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Valokuva, -peili jolla on muisti, on kahden nuoren tytön valokuvausmatka itsen-
sä tarkasteluun ja itsensä näkemiseen arvokkaana yksilönä. Tytöt ovat sijais-
huoltoon sijoitettuja nuoria, joiden elämän historiasta kumpuaa surua ja käsitte-
lemättömiä tunteita. Omakuva menetelmä aukaisee tytöille mahdollisuuden 
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Heiltä tulleet vastaukset osoittavat kuinka valokuvaus menetelmä, sosiaalipe-
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“Photograph, -mirror with a memory”, is a photographic journey of two young 

females self -portrait of introspection and self worth. Characters are individuals 

placed on foster care whose life is mixed feelings of sadness and unprocessed 

emotions. Self portrait -method gives a chance to see self as a value person 

and provides support for inner strength, bravery and comfort for young person’s 

development to young adult. 

 

This method is based on powerful photography where the key elements are so-

cial pedagogy dialog and interaction. The method also encourages person to 

take part in inclusion and autonomy defiding which way they wish to be por-

trayed. During this process is hugely important to build a confidential relation-

ship between photographer and young person who both display open dialogue 

during the study. 

 

The final thesis of my work is qualitative and functional. I have taken part both 

photography and arranging photographic exhibition. My research task was to 

find out how self portrait method works in person in foster care and how photog-
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and interviewing both foster cared individuals and employees of this profession I 

have been able to collect study material for my thesis. 
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ing that creativity methods are applicable methods for Bachelor of social work.  
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ALKUSANAT 

 
 
 
Kiiruhdan hitaasti lähemmäs,  
tunnistan kasvot tutut. 
Olen nähnyt hänet  
monesti elämäni aikana. 
 
Hän on tullut minua vastaan 
ollessani surussa, ahdistuksessa, 
hän on tullut minua vastaan 
iloni hetkissä, muistoissa kauniissa. 
 
Kuvan kasvot olen minä, 
kuva on minun peilini,  
jota ihmeissäni tarkkailen  
sormella sivellen.  
 
En ole tuntenut häntä aiemmin näin 
en ole katsonut 
silmiini rehellisesti 
nähdäkseni sen kaiken 
mitä oikeasti olen.  
 
 
 
 
 
 
Sari Lehtimäen Peilikuva-runoa mukaillen. (runotalo)  
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1. JOHDANTO 

 

 

Oletan, että meistä jokaisesta on otettu valokuvia elämämme aikana ja että jo-

kaisella on erityinen valokuva, jota katselee mieluusti pitkään ja joka herättää 

tunteita. Valokuvaan piirtyy muistoja, jotka palautuvat mieleen valokuvaa tarkas-

tellessa. Ovat muistot sitten kuvan katsojalle kauniita tai kipeitä, ovat ne muisto-

ja jotka peilaavat kuvan katsojan elämää. Valokuvaukseen liittyy valtaa määrit-

tää miten tilanteen muisto tallennetaan kuvaan. Valokuvaaja voi heijastaa ku-

vaan oman mielenmaiseman tuntemuksia ja rajata kuvia oman mieltymyksen 

mukaan jolloin kuvaan piirtyy valokuvanottajan näköinen kuva. Entä kun ku-

vanoton määrittää kuvattava? Hän kertoo kuvaajalle, miten haluaa tulla kuva-

tuksi ja mitä kuvassa näkyy. Puhutaan voimauttavan valokuvauksen menetel-

mästä.  

 

Olen ollut yläasteelta saakka kiinnostunut valokuvaamisesta. Olen aloittanut 

kuvaamisen luontokuvista ja siirtynyt kiinnostuksen perässä harrastusmielessä 

kuvaamaan rakenteita ja ihmisiä. Kiinnostuin voimauttavan valokuvauksen maa-

ilmasta vuonna 2010, kun sain ensimmäisen kerran käsiini Maailman ihanin 

tyttö- kirjan. Kirja avasi minulle täysin uuden maailman, jossa yhdistyi taidevalo-

kuvaus lastensuojelutyöhön. Vuonna 2011 hain sosiaalialan koulutukseen ja jo 

tällöin sisälläni kyti ajatus valokuvaus menetelmän käyttämisestä lastensuoje-

lussa. Mutta kuinka, se oli vielä erittäinkin epäselvää. 

 

Epäselvyys ratkesi, kun sosiaalialan koulutus tarjosi minulle mahdollisuuden 

kokeilla voimauttavan valokuvauksen menetelmiä itseeni. Koin menetelmien 

käytön hyvin eheyttäväksi ja ravitsevaksi. Oman kokemukseni kautta sekä me-

netelmän läpikäyneenä, ajatuksiini nousi valokuvaus menetelmän käyttö sijais-

huoltoon sijoitettujen nuorten kanssa. Kurssin myötä opinnäytetyöni aihe nousi 

minulle helposti ja sydämeni paloi halusta päästä valokuvaamaan ja ennen 

kaikkea tekemään kokemuksellista työtä nuorten parissa. 
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Toiminnallisen opinnäytetyön prosessin selkärankana ovat sosiaalipedagogia ja 

voimaannuttava valokuvaus. Sosiaalipedagogiikan sydän on vuorovaikutukseen 

perustuvassa dialogissa, joka on parhaimmillaan avointa. Avoimessa dialogi-

sessa suhteessa vallitsee luottamus ja yhteisymmärrys päämäärästä. Hyvässä 

dialogissa kuuntelija osaa antaa puhujalle tilaa ja kuunnella aidosti. Sosiaalipe-

dagogisessa työotteessa käytetään paljon luovia menetelmiä. Luovat menetel-

mät lisäävät asiakkaan kokemuksellisuutta ja edes auttavat henkisessä kasvus-

sa. Menetelmien tarkoituksena on osallistaa toimintaan ja tavoitella asiakkaan 

itseohjautuvuutta.   

 

Opinnäytetyön prosessissa käytän luovana menetelmänä valokuvausta. Valo-

kuvaan omakuva-menetelmää käyttäen kahta sijaishuoltoon sijoitettua nuorta. 

Valokuvaus prosessin ajatuksena on osallistaa nuoret prosessiin jossa heidän 

huomionsa kiinnittyy itseensä ja omaan kasvuun. Omakuva menetelmän kautta 

heillä on mahdollisuus tarkastella itseään avoimesti valokuvien kautta. Kuvien 

tarkastelun yhteydessä he saavat arvostavaa katsetta, jonka syvimpänä ajatuk-

sena on eheyttää nuoren itsetuntoa. Kuvien myötä heillä olisi mahdollisuus ko-

kea onnistumista ja nähdä itsensä arvokkaana ihmisenä.  
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2. TUTKIMUSPROSESSI 

 

 

2.1. Prosessin lähtökohta 

 

Olen aina ollut kiinnostunut valokuvista ja valokuvauksesta. Valokuvissa minua 

kiehtoo kuviin tallennettu hetki, vahvasti läsnä oleva pysäytetty aika. Hetken 

tallentaminen valokuvaan on yhtä arvokas silloin, kun kyseessä omakuva tai 

maisemakuva; sillä kuva itsessään kertoo kuvan katsojalle tarinan. Tutustuin 

voimakuvien käyttöön valokuvaus työvälineenä sosiaalialalla kurssilla. Kurssilla 

tutustuimme eri voimaannuttavien valokuvausmenetelmien käyttöön kuvaamalla 

ja kuvattavana olemalla. Kurssi oli henkilökohtaisesti erittäin voimauttava, sillä 

käsittelin kurssin aikana uskomattoman määrän tuntemuksia uskaltautumalla 

muiden arvostavan katseen eteen. Valokuvaus kurssin loppuvaiheilla, valoku-

vausmenetelmästä oli tullut minulle tärkeä. Sisälläni paloi halu valokuvata voi-

mauttavaa menetelmää käyttäen ja tuoda näin esille ihmisten kauneus. Voi-

mauttava valokuvaus on taidekasvatus menetelmä, jota voi käyttää jokainen 

ensin käytyään omakohtaisesti läpi menetelmän tasot joita ovat omien kuvien 

tutkiminen, omankuvan kohtaaminen sekä kokea kuvattavana oleminen.  

 

Valokuvaustyöskentely perustuu muun muassa Miina Savolaisen kehittelemään 

voimauttavaan (empowerment) valokuvausmenetelmään, jota voi käyttää peda-

gogisena ja terapeuttisena menetelmänä. Savolainen julkaisi vuonna 2008 

Maailman ihanin tyttö- kirjan, joka on yhteisöllinen valokuvataideprojekti. Projek-

tissa Miina Savolainen kuvasi vuosien ajan kymmentä Hyvösen lastenkotiin si-

joitetun nuoren kasvutarinaa. Vuosien varrella nuorten käsitys itsestään eheytyi. 

Omakuva- menetelmä auttoi nuoria näkemään oman kauneutensa; oman muut-

tuneen käsityksen, että muiden arvostavan katseen saattelemana. (Voimautta-

vavalokuva).  

 

Opinnäytetyössäni valokuvaan kahta ammatillisessa perhekodissa asuvaa 

nuorta. Tarkastelen valokuvauksen kautta kuinka arvostava katse, nuorelle an-

nettu yksilöllinen aika sekä nuoren osallisuus; suunnittelu, valokuvaajan ohjaus 
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ja kuvattavana oleminen, vaikuttavat perhekotiin sijoitettuun nuoren yksilölliseen 

kehittymiseen.  

 

 

2.2 Tutkimuskysymys- ja menetelmä 

 

 

Kuinka omakuva- työskentely soveltuu sijaishuoltoon sijoitetun nuoren kanssa 

työmenetelmäksi? 

 

Jaoin tutkimuskysymyksen vielä kahteen alaosaan, jotka helpottavat tutkimus-

kysymyksen analysointia: 

 

1. miten nuoret hyötyvät valokuvausprosessista? 

2. kuinka itse ohjaajana kehityn valokuvaus menetelmän käyttäjänä? 

 

Tutkimuskysymyksen tavoitteena on selvittää, että miten omakuva- työskentely 

soveltuu sijaishuoltoon sijoitetun nuoren kanssa tehtäväksi menetelmäksi ja 

miten nuori hyötyy osallisuudestaan valokuvausprosessiin. Miten valokuvaus 

vastaa sijoitettujen nuorten mahdolliseen tarpeeseen tulla nähdyksi ja mitä re-

sursseja vaaditaan työmenetelmän käyttäjältä.  

 

Opinnäytetyöni on laadullinen ja perustuu toimintatutkimukseen. Toimintatutki-

muksella pyritään tekemään käytäntöön kohdistuva interventio eli pyritään taval-

la tai toisella vaikuttamaan tutkimuskohteeseen positiivisella tavalla. Kyseessä 

on toiminnallinen opinnäytetyö, sillä menetelmän kokeiluun osallistuvat nuoret 

(tutkittavat) ja ohjaaja (tutkija itse). (Eskola & Suoranta 1998, 128-129.)  

 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkijalla on vapaus suunnitella tutkimuksen luonne 

ja toteutus. Opinnäytetyön toiminnallinen osuus etenee toimintatutkimuksen 

määrittelemissä sykleissä; suunnittelu, sosiaalinen toiminta, havainnointi ja ref-

lektointi. (Heikkinen & Rovio & Syrjälä 2006, 79). Toimintatutkimus on minulle 

itselleni kasvuprosessi; kuinka kehityn valokuvausmenetelmän käyttäjänä, oh-
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jauksessa ja valintojen edetessä. Aineiston keräystapani on kvalitatiivinen sillä 

kerään aineiston valokuvilla, haastatteluilla ja havainnoinnilla. Kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa aineiston keruun kannalta tutkija itse on tärkein tutkimusväline. 

(Grönfors 1982, 13.) 

 

Toimintatutkimuksessa pyritään osallistujien että tutkijan voimaatumiseen ja 

emansipaatioon (vapautuminen jostakin). Tutkijalle voimaatuminen tapahtuu 

prosessin myötä, sillä toimintatutkimus on yleensä tärkeä tutkimuksen tekijälle. 

Tutkimusprosessiin osallistuneet yleensä kokevat vapautumisen prosessin ai-

kana, he alkavat luottamaan omiin kykyihinsä sekä uskaltavat ilmaista itseään 

omalla persoonallisella tyylillään. (Heikkinen & Rovio 2006, 114). Emansipaatio 

näkyi hyvin nuorten kohdalla kuvausten edetessä. 

 

Teen toiminnallisen opinnäytetyön yhdessä sijaishuoltoon sijoitettujen nuorten 

kanssa, jotka ovat lastensuojelun asiakkaita. Heidän yksityisyytensä huomioon 

ottaen olen työssäni huomioinut eettiset kysymykset. Koko prosessin ajan tulee 

minun kunnioittaa nuorten ihmisarvoa sekä palauttaa mieleeni, että kuinka nuo-

ret hyötyvät osallisuudestaan sekä mitä haittaa tästä voi heille olla. Koska ku-

vaan kahta alaikäistä ja lastensuojelun asiakkuuteen kuuluvaa nuorta, olen ky-

synyt luvat kuvan ottamisiin sekä opinnäytetyöhön osallistumiseen nuorilta itsel-

tään, heidän vanhemmiltaan, perhekotivanhemmilta sekä sosiaalityöntekijöiltä. 

Eettisiin periaatteisiin kuuluu, että tutkimukseen osallistujille kerrotaan tutkimuk-

sen luonteesta ja tavoitteista, sekä heillä tulee olla anonyymisuoja vastauksia 

antaessaan. (Eskola & Suoranta 1998, 52–53). Eettisyyteen ja moraaliin poh-

jautuen olen tehnyt työssäni valintoja, joilla turvaan nuorten yksilösuojan nyt ja 

tulevaisuudessa. 

 

 

2.3 Aineiston keräämisen menetelmät, analyysi ja luotettavuus 

 

Ennen valokuvausprosessin aloittamista tutustuin valokuvaterapian teoriaan ja 

voimauttavan valokuvauksen maailmaan. Koska voimauttava valokuvaus on 

pedagoginen työväline, avasin itselleni myös sosiaalipedagogiikan teorian ja 
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valokuvaukseen soveltuvat teemat. Opinnäytetyöni toiminnallinen osuus on teh-

ty yhdessä sijaishuoltoon sijoitettujen nuorten kanssa, joten käsittelen työssäni 

sijaishuollon ja ammatillisen perhekodin piirteitä kevyesti.  

 

Toiminnallisessa osuudessa käytin aiheisiin orientoinnissa mielikuvaharjoituk-

sia. Mielikuvaharjoituksen tarkoituksena on saada nuori rentoutumaan sekä 

matkaamaan ajatuksin paikkaan, jossa hän tuntee olevansa vahva, turvassa ja 

jossa hän kokee lohtua. Näiden teemojen kautta nuori avullani suunnitteli kuva-

usmaisemat ja puitteet. Tärkeää kuvauksissa oli prosessinomaisuus, joka kesti 

yhteensä 7 kuukautta. Olin nuorten kanssa dialogissa koko työskentelyn ajan, 

alkurentoutuksesta valokuvien tarkasteluun. Vuorovaikutus minun ja nuoren 

välillä oli avointa, sillä olemme tunteneet toisemme keväästä 2012 lähtien. Va-

lokuvausten loputtua pidimme nuorten kanssa valokuvausnäyttelyn perhekodin 

tiloissa. Useamman viikon kulutta näyttelypäivästä, tapasin tytöt vielä loppukes-

kustelun merkeissä, jossa muistelimme yhteistä matkaamme valokuvauspro-

sessin parissa. Loppukeskustelussa kävimme läpi teemoittain, rohkeus, voima 

ja lohtu kuvaukset laatimani rungon kautta. 

 

Valokuvausprosessin vaikuttavuutta selvensin kolmella tasolla; oma havainnoin-

tini prosessityöskentelyssä, nuorten kokemukset sekä perhekodin työntekijän 

havainnot arkielämässä prosessin aikana. Havainnoin nuoria lähes taukoamatta 

yhteistyömme aikana. Havainnointi on eleiden, tekemisen ja tunteiden seuraa-

mista ja se ei saa häiritä havainnoitavan luonnollista olemista. Havainnointi ta-

pahtuu omin silmin tai työvälineen kautta. (stat).  

 

Havainnoinnissa tutkija on välillä osallinen tekemiseen, jolloin hän tekee muis-

tiinpanot havainnoistaan myöhemmin. Välillä tutkija voi kirjata havainnointejaan 

tarkkailijan asemasta, jolloin hän ei osallistu itse tekemiseen. Olennaista on kui-

tenkin ylläpitää päiväkirjaa havainnoista, jolloin havainnointien purku on hel-

pompaa. Havainnointipäiväkirjaa käytetään muistin tukena tai kerättyjä muistiin-

panoja voi analysoida sellaisenaan. Toimintaan osallistuvalla jää näkemättä 

tapahtumat havainnoitsijan näkökulmasta. (Heikkinen ym. 2006, 106). Oma ha-

vainnointini tapahtui kameran välityksellä. Vaikka osallistuin toimintaan, olin silti 
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havainnoitsijan asemassa. Kirjasin havainnointipäiväkirjaa kotiin päästyäni. Päi-

väkirjaan kerätään tietoa viitekehyksen mukaisesti eri teemoittain. (Heikkinen 

ym. 2006, 107). Itse kirjasin päiväkirjaan päivän tapahtumat ja keskusteluiden 

pätkiä, joita pystyin kirjaamaan kun katselimme kuvia. Kirjasin päiväkirjaan 

myös havainnointini nuorten itseohjautuvuudesta ja itsensä näkemisestä kuvien 

tarkkailussa sekä pieniä yksityiskohtia, kuten sanoja että tuntemuksia. 

 

Haastattelu tapahtuu tutkijan toimesta jonka avulla tutkija selvittää vastaukset 

kysymyksiinsä. Haastattelut ovat pitkälti vuorovaikutuksellisia keskusteluhetkiä, 

joissa haastateltava vain johdattaa keskustelua avaavin kysymyksin. Haastatte-

lu on yleensä ennalta suunniteltu sekä haastateltavan tehtävä on pitää keskus-

telu yllä ja keskusteltavassa teemassa. Haastattelumuotoja on useita. (Eskola & 

Suoranta1998, 86- 87).  

 

Haastattelulla pystyin tarkentamaan nuoriin kohdistuvaa havainnointiani. Kuvia 

tarkastellessamme haastattelin tyttöjä tuntemuksista kuvauksiin ja teemaan liit-

tyen. Heikkinen ym. (2006, 110) kirjoittaa että tutkijan olisi hyvä tehdä stimu-

loivia haastatteluita, joilla tutkija palauttaa toimintaan osallistuneen mieleen ai-

emmin tapahtuneet asiat. Stimuloivissa haastatteluissa voidaan käyttää apuna 

äänitteitä tai videota, me käytimme valokuvia. Nuorten loppukeskustelu eteni 

teemahaastattelun rungolla. Teemahaastattelussa käytetään runkoa, joka on 

muodostunut toiminnan yhteydessä. Teemahaastattelun avulla pystyin verta-

maan stimuloivista haastatteluista saamiani vastauksia. Vertailussa oli proses-

sin aikana tapahtuneet muutokset. (Heikkinen 2006, 110). Haastattelin perhe-

kodin työntekijän avoimen haastattelun periaatteella hänen huomioistaan nuo-

riin kohdistuen. Työntekijän haastattelu perustui muutamaan avaavaan kysy-

mykseen, joiden kautta sain vastauksen kuinka valokuvausprosessi on näyttäy-

tynyt nuorissa prosessin aikana. (Heikkinen ym. 2006, 110). 

 

Opinnäytetyöni on toiminnallinen ja olen käyttänyt aineiston keräysmenetelmä-

nä kvalitatiivista tapaa. Analysointi tapahtui teorioiden sekä toiminnan pohjalta. 

Analysoinnilla saadut tulokset ovat luottamuksellisia sillä aineiston keruun olen 

suorittanut itse osallistumalla toimintaan sekä havainnointiin. Huomioitavaa on 
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toki nuorten uskallus kertoa tuntemuksistaan aidosti. Toisinaan jutellessamme 

tuntui, että sanat olivat vähissä ja jouduin onkimaan informaatiota ja tuntemuk-

sia. Osittain tämä saattoi vaikuttaa saamiini tuloksiin valokuvauksen hyödystä 

heidän kohdallaan.  
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3. LASTENSUOJELU 

 

 

3.1 Lastensuojelun sijaishuolto 

 

Lastensuojelu perustuu lapsikeskeiseen perhelähtöisyyteen. Lapsi on huolen 

keskiössä ja lapsen vanhemmilla että huoltajilla on ensisijainen vastuu turvata 

lapsen kasvu ja hyvinvointi. Lastensuojelun tehtävänä on tukea vanhempia ja 

huoltajia lapsen kasvatuksessa tarjoamalla perheelle sopivia tukitoimia ja palve-

luita. Lastensuojelua ovat avohuollon tukitoimet, lastensuojelutarpeen selvitys, 

lapsen kiireellinen sijoitus, sijaishuolto, huostaanotto ja jälkihuolto. Lastensuoje-

lu on lakisääteistä ja sen tulee toteuttaa YK:n Lasten oikeuksien sopimusta.  

(Bardy 2009, 39.) Erityisesti lastensuojelussa kiinnitetään huomio lapsenhuolto-

lakiin (LHL), lastensuojelulakiin (LSL), sosiaalihuollon asiakaslakiin (SHAL) ja 

rikoslakiin (RL). (Mahkonen 2008, 41). 

 

Lastensuojelulaki 2007/417 1:1 § Lain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus 

turvalliseen ympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä 

erityiseen suojeluun. (Finlex. Lastensuojelulaki. 2014).  

 

Sijaishuolto merkitsee perheille ja perheiden sisällä hyvin erilaisia tunteita, rat-

kaisuja ja kokemuksia. Osa perheistä voi tuntea häpeää ja pelkoa, osalle sijoi-

tus on huojentava helpotus. Lapselle sijoitus merkitsee aina isoja muutoksia. 

Sijoitus voi olla lyhytaikainen tai varttuminen vauvasta aikuisikään perhe- tai 

laitossijoituksessa. Lapsen sijoittamisella kodin ulkopuolella pyritään takaamaan 

lapselle vakaat ihmissuhteet ja ennen kaikkea turvallinen kasvuympäristö. Kal-

toinkohtelua kokenut lapsi saa harvoin kokea turvallista kiintymyssuhdetta, joten 

vakaassa kasvuympäristössä lapsella on mahdollisuus tuntea itsensä hyväksy-

tyksi, saada arvostusta ja että huolenpitoa aikuisen taholta. Sijoitusta valmistel-

lessa on tärkeää selittää lapselle hänen ikätasonsa mukaisesti sijoituksen syistä 

ja sijoituksen käytänteistä. Siirtyminen sijaishuoltoon tulee tapahtua turvallisesti 

ja usein lapsi käykin tutustumassa tulevaan sijaispaikkaansa joko päiväkäynnillä 

tai viikonloppu vierailulla. Sisarukset pyritään sijoittamaan samaan paikkaan, 
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mutta mikäli tämä ei ole mahdollista, huolehditaan että sisarukset saavat olla 

riittävästi yhteydessä toisiinsa. (Känkänen 2009, 233- 237.) 

 

Sijaishuoltoon voidaan sijoittaa vain huostaanotettu lapsi. Huostaanotto on aina 

viimeinen vaihtoehto ja lastensuojeluinterventioilla pyritään siihen, että lapsi 

voisi varttua vanhempiensa luona. Mutta mikäli avohuollon tukitoimet eivät ole 

olleet riittävät ja lapsen kasvuolosuhteet vaarantavat lapsen terveyttä tai turval-

linen kasvu ja kehitys ovat uhattuna tai lapsi on itselleen vaaraksi, otetaan lapsi 

sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen huostaan. Lapsen huostaanotto tarkoit-

taa siis kodin ulkopuolella olevaa sijoitusta perhehoitona, laitoshuoltona tai 

muulla lapselle hyväksi katsotulla tavalla. (Pösö 2004, 202- 203.)  

 

 

3.2 Ammatillinen perhekoti 

 

Ammatillinen perhekoti on perhehoidon ja laitoshoidon välissä oleva sijaishuol-

tomuoto. Ammatilliseen perhekotiin sijoitetaan lapsia, joita ei voi vaikeahoitoi-

suutensa vuoksi sijoittaa sijaisperheeseen. Ammatillisen perhekodin toiminta on 

luvanvaraista. Perhekodissa asuu pääsääntöisesti kaksi hoidosta ja kasvatuk-

sesta vastaavaa henkilöä. Perhekodin paikkamäärä mukautuu kasvattajien 

ammatillisen kelpoisuuden mukaan. Ammatillisen perhekodin perustajalla ja 

vastuuhenkilöllä tulee olla tehtävään sopiva koulutus (sosiaaliohjaaja, sosiaali-

kasvattaja, sosionomi AMK) ja riittävä työkokemus. Ammatillisessa perhekodis-

sa voi asua maksimissaan 7 sijoitettua lasta tai nuorta. Kahta lasta kohden täy-

tyy olla yksi hoidosta huolehtiva työntekijä. Yleensä perhekodeissa työskentelee 

AMK koulutuksen saaneita sosionomeja, yhteisöpedagogeja sekä lähihoitajia. 

(Sosiaaliportti 2014.) 

 

Perhekodin tilojen tulee olla kodinomaiset ja jokaiselle sijoitetulle tulee turvata 

oma yksityisyys ja rauha. Omien huoneiden tulee olla vähintään 12 m2 ja huo-

neisiin pitää mahtua lapsen henkilökohtaiset tavarat. Yhteisten, että hygienia 

tilojen tulee olla riittävät asukasmäärään nähden. Perhekodin rakenteilta ja tiloil-

ta edellytetään terveysviranomaisen hyväksyntä. Pelastusviranomaisilla on 
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myös vaatimukset talon turvallisuuden ja pelastusreittien suhteen. (Sosiaaliportti 

2014.) 

 

Useimmissa ammatillisissa perhekodeissa toimii avohuollon tukipalvelu. Sosiaa-

litoimielin on tällöin laatinut asiakassuunnitelmaan perhekodin palvelut avohuol-

lon sijoituksena, tukiviikonloppuina tai perhetyönä. Usein perhetyötä tehdään 

perhekotiin avohuollon tukitoimena sijoitetun lapsen tai tukiviikonloppuja käyttä-

vän perheen tukitoimena. Näin lapsen ja vanhempien auttaminen on helpom-

paa, kun lapsi ja perhe ovat jo käyneet tutuiksi. Mikäli avohuollon tukitoimet ei-

vät ole riittävät, on lapselle turvallisempaa saapua perhekotiin, jossa on jo tu-

tuksi tulleita aikuisia. (Sosiaaliportti) 

 

Olen itse työskennellyt ammatillisessa perhekodissa sijaisena. Sijaisuuteni ovat 

lähinnä olleet satunnaisia viikonlopputöitä sekä olen tehnyt perhekodissa kesä-

töitä kahtena vuotena peräkkäin. Perhekodissa jokainen tekee työtään per-

soonana, kuten sosiaalialalla yleensäkin. Sisin ajatus työskentelyssä on luoda 

lapsille ja nuorille kodinomaiset puitteet ja turvallisuuden tunne. Oma työskente-

lyni perustuu lastensuojelun periaatteisiin, perhekodin yhteisiin sääntöihin ja 

samoihin periaatteisiin kuin omassa kotonani. Olen saanut palautetta, ettei lap-

sia ja nuoria tarvitse ottaa liiaksi lähelle esimerkiksi halata. Koen itse, että jokai-

nen meistä itse määrittää omat rajat kuinka lähelle lapset ja nuoret ottaa. Ajatte-

len asian juurikin päinvastoin, että meidän tulisi antaa heille heidän tarvitse-

mansa syli ja lämpö, koska he elävät vaille vanhemman lämpöä ja eivät saa 

tarpeeksi jokaisen ihmisen tarvitsemaa läheisyyttä. Koen, että antamani lähei-

syys on edesauttanut saavuttamaan luottamussuhteen perhekodissa asuvien 

lasten ja nuorten kanssa, etenkin prosessiin osallistuneiden nuorten kanssa.  
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4. SOSIAALIPEDAGOGIIKKA 

 

 

4.1 Sosiaalipedagogiikan kehys 

 

Voimauttavan valokuvauksen teoriakehys muodostuu sosiaalipedagogiikasta. 

Sosiaalipedagogiikkaa voidaan käyttää myös luovien menetelmien kehyksenä 

jolloin mahdollistetaan asiakkaan osallisuus ja tavoitellaan itseohjautuvuutta. 

Taidelähtöiset menetelmät lisäävät asiakkaiden kokemuksellisuutta ja antavat 

avaimet henkiseen voimaatumiseen. Luovissa menetelmissä sosiaalipedagogii-

kan sydän on dialogisuuteen perustuvassa vuorovaikutuksessa.  

 

Sosiaalipedagogiikka on ajatus- ja toimintamalli, jossa yhdistyvät pedagogisuus 

sekä sosiaalisuus. Sosiaalinen ja pedagoginen näkökulma ihmiseen, yhteiskun-

taan, sosiaalisiin ongelmiin ja ongelmien ratkaisemiseen kohtaavat sosiaalipe-

dagogisessa ajattelussa ja toiminnassa (Hämäläinen ja Kurki 1997, 15.) Sosiaa-

lisella tarkoitetaan yhteiskunnan sosiaalista rakennetta, yhteisöllisyyttä ja vuo-

rovaikutusta sekä ihmisten keskinäistä solidaarisuutta, että huono-osaisten aut-

tamista. Pedagogisella tarkoitetaan kasvatusoppia. (Hämäläinen & Kurki 1997, 

10- 16).  

 

Sosiaalipedagogiikan käsitteellä viitataan yhteiskunnan toimintajärjestelmään, 

jonka tehtävänä on pedagogisin menetelmin ehkäistä ja lievittää sosiaalisia on-

gelmia. Sosiaalisia ongelmia voi olla esimerkiksi huono-osaisten auttaminen, 

sekä hyvinvoinnin ja yksilövapauden puutteet.  Sosiaalipedagogiikan toisena 

tehtävänä pidetään sosiaalista kasvatusta, jonka määränpäänä on ihmisen 

mahdollisuus elää toisten ja yhteiskunnan kanssa tasa-arvoisesti. Sosiaalipe-

dagogiikan synty liitetään teollistumisen, kaupungistumisen ja modernisoitumi-

sen aikaan 1800-luvulle jolloin perinteiset rakenteet hajosivat ja etenkin puut-

teellinen kotikasvatus aiheutti integraatio-ongelmia. Sosiaalipedagogian juuret 

sijoittuvat kuitenkin jo 1500-luvun Espanjaan, jossa Juan Luis Vives kehitti työ-

kasvatuskeskeisen pedagogian jonka tarkoituksena oli erityisesti auttaa köyhiä 
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ja orpoja lapsia. Vuosikymmenten edetessä pedagogiat kehittyivät yhteiskunnan 

kehittymisen myötä. (Hämäläinen & Kurki 1997, 13,17,27).  

 

 

4.2 Sosiaalipedagogiikan työmenetelmällisyys 

 

Sosiaalipedagogiset ongelmat ovat monimuotoisia ja jatkuvassa muutoksessa 

yhteiskunnan muuttuessa. Sosiaalipedagoginen toiminta voi olla ennalta ehkäi-

sevää tai korjaavaa työtä. Sosiaalipedagogiikassa ei ole suoranaista menetel-

mävalikkoa, vaan menetelmät valitaan yksilön tai ryhmän sen hetkisen tilanteen 

ja tarpeen mukaan. Tärkeintä menetelmää valittaessa on avuntarvitsijan itse-

määräämisoikeuden kunnioittaminen. Menetelmien tarkoituksena on parantaa 

yksilön tai ryhmien elämänlaatua ja prosessit ovat pitkäkestoisia. (Hämäläinen 

1999, 67.) 

 

Toiminnan metodologia perustuu dialogiin eli vuorovaikutukseen sekä toiminta-

prosesseihin osallistumiseen. Menetelminä käytetään toiminnallisia pedagogioi-

ta sekä terapioita. Menetelmät ovat luovia kuten elämyspedagogiikkaa, seikkai-

lukasvatus ja taiteen eri lajit kuten musiikki, maalaus ja valokuvaus. (Hämäläi-

nen & Kurki 1997, 49). Luovien työmenetelmien perusajatuksena on hyödyntää 

sitä mitä ihminen on luonnostaan; yhteisöllinen, luova ja elämyksiä etsivä olen-

to. Luovilla menetelmillä pystytään vaikuttamaan osallistujan itsetunnon vahvis-

tumiseen, saavuttamaan uutta sisältöä elämään, eheytymään ja itsensä kehit-

tymiseen muun muassa rakentamalla oma maailmankuva uudelleen (Hämäläi-

nen 1999, 67.) Sosiaalipedagogisen työn periaatteita ovat elämyksellisyys, yh-

teisöllisyys ja toiminnallisuus. Työssä saavuttaa tuloksia parhaiten silloin kun 

ohjaaja ja ohjattavat ovat avoimia, tilannesensitiivisiä ja vuorovaikutuksessa 

toisiinsa siten, että prosessiin osallistujat voivat vaikuttaa ja osallistua toimin-

taan (Hämäläinen 1999, 67.)  

 

Ohjaussuhteessa luottamus on hyvin tärkeää. Työskentelyni nuorten kanssa oli 

luontevaa ja avointa, sillä tunnen nuoret pidemmältä aikaväliltä ja välillemme on 

muodostunut luottamussuhde. Kuvausprosessien alusta loppuun saakka minun 
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ja nuoren kesken vallitsi vuorovaikutussuhde, mikä toisinaan oli sanallista ja 

sanatonta.  Ohjaajan valmius toimia tukena nuorelle, vaatii ohjaajalta itsetunte-

musta ja ymmärrystä menetelmien vaikuttavuudesta. Olen itse käynyt läpi valo-

kuvaus menetelmien voiman ja prosessoinut kipupaikat siten, että olen saanut 

kokea eheytymisen ja henkisen kasvun. Etenkin työskennellessä nuoren kans-

sa joka elää elämän kipupisteessä, subjektisuuden huomioiminen on erityisen 

tärkeää. 

 

Sosiaalipedagogista toimintaa ohjaa yksilön elämänlaadun, itseohjautuvuuden 

ja koko yhteiskunnan hyvinvoinnin parantaminen (Launonen & Puolimatka 

1999, 10.) Sosiaalipedagogiikka pyrkii emansipaatioon eli vapautumiseen kah-

litsevuudesta. Hyvän elämän raamit ovat jokaisen yksilön vapaus valita, mutta 

kuinka sosiaalipedagogiikka luokittelee hyvän elämän? Launonen ja Puolimatka 

(1999, 10) kirjoittaa, että ellei yhteiskunnassa olisi ongelmia, emme pystyisi 

tunnistamaan ongelmia, emmekä siten tavoittelemaan omaa arvopohjaista hy-

vää elämää. Jokaisella on kyky muotoilla elämästään yksilöllinen kokonaisuus, 

joihin vaikuttavat omat valinnat, kulttuuri ja paikallinen elämänmuoto. (Launonen 

& Puolimatka 1999, 10). Eli sosiaalipedagogin vastaus hyvästä elämästä on, 

että ilman ongelmia emme osaisi arvostaa elämän hyviä hetkiä. 

 

Perhekotiin sijaishuollon tukitoimena sijoitettujen nuorien kohdalla ohjaaja jou-

tuu kohtaamaan todellisuuden, jossa nuorten perhesuhteissa on sijoitukseen 

johtaneita ongelmia. Sijoitus on aina nuorelle iso muutos elämässä, joka toisi-

naan on nuoren omakin tahto. Eri lähtökohdista sijaishuoltoon sijoitettuja nuoria 

yhdistää kuitenkin ymmärrys kodin elämästä ja koetuista kokemuksista. Nuorten 

sisin voi olla haavoittunut ja omanarvontuntemus olematon. Nuoret tarvitsevat 

aikaa ja ymmärrystä päästäkseen jaloilleen. Parhaiten ohjaaja tukee heitä, kun 

ymmärtää sosiaalipedagogisen ajattelun. Tärkeintä nuorien kohdalla on hyväk-

syä ja nähdä heidät yksilöinä sekä auttaa heitä rakentamaan omaa hyvän elä-

män määritelmää ja arvopohjaa. Sosiaalipedagogisessa toiminnassa liberaali 

etiikka ei rajoita ketään elämästä elämäänsä niin kuin itse haluaa, jokaisella on 

yksilöllinen oikeus ja vapaus, mutta heillä on myös vastavuoroisuus kunnioittaa 

toisten oikeuksia (Launonen & Puolimatka 1999 15,16). 
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Sosiaalipedagogian yksi tavoite on saavuttaa osallistujien osallisuus ja itseoh-

jautuvuus. Nuorten valokuvausprojektissa yksi tärkeimmistä tavoitteista onkin 

nuoren osallisuus jokaiseen prosessin vaiheeseen, jotta voimaatuminen mah-

dollistuisi. Voimaatumista ei voi pakottaa vaan se lähtee jokaisesta itsestään. 

Osallisuus valokuvausprosessissa tarkoitti itselähtöistä osallistumista prosessin 

eri vaiheisiin.  Osallisuus tavoitettiin jo ensimmäisellä kerralla. Nuoret peilasivat 

kehyskertomusten pohjalta omia tuntemuksia sisäisestä voimasta, rohkeudesta 

ja suojasta. Näiden tuntemuksien pohjalta nuoret määrittelivät kuvausmaisemat 

ja asusteiden voimavärit. Osallisuus jatkui luonnollisesti kuvaustilanteen ajan 

sekä kuvien tarkastelun aikana, joista nuoret poimivat itselleen tärkeimmät ku-

vat. Alkuun ohjasin nuorta kuvaustilanteissa, mutta pian he niin sanotusti sulivat 

kameran edessä ja alkoivat itse ohjata kuvaustilanteita; kuinka he näkyvät ka-

merassa ja mitä näkyy taustalla. Itseohjautuvuutta harjoiteltiin viimeisellä kuva-

uskerralla jolloin annoin nuorille tehtäväksi miettiä viimeisen aiheen asusteet ja 

maisemat valmiiksi, jossa he kokevat parhaiten saavuttavansa viimeisen voi-

mankuvan (rohkeus, turva, suoja) määrittelemän tuntemuksen.  

 

 

4.3 Dialogi 

 

”Dialogia ei kuitenkaan ole ilman syvää rakkautta maailmaa ja ihmisiä kohtaan. 

Maailman nimeäminen, joka on luomista ja uudelleenluomista, ei ole mahdollis-

ta, ellei se ole rakkauden läpäisemää.” Lausuu Paolo Freire teoksessaan Sor-

rettujen pedagogiikka (2005, 97.) 

 

Paolo Freire (1921- 1997) on brasilialainen pedagogi jonka ihanteena oli dialo-

ginen yhteiselämä, jossa jokainen voi kasvaa oman elämän subjekteiksi ja täten 

toteuttaa itseään. Freiren ajatus ihanteellisesta pedagogisesta kasvatus suh-

teesta oli luova vuorovaikutussuhde, joka perustuu vapaaehtoisuuteen ja luot-

tamukseen. (Hämäläinen 2007, 178.)  Freire painottaa dialogin merkitystä jokai-

sen oikeutena, eikä kellään ole oikeutta ottaa toiselta sitä pois. Maailma elää 

dialogissa, kaiken vuorovaikutuksessa. (Freire 2005, 96- 99.) 
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Dialogi tarkoittaa yhdessä ajattelemisen tilaa: vuorovaikutusta ja kuuntelua 

(Väisänen, Niemelä, Suua 2009, 11). Dialogissa tulee kunnioittaa toisen pu-

heenvuoroa sekä arvostaa toisen mielipiteitä. Keskustelu on avoin, kun se on 

dialoginen. Monologia sen sijaan tarkoittaa yksinpuhelua.  (Väisänen, Niemelä, 

Suua 2009, 11, 19.)  

 

Jotta pääsee hyvään dialogiin, vaatii se sitoutumista aiheeseen. Sitoutumisella 

tarkoitetaan yhteiseen päämäärään pyrkimistä, osallistumista ja vilpittömyyttä. 

Dialogisuus on ammatillinen taito, jota täytyy harjoitella. Ammattimaiseksi dialo-

gisuuden tekee kuuntelemisen, että tilanteen kuuntelemisen taito. Kuulijan pitää 

osata tasapainoilla asiakkaan kanssa ilman, että heti tyrkyttää mielipiteitään 

vaan hän on valmis ottamaan pari askelta taakse tai eteen, että tilanne selkiytyy 

enemmän. (Väisänen, Niemelä, Suua 2009, 21, 22.) 

 

Kävin nuorten kanssa jatkuvaa dialogia, joka oli avointa ja luottamuksellista. 

Kuuntelin nuorten ajatuksia ja reflektoin kuulemani. Toisinaan keskusteluissa 

annoin tukea toistamalla kuulemani, jotta nuorella oli helpompi jatkaa ajatuksi-

ensa ulostuontia. Välillämme ollut dialogi oli nuorten tason ja halun mukaista eli 

en ohjannut keskustelua mihinkään suuntaan. Kunnioitin heidän yksityisyyttään 

enkä tietoisesti tahtonut lähteä viemään keskusteluamme liian terapeuttiselle 

tasolle.  

 

Vuorovaikutus tapahtuu ihmisten kohtaamisessa, keskusteluissa, toiminnassa, 

sanallisesti tai sanattomasti. Vastavuoroisuus kannattelee dialogia ja sen syn-

nyttämää ”sinä- minä -suhdetta”. Sinä- minä- suhteella on kasvatuksellinen, 

subjektisuutta ja itsetietoisuutta syventävä merkitys (Hämäläinen 1999, 68.) Pe-

dagogista työtä voidaan luonnehtia ”ihmissuhde- ja vuorovaikutustyöksi”. Kaik-

kein tärkeintä tällaisessa suhteessa on vuorovaikutuksen laatu, koska se mää-

rittää kuinka ihminen pääsee kehittymään persoonallisesti kuin oppijana. Sosi-

aalipedagogista työtä kutsutaan myös identiteettityöksi. Tällöin ihmistä autetaan 

ymmärtämään menneisyyttä, tätä hetkeä sekä tulevaisuutta. Identiteettityö vaa-

tii käyttäjältä ammattitaitoa sekä eri menetelmiä ja niiden hallintaa. Viitekehyksi-

nä toimivat muun muassa yhteisökasvatuksellinen, ratkaisukeskeinen, elämys-
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pedagoginen tai dialogipedagoginen menetelmä. Identiteetin kehittymisessä on 

tärkeää tukea tasapainoisesti minä- että me-identiteetin kehitystä (Hämäläinen 

1999, 69). Eli rakennetaan identiteetti itseensä sekä yhteisöihin, joihin hän kuu-

luu. Pitää kuitenkin muistaa, että ihmistä ei voi pakottaa muuttumaan. Jokaisen 

identiteetin kasvuun vaikuttaa lapsuus ja elinolosuhteet.  (Hämäläinen 1999, 69- 

71.) 

 

Työskentelin nuoren kanssa aina kahden kesken. Kahdenkeskiset kuvaustilan-

teet olivat mitä parhaimpia hetkiä kohdata ja nähdä nuori yksilönä. Pedagogi-

seen suhteeseen kuuluu yksilöllisten tarpeiden huomioiminen, jotta jokainen 

voisi kasvaa ja vahvistaa omaa identiteettiään. Kun kuvattavanani oli kaksi eri-

laista nuorta, saivat he yksilöllistä aikaa ja olla täysin vapaasti omia itseään. 

Yksilöllinen aika ilman häiriötekijöitä mahdollisti myös itsensä tarkastelun. Ku-

vauspaikoilla nuori sai syventyä tilaan ja omiin tuntemuksiin; olla vahva, rohkea 

tai suojassa. Valokuvien kautta nuori tarkasteli itseään ja läpikäytyjä tunteita. 

Kuvien tarkastelu on omiaan tutkimaan omaa sisintään ja vahvistaa oman iden-

titeetin kasvua. 

  

Nostan vielä esille, ettei valokuvaustyöni perimmäinen tarkoitus ole terapeutti-

sen- sanan kaikessa muodossa tehdä nuorten kanssa terapeuttista työtä. Tar-

koitusperänä on osallistaa nuoria tarkastelemaan itseään yksilöllisenä subjekti-

na, tukea heidän identiteetin muodostumista sekä edesauttaa siten heitä näke-

mään itsensä arvokkaana yksilönä. Nuorilla on takanaan omanlaisensa vaikeu-

det.  Osallisuus valokuvausprojektiin on antanut heille iloa, joka toivottavasti 

kantaa hedelmää oman identiteetin kehittymisessä.  
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5. VOIMAUTTAVA VALOKUVAUS 

 

 

5.1 Inspiraationa valokuvaus 

 

Maapallo kylpee kuvien ja valokuvien väreissä. Ihmisen silmä on tottunut ympä-

rillämme näkyviin kuviin. Valokuvien ottaminen on yleistynyt kuvien digitalisoitua 

1990- luvun lopulla. Tänä päivänä sosiaalinen media houkuttaa valokuvaamaan 

ja jakamaan valokuvin omaa elämäänsä. Itseilmaisusta kuvien välityksellä on 

tullut yleisempää ja suositumpaa. Otetaan kuvat sitten omaan albumiin tai sosi-

aaliseen mediaan jaettavaksi, liittyy valokuvaan tarina ja muisto, joka on jollain 

tapaa erityinen kuvan katsojalle. Kuvassa voi esiintyä läheisiä tai maisema, ku-

va voi olla tarkkaan sommiteltu tai vain nopea räpsäys tilanteesta. Näitä kuvia 

yhdistää yksi asia; kun mieli unohtaa, kuva muistuttaa. Valokuvan tarkastelu 

lisää kuvan viehkeyttä, sillä vanhastakin kuvasta voi löytää uusia asioita joita ei 

ole nähnyt aiemmin.  

 

Minua itseäni on aina kiehtonut vanhat mustavalkoiset kuvat. Niiden tunnelma 

ja elämää nähnyt pinta saa minut rakentamaan tarinaa kuvan henkilöille. Jokai-

nen meistä tulkitsee valokuvia erilailla, toinen kiinnittää huomion väreihin tai 

kuvan perspektiiviin, toinen tunnelmaan tai kuvan sanomaan. Maapallo on 

täynnä kuvia ja minun kiinnostukseni on voimauttavan valokuvan menetelmäs-

sä, joka on mielestäni yksi hienoimmista tavoista ikuistaa jotain arvokasta. 

 

Valokuvaus on toiminnallisen opinnäytetyöni työväline ja avain saavutettuihin 

tuloksiin. Opinnäytetyöni valokuvaus perustuu voimauttavan valokuvauksen 

menetelmään, jonka pioneereina toimii muun muassa Judy Weiser sekä Maail-

man ihanin tyttö- kirjan luonut Miina Savolainen. Jotta sisäistäisin valokuvauk-

sen sydämen, voiman ja teorian, olen tutkinut valokuvaterapian ja kuvaukseen 

liittyvien menetelmien käyttöä.  
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5.2. Valokuvaterapia 

 

Sir Wendell Holmes kutsui valokuvaa peiliksi jolla on muisti. Wendellin ajatus 

peilistä oli heijastaa valokuvan tavoin tarkka kuva katsojalle. Peili ja muisti ovat 

keskeisiä vertauskuvia, käsitteitä ja metodeja valokuvataiteen ja – terapian yh-

teyksissä. (Salo 2005, 23). Valokuvaus on löytänyt tiensä maailman tietoisuu-

teen 1800-luvun puolenvälin paikkeilla. Ihka ensimmäisen valokuvan otti Henry 

Fox Talbot vuonna 1827. Vuonna 1856 valokuva sai ensimmäisen maininnan 

hoitotyöstä psykiatrian työstä ja valokuvausta harrastavan Diamondin saattele-

mana. Hän valokuvasi potilaitaan diagnostisessa mielessä, mutta myös näh-

däkseen potilaissa tapahtuvan muutoksen hoidon edetessä. Havahduttavaa 

Diamodin kuvaus oli myös sen terapeuttisessa mielessä, sillä hän oivalsi kuvien 

katselun olevan merkityksellistä hoidettavalle ja hoitohenkilökunnalle. (Halkola 

2005, 13.) 

 

Valokuvaterapeuttinen työskentely katsotaan kansainvälisesti alkaneen 1970- 

luvun lopulla, kun joukko taideterapian ja psykologin ammattilaisia alkoivat yh-

dessä tutkia valokuvan merkitystä ihmisten elämänkerronnan ja ihmismielen 

hoidossa. Mukana projektissa oli psykologi Judy Weiser ja David Krauss sekä 

valokuvaaja, psykologi Joel Walker. 1980-luvulla Britanniassa valokuvaajat Jo 

Spencer ja Rosy Martin alkoivat tarkastella analyyttisesti ja kriittisesti perheal-

bumikuvia ja niiden kuvittamaan tarinaa. He kiinnostuivat valokuvan terapeutti-

sesti käytöstä ja kehittivät itsetutkiskeluun soveltuvia menetelmiä. Yksi mene-

telmistä oli perhealbumin uudelleen kuvaus. Samoihin aikoihin Suomessa per-

healbumityöskentelyn parissa aloitti Armi Laukia ja Raakel Kuukka. (Halkola 

2005, 13,14.) 

 

Psykologi ja ammattivalokuvaaja Lauri Mannermaa on varsinaisesti saattanut 

Suomeen valokuvaterapian 1990- luvulla. Mannermaa aloitti valokuvaterapeut-

tisen uransa työpajojen vetämiselle Taideteollisessa korkeakoulussa. Manner-

maa oli hyvin innostunut ja kiinnostunut valokuvan terapeuttisesta käytöstä, jo-

ten hän on kirjoittanut aiheesta myös runsaasti artikkeleita ja näin jakanut valo-

kuvaterapian tietoutta Suomessa. (Halkola 2005, 14.) 
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5.3 Valokuvaterapian menetelmät 

 

Valokuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa on vanha sananparsi, jonka sano-

maan luulen jokaisen yhtyvän. Valokuvaan kiteytyy voimaa jonka luovien mene-

telmien terapeutit ovat löytäneet. Valokuviin eläytyminen herättää katsojassa 

muistot, herkistää aistit sekä tunteet. Terapeuttisessa vuorovaikutussuhteessa 

asiakkaan herkistyminen valokuvalle voi edesauttaa asiakasta eheytymään ja 

näkemän elämänsä selvemmin. Valokuvaa voi käyttää menneisyysmatkailuun, 

nykyhetken tiedostamiseen ja tulevaisuuden toiveiden herättämiseen. (Halkola 

2009, 13.) 

 

Valokuvaterapian pioneeri Judy Weiser määrittelee valokuvausterapian kahteen 

toimintatasoon; valokuvausterapiaan ammatillisessa terapiatyössä sekä tera-

peuttiseen valokuvaukseen. Valokuvaterapia ammatillisessa terapiatyössä on 

tunteiden, ajatusten ja kokemusten prosessointia terapeuttisessa ohjauksessa. 

Terapeuttinen valokuvaus on taas vapaampi muoto valokuvauksen käytöstä. Se 

perustuu itseohjautuvuuteen, itsetutkiskeluun, kasvuun ja taiteelliseen ilmai-

suun. Valokuvan käyttäminen vaatii käyttäjältä psykoterapian viitekehystä tai 

sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammattipätevyyttä. Valokuva on työväline, 

joten se ei vaadi ammattivalokuvaajan taitoa, vaan lähtökohtaisesti jokainen 

ammattipätevyyden omaava voi työskennellä terapeuttisen valokuva menetel-

män kanssa. Ammatillinen pätevyys ei takaa menetelmän hallittavuutta kuiten-

kaan noin vain. Jotta ymmärtää valokuvan terapeuttisen käytön, olisi suositelta-

vaa, että menetelmän käyttäjä on itse käynyt läpi valokuvaterapian eheyttävän 

voiman. (Halkola 2005, 14-17.) 

 

Valokuvausterapiassa valokuvaa voidaan käyttää useilla tavoilla, mutta 

karkeasti menetelmät voidaan jakaa kolmeen ryhmään 

 

1. omaelämänkerrallisten kuvien katselu, perhealbumi 

2. symbolisten ja assosiatiivisten kuvien katselu 

3. uusien kuvien ottaminen (itse tai on kuvattavana) (Halonen 2005, 18). 
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Terapeuttinen valokuvaus jaotellaan valokuvataiteen alaisuuteen. Valokuvatai-

teeseen liittyy henkilökohtaista valokuvatyöskentelyä jonka tarkoitusperänä on 

saavuttaa itseilmaisu, itsetutkiskelu sekä mahdollistaa henkilökohtainen kasvu. 

Valokuvataide voi olla terapeuttista, vaikkei terapeuttisuuteen pyrittäisikään. 

Elämän merkitys ja omakohtaiset tuntemukset yhdistyvät taiteellisen ilmaisun 

kautta. Valokuvausterapian käytön oppimisessa oma henkilökohtainen proses-

sin läpikäynti on hyvin olennaista. (Halkola 2005, 16, 17.) 

 

Itse koin suunnattoman kasvun käydessäni läpi valokuvaterapian menetelmiä 

omakohtaisesti. Omakuva työskentelyn kautta opin katsomaan itseäni lem-

peämmin sekä ymmärtämään sisintäni paremmin. Omaa perhealbumiani kasa-

tessa palasin lapsuuteen ja nuoruuden kautta tämän päivän elämään. Muiden 

antama aika, kun he kuuntelivat tarinani, oli todella terapeuttista. Tarinaa ker-

toessani esiin nousi yllättäviä kipupisteitä joita jouduin prosessoimaan itseni 

kanssa ja näiden kautta tuli heijastus ja ymmärrys tämän päivän elämään.  

 

Halonen painottaa valokuvaterapiaa käyttävältä ohjaajalta aktiivista, kiinnostu-

nutta ihmisen voimavaroihin suuntautunutta otetta (2005, 17). Kuvien proses-

sointi on asian sydän. Tälle sydämelle pitää antaa aikaa ja tilaa. Prosessin kan-

nalta hyvin olennaista on luottamuksellinen ja turvallinen suhde ohjaajan ja asi-

akkaan välillä. Kuvien katseluun liittyy paljon muistoja, tunteita ja isoja merkityk-

siä, joiden läpikäyminen vaatii rohkeutta. Ohjaajan täytyy olla läsnä, sekä kun-

nioittaa asiakkaan tulkintoja, havaintoja ja auttaa häntä löytämään yhteystekijöi-

tä ja merkityksiä tämänhetkiseen elämään.  (Halonen 2005, 17). Valokuvaus 

työskentely ei vaadi valokuvauksen ammatillisuutta vaan tärkeintä on avoin mie-

li ja kiinnostus menetelmää kohtaan. Uskaltautuminen heittäytyä kuvattavaksi ja 

ottaa vastuu kuvaamisesta.  

 

 

5.4 Voimaantuminen 

 

Omien voimavarojen vapautumisessa olennaisia avainsanoja ovat minäkuva, 

itseluottamus, tyytyväisyys, usko omiin kykyihin ja itsenäiset valinnat. Voiman-
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tumisen kannalta nämä käsitteet on tiiviissä yhteydessä luottamukseen, vapau-

teen, vastuuseen, ilmapiiriin, kunnioitukseen, turvallisuuteen, ennakkoluulotto-

muuteen, hyväksyntään, yhteisöllisyyteen, luovuuteen, autenttisuuteen ja arvos-

tukseen. (Siitonen 1999, 129). 

 

Kaikilla ihmisillä on tarve tuntea itsensä arvokkaaksi. Pienikin arvokkuuden tun-

teen tunne voi lisätä yksilön kasvua ja halua oppia. Voimaantumisen tunne läh-

tee yksilöstä itsestään. Voimaantumiseen vaikuttavat kuitenkin sosiaaliset suh-

teet, olosuhteet ja muut ihmiset. Voimaantumisen tekee haasteelliseksi jokaisen 

oma halu prosessiin, jota voi tukea vain hienovaraisilla menetelmillä. Voimaan-

tumiseen vaikuttavat omat käsitykset ja uskomukset, jotka rakentuvat sosiaali-

sissa kanssakäymisissä joiden perusteella yksilö luo itselleen päämääriä. Pää-

määrien asettelulla ja tulevaisuuden toiveilla on ratkaiseva merkitys voimaan-

tumisen kannalta. Päämäärien tulisi olla realistisia, sillä mitä todennäköisimmin 

ne ovat saavutettavissa. Saavutetut päämäärät lisäävät onnistumisen koke-

muksia, innostuneisuutta ja halua tähdätä korkeampiin päämääriin. Päämäärät 

voivat liittyä toiveisiin, pyrkimyksiin, haluihin ja intentioihin. Voimaantumisen 

kannalta olennaista on yksilön konteksti ympäristöön, se joko vahvistaa tai hei-

kentää voimaantumista. (Siitonen 1999, 117-122).  

 

Voimaantumisen kuuluu olennaisesti vapauden tunne. Vapauden tunteen kans-

sa lähikontekstissa ovat itsemääräämisoikeus, valinnanvapaus, vapaaehtoisuus 

ja autonomisuus jotka ovat voimaantumisen ymmärtämisen ja pohtimisen kan-

nalta keskeisiä käsitteitä. Itsenäisten valintojen positiiviset kokemukset turvalli-

sessa ympäristössä lisäävät motivaatiota ja myönteisyyttä. Voimaantumisen 

kannalta onkin tärkeää tuntea turvallisuuden tunne, joka kumpuaa turvallisesta 

ympäristöstä ja ihmisistä. Turvallisuus lisää kyvykkyyttä ja itsevarmuutta. Mikäli 

ihminen joutuu tekemään valintoja toisen ihmisen toiveiden mukaan, heikentää 

se yksilön minäkäsityksen tunnetta, mutta kun ihmisellä on vapaus tehdä omia 

valintoja, ovat valinnat usein omaa elämää myönteisesti eteenpäin kuljettavia. 

(Siitonen 1999, 124-125). 
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Minäkäsitys on merkityksellinen voimaantumisen kannalta. Minäkäsitys muo-

dostuu itsearvostuksesta, itsetuntemuksesta ja itsensä tiedostamisesta. Minä-

käsitys erotellaan kolmeen luokkaan joita ovat reaaliminäkäsitys, ihanneminä-

käsitys ja minäkuva. Voimaantumisen näkökulmasta minäkuvan sisäistämisen 

voi esittää kolmella kysymyksellä. Millainen minä haluaisin olla? Millaisena mi-

nun mielestäni muut näkevät minut tai tahtoisivat minun olevan? Millaiseksi to-

dellinen minäkuva muodostuu kuvitellun toisten ihmisten suhtautumisen ja 

oman ihanneminä- kuvan suhteessa? Minäkuva kehittyy sosiaalisissa suhteissa 

ja etenkin palautteen kautta. Positiivinen palaute voimauttaa, negatiivinen syö 

itseluottamusta. Minäkäsitys kasvaa ja muuttuu iän myötä, elämän tuomat ko-

kemukset ja suhteet muokkaavat identiteettiä ja usein vahvistaa itsetuntemusta. 

(Siitonen 1999, 130-132). 

 

Siitonen (1999, 138) tuo esille, että voimaantumista voi tukea toimivalla vuoro-

vaikutussuhteella, avoimella dialogilla sekä hienovaraisilla menetelmillä jolloin 

ihmiselle tarjoutuu mahdollisuus itsensä tarkkailuun ja itsearviointiin. Menetel-

män päämääränä on omien vahvuuksien löytäminen ja itsearvioinnin vahvista-

minen. Yksi hyvä menetelmä on valokuvaus.  

 

 
5.5 Voimauttava valokuvaus 

 

Valokuvaukseen sisältyy tiedostettua tai tiedostamatonta vallankäyttöä. Kuvilla 

voidaan osoittaa mikä on arvokasta ja kuvia voidaan tuhota, kun niistä tulee 

tunnetasoisesti arvottomia. Kuvilla voidaan loukata, mutta niillä voidaan myös 

eheyttää. 

 

Sosiaali- ja taidekasvattaja Miina Savolainen kehitti Suomessa tunnetun 

voimauttavan valokuvauksen menetelmän. Savolainen aloitti työnsä 1990-luvun 

lopulla Maailman ihanin tyttö- valokuvausprojektin parissa, jonka myötä syntyi 

voimauttavan valokuvauksen menetelmä. Miina Savolainen valokuvasi Hytösen 

lastenkodissa asuneiden nuorten kasvua käyttäen valokuvataidetta ja omakuva- 

menetelmää. Projekti oli merkittävä nuorten elämässä, mutta myös maamme 
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sosiaali- terveys- ja opetusalojen keskuudessa. (Halkola 2005, 19.) Kävin 

koulussamme valokuvaus työvälineenä sosiaalialalla -kurssin, jonka kautta 

kiinnostukseni valokuvauksen työmenetelmiin lisääntyi. Kävimme läpi 

omakohtaisesti voimauttavan valokuvauksen elementtejä. Savolainen (2005, 

211) painottaa, että jokaisen menetelmää tai sen sovelluksia käyttävän 

ohjaajan, tulisi käydä läpi henkilökohtaisesti voimauttava valokuvausprosessi.  

 

Valokuvausta on helppo soveltaa ammatilliseen käyttöön ja nykypäivän valoku-

vauskulttuurissa valokuvausmenetelmä on helppo omaksua. Voimauttava valo-

kuva on pedagoginen menetelmä, jota voidaan hyödyntää niin yksilötyöskente-

lyssä kuin perheiden ja erilaisten ryhmien voimaatumiseen. Menetelmässä va-

lokuva toimii vuorovaikutussuhteiden parantamisessa. Savolainen (2005, 211) 

kertoo, että valokuva on omiaan hajanaisten, tunnepitoisten ja abstraktien asi-

oiden selkeyttämisessä, voimavarojen vahvistamisessa sekä oman minän tai 

yhteisön toiminnan reflektoinnissa ja kehittämisessä. Voimaatumiseen vaikutuk-

set täyttyvät, mikäli soveltamistilanne täyttää voimaatumisen ehdot. (Savolainen 

2005, 211.) 

 

Valokuvan voimauttava vaikutus perustuu yksinkertaistaen sen erityiseen 

todellisuussuhteeseen ja samalla sen kehollisuuteen. Nämä ominaisuudet 

tekevät valokuvasta projektiivisen välineen, jolla on merkittävä tunne-tason 

arvo. (Savolainen 2005, 213). Lisäksi valokuvien kulttuurisella käytänteellä on 

vaikutus valokuvan ja kuvauksen terapeuttiseen vaikutukseen. Jokaisella on 

oma kokemuksellisuus valokuvista joten tunnetason reaktiot ovat aina 

yksilöllisiä. Perusajatuksena voidaan kuitenkin pitää jokaisen kuvattavan 

henkilökohtaisen kokemuksen kunnioittamista. (Savolainen 2005, 213, 214.)  

 

 

5.6 Voimauttavan valokuvauksen menetelmät 

 

Valokuvausprojekteissa ollaan kysymysten äärellä: ”Mitä haluan tehdä 

näkyväksi? Mitä haluan todistaa itselleni tai muille? Mitä haluan vahvistaa ja 

vaalia?” Kuvaaminen lähtee yleensä kuvattavalle merkityksellisistä teemoista. 
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Voimauttavan valokuvan keskeisiä menetelmiä ovat (1) albumikuvat, (2) 

omakuva, (3) valokuvaustilanteen vuorovaikutus ja (4) arkielämän teemojen 

kuvaaminen. Lähetystapoja hyödynnetään yleensä limittäin, sillä jokaisella 

lähestymistavalla tavoitetaan erilaisia voimaatumisen tunteita. Työskentelyn 

tavoitteella tähdätään itsensä hyväksymiseen ja arvojen selkeyttämiseen. 

Kuvaustilanteissa tulee pitää huoli, että jokainen tulee nähdyksi ja kuulluksi. 

(Savolainen 2005, 217, 222, 225.) 

 

(1) Albumikuva työskentely nimensä mukaan on elämänvarrella kerättyjen 

kuvien kanssa työskentelyä. Albumikuvien tarkastelu auttaa ymmärtämään 

itseään, ihmissuhteita, tapahtumien merkitystä sekä tulkitsemaan omaa elämää. 

Albumikuvatyöskentelyn raamit sijoittuvat asiakkaan tärkeiksi nostettuihin kuviin 

sekä kuvien järjestämiseen. Kuvien tarkastelu tuo esiin tunteet, muistot ja 

mielikuvat; missä valokuvissa näkyy oma kokemukseni elämästä ja missä 

muiden ihmisten odotukset? Perhealbumi työskentely voi nostaa esille kipeitä 

muistoja menneisyydestä, jotka ovat jääneet prosessoimatta. Tarkoituksena on 

löytää kuvista voimavaroja elämään, joita ei aina huomaa. Albumityöskentely 

auttaa näkemään elämää tässä ja nyt; mitkä ovat minun ja läheisteni tarpeet, 

oman yhteisöllisyyden merkityksen sekä oman onnellisuuden näiden asioiden 

löytymisessä. (Savolainen 2005, 118.) Albumityöskentelyn käyttöä tulee miettiä 

asiakassuhteissa, joissa on ollut hyvin vaikeat ja perhe-elämää vaikeuttavat 

elinolot ja perhesuhteet. Asiakkaalle menetelmän ehdottaminen itsessään voi jo 

olla haavoittavaa, sillä valokuvia ei välttämättä juurikaan ole. Terapeuttisessa 

mielessä albumi menetelmän käyttäminen mahdollistaa asiakkaan 

menneisyyden prosessoinnin. Tämmöisessä tilanteessa albumikuva 

menetelmän käyttäjältä vaaditaan aikaa, kokemuksellisuutta ja taitoa 

prosessoida kuvien tarkastelu asiakkaan kanssa. 

 

(2) Omakuvatyöskentelyssä tutkitaan omia tunteita, puolia ja rooleja sekä 

opetellaan katsomaan itseään hyväksyvämmin. Omakuvatyöskentelyä voi tehdä 

parin kanssa tai yksin ottamalla itsestään konkreettisia tai symbolisia kuvia. 

Kuvatyöskentelyn ajatusrunkona on; millaisen kuvan haluan itsestäni, mitä 

puolia haluan itsessäni vahvistaa ja todistaa olevaksi? Omakuvan olemuksessa 
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kuvattava tuo esille koetut kokemukset jotka näkyvät maiseman valinnassa tai 

ilmeissä. Kuvien katsominen voi olla alkuun vaikeaa, sillä kuvissa voi näkyä 

pettymykset, surut ja hylkäämiset, vahvistavana tekijänä siinä voi näkyä myös 

rakastetuksi ja hyväksytyksi tuleminen. Omankuvan katsominen voi tuntua 

myös vaikealta narsististen ajatusten vuoksi; saanko ajatella, että näytän 

kauniilta? Jokaisella on oikeus nähdä itsensä merkityksellisenä. Omankuvan 

hyväksyminen voi olla pitkä itsensä hyväksymisen prosessi. Kuvien 

tarkastelussa opetellaan hiljentymään oman elämän äärelle, katsomaan itseään 

arvokkaasti ja tulkitsemaan omia ilmeitä ja olemusta. Erityisen tärkeäksi 

nousevalla omakuvalla voi olla käänteentekevä vaikutus itsensä näkemisellä. 

Tämmöinen omakuva on voimavara jota katsoo vuosienkin päästä arvostavalla 

katseella. (Savolainen 2005, 220.) 

 

(3) Valokuvaukseen liittyy erityinen vuorovaikutussuhde ja dialogisuus. Valoku-

vaamisessa on vahvasti mukana kuvaajan valta rajata ja määritellä mitä valoku-

vaan tulee. Voimauttavassa valokuvauksessa valokuvattava päättää, miten hän 

haluaa tulla nähdyksi. Valokuvaajalla pitää osata luopua valta-asemastaan ja 

keskityttävä näkemään ja kuulemaan kuvattavaa. Voimaatumisen mahdollista-

miseksi valokuvaajan ja kuvattavan välillä tulee vallita luottamussuhde, jotta 

kuvattava voi vapaasti asettua omiin tunnetiloihin ja avoimeen dialogiin. Voi-

mauttavan valokuvauksen keskiviivana on nähdyksi tuleminen. Jokaisella on 

omat kokemukset nähdyksi tulemisesta ja kokemus säilyy kehollisena muistona; 

ikävänä tai hyvänä. Tapa, miten nähdyksi tuleminen on koettu, vaikuttaa oman 

tapaan ajatella itseään arvokkaana ja erityisenä. Parhaimmillaan kuvan pää-

henkilö kokee tulevansa nähdyksi omana itsenään ja valokuvaan heijastuu tär-

keän hetken ja tunteen ikuistaminen. Kuvan katsomiseen voi aina palata, sillä 

kuva heijastaa peilin lailla katsojan näkemään syvälle sisimpäänsä. Kuvaaja 

oppii menetelmää käyttäessä hyvän näkemisen. Valokuvan kautta aika pysäh-

tyy ja arvokas hetki on käsin kosketeltavissa. Kuvaan on tallentunut jotain eri-

tyistä. (Savolainen 2005, 218- 219.) 

 

(4) Arjen teemojen kuvaamisessa tavoitteellisuus on arkisten ja sen hetkisten 

perhetilanteiden kuvaaminen. Kuvilla saadaan lohtua ja niillä voidaan eheyttää 
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ristiriitaisia ja hajanaisia asioita. Kuvat tukevat muutosprosesseissa sekä 

antavat tukea kipeissä tilanteissa, joita voi olla esimerkiksi vanhempien ero, 

lähimmäisen sairaus, perheen väliset suhteet. Voimauttavaa arjen 

kuvaamisesta tekee yksilöä ja yhteisöä lähentävät elementit; vuorovaikutus ja 

palautteen anto. (Savolainen 2005, 222.) 

 

Valitsin valokuvausmenetelmäksi omakuvan, johon sisältyy vuorovaikutus ja 

dialogi. Omakuva- menetelmään pystyi liittämään mukaan teemoittelun, ilman 

että omakuvan- menetelmän idea vaarantuisi. Omakuva- menetelmän avulla 

nuori pystyy vahvistamaan omia sisäisiä tunteitaan voimasta, rohkeudesta ja 

lohdusta. Teemoittelun ajatuksena on tuottaa nuorelle voimakuva itsestään, 

joka lisää näiden tunteiden voimaa. Menetelmä muutoin perustuu täysin 

omakuva- menetelmän periaatteeseen; nuoresta itsestään kumpuaviin tunteisiin 

ja itseohjautuvuuteen kuvien suunnittelussa että kuvien ottamisessa.  

 

Kuvatessani nuoria heistä näkyi, että kuvattavana oleminen oli heille tuttua, 

vaikka alkuun pääseminen oli vähän vaikeaa. Toisen nuoren kuvissa oli 

nähtävissä melankolisuus. Surumielisyys piirtyi hänen ilmeisiinsä teemoista 

riippumatta. Kuvasin ja annoin hänelle aikaa olla omissa tuntemuksissaan. 

Tiedän nuoren elämänhistorian pääpiirteet, joten minun oli helppo ymmärtää 

hänen tunteiden ilmaisu kuvissa. Toisinaan kuvaajana ja menetelmän 

käyttäjänä minulta vaadittiin hienovaraista ohjausta voimakuvan teeman pariin. 

Tällöin puhuimme esimerkiksi aiemmin keskustelemastamme sisäisen voiman 

tunteesta, miltä tunne nuoresta tuntuu ja mitä tunteeseen liittyy.  

 

 

 

Tämän hetken ikuisuus on tallentunut todisteeksi valokuvaan 

jonka kautta peilaantuu kaunis mieli, arvokas minä. 

Vahvistun ja suoristun, eheydyn kautta katseen hellän 

Olen erityinen, valon piirtäessä ääriviivaa poskelleni. 
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6. PROSESSIN KUVAUS 

 

 

6.1 Matkan alku 

 

Olen suuntautunut lastensuojeluun ja lähellä sydäntäni on auttaa lapsia ja nuo-

ria saavuttamaan arvokkaan kokemuksen elämästä, vaikka elämä ei ole ollut 

niin oikeudenmukaista heille. Ennen ammattikorkeakoulun aloitusta olin tutustu-

nut valokuvauksen maailmaan Miina Savolaisen innoittamana. Mielessäni kyti 

ajatus, että tahdon itsekin työskennellä luovien menetelmien, etenkin valokuva-

uksen parissa yhdistettynä lastensuojeluun. Ajatus valokuvallisesta ja toiminnal-

lisesta opinnäytetyöstä sai varmistuksen käytyäni valokuvaus työvälineenä so-

siaalialalla -kurssin.  

 

Ennen prosessin alkua olin tehnyt reilun vuoden sijaisuuksia ammatilliseen per-

hekotiin ja talossa asuvat lapset ja nuoret olivat tulleet minulle tutuiksi. Otin yh-

teyttä perhekotiin ja kerroin heille voimauttavan valokuvan menetelmästä ja aja-

tuksestani toteuttaa prosessi heille. Perhekodin vanhemmat ottivat ajatukseni 

hyvin vastaan ja ehdottivat alkuun kuvaamista useamman talossa asuvan lap-

sen kanssa. Päädyin kuitenkin kuvaamaan kahden talossa asuvan nuoren tytön 

kanssa. Valitsin talon nuoret, koska koin itse usein työtä tehdessäni, että nuoret 

jäävät vaille ohjaajien huomiota pienempien vaatiessa ohjaajien aikaa. He olivat 

myös tarpeeksi vanhoja käsitelläkseen kuvausten ja prosessin aikana esiin 

nousevia tunteita. Molemmat nuoret ovat myös kasvuvaiheessa, jolloin heidän 

identiteetin kasvu tarvitsee tukemista. Heidän elämänhistorian huomioon ottaen 

valokuvaus on omiaan auttamaan heitä näkemään itsensä ehyempänä. Valoku-

vatessa luottamussuhde on tärkeä. Reilun vuoden aikana minun ja nuorten vä-

lille oli kehittynyt luottamussuhde ja vuorovaikutuksemme on avointa.  

 

Kerrottuani valokuvaus ajatuksesta tytöille, he innostuivat todella ja olivat heti 

mukana. Koska kuvaisin opinnäytetyöhöni lastensuojelun asiakkuuteen kuuluvia 

nuoria, oli luvanvaraiset asiat selvitettävä ennen kuin aloitimme prosessin. Aloin 

perehtymään aiheeseen entistä syvällisemmin ja kirjoitin tutkimuslupa kirjeen 
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(liite1) jossa kerroin opinnäytetyön ajatuksesta, luonteesta ja ajankohdasta. Lii-

tin kirjeen mukaan lupalapun (liite 2), jossa kysyin luvan nuorten osallistumises-

ta opinnäytetyöhön ja valokuvaukseen sekä luvan kuvien liittämisestä opinnäy-

tetyöhön että kuvien esittämisestä opinnäytetyön seminaarissa. Tutkimuslupa 

kirjeet lähetin nuorille itselleen ja heidän vanhemmilleen, nuorten sosiaalityön-

tekijöille sekä perhekodin vanhemmille. Saatuani luvat työskennellä nuorten 

kanssa, hankkeistin opinnäytetyöni perhekotiin.  

 

 

6.2 Valokuvausmatkan suunnittelu 

 

Ajatuksissani oli valokuvaus työskentely, mutta mietin kuinka voisin työskente-

lyn nuorten kanssa toteuttaa niin, että he ymmärtäisivät valokuvaus menetel-

män luonteen ja onnistuisivat sisäistämään kunkin voimakuva teeman pohja-

ajatuksen. Lähdin miettimään aihetta voimateemoista. Voimateemat rohkeus, 

voima ja lohtu nousivat esiin voimauttavan valokuvauksen inspiroimana  

 

”Mitkä maisemat ovat tärkeitä elämän paikkoja, lohdun tai voiman tuojia? 

Missä maisemassa tunnet itsesi rohkeaksi? 

Missä maisemassa tunnet olevasi suojassa ja turvassa?” 

 

Jotta teemat olisi helpompi sisäistää, etsin teemoihin sopivia mielikuvamatkoja. 

Voima-tarinaan (liite 3) löysin Internetistä intiaanitarinan ”Empowering wheel”, 

joka kertoi sisäisistä voimista muun muassa rakkaudesta, vapaudesta, vastuun-

tunnosta ja onnistumisesta. Rohkeus-tarina (liite 4) kirjoitin itse. Tarinan tarkoi-

tus on herättää kuuntelijassa rohkeutta vaativia tuntemuksia ja miettiä mitä roh-

keus itselle tarkoittaa. Lohtu-tarina (liite 5) on aika perinteinen mielikuvitusmat-

ka, joka auttaa kuuntelijaa rentoutumaan ja matkaamaan omiin lohdunmaise-

miin. Ennen mielikuvitusmatkalle lähtöä, pidetään pieni rentoutusharjoitus. Ren-

toutusharjoituksen tarkoituksena on auttaa kuuntelijaa unohtamaan muut aja-

tukset sekä auttaa keskittymään tulevaan mielikuvitusmatkaan ja omiin tunte-

muksiin. Mielikuvitusmatkan aikana taustalla soi hiljaa kaunis musiikki ja tarina 

luetaan rauhallisesti, jotta kuuntelijalle jää aikaa prosessoida kuulemaansa. 
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Mielikuvamatkan jälkeen keskustellaan teeman liittyvistä tuntemuksista ja mieti-

tään osallistujan omia tunteita sisäisestä vahvuudesta, rohkeudesta ja lohdusta. 

Esimerkki kysymyksiä: Mitä rohkeus merkitsee? Missä mielenmaisemassa ku-

vattava näkee itsensä rohkeana? Mikä lisää rohkeuden tunnetta? Miten hän 

haluaa tulla kuvatuksi? Keskustelun pohjalta mietitään ja lähdetään etsimään 

kuvauspaikkoja. Mielenmaisemassa tulee olla asioita, jotka kuvattava kokee 

tärkeiksi. Ne voivat olla elementtejä, rakenteita, luontoa ja pintoja. 

 

Valokuvauksen järjestin kaksiosaisesti. Harjoituskuvauksien tarkoituksena on 

etsiä mielenmaisemat ja ilmeet sekä asennot, jotka vahvistavat teemoitettua 

tunnetta. Harjoituskuvista valitaan kuvattavan valitsemat kuvat, joiden tunnetta 

vahvistetaan varsinaisilla kuvilla. Varsinaisiin kuviin laitetaan hiukset ja kevyt 

ehostus sekä puetaan asu, joka vahvistaa teemakuvan tunnetta. Varsinaisissa 

kuvissa palataan takaisin kuvauspaikalle ja otetaan lopulliset voimaannuttavat 

kuvat. Viimeisen teeman kohdalla ei kuvata harjoituskuvaa, vaan kuvattava saa 

tehtäväkseen miettiä viimeisen teeman myötä omaa mielenmaisemaa, jossa 

haluaa tulla kuvatuksi. Tällä harjoitteella lisätään nuoren itseohjautuvuutta ja 

paneutumista teemaan. Harjoituskuvien että varsinaisten kuvien ottojen jälkeen, 

kuvat siirretään tietokoneelle. Kuvien katsomiseen annetaan molemmilla kerroil-

la aikaa, että kuvattava saisi tuntea usein arvostavan katseen vaikutuksen. 

 

Kaikista teemoista kuvattava nostaa esiin itselleen merkitykselliset kuvat. Kuvi-

en tarkoituksena on olla kuvattavalle voimakuvia, joista hän saa rohkeutta, voi-

maa ja lohtua. Kaikki teemat kuvattuamme valitsemme kuvattavien kanssa va-

lokuvat valokuvausnäyttelyyn. Voimauttavan valokuvauksen punaisena lankana 

on nähdyksi tuleminen. Kuvatuilla ovat omanlaisensa kokemukset nähdyksi tu-

lemisesta, joten valokuvausnäyttelyllä on merkitystä arvostavan katseen saami-

sessa. Arvostavan katseen tarkoituksena on saavuttaa kuvatussa eheytymisen 

ja voimaatumisen tunne. Valokuvanäyttelyssä kuvattavat tulee nähdyksi kuvis-

sa, joihin ovat itse valinneet näyttelyyn asetettavaksi.   

 

Näyttelykuvat jäävät kuvattaville, sekä he saavat muistitikut, jonne on tallennet-

tu kaikki prosessin aikana otetut kuvat. En voinut tehdä suoranaista suunnitel-
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maa kuvauksien järjestämisestä, sillä nuoret käyvät koti- ja tukiviikonloppu 

käynneillä sekä perhekodissa järjestää paljon toimintaa viikonloppuisin. Kuva-

ukset täytyi järjestää siten, miten ne sopivat perhekodin suunnitelmiin.  

 

Taulukko 1. Prosessin aikataulu. 

Jaana Voima, harjoituskuvaus 8.2.2014 

Miina Rohkeus, harjoituskuvaus 8.3.2014 

Miina Rohkeus, varsinainen kuvaus 9.3.2014 

Jaana Voima, varsinainen kuvaus 4.5.2014 

Jaana Rohkeus, harjoituskuvaus 16.5.2014 

Jaana Rohkeus, varsinainen kuvaus 17.5.2014 

Miina Voima, varsinainen kuvaus 2.7.2014 

Miina Lohtu, varsinainen kuvaus 14.7.2014 

Jaana  Lohtu, varsinainen kuvaus 24.7.2014 

Miina & Jaana Valokuvausnäyttely 4.8.2014 

Miina  Loppu haastattelu 17.10.2014 

Perhekoti Haastattelu 17.10.2014 

Jaana Loppu haastattelu 23.10.2014 

 

 

Koko prosessin ajan havainnoinnilla ja dialogilla on suuri merkitys. Havainnointi 

tapahtuu seuraamalla osallistuvan eleitä, tekemisiä ja tunteita. Havainnointi on 

sanatonta ja tulkinta tapahtuu katsomalla osallistuvan toimia omin silmin tai ka-

meran välityksellä. Havainnointi on minun tulkintoja ja subjektiivisia havaintoja 

nuorten ilmeistä ja tunteiden viestinnästä. Dialogi sen sijaan on vuorovaikutusta, 

joka voi olla sanallista tai sanatonta. Dialogissa keskustelu on avointa ja toisen 

puheenvuoro kuunnellaan arvostavasti. Valokuvausten päätyttyä tehdään vielä 

loppuhaastattelu (liite 6), jossa nuorten kanssa yksitellen palataan muistele-

maan reilun puolen vuoden kokemusmatkaa. Haastattelun aikana katsomme 

teemakuvia ja muistelemme kunkin teeman tuntemuksia, kuvauksia ja itse pro-

sessia.  
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Olen miettinyt prosessin aikana eettisiä kysymyksiä, kuten nuorten tunnistetta-

vuutta nyt ja tulevaisuudessa. Tunnistettavuuden vuoksi en mainitse työssäni 

perhekodin nimeä enkä kuvaile perhekodin toimintaa, enkä nuorten elämää siel-

lä. Paikkakunta tunnistettavuuden vuoksi en mainitse paikkoja, joissa olemme 

kuvanneet. Tyttöjen nimet olen vaihtanut, jotta tytöt saisivat pitää kuitenkin in-

himillisen persoonallisuuden työssäni eikä heistä tule vain tutkimusvälineitä tyttö 

A ja B. Jouduin kauan käymään keskustelua itseni kanssa valokuvien julkista-

misesta opinnäytetyössäni. Kuvien liittämisellä opinnäytetyöhön liittyy paljon 

eettisiä kysymyksiä, kuten miten kuva voi satuttaa tai miten kuvan julkisuus voi 

vaikuttaa myöhemmin kuvatun elämään. Päädyin näyttämään Jaanasta ja Mii-

nasta yhteensä kuusi kuvaa eli jokaisesta teemasta yhden kuvan. Kuvien näyt-

tämisen perustelen sillä, että olen saanut kuvien julkistamiseen luvat nuorilta 

sekä heidän vanhemmiltaan, että sosiaalityöntekijöiltään. Lisäksi olen selkeästi 

kertonut kuvien käyttötarkoituksesta opinnäytetyössäni. Ilman kuvia työstäni 

puuttuisi opinnäytetyön sydän tai mikäli muokkaisin kuvat tunnistettamattomiksi. 

Valitsemani kuvat ovat nuoria arvostavia ja näyttävät sen, miten nuoret ovat 

olleet prosessissa mukana koko sydämellään. Tämä ajanjakso on ollut osa hei-

dän elämää ja toivon mukaan jakso on ollut merkityksellinen tulevaisuutta aja-

tellen.  

 

 

6.3 Jaanan matka 

 

6.3.1 Jaanan sisäinen voima 

 

Aloitin valokuvaustyöskentelyn Jaanan kanssa 8. helmikuuta. Jaanalla oli suun-

nattomasti vaikeuksia keskittyä rentoutukseen ja mielikuvamatkaan. Hän ei voi-

nut olla aloillaan ja häntä selvästi nauratti koko tilanne.  Loppuvaiheessa hän 

keskittyi ja hiljentyi kuulemaansa. Jaana kertoi, että tarina vähän auttoi käsittä-

mään, että mitä sisäinen voima tarkoittaa ja että ajatus rentoutuksessa oli hyvä, 

”ehkä onnistun ens kerralla paremmin”. 

 

Mitä sinulle merkitsee sisäinen voima? 
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– No silleen, että nyt tapahtunu näkyy myöhemmin, vähän niinku että on men-

nyt eteenpäin. 

– Se on semmoinen halu näyttää, että onnistuu ja osaa.. 

 

Kuvaile minulle mielenmaisemaa ja puitteita, tunteita jotka vahvistaisi sinun si-

säisen voimakkuuden tunnetta. 

– Pitää olla sisällä. Semmonen paikka jossa on isot ikkunat ja semmosta koris-

teellisuutta. Ei ole mitään erityistä väriä. Se tunne, ku aattelen onnistumista ni 

on kevyt, semmonen vapaa. Joten silloin kai sitä hymyilee!  

 

Jaanan kuvailujen perusteella valitsimme kuvauspaikaksi kaupunginhotellin. 

Tilasta löytyi suuret ikkunat ja ikkunalaudat, punainen väri on voimakkuuden 

väri ja tiloista löytyi Jaanan toivomaa koristeellisuutta ja Jaana huomasi, että 

tilassa tuntee arvokkuutta. Ensimmäinen kuvaus meni ihan hienosti. Jaana oli 

alkuun vähän jännittynyt ja epävarma itsestään. Hän ei selkeästi tuntenut omaa 

vartaloaan ja hahmottanut sen liikkeitä ja asentoja. Kyse saattoi olla myös epä-

varmuudesta kun kyseessä oli ensimmäiset kuvaukset. Jaana etsi hienosti pai-

kat joissa halusi tulla kuvatuksi ja hän kertoi miten haluaa kuvatuksi. Visuaali-

sella silmällä hän tarvitsi ohjausta asentoihin. Kuvauksissa vallitsi rento ja kiva 

meininki. Me naureskeltiin aika paljon ja tilassa leijui vapautuneisuuden tunne. 

 

Eka kuvaus on takana. Mitkä ovat fiilikset nyt, miltä kuvaus tuntui? 

– No se oli hauskaa ja jännittävää! Oli oikeestaan ihan helppo olla siinä kame-

ran eessä ja tuntui silleen helpolta antaa ohjeita sulle. 

– On kyllä ihan epätodellinen olo, tapahtuko tää oikeesti?!! 

 

Kuvia tarkastellessa Jaana katsoi itseään vähän ihmetellen ja aavistuksen 

”moittivalla” sävyllä. Etsi vaan virheitä ja huonoja kuvia. Nostin esille kuvia, jois-

sa Jaana oli vapautunut ja jotka kuvastivat minulle hänen kuvailemiaan tunteita. 

Näiden kuvien äärellä hän hiljeni ja jäi tarkastelemaan kuvaa pidemmäksi aikaa. 

Harjoituskuvista nousi esille kuvauskohdat, asennot ja ilmeet missä Jaana halu-

si tulla kuvatuksi virallisissa kuvauksissa. Jaana koki, että sisäisen voiman tun-
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netta tehostaa vaalea mekko ja kiharat hiukset. Joten aloimme yhdessä etsiä ja 

miettimään sopivaa mekkoa. 

 

Monien vaikeuksien vuoksi, saimme Jaanan kanssa sovittua voima-teeman 

varsinaiset kuvaukset vasta toukokuulle, aivan liian pitkän ajan päähän. Kuva-

usten venyminen harmitti, mutta toivoin Jaanan prosessoineen harjoituskuvia 

mielessään. Perhekodilla laitoin Jaanalle korkkiruuvikiharat ja ehostin hieman 

kasvoja. Vaalean mekon löysin kotoani, joka Jaanan mielestä sopi oikein hyvin. 

Molemmat olimme jännittyneitä, kun saavuimme kaupunginhotellille. Tunnelma 

kuvauksissa oli kuitenkin rento mutta intensiivinen. Jaana oli todella keskittynyt 

omiin tuntemuksiin ja selvästi nautti kuvattavana olemisesta. Kehonliikkeet oli-

vat rennommat kuin ensimmäisellä kerralla. Jaanalla ei ollut vaikeutta päästää 

minua sylietäisyydelle kuvaamaan. Olimme harjoituskuvista jo valinneet kuva-

uspaikat, joten Jaana oli itseohjautuva kuvauspaikkoja vaihdettaessa. Jaana 

tarvitsi osittain ohjausta asentoihin ja toisinaan antoi minun kuvata vapaasti, 

jotta hän voisi upottautua tunteisiin. Ohjaustilanteiden jälkeen, katsoimme kuvat 

saman tien ja tarvittaessa muutimme maisemaa tai kuvauskulmaa. 

 

Miltä tuntui, kun lähdettiin kuvamaan toisen kerran? 

– Hyvältä ja mukavalta. Oli jotenkin helpompi päästä tilanteeseen mukaan.  

 

Koitko, että pitkä kuvausväli vaikeutti kuvattavana olemista? 

– No joo, oli se ehkä vähän tylyä. 

– Alussa oli vaikeaa, mutta sitten siihen kameraan ja hommaan tottu. Se tun-

nelma niinku lisäänty. 

 

Miltä tuntuu katsoa omia kuvia, mitä tuntemuksia ne sinussa herättää? 

– Kiinnostavalta. Oon jotenkin erilainen ku ennen, silleen vapautunut. Ihan nor-

maalista poikkeavaa! (nauraa) Joissakin kuvissa olen kaunis.  

 

Korostuuko kuvissa mielestäsi sisäinen voima? 

– Toisissa kyllä, toisissa vähän niinku päinvastoin.  
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Mitä tarkoitat että näet kuvat päinvastoin? 

– Nooo (miettii) on semmoinen surumielinen..jotenkin herkkä tai jotain, vaikka 

pitäis olla iloinen ja voimakas. 

Jäimme keskustelemaan vielä kuvista ja tarkastelemaan kuvia. Osa kuvista va-

likoitu heti ja niissä korostui Jaanan kuvailemat sisäisen voiman elementit. Osa 

kuvista oli muutoin onnistuneita ja Jaana koki ne vahvasti. Jaana kertoi keskus-

telumme lomassa, että on kiva tehdä tämmöistä kuvaushommaa. Päivässä pa-

rasta oli ollut kuvattavana oleminen ja nähdä omat kuvat. 

 

 

6.3.2 Jaanan sisäinen rohkeus 

 

16. toukokuuta tapasimme rohkeus-teeman parissa. Jaanalla oli toisella kerralla 

helpompi keskittyä kehyskertomuksen kuunteluun ja päästä mukaan tarinan 

tunnelmaan. Jaana koki, että tarinasta oli jonkin verran apua käsittelemään tun-

netta ”rohkeus” ja että rentoutusharjoitus on kiva tehdä.  

 

Mitä rohkeus tarkoittaa sinulle? 

– No semmosta että uskaltaa tehä asioita. 

 

Miten rohkeus mielestäsi syntyy? 

– Ku on uskalias ja ei pelkää..Tekee semmosia rohkeita tekoja. Niinku luokan 

eessä esiintyminen. Tai toisiin luottaminen, etenkin sillon jos pitää jostakin ihmi-

sestä josta muut ei välitä.  

– Kait se syntyy semmosta itsensä ylittämisestä, että on sit rohkee.. 

 

Minkälainen on sinun rohkeuden mielenmaisema? Missä sinun rohkeus voisi 

korostua? 

– Varmaan jokin maisema, rakenteita, semmoinen jännä paikka varmaan. 

 

Jaanan kuvailun pohjalta ehdotin hänelle, että menisimme katsomaan rautateitä 

ja rautatiesiltaa. Siellä yhdistyisi maisemaa, että rakenteita ja paikka itsessään 

voisi luoda jännitystä. Saavuimme kuvauspaikalle ja Jaana sanoi heti, että ”vaa-
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tii rohkeutta kuljailla täällä rautateiden päällä!” Kuvasimme ympäristössä harjoi-

tuskuvat ja Jaana koki todella paljon hetkiä, jolloin häneltä vaadittiin rohkeutta 

mennä eteenpäin! Jaana oli kameran edessä huomattavasti luontevampi ja 

vaikka sillalla tuuli, se ei näkynyt tytön keskittyneiltä kasvoilta. Tarkastelimme 

kuvia takaisin perhekodille päästyämme. Jaana löysi kuvista monia maisemia, 

joihin halusi palata uudelleen. Koko kuvauspäivä oli mahtava ja rento. Työsken-

tely Jaanan kanssa oli helpompaa kuin ensimmäisellä kerralla kuvatessamme 

voima-teemaa. 

 

Miltä kuvaukset tänään tuntui? 

– Paikka oli jännittävä! Ihan pelotti! Löydettiin kuule semmonen kuvapaikka, että 

todella vaadittiin rohkeutta! Ne laudat oli niin kapeita ja tuntu hirveältä ku oltiin 

niin korkealla! 

– Kuvissa on monta hyvää paikkaa jotka haluan huomenna sit mukaan.  

 

Opin aiemmista kuvauskerroista, että varsinaisten kuvien ottopäivä on hyvä si-

joittaa mahdollisimman lähelle harjoituskuva päivää, siten nuorella on helpompi 

päästä kuvaustunnelmaan. Iloksemme olin pystynyt sopimaan kuvauspäivän 

heti seuraavalle päivälle. Jaana halusi varsinaisiin kuviin lisää rohkeutta kuvas-

tamaan sinisen pitkän mekon. Semmoinen löytyi jälleen minun kaapistani. 

 

Seuraavana päivänä, 17. toukokuuta meillä oli rohkeus-teeman varsinaiset ku-

vaukset. Tutun tavan mukaan, laitoin jälleen Jaanan hiukset sekä meikkasin 

häntä kevyesti. Tänään Jaana jotenkin ihan hehkui tyytyväisyyttä itseensä ja 

vaikutti hyvinkin itsevarmalta. Ajaessamme kuvauspaikalle minulle tuli tunne, 

että tänään työskentely tulee olemaan erittäin antoisaa. Ilma oli hieman tuuli-

nen, muttei niin kuin edellispäivänä. Saavuimme sillalle ja aloimme kuvata. Jaa-

na tiesi missä haluaa tulla kuvatuksi ja minusta toisinaan näytti, että hän unohti 

minun ja kameran läsnäolon. Tänä päivänä kuvaukset meni pitkälti niin, että 

Jaana antoi minulle vallan sommitella kuvassa näkyvät taustat, sillä olihan mi-

nulla kuvienraamit valittuna harjoituskuvista. Jaana vain nautti olostaan, yksin-

oikeutetusta huomiostani ja tuulen tuiverruksesta hiuksissaan. Kuvausten pää-

tyttyä palasimme perhekodille ja siirsimme kuvat koneelle. Hiljaisuuden vallites-
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sa tarkastelimme kuvia, olimme molemmat yhtä mykistyneitä kuvien välittävästä 

tunteesta; käsin kosketeltavasta tunteesta. Kun vihdoin toinen uskalsi rikkoa 

hiljaisuuden, aloimme keskustella kuvista ja kuvauspäivästä.  

Mitä mietit kuvistasi? 

– Siis…en todellakaan uskonut, että kuvista tulee noin hienoja! Yllätyin totaali-

sesti! 

– Monta hienoa kuvaa..ja monta suosikkia. 

– Olen kyllä aika kaunis useimmissa kuvissa.  

 

Nyt kun takana on toiset varsinaiset kuvaukset niin miten vertailisit näitä koke-

muksia? 

– No nyt kuvattavana oleminen oli paljon helpompaa ku kunnolla ties mistä on 

kyse. Ja ku kuvattiin peräkkäisinä päivinä, auttoi paljon että pääs tunnelmaan.  

– Super kivaa! Jään odottamaan jo seuraavia kuvauksia..sitten se onkin jo tosi-

aan viimenen kerta, harmi.. 

 

 

6.3.3 Jaanan lohduntunne 

 

Jaanalla oli hyvin paljon ongelmia itseohjautuvuudessa tehtävänannon kanssa. 

Toki Jaanan tilanteessa saattoi vaikuttaa, että hän oli lähes koko heinäkuun 

poissa perhekodilta ja otti etäisyyttä ihan kaikkeen perhekodissa tapahtuvaan 

toimintaan. Viikkoa ennen kuvauksia, kun Jaana oli palannut lomalta takaisin, 

muistutin häntä tulevista kuvauksista ja hänellä annetusta tehtävästä; hänen 

itse tulisi miettiä, että mistä hän saa lohtua, mitä lohtu hänelle merkitsee ja mis-

sä mielenmaisemassa hän kokee, että saisi lohtua? Hänen tulisi miettiä myös 

asusteita, mikä vahvistaisi hänen lohdun tunnettaan.  

 

Muistutin uudemman kerran neljä päivää ennen kuvauksia hänen tehtävästään 

ja sain vastaukseksi, että ”ei tässä ole ehtinyt mitään miettiä”. Keskustelin hä-

nen kanssaan asiasta ja sanoin, että toivon todella, että hän miettisi, koska it-

seohjautuvuus on osa kuvauksien ydintä. Kaksi päivää ennen kuvauksia kysyin, 

että alkaako lohtu-kuvaus hahmottua, ”melkein valmista” sain vastaukseksi ja 
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tähän tyydyin. Tuli kuvausaamu, Jaana oli lähdössä kesätöihin. Kysyin aamupa-

lan yhteydessä, että minkälaiseen maisemaan hän haluaa lähteä kuvaamaan, 

että voisin ennalta miettiä sopivia paikkoja. Pöydän valtasi pitkä hiljaisuus. Lo-

pulta Jaana vastasi, ettei hän tiedä. Katsoin parhaaksi, että vetäytyisimme kes-

kustelemaan asiasta Jaanan huoneeseen.  

 

Hän kuvaili lohdunmaisemaansa, että siellä tulisi olla jokin kolo, jossa hän tunti-

si turvallisuutta. Maisemassa tulisi olla mahdollisesti vettä. Kysyin, että oliko hän 

miettinyt asusteita, hän ei ollut. Täten kävimme rakentavan keskustelun tehtä-

vän annosta, itseohjautuvuudesta ja sitoutumisesta prosessiin. Aikamme jutel-

tua, aloimme katsoa Jaanalle vaatteita kuvauksiin. Lohtuvärikseen hän koki si-

nisen ja mekko oli mielestäni myös oikein hyvä, joten helpottuneena hän nosti 

sen esille henkarista oven pieleen roikkumaan. Hän aikoi miettiä työpäivän ai-

kana kuinka haluaisi hiukset ja sovimme, että toinen perhekodin ”kampaajista” 

laittaisi hänet valmiiksi, että pääsisimme hyvissä ajoin kuvaamaan, kun aurinko 

vielä paistaa.  

 

Heinäkuun 24:nä lähdimme kuvaamaan hyvillä mielin ja emme antaneet aamui-

sen tunnelman häiritä viimeisiä kuvauksiamme. Löysimme kuvauspaikat joen-

ranta maisemasta. Aallonmurtajalta löytyi Jaanan etsimä kolo ja mielenmaise-

maa ja oloa täydensi veden ympäröinti. Jaana oli kuvauksissa ja tunnelmassa 

yhtä intensiivisesti mukana kuin hän oli rohkeus- teemaa kuvattaessa. Tunnel-

ma oli lempeä ja samaan aikaan iloinen. Jaana oli kuvaustilanteessa itseohjau-

tuva; hän ehdotti itse kuvauspaikkoja ja kertoi mitä tahtoi kuvassa näkyvän. Kä-

vimme kuvaamassa myös alikulkusillan alla sekä joen rannalla. Jaanan valitse-

mat kuvausmaisemat toivat mieleeni runollisuuden ja herkkyyden. Tänä päivänä 

minusta tuntui, että pääsin näkemään Jaanan sisimpään; positiivisen tytön kuo-

ren alta löytyi herkkä sielu, joka kovasti tarvitsee läheisyyttä ja läsnäoloa. Välillä 

kuvauksissa unohtui aika, kun Jaana uppoutui niin tunnelmaan ja unohti minun 

ja kameran läsnäolon ja minä keskityin vain häneen. Viimeinen kuvauspäivä oli 

mielestäni Jaanan osalta ratkaiseva; tänään hänessä tapahtui jotain semmoista, 

mitä on vaikea pukea sanoiksi. Tulkitsin muutoksen niin, että Jaana ikään kuin 

suoristi selkänsä ja hänessä syttyi jokin mikä muutti hänen olemustaan.  
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Palasimme perhekodille ja laitoimme kuvat koneelle. Jaana halusi vielä kertaal-

leen keskustella aamulla läpikäymästämme asiasta. Jaana oli ymmärtänyt, että 

kuinka paljon häneltä odotin itseohjautuvuuden suhteen ja häntä harmitti että oli 

ollut niin aikaansaamaton. Keskustelimme asian lämminhenkisesti kertaalleen 

läpi ja olimme samaa mieltä, että tämä tilanne tarvittiin, että Jaana koki ymmär-

ryksen ja kasvun asiaan sitoutumisen suhteen. Saimme kuvat koneelle ja hiljai-

suuden vallitessa, annoimme kuville aikaa. Seurasin Jaanan ilmeitä hänen kat-

sellessaan kuviaan ja näin hänessä pilkahduksen ylpeyttä itsestään. Keskuste-

limme kuvista samalla kun ihailimme niiden kertomaa tunnelmaa. 

 

Mikä tekee valitsemistasi kuvista erityisen? 

– Olen kuvissa jotekin vapautuneen näköinen ja niissä on tuo tunnelma, että on 

turvallinen olla. 

 

Mitä mieltä olet kuvausmatkasta jonka olemme yhdessä tehneet? 

– Tosi mahtavaa! Harmittaa, että tänään oli vimpat kuvaukset..ois ollut niin kiva 

kuvata lisää..Ja olla sun kaa tälleen enemmänkin.  

 

 

6.4 Miinan matka 

 

6.4.1 Miinan sisäinen rohkeus 

 

Tapasimme Miinan kanssa ensimmäisen kerran 8. maaliskuuta rohkeus-teeman 

parissa. Miina todella syventyi ja keskittyi rentoutusharjoitukseen. Hän koki, että 

harjoitus auttoi käsittelemään rohkeutta; mitä se on ja mitä rohkeus hänelle tar-

koittaa. 

 

Mitä sinun mielestä rohkeus on? 

– Semmosta, että jaksaa olla parempi..ja että jaksaa tehdä mitä vain. Niinku 

että aina ottaa rohkeasti uusia juttuja vastaan. 

 

Miten rohkeus näkyy sinussa? 
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– Se on, että mitä teen. Ihan kaikki. Kaikki asiat vaatii rohkeutta! Koen, et oon 

rohkea.. 

Minkälaiset asiat vaativat rohkeutta? 

– Puuhun kiipeäminen (nauraa)..pitää olla rohkea, että voi luottaa toisiin ja että 

uskaltaa puhua avoimesti asioista. Niinku nyt.  

 

Miina kuvaili, että hänen rohkeuden maisemassaan on taivasta ja metsää tai 

rinteitä. Jotain mikä tuntuu ja näyttää rohkealta. Miinalla itsellään ei ollut mitään 

paikkaa mielessä, joten ehdotin että lähdemme läheiseen metsään kuvaamaan 

ja etsimään Miinan mielenmaisemaa rohkeudelle. Miina oli ensimmäisissä n. 20 

kuvassa epävarma ja erittäin jäykkä. Ohjasin Miinan alkuun ja teimme väliin 

rentoutusravisteluita, että saisimme jäykkyyden karistettua. Miina löysi nopeasti 

kuvauspaikkoja ja halusi tulla kuvatuksi useassa paikassa. Kun olimme kuvan-

neet metsässä tarpeeksi, päätimme käydä vielä joen rannalla. Sieltä löysimme-

kin rannan tuntumasta sulan aukon, johon virtasi vesi maakaivosta. Huo-

masimme molemmat samantien paikan mahdollisuuden ja otimme sarjan kuvia. 

Miina tiesi tarkalleen, miten haluaa tulla kuvatuksi ja mitä taustalla näkyy.  Mii-

nan kehonkieli ja kuvattavana olo oli luontevaa, kun kuvasimme rannalla. Miina 

päästi minut helposti sylietäisyydelle ja hän otti suoraa katsekontaktia kame-

raan. Huomasin kuvattaessa, että Miina vetäytyi helposti semmoiseen surumie-

liseen kaihoisuuteen. Palasimme perhekodille ja laitoin kuvat koneelle, että 

pääsisimme katsomaan parhaat kuvauspaikat, jonne palaisimme seuraavana 

päivänä. 

 

Miltä tuntui olla kuvattavana ensimmäistä kertaa? 

– Mukavalta ja hauskalta! Oli jotenkin tosi helppo päästä tunnelmaan. 

 

Miltä tuntui katsoa omia kuvia? 

– Oikeestaan mukavalta. Kuvista jotekin näky, että tykkään olla kuvattavana. 

 

Tarkastelimme Miinan kanssa kuvia vielä tovin hiljaisuuden vallitessa. Miina 

löysi helposti kuvauspaikat, jotka sijoittuvat rannalle. Kuvissa oli oikeat mielen-

maisemat, asennot ja ilmeet. Virallisiin kuviin Miina miettimä punainen väri oli 
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vaihtunut siniseen ja kuvaukset vaati lisärekvisiitaksi taljan ja läpinäkyvää kan-

gasta. 

 

Saimme Miinan kanssa sovittua jo seuraavalle päivälle rohkeus- teeman varsi-

naisten kuvausten ajan. Kävimme edellisenä päivänä kiertelemässä yhdessä 

kirpputoreja ja löysimme sieltä juuri oikean värisen ja Miinalle sopivan mekon. 

Ehostin hieman hänen kasvoja sekä laitoin hiukset luonnolliseen kampaukseen. 

Lähdimme ajamaan kuvauspaikalle. Kuvauspaikaksi valikoitui jää ja sieltä löy-

tämämme sula. Ulkona oli -10 astetta ja napakka tuuli. Taivas oli pilvinen. Ku-

vaukset menivät todella mahtavasti ja Miina oli mielettömällä tunteella mukana! 

Kylmä viima ei häntä hidastanut, päinvastoin, kaikessa hänen tekemisessään 

oli takana ajatus ”rohkeutta on kaikki mitä teen”. Miina otti uskomatonta kontak-

tia kameraan ja ohjasi tilanteita luontevasti. Edellispäivän jäykkyydestä ei ollut 

mitään tietoa, kehonkieli ja liikkeet olivat tietoisia.  

 

Miltä tuntui tämän päivän kuvaukset? 

– Hyvältä. Eikä mulla ollut edes kylmä! Vähän niinku eilen näki, tykkään ku mua 

kuvataan...olihan meillä kyllä hetki ku piti olla tosi rohkee! (nauraa) * 

 

*Allani räsähti pala jäätä, kun menin korjaamaan kankaan asentoa. Tilanne ei 

onneksi kuitenkaan koitunut vaaralliseksi, kun toimimme harkitusti ja hitaasti ja 

siirryimme kauemmaksi murtuneen jään kohdalta.  

 

Oliko helppo lähteä kuvaamaan heti peräkkäisenä päivänä uudelleen? 

– Oli, tosi helppo! Ja kiva, ku sai heti nähdä lopulliset kuvat! 

 

Näetkö kuvissa rohkean Miinan, miten rohkeus kuvastuu sulle? 

– No ensinnäki tää maisema! Ja muisto siitä, että mitä tänään tapahtu..varmaan 

aina muistuttaa silleen rohkeudesta. Mun katseessakin on semmosta rohkeutta.  
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6.4.2 Miinan sisäinen voima 

 

Miina on osoittanut alusta asti suunnatonta kiinnostusta kuvauksia kohtaan ja 

näkee, että hän on todella miettinyt tulevia kuvauksia. Hän on myös tuon tuosta 

tullut töissä ehdottamaan minulle, että voisiko siten kuvata ja olisiko tämmöinen 

paikka hyvä. Miina muutoinkin on puhunut paljon kuvauksista ja selvästi on ha-

vaittavissa, että prosessilla on ollut vaikutusta häneen. Kesän aikana Miina alkoi 

kiinnittää huomiota ulkonäköönsä; hieman meikkailemaan ja katsomaan enem-

män mitä pukee päällensä. Tyttö on muutoinkin jokseenkin valoisa ja vapau-

tuneenoloinen, todella positiivinen! Koska Miina on osoittanut niin suunnatonta 

kiinnostusta ja ideointia kuvauksia kohtaan, ehdotin hänelle, että lähtisimmekö 

ottamaan suoraan seuraavan teeman varsinaiset kuvat, Miina oli innoissaan! 

Miina oli valinnut seuraavaksi kuvausteemaksi voiman. Puhuimme vaatetukses-

ta edeltävinä päivinä ja Miina mielsi voimavärikseen punaisen sävyt. Löysim-

mekin hänelle pitkän korallinpunaisen mekon, joka sopi hänelle todella ihanasti. 

Näytti siltä, kuin hänen itsevarmuutensa olisi kasvanut mekon myötä. 

 

Kuvasimme heinäkuun 2. päivä sisäisen voima- teeman. Pidimme alkuun ren-

toutusharjoituksen, joka käsitteli sisäistä voimaa. Kuten edeltävänäkin kerralla, 

Miinalla ei ollut vaikeutta keskittyä tarinaan ja kuunnella tarinan viestiä. Miina 

rentoutui ja oli vähän jopa pökkyrässä, kun tarina loppui. Miina mielsi, että tari-

nassa esiin tuodut henkiset voimat saivat hänet miettimään omia sisäisiä voimi-

aan, mikä hänessä herättää taistelun ja auttaa jaksamaan. 

 

Mitä sisäinen voima merkitsee sinulle ja milloin näet että olet voimakas? 

– Se tarkottaa mulle toisista huolehtimista..Olen semmoinen huolehtia, haluan 

että läheisillä on hyvä olla. 

 

Mitä elementtejä on sisäisen voiman mielenmaisemassasi? 

– Jotain kodinomaisuutta..tai lapsuudesta kimpoavaa..Joo, siinä pitää olla keinu 

ja ranta. Hiekkaranta, siellä on siis vettä myös. Vesi kuvastaa mulle voimaa. 

Samoin aurinko. Onneksi tänään paistaa!  
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Mietimme paikkoja, joissa olisi rannalla keinu ja tiesin heti sopivan paikan, jonne 

voisimme lähteä kuvaamaan. Rannalla on myös pitkä hiekkaranta ja meri ke-

hystämässä rantaviivaa. Kysyin Miinalta, että häiritseekö häntä muut ihmiset, 

sillä todennäköisesti rannalla on auringonottajia. Ei kuulemma häirinnyt. Joten 

niin löysimme kuvauspaikan! Aloin kihartamaan Miinan hiuksia sekä ehosta-

maan kevyesti silmiä ja poskipäitä. Miina puki mekon päälleen ja kokonaisuus 

oli todella lumoava! Miina sanoi, että ”kattoopa peilistä nätti tyttö!” Koko perhe-

kodin porukka yhtyi samaan. Lähdimme matkaan ja rupattelimme matkalla aja-

tuksista, joita Miinalla oli rannalla kuvaamisesta. Miina kertoi muutamista aja-

tuksistaan ja ne kuulostivat todella hyviltä. Ajattelimme, että emme suunnittele 

liioiksi vaan annamme tilan ohjata ja inspiroida häntä, sillä maisema oli uusi hä-

nelle. Saavuimme rannalle ja siellä oli paljon muita ihmisiä. He vähän kummas-

tellen katsoivat touhuamme, mutta minusta näytti, että Miina sai vain enemmän 

voimaa ja innostusta ympäröivistä ihmisistä. 

 

Miina löysi kuvauspaikat helposti ja tiesi, miten haluaa tulla kuvatuksi. Välillä 

hän antoi minulle vapaat kädet kuvata, kun hän vain on ja keskittyy maisemaan. 

Minusta näytti, että Miina unohti kameran, minun ja muiden läsnäolon. Hän oli 

niin intensiivisesti uppoutunut omaan oloonsa. Miinasta piirtyi moneen kuvaan 

taas surumielisyys ja kaipaus näkyi hänen katseestaan. Hänen sisäinen voima 

kumpuaa lähimmäisistä ja he olivat tänään läsnä Miinan ajatuksissa. Kuvaus-

päivä oli todella lämminhenkinen ja Miina oli tänään erittäin itseohjautuva. Ku-

vausten päätyttyä palasimme perhekodille ja laitoin kuvat koneelle. Annoimme 

kuvien kertoa tämän tytön tarinaa ja tarkastelimme niitä uudelleen ja uudelleen. 

Kuvista kumpusi sisäinen voima ja Miinasta tuntui siltä kuin hän olisi ollut koti-

maisemien rannalla. Kuvasarjasta löytyi helposti muutama kuva, jotka Miina 

mielsi heti erityiseksi.  

 

Juttelimme kuvien katsomisen lomassa kuvauksista: 

– Oli taas niin tosi hauskaa! Eikä mulla jännittänyt yhtään, vaikka rannalla oli 

muuta porukkaa.  

– Kuvaus paikkakin oli ihan täydellinen, koska siellä oli ranta, vettä ja keinu. 
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– Tuntu helpommalta olla kuvattavana nyt toisella kerralla..vaikka ei edes otettu 

harjoituskuvia. Pääsin vain jotenkin niin helposti kiinni tunnelmaan.  

– Nyt on enää sit Lohtu jäljellä…en halua että nää kuvaukset loppuu. 

 

 

6.4.3 Miinan lohduntunne 

 

Annoin Miinalle voima- kuvausten päätyttyä tehtäväksi miettiä viimeisen voima-

kuvan piirteitä. Mikä antaa Miinalle lohtua ja missä maisemassa hän kokee loh-

tua. Mikä vahvistaa hänen lohduntunnetta ja miten hän haluaa tulla kuvatuksi. 

 

14. heinäkuuta tapasimme Miinan kanssa viimeisen kerran kuvausten tiimoilta. 

Miina kertoi miettineensä, että vesi antaa hänelle myös lohtua, kuten se antoi 

voimaa ja oli mukana myös rohkeuskuvissa. Hän halusi olla puiden suojassa ja 

ympäröimänä, jopa kiikkua puuhun. Miina kaipasi kuviinsa kukkia ja semmoista 

turvalliselta tuntuvaa käpertymistä. Olin pari päivää aikaisemmin ollut nuorten 

kanssa rannalla ja kysyin, että muistaako hän siellä olleen pienen kukkaniityn ja 

koivun jonka oksalla voisi istua. Miina kertoi ajatelleensa silloin, että tämä voisi 

olla juuri hyvä paikka lohtu-kuvaukselle! Päätimme yhdessä lähteä kuvaamaan 

kyseiselle rannalle. Miinalla oli omassa kaapissaan vaaleansävyinen mekko, 

jonka hän halusi pukea päälleen. Kiharsimme hänen hiukset, koska Miina koki, 

että kiharat antavat hänestä pehmeän vaikutelman. Onneksemme päivä oli au-

rinkoinen, joten auringon lämmin sävy lisäsi turvallisuuden ja lämmön tunnetta, 

semmoista sylitunnelmaa. Rannalla oli matonpesijöitä ja auringonottajia, mutta 

he eivät häirinneet Miinaa tälläkään kertaa.  

 

Miina löysi lohtua tuovat kuvauspaikat helposti. Kuvasimme koivunoksalla, kuk-

kaniityllä, laiturin portailla, koivupolulla ja Miina kiikkui puuhun. Kuvaustilantees-

sa Miinan ja minun välillä vallitsi luottamussuhde. Miina oli nähnyt miten etsin 

kuvasta tunnelmaa ja katseita, joten hän uskalsi antaa minulle vallan määrittää, 

miten hänet kuvaan ja miten rajaan maiseman. Työskentelymme oli luontevaa 

ja Miina selvästi nautti kuvattavana olemisesta. Miina oli kuvaustilanteissa erit-

täin itseohjautuva ja syvästi tunteessa mukana. Miinan olemusta oli antoisaa 
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seurata linssin läpi. Kuvaustilanteissa hän päästi avoimen luonteensa ansiosta 

minut todella lähelle, ikään kuin kurkistamaan hänen tunnemaailmaansa. Vii-

meisestä kuvauspäivästä jäi kaihoisa mieli, sillä kuvatyöskentely Miinan kanssa 

oli ollut antoisaa sekä puolin että toisin antavaa. Kuvausten päätyttyä palasim-

me talolle ja siirsin kuvat tietokoneelle. Tarkastelimme kuvia ja annoimme niille 

aikaa. Silmät näkivät paljon tunteita ja mieli käsitteli prosessia. Miina kommentoi 

omia kuviaan ja löysi paljon lempiotoksia. 

 

Mikä tekee valitsemistasi kuvista erityisen? 

– Osassa olen kaunis, silmissä on semmoinen katse..semmoinen suora ja 

pehmeä. 

– Jossain kuvissa on niin turvallinen olo, etenkin tuossa kukkaniityllä ja puussa!  

– Oli kiva kiikkua puuhun, vaikka sua vähän jännitti! (nauraa) 

 

Mitä näet kun katsot omia kuvia? 

– (miettii pitkään) tytön, joka on kaunis..ja iloinen.  

 

Mitä mieltä olet koko prosessista jonka aloitimme sinun kanssasi helmikuussa? 

– On ollut tosi kivaa! En voi eritellä, että mikä on ollut kivointa, kaikki kuvausker-

rat ja sun kans vietetty aika. Harmittaa, kun tänään oli viimeinen kuvauskerta.. 

 

 

6.5 Matkan päättyminen 

 

Jaana ja Miina ovat kuvausprosessin aikana nostaneet minulle esiin kuvat jois-

sa he tuntevat parhaiten voimaa, rohkeutta ja lohtua. Jaanan ja Miinan luvan 

kanssa valikoin jokaisesta prosessista 10 kuvaa eli yhteensä 60 kuvaa. Valikoi-

tuihin kuviin sisältyi tyttöjen valikoimat kuvat jotka esittelimme valokuvausnäyt-

telyssämme 4.8.2014 perhekodin toimintatilan aulassa. Kutsuimme näyttelyyn 

perhekodin työntekijät. Jätimme perheiden kutsumisen ulkopuolelle, sillä perhe-

kotivanhempi toi esille, että perheiden osallistumismäärä voi olla eriarvoinen.   
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Suunnittelimme valokuvausnäyttelypäivää ennalta. Tarkoitus oli yhdessä leipoa 

näyttelyyn, mutta tyttöjen esteiden vuoksi leivonta jäi minulle. Asettelimme valo-

kuvat teemoittain seinälle kummankin prosessijärjestyksen mukaan. Kun kuvat 

olivat seinällä, ihastelimme tovin tyttöjen kanssa heidän kuviaan ja tarkastelim-

me kertaalleen heissä tapahtunutta kasvua joka oli havaittavissa etenkin Jaa-

nan kuvissa. Annoimme kutsuvieraille luvan tulla katsomaan kuvia, tunnelma oli 

jännittynyt, niin Jaanan ja Miinan kuin minunkin osalta. Kerroin työntekijöille ku-

vausprosessistamme, siihen liittyvistä teemoista, tavoitteista ja kuvaustilanteis-

ta. Tämän jälkeen annoin vieraille luvan keskittyä kuvien maailmaan. Vieraat 

katsoivat kuvia kaikessa rauhassa ja hiljaisuuden vallitessa. Kuvat saivat paljon 

ihastelua ja positiivista palautetta. 

 

– Ymmärrättekö te tytöt ite, että ootte näissä upeissa kuvissa? 

– Voi, että mitä paikkoja ja miten kauniita te tytöt olette! Aivan ihania! 

 

– Mitkä kuvat teille itelle on tärkeimpiä?  

Monia, en voi valita vain yhtä..jokaisessa sarjassa on suosikkeja. 

On monia suosikkeja..mutta muutamat kuvat ovat ylitse muiden. 

 

Kuvat nostivat paljon keskustelua kahvipöydän ääressä ja kerroimme tyttöjen 

kanssa enemmän kuvauspäivistämme ja sattuneista jutuista. Meille kaikille yhtä 

ikimuistoinen kuvausmatka oli päättynyt ja olo oli haikea.  

 

 

Minä näen sinut 

kauniina ja arvokkaana. 

Hento sielusi 

ei vaivu enää tuulessa, 

vaan kääntää kasvonsa kohti aurinkoa, 

niin lämpöisenä ja puhtaana. 
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Valokuvamatka kuvin. 
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7 LOPPUTULOKSET 

 

 

7.1 Prosessin vaikutus 

 

Tulosten arvioimisen apuna käytin havainnointia ja haastatteluita. Havainnoin 

itse nuoria kuvatessa sekä kuvien tarkkailun aikana. Prosessin aikana, että ku-

vatessa havainnointi keskittyi tyttöjen itseohjautuvuuteen. Kuvatessa kiinnitin 

myös huomiota nuorten olemukseen ja ilmeisiin kuinka he keskittyisivät omiin 

tuntemuksiin ja kuvattavana olemiseen. Kuvien katselun aikana havainnointi oli 

suppeampaa sillä keskustelimme paljon otetuista kuvista ja tunnelmista. Kuvia 

katsoessa tarkkailin kuitenkin tyttöjen ilmeitä sekä reaktioita. Minun ja perheko-

din välillä olevaan havainnointi eroon vaikutti merkittävästi se, että minun ha-

vainnointini perustuu vain valokuvausprosessin aikana havainnoimaani kehityk-

seen. Perhekodin työntekijä elävää arkea nuorten kanssa, joten hänen havain-

nointinsa prosessin aikana on pääsääntöisesti keskittynyt arki elämään. 

 

Haastattelin prosessiin osallistuneet nuoret (liite 6) sekä perhekodissa työsken-

televän työntekijän (liite 7). Nuorten kanssa käymäni haastattelun pohjimmaise-

na ajatuksena oli herätellä muistelemaan valokuvausmatkaa. Kysymykset laa-

din teemapohjille rohkeus, voima, lohtu ja prosessi. Nuorten kanssa käymäni 

haastattelu oli enemmän keskustelua, jonka runkona käytin tekemääni haastat-

telupohjaa. Perhekodintyöntekijän haastattelu perustui hänen huomioihin nuor-

ten itseohjautuvuuden kehittymisessä ja mahdollisiin käyttäytymismuutoksiin. 

Perhekodin työntekijän haastattelu jäi suppeaksi sillä työntekijä ei enää muista-

nut useamman kuukauden takaisia asioita selkeästi.  

 

Huomioitavaa on, että nuorten ja työntekijän haastatteluita ei voi vertailla kes-

kenään muuta kuin kysyttäessä prosessin vaikuttavuudesta. Sain haastattelujen 

perusteella osittain epäselviä tuloksia. Ristiriidat nuorten ja työntekijöiden vas-

tauksissa kysyttäessä prosessin vaikuttavuudesta ovat ymmärrettäviä. Nuoret 

kokivat prosessin henkilökohtaisesti ja perhekodin työntekijän havainnot perus-

tuvat nuorten arkielämään prosessin aikana. Nuorten haastatteluista tuli esille 
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heidän henkilökohtainen kokemuksensa. Nuoret mielsivät osittain heissä tapah-

tuneen kehityksen valokuvauksen kautta tapahtuvaksi kasvuksi, kun taas per-

hekodin vastauksista ilmeni, että he eivät nähneet valokuvausprosessilla olevan 

merkitystä nuorten itseohjautuvuuden kasvulla eikä henkisessä kasvussa.   

 

Valokuvausprosessin hyödyn kannalta ensisijainen huomioni on nuorten kerto-

ma kokemuksellisuus. Ainoastaan he voivat kertoa omista tuntemuksistaan ja 

ajatuksistaan prosessin aikana sekä prosessin hyödystä heidän kasvun tukemi-

sena. Koska minun ja perhekodin havainnoinnit eivät ole verrattavissa toisiinsa 

havainnoitavien tapahtumien kanssa, olen analyysissä keskittynyt valokuvaus-

hetkissä havainnoimiini asioihin sekä nuorten kertomuksiin prosessikokemuk-

sestaan.  

 

 

7.2 Itseohjautuvuus ja toimintaan osallistuminen 

 

Sosiaalipedagoginen määränpää prosessissa oli osallistuminen toimintaan sekä 

itseohjautuvuus. Haastatteluista, että oman havainnointini vahvistamana näki, 

että nuoret osallistuivat prosessiin erittäin innolla ja mielenkiinnolla alusta lop-

puun. Osallisuus halukkuus näkyi ilosta aloittaa prosessi sekä prosessin ede-

tessä ja loputtua halukkuudesta jatkaa valokuvaustyöskentelyä. Perhekodin 

työntekijän kertoi, että prosessin alkaessa nuoret harrastivat roolileikkiä. Rooli-

leikissä he pukeutuivat eri asuihin sekä kuvasivat toinen toisiaan.  

 

Itseohjautuvuuden kasvua on vaikea mitata valokuvausprosessin kautta tapah-

tuneeksi muutokseksi, sillä perhekodin toiminta perustuu sosiaaliseen kuntou-

tukseen. Huomioni täten keskittyykin itse prosessin aikana näkyvään itseohjau-

tuvuuteen. Nuorten itseohjautuvuus oli eritasoista. Täytyykin huomioida, että 

nuoret ovat omanlaisia persoonia sekä tekevät asioitaan omalla ikätasollaan. 

Toinen nuorista oli erittäin itseohjautuva, hän otti tehtävienannon tosissaan ja 

sitoutuvasti. Hänellä oli koko kahdeksan kuukauden ajan sama into prosessin 

suhteen. Hän puhui paljon seuraavien kuvien suunnitelmistaan kuvausten välillä 

sekä hänellä oli aina valmiit ajatukset kuvausten alkaessa. Tytön aktiivisuus 
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ilmeni myös perhekodin työntekijöiden haastatteluista. He olivat havainneet sa-

man innon ja aktiivisuuden että sitoutumisen prosessin suhteen, jonka itse ha-

vaitsin kesällä. Nuori oli myös itseohjautuva kuvaustilanteissa. Hän tiesi miten 

haluaa tulla kuvatuksia ja etsi itse paikkoja, joilla oli juuri hänelle merkitystä.  

 

Toisen nuorten kohdalla perhekodin työntekijän haastattelusta selvisi, että hän 

puhui prosessiin osallistumisesta vain silloin, kun kuvaukset olivat lähellä tai 

juuri otettu. Perhekodin työntekijän haastattelussa tuli esille, että nuoren itseoh-

jautuvuus olisi kehittynyt. Työntekijä kuitenkin painotti, että kehittymiseen ei voi 

ainoastaan nimetä valokuvausprosessin vaikuttavuutta vaan työntekijä painotti 

sosiaalisen kuntoutuksen merkitystä tässä asiassa. Omat havainnointini hänen 

itseohjautuvuudesta ovat kahdenlaisia. Hän oli aloitteellinen, kun häntä ohjasi ja 

tuki. Itseohjautuvuuden puute näkyi selvästi viimeisen tehtävän annon aikana. 

Hän ei ollut ennalta miettinyt tulevia kuvauksia, vaikka hänellä oli monta viikkoa 

aikaa prosessoida asiaa. Suunnitelmat syntyivät jälleen vasta ohjatessa. Loppu 

haastattelussa ilmeni nuoren kokeneen viimeisen teematehtävän annon osittain 

vaikeaksi. Nuori oli kuitenkin itseohjautuva kun häntä kuvasi. Hän kertoi minulle 

kuinka ja missä halusi tulla kuvatuksi. 

 

 

7.3 Itsensä näkeminen 

 

Valokuvaus prosessilla on ollut vaihtelevat vaikutukset tyttöjen itsensä näkemi-

seen. Jälleen kerran valokuvauksen vaikuttavuutta kokonaisuudessaan on vai-

kea mitata, sillä nuoret ovat yksilöitä, jotka kokevat asiat erilailla. Analysointi 

itsensä näkemisestä perustuu suurimmaksi osaksi tyttöjen antamaan haastatte-

luun sekä subjektiiviseen havantointiini, mutta myös osittain työntekijän havain-

toon. Toinen tytöistä alkoi prosessin aikana kiinnittää enemmän huomioita 

omaan ulkonäköönsä. Hän alkoi meikata itseään ja kiinnostui kosmetiikasta ja 

ulkonäköön liittyvistä asioita. Arvioin valokuvausprosessilla olevan myös vaiku-

tusta tähän, sillä työntekijän haastattelusta ilmeni, että nuoret olivat prosessin 

alussa leikitelleet vaatteilla ja kuvanneet toisia, joten tietoisuus omasta ulko-
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näöstä tuli tällöin entistä vahvemmaksi. Huomioitavaa on, että nuoren muuttu-

nut huomio itseensä on myös ikäkehitykseen kuuluvia asioita.  

 

Nuorten haastatteluista selvisi, että molempien tyttöjen kokemus omien kuvien 

katselusta oli vastaavanlainen. Alkuun kuvien katselu tuntui hieman vaikealta, 

kunnes siihen tottui. Nyt omia valokuvia on helppo katsoa ja kuvien katselu tuo 

mielihyvää. Antoisinta on katsoa kuvia, jotka ovat tyttöjen omasta mielestä on-

nistuneita. Mitä useammin kuvia oli katsonut, sitä enemmän kuvia katsoi hyväk-

syvämmin. Tytöt kertoi, että omista kuvista on tullut siinä suhteessa merkityksel-

lisiä sillä kuvissa on muistot koetusta matkasta. Valokuvien näyttäminen näytte-

lyssä, että perheenjäsenille tuntui jännittävältä ja erityiseltä. Omat kuvat herätti-

vät ylpeyttä ja saivat osakseen arvostusta. Toinen tytöistä koki, että näkee it-

sensä erilailla, hän ei osannut määritellä tunnetta tarkemmin.  

 

Juha Siitonen sanoin totean voimaatumisen käsitteestä, että nuorten voimaa-

tumista ei voi arvioida ja nähdä nyt. Voimaatuminen on vasta kasvun myötä 

nähtävissä oleva muutos miten prosessi on vaikuttanut oleellisesti minäkuvan 

kasvuun. Myöhemmin nähtävissä on myös miten myönteiset kokemukset joissa 

voi tuntea arvostamista, kunnioittamista, hyväksymistä ja turvallisuutta ovat vai-

kuttaneet nuorten voimaatumiseen. Molemmat nuoret kokivat, ettei valokuvaus-

prosessilla ole ollut suurempaa vaikutusta siihen, että miten he näkisivät itsensä 

nyt. Kuvaukset olivat kuitenkin tuoneet toiselle tytölle lisää rohkeutta ja toinen 

koki, että eri teemojen kautta oli saanut käsitellä omia tunteitaan. 

 

 

7.4 Oma kehittyminen 

 

Aiempi kokemukseni omakuva-menetelmän kokemuksista sijoittuu koulun kurs-

seilla ottamaani kuviin. Koen, että kehittymiseni valokuvausmenetelmän käyttä-

jänä on ollut suuri. Olen sisäistänyt paljon enemmän tietoa voimauttavan valo-

kuvauksen teorian merkityksestä ja vaikuttavuudesta, etenkin sosiaalipedago-

gista otteesta ja voimaatumiseen liittyvästä kehyksestä. Oma kehittymiseni nä-

kyy voimauttavana onnistumisen tunteena itse prosessin suunnittelun suhteen, 
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että prosessissa työskennellessäni. Saamani palautteen myötä voin todeta, että 

suunnittelemani kehys valokuvausprosessiin oli onnistunut sekä opin paljon uut-

ta matkan varrella.  

 

Haastatteluissa ilmeni, että mielikuvamatkat toimivat hyvin kunkin teeman si-

säistämisen, että omien tuntemuksien löytämisessä. Kuvauksien suunnittelussa 

koin olevani avoin ja vastaanottavainen nuorten ajatuksille, sekä olin näissä 

tilanteissa luonteva ohjaaja. Kuvauksien edetessä huomasin, että harjoitusku-

vaus ja varsinainen kuvaus oli nuoren tuntemusten sisäistämisen kannalta pa-

ras sijoittaa peräkkäisille päiville.  

 

Ohjaajana minun täytyi ymmärtää nuoret erillisinä yksilöinä ja tehdä tämän ym-

märryksen myötä molempien kanssa eritasoista ohjaustyötä. Ohjaajana opin 

olemaan tietoisempi nuorten kyvykkyydestä ja kypsyydestä itseohjautuvuuteen. 

Kaikilta ei voi odottaa vastaavanlaista valmiutta ottaa vastuuta, mutta jokaiselle 

tulee tarjota omantasoisensa haaste, jotta kasvu mahdollistuu. Ohjaajan roolini 

perustuu tasavertaisuuteen ja avoimuuteen olla aidosti läsnä. Annoin tytöille 

positiivista palautetta kuvatessa, että kuvien tarkkailun yhteydessä. Koin itse, 

että olin ohjaajana tilanteissa ajan tasalla ja osasin ”lukea” nuoren tunnetiloja. 

Välillä annoin nuoren kuvata itseäni, teimme rentoutusharjoituksia tai otimme 

taukoa jutellaksemme että rentoutuaksemme.  

 

Vuorovaikutus ja dialogisuus ovat aina olleet vahvoja puoliani. Sanaton vuoro-

vaikutus kameran välityksellä vahvistui ja jouduin todella opettelemaan, että en 

ottanut valtamääräystä kuvien ottamisen suhteen. Opin antamaan tilaa kuvatta-

valle ja hänen ohjeistaa kuvauksia. Nuorilta saamani palautteen mukaan kans-

sani oli luontevaa työskennellä kuvaustilanteissa, koko prosessin tiimoilta. 

Luontevuuteen vaikutti välillämme oleva yhteys, jonka olemme muodostaneet 

reilun vuoden aikana. Välillämme oleva yhteys pitää sisällään luontevuuden olla 

ja työskennellä prosessin tiimoilta yhdessä. Prosessin teemoja (voima, rohkeus 

ja lohtu) käsitellessä nuorten kohdalla ei noussut esille voimakkaita tunnepitoi-

sia asioita. Keskusteltavat asiat liittyivät teemojen tuntemuksiin ja niistä kum-

puaviin ajatuksiin, joista oli helppo nuoren puhua.  
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POHDINTA 

 

Takana on uskomaton matka niin nuorten kuin itseni kannalta. Vaikka haastat-

teluista nousi eriäväisiä vastauksia valokuvauksen vaikuttavuuden suhteen, 

olen varma siitä, että nuorten osallisuus prosessiin on ollut heille muistettava 

matka. Matkasta on muistona valokuvat, joita voi katsoa aina silloin, kun mieli 

unohtaa, sillä valokuva on peili. Kuten Juha Siitonen totesi voimaatumisesta, 

että usein voimaatumista on vaikea nähdä tässä hetkessä vaan tulokset näky-

vät myöhemmin. Toivon näin olevan myös näiden nuorten kohdalla että matkan 

tärkeys ja kokemuksellisuus oman kasvun kannalta ovat nähtävissä myöhem-

min.  

 

Valokuvas työskentely sopii hyvin sosionomille, mikäli valokuvaus tuntuu mie-

lekkäältä ja omalta työvälineeltä. Ennen voimauttavan valokuvauksen käyttä-

mistä tulee itsellä käydä voimauttavan valokuvauksen menetelmä läpi, jotta 

ymmärrys menetelmän vaikuttavuudesta hahmottuu. Lisäksi suosittelen perus-

teellista perehtymistä voimaatumisen käsitteeseen, sosiaalipedagogiikkaan se-

kä itse voimauttavaan valokuvaukseen. Koko voimauttavan valokuvauksen 

maailma on kiehtova ja mieltä avartava. Oma tiedonhaluni kasvoi prosessin 

myötä.  

 

Ensimmäinen huomioitava seikka ennen menetelmän käytön aloittamista per-

hekodissa on, että valokuvatyöskentelyn parissa työskentelevän työntekijän 

tulee käydä henkilökohtaisesti läpi voimauttava valokuvatyöskentely. Valokuva-

us sopii hyvin työvälineeksi perhekotiin ja kokemukseni kautta ajattelisinkin, että 

menetelmän käyttäjän olisi hyvä olla päivittäisessä yhteydessä kuvattavien 

kanssa, jotta valokuvaus menetelmän vaikuttavuus näkyisi selvemmin. Mikäli 

valokuvaus menetelmää käytetään perhekodissa, tulee työskentelylle antaa 

reilusti aikaa ja prosessin olisi hyvä kestää jopa vuosien ajan. Koin, että seitse-

män kuukautta oli liian lyhyt aika näin ison ja tärkeän asian työstämiseen.  

 

Valokuvaus matka on antanut minulle varmuutta omaan osaamiseeni ja halua 

kehittää itseäni ammatillisesti vielä enemmän. Luovien menetelmien käyttö on 
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aina kiinnostanut minua ja olen tuntenut ne osaksi minua. Valokuvaus prosessin 

myötä olen entistä kiinnostuneempi opiskelemaan luovia menetelmiä ja käyttä-

mään niitä tulevaisuudessa työkentälläni. Luovuus on rikkaus. 
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PYYNTÖ TUTKIMUSLUPAAN JA YHTEISTYÖHÖN 5.1.2014 

  

 

Hei! 

 

Olen Lapin Ammattikorkeakoulussa sosiaalialaa opiskeleva 3- vuoden opiskelija. Opis-

keluni on tullut siihen pisteeseen, että opinnäytetyön tekeminen on ajankohtaista. Olen 

aina ollut kiinnostunut valokuvauksesta ja opiskelujeni myötä sain syventävää tietoa 

kuinka valokuvaa voi käyttää terapeuttisena työvälineenä. Valokuva on ihmisen muistin 

peili, joka heijastaa ilon ja surun sekä tärkeät tapahtumat että nivoo yhteen enemmän 

tärkeitä hetkiä kuin muistamme ilman valokuvan tarkastelua.  

 

Opinnäytetyöni ajatuksena on kuvata perhekodissa asuvia nuoria sekä tuottaa perheko-

dille samalla työmenetelmä, jota työntekijät voivat käyttää pitkä-aikaissijoitettujen las-

ten ja nuorten kanssa. Työmenetelmäni ajatus on vahvistaa nuorten itseluottamuksen 

kehitystä; he saavat kuvattavana olemisen kautta arvostavaa katsetta niin kuvattaessa, 

että kuvia tarkasteltaessa. Minä annan työlle ääriviivat, mutta nuorten aiemmat koke-

mukset ja nykyiset tuntemukset määrittävät missä heitä kuvataan, mitä elementtejä ku-

vissa on ja kuinka heitä kuvaan. Nuoret saavat kokea arvokkaita hetkiä jakamalla kans-

sani tärkeitä muistoja sekä vastalahjaksi annan heille pitkälle kantoisia muistoja kuvien 

välittämänä. 

 

 

”Mitkä maisemat ovat tärkeitä elämän paikkoja, lohdun tai voiman tuojia?  

Missä maisemassa tunnet itsesi rohkeaksi? Missä maisemassa tunnet olevasi 

suojassa ja turvassa?” 

 

Olen ollut perhekodissa harjoittelussa opiskeluni kautta keväällä 2012. Saman vuoden 

joulukuussa aloitin työt tuntityöntekijänä sekä tein kesätöitä 2013 perhekodilla. Suhtee-

ni talon nuoriin on hyvä ja välittäminen on vastavuoroista. Tunnen talon nuoret heidän  
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historialtaan sekä tältä päivältä. Valokuvauksen yksi tärkeimpiä tekijöitä on luottamus, 

joka mahdollistaa vapauden olla hetkessä omana itsenään. Suhteeni nuoriin on erittäin 

hyvä.  

 

Kuvausprojektin olisi määrä käynnistyä tammi- helmikuussa 2014 ja kestää noin 4-6 kk. 

Tänä aikana tulen työskentelemään nuorten kanssa yksitellen; mielikuvaharjoitteilla, 

valokuvaus hetkien ja paikkojen suunnittelulla, kuvauspäivinä sekä kuvien prosessoin-

nilla. Prosessoinnissa käymme nuoren kanssa läpi koko kuvausprosessin alusta loppuun; 

mitä prosessi on herättänyt miettimään, miltä kuvattavana oleminen on tuntunut, mitä 

nuori näkee tarkastellessaan itseään valokuvassa jne. Opinnäytetyöni koostuu siis ker-

tomastani matkasta nuorten kanssa. Menetelminä tulen käyttämään valokuvausta sekä 

avointa keskustelua, jonka tulen nauhoittamaan opinnäytetyön kirjoittamista varten. 

Kerätystä aineistosta kuvat kaikkinensa tulen antamaan kuvatuille nuorille ja äänitteen 

tulen tuhoamaan. Minua sitoo vaitiolovelvollisuus eikä nuorten nimiä tulla mainitse-

maan työssäni. Olemme sopineet [perhekodin ja työntekijöiden nimi] perhekotivanhem-

pien kanssa opinnäytetyöni toteutuksesta yksikköön.  

 

 

Kysynkin yhteistyölupaa työskennellä [nimi] kanssa opinnäytetyötäni varten.  

Lähetän liitteenä lupakirjeen, jonka voit jättää perhekodin toimistoon. 

 

 

 

Parhain terveisin; 

 

Suvi-Elina Danell 

Lapin Ammattikorkeakoulu 

Sosiaalialan yksikkö 
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TUTKIMUS- JA YHTEISTYÖLUPA  

 

 

Minulle on kerrottu valokuvaus menetelmästä ja opinnäytetyön aiheesta sekä tarkoitus-

perästä ymmärrettävästi. Minä, [nimi], haluan työskennellä opiskelija Suvi-Elina Danell 

kanssa orientoinnissa, kuvauspäivien suunnittelussa, kuvauspäivinä sekä matkan annin 

prosessoinnissa. 

 

Pyydän rastia ruutuun sinun sallivissasi asioissa 

 

Minua saa valokuvata opinnäytetyötä varten 

 

Minusta otettuja kuvia saa julkaista opinnäytetyössä 

 

Minusta otettuja kuvia saa julkaista opinnäytetyön seminaarissa marraskuussa 2014  

 

Keskustelumme saa nauhoittaa opinnäytetyön rakentamista varten 

 

En halua osallistua opinnäytetyön tekoon 

 

 

 

Paikka ja päivämäärä 

 

______________________________________ 

 

Allekirjoitus sekä nimenselvennys 

 

____________________________________________________________________ 
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Voima  

 

Näe itsesi kävelemässä avoimella tasangolla. Preerian ruoho ylettyy vyötäröllesi 

kahisten kevyesti sen läpi kulkiessasi, tunnet kuuman hiekan mokkasiinien läpi 

punertavassa autiomaassa. On kaunis ja kirkas kesäpäivä, voit jopa haistaa 

korventuvan ruohon ja paahtuvan maan. Taivas on pilvetön, kuulet kuinka pree-

rian eläimet ääntelevät ympärilläsi. Kävellessäsi saavut suuren kalliokielekkeen 

luo, jonka alapuolella maassa on ympyrän muotoinen kehä. Astu kehään ja 

käänny pohjoiseen päin. 

 

Sinua vastapäätä seisoo vanha intiaanimies. Hän on vanhempi kuin vanha, pu-

keutunut hirvennahkaan, kaulassaan hänellä on tummanpuhuvia obsidiaani-

helmiä ja mustat sulat kiiltävät hänen päälaellaan. Kaksi pitkää, ajan hopeoimaa 

hiuspalmikkoa laskeutuvat hänen rintakehälleen. "Olen se, joka vartioi pohjois-

ta", sanoo hän. "Minun voimani on ilo ja positiivisuus." Katso hänen silmiinsä 

hetken aikaa ja käänny omassa tahdissasi itää kohti. 

 

Sinua vastapäätä seisoo nuori intiaaninainen. Hän on pukeutunut valkoiseen 

hirvennahkaan, josta roikkuu turkooseja helmiä koristeena kuten hänen kaulal-

laan ja siniset sulat koristavat hänen hiuksiaan, jotka laskeutuvat selkää pitkin 

vahvana, tummana palmikkona. "Olen se, joka vahtii itää", sanoo hän. "Minun 

voimani heräävät eloon, kun olen kokenut onnistumisen ja saan hyväk-

syntää." Katso syvälle hänen silmiinsä hetken aikaa ja käänny etelään päin. 

 

Näet uljaan soturin seisomassa sinua vastapäätä. Hänen paljas rintakehänsä 

on keltaisen ja punaisen maalin koristama, punaisista jaspiksista tehty helmi-

nauha roikkuu hänen kaulansa ympärillä ja punaiset sulat hänen päässään 

hehkuvat auringossa kahden hiuspalmikon laskeutuessa hänen rintakehälleen. 

"Olen se, joka vartioi etelää", sanoo hän. "Minun voimani on rohkeus, vapau-

den tunne ja vastuu." Katso häntä silmiin ja käänny sitten länteen. 
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Sinua vastapäätä seisoo vanha intiaaninainen, jonka hirvennahkavaatteet ovat 

violetin värisiksi värjättyjä. Simpukat koristavat hänen kaulaansa ja purppuran 

väriset kukat hänen hiuksiaan, jotka ovat pitkänä palmikkona selässä. "Olen se, 

joka vahtii länttä", hän sanoo. "Minun voimani on rakkaus, hellyys ja huoleh-

timinen." Katso syvälle hänen silmiinsä ja vähitellen ympäri koko kehää. 

 

Mene siihen suuntaan, johon tunnet eniten vetovoimaa - suuntaan, jonka voi-

man tunne on lähinnä omaasi. Vietä siinä hetki aikaa ja kuuntele mitä sen il-

mansuunnan vartijalla on sinulle sanottavaa. Ole siinä niin kauan kuin sinusta 

tuntuu tarpeelliselta, opi mitä vain voit. Palaa sitten vähitellen takaisin ympyrän 

keskelle. 

 

"Me olemme sisäisen voiman ratas, Empowering Wheel, me olemme ne, jotka 

katsovat. Jatka matkaasi voimasi kanssa ja palaa luoksemme aina apua tarvi-

tessasi," vartijat sanovat yhdessä. Käänny pohjoiseen. Vartija muuttuu suureksi 

mustaksi sudeksi ja katoaa preerian horisonttiin. Käänny itään ja näet kuinka 

vartija muuttuu kotkaksi ja katoaa taivaisiin. Käänny etelään. Vartija muuttuu 

kultaiseksi vuoristoleijonaksi ja katoaa preerian ikuisuuteen. Käänny länteen. 

Näet vartijan muuttuvan lokiksi, joka liitää loputtomaan taivaaseen. 
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Rohkeus 

 

Kuljet pitkin polkua, joka johtaa sankkaan metsään. On kesä ja aurinko paistaa. 

Sen valo siilautuu puiden lehvistön lävitse ja luo metsään hämyisen tunnelman. 

Ilma on lämmin ja miellyttävä. Jossain korkeuksissa laulaa lintu ja pensaissa 

kahahtaa. Polku mutkittelee puiden lomassa ja johtaa sinut yhä syvemmälle 

metsään. Nyt puusto harvenee ja tulet aukiolle, jossa kasvaa heinää. Metsäau-

kiolla liikkuu jokin…näet siellä eläimen. Miltä eläin näyttää? Mitä tunteita eläi-

men näkeminen herättää sinussa? Haluaisitko koskettaa eläintä? Katselet het-

ken eläimen puuhia, yllättäen eläin nostaa päänsä ja katsoo sinua suoraan sil-

miin…sitten se juoksee pois metsän siimeksiin.  

 

Palaat takaisin polulle ja jatkat matkaasi kallioille. Nouset kivikkoista rinnettä 

ylös. Saavut huipulle ja seisot aivan kallion reunalla. Katsot kauas kaukaisuu-

teen jossa vilkkuu puiden latvojen välistä sinistä kimaltelevaa vettä. Laitat silmät 

kiinni ja hengität syvään lämmintä kesätuulta. Kun avaat silmäsi, katsot suoraan 

kalliolta alaspäin...Näet pitkän pudotuksen ja vatsanpohjassasi kipristää. Miltä 

sinusta tuntuu seistä kallion reunalla?  

 

Päätät lähteä takaisin päin ja palaat polulle josta aloitit matkasi. Käännyt katso-

maan kallioille ja näet nyt vasta kallion harmaan ja jykevän seinän. Mitä näet-

kään, onko kallion alaosassa luola? Asuuko siellä karhu? Mitä tunteita se sinus-

sa herättää? Käännyt takaisin polulle ja astelet rentoutuneena eteenpäin. Kat-

selet nyt tarkemmin metsään, jonne luonto on luonut mielenkiintoisia muotoja. 

Näet vasemmalla puolellasi peikkometsän kuuset jotka korkeudessaan ja tuu-

heudessaan pimentävät auringon valon alleen. Tekisikö mielesi leikkimään? 

Vaiko tutkimaan peikkometsän salaisuuksia? 

 

Palaat vähitellen paikkaan, josta lähdit. Missä maisemassa sinä tunnet itsesi 

rohkeaksi? 
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Lohtu 

 

Sulje silmäsi. Salli lempeän rentouden ja keveyden tunteen levitä niin kehoosi 

kuin mieleesikin. Tiedät varmaan, että hengittämällä syvään ja rauhallisesti voit 

antaa rentouden tunteen kasvaa ja mahdollisten jännitysten poistua kehostasi.  

 

Kuinka miellyttävä onkaan tuo rentouden tila, jossa ajatuksesi saavat vaeltaa 

vapaasti, tulla ja mennä, samalla kun raukeus sinussa kasvaa. Kuitenkin on 

mahdollista pysyä virkeänä valmistautuen mielikuvituksesi johdatettavaksi mat-

kalle. Voit nähdä, kuulla, tuntea ja kuvitella asioita. Osaat taikoa jopa makuja ja 

tuoksuja elävöittämään kokemustasi. Rauhallinen hengityksesi hiljentää mielesi. 

Kehosi hoitaa samalla tehtävänsä helposti ja luonnostaan, ilman että sinun tar-

vitsee tehdä yhtään mitään.  

 

Haluatko aloittaa matkasi kauniilla saarella, jota ympäröivät meren äänet ikui-

sella elämänrytmillään? Kuuletko, miten aallot iskeytyvät kallioihin ja vesilinnut 

ääntelevät? Ehkä tunnet kevyesti suolaisen veden sumuna kasvoillasi ja meri-

veden maun kielelläsi? Entä tunnetko kuinka paljon puhdasta happea onkaan 

raikkaassa merituulessa? Paistaako kesäinen aurinko saaren yllä vai onko miel-

lyttävän vilpoisaa? Voit sallia mielikuvituksesi loihtia sinulle maiseman, jossa 

koet olosi miellyttäväksi, turvalliseksi ja elinvoimaiseksi. Loihdi mieleesi paikka, 

jossa koet lohtua. 
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NUORTEN LOPPUHAASTATTELU 

 

VOIMA 

Mitä sana voima tarkoittaa sinulle? 

Mitkä asiat antavat sinulle voimaa? 

Miten muistelet voima-teeman kuvauspäivää? 

Miten kuva/kuvat, jotka otit/otimme ilmentävät voimaasi? 

 

LOHTU 

Mitä lohtu tarkoittaa/merkitsee sinulle? 

Mitkä asiat antavat sinulle lohtua? 

Mitä ajattelit aiheesta lohtu-kuvaus? Oliko teema helppo/vaikea? 

Missä kuvissa tunnet parhaiten lohdun tunteen? 

 

ROHKEUS 

Mitä sana rohkeus tarkoittaa sinulle? 

Mitkä asiat antavat sinulle rohkeutta? 

Mitkä kuvat jotka otimme ilmentävät rohkeuttasi? 

Mitä muistoja/tunteita herää rohkeus-teeman kuvauksista? 

 

PROSESSI 

Miltä tuntuu katsella omia kuvia 

 mikä vaikeinta ja antoisinta? 

Löytyikö joka teemasta oma voimakuva?  

 Mitä kuva sinulle merkitsee? 

Miltä kuvien ottaminen tuntui, millaisia tuntemuksia kuvaus herätti? 

Miten valokuvaus prosessi on vaikuttanut sinuun? 

 Mikä/mitkä asiat ovat muuttuneet? 

Ajatuksia, miten koit tämän prosessin? Oliko antoisa, hyödytön..ym. 
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PERHEKODIN TYÖNTEKIJÖIDEN HAASTATTELU 

 

Ennen prosessin alkua 

 Miten nuoret puhuivat asiasta? suhtautuminen 

 Miten he reagoivat prosessin alkuun? 

 

Prosessin aikana 

 Miten nuoret ovat tuoneet prosessia esille perhekodilla? Ovatko puhu-

neet ääneen suunnitelmistaan, asuistaan, teemoista ym. 

 Miten nuoret ovat käyttäytyneet kuvausten jälkeen?  

 Onko nuorissa ollut havaittavissa muutoksia?  

Esim. käyttäytymisessä, ulkonäöllisissä asioissa, itseohjautuvuudessa jo-

tain muuta.. 

 

Prosessin loputtua 

 Onko tytöissä havaittavia muutoksia?  

Esim. käyttäytymisessä, itsevarmuudessa, kypsyydessä 

 Näettekö onko prosessi ollut hyödyllinen nuorten kasvun tukemisena? 

-itsevarmuus, henkinen kasvu, vastuu, itseohjautuvuus.. 

 

 


