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ABSTRACT 
 
 
Louhela, Eeva. Therapeutic Writing for mental health rehabilitees. 49 pages. Language: 
Finnish. Pori, Spring 2011., 1 appendices. 
 
Diaconal University of Applied Sciences, Degree Programme in Nursing, option in 
diaconal nursing. 
 
 
 
This thesis is a production which aimed at producing writing course in a clubhouse 
called Sarastus, which is a community for mental health rehabilitees. The aim was to 
create a safe place where mental health rehabilitees could write about their emotions 
and find strength for empowerment through writing. The process of the thesis started in 
autumn 2010 by collecting data and visiting the clubhouse. Writing course started in 
spring 2011 and took place five times. The aim for was to prove that writing your 
thoughts on paper is an empowering progress. As a data I used written material, own 
perceptions, participants’ writings and literal feedback.  
 
This subject was current was because there are very little alternative methods for mental 
health rehabilitees in use and empowerment as a concept is relatively new. This was 
also a subject of present interest in diaconal work because psychiatric care happens 
more and more somewhere else than in institutions, helping mental health rehabilitees 
has become one of the challenges in diaconal work. Its aim has always been to reach the 
weakest in society and support them. 
 
The course showed that writing had meaning for the participants. Writing influences on 
human psyche and the experience of positive empowerment. This work hopefully 
inspires another people to try alternative therapeutic methods in the future. 
 
Keywords: mental rehabilitee, writing, empowerment, production 
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1 TERVETULOA KIRJOITUSKURSSILLE 
 
 

Jokainen joka on selvinnyt lapsuudestaan, omistaa tarpeeksi materiaalia 
kirjoittaa koko elämänsä ajan- Anne Lamot 

 
Kirjoituskurssi on kurssi, jossa ihminen saa olla luova. Kirjoittaja saa eteensä kynän ja 

paperin: nyt on aika kertoa tarina. Kirjoittaja saa luvan kirjoittaa sydämensä kyllyydestä 

ja saa elämyksiä kirjoittamisesta. Kirjoittaminen herättää piilossa olleet muistot, ja 

kirjoittaja saa mahdollisuuden ilmaista tunteita. Tärkeää on myös, millainen ohjaaja 

kurssilla on sekä ryhmä. Hyvä ryhmä luo luottamusta ja yhtenäisyyden tunnetta. 

Tuloksena syntyy arvokas teksti. Kurssilta saa mukaan matkaeväät sekä 

matkakumppanit. Jotta kirjoittaja oppisi itsestään jotain, tarvitaan luovaa tilaa. 

 

Opinnäytetyöni käsittelee terapeuttista kirjoittamista. Työni on produktio. Järjestin 

terapeuttisenkirjoittamisenkurssin Klubitalo Sarastuksen tiloihin keväällä 2011. Olen 

rajannut opinnäytetyöni tarkastelun osaksi mielenterveyskuntoutujien 

kuntoutumisprosessissa, ja kurssille osallistujat ovat klubitalo Sarastuksen jäseniä. 

Kirjoituskurssi koostui viidestä erilaisesta tapaamiskerrasta. Jokaisella tapaamiskerralla 

oli oma tärkeä teemansa jonka mukaan osallistujat kirjoittivat paperille ajatuksiaan. 

Klubitalo Sarastus on toiminut Porissa vuodesta 2002 ja on vapaaehtoinen 

työpainotteinen kuntoutumispaikka psyykkisesti sairastuneille henkilöille. 

 

Aihe on kiinnostava itselleni, koska olen itse aina pitänyt kirjoittamisesta. Olen pitänyt 

päiväkirjaa ala-asteelta asti. Itselleni kirjoittaminen on tärkeä itsensä ilmaisukeino. 

Kirjoittamisella pystyy jäsentämään asioita, ja sitä voidaan pitää rentoutumisvälineenä. 

Usein kirjoittaminen kuitenkin koetaan vain synnynnäiseksi ominaisuudeksi, jota 

toisilla on ja toisilta se puuttuu. Oikeasti kirjoittaminen on taito, jota pystyy kehittämään 

halutessaan. Kaltaiseni ihmiset, jotka kirjoittavat osana elämäänsä ja vapaaehtoisesti 

ovat harvoin tietoisia siitä, että kirjoittaminen on itsehoidollista.  

 

Kirjoittamisen terveydelle suotuisat vaikutukset liittyvät usein siihen, että se lisää 

ymmärrystä itse koettuihin elämänvaikeuksiin ja ristiriitoihin. Tärkeää on oppia 

ilmaisemaan itseään ja pyrkiä löytämään omaa ääntänsä.
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Päätavoitteenani produktiolle oli todentaa, että kirjoittaminen lyhytaikaisenakin 

toimintana vaikuttaa positiivisesti ihmisen psyykkeeseen ja se on lähtökohtani tälle 

opinnäytetyölle. Uskon, että kirjoittamisella on merkitystä ihmisen hyvinvointiin ja 

voimaantumiseen. Kirjoittamisella on tarkoitus tehdä näkymättömästä näkyvää ja luoda 

kirjoittajalle oma ääni. Kirjoittaminen on puhetta väkevämpi väline, kirjoittamisesta jää 

jälki. 

Opinnäytetyö kokoaa yhteen produktion vaiheet ja esittelee keskeisimmät käsitteet. 

Olen tarkastellut kirjoittamisen erilaisia vaiheita ja yrittänyt tuoda esiin kirjoittajien 

yksilöllisyyttä sekä tarkastella terapeuttisen kirjoittamisen vaikutusta voimaantumisen 

keinona.  
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2 MIELENTERVEYSONGELMAT 
 

2.1 Mielenterveydenhäiriöt 
 

Freud on määritellyt mielenterveyden kyvyksi rakastaa, tehdä työtä ja toteuttaa itseään. 

Ihminen tarvitsee työtä ja toimintaa voidakseen purkaa energiaansa, voidakseen kokea 

tarpeellisuutensa. Ihminen tarvitsee ihmissuhteita joihin hän pystyy laittamaan 

tunteitaan ja saa hyväksyntää. Ihminen haluaa saada tunteen siitä, että on osa 

yhteiskuntaa. Tällöin ihminen kokee mahdollisuuden toteuttaa itseään ja ylläpitää omaa 

mielenterveyttään. Vuosittain 1,5 prosenttia suomalaisista sairastuu johonkin 

mielenterveyden häiriöön. Joka viides suomalainen sairastaa jotakin mielenterveyden 

häiriötä ja joka kymmenes suomalainen kokee elämänsä varrella yhden vakavan 

masennusjakson. (Granström 2010, 54; Huttunen 2008; Lahti 1995, 25.) 

 

Kansainvälinen tautiluokitus kutsuu sairauksia terveyden häiriöiksi. Mielenterveyden 

häiriöitä ja sairauksia on monenlaisia. Ne ryhmitellään niille tyypillisten oireiden 

mukaan. Diagnoosiin päätyminen edellyttää, että henkilöllä on tiettyjä oireita, jotka 

aiheuttavat merkittävissä määrin haittaa tai kärsimystä, kaikille yhteistä oiretta ei 

kuitenkaan ole. Yleisiä mielenterveyden häiriöitä ovat esimerkiksi masennustila, 

ahdistuneisuushäiriö, skitsofrenia, alkoholiriippuvuus ja persoonallisuushäiriö. 

(Granström 2010, 54; Huttunen 2008; Lahti 1995, 25.) 

 

Mielen sairastumisella on aina taustanaan monitekijäinen ja moniulotteinen yksilöllinen 

sekä yhteisöllinen historiansa. Usein tähän liittyy herkkä persoonallinen haavoittuvuus, 

johon liittyy turvattomuutta, ahdistuneisuutta sekä yksinäisyyttä. Jos yksilö elämänsä 

toistuvissa vaikeuksissa joutuu kohtaamaan herkkyytensä kohden ylivoimaista henkistä 

painetta, hänen mielenterveytensä perusteet voivat murtua ja sairaus voi puhjeta. 

(Anttinen 1995, 61; Puumalainen ym. 2003, 163; Huttunen 2008.) 

 

Ihmisen elämässä on harvoja yhtä raskaita ja kaiken muuttavia asioita kuin psyykkinen 

sairaus ja sen vaikutukset. Sairaus kyseenalaistaa ihmisille tärkeät ihmissuhteet ja 

tulevaisuuden suunnitelmat. Mielenterveysongelmat vievät ihmisiltä unelmia. 

Mielenterveysongelmat eristävät ihmiset ystävistään ja erkaannuttavat perheestään, 
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työstä sekä omasta kodistaan. Erilaisilla psykoterapioilla pyritään vaikuttamaan 

ongelmia tai oireita ylläpitäviin muistikuviin ja ajatustapoihin. Mielenterveysongelmien 

hoidossa on edistytty paljon viime aikana mikä on johtanut myös yhteisöllisiin 

mielenterveyspalveluihin. (Anttinen 1995, 61; Puumalainen ym. 2003, 163; Huttunen 

2008.) 

 

 

2.2 Mielenterveyskuntoutus 
 
Kansainvälisestä ilmaisusta ”rehabilitation” on käännetty suomeksi kuntoutus. 

Kuntoutus on toimintaa, jonka avulla pyritään ehkäisemään, korjaamaan ja 

kompensoimaan sairauksiin, vammoihin ja sosiaaliseen syrjäytymiseen liittyviä haittoja 

sekä tukemaan ihmisten ja väestöryhmien selviytymistä ja hyvinvointia sekä 

arkielämässä yleensä sekä elämänuran eri siirtymävaiheessa. Kuntoutus tarkoittaa 

toimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään kuntoutusta heikentävien olosuhteiden 

vaikutuksia. Tavoitteena on vajaakuntoisen pääseminen mukaan takaisin vallitsevaan 

yhteiskuntaan. Kuntoutuksen perusteluna on yleensä yksilön etua korostavat periaatteet 

että yhteisön ja yhteiskunnan hyötynäkökulmat. (Järvikoski 1994, 1; Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2004; WHO 2001.) 

 

Kuntoutumiseen kuuluu kuntoutujan oma aktiivisuus toimintakyvyn ja hyvinvoinnin 

edistämisessä. Kuntoutumiseen vaikuttavat kuntoutuksen lisäksi myös kuntoutujien 

voimavarat sekä ulkopuoliset tekijät. Kuntoutus perustuu yhdessä kuntoutujan kanssa 

laadittuun suunnitelmaan ja sen jatkuvaan arviointiin. (Järvikoski 1994, 1; Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2004; WHO 2001.) 

 

Mielenterveydellisillä ongelmilla ja elämänkriiseillä on pitkittyessään voimakas 

invalidisoiva vaikutus autettavan koko elämäntilanteeseen, ne heikentävät ihmisen 

itseluottamusta ja ihminen vetäytyy normaaliin elämään kuuluvista sosiaalisista 

suhteista. Ihmiselle tulee tunne, että hän ei koe enää pystyvänsä vaikuttamaan elämänsä 

kulkuun. Kuntoutuminen pitkäaikaisesta psyykkisestä sairaudesta on laaja-alaista ja 

pitkäjänteistä toimintaa. (Anttinen 1995, 61; Alfors & Saarikoski & Sova 1992, 148.) 
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 Lähtökohtana kuntoutumiselle on se, että ihminen itse viime kädessä oivaltaa ja 

sisäistää riittävästi omien noidankehiensä luonnetta ja löytää oikeita kohteita niiden 

murtamiseksi. Kuntoutuminen on aina oman elämän uudelleen organisointia. Pitkään 

sairaudestaan kärsinyt henkilö olisi voitava tukea pois tunneyksinäisyydestään ja 

eristyneisyydestään turvalliseksi koetun yhteisön jäseneksi. Yhteisön tulisi kunnioittaa 

yksilön itsenäisyyttä ja arvostaa häntä sellaisena kuin hän on. Kuntoutuksen pitäisi 

tukea yksilöä arkipäivän elämään liittyvissä kuntoutumista edistävissä toiminnoissa, 

tehtävissä, vastuunotoissa ja velvollisuuksien täyttämisessä. (Anttinen 1995, 61; Alfors 

& Saarikoski & Sova 1992, 148.) 
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3 HENGELLISYYS MIELENTERVEYSTYÖSSÄ 
 
 
Ihminen on bio-psyko-sosiaalis-sipirituaalinen olento, joka on vuorovaikutuksessa 

ympäristönsä kanssa. Henkisyys, hengellisyys tai spirituaaliteetti inhimillisenä 

ulottuvuutena koostuu uskonnollisista ja psykologisista tekijöistä. Henkisyys on 

heräämistä elämän perustarkoitukseen ja – arvoihin. Hengellisyyden tarve tarkoittaa 

ihmisen syvällistä toivetta olla persoonallisessa yhteydessä Jumalaan ja saada pyhiä, 

aineellisen maailman ylittäviä ilon, rauhan ja turvallisuuden kokemuksia osakseen. 

(Aalto & Gothóni 2009, 87–98; Valopaasi 1996, 13.) 

 

Psykiatrisen hoidon lähtökohtana ovat asiakkaan yksilölliset tarpeet mielenterveyden 

järkkyessä. Asiakkaan hengellisten tarpeiden tunnistaminen on samanlaista toteutuipa se 

sairaalassa, hoitolaitoksessa, päivähoitopaikassa tai kotona. Psykiatrisessa hoidossa 

korostuu usein perustavanlaatuisten elämänkysymysten käsittely. Potilaan vakaumus 

antaa pohdinnalle joko eksistentiaalisen tai uskonnollisen sisällön. Kokonaisvaltaisella 

hoitotyöllä tarkoitetaan virallisesti sitä, että hoitajan tulee täyttää potilaan fyysiset, 

sosiaaliset, psyykkiset ja hengelliset tarpeet. Kokonaisvaltaisuus yleensä psykiatrisessa 

työssä yhdistetään potilaan taustaan, perheeseensä ja läheisten välisiin suhteisiin ja 

niissä esiintyviin ongelmiin. Tämä tuo mukanaan elementtejä kuten kulttuuri, arvot, 

normit, jumala sekä kuoleman jälkeiset kysymykset. Tällaista pohtimista ei saisi 

koskaan vähätellä psykiatrisessa hoitotyössä. (Aalto & Gothóni 2009, 87–98; Valopaasi 

1996, 13.) 

 

Kuunteleminen, hengellisen elämän mahdollistaminen sekä turvallisuuden ja rakkauden 

välittäminen ovat osa hoitotyötä. Kuunnellessa asiakasta yritetään ymmärtää ja muistaa, 

että hengellisen hoito pysyy autettavan voimavaroissa. Potilas kertoo tai häntä autetaan 

kertomaan oma tarinansa, löytämään sanat elämänsä kokemuksille ja tapahtumille. 

Tavoitteena on uuden entistä ehyemmän ja enemmän toivoa antavan tulevaisuuden 

hahmottaminen Toivo merkitsee vaikeassa elämäntilanteissa tietoa siitä, että ihmistä ei 

jätetä yksin. (Aalto & Gothóni 2009, 87–98; Valopaasi 1996, 13.)  

 

Hengellisellä hyvinvoinnilla tarkoitetaan hyvinvoinnin ja tasapainon tilaa siinä osassa 

ihmisen olemusta ja olemassaoloa, joka ylittää luonnollisen rajat ja liittyy perimmäiseen 
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hyvään. Hengellisen tasapainon merkkejä ovat sisäinen rauha ja ilo. Ihminen on varma 

elämänsä suunnasta, tavoitteista ja toiminnastaan. (Valopaasi 1996, 35–58.) 

 

Hengellinen hyvinvointi määritellään osaksi mielenterveyttä. Se on dynaaminen 

tasapainotila, jota luonnehtii toivo, ilo ja rauha. Hengellisessä hyvinvoinnissa yksilön 

positiivinen itse arviointi kehittyy rakkauden, ihmissuhteiden ja anteeksiantamuksen 

kautta. Elävän jumalasuhteen sekä persoonallisen itsenäisyyden kautta ihminen voi 

löytää elämälleen tarkoituksen. (Valopaasi 1996, 35–58.) 

 

Hengelliseen hyvinvointiin ja pahoinvointiin liittyvät terveyshaitta- ja 

voimavarakäsitteet. Terveyshaitat heijastavat jotain potilaan taustasta. Hoitajan tulee 

nähdä terveyshaitat objektiivisesti potilaan suhtautumisen ollessa päinvastoin 

subjektiivista. Yleisimmät psykiatrisen potilaan terveyshaitat ovat luottamuksen ja 

turvallisuuden puute, vapauden ja autonomian puute, vapauden ja autonomian 

rajoittuneisuus sekä tarkoituksettomuuden sekä masennuksen kokemukset. Nämä 

yhdessä muodostavat yksilöllisen sairaskuvan jonka takia potilasta hoidetaan. 

Voimavarat sekä terveyshaitat toimivat suunnannäyttäjinä hoidon tarpeen määrittelyssä. 

Potilaan uskonto voi toimia voimavarana paranemisessa. Tärkeää on että 

hoitohenkilökunnalta löytyy ymmärtämiskyvyn syvyyttä uskonkysymyksissä ja taito 

keskustella niistä, se on alku henkiselle huolenpidolle.  (Valopaasi 1996, 35–58.) 
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4 KIRJALLISUUSTERAPIA 
 

4.1 Kirjallisuusterapian tausta 
 

Kirjallisuusterapia on luovuusterapeuttista toimintaa, jossa käytetään lukemista, 

kirjoittamista ja tarinoiden kertomista hoidollisten, kuntouttavien, ennalta ehkäisevien ja 

henkilökohtaista kasvua edistävien tavoitteiden saavuttamiseksi. Kirjallisuusterapia 

kuuluu ekspressiivisiin eli ilmaisuterapioihin, joita on muun muassa taide-, musiikki-, 

tanssi- ja draamaterapia. Muiden ekspressiivisten terapiamuotojen tavoin 

kirjallisuusterapiaa on pidetty sekä täydentävänä hoitomenetelmänä että itsenäisenä 

terapiamenetelmänä, joka tarjoaa henkilökohtaisten elämänmerkitysten etsimiseen 

vaihtoehtoisia sanoja ja kerronnallisia keinoja. Kirjallisuusterapia tarkoittaa terapeuttista 

vuorovaikutusprosessia, jossa hyödynnetään joko valmista kirjallista aineistoa tai its 

tuotettua tekstiä. Ekspressiiviset terapiat pohjautuvat humanistiseen ihmiskäsitykseen, 

jonka mukaan ihminen on itse oman elämänsä asiantuntija. (Ihanus 2009, 71; Ihanus 

2003, 7; Inartes instituutti 2006; Mäki & Linnainmaa 2008, 24; Suomen 

kirjallisuusterapia yhdistys ry i.a.) 

 

Lukeminen ja kirjoittaminen eivät sanan varsinaisessa merkityksessä ole terapiaa, mutta 

niillä voi olla terapeuttinen vaikutus. Terapeuttista kirjoittamista voivat olla mm. 

päiväkirjan pitäminen, kertomusten, runojen ja mietelmien kirjoittaminen, kirjeenvaihto 

sekä erilaiset lyhyet muistiinmerkinnät. Kirjoittaminen on hyvä apuväline 

itsetuntemukseen ja tiedostamiseen. Kirjallisuusterapia kehittää itseilmaisua ja lisää 

itsetuntoa. Vuorovaikutustaidot kasvavat ja ihminen oppii ilmaisemaan kirjoittamisen 

kautta vaikeitakin asioita. Ongelmat tulevat lähestyttävimmäksi kirjoittamisen kautta ja 

kirjoittamisen avulla on mahdollisuus löytää voimavaroja arkeen. (Ihanus 2009, 71; 

Ihanus 2003, 7; Mäki & Linnainmaa 2008, 24.) 

 

Kirjallisuus ja runous voidaan nähdä myös taiteen muotoina, mikä ei kuitenkaan estä 

runoa tai tarinaa olemasta terapeuttinen jolla on muutosta ja kasvua parantava luonne. 

Lukukokemus voi herättää oivalluksen, jolla on eheyttävä vaikutus. Onkin todettu että 

tarinan tai runon lukeminen tai kuuleminen vaikuttaa tunteiden fysiologiaan 

keskushermoston limbisen järjestelmän kautta. Ohimolohkon rakenteet toimivat 
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välittäjinä limbisessä järjestelmässä sekä muistitoiminnoissa sekä tunnevasteissa. 

Ohimolohkon toiminta vaikuttaa käyttäytymiseen ja määräävät mihin osaan 

havaintokentässä kiinnitetään huomiota. On myös osoitettu että kun ihmiset kirjoittavat 

omista merkittävistä tunnekokemuksistaan, heidän sekä fyysisessä että psyykkisessä 

terveydentilassaan ilmenee merkittävää kohennusta. Taakoista vapautuminen ja 

helpotuksen kokemus ovat itsensä ilmaisun olennaisimpia tekijöitä. (Ihanus 2009, 71; 

Ihanus 2003, 7; Mäki & Linnainmaa 2008, 24.) 

 
Kirjallisuusterapialla ei ole yhtä selkeää teoriataustaa vaan siinä on yhdistelty aineksia 

erilaisista teoreettisista suuntauksista. Käytännön kirjallisuusterapian harjoittamisella ei 

välttämättä ole edes teoreettista viitekehystä. Kirjallisuusterapialla ei ole oppi-isiä vaan 

ohjaaja voi toteuttaa kirjallisuusterapiaa osallistujien kannalta parhaalla mahdollisella 

tavalla. Ohjaajan on mahdollista valita osallistujien mukaan heidän kulttuuriseen 

kontekstiin sopivia tarinoita ja runoja. Aineiston nostamat tunteet ja ajatukset voidaan 

tulkita ja käsitellä yksilöllisesti eikä vain jonkun tietyn viitekehityksen turvin. (Ihanus 

2002, 7; Mäki & Linnainmaa 2008, 15–17.) 

 

Sigmund Freudin teorioilla on ollut vaikutusta kirjallisuusterapiaan. Freudin mukaan 

tiedostamattomat ja sisäiset konfliktit vaikuttavat sekä yksilön fantasioihin sekä 

kirjallisten tuotosten syntyyn. Runous ja psykoterapia nivoutuvat yhteen käyttämällä 

esitietoista ja tiedostamatonta materiaalia tunteiden tutkimiseen. Kummassakin 

käytetään sanoja antamaan tunteille ilmaisumuoto. C.G. Jung kiinnitti huomiota 

symboleihin. Jungin mukaan yksilön mahdollisuus kasvuun on yhtä tärkeää kuin luova 

eheytyminen. Hänen esityksensä mukaan ihmiset ovat runoilijoita jotka luovuuden 

tuoman mahdollisuuden avulla kehittävät oman erityisen merkkisysteeminsä ja oman 

maailman. Alfred Adler kehitti kirjallisuusterapiaa myös. Hänen 

individuaalipsykologisen opin mukaan yksilö ja yksilö sosiaalisessa kontekstissaan 

toimivat tietoisesti ja suuntautuvat tulevaisuuteen rakentaen elämänsä tarinoilla. Adler 

korosti myös kielellisten symbolien vaikutusta ihmissuhteisiin. Fenomenologiaan 

pohjautuva gesalt-terapia toimii useiden taideterapioiden taustalla. Gesalt-terapia 

painottaa välittömän kokemuksen merkitystä ja tiedostamista ilman tulkintoja. 

Kirjallisuusterapiaa voidaan tarkastella myös refleksiivisyyden kautta. 

Kirjallisuusterapeuttiseen prosessiin osallistujat reflektoivat tunteitaan ja ajatuksiaan. 

Refleksiivisyys tarkoittaa syvällisempää prosessia, jossa osallistuja pohtii minuuttaan ja 
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sitä, mitkä henkilökohtaiset taustatekijät ovat vaikuttamassa siihen, mitä hän ajattelee ja 

tuntee. (Ihanus 2002, 7; Mäki & Linnainmaa 2008, 15–17; Suomen 

kirjallisuusterapiayhdistys ry i.a.) 

 

Nykyaikaisen kirjallisuusterapian juuret ovat Yhdysvalloissa. Ensimmäinen 

kirjallisuusterapiaa koskettava yhdistys (The Association for phoetry therapy) 

perustettiin 1969. Samanaikaisesti Suomessa perustettiin Suomen 

kirjallisuusterapiayhdistys. Yhdysvalloissa kirjoittamista on käytetty 1800-luvulta 

lähtien mielenterveystyössä hoidollisiin tarkoituksiin josta se on levinnyt sittemmin 

hoitolaitosten ulkopuolelle: kirjastoihin, oppilaitoksiin ja harrastuspiireihin. Suomessa 

kiinnostus kirjallisuusterapiaan on tullut vasta 1970-luvulla. Kirjallisuusterapia laajeni 

vähitellen kliiniseltä puolelta muille alueille. Suomen kirjallisuusterapia yhdistys ry – 

Föreningen för Biblioterapi i Finland rf perustettiin vuonna 1981. (Ihanus 2002, 8;  

Mäki & Linnainmaa 2008, 17.) 

 

Yleensä kirjallisuusterapiaa harjoitetaan ryhmissä, mutta se on oiva menetelmä myös 

yksilölle. Tärkeää ryhmäterapiassa on palautteet muilta osallistujilta. 

Kirjallisuusterapiaan kuuluvat myös omaelämäkertakirjoittaminen, oman elämän kerran 

kertominen ja kirjoittaminen voi nostaa esiin tunteita joka johtaa muutoksiin asenteissa 

ja menneen elämän tulkinnoissa. Yksilö- ja perheterapiassa käytetään myös. ns. 

narratiivista terapiaa. Narratiivisessa terapiassa kirjoittaja tulkitsee oman elämänsä 

tapahtumia ja ihmissuhteita tarinoina. (Mäki & Linnainmaa 2008; 14.) 

 
Kirjailija hallitsee elämäänsä kirjoittamalla. Kirjoittaminen on itsearvostuksen 

kehitystilanteen tarkastelua. Kun maailmankuvan ristiriidat käyvät kestämättömäksi, 

toimintakenttää laajennetaan kirjoittamisen avulla. Kirjoittaminen on myös identiteetin 

luomista. Kirjoittamalla kirjoittaja etsii itseään. Kirjoittamalla paperille sanoja 

kirjoittaja kartoittaa ihmisten erilaisia ulottuvuuksia yksilöiden ja yhteisön suhteita. 

Kirjoittaminen on useimmille ihmisille luontevin itseilmaisun muoto ja tapa toteuttaa 

luovuutta. Kirjoittamalla selvitetään tunteita, otetaan etäisyyttä koettuun ja elettyyn 

toisin sanoen tarkastellaan sanoilla menneisyyttä. Kirjoittaminen on myös keino 

ymmärtää ihmisiä, ilmiöitä ja tunteita, nähdä yhteyksiä ja luoda niistä jotakin. 

Kirjoittamisen voi kokea olennaiseksi osaksi omaa persoonaa: se on sisäisesti 
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ohjelmoitua, osa minuuttia ja jopa todistus omasta olemassa olostaan. (Ihanus 2009, 73–

112; Jääskeläinen 2002, 13–15.) 

 

Järkyttävien asioiden työstäminen kirjoittamalla voi olla psyykkisesti kivuliasta. 

Kuitenkin ajan kuluessa tunteellisten asioiden kohtaaminen paperilla liittyy elpyneeseen 

mielenterveyteen ja psyykkiseen tasapainoon sekä masentuneisuuden sekä 

ahdistuneisuuden vähenemiseen. Terapeuttinen kirjoittaminen liittyy kognitiivisella 

puolella oivallukseen, itsereflektioon, optimismiin, hallinnan tunteeseen sekä 

itsearvostukseen. Lisäksi terapeuttinen kirjoittaminen edistää jäsentyneisyyttä ja 

myönteisten selviytymiskeinojen kehittymistä. Kirjoittamisen avulla ihmiset voivat 

oppia tuntemaan itsensä paremmin ja suhdettaan koti sekä työelämäänsä, läheisiinsä ja 

laajempaan yhteiskuntaan. Kirjoittaminen on suhteellisen turvallinen ja luotettava tapa 

ilmaista sellaisia kokemusalueita joista on muuten vaikea kertoa. (Ihanus 2009, 73–112; 

Jääskeläinen 2002, 13–15.) 

 

 

4.2 Luova kirjoittaminen 
 
Luova kirjoittaminen on vakiintunut tarkoittamaan kirjoittamista, jossa tavoitteena on 

tuottaa kaunokirjallisia tekstejä. Toinen merkitys, mikä luovalle kirjoittamiselle 

annetaan, on itsensä ilmaisu ja ilmaisun vapaus. Luova kirjoittaminen lisää 

itsetuntemusta ja sillä voi olla terapeuttisia vaikutuksia. Se korostaa yksilön henkistä 

kasvua sekä hyvinvointia. Luovaa kirjoittamista voidaan käyttää hyväksi selviämiseen 

elämän kriiseistä. Luova kirjoittaminen on joustava menetelmä auttamistyössä. Elämään 

liittyy emotionaalisesti koettelevia asioita, joiden käsittelyssä kirjoittaminen voi 

käynnistää terveyttä tukevaa mielen jäsennystä.(Jääskeläinen 2002, 36; Kivistö 2005.) 

 

Kirjallisuusterapia ja luova kirjoittaminen eroavat siinä, että luovalla kirjoittamisella ei 

ole välttämättä terapeuttisia tavoitteita. Luovan kirjoittamisen tavoitteena on muutos. 

Välineinä muutokselle voi olla kirjallisia tekstejä, runoja ja muita materiaaleja kuten 

elokuvia, videoita sekä valokuvia. Luovassa kirjoittamisessa ei ole tärkeää tekstin 

sisältöanalyysi vaan tekstin tunnelma, teemat ja niiden pohtiminen. Kirjoittamalla 

kirjoittaja alkaa tiedostaa omia tunteitaan ja sen vaikutusta. Keskustelun pohjaksi 
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voidaan käyttää runoja tai kaunokirjallisia tekstejä sekä tietokirjallisuus, sanoma- tai 

aikakausilehti artikkelit käyvät hyvin. Myös muistoesineet ja valokuvat herättävät 

tunteita. (Hattula & Svensson 2009, 10–23; Mäki & Linnainmaa 2008, 12–13.) 

 

Usein luovuus kehittyy kolhuista. Luovassa toiminnassa ja hetkessä joudumme 

herkistymään paitsi kauneudelle ja hyvälle, mutta myös kohtaamaan ja uudelleen 

työstämään niitä kipeitä kokemuksia, jotka alun perin synnyttävät luovuuden. 

Kirjoittamalla ihminen käyttää kieltä, sanoittaa kokemaansa, ajatuksiaan, tunteitaan. 

Pelkkä kirjainten muotoileminen kynällä voi tuottaa mielihyvää, kynän liikkuessa 

paperilla, oikea aivopuolisko työskentelee. Luova kirjoittaminen merkitsee 

mahdollisuutta hetkessä olemiseen, keskittyneisyyteen, itsensä kuulemiseen. (Hattula & 

Svensson 2009, 10–23; Mäki & Linnainmaa 2008, 12–13.) 

 
Sanan mahdilla on yhtä vahva merkitys kuin historiassa ihmisellä ilmaista itseään. 

Suomalaisessa kansanperinteessä on kuvausta mahdillisesta sanasta. Väkevää sanaa 

näkyy Kalevalassa runollisessa merkityksessä. Yhteiskunta myös vaatii meiltä kieltä, 

jonka sanoja kirjoittaessa ymmärrämme kaikki saman sisällön. (Lämsä 2011, 163; Mäki 

& Linnainmaa 2008, 15.) 

 

Kun kirjoittaja kirjoittaa, hän pistää sanoja peräkkäin. Sanat muodostuvat lauseiksi ja 

lauseita ryhmitellään isommiksi tekstirakenteiksi: virkkeiksi, kappaleiksi ja luvuiksi. 

Sanoilla, sanojen yhdistelmillä ja tekstinrakenteilla kirjoittaja tekee kielen keinoin 

näkyväksi, ideoitaan, ilmaisee ajatuksiaan, tunteita ja mielikuvia. Sanat myös herättävät 

ihmisessä lohtua ja virittävät fantasioita. Sanat, lauseet, kieli kokonaisuudessaan on 

vene, jolla kirjoittaja haluaa soutaa ulapan yli yksinäisyydestä toisen ihmisen luokse. 

satamaan. (Hattula & Svensson 2009, 31; Jääskeläinen 2002,41; Mäki & Linnainmaa 

2008, 117) 

Traumaattisessa tilanteessa muistiaines jää primitiiviseen muistiin, johon sisältyvät 

kehon aistimukset ja tunnetilat. Nämä mielikuvat voidaan ilmaista tarinana ja tarinana 

kokemus saa itselleen sanat ja kokemusta voidaan käsittelemään tietoisesti. Jokaisella 

ihmisellä on oma erityislaatuinen geneettinen taustansa, elämänkokemuksensa ja 

ympäristönsä, psyykkinen ja fyysinen historiansa. Ihmisten erilaisuuden takia myös 

kirjoittamistapahtuman tuottama teksti on jokaisella erilaista. Kun lukee jonkun 

kirjailijan tekstiä se tuntuu tutulta. Siihen pystyy samaistumaan ja tutulta tuntuvasta 
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tyylistä, tavasta kirjoittaa, voi oppia ilmaisemaan itseään paremmin. (Hattula & 

Svensson 2009, 31; Jääskeläinen 2002,41; Mäki & Linnainmaa 2008, 117) 

 

 

4.3 Voimaantuminen 
 

Voimaantuminen on tämän päivän trendikkäimpiä käsitteitä mutta ei ole kuitenkaan ohi 

menevä muoti-ilmiö. (Heikkilä & Heikkilä 2005, 13). Voimaantuminen käsitteenä 

tarkoittaa yksilön toimintakyvyn vahvistumista ja sisäistä voimantunnetta, se on 

elämänhallinnan, osallisuuden ja toiminta edellytysten vahvistumista ja lähtee tunteen ja 

luottamuksen tasolta ja näkyy parantuneena itsetuntona ja kykynä asettaa päämääriä. 

Voimaantuminen koetaan elämänhallinnan tunteeksi sekä toiveikkuudeksi tulevaisuutta 

kohtaan. (Collin & Paloniemi & Rasku-Puttonen 2010, 175–188; Grönvall ym. 2011, 

121; Heikkinen & Heikkinen 2005; 127.) 

 

Voimaantumista voidaan pitää identiteetin työstämisenä, jonka avulla yksilö rakentaa 

omaa itseään. Yksilön voimaantumiseen liittyy tietoisuuden lisääntyminen omasta 

itsestään ja omista mahdollisuuksista sekä vaikuttaminen ja aktiivinen osallistuus 

ympäristöstään. Voimaantuminen on dynaaminen prosessi josta seuraa muutosvoima, 

joka lähtiessään liikkeelle vahvistaa itse itseään ja on luonteeltaan emotionaalinen. 

Edellytyksenä pidetään sitä, että ihmisillä on selvä identiteetti eli tietoisuus itsestään ja 

omasta asemastaan ympäristöstään. Toisia ihmisiä ei voi auttaa tai kohdata, jollei ole 

itse selvillä omasta itsetunnostaan. Kun yksilö on sisäisesti vahva, hän saa yhteyden 

siihen, kuka hän on yksilönä ja mitä hän tarvitsee. Havahtuminen omasta elämästään on 

tärkeää.  (Collin & Paloniemi & Rasku-Puttonen 2010, 175–188; Grönvall ym. 2011, 

121; Heikkinen & Heikkinen 2005; 127.) 

 

Voimakkaaksi ihmiseksi kasvaminen ja sisäisen voiman löytyminen ovat tärkeitä 

hyvinvoinnin ja jaksamisen kannalta, sillä voiman ja yhteyden kokemus suhteessa itseen 

on vahvistava. Muutoksessa on kysymys tasapainosta entisen ja uuden välillä. Omien 

vahvuuksien, mahdollisuuksien ja haavoittuvuuden, rajallisuuden ja joskus 

rajoittuneisuudenkin näkeminen ja hyväksyminen tarjoavat mahdollisuuden tunnistaa 

itsensä. Uuden mahdollisuuden tultua, yksilö voi purkaa rajoittuneita käsityksiään, joita 



18 
 

on saattanut tehdä itsestään. Uusi mahdollisuus ymmärtää itseään voi auttaa näkemään 

oman tarinansa ja sen vaikutuksen omaan toimintaansa sen mahdollistaen uusia 

tulkintoja. Tällaisessa kokemuksessa ihminen näkee itsensä objektiivina; tarkastelee 

itseään ja kehittää itseään. Loppujenlopuksi voimaantumisessa on kuitenkin kyse 

mielentilasta, uskosta ja toivosta suhteessa itseensä. Ihmisen voimaantuessa, hän saa 

ympärilleen suojakehän ja kourallisen vahvuutta. Yksilö ei haavoitu tai menetä 

voimiaan yhtä helposti kuin aikaisemmin. (Collin & Paloniemi & Rasku-Puttonen 2010, 

175–188; Grönvall ym. 2011, 121; Heikkinen & Heikkinen 2005; 127.) 

 

 

4.4 Fenomenologinen näkökulma 
 
Kirjallisuusterapian kannalta suuntaus on fenomenologia, missä fenomenologia kuvaa 

sanaa ilmiö. Fenomenologiassa korostetaan välittömän kokemuksen merkitystä. (Mäki 

& linnainmaa 2008, 5). Kokemus käsitetään ihmisen luottamuksellisena suhteena 

omaan todellisuuteensa, maailmaan jossa hän elää. Eläminen on kehollista toimintaa ja 

havainnointia ja samalla myös koetun ymmärtävää jäsentämistä. (Aaltola & Valli 2007, 

28–30.) 

 

Kokemus syntyy vuorovaikutuksessa todellisuuden kanssa. Kokemuksellisuus on 

ihmisen maailmasuhteen perusmuoto. Ihmisen suhde maailmaan on intentionaalinen. 

Intentionaalisuus tarkoittaa sitä, että kaikki merkitsee meille jotakin. Todellisuus ei ole 

neutraalia massaa, vaan jokaisessa havainnossa kohde näyttäytyy havaitsijan 

pyrkimysten, kiinnostusten ja uskomusten valossa. Kokemus muodostuu merkitysten 

mukaan. Merkitykset ovat fenomenologisen tutkimuksen kohde. Merkitysten tutkimisen 

mielekkyys perustuu oletukseen, että ihmisten toiminta on intentionaalista, 

tarkoitusperäistä ja että ihmisen suhde todellisuuteen on merkityksillä ladattua. (Aaltola 

& Valli 2007, 28–30. ) 

 

Fenomenologinen merkitysteoria sisältää myös ajatuksen, että ihmisyksilö on 

perustaltaan yhteisöllinen. Merkitykset, jotka avaavat meille näyttäytyvää todellisuutta, 

eivät ole meissä synnynnäisesti, vaan niiden lähde on yhteisö, johon jokainen kasvaa ja 

kasvatetaan. Yhteisön jäseninä meillä on yhteisiä piirteitä ja yhteisiä merkityksiä 
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vaikkakin jokainen yksiö on erilainen. Ihmisissä ei ole kiinnostavaa samanlaisuus tai 

tyypillisyys. Jokaisen yksilöllisyydellä on merkitystä. Inhimillinen todellisuus on 

merkitysten kyllästämää. Ulkoisesti samoilta näyttävät asiat ovat erilaisia ja hyvinkin 

erilaisilta näyttävillä asioilla on sama merkitys. (Aaltola & Valli 2007, 28–30. ) 

 

Kirjoittaessaan paperille ajatuksiaan on yhdessä tilanteessa käsialan harjoittelemista, 

toiselle terapiaa ja kolmannelle ajankäyttöä. Yksi tapa hahmottaa merkityksen lajeja 

perustuu ajatukseen merkityksistä viesteinä. Viestin lähettäjällä on jokin sanoma, jonka 

haluaa vastaanottajan ymmärtävän. Se millaiseksi vastaanottaja viestin ymmärtää, 

riippuu vastaanottajan aikaisemmista tiedoista ja kokemuksista. Ihmiset siis lähettävät 

toisilleen viestejä, jotka ymmärretään eri tavoin. Jokainen ihminen ymmärtää toisen 

ihmisen omista lähtökohdistaan. Koska olemme yksilöitä, koemme asiat eri tavalla. 

(Aaltola & Valli 2007, 28–30. ) 

 
 

4.5 Ryhmän merkitys 
 
Ryhmällä on oma prosessinsa. Prosessi alkaa ohjaajan haastattelulla ryhmän jäsenille 

ennen ryhmäistuntojen alkua. Keskustelulla haetaan pohja ryhmäkeskustelulle, 

säännöille ja jäsenen ennakko-odotuksista. Ryhmä voi olla avoin tai suljettu. Avoimeen 

ryhmään voidaan ottaa tilalle uusia jäseniä koko prosessin ajan. Ryhmän ollessa suljettu 

ryhmän jäsenet ovat koko prosessin ajan samoja henkilöitä. Suljetturyhmä luo 

turvallisuutta sekä luottamusta. (Lämsä 2011, 187; Mäki & Linnainmaa 2008, 25–27.) 

 

Sääntöjen kannalta on tärkeää, että on yhteiset pelisäännöt. Aikataulujen noudattaminen 

on tärkeä ryhmä prosessin kannalta. Luottamuksellisuus on ehdotonta, mitään toisten 

kertomaa asiaa ei saa kertoa ryhmätilanteen ulkopuolelle. Ryhmän jäseniltä vaaditaan 

kykyä ja halua keskittyä tehtäviin koko istunnon ajan. Osallistujilla tulee olla rohkeutta 

kertoa tunteistaan ja ajatuksistaan. Ryhmäläisten tulee osata kuunnella ja olla 

kiinnostunut muiden tuotoksista. Katsoessaan toisia ja puhuessaan toisille ihmiset 

välittävät hyväksyntää ja välittämistä. Erityisiä kaunokirjallisia kykyjä ryhmänjäsenillä 

ei tarvitse olla. Tärkeää on saada palautetta ja antaa sitä omista näkökulmistaan. Mitään 

loukkaavaa tai epäeettistä palautetta ei ohjaaja luonnollisesti salli. Palautteen tulee olla 

rakentavaa ja kannustavaa. Kaikkien ryhmässä tulisi osata kunnioittaa ryhmän jäsenten 
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haavoittuvuutta ja haluttomuutta joskus jakaa tunteita. (Lämsä 2011, 187; Mäki & 

Linnainmaa 2008, 25–27.) 

 

Ryhmän jäseniltä ei edellytetä erityisiä kirjallisia kykyjä. Ensisijaiset tavoitteet ovat 

terapeuttisia, tuotosten taso ja osaaminen ovat toissijaisia. Osallistumiseen riittää, että 

on kiinnostunut käyttämään kirjallisuutta välineenä ajatustensa työstämiseen. Ryhmän 

jäsenet eivät tule saamaan neuvoja itse kirjoittamiseen, tarkastelun kohteena ovat heidän 

persoonallisuutensa ja ajatusmallinsa. Terapia koostuu erilaisista harjoituksista, jotka 

puretaan yhdessä. Sopiva tekstin kirjoitusaika on yleensä kymmenen minuuttia. Tekstiä 

ei ole tarkoitus hioa, tekstien on tarkoitus olla rosoisia ja spontaaneja. 

Ryhmätyöskentely ei ole aina helppoa. Se saattaa sisältää tuskaa, surua, häpeää ja 

syyllisyyttä. Ryhmässä on mahdollista kokea että nämä tunteet ovat hyväksyttäviä ja 

luvallisia. (Mäki & Linnainmaa 2008, 91–93.) 

 

Ryhmässä on käsiteltävän aineiston lisäksi kolme vaikuttavaa tekijää: osallistuja, 

ohjaaja ja muut ryhmään osallistujat. Ohjaajan tulee havaita ryhmän henkilösuhteet sekä 

erilaiset tunteet ja jännitteet ryhmäläisten välillä. Hyvä ohjaaja ryhmälle on 

empatiakykyinen. Ohjaajan tulee olla kyky tiedostaa osallistuen mielenliikkeitä 

kuitenkaan yrittämättä hallita niitä. Ohjaajalla ei voi olla ennakkoluuloja ihmisryhmiä 

kohtaan. Ohjaaja pitää myös huolta että keskustelu etenee oikeaan suuntaan. Suotavaa 

olisi, että ryhmällä olisi kaksi ohjaajaa. Tällä tavoin palautetta saisi helpommin 

työskentelystä ja ohjaajan roolista. (Ihanus 2002, 245; Mäki & Linnainmaa 2008, 25.) 

 

Kliinisen kirjallisuusterapiaryhmän ohjaajan olisi hyvä olla osa hoitotiimiä. Osana 

potilaan hoitosuunnitelmaa, kirjallisuusterapiaryhmään osallistuminen on mielekästä. 

Ryhmän henkilöitä pohtiessa, pitää ottaa huomioon, että maaniset potilaat pystyvät 

keskittymään vain lyhyen ajan. Joillekin ryhmäläisille liian intensiiviset ärsykkeet 

voivat olla liian ahdistavia. Ohjaajan pitää huomioida valitessaan aineistoa, ettei se 

ruoki potilaan skitsoidisia fantasioita tai itsemurhahakuisuutta. Ohjaaja on peili, josta 

heijastuva kuva vaikuttaa ryhmän jäsenen itsetuntoon. Ohjaajan tulee aina säilyttää 

kunnioittava asenne vaikeastikin häiriintyneitä kohtaan. Ohjaajan asenne ei saa olla 

sairauskeskeinen vaan ihmiskeskeinen. Kaikki ihmiset kokevat surua, iloa, kaipausta, 

yksinäisyyttä sekä rakkautta ja haluamme löytää paikan yhteisössämme. Ryhmässä 
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osallistujat saavat kokea yhteisyyttä, jatkuvuutta ja positiivista vuorovaikutusta. (Ihanus 

2002, 245; Mäki & Linnainmaa 2008, 25.) 

 

Ohjaajan ei tulisi ensimmäisenä kommentoida ryhmän jäsenten tekstejä, koska se voi 

lamaannuttaa ryhmän jäseniä. Ohjaajan ajatukset koetaan usein ainoina oikeina eikä sen 

jälkeen uskalleta kertoa omia mielipiteitään. Tarkoitus on että, osallistujat lukevat omia 

tekstejään ja muut ryhmäläiset kommentoivat niitä ja mitä niistä tulee mieleen. Ohjaajan 

tulee painottaa ryhmäläisiä kirjoittamaan totuus. (Lamott 1995, 3; Mäki & Linnainmaa 

2008, 101.) 
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5 OPINNÄYTETYÖ PRODUKTIONA  
 
 

5.1 Toiminnallinen opinnäytetyö 
 

Kehittämispainoteinen opinnäytetyö toteutetaan tuotekehittelynä tai 

kehittämishankkeena. Kehittämispainotteisesta työstä voidaan käyttää nimeä 

toiminnallinen opinnäytetyö. Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena on käytännön 

toiminnan ohjeistaminen, opastaminen, toiminnanjärjestäminen tai järkeistäminen tai 

uusien palveluiden suunnittelu, mallintaminen ja toteuttaminen. 

Kehittämispainotteisessa työssä yhdistyvät käytännön toteutus sekä raportointi. (Vilkka 

& Airaksinen 2004, 9.) 

 

Kehittämispainotteiset opinnäytetyöt voidaan jakaa kahteen pääryhmään. 

Tuotekehittelyyn eli produktioon, jossa lopputuloksena on uusi konkreettinen tuote tai 

palvelu sekä kehittämishankkeisiin, jossa kehitetään ja kokeillaan uusia 

toimintamenetelmiä ja työtapoja. (Eerola-Ockenström & Kalmari & Kiviranta 2010, 

34.) 

 

Tuotekehittely eli produktio on yleensä kertaluonteinen ja lyhyt kestoinen prosessi, 

jonka tarkoituksena on tuottaa palvelu tai tuotos jollekin ryhmälle käyttöön ja samalla 

kehittää työvälineitä käytännön toimintaan. Tuotekehittelyyn kuuluu tuotteen tai 

palvelun valmistelu ja suunnitteluprosessi sekä kokeilu tai toteutus, arviointi ja 

mahdollinen markkinointi. (Eerola-Ockenström & Kalmari & Kiviranta 2010, 34.) 

 

 

5.2 Produktion tavoitteet 
 

Produktion tavoitteena on osoittaa, että kirjoittaminen on voimaannuttavaa ja 

kirjoittamalla pystyy ilmaisemaan itseään helposti. Ryhmä auttaa puhumaan vaikeista ja 

kielletyistäkin asioista. Kun toiset puhuvat ongelmistaan, saa toisten sanat havaitsemaan 

omia ongelmiamme kirjoitetun ja luetun tekstin kautta. Tekstin kautta vaikeat asiat 

tulevat lähestyttävimmiksi. Haluan, että kirjoittamisesta jää positiivinen kokemus ja se 
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kannustaa jatkamaan harrastusta kurssin jälkeenkin. Haluan luoda ilmapiirin, jossa 

yksilö pystyy tekemään yhteistyötä ja kokea luovuuden kokemuksia. Jokaisesta 

ihmisestä löytyy luovuutta.  

Luovuus on arvokas voimavara kun ihmisellä on elämässään vaikeuksia ja juuri luova 

työskentely mahdollistaa muutoksen. Kirjoitetuissa teksteissä on aina mukana enemmän 

kuin kuvitellaan, siinä on mukana koko ihmisen elämän historia. Tärkeää on, että 

kirjoittajalta löytyy kiinnostusta tekstiin ja olennaisinta on tekstien muodostama 

etäisyys. Useinkaan tulokset eivät näy heti, vaan ryhmässä syntyneet oivallukset alkavat 

itämään. Tällaiset oivallukset kantavat hedelmää vuosienkin päästä. Tarinat tekevät 

työtään ryhmäläisten alitajunnassa ja parhaimmillaan tulevat esiin hyvänä omanarvon 

tuntona ja luottamuksena elämään. (Mäki & Linnainmaa 2008, 71–91.) 

 

Haluan mahdollistaa ihmisille eheyttäviä kokemuksia myös ryhmässä sekä tukea ja 

luottamusta toisistaan. Ryhmän tavoitteena on parantaa reagointikykyä, lisätä 

itsetuntemusta, selkeyttää ihmissuhteiden kiemuroita ja avartaa nykyistä todellisuutta. 

Reagointikyvyn paraneminen näkyy neljällä eri osa-alueella: mielen ja mielikuvituksen 

stimulointi, kauneuden eheyttävä kokeminen, kiintopiste huomion keskittämiselle sekä 

tunteiden tunnistaminen ja ymmärtämisen lisääntyminen. Itsetuntemuksen lisääminen 

ilmenee harjoituksista saamina oivalluksina, keskusteluina sekä arvioidessa itseään 

loppukirjoituksessa. Ihmissuhteiden selkiintyminen näkyy ryhmän jäsenten pohtiessa 

perhettään, parisuhdettaan ja yksinäisyyden kokemusta; he saavat myös oivalluksia 

ihmissuhteista ja niihin liittyvistä tunteista. Todellisuuden avartuminen 

kirjallisuusterapiassa tarkoittaa sitä, että realistinen suhtautuminen lisääntyy. 

Ryhmäprosessi syvenee vaiheittain (tunnistaminen, tutkiminen, vastakkain asettaminen 

ja omaksuva soveltaminen). Kaikki ryhmän jäsenet työstävät erivaiheita istuntojen ajan. 

(Mäki & Linnainmaa 2008, 91.) 

 

Kirjoittamisella ryhmässä on vuorovaikutuksen kannalta neljä päätavoitetta: 

reagointikyvyn parantaminen, itsetuntemuksen lisääminen, ihmissuhteiden 

selventäminen ja todellisuusorientaation avartuminen. Reagointikykyyn tähtäävä 

kirjoittaminen pyrkii stimuloimaan mieltä ja mielikuvitusta. Mielikuvituksen avulla 

osallistujat irtaantuvat tilanteesta ja näkevät asian avarammin. Avarasta perspektiivistä 

kauneuden havaitseminen tarjoutuu paremmin. ja tilaisuus eheyttävään kokemukseen 

avautuu. Kirjoittaminen kehittää reagointikykyä siten, että se tarjoaa erilaisia kohteita, 
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joihin huomio voi kiinnittyä ja joka auttavat reaktion selvittämistä. Lopulta 

reagointikyvyn vahvistuminen näkyy osallistujan tavassa tunnistaa ja ymmärtää 

tunteitaan. Itsetunnon lisääminen on tärkeä tavoite. (Ihanus 2002, 89.) 

 

Osallistujat käyttävät aineistoa peilinä, josta osallistuja voi tarkastella itseään ja kehittyy 

ryhmän kanssa käydyssä keskustelussa. Koska ei ole olemassa ”oikeita mielipiteitä”, 

ryhmä on täydellinen tilaisuus mielipiteiden ilmaisuun. Lisäksi vuorovaikutus kehittää 

osallistujan ihmissuhteita. Yksinäisyys on yleensä yksin koettu kipu. Kirjoittamisen 

prosessi pyrkii samaistumisen kokemukseen materiaalin sekä keskustelun myötä. 

Viimeinen vuorovaikutustavoite on todellisuusorientaation laajeneminen. Mitä 

realistisemmin osallistuja pystyy ymmärtämään ulkopuolisen todellisuuden, sitä 

paremmin hän tulee toimeen oman elämänsä kanssa ja siihen kuuluvan todellisuuden. 

Tavoitteet eivät kuitenkaan ole ohjelmoitavissa. Tavoitteet ovat terapeuttisia ja 

ehtymättömiä. Vuorovaikutuksellisen terapeuttisen kirjoittamisen kasvun ja 

eheytymisen prosessi tapahtuu kirjoittamisen jälkeen ohjatussa keskustelussa. 

Parhaimmillaan prosessista seuraa uusi, syvempi itsetuntemus, joka vaikuttaa 

käyttäytymiseen ja asenteisiin. (Ihanus 2002, 89.) 

 
 

5.3 Produktion suunnittelu 
 
Idea kirjoituskurssin pitämisestä oli pyörinyt mielessäni jo pitkään mutta aloitin 

produktion suunnittelun syksyllä 2010. Aloin aluksi kerätä materiaalia teoriani tueksi 

sekä etsiä yhteistyökumppania ja tiloja kirjoituskurssin pitämiseen. Halusin toteuttaa 

kurssini mielenterveyskuntoutujille, koska tunsin että he hyötyisivät voimaantumisen 

kokemuksista kaikista eniten. Kirjoittamisesta hoitokeinona hyötyvät parhaiten ne, jotka 

kirjoittamalla pystyvät yhdistämään kokemuksensa asiasisältöä, tunnekokemusta ja 

kykenevät rakentamaan prosessinomaisesti omasta vaikeasta kokemuksestaan 

yhtenäisen, eheän kertomuksen. Parhaiten kirjoittamisesta on hyötyä sellaisille 

ihmisille, jotka ovat haluttomia tai vaivaantuneita käsittelemään heille arkoja asioita 

puhumalla. (Ihanus 2009, 78.) 

 

Otin yhteyttä Klubitalo Sarastukseen ja he olivat kiinnostuneita tarjoamistani 

mahdollisuuksista jäsenilleen. Kuntouttava auttamistyön pohja on tukea toimintakykyä 
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eikä tuijottaa sitä, mikä on sairasta (esimerkiksi oireita). Sen takia halusin kiinnittää 

huomioni terveisiin ja toimiviin alueisiin. Päätin tietoisesti, että en halua tietää ennen 

kurssin aloittamista mitään jäsenten mahdollisista mielenterveysongelmista koska 

ajattelin sen vaikuttavan ajatuksiini ja luovan ennakkoluuloja. Kuitenkin niin, että 

halutessaan kirjoittaja sai kertoa menneisyydestään. Päätin vaatia kirjoittajilta 

ainoastaan rehellisyyttä. Syksyn 2010 keskityin keräämään materiaalia ja pitämään 

yhteyttä Klubitaloon heidän odotuksistaan ja tarpeistaan. Pyysin tutkimusluvan 

Tukiranka ry:tä, joka oli myönteinen. Kirjoituskurssi pääsi käynnistymään keväällä 

2011 ja kesti viisi kertaa. 

 
 

5.4 Kohderyhmänä mielenterveyskuntoutujat 
 

Kirjallisuusterapian kenttä on laaja ja kirjava ja aluksi sitä harjoitettiinkin pääasiassa 

kliinisellä puolella ja psykiatrisissa hoitolaitoksissa sekä päihdeongelmaisten 

hoitoyksiköissä. (Suomen kirjallisuusterapia yhdistys ry i.a.). Nykyisin 

kirjallisuusterapian käyttö on monimuotoista ja kirjallisuusterapeuttisia menetelmiä 

voidaan käyttää monissa eri yhteyksissä, eri ryhmissä ja yksilötasolla sekä eri-ikäisten 

ihmisten kanssa. (Ihanus 2009, 21).   Kirjallisuusterapiaa voidaan käyttää kliinisessä 

työssä (terveydenhuolto, mielenterveystyö), kuntoutuksessa (päihderiippuvaisuuden ja 

muiden addiktioiden hoito ja ehkäisy), itsehoidossa ja itsetuntemuksen laajentamisessa 

ja ennalta ehkäisevässä mielenterveystyössä. Nykyiset tutkimukset ovat todenneet, että 

traumaattiseen tai vaikeaan stressikokemukseen liittyvistä ajatuksista ja tunteista 

kirjoittaminen voi jo lyhytkestoisenakin toimintana edistää traumaattisen kokemuksen 

työstämistä ja edistää fyysistä hyvinvointia. Taas neutraalisti kirjoittamisella tai 

traumaan liittyvien tosiasioiden muistiin panemisella ei ole samanlaista vaikutusta 

kokemuksen työstämisen kanssa. (Ihanus 2002, 25; Mäki & Linnainmaa 2008, 46.) 

 

Kirjoittamalla tunteista on myös myönteinen vaikutus sekä fyysiseen että psyykkiseen 

hyvinvointiin. Jopa päiväkirjaa kirjoittaessa ihminen selkeyttää ja jäsentää ajatuksia ja 

tunteitaan. Päiväkirjan ei kuitenkaan tarvitse olla varsinaisesti kirja, pelkkä paperinpala 

toimii päiväkirjana, jonka voi repiä jos se tuntuu uhkaavan ihmisen yksityisyyttä. 

Papereiden säilyttämisellä ei ole merkitystä, sillä vaikutus on jo alkanut kirjoittamisen 

hetkellä. Tärkeää olisi tuoda tekniikat mielenterveysasiakkaita kohti, jotta jokainen voisi 
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hyötyä luovuudesta.  Kuka tahansa, joka haluaa oppia itsetuntemusta sekä oppia 

tiedostamaan tunteensa ja vaikuttimensa, voi hyötyä kirjallisuusterapiasta. (Ihanus 2002, 

25; Mäki & Linnainmaa 2008, 46; Suomen kirjallisuusterapia yhdistys ry i.a.) 

 

 

5.5 Oppimisympäristö-klubitalotoiminta 
 

Kansainvälinen klubitalojen kehittämishanke (The international center for Clubhouse 

Development, ICCD) on maailmanlaajuinen verkosto yhteisöjä, jotka pyrkivät luomaan 

mahdollisuuksia mielenterveysongelmien kanssa eläville ihmisille. ICCD kehittää 

klubitaloiksi kutsuttuja ohjelmia eri paikkakunnilla ympäri maailmaa. (Puumalainen 

ym. 2003, 163.) Klubitalomalli sai alkunsa vuonna 1948 New Yorkissa. Liike on 

kehittynyt kuntoutujien omista tarpeista ja heidän ehdoillaan klubitalomallin 

mielenterveyden avohoidon tueksi jotta he voisivat palata vallitsevaan yhteiskuntaan 

työntekijöinä. Klubitalotoiminta on organisoitua psykososiaalista kuntoutusta, jonka 

tavoitteena on normalisoida jäsentensä asema ja rooliverkko yhteiskunnassa. Klubitalot 

tarjoavat jäsenilleen päivittäin toteuttavan ohjelman, siirtymätyöpaikoissa työskentely- 

mahdollisuuden, asunto-ohjelman sekä vapaa-ajanohjelman. (Puumalainen ym. 2003, 

10; Vuorinen & Liskola & Varanka 1995, 8.) 

 

Tukiranka ry perustettiin 1999. Yhdistyksen toiminta perustuu mielenterveystyön 

yhteistyölle Porin seudulla. Tukiranka ry:n tarkoituksena on edistää ja tukea 

mielenterveystyötä eri yhdistysten ja yhteisöjen sekä virallisten tahojen kanssa. 

Yhdistys on kuntoutujalähtöinen, yhteistyöhaluinen ja keskusteleva, vapaaehtois- ja 

ammattityötä kehittävä. Tukiranka ry:n toimialueena on Satakunta. Tukiranka ry:n 

toimintoja ovat tuetun asumisen palveluja mielenterveyskuntoutujille Harjavallassa 

(Hiitteenhovi) sekä klubitalo toiminta (Porin Klubitalo Sarastus) Porissa. (Tukiranka ry 

2009; 2, 11–14.) 

 

Klubitalo Sarastus on henkilökunnan ja psyykkisesti sairastuneiden henkilöiden 

muodostama kuntouttava työpainotteinen työyhteisö. Klubitalon toiminta alkoi Porissa 

2002. Klubitalojen toimintaa ohjaavat ICCD:n laatusuositukset, jotka määrittelevät 

klubitalojen yhtenäiset kuntoutukseen liittyvät toimintamallit ja eettiset periaatteet. 
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Klubitalo Sarastuksen taustayhdistyksenä toimii Tukiranka ry. Klubitalo Sarastuksen 

jäsenmäärä oli vuoden 2009 lopussa 157 henkilöä, joista aktiivisia oli 73. Jäsenten 

keski-ikä oli n.40 vuotta. Noin puolet aktiivijäsenistä käy klubitalolla vähintään kahtena 

päivänä viikossa. Klubitalomalli perustuu kuntoutujalähtöisyydelle ja vertaistuelle. 

Kuntoutuslähtöisyys toteutuu päivittäin eri yksiköissä tapahtuvien työjakojen kautta. 

Lisäksi klubitalolla on käytössään kotiyksikkötoimintamalli, jossa jokainen jäsen 

valitsee itselleen kotiyksikön, jossa pääasiallinen työskentely tapahtuu. 

Kotiyksikkövaihtoehdot ovat ravintolayksikkö Hyvätuuli-, hallinto- tai tyl- ja 

opintoyksikkö. (Tukiranka ry 2009; 2, 11–14.) 
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6 KURSSIN TOTEUTUS 
 
 
Ennen kuin aloitin kurssin suunnittelun, otin yhteyttä useampaan 

mielenterveyskuntoutusta tuottavaan palveluun. Klubitalo Sarastus otti ideani vastaan 

positiivisesti ja päätimme tehdä yhteistyötä opinnäytetyöni suhteen. Kävin syksyllä 

2010 tutustumassa Klubitalo Sarastukseen ja pidin pienen puheen ideastani ohjaajille ja 

jäsenille. Päätimme että kurssi kestäisi viisi kertaa ja alkaisi keväällä 2011 kurssilaisten 

haastattelulla. Kirjoitin tutkimusluvan Tukiranka ry:lle, josta sain sähköpostitse 

hyväksytyn tiedon, lähetin myös kirjallisen lomakkeen tutkimusluvasta Harjavaltaan 

Tukiranka ry:lle.  

 

Aloin keräämään kirjallisuutta kurssin suunnitelmaa varten tutustumalla niihin. Teorian 

ja oman mielikuvituksen pohjalta loin teemoja myötäilevän kurssisuunnitelma. Kurssi 

alkoi kurssilaisten haastattelulla ja loppui kirjalliseen palautteeseen ryhmäläisten 

kanssa. Vaikka minulle tarjottiin mahdollisuutta käyttää kurssilla tietokeita, halusin, että 

kurssilaiset käyttävät kirjoittamiseen kynää ja paperia. Käsin kirjoittaessa kynän ja 

sydämen yhteys ei rikkoudu. Varsinaisia kurssin teemoja oli viisi: Minä, lapsuus, oma 

historia, kirjeet ja elämä nyt ja tulevaisuudessa. Jokaisella kurssikerralla oli samanlainen 

rakenne mutta erilainen teema. Jokainen kirjoituskerta alkoi spontaanilla kirjoituksella 

joka kesti viisi minuuttia. Kirjoituksen tarkoituksena oli lämmittely, jonka avulla sai 

avata sen aamun ajatuksia ja herätä kirjoittamiseen. Seuraavaan tehtävään varattiin 10–

20 min, joka oli teemaan liittyvä tehtävä. Lisäksi viimeinen tehtävä, jolle varattiin aikaa 

10-20min, oli varsinainen teeman päätehtävä. Jokaisen kirjoituksen jälkeen varattiin 

aikaa pienelle keskustelulle ja kannustin aina ryhmäläisiä lukemaan omia tekstejään 

muille ja kertomaan omia tuntemuksiaan tehtävän teosta ja sen herättämistä tunteista. 

Pidin koko kurssin ajan havaintopäiväkirjaa tunteista ja ajatuksistani. 

 

 

6.1 ”Haluan kirjoittaa värejä ja sävyjä, makuja ja tuoksuja” 
 
Ensimmäinen tapaaminen talolla ei ollut varsinainen tapaaminen ryhmän kanssa, vaan 

tarkoitus oli haastatella mahdollisia ryhmään tulijoita. Haastattelun tarkoituksena oli 

kartoittaa kysymyksiä kuten kuka osallistuja on ja minkälaisia kokemuksia hänellä on 
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kirjoittamisesta. Haastattelun yhteydessä oli tarkoitus puhua opinnäytetyöni 

tarkoituksesta.  

Haastattelemalla osallistujia saadaan kokonaiskuva ryhmänjäsenistä, heidän toiveistaan 

ja tarpeistaan. Tuleva ryhmäläinen saa myös haastattelussa tietoa siitä, onko hän valmis 

ryhmätyöskentelyyn. Ohjaaja muodostaa alkuhaastattelussa kuvan osallistujan sen 

hetkisestä elämäntilanteesta, ja siitä mitä hyötyä ja haittaa ryhmästä juuri tälle ihmiselle 

voi olla. Ryhmätyöskentely ei sovi akuutissa itsemurhavaarassa oleville. 

Alkuhaastattelu tehdään ryhmään haluaville myös, että turhilta keskeytyksiltä 

vältyttäisiin ryhmän kulkiessa eteenpäin. Alkuhaastattelussa pyritään valitsemaan 

ryhmään henkilöitä jotka voivat sitoutua prosessiin. (Mäki & Linnainmaa 2008, 27.) 

 

Paikalle tuli kaksi ihmistä, joten päätin luopua haastatteluista sen varsinaisessa 

merkityksessä, keskustelin kuitenkin paikalle saapuneiden kahden ihmisen kanssa 

heidän toiveistaan ja ajatuksistaan. Klubitalo onnistui houkuttelemaan seuraavalla 

viikolla alkavalle kurssille 11 ihmistä ja ryhmä kokoontuisi aina tiistaisin klo 10.30.  

Ryhmälle on tärkeää tulla selväksi ryhmän kokoontumisajat, koska ne eivät saa muuttua 

ryhmän alettua. Muutokset tuovat ryhmään turhaa levottomuutta ja työskentely 

häiriintyy muutoksista. Samalla tulee päättää, onko ryhmä avoin, puolisuljettu vai 

suljettu (Havaintopäiväkirja; Mäki & Linnainmaa 2008, 29-31.) 

 

Päätin, että kurssi pysyy aluksi avoimena koska en ollut enää varma kuinka ihmiset 

tulisivat käymään ryhmässä lähtökohdan ollessa niin epävarma. Lopulta kurssin aloitti 

kuitenkin seitsemän henkilöä jotka pysyivät mukana loppuun asti. 

Avoimeen ryhmään saa kuka tahansa tulla missä vaiheessa tahansa ja siinä voi vierailla 

silloin tällöin kun itsellä tuntuu hyvältä. Puolisuljettuun ryhmään otetaan uusia jäseniä, 

jos joku ryhmän jäsenistä jää pois kesken kaiken. Suljetun ryhmän kokoonpano on 

jokaisella kerralla sama. Asiakkaalla on aina oikeus lopettaa työskentely, jos ei koe sitä 

mielekkääksi. Jos joku kuitenkin jää pois ryhmästä, tilalle ei enää oteta uusia jäseniä. 

(Havaintopäiväkirja; Mäki & Linnainmaa 2008, 100.) 

 

 

 



30 
 

6.2. ”Kasa tyhjiä paperiarkkeja” 
 

Ensimmäisen kerran kokonaisuudessaan ryhmä kokoontui 25.1.2011. Paikalle oli 

saapunut seitsemän henkilöä, joita sitoi paikoin ja toisin yhteinen mielenkiinto 

kirjoittamiseen. Teemaksi olin valinnut ”minä”-aiheen. Olin ostanut aikaisemmin 

kirjoittajille välineitä, jotta mikään ei olisi este kirjoittamiselle. Ostin jokaisella myös 

oman henkilökohtaisen kansion sekä paksun arkin konsepti-paperia, ettei sekään 

loppuisi kesken.  

 

Halusin aloittaa jokaisen kirjoituskerran lyhyellä, spontaanilla viiden minuutin 

kestävällä kirjoitus-harjoituksella, jotta yksilö pääsisi kirjoittamisen makuun ilman 

varsinaista aihetta. Päivän teemana oli tarkastella itseään, joten kirjoittajat saivat valita 

itselleen kuvan etukäteen valitsemistani korteista. Pyysin kirjoittajaa valitsemaan kuvan, 

joka tuntui eniten omalta ja pyysin heitä kirjoittamaan, mitä tapahtui ennen kuvan 

ottohetkeä tai kuvaamisen jälkeen, ketä ihmiset korteissa ovat. Erilaisten kuvakorttien 

avulla ryhmäläisillä on mahdollisuus tuottaa omia tarinoita. Kuvakortit voivat olla 

pelikorttien kokoisia tai suurempia ja niissä voi olla eri aihepiirien kuvia. Korteissa, 

joissa on eri sukupuolten ja eri-ikäisten ihmisten kasvokuvia, voidaan käydä läpi 

ihmissuhteita ja erilaisia elämäntilanteita. Erilaisia kortteja on saatavilla esimerkiksi 

Ensi- ja turvakotien liitosta ja Pesäpuu ry:stä. Jokaisen tehtävän välissä on varattu aikaa 

keskustelulle sekä omien tekstien lukemiseen. Tulosten saaminen aikaan ja palautteen 

antaminen sekä palautteen saaminen on keskeinen osa ryhmäprosessia. Jos ryhmän 

jäsen ei halua jakaa tekstejään on se myös sallittua. (Havaintopäiväkirja; Mäki & 

Linnainmaa 2008, 28.) 

 

Varsinaisena päivän päätehtävänä oli kirjoittaa luonnesketsi, jonka tarkoitus oli 

tarkastella kirjoittajan persoonaa. Käytössä oli kuitenkin useampi aihe, joten kirjoittaja 

sai valikoida myös helpomman vaihtoehdon itselleen. Luonnesketsi on kirjoitettu 

kuvaus henkilöstä tai osasta itseään. Luonnesketsi auttaa tunnistamaan piirteemme, joita 

heijastamme toisiin ihmisiin. Tehtävä auttaa keräämään tietoa ja tutustumaan eri osiin 

itsessä. Luonnesketsin voi kirjoittaa ihmisestä, jota ihailee ja jonka tuntee hyvin (auttaa 

tunnistamaan positiivista mallintamista), ihmisestä, joka saa sinut vihaiseksi tai 

masentaa sinua (voi tunnistaa, heijastaako kirjoittaja omia tunteita toiseen), ystävistä 

(jakaakseen tunteensa ja yhteytensä merkityksellä tavalla) tai itsestään toisen henkilön 
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näkemänä (nähdäkseen miltä itse näyttää toisen silmissä). Luonnesketsissä voidaan 

kirjoittaa hyvistä ja huonoista puolista, tärkeydestä ja tunteista. Luonnesketsi voi olla 

myös lista ominaisuuksista ja tunteista. Ensimmäiseltä kerralta jäi mieleen positiivinen 

ja odottava tunnelma. Itsekin olin todella jännittynyt kuinka hyvin osaan ohjata ryhmää. 

Ilmapiiri oli kuitenkin toiveikas ja ensimmäinen kerta hyvinkin onnistunut. 

(Havaintopäiväkirja; Mäki & Linnainmaa 2008, 160.) 

 

 

6.3 ” Pikku peikko takkutukka, pitkä häntä, risa sukka..”  
 

Toisen tapaamiskerran teemana oli lapsuus. Kirjoituskerta alkoi pohdiskelemalla tarinan 

ja elämänsyntyä. Palasimme ajassa taaksepäin tutustumalla erilaisiin onnittelukortteihin 

joissa oli värssyjä vastasyntyneille. Palasimme muistoissamme aikaan kun vauva 

haetaan ensimmäisen kerran synnytyssairaalasta ja pääsee ensimmäistä kertaa kotiin. 

Tarkastelimme kysymyksiä kuten millaiseen kotiin lapset syntyvät, ketä siellä odottaa? 

Onko odotus iloinen vai surullinen? Tehtävänä kirjoittajat joutuvat pohtimaan omaa 

lapsuuttaan ja millaista se on ollut. Heidän piti palata ajassa taaksepäin ja pohtia sitä 

kotiaan mihin he ovat syntyneet. Päivän teemana oli oma lapsuus, niin olin valinnut 

pöydälle tarkasteltavaksi myös erilaisia satukirjoja. Valitsin mahdollisimman erilaisia 

satuja: Astrid Lingren: Peppi Pitkätossu, Walt Disney: 101 dalmatialaista, Sinikka ja 

Tiina Noppola: Risto Räppääjä, Michael Bond: Karhuherra Paddington jne. Tehtävänä 

oli kirjoittaa satu tai vaihtoehtoisesti jatkaa oman lapsuutensa tarinaa satujen tarinoita 

hyväksi käyttäen.  

 

Sadut ovat syntyneet pitkän ajan kuluessa kertomaperinteenä sukupolvelta toiselle. Juuri 

nämä vanhat sadut, joita tänä päivänä luetaan lapsille, ovat ajassa kestäneitä satuja. 

Sadut antavat lapsille samaistumiskohteita ja toimivat hoidollisesti, tällaisia satuja ovat 

esimerkiksi Grimmin sadut. Sadut ja tarinat ovat hoidollisia monella tavalla ja antavat 

mahdollisuuden luoda mielikuvia. Sadut, tarinat ja myytit kertovat ihmisen sisäisestä 

kasvusta paremmin kuin teoreettinen kuvaus. Hyvissä saduissa on aina olemassa hyvän 

ja pahan taistelu, jonka avulla lapsi pystyy asettumaan eri rooleihin ja kokemaan niin 

pelon kuin onnistumisenkin tunteita. Tärkeää on tarjota ihmisille mietiskeltäväksi satu, 

joka tarjoaa vertauskuvallisen muodon ongelmalle. Sadun toiveet ja keinot ja 
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koettelemukset viittaavat ihmisen epätoivoon joista selvitään ja satu auttaa löytämään 

tien ulos epätoivosta, samalla tavoin kuin sadun omat sankarit. Sadut myös lohduttavat 

ja antaa tulevaisuuden toivoa pitäen sisällään onnellisen lopun. Sadut vahvistavat 

minuutta ja auttavat herättelemään ja tunnistamaan tunteita kun ne ovat kadoksissa.  

 

Osallistujat pitivät todella paljon syntymään palaavasta tehtävästä ja se toimi hyvin. 

Lapsuuden muistelu lähti hyvin käyntiin ja kirjoittajilla ei näyttänyt olevan 

minkäänlaisia ongelmia lähteä kirjoittamana aiheesta. Sadut herättivät kirjoittajissa 

selvää mielenkiintoa ja kiinnekohtia menneisyyteen. Kertomus omasta lapsuudestaan toi 

kirjoittajille paljon muistoja mieleen ja osa kirjoittajista innostui lukemaan 

kirjoittamiaan muistelmiaan lapsuudestaan ja saivat positiivista palautetta muilta 

kurssilaisilta. (Havaintopäiväkirja; Ihanus 2002, 39; Mäki & Linnainmaa 2008, 36.) 

 

 

6.4 ”Puu etsii latvoilleen juuriensa muotoa” 
 

Kolmas teema kosketti omaa historiaa ja onkin opinnäytetyöni nimi. Tarkoitus oli 

pohtia omaa yksilöllisyyttään ja sitä mitä olemme tänä päivänä ja miksi. Aloitin 

teemaan liittyvän tehtävän sillä tavalla, että piirsimme puun kuvan itsellemme. Jokainen 

piirsi oman puun johon kirjoitti jokaisen merkittävän asian tai tapahtuman puun oksille, 

juuriston kuvaten menneisyyttä ja latvan kuvaten tulevaisuutta niin pitkälle kuin sitä 

halutaan kuvitella. Ryhmälle muistelu on tärkeää, mikä tulee ilmi oma puu-mallista. 

Puu piirretään ja sen oksille tulee ryhmäläisille tapahtuneita merkittäviä asioita. Puuhun 

voi lisätä vuosilukuja tai piirtää asioita. Tärkeintä on, että ryhmäläinen hahmottaa oman 

elämänsä ja asiat, jotka vaikuttavat siihen, mitä he ovat tänä päivänä. Kirjoittajan on 

helpointa aloittaa lapsuudesta ja kirjoittaa niin rehellisesti kuin pystyy siinä 

järjestyksessä kun ne tulevat mieleen. ”Puu etsii latvoilleen juuriensa muotoa” on 

kirjoittajille muistamisen arvoinen lause ja pyysin kirjoittajia kirjoittamaan sen omaan 

puuhunsa ja mutustella sitä kotona. Keskelle runkoa kirjoitetaan päivämäärä. (Ihanus 

2002, 133; Lamott 1995; 4.)  

 

Päivän toisena tehtävänä oli kirjoittaa mitä ajatuksia tämä oma puu meissä herättää tai 

vaihtoehtoisesti sai kirjoittaa jostain merkittävästä tapahtumasta elämässä. 
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Kotitehtävänä sai tehdä oman verkostomallin, josta ilmeni kuka auttaa jos elämässä 

ilmenee kriisi. Verkostomallia tehtäessä tutkinnankohteena on omat rajat ja toisen 

auttamisen rajat. Paikalta puuttui henkilöitä ja osa kurssilaisista saapui myöhässä mikä 

häiritsi kurssilaisten keskittymistä. Oma puu tehtävä vaikutti kuitenkin hyvältä ja 

kurssilaiset paneutuivat siihen tosissaan ja lopulta aika loppui kesken. 

(Havaintopäiväkirja; Mäki & Linnainmaa 2008, 96.) 

 

 

6.5 ”Sinulle on postia” 
 

Neljäs teema oli kirje. Olin valmistellut ryhmälle erilaisia musiikkinäytteitä. Tehtävänä 

oli kuunnella musiikkia ja kirjoittaa paperille se, mitä se musiikki toi mieleen: tunteita, 

värejä ja ajatuksia. Musiikki nostaa esiin tunteita ja muistoja. Musiikki rauhoittaa, ja sitä 

voidaan käyttää harjoitusten apuvälineenä sekä rikastuttajana. (Ihanus 2002, 85). 

 

Varsinaisena teematehtävänä olivat kirjoittamattomat kirjeet. Tarkoituksena oli 

kirjoittaa kirje joillekin ihmisille joille haluaa sanoa jotain mutta ei ole ikinä pystynyt 

sanomaan. Lisätehtävänä opastin, että jos tuntuu, ettei halua säilyttää kirjettä, sen saa 

repiä. Ohjeistin kuitenkin, että kaikista suurimman hyödyn tehtävästä saa irti, jos sen 

lukee illalla kotona tyhjälle tuolille samalla kuvitellen, että kyseinen henkilö, jolle kirje 

on tarkoitettu, istuisi tuolilla. Kirje harjoituksella on puhdistava vaikutus, ja toiminnalla 

voi saada raastavan ihmissuhteen päätökseen tai jättää hyvästit kuolleelle. Lähettämättä 

jätettyä kirjettä voidaan käyttää tunneristiriitojen käsittelemiseen. (Ihanus 2009; 71).  

 

Aikaisemmin ennen tekstiviestejä ja Internetiä oli tavallista että ihmiset purkivat 

tuntojaan kirjoittamalla. Ihmiset kirjoittivat kirjeitä tai kortteja. Kirjeeseen saattoi laittaa 

sen, mitä oli kasvotusten hyvin vaikea sanoa. Kirjeen saatuaan toisen oli mahdollista 

pysähtyä viestin ääreen ja tutkia, millaisia ajatuksia se itsessä herättää. 

Kirjallisuusterapiassa kirjettä voidaan käyttää terapian välineenä. Osallistuja voi 

kirjoittaa kirjeen esimerkiksi äidilleen, isälleen, entiselle kumppanilleen tai 

pahantekijälleen. Kirjettä ei ole tarkoitus koskaan lähettää. Osallistuja voi laittaa 

kirjeeseen sensuroimatta kaikki ajatuksensa ja tunteensa. Kirjeeseen sisältyy paljon 
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menettämisen pelkoa, anteeksiantoa, hyvitystä, surua, kaipausta ja iloa. 

(Havaintopäiväkirja; Mäki & Linnainmaa 2008, 88.) 

 

Kurssilla oli muuten mielekäs tunnelma, mutta todella moni kurssilainen saapui 

myöhässä. Yritin pysyä positiivisena, mutta tunsin itseni kireäksi ja hermostuneeksi. 

Kuuntelimme kurssilaisten kanssa musiikkia, mutta keskeytykset herpaannutti 

kirjoittamisen jatkuvasti ja kirjoitukset jäivät lyhyiksi tai ilman yhtään sanaa. Kirje-

tehtävän kurssilaiset kokivat helpoksi sekä vaikeaksi. Kirje-tehtävä paljasti kurssilaisten 

erilaiset menneisyydet sekä tärkeiden asioiden kirjoittamisen helppoudet ja vaikeudet. 

(Havaintopäiväkirja.) 

 

 

6.6 ”matkalla eteenpäin” 
 
Viimeisellä kerralla paneuduimme elämään ja muutokseen. Pyysin kirjoittajia 

kirjoittamaan ensimmäisellä kerralla kirjoittamansa luonnesketsin. Kukaan ei ollut 

ensimmäisen kerran luonnesketsissä kirjoittanut itsestään. Siis tehtäväksi tuli kirjoittaa 

itsestään toisen henkilön näkemänä. Pyysin myös kirjoittajia reflektoimaan omin sanoin 

kirjoitukseen kurssin aikana opittuja ajatuksia itsestään. Halusin myös kirjoittajien 

kirjoittavan loppuyhteenvedon siitä, mitä kirjoituskurssi on heille merkinnyt yksilöinä 

tai ryhmässä. (Havaintopäiväkirja.) 

 

Keskustelimme kurssilaisten kanssa prosessista mitä on tapahtunut prosessin aikana. 

Kiitin kurssilaisia rehellisyydestä ja muistutin, että meistä kukaan ei ole kokonainen, 

mutta toivottavasti ei enää rikkinäinen. Minä myös opin kurssilaisilta ja sanoin heille 

että elämä on jatkuva prosessi ja että kurssilaiset ovat olleet mukana myös minun 

matkallani ja ovat myös auttaneet minua. Kurssin loppu oli itselleni tunteellinen. Tuntui 

että olin antanut kaikkeni kurssille. Kurssilaiset vaikuttivat hermostuneilta. En tiedä 

johtuiko se siitä että kurssi loppuu vai että taas yksi etappi on ohi: useat kurssilaiset 

pyysivät että he saisivat poistua hetkeksi huoneesta, mitä ei yleensä kurssin aikana ollut 

tapahtunut. Toivon että tein vaikutuksen ihmisiin ja autoimme toisiamme. Toivon että 

pienillä teoillani oli merkitystä kurssilaisilleni. (Havaintopäiväkirja.) 
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7 PALAUTE JA ARVIOINTI  
 
Arviointikeinoni kurssilta on kirjallinen palaute. Kirjoituskurssin lopuksi pyysin 

kirjoittajia vastaamaan kirjalliseen palautteeseen ja kuvailemaan siinä omia 

kokemuksiaan kurssin ajalta ja itse arvioimaan kurssia. Pyysin palautekirjoituksessa 

pohtimaan ja käsittelemään tunteita, joita kurssin aikana on tullut vastaan. Kurssin 

lopuksi kirjoittaja arvioi omaa voimaantumisen tasoaan. Pyysin kirjoittajia myös 

pohtimaan aiheita kuten kirjoittamisen vaikeuksia, voimavaroja, luovuutta, uutta 

työskentelytapaa, sitoutumista, positiivista ilmapiiriä sekä itsetuntoa. Lisäksi tärkeää oli 

reflektoida ajatuksia, kokemuksia, tuntemuksia itsestään, vaikutusmahdollisuuksistaan 

ja osaamisestaan. Lisäksi pyysin kurssin osallistujia kuvailemaan, oliko kurssi 

myönteinen vai kielteinen kokemus. Kehittymistään ja voimaantumisen reflektointia 

kurssilaiset saivat pohtia tunnustellen myös omaa työskentelyään sekä omien tekstien 

lukemisella. Omien vanhojen tekstien lukeminen on opettavaista ja palkitsevaa. 

Arvioinnissa käytin hyväksi myös omia kokemuksiani, osallistuvaa havainnointia 

hyväksikäyttäen myös havaintopäiväkirjaani ja ryhmässä käytyjä keskusteluita. 

Arviointiaineistoksi sain viisi kappaletta palautekirjoituksia.  

 
 

7.1. Kurssilaisten palaute omasta voimaantumisestaan 
 

Ensimmäinen tavoitteeni oli osoittaa, että kirjoittaminen on voimaannuttavaa. 

Kirjoittajat eivät ole varsinaisesti puhuneet voimaantumisesta, mutta kirjoituskurssin 

terapeuttinen merkitys tulee ilmi palautekirjoituksista. 

  

Olen huomannut, että kirjoittamisella on terapeuttinen merkitys, 
parhaimmillaan se voi antaa sisältöä elämään.  

 

Kirjoittajat kokivat paljon tunteita kurssin aikana ja kävivät läpi paljon tunteita. Kurssin 

aikana jouduttiin tutkimaan syvää sisimpää, sekä kirjoittajat joutuivat jakamaan paljon 

itsestään. Halusin, että kurssi olisi sellainen, että kirjoittajat huomaisivat kuinka helppoa 

kirjoittamisella on ilmaista itseään. Kurssilaiset tuntuivat aluksi olevan vähän pelokkaita 

tai arkoja pohtimaan omia ajatuksiaan, eikä osalla myöskään ollut hetkeen kokemusta 



36 
 

kirjoittamisesta, mikä tuntui vaivaavaan kirjoittajia kurssin alussa. Lisäksi kurssilaiset 

tuntuivat pelkäävän omia kielioppivirheitään ja minun reaktiotani heidän ajatuksiinsa 

(havaintopäiväkirja.) 

 
Kurssin alussa tuntui vaikealta kirjoittaa, aiheet olivat hakusessa ja ideat 
hakusessa. Vähitellen pääsin eteenpäin ja kirjoittamisen rytmi löytyi. 
 

Kirjoittajat kuvailivat kokemuksiaan hyvällä tunteella, tunteella joka tuli ilmi 

kirjoitusten jälkeen. Kirjoittajat kuvailivat suunnatonta helpotusta, kun asiat sai 

kirjoittaa ylös paperille ja sai käsitellä asioita omassa rauhassa. Kaikille kirjoittaminen 

paperille ei kuitenkaan käynyt helposti vaan vaati harjoittelemista aluksi. Sen takia joka 

kurssin aloittava lämmittelytehtävä osoittautui tärkeäksi ja näyttäytyi sellaisena, jolla 

ajatukset lähtivät aamuisin parhaiten liikkeelle ja inspiraatio iski helpommin sen 

jälkeen. (Havaintopäiväkirja.)  

  

Tämä kirjoituskurssi on tuntunut todella hyvältä kun kirjoittaa asioita 
paperille ajatukset selkeentyvät ja on helpompi käsitellä monenlaisia 
asioita. Nyt on paljon helpompaa kirjoittaa kun kurssin alussa oli todella 
vaikea kirjoittaa. 
 

Ryhmän tarkoituksena oli auttaa avaamaan vaikeita ja kiellettyjä asioita. Kirjoittamalla 

asioita paperille on ongelmia lähestyvä vaikutus, joka vähentää pelkoa ongelmien 

käsittelemiseen ja mielen purot avautuvat. Yritin käyttää kurssilla mahdollisimman 

käytännönläheisiä teemoja, jotta jokainen saisi jonkinlaisen inspiraation siitä, mistä 

kirjoittaa. Usein menneisyydestään ammentaa parhaiten. (Havaintopäiväkirja.) 

 

Alusta saakka on tuntunut hyvältä olla kirjoituspiirissä ja myös 
kirjoittaminen on ollut hyvä kanava purkaa itseään, koska aina on ollut 
ainesta mistä kirjoittaa. 

 

Aina myöskään aikuisuus ei tuonut kurssilaiselle sitä kaikkea elämän varmuutta. 

Kurssilaisilla saattoi olla enemmän kokemusta elämästä kuin minulla, mutta oman 

elämän asiantuntijuuteen tarvitaan enemmän ohjausta edelleen. Itsetutkiskelu ei missään 

vaiheessa katsonut ikää kirjoituskurssilla. (Havaintopäiväkirja.) 

 

Tuntuu että tarvitsen ohjausta elämääni ”vielä tässä iässä. 
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Halusin tuoda esiin kirjoittamisen positiivisen vaikutuksen, joka jäisi itämään 

kirjoittajien mieleen, että he kykenevät harjoittamaan sitä myös kurssin päätyttyäkin. 

Tärkeää on että kurssilainen yritti parhaansa ja sitoutui kurssiin, koska se voi olla 

hetkeen ensimmäinen tärkeä sitoutuminen mihinkään pitkään aikaan. 

(havaintopäiväkirja.) 

 

Katsoin monesti tyhjiä paperiarkkeja enkä saanut vuodatettua itseäni. 
Niinkin sydäntä kärventää ajatukset ajelehtivat jossain muualla, eikä 
siellä missä pitäisi. Hyvä kuitenkin tämä kurssi pakotin itseni mukaan. 
Avaamaan sisinpääni. Jos en paperille niin ainakin itselleni. En oo 
kirjoittanut varmaan vuosiin mitään paperille mutta hyvä päänavaus tämä 
on ollut... Olen ollut sitoutunut tähän kurssiin hyvin. Olen pitänyt tätä 
kirjallisuuskurssia tärkeänä. 

 
 

Halusin luoda ilmapiirin, jossa yksilö pystyisi tekemään helposti yhteistyötä toisten 

kurssilaisten kanssa ja kokea luovuuden kokemuksia turvallisessa ilmapiirissä. Ilmapiiri 

oli kurssin aikana onnistunut. Koin, että kirjoittajat pystyivät luottamaan toisiinsa ja 

avautumaan. (Havaintopäiväkirja.) 

 

Kurssin alussa minusta tuntui ahdistavalta, kun olin kirjoittanut mutta 
sitten kirjoittamisesta alkoi tulla aina vaan helpommin. 

 
Ihmiselle, joka ei ole koskaan kokenut olevansa luova, on hyvin vaikea alkaa kirjoittaa 

”tyhjästä. Luotin kuitenkin kirjoituksen inspiraatioon. Tähdensin kirjoittajille, että 

vaikka aina kaikkea ei saa paperille se ei tarkoita huonoa tulosta. Ajatus on jo puolityötä 

kirjoittamisessa. Yritin kannustaa kirjoittajia ajatuksella, että jos tuntuu, että ei saa 

yhtään lausetta muodostettua paperille, niin saa kirjoittaa vaikka samaa sanaa peräkkäin. 

Jos uskaltaa, voi listata paperille vaikka koskettavimmat tai eniten ärsytystä tuottavat 

sanat. Sanojen elinvoima nousee kunkin ihmisen elämänhistoriasta. Sanat kirjoitettuna 

paperille herättävät tunteita historiasta. Sanat kirjoitettuna paperille herättävät 

mielleyhtymiä ihmisien kokemuksista, ja lopulta sanat herättävät ajatuksia ja lauseet 

ilmestyvät paperille. Tunsin kuitenkin, että mitä enemmän kurssilla kirjoitettiin, sitä 

enemmän kurssilaiset innostuivat kirjoittamaan tarinoita omasta mielikuvituksestaan sen 

lisäksi, että kirjoittivat omasta elämästään. (Havaintopäiväkirja.) 

 
kirjoituskurssilla voi löytää itsestään luovan puolen eli runosuoni on 
alkanut sykkimään. 
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Halusin, että ryhmätyöskentely olisi sujuvaa ja kurssilaiset saisivat tukea toisistaan. 

Jotta kurssilaiset oppisivat luottamaan ihmisiin, halusin heidän lukevan tekstejään 

muille saaden positiivista palautetta ajatuksistaan. Kurssilaiset lukivat tekstejään toisille 

ja olivat välissä niin saamastaan positiivisesta palautteesta hämmästyneitäkin, että eivät 

osanneet ottaa sitä vastaan. Kurssin syventyessä kurssilaisten itsetunto kuitenkin 

vahvistui palautteen ansiosta, ja he innostuivat kirjoittamaan lisää ja jakamaan 

enemmän ajatuksiaan toistensa kanssa kirjoitustehtävien kautta. (Havaintopäiväkirja.) 

 

Tämä ryhmä on ollut tärkeä lenkki ketjussa. Ryhmätyöskentely on välillä 
vaikeaa, mutta siinäkin kehittyy. Ideoita tulee runsaammin kuin yksin. 
Porukka täällä on ollut kiva. 

 
Ryhmän tavoitteena, oli parantaa reagointikykyä, lisätä itsetuntoa ja selkeyttää 

ihmissuhteita sekä avartaa nykyistä todellisuutta. Itsetuntemuksen lisääntyminen ilmeni 

ryhmän harjoituksissa, joissa piti laittaa itsensä likoon. Ryhmäläiset joutuivat joissakin 

vaiheessa pohtimaan vaikeita asioita kuten perhettä, parisuhdetta ja yksinäisyyttä. 

Ryhmäläiset ottivat tehtävät vastaan tosissaan ja vaikutti siltä, että valitsemani aiheet 

koskettivat heitä. (Havaintopäiväkirja.) 

 

Kun saa purkaa ongelmiaan kirjoittamalla ne tuntuvat kevyemmiltä. 
 

Todellisuuden avartuminen ja siitä seuraava realistinen suhtautuminen, eläytyminen 

syveni vaiheittain kurssin aikana. Kurssilaiset olivat enemmän ja enemmän innokkaita 

kirjoittamaan rehellisesti ja he halusivat sukeltaa pintaa syvemmälle asioissa, jotka heitä 

mietitytti. Myös ihmissuhteiden selvittäminen oli kurssilaisille tärkeää. Kokemukset 

kurssista olivat positiiviset vaikkakin kurssi oli lopulta vaativa. (havaintopäiväkirja.) 

 

Kirjoituskurssi on ollut toisaalta vaativa, toisaalta palkitseva. Se on 
antanut paljon. ” 

 

Vuorovaikutukseen tähtääviä tavoitteita oli neljä, joista yksi oli reagointikyvyn 

paraneminen. Kirjoittamistehtävien tapa stimuloida mielikuvitusta piti auttaa siihen, että 

kurssilaiset näkivät omat pohdintansa avarammin, ja eheyttävä kokemus kohdistui 

kauneuden havaitsemiseen. Lopulta kurssilaisen piti tunnistaa ja ymmärtää tunteitaan 

reagointikyvyn vahvistumisen avulla. Kurssin aikana pohdittiin paljon ja kurssilaiset 

löysivät itsestään uusia puolia, joko uudestaan löydettyjä ja täysin uusia puolia joiden 
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olemassa olosta ei tiennyt. Vaikka lopullinen kurssi ei kestänyt kuin lyhyen ajan, on 

kiistatonta, että kurssilaiset ymmärsivät sen päätyttyä itseään enemmän ja pystyivät 

tekemään itsestään uudenlaisia havaintoja. 

 

 

Kun kirjoittaa monenlaisia asioita voi löytää itsestään uusia puolia. Olen 
sitä mieltä mitä enemmän kirjoittaa erilaisia asioita sitä varmemmaksi 
tulee 
 

Yksi tärkeimmistä tavoitteista oli itsetunnon lisääminen. Yritin valita mahdollisimman 

monipuolisen aineiston kurssille, jotta kurssilaiset voisivat käyttää sitä peilinä itsensä 

tarkastelemisessa. Tärkeää kurssilla oli oppia luottamaan toisiin kurssilaisiin. 

Kurssilaisten piti uskaltaa lukea omia tekstejään, vastaanottaa positiivista palautetta 

omista ajatuksistaan ja ottaa vastuu omista mielipiteistään. Olen tullut siihen 

lopputulokseen, että ne kurssilaiset, jotka uskalsivat lukea tekstejään ja puhua 

ajatuksiaan, pääsivät prosessissa pidemmälle kuin, ne jotka pelkäsivät omia ajatuksiaan. 

Lopulta kuitenkin, myös toisten ajatusten avaukset auttoivat kurssilaisia ymmärtämään 

samankaltaisuuttaan kuunnellessa toistesa tarinoita. Tärkeää on kuitenkin huomata, että 

kurssilaiset kulkevat omia yksilöllisiä polkujaan ja prosessit syvenevät vaiheittain. 

(Havaintopäiväkirja.) 

 

Olen muutenkin tottunut tekemään itsetutkiskelua, joten minun on helppo 
kirjoittaa itsestäni totta. 

 
Lisäksi vuorovaikutustavoitteena oli kehittää osallistujan ihmissuhteita, tavoite oli 

luopua yksinäisyydestä, koska tarkoitus on, että teksti keskustelee ihmisen kanssa ja 

yksin koetusta tulee jaettu kipu. Mitä realistisemmin osallistuja pystyy ymmärtämään 

oven ulkopuolella olevan todellisuuden, sitä paremmin hän pystyy kokemaan oman 

elämänsä. Luulen, että kurssilaiset löysivät kirjoituskurssilta uusia ihmisiä, joihin 

luottaa. Vaikka he eivät jaa enää tekstejä keskenään, silti näillä seitsemällä tulee aina 

olemaan ”oma juttunsa”. (havaintopäiväkirja.) 

 

Ilmapiiri on hyvä ja tukeva ja turvallinen, ei tarvitse pelätä, voi olla oma 
itsensä. 
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Haluan vielä tähdentää, että mitkään kirjoituskurssin tavoitteista eivät ole 

ohjelmoitavissa eivätkä kvantifioitavissa. Tavoitteet kurssille olivat terapeuttisia ja 

ehtymättömiä. Se mitä kurssilaiset oppivat toisistaan ja itsestään, oli tärkeämpää kuin 

määritellyt työn tulokset. Jokaisella on oma prosessinsa kasvuun ja eheytymiseen. 

Lopputuloksena saadaan uusi, syvempi itsenäinen, henkilö jonka käyttäytyminen ja 

asenne ovat eheytyneet. Mutta edelleen, kukaan meistä ei ole koskaan täysin 

kokonainen mutta ei myöskään rikkinäinen. Jos kurssilainen kokee, että hänen 

itsetuntonsa on parantunut, hän osallistuu uudestaan tällaiselle kurssille koska haluaa 

kehittää itseään ja eheytyä vielä enemmän. Jos joku kirjoittajista alkaa kirjoittaa 

ajatuksiaan ylös kurssin jälkeen, olen onnistunut. 

 

Tämä on ollut antoisa kurssi. voisin osallistua vielä uudestaan tälläiselle 
kurssille 

 

Voimaantumisen itsearviointi ei ole psykologinen arviointi tai terapiatyökalu, vaan 

tarkoituksena on toimia eräänlaisena keskustelun avauksena. Sisäinen voiman tunne, 

vahvistunut toiminta ja työkyky syttyvät vastakun kirjoittaja tunnistaa omat 

mahdollisuutensa ja siirtyy ohjattavan roolista toimijaksi ja oman 

kuntoutumisprosessinsa kohteeksi. Jokaisen tarina on yksilöllinen, eikä voimaantumisen 

prosessia voida määritellä yksinkertaisesti prosessiksi. Identiteettityönä voimaantumista 

voidaan luonnehtia tarinaksi joka tulee näkyväksi ja ilmaistuksi. Koska 

voimaantuminen ei toimi pelkästään asetettujen tavoitteiden varassa, voimaantumiseen 

tarvitaan inhimillistä välittämistä, rohkaisua, varmuutta ja tukea myös tulevaisuudessa 

kurssin jälkeen.  

 

 

7.2 Ammatillinen itse arviointi 
 
Itsensä kehittäminen on tärkeää tulevaisuuden ammattilaisena. Tällaisia töitä tehdään 

jotta tulevaisuudessa olisimme parempia asiantuntijoita. On tärkeää oppia olemaan 

objektiivinen sekä ymmärtämään oma roolinsa työyhteisössä. Oma roolini ohjaajana oli 

antoisaa. Loin mielestäni luottamuksen ilmapiirin johon kirjoittajien oli helppo päästä 

sisään. En missään vaiheessa ottanut kurssilaisiani itsestään selvinä tapauksina vaan 

ymmärsin heitä.  
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Tulevaisuudessa jos tekisin kurssin uudestaan, kävisi rakentamani runko siihen hyvin. 

Lisäksi uskon että sama kurssi toimisi helposti jollain psykiatrisella osastolla ja 

mikseipä kirjoittamiskurssia voisi tarjota myös mille tahansa sairaalaan osastolle. 

Kirjoittaminen kuitenkin auttaa ihmisiä missä tahansa elämäntilanteessa. Tunnen 

toteuttaneeni kurssin niin hyvin kuin pystyn näin valmistuvana sairaanhoitajana, en olisi 

muuttanut mitään. 

 

 

7.3. Kehittämisideat 
 
Kirjoittamisesta ekspressiivisenä menetelmänä on suhteellisen vähän tutkimuksia ja 

työni tarkoitus olikin herättää mielenkiinto aiheen suhteen. Terapeuttisen kirjoittamisen 

aihe tarvitsee lisätarkastelua ja kehittämistä. Omaa kurssia ajatellen tulevat produktiot 

voisivat kehittää omaa kurssiani pitempi aikaiseksi, lukukauden kestäväksi. 

Lukukauden pituisella jaksolla mahdollistuisi paremmin se aika, mitä kurssilaiset 

tarvitsevat eheytyäkseen. Lisäksi keskustelu aikaa kurssilla tulisi lisätä, jotta 

pystyttäisiin huomioimaan isompienkin tunnelukkojen avautumisen. Omaa työtäni 

voitaisiin käyttää pohjaksi hankkeelle joka mahdollistaisi vaikutuksten mittaamista 

pidemmällä aikavälillä koska suurin osa kirjoittamisen vaikutuksista tulevat näkyviin 

vähintään parin kuukauden ja vuosien päästä. 

Koska kirjoittaminen on luonnollinen tapa etsiä paikkaansa maailmassa ja käsitellä 

tunteita, mielenkiintoista olisi myös nähdä, miten kirjoittaminen ennaltaehkäisevänä 

menetelmänä toimisi esimerkiksi nuorten tai opiskelijoiden keskuudessa. Nuorten 

kirjallisuusterapiaan voisi liittää esimerkiksi musiikkia, laulujen sanoja sekä 

päiväkirjoja joiden kautta kirjallisuusterapeuttiset menetelmät avautuisi 

mielenkiintoisesti ja auttaisivat nuoria pohdiskelemaan omaa elämäänsä. 
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8 POHDINTA 
 
 
Vaikka itse en ole terapeutti, minulla oli terapeuttinen näkökulma. Olen pystynyt 

tunnistamaan kirjoittajien tarpeita ja taitoja sekä rohkeutta käsitellä tiettyjä aiheita. 

Koska olen itse tutkinut omaa historiaani ja näin ollen tunnen itseni. Opittuani 

kuuntelemaan ja tutkimaan omia tunteitani opin myös kohtaamaan ihmiset 

tasavertaisesti. Voimaantuminen on identiteetin työstämistä, jonka avulla yksilö 

rakentaa itseään. Se on tärkeä keino kun kasvetaan tietoisuuteen omista 

mahdollisuuksistaan yhteiskunnassa. Kun yksilö on vahva, hän saa yhteyden omaan 

yksilöllisyyteensä ja tarpeisiinsa. Havahtuminen omasta elämästään on tärkeää. 

Tullakseen vahvaksi yksilön tulisi löytää oma sisäinen voimansa, joka vahvistaa omaa 

hyvinvointia ja jaksamista. Muutos ei aina ole negatiivista, on ymmärrettävä oma 

rajallisuutensa ja hyväksyttävä eri mahdollisuudet. 

 

Kokemusteni perusteella kirjallisuusterapeuttiset menetelmät ovat keinoja, joilla 

ohjataan ja opetetaan tukea tarvitsevia mielenterveyskuntoutujia. Menetelmä on 

välineitä, joiden avulla voin auttaa ihmisiä ilmaisemaan ja jäsentämään tunteitaan, 

löytämään vahvuutensa ja tärkeimpänä, saa onnistumisen kokemuksia. Kuten muutkin 

ekspressiiviset terapiamuodot, kirjallisuusterapia on täydentävä menetelmä, joka auttaa 

elämän merkityksen etsimistä. Kirjoittaminen on kuitenkin useimmille ihmisille 

luontevin itseilmaisun muoto ja tapa toteuttaa luovuutta. Kaikki ihmiset eivät osaa 

soittaa, laulaa tai piirtää mutta useimmat osaavat kirjoittaa.  

 

Henkilökohtaisena tavoitteena minulla oli luoda opinnäytetyö, jolla on tarkoitus. 

Opinnäytetyö oli tärkeä minulle koulutukseni kannalta. Opinnäytetyö näyttäytyi minulle 

mahdollisuutena osoittaa ammatillisuuteni ja kaikki mitä olen oppinut vuosien varrella. 

Koulutuksen kautta olen saanut valmiudet toimia ammatissa, jossa osaan vastata 

haasteisiin oman ja työyhteisön osaamisen kehittäjänä sekä osaan soveltaa ja luoda uutta 

tietoa. Kaikki tämä näkyy läpi opinnäytyössäni. Työni avulla osoitan valmiuteni, siten 

että siitä paistaisi läpi tunnusteleva asiantuntijuuteni ja se, että pidän työtäni erittäin 

tärkeänä tämän päivän yhteiskunnassa. 
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Kuntien tulee alueellaan huolehtia mielenterveyspalveluiden järjestämisestä tulisi 

kuntien tulee edelleen tukea Klubitalo Sarastuksen kaltaisia tarjoajia jotka tekevät 

äärimmäisen tärkeää työtä mielenterveyskuntoutujien kanssa. Olisikin tärkeää säätää 

klubitalotoiminta lakisääteiseksi. Kuntoutuksen painotus työpainotteisena on tärkeää 

sekä Klubitalojen painottamat siirtymätyöpaikat ovat avain terveelliseen elämään.  

 

Hengellisyyden näkökulmasta kurssi on tärkeä näkökulma tulevaisuuden 

diakoniatyöhön. Tulevaisuuden diakoniatyön ammattilaisina meidän pitää ymmärtää 

mielenterveysongelmia ja niiden vaikutukset ihmisen psyykkeeseen. Meidän tulee tukea 

asiakkaitamme ja heidän mahdollisesti ilmeneviä hengellisiä kokemuksia. Terapeuttinen 

kirjoittaminen on myös keino tehdä diakoniatyötä. Kirjoittaminen ryhmässä voi olla 

myös ennaltaehkäsevää ja se voi toimia apuna reagoimaan tulevaisuuteen. 

 

Kirjoituskurssi oli todella positiivinen kokemus ja opin, että voimaantumista ei voi 

opettaa, mutta sen voi mahdollistaa muille ihmisille. Järjestämäni kirjoituskurssi oli 

juuri sitä eheytyvää ja kokemusherkkää aluetta mielenterveyskuntoutujille, jotka 

tarvitsivat sitä. Toivon että kirjoittamisen kipinä jäi elämään, ja he osaavat 

tulevaisuudessakin käyttää hyväkseen kynää ja paperia itsensä tutkimiseen. 

Kirjoittaminen on turvallista. Kirjoittaminen on luotettava tapa ilmaista ja kertoa 

sellaisia asioita joista olisi muuten vaikea ilmaista. 

 

Kaikki ihmiset tarvitsevat uuden mahdollisuuden ymmärtää itseään. Uusi mahdollisuus 

auttaa näkemään oman yksilöllisen tarinansa sekä seisomaan omilla jaloillaan ehkä 

ensimmäisen kerran koko elämänsä aikana. Voimaantumisessa on loppujenlopuksi kyse 

mielentilasta, uskosta ja toivosta itseensä. Voimaantuminen tuottaa selviytyjän, joka ei 

haavoitu tai menetä voimiaan yhtä helposti kuin aikaisemmin. 
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LIITE 1 
 

Esimerkkisuunnitelma kurssista 

 

Haastattelu 1. Tapaaminen 2. Tapaaminen 

 - Tarkoitus haastatella 

mahdollisia ryhmään tulijoita. 

- Kokonaiskuva osallistujien 

toiveista ja tarpeista 

- Päätös siitä, onko ryhmä 

avoin, puolisuljettu vai 

suljettu. 

 

- Teema: Minä 

- Spontaani kirjoitus-

harjoitus (5min.) 

- Keskustelu ja 

kirjoitusten lukeminen 

- Kuvat 

- Kirjoittajat valitsevat 

kuvan ja tarkastelevat sitä 

pari minuuttia. 

- Kirjoitustehtävä: Mitä 

tapahtui ennen kuvan 

ottohetkeä tai 

kuvaamisen jälkeen. Ketä 

ihmiset korteissa ovat?  

- Keskustelu ja 

kirjoitusten jakaminen 

-Kirjoitusharjoitus: 

Luonnesketsi 

- Keskustelu ja 

kirjoitusten lukeminen 

 

 

- Teema: Lapsuus 

- Spontaani 

kirjoitusharjoitus (5min.) 

- Keskustelu ja 

kirjoitusten lukeminen 

- Erilaiset onnittelukortit 

vastasyntyneille ja 

keskustelu mitä ne 

herättää. 

- Kirjoitusharjoitus 

omasta saapumisesta 

ensimmäisen kerran 

kotiin. 

- Keskustelu ja 

kirjoitusten lukeminen 

- Erilaiset satukirjat 

- Satukirjojen tarkastelua 

- Kirjoitustehtävä: 

kirjoita satu tai 

vaihtoehtoisesti jatkaa 

oman lapsuutensa tarinaa 

satujen tarinoita hyväksi 

käyttäen. 

- Keskustelu ja 

kirjoitusten lukeminen 
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3. Tapaaminen 4. Tapaaminen 5. Tapaaminen 

- Teema: oma historia 

- Spontaani 

kirjoitusharjoitus (5min.) 

- Keskustelu ja 

kirjoitusten jakaminen. 

- Kuvan piirtäminen: puu 

ja sen oksille 

ryhmäläisille tapahtuneita 

merkittäviä asioita. 

- Keskustelu ja 

kirjoitusten jakaminen. 

- Kirjoitustehtävä: Mitä 

ajatuksia puu herättää tai 

kirjoitus jostain 

merkittävästä 

tapahtumasta. 

-Keskustelu ja kirjoitusten 

jakaminen. 

-Kotitehtävä oma 

verkostomalli. 

- Teema: kirjeet 

- Spontaani 

kirjoitusharjoitus (5min.) 

- Keskustelu ja kirjoitusten 

jakaminen. 

- Kirjoitustehtävä: Erilaisia 

musiikkinäytteitä, joiden 

aikana kirjoitetaan ylös 

ajatuksia siitä, mitä 

musiikki tuo mieleen. 

- Keskustelu ja kirjoitusten 

jakaminen. 

- Kirjoitustehtävä: Kirjeen 

kirjoittaminen jollekkin 

ihmiselle, jolle haluaa 

sanoa jotain, mutta ei ole 

ikinä pystynyt. 

- Keskustelu ja kirjoitusten 

jakaminen. 

- Teema: elämä ja muutos. 

- Spontaani 

kirjoitusharjoitus (5min.) 

- Keskustelu ja kirjoitusten 

jakaminen. 

- Kirjoitustehtävä: 

Luonnesketsi itsestään 

toisen ihmisen näkemänä. 

- Keskustelu ja kirjoitusten 

jakaminen. 

- Kirjoitustehtävä: 

reflektoida omia ajatuksia 

kurssista ja opittuja 

ajatuksia itsestään. 

- Keskustelu. 

 

 

 

 
 


