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1 JOHDANTO	  

	  

Opinnäytetyöni	  on	  toiminnallinen	  kehittämistyö.	  Opinnäytetyö	  on	  tullut	  tilaustyönä	  

Kehitysvammaisten	  taidekeskus	  Kettuki	  ry:ltä.	  Opinnäytetyössä	  kuvaan	  Kettukin	  ku-‐

vataideleirille	  luomaani	  viiden	  päivän	  luovien	  toimintojen	  ohjelmaa.	  Ohjelman	  kehit-‐

tämisessä	  olen	  ottanut	  huomioon	  luovien	  toimintojen	  merkityksen	  toimintaterapeut-‐

tisesta	  näkökulmasta	  ja	  perustanut	  luomani	  viiden	  päivän	  ohjelman	  suunnitelman	  

toimintaterapian	  teorioihin.	  Lisäksi	  opinnäytetyössäni	  käsittelen	  kehitysvammaisten	  

ihmisten	  suhdetta	  taiteeseen	  ja	  taiteen	  tekemiseen.	  Käsittelen	  merkityksellistä	  sekä	  

tarkoituksenmukaista	  toimintaa,	  sekä	  ihmisen	  oikeutta	  toimia.	  Pohdin	  myös	  kehitys-‐

vammaisten	  ihmisten	  elämää	  ja	  mahdollisuuksia	  toimia	  yhteiskunnan	  jäseninä.	  	  

	  

Opinnäytetyön	  tilaajan	  Kettuki	  ry:n	  tavoitteena	  oli	  järjestää	  kuvataideleiri	  kehitys-‐

vammaisille	  ihmisille,	  ja	  saada	  leirinohjelmaan	  monipuolisuutta	  toimintaterapian	  

näkökulman	  kautta.	  Opinnäytetyö	  sisältää	  kattavan	  kuvauksen	  Kettukin	  toiminnasta	  

sekä	  siitä,	  miten	  sen	  toiminta	  vaikuttaa	  kehitysvammaisten	  ihmisten	  elämään	  taiteen	  

tekijöinä.	  	  

	  

Opinnäytetyön	  tavoite	  oli	  luoda	  viiden	  päivän	  luovien	  toimintojen	  ohjelma	  Kettukin	  

kuvataideleirille.	  Opinnäytetyön	  tavoitteena	  oli	  tutkia	  luovien	  toimintojen	  ohjelman	  

tekoprosessia	  suunnitteluvaiheesta	  toteutusvaiheeseen	  omien	  kokemusten	  kautta.	  

Opinnäytetyö	  toteutettiin	  toiminnallisena	  kehittämistyönä	  ja	  päätutkimuskohteena	  

opinnäytetyössä	  on	  oma	  kokemus	  sekä	  luodun	  ohjelman	  tekoprosessista	  että	  sen	  

toteuttamisesta.	  Tutkimusaineistona	  opinnäytetyössä	  on	  käytetty	  päiväkirjamerkin-‐

töjä	  luovien	  toimintojen	  ohjelman	  tekoprosessin	  ajalta.	  Opinnäytetyön	  aineisto	  koos-‐

tuu	  siis	  kerätystä	  teoria-‐aineistosta,	  teoria-‐aineiston	  analysoinnista,	  ohjelman	  teko-‐

prosessin	  kuvauksesta	  eli	  päiväkirjamerkinnöistä,	  Kettukin	  kuvataideleirin	  osallistuji-‐

en	  ja	  kanssaohjaajien	  palautteesta	  sekä	  valmiista	  viiden	  päivän	  luovien	  toimintojen	  

ohjelmasta.	  

	  

Opinnäytetyössäni	  halusin	  Kettuki	  ry:n	  tavoin	  ottaa	  huomioon	  sen,	  että	  kehitysvam-‐

maisten	  ihmisten	  elämä	  ei	  saisi	  olla	  vain	  sitä,	  että	  he	  tiedostavat	  olevansa	  erilaisia	  ja	  
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että	  heitä	  autetaan	  elämään	  vain	  tarpeellisten	  sekä	  välttämättömien	  arjen	  toiminto-‐

jen	  puitteissa.	  Jokaisella	  ihmisellä	  pitäisi	  olla	  mahdollisuus	  kokea	  nautintoa	  toimin-‐

noista,	  jotka	  eivät	  ole	  elintärkeitä	  vaan	  ”sielua	  ruokkivia”.	  On	  tärkeätä,	  että	  kehitys-‐

vammainenkin	  ihminen	  voi	  kokea	  olevansa	  osa	  ympäröivää	  yhteiskuntaa	  ja	  saada	  

mahdollisuuden	  tehdä	  samoja	  asioita	  kuin	  ilman	  kehitysvammaa	  syntyneet	  ihmiset.	  

Mielestäni	  kehitysvammaisen	  ihmisen	  kohdalla	  kehitysvammaa	  ei	  saisi	  korostaa	  vaan	  

päinvastoin,	  olisi	  tärkeätä	  saada	  tällaiselle	  ihmiselle	  kokemus	  siitä,	  ettei	  tämä	  eroa	  

arvoltaan	  tai	  tärkeydeltään	  muista	  ihmisistä.	  	  

	  

Opinnäytetyönä	  tehdyn	  viiden	  päivän	  luovien	  toimintojen	  ohjelman	  tavoitteena	  oli	  

tuoda	  toimintaterapian	  osaamista	  osaksi	  Kettuki	  ry:n	  kuvataideleiriä.	  Toimintaterapi-‐

an	  osaamista	  ohjelmassa	  palveli	  muun	  muassa	  ohjelman	  prosessimaisuus,	  kuten	  te-‐

rapiaprosessissa.	  Tarkoituksena	  oli	  luovuuden	  kautta	  saada	  kehitysvammaisille	  ihmi-‐

sille	  tunne	  merkityksellisyydestä	  ja	  arvokkuudesta,	  sekä	  merkityksellisten	  toimintojen	  

tuomasta	  ilosta.	  Ohjelma	  painotti	  kehitysvammaisten	  ihmisten	  toiminnallista	  oikeut-‐

ta	  ja	  mahdollisuutta	  itselle	  merkityksellisen	  toiminnan	  toteuttamiseen.	  Taiteen	  te-‐

keminen	  ei	  ole	  jokapäiväiseen	  elämään	  kuuluvaa	  välttämätöntä	  toimintaa,	  vaan	  hy-‐

vää	  oloa	  tuovaa	  sekä	  vapaaehtoista.	  Ohjelman	  avulla	  tahdoin	  tuoda	  leirin	  kehitys-‐

vammaisille	  ihmisille	  kokemuksen	  siitä,	  ettei	  heitä	  auteta	  toimimaan	  vain	  välttämät-‐

tömien	  ja	  tarkoituksenmukaisten	  toimintojen	  kanssa.	  Ohjelmassa	  tavoitteena	  oli	  

myös	  luovien	  toimintojen	  kautta	  saavutettava	  hyvinvointi.	  

	  

1.1 AIHEEN	  VALINTA	  

	  

Opinnäytetyön	  aihepiiri	  lähti	  kiinnostuksesta	  kuvataiteeseen	  ja	  luoviin	  menetelmiin	  

toimintaterapian	  alalla,	  ja	  lopullinen	  aihe	  muokkaantui	  yhteistyökumppani	  Kettukin	  

tarjoamien	  mahdollisuuksien	  sekä	  tarpeiden	  mukaan.	  Minun	  sekä	  Kettukin	  henkilö-‐

kunnan	  ajatukset	  ja	  toiveet	  olivat	  hyvin	  samankaltaiset,	  mikä	  helpotti	  yhteistyötä.	  	  

	  

Luovuus	  on	  terveyttä,	  sanoo	  Abraham	  Maslow	  (1971).	  Hänen	  mukaansa	  luovuus	  on	  

jokaisen	  ihmisen	  sisällä	  sykkivä	  voimavara;	  toisilla	  se	  on	  piilossa,	  toisilla	  taas	  ahkeras-‐

sa	  käytössä.	  Luovuutta	  voi	  käyttää	  ongelmien	  ratkaisuun,	  uuden	  oppimiseen	  ja	  tasa-‐

painon	  löytämiseen	  –	  se	  on	  jokaisen	  ihmisen	  pääoma.	  (Ahonen	  1994:	  13.)	  
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Mielestäni	  luovassa	  toiminnassa	  terapiakäytössä	  on	  etuna	  se,	  että	  luovia	  menetelmiä	  

voi	  käyttää	  melkein	  poikkeuksetta	  jokaisen	  asiakkaan	  kanssa.	  Pystyäkseen	  toiminaan	  

luovasti	  ihmisen	  ei	  tarvitse	  olla	  täysin	  toimintakykyinen	  ja	  terve;	  luovat	  toiminnot	  

ovat	  jokaisen	  ihmisryhmän	  käytettävissä.	  Luovana	  toimintana	  esimerkiksi	  kuvataide	  

on	  mielenkiintoista,	  koska	  tehdäkseen	  taidetta	  ihmisellä	  ei	  tarvitse	  välttämättä	  olla	  

muuta	  kuin	  kyky	  liikuttaa	  esimerkiksi	  käsiään,	  jalkojaan	  tai	  suutaan.	  Taide	  ei	  myös-‐

kään	  ole	  yksiselitteistä;	  kaikille	  taide	  on	  yksilökohtaista	  ja	  jokainen	  tulkitsee	  taiteen	  

omalla	  tavallaan.	  Jokainen	  myös	  tekee	  taidetta	  omalla	  tavallaan;	  jokaisella	  on	  oma	  

mielikuvitus	  ja	  tapa	  toteuttaa	  itseään	  taiteen	  kautta.	  Esimerkiksi	  Jaana	  Niemelällä,	  

joka	  osallistui	  kesällä	  2012	  Kettukin	  kuvataideleirille	  Hämeenlinnassa	  on	  oma	  per-‐

soonallinen	  tapansa	  tehdä	  taidetta	  (KUVIO.	  1).	  

	  

	  
KUVIO.	  1	  Jaana	  Niemelä.	  2012.	  Kettukin	  kuvataideleiri,	  Hämeenlinna	  

	  

Kehitysvammaisten	  ihmisten	  kohdalla	  luovaa	  työtä	  voi	  olla	  mahdollista	  tehdä	  fyysi-‐

sesti	  täydellä	  toimintakyvyllä,	  mutta	  ajattelutapa	  ja	  maailman	  näkeminen	  on	  erilaista	  

kuin	  kehityksellisesti	  normaaleilla	  ihmisillä.	  Minua	  kiinnostaa	  kehitysvammaisten	  

ihmisten	  erilainen	  tapa	  olla	  luova	  taiteen	  kautta.	  Heillä	  ei	  välttämättä	  ole	  normaalisti	  

kehittyneen	  ihmisen	  tavoin	  kulttuurin	  vaikuttamia	  ja	  opittuja	  tapoja	  tehdä	  ja	  nähdä	  
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taidetta,	  vaan	  jokaisella	  heistä	  on	  persoonallinen	  ja	  jopa	  lapsenomaisen	  vapaa	  tapa	  

toteuttaa	  itseään	  taiteen	  kautta	  –	  kehitysvammaisten	  ihmisten	  tekemä	  taide	  on	  ”re-‐

hellistä”.	  

	  

Kiinnostus	  luoviin	  menetelmiin	  toimintaterapiassa	  ja	  erityisesti	  kuvataiteeseen	  tera-‐

pian	  menetelmänä	  sekä	  kehitysvammaisten	  henkilöiden	  tekemään	  taiteeseen	  sai	  

minut	  ottamaan	  yhteyttä	  Kettuki	  ry:kseen.	  Kettukissa	  yhteyshenkilönä	  toimi	  Kettukin	  

sihteeri,	  psykologi	  Jaana	  Isomäki.	  Kettukin	  henkilökunnan	  reaktio	  minun	  haluuni	  teh-‐

dä	  opinnäytetyö	  liittyen	  heidän	  toimintaansa	  oli	  positiivinen,	  ja	  kesäleirille	  ohjaajaksi	  

pääseminen	  varmistui	  noin	  puoli	  vuotta	  ennen	  leiriä.	  

	  

	  

2 TOIMINTATERAPIAN	  TEORIAA	  OHJELMAN	  TAKANA	  

	  

Tässä	  osiossa	  valotetaan	  toimintaterapian	  perusarvoja,	  muun	  muassa	  toimimisen	  

oikeutta.	  Toimintaterapiassa	  käytettyjä	  termejä	  tarkoituksenmukainen	  (purposeful)	  

sekä	  merkityksellinen	  (meaningful)	  toiminta	  avataan	  tässä	  teoriaosuudessa.	  Sen	  li-‐

säksi	  osio	  käsittelee	  erikseen	  luovia	  menetelmiä	  sekä	  niiden	  käyttöä	  toimintaterapia-‐

työssä.	  Osio	  valottaa	  terapeutin	  roolia	  luovien	  terapiamenetelmien	  käytössä.	  Kappa-‐

leessa	  käsittelen	  myös	  toimintaterapian	  terapiaprosessia	  ja	  kuvaan,	  miten	  sisällytin	  

sen	  omaan	  luovien	  toimintojen	  ohjelmaani.	  

	  

2.1 	  TOIMINTATERAPIA	  –	  OIKEUS	  TOIMIA	  

	  

Hautala	  ym.	  (2011)	  määrittelevät	  Hammellin	  sanoin	  toiminnan	  terapeuttisen	  käytön	  

olevan	  toimintaterapian	  punainen	  lanka.	  Tämän	  lisäksi	  toimintaterapian	  peruskäsit-‐

teisiin	  kuuluu	  toiminnallinen	  oikeudenmukaisuus	  yhteiskunnassa;	  toimintaan	  keskit-‐

tyvä	  osaaminen	  edistää	  väestön	  terveyttä	  ja	  hyvinvointia.	  Parhaimmillaan	  tarkoituk-‐

senmukaiseen	  ja	  merkitykselliseen	  toimintaan	  osallistuminen	  edistää	  koko	  väestön	  

elämänlaatua.	  	  

(Hautala	  –	  Hämäläinen	  –	  Mäkelä	  –	  Rusi-‐Pyykönen	  2011:	  14.)	  
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Townsend	  ja	  Wilcock	  (2004),	  teoksessa	  Hautala	  ym.	  (2011)	  ovat	  muunnelleet	  ajatus-‐

ta	  sosiaalisesta	  oikeudenmukaisuudesta	  toimintaterapian	  näkökulmasta	  toiminnalli-‐

seksi	  oikeudenmukaisuudeksi.	  Toiminnallisen	  oikeudenmukaisuuden	  taustalla	  on	  

ajatus	  ihmisestä	  toiminnallisena	  olentona,	  joka	  osallistuu	  aktiivisesti	  omaan	  elä-‐

määnsä.	  Ihmisellä	  on	  monenlaisia	  tarpeita	  toimia	  ja	  toiminta	  onkin	  ihmiselle	  elintär-‐

keätä	  terveyden	  ja	  hyvän	  elämän	  kannalta.	  Ihmisellä	  on	  tarve	  toimia	  osana	  omaa	  

yhteiskuntaa,	  kulttuuria,	  perhettä	  ja	  ympäristöä.	  Townsend	  ja	  Wilcock	  (2004)	  ovat	  

määritelleet	  ihmisen	  toiminnallisiksi	  oikeuksiksi	  muun	  muassa	  ihmisen	  mahdollisuu-‐

den	  osallistua	  kohtuullisissa	  määrin	  erilaisiin	  toimintoihin	  omassa	  sosiaalisessa	  ympä-‐

ristössä	  sekä	  mahdollisuuden	  kehittyä	  osallistumalla	  terveyttä	  ja	  sosiaalista	  yhtei-‐

syyttä	  edistäviin	  toimintoihin.	  	  	  

(Hautala	  –	  Hämäläinen	  –	  Mäkelä	  –	  Rusi-‐Pyykönen	  2011:	  15-‐17.)	  

	  

Toiminnallinen	  vieraantuminen,	  deprivaatio,	  marginalisaatio	  sekä	  epätasapaino	  (Bra-‐

veman	  &	  Bass-‐Hauen	  2009)	  ovat	  toiminnallisen	  oikeudenmukaisuuden	  vastakohtia,	  

joissa	  tyydyttävää	  osallistumista	  toimintaan	  ei	  koeta	  tai	  saavuteta.	  Teoksessa	  Hautala	  

ym.	  (2011)	  Townsend	  ja	  Wilcock	  (2004)	  toteavat,	  että	  toiminnallista	  vieraantumista	  

voivat	  kokea	  esimerkiksi	  sellaiset	  ihmiset,	  joiden	  elämä	  rajoittuu	  fyysisen,	  sosiaalisen	  

tai	  henkisen	  toimintarajoitteen	  takia;	  vammautuneet	  ja	  ikäihmiset	  voivat	  kokea	  toi-‐

minnallista	  vieraantumista	  joutuessaan	  muuttamaan	  palvelu-‐	  tai	  tukikoteihin.	  Toi-‐

minnallisesti	  vieraantunut	  ihminen	  voi	  tuntea	  epätasa-‐arvoa	  mahdollisuuksissaan	  

osallistua	  yhteiskunnallisiin	  palveluihin	  kuten	  koulutukseen	  ja	  terveydenhuoltoon.	  

(Hautala	  –	  Hämäläinen	  –	  Mäkelä	  –	  Rusi-‐Pyykönen	  2011:	  17,	  20.)	  

	  

Townsend	  ja	  Wilcock	  (2004)	  esittävät	  teoksessa	  Hautala	  ym.	  (2011)	  että	  toimintate-‐

rapeutin	  työlle	  ominaista	  on	  osallistua	  asiakkaan	  elämään	  aktiivisena	  kohtaajana	  se-‐

kä	  asiakaslähtöisenä	  ammattilaisena;	  Toimintaterapeutin	  tehtäviin	  kuuluu	  edistää	  

toiminnallista	  oikeudenmukaisuutta	  yhteiskunnallisella	  tasolla.	  Tämä	  tarkoittaa	  sitä,	  

että	  työtä	  tehdään	  usein	  yhteiskunnallisesti	  keskivertoa	  heikommassa	  asemassa	  ole-‐

vien	  ihmisten	  parissa.	  	  

(Hautala	  –	  Hämäläinen	  –	  Mäkelä	  –	  Rusi-‐Pyykönen	  2011:	  20.)	  
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Whiteford	  (2010)	  esittää	  teoksessa	  Hautala	  ym.	  (2011)	  	  että	  ympäröivä	  yhteiskunta	  

ja	  kulttuuri	  muokkaavat	  ihmisen	  toimintaa	  eniten.	  Se	  vaikuttaa	  enemmän	  kuin	  fyysi-‐

nen	  ympäristö	  ja	  sen	  puitteet.	  Jokaisessa	  kulttuurissa	  ja	  yhteiskunnassa	  on	  kirjoitet-‐

tuja	  sääntöjä	  ja	  sanattomia	  sopimuksia,	  jotka	  muokkaavat	  toimintojen	  merkitykselli-‐

syyttä	  ja	  ihmisten	  asenteita.	  Toiminnat	  saattavat	  olla	  samankaltaisia	  eri	  kulttuureissa,	  

mutta	  merkitykset	  ja	  toimintojen	  kehykset	  voivat	  vaihdella	  suuresti.	  	  

(Hautala	  –	  Hämäläinen	  –	  Mäkelä	  –	  Rusi-‐Pyykönen	  2011:	  12-‐13.)	  

	  

Suomen	  perustuslaki	  (1999/731)	  pitää	  sisällään	  samat	  asiat	  kuin	  YK:n	  ihmisoikeusju-‐

listus	  (1948):	  Jokainen	  ihminen	  on	  oikeutettu	  tekemään	  työtä,	  viettämään	  vapaa-‐

aikaa	  ja	  lepäämään	  sekä	  saamaan	  opetusta.	  Suomessa	  Opetusministeriö	  on	  julkaissut	  

Taiteesta	  ja	  kulttuurista	  hyvinvointia	  -‐toimintaohjelman	  (2010),	  jonka	  pyrkimyksenä	  

on	  kulttuurisin	  keinoin	  edistää	  terveyttä	  ja	  hyvinvointia,	  sekä	  lisätä	  kulttuuritoimin-‐

taan	  osallisuutta	  niin	  yksilön,	  yhteisön	  kuin	  yhteiskunnan	  tasolla.	  Yksilötason	  osallis-‐

tumisella	  tarkoitetaan,	  että	  jokaisella	  pitäisi	  olla	  oikeus	  tehdä	  itse	  taidetta	  sekä	  osal-‐

listua	  kulttuuritoimintaan.	  Osallistuminen	  ei	  saisi	  riippua	  yksilön	  toimintakyvystä,	  

asuinpaikasta	  tai	  työympäristöstä.	  	  

(Liikanen	  2010,	  teoksessa	  Hautala	  –	  Hämäläinen	  –	  Mäkelä	  –	  Rusi-‐Pyykönen	  2011:	  

13.)	  

	  

2.2 TARKOITUKSENMUKAINEN	  SEKÄ	  MERKITYKSELLINEN	  TOIMINTA	  

	  

Toimintaterapian	  teorioissa	  määritetään	  muun	  muassa	  toiminnan	  olevan	  kaikkea	  

mitä	  ihmiset	  tekevät	  toimiessaan	  arjessa	  –	  tässä	  teoriassa	  arkeen	  kuuluvat	  toiminnat	  

on	  kategorisoitu	  kolmeen	  lohkoon:	  itsestä	  huolehtiminen	  (self-‐care),	  vapaa-‐ajan	  viet-‐

täminen	  ja	  lepääminen	  (leisure),	  sekä	  osallistuminen	  ympäristöönsä	  sosiaalisessa	  ja	  

ekonomisessa	  mielessä	  (productivity).	  Teoria	  korostaa	  toiminnan	  tarkoituksenmukai-‐

suutta,	  mutta	  on	  ongelmallinen	  sen	  vuoksi,	  että	  on	  lähes	  mahdotonta	  asettaa	  näiden	  

kolmen	  toimintaa	  määrittävien	  lohkojen	  sisään	  esimerkiksi	  oman	  lapsen	  hoitaminen,	  

aviopuolison	  kanssa	  yhdessä	  oleminen,	  tai	  lemmikkieläimestä	  huolehtiminen,	  jotka	  

ovat	  esimerkkejä	  merkityksellisestä	  toiminnasta.	  Rakkauden	  ilmaiseminen	  ja	  tärkei-‐

den	  ihmisten	  lähellä	  oleminen	  eivät	  ole	  sosiaalisesti	  tai	  ekonomisesti	  tuloksekkaita	  

(productivity),	  eikä	  niitä	  myöskään	  voida	  luokitella	  lepäämiseen	  (leisure)	  tai	  itsestä	  
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huolehtimiseen	  (self-‐care).	  Nämä	  toiminnot	  ovat	  paremmin	  kuvattavissa	  toimintana,	  

jossa	  yksilö	  jakaa	  osan	  omasta	  itsestään	  muiden	  yksilöiden	  kanssa,	  jotta	  hän	  saavut-‐

taisi	  tunteen	  merkityksellisyydestä.	  	  

(Hammell	  2004:	  296-‐297.)	  

	  

Toiminta	  ei	  ole	  pelkästään	  tarkoituksenmukaista	  (purposeful)	  ja	  välttämätöntä	  ihmi-‐

sen	  elämässä,	  vaan	  toiminta	  on	  myöskin	  merkityksellistä	  (meaningful).	  Merkitykselli-‐

nen	  rakentuu	  käsitteestä	  mind-‐body	  connection,	  eli	  mieli-‐keho-‐yhteydestä.	  Ihminen	  

tekee	  kehollaan	  omiin	  elämänarvoihinsa	  perustuvia	  toimintoja,	  jotka	  hän	  kokee	  mie-‐

lekkäiksi	  tai	  tärkeiksi.	  Mielekäs	  toiminta	  syntyy	  muun	  muassa	  siten,	  että	  ihminen	  

kokee	  johonkin	  tiettyyn	  toimintaan	  osallistumisen	  tärkeänä.	  Toiminta	  voi	  olla	  myös	  

palkitsevaa	  ja	  sen	  tähden	  mielekästä.	  Mielekkyyden	  kokeminen	  on	  siis	  yksilöllistä.	  

(Trombly	  1995:	  963-‐964.)	  Yksilön	  ikä,	  ympäröivä	  kulttuuri,	  sosiaalinen	  status	  sekä	  

elämäntyyli	  ja	  -‐tavat	  vaikuttavat	  siihen,	  mitkä	  toiminnat	  yksilö	  luokittelee	  esimerkiksi	  

vapaa-‐ajaksi	  (leisure)	  tai	  osallistumiseksi	  (productivity).	  Toimintojen	  määrittelyt	  voi-‐

vat	  vaihtua	  myös	  mielentilan	  tai	  päämäärien	  mukaan,	  siis	  ajasta,	  paikasta	  ja	  tilan-‐

teesta	  riippuen.	  Kuten	  Weinblatt	  &	  Avrech-‐Bar	  (2001)	  asian	  ilmaisivat,	  on	  mahdoton-‐

ta	  määrätä	  yksilön	  toiminta	  merkitykselliseksi	  muutoin	  kuin	  subjektiivisesti,	  eli	  niin	  

että	  yksilö	  itse	  määrittää	  toiminnan.	  (Hammell	  2004:	  296-‐297.)	  Mieltymykset	  muut-‐

tuvat	  elämän	  aikana	  monia	  kertoja,	  ja	  ammattitaitoinen	  toimintaterapeutti	  ei	  päätä	  

terapiassa	  käytettyä	  terapeuttista/kuntouttavaa	  toimintaa	  vain	  asiakkaan	  historian	  

perusteella.	  Mielekäs	  toiminta	  lähtee	  aina	  asiakkaasta	  itsestään.	  (Trombly	  1995:	  963-‐

964.)	  Sen	  lisäksi	  toiminnat	  ovat	  merkityksellisiä,	  jos	  ne	  ovat	  osia	  kokonaisvaltaisesta	  

toiminnallisuuden	  jatkuvuudesta	  (occupational	  continuity).	  On	  tärkeätä	  muistaa	  te-‐

rapiassa,	  että	  yksittäisiä	  toimintoja	  ei	  ole	  hyvä	  irrottaa	  ja	  erottaa	  isosta	  toiminnalli-‐

suuden	  kokonaisuudesta	  ja	  keskittyä	  niihin	  mikrotason	  toimintoina.	  Tämä	  vie	  toi-‐

minnalta	  automaattisesti	  merkitystä,	  koska	  se	  ei	  yksin	  palvele	  ihmisen	  kokonaisval-‐

taista	  toiminnallisuutta.	  (Persson	  –	  Erlandsson	  –	  Eklund	  –	  Iwarsson	  2001:	  16.)	  

	  

2.2.1 MERKITYKSELLINEN	  TOIMINTA	  MUUTOSTILANTEISSA	  

	  

Ihmisten	  toimintoja	  pitäisi	  eri	  luokkiin	  kategorisoimisen	  sijaan	  käsitellä	  luontaisten	  ja	  

olennaisten	  tarpeiden	  kohtaamisen	  välineinä.	  Ihmiselle	  olennaisia	  ja	  luontaisia	  toi-‐
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mintoja	  ovat	  muun	  muassa	  omasta	  itsestä	  huolen	  pitäminen,	  itsensä	  ilmaiseminen	  

sekä	  täyttymyksen	  tunteen	  saavuttaminen.	  Tutkittaessa	  toiminnan	  merkityksellisyyt-‐

tä	  suhteessa	  ihmisen	  luontaisiin	  perustarpeisiin	  ja	  sitä	  miten	  ne	  kohtaavat,	  on	  syytä	  

tutkia	  ja	  pohtia	  myös	  merkityksellisyyttä	  sekä	  sen	  muovautumista	  elämän	  sekasor-‐

toisina	  hetkillä.	  Sekasortoa	  ja	  kriisejä	  elämässä	  voivat	  aiheuttaa	  esimerkiksi	  pysyvä	  

vammautuminen	  tai	  sairaus.	  Puhuttaessa	  elämän	  kriiseistä,	  elämäntilanteen	  muutos	  

tai	  häiriö	  (biographical	  disruption)	  muodostaa	  kolmen	  osatekijän	  kokonaisuuden:	  

keho	  (body),	  minäkuva	  (conseptions	  of	  self)	  sekä	  aika	  (time).	  Sairaus	  tai	  vamma	  voi	  

estää	  jokapäiväisten	  tärkeinä	  pidettyjen	  toimintojen	  suorittamisen.	  Tämä	  voi	  johtaa	  

joidenkin	  yksilölle	  tärkeiden	  ominaisuuksien	  katoamiseen	  tai	  heikentymiseen;	  esi-‐

merkkinä	  tästä	  oman	  pätevyyden	  tai	  taitojen	  havainnointi	  (perceptions	  of	  compe-‐

tence),	  omanarvontunne	  (self-‐worth)	  ja	  identiteetti	  (identity).	  Moni	  pysyvästi	  vam-‐

mautunut	  tai	  toimintakykyään	  menettänyt	  ihminen	  menettää	  samalla	  omanarvon-‐

tunnettaan.	  Näissä	  tapauksissa	  vamma	  tai	  sairaus	  on	  pysyvästi	  muuttanut	  tai	  vaikut-‐

tanut	  yksilön	  itsestään	  selvinä	  pidettyihin	  päivittäisiin	  rutiineihin,	  rooleihin	  sekä	  tär-‐

keiksi	  pidettyihin	  toimintoihin.	  Bury	  (1991)	  määrittelee	  elämässä	  tapahtuvan	  häiriön	  

tai	  muutoksen	  merkityksen	  kahteen	  eri	  osaan	  toiminnallisuuden	  ja	  toiminnan	  näkö-‐

kulmasta.	  Häiriön	  tai	  muutoksen,	  tässä	  tapauksessa	  esimerkiksi	  pysyvän	  vamman	  

merkitys	  määräytyy	  siitä,	  mitkä	  ovat	  sen	  seuraamukset;	  miten	  se	  vaikuttaa	  jokapäi-‐

väiseen	  elämään	  ja	  ihmissuhteisiin.	  Muutoksen	  toinen	  ulottuvuus	  koskee	  sosiaalisia	  

seuraamuksia,	  sillä	  vamman	  merkitys	  on	  riippuvainen	  vammautuneen	  henkilön	  sosi-‐

aalisesta	  ja	  kulttuurisesta	  arvosta	  ja	  asemasta.	  Jokainen	  odottamaton	  tapaus,	  mikä	  

vaikuttaa	  ennalta	  arvattavissa	  olevaan,	  rutiinien	  ohjaamaan	  jokapäiväiseen	  elämään,	  

oli	  se	  sitten	  aviopuolison	  kuolema,	  pysyvä	  vamma	  tai	  työpaikan	  menettäminen,	  on	  

elämäntilanteen	  muutos-‐	  ja	  häiriötekijä	  (biographical	  disruption).	  Muutoksen	  seu-‐

raamukset	  ovat	  struktuuria,	  loogisuutta,	  merkityksellisyyttä	  ja	  tarkoitusta	  tuottavien	  

toimintojen	  estäjänä.	  	  

(Hammell	  2004:	  297-‐298.)	  

	  

Yksi	  sairauden	  tai	  vamman	  primaareista	  seuraamuksista	  on	  itselle	  tärkeiden	  ja	  merki-‐

tyksellisten	  toimintojen	  loppuminen.	  Olivatpa	  muutokset	  sitten	  fyysisiä	  tai	  henkisiä,	  

vaikutus	  on	  silti	  sama.	  Sairauden	  tai	  vamman	  aiheuttama	  muutos	  elämään	  vaatii	  

useita	  erilaisia	  toimia	  ja	  vastauksia:	  omaan	  kehoon	  on	  kiinnitettävä	  huomiota	  uudella	  
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tavalla,	  oman	  elämänkerran	  ja	  suunnitelmien	  uudelleen	  miettiminen	  sekä	  sosiaalis-‐

ten	  ja	  materiaalisten	  resurssien	  mobilisointi	  ja	  uudelleenohjaus.	  Tässä	  vaiheessa	  so-‐

siaalinen	  tukiverkosto	  sekä	  materiaalinen	  ja	  taloudellinen	  riittävyys	  ovat	  tärkeitä,	  ja	  

voivat	  vaikuttaa	  positiivisesti	  muutoksen	  kokeneen	  yksilön	  minäkuvaan	  ja	  oman	  toi-‐

minnallisuuden	  kokemiseen.	  	  

(Hammell	  2004:	  298.)	  

	  

Eksistentialisti-‐filosofit	  väittävät,	  että	  merkityksellisyys,	  tarkoituksellisuus	  ja	  valin-‐

nanvapaus	  ovat	  pohjimmiltaan	  tärkeitä	  ihmisen	  kokemuksia,	  jotta	  elämä	  olisi	  elämi-‐

sen	  arvoista	  ja	  jotta	  ihminen	  pystyisi	  tuntemaan	  omanarvontunnetta.	  Tutkimukset	  

näkemyksistä	  huomattavan	  elämänmuutoksen	  jälkeisen	  elämän	  laadusta	  ovat	  nosta-‐

neet	  esiin	  valintojen	  ja	  päätöksien	  tekemisen	  tärkeyden.	  Toimintaterapeutit	  ajattele-‐

vat,	  että	  toiminta	  on	  merkityksellisyyden	  ja	  tarkoituksellisuuden,	  sekä	  valinnanva-‐

pauden	  ja	  kontrollin	  lähde.	  Tutkittaessa	  toimintarajoitteisten	  ihmisten	  tarpeita	  kehit-‐

tyvissä	  maissa	  on	  havaittu,	  että	  ihmisten	  perustarpeita	  ovat	  muun	  muassa	  ruoan-‐

saanti,	  turvallinen	  olinpaikka	  sekä	  itsestä	  ja	  terveydestä	  huolehtiminen.	  Näillä	  ihmisil-‐

lä	  on	  kuitenkin	  muitakin	  tarpeita,	  jotka	  ovat	  heille	  yhtä	  lailla	  perustarpeita	  kuin	  ruoka	  

ja	  terveys	  –	  näihin	  tarpeisiin	  kuuluvat	  muun	  muassa	  itsensä	  ilmaisu,	  valinnanvapaus,	  

rakastaminen	  ja	  rakastetuksi	  tuleminen,	  ystävyys,	  toimiminen	  yhteisössä	  sekä	  sosiaa-‐

lisen	  tarpeellisuuden	  sekä	  tarkoituksellisuuden	  tunteminen.	  Nämä	  tarpeet	  ovat	  näille	  

ihmisille	  aktiivisia	  tarpeita	  muiden	  tarkoituksenmukaisten	  tarpeiden	  ohella.	  Jos	  tä-‐

mänkaltaisiin	  tarpeisiin	  ei	  vastata,	  se	  heikentää	  ihmisen	  elämänlaatua	  ja	  elämäniloa,	  

sillä	  merkityksellinen	  toiminta	  on	  ihmisen	  yksi	  tärkeimmistä	  perustarpeista.	  	  

(Hammell	  2004:	  299.)	  

	  

Länsimaisen	  kulttuurin	  arvoihin	  ja	  ideologioihin	  yhdistettynä	  toimintaterapian	  teoriat	  

ovat	  perinteisesti	  painottuneet	  tavoitteellisuuteen	  ja	  tarkoituksenmukaisiin	  toimin-‐

toihin,	  joilla	  on	  ekonomista	  sekä	  sosiaalista	  hyötyä.	  Näiden	  teorioiden	  hyödystä	  ei	  ole	  

kuitenkaan	  näyttöön	  perustuvaa	  (evidence	  based)	  tutkimusta.	  Tästä	  on	  esimerkkinä	  

tutkimus,	  jossa	  selkäydinhalvauksen	  saaneista	  potilaista	  osa	  oli	  työttömiä	  ja	  osa	  työl-‐

listyneitä,	  eikä	  selkeästi	  havaittavaa	  eroa	  potilaiden	  elämänlaadun	  kokemuksista	  voi-‐

tu	  todeta.	  Ihmiselle	  on	  todistetusti	  tärkeätä	  tarkoituksenmukaisten	  toimintojen	  to-‐

teuttaminen,	  mutta	  toimintojen	  täytyy	  olla	  samalla	  subjektiivisesti	  merkityksellisiä	  ja	  
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yksilön	  arvossa	  pitämiä.	  (Hammell	  2004:	  299-‐300.)	  Hasselkusin	  (2002)	  ajatuksiin	  kuu-‐

lui	  muun	  muassa,	  että	  toimintaterapiassa	  toimintaan	  osallistumista	  pitäisi	  toteuttaa	  

kokemuksen	  takia,	  ei	  niinkään	  tuloksen	  takia.	  Hasselkusin	  ajatukset	  toivat	  toiminta-‐

terapian	  teorioiden	  ajatusmaailmaan	  uutta	  suuntaa	  ja	  merkityksellisyyden	  käsitteen	  

selkeämpänä.	  (Hammell	  2004:	  301.)	  

	  

Tarkoituksenmukaisuus	  ja	  merkityksellisyys	  kulkevat	  käsi	  kädessä.	  Ajan	  täyttäminen	  

henkilökohtaisesti	  merkityksellisillä	  toiminnoilla	  antaa	  tunteen,	  että	  on	  arvokas	  ja	  

että	  elämällä	  on	  tarkoitus.	  Mee	  &	  Sumsion	  (2001)	  ovat	  myös	  havainneet,	  että	  jonkin	  

tarkoituksenmukaisen	  toiminnan	  tekeminen	  on	  suoraan	  yhteydessä	  yksilön	  päivän	  

merkitykselliseksi	  tuntemisen	  kanssa.	  Henkilökohtaisesti	  merkityksellisiin	  toimintoi-‐

hin	  osallistuminen	  myötävaikuttaa	  myös	  suoraan	  tarkoituksellisuuteen	  ja	  sen	  tunte-‐

miseen.	  Myös	  Cochran	  &	  Laub	  (1994)	  totesivat,	  että	  kun	  ihmisellä	  on	  itselleen	  merki-‐

tyksellisiä	  asioita	  tehtävänään,	  muodostuu	  elämästä	  samalla	  tarkoituksenmukaista.	  

Tämä	  ei	  kuitenkaan	  tarkoita,	  että	  sanat	  merkityksellinen	  sekä	  tarkoituksenmukainen	  

olisivat	  sanoina	  ja	  merkityksinä	  risteytettävissä.	  	  

(Hammell	  2004:	  300.)	  

	  

2.3 TOIMINTATERAPIAPROSESSI	  

	  

Toimintaterapiassa	  terapiaprosessin	  suunnittelu	  ja	  noudattaminen	  on	  tärkeätä	  on-‐

nistuneen	  terapian	  takaamiseksi.	  Terapiaprosessin	  optimaalisesta	  kulusta	  on	  olemas-‐

sa	  erilaisia	  versioita,	  mutta	  kaikki	  muistuttavat	  toisiaan	  enemmän	  tai	  vähemmän.	  

Usein	  terapiaprosessi	  alkaa	  tiedonkeruu-‐vaiheella,	  jossa	  terapeutti	  kerää	  tietoa	  asi-‐

akkaan	  haluista,	  tarpeista	  ja	  	  taidoista.	  Tietoa	  asiakkaasta	  voi	  kerätä	  esimerkiksi	  

strukturoiduilla	  kyselylomakkeilla,	  haastattelulla,	  havainnoinnilla	  ja	  potilastiedoilla.	  

The	  Canadian	  Practice	  Process	  Framework,	  CPPF	  määrittää	  terapiaprosessin	  ensim-‐

mäiseksi	  vaiheeksi	  saapua	  ja	  aloittaa	  -‐vaiheen	  (enter	  and	  initiate),	  jossa	  terapeutti	  ja	  

asiakas	  tapaavat	  ensimmäisen	  kerran	  ja	  päättävät,	  alkaako	  vai	  päättyykö	  terapiapro-‐

sessi.	  Toinen	  vaihe	  CPPF:ssä	  on	  työvaiheen	  aloitus	  (set	  the	  stage),	  jossa	  määritetään	  

tarpeet	  ja	  odotukset,	  sekä	  pyritään	  löytämään	  syyt	  ja	  tavoitteet	  terapialle.	  Kolmas	  

terapiaprosessin	  toimintavaihe	  on	  määritellä	  ja	  arvioida	  (assess	  and	  evaluate).	  Tässä	  

vaiheessa	  identifioidaan	  asiakkaan	  persoonalliset,	  toiminnalliset	  ja	  ympäristölliset	  
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tekijä,	  jotka	  voivat	  myötävaikuttaa	  asiakkaan	  toiminnallisuuteen	  ja	  sen	  haasteisiin.	  

Tästä	  vaiheesta	  seuraa	  vaihe	  jossa	  asiakas	  hyväksyy	  intervention	  tavoitteet	  ja	  suunni-‐

telman	  (agree	  on	  the	  objectives	  and	  plan	  of	  intervention)	  josta	  seuraa	  suunnitelman	  

toimeenpano	  (implement	  the	  plan).	  Seurata	  ja	  muunnella	  (monitor	  and	  modify)	  on	  

CPPF:n	  kuudes	  toimintavaihe,	  jossa	  aktiivinen	  arviointi	  varmistaa	  että	  mahdollistetut	  

strategiat	  ovat	  sopivia	  asetetuille	  tavoitteille.	  Tulosten	  arviointi	  (evaluate	  outcome)	  

tehdään	  jotta	  nähtäisiin,	  onko	  tavoitteisiin	  päästy.	  Tätä	  kautta	  mahdollisten	  uusien	  

tavoitteiden	  sekä	  suunnitelmien	  teko	  on	  mahdollista.	  Terapiaprosessin	  päätös	  (con-‐

clude)	  on	  vaihe,	  jossa	  asiakas	  ja	  terapeutti	  päättävät	  joko	  jatkaa	  tai	  päättää	  terapia-‐

prosessin	  ja	  terapiasuhteen.	  (Fazio	  –	  Hicks	  –	  Kuzma	  –	  Leung	  –	  Schwartz	  –	  Stergiou-‐

Kita	  2010:	  6-‐7.)	  

	  

Toinen	  esimerkki	  terapiaprosessin	  kaavasta	  on	  Occupational	  Therapy	  Intervention	  

Process	  Model	  (OTIPM).	  OTIPM:ssa	  toimintaterapiaprosessia	  on	  havainnollistettu	  

jakamalla	  se	  kolmeen	  vaiheeseen:	  Arviointi	  ja	  tavoitteiden	  asettelu	  (Evaluation	  and	  

goal-‐setting	  phase),	  Interventio	  (Intervention	  phase)	  ja	  Uudelleenarviointi	  (Re-‐

evaluation	  phase).	  Nämä	  kolme	  vaihetta	  pitävät	  sisällään	  tarkemmat	  ja	  yksityiskoh-‐

taisemmat	  terapiaprosessi-‐vaiheet.	  	  

(Fisher,	  A.	  G.	  2009.)	  

	  

Omassa	  opinnäytetyössäni	  pyrin	  huomioimaan	  toimintaterapiaprosessi-‐malleja	  luo-‐

dessani	  viiden	  päivän	  luovien	  toimintojen	  ohjelmaani.	  Leiri	  oli	  tarkoitettu	  vapaaseen	  

ja	  luovaan	  taiteen	  tekemiseen,	  ja	  tästä	  syystä	  pyrin	  tuomaan	  ohjelmani	  prosessimai-‐

suutta	  esille	  vain	  ohjelman	  rakenteessa	  –	  en	  tahtonut	  rikkoa	  leirin	  vapaata	  ilmapiiriä	  

tekemällä	  ohjelmani	  ulkopuolella	  erillisiä	  kyselyjä	  tai	  arviointeja.	  Ohjelmassani	  pyrin	  

saamaan	  näkyviin	  OTIPM:in	  kaltaisen	  pelkistetyn	  rakennerungon:	  Ennen	  ohjelman	  

toteutusta	  arvioin	  leiriläisten	  tarpeita	  ja	  ohjelman	  tavoitteita	  teoria-‐aineiston	  pohjal-‐

ta.	  Tämän	  jälkeen	  toteutin	  ohjelmasuunnitelman	  sen	  senhetkisessä	  muodossa,	  ja	  

tein	  samalla	  uudelleenarviointia	  saamieni	  kokemusten	  ja	  tiedon	  pohjalta.	  Lopussa	  

arvioin	  testattua	  ohjelmaa	  ja	  sen	  tavoitteita	  vielä	  uudestaan,	  ja	  muokkasin	  viimeisiä	  

yksityiskohtia.	  	  
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Ohjelmani	  rakenteessa	  pyri	  tuomaan	  esille	  terapiaprosessimaisen	  rakenteen,	  jossa	  

on	  alku,	  keskikohta	  ja	  loppu.	  Ensimmäinen	  harjoitus	  on	  työvaiheen	  aloitus,	  jossa	  oh-‐

jaaja	  ja	  ohjattavat	  tutustuvat	  toisiinsa,	  ja	  yhteiset	  päämäärät	  sekä	  tavoitteet	  pyritään	  

määrittelemään	  ja	  arvioimaan.	  Ensimmäisen	  harjoituksen	  aikana	  leiriläiset	  näkevät	  

ohjaajansa	  tavan	  tehdä	  työtä,	  ja	  kuulevat	  tämän	  omat	  tavoitteet	  ja	  päämäärät	  leiriä	  

ajatellen.	  Tässä	  vaiheessa	  leiriläisille	  on	  mahdollisuus	  joko	  hyväksyä	  tai	  torjua	  suunni-‐

telma/interventio.	  Seuraavat	  harjoitukset	  ovat	  tavoitteiden	  ja	  yhteisten	  päämäärien	  

syventämistä,	  joidenka	  aikana	  leiriläiset	  tutustuvat	  toisiinsa	  sekä	  ohjaajaan	  parem-‐

min.	  Tässä	  vaiheessa	  ohjelma	  on	  pantu	  toimeen,	  ja	  sitä	  muunnellaan	  sekä	  ohjaajan	  

että	  leiriläisten	  toiveiden	  mukaan.	  Viimeisten	  päivien	  harjoitukset	  palvelevat	  yhtei-‐

sen	  prosessin	  loppuun	  saattamista,	  ja	  viimeisen	  harjoituksen	  tarkoitus	  on	  koota	  yh-‐

teen	  koko	  kuluneen	  prosessin	  tulokset.	  Tuloksia	  arvioidaan,	  ja	  lopussa	  prosessi	  saa-‐

daan	  päätökseen.	  (Fazio	  –	  Hicks	  –	  Kuzma	  –	  Leung	  –	  Schwartz	  –	  Stergiou-‐Kita	  2010:	  6-‐

7.)	  

	  

Tämä	  rakenne	  on	  muunneltu	  The	  Canadian	  Practice	  Process	  Framework:sta,	  mutta	  

ohjelman	  rakenteen	  voisi	  yhtä	  hyvin	  rakentaa	  OTIPM:n	  ympärille.	  Suurimpana	  tavoit-‐

teena	  on	  kuitenkin	  sisällyttää	  leirin	  ohjelmaan	  ja	  leiriin	  toimintaterapian	  osaamista,	  

ja	  tätä	  kautta	  vastata	  sekä	  omiin	  että	  Kettuki	  ry:n	  toiveisiin.	  

	  

	  

3 LUOVUUS	  JA	  LUOVAT	  TOIMINNOT	  	  

	  

Suomalainen	  kasvatustieteen	  professori	  Kari	  Uusikylä	  (2005:	  26)	  on	  tutkinut	  luovuut-‐

ta.	  Hänen	  mukaansa	  luovuutta	  on	  haasteellista	  tutkia	  tieteellisestä	  näkökulmasta,	  

koska	  luovuuden	  rajaaminen	  sekä	  määritteleminen	  ovat	  itsessään	  jo	  hyvin	  vaikea	  

tehtävä.	  Luovuus	  on	  voimavara;	  sillä	  ihminen	  rakentaa	  omaa	  sisäistä	  maailmaansa	  

sekä	  ymmärtää	  ja	  rakentaa	  ympäröivää	  maailmaa.	  Luovuus	  on	  ihmiselle	  synnynnäi-‐

nen	  voimavara	  ja	  luovuutta	  tarvitaan	  itsensä	  toteuttamiseen	  läpi	  elämän.	  (Ahonen	  

1994:	  18,	  23.)	  Luovuus	  on	  myös	  terveyttä;	  yhtenä	  psyykkisen	  terveyden	  perustun-‐

nusmerkkinä	  pidetään	  kykyä	  elää	  ja	  toimia	  spontaanisti	  ja	  luovasti.	  Luovuus	  on	  mää-‐

ritelty	  olevan	  ihmisen	  mielenterveyden	  peruskivi,	  kantava	  pylväs.	  Ihminen	  ei	  kykene	  
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saavuttamaan	  mielen	  tasapainoa,	  ellei	  hän	  ole	  kykeneväinen	  psyykkisten	  suojautu-‐

miskeinojen	  kehittämiseen	  tai	  luovaan	  suhtautumiseen	  elämän	  erilaisissa	  vaikeissa	  

tilanteissa.	  (Hägglund	  1984,	  2000,	  2001,	  teoksessa	  Salo-‐Chydenius,	  S.	  2006.)	  Terveys	  

on	  kykyä	  suoriutua	  arjen	  päivittäisistä	  toiminnoista	  ihmistä	  itseään	  tyydyttävällä	  ta-‐

valla;	  suoriutuminen	  vaatii	  kykyjä	  mukautua	  ja	  sopeutua	  toiminnoissa	  sekä	  muuttu-‐

vissa	  tilanteissa.	  Arjen	  muuttuviin	  tilanteisiin	  ja	  toimintoihin	  mukautumiseen	  tarvit-‐

tavan	  luovan	  potentiaalin	  puuttumisella	  on	  suora	  vaikutus	  ihmisen	  terveyteen	  ja	  hy-‐

vinvointiin.	  (Greek	  2005:	  77.)	  

	  

Flow-‐kokemus	  eli	  virtauskokemus	  on	  noussut	  hyvin	  suosituksi	  luovuutta	  kuvaavaksi	  

termiksi	  viime	  vuosikymmenen	  aikana.	  Keskittyneessä	  tekemisessä	  voi	  minä-‐

tietoisuus	  usein	  kadota;	  tällöin	  tekijä	  ja	  itse	  toiminta	  ovat	  hetken	  yhtä	  (Rankanen	  –	  

Hentinen	  -‐	  Mantere	  2007:	  17).	  Flow-‐kokemukselle	  on	  tyypillistä	  tyytyväisyyden	  ja	  

eheyden	  tunne.	  Flow-‐kokemusta	  on	  usein	  kuvattu	  parhaaksi	  hetkeksi	  elämässä;	  se	  

tuottaa	  iloa	  ja	  täyttymyksen	  tunnetta.	  Usein	  on	  kuvattu,	  että	  flow-‐tilasta	  tekee	  ainut-‐

laatuisen	  myös	  löytämisen	  sekä	  jännityksen	  tunne;	  Ihminen	  huomaa	  jotakin	  uutta	  

itsessään	  tai	  omissa	  kyvyissään.	  (Uusikylä	  2005b:	  48.)	  

	  

Psykologi	  Mihály	  Csíkszentmihályi	  kuvaa	  virtauskokemusta	  tilana,	  jonka	  seurauksena	  

minän	  järjestys	  monimuotoistuu;	  ihmisen	  tietoisuuteen	  saapuva	  informaatio	  tuntuu	  

olevan	  tasapainossa	  ihmisen	  kokemien	  tavoitteiden	  kanssa.	  Flow-‐kokemuksessa	  ih-‐

misen	  psyykkinen	  energia	  ohjautuu	  tavoitteiden	  saavuttamiseen.	  Tietoisuus	  sulkee	  

kaiken	  tavoitteiden	  ulkopuolelle	  jäävän	  pois,	  ja	  antaa	  näin	  mahdollisuuden	  virtaus-‐

kokemukselle.	  	  

(Csíkszentmihályi	  1990,	  teoksessa	  Hautala	  –	  Hämäläinen	  –	  Mäkelä	  –	  Rusi-‐Pyykönen	  

2011:	  51-‐52.)	  	  

	  	  

3.1 LUOVAT	  TOIMINNOT	  TOIMINTATERAPIASSA	  

	  

Luovia	  toimintoja	  on	  käytetty	  aina	  toimintaterapian	  ammatillisessa	  historiassa.	  Luo-‐

vuus	  on	  nähty	  terveyttä	  edistävänä	  toimintana	  (Harra	  –	  Salminen	  2005:	  26).	  Luovia	  

menetelmiä	  on	  useita	  erilaisia;	  esimerkkinä	  muun	  muassa	  kuvallinen	  ilmaisu,	  kirjalli-‐

nen	  ilmaisu,	  tanssi	  ja	  liikunta	  sekä	  musiikillinen	  ilmaisu	  (Salo-‐Chydenius	  2006).	  Luovi-‐
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en	  menetelmien	  vaikutusta	  ihmiseen	  ei	  voida	  teorian	  kautta	  piirtää	  kaavioiksi,	  vaan	  

niiden	  vaikutus	  on	  yksilökohtaista	  sekä	  tietyllä	  tapaa	  arvaamatonta.	  Kaikki	  ihmiset	  

eivät	  hyödy	  luovista	  toiminnoista	  ja	  ihmisissä	  on	  eroavaisuuksia	  myös	  siinä,	  mitkä	  

luovat	  toiminnat	  tuovat	  mielihyvää	  ja	  nautintoa.	  Luovat	  toiminnat	  vaikuttavat	  ihmi-‐

siin	  alitajuisesti	  ja	  ilon	  kautta.	  Luovassa	  toiminnassa	  käyvät	  ilmi	  kaikki	  samat	  ihmisen	  

arjessa	  toteutetut	  toimintatavat,	  toiminnan	  vahvuudet	  ja	  haasteet	  kuin	  muissakin	  

toiminnoissa.	  Luovan	  toiminnan	  avulla	  voidaan	  harjoitella	  näitä	  arjen	  tavanomaisissa	  

tilanteissa	  tapahtuvia	  toimintoja,	  mutta	  eri	  muodossa.	  Monia	  toimintoja	  voi	  lähestyä	  

luovasti	  ja	  käyttää	  niitä	  itseilmaisun	  välineenä.	  Vain	  mielikuvitus	  on	  rajana.	  (Hassel-‐

kus	  2002:	  123.)	  

	  

Luovilla	  toiminnoilla	  on	  terapiatyössä	  todettu	  olevan	  moniulotteista	  terapeuttista	  

arvoa.	  Niiden	  avulla	  ihmisellä	  on	  mahdollisuus	  helpommin	  tarkastella	  elämäänsä	  ja	  

saada	  käsitys	  siitä,	  millainen	  oma	  elämäntilanne	  on.	  Tätä	  kautta	  ihmisen	  on	  helpompi	  

ratkaista	  omia	  sisäisiä	  konfliktejaan.	  (Hagedorn	  1995:	  120.)	  Luovat	  toiminnat	  on	  to-‐

dettu	  erinomaiseksi	  itseilmaisun	  välineeksi;	  ihmisen	  luontainen	  tarve	  ilmaista	  nega-‐

tiivisia	  sekä	  positiivisia	  tunteita	  saa	  luovuuden	  kautta	  helpon	  purkautumistien.	  Var-‐

sinkin	  negatiivisten	  tunteiden	  ilmaisemisen	  kanavana	  luovat	  toiminnot	  ovat	  tärkeitä,	  

koska	  usein	  negatiiviset	  tunteet	  muiden	  keinojen	  avulla	  purettuina	  saattavat	  johtaa	  

asiattomaan	  käytökseen.	  Luovat	  toiminnot	  myös	  kasvattavat	  motivaatiota,	  koska	  ne	  

usein	  ovat	  mielihyvää	  tuottavia.	  (Greek	  2008:	  336.)	  

	  

Luovat	  toiminnot	  lisäävät	  emotionaalista	  joustavuutta.	  Luovan	  ajattelun	  mukanaan	  

tuoma	  joustava	  ongelmanratkaisukyky	  vähentää	  stressiä	  ja	  helpottaa	  ihmisen	  toipu-‐

mista	  elämän	  vastoinkäymisissä.	  Ihmisen	  kyky	  ajatella	  luovasti	  kasvattaa	  pätevyyden	  

tunnetta	  ja	  parantaa	  itsetietoisuutta.	  (Mee	  –	  Sumsion	  –	  Craik	  2004:	  228-‐230.)	  Luovat	  

toiminnat	  kasvattavat	  itsetuntoa	  ja	  tyytyväisyyden	  tunnetta	  (Greek	  2008:	  336).	  

	  

Hyvä	  terapeutti	  ymmärtää,	  että	  jokaisella	  asiakkaalla	  on	  oma	  kommunikaatiotyylinsä.	  

Terapeutin	  on	  kuunneltava	  asiakastaan	  ja	  tuotava	  tämän	  parhaat	  puolet	  esiin	  tera-‐

piasuhteessa.	  Luovien	  menetelmien	  potentiaali	  terapiatyössä	  on	  tiedetty	  jo	  kauan,	  ja	  

verbaalisten	  terapioiden	  tapaan	  myös	  luovassa	  terapiaprosessissa	  pyritään	  mahdol-‐

listamaan	  muutosta,	  kommunikaatiota,	  ongelmanratkaisua	  ja	  ihmissuhdetaitoja.	  Li-‐
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säksi	  tavoitteena	  on	  samalla	  tavalla	  vahvistaa	  terveyttä	  ja	  lisätä	  hyvinvointia.	  Luovien	  

menetelmien	  terapioihin	  eli	  niin	  kutsuttuihin	  ilmaisuterapioihin	  kuuluu	  tarkoituk-‐

senmukaista	  aktiivista	  osallistumista.	  Verbaalit	  menetelmät	  ovat	  terapian	  tukena,	  

eivät	  niinkään	  tiukasti	  terapian	  keskiössä.	  Tavoitteena	  on	  saada	  asiakas	  ilmaisemaan	  

tunteita,	  ajatuksia,	  käsityksiä	  ja	  kokemuksia	  tavalla,	  joita	  ei	  välttämättä	  ole	  pystytty	  

verbaalisesti	  ilmaisemaan.	  Luova	  lähestymistapa	  rohkaisee	  asiakasta	  osallistumaan	  

itseilmaisuprosessiin.	  	  

(Malchiodi	  2011:	  14-‐15.)	  	  

	  

Luovien	  menetelmien	  terapioissa	  eli	  ilmaisuterapioissa	  on	  ainutlaatuista	  niiden	  eri	  

ulottuvuudet	  antaa	  tilaa	  ilmaisuun,	  aktiiviseen	  osallistumiseen,	  mielikuvitukseen	  sekä	  

mielen	  ja	  kehon	  yhteyteen.	  Gladding	  (1992)	  esittää	  teoksessa	  Malchiodi	  (1992)	  että	  

taiteiden	  käyttö	  osana	  terapiaa	  voi	  nopeuttaa	  itsetutkiskeluprosessia.	  Luovien	  mene-‐

telmien	  käyttö	  terapiassa	  voi	  antaa	  asiakkaalle	  mahdollisuuden	  kerrata	  menneitä	  

kokemuksiaan	  ja	  tätä	  kautta	  kokea	  eräänlaista	  puhdistumista.	  Asiakkaan	  ja	  tera-‐

peutin	  välinen	  yhteinen	  työskentely	  voi	  syventää	  asiakkaan	  itsetuntemusta	  ja	  mah-‐

dollistaa	  muutoksen,	  kun	  siinä	  pyritään	  itseilmaisun	  kautta	  säilömään	  tunteita	  ja	  ha-‐

vaintoja.	  Tätä	  kautta	  asiakas	  voi	  kokea	  emotionaalista	  eheytymistä,	  sisäisien	  ja	  ul-‐

koisten	  konfliktien	  ratkaisua	  sekä	  hyvänolon	  tunteen	  vahvistumista.	  (Malchiodi	  2011:	  

27-‐28.)	  

	  

Luovat	  keinot	  voivat	  myös	  auttaa	  ihmisiä	  kommunikoimaan	  ja	  ilmaisemaan	  tarinoi-‐

den	  sekä	  muistojen	  niitä	  puolia,	  jotka	  eivät	  ole	  niin	  helposti	  lähestyttäviä	  tai	  tavoitel-‐

tavia	  puheen	  avulla.	  Usein	  sanoja	  käytetään	  henkilökohtaisten	  tarinoiden	  kertomi-‐

seen,	  mutta	  luovien	  toimintojen	  kautta	  terapiassa	  pyritään	  herättämään	  myös	  aiste-‐

ja,	  tarinoiden	  ja	  muistojen	  lähteinä.	  Ajatukset	  ja	  tunteet	  eivät	  ole	  vain	  verbaalisia	  ja	  

verbaalisesti	  ilmaistavissa.	  Ilmaisuterapiassa	  terapeutti	  pyrkii	  mahdollistamaan	  asi-‐

akkaan	  henkilökohtaisten	  tarkoitusten	  sekä	  ymmärryksen	  lisääntymistä.	  Verbaalinen	  

pohdinta	  toimii	  apukeinona	  asiakkaalle	  ymmärtää	  omia	  kokemuksiaan,	  tunteitaan	  ja	  

käsityksiään.	  	  

(Malchiodi	  2011:	  28.)	  	  
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Luovia	  toimintoja	  yhdistää	  se,	  että	  ne	  ovat	  kaikki	  sensorisia	  –	  osallistuessaan	  aktiivi-‐

seen	  ja	  itseilmaisulliseen	  toimintaan	  ihminen	  usein	  käyttää	  monia	  aisteja,	  ellei	  jopa	  

kaikkia	  (Malchiodi	  2011:	  30).	  Vertailtaessa	  erilaisia	  toimintoja	  ja	  niiden	  vaikuttavuut-‐

ta	  on	  todettu,	  että	  tärkein	  merkitys	  terapiaprosessissa	  on	  kuitenkin	  terapeutin	  per-‐

soonallisuus	  sekä	  empaattisuus;	  terapeutti	  on	  asiakkaan	  kanssa	  tutkimusmatkalla	  

kanssakulkijana,	  ja	  toimii	  vuorovaikutussuhteessa	  myös	  sellaisena.	  Jos	  terapeutti	  

asettaa	  itsensä	  asiakkaan	  yläpuolelle,	  ovat	  hoitotulokset	  yleensä	  huonoja,	  oli	  kysees-‐

sä	  millainen	  terapiamuoto	  tahansa.	  (Rankanen	  –	  Hentinen	  –	  Mantere	  2007:	  35.)	  

Käyttäessään	  luovia	  toimintoja	  terapiassa	  terapeutin	  on	  oltava	  hienotunteinen,	  kan-‐

nustava	  sekä	  asiakkaan	  tuotoksia	  arvostava,	  koska	  luovilla	  toiminnoilla	  on	  hyvin	  hen-‐

kilökohtainen	  ulottuvuus;	  luodessaan	  ihminen	  antaa	  palan	  itsestään	  tekemäänsä	  

työhön	  tai	  tuotokseen.	  Fokuksen	  on	  oltava	  luovassa	  prosessissa,	  ei	  niinkään	  lopputu-‐

loksena	  syntyneessä	  tuotoksessa.	  (Greek	  2008:	  333,	  338.)	  Terapiassa	  kuten	  muussa-‐

kin	  elämässä,	  luovan	  toiminnan	  tärkein	  ja	  merkittävin	  tehtävä	  on	  tuottaa	  iloa	  ja	  sisäl-‐

töä	  elämään.	  Tämän	  vuoksi	  terapiassa	  myös	  ilmapiirin	  merkitys	  on	  suuri;	  ihmisen	  on	  

terapiatilanteessa	  tunnettava	  ettei	  häntä	  arvostella	  tai	  hänen	  kanssaan	  kilpailla,	  kos-‐

ka	  muuten	  luovuus	  alkaa	  kuihtua.	  Terapeutin	  on	  annettava	  ymmärtää,	  ettei	  lopulli-‐

sen	  tuotoksen	  tasoon	  tai	  sen	  onnistumiseen	  kiinnitetä	  mitään	  huomiota.	  (Uusikylä	  

2005:	  29.)	  Terapeutin	  on	  jatkuvasti	  tarkasteltava	  ilmapiiriä	  sekä	  omaa	  toimintaansa	  

ympäristön	  ohella;	  ihmisellä	  on	  oltava	  psyykkisesti	  turvallinen	  olo	  kyetäkseen	  luo-‐

vaan	  prosessiin	  ja	  heittäytymiseen	  (Uusikylä	  –	  Piirto	  1990:	  35).	  

	  

	  

4 TAIDETOIMINNAN	  MERKITYS	  KEHITYSVAMMAISILLE	  HEN-‐

KILÖILLE	  

	  

Maailman	  terveysjärjestö	  on	  julkistanut	  toimintakykyä,	  vammaisuutta	  ja	  terveyttä	  

käsittelevän	  luokituksen,	  International	  Classification	  of	  Functioning,	  Disability	  and	  

Health	  (WHO	  2001).	  Julkaisussa	  määritellään	  toimintakyky	  (functioning)	  laajana	  ylä-‐

käsitteenä,	  joka	  tarkoittaa	  kaikkia	  kehon	  toimintoja	  ja	  yksilötason	  toimintaa.	  Tällä	  

tarkoitetaan	  sitä,	  mitä	  sairas	  tai	  toimintahäiriöstä	  kärsivä	  tekee	  tai	  voi	  tehdä.	  	  Toi-‐

minnanvajavuus	  eli	  vammaisuus	  (disability)	  sisältää	  samalla	  tavalla	  vammat	  joko	  ke-‐
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hon	  rakenteessa	  tai	  toiminnassa,	  sekä	  toimintarajoitteet	  ja	  osallistumisen	  esteet.	  

(Kaski	  –	  Manninen	  –	  Mölsä	  –	  Pihko	  2002:	  11.)	  

	  

Kehitysvammaisuus	  ei	  ole	  sairaus	  vaan	  yksilön	  sopeutumistaitoja	  sekä	  älyllistä	  suo-‐

riutumista	  heikentävä	  vamma.	  Kehitysvammaisuudessa	  yksilön	  toimintakyky,	  sopeu-‐

tuminen	  sekä	  älykkyys	  vaihtelevat	  eri	  vahvuusasteilla,	  ja	  kehitysvammaisuus	  voidaan	  

luokitella	  lievästä	  syvään.	  Kehitysvammaisuus	  on	  yleistävä	  nimitys	  yksilöille,	  joiden	  

edellä	  mainittujen	  ominaisuuksien	  normaalissa	  kehityksessä	  on	  nähtävissä	  poik-‐

keavuuksia.	  Nykyisin	  pyritäänkin	  korostamaan,	  että	  kehitysvammaiset	  ihmiset	  ovat	  

yksilöitä	  sekä	  ainutlaatuisia.	  Yhteiskunnan	  mahdollistamien	  hyvien	  sekä	  kattavien	  

tukitoimien	  tarjoamiseksi	  on	  kuitenkin	  kehitysvammaisten	  ihmisten	  kohdallakin	  teh-‐

tävä	  luokituksia	  ja	  määritelmiä.	  	  

(Piipponen	  –	  Karkulowski	  2010:	  13-‐15.)	  

	  

Kehitysvamma	  voi	  ilmaantua	  esimerkiksi	  yksilön	  sikiön	  kehitysvaiheessa	  (Isomäki	  –	  

Laurila-‐Hakulinen	  2004:	  20).	  Keskushermoston	  kehityshäiriöt,	  vauriot,	  sairaudet	  ja	  

muut	  poikkeavuudet	  ovat	  yleisin	  syy	  kehitysvammaisuuteen	  ja	  niihin	  liittyy	  usein	  

älyllisten	  toimintojen	  vajavuutta,	  ja	  mahdollisesti	  poikkeamia	  muissa	  elimissä.	  Tätä	  

kutsutaan	  älylliseksi	  kehitysvammaisuudeksi	  (WHO,	  tautiluokitus,	  ICD-‐10).	  Älyllinen	  

kehitysvammaisuus	  tarkoittaa	  WHO:n	  mukaan	  tilaa,	  jossa	  henkisen	  suorituskyvyn	  

kehitys	  on	  estynyt	  tai	  on	  epätäydellistä.	  Älyllisen	  kehitysvammaisuuden	  astetta	  mita-‐

taan	  ÄO:lla	  eli	  älykkyysosamäärän	  ja	  ÄI:n	  eli	  älykkyysiän	  avulla.	  (Kaski	  –	  Manninen	  –	  

Mölsä	  –	  Pihko	  2002:	  20-‐23.)	  

	  

Usein	  älyllisesti	  kehitysvammaisella	  ihmisellä	  on	  monivammaisuutta.	  Tällä	  tarkoite-‐

taan	  sitä,	  että	  kehitysvammaisuuteen	  kuuluu	  usein	  erilaisia	  lisävammoja	  ja	  sairauk-‐

sia,	  jotka	  saattavat	  vasta	  iän	  myötä	  tulla	  esille.	  Kehitysvammaisilla	  ihmisillä	  on	  usein	  

myös	  sekä	  pitkäaikaissairauksia	  että	  akuutteja	  sairauksia.	  	  

(Kaski	  –	  Manninen	  –	  Mölsä	  –	  Pihko	  2002:	  29.)	  

	  

Kehitysvammaisen	  lapsen	  kasvuun	  ja	  kehitykseen	  vaikuttaa	  eniten	  lapsen	  perhe,	  ym-‐

päristö	  ja	  arjen	  kulku,	  ei	  niinkään	  itse	  vamma.	  On	  tärkeätä,	  että	  lapsi	  saa	  elää	  tavallis-‐

ta	  elämää	  ja	  arkea	  perheensä	  kanssa.	  Vammaisen	  lapsen	  kuntoutus	  jo	  varhaisessa	  
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iässä	  on	  tärkeätä,	  mutta	  kehityksen	  kannalta	  on	  olennaista,	  että	  lapsi	  pääsee	  osallis-‐

tumaan	  perheensä	  ja	  asuinympäristönsä	  elämään.	  Katsottaessa	  asiaa	  sosiaalisen	  

elämän	  kannalta,	  kehitysvammaisuus	  on	  ympäristön	  määrittelemä	  tila.	  Ympäristön	  

vaatimukset	  ja	  yksilön	  puutteellinen	  suorituskyky	  ovat	  ristiriidassa.	  Jos	  elinympäristö	  

on	  turvallinen	  ja	  hyvä,	  voi	  kehitysvammainen	  lapsi	  elää	  lähes	  tavallista	  elämää	  ja	  

saada	  tilaisuuden	  omaksua	  normaaleja	  käyttäytymismalleja.	  Optimaalisessa	  tilan-‐

teessa	  kehitysvammaisen	  lapsen	  oikeudet	  ja	  velvollisuudet	  ovat	  suhteutettu	  tämän	  

kykyihin.	  Ympäristö	  ei	  saa	  kieltää	  lapsen	  kehitysvammaisuutta	  tai	  rajoitteita,	  vaan	  

sen	  on	  otettava	  huomioon	  kaikki	  erityistarpeet	  ja	  mukautettava	  ympäristö	  turvalli-‐

seksi	  niin,	  että	  kehitysvammaisella	  lapsella	  on	  mahdollisuudet	  omiin	  valintoihin	  sekä	  

mahdollisuudet	  oppia	  taitoja	  ja	  kykyjä.	  	  

(Kaski	  –	  Manninen	  –	  Mölsä	  –	  Pihko	  2002:	  191-‐192.)	  

	  

Kaikkien	  ihmisten	  inhimillinen	  kasvu	  tulisi	  turvata	  ja	  taata	  tasapainoiset	  lähtökohdat.	  

On	  tärkeätä	  että	  kehitysvammainenkin	  lapsi	  saa	  rakentaa	  omaa	  persoonallisuuttaan,	  

oppia	  tuntemaan	  erilaisia	  tunteita	  ja	  sitä	  kautta	  ymmärtämään	  itseään.	  Tähän	  itsensä	  

tutustumiseen	  ja	  tuntemiseen	  ovat	  kaikki	  luovat	  toiminnat	  käyttökelpoisia.	  Luovat	  

toiminnat	  ovat	  monipuolisia	  ja	  sisältävät	  aina	  tekemisen	  iloa	  sekä	  onnistumisen	  elä-‐

myksiä.	  	  

(Kaski	  –	  Manninen	  –	  Mölsä	  –	  Pihko	  2002:	  243-‐244.)	  

	  

4.1 TAITEEN	  JA	  TAITEEN	  TEON	  MERKITYS	  

	  

Taide	  luo	  yhteisöjä:	  Taide	  tarjoaa	  ihmiselle	  mahdollisuuden	  jakaa	  itselle	  tärkeitä	  asi-‐

oita	  ja	  olla	  yhdessä.	  Taidetta	  tehdessään	  jokainen	  ihminen	  saa	  olla	  oma	  kokonainen	  

itsensä	  ja	  sillä	  tavalla	  ainutkertainen.	  (Mikkonen	  –	  Turunen	  2009:	  87.)	  Kaikilla,	  myös	  

kehitysvammaisilla	  ihmisillä,	  on	  oikeus	  tehdä	  taidetta	  sekä	  nauttia	  siitä.	  Varsinkin	  

kehitysvammaisten	  ihmisten	  kohdalla	  taide	  on	  merkityksellistä	  myös	  sen	  kasvattavi-‐

en	  ominaisuuksien	  tähden;	  taide	  ja	  taiteen	  tekeminen	  kasvattaa	  herkkyyttä.	  Seuraa-‐

malla	  muiden	  ihmisten	  tekemää	  taidetta	  voi	  ymmärtää	  paremmin	  heitä	  ja	  heidän	  

ajatuksiaan.	  On	  paljon	  kehitysvammaisia	  ihmisiä,	  jotka	  eivät	  kommunikoi	  verbaalises-‐

ti	  ja	  taide	  voi	  toimia	  ajatusten	  sekä	  tunteiden	  välittäjänä.	  (Itkonen	  2008:	  16-‐17.)	  Tai-‐
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de	  on	  kommunikaatiokeino	  taiteentekijän	  ja	  ulkomaailman	  välillä	  (Piipponen	  –	  Kar-‐

kulowski	  2010:	  15).	  

	  

Taiteen	  yksi	  tärkeimmistä	  tehtävistä	  on	  vahvistaa	  ihmisen	  omanarvontunnetta	  ja	  

itsensä	  hyväksytyksi	  tulemisen	  tunnetta.	  Taide	  ja	  kuvallinen	  ilmaisu	  ovat	  kehitys-‐

vammaisten	  henkilöiden	  kohdalla	  persoonallisuutta	  eheyttäviä	  ja	  kuntouttavia	  toi-‐

mintamuotoja;	  ilo	  ja	  tyydytys,	  jonka	  ihminen	  omin	  käsin	  tehdystä	  taideteoksesta	  saa,	  

on	  avainasemassa.	  (Piipponen	  –	  Karkulowski	  2010:	  15.)	  Julkisen	  hyväksynnän	  merki-‐

tys	  kehitysvammaiselle	  ihmiselle	  voi	  olla	  hyvin	  suuri,	  ja	  oman	  taiteen	  kautta	  tällaisen	  

hyväksynnän	  tunteen	  saaminen	  on	  mahdollista.	  Taiteen	  tekemisen	  myötä	  itseilmai-‐

sun	  rohkeus	  ja	  oman	  itsen	  arvostaminen	  kasvavat;	  tämä	  voi	  olla	  yksi	  väylä	  kehitys-‐

vammaisen	  ihmisen	  itsevaltaistumiseen.	  (Itkonen	  2008:	  16-‐17.)	  Kettukin	  kuvataide-‐

leirillä	  tehty	  Antti	  Korkeilan	  teos,	  Revontulet	  sai	  paljon	  ihailua	  osakseen,	  ja	  oli	  yksi	  

Korkeilan	  lempiteoksista;	  teoksen	  kautta	  saavutettiin	  sekä	  julkista	  hyväksyntää	  että	  

omaa	  tyytyväisyyden	  tunnetta	  (KUVIO.	  2).	  

	  

	  
KUVIO.	  2	  Antti	  Korkeila.	  2012.	  Kettukin	  kuvataideleiri,	  Hämeenlinna	  

	  

Kehitysvammaisilla	  ihmisillä	  on	  usein	  estottomampi	  asenne	  työhön	  tarttumiseen	  

eivätkä	  he	  epäile	  omia	  kykyjään.	  Itsestä	  lähtöisin	  oleva	  kriittisyys	  sekä	  ”turha	  pohdin-‐
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ta”	  eivät	  yleensä	  lannista	  kehitysvammaista	  henkilöä	  taiteen	  tekemisessä.	  (Piipponen	  

–	  Karkulowski	  2010:	  15.)	  Jotta	  tämä	  piirre	  voitaisiin	  säilyttää,	  on	  kehitysvammaiselle	  

henkilölle	  kuitenkin	  saatava	  kokemus	  siitä,	  ettei	  heidän	  teoksilleen	  ja	  tuotoksilleen	  

aseteta	  vaatimuksia	  tai	  odotuksia.	  Iloa	  tuottavat	  tekijät	  taiteessa	  voivat	  liikuntarajoit-‐

teiselle	  tai	  kommunikaatioon	  kyvyttömälle	  henkilölle	  olla	  niinkin	  yksinkertaiset	  asiat	  

kuin	  erilaiset	  materiaalit,	  värit,	  musiikki	  tai	  niiden	  yhdistelmät;	  taide	  voi	  olla	  elämyk-‐

sellisiä	  kokemuksia.	  (Kaski	  –	  Manninen	  –	  Mölsä	  –	  Pihko	  2002:	  243-‐244.)	  	  

	  

Kehitysvammaisilla	  ihmisillä	  on	  usein	  kehityksellisiä	  puutteita	  toiminnanohjauksessa	  

sekä	  avaruudellisessa	  hahmottamiskyvyssä.	  Tämä	  vaikuttaa	  suuresti	  heidän	  taiteen	  

tekemiseensä	  ja	  tuo	  heidän	  taiteeseensa	  niin	  sanottua	  ”terveen	  katsojan	  silmin”	  ar-‐

vaamatonta	  luovuutta.	  Taideteokset	  voivat	  olla	  arvaamattomia	  sekä	  odottamatto-‐

mia.	  (Piipponen	  –	  Karkulowski	  2010:	  15.)	  Kehitysvammaisen	  taiteen	  tekijän	  tai	  taitei-‐

lijan	  tarpeet	  tehdä	  taidetta	  ovat	  kuitenkin	  samanlaisia	  kuin	  muidenkin	  ihmisten;	  It-‐

sensä	  ilmaisun	  ja	  tunnustuksen	  saamisen	  tarve	  ovat	  samoja	  siinä	  missä	  muillakin.	  

Kehitysvammainen	  ihminen	  tarvitsee	  kuitenkin	  usein	  apua	  ja	  tukea	  tehdäkseen	  tai-‐

detta.	  Usein	  välineiden	  käyttö	  sekä	  muut	  käytännön	  asiat	  taiteen	  tekemisessä	  ovat	  

haastavia.	  Ilman	  kannustusta	  ja	  puitteita	  taiteen	  tekemiseen	  saattaa	  kehitysvammai-‐

selta	  henkilöltä	  usein	  taideharrastus	  kuihtua	  kokonaan.	  (Isomäki	  –	  Sainio	  2006:	  43.)	  

Suomessa	  on	  onneksi	  jo	  paljon	  mahdollisuuksia	  kehitysvammaisille	  ihmisille	  ylläpitää	  

taideharrastuksensa.	  Muun	  muassa	  Kettuki-‐yhdistys	  on	  syntynyt	  opastamaan	  ja	  aut-‐

tamaan	  kehitysvammaisia	  taitelijoita	  ja	  taiteen	  tekijöitä	  pääsemään	  toteuttamaan	  

unelmaansa.	  (Isomäki	  –	  Sainio	  2006:	  48-‐50.)	  

	  

Taiteen	  ydinolemus	  on	  terapeuttisuus,	  koska	  se	  auttaa	  yksilöä	  ja	  yhteisöä	  luovassa	  

kohtaamisessa	  maailman	  kanssa.	  Taide	  on	  koetun	  elämän	  ja	  havaitun	  maailman	  uu-‐

distuvaa	  tulkitsemista.	  Taideteos	  ei	  ole	  vain	  arvosteltava	  kappale	  rahanarvoista	  ma-‐

teriaa,	  vaan	  sen	  pitäisi	  voida	  vaikuttaa	  viestinä	  ihmiseltä	  toiselle	  ja	  toimia	  näin	  tera-‐

peuttisena	  elementtinä.	  Taiteen	  terapeuttinen	  vaikutus	  ei	  ole	  kuitenkaan	  aina	  itses-‐

tään	  selvää	  eikä	  se	  noudata	  tiettyjä	  kaavoja.	  (Isomäki	  –	  Laurila	  –	  Hakulinen	  2004:	  64-‐

71.)	  Kehityshäiriöiden	  ja	  vammaishoidon	  parissa	  on	  pitkään	  käytetty	  taidetta	  ja	  tai-‐

deterapiaa;	  on	  korostettu	  taideprosessin	  terapeuttisuutta	  ja	  toiminnan	  kehittävyyttä.	  

Taideprosessin	  terapeuttisuuteen	  keskittyvä	  työskentely	  korostaa	  tunteiden	  ilmaisua	  
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ja	  niiden	  käsittelyä.	  Myös	  sosiaalisten	  taitojen	  kehittäminen	  ja	  mahdollisen	  häiriö-‐

käyttäytymisen	  vähentäminen	  ovat	  keskiössä	  taideprosessiin	  keskittyvässä	  työsken-‐

telyssä.	  Toiminnan	  kehityksellisestä	  näkökulmasta	  huomioitavat	  seikat	  ovat	  asiak-‐

kaan	  aistitoiminnassa,	  havainnoinnissa	  sekä	  kuvallisen	  ilmaisun	  kehittymisessä.	  (Ran-‐

kanen	  –	  Hentinen	  –	  Mantere	  2007:	  62.)	  	  

	  

	  

5 TAIDEKESKUS	  KETTUKIN	  TOIMINTA	  

	  

Valtakunnallinen	  kehitysvammaisten	  taidekeskus	  Kettuki	  aloitti	  toimintansa	  Hämeen-‐

linnassa	  Verkatehtaalla	  vuonna	  2006.	  Taidekeskus	  toimii	  kehitysvammaisten	  ihmis-‐

ten	  taiteen	  puolesta	  ja	  pyrkii	  kohottamaan	  sen	  arvostusta	  maailmalla.	  Yksi	  tavoitteis-‐

ta	  on	  myös	  parantaa	  kehitysvammaisten	  ihmisten	  mahdollisuuksia	  osallistua	  taiteen	  

harrastamiseen,	  työntekoon	  sekä	  opiskeluun	  taiteen	  alalla.	  	  

(Vienamo	  –	  Isomäki	  –	  Isomäki	  2011.)	  

	  

Taidekeskus	  Kettuki	  järjestää	  näyttelyitä,	  joissa	  on	  esillä	  kehitysvammaisten	  henki-‐

löiden	  tekemää	  taidetta	  –	  näyttelyitä	  järjestetään	  Hämeenlinnan	  lisäksi	  muualla	  

Suomessa.	  Kettuki	  järjestää	  jokavuotisia	  taidekursseja	  ja	  koulutusta;	  Hämeenlinnassa	  

sekä	  sen	  ympäryskunnissa	  kokoontuu	  viikoittain	  seitsemän	  taideryhmää.	  Osa	  ryhmis-‐

tä	  järjestetään	  yhteistyössä	  Vanajaveden	  opiston	  kanssa.	  Taidekeskus	  Kettuki	  toimii	  

myös	  asiantuntija-‐tehtävissä,	  tietopankkina	  sekä	  alan	  edunvalvojana.	  

(Vienamo	  –	  Isomäki	  –	  Isomäki	  2011.)	  

	  

Kettuki	  on	  myös	  kansainvälisesti	  aktiivinen	  taidekeskus.	  Kettukilla	  on	  oma	  taideko-‐

koelma,	  johon	  kuuluu	  Suomen	  kehitysvammaisten	  taideteoksien	  lisäksi	  myös	  töitä	  

esimerkiksi	  Ruotsista,	  Tanskasta,	  Virosta	  sekä	  Islannista.	  Vuoden	  2010	  lopulla	  taide-‐

kokoelmaan	  kuului	  noin	  500	  kappaletta	  kehitysvammaisten	  taiteilijoiden	  tekemää	  

taideteosta.	  Taidekokoelma	  luo	  kokonaisuudessaan	  laajan	  pohjan	  taidekeskuksen	  

näyttelytoimintaan.	  Kettuki	  osallistuu	  vuosittain	  useisiin	  yhteisnäyttelyihin	  Euroopas-‐

sa	  sekä	  Australiassa.	  Kettuki	  on	  myös	  jäsenenä	  vuonna	  2009	  perustetussa	  yhteistyö-‐

järjestössä	  European	  Outsider	  Art	  Association	  (EOA).	  	  
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(Vienamo	  –	  Isomäki	  –	  Isomäki	  2011.)	  

	  

Taidekeskus	  Kettukia	  ylläpitää	  vuonna	  2002	  perustettu	  Kehitysvammaisten	  taiteili-‐

joiden	  tuki	  ry.	  Yhdistykseen	  kuuluu	  muun	  muassa	  taiteilijoita,	  taide-‐	  ja	  kehitysvam-‐

ma-‐alan	  asiantuntijoita	  sekä	  muita	  kehitysvammaisten	  ihmisten	  taiteista	  kiinnostu-‐

neita.	  	  

(Vienamo	  –	  Isomäki	  –	  Isomäki	  2011.)	  

	  

Kettukilla	  on	  tärkeä	  rooli	  toimia	  kehitysvammaisten	  henkilöiden	  taidetoimintaa	  har-‐

joittavien	  toimintakeskusten	  yhteistyön	  kehittäjänä.	  Kettukilla	  on	  omat	  internetsivut	  

sekä	  oma	  Kettuki-‐tiedote-‐lehti,	  jotka	  molemmat	  välittävät	  informaatiota	  alan	  tapah-‐

tumista	  maanlaajuisesti.	  Kettukin	  kotisivuilta	  löytyy	  taidegalleria	  sekä	  runsaasti	  tie-‐

toa	  alan	  toimijoista,	  tutkimuksista	  sekä	  kirjallisuudesta.	  

(Vienamo	  –	  Isomäki	  –	  Isomäki	  2011.)	  

	  

Kettuki	  tekee	  yhteistyötä	  Hämeen	  ammattikorkeakoulun	  kanssa,	  kehitysvammaisten	  

taiteen	  tuotteistamiseen	  liittyen.	  Kettukin	  lähiajan	  tavoitteena	  on	  käynnistää	  Hä-‐

meenlinnan	  seudulla	  kehitysvammaisten	  taiteilijoiden	  työtoimintaa.	  

(Vienamo	  –	  Isomäki	  –	  Isomäki	  2011.)	  

	  

Taidekeskus	  Kettukilta	  on	  ilmestynyt	  kaksi	  taidekirjaa.	  Vuonna	  2006	  ilmestynyt	  Au-‐

rinko	  ja	  kolme	  kuuta	  -‐kirja	  liittyi	  Voipaalan	  kartanossa	  pidettyyn	  valtakunnalliseen	  

kehitysvammaisten	  taiteilijoiden	  näyttelyyn.	  Vuonna	  2008	  ilmestyi	  toinen	  kirja,	  Mikä	  

mahtava	  mörkö!.	  Tässä	  kirjassa	  esitellään	  Kettukin	  ja	  Perttulan	  erityisammattikoulun	  

taidekokoelmat.	  Kettuki	  myös	  palkitsee	  joka	  vuosi	  Vuoden	  Kettuki	  -‐taiteilijan	  ja	  jakaa	  

Vuoden	  Taideteko	  –palkinnon.	  

(Vienamo	  –	  Isomäki	  –	  Isomäki	  2011.)	  

	  

5.1 KETTUKIN	  TOIMINNAN	  MERKITYS	  KEHITYSVAMMAISILLE	  IHMISILLE	  

	  

Kettuki	  ry:n	  tavoite	  on	  edistää	  kehitysvammaisten	  ihmisten	  taideopetusta;	  Yhdistys	  

järjestää	  kursseja	  sekä	  työpajoja,	  joiden	  ohella	  kehitysvammaisten	  ihmisten	  taiteesta	  

pyritään	  tekemään	  tunnettua.	  Tasavertaisuus	  Suomessa	  kehitysvammaisten	  sekä	  
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vammattomien	  taiteilijoiden	  välillä	  on	  yksi	  päätavoitteista.	  Taidemaalari	  Ahti	  Isomä-‐

ki,	  joka	  on	  toiminut	  ohjaajana	  muun	  muassa	  Kettukin	  taideleireillä,	  sanoo,	  että	  vaikka	  

kuvien	  tekeminen	  ei	  ole	  taideterapiaa,	  on	  sillä	  silti	  positiivinen	  ja	  myönteinen	  vaiku-‐

tus	  tekijään.	  Isomäen	  mukaan	  taide	  lisää	  ihmisten	  vuoropuhelua.	  Taideteosten	  myö-‐

tä	  perheiden	  sisällä	  herää	  keskustelua	  perheiden	  kehitysvammaisista	  jäsenistä.	  Tämä	  

on	  hyvä	  asia,	  koska	  kehitysvammaiset	  henkilöt	  eivät	  välttämättä	  saa	  perheensäkään	  

sisällä	  paljon	  kehuja.	  (Itkonen	  2008:	  19,	  145-‐148.)	  

	  

Taidekeskus	  Kettukin	  toiminnan	  kuvauksia	  voi	  nähdä	  muun	  muassa	  Kettukin	  omilta	  

verkkosivuilta	  löytyvistä	  toimintakertomuksista	  eri	  vuosilta.	  Niissä	  kuvataan	  vuoden	  

tapahtumia	  ja	  päivitetään	  Kettuki	  ry:n	  toiminnan	  kehitystä.	  Toimintakertomuksissa	  

on	  kuvauksia	  eri	  puolilla	  Suomea	  pidetyistä	  kehitysvammaisten	  ihmisten	  taidenäytte-‐

lyistä	  ja	  kuvataan	  myös	  tarkemmin	  eri	  taiteilijoita	  Kettukin	  sisällä.	  Tämän	  lisäksi	  toi-‐

mintakertomuksissa	  on	  listattuna	  Kettuki	  ry:n	  uusimmat	  julkaisut	  ja	  tuotteet.	  Kerto-‐

muksista	  löytää	  myös	  tietoa	  siitä,	  miten	  Kettuki	  ry	  on	  pyrkinyt	  kehittämään	  toimin-‐

taansa	  sekä	  levittämään	  tietoa	  toiminnastaan	  myös	  kansainvälisesti.	  

(Isomäki,	  J.	  2012.	  Viitattu	  12.11.2012.)	  

	  

Toimintakertomukset	  eivät	  itsessään	  kuvaa	  tarkasti	  Kettuki	  ry:n	  toiminnan	  merkitys-‐

tä	  kehitysvammaisille,	  mutta	  kuten	  Kettukin	  sihteeri	  Jaana	  Isomäki	  asian	  ilmaisi	  säh-‐

köpostihaastattelussa,	  ”niitä	  lukiessa	  voi	  nähdä	  mitä	  kaikkea	  on	  vuosien	  mittaan	  teh-‐

ty.	  Siinä	  se	  merkitys	  pitkälti	  on:	  mitään	  tästä	  eikä	  näistä	  taiteilijoista	  olisi	  esillä,	  jos	  

Kettukia	  ei	  olisi!”	  

(Isomäki,	  J.	  2012.	  Viitattu	  12.11.2012.)	  

	  

	  

6 VIIDEN	  PÄIVÄN	  LUOVIEN	  TOIMINTOJEN	  OHJELMAN	  TEKO-‐

PROSESSI	  

	  

Tässä	  kappaleessa	  esittelen	  viiden	  päivän	  luovien	  toimintojen	  ohjelman	  tekoproses-‐

sia.	  Kappaleessa	  esitän	  ohjelman	  tekoprosessia	  sen	  tavoitteiden,	  aineiston	  ja	  omien	  
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päiväkirjamerkintöjeni	  kautta.	  Kappale	  sisältää	  tietoa	  kokemustutkimuksesta,	  eli	  

oman	  subjektiivisen	  kokemuksen	  kautta	  tehdystä	  tutkimuksesta.	  	  

	  

6.1 KOKEMUSTUTKIMUS	  

	  

Opinnäytetyöni	  tutkimusotteena	  käytin	  kokemustutkimusta.	  Tutkimuksen	  aineistona	  

ovat	  päiväkirjamerkinnät	  jotka	  syntyivät	  viiden	  päivän	  luovien	  toimintojen	  ohjelman	  

suunnittelusta,	  toteutuksesta	  ja	  loppupalautteesta.	  	  

	  

Kokemuksen	  tutkimus	  on	  lisääntynyt	  ihmistieteiden	  piirissä	  tutkimustapojen	  mo-‐

ninaistumisen	  ansiosta.	  Ihmistieteissä	  pyritään	  ymmärtämään	  mitä	  kokemus	  on	  ja	  

miten	  sitä	  pitäisi	  ja	  voisi	  tutkia.	  (Perttula	  –	  Latomaa	  2009:	  9.)	  Kokemusta	  pidetään	  

suhteena:	  Kokemus	  sisältää	  tajuavan	  subjektin	  ja	  hänen	  tajunnallisen	  toimintansa	  

sekä	  kohteen,	  johon	  tuo	  toiminta	  suuntautuu.	  Kokemusta	  voi	  kutsua	  erityiseksi	  suh-‐

teeksi,	  merkityssuhteeksi.	  Kokemuksen	  rakenne	  on	  siis	  suhde,	  joka	  liittää	  subjektin	  ja	  

objektin	  yhdeksi	  kokonaisuudeksi.	  (Perttula	  –	  Latomaa	  2009:	  116-‐117.)	  Sanotaan,	  

että	  kokemuksen	  tieteellisyyden	  lähtökohtana	  on	  objektiivisuus	  kohteenmukaisuu-‐

deksi	  ymmärrettynä:	  tällä	  tarkoitetaan,	  miten	  hyvin	  tutkittavana	  oleva	  kohde	  tavoi-‐

tetaan	  sellaisena,	  kuin	  se	  tutkimuskysymysten	  kannalta	  todellisuudessa	  on	  olemassa.	  

Tällöin	  tieteellisyyden	  perusta	  on	  tutkijan	  ajattelemisen	  taidoissa	  ja	  tahdossa	  toteut-‐

taa	  tutkimus	  johdonmukaisesti	  ajattelemisensa	  kanssa.	  (Perttula	  –	  Latomaa	  2009:	  

136.)	  	  

	  

Yksityiskohtaisemmat	  tieteellisyyden	  ehdot	  nousevat	  esiin	  hahmoteltaessa	  sitä,	  mil-‐

laisen	  tutkimuksen	  kautta	  kokemus	  voi	  tulla	  empiirisesti	  tutkittavaksi.	  Tutkimuksen	  

tutkimisen	  prosessia	  voidaan	  tarkastella	  fenomenologisena,	  hermeneuttisena	  sekä	  

narratiivisena:	  nämä	  ovat	  perusteltuja	  tutkimustapoja	  kokemuksen	  tieteellisen	  tut-‐

kimuksen	  tarpeisiin,	  mutta	  kaikkien	  samalla	  tavalla	  hahmottamaa	  fenomenologista,	  

hermeneuttista	  ja	  narratiivista	  tutkimustapaa	  ei	  ole.	  (Perttula	  –	  Latomaa	  2009:	  136.)	  

	  

Kirjoitin	  Kettukin	  kuvataideleirillä	  päiväkirjaa,	  johon	  kuvasin	  jokaisen	  päivän	  harjoi-‐

tuksen	  yksityiskohtaisesti.	  Kuvasin	  mahdolliset	  harjoituksissa	  tapahtuneet	  muutok-‐

set,	  työskentelytilan,	  käytetyt	  materiaalit,	  leiriläisten	  yleisen	  mielentilan	  ja	  vireysti-‐
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lan,	  omat	  kokemukseni	  ja	  tuntemukseni	  ennen	  päivää	  ja	  päivän	  jälkeen,	  sekä	  kaikki	  

leiriläisten	  sekä	  kanssaohjaajien	  kertomat	  harjoituksien	  myötä	  esiin	  tulleet	  tarinat.	  

Leirillä	  kirjoitettu	  päiväkirja	  piti	  sisällään	  paljon	  pohdintaa	  suunnitelluista	  harjoituk-‐

sista	  sekä	  niiden	  onnistumisesta.	  Päiväkirjaan	  merkitsin	  myös	  suullisen	  palautteen,	  

jota	  sain	  sekä	  leiriläisiltä	  että	  muilta	  ohjaajilta.	  Pyrin	  päiväkirjassa	  pohtimaan	  harjoi-‐

tuksia	  teoria-‐aineiston	  kannalta.	  Jokaisen	  toteutuneen	  harjoituksen	  kohdalla	  pohdin	  

harjoituksen	  toimintaterapeuttista	  näkökulmaa	  ja	  sitä,	  miten	  se	  näkyi	  kyseisessä	  har-‐

joituksessa.	  Päiväkirjassa	  pyrin	  pohtimaan	  myös	  koko	  ohjelman	  sekä	  yksittäisten	  har-‐

joitusten	  tavoitteita	  ennen	  ja	  jälkeen	  toteuttamisen.	  Leiripäiväkirja	  rakentui	  siis	  

enimmäkseen	  tapahtumakuvauksen	  sekä	  pohdinnan	  ympärille.	  	  	  

	  

6.2 OHJELMAN	  TAVOITTEET	  

	  

Tavoitteeni	  oli	  luovien	  toimintojen	  kautta	  tuoda	  Kettukin	  leirille	  jotain	  toimintatera-‐

pian	  maailmasta,	  jolla	  olisi	  selkeät	  tavoitteet	  ja	  teoriaa	  takanaan.	  Itselle	  mielekäs	  ja	  

merkityksellinen	  tekeminen	  on	  aina	  terapeuttista	  –	  Kettukin	  kuvataideleirillä	  tämän	  

terapeuttisuuden	  välineenä	  oli	  taide.	  Sen	  kautta	  voi	  tulkita	  maailmaa	  ja	  elämää	  aivan	  

uusin	  keinoin	  (Isomäki	  –	  Laurila	  –	  Hakulinen	  2004:	  64-‐71).	  Ohjelmani	  kautta	  tahdoin	  

saada	  aikaiseksi	  puhdasta	  iloa	  ja	  hyvää	  oloa.	  Suunnitellessani	  viittä	  päivää	  ja	  niiden	  

sisällään	  pitämiä	  harjoituksia,	  tahdoin	  panostaa	  niiden	  monipuolisuuteen	  ja	  erikoi-‐

suuteen	  jotta	  leiriläiset	  saisivat	  aivan	  uusia	  taide-‐elämyksiä.	  Leiriläisten	  turvallinen	  ja	  

hyvä	  olo	  oli	  myös	  syy	  sille,	  miksi	  olin	  valmistautunut	  ohjelma-‐suunnitelman	  muutok-‐

siin	  leirin	  aikana.	  Vaikka	  faktojen	  ja	  teorioiden	  pohjalta	  luotu	  luovien	  toimintojen	  

ohjelma	  olikin	  huolella	  suunniteltu	  ja	  tavoitteiden	  kautta	  perusteltu,	  oli	  leirillä	  vallit-‐

sevan	  iloisen	  ja	  leikkisän	  tunnelman	  ylläpitäminen	  silti	  tärkeämpää	  kuin	  suunnitel-‐

man	  tarkka	  noudattaminen.	  	  

	  

Ohjelman	  tavoite	  oli	  suunnitteluvaiheessa	  muodostua	  terapiaprosessi-‐rungon	  ympä-‐

rille	  –	  tahdoin	  korostaa	  ohjelmassa	  toimintaterapian	  ajatusta	  terapiaprosessista	  ja	  

sen	  optimaalisesta	  kulusta.	  Ohjelman	  suunnittelussa	  tavoitteena	  oli	  vastata	  Kettuki	  

ry:n	  pyyntöön	  ja	  tuoda	  toimintaterapian	  osaaminen	  osaksi	  leiriä.	  
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Ohjelman	  suunnittelun	  alkuvaiheessa	  tavoitteenani	  oli	  tuoda	  leirin	  ohjelmaan	  toi-‐

mintaterapian	  ammatillisuutta	  tukemaan	  omaa	  pätevyyttäni	  ohjelman	  suunnittelija-‐

na	  sekä	  toteuttajana.	  Lähdin	  luomaan	  ohjelmaa	  leirille	  pohtimalla	  maailmaa	  ja	  elä-‐

mää	  kehitysvammaisten	  ihmisten	  näkökulmasta.	  Aiempaa	  kokemusta	  kehitysvam-‐

maisten	  ihmisten	  parissa	  työskentelystä	  ei	  minulla	  ollut	  ja	  eläytyminen	  heidän	  roo-‐

liinsa	  oli	  haastava	  tehtävä.	  Ohjelmaa	  luodessani	  minun	  oli	  tästä	  syystä	  luotettava	  

omaan	  itseeni	  toimintaterapeuttina,	  ja	  tukeuduttava	  vahvasti	  ammatillisuuteeni.	  

Mukavuusalueelta	  poistuttaessa	  oli	  uskottava	  omaan	  itseensä.	  	  

	  

Ohjelman	  oli	  tarkoitus	  olla	  sosiaalista	  kanssakäymistä	  edistävä:	  omiin	  kykyihin	  luot-‐

tamista	  vahvistava,	  sekä	  itsetuntoa	  kohottava.	  Leirin	  ohjelmaan	  oli	  tarkoitus	  saada	  

sekä	  yksilöllistä	  työskentelyä	  että	  ryhmä-‐	  ja	  parityöskentelyä,	  jotta	  se	  tukisi	  niin	  yksi-‐

löllistä	  hyvinvointia	  kuin	  ryhmän	  yhteistä	  hyvän	  olon	  tunnetta	  ja	  viihtyvyyttä.	  Leiri	  oli	  

jo	  alkuperäisiltä	  lähtökohdiltaan	  yhteiskunnallisesti	  ja	  kulttuurisesti	  vahvistava,	  sillä	  

Kettukin	  toiminnan	  yksi	  tarkoitus	  on	  tehdä	  kehitysvammaisten	  ihmisten	  taiteesta	  

näkyvämpää.	  Toimintaterapeuttisesta	  näkökulmasta	  tämä	  olisi	  ollut	  myös	  yksi	  hyvin	  

tärkeä	  tavoite	  leirin	  ohjelmaa	  ajatellen,	  mutta	  koska	  koko	  leiri	  ajoi	  jo	  itsessään	  asiaa	  

eteenpäin,	  jäi	  se	  pienempään	  osaan.	  

	  

Yksi	  ohjelman	  sivutavoitteista	  oli	  saada	  leiriläisille	  kokemuksia	  kehitysvammaisuuden	  

ulkopuolelta.	  Kehityksellinen	  poikkeavuus	  ja	  kehitysvamma	  eivät	  häviä	  ihmisestä	  

koskaan.	  Halusin	  tämän	  vuoksi	  lisätä	  luomaani	  viiden	  päivän	  ohjelmaan	  myös	  osion,	  

jonka	  kautta	  leiriläisille	  saataisiin	  kokemus	  eräänlaisesta	  kehitysvamman	  ”häviämi-‐

sestä”.	  Tätä	  tarkoitusta	  varten	  leirin	  ohjelmaan	  kuului	  muun	  muassa	  Silmät	  kiinni!	  -‐

harjoitus	  (LIITE).	  

	  

Kehitysvammaisten	  ihmisten	  elämässä	  suurin	  osa	  arjen	  toiminnoista	  saattaa	  olla	  tar-‐

koituksenmukaisia	  (purposeful);	  kehitysvammainen	  ihminen	  tarvitsee	  tukea	  ja	  aikaa	  

opetteluun	  perusarkitoimintojen	  kanssa,	  eikä	  hän	  välttämättä	  pääse	  usein	  tekemään	  

toimintoja,	  jotka	  eivät	  ole	  välttämättömiä.	  Kehitysvammaisille	  ihmisille	  on	  hyvin	  tär-‐

keätä	  taata	  myös	  mielekkäitä	  eli	  merkityksellisiä	  (meaningful)	  toimintoja	  arjen	  kes-‐

kelle.	  (Kaski	  –	  Manninen	  –	  Mölsä	  –	  Pihko	  2002:	  191-‐192.)	  
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Luovien	  toimintojen	  ohjelmassani	  minun	  ei	  tarvinnut	  painottaa	  erikseen	  merkityksel-‐

listen	  toimintojen	  esille	  tuomista,	  koska	  koko	  viiden	  päivän	  mittainen	  taideleiri	  oli	  jo	  

pelkästään	  tarkoituksenmukaisen	  toiminnan	  rajojen	  ulkopuolella	  –	  leiri	  oli	  tarkoitettu	  

tuomaan	  kehitysvammaisille	  ihmisille	  iloa	  itselle	  tärkeiden	  ja	  omien	  elämänarvojen	  

mukaisten	  toimintojen	  kautta.	  Tässä	  tapauksessa	  merkityksellisinä	  toimintoina	  olivat	  

maalaus	  ja	  erilaiset	  käsityöt,	  eli	  toisin	  sanoen	  taide.	  Omien	  itselle	  tärkeiden	  asioiden	  

jakaminen,	  ja	  samalla	  oman	  itsensä	  toisille	  jakaminen	  ovat	  asioita,	  joita	  kehitysvam-‐

maiset	  ihmiset	  harvoin	  pääsevät	  kokemaan	  (Hammell	  2004:	  296-‐297).	  

	  

Kettukin	  kuvataideleirin	  yksi	  yleinen	  päämäärä	  oli	  yhdessä	  tekeminen	  –	  kuvaleirin	  

tarjonta	  oli	  monipuolinen,	  jotta	  kaikille	  löytyisi	  jotain	  omaa	  ja	  itselle	  merkityksellistä	  

(Trombly	  1995:	  963-‐964).	  Luovien	  toimintojen	  ohjelmani	  tavoitteena	  oli	  pitää	  sisäl-‐

lään	  mahdollisimman	  erilaisia	  harjoituksia	  –	  jokainen	  päivä	  erosi	  jollakin	  tavalla	  edel-‐

lisestä	  ja	  sekä	  työtapoja	  että	  materiaaleja	  käytettiin	  monipuolisesti.	  Tahdoin	  sisällyt-‐

tää	  ohjelma-‐suunnitelmaani	  mahdollisimman	  kirjavan	  materiaali-‐	  sekä	  tekniikkava-‐

raston	  myös	  siksi,	  että	  korostaisin	  leiriläisten	  tunnetta	  tasavertaisuudesta;	  siitä,	  että	  

erikoiset	  ja	  haastavatkin	  tekniikat	  olivat	  heille	  mahdollisia	  (Hautala	  –	  Hämäläinen	  –	  

Mäkelä	  –	  Rusi-‐Pyykönen	  2011:	  15-‐17).	  

	  

Leirille	  tuomallani	  ohjelmalla	  tahdoin	  myös	  osaltani	  osallistua	  Kettuki	  ry:n	  yhteen	  

perusajatukseen	  ja	  -‐päämäärään,	  joka	  oli	  kehitysvammaisten	  ihmisten	  tuominen	  

osaksi	  ympäröivää	  kulttuuria.	  Kettukin	  tavoitteena	  on	  tuoda	  kehitysvammaiset	  ihmi-‐

set	  osaksi	  taidekulttuuria	  ja	  näin	  sosiaaliseen	  kanssakäymiseen	  taideyleisön	  sekä	  

muiden	  taiteilijoiden	  kanssa.	  Omaan	  ympäristöön	  yhteenkuuluvuuden	  tunne	  on	  elä-‐

mänlaadun	  ja	  minäkuvan	  kannalta	  tärkeätä	  ja	  suurelle	  osalle	  ihmisiä	  merkityksellistä.	  

Ympäröivän	  kulttuurin	  ja	  ihmisten	  luoma	  turvan	  tunne	  voi	  olla	  usealle	  kehitysvam-‐

maiselle	  ihmiselle	  vaikeasti	  saavutettava,	  ja	  näin	  ympäristön	  luoma	  merkityksellisyys	  

ja	  siinä	  tapahtuvat	  merkitykselliset	  toiminnot	  voivat	  jäädä	  tällaisilta	  ihmisiltä	  koke-‐

matta.	  (Hammell	  2004:	  297-‐298.)	  

	  

Tavoitteeni	  ohjelmani	  suunnittelussa	  oli	  myös	  yksilötyöskentelyn	  tasolla	  huomioida	  

ryhmässä	  toimiminen	  ja	  jakaminen.	  Parityö	  –tehtävässä	  (LIITE)	  pyrin	  huomioimaan	  

sen,	  että	  taiteen	  tekemisen	  ohella	  myös	  taiteen	  katseleminen	  ja	  toisen	  taiteen	  teke-‐
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misen	  seuraaminen	  kasvattaa	  herkkyyttä	  ja	  auttaa	  paremmin	  ymmärtämään	  toisia	  

ihmisiä	  ja	  toisten	  ihmisten	  ajatusmaailmaa.	  (Itkonen	  2008:	  16-‐17.)	  Tavoitteeni	  tämän	  

yksittäisen	  harjoituksen	  kohdalla	  oli	  se,	  että	  taiteen	  teko	  nousisi	  toisenlaiselle	  tasolle	  

siten,	  että	  leiriläinen	  sai	  tehtäväkseen	  keskittyneesti	  seurata	  toisen	  kädentyötä	  ja	  

tekniikkaa,	  sekä	  kokea	  kun	  toinen	  keskittyneesti	  katselee	  oman	  teoksen	  syntyä.	  	  

	  

Myös	  silmät	  kiinni!	  –	  harjoitus	  (LIITE)	  oli	  todennäköisesti	  kaikille	  leiriläisille	  uusi	  luo-‐

vuuden	  ilmaisemisen	  sekä	  kokemisen	  keino.	  Tavoitteena	  oli,	  että	  tämän	  yksittäisen	  

harjoituksen	  kautta	  luovuus	  taiteen	  tekemisessä	  saisi	  uutta	  ulottuvuutta.	  Pyrin	  viiden	  

päivän	  luovien	  toimintojen	  ohjelmassani	  tuomaan	  kuvataiteen	  ohelle	  myös	  musiikin	  

–	  tavoitteena	  oli	  musiikin	  avulla	  tehostaa	  taiteen	  luovuutta	  ruokkivaa	  voimaa.	  Poik-‐

keavana	  harjoituksena	  oli	  Musiikin	  mielenmaisema	  -‐harjoituksessa	  (LIITE),	  jossa	  mu-‐

siikki	  oli	  vahvana	  osana	  harjoitusta	  ja	  taidetta	  tehtiin	  siihen	  keskittyen.	  Luovien	  toi-‐

mintojen	  ohjelman	  tavoitteisiin	  kuului	  myös	  tunteiden	  ja	  itsensä	  ilmaisun	  vahvista-‐

minen.	  Mitä	  sinulle	  kuuluu?	  -‐harjoitus	  (LIITE)	  muun	  muassa	  palveli	  suoraan	  tätä	  tar-‐

koitusperää.	  	  

	  

Tavoitteeni	  oli	  ottaa	  ohjelmassani	  huomioon	  myös	  aistit.	  Luovat	  toiminnot	  itsessään	  

herättelevät	  aisteja	  erilaisin	  tavoin,	  ja	  tästä	  syystä	  pyrin	  käyttämään	  ohjelmani	  har-‐

joituksissa	  paljon	  erilaisia	  materiaaleja	  –	  kirkkaita	  ja	  monipuolisia	  värejä,	  erituntuisia	  

työvälineitä	  sekä	  vaihtelevaa	  äänimaisemaa	  (Malchiodi	  2011:	  28).	  	  

	  

Jotta	  kehitysvammaisen	  ihmisen	  estoton	  asenne	  taiteen	  tekemiseen	  voitaisiin	  säilyt-‐

tää,	  on	  saatava	  aikaan	  kokemus,	  ettei	  työtä	  arvostella	  tai	  arvioida	  (Piipponen	  –	  Kar-‐

kulowski	  2010:	  15).	  Ohjelmani	  tavoitteisiin	  kuului	  korostaa	  ohjelman	  jokaisen	  harjoi-‐

tuksen	  lopussa	  tehtävää	  yhteistä	  valmiiden	  töiden	  katselua,	  siitä	  huolimatta	  että	  tai-‐

teen	  tekemisessä	  lopputulos	  ei	  olekaan	  tärkein	  vaan	  itse	  prosessi.	  Pyrin	  tähän	  tavoit-‐

teeseen,	  koska	  myös	  kehitysvammaisille	  ihmisille	  julkisen	  hyväksynnän	  merkitys	  on	  

suuri	  ja	  oman	  tekemisen	  ja	  oman	  käden	  jäljen	  kautta	  tällainen	  hyväksyntä	  sekä	  ”nä-‐

keminen”	  on	  mahdollista.	  Oman	  valmiin	  ja	  onnistuneen	  työn	  näkeminen	  kasvattaa	  

niin	  kehitysvammaisen	  ihmisen	  kuin	  normaalisti	  kehittyneenkin	  ihmisen	  itseilmaisun	  

rohkeutta	  ja	  oman	  itsen	  arvossa	  pitämistä.	  (Itkonen	  2008:	  16-‐17).	  	  
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6.3 VIIDEN	  PÄIVÄN	  LUOVIEN	  TOIMINTOJEN	  OHJELMA	  

	  

Kaikkiin	  leirin	  päiviin	  tuli	  suunnitelmani	  osalta	  pieniä	  käytännön	  muutoksia.	  Muutok-‐

sia	  täytyi	  tehdä	  enemmän	  toteutusmahdollisuuksien	  sekä	  puitteiden	  puutteiden	  ta-‐

kia,	  esimerkkinä	  muun	  muassa	  aika	  ja	  tilat.	  Ensimmäisten	  päivien	  suunnitelmat	  eivät	  

muuttuneet	  silti	  jälkimmäisiin	  verrattuna	  paljoakaan	  –	  yhtenä	  syynä	  tähän	  oli	  se,	  että	  

leirin	  alussa	  leiriläisten	  motivaatio	  ja	  energiamäärä	  oli	  kova.	  Leiriläisten	  energisyyden	  

lisäksi	  myös	  minun	  energisyyteni	  ohjaajana	  sekä	  motivoijana	  vaikutti	  harjoitusten	  

kulkuun.	  Huomasin	  etten	  ollut	  ainoa	  ohjaaja,	  joka	  sekä	  oman	  että	  leiriläisten	  voimien	  

mukaan	  muutti	  suunnitelmiaan	  ja	  päivän	  kulkua.	  Tämä	  lienee	  missä	  tahansa	  tilan-‐

teessa	  väistämätöntä,	  koska	  isolla	  leirillä	  on	  paljon	  muuttuvia	  tekijöitä.	  

	  

Päiväkirjamerkinnöistä	  huomaa,	  että	  leiriviikon	  ohjelma-‐suunnitelma	  alkoi	  loppua	  

kohden	  muuttua	  myös	  saamani	  rohkeuden	  ja	  itsevarmuuden	  tähden.	  Leiriläisistä	  

oppi	  muutamassa	  päivässä	  paljon	  ja	  suunnitelma	  alkoi	  myös	  ehkä	  näyttää	  enemmän	  

heiltä	  –	  leiriläisten	  tunteminen	  ja	  kehitysvammaisuuden	  konkreettinen	  näkeminen	  

sekä	  kokeminen	  antoivat	  rohkeutta	  poiketa	  valmiista	  teoriatiedon	  pohjalta	  luodusta	  

suunnitelmasta	  ja	  ajatella	  ohjelmaa	  sekä	  leiriläisten	  tarpeita	  laajemmin.	  	  

	  

Mitä	  sinulle	  kuuluu?	  -‐harjoitus	  oli	  ensimmäisenä	  leiripäivänä.	  Siihen	  vaikutti	  todella	  

paljon	  uusi	  tilanne,	  uudet	  ihmiset	  sekä	  uusi	  ympäristö,	  sekä	  leiriläisten	  että	  itseni	  

kohdalla.	  Vieraskoreus	  vaikutti	  myös	  aitojen	  tunteiden	  ilmaisemiseen;	  kuulumiskier-‐

roksen	  aikana	  kävi	  ilmi,	  ettei	  läheskään	  kaikilla	  leiriläisillä	  ollut	  juuri	  sillä	  hetkellä	  hyvä	  

olla,	  mutta	  tästä	  huolimatta	  synkkiä	  tai	  pahaa	  oloa	  kuvaavia	  teoksia	  ei	  syntynyt.	  Oh-‐

jaajana	  en	  uskaltanut	  tai	  osannut	  tarpeeksi	  hyvin	  ja	  luotettavasti	  kertoa,	  että	  negatii-‐

visten	  tunteidenkin	  ilmaiseminen	  on	  täysin	  sallittua,	  ja	  tämä	  vaikutti	  mitä	  todennä-‐

köisimmin	  lopputulokseen.	  Koin	  tähän	  harjoitukseen	  akvarellivärit	  erittäin	  hyviksi,	  

koska	  helposti	  leviävät	  ja	  sekoittuvat	  värit	  antoivat	  monelle	  mahdollisuuden	  kuvata	  

oloaan	  hyvinkin	  abstraktisti	  ja	  runsain	  värein.	  Yksi	  Mitä	  sinulle	  kuuluu?	  -‐harjoituksen	  

tuloksena	  syntynyt	  teos	  oli	  Arja	  Penttisen	  värikäs	  akvarellimaalaus	  (KUVIO.	  3).	  
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KUVIO.	  3	  Arja	  Penttinen.	  Mitä	  sinulle	  kuuluu?	  Akryylimaalaus.	  2012.	  Kettukin	  kuvataideleiri,	  Hä-‐

meenlinna,	  ohjaaja	  Ninni	  Sjölund	  

	  

Ohjelmani	  toteutus	  tapahtui	  aina	  kaksi	  kertaa	  päivässä,	  koska	  leiriläiset	  oli	  jaettu	  

kahteen	  ryhmään.	  Useiden	  harjoitusten	  kohdalla	  oma	  onnistumisen	  kokemukseni	  

ohjaajana	  riippui	  paljon	  ryhmien	  sen	  hetkisestä	  ilmapiiristä	  ja	  yleisestä	  mielentilasta.	  

Saman	  päivän	  aikana	  saatoin	  kokea	  sekä	  onnistumista	  että	  epäonnistumista	  samassa	  

harjoituksessa.	  Tiesin	  Parityö-‐harjoituksen	  olevan	  vaativa	  ja	  tämä	  harjoitus	  olikin	  

hyvä	  esimerkki	  vaihtelevuudesta	  yhden	  päivän	  ja	  yhden	  harjoituksen	  onnistumisen	  

kokemuksissa.	  Olin	  tämän	  harjoituksen	  kohdalla	  kuitenkin	  loppujen	  lopuksi	  yllättynyt	  

siitä,	  miten	  hyvin	  leiriläiset	  osasivat	  noudattaa	  annettuja	  ohjeita,	  jotka	  olivat	  osalle	  

hyvinkin	  vaativia.	  Parityö-‐harjoitus	  oli	  mielestäni	  onnistunut	  kuitenkin	  molempien	  

ryhmien	  kohdalla	  siksi,	  että	  siinä	  näki	  luovuuden	  tarttumisen	  ja	  vuoropuhelun	  tai-‐

teen	  kautta;	  monelle	  parille	  syntyi	  sanaton	  yhteisymmärrys	  siitä,	  millainen	  yhteisestä	  

teoksesta	  tulee.	  Jokainen	  ryhmäläisistä	  kertoi	  kysyttäessä,	  ettei	  ottanut	  mallia	  oman	  

parin	  aloittamasta	  työstä,	  mutta	  lopputuloksesta	  yhteneväisyydet	  näkyivät	  selkeästi.	  

Kaksi	  pareista	  toisessa	  ryhmässä	  teki	  jopa	  kuvan,	  joka	  käännettäessä	  pystysuoraan	  oli	  

aivan	  selkeä	  maisema	  –	  nämä	  parit	  olivat	  sanattomasti	  tehneet	  maisemakuvan	  siitä	  

huolimatta,	  että	  toiselle	  osapuolelle	  pareista	  kuva	  oli	  väärin	  päin.	  Näiden	  parien	  koh-‐

dalla	  yhteistyö	  oli	  ihailtavaa	  ja	  itse	  olin	  ainakin	  yllättynyt.	  Esimerkkinä	  maisemaku-‐

vasta	  Tytti	  Pakarisen	  ja	  Jarno	  Laakkosen	  yhteistyö-‐teos	  (KUVIO.	  4).	  
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KUVIO.	  4	  Tytti	  Pakarinen	  ja	  Jarmo	  Laakkonen.	  Parityö.	  Akryylimaalaus.	  2012.	  Kettukin	  kuvataidelei-‐

ri,	  Hämeenlinna,	  ohjaaja	  Ninni	  Sjölund	  

	  

Leirin	  jännittävimmäksi	  harjoitukseksi	  koettiin	  Silmät	  kiinni!	  -‐harjoitus:	  keskustelu	  

sokeudesta	  ja	  pimeydestä	  helpotti	  olennaisesti	  harjoitukseen	  ryhtymistä,	  mutta	  moni	  

ei	  silti	  uskaltanut	  tai	  halunnut	  pistää	  sidettä	  silmille.	  Tämän	  harjoituksen	  kohdalla	  

olin	  tietoinen	  mahdollisuudesta,	  etteivät	  kaikki	  ryhmässä	  suostuisi	  siihen,	  ja	  tämän	  

takia	  varasuunnitelmana	  toimi	  silmien	  kiinni	  pitäminen	  omatoimisesti	  maalaamisen	  

aikana.	  Alkuperäiseen	  ohjelma-‐suunnitelmaan	  kuului	  harjoituksen	  alussa	  tehtävä	  

pienten	  esineiden	  tunnustelu	  ilman	  näköaistia	  –	  tämän	  alkulämmittelyn	  ajatuksena	  

oli	  totutella	  silmät	  sidottuna	  olemiseen,	  jotta	  maalaamisvaiheessa	  se	  ei	  enää	  tuntuisi	  

niin	  pelottavalta.	  Jouduin	  kuitenkin	  heti	  harjoituksen	  alussa	  luopumaan	  suunnitel-‐

masta,	  koska	  leiriläisistä	  niin	  moni	  kieltäytyi	  silmiensä	  sitomisesta.	  Harjoituksen	  alus-‐

sa	  keskusteltiin	  pimeydestä	  ja	  sokeana	  olemisesta	  –	  useaa	  leiriläistä	  sokeus	  oli	  mieti-‐

tyttänyt.	  Kukaan	  ei	  myöntänyt	  pelkäävänsä	  pimeää.	  	  
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Silmät	  kiinni!	  -‐harjoitus	  koettiin	  miellyttäväksi	  sormivärien	  ansiosta	  –	  tuntoaistin	  

käyttäminen	  teoksen	  tekemisessä	  koettiin	  mielenkiintoiseksi	  ja	  jännittäväksi,	  ja	  sor-‐

mivärejä	  kuvailtiin	  monipuolisin	  sanoin:	  viileä,	  limainen,	  märkä,	  liukas,	  miellyttävä,	  

ihana	  ja	  silkkinen.	  Kettukin	  kuvataideleirillä	  painotus	  oli	  näön	  varassa	  tehdyssä	  tai-‐

teessa,	  ja	  uskon	  ohjaamani	  Silmät	  kiinni!	  -‐harjoituksen	  olleen	  usealle	  juuri	  tästä	  syys-‐

tä	  yllättävyydessään	  mieluisin	  kaikista	  harjoituksista	  –	  se	  erosi	  muusta	  taidetoimin-‐

nasta	  merkittävästi.	  Muun	  muassa	  leiriläinen	  Antti	  Korkeila	  nautti	  harjoituksesta	  

omien	  sanojensa	  mukaan	  valtavasti	  ja	  oli	  huvittunut	  omasta	  teoksestaan	  (KUVIO.	  5).	  

Harjoituksen	  lopuksi	  puhuttiin	  molemmissa	  ryhmissä	  musiikin	  vaikuttavuudesta	  

työskentelyyn.	  Ryhmäläiset	  olivat	  yhtä	  mieltä	  siitä,	  että	  musiikki	  vaikutti	  heidän	  työs-‐

kentelyynsä	  ja	  muutama	  kuvaili	  kuviteltua	  teostaan,	  jos	  taustalla	  olisi	  soinut	  aivan	  

erilainen	  musiikki.	  	  

	  

	  

KUVIO.	  5	  Antti	  Korkeila,	  Silmät	  kiinni!	  Akryylimaalaus.	  2012.	  Kettukin	  kuvataideleiri,	  Hämeenlinna,	  

ohjaaja	  Ninni	  Sjölund	  

	  

Kahden	  viimeisen	  päivän	  suunnitelmien	  toteutukset	  poikkesivat	  kolmesta	  ensimmäi-‐

sestä	  huomattavasti.	  Kahden	  viimeisen	  päivän	  aikana	  leiriläisten	  kaksi	  ryhmää	  pääsi-‐

vät	  kumpanakin	  päivänä	  vain	  toiseen	  ohjatuista	  ryhmistä,	  joten	  meille	  ohjaajillekin	  jäi	  

vähemmän	  ohjattavaa.	  Näiden	  muutoksien	  lisäksi	  yleiseen	  ilmapiiriin	  vaikutti	  huo-‐

mattavasti	  leirin	  lopun	  läheneminen	  ja	  yleinen	  väsymys	  sekä	  ohjaajien	  että	  leiriläis-‐

ten	  keskuudessa.	  Toiseksi	  viimeisenä	  päivänä	  ohjelma-‐suunnitelmani	  muuttui	  huo-‐
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mattavasti	  myös	  yleisen	  levottomuuden	  ja	  ajanpuutteen	  takia,	  mutta	  eniten	  siihen	  

mennessä	  saamieni	  kokemusten	  perusteella	  leiriläisten	  taidoista	  ja	  toimintakyvystä;	  

alkuperäiseen	  suunnitelmaan	  olin	  suunnitellut	  vain	  yhden	  teoksen	  musiikin	  tahdissa	  

tehtäväksi,	  minkä	  jälkeen	  samaan	  musiikkiin	  olisi	  tanssittu	  yhdessä.	  Kyseiseen	  harjoi-‐

tukseen	  osallistuneessa	  ryhmässä	  oli	  pyörätuolissa	  istuva	  leiriläinen,	  ja	  koin	  ettei	  

tanssi	  olisi	  palvellut	  harjoitusta	  haluamallani	  tavalla.	  Tahdoin	  ylläpitää	  yhdessä	  teke-‐

misen	  ajatusta,	  ja	  tanssiharjoitus	  olisi	  hajottanut	  ryhmää.	  Lisäksi	  tämän	  harjoituksen	  

osan	  poisjättämiseen	  vaikutti	  hyvin	  ahdas	  tila,	  mikä	  olisi	  tehnyt	  liikkumisen	  ryhmässä	  

miltei	  mahdottomaksi.	  	  

	  

Kyseisen	  Musiikin	  mielenmaisema	  -‐harjoituksen	  lopullinen	  alkuperäisestä	  muuttunut	  

muoto	  oli	  alkanut	  kehittyä	  jo	  edellisenä	  iltana	  –	  lopulliseen	  muotoonsa	  harjoitus	  ke-‐

hittyi	  vasta	  ryhmän	  aikana,	  jolloin	  olin	  itse	  ohjaajana	  kovilla	  pitäessäni	  harjoituksen	  

tavoitteen	  ja	  perusajatuksen	  muutoksista	  huolimatta	  esillä.	  Loppujen	  lopuksi	  harjoi-‐

tuksessa	  ryhmäläiset	  maalasivat	  isolle	  paperille	  kaksi	  kuvaa,	  joiden	  syntyprosessiin	  

vaikutti	  taustalla	  soiva	  musiikki.	  Olin	  teipannut	  ison	  paperin	  keskeltä	  kahtia,	  ja	  tarkoi-‐

tuksena	  oli	  maalata	  ensin	  yhden	  musiikin	  soidessa	  teipin	  toiselle	  puolelle,	  ja	  musiikin	  

vaihduttua	  toiselle.	  Selkeistä	  ohjeista	  huolimatta	  moni	  ryhmäläisistä	  ei	  ymmärtänyt	  

tai	  halunnut	  tehdä	  niin	  kuin	  neuvottiin.	  Tänä	  kyseisenä	  päivänä	  leiriläisten	  väsymys	  

näkyi	  kärsimättömyytenä	  ja	  haluttomuutena	  –	  harjoituksen	  epäonnistumiseen	  vai-‐

kutti	  moni	  tekijä.	  Harjoituksesta	  syntyneet	  teokset	  olivat	  silti	  kauniita,	  vaikka	  ne	  eivät	  

syntyneetkään	  täysin	  halutulla	  tavalla.	  Yksi	  näitä	  kauniista	  teoksista	  oli	  Maria	  Eloran-‐

nan	  (KUVIO.	  6).	  

	  

Vain	  yksi	  harjoitus	  oli	  selkeästi	  musiikkiin	  painottuva,	  eikä	  kaikkiin	  harjoituksiin	  kuu-‐

lunut	  suunnitelmassani	  taustamusiikkia.	  Silti	  poikkeuksetta	  kaikkien	  harjoitusten	  ai-‐

kana	  pistin	  soimaan	  musiikkia;	  toive	  lähti	  ryhmäläisiltä.	  Muissa	  kuin	  Musiikin	  mie-‐

lenmaisema	  -‐harjoituksessa	  musiikki	  ei	  kuitenkaan	  ollut	  tärkeänä	  osana	  harjoitusten	  

toteutusta,	  vaan	  toimi	  rauhoittavana	  ja/tai	  taideilmaisua	  vahvistavana	  taustavoima-‐

na.	  	  
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KUVIO.	  6	  Maria	  Eloranta,	  Musiikin	  mielenmaisema.	  Akvarellimaalaus.	  2012.	  Kettukin	  kuvataideleiri,	  

Hämeenlinna,	  ohjaaja	  Ninni	  Sjölund.	  

	  

Viimeisenä	  päivänä	  tunnelma	  oli	  niin	  jännittynyt	  kotiinlähdön,	  loppunäyttelyn	  sekä	  

väsymyksen	  vuoksi	  että	  harvalla	  oli	  enää	  energiaa	  keskittyä	  Hiilet	  ja	  Narut	  -‐

harjoitukseen.	  Suunnitelmassani	  tahdoin	  syventyä	  leiriläisten	  kanssa	  kuluneeseen	  

viikkoon	  ja	  yhteisiin	  kokemuksiin,	  mutta	  toteutuksessa	  käytimme	  puolta	  lyhyemmän	  

ajan	  enimmäkseen	  kevyeen	  jutusteluun.	  Leiriläisillä	  oli	  tänä	  päivänä	  tehtävänään	  

siivota	  huoneensa	  ja	  pystyttää	  loppunäyttely,	  minkä	  päätteeksi	  kaikki	  työt	  käytäisiin	  

läpi	  koko	  leirin	  voimin.	  Tämän	  päivän	  aikana	  en	  uskonut	  saavaani	  aikaan	  luovaa	  vir-‐

tauskokemusta	  sen	  missään	  merkityksessä,	  vaan	  tietoisena	  viimeisen	  päivän	  välttä-‐

mättömistä	  organisointijärjestelyistä	  päätin	  tehdä	  harjoituksen	  enemmän	  viimeistä	  

kertaa	  hyvää	  mieltä	  nostattavaksi	  ja	  hauskaksi	  kokemukseksi.	  Harjoitus	  ei	  muuttunut	  

kuitenkaan	  suunnitelmaltaan	  merkittävästi;	  ainoastaan	  harjoituksen	  lopusta	  otin	  

ajanpuutteen	  vuoksi	  pois	  hiili-‐	  ja	  narutyön	  vapaan	  yhdistämisen	  leikaten	  ja	  liimaten.	  

Harjoituksen	  syvyysaste	  oli	  suurin	  muuttuja,	  enkä	  usko	  että	  kukaan	  leiriläisistä	  oli	  

enää	  tässä	  vaiheessa	  halukas	  tai	  kyvykäs	  luovaan	  itseilmaisuun.	  Monelle	  viimeinen	  

päivä	  tarkoitti	  paljon	  odotettua	  loppunäyttelyä	  ja	  kotiinlähtöä.	  Viimeisen	  päivän	  te-‐

oksissa	  esiintyi	  paljon	  luontoaiheisia	  elementtejä,	  ja	  esimerkiksi	  Henni	  Kiviranta	  piirsi	  

hiilillä	  metsäaiheisen	  kuvan	  (KUVIO.	  7).	  
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KUVIO.	  7	  Henni	  Kiviranta.	  Hiilet	  ja	  narut.	  Hiilityö.	  2012.	  Kettukin	  kuvataideleiri,	  Hämeenlinna,	  ohjaa-‐

ja	  Ninni	  Sjölund.	  

	  

Onnistuin	  ohjelmani	  toteutuksessa	  säilyttämään	  monipuolisuuden	  ja	  rikkaan	  koke-‐

musmaailman	  jakamisen.	  Kaikkia	  päiviä	  yhdisti	  taiteen	  tekeminen,	  mutta	  jokaisen	  

päivän	  harjoituksessa	  onnistuin	  tarjoamaan	  leiriläisille	  jotakin	  edellisestä	  poikkeavaa	  

ja	  aivan	  uutta.	  Mikään	  harjoitus	  valmiissa	  viiden	  päivän	  luovien	  toimintojen	  ohjel-‐

massani	  ei	  ollut	  toteuttamiskelvoton,	  ja	  ohjelma-‐suunnitelman	  sisällöstäkin	  jätin	  har-‐

joitusten	  osia	  pois	  yleisesti	  ottaen	  vain	  ajan,	  tilan	  ja	  resurssien	  puutteen	  vuoksi.	  Lo-‐

pullinen	  ohjelma	  muokkaantui	  parhaaksi	  mahdolliseksi	  palvelemaan	  Hämeenlinnassa	  

pidetyn	  kuvataideleirin	  tarpeita,	  mutta	  alkuperäinen	  ohjelma-‐suunnitelma	  olisi	  hyvin	  

voinut	  pysyä	  muuttumattomana	  muissa	  olosuhteissa.	  

	  

Taide-‐ohjelmani	  yhtenä	  tavoitteena	  oli	  luovuuden	  kautta	  tapahtuva	  itsetutkiskelu	  

sekä	  omien	  tunteiden	  ilmaisu	  –	  viiden	  päivän	  harjoitusten	  aikana	  sain	  nähdä	  paljon	  

erilaisia	  tunteita,	  ja	  suurin	  osa	  leiriläisten	  ilmaisemista	  tunteista	  tulikin	  esiin	  oman	  tai	  

toisen	  tekemän	  taiteen	  kautta.	  Harjoitusten	  verbaaliset	  osuudet	  vahvistivat	  leiriläis-‐

ten	  pohdintaa	  ja	  syvensivät	  luovuuden	  mukanaan	  tuomien	  tunteiden	  käsittelyä.	  

Omaan	  itseen	  syvennyttiin	  ja	  toisia	  huomioitiin	  onnistuneesti	  myös	  erilaisten	  aistiko-‐

kemusten	  kautta.	  Lopullinen	  ohjelma	  pitää	  sisällään	  runsaan	  määrän	  erilaisia	  aisti-‐

stimulantteja	  ja	  palveleekin	  siltä	  osin	  tavoitteitani	  monipuolisten	  aistikokemusten	  

saavuttamisesta.	  



38	  
	  

	  

	  

Jokaisen	  ohjelmani	  sisällään	  pitämän	  harjoituksen	  kautta	  onnistuin	  tuomaan	  jotakin	  

oman	  alani	  osaamisesta	  ja	  ammattitaidosta	  mukaan	  Kettukin	  kuvataideleirille.	  Ennen	  

jokaista	  ryhmän	  alkua	  selitin	  ryhmäläisille	  sekä	  kanssaohjaajille	  harjoituksen	  syyn	  ja	  

tavoitteen,	  ja	  jäin	  itse	  siihen	  käsitykseen,	  että	  kaiken	  kaikkiaan	  työhöni	  oltiin	  tyyty-‐

väisiä.	  Onnistuin	  pysymään	  tavoitteissa	  ja	  käsittelemään	  harjoituksia	  suunnittelu-‐	  

sekä	  toteutusvaiheessa	  toimintaterapian	  teorioiden	  näkökulmasta.	  Leirin	  aikana	  jou-‐

duin	  nopeallakin	  aikataululla	  mukautumaan	  uusiin	  tilanteisiin	  ja	  muuttamaan	  suunni-‐

telmiani,	  mutta	  se	  ei	  vaikuttanut	  työni	  laatuun	  tai	  motivaatioon.	  Lopullisesta	  viiden	  

päivän	  luovien	  toimintojen	  ohjelmasta	  Kettukin	  kuvataideleirille	  tuli	  mielestäni	  on-‐

nistunut	  kokonaisuus.	  

	  

6.4 KOONTI	  

	  

Kettukin	  järjestämä	  kuvataideleiri	  toteutui	  13.8.-‐17.8.2012	  Hämeenlinnassa,	  Vanajan	  

seurakunnan	  tiloissa,	  Syöksynsuun	  leirikeskuksessa.	  Leirillä	  oli	  yhteensä	  15	  osallistu-‐

jaa.	  Toimintaterapia	  opiskelijan	  ohjaamat	  tunnit	  pidettiin	  Luovat	  toiminnat	  -‐tuntien	  

yhteydessä,	  joissa	  toisena	  ohjaajana	  oli	  Hämeenlinnan	  tukikodin	  työntekijä	  Marjut	  

Saarinen,	  sekä	  osan	  aikaa	  Mervi	  Salo.	  Leiriläiset	  jaettiin	  kahteen	  ryhmään	  ja	  tunnit	  

ohjattiin	  molemmille	  ryhmille	  erikseen.	  Viiden	  päivän	  luovien	  toimintojen	  ohjelman	  

lopullinen	  versio:	  (LIITE).	  

	  

Kokosin	  lopullisen	  viiden	  päivän	  luovien	  toimintojen	  ohjelman	  sisällön	  tiiviiksi	  taulu-‐

koksi,	  jossa	  näkyvät	  selkeästi	  harjoitusten	  tavoitteet.	  Taulukosta	  voi	  nähdä	  harjoituk-‐

set,	  harjoitusten	  tarkoitukset	  sekä	  teoriatiedot	  harjoitusten	  taustalla.	  Taulukko	  ei	  ole	  

lopullinen	  ohjelma	  vaan	  sen	  tiivistelmä,	  jonka	  tarkoitus	  on	  helpottaa	  lukijaa	  ymmär-‐

tämään	  ohjelmani	  sisältöä	  tavoitteiden	  näkökulmasta.	  Taulukosta	  voi	  myös	  nähdä	  

selkeästi	  ohjelman	  prosessimaisuuden:	  
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TOIMINTA/HARJOITUS	   HARJOITUKSEN	  	  

TARKOITUS	  

TEORIATAUSTA	  

Mitä	  sinulle	  kuuluu?	  

Tahdon	  tutustua	  sinuun	  

Harjoituksen	  tarkoituksena	  

on	  saada	  ryhmäläiset	  kerto-‐

maan	  omista	  kuulumisistaan	  

ja	  olotilastaan.	  Harjoitus	  

vahvistaa	  verbaalista	  itseil-‐

maisua	  ja	  kannustaa	  avoi-‐

meen	  tunteiden	  ilmaisemi-‐

seen.	  

Luovan	  toiminnan	  kautta	  

ihmisen	  on	  helpompi	  ratkais-‐

ta	  sisäisiä	  konfliktejaan	  ja	  

käsitellä	  niin	  negatiivisia	  kuin	  

positiivisiakin	  tunteita	  (Greek	  

2008:	  336),	  (Hagedorn	  1995:	  

120).	  

	  

	  

Parityö	  

Tehdään	  yhdessä	  

Parityö-‐harjoituksen	  tarkoi-‐

tus	  on	  saada	  ryhmäläiset	  

sosiaaliseen	  kanssakäymi-‐

seen	  muiden	  ryhmäläisten	  

kanssa.	  Harjoitus	  vahvistaa	  

sosiaalisen	  kanssakäymisen	  

ymmärtämistä	  sekä	  toisen	  

huomioimisen	  taitoja.	  

Itsen	  ilmaisu,	  rakastaminen,	  

rakastetuksi	  tuleminen,	  ystä-‐

vyys,	  yhteisössä	  toimiminen	  

ja	  sosiaalisen	  tarpeellisuuden	  

tunteminen	  edesauttavat	  

itseilmaisua	  ja	  toisten	  ihmis-‐

ten	  lähestymisen	  mahdolli-‐

suutta	  (Hammell	  2004:	  299).	  

	  

Silmät	  kiinni!	  

Mitä	  sinä	  tunnet?	  

Silmät	  kiinni	  -‐harjoitus	  on	  

sormimaalausharjoitus.	  Maa-‐

laukset	  tehdään	  sormiväreil-‐

lä,	  silmät	  peitettyinä.	  Harjoi-‐

tuksen	  tarkoitus	  on	  saada	  

ryhmäläisille	  erilaisia	  aistiko-‐

kemuksia.	  Harjoitus	  aktivoi	  

taktiilista	  aistijärjestelmää,	  ja	  

vahvistaa	  ihoaistimuksia.	  

Luovat	  toiminnot	  ovat	  senso-‐

risia	  –	  luovassa	  toiminnassa	  

ihminen	  käyttää	  useita	  aiste-‐

jaan	  samanaikaisesti	  (Mal-‐

chiodi	  2011:	  30).	  On	  tärkeätä	  

että	  luovaa	  toimintaa	  voi-‐

daan	  tehdä	  ilman	  vaatimuk-‐

sia	  ja	  odotuksia,	  ja	  on	  tärkeä-‐

tä	  pitää	  luovaa	  toimintaa	  

elämyksellisenä	  (Piipponen	  –	  

Karkulowski	  2010:	  15),	  (Kaski	  

–	  Manninen	  –	  Mölsä	  –	  Pihko	  

2002:	  243-‐244).	  
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Musiikin	  mielenmaisema	  

Mitä	  sinä	  ajattelet?	  

Harjoituksen	  tarkoitus	  on	  

kannustaa	  ryhmäläisiä	  mieli-‐

kuvituksen	  käyttöön	  ja	  mo-‐

niulotteiseen	  itseilmaisuun.	  

Harjoituksessa	  aktivoituvat	  

sekä	  kuulo-‐	  että	  näköaisti.	  	  

Luovat	  toiminnot	  ovat	  senso-‐

risia	  –	  luovassa	  toiminnassa	  

ihminen	  käyttää	  useita	  aiste-‐

jaan	  samanaikaisesti	  (Mal-‐

chiodi	  2011:	  30).	  

	  

	  	  

Hiilet	  ja	  Narut	  

Näin	  muistan	  sinut	  

Harjoituksen	  tarkoitus	  on	  

vahvistaa	  ryhmäläisten	  aisti-‐

kokemuksia.	  Harjoitukset	  	  

aktivoivat	  taktiilista	  aistijär-‐

jestelmää	  sekä	  vahvistavat	  

ihoaistimuksia.	  

Harjoitus	  toimii	  myös	  kaikki	  

harjoitukset	  yhteen	  sitovana	  

loppupohdiskeluna.	  

Taiteen	  tekemisen	  myötä	  

itsen	  arvostaminen	  kasvaa	  ja	  

itseilmaisun	  rohkeus	  vahvis-‐

tuu	  –	  taide	  voi	  olla	  tie	  kehi-‐

tysvammaisen	  ihmisen	  itse-‐

valtaistumiseen	  (Itkonen	  

2008:	  16-‐17).	  Luovat	  toimin-‐

not	  ovat	  sensorisia	  –	  luovas-‐

sa	  toiminnassa	  ihminen	  käyt-‐

tää	  useita	  aistejaan	  samanai-‐

kaisesti	  (Malchiodi	  2011:	  30).	  	  

	  

TAULUKKO	  1	  

	  

	  

7 POHDINTA	  

	  

Viiden	  päivän	  luovien	  toimintojen	  ohjelma	  muokkaantui	  lopulliseen	  muotoonsa	  Hä-‐

meenlinnassa	  kesällä	  2012	  -‐	  ennen	  Kettukin	  kuvataideleiriä	  ohjelma-‐suunnitelma	  

rakentui	  teoriatiedon	  pohjalta,	  mutta	  eniten	  se	  muokkaantui	  leiriläisten	  kanssa	  toi-‐

miessa,	  ja	  tuolloin	  se	  herätti	  myös	  eniten	  ajatuksia.	  

	  

7.1 OPINNÄYTETYÖN	  TAVOITTEET	  

	  

Opinnäytetyön	  päätavoite	  oli	  luoda	  toimiva	  luovien	  toimintojen	  ohjelma	  Kettuki	  ry:n	  

järjestämälle	  kuvataideleirille.	  Ohjelman	  kautta	  tarjosin	  Kettukille	  toimintaterapeutin	  

ammattiosaamista,	  ja	  ohjelmassani	  korostankin	  sen	  harjoitusten	  toiminnallista	  ta-‐
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voitteellisuutta.	  Ohjelmaa	  on	  rakennettu	  toimintaterapian	  teorioista	  merkitykselli-‐

sestä	  ja	  tarkoituksenmukaisesta	  toiminnasta,	  toiminnallisesta	  oikeudesta	  sekä	  luovi-‐

en	  toimintojen	  käytöstä	  toimintaterapiassa.	  Tämän	  lisäksi	  ohjelmassa	  on	  otettu	  

huomioon	  taiteen	  merkitys	  kehitysvammaisten	  ihmisten	  elämässä,	  ja	  se	  on	  rakennet-‐

tu	  palvelemaan	  kehitysvammaisten	  ihmisten	  luovaa	  toimintaa.	  Tavoitteena	  oli	  tai-‐

teen	  kautta	  saada	  kehitysvammaisille	  ihmisille	  hieno	  ja	  ainutlaatuinen	  kokemus	  toi-‐

minnasta,	  joka	  ei	  ollut	  välttämätöntä	  heidän	  arkensa	  ja	  jokapäiväisistä	  toiminnoista	  

suoriutumisen	  kannalta.	  	  

	  

7.2 OHJELMAN	  TEKOPROSESSIN	  POHDINTA	  

	  	  

Huomasin	  Kettukin	  kuvataideleirin	  aikana	  ettei	  kukaan	  voi	  suunnitella	  täysin	  kirjai-‐

mellisesti	  suoritettavaa	  ohjelmaa,	  kun	  kohderyhmänä	  ovat	  kehitysvammaiset	  ihmi-‐

set.	  Kehitysvammaisten	  ihmisten	  kanssa	  tehtävä	  yhteistyö	  on	  omalta	  osaltaan	  vaati-‐

vaa	  ja	  siinä	  ohjaajan	  täytyy	  omata	  nopea	  uudelleenohjautumisen	  taito	  –	  sama	  pätee	  

esimerkiksi	  lapsiryhmiin.	  Muuttujia	  on	  paljon	  ja	  kuten	  lapsetkin,	  kehitysvammaiset	  

ihmiset	  eivät	  välttämättä	  osaa	  hallita	  tunteitaan	  hyvin	  ja	  he	  tarvitsevat	  ohjauksen	  

selkeyttä	  ja	  ohjaajan	  tukea.	  Sain	  huomata	  että	  kehitysvammaisten	  ihmisten	  kohdalla	  

yhteistyökykyyn	  vaikuttavat	  fyysisten	  ja	  henkisten	  rajoitteiden	  lisäksi	  paljon	  motivaa-‐

tio,	  mieliala	  ja	  turvallisuuden	  tunne.	  Jotta	  joku	  voi	  ohjata	  suunnitellusti	  kehitysvam-‐

maisten	  ihmisten	  muodostamaa	  ryhmää,	  on	  hänellä	  oltava	  hyvä	  tuntemus	  ryhmän	  

jäsenistä.	  On	  tiedettävä	  mitkä	  toiminnot	  eivät	  ole	  joillekin	  yksilöille	  mahdollisia,	  ja	  on	  

tunnettava	  jokaisen	  rajat	  niin	  henkisesti	  kuin	  fyysisestikin.	  Jos	  toiminnot	  muuttuvat	  

liian	  vaativiksi,	  voi	  se	  tukahduttaa	  joidenkin	  ryhmäläisten	  luovuuden	  ja	  motivaation.	  

Yhdenkin	  ryhmäläisen	  motivaation	  ja	  luovuuden	  kadottaminen	  voi	  johtaa	  siihen,	  että	  

luovuus	  kärsii	  muidenkin	  ryhmäläisten	  keskuudessa.	  

	  

Yksi	  ohjelmani	  sivutavoitteista	  oli	  hienovaraisesti	  yrittää	  luoda	  leiriläisille	  tunnetta	  

kehitysvamman	  unohtumisesta.	  Pohdin	  leirin	  aikana	  kuinka	  paljon	  tätä	  olisi	  viisasta	  

korostaa	  –	  loppujen	  lopuksi	  on	  kysyttävä,	  onko	  tällaisten	  kokemusten	  antaminen	  

oikeastaan	  mahdollista.	  Huomasin	  leirin	  aikana,	  että	  joillakin	  kehitysvammaisilla	  ei	  

välttämättä	  ole	  tarvetta	  tuntea	  itseään	  liian	  paljon	  ”normaaleiksi”,	  vaan	  kaikkien	  

osanottajien	  tasavertaiseksi	  tekeminen	  saattaa	  jopa	  ärsyttää.	  Jos	  kehitysvamman	  
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unohtamista	  ja	  tasavertaisuutta	  korostaa	  liikaa	  voi	  helposti	  lyödä	  yli	  –	  kehitysvam-‐

mainen	  ihminen	  tiedostaa	  olevansa	  erilainen	  verrattuna	  normaalisti	  kehittyneisiin	  

ihmisiin,	  ja	  tämä	  voi	  olla	  suuri	  ja	  tärkeä	  osa	  hänen	  identiteettiään.	  Ulkopuolisen	  ihmi-‐

sen	  tullessa	  ottamaan	  tätä	  palaa	  pois	  hänen	  omasta	  kuvastaan,	  voi	  tämä	  tuntua	  epä-‐

kunnioittavalta.	  Tärkeämpää	  on	  siis	  korostaa	  tasavertaista	  kunnioittamista	  kuin	  tasa-‐

vertaisuuden	  tuntemista	  rajoitteiden	  ”poistamisella”.	  On	  myös	  syytä	  pohtia,	  kärsiikö	  

ohjelman	  eettisyys	  jos	  kehitysvamman	  huomiotta	  jättämistä	  ja	  ”poistamista”	  koros-‐

tetaan	  liikaa	  –	  päätavoitteena	  on	  kuitenkin	  kohdella	  kaikkia	  tasavertaisesti,	  korosta-‐

matta	  ihmisen	  henkisen	  ja	  fyysisen	  toiminnallisuuden	  tasoja.	  

	  

Leirin	  osallistujista	  suurin	  osa	  oli	  synnynnäisesti	  kehitykseltään	  poikkeavia,	  mutta	  

leirillä	  oli	  myös	  pysyvästi	  vammautunut	  osallistuja,	  jonka	  vamma	  ei	  ollut	  synnynnäi-‐

nen.	  Sain	  mahdollisuuden	  tarkastella	  miten	  nämä	  kaksi	  eri	  lähtökohtaa	  kehitysvam-‐

maisuudessa	  erosivat	  toisistaan	  ja	  vaikuttivat	  yksilön	  käyttäytymiseen.	  Leirillä	  muka-‐

na	  ollut	  lievästi	  kehitysvammainen	  henkilö	  kertoi	  ryhmälle	  tarinan	  oman	  identiteet-‐

tinsä	  kasvusta	  kehitysvammaisena	  lapsena	  –	  tämä	  koskettava	  tarina	  sai	  minut	  todella	  

pohtimaan	  kehitysvamman	  vaikuttavuutta	  omanarvon	  tunteeseen,	  identiteettiin,	  

minäkuvaan,	  maailmankuvaan	  sekä	  omien	  taitojen	  ja	  pätevyyden	  havainnointiin.	  

Leiriläinen	  kertoi,	  kuinka	  oli	  kouluikäisenä	  miettinyt	  miksi	  on	  erilainen	  kuin	  muut,	  

ennen	  kuin	  lievä	  kehitysvamma	  todettiin.	  Tällaisessa	  tapauksessa,	  vaikka	  kehitys-‐

vamma	  onkin	  jo	  synnynnäinen,	  voi	  sen	  diagnosointi	  vasta	  myöhäisemmällä	  iällä	  vai-‐

kuttaa	  ihmiseen	  samalla	  tavalla	  kuin	  esimerkiksi	  onnettomuuden	  aiheuttama	  vam-‐

mautuminen.	  Myös	  kehitysvammaisella	  ihmisellä	  on	  lapsuus-‐	  ja	  nuoruusvuosina	  kova	  

työ	  luoda	  omaa	  identiteettiä	  ja	  ottaa	  oma	  paikkansa	  ympäröivässä	  maailmassa.	  	  

	  

Viiden	  päivän	  luovien	  toimintojen	  ohjelman	  suunnitteluvaiheessa	  ennen	  leiriä	  en	  

vielä	  osannut	  hahmottaa	  sitä,	  miten	  suunnitelma	  muuttuisi	  leiriläisten	  fyysisen	  kun-‐

non	  asettamien	  rajoitteiden	  vuoksi.	  Olin	  olettanut	  että	  olisin	  joutunut	  muuttamaan	  

suunnitelmia	  leiriläisten	  kognitiivisten	  toimintakykyjen	  mukaan.	  Loppujen	  lopuksi	  

vain	  fyysiset	  toimintakyvyn	  rajoitteet	  vaikuttivat	  muutoksiin	  ohjelma-‐

suunnitelmassa.	  	  
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Vasta	  leirin	  loputtua	  aloin	  pohtia,	  kuinka	  mahdollisesti	  luovien	  toimintojen	  tuntini	  

mahtoivat	  edesauttaa	  leiriläisten	  itsevaltaistumista.	  Taiteen	  tekemisen	  kautta	  mah-‐

dollisesti	  saavutettu	  oman	  itsen	  arvostus	  oli	  nähtävillä	  monien	  leiriläisten	  kohdalla,	  

mutta	  varmaankaan	  selkeästä	  itsevaltaistumisesta	  ei	  voinut	  puhua.	  Monille	  Kettukin	  

kuvataideleiri	  oli	  varmasti	  itsevaltaistumista	  tukeva,	  mutta	  sen	  todentaminen	  on	  vai-‐

keata.	  

	  

Näin	  leirin	  aikana	  valtavasti	  omintakeista	  taiteen	  tekemistä.	  Kehitysvammaisten	  ih-‐

misten	  taide	  on	  spontaania	  ja	  osaltaan	  kulttuurista	  irrallaan	  olevaa.	  Leirin	  aikana	  sain	  

kuitenkin	  nähdä	  myös	  itseilmaisua,	  jonka	  voisi	  hyvin	  tulkita	  kulttuurin	  muovaamaksi	  

ja	  odotusten	  mukaisesti	  tehdyksi.	  Korostin	  harjoituksissani	  rehellistä	  tunteiden	  ilmai-‐

sua	  ja	  luovuuden	  vapaaksi	  päästämistä,	  mutta	  siitä	  huolimatta	  joidenkin	  leiriläisten	  

kohdalla	  tätä	  vapautta	  näytti	  olevan	  yllättävän	  vähän.	  Eräässä	  tapauksessa	  toisen	  

ryhmän	  sisällä	  oli	  kaksi	  ryhmäläistä,	  joiden	  verbaalinen	  tunneilmaisu	  kertoi	  selvästi	  

siitä,	  ettei	  heidän	  ollut	  hyvä	  olla	  sillä	  kyseenomaisella	  hetkellä.	  Tästä	  huolimatta	  

kumpainenkin	  maalasi	  kukkia	  ja	  kuvailivat	  työtään	  niukkasanaisesti.	  Kehitysvammai-‐

nenkin	  ihminen	  yrittää	  olla	  osa	  ympäristöään	  ja	  toimia	  yhteiskunnan	  luomien	  ”sään-‐

töjen”	  mukaan	  ja	  näin	  miellyttää	  ihmisiä	  ympärillään.	  Tämä	  voi	  olla	  keino	  yrittää	  kuu-‐

lua	  joukkoon.	  Samanaikainen	  pahan	  olon	  verbaalinen	  ilmaisu	  ja	  kauniiden	  kukkien	  

maalaaminen	  voi	  myös	  toisaalta	  olla	  luovuuden	  kautta	  tapahtuvaa	  omien	  tunteiden	  

säätelyä.	  Negatiivisten	  tunteiden	  vahva	  ilmaiseminen	  on	  usein	  koettu	  huonoksi	  käy-‐

tökseksi,	  ja	  kaikille	  ihmisille	  opetetaan	  lapsena	  tunteiden	  säätelyä	  ja	  itsekontrollia.	  

Negatiivisten	  tunteiden	  ilmaiseminen	  on	  kuitenkin	  todella	  tärkeätä,	  ja	  muun	  muassa	  

luovan	  toiminnan	  kautta	  niitä	  on	  helppo	  käsitellä.	  On	  mahdollista,	  että	  koti-‐ikävää	  

poteva	  tai	  vihainen	  ihminen	  piirtää	  pahasta	  olosta	  huolimatta	  kukkia	  säädelläkseen	  

omia	  tunteitaan	  –	  ryhmässä	  kukkia	  piirtäneet	  kaksi	  leiriläistä	  saattoivat	  näin	  tekemäl-‐

lä	  siis	  rauhoittaa	  itseään.	  

	  

Koin	  saaneeni	  oman	  paikkani	  leiriläisten	  keskuudessa	  jo	  ensimmäisestä	  päivästä	  läh-‐

tien.	  Silti	  pohdin	  useiden	  harjoitusten	  aikana	  luotettavuuttani	  leiriläisten	  silmissä.	  Voi	  

olla	  että	  ensimmäisen	  päivän	  aikana	  negatiivisia	  tunteita	  kokeneet	  henkilöt	  eivät	  

halunneet	  ilmaista	  negatiivisia	  tunteitaan,	  koska	  olin	  heille	  vielä	  hyvin	  vieras	  ihmi-‐
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nen.	  Pystyäkseen	  olemaan	  luova,	  täytyy	  ihmisen	  usein	  olla	  myös	  rento	  ja	  kyetä	  heit-‐

täytymään	  –	  vieraan	  ihmisen	  läsnä	  ollessa	  tämä	  voi	  olla	  vaikeata	  jos	  tilanne	  jännittää.	  	  

	  

Kettukin	  kuvataideleirin	  aikana	  kävi	  ilmi,	  että	  viimeisenä	  päivänä	  pidetty	  loppunäyt-‐

tely	  oli	  kaikille	  leiriläisille	  erittäin	  tärkeä	  ja	  merkittävä	  tapahtuma.	  Huomasin	  tämän	  

vaikuttavan	  leiriläisten	  käyttäytymiseen	  ja	  työntekoon	  heti	  ensimmäisestä	  päivästä	  

lähtien.	  Koin	  loppunäyttelyn	  olevan	  leiriläisille	  eräänlainen	  palkinto,	  jota	  varten	  teh-‐

tiin	  kovasti	  töitä	  viiden	  päivän	  ajan.	  Monen	  leiriläisen	  vanhemmat	  tai	  sukulaiset	  tuli-‐

vat	  loppunäyttelyä	  katsomaan,	  ja	  huomasin	  tämän	  olevan	  lähes	  kaikille	  leiriin	  osallis-‐

tuneille	  iso	  asia.	  Pohdin	  kehitysvammaisten	  ihmisten	  julkisen	  hyväksynnän	  merkitys-‐

tä,	  ja	  sen	  tapahtumista	  taiteen	  kautta.	  Monen	  leiriläisen	  kohdalla	  oma	  taide	  todella	  

oli	  suuri	  ylpeyden	  aihe,	  ja	  moni	  saattoi	  kertoa	  työtä	  tehdessään	  kenelle	  kyseisen	  te-‐

oksen	  haluaa	  antaa	  tai	  kenelle	  omistaa.	  Itse	  tehty	  taide	  oli	  kuin	  yhteinen	  kieli	  tai	  väy-‐

lä	  –	  sen	  kautta	  kenties	  normaalisti	  hankala	  vuoropuhelu	  kahden	  ihmisen	  välillä	  saat-‐

toi	  avata	  uuden	  tavan	  kommunikoida.	  	  

	  

Työskentelin	  samoissa	  tiloissa	  taidemaalari	  Ahti	  Isomäen	  kanssa,	  ja	  punnitsin	  paljon	  

mielessäni	  minun	  ja	  Isomäen	  erilaisia	  päämääriä	  leirillä	  –	  minä	  ajattelen	  toimintate-‐

rapeuttina,	  että	  taiteen	  ydinolemus	  on	  terapeuttista,	  koska	  se	  auttaa	  yksilöä	  sekä	  

yhteisöjä	  luovassa	  kohtaamisessa	  maailman	  kanssa.	  Se	  on	  myös	  terapeuttista	  sen	  

toiminnallisuuden	  kehittävyyden	  vuoksi.	  Lähdin	  Kettukin	  kuvataideleirille	  toimintate-‐

rapeuttina,	  joka	  painottaisi	  luovien	  toimintojen	  tavoitetta	  kehittävänä	  ja	  toiminnallis-‐

ta	  identiteettiä	  vahvistavana.	  Oletan,	  että	  taidemaalarin	  silmin	  taideleiri	  on	  puhdasta	  

taiteen	  tekemistä,	  jonka	  sivutuotteena	  leiriläiset	  kokevat	  itselleen	  merkityksellisen	  ja	  

mielekkään	  toiminnan	  kautta	  terapeuttisuutta.	  Isomäen	  ja	  Laurila-‐Hakulisen	  sanoja	  

siteeraten,	  taiteen	  terapeuttista	  vaikuttavuutta	  ei	  voida	  mitata,	  koska	  se	  ei	  noudata	  

kaavoja	  eikä	  taiteen	  terapeuttinen	  vaikutus	  ole	  sen	  tähden	  itsestään	  selvää.	  Isomäki	  

ja	  Laurila-‐Hakulinen	  kuitenkin	  toteavat,	  että	  taideteoksen	  pitäisi	  voida	  vaikuttaa	  ih-‐

misten	  välisenä	  vuorovaikutuksen	  ja	  kommunikoinnin	  välineenä,	  eikä	  niinkään	  rahas-‐

sa	  mitattavana	  arvoesineenä.	  En	  tiedä	  kuinka	  paljon	  leirin	  muut	  ohjaajat	  asettivat	  

tavoitteita	  leiriläisille,	  mutta	  uskon,	  että	  jokaisen	  ohjaajan	  perusajatuksiin	  kuuluu	  

toiminnallisen	  oikeuden	  takaaminen	  ja	  mahdollistaminen.	  	  
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7.3 OPINNÄYTETYÖN	  TULOKSET	  

	  

Ohjelma	  koettiin	  niin	  leiriläisten	  kuin	  ohjaajien	  keskuudessa	  hyväksi	  ja	  leirin	  muun	  

toiminnan	  joukkoon	  sopivaksi.	  Palautetta	  ohjelmasta	  tuli	  suoraan	  leiriläisiltä	  ja	  ohjaa-‐

jilta	  leirin	  aikana,	  ja	  vielä	  loppupalautteen	  kautta	  leirin	  päätyttyä.	  Tuloksena	  syntyi	  

Kettukin	  kuvataideleirin	  päivittäiseen	  Luovat	  tunnit	  -‐ohjelmaan	  sovitettu	  Luovien	  

toimintojen	  osio.	  

	  

Onnistuin	  omasta	  mielestäni	  ohjelmani	  tavoitteessa	  antaa	  kehitysvammaisille	  ihmisil-‐

le	  Kettukin	  kuvataideleirillä	  kokemuksia	  kehitysvammaisuuden	  ulkopuolelta.	  Sain	  

leiriläisiltä	  harjoitusten	  jälkeen	  usein	  pelkkää	  hyvää	  palautetta,	  ja	  moni	  sai	  ohjelmani	  

harjoituksista	  uusia	  luovuuden	  kokemuksia.	  Ryhmässä	  toimiminen	  ja	  luovuuden	  ja-‐

kaminen	  eivät	  olleet	  asioita,	  joiden	  kanssa	  täytyi	  kamppailla	  –	  leirillä	  sekä	  minun	  oh-‐

jaamassani	  ryhmässä	  vallitsi	  valmiiksi	  hyvähenkinen	  tunnelma	  eikä	  yhdessä	  tekemi-‐

seen	  tarvinnut	  ketään	  erikseen	  ohjastaa.	  	  	  

	  

Ohjelma-‐suunnitelma	  tai	  sen	  toteuttaminen	  käytännössä	  eivät	  palautteen	  perusteel-‐

la	  herättäneet	  negatiivisia	  tunteita.	  Ohjelman	  toteuttamisvaiheessa	  tehdyt	  muutok-‐

set	  eivät	  vaikuttaneet	  sen	  onnistumiseen	  vaan	  päinvastoin,	  niiden	  koettiin	  palvele-‐

van	  paremmin	  tavoitteita.	  On	  mahdoton	  sanoa,	  olisiko	  ohjelman	  suunnitelma	  tai	  

käytännön	  kautta	  muodostunut	  lopullinen	  kokemus	  voinut	  olla	  parempi,	  kuin	  mitä	  se	  

Hämeenlinnassa	  pidetyllä	  kuvataideleirillä	  oli	  –	  on	  aina	  mahdollista	  tehdä	  asiat	  pa-‐

remmin,	  mutta	  ohjelman	  toteutuksen	  tulokset	  olivat	  tavoitteiden	  mukaisia	  ja	  onnis-‐

tuneita,	  siis	  riittäviä.	  

	  

Sivutuloksena	  pystyin	  myös	  antamaan	  Hämeen	  Tukikoti	  Oy:n	  työntekijän	  Marjut	  Saa-‐

risen	  käyttöön	  materiaalipankin,	  joka	  koostui	  ohjelmani	  harjoituksista.	  	  

	  

7.4 JATKOSUUNNITELMAT	  JA	  JATKOKÄYTTÖ	  

	  

Suunnittelin	  viiden	  päivän	  luovien	  toimintojen	  ohjelman	  palvelemaan	  Kettuki	  ry:n	  

toiveita	  ja	  tarpeita,	  eikä	  sille	  sen	  takia	  ole	  suunniteltu	  jatkokäyttöä.	  Tekemääni	  viiden	  
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päivän	  luovien	  toimintojen	  ohjelmaa	  on	  kuitenkin	  mahdollista	  käyttää	  muissakin	  yh-‐

teyksissä	  kuin	  vain	  kehitysvammaisten	  ihmisten	  kuvataideleirillä.	  Harjoitukset	  ovat	  

soveltuvia	  niin	  lapsi-‐	  kuin	  aikuisryhmille.	  Ohjelma	  on	  käyttökelpoinen	  vastaavanlaisis-‐

sa	  yhteyksissä,	  mutta	  toimii	  myös	  suuntaa	  antavana	  pohjana	  –	  ajanjakson	  pituus	  ja	  

materiaaliresurssit	  vaikuttavat	  ohjelman	  toistamiseen	  paljon,	  joten	  toistettaessa	  oh-‐

jelmaan	  voi	  lisätä	  harjoituksia	  tai	  poistaa	  niitä.	  Luova	  ohjaaja	  on	  myös	  kyvykäs	  keksi-‐

mään	  vaihtoehtoisia	  materiaaleja	  sekä	  työskentelyvälineitä.	  Ohjelmani	  harjoitukset	  

on	  lisäksi	  mahdollista	  irrottaa	  kokonaisuudesta	  ja	  tehdä	  erillisinä	  harjoitteina,	  jos	  

kyseessä	  ei	  ole	  leiri	  tai	  lyhytkestoinen	  ryhmä.	  Ohjelman	  uusiokäyttö	  ohjelmana	  tai	  

interventiona	  Kettukin	  kuvataidetoiminnan	  ulkopuolella	  vaatii	  kuitenkin	  todennäköi-‐

sesti	  jatkokehittämistä,	  koska	  sen	  tämänhetkinen	  ulkoasu	  on	  räätälöity	  tarkoin	  palve-‐

lemaan	  Kettukin	  järjestämän	  leiriä.	  	  

	  

Ohjelma	  rakennettiin	  toimintaterapian	  ammattiosaamisen	  pohjalta,	  ja	  ohjelman	  ta-‐

voitteena	  olikin	  saada	  tämä	  näkyviin	  harjoituksissa.	  On	  kuitenkin	  katsottava	  kriitti-‐

sesti	  toimintaterapian	  korostamista	  ohjelmassa	  ja	  kysyttävä,	  nostaako	  luodun	  luovi-‐

en	  toimintojen	  ohjelman	  arvoa	  se,	  että	  se	  toteutettiin	  toimintaterapian	  ammat-‐

tiosaamisen	  pohjalta.	  Jatkohaasteena	  itselleni	  sekä	  muille	  onkin	  se,	  miten	  luodussa	  

ohjelmassa	  toimintaterapeutin	  sekä	  toimintaterapian	  roolia	  voitaisiin	  korostaa	  

enemmän.	  	  

	  

7.5 EETTISYYS	  

	  

Opinnäytetyö	  on	  rakennettu	  vapaa-‐ehtoisen	  ja	  mielekkään	  toiminnan	  mahdollistami-‐

sen	  ajatuksella.	  Kettukin	  kuvataideleirille	  luotu	  ohjelma	  perustuu	  kehitysvammaisten	  

ihmisten	  toiminnalliselle	  oikeudenmukaisuudelle	  sekä	  merkityksellisten	  toimintojen	  

priorisoinnille.	  Kettukin	  ry:n	  kuvataideleiri	  oli	  vapaaehtoinen,	  eikä	  sen	  periaatteisiin	  

kuulunut	  taiteen	  tekemiseen	  pakottaminen	  –	  leiri	  järjestettiin	  jotta	  mahdollistettai-‐

siin	  kehitysvammaisten	  ihmisten	  merkitykselliseksi	  ja	  mielekkääksi	  kokema	  taiteen	  

tekeminen.	  Opinnäytetyönä	  tehty	  ohjelma	  ajoi	  samojen	  periaatteiden	  asiaa	  –	  viiden	  

päivän	  luovien	  toimintojen	  ohjelmassa	  kokeiltiin	  erilaisia	  luovia	  toimintoja	  antamalla	  

osallistujille	  vapaus	  kieltäytyä	  jos	  jokin	  tuntui	  epämiellyttävältä.	  	  Kenenkään	  yksityi-‐

syyttä	  ei	  uhattu,	  ja	  leirillä	  olleiden	  ihmisten	  henkilökohtaiset	  tarinat	  olivat	  heistä	  it-‐
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sestään	  lähtöisin	  ja	  luovien	  toimintojen	  kautta	  heränneitä.	  Koko	  ohjelma	  keskittyy	  

ajatukseen	  toiminnan	  oikeudesta,	  ja	  on	  näin	  etiikan	  lakien	  mukainen	  –	  ajatus	  siitä	  

että	  kaikkien	  ihmisten,	  fyysisistä	  tai	  henkisistä	  rajoitteista	  riippumatta,	  kuuluisi	  saada	  

mahdollisuus	  osallistua	  itselleen	  tärkeisiin	  toimintoihin.	  Opinnäytetyö	  on	  toiminnalli-‐

nen	  kehittämistyö,	  joka	  tähtää	  kehitysvammaisten	  ihmisten	  oikeuteen	  toimia.	  	  

	  

Viiden	  päivän	  luovien	  toimintojen	  ohjelman	  olisi	  toivottavaa	  saada	  jatkokäyttöä	  ja	  

jatkokehittelyä,	  samankaltaisissa	  ja	  erilaisissa	  yhteyksissä	  kehitysvammaisten	  ihmis-‐

ten	  kanssa	  toimimisessa.	  Ohjelman	  eettinen	  näkökanta	  toiminnallisesta	  oikeuden-‐

mukaisuudesta	  palvelee	  ympäröivän	  yhteiskunnan	  kehittyvää	  ajatusta	  toiminnallises-‐

ti	  rajoittuneiden	  yksilöiden	  arvostamisesta	  ja	  huomioimisesta.	  	  

	  

Opinnäytetyössä	  käytetty	  kuvamateriaali	  on	  peräisin	  Kettukin	  kuvataideleiriltä,	  ja	  

niiden	  käyttöön	  on	  jokaiselta	  leiriläiseltä	  sekä	  Kettukin	  henkilökunnalta	  kysytty	  lupa.	  	  

	  

7.6 OPINNÄYTETYÖN	  LUOTETTAVUUS	  JA	  RAJOITTEET	  

	  

Opinnäytetyön	  luotettavuutta	  pohdittaessa	  on	  huomioitava,	  ettei	  aikaisempaa	  oh-‐

jelma-‐mallia	  ole	  käytetty.	  Ohjelman	  harjoitukset	  on	  luotu	  toimintaterapian	  koulutus-‐

ohjelman	  kautta	  saaduista	  materiaaleista,	  luovien	  toimintojen	  käytöstä.	  Ohjelman	  

harjoituksille	  ei	  ole	  vertailukohtia,	  ja	  harjoitusten	  toimivuus	  on	  testattu	  aikaisemmin	  

vain	  koulutusohjelman	  koulutusryhmän	  sisällä.	  Suurin	  osa	  harjoituksista	  on	  siis	  itse	  

kokeiltuja,	  sen	  vuoksi	  hyväksi	  havaittuja.	  Opinnäytetyön	  lähdemateriaalina	  toimineet	  

teokset	  ovat	  antaneet	  hyvän	  suunnan	  ohjelman	  kehitykselle	  –	  opinnäytetyön	  pohtiva	  

ja	  vertaileva	  ote	  taiteen	  tekemiseen	  harrastuksena	  ja	  taiteen	  tekemiseen	  terapeutti-‐

sissa	  tarkoituksissa	  on	  lähtöisin	  myös	  Colin	  Rhodesin	  ylläpitämästä	  keskustelusta	  

taiteen	  terapeuttisesta	  voimasta	  (Rhodes,	  C.	  2008:	  131-‐133).	  Opinnäytetyö	  on	  myös	  

tehty	  vain	  yhden	  leirikokemuksen	  perusteella.	  Luotettavuutta	  lisäisi	  se,	  että	  ohjelma	  

olisi	  toistettu	  useamman	  kerran.	  

	  

Ohjelmalla	  ei	  pyritä	  tehostamaan	  tai	  parantamaan	  valmiin	  toiminnan	  tuloksia	  vaan	  

pyrkimyksenä	  on	  avata	  toimintatapojen	  uudenlaisia	  näkökulmia	  –	  tuloksena	  pyritään	  

saamaan	  aikaiseksi	  uusia	  ajattelutapoja.	  Opinnäytetyönä	  tehtyä	  luovien	  toimintojen	  
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ohjelmaani	  ei	  luotu	  ratkaisemaan	  mitään	  –	  ohjelman	  toteutus	  tähtäsi	  kehitysvam-‐

maisten	  ihmisten	  oikeuksien	  ajamiseen	  ja	  miellyttävien	  uusien	  taidekokemusten	  ja-‐

kamiseen.	  Ohjelma	  on	  toistettavissa,	  mutta	  sen	  tekoprosessin	  aikana	  päämääränä	  ei	  

ollut	  kuin	  yksi	  toteutus.	  Opinnäytetyötä	  ei	  voi	  käsitellä	  ja	  pohtia	  tutkimuksen	  kaltai-‐

sesti,	  ja	  sen	  positiivinen	  palaute	  oli	  enimmäkseen	  suullista	  ja	  näin	  siis	  todistamatto-‐

missa.	  Tuloksia	  ei	  mitattu,	  vaan	  opinnäytetyön	  kriittinen	  arviointi	  perustuu	  omaan,	  

leiriläisten	  sekä	  kanssaohjaajien	  kokemukseen.	  Ohjelma	  on	  siis	  luotu	  omien	  koke-‐

musten	  sekä	  teoria-‐aineiston	  pohjalta.	  	  

	  

Opinnäytetyön	  luotettavuutta	  olisi	  lisännyt	  strukturoidun	  kyselylomakkeen	  käyttö.	  

Kirjallisten	  päiväkirjamerkintöjen	  lisäksi	  tuloksia	  olisi	  vahvistanut	  kanssaohjaajilta	  ja	  

leiriläisiltä	  saatu	  kirjallinen	  palaute.	  Toisaalta	  strukturoitu	  kyselykaavake	  ja	  sen	  täyt-‐

tämiseen	  vaadittu	  aika	  olisivat	  voineet	  rikkoa	  Kettukin	  kuvataideleirin	  kulkua	  ja	  leiri-‐

läisten	  hyvää	  kokemusta	  vapaasta	  ja	  luovasta	  tekemisestä.	  Kirjallinen	  palaute	  olisi	  siis	  

tukenut	  opinnäytetyötäni,	  mutta	  saattanut	  vaikuttaa	  haitallisesti	  leirin	  toteutumi-‐

seen.	  Opinnäytetyön	  tuloksia	  tukeneen	  kehitysvammaisten	  leiriläisten	  palautteen	  

kohdalla	  on	  lisäksi	  pohdittava	  palautteen	  luotettavuutta;	  vaikka	  palaute	  olisi	  ollut	  

kirjallista	  ja	  sillä	  perusteella	  luotettavampaa,	  olisi	  silti	  otettava	  huomioon	  palaut-‐

teenantajien	  mahdollisten	  kognitiivisten	  rajoitteiden	  mukanaan	  tuomat	  kysymykset	  

palautteen	  luotettavuudesta.	  	  

	  

	  

8 YHTEENVETO	  

	  

Opinnäytetyön	  tuloksena	  syntyi	  taidekeskus	  Kettuki	  ry:n	  tilaama	  viiden	  päivän	  luovi-‐

en	  toimintojen	  ohjelma,	  joka	  sisällytettiin	  viisi	  päivää	  kestävään	  kuvataideleiriin	  

Syöksynsuun	  leirikeskuksessa	  Hämeenlinnassa,	  kesällä	  2012.	  Leiri	  oli	  tarkoitettu	  kai-‐

kenikäisille	  kehitysvammaisille	  ihmisille.	  Ohjelma	  syntyi	  toimintaterapian	  teorioihin	  

perustuen	  ja	  siinä	  otettiin	  huomioon	  kehitysvammaisten	  ihmisten	  toiminnallisuuden	  

rajoitteet.	  Ohjelman	  alustava	  suunnitelma	  luotiin	  noin	  puolta	  vuotta	  ennen	  leiriä	  

teoriatiedon	  pohjalta,	  ja	  lopullinen	  luovien	  toimintojen	  ohjelma	  syntyi	  leirin	  yhtey-‐

dessä.	  	  
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Opinnäytetyö	  sisältää	  toimintaterapian	  teoriatietoa	  toiminnallisesta	  oikeudenmukai-‐

suudesta,	  merkityksellisestä	  ja	  tarkoituksenmukaisesta	  toiminnasta,	  sekä	  luovista	  

toiminnoista	  ja	  niiden	  käytöstä	  terapiatyössä.	  Opinnäytetyössä	  pohditaan	  taidetoi-‐

minnan	  merkitystä	  kehitysvammaisille	  ihmisille	  ja	  siihen	  liittyvistä	  erityispiirteistä.	  

Opinnäytetyö	  pitää	  sisällään	  koonnin	  ohjelman	  sisällöstä	  (ks.	  6.2.	  LOPULLINEN	  TUO-‐

TOS),	  mikä	  samalla	  kuvaa	  työn	  menetelmää.	  Opinnäytetyön	  tuloksena	  laadittu	  viiden	  

päivän	  luovien	  toimintojen	  ohjelma	  löytyy	  liitteenä	  opinnäytetyön	  lopusta	  (LIITE).	  

	  

	  

9 MUUT	  TUOTOKSET	  

	  

Tässä	  kappaleessa	  on	  esillä	  Kettukin	  kuvataideleirin	  aikana	  tehtyjä	  muita	  teoksia.	  

Teoksien	  tekoa	  ohjaamassa	  toimi	  muun	  muassa	  Ahti	  Isomäki.	  Kaikilta	  leiriläisiltä	  on	  

saatu	  lupa	  kuvien	  käyttöön	  opinnäytetyön	  materiaalina.	  

	  

	  

KUVIO.	  8	  Antti	  Korkeila.	  2012.	  Kettukin	  kuvataideleiri,	  Hämeenlinna	  
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KUVIO.	  9	  Harri	  Blomberg.	  2012.	  Kettukin	  kuvataideleiri,	  Hämeenlinna	  

	  

	  

	  

KUVIO.	  10	  Kimmo	  Tolvanen.	  2012.	  Kettukin	  kuvataideleiri,	  Hämeenlinna	  
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10 KIITOKSET	  
	  

Tahdon	  kiittää	  Kettukin	  henkilökuntaa	  sekä	  Hämeen	  Tukikoti	  Oy:n	  henkilökuntaa,	  

että	  sain	  olla	  osa	  heidän	  yhteistä	  toimintaansa	  kehitysvammaisten	  ihmisten	  taide-‐

toiminnan	  hyväksi.	  Tahdon	  myös	  kiittää	  kaikkia	  Kettukin	  kuvataideleirille	  osallistunei-‐

ta	  leiriläisiä	  toimivasta	  yhteistyöstä,	  ja	  luvasta	  käyttää	  heidän	  teoksiaan	  osana	  opin-‐

näytetyötäni.	  	  
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LIITTEET	  
Liite	  1	  VIIDEN	  PÄIVÄN	  LUOVIEN	  TOIMINTOJEN	  OHJELMA	  

	  

Kehitellyt,	  toimintaterapiaopiskelija,	  Ninni	  Sjölund,	  2012	  

	  

Maanantai:	  

Mitä	  sinulle	  kuuluu?	  	  

Tahdon	  tutustua	  sinuun	  

Tehtävän	  tarkoituksena	  on	  saada	  ryhmäläiset	  kertomaan	  omista	  kuulumisistaan	  ja	  

olotilastaan.	  Tehtävä	  vahvistaa	  verbaalista	  itseilmaisua	  ja	  kannustaa	  avoimeen	  tun-‐

teiden	  ilmaisemiseen.	  

	  

Toteutus	  

Jos	  ryhmän	  koko	  on	  suuri	  jaetaan	  se	  pienryhmiin,	  joissa	  ryhmäkoko	  on	  noin	  3-‐5	  hen-‐

kilöä	  per	  pienryhmä.	  Jokainen	  ryhmäläinen	  saa	  noin	  20-‐30	  minuuttia	  aikaa	  maalata	  

vesiohenteisilla	  akryylimaaleilla	  itsellensä	  tärkeän	  ”mielenmaiseman”.	  Kuva	  maala-‐

taan	  isolle	  A2-‐paperiarkille.	  Kuvassa	  tulisi	  ilmetä	  jokin	  maalaajan	  oma	  ajatus	  tai	  tun-‐

netila	  lähiaikojen	  häntä	  koskettavista	  asioista.	  

	  

Kuvien	  valmistuttua	  ryhmäläiset	  esittelevät	  maalauksensa	  toisille	  ryhmäläisille.	  Maa-‐

lauksen	  esittelijä	  kertoo	  mitä	  maalasi,	  ja	  miten	  maalaus	  liittyy	  hänen	  tämän	  hetki-‐

seen	  elämäänsä	  tai	  tunnetilaansa.	  Kertoja	  kuvailee	  kuulumisiaan.	  Muut	  ryhmäläiset	  

kuuntelevat	  ja	  saavat	  lopuksi	  kommentoida	  kuvaa	  tai	  kertojan	  kuulumisia.	  

	  

Jos	  ryhmässä	  on	  sellaisia	  osallistujia,	  jotka	  eivät	  kykene	  verbaaliseen	  itseilmaisuun,	  

voivat	  he	  harjoituksen	  lopuksi	  vain	  näyttää	  kuvansa	  muille	  ryhmäläisille.	  
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Tehtävään	  tarvittavat	  materiaalit:	  

-‐ erikokoisia	  pensseleitä	  

-‐ akryylimaalit	  

-‐ isot	  maalausalustat	  

-‐ A3-‐paperiarkit	  

-‐ väripaletit	  

-‐ vettä	  &	  vesikippoja	  

-‐ teippiä	  
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Tiistai:	  

Parityö	  

Tehdään	  yhdessä	  

Parityötehtävän	  tarkoitus	  on	  saada	  ryhmäläiset	  sosiaaliseen	  kanssakäymiseen	  mui-‐

den	  ryhmäläisten	  kanssa.	  Tehtävä	  vahvistaa	  sosiaalisen	  kanssakäymisen	  ymmärtä-‐

mistä	  sekä	  toisen	  huomioimisen	  taitoja.	  

	  

Toteutus	  

Ryhmäläiset	  jakaantuvat	  kahden	  hengen	  pienryhmiin.	  He	  saavat	  yhdessä	  päättää	  

miten	  seuraava	  työ	  tehdään;	  kumpikin	  pareista	  saa	  valita	  yhden	  työvälineen,	  joilla	  

työ	  tehdään.	  Yhdessä	  he	  valitsevat	  materiaalin,	  jolle	  teos	  työstetään.	  	  

	  

Pari	  hakee	  itselleen	  maalausalustat	  ja	  muut	  haluamansa	  materiaalit.	  He	  hakevat	  it-‐

selleen	  sopivan	  kokoisen	  paperin.	  Ohjaaja	  pistää	  rauhallisen	  musiikin	  soimaan	  taus-‐

talle.	  Ryhmäläisillä	  on	  tämän	  jälkeen	  noin	  15-‐30min	  aikaa	  maalata	  tai	  muulla	  tavoilla	  

työstää	  yhteinen	  teos.	  	  

	  

Työ	  tehdään	  hiljaisuudessa	  musiikki	  soidessa	  taustalla.	  Parit	  asettuvat	  vastakkain	  

paperin	  molempiin	  päihin.	  He	  sopivat	  yhdessä,	  kumpi	  aloittaa	  työn.	  Kun	  toinen	  pa-‐

reista	  on	  työstänyt	  paperia	  noin	  minuutin	  vaihtavat	  parit	  vuoroa,	  ja	  toinen	  alkaa	  

työstää	  paperia.	  Kun	  molemmat	  pareista	  ovat	  saaneet	  tehdä	  haluamansa	  aloitukset,	  

saavat	  he	  yhteisvoimin	  jatkaa	  työtä.	  Työstämisen	  aikana	  on	  muistettava,	  että	  teos	  on	  

yhteinen,	  eikä	  toisen	  tekemää	  jälkeä	  saa	  tuhota	  tai	  sotkea.	  Parien	  on	  tehtävä	  yhte-‐

näinen	  ja	  yhdessä	  tehty	  teos.	  

	  

Kun	  työt	  ovat	  valmiita,	  parit	  esittelevät	  työnsä	  muulle	  ryhmälle,	  ja	  voivat	  halutessaan	  

kertoa	  muille,	  miten	  teos	  sai	  alkunsa	  ja	  kehittyi.	  Esittelyvaiheessa	  muut	  ryhmäläiset	  

ovat	  vapaita	  kommentoimaan	  töitä	  ja	  voivat	  yhdessä	  yrittää	  arvuutella,	  mitkä	  kohdat	  

töissä	  ovat	  kenenkin	  tekemiä.	  
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Tehtävään	  tarvittavat	  materiaalit:	  

-‐ erikokoisia	  pensseleitä	  

-‐ puukynät	  

-‐ lyijykynät	  

-‐ hiilikynät	  

-‐ tussit	  

-‐ akryylivärit	  

-‐ akvarellivärit/vesivärit	  

-‐ isot	  maalausalustat	  

-‐ paperiarkit	  (A5-‐A2)	  

-‐ eriväriset	  pahvit	  

-‐ väripaletit	  

-‐ teippi	  

-‐ cd-‐soitin	  &	  levyjä	  
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Keskiviikko:	  

Silmät	  kiinni!	  

Mitä	  sinä	  tunnet?	  

Silmät	  kiinni	  -‐tehtävä	  on	  sormimaalausharjoitus.	  Maalaukset	  tehdään	  sormiväreillä,	  

silmät	  peitettyinä.	  Tehtävän	  tarkoitus	  on	  saada	  ryhmäläisille	  erilaisia	  aistikokemuk-‐

sia.	  Tehtävä	  aktivoi	  taktiilista	  aistijärjestelmää,	  ja	  vahvistaa	  ihoaistimuksia.	  

	  

Toteutus	  

Sormivärityö	  tehdään	  yksilösuorituksena.	  Jokainen	  ryhmäläinen	  hakee	  itselleen	  A2-‐

paperiarkin	  ja	  valitsee	  itselleen	  mieleiset	  sormivärit.	  Sormivärit	  kaadetaan	  väripaletil-‐

le.	  Ryhmäläisten	  silmät	  sidotaan	  huiveilla,	  ja	  ohjaaja	  laittaa	  rauhallista	  musiikkia	  soi-‐

maan.	  Jos	  ryhmäläisistä	  joku	  ei	  tahdo	  silmiänsä	  sidottavan,	  voi	  tämä	  omatoimisesti	  

harjoituksen	  ajan	  pitää	  silmiään	  kiinni.	  Ryhmäläisillä	  on	  noin	  puoli	  tuntia	  aikaa	  maala-‐

ta	  vapaavalintainen	  teos.	  

	  

Tehtävän	  lopuksi	  ryhmäläiset	  esittelevät	  muille	  ryhmäläisille	  työnsä	  ja	  kertovat	  mah-‐

dollisuuksien	  mukaan,	  miltä	  maalaaminen	  tuntui.	  Ryhmäläiset	  voivat	  yhdessä	  miet-‐

tiä,	  miltä	  valmiit	  maalaukset	  näyttävät.	  	  
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Tehtävän	  tarvittavat	  materiaalit:	  

-‐ maalausalustat	  

-‐ sormivärit	  

-‐ väripaletit	  

-‐ teippi	  

-‐ huivit	  silmille	  

-‐ cd-‐soitin	  &	  levyjä	  
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Torstai:	  

Musiikin	  mielenmaisema	  

Mitä	  sinä	  ajattelet?	  

Tehtävän	  tarkoitus	  on	  kannustaa	  ryhmäläisiä	  mielikuvituksen	  käyttöön	  ja	  moniulot-‐

teiseen	  itseilmaisuun.	  Tehtävässä	  aktivoituvat	  sekä	  kuulo-‐	  että	  näköaisti.	  	  

	  

Toteutus	  

Ryhmäläiset	  saavat	  itselleen	  ison	  A2-‐kokoisen	  paperiarkin,	  jonka	  reunat	  on	  teipattu	  

maalausalustaan	  kiinni.	  Paperiarkin	  keskellä	  on	  leveyssuunnassa	  teippiä,	  joka	  jakaa	  

paperin	  kahtia.	  Ryhmäläiset	  tekevät	  tehtävän	  itsenäisesti.	  Tehtävä	  tehdään	  valuvia	  ja	  

hallitsemattomia	  värejä/maaleja	  käyttäen.	  	  

	  

Kun	  kaikki	  ovat	  saaneet	  materiaalit	  ohjaaja	  pistää	  vahvaa	  ja	  rytmikästä	  musiikkia	  

soimaan.	  Ryhmäläiset	  kuuntelevat	  hetken,	  mitä	  musiikki	  heissä	  herättää	  ja	  alkavat	  

maalata	  teippipätkän	  vasemmalle	  puolelle.	  Musiikki	  soi	  noin	  10-‐15	  minuuttia.	  Ohjaa-‐

ja	  vaihtaa	  musiikkia	  rauhallisemmaksi	  ja	  ohjeistaa	  ryhmäläisiä	  maalaamaan	  nyt	  pape-‐

rin	  oikealle	  puolelle.	  Rauhallinen	  musiikki	  soi	  myöskin	  noin	  10-‐15	  minuutin	  ajan.	  	  

	  

Harjoituksen	  lopuksi	  ryhmäläiset	  kertovat	  ensin	  rytmikkäämmän	  musiikin	  soidessa	  

tehdystä	  työstään.	  Tämän	  jälkeen	  käydään	  läpi	  rauhallisen	  musiikin	  tahdissa	  tehdyt	  

työt.	  Lopussa	  keskustellaan	  yhdessä	  siitä,	  miten	  ryhmäläisten	  mielestä	  musiikki	  vai-‐

kutti	  heidän	  työskentelyynsä.	  Ryhmäläiset	  	  voivat	  yhdessä	  vertailla	  omien	  teostensa	  

vasemman	  puolen	  ja	  oikean	  puolen	  eroavaisuuksia,	  sekä	  samaan	  musiikkiin	  maalat-‐

tujen	  kuvien	  yhtäläisyyksiä	  muiden	  ryhmäläisten	  kesken.	  
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Tehtävään	  tarvittavat	  materiaalit:	  

-‐ maalausalustat	  

-‐ akvarellimaalit	  

-‐ teippi	  

-‐ paperiarkit	  (A3-‐A2)	  

-‐ vettä	  &	  vesikipot	  

-‐ cd-‐soitin	  &	  levyjä	  
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Perjantaina:	  	  

Hiilet	  ja	  Narut	  

Näin	  muistan	  sinut	  

Tehtävän	  tarkoitus	  on	  vahvistaa	  ryhmäläisten	  aistikokemuksia.	  Tehtävät	  aktivoivat	  

taktiilista	  aistijärjestelmää	  sekä	  vahvistavat	  ihoaistimuksia.	  Harjoitus	  toimii	  myös	  

kaikki	  harjoitukset	  yhteen	  sitovana	  loppupohdiskeluna.	  

	  

Toteutus	  

	  

Hiili-‐tehtävä	  tehdään	  itsenäisesti.	  Ryhmäläiset	  valitsevat	  mieleisensä	  paperikoon	  (A5-‐

A3)	  sekä	  sopivan	  paksuiset	  hiilet.	  

	  

Harjoituksen	  ajaksi	  ohjaaja	  laittaa	  soimaan	  rauhallista	  musiikkia,	  ja	  ryhmäläisillä	  on	  

noin	  15	  minuuttia	  aikaa	  tehdä	  hiilillä	  kuva	  itselle	  rakkaimmasta	  leirimuistosta.	  Hiili-‐

työt	  suojataan	  Fixatiivilla,	  mielellään	  ulkona	  tai	  toisessa	  tilassa.	  Hiilityöt	  jätetään	  kui-‐

vumaan	  ja	  siirrytään	  seuraavaan	  tehtävään.	  

	  

Narutehtävä	  tehdään	  koko	  ryhmässä.	  Ryhmäläiset	  asettuvat	  ison	  paperin	  ympärille	  

(auki	  vedetty	  paperirulla).	  Tätä	  ennen	  he	  ovat	  saaneet	  leikata	  itselleen	  mieleisen	  

pituisen	  pätkän	  karkeasta	  narusta.	  He	  saavat	  yhteiset	  maalikupit,	  joissa	  on	  mustaa	  

akryylimaalia.	  	  

	  

Ohjaaja	  laittaa	  rauhallista	  musiikkia	  soimaan,	  ja	  ryhmäläiset	  saavat	  yhdessä	  maalata	  

narunpätkillä	  paperirullalle.	  Tehtävänä	  on	  maalata	  sama	  kuva	  naruilla	  ja	  mustalla	  

värillä,	  kuin	  kuva	  jonka	  ryhmäläiset	  piirsivät	  hiilillä.	  Ryhmäläisiä	  ohjataan	  halutessaan	  

yhdistämään	  omia	  kuviaan	  muiden	  kuviin.	  Ohjaajan	  tehtävä	  on	  korostaa,	  ettei	  tois-‐

ten	  maalaamia	  kohtia	  saa	  mennä	  tahallisesti	  sotkemaan	  tai	  pilaamaan.	  	  

Aikaa	  harjoitukseen	  on	  noin	  15	  minuuttia.	  
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Tehtävään	  tarvittavat	  materiaalit:	  

-‐ iso	  rulla	  paperia	  

-‐ hiilikynät	  

-‐ Fixatiivi	  

-‐ musta	  akryylimaali	  

-‐ puuvillanarua	  (noin	  0,5	  cm	  paksua)	  

-‐ väripaletit	  

-‐ vettä	  &	  vesikipot	  


