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1 JOHDANTO 

 

”Kenenkään mielenterveys ei ole niin vahva, että se kestäisi mitä tahansa. Kenen-

kään mielenterveys ei myöskään ole niin heikko, ettei elämänlaatua pystyisi paran-

tamaan.” (Iija 2009a, 16.) Tämä ajatus on ohjannut meitä opinnäytetyöprosessis-

samme, jonka lähtökohtana oli mielenterveyden tarkastelu positiivisesta näkökulmas-

ta. Moniammatillisen opinnäytetyön tavoitteena oli järjestää Vieremän Pysäkin nais-

asiakkaille toimintakykyä ylläpitävää ryhmätoimintaa toiminnallisia menetelmiä hyö-

dyntäen. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Päiväkeskus Pysäkki ry:n Vieremän 

toimipiste, jonka toiminnan tavoitteena on tarjota päivätoiminta-, tukiasumis- ja työllis-

tämispalveluita mielenterveys- ja päihdeasiakkaille (Päiväkeskus Pysäkki ry:n www-

sivu 2009). Opinnäytetyössä käytämme toimeksiantajasta nimeä Vieremän Pysäkki.  

 

Moniammatillisen työskentelyn tavoitteena on ymmärtää kokonaisuuksia hyödyntä-

mällä eri alojen ammatillista asiantuntijuutta. Moniammatillisella työskentelyllä asiak-

kaan tilanteesta saadaan moniulotteisempi näkemys verrattuna yksittäisen asiantunti-

jan näkemykseen. (Isoherranen 2005, 29–31.) Työelämässä tarvitaan kykyä tunnis-

taa oma osaaminen, vahvuusalueet ja ammatti-identiteetti suhteessa muiden alojen 

ammattilaisten osaamiseen (Isoherranen, Rekola & Nurminen 2008, 33–34). Toteu-

timme opinnäytetyön moniammatillisesti, koska halusimme syventää ymmärrystäm-

me mielenterveystyöstä. Sosionomin ja sairaanhoitajan osaamisen yhdistäminen 

tässä työssä edisti toimintakyvyn vahvistamisen ymmärtämistä laajana kokonaisuu-

tena. 

 

Toimintakyvyn ylläpitämisen haasteet ilmenivät asiakkaiden arjessa esimerkiksi arjen 

taitojen puuttumisena sekä sosiaalisten suhteiden ja oman jaksamisen tunnistamisen 

haasteina. Ryhmätoiminnan tavoitteena oli vastata näihin haasteisiin ja tarjota asiak-

kaille mahdollisuus toimintakyvyn vahvistamiseen yhteistoiminnassa vertaisten kans-

sa. Sekä sosionomin että sairaanhoitajan työn tavoitteena on edistää yksilöiden ja 

yhteisöjen hyvinvointia ja sen myötä vaikuttaa koko yhteiskunnan hyvinvointiin. Työn 

tavoitteena oli tukea asiakkaiden osallisuutta ja aktivoida asiakkaita ottamaan vastuu-

ta toimintakykynsä ylläpitämisestä. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen tulee ym-

märtää asiakkaiden tarpeita ja tukea heitä voimavarojensa käyttöönottoon. Toteu-

timme opinnäytetyön näitä periaatteita noudattaen.  
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2 TOIMINTAKYVYN TUKEMINEN MIELENTERVEYSTYÖSSÄ 

 

Jokaisella ihmisellä on psykososiaalisia tarpeita, joilla tarkoitetaan yksilön tarpeita 

tulla kuulluksi ja nähdyksi sosiaalisessa ympäristössään. Psykososiaaliset tarpeet 

syntyvät vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa ja niihin voidaan vastata vuoro-

vaikutuksella. Vuorovaikutuksesta saatavan tuen merkitys korostuu erityisesti yksilön 

sairastuessa psyykkisesti. Psyykkinen sairastuminen haastaa yksilön käsitykset voi-

mavaroja ja elämänhallintaa tukevista tekijöistä, jolloin yksilö tarvitsee tukea positii-

visten tunteiden ylläpitämiseen. Lyhyetkin positiivisia tunteita vahvistavat kohtaamiset 

ovat merkityksellisiä. (Vilén, Leppämäki & Ekström 2008, 58–59.)     

 

Mielenterveystyötä tehdään moniammatillisesti. Moniammatillisuudella tarkoitetaan 

eri alojen tiedon ja osaamisen yhdistämistä yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. 

Moniammatillinen työskentely mahdollistaa kokonaisvaltaisen kuvan muodostamisen 

asiakkaan tilanteesta työntekijöiden yhteisellä prosessoinnilla. Sosiaali- ja terveys-

alalla tavoitteena on tarkastella asiakkaan elämää kokonaisuutena. Ammattialojen 

asiantuntijat tukevat asiakasta yhdistämällä eri alojen näkökulmat ja osaamisen asia-

kaslähtöisesti. (Isoherranen ym. 2008, 33–34.) 

 

2.1 Mielenterveyden määrittelyä 

 

Mielenterveys on enemmän kuin sairauden puuttumista. Se on olennainen osa ihmi-

sen terveyttä, sillä mielenterveys on selkeästi kytköksissä käyttäytymiseen ja fyysi-

seen terveyteen. Positiivisesta näkökulmasta tarkasteltuna mielenterveys on yksilölle 

ja yhteisölle hyvinvoinnin ja tehokkaan toimimisen lähde. Positiivinen mielenterveys 

myötävaikuttaa jokaisen yhteisön humaaniin, sosiaaliseen sekä taloudelliseen pää-

omaan. Oleellisia asioita mielenterveyden edistämisessä ovat tukevat ihmissuhteet ja 

osallistuminen esimerkiksi erilaisissa ryhmissä toteutettaviin aktiviteetteihin. (WHO 

2004.) 

 

Hyvinvoinnin kokemus, yksilölliset voimavarat, elämänhallinnan ja eheyden kokemus 

sekä kyky solmia, ylläpitää ja kehittää tyydyttäviä ihmissuhteita määrittävät positiivi-

sen mielenterveyden käsitettä (Iija 2009a, 16). Mielenterveyttä on aikojen saatossa 

pyritty määrittelemään lähinnä sairausnäkökulmasta, mutta nykypäivänä mielenter-

veyden määritelmä on laaja-alaisempi. Mielenterveys ymmärretään kyvyksi selviytyä 

itsenäisesti päivittäisistä toiminnoista, joita ovat esimerkiksi tyydyttävien ihmissuhtei-

den ylläpitäminen ja työnteko siten, ettei yksilö itse eivätkä muut ihmiset siitä kärsi. 

Mielenterveyden katsotaan olevan myös kykyä toimia yhteiskunnan normien ja ylei-
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sesti hyväksyttyjen mallien mukaisesti. Mielenterveys ei ole stabiili, pysyvä, tila, vaan 

se muovautuu läpi elämän. Mielenterveyteen vaikuttavia tekijöitä ovat perimä, biolo-

giset tekijät, yhteiskunnan rakenteelliset tekijät, kulttuuriset arvot sekä sosiaaliset ja 

vuorovaikutukselliset tekijät. (Hietaharju & Nuuttila 2010, 12–13.)  

 

Ihmiset määrittelevät mielenterveytensä omalla yksilöllisellä tavallaan. Mielentervey-

teen vaikuttavat yksilölliset tekijät ja kokemukset. Yksilöllisiin tekijöihin kuuluvat jo 

edellä mainitut biologiset tekijät, joita ovat esimerkiksi sukupuoli ja perimä. Läpi elä-

män yksilön mielenterveyteen vaikuttaa syntymästä asti koettu vuorovaikutus ympä-

ristön kanssa. Negatiiviset elämäntapahtumat, kuten taloudellinen kriisi tai läheisen 

kuolema muovaavat mielenterveyttä yhtä lailla kuin positiiviset tapahtumatkin. (Kuha-

nen, Oittinen, Kanerva, Seuri & Schubert 2010, 19.) 

 

Mielenterveyteen vaikuttavat tekijät voidaan jakaa suojaaviin ja haavoittaviin tekijöi-

hin. Molemmat näistä voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin. Suojaavia sisäisiä 

tekijöitä ovat esimerkiksi hyvä terveys ja itsetunto sekä mahdollisuus toteuttaa itse-

ään. Ulkoisia suojaavia tekijöitä ovat esimerkiksi hyvät sosiaaliset suhteet, toimeentu-

lo ja toimiva yhteiskuntarakenne. Sisäisillä haavoittavilla tekijöillä puolestaan tarkoite-

taan esimerkiksi avuttomuuden tunteita, eristäytyneisyyttä ja huonoa sosiaalista 

asemaa. Ulkoisia haavoittavia tekijöitä ovat esimerkiksi seksuaalinen hyväksikäyttö ja 

väkivalta, työttömyys ja kodittomuus. Suojaavat tekijät ylläpitävät selviytymistä ja 

edistävät positiivista mielenterveyttä, kun taas haavoittavat tekijät heikentävät yksilön 

terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä. (Hietaharju & Nuuttila 2010, 14–15.) Tässä 

opinnäytetyössä mielenterveyttä tarkastellaan positiivisesta näkökulmasta, sillä asi-

akkaiden toimintakyvyn tukeminen edellyttää mielenterveyden ymmärtämistä voima-

varana ja mahdollisuutena.  

 

2.2 Toimintakyky hyvinvoinnin vahvistajana  

 

Hyvinvointi on subjektiivista, mutta sillä on aina myös sosiaalinen ulottuvuus. Sosiaa-

lisen ulottuvuuden vaikutuksilla yksilön kokemaan hyvinvointiin tarkoitetaan sitä, että 

yksilön kokema hyvinvointi on aina suhteessa muihin ihmisiin ja ryhmiin. Yksilö voi 

verrata hyvinvoinnin kokemuksiaan myös aiempaan hyvinvointiinsa ja omiin odotuk-

siinsa hyvinvoinnista. Koska hyvinvoinnin kokeminen on laaja-alaista ja siihen vaikut-

tavat monet tekijät, hyvinvointia ei voida arvioida pelkästään yksilön ulkoisten puittei-

den perusteella. Hyvinvointi on myös kulttuurisidonnaista eli yksilön hyvinvoinnin ko-

kemiseen vaikuttavat hänen arvonsa ja asenteensa sekä yhteiskunnassa vallitsevat 

normit ja tavat. Subjektiiviseen hyvinvointiin liittyy kyky löytää elämään mielekkäitä 
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sisältöjä, merkityksiä ja tavoitteita. Näistä elämänsisällöistä syntyy yksilön elämänta-

pa, jolla tarkoitetaan yksilön muodostamaa kokonaisnäkemystä elämästään. Elämi-

sen tapoihin liittyy elämänhallinta, jolla yksinkertaisimmillaan tarkoitetaan yksilön eri-

laisia keinoja selviytyä arkipäivän tilanteista. Elämänhallinta voidaan jakaa ulkoiseen 

ja sisäiseen elämänhallintaan. Ulkoisella elämänhallinnalla tarkoitetaan sitä, että yksi-

lö kokee olevansa henkisesti ja materiaalisesti turvatussa asemassa. Sisäisellä elä-

mänhallinnalla puolestaan tarkoitetaan yksilön sopeutumiskykyä uusiin, muuttuviin 

tilanteisiin. (Kettunen, Ihalainen & Heikkinen 2001, 9–12.) 

 

Elämänhallinnassa on kyse yksilön toimintakykyisyydestä eli siitä, miten yksilön tulee 

toimia ja millaisia taitoja hänellä tulee olla, jotta hän pystyy hallitsemaan arkeaan. 

Toimimisen ja taitojen lisäksi elämänhallinnassa on kyse yksilön sisäisistä mielikuvis-

ta, jotka toimivat lähtökohtana yksilön kokemukselle vaikuttaa omaan elämäänsä. 

Psyykkinen sairaus heikentää yksilön hallinnan kokemuksia, mikä johtaa usein avut-

tomuuden ja riippuvuuden kierteeseen. Avuttomuuden ja riippuvuuden kierteessä 

yksilö turvautuu muiden apuun, sillä hän kokee olevansa kykenemätön ottamaan 

vastuuta omista valinnoistaan ja toiminnastaan. Merkityksellistä avuttomuuden ja 

riippuvuuden kierteen katkaisussa on yksilön pystyvyys- ja hallintakäsitysten vahvis-

taminen. Pystyvyys- ja hallintakäsityksillä tarkoitetaan yksilön kokemuksia omasta 

pystyvyydestään ja kyvyistään vaikuttaa omaan elämäänsä. Keskeistä on, että yksilö 

kykenee hahmottamaan omat vaikutusmahdollisuutensa sen sijaan, että hän kokisi 

olevansa ulkopuolelta vaikuttavien voimien, esimerkiksi sairautensa, kontrolloima. 

(Koskisuu 2004, 13–15.) 

 

Mielen sairastumisesta huolimatta yksilöllä on voimavaroja. Voimavarojen tukeminen 

auttaa ihmistä vahvistamaan omaa toimijuuttaan ja muovaamaan elämäänsä halua-

maansa suuntaan. Voimavarat voivat olla esimerkiksi ihmissuhteita, asenteita tai ar-

voja. Ne voivat olla älyllisiä, tunteisiin perustuvia, materiaalisia tai mitä tahansa asioi-

ta, jotka ihminen kokee hyvinvointiaan tukeviksi. Yksinkertaisimmillaan voimavarat 

ovat asioita, joilla yksilö voi vaikuttaa omaan elämäänsä. (Kuhanen ym. 2010, 22.) 

Sosiaali- ja terveysalalla asiakkaan toimintakykyä pyritään vahvistamaan tukemalla ja 

ohjaamalla asiakasta hänen arkeensa liittyvissä toiminnoissa ja haasteissa. Jotta 

asiakkaan toimintakyvyn vahvistumista voidaan tukea, asiakkaan on itse tunnistetta-

va voimavarojaan sekä mielenterveyttään suojaavia ja haavoittavia tekijöitä. (Iija 

2009b,105.) Tässä opinnäytetyössä toimintakyky ymmärretään yksilön mahdollisuu-

tena vaikuttaa myönteisesti omaan hyvinvointiinsa ja elämäänsä.  
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2.3 Ohjaus mielenterveystyössä 

 

Mielenterveystyön ohjausta kuvataan erilaisilla termeillä, sillä ohjaus ei perustu aina 

työntekijän ja asiakkaan väliseen yhteiseen sopimukseen. Ohjausta kuvaavia termejä 

ovat esimerkiksi neuvominen, opettaminen ja tukeminen. Termit kuvaavat erilaisia 

valtasuhteita asiakkaan ja työntekijän välillä, sillä osa termeistä on asiantuntija- ja osa 

asiakaslähtöisiä. (Mattila 2009, 96–97.) Ohjausta voidaan määritellä tiedon antami-

sena, neuvojen antamisena sekä ohjauskeskusteluna. Tiedon antamisessa on kyse 

ohjaajan ohjattavalle antamista puuttuvista tiedoista. Neuvojen antaminen perustuu 

asiantuntijatietoon tai ohjaustilanteessa muodostuvaan tietoon. Neuvojen antamises-

sa ohjaaja neuvoo ohjattavaansa toimimaan tietyn toimintatavan mukaisesti. Ohjaus-

keskustelun näkökulma puolestaan korostaa ohjattavan asiantuntijuutta omasta elä-

mästään, vahvistaa ohjattavan toimintakykyä ja tukee ohjattavaa itsenäiseen päätök-

sentekoon välttämällä valmiiden ratkaisumallien tarjoamista. (Vänskä, Laitinen-

Väänänen, Kettunen & Mäkelä 2011, 20.)  

 

Mattila (2009, 96–97) on tarkastellut ohjausta kolmesta eri ulottuvuudesta, joita ovat 

1) kokemusperäinen, auttava ohjaus (counselling), 2) neuvova, opettava ohjaus (ad-

vice-giving, guidance) ja 3) normatiivinen, kontrolloiva ohjaus (supervising). Koke-

musperäinen ohjaus korostaa asiakaslähtöisyyden periaatteita, joita ovat luottamuk-

sellisuus, vastavuoroisuus, voimavarojen hyödyntäminen sekä asiakkaan itsemää-

räämisoikeuden ja vaikutusvaltaisuuden tukeminen. Kokemusperäisessä ohjaukses-

sa dialogi on keskeisessä roolissa, sillä sen käyttö perustuu vastavuoroisuuteen. Dia-

logi toimii ohjauksessa keskustelumetodina, jonka tavoitteena on antaa ohjattavalle 

huomiota, aikaa ja kunnioitusta elämänmuutosten ja muutosprosessien hallitsemi-

seksi. (Mattila 2009, 97.)  

 

Jaettu asiantuntijuus tukee näkemystä asiakkaasta pystyvänä ja vaikutusvaltaisena 

yksilönä. Jaetulla asiantuntijuudella tarkoitetaan asiakkaan kokemusasiantuntijuuden 

huomioonottamista ammatillisen asiantuntijuuden rinnalla esimerkiksi ohjaustilanteis-

sa. Jaetun asiantuntijuuden vastanäkemyksenä voidaan pitää asetelmaa, jossa kun-

toutus on ammatillisen asiantuntijuuden hallussa. Tämänkaltaisessa asetelmassa 

haasteena on se, ettei kuntoutujaa nähdä niinkään oman elämänsä sankarina ja asi-

antuntijana vaan pikemminkin toimenpiteiden kohteena, joka ei kykene toimimaan 

oman elämänhallintansa parantamiseksi. (Mattila 2009, 97–98.) 

 

Neuvova, opettava ohjaus (guidance) on luonteeltaan neuvomisen sisältöön keskitty-

vää, ei niinkään neuvomiseen tapaa huomioivaa ohjausta. Guidance-termi korostaa 
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ammatillista asiantuntijuutta, näkemystä siitä, että asiantuntija tietää ja osaa muita 

paremmin. Neuvova ohjaus voidaan myös tulkita arvoasetelmia luovaksi ohjaamisek-

si, jossa ohjattava on ohjaajaansa alempiarvoisessa asemassa eikä kykene ohjaa-

maan minäänsä. Supervising-termi ohjauksessa tarkoittaa kontrollointia ja valvontaa. 

Se keskittyy normatiiviseen näkemykseen ohjauksesta, jolla tarkoitetaan jonkin tietyn 

toimintaohjeen tai -mallin mukaan toimimista. Kontrolloivassa ohjauksessa on kyse 

siitä, että ohjaaja sanelee ja valvoo ohjattavan toimintaa. (Mattila 2009, 97.) 

 

Katja Pihlajan (2008, 92) tutkimuksesta Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ 

käy ilmi, että jaettu asiantuntijuus mielenterveystyössä ilmenee ohjattavan osaamisen 

ja tietämyksen tukemisena ohjaustilanteissa. Asiakkaan kykyjen ja osaamisen kunni-

oittaminen sekä tilan antaminen korostavat kokemusperäisen ohjauksen tapoja. Tut-

kimuksessa haastatellut työntekijät kokivat kokemusperäisen ohjauksen edistävän 

parhaiten mielenterveysasiakkaiden kuntoutumista itsenäisiksi toimijoiksi. (Pihlaja 

2008, 92.) Eija Pennasen (2012, 43) tutkimuksesta, jossa on selvitetty ohjauksen 

toteutumista aikuissosiaalityössä, on löydettävissä samankaltaisia tuloksia. Penna-

nen toteaa, että työntekijän ja asiakkaan ohjaussuhde perustuu parhaimmillaan yh-

teistyöhön, eikä pelkästään asiantuntijalähtöiseen tarkastelutapaan. Myönteisesti 

asiakkaan tilanteeseen vaikuttavassa ohjaussuhteessa korostuivat työntekijän aito 

kiinnostus asiakasta kohtaan sekä asiakkaan asiantuntijuuden ja elämän kunnioitta-

minen. Tässä opinnäytetyössä ohjauksen ja erilaisten ohjaustapojen vaikuttavuuden 

ymmärtäminen oli merkityksellistä, jotta asiakkaiden toimintakyvyn myönteistä kehi-

tystä voitiin tukea. Ohjaustapojen vaikutusten ymmärtäminen mahdollisti huomion-

kiinnittämisen omaan ohjaukseen ja auttoi siten toimimaan asiakkaiden toimintakyvyn 

vahvistamiseksi.     

 

2.4 Ohjaajan taidot ryhmässä 

 

Työntekijän ja asiakkaan välinen yhteistyö on merkittävä muutosta edistävä tekijä 

silloin, kun yhteistyösuhde on ilmapiiriltään positiivinen. Positiivinen asenneilmapiiri 

kohtaamisessa korostaa asiakkaan voimavaroja ja kokemusta omasta toimijuudes-

taan. Tästä syystä työntekijän suhtautuminen asiakkaaseen voi joko edistää tai estää 

muutoksen toteutumista. Arvostavalla kohtaamisella voidaan aikaansaada positiivista 

muutosta asiakkaassa. Uudenlaisten päämäärien ja tavoitteiden asettaminen saa 

usein alkunsa asiakkaan hyväksytyksi tulemisen kokemuksesta. Kunnioittava suhtau-

tuminen on merkityksellinen myös asiakkaiden toimintaan sitouttamisessa. (Väyrynen 

2012, 278–279.) 
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Jotta ohjauksella olisi positiivisia vaikutuksia asiakkaaseen, ohjaajan on kyettävä tun-

nistamaan asiakkaan elämäntilanne ja tukemaan myönteistä kehitystä asiakkaan 

elämässä. Ohjaajan taito ottaa puheeksi asiakkaan ohjauksen tarve ja ohjauskoke-

mukset auttavat asiakasta elämään ”hyvinvoivemmin ja voimavaraisemmin”. Asiak-

kaan kuuntelemisen lisäksi ohjaajan on kyettävä reflektoimaan omaa toimintaansa eli 

kuuntelemaan omaa sisäistä ääntään ja arvioimaan toimintaansa. (Mattila 2009, 97–

98.) 

 

Asiakkaan ja työntekijän vuorovaikutussuhteen syntymisessä keskeistä on se, miten 

työntekijä näkee ja kohtaa asiakkaan. Kohtaamisen tavassa on kyse työntekijän arvo-

osaamisesta, jolle auttamistilanteen reunaehdot ja ilmapiiri osittain perustuvat. Työn-

tekijän tapa kohdata asiakas heijastuu asiakkaan kokemukseen itsestään. (Väyrynen 

2012, 278–279.) Asiakkaan ymmärrys omasta elämästään kehittyy työntekijän anta-

man tuen myötä, sillä ulkopuolelta annettava tuki toimii myönteistä muutosta akti-

voivana voimavarana (Iija 2009b, 115). Ohjaajan tehtäviin kuuluu tukea asiakkaita 

arvioimaan omaa toimintaansa ja tavoitteidensa saavuttamista esimerkiksi ryhmäti-

lanteessa. Lisäksi ohjaajan rooliin kuuluu palautteen, mahdollisen kritiikin sekä ryh-

mäläisten tunteiden vastaanottaminen ja käsitteleminen. (Kuhanen ym. 2010, 115.) 

 

Ryhmänohjaajan taidot jakautuvat reaktio-, vuorovaikutus- ja toimintataitoihin. Reak-

tiotaidoilla tarkoitetaan ohjaajan kykyä ymmärtää yksilöiden ja ryhmän tarpeita ja toi-

mintaa. Reaktiotaitoihin lukeutuvat esimerkiksi aktiivinen kuuntelu, empatia, selven-

täminen ja tiedon jakaminen. Ryhmätaitojen ytimenä voidaan pitää vuorovaikutustai-

toja, joilla ohjaaja tukee ryhmän jäseniä vuorovaikutukseen. Vuorovaikutustaitoja ovat 

esimerkiksi tasapuolisuus, tukeminen sekä yksimielisyyden ja työyhteyden rakenta-

minen. Toimintataidoilla tarkoitetaan keinoja, joilla ohjaaja pyrkii rohkaisemaan ryh-

mäläisiä itsensä ilmaisemiseen ja auttaa heitä haastavien tilanteiden ratkaisussa. 

Toimintataitoja ovat esimerkiksi kysyminen, vahvuuksien esiin nostaminen ja mallin 

antaminen. (Ruponen, Nummenmaa & Koivuluhta 2000, Vilénin, Leppämäen & Ek-

strömin 2008, 280–281 mukaan.) 

 

Erilaiset tunteet ovat tyypillisiä ryhmän kehitysvaiheille. Tunteilla on ryhmätoiminnan 

vaikuttavuuden kannalta merkittävä rooli, sillä ryhmä saa ihmiset tuntemaan ja teke-

mään erilaisia asioita, joita he eivät välttämättä ilman ryhmää tuntisi ja tekisi. Ryhmän 

tunteet synnyttävät tunneilmaston, joka vaikuttaa laaja-alaisesti ryhmän toimivuuteen, 

tilanteisiin reagointiin ja ryhmän saavuttamiin tuloksiin. Ohjaaja pystyy vaikuttamaan 

ryhmän tunneilmastoon edistämällä aktiivisesti ryhmäläisten sosiaalistamista positii-

viseen tunneilmastoon. (Vänskä ym. 2011, 91–92, 98.) Turhien ristiriitojen, ryhmätoi-
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minnan vaikuttavuuden ja ryhmätoiminnan sujuvuuden kannalta ohjaajan on otettava 

huomioon ryhmässä noudatettavat toimintatavat. Toimintatavoista on hyvä sopia 

ryhmänjäsenten kanssa jo ryhmän aloitusvaiheessa. (Vänskä ym. 2011, 94–95.) 
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3  IHMISEN TOIMINNALLISUUS 

 

Toiminen on ihmiselle ominaista jo lapsuudesta lähtien, sillä ihmisellä on sisäinen 

tarve olla aktiivinen ja toimiva. Toiminen on väline, jonka avulla yksilö oppii, muodos-

taa käsityksiä itsestään ja ympäristöstään sekä kehittää käsitystään todellisuudesta ja 

tuottaa todellisuutta. Yksilön taidot, kyvyt ja tiedot kehittyvät toiminnassa. Toiminnaksi 

ymmärretään kaikki yksilön arkeen liittyvä tekeminen, kuten työnteko, vapaa-ajan 

toiminnot ja arjen askareet. Jo mielenterveystyön alkulähteillä uskottiin toiminnan 

kuntouttavaan voimaan, sillä toiminta on olennainen osa ihmisyyttä. (Kiviniemi ym. 

2007, 91–92.) Tässä opinnäytetyössä yksilön toimijuuden ja toimintaympäristöjen 

ymmärtäminen mahdollisti yksilön toimintakykyyn vaikuttavien tekijöiden ymmärtämi-

sen.  

 

Yksilön toimijuuden hahmottaminen edellyttää yksilön toiminnan monitasoisuuden 

ymmärtämistä. Niemelän (2009) mukaan ihmisen kolme perusulottuvuutta ilmentävät 

olemista ainakin kolmessa eri muodossa ja kolmella eri tavalla. Vallalla olevassa ih-

miskäsityksessä ihmistä kuvataan kolmiulotteisena olentona. Nämä ulottuvuudet voi-

daan jakaa fyysis-aineelliseen, sosiaaliseen ja henkiseen osa-alueeseen. Ihminen 

toimii näissä olevaisuuden ulottuvuuksissa. Vastaavasti ihmisen inhimillisen toimin-

nan tasot voidaan jakaa kolmeen eri ulottuvuuteen, joita ovat oleminen (being), teke-

minen (doing) ja omistaminen (having). Nämä kolme inhimillisen toiminnan tasoa 

puolestaan tapahtuvat yksityiselämän, yhteisöjen ja yhteiskunnan tasoilla. (Niemelä 

2009, 213.)  

 

3.1 Toiminnan ulottuvuudet 

 

Olemisen (being) tasolla yksilö toteuttaa luontoperäisiä, kaikille ihmisille yhtäläisiä 

universaaleja tarpeitaan. Olemisen fyysisellä ulottuvuudella tarkoitetaan elossa sel-

viytymistä. Olemisen sosiaalisessa ulottuvuudessa on puolestaan kyse yksilön liityn-

nän tarpeista eli ihmisen tarpeesta olla yhdessä muiden ihmisten kanssa. Olemisen 

henkinen ulottuvuus merkitsee ihmisen yksilöllistä, henkistä kasvua, jonka tavoitteena 

on itsetietoisuuden ja autonomisuuden saavuttaminen. Lisäksi ihmisellä on synnyn-

näinen pyrkimys autonomiaan, mikä ilmenee tarpeena tulla omaksi itsekseen ja saa-

vuttaa hyvinvoinnin tila. (Niemelä 2009, 216–218.)  

 

Tekemisen tasolla (doing) luodaan resursseja tarpeiden tyydyttämiseen, itsensä to-

teuttamiseen ja oman olemisensa tarkoituksen toteuttamiseen. Resursseilla tarkoite-

taan mahdollisuuksia toimia hyvinvoinnin edistämiseksi. Tekeminen integroi yksilöitä 
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osaksi yhteiskuntaa ja antaa mahdollisuuden osallistua yhteiskunnan toimintaan ak-

tiivisena jäsenenä. Integroituminen osaksi yhteiskuntaa merkitsee tekemistä yhteisöl-

lisellä tasolla, johon kuuluminen on tärkeää itsensä merkitykselliseksi kokemisessa. 

Jos yksilö ei kykene toteuttamaan kulttuurista eetostaan, tarkoitustaan ihmisenä, hän 

saattaa vieraantua itsestään, elämästään ja pahimmillaan koko yhteiskunnasta. Toi-

mettomuus, esimerkiksi työttömyys, saattaa synnyttää yksilössä tarpeettomuuden 

tunteita. Vieraantuminen eli syrjäytyminen puolestaan tuottaa osattomuutta elämän 

eri osa-alueilla, millä saattaa olla katastrofaalisia vaikutuksia ihmiselle, joka on poh-

jimmiltaan yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen toimija. (Niemelä 2009, 219–220.) 

 

Yksilön toimintaa ohjaavia tarpeita tarkastellaan eri tieteenaloilla hyvin erilaisista nä-

kökulmista, eikä niitä tämän vuoksi voida käsittää yksiselitteisesti. Yksilön tarpeet 

voidaan jakaa fysiologisiin tarpeisiin ja terveyteen, elämyksellisiin tarpeisiin ja onnelli-

suuteen sekä toiminnallisiin tarpeisiin ja hyvinvointiin. (Salo & Tuunainen 1996, 

Vilénin, Leppämäen & Ekströmin 2008, 53 mukaan.) Fysiologisten perustarpeiden, 

kuten puhtauden ja ravinnon, tyydyttyminen mahdollistaa muiden tarpeiden tyydyttä-

misen. Muita tarpeita ovat esimerkiksi turvallisuuden, rakkauden, arvostuksen ja it-

sensä toteuttamisen tarpeet. (Vilén ym. 2008, 54–55.) 

 

Tarpeiden tyydyttymisen myötä yksilöllä on mahdollisuus toteuttaa itseään, olla itse-

näinen ja hyödyllinen. Vaikeat elämäntilanteet, esimerkiksi psyykkinen sairaus, haas-

tavat yksilön mahdollisuuksia toimia sosiaalisessa ympäristössään tuottavana ja itse-

ään toteuttavana toimijana. Hyödyllisyyden kokemuksia voidaan vahvistaa yksilön 

omien voimavarojen rajoissa esimerkiksi ryhmätoiminnassa, sillä oman tilan ja roolin 

löytäminen ovat yksilön tarpeiden tyydyttämisen edellytyksiä. (Vilén ym. 2008, 70.) 

 

Omistamisen tasolla (having) tarkoitetaan yksilön omistamia erilaisia pääomia. Fyy-

sis-aineellisella ulottuvuudella omistaminen on konkreettista aineellis-taloudellisen 

pääoman omistamista, jota symboloi raha. Esimerkiksi toimeentulon pysyvyys eli 

aineellis-taloudellisen pääoman omistaminen luo turvallisuutta ja varmuutta yksilön 

elämään. Omistamisen sosiaalisella ulottuvuudella sosiaalisissa suhteissa syntyy 

sosiaalista pääomaa. Yksilön halu ja kyky toimia ja liittoutua yhteen muiden samoin 

ajattelevien kanssa kasvattaa sosiaalista pääomaa. Sosiaalisen pääoman keskeisenä 

elementtinä voidaan pitää luottamusta. Omistamisen henkisessä ulottuvuudessa on 

kyse osaamisilmiöstä eli henkisen prosessoinnin tuloksena syntyvästä tiedosta, joka 

resurssina lisää varmuutta yksilön elämään. Yksilöllisellä ulottuvuudella kyse on siis 

henkisestä pääomasta, jota voidaan myös kutsua kulttuuri- tai sivistyspääomaksi. 

Sosiaalityön tarkoituksena on lisätä hyvinvointia niiden ihmisten osalta, joiden omat 
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voimavarat eivät ole riittävät. Hyvinvoinnin tavoittelu merkitsee huomionkiinnittämistä 

ihmisen toimintaympäristöihin, joissa on sekä hyvinvointia estäviä että edistäviä teki-

jöitä. (Niemelä 2009, 220–225.) 

 

Katja Pihlaja (2008, 84) toteaa tutkimuksessaan, että arjen kokeminen mielekkäänä 

vaikuttaa oleellisesti mielenterveysasiakkaan yhteenkuuluvuuden kokemuksiin, toi-

mintavalmiuksiin sekä tietoisuuden lisääntymiseen itsestään. Tutkimuksesta käy ilmi, 

että arjen mielekkäänä kokeminen vaikuttaa esimerkiksi sosiaalisten suhteiden ylläpi-

tämiseen ja tukee yksilön uskoa omiin kykyihinsä. Yksilön toiminnallisuutta ja arjen 

mielekkääksi kokemista voidaan tukea esimerkiksi toiminnallisissa ryhmissä, joissa 

opetellaan erilaisia arjen taitoja.  

 

3.2 Toiminnan arvo 

 

Weckrothin (1992, 47) mukaan yksilön toiminta jakaantuu psyykkiseen ja praktiseen 

toimintaan. Psyykkisellä toiminnalla tarkoitetaan muistamista, havaitsemista ja ajatte-

lua. Praktinen toiminta puolestaan on käytännöllistä toiminnan suorittamista, jonka 

toteuttaminen edellyttää jatkuvaa vuorovaikutusta psyykkisen toiminnan kanssa. Mie-

lenterveyden häiriöt vaikuttavat kielteisesti psyykkisen ja praktisen toiminnan vuoro-

vaikutukseen, jolloin yksilön toiminta muuttuu epäjärjestelmälliseksi. Epäjärjestelmäl-

lisyys ilmenee arjessa esimerkiksi hankaluutena pitää kiinni sovituista tapaamisista, 

toteuttaa suunniteltua toimintaa ja asettaa asioita tärkeysjärjestykseen. Psyykkisen ja 

praktisen toiminnan vuorovaikutuksen haasteita ilmentää myös yksilön kyvyttömyys 

hahmottaa erilaisten toimintojen vaativuutta. Yksilö voi esimerkiksi yli- tai aliarvioida 

kyvykkyyttään suoriutua erilaisista toiminnoista, koska ei kykene hahmottamaan toi-

mintojen vaativuutta suhteessa oman toimintansa edellytyksiin. Psyykkisellä tasolla 

toimintojen toteuttaminen on helpompaa kuin toimintojen konkreettinen toteuttaminen 

praktisella tasolla. (Weckroth 1992, 47–65.) 

 

Mielenterveyden häiriöille on tyypillistä toiminnan aloittamisen ja toimintaan osallis-

tumisen vaikeus. Toimimattomuuden syynä on usein toiminnasta saatu negatiivinen 

palaute tai kokemus. Jotta negatiiviset kokemukset eivät muodostu esteeksi toimin-

taan osallistumiselle ja sitoutumiselle, kokemuksista on keskusteltava avoimesti. 

Toiminnan merkitykselliseksi kokemiseen vaikuttavat myös kulttuuriset eli ympäristös-

tä opitut arvot. Kulttuurisissa arvoissa on kyse toiminnan arvottamisesta eli siitä, mi-

ten merkitykselliseksi jokin asia koetaan ja miten sitä yleisesti arvostetaan. Se, millai-

sia perustarpeita toiminta tyydyttää, on kuitenkin yksilöllistä. (Kiviniemi ym. 2007, 92–

93.) 
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Toimiminen tarjoaa yksilölle mahdollisuuden omien kykyjensä, taitojensa, pätevyy-

tensä ja tehokkuutensa tarkasteluun ja näiden ominaisuuksien näkyväksi tulemiseen. 

Toimintaan osallistumisella on monta merkitystä. Toiminta voi olla ajanvietettä, jolloin 

se on sosiaalisesti merkityksellistä. Parhaimmillaan se tarjoaa mahdollisuuden asioi-

den jakamiseen, mutta vähimmillään toiminta on edes jotakin tekemistä. Toiminnan 

merkitys yksilölle on kuvattu kuviossa 1. Toiminnan prosessi ja lopputulos ovat merki-

tyksellisiä, koska toiminta mahdollistaa yksilön oppimisen ja aktivoitumisen, itsensä 

ilmaisemisen sekä itsetuntemuksen kehittymisen ja sosiaalisten suhteiden ylläpitämi-

sen. (Kiviniemi ym. 2007, 93–94.) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 1. Toiminnan arvo (Kiviniemi ym. 2007, 94) 

 

3.3 Ryhmä toimijuuden vahvistajana 

 

Ryhmä tarjoaa yksilölle mahdollisuuden täyttää psykososiaalisia tarpeitaan. Ihmisenä 

olemisessa on kyse vuorovaikutuksesta, jonka varassa yksilön minuus muodostuu. 

Minän muodostumisen myötä yksilö peilaa ajatuksiaan, tarpeitaan ja tunteitaan vuo-

rovaikutuksessa. Kun yksilö sairastuu psyykkisesti, hänen minäkuvansa muuttuu. 

Itsen uudelleen hahmottamisessa vuorovaikutus, erityisesti keskustelu, on merkittä-

vässä asemassa. Vuorovaikutuksessa yksilö tyydyttää myös läheisyyden tarpeitaan. 

Fyysisen läheisyyden lisäksi vuorovaikutus voi olla psyykkistä läheisyyttä, jolla tarkoi-

tetaan vuorovaikutusta ilmein ja elein, hiljaista läsnäoloa sekä verbaalista kommuni-

Toiminnan arvo: sekä 
toiminnan prosessi 

että lopputulos. 

Mahdollistaa tunteiden 
ilmaisemisen ja 

 tutkimisen. 

Aktivoi, motivoi ja 
stimuloi aisteja. 

Väline oppimiseen. 

Leikkisyys, mielihyvä 
ja sosiaalinen  
vuorovaikutus. 

Mahdollistaa tuottavuuden; 
arvostuksen saaminen, luo-
vuus ja merkityksellisyys. 
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kointia. Keskustelu ja kuunteleminen eivät kuitenkaan takaa kuulluksi tulemisen ko-

kemusta, sillä yksilöllä on tarve saavuttaa todellinen yhteys toiseen ihmiseen, jotta 

hän kokee tulleensa täysin ymmärretyksi. Kun yksilön mielenterveys horjuu, kuulluksi 

tulemisen kokemuksella on merkittävä vaikutus psyykkisen kivun lieventämisessä. 

(Vilén ym. 2008, 59–62.) 

 

Ryhmä muodostuu yksilöistä, joilla on yhteinen tavoite, keskinäistä vuorovaikutusta ja 

käsitys siitä, ketkä ovat osa ryhmää. Yksilöt kuuluvat elämänsä aikana useisiin eri 

ryhmiin. Ryhmiä voivat olla esimerkiksi työyhteisöt, harrastusryhmät ja koululuokat. 

Ryhmät muodostuvat erilaisiksi muun muassa tavoitteidensa, perustekniikkansa, teo-

reettisen taustanäkemyksensä ja ryhmän koostumuksen mukaan. (Vilén ym. 2008, 

270–271.) Suljettu ryhmä on ryhmämuoto, jossa ryhmän osallistujat ovat alusta lop-

puun saakka samat. Suljetussa, toisin kuin täydentyvässä, ryhmässä on vain yksi 

alku, sillä siihen ei oteta kesken ryhmätoiminnan uusia osallistujia. Suljettu ryhmä 

vähentää ryhmän regressiota, taantumista, joka syntyy ryhmän ja ohjaajan menettä-

misen pelosta uuden osallistujan liittyessä jo muodostettuun ryhmään. Regressio voi 

ilmentyä esimerkiksi osallistujien hyväksynnän hakemisena ja kohtuuttomina odotuk-

sina ohjaajaa kohtaan. Suljetussa ryhmässä osallistujat ovat läpikäyneet samanaikai-

sesti ryhmän eri kehitysvaiheet, mikä mahdollistaa ryhmän päättymisestä syntyvien 

tunteiden käsittelyn yhdessä. Täydentyvässä ryhmässä osallistujien ryhmäprosessit 

ovat erilaiset ja eriaikaiset. (Muhonen 2003, 163–171.) 

 

Ryhmän merkitys yksilön toimintakyvyn tukemisessa on hyvin moninainen, sillä ryh-

mä tarjoaa yksilölle vertaistukea, jota hän ei voi yksilöohjauksessa saada. Ryhmä 

tukee yksilön autonomiaa ja parhaimmillaan voimaannuttaa sekä ohjattavia että oh-

jaajaa. (Vänskä ym. 2011, 87–89.) Kokemuksien hankkimisella ja omien kykyjen ob-

jektiivisella tarkastelulla voidaan vahvistaa yksilön hallinnan kokemuksia. Yksilö voi 

toimiessaan ryhmässä vertaistensa kanssa kokea pystyvyyden tunteita ja saada us-

koa omaan onnistumiseensa huomatessaan vertaistensakin pystyvän. Ohjaajan kan-

nustavalla asenteella ja positiivisella palautteella on suuri merkitys hallinnan koke-

muksien vahvistamisessa. Hallinnan kokemuksien kehittymistä voidaan tukea myös 

vahvistamalla fyysisiä ominaisuuksia, lieventämällä stressiä, vähentämällä negatiivi-

sia ajatuksia ja korjaamalla vääristyneitä ajattelumalleja. (Bandura 1999, 3–5.) 

 

Arja Koivuranta (2012) on selvittänyt opinnäytetyössään ryhmätoiminnan vaikutuksia 

elämäntapamuutoksen toteuttamisessa. Tutkimuksesta käy ilmi, että sosiaalisuus, 

ryhmän tuki, ryhmätoiminnan tavoitteellisuus ja toiminnan asiakaslähtöisyys koettiin 

muutosta edistäviksi tekijöiksi. Sosiaalisuus ilmeni ryhmätoiminnassa kannustamise-
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na ja myönteisenä ilmapiirinä. Ryhmän tuen koettiin edistävän muutoshalukkuutta ja 

mahdollistavan kokemusten jakamisen. Ryhmään osallistujat kokivat oppineensa 

uusia taitoja vertaistensa kokemuksista ja neuvoista. Toiminnan tavoitteellisuuden 

koettiin tukevan muutosprosessin jatkamista myös ryhmän jälkeen. Asiakaslähtöisyy-

den koettiin vahvistavan hallinnan kokemuksia. Asiakaslähtöisyys ilmeni toiminnassa 

osallistujien mukaan esimerkiksi siten, että he saivat itse määritellä tavoitteensa muu-

tosprosessilleen. (Koivuranta 2012, 40–42.) 

 

3.4 Ryhmän kehitysvaiheet 

 

Ryhmän ohjaamiseen vaaditaan erityistä ammattitaitoa, johon kuuluu ryhmäprosessi-

en tunteminen. Ryhmäprosesseissa on kyse ryhmän kehittymisestä. Jokaisessa kehi-

tysvaiheessa ryhmä käy läpi kehitystehtäviä ja niihin liittyviä tunteita. (Vänskä ym. 

2011, 87–89.) Liittyminen on ryhmän muotoutumisen peruslähtökohta. Liittyminen 

merkitsee jäsenten osallistumista ja suostumista ryhmän vaatimaan läheisyyteen. 

Ryhmään sitoutuminen, ristiriitaiset tunteet, mielenkiinnon puute ja lapsenomaiset 

odotukset haastavat ryhmän muotoutumista. (Kuhanen ym. 2010, 113–115.) Ryhmä 

käy muodostuessaan läpi erilaisia kehitysvaiheita, jotka Tuckman ja Jensen jakavat 

viiteen vaiheeseen. Nämä vaiheet ovat muodostusvaihe (forming), kuohuntavaihe 

(storming), sopimisvaihe (norming), hyvin toimiva ryhmä (performing) sekä ryhmän 

lopetusvaihe (adjourning). (Kopakkala 2011, 48–51.) Tässä opinnäytetyössä ryhmän 

kehitysvaiheiden ymmärtäminen mahdollisti ryhmän vuorovaikutukseen ja toimintaan 

liittyvien tekijöiden hahmottamisen ja tuki ryhmätoiminnan suunnittelua.   

 

Muodostusvaiheessa ryhmän ilmapiiri on merkityksellinen tasavertaisuuden koke-

muksen saavuttamiseksi sekä tunteiden ja mielipiteiden ilmaisemiseksi. Tässä vai-

heessa ryhmän jäsenet etsivät omaa rooliaan ja ryhmälle luodaan normeja eli neuvo-

tellaan suhtautumisesta yksilöllisyyttä sekä erilaisuutta kohtaan. Kuohuntavaiheessa 

ryhmässä uskalletaan tuoda esille negatiivisia tuntemuksia ja kritiikkiä. Ryhmän jäse-

net saattavat kritisoida yleisesti ryhmässä olemista tai ryhmän tehtävää ja ryhmähen-

ki voi tuntua kadonneen. Samalla ryhmäläiset etsivät ryhmän jäsenistä henkilöitä, 

joihin he voivat tukeutua ja samaistua. (Kuhanen ym. 2010, 114.)  

 

Kun ryhmä saavuttaa sopimisvaiheen, ryhmäläiset haluavat kehittää ryhmäkokonai-

suutta ja jäsenet tuntevat yhteenkuuluvuutta ryhmässä. Ryhmäläiset voittavat sisäi-

sen vastustuksen ja osaavat kunnioittaa toistensa ominaispiirteitä. Me-hengen vaihe 

syntyy, kun ryhmäläiset ovat pystyneet selvittämään valtataisteluun ja liittoutumiseen 

liittyvät ongelmat. Uusia konfliktitilanteita voi ilmetä ryhmän me-hengen esiintymisen 



 21 

 

jälkeen, koska ryhmäläiset toimivat erilaisten toiveiden ja illuusioiden varassa. (Ko-

pakkala 2011, 50.)  

 

Hyvin toimiva ryhmä -vaiheessa ryhmäläiset osaavat hyödyntää toistensa erilaisuutta, 

asiantuntemusta, elämänkokemusta, erilaisia ideoita ja luovuutta. Ryhmän jäsenet 

tuntevat olonsa turvalliseksi ryhmässä, ymmärtävät toisiaan ja hyväksyvät toisensa. 

Ryhmän jäsenet pystyvät saavuttamaan enemmän ryhmänä kuin yksittäisinä henki-

löinä. Ryhmän lopetusvaiheessa ryhmäläiset käyvät läpi voimakkaitakin tunteita, jotka 

kertovat ryhmän merkityksellisyydestä jäsenilleen. Ryhmäläiset voivat kokea haikeu-

den, surun ja kiitollisuuden tunteita. Viimeisellä ryhmäkerralla jäsenet hyvästelevät 

toisensa, ja yhdessä voidaan tehdä katsausta ryhmän aikaisempiin tapahtumiin ja 

vaiheisiin. Viimeisellä kokoontumiskerralla on hyvä keskittyä pelkästään lopetustyö-

hön. (Kuhanen ym. 2010, 115.) 

 

3.5 Toiminnalliset menetelmät ryhmässä 

 

Yksilön toimintakykyä ja elämänhallinnan kokemuksia voidaan vahvistaa ryhmätoi-

minnassa, sillä ryhmä tarjoaa yksilölle mahdollisuuden omien kokemustensa peilaa-

miseen. Mielenterveystyössä toiminnalliset ryhmät ovat keskeinen toimintatapa yksi-

lön sosiaalisten taitojen ja oireiden hallinnan vahvistamisessa. (Koskisuu 2004, 169.) 

Toiminnallisissa ryhmissä hyödynnetään erilaisia luovia toimintoja, joilla asiakkaita 

rohkaistaan aktiivisuuteen ja aloitteellisuuteen sekä tuetaan omien voimavarojensa 

löytämisessä ja vahvistamisessa. Toiminnallisessa työskentelyssä voidaan hyödyn-

tää esimerkiksi musiikkia, liikettä ja kuvataidetta. Laajemmassa käsityksessä toimin-

nallisiin menetelmiin lukeutuu myös elämisen taitojen opettelu eli arkeen liittyvien 

toimintojen harjoittelu. (Kiviniemi ym. 2007, 94–96.) Tässä opinnäytetyössä toiminnal-

liset menetelmät ymmärretään laajempana kokonaisuutena.  

 

Toiminnallisten menetelmien lähtökohtana ovat yksilölliset elämäntilanteet ja pyrki-

mys ohjata yksilöitä tiedostamaan ilmaisemattomia uskomuksiaan ja kokemuksiaan 

itsestään (Janhunen & Sura 2005, 7). Toiminnalliset menetelmät tukevat yksilön ky-

kyä tarkastella itseään ulkoapäin. Ulkoapäin tarkastelussa on kyse yksilön mahdolli-

suudesta tarkastella omaa toimintaansa uudella tavalla. Toiminnallisuudella voidaan 

edesauttaa yksilön tunneyhteyden syntymistä esimerkiksi hänen elämässään vaikut-

taviin asioihin ja haasteisiin. Menetelmiä voidaan hyödyntää ryhmässä elämään kuu-

luvien vuorovaikutustilanteiden, tunteiden, kokemusten, mielipiteiden, arvojen ja ta-

voitteiden tarkastelussa. (Tarkiainen & Salomäki 2005, 124–126.) Toiminnallisten ja 

luovien menetelmien tarkoituksena on toimia ilmeiden, eleiden ja puhuttujen sanojen 
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tukena kohtaamisessa, sillä luovilla elementeillä voidaan tuoda julki omia ajatuksia. 

(Vilén ym. 2008, 285–286.) 

 

Laurin (2004) tutkimuksessa on selvitetty mielenterveyskuntoutujien arkea tukevia 

asioita. Tutkimuksesta käy ilmi, että mielenterveyskuntoutujat kokivat tavallisen arjen, 

kodin ja luonnon, lukemisen ja käsitöiden tekemisen arkeaan tukeviksi elementeiksi. 

Lisäksi erilaisiin ryhmiin osallistumisen ja vertaisten kanssa vietetyn ajan koettiin tu-

kevan arjessa selviytymistä. (Lauri 2004, Koskisuun 2004, 86–87 mukaan.) 

 

3.6 Toiminnallisten menetelmien hyödyntäminen  

 

Toiminnallisten ryhmien sisällöt voidaan suunnitella jonkin teeman ympärille ja niihin 

voidaan liittää esimerkiksi vuorovaikutusta lisääviä harjoituksia. (Koskisuu 2004, 169.) 

Perusta psyykkisen toiminnan kehitykselle on aina praktisessa toiminnassa. Asioiden 

tekeminen käytännössä voi auttaa yksilöä tekemään havaintoja, joita hän ei olisi 

osannut kuvitella. Praktisella toiminnalla esimerkiksi toimintakykyä tukevia asioita 

voidaan konkretisoida helposti havaittavaan muotoon. Praktisella toiminnalla voidaan 

siis tuottaa psyykkistä toimintaa, joka tukee muutosta yksilön toiminnassa. (Weckroth 

1992, 47–48.) 

 

Kuvan käyttäminen toiminnallisena menetelmänä perustuu perinteisiin psykologian 

tutkimusmenetelmiin, joilla tutkittiin yksilön persoonallisuutta ja pyrittiin määrittämään 

diagnooseja. Nykyisin kuvataiteen käyttö ymmärretään kuitenkin laajempana tera-

peuttisena menetelmänä, jonka tarkoituksena on esimerkiksi tukea asiakkaan yksilöl-

lisen kehittymisen mahdollisuuksia ja yhteenkuuluvuuden tunnetta ryhmässä. Kuva-

taiteeseen perustuvassa toiminnassa voidaan hyödyntää sekä valmiita että asiak-

kaan itsensä tuottamia kuvia. Kuvia käyttämällä asiakasta voidaan tukea ilmaise-

maan tunteitaan ja tunnetilojaan, sillä itsen ilmaiseminen konkreettisin elementein on 

turvallisempaa ja helpompaa kuin spontaani keskustelu. (Vilén ym. 2008, 299–304.)  

 

Kirjallisuusterapialla tarkoitetaan ilmaisumenetelmää, jossa hyödynnetään valmista 

tai itse tuotettua tekstiä kuntoutumiseen tähtäävästi. Kirjallisten harjoitusten tarkoituk-

sena on mahdollistaa etäisyys tarkasteltavaan asiaan, jolloin omaan elämään liittyvi-

en asioiden ja tilanteiden tarkastelu on helpompaa kuin keskustelu. Kirjallisten harjoi-

tusten tavoitteena on tarjota väylä muutokseen, joka syntyy toiminnassa saaduista 

oivalluksista. Kirjallisten harjoitusten myötä voidaan tulla tietoiseksi voimavaroista, 

jotka ovat tiedostamattomia esimerkiksi elämässä tapahtuneiden ikävien asioiden 

vuoksi. (Strandén-Mahlamäki 2008, 9–12.)  
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Useissa tutkimuksissa on todettu luonnolla olevan hyvinvointia vahvistava vaikutus. 

Ulrich (1984) tutki ikkunasta avautuvan luontomaiseman vaikutusta sappikivileikkauk-

sesta toipuvien potilaiden parantumiseen käyttäen verrokkiryhminä potilaita, joiden 

huoneiden ikkunasta näkyi vain tiiliseinä ja potilaita, joiden ikkunoista avautui luonto-

maisema. Tutkimuksen mukaan ikkunastaan luontomaiseman nähneet potilaat toi-

puivat leikkauksesta nopeammin ja he tarvitsivat verrokkiryhmää vähemmän kipulää-

kitystä. (Ulrich 1984.) Salovuoren (2014, 8–9) mukaan luonnolla on ihmisille rauhoit-

tava ja stressiä vähentävä vaikutus. Luonnossa on mahdollisuus keskittyä ja kerätä 

omia voimavarojaan. Luontoon liittyvä kokemuksellisuus aktivoi muuten passiivisia 

henkilöitä ja saa heidät liikkeelle. (Salovuori 2014, 8–9.) Omaa toiminnallista identi-

teettiä on mahdollista vahvistaa luontoympäristössä. Toimintaympäristönä luonto on 

elämyksellinen ja se tarjoaa yksilölle mahdollisuuden harjoitella ja kehittää henkisiä, 

fyysisiä sekä sosiaalisia taitojaan. (Salovuori 2014, 86.)  

 

Tässä opinnäytetyössä hyödynnettiin pääasiassa kuvataide- ja kirjallisuusterapiaa 

mukailevia toiminnallisia harjoituksia. Kuvataideterapiaa mukailevia harjoituksia olivat 

esimerkiksi tunne- ja keskustelukortit sekä sosiaalisten suhteiden konkretisoinnissa 

hyödynnetty Ihmissuhdepuu-harjoitus. Kirjallisuusterapian keinoja tässä opinnäyte-

työssä hyödynnettiin esimerkiksi toimintakykyyn vaikuttavien tekijöiden konkretisoin-

nissa ja voimavarojen tunnistamista tukevissa harjoituksissa. Luontoympäristöä hyö-

dynnettiin viimeisellä toimintakerralla.  
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4 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli järjestää ryhmätoimintaa Vieremän Pysäkin naisasi-

akkaille toiminnallisia menetelmiä hyödyntäen. Ryhmätoiminnan tavoitteena oli vah-

vistaa asiakkaiden toimintakykyä arjessa. Asiakkaiden toimintakyky huomioitiin koko-

naisvaltaisesti ryhmätoiminnassa, sillä toiminnallisia menetelmiä hyödynnettiin moni-

puolisesti. Toiminnallisilla menetelmillä vahvistettiin muun muassa arjen taitoja ja 

itsetuntemusta sekä tuettiin asiakkaita tunnistamaan voimavarojaan ja löytämään 

keinoja hyvinvointinsa ja jaksamisensa tukemiseksi.  

 

Toiminnan vaikuttavuutta arvioitiin asiakkailta saadulla palautteella. Lisäksi palaut-

teesta saatiin tietoa ryhmätoiminnan kehittämiseksi. Opinnäytetyö tarjoaa toimeksian-

tajalle tietoa asiakkaiden toimintakykyä tukevasta toiminnasta ja välineitä toiminnallis-

ten menetelmien hyödyntämiseen tulevissa ryhmissä.  

 

Opinnäytetyön toteutusta ohjasivat kysymykset: 

 
1) Millä tavalla asiakkaat kokevat ryhmätoiminnan vaikuttavuuden arjessaan?  
2) Mitkä asiat ryhmätoiminnassa tukevat asiakkaiden toimintakykyä? 
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5 RYHMÄTOIMINNAN TOTEUTTAMINEN 

 

Opinnäytetyöprosessi käynnistyi keväällä 2013, jolloin päätimme tehdä moniammatil-

lisen opinnäytetyön. Molempien toiveena oli toteuttaa opinnäytetyö toiminnallisena. 

Keskusteltuamme ammattialojamme yhdistävistä työkentistä ja yhteisistä mielenkiin-

non kohteistamme päädyimme etsimään opinnäytetyön aihetta mielenterveystyön 

työkentältä. Aluksi sopivan toimeksiantajan löytäminen osoittautui haasteelliseksi, 

sillä keskitimme etsinnän julkiselle sektorille. Lopulta saimme opinnäytetyön aiheen 

Vieremän Pysäkiltä kesällä 2013.  

 

Ensimmäisessä tapaamisessa kesäkuussa 2013 keskustelimme opinnäytetyön ai-

heesta ja toteutuksesta toimeksiantajan kanssa sekä tutustuimme asiakkaisiin. Elo-

kuussa vierailimme Vieremän Pysäkillä uudestaan ja kerroimme asiakkaille tarkem-

min opinnäytetyöstämme. Marraskuussa osallistuimme Vieremällä taidetuokioon yh-

dessä asiakkaiden kanssa. Tuokioon osallistumisen tarkoituksena oli tutustua asiak-

kaisiin paremmin ja seurata asiakkaiden toimimista ryhmässä. Seuraavan kerran vie-

railimme Vieremän Pysäkillä joulukuussa 2013, jolloin keskustelimme asiakkaiden 

kanssa ryhmästä sekä heidän toiveistaan ja odotuksistaan. 

 

Ryhmätoiminta alkoi kesäkuussa 2014. Tiedotimme osallistujia ryhmätoiminnan aloi-

tusajankohdasta toiminnanohjaajan välityksellä. Toimitimme toiminnanohjaajalle tie-

dotteen ryhmätoiminnasta (liite 1) sähköpostitse. Ryhmä kokoontui Vieremän Pysäkin 

tiloissa kerran viikossa viiden viikon ajan. Osallistujia ryhmätoimintakerroilla oli neljäs-

tä kuuteen henkilöä. Toimintakertojen lukumäärä valittiin yhdessä toimeksiantajan 

kanssa. Viisi toimintakertaa oli riittävä määrä siihen, että ryhmätoiminnan vaikutta-

vuutta asiakkaiden toimintakyvyn tukemisessa voitiin arvioida. Viiden toimintakerran 

riittävyyttä perusteltiin toimintakertojen sisällöllisillä valinnoilla, sillä toimintakerrat oli 

teemoitettu käsittelemään toimintakyvyn eri osa-alueiden vahvistamista kattavasti. 

Koska osa asiakkaista oli tosilleen ennestään tuttuja, ryhmän muotoutuminen vei 

vähemmän aikaa kuin täysin uuden ryhmän muotoutuminen.  

 

5.1 Vieremän Pysäkki ja sen kehitystarpeet 

 

Toimeksiantajanamme toimi Päiväkeskus Pysäkki ry:n Vieremän toimipiste. Päivä-

keskus Pysäkki ry on valtakunnallisen Sininauhaliiton jäsenjärjestö. Iisalmen päivä-

keskus on perustettu vuonna 1994, jonka jälkeen toiminta on laajentunut myös ympä-

ryskuntiin, esimerkiksi Kiuruvedelle, Sukevalle ja Vieremälle. Vieremän toimipiste on 

perustettu vuonna 2011. Päiväkeskus Pysäkki ry:n toiminta on Raha-
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automaattiyhdistyksen rahoittamaa toimintaa, joka on tarkoitettu pääsääntöisesti 

henkilöille, joiden elämää hallitsee liiallinen päihteidenkäyttö. Vieremän Pysäkillä käy 

päivittäin on noin viisitoista asiakasta, joista noin puolet on naisia. Vuositasolla Pysä-

killä käy noin 80 eri kävijää ja yksittäisiä käyntejä kertyy noin 4 000 vuodessa.  Py-

säkki ry:n toiminnan tavoitteena on tarjota asumis-, työllistämis- ja tukiasumispalvelui-

ta asiakkaiden arjen tueksi. Toiminnan periaatteina on avohuollon toimenpitein tukea 

asiakkaita raittiiseen elämäntapaan sekä tarjota avoin kohtaamispaikka, joka mahdol-

listaa perustarpeiden, kuten sosiaalisten kontaktien ylläpitämisen, vertaistuen ja virik-

keellisen ajankäytön. Pysäkki ry tekee yhteistyötä eri tahojen, kuten mielenterveys- ja 

päihdepalveluiden, seurakunnan ja työllistämispalveluiden, kanssa. (Päiväkeskus 

Pysäkki ry:n www-sivu 2009.)  

 

Selvitimme toiminnanohjaajan kanssa päiväkeskuksen toiminnan kehitystarpeita. 

Koska toiveenamme oli toteuttaa opinnäytetyö toiminnallisena, tarkastelimme Pysä-

kin kehitystarpeita asiakkaille tarjottavan ohjatun toiminnan näkökulmasta. Keskuste-

lussa kävi ilmi, että naisille suunnattua toimintaa oli tarpeisiin nähden liian vähän. 

Toiminnanohjaaja oli aikaresurssien salliessa järjestänyt naisille satunnaisesti ryhmä-

toimintaa, jonka naiset olivat kokeneet mielekkääksi ja heidän arkeaan tukevaksi. 

Opinnäytetyömme vastasi päiväkeskuksen tarpeeseen tarjota naisasiakkaille suun-

nattua ryhmätoimintaa arjen tueksi. Opinnäytetyön aiherajausta pohtiessamme meille 

ehdotettiin, että toteuttaisimme opinnäytetyön toimintakyvyn ylläpitämisen näkökul-

masta. Toimintakyvyn ylläpitämisen näkökulmaa perusteltiin tuomalla esiin asiakkai-

den kokemuksia arjen sujumisesta. Asiakkaat olivat tuoneet esille, että kaipasivat 

tukea arjessa toimimiseen ja toimintakykynsä ylläpitämiseen.  

 

5.2 Pysäkin naiset 

 

Opinnäytetyömme kohderyhmänä olivat Vieremän Pysäkin naisasiakkaat. Ryhmään 

osallistuvilla asiakkailla on kertomansa mukaan erilaisia mielenterveys- ja päihdeon-

gelmia, jotka vaikuttavat heidän toimintakykyynsä. Mielenterveys- ja päihdeongelmat 

asettavat haasteita esimerkiksi sosiaalisten suhteiden ylläpitämiselle ja omasta hy-

vinvoinnista huolehtimiselle. Osa kohderyhmän edustajista on töissä, esimerkiksi 

kuntouttavassa työtoiminnassa, ja osa on eläkkeellä tai poistunut työelämästä muista 

syistä. Kohderyhmän edustajat ovat aktiivisia Pysäkillä kävijöitä, minkä vuoksi osa 

asiakkaista oli jo ennen ryhmätoiminnan aloittamista toisilleen tuttuja. Joillekin kohde-

ryhmän edustajista ainoat sosiaaliset kontaktit tapahtuvat Pysäkillä.  
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Tarkkojen diagnoosien ja problematiikan tietäminen oli työmme kannalta epäolen-

naista. Taustatietojen selvittämättä jättäminen oli eettisyyttä edistävä valinta, joka tuki 

ennakkoluulotonta kohtaamista. Asiakkaiden käsitykset toimintakyvystään sekä toi-

mintakyvyn ylläpitämisen haasteiden ja sitä tukevien tekijöiden ymmärtäminen ohja-

sivat työmme toteutusta. Asiakkaiden kertomusten perusteella kohdensimme toimin-

takertojen sisällöt koskemaan erityisesti haasteellisiksi koettujen toimintakyvyn osa-

alueiden vahvistamista. Kohderyhmän yhteisiä nimittäjiä olivat arjen kokeminen haas-

teelliseksi ja haasteet toimintakyvyn ylläpitämisessä. Mielestämme oli tarkoituksen-

mukaisempaa tukea arjessa selviytymisen edellytyksiä kuin keskittyä liiaksi asiakkai-

den problematiikkaan. Tämän vuoksi toimintakykyä ja sen tukemista käsitellään posi-

tiivisen mielenterveyden ja hyvinvoinnin vahvistamisen näkökulmista.   

 

5.3 Toimintakertojen vaikuttavuuden arviointimenetelmät 

 

Hyödynsimme ryhmätoiminnan vaikuttavuuden arvioinnissa kahta erilaista palaut-

teenkeruumenetelmää. Kolmannella ja neljännellä toimintakerralla hyödynsimme 

Täydennettävät lauseet -työkalua ja viimeisellä toimintakerralla toteutimme keskuste-

luun perustuvan palautteenannon. Lisäksi asiakkaat antoivat vapaamuotoista palau-

tetta suullisesti ensimmäisellä ja toisella toimintakerralla. 

 

Toimintakertojen vaikuttavuuden arvioinnissa hyödynsimme Täydennettävät lauseet -

työkalua, joka on syntynyt JÄRVI-hankkeessa vuosina 2005–2009. JÄRVI-hanke oli 

Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton ja Terveyden edistämisen keskuksen kehittä-

mishanke, jonka päämääränä oli sosiaali- ja terveysalan arviointiosaamisen vahvis-

taminen ja arviointikäytäntöjen kehittäminen. (Kuntoutusportti s.a.) Työkalu toimi käy-

tännössä siten, että asiakkaille jaettiin paperit, joihin lauseiden alut oli kirjattu. Asiak-

kaat saivat jatkaa lauseita haluamallaan tavalla. Työkalussa käytetyt alkuperäiset 

lauseet on suunnattu sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden toiminnan arviointiin, 

minkä vuoksi sovelsimme lauseita ryhmätoimintamme arviointiin sopiviksi. (SOSTE 

s.a.) Sovelletut lauseet pohjautuvat toimintakyvyn ylläpitämisen näkökulmaan, joka 

on opinnäytetyömme lähtökohta. 

 

Täydennettävät lauseet -työkalun lisäksi hyödynsimme toiminnan vaikuttavuuden 

arvioinnissa keskusteluun perustuvaa palautteenantoa. Keskusteluun perustuvaa 

palautteenantoa varten teemoitimme keskusteltavat aiheet. Käytimme teemoittelun 

pohjana työtämme ohjaavia kysymyksiä. Keskustelun teemoitimme seuraavasti: 1) 

odotukseni ryhmätoiminnasta, 2) ryhmätoiminta minun arkeni tukena, 3) mitä opin 
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ryhmätoiminnasta/ ryhmätoiminnassa ja 4) mihin olin tyytyväinen ja mitä olisin toivo-

nut tehtävän tosin. Tarkensimme teemoja muutamilla kysymyksillä.  

 

Laadullisella tutkimusmenetelmällä hankittua aineistoa ei aina ole toiminnallisessa 

opinnäytetyössä välttämätöntä analysoida niin tarkasti kuin tutkimuksellisessa opin-

näytetyössä (Vilkka & Airaksinen 2003, 64). Tämän vuoksi sovelsimme sisällönana-

lyysiä toiminnalliseen opinnäytetyöhön sopivaksi. Tässä opinnäytetyössä sisällönana-

lyysiä on käytetty lähinnä työmme kannalta olennaisten palautteiden esille tuomiseksi 

ja palautteiden esittelemiseksi selkeässä, johdonmukaisessa muodossa.  

 

Sisällönanalyysillä voidaan tarkastella erilaisia dokumentteja eli kirjalliseen muotoon 

saatettuja materiaaleja (Tuomi & Sarajärvi 2013, 103). Tässä opinnäytetyössä doku-

menteilla tarkoitetaan toiminnasta saatua palautetta. Täydennettävät lauseet -

työkalulla kerätty palaute oli jo valmiiksi kirjallisessa muodossa ja suullinen palaute 

kirjattiin muistiin. Analysoimme palautteenkeruumenetelmillä saadun aineiston aineis-

tolähtöistä analyysiä mukaillen pelkistämällä kirjatun palautteen ja ryhmittelemällä 

sen siitä nousseiden teemojen mukaisesti. Työtämme ohjaavat kysymykset ohjasivat 

tässä työssä olennaisten palautteiden analysointia ja aineiston teemoittelua.  

 

5.4 Toimintakertojen suunnittelu ja toteutus 

 

Toiminnan suunnittelu alkoi sopivan ryhmäkoon valinnalla. Ohjausresurssiemme riit-

tävyyden takaamiseksi rajasimme alun perin ryhmään osallistuvien määrän viiteen 

henkilöön. Lopulta ryhmään osallistui kuusi henkilöä, minkä vuoksi jouduimme pohti-

maan ohjausresurssiemme riittävyyttä. Pohdinnan jälkeen päätimme tarjota kaikille 

kuudelle halukkaalle osallistujalle mahdollisuuden osallistua ryhmään. Rajaamalla 

ryhmän osallistujamäärän takasimme omien ohjausresurssiemme riittävyyden ja sen, 

että pystyimme ryhmätoiminnassa huomioimaan asiakkaat yksilöllisesti ja jokaiselle 

oli riittävästi aikaa ja tilaa toimia. 

 

Toteutimme ryhmän suljettuna, jotta luottamuksellisuus, ryhmän kehittyminen sekä 

ryhmään sitoutuminen ja toiminnan vaikuttavuus olisivat asiakkaiden toimintakyvyn 

ylläpitämisen kannalta suotuisimpia. Järjestimme toimintakerrat Vieremän Pysäkin 

tiloissa, asiakkaille tutussa ympäristössä. Tutun ympäristön tarkoituksena oli madal-

taa kynnystä osallistua ryhmään. Ryhmässä toimimme osallistuvina ohjaajina eli osal-

listuimme toimintaan ohjaamisen ohella. Valitsimme osallistuvan ohjaajan roolin, jotta 

pystyimme kannustamaan osallistujia toimintaan ja konkreettisesti tukemaan heitä 
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toiminnassa. Osallistuvan ohjaajuuden tavoitteena oli myös mallin antaminen asiak-

kaille. 

 

Ryhmäkertojen sisältöjen suunnittelun aloitimme teemoittamalla toimintakerrat asiak-

kaiden toiveita ja toimintakyvyn eri osa-alueisiin liittyvää ymmärrystämme hyödyntä-

en. Asiakkaiden toiveisiin lukeutuivat lenkkeily, pelien pelaaminen, kollaasien tekemi-

nen, keskusteleminen, hemmottelu, jumppaaminen, erilaiset retket sekä makkaran-

paisto kodalla. Liitimme teemoihin vuorovaikutusta lisääviä harjoituksia. Toimintaker-

tojen alustava suunnitelma on liitteessä 2. Kaikkien toimintakertojen tavoitteena oli 

vahvistaa asiakkaiden toimintakykyä arjessa tukemalla heitä tunnistamaan omia voi-

mavarojaan, ymmärtämään sosiaalisten suhteiden merkitys hyvinvoinnilleen ja tarjota 

mahdollisuus sosiaaliseen vuorovaikutukseen ryhmässä. 

 

Muodostimme ryhmäkerrat kolmivaiheisesti aloitus-, toiminta- ja lopetusosioista, joi-

den tarkoituksena oli selventää toimintakertojen rakennetta. Aloitusosioiden tarkoi-

tuksena oli virittää osallistujat kunkin toimintakerran teemaan ja tarjota osallistujille 

mahdollisuus kertoa kuulumisiaan. Jokaisen ryhmäkerran toimintaosio muodostettiin 

harjoituksista, jotka tukivat valittuja teemoja. Lopetusosioiden tarkoituksena oli koota 

ryhmäkerrat selkeäksi kokonaisuudeksi. Lopetusosioissa käsittelimme toiminnassa 

syntyneitä tunteita ja ajatuksia sekä pyysimme osallistujilta palautetta ryhmätoimin-

nasta.   

 

Ryhmätoiminnassa hyödynsimme pääasiassa kuvataiteeseen ja kirjallisuuteen liitty-

viä toiminnallisia menetelmiä. Toimintakerroilla hyödynsimme tunteiden ilmaisua tu-

kevia kuvakortteja, joita olivat Nallekortit (Veeken 1997) ja Vertaansa vailla -

keskustelukortit (MLL 2006). Miellyttävät toiminnot - (Aspa Palvelut Oy 2013), Loista-

va tähti - ja Ihmissuhdepuu-harjoitukset (MLL 2004) perustuvat kirjallisuusterapian 

keinoihin. Kirjallisten harjoitusten tarkoituksena oli tukea osallistujia konkreettisella 

tekemisellä, esimerkiksi piirtämällä ja kirjoittamalla, hahmottamaan voimavarojaan. 

 

Teoreettinen viitekehys tuki toiminnan suunnittelua alusta loppuun saakka. Toiminta-

kertojen sisältöjen suunnittelussa hyödynsimme ryhmätoimintaan liittyvää kirjallisuut-

ta, verkkolähteitä sekä työharjoitteluissa hankkimiamme ryhmämateriaaleja. Jokaisen 

toimintakerran kestoksi muodostui noin kaksi tuntia. Järjestimme toimintakerrat pe-

räkkäisinä viikkoina, jotta osallistujien oli helpompi sitoutua ryhmätoimintaan. Toimin-

takerrat alkoivat kesäkuussa ja jatkuivat heinäkuun puoliväliin. Pyysimme luvan ryh-

mätoiminnan toteuttamiseen (liite 3) Päiväkeskus Pysäkki ry:n hallitukselta. Lisäksi 

pyysimme ryhmään osallistuvilta asiakkailta kirjallisen suostumuksen (liite 4) ryhmä-
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toimintaan liittyvien asioiden ja siitä saadun palautteen käyttämisestä opinnäytetyös-

sämme. Suostumuksessa korostimme vaitiolovelvollisuutta ja sitä, etteivät asiakkaat 

henkilöidy opinnäytetyössämme.  

 

5.4.1 Ryhmän toimintatapojen luominen ja Voimakansion askarteleminen 

 

Ensimmäisellä toimintakerralla olimme asetelleet pöydälle valmiiksi Nallekortit, jotka 

kuvaavat erilaisia tunnetiloja. Ohjasimme osallistujia valitsemaan senhetkistä tunneti-

laansa kuvaavan kortin. Jokainen osallistuja sai vuorollaan kertoa oman nimensä, 

jotakin itsestään ja korttia apuna käyttäen kuvailla, miltä tuntuu olla paikalla ja, mitä 

odottaa ryhmätoiminnalta. Valitsimme myös Nallekortit ja kerroimme itsestämme, 

omista tuntemuksistamme ja odotuksistamme. Aloitimme kuulumiskierroksen asiak-

kaiden jännityksen lieventämiseksi.   

 

Aloituksen jälkeen kerroimme ryhmätoiminnan tarkoituksesta, tavoitteista ja aikatau-

lusta. Painotimme ohjaajien ja ryhmäläisten vaitioloa. Vaitiolon perustelimme 

edesauttavan hyvän luottamuksen syntymistä ja turvallisen ilmapiirin kehittymistä. 

Ryhmätoiminnan lähtökohtien kertauksen päätteeksi ryhmäläiset allekirjoittivat suos-

tumuslomakkeen, jossa he antoivat luvan käyttää ryhmätoimintaan liittyviä asioita ja 

palautteita opinnäytetyössämme vaitioloa ja anonyymiyttä noudattaen. Kerroimme 

ryhmäläisille lomakkeiden jaon yhteydessä, että toimintakerran lopuksi valitsemme 

yhdessä ryhmälle nimen. Nimen valinnasta kerroimme ryhmäkerran alkupuolella, 

jotta ryhmäläisillä olisi toiminnan aikana mahdollisuus miettiä nimiehdotuksia.  

 

Loimme ryhmälle yhteiset toimintatavat käymällä läpi erilaisia väittämiä. Väittämät 

liittyivät siihen, miten ryhmässä käyttäydytään, mitä ryhmään sitoutuminen merkitsee 

ja, millaisista asioista ryhmässä voi puhua. Luimme väittämät yksi kerrallaan. Jokai-

selle osallistujalle annettiin aikaa miettiä omaa näkemystään, jonka jälkeen roh-

kaisimme jokaista osallistujaa tuomaan oman näkemyksensä keskusteluun. Väittä-

mistä syntyneen keskustelun pohjalta loimme ryhmän yhteiset toimintatavat, jotka 

kirjasimme paperille ja kertasimme vielä lopuksi yhdessä. Ryhmäläiset hyväksyivät 

ryhmän toimintatavat yksimielisesti ryhmätoiminnan ohjenuoraksi. Yhteisten toiminta-

tapojen luomisen tavoitteena oli asettaa ryhmälle selkeä toimintakehys, jotta turhia 

ristiriitoja ei syntyisi ja, jotta haasteiden ilmetessä voitaisiin palata yhteisesti sovittui-

hin toimintatapoihin. Toimintatapojen luomiseen herättelevät väittämät olivat seuraa-

vat: 
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 Jokaiselle on ryhmässä annettava mahdollisuus kertoa oma mielipi-
teensä. 

 Jos en ymmärrä jotakin, voin kysyä. 

 Jokainen ryhmäläinen on vastuussa vain itsestään. 

 Jos ei huvita voin jättää tulematta ryhmään, sillä se ei vaikuta muihin 
ryhmäläisiin. 

 Voin puhua muiden ryhmäläisten asioista ryhmän ulkopuolella. 

 Tulen ryhmään ajoissa. 

 Voin kesken ryhmätoiminnan poistua hoitamaan omia asioitani. 
 

Ryhmän yhteisiksi toimintatavoiksi muodostuivat keskustelun pohjalta seuraavat: 

  

 Jokaiselle on ryhmässä annettava mahdollisuus kertoa oma mieli-
piteensä. 

 Jos en ymmärrä jotakin, voin kysyä. 

 Jokainen ryhmäläinen on vastuussa itsestään ja toisistaan. 

 En jää ryhmästä pois turhien menojen vuoksi ja ilmoitan poissa-
olostani toiminnanohjaajalle. 

 En puhu muiden ryhmäläisten asioista ryhmän ulkopuolella. 

 Tulen ryhmään ajoissa. 

 En poistu hoitamaan omia asioitani kesken ryhmätoiminnan. 

 Tupakointi kesken ryhmätoiminnan on kiellettyä. 

 En arvostele muiden toimintaa. 
 

 

Toimintakerralla jokainen osallistuja askarteli itselleen ”Voimakansion”, johon oli tar-

koitus kerätä otteita toimintakerroilta koko ryhmätoiminnan ajan. Ohjeistimme ryhmä-

läisiä keräämään kansioon esineitä ja asioita, joiden he kokivat vahvistavan ja ylläpi-

tävän omaa toimintakykyään. Kerroimme kansion tarkoituksesta toimia jaksamista 

vahvistavana elementtinä. Ohjasimme ryhmäläisiä kansioiden askartelussa ja koriste-

lussa. Olimme tehneet valmiiksi esimerkkikansion sekä varanneet kartonkia ja erilai-

sia koristeluvälineitä kansion tekemistä varten. Kansion tarkoituksena oli ryhmätoi-

minnan päätyttyä toimia jatkumona asiakkaiden toimintakyvyn tukemisessa.  

 

Palasimme vielä toimintakerran loppupuolella ryhmän nimen valintaan. Ryhmäläiset 

saivat kertoa omia ehdotuksiaan, jotka kirjattiin liitutaululle osallistujien nähtäville. 

Jokainen sai ehdottaa ryhmälle nimeä ja äänestää haluamaan nimivaihtoehtoa. 

Ryhmän nimeksi valittiin eniten ääniä saanut vaihtoehto ”Pysäkin naiset”, johon kaikki 

osallistujat olivat lopulta tyytyväisiä.   

 

Lopuksi jaoimme alussa käyttämämme Nallekortit uudestaan pöydälle. Jokainen sai 

valita senhetkistä tunnettaan kuvaavan kortin ja verrata valitsemaansa korttia ryhmän 

alussa valitsemaansa korttiin. Nallekorttien hyödyntämisen tarkoituksena oli tukea 

asiakkaita konkretisoimaan tunteitaan sekä arvioimaan ryhmän vaikutuksia mieli-
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alaansa ja tuntemuksiinsa. Tunnelmien kuvailun lisäksi jokainen sai kierroksella esi-

tellä tekemänsä kansion. Ryhmän toimintatavat liitettiin Voimakansioon ensimmäisen 

toimintakerran päätteeksi. Sovimme toiminnanohjaajan kanssa, että voimme säilyttää 

Voimakansioita Pysäkin toimistossa.   

 

5.4.2 Voimavarat 

 

Toisen toimintakerran aloitimme kuulumiskierroksella, jota varten olimme tuoneet 

ryhmään erilaisia pieniä esineitä. Ohjeistimme osallistujia valitsemaan esineet, jotka 

kuvasivat jotakin hyvää ja voimaa antavaa asiaa elämässä.  Jokainen sai vuorollaan 

kertoa, miksi valitsi juuri kyseisen esineen ja, mitä esine kuvaa hänen elämässään. 

Kuulumiskierroksen tavoitteena oli ohjata osallistujia pohtimaan omia voimavarojaan, 

jotka olivat seuraavan harjoituksen teema.  

 

Voimavarat tehtiin näkyväksi voimavarakollaasilla. Harjoituksen tavoitteena oli tukea 

osallistujia tunnistamaan voimavarojaan. Ryhmäläisten käytössä oli aikakauslehtiä, 

kyniä, kartonkia, liimaa ja sakset. Kerroimme lyhyesti, mitä voimavaroilla tarkoitetaan 

ja millaisia voimavaroja ihmisellä voi esimerkiksi olla. Ohjeistimme osallistujia luo-

maan voimavarakollaasin lehdistä leikatuista kuvista. Jokainen sai valita kuvat ja nii-

den määrän itse sekä halutessaan liittää myös tekstiä kollaasiin. Ohjeistimme ryhmä-

läisiä antamaan toisilleen työrauhan. Kerroimme, että kollaasin tekoon oli varattu ai-

kaa 30 minuuttia. Koko työskentelyn ajan taustalla soi rauhallinen musiikki keskitty-

misen helpottamiseksi. Ennen työskentelyn aloittamista kirjoitimme liitutaululle kysy-

mykset, joiden tarkoituksena oli auttaa ryhmäläisiä pohtimaan omia voimavarojaan. 

Ohjaavat kysymykset olivat:  

 

 Mikä minun elämässäni on hyvää? 

 Mistä saan voimaa arkeeni? 

 Mikä on mielestäni arvokasta elämässä? 

 Millaisista asioista iloitsen ja nautin elämässäni? 
 

Muistuttelimme kollaasin tekoon varatusta ajasta, kun melkein puoli tuntia oli kulunut. 

Kerroimme ryhmäläisille, että kollaasin tekoa voi jatkaa myöhemmin omalla ajalla, jos 

kokee kollaasin jääneen keskeneräiseksi. Ohjeistimme osallistujia esittelemään te-

kemänsä kollaasin muille ryhmäläisille ja kertomaan kollaasin työstämisestä asioita, 

joita halusi jakaa muille ryhmäläisille. Halusimme myös kuulla, miltä kollaasin teko 

tuntui, oliko sen tekeminen vaikea aloittaa, oliko kollaasin tekeminen helppoa vai vai-

keaa ja, oliko aikaa varattu tarpeeksi. Voimavarakollaasi liitettiin Voimakansioon. 

 



 33 

 

Seuraavaksi jaoimme osallistujille Miellyttävät toiminnot -lomakkeen. Harjoituksessa 

oli listattuna erilaisia yleisesti miellyttäviksi koettuja toimintoja, esimerkiksi radion 

kuunteleminen, hyvän aterian syöminen ja ulkoileminen. Tarkoituksena oli, että ryh-

mäläiset merkitsevät lomakkeeseen rastin tekemänsä asian kohdalle. Tavoitteena oli, 

että lomakkeen täyttämisen myötä ryhmäläiset kiinnittävät enemmän huomiota teke-

miinsä mukaviin asioihin, jotka tukevat heidän toimintakykyään arjessa. Ohjeistimme 

osallistujia tekemään lomakkeeseen merkintöjä viikon ajan ja ottamaan lomakkeen 

mukaan seuraavalle ryhmäkerralle. Harjoituksen käsittely tapahtui seuraavalla toimin-

takerralla.  

 

Toimintakerta päätettiin keskusteluun ryhmätoiminnan herättämistä tunteista ja aja-

tuksista. Jokainen sai vuorollaan kertoa, miltä harjoitukset tuntuivat, mitä hyvää har-

joituksissa oli ja mitä olisi toivonut tehtävän toisin. Kirjasimme suullisen palautteen. 

 

5.4.3 Hemmottelu ja hyvinvointi 

 

Kolmannen toimintakerran aluksi käsittelimme edellisellä kerralla kotitehtäväksi anne-

tun Miellyttävät toiminnot -harjoituksen. Jokainen sai vuorollaan kertoa harjoituksen 

herättämistä ajatuksista. Harjoituksen purkamisessa käytimme apukysymyksiä: 

 

 Miltä harjoitus tuntui? Mitä ajatuksia se herätti? 

 Lisääntyivätkö miellyttävät toiminnot arjessa? Miten? 

 Miten toiminnot vaikuttivat arkeen? 

 Mitä opit harjoituksesta? 

 Voitko hyödyntää harjoitusta myös jatkossa? 
 

Toimintakerran pääteemana oli hemmottelu, johon sisältyi kynsienlakkausta, käsien 

hoitoa ja hiustenlaittoa. Rauhallisen tunnelman luomiseksi taustalla soi rauhallinen 

musiikki. Ohjasimme ja autoimme osallistujia kynsien lakkaamisessa ja koristelemi-

sessa sekä neuvoimme, miten käsien ihoa voidaan hoitaa esimerkiksi kahvinpuruilla. 

Avustimme ja ohjasimme myös hiustenlaitossa. Keskustelimme toiminnan ohessa 

kauneudenhoitoon ja hyvinvointiin liittyvistä asioista. Tiedustelimme, miten ryhmäläi-

set hemmottelevat itseään ja miten he huolehtivat itsestään ja hyvinvoinnistaan. 

Hemmottelun tavoitteena oli tukea osallistujia huolehtimaan hyvinvoinnistaan.  

 

Hemmottelun jälkeen teimme osallistujien kanssa Loistava tähti -harjoituksen. Ja-

oimme ryhmäläisille valmiiksi leikatut tähdenmuotoiset kartongit, joissa oli teksti ”Olen 

tähti. Loistan, koska..”. Aluksi ohjeistimme ryhmäläisiä kirjoittamaan tähteen oman 

nimensä, jonka jälkeen kerroimme harjoituksen tarkoituksesta. Harjoituksen tarkoi-

tuksena oli antaa ja saada positiivista palautetta. Harjoituksen tavoitteena oli vahvis-
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taa osallistujien ymmärrystä omista positiivisista piirteistään ja taidoistaan, jotka vai-

kuttivat myönteisesti arjessa toimimiseen. Jokaisen tuli kirjoittaa muiden ryhmäläisten 

tähtiin jokin positiivinen asia. Ohjeistuksen jälkeen tähtiä kierrätettiin ryhmäläiseltä 

toiselle siten, että kierros päättyi, kun jokainen oli saanut oman tähtensä takaisin. 

Kierroksen päätteeksi jokainen osallistuja luki omaan tähteensä kirjoitetut asiat itsek-

seen ja sen jälkeen saadut positiiviset palautteet käytiin läpi keskustelemalla apuky-

symyksiä hyödyntäen: 

 

 Tuliko yllätyksiä? 

 Millaista oli kirjoittaa toisista myönteistä palautetta? 

 Tunnistitko itsesi palautteesta? 

 Mikä kommentti tuntui erityisen hyvältä? 

 Millaista oli vastaanottaa myönteistä palautetta? 
 

Toimintakerta päätettiin keräämällä osallistujilta palautetta Täydennettävät lauseet -

työkalulla. Täydennettävät lauseet -työkalun perusajatuksena on jatkaa valmiita lau-

seenalkuja halutulla tavalla. Ryhmäläisiä ohjeistettiin antamaan mahdollisimman re-

hellistä palautetta toiminnasta. Korostimme palautteenannon merkitystä opinnäyte-

työllemme. Toimintakerralta Voimakansioon liitettiin Loistava tähti -harjoitus.  

 

5.4.4 Sosiaaliset suhteet 

 

Aloitimme neljännen toimintakerran hyödyntämällä Vertaansa vailla -

keskustelukortteja, joissa on erilaisia ominaisuuksia kuvaavia sanoja. Ohjeistimme 

ryhmäläisiä valitsemaan kortin sen mukaisesti, millainen kukin koki olevansa toimies-

saan sosiaalisissa suhteissa ja tilanteissa. Korttien valitsemisen jälkeen jokainen sai 

vuorollaan kertoa kuulumisensa, esitellä korttinsa ja kertoa, miten kortissa oleva omi-

naisuus kuvastaa itseä sosiaalisissa suhteissa ja tilanteissa. Harjoituksen tavoitteena 

oli tukea osallistujia pohtimaan omaa rooliaan ja toimintatapojaan ihmissuhteissa.  

 

Toimintakerran teemana olivat sosiaaliset suhteet. Käsittelimme teemaa Ihmissuhde-

puu-harjoituksessa. Ohjeistimme ryhmäläisiä miettimään ihmisiä, joiden kanssa he 

ovat tekemisissä päivittäin, viikoittain ja harvemmin. Ohjeistimme miettimään myös 

satunnaisia henkilöitä, esimerkiksi kaupan työntekijää ja linja-auton kuljettajaa, joiden 

kanssa ryhmäläiset olivat olleet tekemisissä viimeaikoina. Pohdinnan jälkeen jaoim-

me ryhmäläisille paperia ja puuvärikyniä. Ohjeistimme ryhmäläisiä piirtämään oman 

ihmissuhdepuunsa, jossa he ovat itse puunrunkona. Ohjeistimme piirtämään erilaiset 

sosiaaliset suhteet puun oksiksi. Kerroimme, että mitä läheisemmästä suhteesta oli 

kyse, sitä lähemmäksi runkoa kyseinen suhde sijoitettaisiin. Harjoituksen tavoitteena 
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oli tukea osallistujia tunnistamaan hyvinvointinsa kannalta merkittäviä ihmissuhteita ja 

tukiverkostoja. Harjoitus käsiteltiin seuraavia kysymyksiä hyödyntäen: 

 

 Mikä tekee ihmisestä läheisen? 

 Miksi nämä ihmiset ovat sinulle tärkeitä? 

 Miksi joku kirjataan lähemmäs ja toinen kauemmas? 

 Miltä harjoitus tuntui? 
 

Toimintakerran lopuksi keräsimme osallistujilta palautetta Täydennettävät lauseet -

työkalua hyödyntäen ja sovimme viimeiseen toimintakertaan liittyvistä käytännön asi-

oista. Kerroimme viimeisen toimintakerran sisällöstä ja ohjeistimme osallistujia pu-

keutumaan luontoretkelle soveltuviin vaatteisiin. Lopuksi Ihmissuhdepuu -harjoitus 

liitettiin Voimakansioon.  

5.4.5 Luontoretki 

 

Viimeisen toimintakerran teemana oli luontoretki, jonka teimme läheiselle kodalle. 

Tapasimme ryhmäläisten kanssa ennen toimintakertaa Vieremän Pysäkin edustalla, 

josta lähdimme retkipaikallemme autoilla. Jätimme autot metsänreunaan ja kävelim-

me lyhyen matkan kodalle. Keräsimme yhdessä ryhmäläisten kanssa halkoja ja syty-

timme nuotion kodan tulipaikkaan. Sytytettyämme nuotion jokainen sai kertoa kuulu-

misiaan vapaamuotoisesti.  

 

Viimeinen toimintakerta sisälsi vapaata seurustelua, makkaranpaistoa ja keskuste-

luun perustuvan palautteenannon. Retkieväät saimme Vieremän Pysäkiltä. Makkara-

paiston ohessa aloitimme keskusteluun perustuvan palautteenannon, jonka olimme 

teemoittaneet työtä ohjaavien kysymyksien avulla. Teemat olivat ”odotukseni ryhmä-

toiminnasta”, ”ryhmätoiminta minun arkeni tukena” ja ”mihin olin tyytyväinen ja mitä 

olisin toivonut tehtävän toisin”. Odotukseni ryhmä toiminnasta -teemaa tarkensimme 

kysymyksellä ”Millaisia odotuksia sinulla oli ryhmätoiminnasta ja toteutuivatko ne?”. 

Ryhmätoiminta minun arkeni tukena -teemaa tarkensimme kysymyksillä ”Mitä opit 

itsestäsi ryhmätoiminnassa?” ja ”Miten voit hyödyntää ryhmätoiminnassa opittuja asi-

oita jatkossa?” 

 

Palautekeskustelun jälkeen keskustelimme, miltä ryhmätoiminnan päättyminen tuntui 

ja, millaisia tulevaisuuden näkymiä ryhmätoiminnan jatkumisella on. Jokainen sai 

kertoa tuntemuksistaan vuorollaan. Muistutimme vielä Voimakansion merkityksestä 

jatkumona ryhmätoiminnan päätyttyä ja kannustimme ryhmäläisiä täydentämään 
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kansiota myös jatkossa. Lopuksi kiitimme ryhmäläisiä osallistumisesta ja päätimme 

ryhmätoiminnan.   

  

5.5 Toimintakertojen vaikuttavuus asiakkaiden toimintakykyyn 

 

Kokosimme suullisen ja kirjallisen palautteen yhtenäiseen, sähköiseen, muotoon. 

Täydennettävät lauseet -työkalulla saadun palautteen käsittelimme siten, että asiak-

kaiden tuottama teksti säilytettiin kontekstissaan eli täydennettävää lausetta ja asiak-

kaan siihen tuottamaa jatkoa ei erotettu toisistaan. Ainoastaan työtä ohjaavien kysy-

mysten kannalta olennaiset täydennettävät lauseet, joita oli neljä, valittiin palautteen 

analysointiin. Sovelletut täydennettävät lauseet ovat liitteessä 5. 

 

Jokaisesta neljästä täydennettävän lauseen tuottamasta palautteesta pelkistimme 

neljästä seitsemään ilmaisua. Ilmaisuja olivat esimerkiksi ”muiden kokemukset ja 

neuvot”, ”hyvinvoinnista huolehtiminen” sekä ”voimavarojen ja vahvuuksien tunnista-

minen”. Kustakin täydennettävästä lauseesta muodostetut ilmaisut merkitsimme eri 

värikoodein (liite 6). Lopuksi värikoodein merkityistä ilmaisuista muodostettiin yhte-

näiset teemat; jokaisesta neljästä täydennettävästä lauseesta muodostetut ilmaisut 

yhdistettiin kokonaisuudeksi. Ilmaisuista muodostetut teemat olivat palautteen vas-

taanottaminen ja antaminen, voimavarojen tunnistaminen, vuorovaikutus, hyvinvoin-

nista huolehtiminen, uudet taidot, ihmissuhteiden merkityksen ymmärtäminen, harjoi-

tukset ryhmässä sekä yhdessäolo vertaisten kanssa.  

 

Suullisesta kirjalliseen muotoon saatetun palautteen käsittelimme samoin kuin täy-

dennettävillä lauseilla saadun palautteen. Tarkastelimme palautetta peilaamalla sitä 

työtä ohjaaviin kysymyksiin. Muodostimme palautteesta yksinkertaistettuja ilmaisuja 

samankaltaisuuden perusteella. Vertasimme suullisesta palautteesta muodostettuja 

ilmaisuja Täydennettävät lauseet -työkalulla saadun palautteen ilmaisuihin. Lopuksi 

yhdistimme suullisen palautteen ja Täydennettävät lauseet -työkalun teemat yhtenäi-

seksi kokonaisuudeksi, joka vastasi työtä ohjaaviin kysymyksiin. Palautteen johdon-

mukaisen esittelyn tukena olemme hyödyntäneet suoria lainauksia sekä Täydennet-

tävät lauseet -työkalulla saadusta palautteesta että suullisesta palautteesta.  

 

Täydennettävillä lauseilla ”Ennen toimintakerran alkamista minusta tuntui…”, ”Toi-

minnan aikana minusta tuntui…” ja ”Toiminnan jälkeen minusta tuntui…” selvitimme 

ryhmään osallistumisen vaikutuksia asiakkaiden tunnetiloihin ja hyvinvoinnin kokemi-

seen. Ennen toimintakertoja ryhmään osallistuminen tuntui joistakin asiakkaista haas-

teelliselta. Osa ryhmäläisistä puolestaan koki olonsa mukavaksi ennen toimintakerto-
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ja ja odotti niitä mielenkiinnolla. Osallistumisen haasteellisuutta osallistujat kuvasivat 

kiinnostuksen puutteella ja väsymyksellä. Palautteesta kävi ilmi, että kiinnostuksen 

puutteesta ja väsymyksestä huolimatta asiakkaat olivat tyytyväisiä, että osallistuivat 

toimintakerroille.  

 
Ennen toimintakerran alkamista minusta tuntui… etten jaksa lähteä, 
mutta onneksi lähdin. 

 

Toiminnan jälkeisiä tunnelmiaan osallistujat kuvailivat paremmaksi kuin ennen toimin-

takerran alkua. Palautteesta kävi ilmi, että toimintakerrat herättivät osallistujissa pal-

jon ajatuksia, tunteita ja tyytyväisyyttä ryhmää kohtaan. Osallistujat kokivat ryhmä-

toiminnan tukevan arkensa rytmittymistä, tarjoavan arjesta poikkeavaa tekemistä ja 

sitouttavan heitä johonkin. Sitoutuminen koettiin erityisen positiiviseksi asiaksi, sillä 

asiakkailla oli syy poistua kotoa edes kerran viikossa. Osallistujat kuvailivat toiminnan 

aikana heränneitä tunnelmiaan luottavaisiksi ja tunteellisiksi.  

 

Toiminnassa toteutetut harjoitukset tukivat asiakkaiden kokemuksen mukaan ihmis-

suhteiden merkityksen ymmärtämistä. Ryhmäläiset oppivat hahmottamaan ihmissuh-

teitaan ja ymmärtämään niiden merkityksiä keskustelujen ja harjoitusten avulla. Ryh-

mäläiset kokivat etenkin neljännellä toimintakerralla tehdyn Ihmissuhdepuu-

harjoituksen tukevan ihmissuhteiden merkityksen ymmärtämistä. Erityisen tärkeäksi 

koettiin omien lähiverkostojen hahmottaminen. Palautteesta kävi ilmi, että osallistujat 

kokivat ryhmässä oppineensa uusia asioita omasta roolistaan ihmissuhteissaan. Ih-

missuhteiden merkityksen ymmärtämisen myötä osallistujat kokivat oivaltaneensa 

ihmissuhteissa toimimisen kannalta merkittäviä asioita. Osallistujat kokivat tunnista-

neensa kestävien ihmissuhteiden ylläpitämisen kannalta olennaisia ominaisuuksia 

itsestään. Palautteesta kävi ilmi, että osallistujat oppivat ymmärtämään ihmissuhteis-

sa toimimista myös oman hyvinvointinsa näkökulmasta.  

 

Tänään opin… että on osattava olla luotettava ystävä. 
 
Opin, ettei tarvitse olla aina kiltti, vaan että itsekkyyskin on joskus hy-
västä.  

 

Palautteesta kävi ilmi, että asiakkaat kokivat erityisen merkityksellisinä palautteen 

vastaanottamisen ja antamisen taitojen kehittymisen. Myönteisen palautteen vas-

taanottaminen ja antaminen tuntuivat ryhmäläisistä ryhmätoiminnan alkaessa haas-

teelliselta, mutta taitojen koettiin kehittyneen harjoitusten myötä. Taito ottaa vastaan 

myönteistä palautetta tuki asiakkaiden omanarvon tunteen kehittymistä. Vertaisilta 

saadun myönteisen palautteen myötä osallistujat kokivat oppineensa arvostamaan 

positiivisia piirteitään. Palautteesta kävi ilmi, että osallistujat aikoivat muistella saa-
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maansa myönteistä palautetta myös jatkossa. Positiivisen palautteen muistelun koet-

tiin piristävän etenkin huonoina päivinä.  

 

 Omanarvon tunne kehittyi, itseluottamus parani ryhmätoiminnan kautta. 
 
Voin hyödyntää arjessani... myönteistä palautetta, sitä on hyvä muistel-
la. 
 

Hyödyllisiksi taidoiksi koettiin omien voimavarojen ja positiivisten ominaisuuksien 

tunnistaminen, joita tuki vertaisilta saatu positiivinen palaute. Osallistujat kokivat tun-

nistaneensa omia voimavarojaan voimavarakollaasi-harjoituksessa. Harjoituksessa 

osallistujat tunnistivat arjestaan toimintakykyynsä myönteisesti vaikuttavia tekijöitä, 

joiden olemassaolosta he eivät olleet aiemmin tietoisia. Omien positiivisten ominai-

suuksien tunnistamista tukivat osallistujien mukaan parhaiten Loistava tähti - ja Miel-

lyttävät toiminnot -harjoitukset. Osallistujat kokivat etenkin Miellyttävät toiminnot -

harjoituksen vahvistavan ymmärrystään toimintakykyynsä vaikuttavista tekijöistä. 

Osallistujat olivat yllättyneitä siitä, miten paljon mukavia asioita he tekivät arjessaan. 

 
Voin hyödyntää arjessani… omia positiivisia piirteitä vaikka väliin ahis-
taa. 
 

Palautteesta kävi ilmi, että osa ryhmäläisistä oli yllättynyt ryhmän ilmapiirin avoimuu-

desta. Yhdessäolo vertaisten kanssa koettiin merkittäväksi mielialan kohottajaksi. 

Ryhmässä oleminen koettiin helpoksi, sillä kaikkien koettiin olevan samanvertaisia. 

Samanvertaisuuden kokemukset vaikuttivat osallistujien mukaan myönteisesti 

omanarvon tunteen kehittymiseen. Samankaltaisista arjen haasteista keskustelemi-

nen lisäsi yhteenkuuluvuuden tunnetta ja auttoi osallistujia ymmärtämään, etteivät he 

olleet haasteidensa kanssa yksin. Vuorovaikutuksella vertaisten kanssa koettiin ole-

van myönteinen vaikutus arjessa selviytymiseen, sillä osallistujat kokivat voivansa 

hyödyntää vertaistensa kokemuksia ja neuvoja arjessaan.  

 

Voin hyödyntää arjessani... toisten kokemuksia ja neuvoja.  
  

Kielteisistä alkutunnelmista huolimatta osallistujat kokivat innostuneensa toiminnasta 

toimintakertojen aikana. Osallistujat jakoivat kokemuksiaan keskustelussa muiden 

ryhmäläisten kanssa.  Samanvertaisuuden kokemuksien myötä ryhmässä vallitsi hy-

väksyvä ilmapiiri, joka rohkaisi osallistujia puhumaan myös vaikeaksi koetuista asiois-

ta. Keskustelujen sisällöissä tapahtui merkittävä muutos ryhmätoiminnan aikana, sillä 

keskustelujen aiheet syvenivät ryhmätoiminnan edetessä yleiseltä tasolta henkilökoh-

taisemmiksi. Ryhmätoiminnan loppuvaiheessa osallistujat jakoivat rohkeasti koke-

muksiaan henkilökohtaisesta elämästään ja pyysivät neuvoja vertaisiltaan. 
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Hyödyllisintä oli... keskustelu, sai rauhassa puhua mieltä painavista asi-
oista. 

 

Asiakkaat kokivat oppineensa ryhmätoiminnassa hyvinvoinnista huolehtimiseen liitty-

viä konkreettisia taitoja, joita uskoivat voivansa hyödyntää arjessaan. Osallistujat ko-

kivat erityisesti hemmottelu-toimintakerran tukeneen itsestä huolehtimiseen liittyvien 

taitojen vahvistumista. Palautteesta kävi ilmi, että opittuja taitoja olivat esimerkiksi 

käsien ihon hoitaminen kahvinpuruilla, henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen 

ja itsensä hemmottelu esimerkiksi kynsiä lakkaamalla. Osa ryhmäläisistä kertoi innos-

tuneensa lakkaamaan kynsiään myös kotonaan. Osallistujat kokivat itsensä hemmot-

telun tuottavan hyvää mieltä ja lisäävän itsearvostustaan.   

 

Osallistujat olivat tyytyväisiä ryhmätoimintaan osallistumisestaan. Tunnelmia kuvailtiin 

toimintakertojen jälkeen paremmaksi kuin ennen ryhmäkerroille saapumista. Palaut-

teista kävi ilmi, että osallistujilla oli ennen ryhmätoiminnan alkamista pelkoa vaikeista 

tehtävistä, mutta pelot osoittautuivat lopulta turhiksi. Osallistujien mielestä heidän 

toiveensa toimintakertojen sisällöistä toteutuivat hyvin. Osallistujat kokivat erittäin 

mielekkääksi sen, että ryhmätoiminta oli suunniteltu juuri heille, Vieremän Pysäkin 

naisille, sopivaksi. Osallistujat kokivat viikoittaisten toimintakertojen tarjonneen heille 

”jotain mitä odottaa”. 

 

Ryhmä tuki osallistujien arjen rytmittymistä ja vahvisti heidän kokemuksiaan itsensä 

merkitykselliseksi kokemisesta. Ryhmä tarjosi asiakkaille mahdollisuuden yhteenkuu-

luvuuden kokemiseen. Ryhmätoiminta koettiin mukavaksi arjen vaihteluksi, jonka 

myötä osallistujat kokivat oppineensa uusia asioita itsestä, hyvinvoinnistaan huoleh-

timisesta sekä toimintakykynsä ylläpitämisestä. Ryhmässä vallinnut avoin ja turvalli-

nen ilmapiiri mahdollisti kokemusten ja vaikeaksi koettujen asioiden jakamisen. Ver-

taisten seura ja yhdessä toimiminen innostivat asiakkaita sitoutumaan toimintaan. 

Osallistujat kokivat toimintakerroilla tehdyt harjoitukset ja niiden käsittelyn mielekkäik-

si.  Asiakkaat uskoivat voivansa hyödyntää Voimakansiota ja toiminnassa oppimiaan 

taitoja myös jatkossa. Osallistujat uskoivat Voimakansion tukevan arjessa toimimis-

taan etenkin huonoina päivinä, sillä sen avulla he pystyivät muistelemaan ryhmässä 

oppimiaan taitoja.   
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6 OPINNÄYTETYÖN LUOTETTAVUUS JA EETTISYYS 

 

Eettisyys vaikuttaa tutkimuksessa tehtäviin ratkaisuihin, mutta myös tutkimuksen tu-

loksia tarkasteltaessa joudutaan pohtimaan niiden eettisyyttä (Tuomi & Sarajärvi 

2002, 125). Opinnäytetyömme toteuttamisen lähtökohtana eivät olleet asiakkaiden 

diagnoosit, vaan se, millaista tukea ryhmätoiminnan oli mahdollisuus tarjota asiakkai-

den toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Tämän vuoksi päätimme jo opinnäytetyöprosessin 

alkuvaiheessa, ettei meidän ole tarkoituksenmukaista nimetä asiakkaiden sairauksia 

yksityiskohtaisesti, vaan keskittyä toimintakyvyn tukemiseen. Työskentelyämme oh-

jasi diagnooseihin ja problematiikkaan keskittymisen sijaan laajempi ymmärrys toi-

mintakykyä heikentävistä ja tukevista tekijöistä. Tämä vahvistaa opinnäytetyömme 

eettisyyttä. Hylkäämällä diagnoosikeskeisen näkemyksen annoimme tilaa ennakko-

luulottomalle ja avoimelle kohtaamiselle. Suunnittelimme toimintakertojen sisällöt 

asiakkaiden omien toiveiden pohjalta, jolloin toiminta ei perustunut sairausnäkökul-

maan, vaan asiakkaiden omiin kokemuksiin tuen tarpeistaan toimintakyvyn ylläpitä-

miseksi.  

 

Opinnäytetyömme teoreettisissa lähtökohdissa olemme huomioineet lähteiden luotet-

tavuuden. Aiheista löytyy runsaasti erilaista tutkittua tietoa ja niissä tulokset voivat 

vaihdella paljonkin. Lähdekritiikki on siis hyvin tärkeää ja käytettävä tieto tulee valita 

tarkasti. (Vilkka & Airaksinen 2003, 72.) Tarkastelimme lähdemateriaaleja kriittisesti 

ja valitsimme työmme tarkoitusta palvelevia, laadukkaita lähteitä. Käytimme toiminta-

kerroilla harjoituksia, joiden on todettu olevan hyödyllisiä mielenterveystyön työkentil-

lä. Toteutimme opinnäytetyön tutkivalla asenteella eli pohdimme tekemiämme valinto-

ja tarkasti ja perustelimme valinnat teoreettisella viitekehyksellämme. (ks. Vilkka & 

Airaksinen 2003, 154.)  

 

Opinnäytetyön tulee olla kohderyhmälleen merkittävä. Merkittävyyttä voidaan arvioida 

kohderyhmältä pyydettävällä palautteella (Vilkka & Airaksinen 2003, 157). Eettisyy-

den ja luotettavuuden takaamiseksi oli tarkoituksenmukaista korostaa asiakkaille re-

hellisen palautteenannon merkitystä toiminnan vaikuttavuuden arvioinnissa. Palaut-

teen esilletuonnissa oli tärkeää kaikkien palautteiden huomioiminen ja se, ettei osal-

listujia ollut mahdollista tunnistaa palautteesta. Asiakkaat antoivat palautetta nimet-

tömästi. Keräsimme osallistujilta palautetta toiminnan vaikuttavuudesta ja ryhmätoi-

minnan jatkuvuutta ajatellen ryhmätoiminnassa miellyttäväksi koetuista asioista.  

 

Muistin tukena on hyvä pitää opinnäytetyöprosessin ajan opinnäytetyöpäiväkirjaa, 

koska opinnäytetyöraportti pohjautuu tehtyihin muistinpanoihin (Vilkka & Airaksinen 
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2003, 19). Teimme muistiinpanoja opinnäytetyöprosessin alusta alkaen. Kirjasimme 

päiväkirjaan esimerkiksi tarkat kuvaukset toimintakertojen tapahtumista. Opinnäyte-

työpäiväkirjan pitäminen vahvistaa työmme luotettavuutta, koska emme ole kirjoitta-

neet raporttia pelkästään muistiin turvaten.   

 

Eettisyyttä ja luotettavuutta tukee myös se, että opinnäytetyömme kohderyhmä osal-

listui toimintaan vapaaehtoisesti. Kohderyhmä on tietoinen osallistumisestaan opin-

näytetyömme toteutukseen. Pyysimme osallistujilta kirjallisen suostumuksen ryhmä-

toiminnan ja siitä saadun palautteen hyödyntämiseen opinnäytetyössämme. Opinnäy-

tetyöprosessissa huomioimme vaitiolovelvollisuuden periaatteet asiakkaiden ano-

nyymiyden takaamiseksi, ja hävitimme opinnäytetyöprosessin jälkeen kaikki asiak-

kaiden anonyymiyttä vaarantavat materiaalit asianmukaisesti.  
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7 POHDINTA 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli vastata toimeksiantajamme tarpeisiin järjestämällä 

päiväkeskuksen naisasiakkaille suunnattua toimintakykyä ylläpitävää ryhmätoimintaa. 

Parhaaksi keinoksi toimintakyvyn ylläpitämiseksi osoittautui toiminnallisten menetel-

mien hyödyntäminen ryhmätoiminnassa. Sosionomin ja sairaanhoitajan eettisiä ohjei-

ta yhdistää voimavarojen vahvistamisen sekä elämänlaadun parantamisen näkökul-

ma. Opinnäytetyöprosessin aikana vahvistimme eettistä osaamistamme toistemme 

ammatillista osaamista hyödyntäen. Molemmilla aloilla vaaditaan ohjausosaamista 

erilaisia asiakkaita kohdatessa. Opinnäytetyöprosessissa pääsimme tutustumaan 

toimintakyvyltään erilaisiin asiakkaisiin ja ohjaamaan heitä ryhmänä jokaisen yksilölli-

set tarpeet huomioiden.  

 

Moniammatillinen työskentely vaatii asiantuntijoilta erityisosaamisen, erityistiedon ja 

asiantuntijuuden tunnistamista toisten asiantuntijoiden osalta (Isoherranen ym. 2008, 

34). Opinnäytetyöprosessissa opimme tarkastelemaan toimintakyvyn tukemista so-

sionomin ja sairaanhoitajan näkökulmista. Moniammatillisen yhteistyön toteutuminen 

vaatii asiantuntijoilta taitoa olla samaan aikaan oman alansa erikoisasiantuntija, sekä 

oppija. Jotta työskentely olisi hedelmällistä, tulee asiantuntijoiden kyetä jakamaan 

toisilleen tietoa siten, että se on molemminpuolisesti ymmärrettävää. (Isoherranen 

ym. 2008, 34–39.)  

 

Opinnäytetyön moniammatillinen ote on tukenut sekä kattavan ymmärryksen muo-

dostamista mielenterveydestä ja toimintakyvystä että omaa ammatillista kehittymis-

tämme. Moniammatillinen työskentely on jo tällä hetkellä sosiaali- ja terveysalalla 

asiakkaan kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevaa, mutta tulevaisuudessa tarvitaan 

yhä enemmän moniammatillista osaamista asiakkaiden problematiikan muuttuessa. 

Opinnäytetyöprosessin aikana koemme oppineemme toistemme ammattialoista pal-

jon uutta erityisesti siitä, millaiset asiat ovat ammattialojemme näkökulmista keskeisiä 

asiakkaan tilanteen tarkastelussa, arvioinnissa ja tukemisessa. Vaikka näkemyk-

semme mielenterveystyöstä eri ammattialojen edustajina ovat suurelta osin saman-

kaltaisia, opinnäytetyöprosessin aikana jouduimme kuitenkin selventämään toisil-

lemme omia näkemyksiämme mielenterveystyöstä. Koemme näiden keskustelujen 

tukeneen ammatillista kasvuamme, selkiyttäneen omia ammatillisia roolejamme ja 

laajentaneen näkemystämme mielenterveysasiakkaiden parissa tehtävästä hyvin-

vointityöstä.  
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Toimeksiantajamme tarjoamat palvelut on pääasiassa tarkoitettu henkilöille, joiden 

elämää hallitsee liiallinen päihteidenkäyttö. Päihteidenkäytön ja mielenterveysprob-

lematiikan yhteys on kuitenkin ilmeinen, minkä vuoksi niitä ei voida täysin erottaa 

toisistaan. Opinnäytetyön toteuttamiseen mielenterveyden näkökulmasta vaikuttivat 

toimeksiantajamme näkemys, oma mielenkiintomme mielenterveyttä ja toimintakyvyn 

tukemista kohtaan sekä opinnäytetyön aiherajaukseen liittyvät tekijät. Mielentervey-

den edistäminen ja voimavarojen tukeminen vaikuttavat vahvasti myös päihteiden-

käytön hallintaan. Mielestämme oli asiakkaiden kannalta tarkoituksenmukaisempaa 

tukea arjessa selviytymisen edellytyksiä kuin keskittyä liiaksi päihteettömyyden tuke-

miseen. Kuten edellä on käynyt ilmi, asiakkaiden diagnoosien tietäminen oli opinnäy-

tetyön kannalta epäolennaista. Tämän vuoksi päihdeongelman korostaminen opin-

näytetyössä ei ollut tarkoituksenmukaista.  

 

Hyvinvointi syntyy yksinkertaisimmillaan arjessa selviytymisestä. Arjen taitojen tuke-

misen, tunteiden tiedostamisen ja voimavarojen tunnistamisen tarpeita tukivat parhai-

ten opinnäytetyössämme toiminnalliset menetelmät. Erilaisia menetelmiä hyödyntä-

mällä tuimme asiakkaita tunnistamaan vahvuuksiaan, toimintaansa edistäviä ja estä-

viä tekijöitä sekä sosiaalisten suhteiden vaikutuksia toimintakyvyn ylläpitämisessä. 

Toiminnallisten menetelmien hyödyntämisen tavoitteena oli ohjata asiakkaita konkre-

tisoimaan toimintakykyynsä vaikuttavia asioita ja tukea heitä vahvistamaan toiminta-

kykynsä myönteistä kehittymistä.  

 

Vaikuttavuuden arvioinnissa käytettyjen menetelmien valinta oli haastavaa, sillä opin-

näytetyön toiminnallinen luonne rajoitti palautteenkeruumenetelmien käyttöä. Tarkoi-

tuksenamme oli arvioida ryhmätoiminnan vaikuttavuutta asiakkaiden toimintakykyyn 

siten, ettei opinnäytetyömme toiminnallinen näkökulma vaarantuisi ja, ettei työmme 

alkaisi mukailla liiaksi tutkimuksellista opinnäytetyötä. Palautteenkeruumenetelmät 

valikoituvat keskusteluissa ohjaajiemme kanssa. Pohdimme kirjallisen palautteenke-

ruun mahdollisuuksia ja haasteita ja päädyimme lopulta hyödyntämään Täydennettä-

vät lauseet -työkalua vaikuttavuuden arvioinnissa. Työkalun käyttö osoittautui osin 

hyväksi valinnaksi, mutta toi myös haasteita palautteiden analysointiin. Palautteista 

kävi ilmi, etteivät kaikki lauseet olleet tulkittavissa työtämme ohjaavien kysymysten 

näkökulmasta. Tämän vuoksi mielestämme oli tarkoituksenmukaista hyödyntää toi-

minnan vaikuttavuuden arvioinnissa ainoastaan lauseita, jotka vastasivat täysin työ-

tämme ohjaaviin kysymyksiin.  

 

Valitsemillamme palautteenkeruumenetelmillä saimme riittävästi tietoa asiakkaiden 

kokemuksista ryhmätoiminnassa. Havaitsimme, että palautteenkeruu suullisesti tuotti 
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yksityiskohtaisempaa tietoa kuin kirjallinen palaute. Ryhmään osallistuneet asiakkaat 

olivat toimintakyvyltään hyvin eritasoisia, minkä vuoksi kirjallisen palautteen antami-

nen tuotti haasteita. Hyödyntämällä enemmän suullista palautteenantoa olisimme 

todennäköisesti saaneet enemmän yksityiskohtaista tietoa asiakkaiden kokemuksista 

ryhmässä. Suullisen palautteenkeruun ohella vaikuttavuuden arvioinnissa olisimme 

voineet hyödyntää esimerkiksi enemmän keskusteluja ohjaavia teemoja tai väittämiä. 

 

Ryhmän toiminnassa huomioimme asiakkaiden keskinäisten suhteiden vaikutukset 

ryhmän muotoutumiseen erityisen tarkasti, sillä osa asiakkaista oli jo ennen ryhmän 

alkamista toisilleen tuttuja. Ryhmään osallistui myös asiakkaita, jotka olivat satunnai-

sia päiväkeskuskävijöitä. Jotta satunnaiset päiväkeskuskävijät pääsivät osaksi ryh-

mää, tuimme asiakkaiden vuorovaikutusta rohkaisemalla asiakkaita jakamaan koke-

muksiaan ja auttamaan toisiaan harjoituksissa. Myös se, että ohjasimme asiakkaita 

keskustelemaan ryhmään kuulumattomista asioista ryhmän ulkopuolella, tuki jokaisen 

asiakkaan mahdollisuutta toimia kokonaisvaltaisena ryhmänjäsenenä. Myönteinen 

ilmapiiri kehittyi ryhmässä hyvin nopeasti, sillä ryhmäläiset olivat valmiita tutustumaan 

uusiin ihmisiin ja kohtaamaan toisensa samanvertaisina. Myönteinen ja turvallinen 

ilmapiiri ilmeni esimerkiksi asiakkaiden rohkeudessa ilmaista tunteitaan ja puhua vai-

keaksi koetuista asioista.  

 

Ryhmä kokoontui viisi kertaa, joten ryhmän toimintakertoja ei ollut tarkoituksenmu-

kaista verrata suoraan ryhmän viisivaiheiseen kehitysmalliin. Olemme kuitenkin pei-

lanneet ryhmän kehittymistä Tuckmanin ja Jensenin teoriaan tarkastelemalla muu-

toksia ryhmän toiminnassa. Ensimmäisellä toimintakerralla luodut ryhmän toimintata-

vat tukivat normien luomista ja yksilöllisten roolien kehittymistä. Toimintakerralla jo-

kaisen ryhmäläisen mielipiteet, toiveet ja ajatukset ryhmästä ja ryhmään osallistumi-

sesta otettiin huomioon yhteisiä toimintatapoja luotaessa ja ryhmätoimintaa suunnitel-

taessa. Ilmapiirin rentoutuminen ja jännityksen väistyminen ilmenivät siten, että ryh-

mäläiset uskalsivat ilmaista tunteitaan aiempaa avoimemmin. Tunteiden vapaampi 

ilmaiseminen ilmeni myönteisten tunteiden ohella levottomuutena ja lievänä kritiikkinä 

ryhmää kohtaan. Me-hengen kehittyminen ilmeni ryhmässä uskalluksena jakaa ko-

kemuksia, rohkaista toisia osallistujia keskustelemaan vaikeistakin kokemuksista ja 

ilmaista omia mielipiteitä. Ryhmän me-hengen ja luottamuksen syntyminen on havait-

tavissa keskustelujen sisältöjä tarkasteltaessa. Keskustelujen aiheet syventyivät ryh-

mähengen kehittymisen myötä; toiminnan edetessä keskusteluissa siirryttiin yleiseltä 

tasolta henkilökohtaisiin aiheisiin.     
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Täydennettävät lauseet, jotka eivät vastanneet täysin työtämme ohjaaviin kysymyk-

siin, antoivat meille arvokasta tietoa ryhmätoiminnan kehittämiseksi. Palautteesta käy 

ilmi, että asiakkaat olisivat toivoneet enemmän keskustelua. Suullisessa palautteessa 

asiakkaat tarkensivat toivoneensa nimenomaan teemoituksella ohjattuja keskusteluja.  

Toiminnan suunnitteluvaiheessa pohdimme teemoitettujen keskustelujen hyödyntä-

mistä toimintakerroilla, mutta lopulta toimintakertojen sisällöt suunniteltiin hyödyntäen 

muunlaisia harjoituksia. Valitsimme kuitenkin toimintakerroille harjoituksia, joissa kes-

kustelu oli olennaisessa osassa etenkin harjoittelujen käsittelyssä. Osallistujat pitivät 

ryhmätoiminnassa käsillä tekemisestä, kuten piirtämisestä ja askartelusta. Asiakkaat 

olisivat toivoneet enemmän hemmotteluun liittyvää tekemistä ja ulkoilua. Ryhmätoi-

mintaa voidaan jatkossa kehittää asiakkaiden toiveita mukaillen tarjoamalla asiakkail-

le esimerkiksi erilaisia aiheita käsitteleviä keskusteluryhmiä. Lisäksi ryhmätoiminnas-

sa voidaan hyödyntää asiakkaiden toivomaa ulkoilua yhdistämällä luontoympäristö 

aiempaa enemmän osaksi toiminnallista ryhmää. Ryhmätoimintaa voidaan jatkossa 

tarjota asiakkaille opiskelijoiden ohjaamana esimerkiksi projektiopintojen muodossa.  

 

Haasteita opinnäytetyöprosessille asettivat aikataulujen muutokset, opiskelijavaihto 

sekä yhteisen ajan löytämisen haasteet. Kokonaisuudessaan opinnäytetyötyöskente-

ly sujui kuitenkin yhteisymmärryksessä alusta loppuun saakka. Opinnäytetyötä työs-

timme sekä yhdessä että erikseen, mikä vaikutti myönteisesti opinnäytetyömme on-

nistumiseen. Erillään työskentely antoi monipuolisia näkökulmia työhömme ja mah-

dollisti sisältöjen prosessoinnin ja yhdistelyn hyvin. Yhdessä työskentely mahdollisti 

vuorovaikutuksellisen työskentelyn, joka edesauttoi ammatillisuuttamme kehittävien 

keskustelujen toteutumisen opinnäytetyön kirjoittamisen ohella. Saimme asiakkaiden 

palautteesta tietoa siitä, miten voimme kehittää itseämme ohjaajina. Palautteesta kävi 

ilmi, että ajanhallinta ryhmätoiminnassa oli muuten onnistunut, mutta olisimme voi-

neet rajata kuulumiskierrokset paremmin ja pitää ne ytimekkäämpinä. Asiakkaat olisi-

vat myös toivoneet entistä enemmän omatoimisuuteen kannustamista. 

  

Opinnäytetyötyöskentely osoittautui haasteelliseksi, mutta palkitsevaksi prosessiksi. 

Haasteellisuus ilmeni etenkin prosessin alussa valintojen tekemisen vaikeuksina, sillä 

meillä oli vain vähän tietoa mielenterveydestä, siihen vaikuttavista tekijöistä ja parhai-

ten soveltuvista menetelmistä opinnäytetyön vaatimuksiin nähden. Kirjallisuuteen, 

tutkimuksiin ja muuhun teoriatietoon perehtymisen myötä prosessi kuitenkin vei mu-

kanaan. Kiinnostus opinnäytetyön aiheeseen säilyi koko työskentelyn ajan ajallisista 

haasteista huolimatta. Palkitsevinta työskentelyssä oli asiakkaiden toiminnasta sama 

ilo ja kokemus siitä, että ryhmätoiminta tuki heidän toimintakykyään. Opinnäytetyö-

prosessi osoitti, että johdannossa esitelty työn toteuttamista ohjaava lauselma todella 
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piti paikkansa. ”Kenenkään mielenterveys ei ole niin heikko, ettei elämänlaatua pys-

tyisi parantamaan.” 
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TIEDOTE RYHMÄTOIMINNASTA 

 

 

Tervetuloa naisten ryhmään!                                           

 

Kauan odotettu naisten ryhmä alkaa! Toimintakertoja on viisi ja ne järjeste-

tään peräkkäisinä viikkoina tiistaisin. Ryhmätoiminta on osa opinnäytetyö-

tämme. Ryhmäkerrat olemme suunnitelleet esittämienne toiveiden pohjalta. 

Kokoonnumme ensimmäisellä kerralla Vieremän Pysäkin tiloissa tiistaina 

10.6. kello 12.00. 

 

Toivotamme sinut sydämellisesti tervetulleeksi! 

 

Terveisin  

 

Opiskelijat Henna Martikainen & Milla Paananen 
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TOIMINTAKERTOJEN ALUSTAVA SUUNNITELMA 
 
 

Ensimmäinen toimintakerta  

Ajankohta: 10.6.2014 

Teema: Ryhmän toimintatavat ja Voimakansio  

Toimintakerran kesto: 2 h 

 

1) Aloitus 

Ryhmäläiset ja ohjaajat istuvat ympyrämuodostelmassa. Ohjaajat ovat levittäneet lattialle Nal-

le-kortteja, joissa on erilaisia tunnetiloja kuvaavia kuvia. Ohjeistuksessa kerrotaan, että jokai-

nen valitsee omaa tämänhetkistä tunnetilaansa kuvaavan kortin. Kun kaikki ovat valinneet mie-

leisensä kortin, jokainen saa vuorollaan kertoa oman nimensä, jotain itsestään, miksi valitsi ky-

seisen kortin ja, mitä odotuksia ja/ tai ajatuksia ryhmätoiminnan aloittaminen herättää. Myös 

ohjaajat valitsevat kortit, esittelevät itsensä ja kertovat odotuksistaan/ ajatuksistaan. Ohjaajat 

esittelevät itsensä ensimmäisinä.  

 

Osioon on varattu aikaa 20 minuuttia. 

 

Tämän osion tarkoituksena on rentouttaa ilmapiiriä ja saada jokaisen osallistujan ääni kuuluviin 

sekä vähentää mahdollista jännittämistä.  

  

2) Ryhmätoiminnan selventäminen 

 

Aloituksen jälkeen ohjaajat kertovat vielä kertauksen vuoksi ryhmätoiminnan tarkoituksesta, ta-

voitteista ja aikataulusta. Aloituksessa kerrotaan ohjaajien ja ryhmäläisten vaitiolovelvollisuu-

desta, käydään läpi ja allekirjoitetaan suostumus, jossa asiakkaat antavat ohjaajille luvan hyö-

dyntää ryhmätoimintaa opinnäytetyössään vaitiolovelvollisuutta ja anonyymiyttä noudattaen. 

Lisäksi ohjaajat kertovat, että ryhmälle valitaan toimintakerran lopuksi nimi. Ryhmäläiset voivat 

toiminnan aikana miettiä nimiehdotuksia ja niistä voidaan keskustella jo tässä osiossa lyhyesti.  

 

Osioon on varattu aikaa 10 minuuttia.  

 

Tavoitteena on selventää ryhmätoiminnan tarkoitusta ja merkitystä sekä taata se, että asiak-

kaat ovat tietoisia vaitiolovelvollisuudesta toiminnassa ja suostuvat osallistumaan opinnäyte-

työhömme. 
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3) Yhteisten toimintatapojen luominen 

Ryhmän yhteisiä toimintatapoja käydään läpi väittämien avulla. Väittämät liittyvät siihen, miten 

ryhmässä käyttäydytään, mitä ryhmään sitoutuminen merkitsee ja millaisista asioista ryhmässä 

voi puhua. Ohjaajat lukevat väittämät yksi kerrallaan. Jokaiselle osallistujalle annetaan aikaa 

miettiä omaa näkemystään. Väittämiin ei ole olemassa oikeaa tai väärää vastausta, vaan tär-

keintä on, että jokainen osallistuja saa esittää oman näkemyksensä. Ohjaajat rohkaisevat jo-

kaista osallistujaa tuomaan oman näkemyksensä keskusteluun. Väittämistä syntyneen keskus-

telun pohjalta luodaan ryhmän yhteiset toimintatavat, jotka kirjataan paperille ja kerrataan vielä 

lopuksi yhdessä. Väittämät ovat seuraavat: 

 

 Jokaiselle on ryhmässä annettava mahdollisuus kertoa oma mielipiteensä. 

 Jos en ymmärrä jotakin, voin kysyä. 

 Jokainen ryhmäläinen on vastuussa vain itsestään. 

 Jos ei huvita voin jättää tulematta ryhmään, sillä se ei vaikuta muihin ryhmä-
läisiin. 

 Voin puhua muiden ryhmäläisten asioista ryhmän ulkopuolella. 

 Tulen ryhmään ajoissa. 

 Voin kesken ryhmätoiminnan poistua hoitamaan omia asioitani. 
 

Osioon on varattu aikaa 30 minuuttia. 

 

Tavoitteena on luoda ryhmälle yhteiset toimintatavat, jotta ryhmätoiminta olisi sujuvaa ja jotta 

voitaisiin välttää turhia ristiriitoja. Ristiriitatilanteissa toimintatapoja voidaan tarvittaessa kerrata 

yhdessä. Toimintatapojen tulee olla sellaiset, että jokainen osallistuja pystyy sitoutumaan nii-

hin.  

 

4) Voimakansion askartelu 

 

Jokainen osallistuja askartelee itselleen kartongista Voimakansion, johon kerätään ryhmätoi-

minnan aikana materiaalia toimintakerroilta. Ensimmäisellä toimintakerralla kansioon liitetään 

ryhmän yhteiset toimintatavat.  

 

Ohjeistuksessa kerrotaan kansion tarkoituksesta toimia osallistujien jaksamista vahvistavana 

elementtinä. Jokainen saa askarrella kansiosta omanlaisensa. Ohjaajat auttavat osallistujia tar-

vittaessa. Jokainen voi kirjoittaa oman nimensä kansioon tai nimetä kansionsa haluamallaan 

tavalla. 
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Kansion askartelun tarkoituksena on luoda jatkumo ryhmälle toiminnan päätyttyä. Osallistujat 

saavat kerätä kansioon konkreettisesti arkeaan tukevia asioita sekä ryhmätoiminnasta että ha-

lutessaan omasta arjestaan.    

 

Osioon on varattu aikaa 30 minuuttia. 

 

5) Lopetus 

Ryhmäläiset ja ohjaajat kokoontuvat jälleen rinkiin. Lopetusosiossa tunnelmia ja ajatuksia en-

simmäisestä toimintakerrasta käydään läpi keskustelemalla. Jokainen saa vuorollaan kertoa, 

miltä toiminta tuntui. Ryhmäläiset voivat verrata senhetkisiä tunteitaan toimintakerran alussa 

valitsemaansa Nalle-korttiin ja kertoa, mitä muutosta toiminnan aikana tunnetasolla tapahtui vai 

tapahtuiko. ”Fiiliskierroksen” jälkeen ryhmälle valitaan yhdessä nimi. Ohjaajat kirjoittavat ryh-

mäläisten ehdotuksia ylös ja nimi ratkaistaan käsiäänestyksellä, mikäli yhteisymmärrystä ni-

mestä ei muuten synny.  

 

Osioon on varattu aikaa 30 minuuttia.  
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Toinen toimintakerta 

Ajankohta: 17.6.2014 

Teema: Voimavarat 

Toimintakerran kesto: 1 h 45 min 

 

1) Aloitus 

 

Ryhmäläiset ja ohjaajat istuvat ympyrämuodostelmassa. Ringin keskellä on erilaisia esineitä, 

joista jokainen osallistuja saa valita esineen, joka kuvaa jotakin hyvää, voimaa antavaa, asiaa 

hänen elämässään. Jokainen saa vuorollaan kertoa, miksi valitsi esineen/ mitä asiaa esine ku-

vastaa tai mistä se muistuttaa. Harjoituksen tarkoituksena on virittää osallistujia seuraava har-

joitusta varten. Lisäksi tavoitteena on aktivoida ryhmä toimimaan.  

 

Osioon on varattu aikaa 15 minuuttia.  

 

2) Voimavara-kollaasi 

 

Osallistujille jaetaan paperit, liimaa, saksia ja aikakauslehtiä. Harjoituksen tarkoituksena on 

luoda kollaasi lehdistä leikattujen kuvien avulla, joka kuvastaa kunkin omia voimavaroja. Kol-

laasin toteutustapa on vapaa: jokainen saa valita kuvat, kuvien määrän, lisätä kollaasiin halu-

tessaan tekstiä ja niin edelleen. Kollaasin tekemisen aikana osallistujat ohjeistetaan antamaan 

toisilleen työrauha, jotta jokainen saa työstää omaa kollaasiaan rauhassa. Taustalla soitetaan 

rauhallista musiikkia työskentelyn helpottamiseksi.  

 

Ohjeistuksessa voidaan käyttää apuna ohjaavia kysymyksiä, joita ovat esimerkiksi: 

 

 Mikä minun elämässäni on hyvää? 

 Mistä saan voimaa arkeeni? 

 Mikä on mielestäni arvokasta elämässä? 

 Millaisista asioista iloitsen ja nautin elämässäni? 
 

Kollaasin tekoon on varattu aikaa 30 minuuttia. 

 

Jokainen saa vuorollaan esitellä oman kollaasinsa muille ryhmäläisille. Kollaasista ei tarvit-

se kertoa muille kaikkea, vaan vain ne asiat, jotka haluaa kertoa. Ryhmäläisillä on oikeus 

pitää jotakin myös itsellään. Kollaaseja voidaan purkaa ohjeistusvaiheessa annetuilla oh-

jaavilla kysymyksillä, jos kollaasista kertominen muuten tuntuu hankalalta. Omalla vuorol-

laan jokainen voi myös kertoa, miltä kollaasin teko tuntui. Oliko kollaasin tekeminen 
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helppoa/vaikeaa? Millaisia tunteita se herätti? Oliko vaikea aloittaa? Tuntuiko, että aika 

loppui kesken/oliko aikaa liikaa?  

 

Harjoituksen purkuun on varattu aikaa 30 minuuttia.  

 

Harjoituksen lopuksi kollaasi liitetään Voimakansioon.  

 

3) Miellyttävät toiminnot -harjoitus  

Harjoitus tukee aiempaa harjoitusta. Tämän harjoituksen tarkoituksena on lisätä arkeen 

miellyttäviä asioita. Osallistujille jaetaan lomakkeet, joissa on lista erilaisista miellyttäväksi 

koetuista asioista. Näitä asioita ovat esimerkiksi radion kuuntelu, hyvän aterian syöminen, 

ulkoilu, auringonlaskun katseleminen ja uusien asioiden opettelu. Ryhmäläiset ohjeistetaan 

pitämään kirjaa tekemistään miellyttävistä asioista viikon ajan joka päivä. Tarkoituksena on 

merkitä lomakkeeseen päivän aikana tehdyt miellyttävät toiminnot.  

Ryhmäläiset toteuttavat harjoituksen ”kotitehtävänä”, mutta harjoitus voidaan aloittaa jo 

ryhmässä listaamalla ne miellyttävät toiminnot, jotka osallistujat ovat jo päivän aikana teh-

neet. Harjoituksen tavoitteena on tukea ryhmäläisiä nauttimaan arkeensa kuuluvista hyvistä 

asioista, jotka tukevat heidän toimintakykyään. Tavoitteena on myös herätellä ryhmäläisiä 

löytämään arjestaan asioita, joista he nauttivat. 

  

Harjoitukseen on varattu aikaa 15 minuuttia.   

 

Miellyttävät toiminnot -harjoitus käsitellään yhdessä seuraavalla toimintakerralla, kun ryh-

mäläiset ovat pitäneet viikon ajan kirjaa tekemistään miellyttävistä toiminnoista.  

 

4) Lopetus 

 

Osion tarkoituksena on käsitellä tunteita ja ajatuksia, joita toimintakerta ja voimavara-

harjoitukset herättivät. Osio toteutetaan keskustelemalla. Jokainen saa vuorollaan kertoa, 

miltä harjoitukset tuntuivat, mitä hyvää harjoituksissa oli ja mitä olisi toivonut tehtävän toi-

sin. Ohjaajat kirjaavat palautteen.  

 

Osioon on varattu aikaa 15 minuuttia.  
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Kolmas toimintakerta 

Ajankohta: 1.7.2014 

Teema: Hemmottelu ja hyvinvointi 

Toimintakerran kesto: 2 h 

 

1) Aloitus 

 

Toimintakerta aloitetaan käyttämällä ”fiilisjanaa”. Fiilisjanan tarkoituksena on purkaa tun-

teita ja auttaa osallistujia virittäytymään ryhmätoimintaan. Harjoituksen tavoitteena on luo-

da turvallisuutta, motivoida ja rohkaista tunteiden ilmaisuun.  

 

Aluksi ohjaajat esittelevät fiilisjanan, joka on toteutettu teippaamalla lattiaan maalarintei-

pistä jana. Jana jakautuu kolmeen kohtaan, joita ovat pluspää, keskikohta ja miinuspää. 

Pluspäässä ovat positiiviset ja hyvät tunteet, miinuspäässä huonot ja negatiiviset tunteet 

ja keskikohdassa tunteet ovat niiden väliltä (”ok”). Ohjaajat ohjeistavat osallistujia mene-

mään sellaiseen kohtaan janalla, joka kuvaa tämänhetkisiä tunteita. Kun osallistujat ovat 

asettuneet haluamalleen paikalle, ohjaajat alkavat purkaa osallistujien tunteita miinus-

päästä kohti pluspäätä. Harjoituksen purkuvaiheessa osallistujilta kysytään, miksi he valit-

sivat juuri sen paikan, jossa ovat. Jokainen saa vuorollaan kertoa, miksi asettui juuri ky-

seiselle paikalle. Purussa voidaan keskustella tunteisiin johtaneista asioista eli siitä, mikä 

vaikutti tunteeseen.  

 

Osioon on varattu aikaa 20 minuuttia.  

 

2) Hemmottelu 

 

Toimintakerran pääteemana on hemmottelu. Hemmottelussa osallistujilla on mahdollisuus 

nauttia kauneudenhoitoon liittyvistä toiminnoista, joita ovat erilaisten kasvonaamioiden ko-

keilu, kynsienlakkaus ja hiustenlaitto.  

 

Toiminnan tavoitteena on ohjata itsestä huolehtimiseen, rentoutumiseen ja lisätä osallistu-

jien itsearvostusta. Hemmottelun tarkoituksena on lisätä voimavaroja arkeen positiivisilla 

ja miellyttävillä toiminnoilla. Hemmottelun lomassa on mahdollisuus keskustella esimerkik-

si siitä, miten ryhmäläiset hemmottelevat itseään ja miten he huolehtivat itsestään ja hy-

vinvoinnistaan. Taustalle laitamme soimaan tunnelmaa luovaa rauhallista musiikkia, jonka 

tarkoituksena on rentouttaa osallistujia.  
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Ohjaajat osallistuvat toimintaan auttamalla kasvonaamioiden kokeilussa, kynsienlakkauk-

sessa ja hiustenlaitossa, mikäli ryhmäläiset niin haluavat. Ryhmäläiset saavat toteuttaa 

kauneudenhoitoa myös itsenäisesti niin halutessaan.  

 

Hemmotteluun on varattu aikaa 40 minuuttia.  

 

3) Miellyttävät toiminnot -harjoituksen purkaminen 

Keskustelemme edellisellä kerralla ”kotitehtäväksi” annetusta Miellyttävät toiminnot -

harjoituksesta, jota ryhmäläiset ovat toteuttaneet viikon ajan. Keskustelua käydään ympy-

rämuodostelmassa. Jokainen saa vuorollaan kertoa harjoituksen aikaansaamista tunteista 

ja ajatuksista. Hyödynnämme harjoituksen purussa ohjaavia kysymyksiä: 

 

 Miltä harjoitus tuntui? Mitä ajatuksia se herätti? 

 Lisääntyivätkö miellyttävät toiminnot arjessa? Miten?  

 Miten toiminnot vaikuttivat arkeen?  

 Mitä opit harjoituksesta? 

 Voisitko hyödyntää harjoitusta myös jatkossa?  
 

Osioon on varattu aikaa 30 minuuttia.  

 

4) Loistava tähti -harjoitus ja lopetus  

 

Ohjaajat ja ryhmäläiset muodostavat ringin. Sekä ohjaajille että ryhmäläisille jaetaan kar-

tongista leikatut tähdet. Ryhmäläiset ohjeistetaan kirjoittamaan toisistaan positiivisia ja 

mukavia asioita. Jokaisessa tähdessä on teksti ”Olen tähti. Loistan, koska..”, jota osallistu-

jien on tarkoitus jatkaa kirjoittamalla, mikä kyseisessä henkilössä on myönteistä. Tähtiä 

kierrätetään ringissä ja kierros päättyy, kun jokainen on saanut oman tähtensä takaisin.  

Kierroksen päätteeksi jokainen lukee omaan tähteensä kirjoitetut asiat itsekseen, joka jäl-

keen saatu positiivinen palaute puretaan keskustelemalla. Jokainen saa vuorollaan kertoa: 

 

 Tuliko yllätyksiä? 

 Millaista oli kirjoittaa toisista myönteisiä asioita? 

 Tunnistitko itsesi palautteesta? 

  Mikä kommentti tuntui erityisen hyvältä?  

 Millaista oli vastaanottaa myönteistä palautetta? 
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Harjoituksen tarkoituksena on antaa ja vastaanottaa myönteistä palautetta. Tavoittee-

na on vahvistaa itsetuntoa tuomalla esille hyviä ominaisuuksia jokaisesta osallistujas-

ta. Harjoituksen lopuksi tähti liitetään Voimakansioon.  

 

Toimintakerta lopetetaan keräämällä osallistujilta palautetta Täydennettävät lauseet -

työkalulla. Jokaiselle jaetaan paperi, jossa on valmiita lauseenalkuja ja ryhmäläisiä oh-

jeistetaan antamaan mahdollisimman rehellistä palautetta lauseenalkuja jatkaen. Ko-

rostamme palautteenannon merkitystä opinnäytetyöllemme. Toimintakerralta Voima-

kansioon liitetään Loistava tähti -harjoituksen tuotos.  

 

Osioon on varattu aikaa 30 minuuttia.  
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Neljäs toimintakerta 

Ajankohta: 8.7.2014 

Teema: Sosiaaliset suhteet 

Toimintakerran kesto: 1,5 h 

 

1) Aloitus 

Hyödynnämme kuulumiskierroksella tunnekuvia, joissa erilaisia tunnetiloja on kuvattu yk-

sinkertaisilla ”hymiöillä”. Ryhmäläiset valitsevat senhetkistä tunnettaan ilmaisevan kuvan ja 

esittelevät sen muille osallistujille. Tunnekuvien tavoitteena on selvittää ryhmäläisten tulo-

tunteita ja helpottaa rennon ilmapiirin luomista. Tunnekuvilla ryhmäläisiä aktivoidaan ryh-

mätoimintaan. 

 

Osioon on varattu aikaa 15 minuuttia.  

 

2) Ihmissuhdepuu-harjoitus 

 

Harjoituksen aluksi ryhmäläisiä ohjeistetaan miettimään ihmisiä, joiden kanssa he ovat te-

kemisissä. Ohjeistuksessa kehotetaan miettimään ihmisiä, joiden kanssa ollaan tekemisis-

sä päivittäin, viikoittain ja harvemmin. Ryhmäläiset voivat mielessään nimetä nämä henki-

löt. Ohjeistamme miettimään myös satunnaisia henkilöitä, joiden kanssa ryhmäläiset ovat 

olleet tekemisissä (esimerkiksi kaupankassa, linja-autonkuljettaja). Ryhmäläisille annetaan 

viisi minuuttia aikaa miettiä kohtaamiaan ihmisiä, jonka jälkeen jokaiselle jaetaan paperi ja 

kynä. Ryhmäläisiä ohjeistetaan piirtämään oma ihmissuhdepuunsa, johon he piirtävät it-

sensä puunrungoksi ja sosiaaliset suhteensa oksiksi. Mitä läheisemmästä ihmissuhteesta 

on kyse, sitä lähemmäksi runkoa se sijoitetaan.  

 

Harjoitus puretaan keskustelemalla seuraavien kysymyksien pohjalta: 

 

 Mikä tekee ihmisestä läheisen? 

 Miksi nämä ihmiset ovat sinulle tärkeitä? 

 Miksi joku kirjataan lähemmäs ja toinen kauemmas? 

 Miltä harjoitus tuntui? 
 

Harjoituksen tavoitteena on auttaa hahmottamaan sosiaalisia suhteita ja tukiverkostoja, jot-

ka ovat yksilön toimintakyvyn ylläpitämisen kannalta merkittäviä. Ihmissuhdepuu liitetään 

harjoituksen lopuksi Voimakansioon. 

 

Osioon on varattu aikaa 40 minuuttia.  
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3) Täydennettävät lauseet -työkalu 

 

Pyydämme palautetta tähänastisesta ryhmätoiminnasta ryhmäläisiltä Täydennettävät lau-

seet -työkalulla. Ryhmäläisille jaetaan lomakkeet, joissa on täydennettäviä lauseenalkuja. 

Täydennettävien lauseiden tarkoituksena on selvittää asiakkaiden kokemuksia ryhmätoi-

minnasta ja sen koetusta vaikuttavuudesta. Saatua palautetta hyödynnämme ryhmätoimin-

nan vaikuttavuuden arvioinnissa. Asiakkaat palauttavat lomakkeet nimettöminä ohjaajille.  

 

Palautteen keräämiseen on varattu aikaa 20 minuuttia.  

 

Toimintakerran lopuksi keskustelemme palautteenannosta ja ryhmätoiminnassa heränneis-

tä tunteista ja ajatuksista. 

 

Osioon on varattu aikaa 15 minuuttia.  
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Viides toimintakerta 

Ajankohta: 15.7.2014 

Teema: Luontoretki 

Toimintakerran kesto: 2 h 

 

Viimeisellä toimintakerralla lähdemme läheiselle kodalle makkaranpaistoon. Kodalla sytytämme 

yhdessä nuotion, jonka jälkeen aloitamme ohjatumman toiminnan.  

 

Kodalle siirtymiseen ja nuotion sytyttämiseen on varattu aikaa 30 minuuttia.  

 

1) Kuulumiskierros  

 

Kuulumiskierros toteutetaan siten, että jokainen osallistuja valitsee luonnosta tunnettaan tai mieli-

alaansa kuvaavan asian/ esineen. Jokainen kertoo vuorollaan miksi valitsi kyseisen asian/ esineen 

ja millaista tunnetta se kuvaa.  

 

Kuulumiskierrokseen on varattu aikaa 15 minuuttia.  

 

2) Makkaranpaisto ja keskusteluun perustuva palautteenanto 

 

Halusimme, että viimeinen toimintakerta mukailisi asiakkaiden toiveita ja olisi ilmapiiriltään mahdol-

lisimman rento. Makkaranpaiston lomassa toteutamme keskusteluun perustuvan palautteenannon, 

joka on teemoitettu työtä ohjaavien kysymyksien pohjalta. Palautteenkeruu tapahtuu siten, että 

toinen ohjaajista kirjaa asiakkaiden tuottamaa palautetta ja toinen ohjaa keskustelua teemojen 

pohjalta.  

 

Makkaranpaistoon ja palautteeseen on varattu aikaa 45 minuuttia.  

 

3)  Vapaata keskustelua ja ryhmätoiminnan päättäminen 

Lopuksi ryhmäläiset ja ohjaajat voivat käydä vapaata keskustelua. Ohjaajat kiittävät ryhmäläisiä ja 

muistuttavat Voimakansion tarkoituksesta. Ryhmätoiminta päättyy.  

 

Lopetusosioon on varattu aikaa 30 minuuttia.  
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LUPA TOIMINTAKERTOJEN TOTEUTTAMISEEN 
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Hei! 

 

Olemme Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoita (sosionomi- ja sairaan-

hoitajakoulutus). Järjestämme osana opinnäytetyötämme Päiväkeskus Py-

säkki ry:n Vieremän toimipisteen naisasiakkaille suunnattua ryhmätoimintaa, 

johon liittyviä tietoja käytämme opinnäytetyössämme salassapitoa noudatta-

en. Kenenkään nimeä ei mainita ja tietoja käytetään opinnäytetyössämme 

vain yleisellä tasolla. 

 

Terveisin Henna Martikainen ja Milla Paananen 

 

Olen tietoinen ja hyväksyn, että ryhmätoimintaan osallis-

tuessani siihen liittyviä tietoja käytetään opinnäytetyössäm-

me: 

 

Aika ja paikka: 

 

Allekirjoitus ja nimenselvennys:  
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SOVELLETUT TÄYDENNETTÄVÄT LAUSEET 

 

1. Ennen toimintakerran alkamista minusta tuntui... 

 

 

2. Toiminnan aikana minusta tuntui... 

 

 

3. Toiminnan jälkeen minusta tuntui... 

 

 

4. Tänään opin... 

 

 

5. Hyödyllisintä oli... 

 

 

6. Olisin toivonut lisää/enemmän... 

 

 

7. Odotan seuraavalta kerralta... 

 

 

8. Voin hyödyntää arjessani... 

 

 

9. Toiminnassa pidin... 
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PALAUTTEIDEN TEEMOITTELU 
 
Voin hyödyntää arjessani  Tänään opin  Hyödyllisintä oli Toiminnassa pidin 
 

 

PELKISTETYT ILMAUKSET 

 

TEEMAT 

 

Palautteen vastaanottamisen taito 

Palautteen vastaanottaminen 

Positiivisen palautteen antaminen 

Palautteen antaminen 

 

Palautteen vastaanottaminen ja 

antaminen 

 

Voimavarojen ja vahvuuksien 

tunnistaminen 

Positiiviset asiat itsessä 

Omanarvontunteen vahvistuminen 

 

 

Voimavarojen tunnistaminen 

 

Toisten kokemukset ja neuvot 

Keskusteleminen 

 

Vuorovaikutus 

 

Itsestä huolehtiminen 

Hyvinvoinnista huolehtiminen 

Hyvinvoinnista huolehtiminen 

Hyvinvoinnista huolehtiminen 

 

Hyvinvoinnista huolehtiminen 

 

Opitut taidot 

Uusien taitojen oppiminen 

Uudet taidot 

 

Uudet taidot 

 

Ihmissuhteiden merkitys 

Ihmissuhdetaitojen oppiminen 

 

Ihmissuhteiden merkityksen 

ymmärtäminen 

 

Harjoitusten tekeminen 

Harjoitusten tekeminen 

 

Harjoitukset ryhmässä 

 

Yhdessäolo 

Yhdessäolo 

 

Yhdessäolo vertaisten kanssa 

  

 

  



  

 

 

 


