyt tutkimusaineistoni analysoinnista,

ellei kaksi läheistä ihmistä olisi ollut kertomassa minulle ”suomeksi” sitä, mitä

laadullisesta tutkimuksesta kirjoittaneet ihmisestä ovat yrittäneet kirjoissaan sanoa.

Kun lopulta pääsin vauhtiin saamani aineiston analysoinnissa, työskentely oli helppoa

ja ala- sekä yläkategoriat muodostuivat suhteellisen kivuttomasti. Vastausten

analysointi avasi myös paremmin sitä, mitä lapset olivat halunneet sanoa ja mielestäni

tutkimustulokset kertovat hyvin lasten aidoista kokemuksista, joita he saivat, kun

ilmaisivat itseään kuvallisesti.

Opinnäytetyö opetti minulle omasta työskentelystäni monia asioita. Tapani tehdä

asioita lyhyessä ajassa ei ole kovin järkevää näin isossa projektissa, jos haluan

säilyttää mielenterveyteni. Jälkikäteen ajateltuna olisin voinut keskittyä pelkästään

opinnäytetyöni tekemiseen. Nyt minulla oli mm. muut opinnot ja työ hoidettavana,

joten opinnäytetyöni laatu kärsi aivan varmasti elämäni muista kiireistä. Lisäksi

väsytin itseni psyykkisesti ja olin ajoittain ahdistunutkin tilanteesta. Kyse ei ole edes

siitä, etteikö minulla olisi ollut riittävästi aikaa työni tekemiseen, vaan siitä, että päätin

käyttää aikani johonkin muuhun.

Tosin kirjoittaessani opinnäytetyöni raportointiosuuden hyvin lyhyessä ajassa

työskentelin koko ajan tiiviisti. Tämä mahdollisti sen, että ajatukseni pysyivät melko

hyvin aiheessa ja itse kirjoittaminen tuntui hyvältä. Missään kirjoittamisen vaiheessa

ei tullut tunnetta, ettenkö olisi tiennyt mitä kirjoitan ja keskittymiseni oli laadullisesti

hyvää. Jos olisin kirjoittanut raportointiosuuden esim. vuoden aikana, olisin varmasti

joutunut palailemaan aiemmin kirjoittamiini kohtiin, koska en olisi muistanut, mitä

olen jo kirjoittanut. Oli myös hyvä ratkaisu analysoida ja kirjoittaa tutkimusaineistosta

saadut vastaukset saman tien raporttiini. Toki luin vastauksia useaan otteeseen ja asiat
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hahmottuivat päässäni kokonaisuuksiksi pikku hiljaa, mutta nopea työskentely auttoi

järkevän kokonaisuuden luomisessa.

Alun perin halusin tehdä opinnäytetyöni yksin, koska se antoi minulle mahdollisuuden

tehdä itse omat aikataulut. En myöskään halunnut ottaa sitä painetta, että toisen

ihmisen valmistuminen olisi minusta kiinni. Olen edelleen sitä mieltä, että

opinnäytetyön tekeminen yksin oli järkevä ratkaisu. Sain itse päättää miten aihetta

tarkastelen, miten toteutan käytännön tunnit ja miten tuon saamani tulokset julki.

Toista ihmistä olisin kuitenkin kaivannut tilanteessa, jossa hain lähdemateriaaliani.

Uskon, että useampi ihminen olisi löytänyt enemmän ja laadultaan parempaa

materiaalia. Lisäksi toisen ihmisen kanssa työskenteleminen olisi auttanut

opinnäytetyön kirjoittamisessa, koska omalle tekstilleen tulee nopeasti sokeaksi eikä

virheitä näe samalla tavalla kuin toinen ne näkisi. Saamani tutkimusaineiston

analysointikin olisi ollut helpompi tehdä yhdessä toisen ihmisen kanssa. Nyt olin

täysin yksin kaikkien kysymysteni kanssa, koska en voinut näyttää aineistoa

kenellekään ulkopuoliselle.

Tehdessäni opinnäytetyötä sain valtavasti uutta tietoa mielenterveydestä, lapsen

psyykkisestä kehityksestä ja kuvataideterapiasta. Olen myös päässyt hyödyntämään

keräämääni tietoa työpaikassani psykiatrian osastolla. Ymmärrän nyt myös sen, ettei

opinnäytetyö ole ainoastaan portti valmistumiseen vaan se antoi minulle uutta tietoa

itseäni kiinnostavista aiheista, mutta lisäksi pystyin itse tuottamaan uutta tietoa niille,

jotka ovat kiinnostuneita lapsista ja kuvallisesta ilmaisusta. Vaikka

työskentelyprosessi on ollut raskas, olen tyytyväinen lopputulokseen.
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LIITTEET

Liite 1: lupa opinnäytetyön tekemiseen
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Liite 2: saatekirje oppilaiden vanhemmille

Hyvät vanhemmat! 19.9.2005

Olen sairaanhoidon opiskelija Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. Olen aloittanut

opinnäytetyötäni, jonka seuraava vaihe on käytännön osuuden toteuttaminen.

Opinnäytetyöni aiheena on Lasten kokemuksia mielenterveyden edistämisestä ja olen

pyytänyt sekä Kuivannon koulun johtajalta että Orimattilan kaupungin koulutoimelta

luvan toteuttaa työni Kuivannon koulun 3. – 6. luokkalaisille. Työni on kyseisillä

tahoilla hyväksytty.

Käytännössä toteutan työni neljänä tuntina kahden koulupäivän aikana. Tunneilla

juttelen lasten kanssa mielenterveydestä, harjoittelemme ihmissuhdetaitoja ja

puhumme kaverisuhteiden merkityksestä hyvinvoinnille. Lisäksi käytämme kuvallista

ilmaisua omien tunteiden ja ajatusten kertomisessa. Tarkoitukseni olisi auttaa lapsia

löytämään erilaisia keinoja, joilla he voivat ilmaista itseään. Olen sopinut Kuivannon

koulun johtajan kanssa pitäväni kyseiset tunnit viikolla 42 ma (17.10) ja ti (18.10).

Pyydän lapsilta tunneista palautteen, jota käytän työni teoriaosuudessa. Laadin

avoimia kysymyksiä, joihin lapset vastaavat omin sanoin. Palautteen kerään

nimettömänä ja myös tunneilla minua sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tämän kirjeen tarkoituksena on esitellä opinnäytetyöni ja pyytää teiltä lupa

lapsenne/lastenne osallistumiseen tunneille. Pyydän teitä palauttamaan kirjeen alaosan

allekirjoitettuna opettajalle keskiviikkoon 12.10 mennessä. Jos haluatte tunneista tai

tutkimuksesta lisätietoja, voitte olla yhteydessä minuun.

Kiitos.

Yhteistyöterveisin,             Tutkimuksen ohjaava opettaja

Tiina Ahonen             Irene Hartikainen TtM, Th, Sh

045-6722029             0400-989449

tiina.ahonen.sho@jypoly.fi             irene.hartikainen@jypoly.fi

___________________________________ saa/ei saa   osallistua tunneille.

Päiväys ___/____ 2005  Allekirjoitus____________________________________

mailto:tiina.ahonen.sho@jypoly.fi
mailto:irene.hartikainen@jypoly.fi
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Liite 3: tuntisuunnitelma

LASTEN KOKEMUKSIA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMISESTÄ

(toiminnallinen opinnäytetyö ala-asteikäisille lapsille)

TUNTISUUNNITELMA (koskee luokkia 3-4 sekä 5-6):

Ensimmäinen tunti (45min.):
*jokainen esittelee itsensä
*pyydetään oppilaita kertomaan mielipiteitä siitä, mitä mielenterveys
  heidän mielestään tarkoittaa (Huom! ei ole oikeita tai vääriä vastauksia)
*käydään läpi miten mielenterveys ”virallisesti” määritellään ja mitkä
  asiat siihen vaikuttavat (esim. ihmissuhteet)
*pohditaan yhdessä oppilaiden kanssa heidän omia keinojaan ylläpitää
  mielenterveyttään (Huom! ei ole oikeita tai vääriä vastauksia)
*lisätään tarvittaessa keinoja/tapoja jo lasten esille tuomiin

Toinen tunti (45min.):
*tunnin alkuun tehdään ihmissuhdeharjoitus: oppilaista tehdään parit ja
  he istuvat selät vastakkain totutellen toisen läsnäoloon ja kuunnellen
  toisen hengitystä ja sanatonta viestintää; harjoituksen jälkeen oppilaat
  voivat keskustella miltä toisen läheisyys tuntui
*pidetään lyhyt alustus ajatusten/tunteiden ilmaisemisesta
  maalaamisen/piirtämisen avulla (painotetaan, ettei tarvitse olla
  taiteellisesti lahjakas, jotta siihen pystyy eikä itseilmaisusta anneta
  arvosanaa)
*pyydetään lapsia miettimään mitä heidän mielessä sillä hetkellä liikkuu
  ja miltä heistä tuntuu; jaetaan jokaiselle tyhjä paperi ja pyydetään
  ottamaan liidut/puuvärit esille; annetaan ohjeeksi omien ajatusten ja
  tunteiden ilmaiseminen piirtäen paperille; laitetaan taustalle soimaan
  instrumentaalimusiikkia; luokassa tulisi vallita täysi hiljaisuus
*tunnin lopuksi oppilaat voivat kertoa omasta työstään toisille oppilaille,
  jos haluavat (tämä ei ole pakollista)

Kolmas tunti (45min.):
*oppilaita pyydetään ottamaan vesivärit ja vesikuppi; jokaiselle jaetaan
  kolme tyhjää paperia; ensimmäiseksi pyydetään valitsemaan väri, josta
  ei pidä ja maalaamaan sillä paperille tunteitaan/ajatuksiaan; seuraavaksi
  maalausväriksi valitaan se, josta pitää eniten; viimeiseksi valitaan jokin
  tunteita herättämätön väri ja sillä voi ”korjailla” jompaakumpaa
  edellisistä töistä
*jokaisella värillä maalaamiseen käytetään aikaa 10min.
*ennen tunnin loppumista oppilaat tarkastelevat itse töitään ja miettivät
  miten mielipide väristä on vaikuttanut tunteiden/ajatusten ilmaisuus
  (ilmaisiko oppilas mahdollisesti eri värillä erilaisia tunteita ja mitä
    muutoksia neutraali väri toi työhön)
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Neljäs tunti (45min.):
*ihmissuhdeleikiksi tunnin alkuun laitetaan kiertämään WC-paperirulla,
  josta jokainen repäisee haluamansa määrän paloja (niin, että rulla riittää
  koko luokalle); kun rulla on kiertänyt kaikilla, aloitetaan kierros alusta
  ja jokainen kertoo itsestään niin monta asiaa kuin on ottanut rullasta
  paloja
*jokaiselle oppilaalle jaetaan palautekysely, jossa he vastaavat omin
  sanoin tunteihin liittyviin kysymyksiin (Huom! palaute kerätään
  NIMETTÖMÄNÄ)
*viimeiseksi jokaiselle annetaan paperi ja pala teippiä; oppilaat
  kiinnittävät paperin selkäänsä ja kiertävät luokkaa ympäri kirjoittaen
  toistensa papereihin jonkin positiivisen asian juuri kyseisestä ihmisestä
  (jokainen kirjoittaa jokaisen paperiin).
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LIITE 4: PALAUTEKYSELY
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Liite 5: kategorioiden muodostuminen

TUNTIEN HERÄTTÄMIÄ TUNTEITA (Yläkategoria)

Pelkistetyt ilmaukset Alakategoriat

Hauskaa

Mukavaa

Vaihtelua rutiiniin

Tuntui hyvältä

Tylsää

Aika tyhmää

Kurjaa

Joutui odottelemaan

Ei innostanut

Sai piirtää mitä ajatteli

Tunnit opettivat

Kunnollinen itseilmaisu

Tyytyväi-

syys

Kyllästy-

minen

Ilo itseilmai-

susta ja op-

pimisesta
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Liite 6: kategorioiden muodostuminen

TUNTIEN VAHVUUDET (Yläkategoria)

Pelkistetyt ilmaukset Alakategoriat

Ilmaiseminen

Pienet harjoitukset

Tunteiden piirtäminen

Ajatusten maalaaminen

Tylsät tunnit jäivät pois

Ei tullut läksyä

Ei tarvinnut opetella matematiikka

Asioista puhuminen

Hiljaisuus

Asioiden oppiminen

Mahdollisuus

tunteiden ja

ajatusten

ilmaisemiseen

Rutiinien

rikkoutuminen

Kokemus kuul-

luksi tulemises-
ta
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Liite 7: kategorioiden muodostuminen

TUNTIEN HEIKKOUDET (Yläkategoria)

Pelkistetyt ilmaukset Alakategoriat

Piirtäminen

Maalaaminen

Liikaa käsitöitä

En osaa piirtää

Odotteleminen

Liian vähäinen toiminta

Ajoittainen tylsyys

Pla-pla-pla jutut

Välillä oli melua

Pojat häiritsivät tunteja

Yksi pöytä metelöi koko ajan

Kuvallinen

työskentely

tuntui

vieraalta

Toiminnan

puute

Häiritsevä

käytös
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Liite 8: kategorioiden muodostuminen

TÄRKEIMMÄT KOKEMUKSET TUNNEILLA TYÖSKENTELYSTÄ

(Yläkategoria)

Pelkistetyt ilmaukset Alakategoriat

Työt

Piirtäminen

Maalaaminen

Pienet harjoitukset

Miten voi ilmaista tunteitaan

Tunteiden ilmaisu piirtämällä

Kannattaa olla rehellinen

Mitä voi tehdä, jos on suuttunut

tai surullinen

Asiat, joista puhuttiin

Mitä mielenterveys tarkoittaa

Opetukset

Kavereiden kertomukset itsestään

Konkreettinen

toiminta

Uusi tapa

tunteiden

ilmaisemiseksi

Avoin

kanssa-

käyminen



64

Liite 9: kategorioiden muodostuminen

TUNNEILLA TYÖSKENTELYN VAIKUTUKSET (Yläkategoria)

Pelkistetyt ilmaukset Alakategoriat

En keskittynyt tarpeeksi

Ei kiinnostanut

Tiesin asiat ennestään

Olen ennenkin tehnyt näin

Oppi ilmaisemaan itseään eri

tavoilla

Tunteiden ilmaisu kuvallisesti

on hieno tapa

Huonon olon voi piirtää

Sai tuoda oman mielipiteen esille

Mahdollisuus kertoa itsestään

Osaan ilmaista tunteitani paremmin

Olen rohkeampi

Tykkään ilmaisusta

Sain uuden idean miten tunteita voi

maalata

Sain tietää luokkatovereistani

Uskallan sanoa jotain enemmän

Vähäinen

vaikutus, koska

asiat tuttuja tai

eivät

kiinnostaneet

Oppi uuden

tavan

avoimelle

itseilmaisulle

Oppi

tuntemaan

itseään ja

toisia


