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1 Johdanto 

 

Mielenterveyttä on vaikea määritellä tarkasti; World Health Organization (WHO 2016) kuvailee 

sitä hyvinvoinnin tilaksi, johon vaikuttavat sosiaalinen, fyysinen ja henkinen hyvinvointi, ei 

pelkkä sairauden puuttuminen. Tämän vuoksi jokaisen olisi hyvä aika ajoin pysähtyä mietti-

mään, mitä mielenterveys itselle merkitsee ja mitkä asiat auttavat jaksamaan; onko se liikun-

ta, hyvä työpaikka tai kuinka paljon yhteisöllisyydellä on merkitystä omaan hyvinvointiin? 

 

Yhteisöllisyys on eräs tärkeä osa mielenterveyden ylläpitämistä, mutta siitä ei ole aiemmin 

juurikaan tehty tieteellistä tutkimusta. Monissa teoksissa puhutaan me-hengestä tai yhdessä 

tekemisestä, mutta yhteisöllisyyttä ei määritellä tarkasti. On tärkeää tutkia sitä, mitä yhtei-

söllisyys on, mistä se syntyy ja mitkä tekijät tietyssä ympäristössä ja ryhmässä antavat läsnä-

olijoille tunteen ryhmään kuulumisesta tai kuulumattomuudesta. 

 

Opinnäytetyön aihe syntyi toimeksiantajamme Suomen Mielenterveysseuran tarpeesta ja se 

kytkeytyy toukokuussa 2014 järjestettyyn Mental Health Art Week -tapahtumaviikkoon. Kysei-

sellä tapahtumaviikolla mielenterveysseurat ympäri Suomea järjestivät yhden tai useamman 

avoimen kulttuuri- ja taidepainotteisen tapahtuman omalla toiminta-alueellaan. Suomen Mie-

lenterveysseura oli mukana organisoimassa ja tukemassa kyseistä tapahtumaa, ja sen tavoit-

teena on saada tapahtumasta jokavuotinen. (Moberg 2014, 4.) 

 

Yksi tapahtumaviikon ohjelmistoista tuotettiin Niemikotisäätiön Villa Borgis -

toimintakeskukseen, joka toimi opinnäytetyömme tutkimusympäristönä. Villa Borgiksen taide- 

ja kulttuurityöpajoihin osallistuneilta tiedusteltiin heidän kokemuksiaan tapahtumasta: min-

kälaisena osallistujat kokivat tapahtuman, kuinka taide ja yhdessä tekeminen vaikuttivat osal-

listujaan sekä kuinka tapahtumaa voisi kehittää? 
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2 Mitä mielenterveys on? 

 

Mielenterveys on WHO:n määritelmän mukaan mielen hyvinvoinnin tila, jolloin ihminen pystyy 

näkemään omat kykynsä, selviytymään elämän haasteissa sekä työskentelemään ja ottamaan 

osaa yhteisönsä toimintaan. Mielenterveyteen kuuluu muun muassa tunne- ja tietoisuustaito-

jen, elämänhallintataitojen sekä vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitojen osaaminen. 

(Suomen mielenterveysseura 2015c.) 

 

Positiivinen mielenterveys tunnetaan myös voimavarakeskeisenä mielenterveyden käsitteenä, 

jolloin mielenterveyden ajatellaan olevan ihmisen arjessa selviytymisen kykyä sekä mielen 

hyvinvointia. Mielenterveys ei ole tällöin vain mielenterveyden sairauksien puuttumista. Kun 

ihmisellä on positiivinen mielenterveys, mahdollistuu se, että hän osaa ilmaista tunteita, 

omaa kyvyn tehdä työtä, pystyy luomaan ihmissuhteita ja myös välittää muista ihmisistä. Se 

on myös kykyä sietää elämän muutoksia sekä ajoittaista ahdistusta. (Terveyden ja hyvinvoin-

nin laitos 2014.)  

 

Mielenterveyttä suojaavia tekijöitä on sekä ulkoisia että sisäisiä. Sisäisiä tekijöitä ovat muun 

muassa sosiaalinen tuki, ystävät, fyysinen terveys, perimä, vuorovaikutustaidot sekä kyky luo-

da ja ylläpitää tyydyttäviä ihmissuhteita. Ulkoisia tekijöitä puolestaan ovat koulutusmahdolli-

suudet, turvallinen elinympäristö, työ tai muu toimeentulo sekä kuulluksi tuleminen ja vaikut-

tamismahdollisuudet. (Suomen mielenterveysseura 2015c.) 

 

2.1 Mielenterveyshoitotyö 

 

Mielenterveystyöhön kuuluvat mielenterveyden edistäminen ja mielenterveysongelmien hoito. 

Monet ihmiset käsittävät mielenterveystyön olevan ensisijaisesti sairauksien hoitamista, mut-

ta sen ensisijaisena päämääränä on kuitenkin ihmisten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn lisäämi-

nen sekä persoonallisuuden kasvun edistäminen. (Kuhanen, Oittinen, Kanerva, Seuri & Schu-

bert 2013, 25.) 

 

Mielenterveystyötä tehdään yhteiskunnassa kaikilla sektoreilla: perusterveydenhuollossa, kou-

luissa ja työpaikoilla, potilasjärjestöjen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa sekä sairaa-

loissa. Työn kohteena ovat yksittäisten ihmisten lisäksi perheet ja yhteisöt. Nykyään painote-

taan mielenterveysongelmien varhaisen tunnistamisen merkityksellisyyttä, mikä linkittyy las-

ten ja nuorten kasvun ja kehityksen seuraamiseen neuvoloissa ja kouluissa. (Kuhanen ym. 

2013, 26 & 28.) 

 

Mielenterveyshoitotyössä hoitaja toteuttaa itsenäisesti potilaslähtöistä hoitotyötä, joten läh-
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tökohtana oltava mielenterveyden edistäminen sekä kunnioittava asenne yksilöä, perhettä ja 

yhteisöä kohtaan (Kuhanen ym. 2013, 30). Hoitotyössä tarkoituksena on vaikuttaa ihmisen 

elämäntilanteeseen kokonaisvaltaisesti hänen selviytymistään ja toimintakykyään tukemalla. 

Hänelle siis tarjotaan tietoa terveydestä ja motivoidaan itsensä huolehtimiseen. (Heikkinen-

Peltonen, Innamaa & Virta 2008, 49.)  

 

Mielenterveyshoitotyötä toteutetaan usein moniammatillisena hoitoryhmätyöskentelynä. Mie-

lenterveyshoitotyön toteutuminen edellyttää jatkuvaa eettistä pohdintaa käytännön eri tilan-

teissa ja toimintaa, joka muuttuu ja joustaa potilaslähtöisesti. (Kuhanen ym. 2013, 31.) 

 

2.2 Taide osana mielenterveyshoitotyötä 

 

Taiteen menetelmiä käytetään hyvinvointialalla yhä enenevissä määrin. Taiteen, teatterin, 

musiikin ja valokuvan avulla voidaan tukea hyvinvointialan asiakkaiden ja henkilökunnan yh-

teisöllisyyttä, kasvattaa itsetuntemusta ja sosiaalisia taitoja sekä tarjota elämyksiä ja nautin-

toa. Taiteen vaikutukset voidaankin jakaa neljään kategoriaan; elämysten ja nautinnon tar-

joamiseen ja tuottamiseen, yhteisöllisyyden ja verkostojen muodostamisen edistämiseen, 

elinpiirin viihtyvyyden lisäämiseen sekä yhteytenä hyväksi koettuun terveyteen. (Lampo & 

Malte-Colliard 2013, 5 & 8.) 

 

Hyypän ja Liikasen (2005, 47) mukaan taiteen avulla on mahdollista lähentää ihmisiä ja pois-

taa heidän väliltään eristäviä esteitä. Tämä on mahdollista siksi, että taide- ja kulttuuritoi-

minnalla voidaan lisätä ihmisten toimintakapasiteettia, kun he löytävät itsestään uusia resurs-

seja ja keinoja hyödyntää niitä hyvinvoinnin edistämisessä (Hyyppä & Liikanen 2005, 132). 

Taide voikin epäsuorasti vahvistaa elämänhallintaa, kehittää ongelmanratkaisukykyä ja no-

peuttaa sosiaalista ja kulttuurista muutosta (Hyyppä & Liikanen 2005, 132). 

 

Taiteella ja kulttuurilla on Hyypän ja Liikasen (2005, 113) mukaan ainakin neljä vaikutusmah-

dollisuutta ihmisen hyvinvointiin. Tärkeimmäksi he nostavat taiteen tärkeyden sellaisenaan, 

aisteja rikastuttavana ja elämyksiä antavana osana ihmisten tarpeita. Toisena he tuovat esille 

taiteen ja kulttuuritoiminnan yhteyden ihmisen hyvinvoinnin eri alueilla, kuten työssäjaksami-

sessa ja terveyden edistämisessä.  Kolmantena suotuisista vaikutuksista he nostavat esille 

kulttuuritoiminnan aikaansaaman yhteisöllisyyden ja sen kautta muodostuvat verkostot, jotka 

auttavat elämänhallinnassa. Viimeisenä taiteen ja kulttuurin vaikutuskeinona on ympäristön 

merkitys: kaunis ympäristö ja luonto virkistävät ja voivat edesauttaa kuntoutumisessa, sillä ne 

koetaan kaikilla aisteilla. (Hyyppä & Liikanen 2005, 157.) 

 

Taiteen ja kulttuurin voimaa ja merkitystä ihmiselle ei kannata unohtaa silloinkaan, kun hän 

esimerkiksi vakavasti sairas tai suuren surun keskellä. Tällöin taiteen kauneus ja sen herättä-
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mä elämys voivat olla suuri voiman ja ilon lähde ihmiselle; se voi olla harmoniaa, kärsimysten 

sietämistä ja henkistä kasvua. Taiteen ja kulttuurin luomat kauniit muistot auttavat tilanteis-

sa, jolloin suru ja menetys ovat vielä mielessä. (Hyyppä & Liikanen 2005, 108.) 

 

Taide kuuluu myös psykiatrian työvälineisiin, sillä taiteella voidaan psyykkisesti eheyttäviä tai 

parantavia vaikutuksia. Taiteella on useita positiivisia vaikutuksia kuten virkistävä vaikutus ja 

yhteisöllisyyden tunteen luominen. Näiden lisäksi taiteen käyttö psykiatrian parissa perustuu 

teorioihin vaikutusmekanismeista ja vaikuttavuudesta. Esimerkiksi kuvataideterapiassa tavoi-

tellaan vaikeasti sanoitettavien tunteiden hoidollista käsittelyä, ikään kuin ohittaen aivojen 

käsitteellinen kontrolli. Kirjallisuusterapia taas tarjoaa sekä mielikuvien että tarinoiden avul-

la mahdollisuuksia vaikeiden tunteiden turvallisen käsittelyn. Musiikkiterapiassa taas käyte-

tään ääniaaltoja jännitysten purkamiseen. (Pirkola 2007.) 

 

Taiteen ja luovan toiminnan merkitystä voidaan tarkastella sairauslähtöisen ajattelun ohessa 

myös positiivisen mielenterveyden näkökulmasta. Mielikuvituksen ja mielleyhtymien parissa 

liikkuminen yksilön vapauttaa potentiaalia ja auttaa ymmärtämään omia motiiveja sekä nä-

kemään ympäröivää maailmaa uusin silmin. Suhde taiteeseen ja sen tarjoamaan elämykseen 

on niin henkilökohtainen kuin yleisinhimillinen asia. Taide on myös erinomainen jakamisen ja 

ajatusten vaihdon väline. (Pirkola 2007.) 

 

Jaettavissa oleva ja henkilökohtainen suhde taiteeseen ja kulttuuriin on kaikille mahdollisuus. 

Taiteen kautta on mahdollista ymmärtää paremmin itseään ja muita. Haasteena onkin löytää 

ympäröivästä informaatiosta ne tärkeät ja merkittävät asiat, jotka ovat eheyttäviä, voimaan-

nuttavia ja herätteleviä. (Pirkola 2007.) 

 

Suomalaisten näkemyksiä kulttuurista 2013-tutkimuksessa saaduista tuloksista kävi ilmi, että 

vastanneista valtaosalle taiteen tehtävänä on tuoda viihdytystä, yhdistää ihmisiä yhteisten 

kokemusten kautta ja edistää hyvinvointia. Tuloksissa huomattiin kuitenkin taiteeseen kulute-

tun ajan määrän vaikutus mielipiteeseen; vähemmän kulttuuria harrastavat ajattelivat, ettei 

taiteella ole kovin suurta merkitystä hyvinvoinnin kannalta (Suomen kulttuurirahasto 2013, 

16). 

Liikasen (2010, 36–37) mukaan taide käsittelee ihmisenä olemisen kysymyksiä kokonaisvaltai-

sesti ja elämäntavat ovat myös kulttuurin ja luovuuden aluetta. Taiteen soveltava käyttö on-

kin taiteen teosten ja esitysten käyttämistä muiden tavoitteiden hyväksi, esimerkiksi hyvin-

voinnin lisäämiseksi. Liikasen mukaan taiteelliselle ilmaisulle on luonteenomaista yhdistää 

taito, tieto, tunne ja tahto (2010, 36–37) ja ihmisiltä saamiemme vastausten mukaan mielen-

terveys onkin kokonaisvaltaista hyvinvointia, jossa nuo kaikki yhdistyvät. 
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3 Mielenterveyskuntoutus 

 

Mielenterveyskuntoutus edistää kuntoutujan kuntoutumisvalmiutta sekä auttaa lisäämään 

elämänhallintaa sekä toteuttamaan päämääriä ja toimimaan sosiaalisissa yhteisöissä. Kuntou-

tusvalmius tarkoittaa sitä, että kuntoutuja on valmis asettamaan itse omaa elämäänsä koske-

vat tavoitteet ja on kyvykäs sitoutumaan niihin. (Koskisuu 2004, 18.) Kuntoutuksessa korostu-

vat kuntoutujan oma aktiivisuus sekä osallistuminen prosessin aikana. Kuntoutuksista käyte-

tään erilaisia nimityksiä, kuten psykiatrinen, sosiaalipsykiatrinen ja psykososiaalinen kuntou-

tus sekä kuntouttava mielenterveystyö. Kuntoutuksessa asiakkaan tunteet, asenteet ja toi-

minta muuttuvat. Mielenterveyskuntoutuminen on toimintakyvyn palautumista, oppia ja kas-

vua. Kuntoutuja oppii uusia ajattelutapoja sekä löytää lisää mielekkyyttä elämäänsä. Psyykki-

sestä sairaudesta toipuvan ihmisen toimintakykyä tuetaan mielenterveyskuntoutuksen avulla. 

(Heikkinen-Peltonen ym. 2010, 224.) 

 

Mielenterveyskuntoutuksen parista nousee esiin joitakin keskeisiä käsitteitä, joita on tärkeä 

ymmärtää. Näitä käsitteitä ovat elämänhallinta, elämänprojektit, yhteisön jäsenyys, suunni-

telmallisuus, monialaisuus sekä yhteistyösuhde ja kuntoutujan oma asiantuntijuus omasta 

elämästään. (Koskisuu 2004, 13–22.) 

 

Elämänhallinnalla tarkoitetaan kuntoutujan kokemusta ja mielikuvaa, jolla hän kokee pysty-

vänsä vaikuttamaan omaan elämäänsä. Tämän lisäksi elämänhallinnan kokemukseen liittyy 

itsenäisyys ja omatoimisuus, jolloin henkilöllä on päätäntävalta omassa arjessaan. (Koskisuu 

2004, 13–22.) Kuntoutujan omatoimisuutta ja vastuunottokykyä omasta hoidosta vahvistaa se, 

että hänen näkemyksiään kuunnellaan ja kunnioitetaan sekä kuntoutujalle pyritään antamaan 

erilaisia valinnan mahdollisuuksia. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2014.) 

 

Elämänprojekteilla tarkoitetaan kuntoutujan elämää koskevia päämääriä, suunnitelmia ja 

toimintaa, jotka ovat projektin päämäärinä. Ne ovat kuntoutuksen tavoitteita, joiden itsenäi-

seen laatimiseen sekä niihin pääsemiseen kuntoutujaa tulisi tukea omien toiveidensa pohjal-

ta. (Koskisuu 2004, 13–22.) Kuntoutuja suhtautuu paremmin hoitoratkaisuihin ja sitoutuu nii-

hin tehokkaammin, kun hän kokee voivansa itse vaikuttaa hoitoonsa ja on myös mukana osal-

listumassa hoitoon vaikuttavissa päätöksenteoissa (Sosiaali- ja terveysministeriö 2014). 

 

Yhteisön jäsenyys kuntoutuksessa tarkoittaa sitä, että henkilö nähdään yhteisön jäsenenä ja 

häntä tuetaan toimimaan siinä menestyksekkäästi. Jokaisella on oma käsityksensä siitä, mikä 

on hänelle tärkeä rooli erilaisissa yhteisöissä. Tämän omavalintaisen roolin kautta kuntoutuja 

voi kokea elämänsä tarkoitukselliseksi ja mielekkääksi. (Koskisuu 2004, 13–22.) 
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Suunnitelmallisuus tarkoittaa mielenterveyskuntoutuksessa hoitosuunnitelman laatimista. Se 

tehdään kirjallisesti ottaen huomioon moniammatillisen työryhmän huomiot, kuntoutujan 

oman sekä läheisten tahdon. Suunnitelma ohjaa koko kuntoutusprosessia ja sen laatimista 

edellyttää myös kuntoutusta ohjaava lainsäädäntö. (Koskisuu 2004, 13–22.) 

 

Monialaisuus tarkoittaa sitä, että kuntoutuksessa on mukana työntekijöitä monista eri ammat-

tiryhmistä ja mukana vaikuttamassa on näkemyksiä eri tieteenaloilta. Mielenterveyskuntou-

tuksessa mukana on tieteenaloja muun muassa kliininen lääketiede, psykologia, sosiaalitiede, 

fysio- ja toimintaterapia sekä kulttuuri- ja yhteiskuntatutkimus. (Koskisuu 2004, 13–22.) 

 

Yhteistyösuhde ja kuntoutuja asiantuntijuus tarkoittaa sitä, että jokainen mielenterveyskun-

toutuja on oman elämänsä asiantuntija, jota asiantuntija tukee omilla tiedoillaan ja taidoil-

laan. Hoitosuhteessa on kaksi tasavertaista henkilöä, jossa hoitotyön asiantuntija voi jakaa 

tietoa, jota kuntoutuja voi käyttää hyödykseen tehdessään päätöksiä koskien omaa elämään-

sä. (Koskisuu 2004, 13–22.) 

 

3.1 Mielenterveyskuntoutuksen muodot 

 

Mielenterveyskuntoutus jaetaan yleisesti lääkinnälliseen, sosiaaliseen, ammatilliseen ja kas-

vatukselliseen kuntoutukseen. Kuntoutus toteutetaan moniammatillisesti. Lääkinnällisen kun-

toutuksen aloite tehdään pääasiallisesti terveydenhuollossa. Lääkinnällisen kuntoutuksen 

muotoja ovat muun muassa sopeutumisvalmennus, yksilö- tai ryhmäpsykoterapia, toimintate-

rapia, kuntoutumisjaksot sekä luovuusterapia. (Heikkinen-Peltonen ym. 2010, 225–226.) 

 

Sosiaalisesta kuntoutuksesta voi vastata esimerkiksi sosiaalitoimi tarjoamalla vammaispalvelu-

lain mukaista kuntoutuspalvelua tai päihdekuntoutusta. Sosiaalinen kuntoutus vahvistaa toi-

mintakykyä aktiivisena kansalaisena ja oman yhteisön jäsenenä. Kuntoutus tukee kuntoutujaa 

ylläpitämään ihmissuhteita ja olemaan niissä aktiivinen. Tavoitteena on myös ehkäistä syrjäy-

tymistä. (Heikkinen-Peltonen ym. 2010, 225–226.) 

 

Työhallinnon toimintaa on ammatillinen kuntoutus, jonka tavoitteena on auttaa kuntoutujaa 

tarkastelemaan työkykyä, ammatti- tai koulutussuunnitelmiaan sekä tämän siirtymistä työ-

elämään. Ammatilliseen kuntoutukseen kuuluu työllistymiseen tähtääviä toimia, kuten kun-

toutustutkimus, työ- ja koulutuskokeilut, työvoimaneuvonta sekä työhön valmennus. Kasva-

tuksellista kuntoutusta käytetään lasten ja nuorten erityisopetuksessa ja opetuksen tukitoimi-

na. (Heikkinen-Peltonen ym. 2010, 225–226.) 

 

3.2 Yhteisökuntoutus 
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Kuntoutus- tai hoitoyhteisöjen hyödyntäminen on eräs malli toteuttaa mielenterveyshoitotyö-

tä. Yhteisökuntoutuksessa potilaan kuntoutuksellisten ja hoidollisten tavoitteiden saavutta-

miseksi hyödynnetään hyväksi ympäristön kaikkia fyysisiä ja sosiaalisia ominaisuuksia. (Kaner-

va ym. 2010, 106.) 

 

Mielenterveyskuntoutujille järjestetään yhteisöllistä kuntoutusta päivätoimintana, kuntoutta-

vana työtoimintana tai tuettuna asumispalveluna. Yhteisöllisessä kuntoutuksessa korostuu 

kuntoutujan vastuu yhteisön asioissa ja sosiaalinen kanssakäyminen muiden yhteisön jäsenten 

kanssa. (Heikkinen-Peltonen ym. 2010, 234.) Esimerkiksi yhteisten sääntöjen ja päätösten te-

kemisen tulisi koskettaa kaikkia yhteisön jäseniä. Tällöin päätöksen tekeminen ei ole vain hoi-

tohenkilökunnan vastuulla vaan toiminta on mahdollisimman demokraattista. Se kuinka paljon 

yhteisön jäsenet voivat vaikuttaa päätösten tekemiseen, riippuu kuitenkin yhteisöstä. (Kaner-

va ym. 2010, 106.) 

 

Terapeuttisen yhteisön periaatteita sovelletaan tarkoituksenmukaisesti ja joustavasti, yhtei-

sössä pyritään mahdollisimman tasa-arvoiseen toimintaan sekä vastuun tasapuoliseen jakami-

seen. Yhteisöön kuuluu säännöllisiä tapaamisia, joissa käsitellään muun muassa ajankohtaisia 

asioita. (Heikkinen-Peltonen ym. 2010, 234.) Kuntoutuskodeissa ja päivätoimintaryhmissä tuli-

si pitää säännöllisiä yhteisökokouksia ja palavereita, joissa jokaiselle yhteisön jäsenelle sovi-

taan rooli tietyksi ajanjaksoksi, ja näiden roolien avulla jäsenet voivat harjoitella tehtäviä ja 

yhteisössä toimimista. Rooleja ja tehtäviä voivat olla esimerkiksi siivoaminen, kaupassa käy-

minen tai ruoanlaittaminen. (Kanerva ym. 2010, 107.) 

 

Yhteisökuntoutuksen tarkoituksena on saada aikaan ryhmä, jossa jäsenten välit ovat läheiset 

ja jokaisella on oikeus osallistua kaikkeen tekemiseen omien kykyjensä sekä intonsa mukaises-

ti, toiminta pyritään pitämään epämuodollisena. Tiiviissä ryhmässä jäsenet voivat toimia tois-

tensa vertaistukena ja harjoitella sosiaalisia vuorovaikutustaitojaan. Tämän kautta he voivat 

toimia esimerkkinä toisillensa sekä motivoida, tukea ja kannustaa toisiansa. Lisäksi he voivat 

antaa negatiivisesta toiminnasta palautetta, jolloin yksilö saa mahdollisuuden muuttaa toi-

mintaansa. Yhdessä tehtävät asiat tuovat sosiaalisen kanssakäymisen harjoittelun lisäksi kun-

toutujille myös järjestystä ja aktiviteettia arkeen. (Kanerva ym. 2010, 107.) 

 

Sosiaalinen syrjäytyminen ja syrjäytymisen uhka ovat liitoksissa mielenterveysongelmiin. Sosi-

aalinen syrjäytyminen ei ole pelkästään yksilön aiheuttama tai hänen ongelmansa, vaan on 

häiriö yksilön ja hänen ympäristönsä välillä. Esimerkiksi eristäytyminen, vieraantumisen ko-

kemus, torjutuksi tuleminen ja passiivisuus voivat olla sosiaalisen osallisuuden ongelmia. (Rii-

konen 2008.)  
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Mielenterveysongelmien ja syrjäytymisen aiheuttamia sosiaalisia ongelmia voidaan korjata 

yhteisöllisen vuorovaikutuksen ja yhteisöihin osallistumisen kautta. Yhteisöt ja päivittäinen 

toiminta niissä voivat edistää terveyttä ja hyvinvointia vuorovaikutuksen, kohtaamisten ja 

yhteistoiminnan avulla, koska elämisen perusta yhteiskunnassa on kuuluminen johonkin yhtei-

söön. Itsensä ja oman elämänsä hallintaa on pidetty täysivaltaisen kansalaisuuden eräänä mit-

tarina, ja yhteisökuntoutuksessa voidaan opetella ja kannustaa yksilöitä itseohjautuvuuteen. 

Päämääränä kuntoutuksessa syrjäytymisen näkökulmasta on mahdollista pitää yhteisön kautta 

paluuta tai pääsyä vallitsevien ja normaalien elämäntapojen omaksumiseen sekä niin sanottu 

normaalikansalaisuuteen pääsyä. (Hyvärinen, Laine & Vuokila-Oikkonen 2010, 29–42) 

 

3.3 Yhteisöllisyys osana kulttuuria 

 

Kulttuuri on käsitteenä laaja ja se voidaan selittää monella eri tavalla; muun muassa esteetti-

senä ja antropologisena kulttuurikäsityksenä. Esteettinen kulttuurikäsitys on hierarkkinen, se 

rajaa kuitenkin kulttuurin ulkopuolelle muun muassa kansankulttuurin sekä populaarikulttuu-

rin. Antropologisesti katsottuna kulttuuri sisältää taiteen, kansankulttuurin sekä arkielämän 

osa-alueet. Kulttuuri ymmärretään käytäntöinä ja elämäntapana. Hyvinvointiin liittyen kult-

tuuria ja taidetta voidaan lähestyä itseisarvoisena tai välineellisenä esimerkiksi kasvatuksen 

välineenä tai hyvinvoinnin tuottajina. (Nummelin 2011.) 

 

Kulttuuria ja hyvinvointia voidaan käsitellä myös kulttuurisen ja sosiaalisen pääoman käsittei-

den avulla. Kulttuurinen pääoma ilmenee kolmessa muodossa: ruumiillisena (esimerkiksi tie-

to, taito ja luonteenpiirteet), objektivoituneena (esimerkiksi kirjat, taideteokset, soittimet) 

ja institutionalisoituneena (esimerkiksi koulutustutkinnot, arvonimet). Bourdieu kuvaa sosiaa-

lista pääomaa jäsenyydeksi sosiaalisissa ryhmissä. Sosiaalinen pääoma kattaa ystävyys- ja tut-

tavuussuhteet, jäsenyydet erilaisissa ryhmissä, yhteisöissä ja järjestöissä sekä muut yksilön 

tai perheen sosiaaliset verkostot. (Nummelin 2011.) 

 

Murto (2013, 21) määrittelee yhteisöllisyyden tarkoittamaan yhdessä sopimista ja sopimusten 

mukaan toimimista. Yhteisöllisyys tuottaa sosiaalista pääomaa, joka koostuu ihmisten keski-

näisestä luottamusverkostosta, kansalaisaktiivisuudesta ja osallistumisesta. Se hyödyttää yh-

teisöä ja siihen kuuluvia jäseniä ja sen katsotaan edistävän terveyttä ja lisäävän elinvuosi-

amme (Hyyppä & Liikanen 2005, 15–16). Hyypän ja Liikasen (2005) mukaan yhteisön jäsenten 

terveys onkin parempi silloin, kun yhteisössä on paljon kulttuurikokemuksen ja taide-

elämysten rikastuttamaa sosiaalista pääomaa. Sosiaalinen pääoma on symbolista pääomaa, 

jota kertyy vain yhteisölle, ei yksilöille. (Hyyppä & Liikanen 2005, 13 & 43.) 

Sosiaalinen pääoma liitetään pohjoismaissa hyvinvointivaltioiden ominaisuuksiin, jotka suosi-

vat yhteisöllistä toimintaa. Sosiaalinen pääoma voidaan jakaa myös kolmeen tasoon, jotka 
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ovat yksilöitä yhteen sitova taso, eri ryhmiin kuuluvia yhdistävä yhteisöllinen taso sekä tasoja 

yhdistävä hyvinvointijärjestelmä. (Hyyppä 2004.) 

 

Hyypän (2005, 98) mukaan yhteisöllisyys ei ole kiinni puhutusta kielestä eikä sosiaalinen pää-

oma liity kieleen, mutta lisää silti hyvinvointia. Näkemyksen jakaa myös Mäkeläinen (2015, 8), 

jonka mukaan taide edesauttaa vuorovaikutuksen syntymistä ja taiteen luomisen yhteydessä 

voimme huomata omaavamme yhteisen kielen, vaikkeivät käyttämämme sanat olisikaan yh-

teisiä: esimerkiksi maalatessa tai rumpuja soitettaessa. Taide voikin toimia siltana henkilö-

kunnan ja asiakkaiden välillä, kun kommunikaation vaikeudet estävät suoran dialogin (Liika-

nen 2010, 39). Mäkeläisen (2015, 8) mukaan kommunikointi edellyttääkin tahtoa ymmärtää 

toisen keinoa ilmaista itseään. 

 

Yhteisöllisyyden sisältämä me-henki perustuu pyyteettömyyteen ja pyrkii tarkoituksellisesti 

yhteiseen hyötyyn. Vastavuoroisuus onkin yhteisöllisyyden ydinkäsite. (Hyyppä 2005, 104 & 

159.) Yhteisöllisyyteen kuuluu myös osallisuus ja Mäkeläisen (2015, 14) mukaan merkitykselli-

syys ja motiivit ovat keskeinen osa osallisuutta - ilman niitä ihminen ei lähde mukaan toimin-

taan ja osallisuus jää saavuttamatta. 

 

Ihminen tarvitsee yhteisöjä ja tukiverkostoja hyvinvointinsa perustaksi. Elämäntilanteesta ja 

erilaisista lähtökohdista riippuen tämä tarve tulee enemmän tai vähemmän esille ja näkyväk-

si, sillä yhdessä oleminen on tärkeää ja se vahvistaa ihmistä. (Mäkeläinen 2015, 28–29.) 

 

4 Suomen Mielenterveysseura 

 

Suomen Mielenterveysseura on perustettu vuonna 1897 ja se on mielenterveysalan kansalais-

järjestönä maailman vanhin. Alun perin seuran nimi oli Skyddsföreningen för Sinnesjuka - Tur-

vayhdistys mielenvikaisia varten. Vuonna 1952 nimi on muuttunut Suomen Mielenterveysseu-

raksi. Nimestä huolimatta seura on muuttunut vuonna 1992 liitoksi. (Suomen mielenterveys-

seura 2015a.) Mielenterveysseuran jäsenistö muodostuu 30 valtakunnallisesti toimivasta jär-

jestöstä sekä 54 paikallisesti toimivasta mielenterveysseurasta. Toiminnassa on mukana 100 

työntekijän lisäksi noin 5000 vapaaehtoistyöntekijää ja yhteistyökumppania. Mielenterveys-

seuran eri toimintayksiköt ovat kansainvälinen toiminta, kansalaistoiminnot, koulutustoimin-

ta, kriisikeskustoiminnot, hallinto, viestintä, talous ja kehittämistoiminta. Suomen mielenter-

veysseuran perustehtävänä ovat mielenterveyden edistäminen ja ongelmien ehkäisy sekä tur-

vaaminen, että kaikilla on yhtäläinen oikeus hyvään mielenterveyteen. (Suomen mielenter-

veysseura 2015d.) 
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4.1 Mental Health Art Week 

 

Mental Health Art Week (MHAW) − Hyvää mieltä kulttuurista − toimintaviikko on valtakunnal-

linen Suomen mielenterveysseuran tukema tapahtumaviikko, joka on järjestetty ensimmäisen 

kerran vuonna 2014. Alun perin idea on kotoisin Skotlannista, ja Suomen mielenterveysseuran 

tavoitteena on vakiinnuttaa siitä jokavuotinen tapahtuma. Toimintaviikon ideana on, että 

mielenterveysseurat ympäri Suomea järjestävät samalla viikolla yhden tai useamman avoimen 

kulttuuri- ja taidepainotteisen tapahtuman, jolloin paikalliset seurat myös saavat tilaisuuden 

esitellä omaa toimintaansa omalla erityisalueellaan. MHAW-tapahtuman ideana on avata kes-

kustelua mielenterveyden edistämisestä mielen voimavaroja vahvistavien kulttuuri- ja taide-

tapahtumien kautta. (Moberg 2014, 4) 

4.2 MieTo Ry ja Niemikotisäätiön toimintakeskus Villa Borgis  

 

MieTo Ry on Kaakkois-Helsingin mielenterveysseura, jonka toiminnan tarkoituksena on edistää 

hyvää mielenterveyttä, jaksamista sekä työ- ja toimintakykyä yhteisen tekemisen kautta. 

MieTo Ry:n näkemyksen mukaan yhdessä tekeminen ehkäisee syrjäytymistä, lisää osallisuutta 

ja tukee mielenterveyttä. MieTo Ry:n toiminta on lähtöisin Suomen Mielenterveysseuran aloit-

tamasta Kolmas Linja – projektista, jota toteutettiin Kaakkois-Helsingissä vuosina 2000–2001. 

Tarkoituksen oli ehkäistä syrjäytymistä tarjoamalla työttömille miehille mahdollisuuksia mie-

lekkäälle tekemiselle. Toiminta havaittiin tarpeelliseksi ja sitä jatkettiin. Nykyisin toimintaa 

on laajennettu tarjoamaan mielekästä tekemistä kaikille kiinnostuneille: työssä käyville, työt-

tömille, naisille, miehille, nuorille, aikuisille ja iäkkäille. Toiminnan rahoitus koostuu muun 

muassa jäsenmaksuista, projektikohtaisista avustuksista sekä omatoimisesta varainhankinnas-

ta. (Mieto Ry.)  

 

Niemikotisäätiö on mielenterveyspalveluiden tuottaja, joka on perustettu vuonna 1983 Hel-

singin kaupungin tytäryhteisö. Pääpainona toiminnassa on asumiskuntoutus. Muu toiminta 

koostuu päiväkeskustoiminnasta, työkeskustoiminnasta, vapaa-ajan ohjatusta toiminnasta se-

kä valmennus- ja koulutustoiminnasta. Kaikilla täysi-ikäinen helsinkiläisillä on mahdollisuus 

hakeutua käyttämään Niemikotisäätiön palveluita, mikäli on asiakassuhteessa psykiatria poli-

klinikkaan tai terveyskeskukseen. Asumispalveluihin kuitenkin hakeudutaan Niemikotisäätiön 

NSAS-työryhmän ja kaupungin SAS-työryhmän kautta. (Niemikotisäätiö.) 

 

Villa Borgis on Niemikotisäätiön päivätoimintakeskus, jossa on 25 asiakaspaikkaa. Toiminta 

perustuu yhteisöllisyyteen eli kaikki asiakkaat osallistutetaan päivittäiseen toimintaan kuten 

siivoamiseen, ruoan laittamiseen ja pihatöihin heidän omien vahvuuksiensa mukaisesti. Tämän 

lisäksi päivittäiseen ohjelmaan kuuluu jotakin kulttuuriin, kädentaitoihin ja luovaan toimin-

taan painottuvaa toimintaa kuten kuvataidetta, retkiä, joogaa, teatteri-ilmaisua, musiikkia 
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tai kirjoittamista. Toimintojen tarkoituksena on vahvistaa mielenterveysasiakkaiden toiminta-

kykyä sekä selviytymistaitoja arjessa. (Niemikotisäätiö, Villa Borgis.) 

 

5 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten osallistuminen Mental Healt Art Week 

−tapahtumaan vaikutti osallistujien mielenterveyteen. Tarkoituksena oli myös selvittää mil-

lainen vaikutus yhteisöllisyydellä oli osallistujan hyvinvointiin. Tavoitteena oli tuottaa tapah-

tuman järjestäjille tietoa osallistujien kokemuksista liittyen Mental Healt Art Week 

−tapahtumaan. 

 

Tutkimuskysymykset ovat: 

1. Millainen merkitys osallistumisella on mielenterveyteen? 

2. Millainen merkitys yhteisöllisyydellä on osallistujan hyvinvointiin? 

 

6 Opinnäytetyön menetelmälliset lähtökohdat 

 

Opinnäytetyön menetelmäksi valikoitui laadullinen tutkimus, sillä tarkoituksena oli selvittää 

osallistujien kokemuksia ja laajentaa ymmärrystä tekijöistä, jotka vaikuttavat ihmisen mie-

lenterveyteen taidetyöpaja tyyppisessä toiminnassa sekä pohtia tuloksiin johtaneita syitä (Es-

kola & Suoranta 2008, 15–18). Laadullisen tutkimus keskittyy usein pienempään määrään tut-

kittavia, sillä tieteellisyyden kriteerinä pidetään määrän sijasta laatua ja analyysivaiheessa 

aineistoa tarkastellaan kokonaisuutena. Tiedonkeruunmenetelminä käytetään usein haastatte-

luita tai havainnointia. (Eskola & Suoranta 2008, 15–18.) 

 

Opinnäytetyön aineiston keruu oli alun perin suunniteltu toteutettavaksi haastatteluiden avul-

la. Aineisto päädyttiin kuitenkin keräämään kyselylomakkeiden (liite 1.) avulla, sillä osallistu-

ja määrä oli suuri ja osa päiviin osallistuneista olisi voinut kokea haastattelun epämiellyttä-

väksi. Kyselylomake myös mahdollisti kattavamman sekä luotettavamman aineiston saamisen. 

Kyselylomakkeen kysymykset muotoiltiin sopiviksi tutkimusongelmaan ja kysymyksistä tehtiin 

avoimia, jolloin vastaajalla oli mahdollisuus kertoa tuntemuksistaan laajemmin. 

 

Kyselylomakkeen toimivuus on tärkeä testata ennakkoon esitutkimuksella eli pilottitutkimuk-

sella. Tällöin on mahdollista tarkistaa esimerkiksi, onko kysymysten muotoilun järkevyys sekä 

se, onko kysymyksille annettu riittävästi vastaustilaa. Pilottitutkimuksen avulla ehditään vielä 

korjaamaan tarpeellisia kohtia ennen lopullisen tutkimuksen toteuttamista. (Hirsjärvi, Remes 

& Sajavaara 2009, 204.) Tutkimuksessa jouduttiin laatimaan käytettävä kyselylomake nopeal-

la aikataululla, koska toimeksiannon ja toteutuksen aikaväli oli lyhyt. Tästä syystä kyselyn 

testaamiseen ei jäänyt aikaa. 



 17 

 

Laadullisen eli kvalitatiivisen tutkimuksen tunnusmerkkeinä voidaan pitää muun muassa seu-

raavia tekijöitä: aineistonkeruumenetelmänä suositaan kirjallista ilmaisua, tutkittavien näkö-

kulman painottaminen, teoreettinen tai harkinnanvarainen otanta, aineiston laadullis-

induktiivinen analyysi, hypoteesittomuus, tutkijan asema sekä narratiivisuus (Eskola & Suoran-

ta 2008, 15).  

 

Laadulliselle tutkimukselle on tyypillistä, että aineiston tulkinta jakautuu koko tutkimuksen 

teon vaiheeseen ja tutkimusongelmaa voidaan joutua muokkaamaan kesken prosessin. Tarkoi-

tuksena laadullisessa tutkimuksessa on saada tutkittavien näkökulma ja kenttätyö on usein 

käytetty tapa päästä tekemisiin tutkittavien kanssa. Tutkija voi esimerkiksi osallistua tutkit-

tavien elämään tai tiettyyn tapahtumaan tutkittaviensa elämässä. Objektiivisuuden säilyttä-

minen on tärkeää ja objektiivisuuteen pääsemiseksi täytyy myös huomioida asiat, jotka saat-

tavat vaikuttaa siihen. Tutkittava kohderyhmä on yleensä rajattu tarkasti ja otanta on yleensä 

pieni, mutta pyrkimyksenä on analysoida otannan tuloksia mahdollisimman tarkasti. (Eskola & 

Suoranta 2008, 15–24.) 

 

Aineistolähtöinen analyysi mahdollistaa tutkimuksen aloittamisen niin sanotusti puhtaalta 

pöydältä eli teoria on mahdollista rakentaa empiirisestä aineistosta käsin. Käsitteiden ja tut-

kimuskysymysten rajaaminen on tärkeää, sillä laadullinen aineisto mahdollistaa lähes loput-

tomat kysymyksen asettelut ja tutkimusongelman asettamiset. Hypoteesittomuus tarkoittaa 

sitä, ettei tutkijalla ole tutkimuskohteesta tai tutkimuksen tuloksista ennakko-olettamuksia, 

toisin kuin kvantitatiivisen tutkimuksen parissa, joissa tavoitteena on usein puoltaa tai kumo-

ta asetettuja hypoteeseja. Tutkijan asema on laadullisella menetelmällä hyvin joustava ver-

rattuna määrällisen menetelmän käyttöön, sillä tutkijalla on mahdollisuus toimia vapaammin 

ja käyttää monipuolisempia menetelmiä tutkimusaineiston keräämisessä. Narratiivisuus on 

myös eräs näkökulma lähestyä laadullista aineistoa. Käsitteellä tarkoitetaan sitä, että ilmiöitä 

ja ihmisten toimintaa on mahdollista hahmottaa erilaisten kertomusten kautta, joita voidaan 

tutkia. (Eskola & Suoranta 2008, 15–24.) 

 

Sisällönanalyysi on hoitotieteessä paljon käytetty menetelmä. Sisällönanalyysin avulla voidaan 

tiivistää aineistoa sekä erotella sen erilaisuuksia ja samanlaisuuksia. Tiivistäminen auttaa ku-

vaamaan tutkittavaa asiaa yleisellä tasolla. Lisäksi sen avulla voidaan myös tarkastella tutkit-

tavien asioiden välisiä suhteita sekä selkeyttää niitä. Aineistona voidaan käyttää lähes kaiken 

teksti- tai kuvamuodossa olevaa tietoa, kuten haastatteluita tai elokuvaa. (Latvala & Vanha-

nen-Nuutinen 2003, 21 & 23.) 

 

Induktiiviseen lähestymistapaan pohjautuvassa analyysissä ja siihen liittyvässä päättelyssä 

noudatetaan logiikkaa sekä sääntöjä. Sisällönanalyysi etenee systemaattisesti jakautuen kol-
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meen eri vaiheeseen: aineiston pelkistämiseen, aineiston ryhmittelyyn ja aineiston abstra-

hointiin. Pelkistämisvaiheessa tutkimusaineistosta esiintyvistä ilmauksista etsitään vastauksia 

tutkimuskysymyksiin, jotka muokataan tämän jälkeen yksinkertaisimmiksi ja terminologial-

taan selvemmiksi. Ryhmittelyvaiheessa pelkistetyt ilmaisut ryhmitellään erojen ja samankal-

taisuuksien mukaan, ja samankaltaiset ilmaisut saavat oman luokkansa, joille annetaan puo-

lestaan sisältöä kuvaava nimi. Luokat jaetaan abstrahointivaiheessa käsitteellisiksi yläluokiksi. 

(Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2003, 24–30.) 

 

6.1 Aineiston hankinta 

 

Aineisto hankittiin Niemikotisäätiön toimintakeskus Villa Borgiksen ja MieTo Ry:n yhteistyössä 

järjestämissä Mental Health Art Week −tapahtuman yhteydessä avoimia kysymyksiä sisältä-

neen kyselylomakkeen avulla (liite 1.). Kyselylomakkeella kartoitettiin tapahtumaan osallistu-

jien kokemuksia päivästä ja sen vaikutuksista hyvinvointiin.  

 

Kyselyyn vastasivat henkilöt, jotka osallistuivat taidepajoihin, joiden pääteemana oli japani-

lainen kulttuuri. Viikkoon sisältyivät esimerkiksi valokuvapaja, kohtaamistaidetyöpaja sekä 

shindo-venyttely. Viikon aikana jokaisena arkipäivänä oli kaksi eri työpajaa ja opinnäytetyön 

toteutusvaiheessa päästiin osallistumaan kahteen työpajaan. 

 

Ensimmäisessä niistä aiheena oli yhteisötaide. Työpajassa osallistujat leikkasivat lehdistä eri-

värisiä paloja, jotka yhdistettiin isolle paperille niin, että niistä muodostui juhannuskokkoa 

muistuttava teos. Pientä keskustelua ja yhteistä mietintää käytiin teokseen sopivista väreistä 

ja kokon muodosta, mutta selkeä pääpaino oli tekemisessä. 

 

Toisen työpajan teemana oli sanataide. Siinä keskityttiin haikurunojen työstämiseen pienryh-

missä. Pienryhmät muodostettiin aikaisemmin valittujen valokuvien perusteella. Samaan ai-

hemaailmaan liittyvän kuvan valinneet muodostivat oman ryhmänsä ja kuvista mieleen tulleis-

ta sanoista tehtiin haikurunoja, jotka lausuttiin ääneen työpajan lopuksi koko ryhmälle ja nii-

den herättämistä ajatuksista keskusteltiin. 

 

Vastaajat osallistuivat pajoihin yhtenä tai useampana päivänä kyseisellä viikolla ja heitä oh-

jeistettiin vastaamaan mahdollisuuksien mukaan laajemmin kuin yhdellä sanalla tai lauseella. 

Vastaajille korostettiin osallistumisen vapaaehtoisuutta ja anonymiteettia, joka säilyisi koko 

tutkimusprosessin ajan sekä myös lopullisessa opinnäytetyössä. 
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6.2 Aineiston analyysi 

 

Tapahtumaviikon päättyessä saadut vastauslomakkeet koottiin yhteen ja numeroitiin sekä kir-

joitettiin puhtaaksi wordilla. Analysoinnissa hyödynnettiin sisällönanalyysia. Tulosten analy-

sointi aloitettiin vastauksien läpikäymisellä ja numeroinnilla. Vastaukset kirjoitettiin puhtaak-

si tietokoneelle, jotta aineiston käsittely ja tulkinta olisi helpompaa. Vastauksista etsittiin 

tutkimuskysymyksiin vastaavia alkuperäisilmauksia. Alkuperäisilmauksia hiottiin niin, että ne 

vastasivat kysymykseen ja kaikki ylimääräinen otettiin pois. Jokainen tutkija kävi alkuperäi-

silmaukset läpi, joista koostettiin yhdessä listat, jotka analysoitiin. Alkuperäisilmausten valin-

nan jälkeen jokainen opinnäytetyön tekijä laati lista aineistoon liittyvistä pelkistyksistä. Kun 

alkuperäisilmaukset oli valittu, laati jokainen tutkija omat pelkistykset. Pelkistykset käytiin 

yhdessä läpi, jonka perusteella valittiin tutkimuksen kannalta sopivimmat pelkistykset. 

 

Pelkistämisen jälkeen aloitettiin pelkistysten ryhmitteleminen. Pelkistykset merkittiin eri vä-

reillä ja samaan ryhmään kuuluvat ilmaukset jaettiin omiin väriryhmiinsä. Jokainen opinnäy-

tetyöntekijä kokosi ensin ryhmittelyt oman näkemyksensä mukaisesti, jonka jälkeen yhdessä 

luotiin lopulliset ryhmät. Ryhmittelyt muokkautuivat useaan otteeseen analyysiprosessin aika-

na ja ryhmiä yhdisteltiin suurempiin kokonaisuuksiin. Kun ryhmät oli saatu valmiiksi ja otsikoi-

tua, aloitettiin ryhmien luokittelut. Ensin mietittiin alaluokat kullekin ryhmälle. Tämän jäl-

keen alaluokat yhdistettiin pääluokkiin, joista muodostui yksi yhteinen pääluokka. 

 

7 Eettisyys ja luotettavuus 

 

Tutkimusetiikka voidaan myös nähdä tutkijoiden ammattietiikan näkökulmasta, joka sisältää 

muun muassa eettiset periaatteet ja arvot, joita tutkija noudattaa omaa ammattia harjoitta-

essaan. (Kuula 2006, 23.) Eettisyys tulee huomioida koko prosessin ajan ja parhaiten se toteu-

tuu, kun tutkimus suoritetaan huolellisesti ja systemaattisesti ja saadut tulokset esitellään eri 

näkökulmat huomioiden ja asiallisesti perustellen (Eilo 2013). 

 

Tutkimuksen uskottavuuden osatekijänä on saatujen tulosten kuvaaminen niin selkeästi, että 

ulkopuoliselle lukijalle tulee käsitys siitä, kuinka tulosten analysointi on tehty, onko tutki-

muksella rajoituksia sekä mitkä ovat sen vahvuudet. Tutkimusolosuhteet, tutkitut henkilöt 

sekä aineiston keruu- ja analysointitavat on kuvattava huolellisesti myös siksi, että toinen 

tutkija voi myöhemmin haluta toistaa tutkimusprosessin. Huolellinen kuvaaminen edesauttaa 

saatujen tulosten siirrettävyyttä toiseen tutkimusympäristöön. (Kankkunen & Vehviläinen-

Julkunen 2013, 198.) 

 

Tutkimustyötä tehdessä oma persoona ja kokemus tulevat esille, kuten myös mahdolliset en-

nakko-oletukset, mutta jos ne tuodaan tutkimuksessa selkeästi esille, se tuo tutkimukselle 
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läpinäkyvyyttä (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 202). Opinnäytetyöprosessin aikana 

pohdittiin valitun tutkimusmenetelmän sopivuutta työhön sekä omia käsityksiä mielentervey-

destä ja mielenterveyskuntoutujista. Keskustelua käytiin, jotta omat ennakkokäsitykset tai 

epävarmuus tekijöille uudenlaisesta tutkimustyöstä eivät heijastuisi tutkimusprosessin vaihei-

siin; esimerkiksi kyselylomakkeessa päädyttiin käyttämään avoimia kysymyksiä, jotta opinnäy-

tetyöntyön tekijät eivät tiedostamattaan ohjaisi vastaajia tietynlaiseen suuntaan. 

 

Ennen tutkimuksen toteutusviikkoa tehtiin tutustumiskäynti Villa Borgiksen tiloihin. Tällöin 

kyseisen paikan ohjaaja esitteli Niemikotisäätiön toimintaa ja kertoi tarkemmin Mental Health 

Art Weekin aikana toteutettavista työpajoista. Samalla kyseisenä päivänä paikalla olleille 

muille henkilöille esiteltiin tutkimuksen luonne ja toteutustapa, sen toteuttajat sekä käytiin 

läpi tutkimukseen osallistujien rooli ja oikeudet. Tutustumiskäynnin yhteydessä myös sovittiin 

päivät, jolloin opinnäytetyön tekijöillä olisi itsellään mahdollisuus osallistua kyseiseen tapah-

tumaan. Lisäksi sovittiin siitä, että kyselylomakkeet toimitetaan etukäteen tapahtumapaikal-

le, jotta työpajojen vetäjät voivat jakaa niitä halukkaille päivän päätteeksi. 

 

Kuula (2006, 64) toteaa, että yksityisyyden kunnioittaminen tutkimusta tehdessä on sitä, että 

tutkijat tiedostavat tutkittavalla itsellä olevan oikeuden päättää siitä, mitä tietoja he anta-

vat. Lisäksi hän mainitsee, että tutkittavien on saatava perustiedot tutkimuksen toteuttajista 

ja tutkimuksen sisällöstä sekä tutkimustietojen käyttötarkoituksesta (Kuula 2014, 62). Tämä 

huomioitiin niin, että kyselylomakkeissa pyydettiin merkitsemään ainoastaan vastaajan suku-

puoli ja ikä, joten vastaajien henkilöllisyys säilyi anonyymina myös opinnäytetyön tekijöille. 

Kyselylomakkeiden yhteyteen liitettiin tiedote, jossa vastaajille kerrottiin vastausten hyödyn-

tämisestä ja siitä, että heillä olisi oikeus keskeyttää vastaaminen missä vaiheessa tahansa 

(Liite 2 ja 3). Lisäksi korostettiin sitä, että vastauskohdan sai jättää tyhjäksi, mikäli kysymyk-

seen vastaaminen tuntui liian henkilökohtaiselta tai haastavalta. 

 

Saatuja vastauslomakkeita säilytettiin yhdessä paikassa koko opinnäytetyön prosessin ajan, 

jotta tutkittavien yksityisyydensuojaa ei vaarannettu huolimattoman säilyttämisen vuoksi 

(Kuula 2014, 208). Yksityisyyden turvaamiseksi lomakkeet myös numeroitiin ja word-

tiedostoissa vastausten perässä näkyi ainoastaan tunnistenumero, ei sukupuolta tai ikää. Tut-

kimusaineiston suorat ja epäsuorat tunnisteet poistettiin ja muutettiin. Lisäksi aineisto puh-

taaksikirjoitettiin tyylillä, josta yksittäistä vastaajaa ei pystytä tunnistamaan. (Kuula 2014, 64 

& 112.)  

 

Tutkimusprosessin luotettavuutta mietittäessä täytyy ottaa huomioon, että opinnäytetyön 

tekijät olivat itse mukana kahtena päivänä tapahtumaviikolla, jolloin he itse pystyivät vas-

taamaan kysymyksiin ja ohjeistamaan vastaajia kyselylomakkeiden täyttämisessä. Lomakkei-

den täyttämisessä osalla vastaajista oli vaikeuksia, jolloin apua oli mahdollista pyytää myös 
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opinnäytetyön tekijöiltä, joten on mahdollista, että vastauksen rehellisyyteen on vaikuttanut 

vieraan henkilön läsnäolo. Osa vastaajista pohti kysymyksiä myös ääneen tilassa, jossa oli läs-

nä tutumpi henkilö, joka kommentoi vastaajan ajatuksia. Tällä on saattanut olla vaikutusta 

vastaajien kirjoittamiin vastauksiin. Lisäksi vastaamistilana toiminut avara tila ei ollut keskit-

tymisen kannalta paras mahdollinen, ja sillä on saattanut olla vaikutusta vastausten laatuun. 

 

Tutkimustulosten julkaisulla voidaan vahingoittaa tutkittavien elämää, sillä negatiivinen kir-

joitustyyli saattaa leimata kaikki tutkimuksen kohteena olleena henkilöt, vaikka heitä ei voi-

sikaan tutkimusjulkaisusta tunnistaa yksilöllisesti (Kuula 2014, 63). Opinnäytetyöprosessin ai-

kana saadut tulokset on esitetty todenmukaisesti sekä kirjoitettu puhtaaksi tutkittavien yksi-

tyisyyttä kunnioittaen. 

 

8 Tutkimuksen tulokset 

 

Opinnäytetyössä etsittiin vastausta kahteen eri tutkimuskysymykseen. Ensimmäinen tutkimus-

kysymys oli: Millainen merkitys osallistumisella on mielenterveyteen? Toinen tutkimuskysymys 

oli: Millainen merkitys yhteisöllisyydellä on osallistujan hyvinvointiin? Tutkimuksen tulokset 

esitellään tutkimuskysymysten mukaisessa järjestyksessä.  

 

8.1 Kokonaisvaltainen hyvinvointi 

 

Aineiston perusteella tapahtumaviikkoon osallistuminen vaikutti osallistujien mielentervey-

teen kasvattamalla heidän kokonaisvaltaista hyvinvointiaan. Kokonaisvaltainen hyvinvointi 

valikoitui vastaamaan tutkimuskysymykseen, koska se yhdistää neljää eri tutkimuksen tulosta: 

psyykkistä hyvinvointia, fyysistä hyvinvointia, ajatusten avartumista ja ympäristön vaikutusta 

hyvinvointiin. Tutkimukseen osallistuneiden mielestä tapahtumaviikkoon osallistuminen vai-

kutti niin, että heidän psyykkinen ja fyysinen hyvinvointinsa lisääntyivät sekä ajatusmaail-

mansa avartui. Vastaajat kokivat lisäksi, että ympäristö vaikutti hyvinvointiin positiivisesti.  

 

Psyykkinen hyvinvointi lisääntyi Mental Health Art Week – tapahtumaan osallistumisen myötä. 

Osallistujat kokivat pääsääntöisesti, että osallistumalla tapahtumaviikkoon he saivat kokea 

positiivisia tunteita, joita ei olisi muuten kokenut. Nämä positiiviset tunnekokemukset sekä 

onnistumisen kokemukset lisäävät psyykkistä hyvinvointia. 

 

Tapahtumaviikon aikana osallistujien tekemät kädentyöt saivat heidän ajatuksiaan pois hei-

dän omista henkilökohtaisista ongelmistaan, koska niiden avulla oli mahdollista keskittyä 

konkreettiseen tekemiseen.  Konkreettinen tekeminen, esimerkiksi savitöiden tekeminen, 

koettiin myös mukavaksi juuri tämän takia, että sen avulla saatiin muuta tekemistä ja ajatuk-

sia omien ongelmien ulkopuolelle.  
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”Auttoi keskittymään ja unohtamaan omia ongelmia.” (29) 

 

Aineistosta nousivat esiin myös kokemukset siitä, että taidepajoihin liittyvä työskentely on 

välttämätöntä hyvinvoinnin kannalta ja taiteesta sekä kädentöiden tekemisestä saatiin hyvää 

oloa ja mielihyvää. Useissa vastauksissa korostui, että luova työskentely synnytti mielihyvää 

joko työskentelyvaiheessa, oman kädenjäljen näkemisen vaiheessa tai kaikissa työskentely-

vaiheissa.  

 

”Koen että tämän kaltainen työskentely on lähes välttämätöntä oman hyvin-

vointini kannalta.”(9)  

 

Luova taidetyöskentely koettiin myös niin, että sen avulla on mahdollista käsitellä omia hen-

kilökohtaisia ongelmia ja näin luovan taidetyöskentelyn kautta on mahdollista saavuttaa va-

pauttava olotila. Osallistujien oli mahdollisuus uppoutua taidetyöskentelyyn ja keskittyä lä-

hinnä vain konkreettiseen tekemiseen sekä samalla purkaa myös omia ajatuksiaan tekemisen 

yhteydessä. Tapahtumaviikkoon osallistumisen erääksi merkitykseksi todettiin myös se, että 

osallistuminen tapahtumaan lisäsi elämänhalua.  

 

 

”Luova tekeminen avaa solmuja ja vapauttaa”(11) 

 

Pienelle osalle vastaajista tapahtumaviikkoon osallistuminen loi myös negatiivisia tunteita. 

Kaikki taidetyöt tehtiin yhteistilassa, jossa olivat kaikki tapahtumaan osallistuneet henkilöt, 

joten sen koettiin luovan painetta esimerkiksi sosiaalisuuteen. 

 

”Tunnen oloni ulkopuoliseksi. En uskalla olla sosiaalinen.”(35) 

 

Jokaisen taidetehtävän lopuksi valmiit teokset esiteltiin muille osallistujille ja niistä annettiin 

positiivista palautetta. Ohjaaja oli läsnä koko ajan ja ohjeisti taidetöiden tekemisessä. Osa 

vastaajista koki nämä vaiheet ahdistaviksi.   

 

”Ahdistuin siitä, että minua ja työskentelyäni tarkkailtiin”(35)  

 

Tutkimuksessa selvisi, että osallistuminen sai suurimmassa osassa aikaan onnistumisen koke-

muksia. Jokaisena tapahtumapäivänä oli kaksi erilaista taiteeseen liittyvää tehtävää ja niiden 

toteuttaminen synnytti onnistumisen kokemuksia, jotka tuottivat myös ilon tunnetta. Myös 

taiteen tekeminen, siihen liittyvä esteettisyys ja taiteellinen lopputulos loivat ilon tunnetta. 

Onnistumiset koettiin myös niin, että ne loivat mielihyvän tunnetta.  
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”Tuntea iloa onnistumisesta ja esteettisyydestä ja taiteellisesta lopputulok-

sesta.”(10) 

  

Tapahtumaviikko sai osallistujissa aikaan myös fyysistä hyvinvointia. Tapahtuman myötä koet-

tiin positiivisia muutoksia vireystilassa arkipäiviin verrattuna. Osallistujat kokivat, että tapah-

tumaviikkoon osallistuminen toi vaihtelua arkeen ja normaaliin päivärytmiin. Nämä asiat ko-

ettiin positiiviseksi asiaksi sekä ne lisäsivät voimia normaalissa arjessa jaksamiseen. 

 

”Ajatukset saa lentää, kun on päivän pois ”omasta työstä” ja työpaikasta, jak-

saa paremmin palata takaisin töihin.”(13) 

 

Vastausten parista nousee esiin kokemus siitä, että osallistuminen tapahtumaan auttoi unoh-

tamaan henkilökohtaisia ongelmia. Taidetehtävät antoivat myös muuta ajateltavaa ja virkisti-

vät mieltä. Konkreettinen käsillä tekeminen myös inspiroi osallistujia. Tapahtumassa oli pal-

jon erilaisia taidetehtäviä, joten oletettavasti osallistujat pääsivät kokeilemaan asioita, joita 

eivät olleet ennen kokeilleet. Uuden kokeileminen koettiin piristäväksi. Tapahtumaviikosta 

mainittiin erittäin usein sen piristävä vaikutus.  

 

”Tämä antoi ajateltavaa ja loi virkistystä mielelle”(19) 

 

Jotkut tehtävistä koettiin hyvin rentouttaviksi. Useiden tehtävien tarkoituksena oli työsken-

nellä itsenäisesti ja antaa muille työrauha. Omien töiden tekeminen hiljaisuudessa koettiin 

tuovan rauhaa, joka mahdollisti omiin ajatuksiin uppoutumisen. Rauhallinen tunnelma koet-

tiin rentouttavaksi ja sen vaikutus koettiin vielä myöhemmin päivän aikana.  

 

”Lämmin, rakastettava ilmapiiri jäi päälle koko illaksi”(10) 

 

Unensaanti on tärkeää hyvinvoinnin kannalta, ja useilla mielenterveyskuntoutujilla onkin 

unensaannin kanssa ongelmia. Päivän aikana oli paljon uusia tehtäviä ja osallistumismahdolli-

suuksia, joiden koettiin vaikuttavan positiivisesti unensaantiin.  

 

”Illalla saa hyvin nukkumisen sujumaan”(30)  

 

Osallistujien vastauksista nousee esiin, että Mental Health Art Week – tapahtumaan liittyvällä 

toiminnalla on vaikutusta myös osallistujan ajatusmaailmaan. Muiden kanssa keskusteleminen 

ja ajatusten vaihtaminen työskentelyn lomassa antoivat osallistujille uusia näkemyksiä tai-

teesta. Vastaajien mielestä oli hienoa huomata, kuinka jokaisella oli erilainen näkemys anne-

tusta aiheesta ja persoonallisuus ilmeni myös osallistujien luomissa teoksissa. Vastauksista 
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nousee esille myös se, että taideryhmään osallistuminen koettiin mielelle virkistäväksi ja po-

sitiivisella ajattelulla koettiin olevan vaikutusta hyvinvointiin. 

 

 

”Oli hienoa nähdä, kuinka samasta aiheesta henkilöillä oli niin erilainen näke-

mys ja oma persoonallisuus tuli ilmi, tuotoksissa”(33) 

 

 

Myös ympäristön vaikutus nousi esiin vastauksista. Osallistujat kokivat, että tapahtumaviikolla 

vallitsi mieluisa ja rauhallinen tunnelma, joka osaltaan lisäsi osallistujien positiivista olotilaa. 

Sen lisäksi osallistujat tunsivat iloa tapahtumaympäristön esteettisyydestä ja taiteellisesta 

lopputuloksesta. 

 

”Mukavan rauhaisa tunnelma ja hyvä mieli”(11) 

”Tuntea iloa onnistumisesta ja esteettisyydestä ja taiteellisesta lopputulok-

sesta”(10) 

 

8.2 Sosiaalinen pääoma 

 

Tutkimusaineiston perusteella tapahtuman yhteisöllisyydellä oli sosiaalista pääomaa kasvatta-

va vaikutus. Osallistujien sosiaalinen pääoma kasvoi, koska Mental Health Art Week – tapah-

tumaan osallistuminen kasvatti fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia. Myös yhteisöllisyys kasvatti 

sosiaalista pääomaa onnistuneen ryhmädynamiikan sekä yhteisöllisyyden merkittävyyden 

kautta.  

 

Villa Borgis – toimintakeskuksen Mental Health Art Week – tapahtumassa yhteisöllisyydellä oli 

vaikutusta osallistujan fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin, jotka molemmat kasvattivat 

osallistujan sosiaalista pääomaa. Fyysistä hyvinvointia lisäsivät vireystilan muutokset. Vas-

tauksista nousivat esiin kokemukset yhteisön antamasta virrasta, positiivisuudesta, voimaan-

nuttavuudesta sekä piristävyydestä. Ryhmässä tekeminen koettiin myös rentouttavaksi. Yhtei-

sö ja tapahtuma olivat erään vastaajan mukaan tärkeä tekijä kotoa ulos lähtemiseen.   

 

 ”Toiminta yhdessä muiden kanssa antaa virtaa pitkälle”(8) 

 ”Mukava yhdessä tekeminen oli kyllä mieltä piristävää”(1) 

 

Sosiaalista pääomaa kasvatti myös psyykkinen hyvinvointi, joka perustui vastaajien kokemuk-

seen yhteisöllisyyden mielialaan kohentavasta vaikutuksesta. Ryhmä auttoi unohtamaan on-

gelmat sekä suuntaamaan ajatuksia muualle. Osallistujat kokivat myös, että ryhmässä oli 

mahdollisuus olla oma itsensä. Rohkeus kasvoi ja yhteisöllisyys koettiin voimaannuttavaksi. 
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”Saa olla sellainen kuin on, niin kuin kaikki täällä, siitä syntyy turvallinen tun-

nelma”(37) 

 

Yhteisöllisyydellä oli merkittävälle osalle vastaajista suuri merkitys heidän hyvinvointiinsa. 

Yhteisöllisyyden merkitys muodostui onnistuneesta ryhmädynamiikasta sekä yhteisön tärkey-

destä osallistujalle. 

 

Suurimmalle osalle yhteisön merkitys oli merkittävää, mutta osa vastanneista kuitenkin koki, 

ettei yhteisöllä ollut merkitystä heidän hyvinvointiinsa tai osallistumiseensa. Muutaman vas-

taajan mukaan ryhmässä asioiden ja taiteen jakaminen tuntui epämiellyttävältä.  

 

 ”Yhteisöllisyys on tärkeää”(5) 

 ”En usko, että yhteisöllisyys vaikutti juurikaan”(13) 

 

Monet aineiston vastauksista liittyivät ryhmädynamiikkaan ja sen vaikutuksiin. Vastaajat koki-

vat tapahtumiin osallistuneen yhteisön kaikkien jäsenien olevan samanarvoisia. Kokemusten 

perusteella ryhmässä toimiminen oli helppoa ja hauskaa, ryhmä koettiin myös innostava sekä 

kannustava. Ryhmään oli helppo osallistua, ryhmä loi myös turvallisuuden tunnetta. Vastauk-

sista kävi ilmi, että ihmisten parissa oleminen ja toisten kuunteleminen koettiin positiiviseksi. 

Ryhmässä oleminen ja tekeminen koettiin jopa ihanaksi, kivaksi ja tavoiteltavaksi asiaksi. Eräs 

vastaajista kirjoitti, että ryhmässä on hyvä oppia kokemaan erimielisyyksiä.  

 

”Oli hienoa huomata, kuinka henkilöt kehuivat toistansa töitä ja kannustivat. 

Kaikkia kohdellaan tasa-arvoisesti ja yksilöllisesti”(33) 

 

 

9 Pohdinta 

 

Tässä kvalitatiivisessa tutkimuksessa oli kaksi tutkimuskysymystä, joihin etsittiin vastausta. 

Ensimmäinen tutkimuskysymys käsitteli sitä, minkälainen merkitys yhteisöllisyydellä on osal-

listujan hyvinvointiin? Tuloksien mukaan osallistujat kokivat, että osallistuminen tapahtumaan 

kasvatti heidän kokonaisvaltaista hyvinvointiaan. Toisen tutkimuskysymyksen avulla selvitel-

tiin millainen merkitys tapahtumassa yhteisöllisyydellä on osallistujan hyvinvointiin. Vas-

taukseksi saatiin, että yhteisöllisyys kasvatti osallistujan hyvinvointia lisäämällä sosiaalista 

pääomaa. Molemmista tutkimuskysymyksistä saadut tulokset vahvistavat aiempaa teoriaa. 

Tulokset tuottivat uutta yksityiskohtaisempaa tietoa toimeksiantajalle siitä, mitkä asiat ta-

pahtumassa olivat onnistuneet, mitkä asiat loivat tapahtumalle merkityksellisyyttä, mitkä 

asiat loivat yhteisöllisyyttä sekä kehittämisideoita tulevaisuuden tapahtumia ajatellen.  
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Villa Borgiksen Mental Health Art Week -tapahtumaviikkoon osallistuminen kasvatti osallistu-

jan kokonaisvaltaista hyvinvointia. Osallistuminen kasvattivat niin psyykkistä kuin fyysistä hy-

vinvointia, ajatusten avartumista, myös ympäristö vaikutti hyvinvointia kasvattavasti. Nämä 

tekijät ovat mm. Suomen mielenterveysseuran (2015c) mukaan mielenterveyttä suojaavia te-

kijöitä. Kun tyytyväisyys näillä osatekijöillä kasvaa, kasvaa myös ihmisen kokonaisvaltainen 

hyvinvointi.  

 

Monet asiat vaikuttivat siihen, miksi osallistumisella oli vaikutusta muun muassa osallistujan 

psyykkiseen hyvinvointiin. Tapahtumaviikon aikana syntyneet positiiviset tunteet olivat eräs 

selittävä tekijä. Taidetöiden toteuttaminen auttoi esimerkiksi unohtamaan omia ongelmia, sai 

aikaan mielihyvän tunnetta, lisäsi elämäniloa, sai aikaan vapauttavan olon, töiden avulla pys-

tyi keskittymään ja rauhoittumaan sekä töihin pystyi purkamaan ajatuksia. Tämä tutkimus 

vahvistaa aiempaa tutkimustietoa siitä, että taiteen avulla on mahdollisuus saada uusia elä-

myksiä ja mielihyvän tunteita (Hyyppä & Liikanen 2005, 113). Hyypän ja Liikasen (2005, 132) 

mukaan taidetoiminta voi myös edesauttaa siihen, että ihminen löytää itsessään uusia resurs-

seja ja keinoja hyödyntää niitä. Osallistujat löysivät itsestään keskittymiskykyä, taiteen avulla 

pystyttiin myös käsittelemään omia ongelmia esimerkiksi purkamalla ajatuksia työhön. Toi-

saalta osa osallistujista koki, että he pystyivät kerrankin unohtamaan ongelmansa ja mietti-

mään jotakin muuta. Hyypän ja Liikasen mukaan (2005, 108) taiteen herättämä elämys ja sen 

kauneus voivat tuoda iloa sekä voimaa esimerkiksi sairaalle tai surun keskellä olevalle ihmisel-

le, jolloin muun muassa kärsimysten kestäminen ja henkinen kasvu lisääntyvät. Tämän tutki-

muksen vastauksista myös välittyvät samanlaiset kokemukset: osallistujista osa koki mielihy-

vän tunteen ja elämänilon lisääntymistä.  

 

Osallistuminen Villa Borgis – toimintakeskuksen MHAW – tapahtumaan ei pelkästään herättänyt 

positiivisia tunteita, myös negatiivisia tunteita mahtui joukkoon muutama. Kaikki eivät uskal-

taneet olla sosiaalisia ja he tunsivat itsensä ulkopuolisiksi. Osallistujista osalla oli ongelmia 

juuri sosiaalisten taitojen kanssa, joten on ymmärrettävää, että taideviikko aiheuttaa joissa-

kin ahdistavia tunteita. Taide ja kulttuuri tutkimusten mukaan luovat yhteisöllisyyttä, joka 

taas edesauttaa sosiaalisen kehityksen kasvua (Hyyppä & Liikanen 2005, 157.), joten pidem-

män päälle ahdistavatkin tunteet voisivat kadota. Ulkopuolisuuden tunteminen ja sosiaalisten 

tilanteiden pelko voi myös kertoa siitä, ettei yhteisöön ole vielä päästy kunnolla sisälle. 

 

Kokonaisvaltaista hyvinvoinnin lisääntymisen yhtenä osatekijänä oli tutkimuksen mukaan fyy-

sisen hyvinvoinnin lisääntyminen. Useiden osallistujien mielestä vireystila kohentui osallistu-

misen seurauksena. Moni kuvaili tapahtumaan osallistumisen piristävänä ja sen koettiin rikko-

van arjen kokemusta positiivisesti. Taidetyöskentelyn koettiin myös rentouttavana ja rauhoit-

tavana. Useissa tutkimuksissa kuvataan taiteen virkistävää vaikutusta (Pirkola 2007). Tutki-
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muksesta selvisi myös, että taideviikkoon osallistuminen auttoi unen saannissa. Uni on eräs 

hyvän mielenterveyden peruspilareista ja unettomuus vaikuttaa negatiivisesti mielentervey-

teen. Unen saannin helpottumisella on yhteys hyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen lisääntymiseen. 

(Hyyppä & Kronholm 2005.)  

 

Kokonaisvaltaista hyvinvointia kasvatti ajatusten muokkaantuminen. Taidetyöskentelyn avulla 

osallistujat saivat uusia näkemyksiä ja ajatuksia. Kaikilla oli omat näkemykset teosten eri ai-

heista, joista myös heijastui tekijän persoonallisuus. Suomalaisten näkemyksiä kulttuurista 

2013 – tutkimuksessa yhtenä tutkimustuloksena oli, että tade yhdistää ihmisiä yhteisten ko-

kemusten kautta ja lisää näin myös heidän hyvinvointiaan (Suomen kulttuurirahasto 2013, 16). 

Myös Hyypän ja Liikasen (2005, 113) mukaan taide ja kulttuuritoiminta saavat aikaan yhteisöl-

lisyyden kokemuksia, jotka auttavat elämänhallinnassa. Taidetyöskentelyyn liittyvien keskus-

teluiden kautta saadut uudet ajatukset vahvistavat myös aiempia tutkimuksen tuloksia siitä, 

että taiteen kautta on mahdollista ymmärtää paremmin itseä sekä erityisesti myös toisia ih-

misiä (Pirkola 2007).  

 

Tutkimustulosten perusteella ympäristö vaikutti kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Ympäristön 

ja taideteosten esteettisyyden koettiin tuovan iloa. Työskentelytilan rauhallinen tunnelma 

koettiin hyvää mieltä lisäävänä tekijänä. Ympäristöllä on suuri merkitys hyvinvoinnille, koska 

aineellinen ja henkinen ympäristö muodostavat kokonaisuuden, joka koetaan kaikilla aisteilla 

ja voi toimia myös virkistävänä tekijänä parhaassa tapauksessa (Hyyppä & Liikanen 2005, 

157).  

 

Yhteisöllisyydellä oli merkitystä osallistujien hyvinvointiin kasvattamalla heidän sosiaalista 

pääomaansa, joka muodostui hyvinvoinnista sekä yhteisöllisyydestä. Hyypän ja Liikasen (2005, 

15–16) mukaan yhteisöllisyys tuottaa sosiaalista pääomaa, joka hyödyttää yhteisöä sekä siihen 

kuuluvia jäseniä. Sosiaalisen pääoman katsotaan edistävän terveyttä ja lisäävän elinvuosia 

(Hyyppä & Liikanen 2005, 15–16).  

 

Osallistuminen Villa Borgis- toimintakeskuksen MHAW -tapahtumaan vaikutti osallistujien fyy-

siseen ja psyykkiseen hyvinvointiin yhteisöllisyyden avulla. Yhteisöllisyys loi positiivisia koke-

muksia, yhteisö antoi muun muassa virtaa, voimaannuttavuutta sekä piristystä päivään. Yhtei-

sö ja tapahtuma olivat syitä, joiden avulla pääsi kotoa lähtemään ihmisten ilmoille. Esimer-

kiksi masentunut ihminen eristäytyy helposti muusta maailmasta jäämällä kotiin, koska ei jak-

sa ylläpitää ihmissuhteita. Kuitenkin sosiaalinen verkosto ja läheisten ihmisten tuki on tärkeää 

masennuksen hoidossa. (Suomen mielenterveysseura 2015b.) Myös Hyvärin (2010, 29–42) mu-

kaan sosiaalisia ongelmia, jotka johtuvat mielenterveysongelmista sekä syrjäytymisestä, voi-

daan korjata yhteisöihin osallistumisen avulla.  
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Yhteisöllisyyden kokemus kasvatti suurimman osan osallistujien sosiaalista pääomaa onnistu-

neen ryhmädynamiikan ja yhteisön merkityksellisyyden kautta. Mäkeläisen (2015, 8) mukaan 

taide edesauttaa vuorovaikutuksen syntymistä. Osalla oli ongelmia sosiaalisessa kanssakäymi-

sessä. Taide toimii siltana henkilökunnan ja asiakkaiden välillä, kun kommunikaation vaikeu-

det estivät suoran dialogin (Liikanen 2010, 39).  Osallistujat kokivat, että yhteisö oli hyvä ja 

kaikki olivat samalla tasolla asemastaan riippumatta. Yhteisöllisyyden sisältämä me-henki pe-

rustuu pyyteettömyyteen ja pyrkii tarkoituksellisesti yhteiseen hyötyyn – vastavuoroisuus on-

kin yhteisöllisyyden ydinkäsite (Hyyppä 2005, 104 & 159). 

 

Ryhmässä pystyi kokemaan ja oppimaan erimielisyyttä turvallisesti. Tämä tukee aiempaa tut-

kimusta. Esimerkiksi Kanervan ym. (2010, 107) mukaan yhteisökuntoutuksen eräs toimintaidea 

on, että tiiviissä ryhmissä jäsenet pääsevät harjoittelemaan sosiaalisia vuorovaikutustaitojaan 

ja voivat samalla toimia toistensa vertaistukena. Hyvän esimerkin, motivoinnin, tuen ja kan-

nustamisen lisäksi jäsenet voivat antaa tarvittaessa palautetta ei-toivotusta käyttäytymisestä. 

 

Yhteenvetona voitiin todeta, että tutkimuksen vastaukset tukevat hyvin aiempaa tutkimusta, 

koska kaikille tuloksille löytyi yhteys opinnäytetyön teoriasta. Mental Health Art Week- tapah-

tumaan osallistuneet henkilöt olivat pääosin mielenterveyskuntoutujia ja tapahtumaviikko oli 

yksi osa heidän pidempi aikaista kuntoutustaan. Muun muassa Koskisuun (2004,18) mukaan 

onnistunut mielenterveyskuntoutus auttaa lisäämään elämänhallintaa, toimimaan sosiaalisissa 

yhteisöissä ja toteuttamaan päämääriä. Suurimmalle osalle tapahtuman yhteisössä sosiaalinen 

kanssakäyminen tuntui mukavalta sosiaalisuuden ongelmista huolimatta ja tapahtuma toi hy-

viä asioita elämään mukanaan. Onnistuneessa yhteisöllisessä kuntoutuksessa kuntoutujan tun-

teet, asenteet ja toiminta muuttuvat sekä siellä opitaan uusia ajattelutapoja ja elämään syn-

tyy lisää mielekkyyttä. (Heikkinen-Peltonen ym. 2010, 224.)  

 

10 Kehittämiskohteet 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli myös tuottaa tapahtuman järjestäjille tietoa siitä, millaisena 

osallistujat kokivat tapahtuman ja tuoda sitä kautta esille mahdollisia kehittämisen kohteita 

jatkoa ajatellen. 

 

Tapahtumaviikkoon oltiin tyytyväisiä ja samanlaista toimintaa voisi järjestää useamminkin 

myös eri paikoissa. Tapahtuma oli hyvin järjestetty, tilat olivat tarkoituksenmukaiset ja kävi-

jät otettiin hyvin vastaan. Työpajojen sisällöt koettiin mieluisiksi, mutta yksittäinen työpaja 

voisi kestää pidempään tai yhtenä päivänä voisi keskittyä vain yhteen projektiin. Tulevaisuu-

dessa työpajoihin toivottiin myös esimerkiksi kirjontaa, askartelua ja maalausta, erityyppisiä 

taidepajoja sekä enemmän retkiä. 
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Ryhmäkoot koettiin sopiviksi, mutta jatkossa eri-ikäiset osallistujat voisi jakaa ryhmiin tasai-

semmin. Tulevaisuudessa vastuuhenkilöiden määrää voisi kasvattaa; esimerkiksi tekemällä 

aiemmin mukana olleista henkilöistä ohjaajia, jotka opastaisivat ja neuvoisivat uusia kävijöi-

tä. Lisäksi tapahtumaan liittyvää mainontaa olisi hyvä laajentaa ja kohdistaa uusille ryhmille, 

jotta Mental Health Art Week saisi ansaitsemansa näkyvyyden ja vakiinnuttaisi paikkansa ih-

misten hyvinvoinnin tukemisessa taiteen ja kulttuurin avulla. 
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Liite 1 Kyselylomake 

 

Päivämäärä: 

 

 

(   ) Haluan, että minuun otetaan yhteyttä ja haastattelu tapahtuu henkilökohtaisena haastat-

teluna.  

 

Nimi ja puhelinnumero  ________________________________________ 

 

A Taustatiedot 

1. Sukupuoleni on  Mies (  )           Nainen (  ) 

2. Ikäni on:  

3. Mikä sai sinut osallistumaan tähän tapahtumaan?  

(esim. Oletko MieTo:n jäsen? Oletko tuottamassa tapahtumaa vai vain osallistumas-

sa?) 

 

 

B Millainen merkitys osallistumisella on mielenterveyteen? 

 

 

1. Mitä mielenterveys sinulle tarkoittaa? 

 

 

2. Kuvaile päivän vaikutusta mielen hyvinvointiisi?  

 

 

3. Millainen kokemus päivä sinulle oli? 
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C Millainen merkitys yhteisöllisyydellä oli osallistujan hyvinvointiin? 

 

 

4. Onko tällä yhteisöllä merkitystä siihen, että lähdit mukaan tapahtumaan? Millainen? 

 

 

 

a. Oliko päivän tapahtumassa ennestään tuttuja henkilöitä?  

(Kuinka monta ja mitä kautta tunnet heidät?) 

 

 

 

 

5. Millaiseksi koet yhteishengen tässä tapahtumassa? 

 

 

 

6. Miten koit tämän päivän yhteisöllisyyden vaikuttavan hyvinvointiisi? 

 

 

 

D Kuinka kehittäisit tapahtumaa jatkossa? 
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Liite 2 Saatekirje 

 

Hyvä tutkimukseen osallistuva, 

 

olemme Laurea ammattikorkeakoulun hoitotyön opiskelijoita ja teemme opinnäytetyötämme, 

joka toteutetaan yhteistyössä Suomen mielenterveysseuran kanssa. Opinnäytetyössämme 

teemme tutkimusta siitä, kuinka ihmiset kokevat mielenterveyden ja kuinka mielen hyvin-

vointia voidaan edistää erilaisten kulttuuritapahtumien avulla. 

 

Tiedonkeruumenetelmänä käytämme kyselylomaketta. Kyselyn avulla kerättyä aineistoa käy-

tetään ainoastaan tämän opinnäytetyön aineistona ja tutkimuksen tulokset tullaan raportoi-

maan niin, ettei sieltä voida tunnistaa yksittäistä henkilöä. Kyselyyn osallistuneiden henkilöi-

den antamat tiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä anneta ulkopuolisten luettavaksi. 

 

Annamme mielellämme lisätietoja tästä tutkimuksesta sekä opinnäytetyöstämme. Vastaavana 

opettajana toimii Eija Söderlund (eija.soderlund@laurea.fi). Työelämän yhteyshenkilönä toi-

mii Suomen Mielenterveysseuran Eteläisen Suomen aluekoordinaattori Johannes Parkkonen,  

(johannes.parkkonen@mielenterveysseura.fi) 

 

 

 

 

 

Tarja Karlsson 

tarja.karlsson@student.laurea.fi 

 

Jenni Närhi 

jenni.narhi@student.laurea.fi 

 

Jasmin Toivanen 

jasmin.toivanen@student.laurea.fi 
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Liite 3 Suostumuslomake 

 

Olen saanut tietoa Laurean hoitotyön opiskelijoiden tekemän tutkimuksen sisällöstä ja tarkoi-

tuksesta. Osallistun haastattelun avulla tutkimuksen aineiston hankintaan ja annan allekirjoi-

tuksellani luvan aineiston käyttöön tutkimuksessa. Tiedän, että minulla on oikeus keskeyttää 

osallistumiseni tutkimukseen sen kaikissa vaiheissa. Tiedän, että antamani tiedot ovat luot-

tamuksellisia ja henkilöllisyyteni pysyy salassa. 

 

 

___________________   ___/___ 2015 

Paikka 

 

 

 

 

_________________________________ 

Allekirjoitus 

 

 

Nimi _________________________________________ 

 

Sähköposti _________________________________________ 
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Liite 4 Pelkistäminen ja ryhmittely 

 

1. Millainen merkitys osallistumisella on mielenterveyteen? 

 

Alkuperäinen ilmaus Pelkistäminen Ryhmittely 

”Kiva päivä, oli mukavaa, kun 
oli ompelimon päivälle vaih-
telua” (2) 

 
”Kun savitöitä teki, niin se 
tuntui mukavalta, kun oli 
muuta tekemistä” (2) 
 
”Se toi vaihtelua normaaliin 
päivärytmiin” (4) 
 
”Päivä on tukenut myös omaa 
mielen hyvinvointia” (9) 
 
”Voimaannuttava kokemus 
olla mukana koko päivän 
osallistumalla ja ohjaamassa” 

(10) 
 
”Tuntea iloa onnistumisesta 
ja esteettisyydestä ja taiteel-
lisesta lopputuloksesta” (10) 
 
 
 
”Käsillä tekeminen inspiroi” 

(13) 
 
”Ajatukset saa lentää, kun on 
päivän pois ”omasta työstä” 
ja työpaikasta, jaksaa pa-
remmin palata takaisin töi-
hin” (13) 
 
 
”Mielipiteiden vaihto antoi 
uusia näkemyksiä taiteesta” 

(19)  
 
”Tämä antoi ajateltavaa ja 
loi virkistystä mielelle” (19) 
 
”Auttoi keskittymään ja 
unohtamaan omia ongelmia” 

(29) 

 
”Tunnen oloni ulkopuoliseksi. 
En uskalla olla sosiaalinen.” 

(35) 
Päivän vaikutus on tärkeä” 

(39) 

Mukavaa vaihtelua päivälle 
 
 
 
Tuntui mukavalta 
 
Oli muuta tekemistä 
 
Toi vaihtelua päivärytmiin 
 
 
Tuki mielen hyvinvointia 
 
 
Voimaannuttava kokemus 
osallistua ja ohjata 
 
 
 
Ilon tunne onnistumisesta  
 
Ilon tunne esteettisyydestä  
 
Ilon tunne lopputuloksesta 
 
Käsillä tekeminen inspiroi  
 
 
Vie ajatukset pois ”omasta 
työstä” 
 
Jaksaa palata takaisin töihin 
 
 
 
Sai uusia näkemyksiä 
 
Uudet ajatukset 
 
Virkistystä mielelle  
 
 
Auttoi keskittymään 
 
Auttoi unohtamaan ongelmat 
 
Tuli ulkopuolinen olo  
 
 
Päivä tärkeä 
 

Onnistumisen kokemus: 
 
Onnistumisen kokemuksia 
 
Onnistuminen antaa mielihy-
vää 
 
Sai aikaan onnistumisen tun-
teen 
 
Ilon tunne onnistumisesta 
 
Ilon tunne lopputuloksesta 
 
Muutokset vireystilassa: 
 
Auttoi keskittymään  
 
Lopulta olo oli rauhallinen ja 
keskittynyt 
 
Taiteiluhetki rauhoitti 
 
Taiteiluhetki antoi mahdolli-
suuden keskittyä 
 
Mieli rentoutui 
 
Rentouttava 
 
Jaksaa palata takaisin töihin 
 
Voimaannuttava kokemus 
osallistua  
 
Käsillä tekeminen inspiroi 
 
Piristävä 
 
Piristävä 
 
Piristi 
 
Uuden kokeilu piristää 
 
Virkistystä mielelle  
 
Mukavaa vaihtelua päivälle 
 
Toi vaihtelua päivärytmiin 
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”Vaikuttaa omien ajatusten 
suuntaan” (39) 

 
”Pysyy hyvässä kunnossa, kun 
ajattelee positiivisesti” (40) 
 
”Ahdistuin siitä, että minua 
ja työskentelyäni tarkkail-
tiin” (35) 

 

”Oli hankala keskittyä käsillä 
tekemiseen” (35) 

 
”Oma kiire vaikutti keskitty-
miseen, mutta lopulta rau-
hoituin ja keskityin” (15)  
 
 
”Omaa työtä vahvistava, roh-
kaiseva, mutta myös raskas” 

(9) 
 
 
 
”Taiteluhetki sai aikaan on-
nistumisen tunteen”(33) 

 
”Oli hienoa nähdä, kuinka 
samasta aiheesta henkilöillä 
oli niin erilainen näkemys ja 
oma persoonallisuus tuli ilmi, 
tuotoksissa” (33) 

 
”Elämänhalua” (3) 
 
”Uuden kokeilu piristää” (11)  
 
”Luova tekeminen avaa sol-
muja ja vapauttaa” (11) 

 
”Aurinkoinen sää vaikuttaa 
positiivisesti”(28)  
 
”Tuo mielihyvää” (28) 
 
”Illalla saa hyvin nukkumisen 
sujumaan” (30) 
 
”Päivän taiteluhetki hiilellä 
toi rauhaa ja hiljaisuutta ja 
sai hetkeksi uppoutua omiin 
ajatuksiin”(33) 

 
”Rentoutti mielen” (33) 
 
”Jaksaa paremmin, kun on 
vaihtelua” (2) 
 

Vaikuttaa ajatusten suuntaan 
 
 
Positiivinen ajattelu pitää 
kunnossa 
 
Ahdistus itsen ja työn tark-
kailusta 
 
 
Oli hankala keskittyä käsillä 
tekemiseen 
 
Kiire vaikutti keskittymiseen 
 
lopulta olo oli rauhallinen ja 
keskittynyt  
 
Vahvistava 
 
Rohkaiseva 
 
Raskas  
 
Sai aikaan onnistumisen tun-
teen 
 
Erilaiset näkemykset hienoja 
 
Oman persoonallisuuden il-
meneminen 
 
 
Elämänhalua 
 
Uuden kokeilu piristää 
 
Luova tekeminen vapauttaa 
 
 
Toi positiivisuutta  
 
 
Tuo mielihyvää 
 
Illalla uni tulee paremmin 
 
 
Taiteiluhetki rauhoitti  
 
Taiteiluhetki antoi mahdolli-
suuden keskittyä  
 
Mieli rentoutui 
 
Vaihtelu auttaa jaksamaan 
 
 

Tunnetila tuntui myös vielä 
illalla 
 
Illalla uni tulee paremmin 
 
Oli muuta tekemistä 
 
Vie ajatukset pois ”omasta 
työstä” 
 
Vaihtelu auttaa jaksamaan 
 
Muutokset ajatuksissa: 
 
Sai uusia näkemyksiä 
 
Uudet ajatukset 
 
Vaikuttaa ajatusten suuntaan 
 
Positiivinen ajattelu pitää 
kunnossa 
 
Erilaiset näkemykset hienoja 
 
Oman persoonallisuuden il-
meneminen 
 
Osallistumisen vaikutukset 
hyvinvointiin: 
 
Tuki mielen hyvinvointia 
 
Välttämätöntä omalle hyvin-
voinnille 
 
Askartelu ja työnteko vaikut-
tavat hyvinvointiin 
 
Taiteesta hyvä olo 
 
Hyvä mieli 
 
Ahdistus itsen ja työn tark-
kailusta 
 
Oli hankala keskittyä käsillä 
tekemiseen 
 
Tuli ulkopuolinen olo 
 
Kiire vaikutti keskittymiseen 
 
Raskas 
Tuntui mukavalta 
 
Päivä tärkeä 
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”Koen että tämän kaltainen 
työskentely on lähes välttä-
mätöntä oman hyvinvointini 
kannalta” (9) 
 
”Piristi” (6) 
 
”Piristävä” (8) 

 
”Rentouttava” (20) 
 
”Askartelu ja työnteko pitää 
kunnossa ja vaikuttaa hyvin-
vointiin” (27) 
 
 
 
”Piristävä” (38) 

 
”Lämmin, rakastettava ilma-
piiri jäi päälle koko illaksi” 

(10) 
 
”Mukavan rauhaisa tunnelma 
ja hyvä mieli” (11) 
 
 
”Hyvä, taiteesta hyvä olo” (24) 

 
”Antaa mielihyvää onnistumi-
sesta” (24) 
 
”Iloinen” (29)  
 
”Sain onnistumisen kokemuk-
sia” (29) 

Välttämätöntä omalle hyvin-
voinnille 
 
 
 
Piristi 
 
Piristävä 
 
Rentouttava 
 
Askartelu ja työnteko pitävät 
kunnossa  
 
Askartelu ja työnteko vaikut-
tavat hyvinvointiin  
 
Piristävä 
 
Tunnetila tuntui myös vielä 
illalla 
 
 
Rauhaisa tunnelma 
 
hyvä mieli 
 
Taiteesta hyvä olo 
 
Onnistuminen antaa mielihy-
vää 
 
Iloinen 
 
Onnistumisen kokemuksia 

Vahvistava 
 
Rohkaiseva 
 
Elämänhalua 
 
Luova tekeminen vapauttaa 
 
Toi positiivisuutta 
 
Tuo mielihyvää 
 
Askartelu ja työnteko pitävät 
kunnossa 
 
Iloinen 
 
Auttoi unohtamaan ongelmia  
 
 
Ympäristön vaikutus hyvin-
vointiin: 
 
Ilon tunne esteettisyydestä 
 
Rauhaisa tunnelma  
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2. Millainen merkitys yhteisöllisyydellä on osallistujan hyvinvointiin? 

Alkuperäinen ilmaus Pelkistäminen Ryhmittely 

”Mukava yhdessä tekeminen 
oli kyllä mieltä piristävää” (1) 
 
”Ryhmässä olo saa hyvän 
olon, auttaa mieltä, kun tun-
tee olevansa osallinen” (11) 
 
”Tekee hyvää olla ryhmässä 
ennen kaikkea” (37) 
 
”On mukavaa olla ihmisten 
keskellä” (37) 

 
”Saa olla sellainen kuin on, 
niin kuin kaikki täällä, siitä 
syntyy turvallinen tunnel-
ma”(37) 
 
”Toiminta yhdessä muiden 
kanssa antaa virtaa pitkälle” 

(8) 
 
”Suuri merkitys” (10) 
 
”Positiivisesti” (4) 
 
”Lepuuttavalta” (7) 
 
”Suuresti” (8) 
 
”Tulee hyvä olo, kun kaikki 
kuuntelevat ja kannustavat 
kaikkien tekemistä ja olemis-
ta kunnioitetaan luonnos-
taan” (11) 

 
 
 
 
”Välillä nauretaan, sekin ren-
touttaa” (11) 

 
”Tekee hyvää olla sellaisessa 
seurassa ja ihmisten parissa 
oleminen antaa lomaa omista 
huolista” (11) 
 
”En usko, että yhteisöllisyys 
vaikutti juurikaan” (13) 

”Saa ajatukset omista ympy-
röistä” (19) 
 
”Tulee lähdettyä kotoa” (19) 
 
”Vie eespäin” (22) 

Yhdessä tekeminen mieltä 
piristävää 
 
Ryhmä tuo hyvän olon 
 
Osallisuus vahvistaa mieltä 
 
Ryhmä tekee hyvää 
 
 
Mukava olla ihmisten keskellä 
 
 
Saa olla oma itsensä 
 
Yhteisöllisyys luo turvallisuu-
dentunnetta 
 
Yhteistyö antaa virtaa 
 
 
 
Suuri merkitys 
 
Positiivinen 
 
Lepuuttava 
 
Suuri 
 
Yhteisön kannustus tuo hyvän 
olon 
 
Kuunteleminen yhteisössä tuo 
hyvän olon 
 
Yksilöllisyyden kunnioittami-
nen 
 
Rentouttaa 
 
 
Antaa lomaa huolista 
 
Tekee hyvää olla seurassa 
 
 
Yhteisöllisyydellä ei vaikutus-
ta 
 
Vie ajatukset muualle 
 
Saa lähtemään kotoa 
 
Vie eteenpäin 

Muutokset vireystilassa: 
Yhteistyö antaa virtaa 
 
Lepuuttava 
 
Positiivinen 
 
Yhdessä tekeminen mieltä 
piristävää 
 
Positiivinen 
 
Rentouttaa 
 
Positiivinen vaikutus 
 
Yhdessä tekeminen mieltä 
piristävää 
 
Piristävä  
 
Mielenterveys pysyy kunnossa 
 
Erittäin hyvä  
 
Voimaannuttava 
 
Mielialaa kohottava: 
 
Saa olla oma itsensä 
 
Antaa lomaa huolista 
 
Vie ajatukset muualle 
 
Rohkeus kasvaa 
 
Vie eteenpäin 
 
Ihmiset kohottaa mielialaa 
 
Lisää keskittymiskykyä 
 
Osallisuus vahvistaa mieltä 
 
Ongelmat unohtuvat 
 
Voimaannuttava 
 
Ryhmässä olo kohottaa mie-
lialaa 
 
Yhteisön merkitys: 
 
Suuri merkitys 
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”Rohkeuteni kasvaa” (22) 
 
”Mielenterveys pysyy kunnos-
sa ja hyvinvointi on sitä, että 
jaksaa olla yhteisössä” (27) 
 
 
”Itsellekin tuli hyvä mieli, 
kun muut huomasivat työssä-
ni heidän mielestään hienoja 
asioita, joita en itse aiemmin 
huomannut” (33) 

 
”Saivat minutkin näkemään 
työtäni uudella tavalla, vaik-
ka pidin itseäni ennen ”heik-
kona” taiteilijana ja ujoste-
lin näyttää omia tuotoksiani” 

(33) 
 
”Ihmiset kohottavat aina 
mielialaa” (42) 
 
”Seuraa ja toisten ihmisten, 
erilaisten ihmisten kokemis-
ta” (7) 
 
”Piristävä, tutustuminen uu-
siin ihmisiin virkistää” (8) 
 
 
 
”Auttoi keskittymään ja 
unohtamaan omia ongelmia” 

(29) 

 
 
”Oli helpompi olla yhdessä 
toisten kanssa” (29) 
 
”Oli ihana tehdä jotain uutta 
luovaa ryhmässä ja oleskella 
rennosti samalla” (11) 
 
”Haluan olla mukana ryhmäs-
sä” (14) 
 
”Oppia olemaan uusien ih-
misten kanssa” (2) 

 
”On mukavan tuntuista, kun 
lähettiin yhdessä ompelimos-
ta kuin yksin” (2) 

 
”Yhteisöllisyys on tärkeää” (5) 
 
”Yhdessä tekeminen on aina 
kivaa” (6) 

Rohkeus kasvaa 
 
Mielenterveys pysyy kunnossa 
 
 
 
 
Hyvä mieli palautteesta 
 
 
 
 
 
Ryhmä sai näkemään oman 
työn uudessa valossa 
 
Ryhmä antoi rohkeutta 
 
 
Ihmiset kohottaa mielialaa 
 
 
Ihmisten seura 
 
 
 
 
Piristävä  
 
Uudet ihmiset virkistävät 
 
 
Lisää keskittymiskykyä 
 
Ongelmat unohtuvat 
 
 
Helppoa olla seurassa 
 
 
Ryhmässä tekeminen ihanaa 
 
Ryhmässä oleminen ihanaa 
 
Halu olla ryhmässä 
 
 
Oppia olemaan uusien ihmis-
ten kanssa 
 
Mukavaa tulla ryhmässä 
  
 
 
Yhteisöllisyys tärkeää 
 
Yhdessä tekeminen kivaa 
 

 
Suuri 
 
Yhteisöllisyys tärkeää 
 
Erittäin hyvä 
 
Yhteisöllisyydellä ei vaikutus-
ta 
 
Ei vaikutusta 
 
Ei merkitystä  
 
Negatiivinen  
 
Epämiellyttävää jakaa asioita 
itsestä ryhmässä 
 
Epämiellyttävä tehdä taidetta 
ryhmässä 
 
Ryhmä sai näkemään oman 
työn uudessa valossa 
 
Ryhmän ilmapiiri arvostava ja 
toiset huomioiva 
 
Ryhmädynamiikka: 
 
Ryhmä tuo hyvän olon 
 
Ryhmä tekee hyvää 
 
Yhteisön kannustus tuo hyvän 
olon 
 
Kuunteleminen yhteisössä tuo 
hyvän olon 
 
Mielenterveys pysyy kunnossa 
 
Yhteisöllisyys luo turvallisuu-
dentunnetta 
 
Tekee hyvää olla seurassa 
 
Ryhmä antoi rohkeutta 
 
Uudet ihmiset virkistävät 
 
Hyvä tuki tärkeää 
 
Ryhmässä tekeminen ihanaa 
 
Yhdessä tekeminen kivaa 
 
Hauskaa olla ryhmässä 
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”Voi kokea ihmisten erilai-
suuden” (7) 
 
”Hyvä tuki – tärkeä” (22) 
 
”Ei vaikutusta” (23) 
 
”Positiivinen merkitys” (27) 
 
”Ei merkitystä, en tuntenut 
ketään entuudestaan” (31) 
 
 
 
”Täällä yhteisössä on juuri se 
hienoa, että olemme kaikki 
samalla tasolla, oli sitten 
asiakas tai työntekijä” (37) 
 
”Joskus voi olla pientä eri-
mielisyyttä, mutta se kuuluu 
elämään ja hyvä oppia koke-
maan turvassa” (7) 
 
”Erittäin hyväksi ja voimaan-
nuttavaksi” (17) 
 
 
”Kyllä toiset osaavat innos-
taa. Kannustavia” (28) 
 
 
”Vähän ehkä sulkeutunut ja 
kiireinen ilmapiiri tekemisen 
alussa ja sen aikana” (29) 

 
”Hyvä, arvostava ja toiset 
huomioon ottava arvostus-
kierroksen aikana” (29) 
 
”Oli hienoa huomata, kuinka 
henkilöt kehuivat toistensa 
töitä ja kannustivat. Kaikkia 
kohdellaan tasa-arvoisesti ja 
yksilöllisesti” (33) 

 
”Osittain positiivisesti” (33) 

 

”Osittain negatiivisesti” (35)  
 
”En pidä jakaa asioita itses-
täni tai tehdä taidetta isossa 
ryhmässä” (35) 
 
”Ryhmässä olo saa hyvän 
olon, auttaa mieltä” (11) 

 

 
Voi kokea ihmisten erilaisuu-
den 
 
Hyvä tuki tärkeää 
 
Ei vaikutusta 
 
Positiivinen vaikutus 
 
Ei merkitystä  
 
Ei tuntenut ketään entuudes-
taan 
 
Kaikki ovat samalla tasolla 
asemasta riippumatta 
 
 
 
Erimielisyyksiä on hyvä oppia 
kokemaan tutussa ryhmässä 
 
 
 
Erittäin hyvä 
 
Voimaannuttava 
 
Ryhmä innostaa 
 
Ryhmä kannustaa 
 
Sulkeutunut 
 
Kiireinen 
 
Ryhmän ilmapiiri arvostava ja 
toiset huomioiva 
 
 
Toisten töitä kehuttiin ja hei-
tä kannustettiin. Tasa-
arvoinen ja yksilöllinen koh-
telu. 
 
 
Positiivinen 
 
Negatiivinen  
 
Epämiellyttävää jakaa asioita 
itsestä ryhmässä 
 
 
Ryhmä antaa hyvän olon 
 
 

 
Ihana tehdä ryhmässä jotain 
uutta 
 
Ihmisten seura 
 
Helppoa olla seurassa 
 
Halu olla ryhmässä 
 
Mukavaa tulla ryhmässä 
 
Ryhmä antaa hyvän olon 
 
Helpompi olla toisten kanssa 
 
Ryhmässä ihana tehdä luovia 
asioita ja olla rennosti 
 
Hyvä mieli palautteesta 
 
Ryhmässä oleminen ihanaa 
 
Erimielisyyksiä on hyvä oppia 
kokemaan tutussa ryhmässä 
 
Ryhmä innostaa 
 
Ryhmä kannustaa 
 
Oppia olemaan uusien ihmis-
ten kanssa 
 
Voi kokea ihmisten erilaisuu-
den 
 
Yksilöllisyyden kunnioittami-
nen 
 
Ei tuntenut ketään entuudes-
taan 
 
Kaikki ovat samalla tasolla 
asemasta riippumatta 
 
Toisten töitä kehuttiin ja hei-
tä kannustettiin. Tasa-
arvoinen ja yksilöllinen koh-
telu. 
 
Hyvä, arvostava ja toiset 
huomioiva 
 
Mukava olla ihmisten keskellä 
 
Sulkeutunut 
 
Kiireinen 
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”Oli helpompi olla yhdessä 
toisten kanssa” (29) 
 
”Hauskaa olla ryhmässä” (20) 

 
”Oli ihana tehdä jotain uutta 
luovaa ryhmässä ja oleskella 
rennosti samalla” (11) 

 

 

”Virikerikas ja inspiroiva ym-
päristö ja mukava, yhdessä 
tekeminen oli kyllä mieltä 
piristävää” (1) 

Ryhmässä olo kohottaa mie-
lialaa 
 
Helpompi olla toisten kanssa 
 
Hauskaa olla ryhmässä 
 
Ihana tehdä ryhmässä jotain 
uutta 
 
Yhdessä tekeminen mieltä 
piristävä 



 44 
  

Liite 5 Luokittelu 

 

1. Millainen merkitys osallistumisella on mielenterveyteen? 
 

Ryhmittely Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

Osallistumisen vaiku-

tukset hyvinvointiin 

 

 

Onnistumisen koke-

mus 

 

 

Muutokset vireysti-

lassa 

 

 

Muutokset ajatuksissa 

 

 

 

Ympäristön vaikutus 

hyvinvointiin 

 

Positiiviset ja 

Negatiiviset tunteet 

 

 

Onnistumisen koke-

mus 

 

 

Muutokset vireysti-

lassa 

 

 

Muutokset ajatuksis-

sa 

 

 

Ympäristön vaikutus 

hyvinvointiin 

 

 

 

Psyykkinen hyvin-

vointi 

 

 

 

 

Fyysinen hyvinvointi 

 

 

 

Ajatusten avartumi-

nen 

 

 

Ympäristön vaikutus 

hyvinvointiin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokonaisvaltainen 

hyvinvointi 
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2. Millainen merkitys yhteisöllisyydellä on osallistujan hyvinvointiin? 

 

 

 

Ryhmittely Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

Muutokset vireystilas-

sa 

 

Mielialaa kohottava 

 

 

 

Ryhmädynamiikka 

 

Yhteisön merkitys 

Fyysinen hyvinvointi 

 

 

Psyykkinen hyvinvoin-

ti 

 

 

Ryhmädynamiikka 

 

Yhteisön merkitys 

 

 

Hyvinvointi 

 

 

 

 

 

Yhteisöllisyys 

 

 

 

 

 

 

Sosiaalinen pääoma 

 

 

 

 


