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TIIVISTELMÄ

Tämä opinnäytetyö on projektikuvaus Päijät-Hämeen keskussairaalan psykiatrisella
osasto 6:lla toteutetun projektin suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. Pro-
jektin tarkoituksena oli suunnitella luovuutta ja vuorovaikutustaitoja harjoittavaa
ryhmätoimintaa osaston psykiatrisille kuntoutujille. Projektin teoreettisena lähtö-
kohtana oli luovista terapioista lähtöisin olevat luovat ja toiminnalliset menetelmät,
joita voidaan hyödyntää mielenterveystyössä ja ryhmätoiminnassa ilman terapia-
koulutusta. Ryhmän toiminta otti vaikutteita musiikin, kuvataiteen, kirjallisuuden,
draaman ja liikunnan kaltaisista luovista ilmaisullisista toiminnoista. Ryhmän toi-
minnasta kehitettiin kirjallinen hoitotyön malli, jota voidaan hyödyntää osastolla
vastaavien ryhmätoimintojen toteutuksessa jatkossa.

Kehitetyn ryhmän toiminnan tavoitteena oli tukea osaston potilaiden luovuutta,
itseilmaisua ja vuoro-vaikutustaitoja ja sitä myötä tukea heidän kuntoutumistaan
tarjoamalla heille näitä taitoja harjoittavaa ryhmätoimintaa. Projektissa käytettyjä
luovia toiminnallisia menetelmiä käytettiin tukea antavaan, itsetuntemusta ja itseil-
maisua kehittävään, vuorovaikutteiseen ja toiminnalliseen tarkoitukseen. Projektin
toisena tavoitteena oli kehittää Päijät-Hämeen keskussairaalan psykiatrisen osasto
6:en ryhmätoimintaa.

Opinnäytetyö oli luonteeltaan toiminnallinen. Projektin toiminnallista osuutta edelsi
suunnitteluvaihe, ja sitä seurasi arviointivaihe. Arvioinnissa käytettiin ryhmään osal-
listuneiden potilaiden suullista ja kirjallista palautetta sekä projektin suunnitteluun
osallistuneen suunnitteluryhmän välisiä keskusteluja.

Projektin tavoitteiden toteutuminen näkyi potilailta saadun myönteisen palautteen
muodossa. Osasto 6:en saama mahdollinen hyöty jatkoa ajatellen on ryhmätoimin-
nan monipuolistuminen.
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ABSTRACT

This final project is a description of development project that was planned, created
and estimated in psychiatric unit six in Päijät-Häme central hospital. The intention
of the project was to plan creative and interactive group activities for psychiatric
patients of the unit. The theory basis was in creative activities based on creative
therapies which can be used in mental health work and group activities without
therapeutic competency. Acting of the group consisted of creative and performing
processes such as music, visual art, literature, drama and action. The material used
in function of the process led to the work method, which can be used suchlike in
group activities in the future in this unit.

Main focus in the project was to support creativeness, self-expression and interac-
tive skills of patients of the unit and to contribute their recovering process. The
creative activities in this project were used as supporting, spirit instructing, self-
expressing, interacting and activating purposes. The second focus was to expand
the group processes of the unit six in Päijät-Häme central hospital.

The final project was functional and included planning, functional and estimating
periods. Activities were assessed using feedback of participators of the creative
group and also conversations with planning staff. For unit six the possible benefit
of the project can be the methods that diversify the group activities.

Key concepts: group activities in psychiatric nursing, creative and functional meth-
ods, the creative and functional methods in group activities
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1 JOHDANTO

Tämän opinnäytetyön perimmäinen ajatus on hyvin humanistinen: usko jokaisen

ihmisen kykyyn toimia luovasti elämässään, ilmaista itseään ja toimia vuorovaiku-

tuksessa toisen ihmisen kanssa. Mielenterveysongelmilla on kuitenkin usein hyvin

kokonaisvaltaisia vaikutuksia ihmiseen, ja ne saattavat rajoittaa yksilön kognitiivisia

taitoja ilmaista itseään ja toimia elämässä mielekkäällä ja ymmärrettävällä tavalla.

Myös sosiaaliset vuorovaikutussuhteet ovat yleensä psyykkisesti sairastuneella on-

gelmallisempia ja rajoittuneempia kuin normaalisti. Luovat ja toiminnalliset mene-

telmät voivat tarjota elämyksellisiä vuorovaikutuksen keinoja, ja niiden terapeuttis-

ta vaikutusta hyödynnetään nykyään laajasti kasvatus-, sosiaali- ja terveysalalla.

Niiden käyttö on erityisen suositeltavaa etenkin silloin, kun ihmisen sanallinen il-

maisu on rajoittunutta. Luovien menetelmien hoitava vaikutus perustuu yksilön

kokemukseen, jokaisen kykyyn tehdä subjektiivisia tulkintoja ja näin ilmaista itse-

ään.

Mielenterveystyössä luovia ja toiminnallisia keinoja voidaan käyttää vuorovaiku-

tuksen tukena esimerkiksi osana ryhmätoimintaa. Opinnäytetyöni päämääränä oli

lähteä kehittämään tällaista ryhmätoimintaa hoitotyön osaksi psykiatriselle sairaala-

osastolle ja sen potilaille. Musiikin, kuvataiteen, kirjallisuuden, draaman ja liikun-

nan kaltaiset toiminnot tarjosivat keinoja luovan ja toiminnallisen ryhmän toteutta-

miseksi. Yhteistyöprojekti luovan ja vuorovaikutuksellisen ryhmän toiminnasta

toteutettiin psykiatrisen sairaalaosaston henkilökunnan ja potilaiden kanssa kesällä

2007.

Opinnäytetyöhöni sisältyvä toiminnallinen ryhmäprojekti tarjosi uudenlaisia mah-

dollisuuksia ja näkemyksiä itsensä ilmaisuun ja vuorovaikutukselliseen toimimiseen

ryhmässä taiteen ja luovuuden keinoin kaikille siihen osallistuneille henkilöille. Ke-

hittämisprojekti palveli näin niin potilaiden kuin henkilökunnan tarpeita. Toiminta

pyrittiin suunnittelemaan siten, ettei siihen osallistuvilla tarvitse olla aikaisempia

kokemuksia tai erityisiä taitoja. Sama vaatimus päti myös ohjauksen luonteeseen.
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Suunnitellun ryhmän toiminnassa korostui erityisesti prosessinomaisuus, jonka toi-

vottiin tarjoavan itsessään ryhmäläisille positiivisia kokemuksia itsensä ilmaisusta ja

ryhmässä toimimisesta. Opinnäytetyö toiminnallisena projektina on ollut itselleni

haastava mutta hyvin opettavainen kokemus monella tapaa. Opinnäytetyöni on

projektin kuvaus, jossa käsittelen projektin etenemistä suunnittelun ja toteutuksen

kautta projektin arviointiin. Sitä ennen kerron luovista ja toiminnallisista menetel-

mistä ja niiden käyttömahdollisuuksista teoriaosuudessani. Toivon työlläni olevan

kannustavaa vaikutusta luovien ja toiminnallisten menetelmien käyttöön erilaisten

asiakasryhmien kanssa.

2 PROJEKTIN TEEMOJEN MÄÄRITTELY

2.1 Vuorovaikutuksen merkitys

Sosiaaliset taidot voidaan määritellä sosiaalisesti hyväksyttäväksi opituksi käyttäy-

tymiseksi, joka luo edellytyksiä rakentavaan vuorovaikutukseen toisten ihmisten

kanssa. Sosiaalisiin taitoihin kuuluvat tietyt vuorovaikutustaidot, joita käyttämällä

ihminen saa positiivista reaktiota ympäristössään. Toisinaan joidenkin ihmisten ko-

kemat psykologiset ongelmat voivat estää sosiaalisten taitojen kehittymisen. Tällai-

sia ovat esimerkiksi masennus, sosiaalinen ahdistus, yksinäisyys, alkoholismi, skit-

sofrenia sekä ympäristön stressitekijät. Ne johtavat usein häiriöihin sosiaalisissa

suhteissa ja vaikeuttavat sosiaalisten taitojen omaksumista. (Kauppila 2005, 125–

129.)

Vuorovaikutustaidoista puhuttaessa tarkoitetaan sitä, että ihminen on kykenevä

osallistumaan ryhmän toimintaan. Sosiaalisten taitojen kehittyessä myös vuoro-

vaikutustaidot kehittyvät. Vuorovaikutustaitoihin painottuvan ryhmän tavoitteena

on löytää keinoja, jotka mahdollistavat toivotun sosiaalisen toiminnan. Tällöin

ryhmässä keskitytään oman ilmaisun parantamiseen ja myös toisten ihmisten ym-
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märtämisessä kehittymiseen. Vuorovaikutuksellisia toimintamuotoja ovat esimer-

kiksi piirtäminen, musiikin kuunteleminen, rooliharjoitukset ja keskusteleminen.

(Salo-Chydenius 1992, 175.)

Erityisesti psykiatrisessa kuntoutustyössä on viimeisten vuosikymmenten aikana

huomattu sellaisten terapioiden arvo, joissa ei käytetä sanoja työvälineinä. Psy-

koosisairauksille alttiilla henkilöillä on usein yliherkkyyttä puhutuille sanoille ja

niiden merkityksille sekä etenkin psykoosin aikana väärille tulkinnoille ja vääriste-

lylle. Ei-sanallisia terapioita voidaan tällöin pitää rauhoittavina, huomion muualle

vievinä, strukturoituina ja arvostelukykyä edistävinä hoitomuotoina. Näitä ilmai-

sumuotoja voivat olla muun muassa musiikki, tanssi, liikunta tai kuvataide. (Lun-

din, Malm & Rutz 1996, 61.)

2.2 Psykiatrisen kuntoutuksen lähtökohtia

Kuntoutusta voidaan määritellä alan kirjallisuudessa monin eri tavoin. Lääkintöhal-

litus (1987) on asettanut psykiatriselle kuntoutumiselle tavoitteeksi mm. henkilön

kykyjen ja taitojen parantamisen, ympäristön käytön ja hallinnan parantamisen sekä

sosiaalisten suhteiden harjoittamisen. Sosiaalisten suhteiden ja taitojen opettelemi-

nen tähtää siihen, että kuntoutuja pystyisi käyttämään ympäristöään parhaalla mah-

dollisella tavalla ja luomaan tyydyttäviä suhteita toisiin ihmisiin.

Kirjallisuudessa psykiatrinen kuntoutus ja mielenterveyskuntoutuksen käsitteet

erotetaan toisistaan. Psykiatrisella kuntoutuksella tarkoitetaan tyypillisesti diag-

noosikeskeistä kuntoutustoimintaa, jossa palvelujen perustana on psykiatrinen

diagnoosi tai selkeästi psyykkisestä sairaudesta aiheutuva toimintakyvyn haitta.

Toisaalta kuntoutuksella tarkoitetaan hyvin laajaa toimintaa, joka vaikuttaa yksi-

löön ja hänen ympäristöönsä. Tällöin mielenterveyskuntoutuksessa pyritään kartoit-

tamaan esimerkiksi oireilusta aiheutuvan hallinnan puutteen tai toimintakyvyn vaja-

vuuden kaltaisia ongelmia, mutta myös mielenterveyteen positiivisesti vaikuttavia
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tekijöitä. Mielenterveystyölle nämä kaksi eri näkökulmaa tarjoavat haasteen, joissa

tulisi yhdistää diagnoosin, oireiden ja ongelmien hallitsema perinteinen näkökulma

laajempaan, resurssikeskeiseen näkökulmaan, joka painottaa selviytymiskeinoja,

osallistumista ja täysimittaista kansalaisuutta. (Koskisuu 2004, 11–12.)

Psykiatrisen kuntoutuksen yhteydessä voidaan puhua myös sosiaalipsykiatrisesta

kuntoutuksesta. Sosiaalipsykiatrisen kuntoutuksen painopistealueet ovat pitkäai-

kaisen psyykkisen sairauden tuomat elämää rajoittavat, sosiaalisia ja emotionaalisia

kykyjä heikentävät ilmiöt. Sosiaalipsykiatrisesta kuntoutuksesta puhutaan etenkin

skitsofreniapotilaiden kuntoutuksessa. (Lehtinen & Alanen 1989, 393.)

Puhun tässä työssäni käsitteellä psykiatrinen kuntoutus, sillä mielenterveyskuntou-

tus on käsitteistöineen hyvin laaja-alainen. Psykiatrinen kuntoutus- käsite rajautuu

tarkoittamaan erityisesti erikoissairaanhoidon palveluja. En kuitenkaan pyri määrit-

tämään erikoissairaanhoidon tarjoamaa psykiatrista kuntoutustyötä. Yleisiä periaat-

teita auttavaan kuntoutustyöhön voidaan kuitenkin todeta olevan. Näitä ovat muun

muassa tavoitteellisuus, suunnitelmallisuus, toiminnallisuus, konkreettisuus, selkeys

ja johdonmukaisuus. (Ahlfors, Saarikoski & Sova 1992, 158–159.)

 2.3 Psykiatrinen kuntoutuja

Mielenterveysongelmilla ja pitkittyneillä elämänkriiseillä on voimakas toiminta-

kykyä heikentävä vaikutus yksilön koko elämäntilanteeseen. Ongelmat heikentävät

ihmisen itseluottamusta, jolloin hän alkaa vähitellen vetäytyä normaaliin elämään

kuuluvista sosiaalisista suhteista. Eristäytyneisyys, yksinäisyys ja heikentynyt it-

searvostus aiheuttavat tunteen elämänkulun hallitsemattomuudesta, jolloin yksilö ei

välttämättä enää jaksa muokata aktiivisesti omaa elämäänsä vaan antaa sen kaven-

tua. (Ahlfors ym. 1992, 147.)
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Lähes kaikkiin mielenterveyden ongelmiin liittyy väli- tai pidempiaikainen toiminta-

kyvyn lasku. Toiminta-kyvyn aleneminen näkyy usein siinä, ettei ihminen pysty

toimimaan itseään tyydyttävällä tavalla ja samalla suhde toisiin ja ympäristöön vai-

keutuu. Jokaisella mielenterveysongelmaisella on kuitenkin mahdollisuus kuntoutua

oireiden vaikeudesta tai vakavuusasteesta riippumatta. Kuntoutuminen on mahdol-

lista, mikäli ihmiset saavat riittävästi kuntoutumista edistävää tietoa ja tukea sekä

mahdollisuuksia kuntoutumiseen. (Koskisuu 2003, 16.)

2.4 Ryhmätoiminta osana psykiatrista kuntoutustyötä

Yksilön voidaan nähdä kasvavan ja kehittyvän erilaisissa ryhmissä läpi elämänsä.

Ihminen on tunteva ja oppiva olento, joka varastoi mieleensä sosiaalisesta ympäris-

töstä peräisin olevia tietoja, taitoja, tunne-elämyksiä ja asenteita. (Lehtinen & Ala-

nen 1989, 79.) Ryhmään liittyminen, kuuluminen, osallistuminen, vaikuttaminen ja

hyväksytyksi tuleminen ovat erityisen merkityksellisiä asioita yksilön kehityksen ja

sosiaalisten taitojen oppimisen kannalta. Ryhmäkokemusten avulla yksilö tutustuu

paremmin itseensä ja sitä kautta ympäristöönsä. (Jauhiainen & Eskola 1994, 15–

16.)

Yksi keskeisimmistä ryhmän kriteereistä on se, että ryhmän jäsenet ovat tietoisia

toisistaan ja kuulumisestaan ryhmään. Ryhmälle on ominaista vuorovaikutus, joka

luo perustan ryhmän toiminnalle ja ylläpitää sitä. (Toikka & Toikka 2006, 24.)

Koskisuu muistuttaa, että ryhmiä on käytetty mielenterveyskuntoutuksessa aina ja

etenkin toiminnallisia ryhmiä on pidetty kuntoutuksen keskeisinä toimintamuotoina.

Jotta toiminta voisi olla kuntoutusta, tulisi ohjaajien ja ryhmäläisten tavoitteet kui-

tenkin olla yhteneviä. Ajatellaan, että ryhmät edistävät kuntoutuksen tavoitteita,

sillä ne antavat kuntoutujalle mahdollisuuden peilata omia kokemuksiaan. On kui-

tenkin tärkeää erottaa toiminnalliset ryhmät ja psykoterapeuttiset ryhmät toisistaan.

(Koskisuu 2004, 169.) Toiminta muuttuu kuntoutukseksi ainoastaan silloin, jos

käytettävät toiminnat vastaavat kuntoutujien omia oppimisen, toiminnan ja kasva-

misen tarpeita eivätkä lähde pelkästään työntekijöiden omista intresseistä, kiinnos-

tuksen kohteista tai perinteestä. (Koskisuu 2004, 208)
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2.5 Luovat ja toiminnalliset menetelmät ryhmätoiminnan muotona

Tunteiden ilmaiseminen harjaannuttaa kykyä olla liitoksissa toiseen ihmiseen. Ilmai-

sutaidollisten ja toiminnallisten harjoitteiden avulla voidaan houkutella esiin vaikei-

takin kokemuksia ja tunteita sekä tukea ihmisen luontaista tarvetta monipuolisiin

tunne- ja elämyskokemuksiin. Taidelähtöisillä työmenetelmillä voidaan hakea vaih-

toehtoisia tapoja olla vuorovaikutuksessa itseen ja ympäristöön. (Känkänen 2006,

137.) Erilaiset luovat toiminnat, kuten kuvataide, musiikki, liike, tanssi, draama,

elokuva, kirjoittaminen ja kirjallisuus voidaan katsoa kuuluvan toiminnallisiin me-

netelmiin, mutta käsitettä voidaan laajentaa koskemaan myös muita, päivittäiseen

elämiseen liittyviä toimintoja.

Toiminnallisia menetelmiä käytetään eri tarkoituksiin potilaan hoidon ja kuntoutuk-

sen tavoitteiden mukaan. Taiteen terapeuttinen käyttö psykiatrisilla potilailla on

lähinnä tukea antavaa toimintaa, jossa potilaan minän rakenteita vahvistetaan ja

toimintakykyä, sosiaalisia taitoja, pitkäjänteisyyttä sekä turhautumisen sietokykyä

pyritään kasvattamaan. Taiteen tekemisellä on myös eheyttävä ja korjaava tehtävä,

jota psyykkisten ongelmien ollessa kyseessä ei tulisi aliarvioida. (Ahonen 1994, 13-

20; Ahonen 1997, 99.)

Sosiaali- ja hoitotyössä on käytössä erilaisia ihmissuhde- ja kasvuryhmiä, joiden

tehtävänä on auttaa yksilöä vuorovaikutustaitojen parantamisessa sekä auttaa elä-

mänhallinnassa ja yksilön persoonallisessa kasvussa. Kasvuryhmissä voidaan koh-

data osallistujien kokemuksia ja ongelmia, mutta ne eivät täytä psykoterapiaryhmän

vaatimuksia. Tällöin ohjaajilta ei odoteta terapiakoulutusta, eivätkä ryhmät ole yhtä

pitkäkestoisia kuin terapiaryhmät. (Niemistö 1998, 25–26.)

Toiminnallisissa ryhmissä ihminen saa mahdollisuuden oppia työskentelemään ryh-

mässä. Ryhmä voi myös auttaa ilmaisemaan toiminnan kautta sellaisia asioita, joita

on vaikeaa muuten ilmaista. (Salo-Chydenius 1992, 175.) Vuorovaikutustaitoihin

painottuvan ryhmän tavoitteena on löytää keinoja, jotka mahdollistavat toivotun
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sosiaalisen toiminnan. Ryhmän toiminnassa keskitytään tällöin itseilmaisun ja itse-

tuntemuksen kehittymiseen, sekä toisen ihmisen ymmärtämisen ja hyväksymisen

kehittymiseen. Ryhmäkokemusten ja vertaistuen katsotaan olevan tärkeitä mielen-

terveyskuntoutujan kuntoutumisprosessissa. (Koskisuu 2004, 162.)

Oli kyseessä sitten ryhmä tai yksilötilanne, työntekijän tulisi käyttää aikaa kuntou-

tujan orientoimiseen tilanteeseen. Jotta ihminen kykenisi sitoutumaan toimintaan,

hänen täytyy olla tietoinen siitä mitä on tarkoitus tehdä, miksi se tehdään ja mihin

tilanteella tai toiminnalla pyritään. (Koskisuu 2004, 156–157.) Toisinaan mielenter-

veystyössä voi tulla vastaan tilanteita, jossa toiminnan valintaan ovat vaikuttaneet

muut kuin potilaan tilanteeseen liittyvät tekijät, eikä tällöin toiminnan toteuttamisel-

la ole yhteyttä potilaan omaan tilanteeseen ja tavoitteisiin. Toimintojen kautta poti-

laalle voi tulla myös voimakkaita muistoja ja kokemuksia, joiden käsittelemiseen

työntekijällä on oltava tiedon ja taidon lisäksi riittävästi aikaa. Tällöin varmistetaan,

että toiminta ei jää ainoastaan puuhailun tasolle, vaan toiminnasta itsestään ja siihen

osallistumisesta keskustellaan, samoin kuin sen herättämistä ajatuksista. (Kiviniemi,

Läksy, Matinlauri, Nevalainen, Ruotsalainen, Seppänen & Vuokila-Oikkonen

2007, 101.)

3 TAIDETERAPEUTTISET MENETELMÄT

3.1 Taideterapian historiaa

Kuvataideterapian historiallinen kehitys ulottuu 1900-luvun alkupuolen Keski-

Eurooppaan, jolloin ammattitaiteilijoita otettiin mielisairaaloihin vetämään taide-

kerhoja. Niissä tapahtuvilla taideilmaisuilla huomattiin olevan myös terapeuttista

vaikutusta, jolloin taidetta alettiin sisällyttää psykiatriseen hoitoon. Psykiatrit kiin-

nostuivat mielenterveyspotilaiden taideilmaisusta piilotajuisen mielen ilmentäjinä ja

potilaiden tekemiä kuvia alettiin kerätä talteen. Psykiatristen potilaiden töiden ar-

vostaminen liittyi myös kansainväliseen modernin taiteen historiaan. (Hentinen,

Mantere & Rankanen 2007, 26.)
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Taidetoiminta tavoitteellisena hoidon menetelmänä, taideterapiana, sai alkunsa kui-

tenkin vasta toisen maailmansodan jälkeen, jolloin sitä tulkittiin pitkään psyko-

analyyttisin menetelmin. Säännöllinen terapeuttiseksi suunniteltu taidetoiminta pää-

si alkamaan joissakin psykiatrisissa sairaaloissa 1950–1960-luvuilla joko sairaalan

oman henkilökunnan tai tehtävään kutsuttujen taiteilijoiden ohjaamana toimintana.

Hesperian, Kellokosken ja Nikkilän mielisairaaloissa oli säännöllistä taideterapia-

toimintaa 1960-luvun alkupuolella, ja yhä useampi mielisairaala otti sitä ohjelmaan-

sa vuosikymmenen mittaan. (Hentinen ym. 2007, 26.)

Eri taidealojen ja psykoterapian yhdistäminen yleistyi Suomessa 1970-luvulla. (Va-

hala 2003, 9.) Esimerkiksi musiikilla on kuitenkin ollut merkittävä osa ihmisten

välisessä vuorovaikutuksessa ja hyvän olon tuottamisessa kautta historian. Mielen-

terveystyössä musiikin käyttäminen yleistyi vasta 1970-luvulla, samoin kuin esi-

merkiksi kirjallisuuden käyttö yhtenä psykiatrisena hoitomuotona. (Ekström, Lep-

pämäki & Vilen 2002, 262.) Psykodraaman juuret sen sijaan ulottuvat jo 1930-

luvulle, ja sen kehittäjänä tunnetaan amerikkalainen Jacob Levy Moreno. Tässä

draaman lajissa lähdetään liikkeelle asiakkaan omista ongelmista, jolloin muut ryh-

mäläiset toimivat sivurooleissa, katsojina tai auttajina. (Ekström ym. 2002, 277.)

Länsimaisessa kulttuurissa tutkimukset kehon ja sen liikkeen hyöty-vaikutuksista

psyyken hyvinvoinnille ovat vielä alkutekijöissään, vaikka toisaalta niiden yhteys on

tiedetty jo antiikin ajoista lähtien. Viime aikojen tutkimukset ovat kuitenkin pyrki-

neet selvittämään mielen ja kehon liikkeen välisiä fysikaalisia ja biokemiallisia yhte-

yksiä vaikutusten todistamiseksi ja varmempien hoitokeinojen luomiseksi. Kehon ja

liikkeen terapeuttista vaikutusta kannattavat esimerkiksi tanssiterapiat. (Ekström

ym. 2002, 266.)

3.2 Taideterapeuttiset työmenetelmät hoitotyössä

Taideterapeuttisista työmenetelmistä on kokemuksia monien eri potilasryhmien

kohdalla. Taideterapian perusolemus on monitieteellistä ja taiteellista, ja sitä on

katsottu voitavan hyödyntää monilla erilaisilla ihmistyön kentillä ja eri-ikäisten asi-
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akkaiden sekä asiakasryhmien parissa. Sen sovelluksista on kokemuksia depressi-

on, traumojen ja kriisien, dementian, somaattisten sairauksien, persoonalli-

suushäiriöiden, riippuvuuksien, syömishäiriöiden, käytös- ja oppimishäiriöiden,

tarkkaavaisuus- ja keskittymishäiriöiden, kehityshäiriöiden sekä autismin kaltaisten

sairauksien kohdalla ja terapeuttisia vaikutuksia on tutkittu vaihtelevasti laadullisil-

la tutkimuksilla. (Hentinen ym. 2007, 58–63.)

Myös skitsofrenian ja skitsofreniatyyppisten psykoottistasoisissa häiriöiden hoidos-

sa taideterapiasta on hoito- ja kuntoutusmuotona kokemuksia useiden vuosikym-

menien ajalta. Viimeisimmän tutkimuskatsauksen mukaan taideterapian selkeitä

hyötyjä tai haittoja mainittujen sairauksien hoidossa ei ole kuitenkaan tutkimuksilla

pystytty selkeästi osoittamaan. (Ruddy & Milnes 2005, Ruddy & Dent-Brown

2007.)

3.3 Luovat ja toiminnalliset menetelmät

Toiminnallisia menetelmiä voivat olla esimerkiksi kirjoittaminen, piirtäminen, maa-

laaminen, draama, tanssi ja liikkuminen sekä musiikki ja rentoutuminen. Näitä me-

netelmiä voidaan käyttää joko puheen ohella tai korvaamaan puhetta. Menetelmiä

on siksi hyvä käyttää sellaisilla asiakasryhmillä, joille kielellinen ilmaisu saattaa

tuottaa vaikeuksia. (Keränen 2001, 106.) Luovia toimintoja voidaan käyttää tera-

peuttisena toimintana, terapiana, kasvatuksena, harrastuksena tai viihteenä. (Hämä-

läinen 1999, 67.)

Luovuudelle ja luovalle ilmaisulle on hyvin monenlaisia määritelmiä. Erään näke-

myksen mukaan luova ilmaisu perehdyttää yksilöä itse tehdyn ja koetun kautta eri-

laisiin tapoihin kokea, nähdä, tuntea ja selittää asioita. (Mäkipää 1996, 85.) Luovan

ilmaisun kautta voidaan myös saada yhteys itseen ja muihin ihmisiin. (Ahonen

1997, 19.) Taide ja luova toiminta kulkevat käsi kädessä. Luova toiminta yhdiste-

tään usein taideaineiden, kuvallisen ilmaisun, musiikin, liikunnan ja kirjallisuuden

käyttöön. Luovaa toimintaa voi ajatella kuitenkin myös laajemmasta näkökulmasta.

Se on itsensä ilmaisua tunteiden, mielikuvituksen, kehon, älyn ja aistien avulla, oi-
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valtamista, oppimista ja uuden luomista, jossa lopputuloksen merkitys ei ole niin

suuri kuin itse toiminnan prosessi. (Ahonen 1994, 157.)

Toiminnallisia luovia menetelmiä voidaan käyttää laajasti hoito-, kasvatus-, ja sosi-

aalialalla. Niiden avulla voidaan kehittää vuorovaikutustaitoja, ryhmässä toimimis-

ta, itsetuntemusta ja itseilmaisua. Menetelmiä voidaan käyttää yksilötyöskentelyssä,

mutta myös yhdessä ryhmän kanssa, jolloin ryhmässä esiin tulleiden asioiden jaka-

minen on tärkeä osa toiminnallisuutta. Osallistava näkökulma toiminnallisten mene-

telmien käytössä pyrkii tuomaan ihmisten kokemukset, tiedot, taidot, tunteet ja

asenteet toimintaan mukaan. Toiminnan ohjaaja ei siten anna valmiita ratkaisuja,

vaan pyrkii erilaisten harjoitusten avulla aktivoimaan ihmisiä. Tällöin tavoitteina

ovat myös omakohtaisen tiedon ja erilaisten näkökulmien esille tuominen, niiden

ilmaisemiseen rohkaiseminen sekä tunteiden ja asenteiden korostaminen. (Hyppö-

nen & Linnossuo 2002, 7-12.)

Luovien ja toiminnallisten työ-muotojen avulla voidaan ilmaista ja tutustua tuntei-

siin, kuvata omia kokemuksia, rakentaa persoonallista identiteettiä ja yhteisöllisyyt-

tä tai tutkia omassa elämässä olevia vaihtoehtoja. Oman luovuuden tuotos tai ilmai-

sullinen prosessi voi olla tekijälleen voimaannuttava, itsetuntemusta lisäävä sekä

vuorovaikutusta rikastava väline. Luovan toiminnan avulla voidaan vahvistaa yksi-

lön käsitystä itsestään sekä muiden kanssakäymiseen vaadittavia vuorovaikutustai-

toja. Toiminnallisuus antaa mahdollisuuden heittäytyä tilanteisiin, rentoutua ja käsi-

tellä samalla omaa elämää koskevia asioita. (Hämäläinen 1999, 67.)

Taiteen terapeuttinen merkitys perustuu siihen, että jokainen ymmärtää ja kokee

sen ainutlaatuisella omalla tavallaan. Taiteen tekeminen toimii ihmisen itsehoidon

välineenä ja ehkäisee näin mielenterveysongelmia. Taiteen terapeuttisen käytön

avulla voidaan myös korjata ja eheyttää jo syntyneitä mielenterveyden ongelmia.

(Ahonen 1997, 22.) Luova ilmaisu ja taiteen terapeuttinen käyttö hoitotyössä ottaa

vaikutteita erilaisista luovista taideterapioista. Erilaisia luovuusterapioita on tarjolla

esimerkiksi draaman, elokuvan, kirjallisuuden, kuvataiteen, musiikin ja tanssin

aloilta. Näiden terapioiden käyttö on ollut perinteisesti yleisintä psykiatrisissa sai-

raaloissa ja niiden toteuttamiseen vaaditaan asianmukaisen terapeutin koulutus.
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Taiteen terapeuttisen käytön ja varsinaisen taideterapian välillä on kuitenkin eroa,

sillä terapeuttinen taidetoiminta on yleisempää, väljempää ja keinoiltaan ja tavoit-

teiltaan vähemmän määriteltyä kuin terapia. Taiteen terapeuttista käyttöä on myös

taiteen harrastaminen, jolloin kysymys on myös eräänlaisesta itsehoidosta. Taiteen

terapeuttisia ominaisuuksia voi myös käyttää kokonaiskuntoutuksen välineenä,

jolloin sitä voi hyödyntää itseilmaisun välineenä ja itsetuntemuksen lisääjänä. (Aho-

nen, 1994, 156.)

3.3.1  Musiikki

Musiikkimenetelmillä on paljon toiminnallisia mahdollisuuksia, joihin osallistumalla

saa uutta sisältöä ja aktiviteettia elämään. (Lehtonen 1989, 98–99.) Musiikki tarjo-

aa keinon käsitellä tunteita, ja sen keinoin tunteiden käsittely on joskus helpompaa

kuin puhumalla. (Tikkanen 1998, 147.) Musiikki voi myös toimia objektina, jonka

avulla ihminen yhdistää tunteita, muistoja, mielikuvia ja kokemuksia tärkeiksi ko-

kemuksiksi. Tuttujen asioiden avulla ihminen voi järjestellä mielensä kaaosta.

Musiikki vaikuttaa ihmisen psyykeen monin eri tavoin. Musiikin avulla ihminen voi

ymmärtää omia sisäisiä prosessejaan. Musiikki kanavoi tiedostamattomia asioita,

antaa turvaa, auttaa asioiden läpityöskentelyssä ja tunteiden purkamisessa, vahvis-

taa ihmisen heikkoja rakenteita, lisää itsetuntemusta, toimii kommunikaatioon väli-

neenä, antaa esteettisiä kokemuksia ja ennen kaikkea lisää ihmisen kokemaa mieli-

hyvää. (Ahonen, 1993, 55.) Musiikin kommunikatiivinen merkitys korostuu, kun

ihminen on kykenemätön sanalliseen vuorovaikutukseen. Sanaton kieli, kuten mu-

siikki, voi olla vaihtoehto, koska kaikille tunteille ei löydy kielellistä vastinetta eikä

niitä voida analysoida muutoin kuin kokemuksellisesti. (Ahonen, 1993, 63–65.)

Musiikkipitoinen ryhmähetki voi edetä esimerkiksi äänilevyjen kuuntelusta keskus-

teluun sekä itse tuotettuun musiikkiin. Siihen voi myös yhdistää piirtämistä, maa-

laamista tai tanssimista. Tukea antavan musiikkituokion tavoitteena voi olla esi-

merkiksi positiivisten tunnekokemusten synnyttäminen ja tunne-elämän laajentami-

nen. (Ekström ym. 2002, 223–224.)
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3.3.2  Kuvallinen ilmaisu

Tukea antavassa kuvataidetuokiossa voi tavoitteena olla esimerkiksi tunteiden ja

odotusten pukeminen konkreettisempaan, kuvalliseen muotoon.  Kuva on erittäin

hyödyllinen vuorovaikutuksen väline etenkin silloin, kun verbaalinen vuorovaikut-

taminen on heikkoa. Kuvan avulla ihmistä voi auttaa kuvaamaan myös sen hetkistä

tunnettaan ja tunnetilojaan. Valmiiksi valitut kuvat tai potilaan omat kuvat voivat

myös toimia vuorovaikutuksen pohjana. Kuvan terapeuttista vaikutusta voidaan

käyttää hyvin monesta eri näkökulmasta. Hoitotyöntekijä voi tarjota potilaalle tai-

dekokemuksia ja virkistystä yleisten terapeuttisten tavoitteiden mukaan, mutta liial-

listen tulkintojen tekemistä ilman riittävää kliinistä koulutusta tulisi välttää. (Ek-

ström ym. 2002, 236–244.)

Kuvallista työskentelyä voidaan toteuttaa myös valokuvien avulla. Valokuvatyös-

kentelyssä keskustellaan valokuvien herättämistä tunteista ja ajatuksista. Valoku-

van avulla voi rakentaa mielikuvituksellisia tarinoita itsestä tai toisesta tai katsella

maailmaa eri kuva- ja näkökulmista. Valokuvauksella on myös dokumentoiva mer-

kitys, jonka avulla voidaan seurata ihmisen kehitystä. (Bardy & Känkänen 2005,

84.) Valmiita kuvia katsellessa on hyvä muistaa, että abstraktit kuvat saattavat he-

rättää ihmisen mielessä tiedostamattomia ajatuksia ja tunteita, ja jopa pelottaa ah-

distunutta ja psyykeltään haurasta ihmistä. (Ekström ym. 2002, 237–238.)

Kuvataidetuokiossa tavoitteena voi olla vaikkapa tunteiden ja odotusten pukemi-

nen konkreettisempaan muotoon. Ryhmässä voidaan maalaamalla tai piirtämällä

esimerkiksi kuvata itseä muulle ryhmälle tai ryhmäläisen niin halutessaan kuvata

sen hetkistä tunnetta tai tunnetilaa. (Ekström ym. 2002, 239–240.)

Eräs kuvaa hyödyntävä vaihtoehto on elävän kuvan käyttö. Elävään kuvaan voi-

daan soveltaa samoja merkityksiä kuin kuvan käyttöön yleensä. (Ekström ym.

2002, 250.) Erilaisten toiminnallisesti käytettävien kuvakorttien avulla on mahdolli-

suus tuottaa omia tarinoita. Kuvakorteissa voi olla esimerkiksi erilaisia ilmeitä,

joiden avulla voidaan harjoitella tunnetilojen tunnistamista. (Linnainmaa & Mäki

2005, 46.)
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3.3.3 Sanat ja kirjoittaminen

Lukeminen ja kirjoittaminen eivät sinänsä ole terapiaa, mutta niillä voi olla tera-

peuttinen vaikutus. Vaikka runoutta ja kirjallisuutta ajateltaisiin taidemuotoina,

runo tai tarina voi silti olla yksilön näkökulmasta terapeuttinen, muutosta ja kasvua

edistävä. Runojen ja tarinoiden avulla abstraktit asiat voidaan tajuta konkreettisesti

ja elävästi. Vertauskuvin sanat muuttuvat kokemuksiksi. (Linnainmaa & Mäki

2005, 12–19.) Kirjoittaminen on vuorovaikutusta oman sisimmän tai muiden ihmis-

ten kanssa. Runot ovat kiteytyneitä ajatuksia, ja ne voivat olla hyvin vahvoja luku-

ja kirjoituskokemuksia. Runoissa on sekä symboliikkaa että rytmiä, jotka molem-

mat ovat vahvoja elementtejä. (Ekström ym. 2002, 253–265.)

3.3.4 Liike ja draama

Liikettä ja kehon kautta tapahtuvaa vuorovaikutusta voisi kutsua fyysiseksi viestin-

näksi, johon kuuluu muun muassa eleet, ilmeet, katsekontakti, liikkuminen ja kos-

ketus. Kuten muissakin luovissa ja elämyksellisissä menetelmissä, työskentelytapoja

ja keinoja hyödyntää kehoa ja liikettä vuorovaikutuksellisesti voi olla useita. Ke-

honkuva on osa ihmisen minäkuvaa, ja liikkeet ja kehollinen ilmaisu kertoo myös

osaltaan ihmisen käsityksestä itsestään. Liikunnan avulla voidaan vähentää ja hoitaa

ahdistusta, masennusta ja muita psyykkisiä oireita. Yhdessä liikkumisen avulla voi-

daan lisäksi harjoitella sosiaalisia rooleja ja opetella sosiaalisia tilanteita. Monille

yhdessä tekeminen ja liikkuminen voivat antaa keskustelu-tilannetta paremman

mahdollisuuden psyykkisen etäisyyden säätelyyn. (Ekström ym. 2002, 266–272.)

Lähtökohtana kehontuntemusharjoituksille skitsofreniapotilaiden kohdalla on ollut

sairauden toisinaan aiheuttamat kehontuntemushäiriöt, häiriöt kehonkielessä ja

liikuntakaavoissa, jolloin erilaisilla kehontuntemusharjoitteilla pyritään parantamaan

ihmisen kokonaiskuvaa kehostaan. (Lundin, ym. 1996, 61–62.)

Myös draamatyöskentely on hyvin käytännöllistä toimintaa. Draama mahdollistaa

itseilmaisun ja vuorovaikutustaitojen harjoittelun toiminnallisin keinoin. (Suihko

1999, 139.) Sosiodraama on ohjaajan johdolla tapahtuva luova ryhmäprosessi, jos-
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sa rooleihin eläytymisen ja niissä toimimisen kautta tutkitaan jotakin yhteisöllistä

ongelmaa, rakennetta tai tilannetta. Tarkoituksena on eläytyä, oivaltaa ja integroida

yhteistä kokemusta. Sosiodraamatyöskentelyssä tärkeimpinä käyttöaineksina ovat

yksilöiden elämys ja oivallus. Rooliharjoittelu helpottaa uusien toimintamallien si-

säistämistä. (Janhunen & Sura 2005, 15–22.) Sosiodraama ei vaadi ohjaajalta niin

paljon kuin psykodraama, jonka ohjaajalta voidaan jo edellyttää asianmukaista kou-

lutusta. Sosiodraama on hyvä keino opetella sosiaalisia suhteita ja taitoja sekä ke-

hittää luovuutta ja spontaania tapaa soveltaa uusia ratkaisuja havaittuihin käyttäy-

tymiskuvioihin ja rooleihin. (Kauppila 2005, 110.)

Draamassa on lukuisia työtapoja ja tekniikoita, joiden luonteva käyttö vaatii ohjaa-

jaltakin käytännön harjoittelua. Yleisimpiä ovat esimerkiksi erilaisten still-kuvien

rakentaminen ryhmälle annetun tunteen, tilanteen tai sanan perusteella. Myös pan-

tomiimi ja improvisaatio ovat yleisiä draamamenetelmiä. Vaikka draamatyöskentely

sopii periaatteessa kenelle tahansa, sen käyttöön voidaan suhtautua ennakkoluuloi-

sesti. Tällöin on hyvä lähteä rauhallisesti liikkeelle ja valita kulloinkin edellytysten

mukaiset sopivat ja tarkoituksenmukaiset keinot. (Ekström ym. 2002, 282–284.)

4.  VUOROVAIKUTUSRYHMÄ

4.1 Projektin tausta

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymään kuuluvan Päijät-Hämeen keskussairaa-

lan psykiatrian osasto 6 on 20-paikkainen suljettu psykiatrinen hoito- ja tutkimus-

osasto, jossa hoidetaan vakavista psykiatrisista häiriöistä kärsiviä potilaita. Osastol-

la on kuusi potilaspaikkaa myös kaksoisdiagnoosipotilaille, jolloin mielenterveys-

häiriön lisäksi hoidetaan potilaan päihdeongelmaa. Perustehtävänä osastolla on

potilaan tehokas kuntoutus siten, että potilas oppii omatoimisesti huolehtimaan

esimerkiksi itsensä ja ympäristönsä siisteydestä ja toimimaan tarkoituksenmukaises-
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ti erilaisissa päivittäisissä toiminnoissa ja sosiaalisissa tilanteissa. Kuntoutuksen

sisällöt ja tavoitteet sovitaan potilaskohtaisesti hoitoneuvotteluissa, joissa laaditaan

potilaille yksilöllinen hoitosuunnitelma. (Sarikka 2004.) Osastolla kuntoutuksen

tulisi palvella potilaiden parasta mahdollista fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä

siten, että toiminta on suunnitelmallista, hallittua ja turvallista sekä kunnioittaa po-

tilaan yksilöllisiä tarpeita. Kuntouttavan toiminnan tukemiseksi tulisi pyrkiä koko

osastolla vallitsevaan vahvaan ja kuntouttavaan ilmapiiriin. (Osasto 6:n toimintape-

riaatteet, työntekijän perehdytysopas)

Kokonaisvaltaiseen kuntoutukseen tähtäävälle toiminnalle on asetettu osastolla

seuraavanlaisia tavoitteita. Sen tulisi mm. edistää potilaiden sanallista ja sanatonta

vuorovaikutusta, edetä potilaan ehdoilla, olla säädettävissä yksilön tarpeiden ja

kykyjen mukaan sekä auttaa potilasta suuntautumaan tulevaisuuteen. Kokonaisval-

taisen kuntouttavan toiminnan tulisi myös painottua tekemisen prosessiin, tuottaa

potilaalle iloa, helpotusta, tyytyväisyyttä sekä virkistää ja rentouttaa. Kuntoutusta

tukevan toiminnan tavoitteena on lisäksi auttaa potilasta tunnistamaan, hallitsemaan

ja sietämään erilaisia tunteita.

Kokonaisvaltaista kuntoutusta tukevia toimintamuotoja osastolla ovat esimerkiksi

jokapäiväiset toimet, joihin lukeutuvat esimerkiksi itsestä huolehtiminen, vaate-

huolto, siivous, rahan käyttö, harrastukset, virkistys ja vapaa-aika, aikaan mukau-

tuminen ja sopimusten noudattaminen. Käytettyjä toimintamuotoja ovat myös kä-

dentaitoja harjaannuttavat toimet kuten käsityöt ja askartelu, sekä luovat, tutkivat

ja ilmaisevat toiminnat kuten kuvailmaisu, musiikki, kirjallisuus, liikunta ja rentou-

tus. Sosiaalisia taitoja harjaannuttavat ja harrastuksiin ohjaavat toimintaa ovat

draama, liikunta, erilaiset kerhot, projektit, retket ja tutustumiskäynnit.(Osasto 6:en

toimintaperiaatteet, työntekijän perehdytysopas)

Osaston kokonaisvaltaiseen kuntoutukseen tähtäävällä toiminnalla tuetaan potilai-

den selviytymistä arjessa. Potilaiden arki osastolla muodostuu osaksi aktivoivista

ryhmätoiminnoista, joissa potilailla on mahdollisuus harrastaa kuntoutumis-

suunnitelmansa mukaisesti esimerkiksi ulkoilua, liikuntasalipelejä, kuntosalilla

käymistä, ATK:ta, käsi- ja puutöitä, rentoutumista sekä musiikin kuuntelua. Lisäksi
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osastolla on toiminnassa suljettuja ryhmiä, kuten psykoedukatiivinen ryhmä, sosiaa-

listen taitojen ryhmä ja fysioterapiaryhmä. Näitä ryhmiä ohjaavat osastolla työsken-

televät hoitajat, osaston lääkäri, sosiaalityöntekijä, työtoiminnan ohjaaja tai fysiote-

rapeutti. Potilaiden kuntoutuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa voi-

daan hyödyntää myös osastolla työskentelevää toimintaterapeuttia.

Potilaiden toivomuksesta osastolla on mahdollisuus järjestää viikonloppuisin toi-

minnallisia ryhmiä, joissa voidaan esimerkiksi leipoa taikka pelata pelejä potilaiden

kiinnostuksen mukaisesti. Ryhmiin osallistumisen katsotaan tukevan potilaiden

toiminnallisuuden säilymistä ja sen lisäämistä, sekä näin olevan osa kuntoutumista.

Projektin alussa osastolla koettiin tarvetta kehittää osaston ryhmä-toimintaa moni-

puolisemmaksi ja lisätä osastolle potilaiden sosiaalisia taitoja ja itseilmaisua harjoit-

tavaa organisoitua toimintaa. Tällaista ryhmätoimintaa henkilökunnan mielestä ei

ollut suunnitelmallisesti toteutettuna tarpeeksi tarjolla. Toimintaa suunniteltaessa

työryhmän täytyy kuitenkin miettiä ketä toiminta palvelee ja millä tavalla, jotta

ryhmät suunnitellaan yksilöllisesti ja kuntouttavasti. (Sarikka 2004)

Olen musiikkiharrastukseni kautta kiinnostunut ihmisten tarpeesta itseilmaisuun ja

luovaan toimintaan, sekä taiteen käytöstä luovuuden ilmaisun välineenä. Kokemuk-

sieni ja lukemani perusteella olen todennut, että psyykkisesti sairastuneelta monesti

puuttuvat keinot toimia luovasti elämässään ja esimerkiksi psykoosiin sairastumi-

nen voi olla tällöin äärimmäinen luova keino käsitellä liian ahdistavaksi käynyttä

tilannetta. Kehittyneet ongelmanratkaisutaidot ovatkin esimerkki ihmisen kyvyistä

toimia luovasti elämässään. Uskon vahvasti, että ihminen tarvitsee luovuutta elä-

män vaikeiden asioiden käsittelyyn ja niistä selviytymiseen. Hoitotyössä voidaan

harjoittaa esimerkiksi musiikki-, kuvataide- sekä toimintaterapiaa tukemaan ihmi-

sen kykyä löytää itselleen sopivia keinoja luovaan toimintaan ja itseilmaisuun, eikä

tällöin asiakkaalta edellytetä erityisiä kykyjä tai taitoja.

Kokemukseni perusteella uskomukset näiden terapeuttisten menetelmien toteutta-

misessa vaadittavasta erityisosaamisesta, keinojen ja resurssien puute rajoittavat

luovien terapioiden monipuolista hyödyntämistä hoitotyössä. Vahalan mukaan suu-

rin este taidetoiminnan käytölle asiakastyössä ei ole osaamisen tai resurssien puute,
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vaan enemminkin uskalluksen puute. Tällöin työntekijä on ehkä arka oman osaami-

sensa suhteen tai pelkää asiakkaan passiivisuutta. (Vahala 2003, 6.)

4.2 Projektin tarkoitus ja tavoitteet

Projektin tarkoituksena oli suunnitella ja perustaa osastolle ilmaisupainotteinen ja

vuorovaikutustaitoja harjoittava ryhmä, jonka toiminnalla voidaan antaa keinoja

psykiatrisen kuntoutujan itseilmaisun ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Pro-

jektin tarkoitus oli hyödyntää musiikki- ja kuvataideterapioiden kaltaisista erityis-

osaamista vaativista terapiamuodoista toiminnallisia ja ilmaisullisia menetelmiä,

joita on mahdollista tuoda osastolle hoitotyön osaksi. Toiminnallisen ryhmän to-

teuttamisessa oli mahdollista tarkastella luovien sekä ilmaisuvoimaisten työmuoto-

jen käyttömahdollisuuksia sairaalaympäristössä osana psykiatrista kuntoutustyötä.

Projektityöni lähtökohta oli luovissa ja toiminnallisissa menetelmissä sekä niiden

käyttömahdollisuuksissa mielenterveystyössä ilman terapiakoulutusta. Projektin

tavoitteena oli kehittää osasto 6:en ryhmätoimintaa monipuolisemmaksi ja tuoda

ryhmien toteuttamiseen uusia menetelmiä. Toiminnan jatkuvuuden tukemiseksi

projektin tavoitteena oli muodostaa osastolle kirjallinen hoitotyön malli ryhmän

toiminnasta, johon on koottu ryhmäkerroilla käytetyt menetelmät vaihtoehtoineen.

Perustetun ryhmän tarkoituksena oli tarjota potilaille luovuutta, itseilmaisua ja vuo-

rovaikutustaitoja harjoittavaa toimintaa. Toiminnallisen ryhmän tavoitteena oli tu-

kea ja harjoittaa potilaiden luovuutta, itseilmaisua ja vuorovaikutustaitoja sekä sen

myötä tukea heidän kokonaisvaltaista kuntoutumistaan. Ryhmän kokoontumisker-

tojen sisältöihin vaikuttivat taideterapeuttiset lähestymistavat, jotka painottivat

toimintojen ilmaisullista puolta terapeuttisuuden sijasta. Ilmaisuun painottuvalla

lähestymistavalla haluttiin, että toiminta pysyy käytännönläheisenä ja hoitotyönteki-

jän toteutettavissa olevana toimintana.
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Toiminnalliset menetelmät eivät välttämättä ole terapiaa vaikka ne voivat olla tera-

peuttisia. Tällöin toimintojen tehtävänä on muun muassa lisätä potilaiden onnistu-

misen kokemuksia. Potilaat harjoittelivat itseilmaisua vertaisryhmässä esimerkiksi

kuvallisin, sanallisin, sekä musiikillisin keinoin. Tällaista toimintaa oli esimerkiksi

musiikista ja kuvista keskusteleminen tai niiden tuottaminen, erilaiset draama- ja

kehonkäyttöharjoitukset, kirjalliset harjoitteet sekä yhdessä pelaaminen. Ryhmän

toimivuuden turvaamiseksi pyrin kehittämään monipuolisia ja vaikeusasteeltaan

erilaisia toiminta-muotoja, joihin potilaat saivat myös itse valitsemalla vaikuttaa.

Perustetun ryhmän toiminnan tavoitteet määräytyivät potilaiden mielenterveyden ja

toimintakyvyn tason, keskeisten ongelmien, mutta myös potilaiden taitojen ja kiin-

nostuksen mukaan. Yleiset tavoitteet ryhmän toiminnalle olivat potilaiden itseilmai-

sun ja itsetuntemuksen kehittyminen, toisten ihmisten ymmärtämisessä, hyväksymi-

sessä, sekä vuorovaikutustaidoissa kehittyminen. Ryhmän tehtävänä oli auttaa psy-

kiatrista kuntoutujaa parantamaan vuorovaikutustaitojaan sekä auttaa ryhmään

osallistuvia elämänhallinnassa ja oman persoonallisuuden eheyttämisessä. Tavoit-

teena oli myös auttaa psykoottisluontoisesta sairaudesta kärsivää kuntoutujaa

orientoitumaan vertaistukitoimintaan, ehkäistä sairastumiseen monesti liittyvää

syrjäytymistä sekä yleensäkin lisätä ihmisen kykyä toimia tarkoituksenmukaisesti

ryhmän ja yhteisön jäsenenä.

4.3 Projektin kohderyhmä ja hyödynsaaja

Kehittämisprojektin kohderyhmänä olivat osasto 6:en potilaat ja henkilökunta.

Kaikilla osaston potilailla on taustalla vakava psyykkinen häiriö, johon potilaan on

arvioitu tarvitsevan kuntoutusta psykiatrisella suljetulla osastolla. Tavallisesti osas-

ton potilailla hoidettavat häiriöt ovat ylittäneet akuuttivaiheen ja ovat useimmiten

laadultaan psykoottisia. Yhdistävää tekijää on vaikea rajata tarkemmin, sillä osas-

ton potilaat ovat sairastavuudessaan ja kuntoutumisvaiheessaan eritasoisia. Projek-

tityön yhteydessä ryhmään osallistujia nimitetään yleisesti psykiatrisiksi kuntoutu-

jiksi.
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Vuorovaikutuksellisen ryhmätoiminnan suunnittelun ja toteutuksen oli tarkoitus

palvella osasto 6 ryhmätoiminnan ja hoitotyön kehittämistyötä, koska henkilö-

kunta otti osaa kehitystyöhön ja toteutukseen asettamansa ohjausryhmän muodos-

sa. Kehitystyölle voidaan pitää tunnusomaisena myös sitä, että kohderyhmänä sekä

hyödynsaajana ovat yhtä lailla sekä henkilökunta että potilaat.

Opinnäytetyössäni tarkoitan yleisesti ryhmällä potilaille tarkoitettua ryhmää. Viita-

tessani henkilökunnan muodostamaan ryhmään, puhun ohjaus- tai suunnitteluryh-

mästä.

4.4  Projektiorganisaatio ja toteutusstrategia

Toteutin projektin yhdessä osasto 6:en henkilökunnan kanssa loppukeväästä ja

kesällä 2007, ja kehittämistyön pohjalta käynnistyvän ryhmän toiminta alkoi heinä-

kuussa 2007. Kehittämistyötä varten osastolle perustettiin ohjausryhmä, jonka

kanssa päätettiin yhteisillä kokoontumiskerroilla alkavan toiminnan kohderyhmä,

ryhmäkertojen sisältö ja tarkoitus, ryhmän toimintatavat, ohjaustoiminnan tehtävät,

vastuunjako ja käytettävissä olevat resurssit sekä ryhmätoiminnan arviointi. Ryh-

män toiminnan suunnittelussa huomioitiin kevään 2006 osastolla kertaluontoisesti

toiminut vuorovaikutusryhmäkokeilu, lähinnä ennakoimalla ryhmän mahdollisia

riskitekijöitä. Tällöin ryhmäkokeilu suunnattiin osaston kaksoisdiagnoosipotilaille,

ja se kokoontui suljettuna ryhmänä yhteensä seitsemän kertaa keskimäärin viikon

välein. Uusi vuorovaikutusryhmä päätettiin suunnitella soveltuvaksi myös muille

osastolla hoidettaville potilaille, mikä osaltaan yksinkertaisti ja laajensi tavoit-

teidenasettelua. Toimintaa oli uudessa ryhmässä tarkoitus suunnitella monipuoli-

semmaksi.

Ryhmän toimintaa arvioitiin ohjaajien kesken väliarvioissa sekä jokaisen ryhmän

kokoontumiskerran jälkeen mukana olleiden työntekijöiden kanssa. Jatkuva arvi-

ointi on kehittämistyölle erittäin tärkeää, ja potilaille annettiin siksi mahdollisuus
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antaa palautetta ryhmäkerroista ja omasta toiminnastaan jokaisen kokoontumisker-

ran lopuksi sekä kirjallisesti viimeisellä kokoontumiskerralla.

4.5 Projektin suunnittelu ja aikataulu

Projekti sai alkunsa kysyessäni opinnäytetyön aihetta osasto 6:lta, jossa olin sopi-

nut aloittavani kesäaikaisen työsuhteen. Ilmeni, että osastolla oli tarvetta uuden

ryhmän suunnittelulle, jonka mahdollisesta toimintamuodosta aiempi vuorovaiku-

tusryhmä-kokeilu oli jättänyt alustavan idean. Ensimmäinen henkilökunnan ko-

koontuminen järjestettiin osasto 6:lla huhtikuussa 2007, jolloin paikalla olivat lisäk-

seni osaston lääkäri, osastonhoitaja sekä apulais-osastonhoitaja. Tällöin suunnitel-

mana oli alustavasti kartoittaa osapuolten käsityksiä projektin pelisäännöistä. So-

vimme projektin toteuttamisesta ja tämän jälkeen kävin projektisuunnitelman viral-

lisesti läpi henkilökunnalle osaston kehittämispäivänä toukokuussa 2007 ja se sai

ylihoitajan myöntämän tutkimusluvan (Liite1.)

Projektin suunnittelutyölle varattiin tämän jälkeen aikaa noin 1 ½ kuukautta, jonka

jälkeen ryhmätoiminnan toteutusvaiheen oli tarkoitus alkaa. Ryhmää varten koot-

tiin ohjausryhmä, joka alun perin oli 7-henkinen. Aikataulujen yhteensovittamisen

hankaluudesta seurasi kuitenkin, se että ohjausryhmä pienentyi nelihenkiseksi

suunnitteluryhmäksi. Ryhmää alettiin suunnitella yhdessä suunnitteluryhmän jäsen-

ten kanssa kesäkuussa 2007, jolloin mietittiin vielä yhdessä määritelmä ja tavoitteet

alkavalle ryhmätoiminnalle, päätettiin ryhmäkertojen sisällöistä, aikatauluista, osal-

listujista, ohjaajien työnjaoista, materiaaleista ja tila-varauksista.
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4.6 Projektin toteutus

Ryhmään valittiin kuusi osallistujaa, joiden ryhmään osallistumisesta osaston lääkä-

ri teki virallisen arvion ja päätöksen. Ryhmäläisistä kolme oli miehiä ja kolme nai-

sia, ja heidän ikänsä vaihteli 19:sta 45:een. Sukupuolten samansuuruisella määrällä

arvioitiin olevan tasapainottava vaikutus, ikäeroilla ei arvioitu olevan negatiivista

vaikutusta. Ryhmä kokoontui heinä-elokuun aikana yhteensä kuusi kertaa viikon

välein. Yksi ryhmäkerta kesti keskimäärin 60 minuuttia. Ryhmän sisällön toteutuk-

seen varattiin aikaa noin 45 minuuttia, sekä 15 minuuttia ryhmäkerran arviointia

varten.

Ryhmää varten paikalla olivat ohjaajina itseni lisäksi joku suunnitteluryhmän jäse-

nistä. Hänen roolinsa ryhmässä oli havainnoida tilannetta, sekä auttaa käytännön

järjestelyissä. Hän myös auttoi ryhmäläisiä ja osallistui keskusteluun tarvittaessa.

Vastuuohjaajana vastasin ryhmäkertojen valmistelusta, toteutuksesta, ryhmässä

ohjauksesta ja arviointikeskustelun johtamisesta.

Jokaisella kerralla oli aiheena erilainen teema, ja ryhmäkerran lopussa käytiin kulu-

nutta kertaa läpi suullisesti. Ryhmäkerran jälkeen paikalla olleet ohjaajat arvioivat

vielä suullisesti keskenään ryhmäkertaa, joista tiivistin itselleni lyhyet muistiinpanot.

Muistiinpanoja käytin henkilökohtaisena apukeinonani ryhmän tulevien kertojen

suunnittelun sekä lopullisen toiminnan arvioinnin tukena. Suullisesti kävimme läpi

ryhmäkerran onnistumista kokonaisuutena, vallinnutta tunnelmaa, sekä ryhmäläis-

ten toimimista ryhmänä ja yksilönä. Ryhmäläisten tuotosten analysointi ei ollut ta-

voitteissamme. Tarkkaileva ohjaaja arvioi jokaisen ryhmäläisen itsenäistä sekä ryh-

mässä työskentelyä. Ryhmäkerran jälkeen kävimme vielä yhdessä läpi, olimmeko

tehneet samankaltaisia huomioita. Havaintokeskustelussa keskustelimme, olimme-

ko saavuttaneet tavoitteemme kyseiselle kokoontumiskerralle. Pohdimme, mihin

asioihin tulisi mahdollisesti kiinnittää huomiota seuraavien kokoontumiskertojen

aikana.
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4.6.1 Ryhmäkerrat

Aloituskerta

Ryhmä aloitti toimintansa 6.7.2007, jolloin ryhmä kokoontui ensimmäisen kerran

aloitusinfoon. Ryhmäläisiä oli tiedotettu alkavasta ryhmästä noin viikkoa aiemmin,

jolloin heille oli myös alustavasti kerrottu ryhmän toiminnasta ja tarkoituksesta.

Aloitusinfossa toivotettiin ryhmäläiset tervetulleiksi uuteen ryhmään, kerrottiin

ryhmän toiminnasta ja tarkoituksesta, ja heille myös kerrottiin toimintakokeilusta

opinnäytetyöprojektina. Aloituskerran tarkoituksena oli nostattaa positiivista ryh-

mähenkeä ja tutustuttaa ryhmäläisiä toisiinsa. Osa heistä oli tutustunut jo toisiinsa

paremmin osastolla, mutta tarkoituksena oli, että kaikki saisivat tasapuoliset lähtö-

kohdat ryhmässä toimimiseen. Ryhmäläiset esittelivät itsensä ja kertoivat itsestään

toisilleen aloituskerran aikana, lopuksi käytiin läpi ryhmäläisten ajatuksia ja odo-

tuksia ryhmän suhteen. Ohjaajan tehtävä oli luoda positiivisia odotuksia ryhmäläi-

sille, ja motivoida ryhmään sitoutumisessa.

Toinen ryhmäkerta – aiheena musiikki

Ryhmä kokoontui seuraavan kerran viikon päästä, jolloin oli ensimmäinen varsi-

nainen ryhmäkerta. Tällöin ryhmän teemana oli musiikki ja kokoontumiskerta jär-

jestettiin psykiatrian osastojen musiikkitila Rälläkässä. Kerran tarkoituksena oli

tuottaa paperille jotakin kuunnellun musiikin herättämien mielikuvien perusteella.

Toteutusta ei ollut sen enempää rajattu, vaan ryhmäläiset saivat itse valita, miten

halusivat itseään paperille ilmaista. Mukaan oli varattu värikyniä, lyijykyniä, vesi-

värejä ja paperia. Valitun musiikin oli tarkoitus muodostaa kolme erityylistä ja eri

tunnelmaa sisältävää osiota, jotka muodostaisivat kokonaisuuden. Ryhmäläiset

valitsivat erilaisia tapoja toimia, ja tuotoksissa näkyi sekä kuvataidetta että kirjoi-

tettua tekstiä. Musiikki katkaistiin hetkeksi osioiden välillä, jotta ryhmäläisillä oli

hetki aikaa tehdä tuotoksensa loppuun. Seuraavassa musiikkiosiossa tekijällä oli

mahdollisuus jatkaa jo tehtyä tuotosta tai aloittaa uusi. Lopuksi keskusteltiin mu-

siikin kautta syntyneistä tunnelmista ja siitä, miten ne näkyivät ryhmäläisten tuotok-

sissa. Jokainen sai kertoa sen verran kuin halusi, ja ryhmäläiset saivat valita, palaut-
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tavatko työnsä ohjaajille ryhmäkerran lopuksi. Lopuksi arvioitiin yhdessä ryhmä-

kerran onnistumista suullisesti.

Kolmas ryhmäkerta – aiheena kuvat

Kolmannella kokoontumiskerralla ryhmän aiheena olivat kuvat. Ryhmäkerran tar-

koituksena oli kuvista kertominen sekä niiden tunnelmista ja heränneistä ajatuksista

keskusteleminen. Ryhmäläisiä oli valmisteltu kertaa varten kertomalla, että mukaan

sai tuoda myös henkilökohtaisia valokuviaan tai löytämiään lehtikuvia mikäli tahtoi.

Osa ryhmäläisistä toikin mukanaan omia valokuvia. Ryhmäkerta aloitettiin esitte-

lemällä kuvia toisille ja kertomalla niistä. Mukaan oli varattu myös yleisiä lehtiku-

via, joista muutkin saivat valita itselleen mieluisia kuvia ja kertoa niistä. Ryhmäläi-

set saattoivat kertoa, mitä kuvassa tapahtui, mutta osa myös innostui sijoittamaan

kuvan tapahtumat omaan elämäänsä ja keksivät kuvitteellisen kuvaan liittyvän tari-

nan. Lopuksi kaikki valitsivat ohjaajan tuomista kuvista itselleen kaksi mielenkiin-

toisinta, ja esittelivät ja kertoivat kuvista vuorollaan muulle ryhmälle. Ennen ryh-

mäkerran päättymistä käytiin jälleen ryhmäläisten tunnelmia läpi ja samalla kerrot-

tiin myös seuraavan kokoontumiskerran aiheesta.

Neljäs ryhmäkerta – aiheena sanat

Neljännen ryhmäkerran aihealueena olivat sanat, ja sen tarkoituksena oli sanojen

avulla kuvailla ja muodostaa kokonaisuuksia. Ryhmäkerran aluksi ryhmäläisille

jaettiin paperia ja kyniä ja he saivat tehtäväkseen kirjoittaa paperille oman nimensä,

jonka jälkeen jokaisesta etunimen kirjaimesta oli tarkoitus kehittää itseen liittyvä

sana. Ryhmäläiset keksivät itseään kuvailevia adjektiiveja ja substantiiveja, ja vuo-

rollaan kertoivat, mitä sanoilla tarkoittivat. Lämmittelyn jälkeen lattialle asetettiin

sanakortteja, jota ryhmäläisten annettiin rauhassa tutkia ja sen jälkeen muodostaa

niistä ajatus- ja lausepätkiä sekä runoja. Tehtävää sai tehdä pareittain sekä yksin, ja

kaksi ryhmäläistä päättikin tehdä tehtävän parityönä. Lopuksi ryhmäläiset lukivat

ääneen tuotoksensa, ja he saivat myös kertoa mitä lauseilla taikka runoillaan halu-
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sivat sanoa. Ryhmäläisiä kannustettiin hienovaraisesti kommentoimaan myös tois-

tensa ajatuksia. Kolmantena harjoituksena ryhmäläiset saivat valita sanoista ja val-

miista sana-kuva-korteista itselleen tärkeitä sanoja, ja avata niiden merkitystä vuo-

rollaan muille ryhmäläisille. Lopun palauteosuudessa käytiin ryhmäkerran tunnel-

mia ja mahdollisesti vaikeita osioita läpi.

Viides ryhmäkerta – aiheena draama ja liikunta

Viidennen kokoontumiskerran aiheena oli draama ja liikunta. Psykiatrian osastojen

liikunta-sali Hälläkässä tapahtuneella ryhmäkerralla oli tarkoituksena ilmaista itseä

kehon ja liikkeen kautta, sekä ottaa myös fyysistä kontaktia muihin ryhmäläisiin.

Kerta aloitettiin lämmittely-harjoituksella, jolloin kaikki istuivat ensin piirissä ja

vuoroin ojennettiin kuvitteellista lahjaa, pehmopalloa, seuraavalle piirissä istuvalle.

Jokainen sai vuorollaan kertoa, mitä hänen lahjansa sisälsi, ja sen jälkeen antaa lah-

jan toiselle. Lahjan antamisen jälkeen jatkettiin samassa ringissä kasvonilmeiden ja

katsekontaktin harjoittelua valitsemalla piiristä toinen ryhmäläinen, jota katsottiin

silmiin. Tällöin kasvoilla tuli olla ensin vihainen ilme, jonka jälkeen ilmeen saanut

otti kasvoilleen saman ilmeen ja jatkoi katsomalla silmiin taas seuraavaa valitse-

maansa ryhmäläistä. Vihaisen ilmeen jälkeen lähdettiin kierrättämään hymyilevää

ilmettä.

Ilmeiden ja tunnelman lämmittelyn jälkeen siirryttiin kehonkieliharjoitukseen, jonka

avuksi taustalle laitettiin soimaan rytmikästä musiikkia. Ryhmäläiset ohjattiin käve-

lemään liikuntasalissa valitsemaansa suuntaan niin kuin he normaalisti kävelisivät.

Tämän jälkeen ohjaaja antoi ajoittain käskyjä, miten seuraavaksi tulisi kävellä, ku-

ten isosti, pienesti, laiskasti, nopeasti, aaltoilevasti jne. Tarkoituksena oli myös,

etteivät ryhmäläiset kävelisi toistensa perässä, vaan kohtaisivat kävellessä toisiaan.

Harjoitusten jälkeen jatkettiin normaalia kävelyä, ja uusi ohje oli kätellä jokaista

vastaantulijaa ja sanoa samalla tervehdys hänelle. Näin harjoiteltiin fyysistä kontak-

tin ottoa toiseen ryhmäläiseen.

Tehtävän jälkeen siirryttiin seuraavaan osioon, johon avuksi otettiin ohjaajan teke-

mät kortit. Jokaisessa kortissa oli lause ja suluissa tunne, jota tuli ilmaista lausetta
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sanoessa. Ryhmäläisten tehtävänä oli kulkea toisten ryhmäläisten joukossa ja esit-

tää lause vastaantulijalle kyseistä tunnetta mukaillen. Kun ryhmäläinen oli esittänyt

lausettaan kaikille ryhmäläisille, tuli etsiä lauseen pari, eli se ryhmäläinen, jonka

lause tuntui sopivan oman lauseen asiayhteyteen. Kun oma pari oli löytynyt, lauseet

esitettiin parin kanssa vielä kertaalleen muille ryhmäläisille. Tämän harjoituksen

jälkeen pelattiin vielä erät polttopalloa ja koripalloa. Pelien tarkoituksena oli vielä

hioa ryhmän toimintaa yhtenäiseksi, ja olla samalla rentouttavaa toimintaa. Pelien

jälkeen pidettiin loppurentoutus, jossa ryhmäläiset saivat maata patjoilla valojen

himmetessä, rauhallisen musiikin soidessa taustalla ja ohjaajan antaessa rentou-

tusohjeita. Rentoutuksen päätyttyä käytiin lopuksi jälleen suullista palautetta ker-

rasta ryhmäläisten kesken läpi.

Viimeinen palautekerta – Tehdään yhdessä

Viimeinen ryhmäkerta oli virallinen palautekerta, jonka aiheena oli tehdä yhdessä

jotakin. Aluksi ryhmäläiset saivat täytettäväkseen kirjalliset palautekyselyt, joihin

he saivat antaa ryhmäkerroista ja ryhmän kokonaisuudesta kirjallista palautetta.

Tämän jälkeen yhteisen tekemisen kohteeksi muodostui palautelakana, jota ko-

koonnuttiin maalaamaan lämpimänä kesäpäivänä ulos nurmikolle. Lakanaa varten

mukana oli sormivärejä, joita käyttäen ryhmäläiset saivat vapaasti maalailla lakanal-

le. Ryhmäläisiä pyydettiin muistelemaan ja kuvailemaan vuorovaikutusryhmää la-

kanalle, ja ikään kuin esittelemään sitä samalla muille osaston potilaille. Lakanalle

muodostuikin käsiä ja maisemakuvia, sekä ryhmän aihealueisiin liittyviä symboleja.

Lopuksi lakanalle mietittiin ryhmää kuvaileva nimi, ja Sanoista tekoihin -nimi sai

enemmistöltä kannatuksen.

 5 TOIMINNAN VAIKUTUKSET JA HYÖTY

Tässä projektityössä kulkivat rinnakkain kaksi ryhmää, projektin kulusta vastannut

ohjaus/suunnitteluryhmä, sekä toiminnan suunnittelun tuloksena syntynyt potilas-
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ryhmä. Euroopan komissio on julkaissut projekteja ja toimenpideohjelmia koskevia

laatu-standardeja (European Comission 1997b, 22–27), joissa arvioinnin tekijöitä

kehotetaan kiinnittämään projektin arvioinnissa huomiota muun massa projektin

suhteeseen yhteisön toiminnan päämääriin, tehokkuuteen, vaikuttavuuteen, hyödyl-

lisyyteen, kestoon ja pysyvyyteen. (Jalava & Virtanen 1998, 170–173.)

Perustetun potilasryhmän jäsenille kerroin projektityön kehittämis- sekä opinnäyte-

työtarkoituksesta jo ennen ryhmän aloituskertaa, jolloin kävin henkilökohtaisesti

keskustelemassa ryhmäläisten kanssa ja tiedustelemassa heidän osallistumishaluk-

kuuttaan. Kaikki lähtivät ryhmän toteuttamiseen vapaaehtoisesti, vaikka sitoutu-

misvelvollisuutta painotettiin.

Palaute

Yksi paljon käytetty menetelmä projektin arvioimiseksi on palautteen kerääminen

projektin kohderyhmältä. Toisaalta arvioinnin toteuttamisen oikea ajoitus on myös

tärkeää, jotta toiminnan todelliset vaikutukset olisivat näkyvillä. (Paasivaara, Su-

honen, Nikkilä, 2008, 144.)

Toiminnan vaikutusten ja hyödyn kartoittamiseksi suunnittelu-ryhmä piti erityisen

tärkeänä suullisen ja kirjallisen palautteen (liite 2) saamista potilailta. Palautteen

saaminen oli kuitenkin vaihtelevaa, ja esimerkiksi suullisen palautteen antamiseen

heti ryhmäkerran lopuksi saattoi vaikuttaa eri tekijöitä. Suullisen palautteen anta-

minen taikka oman toiminnan arvioiminen muiden ryhmäläisten läsnä ollessa saattoi

olla haastavaa ja luoda paineita. Ketään ei kuitenkaan painostettu esimerkiksi arvi-

oimaan omaa tai ryhmän toimintaa, vaan palautekierros oli lähinnä vapaamuotoinen

tilanne, jossa kartoitettiin yleisesti ryhmäläisten tunnelmia ja heränneitä ajatuksia.

Yleisesti suulliset palautteet olivat positiivisia. Omien taitojen arvioiminen voi olla

haasteellista mutta myös hyvin antoisaa, kun ryhmäläiset oppivat tuntemaan pa-

remmin itseään ja toisiaan. (Toikka & Toikka 2006, 33.)
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Kirjallinen palaute (liite 2) kerättiin viimeisen kerran lopuksi avointen kysymysten

muodossa. Tällöinkin osoittautui kirjallisen palautteen antamisen vaikeus, ja joihin-

kin kysymyksiin jäi osalta ryhmäläisistä vastaamatta. Kysymykset koskivat yksitel-

len jokaista ryhmäkertaa, pyydettiin arviota omasta suorituksesta sekä arviota ryh-

män kokonaisuuden onnistumisesta. Osa ryhmäläisistä antoi kirjallisessa palauttees-

saan runsaitakin vastauksia, osan palaute taas oli hyvin lyhytsanaista. Ongelmaksi

pohdittiin myös aikaväli, joka kerroista oli jo ollut. Ryhmäläisten eräs ehdotus oli-

kin, että myös kirjallisen palautteen olisi voinut kysyä jo ryhmäkerran lopussa, jol-

loin asiat olivat vielä tuoreessa muistissa. Pääosin ryhmäläisten palaute oli kirjalli-

sessa palautteessa positiivista, kehitysehdotuksia ryhmäläiset eivät juuri antaneet.

Ryhmässä keskustelu oli osalle luonnollisempaa kuin toisille, mutta hyväksyvä ja

kannustava ilma-piiri sai jokaisen myös osallistumaan yleiseen keskusteluun. Osa

ryhmäläisistä saattoi avautua kertomaan elämästään enemmänkin ryhmätilanteissa

ja se oli myös sallittua asiallisuuden rajoissa.

Potilaat

Ryhmässä potilaat saivat mahdollisuuden kehittää itseilmaisuaan vertaisryhmässä

vaihtoehtoisin luovin menetelmin, harjoittaa sosiaalisia kontakteja ja kehittää kans-

sakäymistä toistensa kanssa. Suunnitteluryhmän kanssa arvioituna projekti onnistui

odotusten mukaisesti, ja jopa jossain määrin yli odotusten. Ryhmäkerroilla pidettiin

mahdollisena, että toiminta voi epäonnistua jos esimerkiksi ihmiset vetäytyvät, ei-

vät sitoudu ryhmään tai kieltäytyvät annetuista tehtävistä. Sen varalta suunniteltiin

myös mahdollisuuksia joustaa toiminnassa sekä keinoja kannustaa osallistumiseen.

Osallistuminen oli kuitenkin niin aktiivista, että joka kerta ryhmän toteuttaminen

onnistui, muutamilla kerroilla pienemmälläkin osallistujamäärällä. Ryhmäläiset osal-

listuivat aktiivisesti toimintaan jokainen omalla valitsemalla tavallaan, eikä kieltäy-

tymisiä näin tullut. Ryhmäkertojen alussa oli huomattavissa jännittämistä ja jähme-

yttä lähteä mukaan toimintaan, mutta yleensä jonkun ryhmäläisen aloitteesta myös

muut tulivat mukaan.

Myös Hyppönen ja Linnossuo ovat huomanneet, että osallistujien epävarmuus saat-

taa tulla esille vetäytymisenä ja välinpitämättömyytenä, jolloin tukea voidaan etsiä



28

samoin ajattelevista tai auktoriteeteista. (2002, 9-10.) Kannustamalla ryhmäläisiä

valitsemaan itselleen sopivia toimintamuotoja saatiin jokainen osallistumaan ryh-

mäkertojen toteutussisältöön. Myös selkeästä ja tarvittaessa kertaavasta ohjeistuk-

sesta katsottiin olevan hyötyä tehtävien ymmärtämisessä. Ryhmäläisten osallistumi-

nen toimintaan oli koko projektin kannalta olennaisin onnistumisen tekijä ja mah-

dollisti sen etenemisen.

Ryhmäkerroilla osallistujille pyrittiin tarjoamaan virikkeellistä toimintaa, joka mah-

dollisesti auttoi heitä käsittelemään asioitaan ja toimimaan uudella tavalla. Pari-

työskentelyillä ja kontaktiharjoituksilla pyrittiin madaltamaan kynnystä toimia yh-

teistyössä ja vuorovaikutuksessa toisten kanssa.  Ohjauksessa pyrittiin kannusta-

vaan ja hyväksyvään asenteeseen, sekä tarvittaessa ohjaaja myös näytti omalla toi-

minnallaan esimerkkiä ja pyrki näin madaltamaan osallistumiskynnystä.

Ryhmäläisten palautteissa mainittiin hyvänä asiana ryhmässä muun muassa itsensä

kohtaamista, sanojen monipuolista käyttämistä, sanallista ilmaisua, päivärytmiin

tullutta muutosta, ajatusten vapautumista ja rentoutumista, rohkaisevuutta, inspi-

roitumista sekä muistojen heräämistä. Yleisesti toiminta arvioitiin olleen tasapainoi-

sesti sekä helppoa että haastavaa. Omaa toimintaa arvioitiin yleisesti hyväksi, myös

ryhmähenkeä ja muiden mukavuutta kehuttiin. Osa koki kuitenkin toiset ryhmäläi-

set paikoin haastavina. Esiintymisjännitystä koettiin esimerkiksi, mikäli ei ollut ai-

emmin tutustunut muihin ryhmäläisiin osastolla ollessa. Ryhmäläiset kannattivat

ajatusta järjestää vastaavaa toimintaa osastolla jatkossakin.

Potilailta saatua myönteistä palautetta ryhmästä voi pitää olennaisena osana projek-

tin onnistumista. Vaikka monessa kohtaa tekemiseen ja sen arviointiin liittyi suulli-

nen ilmaisu, sen annettiin edetä potilaan ehdoilla. Vaihtoehtoisia ilmaisutapoja etsi-

vän ryhmätoiminnan arvioinnissa voi toisaalta olla kyseenalaista juuri sanallisen ja

kirjallisen palautteen korostaminen, mutta muihin vaihtoehtoisiin tapoihin kerätä

palautetta, esimerkiksi tulkinnoilla ja johtopäätöksillä, ei tässä tapauksessa katsottu

olevan mahdollisuutta. Toiminnan kannalta olennaisinta oli kuitenkin tekemisen

prosessi. Tämän ryhmän osallistujien kyvyt sanalliseen ilmaisuun toisaalta mahdol-

listivat myös sanallisen palautteen keräämisen.
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Osasto

Toiminta suunniteltiin ja toteutettiin siten, että sitä voitaisiin alkuperäisten suunni-

telmien mukaisesti jatkossa hyödyntää osaston toiminnassa. Projektin todellista

hyötyä osastolle voidaan arvioida vasta tulevaisuudessa, mikäli projektin tuottamat

toimintatavat vakiintuvat hoitotyön osaksi.

Suunnitteluryhmä arvioi, että toiminta oli kokonaisuudessaan onnistunutta, ja ryh-

män kaltaista toimintaa voisi järjestää osastolla tulevaisuudessakin. Kirjallisen oh-

jeen (Liite 3) tuottamisen lisäksi, toimintaa voidaan tukea jakamalla suunnittelu-

ryhmän kokemuksia ryhmän toiminnasta. Palautteen keräämistä arvioitiin voitavan

vielä kehittää. Yksittäisten potilaiden kohdalla tavoitteiden arviointiin ei tähdätty

missään projektin vaiheessa, mutta yleiset tavoitteet projektiryhmälle arvioitiin to-

teutuneiksi.

Ryhmän toiminnassa huomioitiin toteutuneiksi myös osastolle asetetut yleiset ko-

konaisvaltaista kuntoutusta tukevat toiminnan tavoitteet, joita olivat muun muassa

sanallisen ja sanattoman vuorovaikutuksen edistäminen, mahdollisuus edetä poti-

laan ehdoilla, olla säädeltävissä yksilöllisten tarpeiden mukaan, painottua tekemi-

seen, jossa prosessi on tärkeämpi kuin lopputulos, tuottaa iloa, helpotusta, tyyty-

väisyyttä, virkistymistä ja rentoutumista, sekä auttaa tunnistamaan, hallitsemaan ja

sietämään erilaisia tunteita. (Sarikka 2004.)

Henkilökunta

Projektin suunnitteluryhmälle ryhmän toteutus tarkoitti mahdollisuutta osallistua

työpaikkansa kehitystyöhön. Ohjausryhmästä kutistunut suunnitteluryhmä toimi

projektin toteutuksen suunnittelussa aktiivisesti työaikansa joustamissa rajoissa

sekä sitoutui projektin toteutusvaiheeseen osallistumalla vuorollaan ryhmäkertoihin

ja käymällä palautekeskusteluja projektivastaavan kanssa. Se, kuinka kattavan ku-

van projektin kokonaisuudesta suunnitteluryhmä sai, jäi kyseenalaiseksi. Osaltaan
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tässä oli syynä yhteisen ajan vähyys, mikä taas on muiden työtehtävien ja vuoro-

työn takia ymmärrettävää. Projektiorganisaation kannalta toimeksiannon onnistu-

minen on sidoksissa siihen, miten organisaatio ymmärtää projektin kokonaisuuden

hallinnan. (Jalava & Virtanen 1998, 114.) Ohjausryhmää pienempi suunnitteluryh-

mä todettiin kuitenkin toimivammaksi ja arviointia helpottavammaksi vaihtoehdok-

si, kuin jos ryhmän ohjaajan lisäksi joka kerralla olisi ollut eri tarkkaileva ohjaaja.

Projektin vetäjä

Projektivastaavana, opinnäytetyöntekijänä ja tulevana sairaanhoitajana ryhmän

suunnittelu ja toteutus toivat itselleni haastetta mutta myös onnistumisen kokemuk-

sia. Oli hienoa nähdä oman suunnittelun ja tehdyn työn toteutumista ja myönteisesti

asennoituneita ryhmäläisiä. Sain runsaasti kokemusta ja koin kehittyväni ammatilli-

sissa ohjaustehtävissä. Projektivastaavana oleminen tuotti kokemattomuuteni takia

suurimmat vastoinkäymiset, ja suuri vastuu projektin eteenpäin viemisestä työryh-

mänä tuntui melko hankalalta. Toisaalta projektin läpikäyminen ja kehittämistarpei-

den huomioiminen yleensäkin projektityöskentelyä ajatellen voivat toimia tulevai-

suudessa suurena apuna toiminnan varsinaiselle kehitykselle. Selkeä työnjako ja

osallistuvat henkilöt olisi hyvä selvittää heti projektin lähtötilanteessa, jotta etene-

minen, sovitut asiat ja tavoitteet pysyisivät jokaisella mielessä. Projektin suunnitte-

lussa ja toteutuksessa onnistuttiin kuitenkin pysymään aikataulussa.

6 POHDINTA

Koin projektin toteutusvaiheen ja ryhmän ohjaajana toimimisen koko opinnäyte-

työni mielekkäimmäksi osuudeksi. Alan kirjallisuudessa korostetaan ohjaajan roolia

ryhmien vetämisessä. Toiminnallinen työskentely vaatii ohjaajalta omistautuneisuut-

ta, asiaan perehtymistä ja kykyä eläytyä ohjattaviensa tuotoksiin. Oma innostunei-

suus ei pelkästään riitä osallistujien ohjaamiseen, vaan siihen tarvitaan myös koulu-

tusta ja näkemystä maailmasta. Ennen kuin ohjaaja pystyy ymmärtämään muiden

tulkintaa asioista, täytyy hänen olla tietoinen omista tuntemuksista ja kokemuksis-

ta. Jokainen ohjaaja saa kuitenkin olla oma persoonansa. Tärkeää on kuitenkin hal-
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lita vuorovaikutustaitoja, joihin sisältyy osallistujien kuunteleminen ja heidän käy-

tettävissään oleminen. (Vehkalahti 2006, 42–43.)

Ohjaajalla on merkityksellinen rooli toiminnan ohjauksessa. Hänen tehtävänään on

saada osallistujista esiin erilaisia tunteita ja näkökulmia sekä kannustaa niiden hen-

kilökohtaiseen ilmaisuun. Hän ei kuitenkaan anna valmiita vastauksia tai luo tilan-

teita, vaan ohjaa osallistujia itse vaikuttamaan tapahtumien kulkuun. Toiminnallis-

ten menetelmien kautta on mahdollista saada kaikkien osallistujien ajatuksia esille,

mikä edesauttaa ryhmän toimintaa. Osallistujat ovat oman kokemuksensa asiantun-

tijoilta, ja ohjaaja vain mahdollistaa toiminnan. Hän luo puitteet vuorovaikutukselle

ja innostaa ryhmän jäseniä osallistumaan. (Hyppönen & Linnossuo 2002, 12.)

Pyrin ohjaajana olemaan tasapuolinen, innostava ja hyväksyvä. Toivoin osaltani

luoneeni ryhmäläisille sellaiset puitteet toimia, että heillä oli turvallinen olo ryhmäs-

sä eikä kukaan tuntenut itseään painostetuksi toimintaan. Pyrin antamaan jokaiselle

mahdollisuuksia ilmaista itseään sekä halutessaan olemaan ilmaisematta. Ryhmäko-

ko oli sellainen, että osallistujia pystyttiin huomioimaan yksilöllisesti ja tasapuoli-

sesti. Riittävä ja ennakoiva tiedottaminen ryhmästä ja sen tarkoituksesta tuki poti-

laiden itsemääräämisoikeutta, sitoutumista painotettiin, mutta osallistuminen oli

silti vapaaehtoista.

Ryhmäläiset tiesivät tekemästäni opinnäytetyön osuudesta etukäteen, jolloin heille

korostettiin yksityisyyden suojaa ja mahdollisuutta anonyymiin palautteeseen.

Ryhmäläiset olivat myös tietoisia, ettei heidän tuotoksiaan käytetty osastolla tapah-

tuvan muun hoitotyön osana tai arviona, ainoastaan ryhmään osallistuminen notee-

rattiin. Terveydenhuollossa itsemääräämisoikeus merkitsee potilaan oikeutta osal-

listua itseään koskevaan päätöksentekoon, jota varten hän tarvitsee riittävästi tietoa

tilanteesta ja eri vaihtoehdoista. Eettinen toimintatapa sisältää potilaan arvostamista

ja huomioon ottamista sekä kannustamista vastuun ottamiseen omasta hyvinvoin-

nistaan. (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992), ETENE.)

Ryhmän suunnittelussa luin alan kirjallisuutta ja käytin taustatukena luovista ja toi-

minnallisista menetelmistä kertovia oppaita. Näitä ovat muun muassa Hanna-Maria
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Vahalan toimittama Elämän kevät- Luovuuden kautta kasvuun (2003), joka on

tarkoitettu taiteen käytön ja toiminnan ohjauksen käsikirjaksi eri muodoissaan sosi-

aali- ja hoitotyön, sekä kuntoutuksen ja opetustyön toimijoille.  Sen kaikki kirjoit-

tajat ovat toimineet Sininauhaliiton järjestämässä ja terveysministeriön rahoittamas-

sa Elämän kevät- projektin taidetoimintaryhmissä ohjaajina vuosina 2002–2003.

Toinen alan opas oli Kati ja Päivi Toikan (2006) Ratkaisuna ryhmä-toiminta- väli-

neenä vuorovaikutus. Löytöretki luoviin ryhmätoiminnan menetelmiin, jossa tar-

kastellaan erityisesti kouluihin suunnattua projektityötä. Luovien ja toiminnallisten

menetelmien käytöstä mielenterveystyössä ja erityisesti erilaisissa ryhmissä on tehty

jonkin verran opinnäytetöitä ja laadullista tutkimusta.

Projektin tuotoksena syntyneen kirjallisen työmallin on tarkoitus tukea ryhmän

toiminnan jatkuvuutta. Toisaalta tulee muistaa, että vaikka olisi helpompaa noudat-

taa ennakolta suunniteltua rakennetta tai runkoa orjallisesti, voi olla kuitenkin he-

delmällisempää vastata myös potilaiden odotuksiin ja jakamisen tarpeisiin. (Kos-

kisuu 2004, 169.) Tällöin ryhmä elää ja joustaa tilanteiden ja osallistujien mukana

jatkossakin.



33

LÄHTEET

Ahlfors, L. & Saarikoski, M. & Sova, Ina. 1992. Psykiatrinen auttamistyö. Toinen

uudistettu painos. Tampere: Tammer-Paino Oy.

Ahonen, H. 1993. Musiikki, sanaton kieli – Musiikkiterapian perusteet. Loimaan

kirjapaino. Loimaa

Ahonen, H. 1994. Taide psykososiaalisen työn välineenä. Pohjois-Karjalan am-

mattikorkeakoulu. Joensuu.

Ahonen, H. 1997. Löytöretki itseen. 2.painos. Tampere: Tammer-Paino.



34

Bardy, M. & Känkänen, P. 2005. Omat ja muiden tarinat. Ihmisyyttä vaalimassa.

Stakes. Helsinki.

Ekström, M., Leppämäki, P., Vilen, L. 2002. Vuorovaikutuksellinen tukeminen

sosiaali- ja terveysalalla. WSOY. Helsinki.

Hentinen, H., Mantere, M. & Rankanen, M. Taideterapian perusteet. 2007. Kus-

tannus Oy Duodecim. Helsinki.

Hämäläinen, J. 1999. Johdatus sosiaalipedagogiikkaan. Kuopio: Kuopion yliopis-

ton julkaisu.

Hyppönen, M. & Linnosuo, O. 2002. Zip, Zap ja Boing, Leikkejä ja muita toimin-

nallisia menetelmiä. Lasten keskus: Saarijärven offset.

Jalava, U. & Virtanen, P. Tietoa luova projekti. Polku oppivaan organisaatioon.

1998. Tammer-Paino Oy, Tampere

Janhunen, T. & Sura, S. (toim.) 2005. Miten käytän toiminnallisia menetelmiä?

Psykodraaman ohjaajat kertovat. RT-Print Oy. Pieksämäki.

Jauhiainen, R. & Eskola, M. 1994. Ryhmäilmiö. Perustietoa ryhmän käytöstä ja

ryhmätyöstä sosiaalityöhön sovellettuna. WSOY. Juva.

Kauppila, R. 2005. Vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot: vuorovaikutusopas opetta-

jille ja opiskelijoille. PS-Kustannus. Helsinki. Opetus 2000.

Keränen, E. 2001. Luovuus ja toiminnallisuus sosiaalialan työssä. Teoksessa Ke-

ränen, E., Nissinen, P., Saarnio T. & Salminen, M. Sosiaalialan työn uudet

ulottuvuudet. Tammi. Helsinki.

Kiviniemi, L., Läksy, M-L., Matinlauri, T., Nevalainen, K., Ruotsalainen, K., Sep-

pänen, U-M & Vuokila-Okkonen P. 2007. Minä mielenterveystyön tekijä-

nä. Edita Prima Oy. Helsinki.



35

Koskisuu, J. 2003. Oman elämänsä puolesta. Mielenterveyskuntoutujan työkirja.

Mielenterveyden keskusliitto ry:n julkaisu. Edita prima Oy. Helsinki.

Koskisuu, J. 2004. Eri teitä perille. Mitä mielenterveyskuntoutus on? Helsinki: Edi-

ta Prima Oy.

Känkänen, P. 2006. Lapset ja sosiaalityö. Kohtaamisia, menetelmiä ja tiedon uudel-

leenarviointia. PS- kustannus. Jyväskylä.

Lehtinen, V. & Alanen, Y. 1989. Sosiaalipsykiatria. Painokaari Oy. Helsinki.

Lehtonen, K. 1989. Musiikki terveyden edistäjänä. WSOY, Juva.

Linnainmaa, T & Mäki, S. 2005. Hoitavat sanat. Opas kirjallisuusterapiaan. Duo-

decim. Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä.

Lundin, L., Malm, U. & Rutz, W. 1996. Asiaa skitsofreniasta omaisille ja ammatti-

laisille. 2. uudistettu painos. Omaiset mielenterveystyön tukena, Uuden-

maan yhdistys. Helsinki.

Lääkintöhallituksen julkaisuja No 103. 1987. Skitsofreniaan sairastuneen hoito ja

kuntoutus. Valtion painatuskeskus. Helsinki.

Mäkipää, P. 1996. Elokuvaterapia eli elävän kuvan hoidollisesta käytöstä. Kuu-

Maa. Kuusankoski

Niemistö, R. 1998. Ryhmän luovuus ja kehitysehdot. 2. painos. Helsingin yli-

opiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus. Tampere.

Paasivaara, L., Suhonen, M. & Nikkilä N. Innostavat projektit. 2008. Suomen sai-

raanhoitajaliitto Ry, Helsinki.

Salo-Chydenius, S. 1992. Toimintaterapia mielenterveystyössä. Valtion painatus-

keskus. Helsinki.



36

Suihko, K. 1999. Pedagoginen draama sosiaalisten roolien oppimisen välineenä.

Lehtonen, J & Lintunen, J. (toim.) 1999. Kirjoituksia ilmaisukasvatuksen

alalta 2. Draama.  Kokemus. Elämys. 3.painos. Jyväskylä. Jyväskylän yli-

opiston täydennyskoulutuskeskus ja opettajankoulutuslaitos.

Tikkanen, T. 1998. Psykoterapiaopas, monta tietä itsetuntemukseen ja iloon.

WSOY, Juva.

Toikka, K & Toikka, P. 2006. Ratkaisuna ryhmätoiminta- välineenä vuorovaiku-

tus. Vantaan kaupunki, Urban 2- yhteisöaloiteohjelma 2001-2006. Eri-

koispaino Oy, Helsinki.

Vahala, H-M. 2003. Elämän kevät – Luovuuden kautta kasvuun. Gummerus Kir-

japaino Oy. Jyväskylä.

Vehkalahti, R. 2006. Leikkivä teatteri. Opas teatteri-ilmaisun ohjaajalle. Lasten

Keskus, Helsinki.

Muut lähteet:

ETENE. Eettinen neuvottelukunta. Terveydenhuollon yhteinen arvopohja, eettiset

tavoitteet ja periaatteet, 2001.

http://www.etene.org/dokumentit/EteneFIN.pdf

Ruddy R & Milnes D. Art therapy for schizophrenia or schizophrenia-like illnesses.

Cochrane Database of Systematic Reviews 2005,

Issue 4. Art. No.: CD003728. DOI: 10.1002/14651858.CD003728.pub2.

http://www.etene.org/dokumentit/EteneFIN.pdf


37

Ruddy R & Dent-Brown K. Drama therapy for schizophrenia or schizophrenia-like

illnesses. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007,

Issue 1. Art. No.: CD005378. DOI: 10.1002/14651858.CD005378.pub2.

 Sarikka, A. 2004. Psykiatrian tulosalueen johtajan toimintaohjeet osasto 6:lle.

(26.3.2004)

Osasto 6:n toimintaperiaatteet. Uuden työntekijän perehdytysopas.

LIITTEET

LIITE(2)

VUOROVAIKUTUSRYHMÄN PALAUTE

8.8.2007



38

1. Musiikki (kuunnellun musiikkikoosteen tunnelmien mukana piirtämi-

nen, maalaaminen ja kirjoittaminen)

Arvioni kerrasta:

__________________________________________________

__________________________________________________

______________________

2. Kuvat (omista kuvista kertominen, kuvien tunnelmista ja heränneistä

ajatuksista keskusteleminen)

Arvioni kerrasta:

__________________________________________________

__________________________________________________

______________________

3. Sanat (itsensä kuvaileminen, lausepätkien muodostaminen sanoista,

elämän tärkeistä asioista kertominen apusanoja käyttäen)

Arvioni kerrasta:

__________________________________________________

__________________________________________________

______________________

4. Draama ja liikunta (ilmeiden, tunnetilojen, kehonilmaisun ja vuoro-

vaikutustaitojen harjoitteleminen erilaisten tehtävien avulla, yh-

dessä pelaaminen ja rentoutuminen)

__________________________________________________

__________________________________________________

________________________

5. Tehdään yhdessä (lakanan taiteileminen)
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Arvioni kerrasta:

__________________________________________________

__________________________________________________

______________________

Mikä ryhmässä oli minulle helpointa/mikä haastavinta?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

______________________

Miten itse toimin ryhmässä/miten koin muut ryhmäläiset?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_________________________________

Vastasiko ryhmä odotuksiani/mitä kaipaisin lisää?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_________________________________

Miten mieltä olin ohjaajan toiminnasta ryhmässä?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_________________________________
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Vapaa tila:

Miltä tuntui? Miten ryhmä vaikutti minuun? Mitä ajatuksia heräsi?

Löysinkö jotain uutta asiasta, itsestäni tai toisista? Plussat ja miinuk-

set? Kannattaako tällaista ryhmätoimintaa järjestää osastolla jatkos-

sakin?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________

KIITOS KUN ANNOIT PALAUTETTA!

HYVÄÄ SYKSYÄ!

T. jENNy

LIITE(3)

VUOROVAIKUTUSRYHMÄ

AIKATAULU JA RYHMÄKERTOJEN SISÄLTÖ

Ryhmä:

4-6 osallistujaa, 2 ohjaajaa
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6 kertaa suljettuna ryhmänä, 1. kerta alkuinfo ja suunnittelukerta, viimeisellä

kerralla palauteosuus, kokoontuu keskimäärin kerran viikossa

kesto noin 60 minuuttia, josta vartin verran aikaa keskustelulle ja palautteelle

kokoontumispaikka kulmahuone, Rälläkkä, Hälläkkä, tai vaihtoehtoisesti ulko-

na

ohessa esimerkkejä, mitä kerrat voisivat vaihtoehtoineen mahdollisesti sisältää,

mielikuvituksen käyttö ja joustavuus on kuitenkin suotavaa

toiminnan tarkoitus olla luovuutta, itseilmaisua ja sosiaalisia taitoja harjoittavaa

1. KERTA

Ryhmän aloituskerta, kerrotaan ryhmästä, sen säännöistä ja sisällöstä

Annetaan ryhmäläisten ehdottaa kertojen sisältöä

Motivoidaan ryhmäläisiä osallistumaan ja luodaan myönteistä henkeä

2. kerta     – MUSIIKKI

Taustalla soi kolme tunnelmaltaan erilaista kappaletta jonka herättämien mieli-

kuvien pohjalta ryhmäläiset voivat vapaasti assosioida maalaten, piirtäen tai kir-

joittaen.

Soitetaan tai lauletaan yhdessä

Kuunnellaan ja keskustellaan musiikista

3.  kerta    – KUVALLINEN ILMAISU

Ryhmäläiset valitsevat mieleisiään kuvia, joiden herättämistä ajatuksista keskus-

tellaan

Ryhmäläiset tuovat kuvan tai valokuvan jostakin asiasta tai ihmisestä, ja kerto-

vat kuvasta

Piirretään tai maalataan annetusta aiheesta

4. kerta  - SANAT
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Ryhmäläiset muodostavat oman nimensä kirjaimista itseään kuvaavia sanoja ja

adjektiiveja.

Muodostetaan valmiista sanoista lauseenpätkiä, ajatelmia tai runoja yksin tai

yhdessä, luetaan runoja

Valitaan itselle merkityksellisiä sanoja korteista ja kerrotaan niiden merkityksis-

tä toisille

(Elämän tärkeät asiat- Tunne-, sekä itse tehdyt sanakortit voivat olla tässä apuna)

5. kerta – DRAAMA JA LIIKUNTA

Harjoitellaan kasvonilmeitä leikin avulla ’ns. heitetään hymy toiselle’ ja vasta-

vuoroisesti omaksutaan toisen kasvonilme

Liikutaan ympäriinsä eri tavoin ohjaajan antamia ohjeita mukaillen

Harjoitellaan jonkun lauseen sanomista yhdistämällä se tunteeseen, harjoitellaan

lausekorttien avulla ja etsitään omaa lausetta täydentävä pari

Harjoitellaan katsekontaktia ja tervehtimistä eri tavoin/ pantomiimiharjoituk-

sia/tilanneimprovisaatiota

Pelataan jotakin joukkuepeliä, tehdään rentoutumisharjoitus

6. kerta – TEHDÄÄN YHDESSÄ!

Leivotaan!

Pelataan!

Mennään retkelle/Tutustutaan ympäristöön!

Annetaan ryhmälle nimi ja imago: esim. palautelakana, kuvanäyttely…
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