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Tässä opinnäytetyössä tulee esille vammaisen luovan toiminnan mahdollisuus ja 
sen tärkeys sekä merkitys. Merkityksen osuus tulee esille myös omaisen ja ohjaa-
jan näkökulmasta katsottuna. Opinnäytetyöni tarkoituksena on selvittää vastauksia 
seuraaviin kysymyksiin. Mikä merkitys luovalla toiminnalla on vammaiselle? Onko 
vammaiselle suunnatulla luovalla toiminnalla merkitystä vammaisen omaiselle tai 
ohjaajalle? Onko vammaisen luovan toiminnan mahdollisuudella vaikutusta muille 
elämänalueille? Onko vammaisen luovan toiminnan madollisuudella vaikutusta 
vammaisen itsetuntoon? Ennaltaehkäiseekö vammaisten luova toiminta syrjäyty-
mistä?  

Opinnäytetyöni on laadullinen tutkimus, jossa tutkimuskysymyksiin hain vastauksia 
teemahaastatteluiden avulla. Teemahaastattelut on tehty Lehtimäen toimintakes-
kuksen asiakkaille, heidän omaisille ja ohjaajille. Haastateltavia asiakkaita eli 
vammaisia oli 12, omaisia viisi ja ohjaajia kolme. 

Tutkimustulokset osoittivat sen, että luovalla toiminnalla on suuri merkitys vam-
maisen ja hänen omaistensa elämässä. Vammaisille suurimmaksi merkitykseksi 
nousi arjen vastapaino ja omaiselle vammaisen itsetunnon kohoaminen.  Merkitys 
näkyy myös ohjaajan työarjessa, yhteistyötaitojen paranemisena ja ryhmähengen 
lisääntymisenä. Yhteisenä suurena merkityksenä kaikkien haastatteluiden pohjalta 
nousi rohkeus. Suurimmaksi haasteeksi puolestaan muodostui luovan toiminnan 
vähyys tai pikemminkin alueelliset erot sen mahdollisuuksissa. Mahdollisuus ei ole 
sama kaikille vammaisille, joten tulevaisuuden suhteen työtä vielä riittää.  Tutki-
mustulokset kuitenkin osoittavat sen, että siellä missä vammaisilla on mahdolli-
suus osallistua luovaan toimintaan, se myös näkyy heidän muissa toiminnoissaan.  

Avainsanat: vammaisuus, luovuus, luovat menetelmät 
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This thesis deals with the opportunity of people with disabilities for creative meth-
ods, as well as its importance and significance. Significance is also expressed 
from the perspective of closest relatives and instructors. The purpose of the thesis 
is to find out answers to the following questions: What is the importance of creative 
methods for a person with a disability? Are the creative methods directed for per-
sons with disabilities important for closest relatives or instructors? Does the possi-
bility for such creative methods impact on other areas of life? Is there an effect on 
the self-esteem of people with disabilities? Do creative activities for people with 
disabilities prevent exclusion? 

This thesis is a qualitative study, which answers to the research questions with the 
help of theme interviews. The theme interviews targeted Lehtimäki work training 
center’s clients, their closest relatives and their instructors. The people interviewed 
clients was 12, closest relatives five and three instructors. 

The results showed that creative activities have great importance both in the lives 
of people with disabilities and their closest relatives. Meaning with disabilities for 
the most up every day counterbalanced disabled and closest relatives in self-
esteem. The significance is also visible in the instructor’s working routine as im-
provements in co-operation skills and team spirit in increased. A major feature ap-
peared to be, as a result of the interviews, the increased courage. The biggest 
challenge, in turn, consisted of the lack of creative methods, or rather the regional 
differences regarding their provision. The possibility is not the same for all people 
with disabilities, so there seems to be a lot of work in that respect for the future. 
However, the results of the study show that there where people with disabilities 
have the opportunity to participate in creative methods, it also shows in their other 
operations. 
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1 JOHDANTO 

 

Musiikki innoittaa Lehtimäen toimintakeskuksessa, jossa suoritin opinnäytetyötäni 

varten teemahaastattelut. Siellä ei tehdä asioista ylitsepääsemättömän vaikeita, 

päättäväisyys kulkee Rohkiat bändin voimavarana. Rohkiat on ollut kasassa nyt 

neljä vuotta ja keikkoja on riittänyt. Ohjelmistoon tulevat kappaleet opetellaan soit-

tamaan korvakuulolta, joten aina niiden työstäminen ei ole helppoa. Rohkiat ei kui-

tenkaan vastoinkäymisistä lannistu, jos jokin laulu tuntuu hankalalta oppia, teh-

dään siitä bändin näköinen sovitus. Bändin hyvänä tukena ja kannustajana toimi-

vat ohjaajat. (Heikkilä 2013.) 

Opinnäytetyöni tarkoituksena on tuoda esille vammaisten luovan ilmaisun mahdol-

lisuuksia ja sen merkityksiä, koska niiden mahdollisimman monipuolisten näke-

mysten esilletuominen vammaisen henkilön ja myös ammattilaisen kannalta on 

tärkeää. Suuri merkitys on myös vammaisen omaisen näkemyksellä. Opinnäyte-

työssäni haluan tutkia luovan toiminnan merkitystä vammaiselle pääasiassa hyvin-

voinnin kannalta. Opinnäytetyöni ei liity omaan työpaikkaani, mutta muutoin aihee-

na varsin vahvasti mihin tahansa vammaisalan työpaikkaan. Yhteistyötaho, Lehti-

mäen toimintakeskus valikoitui sillä perusteella, että en ole ohjannut asiakkaita 

entuudestaan. Tällä halusin varmistaa sen, että en voi vaikuttaa teemahaastatte-

luiden tuloksiin tuttuuden seurauksena. 

Olen saanut vammaisten parissa tehtävässä työssäni seurata ja olla mukana 

useissa eri produktioissa musiikin ja teatterin saralla ja nähnyt tekemisen ilon, joka 

huokuu heistä aidosti. Opinnäytetyötäni varten keräsin materiaalia painetuista läh-

teistä ja teemahaastatteluiden avulla. Tein teemahaastatteluita vammaisten, hei-

dän ohjaajien sekä omaisten parissa. Teemahaastatteluiden tarkoituksena oli saa-

da tietoa vammaisten luovan toiminnan mahdollisuuksista, vaikutuksista ja merki-

tyksestä.  Haastatteluiden avulla halusin saada selville myös mahdollisia muutok-

sia luovan prosessin aikana ja sen jälkeen. Haastateltavat ovat vammaisia luovan 

toiminnan ryhmän jäseniä, jotka ovat tulleet toimintaan vapaaehtoisesti. Lisäksi 

haastattelin näiden kyseisten ryhmäläisten ohjaajia ja omaisia. Teemahaastattelul-
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la oli ajatuksena tuoda esille kaikki mahdolliset vammaisen luovaan toimintaan 

vaikuttavat asiat, kuten onko toiminnalla ollut merkitystä hänelle tai muille ympäril-

lä oleville, onko toiminnasta ollut hyötyä muille elämän alueille. Teemahaastattelui-

ta varten pyysin lupaa tutkimukseen yhteistyötaholta.  

Paneuduin myös jonkin verran sosiaalityön erilaisiin luovan toiminnan mahdolli-

suuksiin, joissa voisi kenties olla tulevaisuutta yhtenä työmuotona. Materiaalin 

avulla tuon opinnäytetyössäni esille myös ajatuksia ja tulkintoja siitä, millä tavoin 

vamman aste vaikuttaa ilmaisun mahdollisuuksiin, vaikuttaako ilmaisun mahdolli-

suus vammaisen itsetuntoon, voiko sosionomi (AMK) olla yhtenä osana tällaisen 

mahdollisuuden toteuttajana ja mikä merkitys luovalla toiminnalla on kokonaisuu-

tena vammaiseen, hänen perheeseen ja hänen kanssaan työskenteleville.  

Luovan ilmaisun näkyminen vammaistyössä on lisääntynyt huomattavasti viime 

vuosien aikana, näkyvyyttä on ollut valtakunnallisella tasolla, mutta sen merkityk-

sellisyyden esilletuominen on ollut vähäisempää. Opinnäytetyöni pääpaino luovan 

ilmaisun osalta on musiikissa ja näyttämötaiteessa, mutta sivuan myös muita luo-

van toiminnan muotoja. Sivuan työssäni myös luovien toimintojen terapeuttisia 

muotoja, koska ne ovat yleisiä työskentelyn muotoja vammaisten parissa. Oma 

mielenkiintoni sekä koulutuksen että työelämän suhteen on vahvasti vammaisissa. 

Olen kiinnostunut vammaistyöstä ja nimenomaan luovan ilmaisun ja sitä kautta 

myös erilaisten elämysten tarjoamisen mahdollistamisesta vammaisille.  

Opinnäytetyöni tarkoituksena on selvittää vastauksia seuraaviin kysymyksiin.  

– Mikä merkitys luovalla toiminnalla on vammaiselle?  

– Millainen merkitys vammaiselle suunnatulla luovalla toiminnalla on vam-

maisen omaiselle tai ohjaajalle?  

– Onko vammaisen luovan toiminnan mahdollisuudella vaikutusta muille 

elämänalueille?  

– Onko vammaisen luovan toiminnan madollisuudella vaikutusta vammai-

sen itsetuntoon?  

– Ennaltaehkäiseekö vammaisten luova toiminta syrjäytymistä?  
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2 VAMMAISUUS TUTKIMUKSEN KANNALTA 

Työssäni avaan vammaisuutta yleisellä tasolla eli määrittelen vammaisuuden lain 

perusteella ja avaan yleisimpiä käsitteitä vammaisuudesta. En rajaa vammaisuutta 

tietyn diagnoosin perusteella, yleisellä tasolla pysyminen mahdollistaa luovan toi-

minnan soveltamisen kaikille vammaisille. Opinnäytetyöni päätarkoitus ei ole kerä-

tä tietoa diagnoosien tai vamman asteen perusteella, mutta sitäkin asiaa sivutaan. 

Oleellisempaa on todeta, että kaikilla vammaisilla olisi mahdollisuus saada elä-

myksiä luovan toiminnan kautta. Avaan seuraavissa kappaleissa vammaisuuden 

määritelmän, kehitysvammaisuuden, liikuntavamman ja aistivammat. Nämä vam-

mat koskettavat tutkimukseeni liittyviä henkilöitä.  

Vammaispalvelulaki määrittää vammaisuuden seuraavalla tavalla:  

Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai sairauden 

johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elä-

män toiminnoista. (L 3.4.1987/380).  

Kehitysvammaisuus:  

Kehitysvammaisuudella tarkoitetaan kehitysiässä (alle 18 vuotta) syntynyttä 

älyllisten toimintojen jälkeenjääneisyyttä (älykkyysosamäärä alle 70, häiriin-

tynyt sopeutumiskäyttäytyminen), jonka seurauksena henkilö ei pysty huo-

lehtimaan asioistaan kuten muut ihmiset.” (Iivanainen 2009).  

Liikuntavammaisuus:  

Liikuntavamma tarkoittaa sitä, että ei pysty kunnolla käyttämään käsiään tai 

jalkojaan. Ei pysty kunnolla liikkumaan tai tekemään käsillä töitä. Liikunta-

vammoja on eriasteisia. On lieviä vammoja, jotka eivät haittaa paljon. On 

myös niin vaikeita vammoja, että ei pysty liikkumaan lainkaan. Silloin on lii-

kuntakyvytön. (Liikuntavamma). 

Näkövamma:  

Suomessa käytössä olevan näkövammaisluokituksen mukaan pidetään näkö-

vammaisena henkilöä, jonka paremman silmän näöntarkkuus on parhaalla la-

sikorjauksella alle 0,3, ja henkilöä, jonka näkö on heikentynyt jostain muusta 
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syystä vastaavalla tavalla. Sokeiksi määritellään henkilöt, joiden näöntark-

kuus on alle 0,05 tai näkökentän halkaisija alle 20 astetta. (Rudanko 2005). 

Kuulovamma:  

Yleiskäsite kuulovammainen tarkoittaa henkilöä, jolla on jonkinasteinen tai -

laatuinen kuulonalennus, lievästä huonokuuloisuudesta täydelliseen kuurou-

teen Sosiaalisesti kuulonalenemaa määriteltäessä huonokuuloisena pidetään 

henkilöä, jolla kuulovamma on osittainen ja joka kuulee puhetta ja pystyy 

kommunikoimaan kuulokojeen avulla käyttämällä tukena huuliolukua. Kuu-

routunut on henkilö, joka on menettänyt kokonaan kuulonsa puheen oppimi-

sen jälkeen ja joka useimmiten kommunikoi puheella tukimenetelmien, kuten 

tekstitulkkauksen tai viitotun puheen avulla. Pelkästään kuulon kautta hän ei 

saa selvää puheesta kuulokojeenkaan avulla. Nykyisin suurin osa kuuroutu-

neista lapsista saa käyttöönsä sisäkorvaistutteen. Kuuro on syntymästään tai 

varhaislapsuudessaan kuulonsa menettänyt, joka ei saa puheesta selvää kuu-

lokojeenkaan avulla. Hän kommunikoi pääasiassa viittomakielellä, joka on 

hänen ensikielensä. Tänä päivänä sisäkorvaistutteen saa Suomessa noin 80 % 

vaikeasti kuulovammaisena tai kuurona syntyneistä lapsista. (Erilaiset kuu-
lovammat 2009). 
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3 LUOVUUS JA LUOVAT TOIMINNAT 

Tässä luvussa avaan sitä, mitä luova toiminta on. Tarkemmin paneudun työni 

kannalta oleellisiin luovan toiminnan muotoihin eli musiikkiin sekä teatteri-

ilmaisuun ja draamaan. Musiikki sekä teatteri-ilmaisu ja draama ovat oleellisia sen 

vuoksi, koska molemmat muodot ovat viikoittain tutkimuskohteeni arjessa. Haasta-

teltavillani on siis kokemusta näistä molemmista luovan toiminnan muodoista. 

3.1 Yleistä luovuudesta ja luovista toiminnoista 

Luovalla toiminnalla tarkoitetaan yleensä ottaen eri taiteenaloja ja taidemuotoja, 

kuten draama, kuvataide, liikunta, musiikki ja kirjallisuus. Tärkeintä toteutetussa 

taiteellisessa toiminnassa on se, että tekemiselle ei aseteta taiteellisia tavoitteita. 

Jokainen tekee työnsä niillä taidoilla, jotka hän omaa ja näin saadaan tekemisen 

mielekkyys päällimmäiseksi asiaksi. (Rautiainen 2005, 77.) 

Ihmisillä on tarve toteuttaa itseään. Luovuus (Aaltonen, Ojanen, Vihunen & Vilén 

2003, 65-68) on monen tutkijan mukaan jotain sellaista, joka on hyödyllistä sekä 

itselle, että muille. Luova ihminen on avoin omille sisäisille kokemuksilleen ja luo-

vuus voi tulla esille ihan tavallisissa arkipäivän asioissa. Luovilla ihmisillä on ollut 

mahdollisuus saada oppia ja tukea sellaisilta ihmisiltä, jotka ovat tukeneet heidän 

erityisosaamisalueitaan, esimerkiksi juuri luovien toimintojen alueilla. Tästä syystä 

olisi tärkeää tarjota luovia aineita mahdollisimman monessa muodossa ja paikas-

sa.  

Aaltosen ym. mukaan (2003, 65-68) luovuuden lajeja on lukuisia määriä ja niitä 

voidaan soveltaa lukuisiin toimintoihin. Luovalla ihmisellä on kyky havainnoida 

ympäristöään ja valikoida monista mahdollisuuksista itselle sopivin vaihtoehto. 

Luovuuden avulla saavutetaan rohkeutta kokeilla, epäillä, tutkia, rikkoa rajoja ja 

löytää ennakkoluulottomasti. Liian varhaiset päätelmät rajoittavat yksilön mahdolli-

suuksia ja lopulta tukahduttavat mahdollisuudet.  Luovuudelle on ominaista se, 

että kokeillaan ideoita käytännössä. Pelkkä ajattelu ei riitä, vaan yksilön halu ottaa 

asioista selvää. Kohtuuden rajoissa on otettava myös riskejä, ilman riskejä ei voi 
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edetä omassa henkisessä kasvussa. Luovuus auttaa keskittymään kulloiseenkin 

tehtävään ja motivoimaan itseä sitä varten. Kilpailu sekä itsensä voittaminen ja 

ylittäminen motivoivat luovaa ihmistä entisestään.  

Luovia ja lahjakkaita ihmisiä ei kuitenkaan tarvitse palvoa. Jokaisella tulee olla yh-

täläinen oikeus ja mahdollisuus kasvaa tasavertaisesti luovaksi ihmiseksi. (Aalto-

nen ym. 2003, 65-68) Myös Wallinin teoksessa (2000, 116) tulee esille ajatus siitä, 

että luovuus todellakin kuuluu kaikille. Luovuus ei ole aina kuitenkaan ollut itses-

täänselvyys, eikä kaikille mahdollista. Sen katsottiin aiemmin kuuluvan vain eliitille 

ja aristokraateille tarkoitetuksi ylellisyydeksi, mutta luovuuden tulisi kuulua kuiten-

kin jokaisen arkipäivään. Arkipäivän luovuuden puolesta puhuu myös Uusikylä 

(2012, 18), hänen mukaansa huippuälykkyydellä ei älykkyystestien mukaan ole 

ratkaisevaa merkitystä luovuuden ammentamiseen, eli tälläkin perusteella luovuus 

kuuluu kaikille, ei vain tiedemiehille. 

Luovuuden hyödyntämisen (Filippini & Bonilauri 1998, 127-138) ajatus oli myös 

se, että opetus tai ohjaaminen ei olisi vain tiedonsiirtoa aikuiselta lapselle tai oh-

jaajalta ohjattavalle, joka ei tiedä asiasta, eikä osaa mitään.  Artikkelissa puhuttiin 

erityisesti lasten luovuuden puolesta, luovuuden kautta on annettava jokaiselle 

mahdollisuus henkilökohtaisesti löytää uusia kokemuksia. Vaikka ajatukset artikke-

lissa ovat lapsen maailmaan kytkeytyviä, näen niissä monia yhtymäkohtia vam-

maisen luovuuden lähteisiin. Vammaisen ilmaisua voi hyvinkin verrata lapsen 

spontaaniin ja vapautuneeseen ilmaisuun, estoja ei juuri ole havaittavissa.   

Filippinin ja Bonilaurin artikkelissa (1998) sekä Uusikylällä (2012, 27) on paljon 

yhteneväisiä näkemyksiä luovuuden mahdollistamisesta kaikille ja sen henkilökoh-

taisen löytämisen mahdollisuudesta. Yhdeksi isoksi tekijäksi, joka vaikuttaa suu-

resti luovuuden syntymiseen, nostavat molemmat ympäristön. Virikkeellinen ympä-

ristö ja asioiden tarkastelu eri näkökulmista avartavat elämää, vapaasti käytettä-

vissä olevat roolileikkien vaatteet ja peilit, erilaiset istuimet tai suuret ikkunat ovat 

kaikki luovuuden lähteitä. Skinnerin mukaan (1972, 347-367) vasta 1600-luvulla 

kiinnitettiin huomiota siihen, kuinka ympäristö vaikuttaa ihmiseen, sitä ennen ihmi-

set vain elivät maailmassa ilman, että tunnistivat ympäristön vaikutteita. Uusikylä 

painottaa teoksessaan juuri sitä että, luovuus elää ennen kaikkea olosuhteissa, 
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koska ilman sitä luovuus ei voi elää ihmisissäkään. Luovuus täytyy näkyä ensin 

ympäristössä, toimiiko ympäristö puolesta vai vastaan, saavatko kaikki tasapuoli-

sen mahdollisuuden luovuuteen. Hyvänä esimerkkinä ympäristön tukeen liittyen 

voi kukin lukija miettiä oman kuntansa kulttuuripalveluja, tukeeko sinun kotikuntasi 

ympäristö luovuutta kulttuuripalvelujen avulla (Luova työote-tuottava työ 2005,44).  

Yhteiskunnassamme vallitsevat normit eivät aina tue luovuutta, luovuus vaatii ai-

kaa, kun taas tällä hetkellä vallitseva trendi pitää yllä tiivistä tahtia sekä työ- että 

vapaa-ajan elämässä. Esimerkiksi kouluissa taideopetuksen määrää tulisi lisätä, 

heikentämisen sijaan (Luova työote-tuottava työ 2005,44). Uusikylän näkemys on 

välillä ääripäitä hipovaa, mutta mielestäni myös erittäin aiheellista tämän materiaa-

lia ja älyllistä osaamista korostavan yhteiskunnan keskellä.  

Luovassa toiminnassa onkin kysymys heittäytymisestä tuntemattomaan eli hallit-

semattomaan tilaan, jossa ilmaisija ei voi kaikin ajoin kontrolloida kokonaisuutta. 

Ilmaisija saa vaikutteita ympäristöstä sekä ympärillä olevista asioista ja ihmisistä, 

mutta silti lopullinen tuotos on hänen luomaansa. Tämä kokemus on välttämätön 

ja oleellinen ilmaisijalle. (Rankanen, Hentinen & Mantere 2009, 13.) Jo Sigmund 

Freud totesi, että luova persoona ikään kuin hylkää todellisuuden, jotta löytäisi tie-

dottomuuden tilan ja luovuus voisi vapaasti purkautua (Uusikylä 2012, 31). Tai-

teessa, kuten kaikessa luovassa ilmaisussa olemme tekemisissä mielikuvien 

kanssa. Näiden mielikuvien tuottaminen on parhaimmillaan, kun olemme rentoutu-

neita ja samaan aikaan havainnoimme omia sisäisiä virikkeitämme. Onnistunut 

luova ilmaisu ei tarvitse olla mitään suurta, kun on kysymys nimenomaan tilantees-

ta, jossa ilmaisijalle on tarkoitus saada aikaan nautinto tekemisestä. Silläkään ei 

ole merkitystä, vaikka joku toinen onkin luonut samankaltaisen tuotoksen (Uusiky-

lä, 2012, 43). Riittää kun ilmaisija itse on tyytyväinen tuotokseensa, hän on mah-

dollisesti kokenut sillä hetkellä jotain uutta ja vahvistavaa (Rankanen ym. 2009, 

14-15). 

Sekä Rankanen ym. (2009, 17) teoksessa että Uusikylän teoksessa (2012, 11) 

tulee esille, että taiteen tekemisellä ja ilmaisulla on terapeuttista vaikutusta ihmi-

sen mieleen.  Taiteen tekemisen kautta apua on havaittu olevan esimerkiksi ma-

sennukseen. Hetkellinenkin poispääsy raskaista ajatuksista tai pelkotiloista ilmai-
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sun pariin, on jo alku toivosta. Tästä on kysymys sekä luovassa toiminnassa että 

taideterapiassa. Luovuus arjessa ja sen toteuttamisen tavan yksilöllinen löytämi-

nen vahvistaa mielenterveyttä. Sekä luovaa toimintaa että taideterapiaa käytetään 

yleisesti vammaisten parissa. Terapian kehityksellinen tapa korostaa aistitoiminto-

jen tukemista, kun taas itse taideprosessia korostava tapa paneutuu tunteiden il-

maisuun ja niiden käsittelyyn. Vammaisten parissa taideterapia voi olla hetkellistä 

tai pitkäkestoista terapiaa. Autistien kanssa toimivat taideterapeutit ovat havainnet, 

että terapian avulla voidaan stereotypioita laajentamalla ohjata autistista toisenlai-

seen käyttäytymiseen. Yksi suurimmista hyödyistä on onnistunut kehollinen vuoro-

vaikutus autistisen ja terapeutin välillä. (Rankanen ym. 2009, 62-152). Itselleni 

suuren mielenkiinnon kohteen musiikin ja taideterapian yhdistäminen on harvinai-

sempaa, koska musiikillista lahjakkuutta omaavia taideterapeutteja on vain vähän. 

Musiikkia käytetään kuitenkin taustalla esimerkiksi keskittymisen helpottamiseksi.  

Täytyy kuitenkin muistaa, että terapian antajan täytyy aina olla koulutuksen saanut 

henkilö, mutta luovan toiminnan ohjaajalla ei tarvitse olla terapeutin koulutusta. 

Taide on yksi tapa tuoda ajatukset näkyväksi sekä tapa käsittää maailmaa. Tai-

teellinen työskentely antaa jokaiselle mahdollisuuden omaan hetkeen, jolloin voi 

täysin luvallisesti olla aivan ulkopuolella muista ryhmän jäsenistä. Intensiivinen 

hallittu oppimismuoto ei anna mahdollisuutta pysähtyä ajattelemaan ja selkiyttää 

asiaa itselleen, vasta kun on selkiyttänyt asian itselleen, on valmis omaksumaan 

uusia asioita ja jatkamaan eteenpäin. Oppinen vaatii luonnollisesti läsnäoloa jokai-

sessa työmuodossa, mutta taiteellinen työskentely jo itsessään mahdollistaa erilai-

sen ajan ja tilan käytön kuin perinteinen tuntityöskentely. Läsnä olevana ihminen 

on läsnä nykyhetkessä kokonaisena menneisyytensä, nykyisyytensä ja tulevaisuu-

tensa kautta. Tärkeä lähtökohta taiteen tekemiselle on se, että myös ohjaajat pys-

tyvät muodostamaan omakohtaisen suhteen taiteen tekemiseen ja kokemiseen. 

(Sava & Bardy 2002, 16-17.) Yhteisön tukemiselle ja esimerkiksi itsetunnon kohot-

tamiselle ja syrjäytymisen ehkäisemiselle on erittäin merkittävänä tekijänä yhteisöl-

linen taidetoiminta. Taiteen tekemisellä tuetaan ja rakennetaan yhteisöllisyyttä. 

Tärkeää on, että tekeminen kohdistuu yhteisön omaan ympäristöön kuten esimer-

kiksi kouluun. Käytössä on valtava kirjo eri taiteen aloja. (Rautiainen, 2005, 97-98.) 
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3.2 Luovan toiminnan muotoja 

3.2.1 Musiikki 

Lähestyn musiikkia sellaisenaan, mikä vaikutus sillä on hyvinvointiin, mutta myös 

musiikkiterapian näkökulmasta. Käytän musiikkia tärkeänä työkalunani. Omakoh-

tainen kokemus musiikin suhteen on hyvin voimauttava. Sekä musiikin kuuntele-

minen että sen esittäminen antavat minulle voimavaroja ja se on erittäin merkityk-

sellistä. Opinnäytetyössäni haluankin pureutua juuri tuohon seikkaan, onko sillä 

muiden elämään merkitystä.  

Hyypän (2013, 101-105) teoksessa on tuotu esille tutkimustietoa siitä, että musiikki 

lisää oppimisvalmiuksia. Muun muassa Ruotsissa tehty tutkimus osoittaa, että mu-

siikin lisääminen kouluopetukseen on lisännyt oppilaiden sosiaalisia valmiuksia 

verrattuna heihin, joilla oli tarjolla normaali oppimäärä musiikkia. Sveitsissä teh-

dyssä tutkimuksessa huomioitiin musiikkia enemmän opiskelleiden hyvä koulume-

nestys muissa aineissa. Vaikutuksia ei voi ajatella ainoastaan ja yksinkertaisesti 

esimerkiksi itse musiikin kannalta, vaan musiikkiin liittyvistä muista toiminnoista. 

Sellaisia ovat muun muassa ryhmätyö, luottamus toiseen bändin jäseneen ja yh-

dessä kokeminen. Nämä muut toiminnot ovat nimenomaan niitä, jotka ovat oleelli-

sia minun opinnäytetyöni kannalta. Musiikin kokemus on kuitenkin eri ammattilai-

sen ja harrastajan näkökulmasta, jonka vuoksi keskityn opinnäytetyössäni ainoas-

taan harrastajan näkökulmaan. Hyypän teoksessa (2013, 101-105) tuodaan esille 

ammattilaisen suhde musiikkiin, se on heille työtä, kun taas amatöörille se on mu-

kava harrastus. 

Musiikki ja sen terapeuttinen vaikutus ei siis ole tuulesta temmattua. Musiikkitera-

pia on kuntoutusmuoto ja luova toiminta, jota käytetään muun muassa vammais-

ten parissa. Vammaisten kanssa käytettävä terapia on yksi perinteisimmistä mu-

siikkiterapian sovellusalueista. Musiikkiterapiaa käytetään ennen kaikkea vuoro-

vaikutuksen välineenä, jossa jokaisella on omat yksilölliset tavoitteet, vaikka tera-

pia tapahtuisikin ryhmässä. (Tietoa musiikkiterapiasta Suomessa [viitattu 

19.3.2014]). 
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Kuten Hyyppäkin (2013, 101-105) tuo esille musiikin syvemmän merkityksen, jos-

sa musiikki on vain välineenä, näin tapahtuu myös musiikkiterapiassa. Musiikkite-

rapiassa musiikki toimii välineenä eli välittäjänä, jonka avulla päästään ihmisen 

alitajuntaan. Vaikeiden asioidenkin käsittely on kuitenkin turvallista, koska musiikin 

avulla niitä käsitellään symbolisesti. Musiikkiterapia voi olla henkisen hyvinvoinnin 

lisäksi fyysistä hyvinvointia parantavaa. Fysioakustisella hoidolla, esimerkiksi fy-

sioakustisella tuolilla, voidaan stimuloida, rauhoittaa tai lievittää kehon kipuja.   

Vammaisten kanssa käytettävällä musiikkiterapialla (Räsänen 1999, 117-129) on 

pitkät perinteet, ne saavat alkunsa jo 1920-luvulta. Juuri vammaisten parissa teh-

dystä musiikkitoiminnasta voidaan katsoa alkaneen Suomessa käytössä oleva 

musiikkiterapia. Jo tuolloin uskottiin musiikin toimivan kuntouttavana mahdollisuu-

tena. Nykypäivän vammaisille suunnatulle musiikkiterapialle ovat tyypillisiä piirteitä 

kasvun ja kehityksen tukeminen sekä tunnemaailman tunnistamisen väline. Koska 

musiikillinen lahjakkuus ei ole terapiassa pääasia ja usein vammaisilla on myös 

motorisia ja psyykkisiä vaikeuksia varsinaisen soittamisen kanssa, terapian mene-

telmät muokataan sen mukaisesti, että vammainen voi sitä toteuttaa.  

Musiikki osana vammaisen kuntoutusta voi olla kenen tahansa ohjaamaa. Sen ei 

tarvitse aina olla terapialähtöistä, mutta hyvin usein siihen tulee huomaamatta te-

rapeuttisia piirteitä. Jo musiikin kuunteleminen on yksi musiikkiterapia muoto ja 

hyvin moni on varmasti käyttänyt vammaistyössä levyraatia tai yhteislaulua ohjel-

mistossaan. Usein pelkkä musiikin kuunteleminen rauhoittaa, eikä se vaadi ohjaa-

jalta eikä vammaiselta mitään erityisosaamista. Yhteislaululla saadaan taas aikaan 

ryhmähenkeä, keskittymiskyvyn paranemista ja vuorovaikuttamista. Musiikki ele-

menttinä toimii siis kenen tahansa työntekijän työkaluna ja vammaisen voimavara-

na. (Räsänen 1999, 117-129). 

3.2.2 Teatteri-ilmaisu ja draama 

Teatteri-ilmaisua ja draamaa luovan toiminnan muotoina tarkastelen elämykselli-

sestä näkökulmasta, joidenka tavoitteena on kuitenkin oppia aina jotain uutta. Täs-

tä voisi käyttää myös termiä pedagoginen draama. Teatteri-ilmaisu ja draama ovat 
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molemmat minulle tuttuja menetelmiä ja käytän musiikin lisäksi niitä paljon työssä-

ni. Teatteri-ilmaisu on hyvin yleinen luovan ilmaisun muoto päiväkodeissa, erilai-

sissa oppilaitoksissa ja myös joissain vammaisten toiminta- ja päiväkeskuksissa. 

Teatteri-ilmaisu termiä ei kuitenkaan kovin usein käytetä, jotenka tämä toiminta 

muoto ei tule niin selkeästi esille. Todella moni on esiintynyt koulun erilaisissa juh-

lissa jossakin näytelmässä tai ollut ainakin katsomassa niitä. Itse törmään varsin 

usein siihen, että teatteri-ilmaisun olemassaoloa ei huomata, eikä huomioida tar-

peeksi.  

Draaman eri muodot ovat hyviä työkaluja sosiaalialan ammattilaiselle. Draama on 

kuvitteellista toimintaa, mutta kokemuksen kautta erilaisten tilanteiden ja vaihtoeh-

tojen ymmärtäminen on helpompaa. Draama sekoitetaan helposti teatteriin, mutta 

ne ovat kaksi eri asiaa. Teatterissa näyttelijät pyrkivät vuorovaikutukseen katsojan 

kanssa, mutta draamaa tehdään omaa itseä varten. Draama ei vaadi taiteellista 

lahjakkuutta, tärkeämpää on saada kokeilla erilaisia rooleja ja kokea helpotuksen 

tunnetta draaman avulla. Asettuminen rooliin auttaa monissa pulmatilanteissa, 

oman elämän näkeminen uudella tavalla voi olla ratkaisu ongelmiin. (Keränen ym. 

2001,107-114). 

Sosiaalialan työssä kaikkia asiakaskuntia ajatellen on draama työkaluna yleisempi 

vaihtoehto kuin teatterin tekeminen jo ajankäytönkin vuoksi, mutta teatterin teke-

minen on myös tervetullutta. Seinäjoen kaupunginteatterin johtaja Vesa-Tapio Va-

lo kertoo (Mäki-Mantila 2013) ettei hänellä ole mitään sitä vastaan, että Seinäjoel-

lakin aloitetaan yhteisöllisen teatterin tekeminen. Valo onkin kaavaillut yhteistyötä 

kehitysvammaisten kanssa, teatterin lisäksi nähdään myös tanssia. Ideana on 

saada teatteriin sellaisetkin ryhmät, jotka muuten jäävät helposti ulkopuolelle. Vä-

hän kunnioitusta elokuvan ohjaaja Karjalainen (2010) on myös iloinen asemas-

taan, saadessaan ohjata vammaisia. Hänen kokemuksensa vammaisten kanssa 

elokuvaproduktiossa toi eteen monia ennalta suunnittelemattomia yllättäviä, mutta 

lopputuloksen kannalta hienoja juttuja. Työn helpottamiseksi Valo (Mäki-Mantila 

2013) heittää ilmaan toiveen kuraattorista Pohjanmaan taidetoimikunnalle, koska 

teatterin oman henkilökunnan resurssit eivät riitä. Näin luovan toiminnan työsken-

telytapoja toteuttavana, olen todella innostunut Valon ajatuksesta, vihdoinkin yhä 

useammat instanssit ovat mukana toteuttamassa myös vammaisten mahdolli-
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suuksia luovassa toiminnassa, joka tähtää yleisön nähtäville tuotavaan tuotok-

seen. 

Tärkeäksi osaksi teatteri-ilmaisussa ja draaman tekemisessä nousee ryhmä. Toi-

minnallisia metodeja käyttäessä on helppo ottaa avuksi ryhmät. Ryhmätyöt autta-

vat itsenäiseen päätöksentekoon ja samalla ryhmään tukeutumiseen. Suurin hyöty 

ryhmätyöskentelyn oppimistarkoituksesta saadaan silloin, kun ryhmille jaetaan 

tehtävät siten, että jokaisen ryhmään osallistuvan panos vaikuttaa lopputulokseen. 

Työn päättyessä huomataan, kuinka tärkeää jokaisen oma panos on työn onnis-

tumiseksi. (Vehkalahti 2007, 28). 

Salmivaaran (1994, 23-32) mukaan teatteri-ilmaisun asemaa tulisi korostaa suo-

malaisessa opetuksessa, ohjauksessa ja toiminnan tukemisessa. Ilmaisun muoto 

tulee kuitenkin olla jotain muuta, kuin ammattimaista teatteria jäljittelevää. Tärkein-

tä osallistujan kannalta ei ole lavastus, puvustus tai muut puitteet, vaan kokemus 

ilmaisusta. Kokemus avartaa osallistujan näkemyksiä ja osallistuja saattaa saada 

ilmaisun kautta uusia sosiaalisia merkityksiä omaan elämäänsä. Teatteri-

ilmaisussa on kuitenkin kysymys aina myös esityksestä, jonka tarkoituksena on 

tarjota yleisölle kokemus tunteen ja ajatuksen tasolla. Oman kokemuksen kautta 

oppii myös katsomaan valmiita teatteriesityksiä eri tavalla. Voit havaita helpommin 

esityksestä eri tyylejä, vertailla näyttelijäsuorituksia ja myös tulkita esityksen sisäl-

töä uudella tavalla. Teatteri-ilmaisu on yksi draaman peruselementeistä ja siitä on 

helpointa lähteä liikkeelle.  

Pedagoginen draama on myös varsin paljon käytetty muoto koulutyössä, joskin 

Suomessa vielä hiukan vieraampi alue vakituisena oppiaineena. Draamaa varten 

ei tarvitse erityisiä näyttelijän lahjoja, eikä myöskään toimintana vaadi erillistä rek-

visiittavarastoa. Pedagoginen draama keskittyy ihmiseen ja erityisesti siihen osal-

listuviin henkilöihin. Tällä toiminnalla saadaan osallistujat aktivoitua kuviteltuihin 

rooleihin. Näiden roolien kautta toimiessa, he voivat samalla prosessoida eli reflek-

toida tapahtumia oman elämänsä suhteen. Hyvin usein mielikuvitukseen tulee mu-

kaan kokemuksia omasta elämästä, jolloin prosessointi on luonnollista, mutta silti 

toisenlaista, kuin suoranaisesti keskittyä vain ja ainoastaan kyseisen tilanteen rat-

kaisemiseen. (Salmivaara 1994, 23-32). Pedagogisessa draamassa (Ostern 1995, 



18 

 

 

43-73) siis sekoittuu todellisuus ja fiktiivisuus, jossa fiktio voi olla etukäteen suun-

niteltua tai draaman etenemisen myötä tuleva aihe. Draaman avulla on mahdolli-

suus muun muassa kehittää persoonaa, muuttaa ennakkoasenteita, lisätä ymmär-

tämystä erilaisiin asioihin tai konkretisoida ajatuksia käytännön tekemiseksi.  

Makkosen (1994, 233-244) mukaan draama on oiva työkalu myös vammaisten 

parissa. Vammaisten parissa draama- tai teatterityöskentelyllä on vielä hyvin lyhyt 

historia, jonka syitä on vaikea tietää. Suurimpana syynä on varmasti pidetty sitä, 

että tällainen toiminta on liian monimutkaista vammaisille. Vammaisen liikuntara-

joitteisuus tai puhekyvyttömyys eivät saa kuitenkaan olla esteenä ilmaisun mah-

dollisuudelle. Tässä ajatuksessa törmätään juuri siihen, että teatteri-ilmaisu ja 

draama olisi vain tarkoitettu lahjakkaille, taiteellisille ihmisille. Sitä se ei kuitenkaan 

ole, vaan erittäin soveltuva ja sovellettavissa oleva luovan toiminnan muoto mo-

nenlaisille ryhmille. Vammaiselle draama on nimenomaan monen eri osa-alueen 

kehitystä tukevaa toimintaa. Draama auttaa muun muassa keskittymisessä ja vai-

kuttaa sen paranemiseen. Jokaisella, myös vammaisella tulee olla mahdollisuus 

erilaisiin kokemuksiin, koska vajanainen kokemuksien maailma on esteenä esi-

merkiksi draaman hyville vaikutuksille. Kokemuksien puute tuo vammaisen rajoit-

teet esille enemmän, kuin kokemuksien mahdollistaminen.  
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4 LUOVA TOIMINTA SOSIAALIALALLA 

Sosiaalialalla luovan toiminta on vielä aika tuntematonta aluetta. Tämän luvun tar-

koitus on selkeyttää sitä, kuinka luovaa toimintaa voisi käyttää sosiaalialalla 

enemmän hyödyksi. Luovien toimintojen soveltaminen antaa mahdollisuuden ke-

nelle tahansa käyttää niiden menetelmiä työssään.  

4.1 Luova toiminta mahdollisuutena sosiaalialan työssä 

Sosiaalialan työtä kehittäessä tulee enenevässä määrin eteen käsite luovuus. 

Luova työskentely ja luovat terapiamenetelmät kiinnostavat sosiaalityössä enem-

män kuin koskaan ennen. Sosiaalialan työn uudet ulottuvuudet teos (2001) tuo 

esille monia näkökulmia luovuuden menetelmistä ja ylipäätään luovuuden ilmiöstä. 

Ne eivät suinkaan ole mitään uusia ilmiöitä, mutta sosiaalialalla niitä ei juuri ole 

aiemmin käytetty. Muutoksen aika alkaa 1990-luvulta, jolloin kansalaisten aktiivi-

suuteen tähtäävä toiminta alkoi yleistyä ja osallistumismahdollisuudesta sekä yh-

teisöllisyydestä tuli tärkeää. Arkielämän luovuus, joka voi ilmetä monella eri taval-

la, näkyy sosiaalityössä jo selkeästi. Arkielämän luovuus voi olla esimerkiksi kokei-

lua tai tutkimista, erilaisia metodeja ongelmien ratkaisemiseksi. Luovuus auttaa eri 

tilanteissa, vaikeuksistakin on helpompi selvitä luovuuden avulla. Arkielämän luo-

vuutta kuvaakin hyvin Maslovin (2000, 21-30) ajatus lasten kasvattamisesta ja sii-

hen vaadittavasta luovuudesta. Hän vertaa lasten kasvattamiseen tarvittavaa luo-

vuuden määrää runon kirjoittamiseen.  

Luova toiminta sosiaalityössä ja sen soveltaminen ei siis ole todellakaan mikään 

este, koska se ei edellytä asiakkaalta eikä välttämättä työntekijältäkään mitään 

taiteellisia erityistaitoja. Luovuus on mahdollisuus rikkoa rajoja ja asettua hetkeksi 

pois virallisesta ilmapiiristä, tällä tavoin se antaa uusia näkemyksiä sekä asiak-

kaalle että työntekijälle. Luovan toiminnan menetelmiä voi käyttää työssään kuka 

tahansa, kunhan menetelmä on tuttu itselle. (Keränen ym. 2001, 105-114). Taide-

kasvatuksessa (Grönholm 1995, 10), jossa apuna käytetään luovan toiminnan 

menetelmiä, prosessoidaan omaa elämää ja kasvua. Kyse ei ole kuitenkaan tera-
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piasta ja antaa näin ollen kaikille mahdollisuuden taidekasvatuksen ohjaamisen 

ilman terapeutin koulutusta, mutta ohjaajan on tunnettava ja tunnistettava terapian 

rajan.  

Luovan toiminnan menetelmät ovat siis oiva työkalu sosiaalialan työssä. Itse näen, 

että esimerkiksi sosionomi voi käyttää työssään hyödyksi luovan toiminnan moni-

puolisia mahdollisuuksia. Keränen ym. (2001,107-114) avaavat teoksessaan me-

netelmiä, joita voi käyttää työssään kuka tahansa sosiaalialalla työskentelevä. 

Esimerkiksi kuvailmaisu auttaa, kun sanat ovat kateissa tai asiasta puhuminen on 

hankalaa. Kuvailmaisu voi olla tekijän näköistä, kuvat voivat olla valmiita tai niitä 

voidaan tuottaa itse eri tavoin, esimerkiksi piirtämällä tai maalaamalla. Kuvailmai-

sun kautta päästään lähemmäksi tunteita ja mahdollisesti sitä kautta aukeaa uusia 

asioita, joita henkilö ei ole aiemmin tiedostanut. Kuvailmaisulle on ominaista se, 

että yksi kuva voi ilmaista monia eri asioita, toisin kuin puhuessa asiat tuodaan 

esille yksi kerrallaan. Tärkeää on myös huomioida millaisessa tilanteessa kuva on 

luotu, koska kuva kertoo aina sen hetkisestä tilanteesta ja sillä hetkellä vallitsevis-

ta tunnetiloista.  

Sosiaalialalla luovuuden avulla voidaan saada paremmin kontakti sellaisiin ihmi-

siin, joille puhuminen on vaikeaa (Keränen ym. 2001, 105-114). Itsensä ilmaisemi-

nen voi tapahtua esimerkiksi piirtämällä tai näyttelemällä, luovan toiminnan malleil-

la voidaan purkaa helpommin omia tuntoja. Periaatteessa tällaisessa työskente-

lyssä tuleekin eteen kysymys, tarvitaanko prosessissa työntekijää, koska käsiteltä-

vät asiat ovat lähtöisin asiakkaasta. Myös Maslow (2000, 21-30) toteaa, että toisen 

elämää ei voi kukaan muu mestaroida, kuin itse sen eläjä. Täytyy kuitenkin muis-

taa, että asiakas ei välttämättä onnistu yksinään löytämään oikeata suuntaa tai 

ulospääsyä. Työntekijällä on siis tärkeä rooli olla mukana, mutta hänen täytyy 

muistaa, että hän ei ole nyt ainoa, jolla on oikeat vastaukset ja metodit asian rat-

kaisemiseksi. Asiakkaiden tarpeet ovat yksilöllisiä ja sen myötä myös tapa käsitel-

lä niitä. Onnistumiseen vaaditaankin asiakkaan ja työntekijän toimivaa vuorovaiku-

tusta, niin että asiakas voi huomata, että hänet ymmärretään, mutta häntä ei joh-

datella. Luovuus itsessään voi olla asiakkaalle terapeuttinen kokemus.  



21 

 

 

4.2 Luova toiminta mahdollisuutena vammaisten parissa tehtävässä työssä 

Miksi luovan toiminnan mahdollistaminen vammaisille on niin tärkeää? Sekä vuo-

sina 1995 että 2010 tehdyissä vammaispoliittisissa ohjelmissa (Loijas & Merentie 

1995; Virtanen 2010, 18-19), jotka ovat luotu yhteistyössä vammaisten kansalais-

ten ja hallinnon kanssa, on kiinnitetty huomiota luovan toiminnan mahdollisuuksiin. 

Tasavertaisuus tulee näkyä osallistumisen mahdollisuutena sekä vammaisen kat-

sojan että tekijän näkökulmista katsottuna. Katsojalla täytyy olla esteetön kulkureit-

ti esimerkiksi teatteriin tai kirjastoon ja tekijällä tulee olla mahdollisuus saattaa tuo-

toksiaan koko yhteisön nähtäville. Myös taideaineiden opetusta ja varsinkin opis-

kelupaikkojen pääsykokeita tulisi muokata niin, että myös vammaisella on mahdol-

lisuus osallistua niihin. Luovan toiminnan (Isotalo 2013, 10-11) yhdistäminen hy-

vinvointialalle on vaatinut rohkeutta, mutta nykyään taiteen käyttöä onneksi sovel-

letaan sujuvasti erilaisissa asiakasryhmissä ja toimintaympäristöissä. Taiteesta ja 

kulttuurista-hyvinvointia ohjelman ajatuksena onkin mahdollistaa kaikille tasa-

arvoinen osallistuminen taiteen ja kulttuurin pariin. Ohjelman yksi tavoite on myös 

se, että sosiaali- ja terveysalan asiakkaiden taide- ja kulttuuritarpeet näkyvät tule-

vaisuudessa heidän palvelusuunnitelmistaan. Itse koen asian tärkeänä, varsinkin 

vammaisten kohdalla tämä olisi suuri askel eteenpäin luovuuden tukemisessa.  

Vammaisuus ei todellakaan ole mikään este luovuudelle (Ohjaaja 2013). Itse olen 

mahdollistanut niin kuvallista kuin musiikillistakin ilmaisua, mutta olen huomannut, 

että näytelmien tekeminen on vammaisille mielekästä puuhaa. Kun musiikin ja te-

atterin yhdistää, saadaan aikaa todella vaikuttavia toteutuksia. Oman kokemukseni 

kautta vammaisen luovan toiminnan mahdollistaminen vaatii ohjaajalta uskoa lop-

putuloksen saavuttamiseksi ja ohjattavalta uskoa itseensä. Ohjaajan tärkein tehtä-

vä onkin antaa tukea ja luottaa vammaiseen henkilöön. Lahjakkaiden vammaisten 

esille tuleminen käy kovin hitaasti, vaikka heille onkin olemassa omia kilpailuja ja 

katselmuksia, silti suuren yleisön tietoisuuteen tuleminen ei ole kovinkaan yleistä. 

Viimeisen viiden vuoden aikana vammaisen henkilön esillä oleminen on kuitenkin 

yleistynyt paljon. Vammaispoliittisen ohjelman laatimisella ja vuonna 2009 uudiste-

tulla vammaispalvelulailla (L 3.4.1987/380) sekä palvelujen laajentumisella, muun 
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muassa esteettömyyden huomioimisella ja henkilökohtaisella avulla on ollut vaiku-

tusta vammaisten esille tulemisen mahdollisuuteen.  
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5 LUOVAN TOIMINNAN MERKITYS  

Luovan toiminnan merkityksellisyys kiteytyy opinnäytetyössäni kahteen osa-

alueeseen, jotka nousivat esille myös tutkimuksessa. Merkitys tulee esille hyvin-

voinnin ja itsetunnon näkökulmasta sekä syrjäytymisen ennaltaehkäisevänä teki-

jänä. Hyvinvointi toimii tässä hyvänolon tuloksena, joka taas puolestaan toimii itse-

tunnon kohottajana. Hyvinvoiva ihminen ei myöskään ole syrjäytymisvaarassa 

samalla tavoin, kuin huonosti voiva yksilö. 

5.1 Hyvinvointi ja itsetunto 

Ritvasen mukaan (2009, 19-28) hyvinvointi kuvaa sitä, mikä on kullekin hyvää oloa 

tuovaa omassa elämässä. Tämä ajatus on myös vahvana tekijänä opinnäytetyös-

säni. Hyvinvointi on asioita, joista koostuu jokaisen ihmisen yksilöllinen hyvinvointi, 

koska nautimme hyvinkin erilaisista asioista. Hyvä elämä, kuten hyvä toimeentulo 

ulkopuolisen silmissä ei ole suoraan verrannollinen hyvinvointiin, hyvinvoinnin ko-

kemus eli onnellisuus on tultava yksilön itsensä sisältä. Ihmisen hyvinvointi koos-

tuu poiketen entisajan aineellisten voimavarojen ihannoinnista myös henkisistä 

voimavaroista. Toki hyvinvoinnin määrittelemiseksi on otettava huomioon toimeen-

tulo siinä missä taiteenkin tuoma ilo, mutta hyvinvointipolitiikassa on pakko alkaa 

kiinnittämään huomiota myös sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen. Pelkällä brut-

tokansantuotteella emme voi päätellä hyvinvoinnin määrää, koska vaarana on, 

että bruttokansantuotteen nousu kuvastaa väestön hyvinvointia, joka on ollut vau-

ras jo ennen nousua. Rinnalle onkin kehitetty indeksejä, kuten Aidon kehityksen 

mittari, jonka avulla voidaan mitata nimenomaan henkisten voimavarojen ja henki-

sen hyvinvoinnin merkityksellisyyttä.  

Luovan toiminnan, kuten monen muun toiminnan merkitys on hyvin henkilökohtais-

ta. Tutkimusten mukaan (Malte-Colliard & Lampo 2013, 8) on kuitenkin todettavis-

sa, että taiteella ja kulttuurilla on hyvinvointia tukeva vaikutus. Jokainen kokee asi-

at eri tavoin. Luovan toiminnan eri tasojen merkityksen löytämiseen on olemassa 

monenlaisia tapoja ja menetelmiä, osa niistä tapahtuu vain sanallisesti, jonka 
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vuoksi kirjallisuutta saattaa olla vaikea löytää. Luovassa prosessissa tapahtuu pal-

jon asioita, joita ei kirjoiteta muistiin, joten painettua tekstiä merkityksistä ei ole 

aina saatavilla. (Wallin 1996, 133-144).  

Wallinin teoksessa esitelty (1996, 133-144) Lusebrinkin malli auttaa ymmärtämään 

koko luovan ilmaisun prosessia, edeten aina merkitykseen asti. Tämä malli koros-

taa kuvataiteen merkityksiä, mutta mallin tasoja voidaan hyvin soveltaa myös 

muuhun luovaan toimintaan ja etenkin vammaisten kanssa tehtävään luovaan il-

maisuun. Tasot auttavat jokaista luovan ilmaisun kanssa työskentelevää ymmär-

tämään erilaisia merkityksen tasoja ja reaktioita. Kuvaan tässä mallin päätasot. 

Lusebrinkin mukaan luovan prosessin aikana on asiakkaan ja työntekijän välinen 

vuorovaikutus välttämätöntä ainakin joissain kohdissa, merkityksen löytämiseksi ja 

kokemiseksi. Malli jaotellaan kolmeen päätasoon, joissa kussakin tasossa merki-

tys muokkautuu eri asioiden kautta. Kinesteettis-sensorinen tasossa merkityk-

sellisyys koetaan hyvin fyysisellä tasolla liikkeenä, makuna tai hajuna, tässä ta-

sossa toiminnan ohjaaja pystyy selventää merkityksiä kysymyksillä toiminnan ai-

kana. Havainto-affektiotasossa merkitys nousee joko havainto- tai tunnetasolla, 

yleensä tasot vuorottelevat, mutta hyvin usein jäädään näköaistin varaan herättä-

miin tunteisiin ja merkityksiin. Tässäkin tasossa ohjaaja voi selventää merkitystä 

työn tunnelmasta kysymyksillä, jotka herättävät tekijässä uusia ajatuksia ja syven-

tää entisestään merkitystä. Viimeinen eli kognitiivis-symbolinen taso keskittyy 

teoksen eri symboleihin, niiden välisiin suhdanteisiin ja väreihin. Tässä tasossa 

myös teoksen eri symboleiden merkityksiä pilkotaan pieniin osiin, merkitys tarken-

tuu ja näkymättömätkin symbolit saavat merkityksiä. Työstämisen aikana siis koe-

taan hyvin erilaisia tuntemuksia, jotka loppuun saatetun työn myötä saavat merki-

tyksen. Loppuun saatettu luova toiminta antaa terapeuttisen tyydytyksen tunteen, 

joka vahvistaa yksilöä. Tunteiden ja kokemuksien korostaminen on todella tärkeää 

asiakkaan kannalta, koska niiden avulla hän voi myöhemmin tunnistaa omia saa-

vutuksiaan. Hyvää mieltä kannattaa ja täytyy pitää yllä. 

Uusikylän teoksessa (2012, 127-135) hyvän mielen saavuttamisen tunnetta kuvaa 

Csikszentmihályin käsite flow, se kuvastaa tilaa, jolla tarkoitetaan syvää mielihy-

vää ja psyykkistä eheytymisen tunnetta. Flow-kokemus on opittua kontrolloimista, 

jossa ihminen pystyy tietoisesti valitsemaan itselleen merkityksellistä toimintaa, 
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jolloin energia kohdistuu juuri mielekkääseen toimintaan ja aikaa ei jää muuhun. 

Flow-tilassa et koe ahdistusta, koska teet juuri sitä, mikä on mielekästä. Tila ei silti 

ole unenomaista poissaoloa, koska tiedostat kuitenkin samaan aikaan, mitä olet 

tekemässä. Hyvä esimerkki on juuri näyttelijä, hän nauttii tekemisestään, mutta 

hänen täytyy silti olla tarkkana siitä mitä muuta lavalla tapahtuu. Tällaisen mielihy-

vän tunteminen luovan toiminnan yhteydessä on merkki siitä, että sillä on ollut si-

nulle merkitystä. 

5.2 Syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen  

Syrjäytyminen tarkoittaa Pöyhtärin ja Vuontisjärven mukaan yleisesti puhuttuna 

yhteiskunnallisesta elämästä syrjään jäämisistä. Syrjäytymistä kuvataan myös il-

mauksilla huono-osaisuus, puutteellisuus ja marginaalisuus. Yhteiskunnassa on 

olemassa niin sanottu normaalitila kulttuurisine ja sosiaalisine tasoineen, joista 

ulkopuolelle jääminen on syrjäytymistä. (2000, 5-20). 

Syrjäytymiseen tarvitaan siis myös yhteiskuntaa, ilman yhteiskunnan normeja on 

mahdotonta syrjäytyä. Syrjäytyneiden ihmisten halu kantaa vastuuta omasta elä-

mästä heikkenee ajan kuluessa. Syrjäytyminen Ritvasen (2009, 19-28) mukaan on 

kuitenkin yhteiskunnallisesti ajateltuna laajempi kokonaisuus, kuin pelkästään 

huono toimeentulo tai köyhyys. Syrjäytymisteemaa täytyisi lähestyä ikään kuin 

hyvinvointipalveluiden kautta, eikä pelkästään taloudellisessa mielessä.  

Kuula (2000, 1-40) näkee, että syrjäytymisen ongelma on sekä yksilöllinen että 

yhteiskunnallinen. Käsitettä voi tarkastella hyvinkin eri näkökohdista, esimerkiksi 

koulutuksellinen syrjäytyminen tai työelämästä syrjäytyminen, eivät vielä yksinään 

ole yhteiskunnallista syrjäytymistä. Syrjäytymistä voidaan myös ajatella ilman, että 

se olisi jonkinlainen tila. Voidaan tutkia syrjäytymistä asioina, kuten mistä syrjäydy-

tään. Usein kuitenkin päästään samoihin syihin ja seurauksiin, koulutuksen vähyys 

syrjäyttää viimeistään työelämään hakeutuessa. Kaikkein eniten kärsii jo syrjäyty-

nyt yksilö, jolle syrjäytyminen ja siitä puhuminen aiheuttaa henkilökohtaista ahdin-

koa. Syrjäytymisprosessissa ulkopuolisten leimaaminen johtaa lopulta siihen, että 

syrjäytymisvaarassa oleva nuori leimaa itse itsensä. Yksilöllisten resurssien puut-
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teessa ja identiteettiongelmien kasaantuessa on itsensä leimaaminen hyvin luon-

nollista. 

Henkilötasolla syrjäytyminen voidaan nähdä prosessina, jossa elämänhallinta ka-

toaa ja siirrytään kohti syrjäytymistä. Syrjäytymisen etenemiseen vaikuttavat mo-

net eri tekijät, mutta pääosin voidaan puhua yleisistä hyvinvointipuutteista. Jokai-

nen yksilö kokee syrjäytymisensä eri tavalla ja eri asteella, koska jokaisella ihmi-

sellä on oma tapansa hallita riskejä eri elämänalueilla. Kuitenkin, mitä useammalla 

alueella on puutteita, sitä suurempi riski on syrjäytymiseen. Syrjäytymiseen liittyy 

voimakkaasti kolme eri tekijää, sosiaaliset suhteet, taloudellinen tilanne ja vuoro-

vaikutus- tai vaikuttamismahdollisuus. Näiden tekijöiden kannalta syrjäytymistä 

voidaan tarkastella lähemmin. (Aaltonen ym. 2003, 360-362). 

Koko syrjäytymisprosessi (Jahnukainen 2005, 40-50)  tulee nähdä kunkin yksilön 

toimintaympäristöön linkitettynä, koska siihen joko liitytään tai siitä ajaudutaan si-

vuraiteille. Tässä juuri tulee esille syrjäytymisvaaran ja syrjäytymisen ero. Syrjäy-

tymisvaarassa oleva henkilö vielä tunnistaa riskitekijänsä, mutta syrjäytyneellä 

riskit ovat jo toteutuneet.  

Mielekkään ja hyvän elämän perustekijöitä ovat itsensä tunteminen ja hyväksymi-

nen. Yksilöllisyyden huomioiminen ja hyväksyminen syrjäytymisvaarassa olevalle 

lapselle tai nuorelle on välttämätöntä. Syrjäytymisvaarassa oleva tulee kohdata 

juuri sellaisena ihmisenä, kuin hän sillä hetkellä on. Tärkeää on huomata hänen 

aitous ja korostaa hänen positiivisia voimavarojaan. Syrjäytymisvaarassa oleva 

uskaltaa tuoda itseään enemmän esille, mitä paremmin hänet otetaan vastaan ja 

mitä enemmän häntä opitaan tuntemaan. Kun ympäristö on valmis tukemaan hän-

tä elämänhallintaan, on selviytyminenkin mahdollista. Erilaisuuden hyväksyminen 

on tärkeää selviytymisen kannalta. (Rautiainen 2005, 23.) Sosiaalisen tuen puute 

sen sijaan lisää huonovointisuutta ja sitä kautta mahdollistaa syrjäytymistä entistä 

enemmän (Ritvanen 2009, 19-28). 

Mielestäni vammaisten syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi on vielä tehtävä pal-

jon töitä. Luovan toiminnan avulla tehtävä työ vammaisten parissa kohottaa heidän 

itsetuntoa ja lisää sosiaalisuutta, jotka puolestaan toimivat syrjäytymistä ehkäise-
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västi. Vammaisen henkilön osallistumismahdollisuudet yksistään yhteiskunnan 

toimintoihin on huomatavasti pienemmät, kuin meillä terveillä ihmisillä. Liikuntara-

joitteisuus, näkövamma tai puheen tuottamisen vaikeus voivat esimerkiksi olla es-

teenä asiointiin kaupassa tai kirjastossa. Näin ollen vammainen on herkemmin 

syrjäytymisvaarassa verrattuna terveeseen yksilöön. Sosiaalista tukea tulee siis 

jakaa tasaisesti kaikille yksilöille, iästä, vammasta, sukupuolesta tai muusta sta-

tuksesta riippumatta. Näin jokainen voi tuntea olevansa hyväksytty ja osa yhteis-

kuntaa.  
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6 LUOVA TOIMINTA VAMMAISTEN PARISSA 

Vammaisten parissa tehtävästä luovasta toiminnasta tuon esille esimerkkejä, jotka 

avaavat konkreettisesti lukijalle merkityksen. Hyvän mielen saavuttaminen on luo-

vassa toiminnassa tärkeää ja se tulee esille esimerkkien kautta.  

6.1 Luovan toiminnan merkitys vammaiselle 

Hienona esimerkkinä ja valtavana voimavarana kaikille kaltaisilleen voidaan pitää 

kuuroa räppäriä, Signmarkia, Marko Vuoriheimoa. Nuppu Stenrosin (2008, 8-123) 

henkilökuvaus Marko Vuoriheimosta on todella kannustavaa luettavaa. Lapsuuden 

unelma vahvistui ja toteutui, vaikka ala-asteen opettaja ei siihen uskonutkaan. Si-

sua se vain kasvatti pojan mielessä ja sillä sisulla tuo mies jatkaa edelleen uraan-

sa. Lapsena ja nuoruutensa aikana Marko sai osakseen kiusaamista kuulovam-

mansa vuoksi sekä koulussa että vapaa-ajalla, mutta nokkelana ja luovana, hän ei 

suostunut jäämään kakkoseksi. Hän keksi aina jotain, millä pääsi tilanteesta eroon 

ikään kuin voittajana. Musiikki on ollut Markon elämässä läsnä jo lapsesta asti, 

hän oppi jo pienenä laulamaan kaksikielisesti, isovanhempien kanssa ääneen ja 

vanhempien kanssa viittomalla.  Lapsena musiikki soi niin lujalla, että pystyi tun-

temaan rytmin vartalossa, yläasteella hänellä tuli kipinä kääntää musiikkia viitto-

makielelle. Ensiesiintyminen tapahtuu viittomakielisessä tapahtumassa ja ensim-

mäinen varsinaisen räp-keikan Marko teki yliopistoaikana itsekirjoitetuin riimein. 

Sittemmin vuonna 2006 Signmarkia haastateltiin jo omakustanteisen tasa-arvoa 

painottavan esikoislevyn ansiosta. Signmark sai tukea lukuisilta vapaaehtoisilta, 

jotka halusivat saavuttaa unelman yhtä lujasti kuin artisti itse.  Artisti on tehnyt nä-

kyvää hyvää työtä kuurojen yhteisölle, hän on tuonut viittomakielen rohkeasti esille 

ja suomalaisiin viittomiin uusia sanoja. Rohkeutta vaatii myös astua ulos omasta 

kuurojen yhteisöstä, kertoa kuinka kuulevan on helppo kohdata kuuro, kuinka ot-

taa kontaktia tai mitä vaihtoehtoja on kommunikoinnin mahdollistamiseksi. Musiikin 

eli luovan toiminnan kautta Marko Vuoriheimo on onnistunut luomaan yhteisölli-

syyttä ja yhteenkuuluvuutta maailmanlaajuisesti sekä kuurojen että kuulevien kes-
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kuudessa. Markon esimerkillinen tahtotila inspiroi ympärillä olevia ihmisiä usko-

maan omiin unelmiinsa. 

Vähän kunnioitusta elokuvassa (Karjalainen 2012) vammaisen työtoverina muka-

na oleminen, oli ammattinäyttelijöille hieno kokemus. Svante Martin korostaa en-

nen kaikkea sitä, että elokuva on inhimillinen ja tuo esille sen, kuinka ihminen oi-

keasti kunnioittaa toista ihmistä. Kari-Pekka Toivonen kertoo elokuvan tekemisen 

olevan hänelle merkityksellinen. Näiden molempien näyttelijöiden kokemus on 

helposti havaittavissa, elokuva on koskettanut molempia henkilökohtaisesti ja tii-

vistänyt olennaisen asian, merkityksellisyyden (Pirkola 2012). 

Suomen vammaisten euroviisuvoittaja Jutta Tahvanainen on todella lahjakas lau-

laja ja pitää myös näyttelemisestä. Ilkka-lehdessä oli Tahvanaisesta kertova artik-

keli, (Vuoto 2013) joka toi hyvin esille Jutan päättäväisen, mutta kuitenkin niin her-

kän ja aidon luonteen. Erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden taide- ja toiminta-

keskus Kaarisilta Ry:ssä muusikoksi opiskeleva Jutta oli ilmoittanut äidilleen, että 

aikoo ilmoittautua kehitysvammaisten Suomen euroviisukarsintoihin, hän oli huo-

mannut ilmoituksen kehitysvammaisten lehdessä. Päättäväinen nuori nainen nap-

pasi karsinnoista voiton vuonna 2008. Kansainvälisen kilpailun oli määrä olla jo 

seuraavana vuonna Hollannissa, mutta kilpailu siirtyi Irlantiin kesälle 2012. Tuliai-

siksi matkalta tuli tyytyväinen laulaja, monta uutta ystävää ja kokemusta. Esiinty-

misjännityksestä ei ole enää vaivaa Jutalle, pienenä jännitti, mutta ei enää nyky-

ään, lavalla hän ei ujostele. Hän kertookin, kuinka euroviisuissa yleisö itki hänen 

esityksensä aikana ja suosionosoitukset olivat valtavat. Yksi unelma toteutui juuri 

tuolla Irlannin reissulla, esiintyminen isolle yleisölle ison orkesterin kanssa. Nyt 

unelmana on esiintyä kaupoissa, konserteissa ja kirkoissa. Matkan mahdollistami-

seksi Jutta sai tukea sponsoreilta ja Kehitysvammaliitolta, matkan jälkeen hänen 

äitinsä toteutti vielä yhden haaveen, Jutta sai ikioman viulun.  Soittotunteja suun-

nitteleva Jutta on tyytyväinen siitä, että saa opiskella musiikkia ja toivoo, että se 

jatkuu hänen elämässään opiskelujen jälkeenkin. Päättäväinen Jutta tekee laula-

misen ohella myös sanoituksia, yksinkertaisesti hän vain kirjoittaa laulun nimen ja 

sitten tulevat sanat, Jutan mielestä sanoittaminen ei ole vaikeaa. 
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6.2 Luovan toiminnan merkitys vammaisen ohjaajan ja hänen omaisen 

elämässä 

Merkitykseen vammaisen omaisille tai muille vammaisen kanssa työtä tekeville on 

kiinnittänyt huomiota myös Ohjaaja (2013), jota haastattelin sähköpostitse. Hän 

kuulee usein työssään vammaisen kotoa tulevia palautteita, joissa he yllättyvät 

lastensa luovan ilmaisun taidoista. Merkitys huokuu suurena innostuksena asiaa 

kohtaan ja omaiset haluavat tukea vammaista eteenpäin tässä uudessa tekemisen 

muodossa. Työntekijät ovat saaneet työkaluja luovan toiminnan harjoitteiden kaut-

ta muun muassa oppimisvaikeuksista kärsivien opettamiseen, joten luovan toimin-

nan mahdollisuudet ovat moninaiset. Ohjaaja kiteyttää hänelle ohjaajana merkityk-

sen todella hienosti:  

Merkitys minulle itselle on vammaisen nuoren auttaminen esimerkiksi itse-

tunnon kohottajana ja elämän sisällön värittäjänä.  

Ohjaajan mahdollisuus ja merkitys tiivistyvät tässä kohdassa juuri sillä tavalla, jota 

itse haluan korostaa. Mielestäni luovuudessa on mahdollisuus merkityksiin, jotka 

ovat yksilöllisiä, mutta vaikuttavat moneen asiaan ja ympäristöön. Vaikutukset nä-

kyvät muun muassa ryhmätoiminnoissa, toisen huomioiminen parantuu, lisäksi 

vammaisen sosiaalisten tilanteiden pelko lieventyy ja kynnys ottaa kontaktia toi-

seen ihmiseen madaltuu. 

Valmistaessani työpaikallani toimintakeskuksessa joulunäytelmää, toimintakes-

kuksen henkilökunta ja asiakkaiden vanhemmat olivat todella innostuneita. Tässä 

toimintakeskuksessa ei nimittäin aiemmin ole ollut tarjolla tällaista tekemisen mah-

dollisuutta. Myös musiikin ottaminen mukaan päivätoimintoihin oli tervetullutta. 

Musiikin ja teatterin mukaan ottamisella halusin tukea ajatusta, että vammaisuu-

den asteella ei ole vaikutusta osallistumiseen, esteet poistuvat, kun teemme yh-

dessä ja jokaiselle löytyy sopiva rooli omien resurssien kautta.  

Ohjaajan (2013) mukaan luovan toiminnan toteuttaminen ei ole helppoa esimer-

kiksi vaikeavammaiselle rajoitteiden vuoksi, mutta luovuuden monipuolisten mah-

dollisuuksien avulla jokainen voi tuoda jollakin tavalla tuntojaan esille, tällaisella on 

osallistujalle todella suuri merkitys, hän on voinut sillä hetkellä olla luova.  Lisäksi 
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hän painottaa, että osallisena oleminen tuo merkityksellisyyttä myös muille elä-

mänalueille. Osallistuja oppii toimimaan ryhmän jäsenenä ja itseluottamus kasvaa, 

ujouden jäädessä taka-alalle tilalle tulee mielipiteitä sekä tunteita ilmaiseva yksilö.  

Vammaisten kanssa työskennellessä tulee palaute suoraan, jolloin tiedät heti olet-

ko onnistunut vai et. Olimme harjoittelemassa työpaikallani joulunäytelmää ja kes-

ken harjoitusten yhtä asiakasta tuli äiti hakemaan. Yleensä tälle asiakkaalle äidin 

tuleminen merkitsi sitä, että tekeminen loppuu juuri siihen kohtaan. Teatterin te-

keminen oli kuitenkin niin mielekästä, että hän harjoitteli loppuun asti ja äiti seurasi 

harjoituksiamme aulan puolelta. Tämä oli yksi niistä onnistumisen kokemuksista 

työntekijälle, mielekäs työmuoto palkitsee ja antaa kaikille jotain. Äiti oli iloinen ja 

onnellinen siitä, että hänen tyttärensä sai olla mukana tekemässä tätä näytelmää. 

Juuri tuon samaisen näytelmän ansiosta sain paljon kommentteja vanhemmilta, 

varmistelin kahden asiakkaan osallistumista joulujuhlaan, koska he eivät normaa-

listi sinä päivänä olisi toimintakeskuksessa. Toisen asiakkaan äiti sanoi, että kyllä 

poika on tulossa, on niin paljon puhunut näytelmästä, että äiti on ymmärtänyt sen 

olevan jotain suurta ja tärkeää pojalle ja toisen asiakkaan äiti oli saanut lukuisia 

viittomat asiaan liittyen. Tästä huomaa, kuinka asiakkaan hyvä olo mieluisan te-

kemisen kautta kantautuu kotiin asti. Merkitys oli siis valtava asiakkaille ja heidän 

omaisille, mutta myös minulle ohjaajana sekä koko toimintakeskuksen väelle. 

”Kuuleva ei ole kuuro, mutta oikea asenne helpottaa hivuttautumistani kuurojen 

yhteisöön ja minut otetaan iloisesti vastaan, koska arvomaailmani on sama” (Sten-

ros, 2008). Tuo Markku Jokisen lause kertoo paljon arvomaailmoistamme. Ne 

koostuvat erilaisista asioista, mutta voimme todellakin kohdata erilaisuutta, kunhan 

osaamme arvottaa erilaisuuden oikealla tavalla. Vaatii rohkeutta ja luovuutta koh-

data toinen ihminen, jolla on jokin vamma. Luovan toiminnan avulla kohtaaminen 

helpottuu, tutustuminen tulee esimerkiksi jonkin draamallisen leikin kautta ja pik-

kuhiljaa kohtaaminen luontevoituu muun toiminnan ohella. Luovan toiminnan kaut-

ta myös sellaiset ihmiset, jotka eivät ole ennemmin työskennelleet vammaisten 

parissa, voivat hyödyntää erilaisia keinoja ja välineitä. Luova toiminta ei siis ole 

harhakuvista huolimatta vain leikkimistä leikkimisen ilosta, vaan tärkeä työväline 

vammaisten parissa ja yleensä sosiaalialalla.   
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7 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Suoritin tutkimukseni laadullisena, jossa apuna käytin teemahaastattelua. Teema-

haastattelut tein Lehtimäen toimintakeskuksen asiakkaille, heidän omaisille ja oh-

jaajille. Tutkimuksella halusin saavuttaa vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Mikä 

merkitys luovalla toiminnalla on vammaiselle? Millainen merkitys vammaiselle 

suunnatulla luovalla toiminnalla on vammaisen omaiselle tai ohjaajalle? Onko 

vammaisen luovan toiminnan mahdollisuudella vaikutusta muille elämänalueille? 

Onko vammaisen luovan toiminnan madollisuudella vaikutusta vammaisen itsetun-

toon? Ennaltaehkäiseekö vammaisten luova toiminta syrjäytymistä?  

7.1 Laadullinen tutkimus 

Kuten Kivininiemen (2001, 68-84) artikkelissakin todetaan, haluan laadullisella tut-

kimuksella opinnäytetyöni vievän mahdollisimman lähelle tutkimukseni kohdetta eli 

luovaa toimintaa ja sen merkityksiä vammaisten parissa. Teemahaastattelujen 

avulla sain laadulliseen tutkimukseen tutkittavien näkökulmat esille. Ennen tutki-

muksen aloittamista minulla oli tietoa ja kokemusta vammaisten luovasta toimin-

nasta ja sen eri muotojen ohjaamisesta, jotenka olen voinut tehdä myös havaintoja 

itse toiminnan parissa.   

Tutkimuksen edetessä rajaaminen on olennainen osa laadullista tutkimusta. Tut-

kimuksen alkutaipaleella mielenkiinnonkohteita voi olla useita, mutta rajauksella 

varmistetaan se, ettei lopputulos ole liian rönsyilevä. Lopulliseen työhön ei voi kui-

tenkaan sisällyttää kaikkea haluamaansa, kuulemaansa tai keräämäänsä materi-

aalia, joten selkeästi rajatut tutkimuskysymykset auttavat myös aineiston kriittises-

sä tarkastelussa. Laadulliselle tutkimukselle onkin ominaista, että lopullinen teoria 

nousee esimerkiksi haastattelujen myötä saadun aineiston pohjalta tai aineiston 

keruu ja teorian kasaaminen vuorottelevat tutkimuksen edetessä. Rajaukseen vai-

kuttaa tietysti myös tutkijan eli minun oma mielenkiintoni aihetta ja tulkintani aineis-

toa kohtaan. (Kiviniemi 2001, 68-84). 
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Tämä opinnäytetyö on siis keräämäni aineiston pohjalta tehty tulkintani vammais-

ten luovasta toiminnasta ja sen merkityksistä. Tutkijan tulkintojen täytyy kuitenkin 

aina olla johdonmukaisia ja aineiston tulee olla tutkimuksessa esillä, jonka pohjalta 

tulkinnat on tehty. Tällä taataan tutkimuksen luotettavuus.  

7.2 Aineiston analysointi 

Laadullisen tutkimuksen yksi oleellinen osa (Kiviniemi 2001, 68-84) on aineiston 

analysointi. Aineistonkeruun aikana mukaan saattaa tarttua paljonkin materiaalia, 

joka ei olekaan olennaista oman työsi kannalta katsottuna. Tämän vuoksi ana-

lysointiakin kuten rajausta kannattaa tehdä koko prosessin ajan. Aineiston ana-

lysoinnin avulla tutkimuksen tehtäväkuva kirkastuu ja auttaa tutkijaa löytämään 

juuri omaan tutkimukseen kohdennettua aineistoa. Laadullisessa tutkimuksessa 

aineiston on toisaalta eri teemoihin kohdistuvaa aineistoa, mutta sen tulee olla 

myös koko tutkimusta kannattelevaa yhtenäistä aineistoa. Liian pikkutarkka tieto ei 

palvele tutkimusta vaan tarkoitus on tuoda keskeiset teemat esille aineiston avulla. 

Tällä periaatteella on helpompi karsia tutkimuskysymysten kannalta katsottuna 

epäoleellista aineistoa pois.  

Analysoinnin yksi osa on myös haastatteluista saadun aineiston analysointi. Kuten 

muillekin haastatteluille, niin myös teemahaastattelun materiaali litteroidaan jatko-

jalostusta varten. Minun tutkimukseni suhteen oli riittävää purkaa haastattelut sel-

laisenaan, äänenpainotukset tai tauot haastattelussa eivät olleet merkityksellisiä 

tässä kohdassa. Ainoastaan liikutuksen tunteet olen huomioinut litteroinnissa. (Es-

kola & Vastamäki 2001, 24-42). 

Teemahaastatteluja analysoitaessa käytin hyväksi teemoitusta eli järjestin litte-

roinnin jälkeen vastaukset teemojen mukaisesti, joka helpotti analysointia. Tee-

moittelu tarkoittaa, että aineisto jaetaan ryhmiin aihepiirien mukaisesti. Teemoittelu 

muistuttaa erehdyttävästi luokittelua, mutta numeroiden sijaan teemoittelussa pu-

reudutaan sisältöön. Aineisto siis pilkotaan ja samaa aihepiiriä olevat asiat luokite-

taan saman teeman alle. Tällä tavoin saadaan esille eri teemojen näkemyserot. 

(Eskola & Vastamäki 2001, 24-42). 
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7.3 Teemahaastattelu 

Teemahaastattelun idea on varsin yksinkertainen. Teemahaastattelua käytetään 

silloin, kun halutaan tietää, mitä joku ajattelee tietystä asiasta. Teemahaastattelus-

ta muodostuu haastattelutilanteessa tutkijalähtöinen keskustelu, jossa vuorovaiku-

tuksessa haastateltavaan pyritään saamaan selville ne asiat, jotka vaikuttavat tut-

kimukseen. Teemahaastattelulle on olennaista, että aihe, kysymykset sekä haas-

tattelutyylin nimen mukaan teemat ovat etukäteen mietitty ja laadittu. (Eskola & 

Vastamäki 2001, 24-42). 

Teemahaastattelu motivoi vastaamaan, koska haastateltava saa tuoda oman mie-

lipiteensä esille ja voi kertoa omista kokemuksista teemaan ja usein myös omaa 

mielenkiintoa kohtaan liittyen. Haastateltava voi ajatella, että teemahaastatteluun 

vastaaminen on kanava tuoda haluamansa asia esille ja ehkä vastaaminen hyö-

dyttää myös muita. Jotta tilanne olisi loppujen lopuksi kaikille osapuolille miellyttä-

vä ja antoisa, haastattelijan tulee miettiä teemat ja niihin liittyvät kysymykset tar-

kasti. Teemoja miettiessä on hyvä muistaa tutkimuskysymykset, joihin on hake-

massa vastauksia myös haastatteluiden avulla. Kun haastattelija on teemoja muo-

dostaessaan ottanut huomioon oman luovuuden ja kirjallisuuden, syntyy hyvä ko-

konaisuus. (Eskola & Vastamäki 2001, 24-42). 

Tässä tutkimuksessa käytin teemahaastattelussa puolistrukturoitua haastattelua 

eli jokaiselle haastatteluryhmälle, ohjaajalle, omaiselle ja vammaiselle oli samat 

kysymykset. Kysymyksille ei ollut valmiita vastausvaihtoehtoja, joka juuri tekee 

haastattelusta puolistrukturoidun. Tämän tyyppiselle teemahaastattelulle on myös 

olennaista se, että haastattelukysymyksien paikat ja laajuudet saattavat muuttua 

haastateltavasta riippuen. Näin juuri tapahtui tämänkin tutkimuksen yhteydessä, 

kun haastateltava innostuu puhumaan enemmän, hän saattaa vastata jo seuraa-

vaankin kysymykseen, jota näin ollen en kysynyt uudestaan. (Eskola & Vastamäki 

2001, 24-42). 

Eskolan ja Vastamäen (2001, 24-42) teoksessa tuodaan myös esille, että haastat-

telupaikan valinta on oleellinen osa haastattelun onnistumista. Tässä tutkimukses-

sa haastattelupaikkana oli pääosin vammaisille tuttu ja turvallinen ympäristö eli 
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toimintakeskus, jossa he käyvät työssä ja osallistuvat luoviin toimintoihin, joka oli 

haastatteluiden teemana. Haastatteluita varten sain käyttää erillistä huonetta, jos-

sa oli rauhallista ja muiden läsnäolo ei häirinnyt haastattelutilanteita. Rauhallinen 

ympäristö oli vammaisia ajatellen ehdotonta, koska ylimääräiset virikkeet olisivat 

häirinneet keskittymistä ja haitanneet haastatteluita. Yksi haastateltavista vastasi 

kuitenkin sähköpostitse ja kolme haastattelua suoritin haastateltavien kotona, hei-

dän toivomuksiaan kunnioittaen.  

Kuten Eskola ja Vastamäki (2001, 24-42) tuovat teoksessaan esille se, kuinka 

haastattelutilanteessa tulisi puhua ja se oli myös oleellinen osa minun haastattelui-

tani. Haastattelutilanteiden alkaessa kerroin jokaiselle vielä yksitellen, vaikka asia 

olikin jo yhdessä läpi käyty, että kuka olen, miksi olen heitä haastattelemassa ja 

kuinka aion haastattelumateriaalia käyttää. Tällä tavoin kuitenkin oli helppo pureu-

tua itse haastatteluun sisälle. Haastatteluiden välillä jouduin haastattelijana käyt-

tämään erilaisia puhetapoja, koska haastateltavina oli eri kielikuvilla puhuvia ihmi-

siä.  

7.4 Aineistonkeruun kohde 

Teemahaastatteluiden kohteeksi valikoituivat Lehtimäen toimintakeskuksen 12 

asiakasta ja heidän kaksi ohjaajansa sekä yksi ulkopuolinen ohjaaja. Lisäksi haas-

tattelen viittä omaista, joidenka vammaiset läheiset ovat osallistuneet luovan toi-

minnan menetelmiin Lehtimäen toimintakeskuksessa.  Aluksi olin ajatellut ottaa 

haastatteluiden kohteeksi vammaisia, joita olen itse ohjannut. Päädyin kuitenkin 

lopulta toiseen ratkaisuun, että en kysymysteni asettelulla pystyisi johdattelemaan 

haastateltavaa. En tiedä kuinka he käyttäytyvät luovan toiminnan parissa, joten 

johdattelu ei ole mahdollista.  

Lehtimäen toimintakeskus on Alajärven kaupungin tuottamaa, vammaispalvelulain 

mukaista toimintaa. Toiminta-ajatuksena on  

Tuottaa laadukasta ja monipuolista työ- ja viriketoimintaa erityisasiakkaille. 

Tavoitteena omatoimisuuden edistäminen, sosiaalisten taitojen harjoittelu se-

kä syrjäytymisen ehkäiseminen.  
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Toimintakeskuksessa on vahvana nuorana yhteisöllinen ajattelutapa ja se määrit-

tää koko toimintaa sekä tukee toiminta-ajatusta Yhteisöhoidon toimintamallit, toimii 

kaiken toiminnan pohjana. Yhteisöhoidon mallia tukevat myös kuukausittaiset yh-

teisöpalaverit, sekä henkilökunnan kanssa että ilman sitä. Lehtimäen toimintakes-

kuksessa työskentelee neljä työntekijää, johtaja ja kolme ohjaajaa. Jokaisella työn-

tekijällä on oma vastuualueensa, mutta käytännössä kaikki työntekijät tekevät 

kaikkea, mitä työarki pyöriäkseen vaatii. Toimintakeskus tarjoaa pääasiassa palve-

luita kehitysvammaisille, mutta tarpeen vaatiessa myös muille erityisryhmien asi-

akkaille, kuten mielenterveysasiakkaille. Tällä hetkellä Lehtimäen toimintakeskuk-

sessa on asiakkaita päivittäin noin 15, joista osa käy toimintakeskuksessa jokaise-

na arkipäivänä ja osa käy 1-3 kertaa viikossa. Toimintakeskuksessa päivittäisiä 

toimintoja ovat tekstiili-, keittiö-, puu- ja ulkotyöt. Lisäksi asiakkailla on mahdolli-

suus osallistua luovan toiminnan muotoihin, musiikkiin, teatteri-ilmaisuun ja tans-

siin kaksi kertaa viikossa. Teatteri-ilmaisua ja tanssia käy vetämässä ulkopuolinen 

ohjaaja, mutta musiikkia ohjaa toimintakeskuksen oma työntekijä. Luova toiminta 

onkin toimintakeskuksessa todella tärkeä kuntoutusmuoto, esimerkiksi musiikki-

tuokiot pitävät sisällään elementtejä musiikkiterapiasta ja toimintakeskuksessa on 

oma fysioakustinen tuoli. Lisäksi toimintakeskuksen henkilökunta järjestää asiak-

kailleen erilaisia mahdollisuuksia osallistua kulttuurin pariin, kuten esimerkiksi teat-

teriretket. (Perehdyttämiskansio 2014). 

Haastateltavissa pidin tärkeänä sitä, että heillä joita haastattelen, on pidempiaikai-

nen kokemus luovasta toiminnasta. Pelkkä kokeileminen riittää siihen, että pystyy 

toteamaan tykkääkö siitä vai ei, mutta pidempi kokemus auttaa muodostamaan 

erilaisia tunteita asiasta.  

7.5 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Opinnäytetyötäni varten olen käyttänyt paljon muiden aiempia tutkimuksia ja kirjal-

lisuutta aiheeseeni liittyen, jotka tukevat oman tutkimukseni tuloksia. Samankal-

taisten tulosten avulla tiedostan tutkijana, etten ole oman tutkimukseni kohdalla 

jakamassa sattumanvaraista tietoa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 231-

233). 
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Tutkimuskohteeni opinnäytetyössäni on Lehtimäen toimintakeskus. Tutkijalle on 

erittäin tärkeää pitää kiinni niistä sopimuksista, jotka tutkimuksen suhteen on tehty. 

Sellaisia lupauksia, joita ei pysty tutkimuksen suhteen pitämään, ei kannata luoda. 

Sopimukseen kuuluu myös tutkimuksen raportointi, siinä tulee olla esillä vain niitä 

asioita, joista on etukäteen sovittu. Tutkijan on noudatettava vaitiololupausta pitä-

mällä salassa ne asiat, joita ei ole sovittu tutkimuksessa julkaistavan. Laadulliselle 

tutkimukselle on tyypillistä, että tutkimuksen paikkakunta pysyy tuntemattomana 

haastateltavien lisäksi, mutta tässä tutkimuksessa se tulee esille. Asia on sovittu 

osapuolten kanssa. (Vilkka 2006, 113-117) 

Olen haastatellut opinnäytetyötäni varten useita eri henkilöitä. Osa haastatteluista 

on tallennettu nauhurille, osa on tullut sähköpostiini ja osan olen kirjannut paperil-

le. Kaikki haastatteluvastaukset olen litteroinut yhdeksi tiedostoksi henkilökohtai-

selle tietokoneelleni, josta ne poistan, kun saan opinnäytetyöni kokonaisuudes-

saan valmiiksi. Sähköpostiviestit ja nauhurin nauhan olen jo tuhonnut litterointivai-

heen jälkeen. Henkilökohtaisilla haastatteluilla (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 

2009, 231-233) saan heti haastattelutilanteessa varmistuksen siitä, että kysymys 

on ymmärretty oikein. Kysymysten oikein ymmärtäminen on oleellinen asia tutki-

muksen pätevyyden suhteen, aineistoa ei voi käyttää hyväkseen, jos kysymykset 

ja vastaukset eivät kohtaa.  

Asiakkaiden haastattelut on suoritettu yksilöhaastatteluina, omaisten haastattelut 

joko yksilöhaastatteluna tai pariskuntien yhteisenä haastatteluna, ohjaajat on 

haastateltu sekä yksilö- että parihaastatteluina. Jokainen haastattelutilanne on 

suoritettu tutussa ja turvallisessa ympäristössä, erillisessä huoneessa ilman ulkoi-

sia häiriötekijöitä. Haastatteluihin käytetty aika vaihteli hyvinkin paljon haastatelta-

vien mukaan. Kesto vaihteli kymmenestä minuutista 45:n minuuttiin. (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara 2009, 231-233). 

Haastatteluihin jokainen on vastannut nimettömästi, joten kenenkään henkilöllisyys 

ei tule esille materiaalista. Toin selkeästi esille, jokaiselle haastateltavalle erik-

seen, että haastatteluihin vastanneiden henkilöllisyydet eivät tule näkyviin opin-

näytetyössäni, eivätkä heidän vastaukset ole tunnistettavissa. Olen myös haastat-

telujen aikana saanut tietoa, jota haastateltava ei ole halunnut julkaistavaksi. Kun-
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nioitan haastateltavan toivetta ja näin ollen en loukkaa ketään henkisesti, tuomalla 

esille arkaa tietoa (Vilkka 2006, 113-117.) Haastateltavat olen numeroinut järjes-

tyslukuihin helpottaakseni tutkimusvastausten lukemista, mutta tähän työhön edes 

numerot eivät tule näkyviin. Tämä varmistaa sen, ettei kukaan haastateltavista voi 

tunnistaa järjestysnumeron perusteella toistensa haastatteluvastauksia. 
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8 TUTKIMUSTULOKSET 

Tutkimuksesta ilmenee luovan toiminnan merkitys ja ennen kaikkea luovan toimin-

nan tärkeys vammaiselle, ohjaajalle ja omaiselle. Tutkimuksesta ilmenee myös 

luovan toiminnan haasteet, kehittämisen paikat sekä palautteen merkitys.  

8.1 Luova toiminta osallistuvan kannalta 

Lehtimäen toimintakeskuksessa jokainen asiakas osallistuu luovaan toimintaan ja 

näistä asiakkaista haastattelin kahtatoista asiakasta opinnäytetyötäni varten tee-

mahaastattelun muodossa. Jokainen asiakas kävi yksitellen haastateltavana. 

Haastattelun alussa toin selkeästi esille sen, että en ota ylös heidän henkilötieto-

jaan, koska lopullisessa opinnäytetyössäni heidän henkilöllisyys ei tule esille. Ky-

symysten ymmärtämiseksi oikein, kysymykset oli aseteltu mahdollisimman selko-

kielisiksi ja lisäksi haastattelujen myötä avasin tarvittaessa kysymyksiä lisää. Li-

säksi kysyin jokaiselta haastateltavaltani, että saanko käyttää nauhuria haastatte-

lun tallentamiseen vai kirjoitanko vastaukset paperille. Molempia vastausten tallet-

tamisen käytäntöjä käytettiin.  

Haastattelun ensimmäisen kysymyksen avulla halusin selvittää, että millä tavalla 

haastateltavani käsittävät termin luova toiminta. Jokainen toi esille selkeästi luovan 

toiminnan eri muotoja. Kaksi haastateltavista tarvitsi, en sanoisi helpotusta, vaan 

enemmänkin henkistä tukea oman vastauksensa esilletuomiseksi. Jokaisen vas-

tauksesta tuli esille näytteleminen ja tanssiminen, mutta myös piirtäminen, käsi-

työt, musiikkiliikunta ja puutyöt tulivat esille. Erityisesti yhden asiakkaan vastaus 

siitä, mitä luovat toiminnat ovat, ilahdutti minua. Hän nimittäin mainitsi ensimmäi-

senä kädentaidot ja perusteluna perään: 

näkee tuloksen omasta työstä.  

Mielestäni todella hienoa ajattelua luovasta toiminnasta ja sen tarkoituksesta.  
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Jokainen kertoi osallistuneensa luovaan toimintaan toimintakeskuksessa, muun 

muassa näyttelemiseen, musiikkiin ja tanssiin. Musiikkiin osallistuu haastateltavis-

ta 11 ja varsinaiseen bänditoimintaan viisi. Jokainen asiakas kertoi kuuntelevansa 

kotona musiikkia, mutta varsinainen toiminnallinen luova ilmaisu rajoittui jokaisen 

kohdalla toimintakeskuksen mahdollisuuksiin. Ulkopuolista luovan toiminnan mah-

dollisuutta haastateltavat eivät kaivanneet. Luovien toimintojen rajoittuminen vain 

toimintakeskukseen ei kuitenkaan vaikuttanut millään tavalla siihen, kuinka haas-

tateltavat kokivat tämän mahdollisuutensa. Jokainen koki luovat toiminnat erittäin 

tärkeäksi sekä mukavaksi ja haluavat ehdottomasti jatkaa toimintaa, yksi haasta-

teltava koki asian näin:  

jännä tunne, hyvä tunne, voisi tehdä lisää.  

Yksi haastateltavista kertoi ostaneensa toimintakeskukseen tulemisen ja musiikis-

ta innostumisen myötä omat rummutkin kotiin, mutta kertoi niiden nyt olevan tauol-

la. Toinen haastateltava haluaa jatkaa sen vuoksi, koska on omasta mielestä edis-

tynyt näyttelemisessä.  

Kysyin haastattelussa myös, mikä on mukavinta luovaa toimintaa ja mistä taas he 

eivät pidä. Kukaan haastateltavista ei osannut sanoa mitään, mistä eivät pitäisi. 

Muutama mietti pitkään, kunnes helpotin, että ei ole ollenkaan huono asia, vaikka 

ei löydä vastausta tähän kysymykseen. Vastaukset olivat muun muassa tällaisia: ” 

niitä ei oo”, ”kyllä mää tykkään kaikista” ja ”ei taia olla sellasta.  

Sen sijaan mieluista tekemistä löytyi kaikille. Tämän kysymyksen kohdalla esille 

tulivat näytteleminen, bänditoiminta ja käsityöt, mutta myös aika yllättävä vastaus, 

joka herätti mielenkiintoni.  Yksi haastateltava kertoi viittomakielen olevan mukavin 

luovan toiminnan muoto. Kysyessäni ohjaajien kommentteja tähän, minusta mie-

lenkiintoiseen näkökulmaan, ohjaaja kertoi, että toimintakeskuksen asiakkailla on 

tällä hetkellä mahdollisuus osallistua kerran viikossa myös viittomakielen opetuk-

seen. Minusta oli ilo huomata, että haastateltava yhdisti viittomissa käytetyt kehon 

liikkeet luovaan toimintaan. 
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Kysyin haastatteluissa myös, että millaista palautetta he ovat saaneet luovasta 

toiminnasta ja miltä se on tuntunut. Itse ohjaajana ja myös esiintyjänä tiedän, että 

palaute on tärkeää. Yksi haastateltava kertoi ensimmäisenä, että Ilkka-lehdessä 

on ollut juttu meistä. Tuohon lehtijuttuun olenkin viitannut tämän työn johdannossa. 

Kaikki haastatteluun vastanneet olivat innostuneita palautteesta. He kertoivat, että 

palautetta on tullut ohjaajilta, yleisöltä ja kotoa. Kaikki palaute on ollut positiivista. 

Asiakkaat tuottivat muun muassa suraavia vastauksia:  

hyvin on menny, kaikki niin sanoo, se tuntuu mukavalta”, ”palautetta on tul-

lu, positiivista, jos moitittas niin harmittais” sekä ”palaute tuntuu hyvälle.  

Myös henkilökohtainen palaute koettiin tärkeänä, sen toi esille haastateltavista 

vammaisista kaksi.  

Haastateltavien kokema merkitys luovasta toiminnasta on valtava ja yllätyin itse-

kin, vaikka olen työskennellyt vammaisten parissa pitkään, kuinka syvällisesti he 

pohtivat merkityksiä. Merkitykset tulivat esille monella eri tavalla:  

Kyllä tykkään näyttelemisestä, alkuun oli ennakkoluuloja, siitä on moneen 

hommaan hyötyä, ihmisten kanssa jutteluun hyötyä, rohkeutta on tullu enem-

pi, tärkeitä ne on keittiöhommien päälle sekä jos joutuisi bändistä pois, olisi 

kova paikka.  

Yksi haastateltavista kertoi myös toiminnan olevan tärkeää ja mukavaa, siitä tulee 

sama tunne, kun olisi käynyt lenkillä. Hän mainitsi kuitenkin vielä erikseen koho-

kohdat:  

kohokohtia, kun yleisö paikalla, harjoittelukin mukavaa.  

Ilahduttavaa oli myös huomata kuinka tärkeää haastateltaville oli tuoda esille 

omaa erityisosaamista. Kommenteista voi havaita ihailtavaa itseluottamusta omia 

erityistaitoja kohtaan.  

Mulla on laulutaito, numeroo vaille kymppi on mun laulunumero, oon oppinu 

laulamaan sekä tanssimaan olen oppinut.  
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Osaamistaan esille tuodessa vammaisista huokui aito ilo ja into siitä, kuinka he 

saavat todella toteuttaa sitä, mistä nauttivat. Seuraava kommenttia antaa toivoa 

kenelle tahansa selviytyä esiintymistilanteista:  

Pitää vaan opetella sanat kirjasta ja nuotit, ettei menis huonosti, mutta aika 

hyvin on menny. 

Viimeisimpänä, vaan ei ollenkaan vähäisimpänä huomiona merkityksen suhteen 

on rohkeus. Rohkeus nousi esille kahdeksan vammaisen haastatteluvastauksissa. 

Rohkeuden lisääntymisestä kertoo haastateltavien ilo siitä, että on uskaltanut koit-

taa myös sellaisia luovan toiminnan muotoja, joita ei ole aiemmin koittanut.  

Alussa jännitti niin, ettei nukkunut eellisenä yönä, mutta nyt saa nukuttua, 

lauluakin olen koitanut” ja ”en minä ny niin rohkee oo, mutta kyllä multa jut-

tua tuloo.  

Rohkeus tulee esille myös sekä ohjaajien että omaisten näkökulmasta seuraavis-

sa kahdessa alaluvussa.  

8.2 Ohjaajan kannalta 

Haastattelin opinnäytetyötäni varten kahta Lehtimäen toimintakeskuksen ohjaajaa 

ja yhtä siellä vierailevaa ohjaajaa, joilla kaikilla on vankka, pitkä kokemus vam-

maisten kanssa työskentelemisestä. Kaikki haastateltavani osallistuvat luovien 

toimintojen ohjaamiseen. Toimintakeskuksen ohjaajat tekevät myös luonnollisesti 

muitakin töitä, joita toimintakeskuksessa työskentely vaatii. Toisella on vastuulla 

johtajan tehtävät sekä puupuolen ohjaaminen ja toisella taas on vastuulla tekstiili-

puoli. Vieraileva ohjaaja tekee ohjaajan työtä ammatikseen ja tällä hetkellä hän 

pitää kahdessa paikassa vammaisille tarkoitettua luovaa toimintaa. Lisäksi olen 

aiemmin haastatellut sähköpostitse yhtä ohjaajaa, jonka asiantuntemusta olen 

avannut kappaleessa: Luovan toiminnan merkitys vammaisen ohjaajan ja hänen 

omaisen elämässä. Hänen haastattelukysymykset eivät olleet teemahaastattelun 

muodossa, joten en käytä hänen vastauksiaan hyväksi tämän tutkimuksen tulok-

sissa.  
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Luovien toimintojen tärkeys vammaisten parissa on haastateltavien ohjaajien mie-

lestä  

tosi tärkeää, ehdottoman tärkeää.  

Lehtimäen toimintakeskuksessa luovat toiminnat ovat olleet läsnä jo 1990-luvun 

alusta asti. Haastateltavani kertoivat, että:  

monellakaan ei ole iltaisin mahdollisuutta harrastaa tällaista, pitäisi olla jo-

kaisessa vammaisryhmässä, jokaisella tulee olla mahdollisuus tuoda oma per-

soonansa esille, myös muutoin kuin käsillä tekemisellä.  

Haastatteluissa tuli myös esille se, että jokaisessa toimintakeskuksessa ei tällaista 

mahdollisuutta ole ja senpä vuoksi tämän asian puolesta puhuminen onkin tärke-

ää.  

Lehtimäen toimintakeskuksen ohjaajilta on usein kysytty luovista toiminnoista, 

koska näytelmät ja bänditoiminta ovat saaneet julkisuutta lehtien palstoilla. Ohjaa-

jat kertovat mielellään heidän kokemuksiaan luovien toimintojen vetämisestä ja 

sen merkityksestä, kuinka se on vaikuttanut heidän työarkeen. Yhden ohjaajan 

mukaan:  

omatoimisuus lisääntyy, luovuus ulottuu siten myös muille alueille, esimer-

kiksi keittiöön ja leivontaan.  

Haastateltavien mukaan vammaisten mahdollisuus osallistua luovan toiminnan 

menetelmiin on parantunut huomattavasti ja asiasta puhutaan nykyään enemmän, 

mutta vielä riittää silti työsarkaa tällä alueella. Tätä toimintamuotoa arvostetaan, 

mutta varmasti rohkeutta sen toteuttamiseen tarvitaan lisää. Lehtimäen toiminta-

keskus toimii hyvänä esimerkkinä ja innoittajana myös muille luovia toimintoja oh-

jaaville tai sellaisille, jotka miettivät niiden aloittamista.  

Ohjaajien näkökulmasta katsottuna luovan toiminnan päällimmäisenä merkitykse-

nä kokivat kaikki ohjaajat vammaisten yhteistyötaitojen lisääntymisen. Tutussa 

ympäristössä ja tutussa ryhmässä saattaa välillä tulla kahinointia, joka on luovien 

toimintojen myötä selkeästi vähentynyt. Luovilla toiminnoilla on siis ollut parantava 
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vaikutus yhteishenkeen. Ohjaajat näkivät, että miltei kaikilla vammaisilla on halu 

osallistua erilaisiin luovan toiminnan menetelmiin ja he nauttivat siitä. Ryhmätyös-

kentelytaidot olivat Lehtimäen toimintakeskuksen asiakkailla lisääntyneet valtavas-

ti, erityisesti näytelmien ansiosta. Jokainen asiakas on sitoutunut tähän toimintaan 

aivan eri tavalla, kuin normaaleihin päivittäisiin rutiineihin. Kukaan ei halua luovut-

taa, koska se on samalla koko ryhmältä pois, ei vain itseltä. Lisäksi ohjaajat koki-

vat tärkeänä seuraavia asioita:  

omatoimisuuttaa lisää, saadaan pidettyä vammaiset mahdollisimman pitkään 

poissa laitoksista”, sekä ”on tapahtunut puheentuottamisen kehitystä.  

Vammaiset odottavat tietysti myös palautetta, välillä sitä palautetta jopa anellaan. 

Täytyy kuitenkin muistaa, että kuten kenen tahansa kanssa, liiallisella kehumisella 

ei saada aina parasta tulosta aikaan. Onnistumisista annetaan aina kiitosta ja pa-

rannuksen tarpeessa selvitään tilanteesta rakentavan ja tukevan ohjauksen avulla.  

Ohjaajat näkevät myös luovien toimintojen kehittämistarpeita, nimenomaan vam-

maisten parissa. Kaikki ohjaajat kaipaavat täsmäkoulutusta vammaisten luovien 

toimintojen ohjaamiseen. 

Koulutuksia voisi olla luovuuteen liittyen. Toki ohjaajan ei tarvitse osata 

kaikkea, jolloin voi käyttää ammattilaisia avuksi, olisi varmasti hyvä hankkia 

nimenomaan vammaisten luovan ilmaisun ohjaamiseen koulutusta.  

Vammaisuus on kuitenkin huomioonotettava asia ja vaatii toisenlaista ohjausta, 

mutta työ on opettanut ohjaajaa toimimaan vammaisten parissa. Sitä kokemusta 

on karttunut nyt 14 vuoden ajalta. Pisimpään luovia toimintoja mahdollistanut oh-

jaaja on ohjannut niitä jo yli 20 vuoden ajan ja hänen kehittämistarpeensa suun-

tautuu juuri siihen, että toimintakeskuksiin pitäisi saada luovia toimintoja lisää tai 

ylipäätään luovaa toimintaa sinne, missä sitä ei edes vielä ole.  

Kehittämistarpeisiin vastaaminen eli lisäkoulutuksen saaminen vammaisten luovi-

en toimintojen ohjaamiseen vastaisi varmasti myös siihen, kuinka haasteista pääs-

tään yli. Ohjaajat eivät tuoneet esille mitään ylitsepääsemättömiä tilanteita, mutta 

haasteita kuitenkin on olemassa. Kaikki ohjaajat tuovat esille, että vammaisen oh-

jaaminen yleensäkin ottaen vaatii ohjaajalta pitkäjänteisyyttä ja lukuisia toistoja 
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ohjeiden suhteen. Luovassa toiminnassa nuo molemmat korostuvat, koska vam-

mainen ei pysty ottamaan ohjeita vastaan samalla tahdilla, kuin terve yksilö.  

Välistä oikein ihailtavaa katsoa toisen ohjaajan kärsivällisyyttä ohjaamisessa, 

kun samasta asiasta saa sanoa lukuisia kertoja.  

Yksi ohjaaja toi asian esille hyvin konkretisoivan esimerkin avulla. Terveiden ih-

misten parissa ohjaaja pystyy antamaan neuvoja koko ryhmälle kerralla, mutta 

vammaisten kanssa toimiessa, jokaiselle ohjattavalle on annettava ohjeet henkilö-

kohtaisesti. Haastetta tuo myös se, että vammaiselle täytyy esimerkiksi näytelmien 

suhteen ikään kuin räätälöidä sopiva rooli. Harvoin mikään käsikirjoitus palvelee 

sellaisenaan vammaisryhmiä, vaan soveltaminen on välttämätöntä. Myös vam-

mainen esiintyjä kaipaa haastetta osakseen, mutta se ei saa olla niin suuri haaste, 

että siitä tulee ylitsepääsemätöntä. Ohjaajan haasteena on siis myös osata lukea 

vammaista niin, että nämä kaikki haasteet ovat voitettavissa. Myös motivaation 

pula tai pikemminkin mielen vaihtelut tuli ohjaajien haastatteluissa haasteena esil-

le. Vammaiset henkilöt elävät todella paljon tunteiden varassa ja huonoina päivinä 

toimintakyky on todella kateissa.  

Joskus asiakkaat vaan päättävät, etteivät tee jotain. Yhdet vuorosanat olivat 

kauan sanomatta, kun ei vaan huvittanut sanoa. 

Tällaisina päivinä ohjaajan täytyy todella olla itse täysillä mukana, että motivaation 

kipinä tarttuu myös vammaiseen. Yleensä motivaatio löytyykin tekemisen myötä, 

kun saa vain toiminnan alkuun, niin innostus tekemiseen löytyy.  

Ohjaajien yhteinen näkemys siitä, että luovan toiminnan menetelmät antavat val-

tavan mahdollisuuden erilaisiin työskentelymuotoihin vammaisten parissa ja vai-

kuttavat osaltaan vammaisen muihinkin elämän osa-alueisiin.  

Tanssin avulla voi opettaa ja sen kautta hyödyntää esimerkiksi lihasten kans-

sa toimimista, liukkaille apua, kumartamiseen apua ja moneen muuhun. Hyö-

ty on silloin suurempi, kuin vain sen hetken.   

Luova ilmaisu tuo elämyksiä vammaisen elämään ja niiden tarjoaminen on todella 

tärkeää. Tämän asian puolesta puhuu myös se, että esimerkiksi Lehtimäen toimin-
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takeskuksessa luovista toiminnoista pois jääminen on erittäin harvinaista. Luovien 

toimintojen ohjaamisen suhteen ei kannata luoda itselle mitään paineita, koska 

jokaisen ohjaajan ei tarvitse osata jokaista osa-aluetta vaan jokainen ohjaa sitä, 

mikä omimmalta tuntuu. Onneksi on käytettävissä myös alan ammattilaisia, kuten 

Lehtimäen toimintakeskuksessa nyt tehdään. Heillä käy ohjaamassa teatteri-

ilmaisua ja tanssia alan ammattilainen kerran viikossa kansalaisopiston piirinä.  

8.3 Omaisen kannalta 

Omaisten haastattelut toteutin yhtä lukuun ottamatta henkilökohtaisina teema-

haastatteluina. Yksi omainen halusi ehdottomasti osallistua teemahaastatteluun, 

mutta hänen toiveidensa mukaisesti haastattelu suoritettiin sähköpostin avulla. 

Haastateltavia omaisia oli yhteensä viisi. Omaisia haastatellessani oli ilahduttavaa 

huomata se, kuinka kaikki olivat aidosti iloisia ja tyytyväisiä läheisen puolesta. 

Luova toiminta on tuonut selkeästi sisältöä vammaisen kautta myös hänen omai-

sensa elämään. Omainen elää vammaisen läheisen mukana luovan toiminnan 

harrastuksessa ja sen eri vaiheissa.  

Suurimpana luovan toiminnan merkityksenä omaisten kannalta katsottuna nousi 

rohkeus, läheisen lisääntynyt rohkeus näkyi selkeästi myös omaisille muun muas-

sa seuraavasti:  

on tullut enempi rohkeutta ilmaista itseään paremmin, omaiseni on arka ja nyt 

kun oli näytelmissä, niin oli aivan kuten muutkin sekä  huomattavasti roh-

keammaksi tullut. Uskaltaa nyt mennä muun muassa. yksin terveyskeskuk-

seen, jota ennen ei ole tapahtunut.  

Omaiset ihmettelivät sitä kuinka suuri vaikutus onkaan ollut. Vaikuttavaa oli erityi-

sesti minun mielestäni se, että yksi haastateltavista omaisista kertoi, että hänen 

vammainen läheinen on osallistunut Lehtimäen toimintakeskuksen toimintoihin 

vasta vajaan vuoden ajan, mutta muutos on ollut jo tässä ajassa valtava. Omainen 

ilmaisi asian näin:  

itsenäistynyt valtavasti, pärjää muidenkin, kuin omaisten kanssa.  
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Toiminta on auttanut häntä ymmärtämään, että muihinkin, kuin perheenjäseniin voi 

luottaa. Kotonakin läheinen saattaa tehdä jotain sellaista, mitä ikinä aiemmin ei ole 

tapahtunut,  

on ruvennut tanssimaan kotona omassa huoneessaan.  

Jokainen omainen pitää luovan toiminnan mahdollisuutta Lehtimäen toimintakes-

kuksessa erittäin tärkeänä ja toivovat, että toiminta jatkuu tulevaisuudessakin.  

Kyllä, äärimmäisen. Enkä tarkoita sitä, että sanon vaan näin, vaan se todella 

on totta, että omaisen näkökulmasta se tuntuu ja näkyy.  

Tärkeys näkyi myös siinä, että jokainen haastateltava omainen oli käynyt katso-

massa toimintakeskuksen näytelmät ja musiikkiesityksiä. Erittäin liikuttava tilanne 

oli sekä haastateltavalle että myös haastattelijalle, kun omainen kertoi kokemuksi-

aan näytelmän katsomisesta.  

Hirvittävän ihana kokemus, en olisi voinut uskoa, että tällaista voisi olla. Ihan 

käsittämätön, se oli niin hieno. Esiintyjät olivat niin innoissaan, kun saivat 

esittää sitä ja katsojia oli paljon. Itku silmässä molemmilla katsontakerroilla, 

oli koskettava tapahtuma. En ole koskaan ollut tällaisissa tapahtumissa en-

nen. 

Haastateltavat omaiset nostivat esille myös ohjaajien tärkeyden, ilman heitä luova 

toiminta ei olisi mahdollista. Omaiset pitivät myös hyvänä asiana sitä, että toimin-

takeskuksessa käy myös ulkopuolinen luovaan toimintaan pätevöitynyt ohjaaja.  

Olen tuttu ilmaisutaidon ohjaajan kanssa ennestään ja keskustellut ja kiitellyt 

häntä ja toivon, että hän jaksaa piiriä edelleen vetää.  

Omaiset pitivät tärkeänä myös sitä, että voivat vaihtaa ajatuksia ohjaajien kanssa 

ja Lehtimäen toimintakeskuksen ohjaajien kanssa se on helppoa ja välitöntä. Yksi 

haastateltavista omaisista pysähtyi kuitenkin miettimään ajatusten vaihtamista oh-

jaajien kanssa ja erityisesti sen vähyyttä omalta puolelta, hän totesikin näin:  

ei oo kyllä ollu puhetta. Pitää kyllä oikeen ottaakin puheeksi. 
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Kysyessäni olisiko omaisilla ehdotuksia siitä, mitä he toivoisivat jatkossa luovalta 

toiminnalta tai olisiko luovia toimintoja tarpeen tarjota myös vapaa-ajalla kodin ul-

kopuolella, he eivät osanneet ehdottaa mitään uutta. Omaiset kokivat myös, että 

tällä hetkellä ainakin toimintakeskuksen tarjoamat luovan toiminnan mahdollisuu-

det riittävät hyvin, jokaisen vammaisen kotona kuitenkin musiikin kuunteleminen 

on vahvasti läsnä. Sen sijaan luovaa toimintaa, etenkin musiikkia voisi lisätä. 

Omaiset olivat Lehtimäen toimintakeskuksen tarjoamaan toimintaan todella tyyty-

väisiä ja erityisen tyytyväisiä he olivat juuri luovan toiminnan osuuteen. Suurimpa-

na kiitoksen aiheena olivat näytelmät ja se, että vammaiset saavat esittää sitä 

yleisölle. Onnistumisen kokemukset ovat tärkeitä vammaiselle, kuten myös meille 

kaikille.  

Omaisille vammaisten tyytyväisyys ja innostus luovaa toimintaa kohtaan kantautuu 

selkeänä kotiin. Toimintakeskuksesta kotiuduttuaan heillä on suuri tarve kertoa 

päivän kuulumiset.  

Innoissaan kertoo juttuja tokesta ja aina kun tulee kotiin, niin ensimmäisenä 

selittää mitä on tehty.  

Perjantaipäiviä odotetaan jokaisen haastateltavan omaisen kotona kaikista eniten, 

näytteleminen ja tanssiminen ovat todella vieneet omaisen näkökulmasta vammai-

sen sydämen tällaista toimintaa kohtaan.  
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Johtopäätöksissä haluan korostaa tutkimuskysymyksieni ja niitä tukevan teorian 

kautta esille tulleita asioita. Tutkimuskysymykseni tässä tutkimuksessa olivat: Mikä 

merkitys luovalla toiminnalla on vammaiselle? Millainen merkitys vammaiselle 

suunnatulla luovalla toiminnalla on vammaisen omaiselle tai ohjaajalle? Onko 

vammaisen luovan toiminnan mahdollisuudella vaikutusta muille elämänalueille? 

Onko vammaisen luovan toiminnan madollisuudella vaikutusta vammaisen itsetun-

toon? Ennaltaehkäiseekö vammaisten luova toiminta syrjäytymistä?  

Tulevaisuutta ajatellen on tärkeää, että luovaa toimintaa tulisi ehdottomasti lisätä 

vammaistyössä, se tuli selkeästi esille teemahaastatteluissa. Luova toiminta avaa 

uusia toiminnan mahdollisuuksia vammaisten parissa ja tuo lisää mahdollisuuksia 

kanavoida tunteita. Taiteen tekemisellä ja ilmaisulla on tutkittu olevan terapeuttista 

vaikutusta ihmisen mieleen (Rankanen ym. 2009, 17; Uusikylä 2012, 11.) Luovaa 

toimintaa tulisikin olla esimerkiksi jokaisessa toimintakeskuksessa. Tutkimuskoh-

teessani Lehtimäen toimintakeskuksessa luovan toiminnan merkitys on ollut suuri, 

niin asiakkaalle, omaiselle kuin ohjaajallekin. Merkitys näkyy ohjaajan ja omaisen 

näkökulmasta muun muassa asiakkaan rohkeutena, sosiaalisuutena ja ryhmätyö-

taitoina. Asiakas kokee merkityksen myös rohkeutena ja tekemisen ilona, se on 

mukavaa.   

Minusta vammaistyön ei tarvitse syrjäytymistä ennalta ehkäistäkseen olla täysipäi-

väistä, tuottavuuteen pyrkivää ahertamista. Tähän yhtyivät myös haastateltavat 

ohjaajat. Tätä ajatusta tukee myös Ritvasen (2009) käsitys, hänen mukaansa syr-

jäytymisteemaa tulisi lähestyä ikään kuin hyvinvointipalveluiden kautta, eikä pel-

kästään taloudellisessa mielessä. Vammaisella tulisi siis olla mahdollisuus, niin 

halutessaan, hengähtää hetkeksi vaikka musiikin tai draaman parissa. Työtoiminta 

ja siihen osallistuminen on vammaisille todella tärkeää ja he kokevat sitä kautta 

itsensä tarpeellisiksi, mutta vähintäänkin yhtä tärkeää on tarjota luovan toiminnan 

mahdollisuuksia työtoiminnan ohelle, koska vapaa-ajalla siihen osallistuminen ei 

välttämättä ole mahdollista. Tutkimuksissa ilmeni ohjaajan mielipide siitä, että luo-
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va toiminta ennalta ehkäisee syrjäytymistä juuri lisääntyneen rohkeuden ja sosiaa-

lisuuden ansiosta ja vaikuttaa selkeästi samalla kaikkiin elämän osa-alueisiin.  

Lisääntynyt rohkeus ja sosiaalisuus auttavat vammaista selviytymään arkipäivän 

asioinneista ilman apua ja vammainen on oppinut myös luottamaan muihinkin ih-

misiin, kuin vain omaisiin. Luovan toiminnan merkitys on selkeä ja niin myös muille 

elämän alueille ulottuva vaikutus. Vammainen on saanut osakseen rohkeutta sosi-

aalisuuteensa, jolla puolestaan on valtava merkitys myös omaisen ja ohjaajan 

elämässä.  

Syy siihen, miksi minä ja tutkimukseni haastateltavat liputamme luovan toiminnan 

puolesta, on selkeää. Räsäsen (1999, 117-129) teoksesta käy ilmi juuri oleellinen 

huomio luovan toiminnan tarkoituksesta musiikkiterapian kautta, sillä on tarkoitus 

tukea kasvua ja kehitystä. Kun tarkastellaan luovan toiminnan osuutta itsetuntoon, 

siihen liittyvät vahvasti juuri yksilön kasvu ja kehitys. Itsetunnon havaitseminen on 

ollut tutkimuksen haastateltavien osalta ilmeistä. Itsetunto on noussut huomatta-

vasti, se näkyy muun muassa oma-aloitteisuuden lisääntymisenä, vastuunottami-

sena, oman osaamisen esilletuomisena ja arjen asioista selviytymisenä. Tutki-

muksessani kävi ilmi omaisen näkökulmasta se, että jo pienessäkin ajassa itsetun-

to voi nousta huomattavasti ja rohkeutta tulla lisää.  

Teemahaastatteluissa tuli esille se, että kun luovan toiminnan mahdollisuus on 

olemassa toimintakeskuksessa, sitä ei tarvita välttämättä vapaa-ajalla. Sellaisilla 

paikkakunnilla, joissa luova toiminta ei ole toimintakeskusten päiväohjelmassa, 

olisi varmasti vapaa-ajalla tapahtuva luova toiminta tervetullutta. Tasavertaisuus 

tulee näkyä osallistumisen mahdollisuutena sekä vammaisen katsojan että tekijän 

näkökulmista katsottuna (Loijas & Merentie 1995; Virtanen 2010, 18-19.) Vammai-

sen asuinpaikkakunnalla on siis merkitystä. Vammaisen mahdollisuudet toteutuvat 

eri tavoin eri kunnissa, vaikka lakiin pohjautuvat edut ja mahdollisuudet tulisivatkin 

olla samankaltaisia. Minun mielestäni tämän tutkimuksen myötä esille tulleiden 

merkitysten myötä, jokaisella paikkakunnalla tulisi olla ainakin jonkin verran vapaa-

ajan toiminnan tarjontaa myös erityisryhmille, siinä missä muille ihmisille. Oli se 

sitten kunnan vapaa-aikatoimen, kansalaisopiston tai jonkin järjestön järjestämää 
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palvelua, niin uskon, että toiminnoille olisi tilausta ja sitä myöden käyttäjiäkin. Toi-

minta olisi suunnattu erityisryhmille, sinne olisi siis matala kynnys mennä. 

Sosiaalialan työn ja luovan toiminnan yhdistämiseksi on edelleenkin tehtävä töitä, 

jotta se toteutuisi jokaisen vammaisen kohdalla tasa-arvoisesti, mutta uskon, että 

siihen on täydet edellytykset. Itse olen tuonut rohkeasti esille työpaikoissani luovan 

toiminnan mahdollisuuksia ja aloittanut niiden mahdollistamisen, ellei niitä aiemmin 

ole kyseisessä paikassa ollut. Suurin ilonaihe on ollut se, kun on saanut huomata, 

että luovat toiminnot ovat jatkuneet paikoissa, joissa en enää ole työskennellyt. 

Tilausta ja tarvetta on selkeästi ollut, kertoivat myös haastateltavat ohjaajat. Kerä-

nen ym. (2001,107-114) toteavatkin teoksessaan hyvin draamasta, että se ei vaadi 

taiteellista lahjakkuutta, tärkeämpää on saada kokeilla erilaisia rooleja ja kokea 

helpotuksen tunnetta draaman avulla.  

Vammaisten luovan toiminnan ohjaajakokemukseni ja tutkimukseni kautta voinkin 

puhua luovien toimintojen vahvistavasta voimasta. Asia tulee myös esille Keräsen 

(2001, 107-114) teoksessa draamasta puhuttaessa, asettuminen rooliin auttaa 

monissa pulmatilanteissa, oman elämän näkeminen uudella tavalla voi olla ratkai-

su ongelmiin. Haastattelut antavat myös käsityksen luovan toiminnan vaikutuksis-

ta. Se lisää vammaisen rohkeutta ja luo ryhmähenkeä sekä toimii tukena ja vasta-

painona arjelle. Erilaisten luovan toiminnan menetelmien avulla, voidaan rikastut-

taa vammaisen elämää valtavasti. Rautiainenkin (2005, 23) korostaa teoksessaan 

sitä, että yksilö tulee kohdata juuri sellaisena ihmisenä, kuin hän sillä hetkellä on ja 

korostaa hänen positiivisia voimavarojaan. Mielestäni juuri positiivisten voimavaro-

jen korostaminen luo uskoa ja antaa yksilölle voimaa.  
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10  POHDINTA 

Sosionomikoulutus antaa hyvät valmiudet toimia erilaisten asiakasryhmien parissa 

ja minulle erityisesti vammaistyö on lähellä sydäntä. Koulutusohjelmassa sektoroi-

tuminen tiettyyn asiakasryhmään syventää tietoa ja lisää valmiuksia entisestään 

toimia kyseisen asiakasryhmän parissa. Mielestäni koulutus avaa myös uusia nä-

kökulmia työelämää ajatellen, vaikka työkokemusta onkin jo karttunut ennen kou-

lutuksen alkamista. Palvelujärjestelmän tunteminen ja asiakastyön osaaminen 

ovat sosionomi (AMK) tutkinnon kompetensseja (Esitys sosionomi AMK - tutkinnon 

kompetensseista 2010), jotka määrittävät hyvin paljon työskentelyä vammaisten 

parissa. Kokonaisvaltainen tuki ja turva vaativat sen, että tunnet asiakkaan sekä 

hänen mahdollisuudet erilaisissa elämäntilanteissa. Koulutus on lisännyt myös 

valmiuksia eettiseen ajatteluun, joka on minusta erittäin tärkeää sosiaalialan työs-

sä. Eettinen ajattelu on lisääntynyt entisestään ja omalla kohdallani asiakkaan yk-

silöllinen huomioiminen on parantunut. Kukaan ei saa sekoittua massaan, jokaisel-

la tulee oikeus olla yksilö.  

Sosionomi (AMK) koulutus antaa myös tietyllä tapaa valmiuksia käyttää luovaa 

toimintaa hyväksi työssä. Koulutus ei suoranaisesti tee kenestäkään luovan toi-

minnan ohjaajaa, mutta ne jotka siitä ovat kiinnostuneita antaa koulutus hyvän 

mahdollisuuden käyttää luovan toiminnan elementtejä työelämässä. Koulutuksen 

akana on mahdollisuus opiskella luovan toiminnan menetelmiä, muun muassa kä-

dentaitoja ja draamaa. Olen iloinen siitä, että saan tehdä opinnäytetyöni minulle 

tärkeästä aiheesta ja saan työssäni tuoda esille koulutuksen antia luovan toimin-

nan menetelmistä.  

Omaa opinnäytetyön prosessia kuvaan mielenkiintoiseksi matkaksi. Tämä on mi-

nun toinen ammattikorkeakoulun opinnäytetyö, mutta se ei tee prosessia silti yh-

tään helpommaksi. Kirjoittaminen ja varsinkin teorian tutkiminen oli aikaa vievää ja 

raskasta työtä. Tutkimuksellisen näkökulman yhdistäminen teoriatietoon asettaa 

tietyt vaatimukset, joidenka täyttäminen vaatii kriittistä tarkastelua lähteiden suh-

teen ja rajatussa aiheessa pysymistä. Itse olen varsin pohtiva luonne, jotenka se 

aiheuttaa tähän prosessiin oman lisän. Saatan pohtia lukemaani pitkäänkin, ennen 
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kuin puen sen sanoiksi paperille oman tutkimusmateriaalini nojaten. Sitten kun 

visio selkeytyy, kirjoitan sen kerralla. Oman opinnäytetyöni aihe on vahvasti sitä, 

mitä haluan tulevaisuudessa tehdä. Se ei välttämättä ole helpottava tekijä tässä 

prosessissa, koska aiheen tuttuus käytännössä on välillä esteenä uusille näkökul-

mille. 

Opinnäytetyöprosessiin ja koko opiskeluun vaikuttaa myös koulun ulkopuolinen 

elämä. Aikuisopiskelijan elämään mahtuu mukaan paljon muutakin, kuin vain 

opinnot. Täytyy sanoa, että loppuaika opinnoista ja opinnäytetyön kirjoittaminen on 

käynyt työstä ehkä jopa työlääksi. Mutta toisaalta sitä tasapainottelua se on työn ja 

arjenkin yhteensovittaminen. Välillä on ylämäkiä, mutta alamäkikin koittaa aika-

naan.  

Tulevaisuudessa haluan ainakin itse olla tarjoamassa vammaisille osallistumisen 

mahdollisuuden luovien toimintojen osalta. Jokainen voisi pienellä teolla olla aut-

tamassa kaikkien osallistumismahdollisuutta. On ihan eri olla yhteiskunnassamme 

vammainen kuin terve yksilö. Periaatteessa meitä kaikkia koskettavat samat oi-

keudet ja velvollisuudet, mutta kuinka ne toteutuvat, ei olekaan itsestäänselvyys. 

Tasa-arvoisuus, erilaisuus, esteettömyys, syrjäytyneisyys nämä kaikki käsitteet 

ovat nykypäivänä kaikille yhteiskunnassamme tuttuja, mutta ne eivät kaikilta osin 

aina näy arjessamme. Kun avaat kirjaston oven tai lasket rappusia alas teatterissa 

oikeaa penkkiriviä etsien, oletko tullut ajatelleeksi, kuinka siitä suoriutuu pyörätuo-

lissa istuva. En tarkoita sitä, että meidän jokaisen tulisi arjessamme ajatella aina 

muita etusijalla, mutta välillä sitä ainakin itse pysähtyy ajattelemaan esimerkiksi 

tietyn tilan toimivuutta tai palvelun suppeaa osallistumismahdollisuutta. Se mitä me 

ainakin voimme kaikki tehdä, on avun antaminen sillä hetkellä kun sitä tarvitaan.  

Olen iloinen siitä, että enenevissä määrin vammaiset ovat tervetulleita myös sel-

laisiin toimintoihin, jotka eivät ole heille varsinaisesti suunnattu, kuten Kansalais-

opistojen palvelut. Itse olen esimerkiksi mielelläni ottanut näytelmäpiiriini mukaan 

näkövammaisen tytön. Erilaisuus on pelkästään rikkaus luovan toiminnan ryhmis-

sä. Kaikki voivat toimia ryhmässä tasavertaisina jäseninä, eikä kenenkään tarvitse 

olla toistaan parempi tai heikompi. Luovissa toiminnoissa yleensäkin, jokainen voi 

kokea onnistumisen tunteita, saada lisää rohkeutta ja voimaantua luovuudesta. 
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LIITTEET 

Liite 1. Haastattelulomakepohja ohjaajille 

Lehtimäen toimintakeskus 

Olen Tanja Vuorela Sosionomi (AMK) opiskelija Seinäjoen ammattikorkeakoulus-
ta. Tutkin opinnäytetyössäni luovan toiminnan mahdollisuuksia ja sen vaikutuksia 
vammaisten parissa, jonka vuoksi haastattelen vammaisia, omaisia ja ohjaajia.  

Haastatteluun vastataan nimettömästi.  

Vastauksia käytän ainoastaan opinnäytetyössäni. Kenenkään vastaus ei tule suo-
raan opinnäytetyötekstiini ja ei näin ollen ole tunnistettavissa.  

Kiitos! 

 

– Työnkuvasi vammaisten luovan toiminnan ohjaajana/ohjaajana? 

– Millaista luovaa toimintaa/toimintaa ohjaat vammaisille? 

– Mitä muuta työtehtäviisi kuuluu? 

– Kauanko olet työskennellyt vammaisten parissa? 

– Kauanko olet ohjannut luovaa toimintaa? 

– Mitä haasteita luovan toiminnan ohjaamisessa on? 

– Miten toimintaa voisi kehittää? 

– Miten vammaiset kokevat luovan toiminnan 

– Millaisia vaikutuksia luovalla toiminnalla on vammaisiin? 

– Miten tärkeänä pidät luovan toiminnan järjestämistä vammaisille? 

– Oletko keskustellut luovan toiminnan vaikutuksista muiden ohjaajien 

kanssa? Miten tärkeänä muut työntekijät pitävät luovaa toimintaa? 

– Millaista palautetta luovasta toiminnasta olet saanut vammaisilta? 

– Onko osa vammaisista jäänyt pois luovasta toiminnasta? Jos niin miksi? 

– Mikä luova toiminta erityisesti kiinnostaa vammaisia? Kerro esimerkkejä. 
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Liite 2. Haastattelulomakepohja omaisille 

Lehtimäen toimintakeskus 

Olen Tanja Vuorela Sosionomi (AMK) opiskelija Seinäjoen ammattikorkeakoulus-
ta. Tutkin opinnäytetyössäni luovan toiminnan mahdollisuuksia ja sen vaikutuksia 
vammaisten parissa, jonka vuoksi haastattelen vammaisia, omaisia ja ohjaajia.  

Haastatteluun vastataan nimettömästi.  

Vastauksia käytän ainoastaan opinnäytetyössäni. Kenenkään vastaus ei tule suo-
raan opinnäytetyötekstiini ja ei näin ollen ole tunnistettavissa.  

Kiitos! 

 

– Oletko ollut seuraamassa omaisesi luovan toiminnan kerhoa/piiriä yms. 

tai ollut katsomassa valmista tuotosta?  

– Millaisena koit tapahtuman/tuotoksen, mitä ajatuksia se herätti? 

– Millaisia tuotoksia/esityksiä toivoisit jatkossa? 

– Omaisesi/läheisesi harrastama luova toiminta 

– Kuinka kauan omaisesi on harrastanut luovaa toimintaa ja mitä? 

– Oletko tyytyväinen omaisen näkökulmasta tähän harrastukseen? 

– Miten tärkeää omaisellesi on osallistuminen luovaan toimintaan? 

– Oletko huomannut omaisessasi mitään muutoksia luovan toiminnan myö-

tä, jos niin millaisia? 

– Oletko vaihtanut ajatuksia omaisesi luovan toiminnan ohjaajan kanssa? 

Jos niin millaisista asioista? 

– Miten vammaisten luovaa toimintaa mielestäsi voisi kehittää? 
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Liite 3. Haastattelulomakepohja vammaisille 

Lehtimäen toimintakeskus 

Olen Tanja Vuorela Sosionomi (AMK) opiskelija Seinäjoen ammattikorkeakoulus-
ta. Tutkin opinnäytetyössäni luovan toiminnan mahdollisuuksia ja sen vaikutuksia 
vammaisten parissa, jonka vuoksi haastattelen vammaisia, omaisia ja ohjaajia.  

Haastatteluun vastataan nimettömästi.  

Vastauksia käytän ainoastaan opinnäytetyössäni. Kenenkään vastaus ei tule suo-
raan opinnäytetyötekstiini ja ei näin ollen ole tunnistettavissa.  

Kiitos! 

 

– Tiedätkö mitä tarkoitetaan luovalla toiminnalla? (Jos ei tiedä, niin haastat-

telija kertoo lyhyesti) 

– Millaiseen luovaan toimintaan olet osallistunut ja missä? Kerro esimerkke-

jä; kerhot, esitykset tms. (Onko sitä voinut aina harrastaa esimerkiksi tääl-

lä toimintakeskuksessa?) 

– Oletko pitänyt siitä? Jos olet pitänyt siitä, niin miksi? 

– Mikä toiminta on ollut erityisen mukavaa? 

– Mistä toiminnasta et ole pitänyt? Kerro esimerkkejä molemmista. 

– Aiotko jatkaa luovan toiminnan harrastustasi? Täällä vai jossain muualla? 

– Oletko mielestäsi saanut aivan uudenlaisia kokemuksia luovasta toimin-

nasta?  

– Jos olet, niin millaisia? Miltä se on tuntunut? 

– Mitä olet oppinut luovasta toiminnasta? (Oletko esimerkiksi mielestäsi tul-

lut rohkeammaksi harrastuksesi myötä?) 

– Oletko saanut ohjaajiltasi, omaisiltasi tai muulta yleisöltä palautetta har-

rastuksesi myötä? Joko esityksistä tai muuten vain? 

– Millaista palautetta olet saanut, mitä he ovat sinulle sanoneet? 

– Haluatko sanoa vielä lopuksi jotain itsestäsi tai luovasta toiminnasta? 
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Liite 4. Sopimus opinnäytetyöstä 
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Liite 5. Tutkimuslupahakemus 

 


