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SYTYKE
- Ekspressiivisen taideterapian menetelmiin pohjautuva työpaja LounaisSuomen SYLI ry:n toiminnassa

Tässä artikkelissa kerron Turun ammattikorkeakoulun kulttuurialan ylempään
ammattikorkeakoulututkintoon opinnäytetyökseni toteuttamastani kehittämishankkeesta.
Kehittämishankkeenani toteutin ekspressiivisen taideterapian menetelmiin pohjautuvan
SYTYKE-työpajan osana Lounais-Suomen SYLI ry:n toimintaa. Lounais-Suomen SYLI ry on
syömishäiriöitä sairastavia sekä näiden läheisiä edustava yhdistys, joka tarjoaa vertaistukea ja
koulutusta.

SYTYKE-työpajan tavoitteena oli tarjota siihen osallistuville turvallinen tila kohdata tunteitaan ja
käsitellä valitsemiaan teemoja taidelähtöisin keinoin. Se suunniteltiin tiiviissä yhteistyössä Lounais-Suomen SYLI ry:n sekä ohjaajaparini Henna Uusilehdon kanssa. Työpaja toteutui ensin pilottina syksyllä 2017, ja se kehittyi edelleen kevään 2018 aikana. Keräsin keväällä 2018 toteutetun työpajan ohessa aineistoa osallistujien työpajakokemuksista haastattelemalla sekä kyselylomakkeilla, joita osallistujien oli mahdollista täyttää työpajan ulkopuolella. Aineistoa apuna käyttäen tarkastelen niitä kokemuksia, joita SYTYKE-työpajan toteuttaminen on tuottanut.
Opinnäytetyössäni tarkastelen valittujen taidelähtöisten menetelmien soveltuvuutta
ryhmätyöskentelyyn yhdistyksen toiminnassa. Vertaan toimintaamme taidelähtöistä työskentelyä
käsittelevään kirjalliseen materiaaliin pyrkimyksenäni syventää ammatillista ajatteluani ja
osaamistani taiteen soveltajana eri konteksteissa. Opinnäytetyöni punaiseksi langaksi muotoutuu
projektin kautta tapahtuneen oman ammatillisen kehittymiseni reflektointi.
Loppupäätelmänä totean SYTYKE-työpajan soveltuvan matalan kynnyksen yhdistyksen
toimintaan, joka suuntaa tukipalvelujaan syömishäiriötä sairastaville ja näiden läheisille.
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SYTYKE
- An artworkshop applying expressive arts therapy–methods that was part of the
activities of South West Finland Association for Eating Disorders, called SYLI.
In this article I tell about the developmental project that I carried out as my Master of Arts –thesis
at Turku University of Applied Sciences, Department of Culture, degree programme of applying
Arts during the years 2017 and 2018. The developmental project was called SYTYKE, a workshop
applying expressive art therapy –methods and it was part of the activities of South West Finland
Association for Eating Disorders, called SYLI. The South West Finland SYLI represents people
who suffer from eating disorder and people who are their close relatives or loved ones. The association offers peer support and information.
The target of the SYTYKE workshop was to offer a safe place for participants to meet feelings
and deal with optional themes by art-based means. It was planned in close co-operation with the
South West SYLI association and with my peer counsellor Henna Uusilehto. The workshop was
first realized as a pilot project in autumn 2017 and it was developed further in spring 2018. It was
also in spring 2018 that I collected material from participants´ experiences by interviewing and by
using questionnaires, that participants could also fill outside the workshop. Through the collected
material I view the experiences that the realization of the workshop brought out.
In my thesis I study how the chosen art-based methods are suited for groupwork in the association´s activity. I reflect our activity in the light of literary material that deals with art-based work.
My aim is to deepen my professional thinking and skills, when I apply art in different contexts. The
reflection on my professional development that happened during the project becomes the thread
of my thesis.
As the conclusion I mention that the SYTYKE –workshop is capable of being adapted to the needs
of a low threshold association that offers support services to persons suffering from eating disorder and also to the people near them.
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1

JOHDANTO

Tarkastelen opinnäytetyössäni ekspressiivisen taideterapian menetelmiin pohjautuvan
SYTYKE-työpajan soveltuvuutta Lounais-Suomen SYLI ry:n toimintaan. Lounais-Suomen SYLI ry tarjoaa vertaistukea syömishäiriön kohdanneille. Taidelähtöiselle toiminnalle pohjautuvan työpajan toteuttamiseen kehittämishankkeenani Lounais-Suomen
SYLI ry:lle minua motivoivat omakohtaiset positiiviset kokemukseni taiteen tekemisestä
syömishäiriöstä toipumisen tukena. Sain myös kehittämishankkeeni kautta tilaisuuden
kehittyä taiteen soveltamisen ammattilaisena yhdistäen osaamistani.
Kehitimme SYTYKE-työpajatoimintaa yhdessä ohjaajaparini Henna Uusilehdon sekä
Lounais-Suomen SYLI ry:n työntekijän Sami Heimon kanssa. Toimintaympäristönämme
oli Lounais- Suomen SYLI ry. Työpaja toteutettiin yhdistyksen toimitiloissa viiden tapaamiskerran kokonaisuutena. Yksi kokoontuminen kesti 2,5 tuntia. SYTYKE-työpaja ryhmä
kokoontui kerran viikossa. Ryhmä oli avoin kaikille kiinnostuneille aikuisille, mutta markkinointia suunnattiin pääasiassa yhdistyksen asiakkaille. Työpaja toteutettiin ensin pilottina lokakuussa 2017 ja järjestettiin uudelleen keväällä maaliskuussa 2018. Jälkimmäisestä työpajakokonaisuudesta keräsin tutkimusaineistoa palautelomakkeilla, haastatteluilla, päiväkirjaamalla ja dokumentoimalla teoksia valokuvaamalla. Pidimme myös
Henna Uusilehdon kanssa kaksi itsearviointipalaveria, kerran molempien SYTYKE-työpajojen jälkeen, jotka raportoin ja joita käytän osana toiminnan arviointia opinnäytetyössäni. Toiminnan kehittämisen ohessa kävimme Lounais-Suomen SYLI ry:n työntekijän
Sami Heimon kanssa palautekeskusteluja työpajojen jälkeen. Raportoin työpajatoiminnasta ja sen sujumisesta myös suullisesti yhdistyksen hallituksen kokouksissa.
Kehittämishankkeessani toteutetun soveltavan laadullisen tutkimuksen tarkoitus on
avata sitä, millainen merkitys työpajalla oli siihen osallistuneille ja kuinka voisimme kehittää työpajatoimintaamme jatkoa ajatellen, mikäli se ylipäätään koettiin hyödyllisenä tai
mielekkäänä. Vastaan ydinkysymykseeni kuvailemalla mahdollisimman tarkasti työpajan
toteutusprosessia ja tutkimalla sen ohessa keräämääni haastatteluaineistoa. Reflektoin
omaa kokemustani työpajan ohjaajana sekä sitä, millä tavoin kehittämishankkeessani
osaamiseni taiteen soveltajana syveni.
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Tässä opinnäytetyön tekstiosuudessa kuvailen ensin työpajan toteuttamisen lähtökohtia,
toimintaympäristöä sekä valitsemiani menetelmiä, joita perustelen myös muuta teoriaaineistoa vasten.
Seuraavassa luvussa esittelen työskentelyprosessia SYTYKE-työpajassa ja käsittelen
keräämääni haastatteluaineistoa. Tarkastelen myös omaa kehittymistäni kuvataiteilijana
taiteen soveltamisen ammattilaiseksi. Lopuksi muodostan yhteenvedon johtopäätöksistäni.
Kirjallisen opinnäytetyöni avainlähde on Taideterapian perusteet (Hentinen, Mantere &
Rankanen 2007). Ajatteluuni on viime vuosien varrella vaikuttaneet merkittävästi myös
seuraavat teokset; Mihalyi Csikszentmihalyin Flow (1990) inspiroi minua intensiiviseen
luovaan toimintaan. Timo Klemolan liikunnan fenomenologiaa tarkasteleva teos Liikunta
tienä kohti varsinaista itseä (1994) avasi itselleni uudenlaisen näkökulman kehollisiin kokemuksiin ihmisen kasvuprosessissa. Martti Lindqvistin Auttajan varjo (1990) on ollut
yhtenä peilinä taideterapian ohjaajan roolia hahmottaessani. Toimintaani uudessa työroolissa ja sen eettistä pohjaa on vahvistanut myös teos Eettinen herkkyys ammatillisessa toiminnassa (Juujärvi, Myyry & Pesso 2007). Toimintaympäristössäni työskentelyyn ja vertaiskohtaamisia varten tukea on löytynyt Syömishäiriöliiton julkaisemista materiaaleista, niistä merkittävänä etenkin Kohtaamisopas (Hasan, Lehtonen, Mikkilä, Näräkkä & Pitkänen 2018). Tutkimuksellisen otteen vahvistamiseen oivallisia opuksia ovat
olleet Hanna Vilkan Tutki ja Kehitä (2005), Tutkimusetiikan ABC (Mäkinen 2006), sekä
oman aihevalintani näkökulmasta etenkin Meri-Helga Mantereen kuvallisen ilmaisun tapahtumia ja kokemuksia käsittelevästä tutkimuksesta kertova teos Mielen kuvat (1991).
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2 LÄHTÖKOHDAT
Toimintaympäristönämme oli Lounais-Suomen SYLI ry, joka on matalan kynnyksen tuen
yhdistys syömishäiriöitä sairastaville, sairaudesta toipuville ja heidän läheisilleen. Se on
perustettu v. 1993 syömishäiriötä sairastavien läheisten toimesta. Yhdistys on yksi v.
2004 perustetun valtakunnallisen Syömishäiriöliitto-SYLI ry:n perustajajäsenistä. Yhdistys toimii osana syömishäiriöiden hoitokokonaisuutta ja tekee paikallista edunvalvontatyötä. Yhdistys tiedottaa toiminnastaan ja syömishäiriöiden erityispiirteistä toimialueellaan, johon kuuluu koko Varsinais-Suomi ja Satakunta. (Lounais-Suomen SYLI ry 2018).
Yhteistyö käynnistyi siitä, että otin maaliskuussa 2017 yhteyttä Lounais-Suomen SYLI
ry:hyn toimistoon. Kerroin olevani kiinnostunut tulemaan Työ ja Elinkeinotoimiston järjestämään työkokeiluun yhdistykselle. Kerroin myös, että minua kiinnostaisi mahdollisesti tehdä ekspressiivisen taideterapian ohjaajakoulutukseen liittyvän ohjausharjoittelun yhdistyksellä yhdessä opiskelukaverini Henna Uusilehdon kanssa syksyllä 2017.
Opiskelimme tuolloin Muurlan Opistolla ekspressiivisen taideterapian ohjaajiksi kaksi
vuotta kestävässä koulutuksessa, josta valmistuisimme helmikuussa 2017.
Ekspressiivinen taideterapia on monipuolista taidetyöskentelyä, jossa tunteita ja omaa
tarinaansa voi työstää taiteen keinoin. Kaksi vuotta kestäneessä ekspressiivisen
taideterapian ohjaajakoulutuksessa opimme mm. siitä, kuinka luoda turvallisia puitteita
ryhmätyöskentelylle, jotta taidetyöskentelyä voitaisiin käyttää voimauttavasti. Sellaisia
asioita olivat esimerkiksi työskentelyn lähtökohtien kirkastaminen itselle. Näihin kuului
esimerkiksi se, ettei työskentelyn tavoitteena ollut tehdä teknisesti taidokkaita teoksia,
vaan olennaisinta oli taidetyöskentelyssä tapahtuva prosessi. “On tärkeää, että terapeutti
ei salli katsottavan kuvan (tai ryhmässä olevan henkilön) tuomitsemista oikeaksi tai
vääräksi, hyväksi tai huonoksi, vaan pyrkii pitämään kuvan avoimena erilaisille mielikuville. Myöskään kuvasta nousevia erilaisia mielikuvia tai näkemyksiä ei arvoteta, vaan
sallitaan niiden olemassa olo. Itsen tai oman kuvan nähdyksi tuleminen voi antaa ymmärretyksi tulemisen ja läheisyyden kokemuksen. “(Rankanen 2007, 48). Tämän lisäksi
opimme työskentelymenetelmästä, työskentelyn aikatauluttamisesta ja ohjaamisessa
ohjeiden antamisen sanoittamisesta lähtien.
Koulutukseemme kuului aktiivinen oma ekspressiiviseen taidetyöskentelyprosessiin
osallistuminen. Sen pohjalta ryhmien ekspressiivisen taidetyöskentelyn ohjaaminen
tuntui

luontevammalta,

sillä

ymmärsimme
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vaikuttavia tekijöitä. “Taideterapeutin rohkaiseva ja taiteelliseen toimintaan avautumista
edistävä tehtävä kysyy taiteellisen toiminnan taitotietoa taiteessa.” (Mantere 2007, 12).
Sovimme Lounais-Suomen SYLI ry:llä alkuun kuukauden työkokeilujakson 27.3.30.4.2017, jota sen jälkeen jatkettiin vielä 31.5.2017 asti. Työkokeilun tavoite oli taiteen
keinojen käyttäminen hyvinvoinnin tukemisessa. Työkokeilun aikana tutustuin monipuolisesti yhdistyksen toimintaan, tutustuin sen asiakkaisiin ja liityin myös yhdistyksen hallitukseen. Tuona aikana suunnittelin myös SYTYKE-työpajaa. Kirjoitin työpajasta projektisuunnitelman ja esittelin sen yhdistyksen hallitukselle, joka hyväksyi ehdotukseni työpajan toteuttamisesta. Kirjoitimme Henna Uusilehdon kanssa yhdistyksen nettisivuille
blogitekstin SYTYKE-työpajasta ja työskentelystämme, jossa kuvailimme myös sitä keitä
me ohjaajat olimme. Loin työkokeilun aikana yhteistyössä Sami Heimon ja Henna Uusilehdon kanssa työpajan markkinointia varten sisältöjä, joita jaettiin sosiaalisessa mediassa ja painetuissa mainoksissa, sekä yhdistyksen jäsenkirjeessä. Markkinoin työpajaa
myös kiertämällä paikallisia matalan kynnyksen palveluita tarjoavien yhdistysten toimipisteitä vieden niihin julisteita kertoen samalla työpajasta ja mahdollisuudesta osallistua
siihen. Sellaisia olivat mm. Itu ry, Tyttöjen talo, Nuorten taide- ja toimintatalo Vimma,
Tsemppi-talo ja Nuorten kohtaamispaikka Toivo. Lähetin myös sähköpostitse tiedotteita
työpajasta eri yhdistyksille ryhmää varten luodusta yhdistyksen sähköpostitilistä käsin.
Ilmoittautuminen SYTYKE-työpajaan toteutui myös kyseisen sähköpostitilin kautta kesän
2017 aikana.
Yhdistyksellä oli ollut toiminnassaan muitakin toiminnallisia ja taidelähtöisiin menetelmiin
pohjautuvia ryhmiä, ja niistä oli saatu erittäin positiivisia kokemuksia. Tällaisia olivat mm.
Ääriviivoillani-ryhmä Turussa sekä tanssi- ja liiketerapeuttinen ryhmä Porissa. SYTYKEtyöpaja suunniteltiin yhteistyössä Lounais-Suomen SYLI ry:n kanssa, ja edellä mainittu
toteutunut toiminta ja niissä parhaaksi koetut käytännöt varmasti vaikuttivat osaltaan
suunnittelemamme toiminnan muotoiluun.
Työpajojen toiminnan sisällön suunnittelimme Henna Uusilehdon kanssa ekspressiivisen
taideterapian ohjaajakoulutuksemme sekä muun taiteellisen ammattiosaamisemme
pohjalta. Henna Uusilehdolla on taustallaan tanssi- ja liiketerapian perusopinnot sekä
hyvinvointialan koulutuksia, kuten hierojan ammattitutkinto ja lähihoitajan opintoja. Itselläni on pohjakoulutuksena kuvataiteilijan ammattikorkeakoulututkinto. Ekspressiivisen
taideterapian keskiössä on taidetyöskentely, ja sen voimauttavien mahdollisuuksien
hyödyntäminen. Terapia-sanalla viitataan tässä opinnäytetyössä itse taidetyöskentelyyn
ja

sen

terapeuttisiin

vaikutuksiin.
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työskentelyprosessi, valmis kuva ja kokemuksen jakaminen palvelevat terapeuttisia,
kuntouttavia ja voimaannuttavia pyrkimyksiä. Kaikella taiteella musiikista kirjallisuuteen
sekä kuvista draamaan ja tanssiin on kautta ihmiskunnan ollut milloin lohduttava ja
rauhoittava, milloin innoittava tai ymmärrystä ja yhteisyyttä luova psykososiaalinen funktionsa.” (Mantere 2007, 11).
SYTYKE-työpajan ryhmäkooksi rajautui kahdeksan henkilöä. Emme halunneet liian isoa
ryhmää, sillä oli tärkeää, että jokaiselle osallistujalle olisi tilaa ja aikaa esimerkiksi purkutilanteissa ryhmäkokoontumisten loppupuolella. Koin tärkeäksi myös, että ryhmä olisi ilmainen osallistujille, jotta siihen olisi mahdollisimman matala kynnys osallistua. Ryhmä
oli avoin kaikille kiinnostuneille aikuisille. Työpaja olisi kestoltaan viidestä 2,5 tunnin mittaisesta ryhmäkokoontumiskerrasta muodostuva kokonaisuus. Lounais-Suomen SYLI
ry maksoi taidetyöskentelyyn tarvittavat materiaalit ja tarjosi toimitilansa SYTYKE-työpajan käyttöön. Yhdistyksen kokoustilasta saikin pöytiä ja tuoleja siirtämällä mainion tilan
pienen ryhmän taide- ja liiketyöskentelyä varten.
Kevään aikana hain myös Turun ammattikorkeakouluun SYTYKE-työpajasta tekemälläni
projektisuunnitelmalla, sillä halusin siten nostaa toiminnan laadukkuutta ja luoda edellytyksiä jalostaa ja kehittää toimintaa edelleen työkokeilun ja Muurlan opiston ohjaajaharjoittelun jälkeen. Erityisen tärkeänä pidin toiminnan läpinäkyvyyttä soveltavan taiteen
alan eri ammattilaisille sen prosessivaiheessa, näin sain peilattua toimintaani muuhun
soveltavan taiteen alan toimintaan. Halusin myös syventää osaamistani soveltavan taiteen ammattilaisena, yhdistää osaamistani kuvataiteilijana, kuvataideohjaajana ja ekspressiivisen taideterapian ohjaajana.
Syyskuussa 2017 aloitin kulttuurialan ylemmän ammattikorkeakoulun soveltavan taiteen
opinnot Turun ammattikorkeakoulussa, joiden puitteissa pääsin kehittämään SYTYKEtoimintaa intensiivisellä ja ajankohtaisella otteella saaden sen kautta ikkunan myös muuhun soveltavan taiteen kehittämistoimintaan. Harjaannuin opinnoissa mm. projektinhallinnan menetelmien, kuten riskianalyysin teon ja rahoituksen suunnittelun sekä soveltavan taiteen kirjallisuuden tuntemisen suhteen. Opin myös soveltamaan tutkimusmenetelmiä toiminnan kehittämisessä ja tulin tietoisemmaksi kompetensseistani kuvataiteilijana. Ennen kaikkea sain keskustella muiden alan toimijoiden kanssa eettisistä kysymyksistä liittyen taidelähtöisen toiminnan viemiseen eri yhteisöihin. Ekspressiivisen taideterapian ohjaajakoulutuksen lisäksi toimintani nojautui kuvataiteilijan ammattiini, eikä minulla ole esimerkiksi sosiaalialan koulutusta, joten minulla heräsi paljon pohdintaa aiheesta. Olin työnkuvassani astumassa kuvataiteilijan taideprosessityöskentelystä kohti
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osallistujille voimauttavaksi tarkoitettua taideprosessityöskentelyn ohjaamista. Tähän liittyi uudenlaista vastuuta ja minun oli hahmoteltava toiminnalle sen eettiset ja käytännölliset raamit. Tähän hain tukea sekä ekspressiivisen taideterapian ohjaajakoulutuksesta,
kulttuurialan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon soveltavan taiteen opinnoista, että
Syömishäiriöliiton tarjoamista koulutuksista.
SYTYKE-työpajan käynnistämisen voimakkaimpana sisäisenä moottorina minulla toimivat omat kokemukseni ja usko taidetyöskentelyn mahdollisuuksiin tukea syömishäiriöstä
parantumisen prosessissa. “Taideterapian mahdollisuuksia kuvattaessa puhutaan usein
transformaatiosta siitä, miten vastoinkäymiset ja negatiiviset kokemukset on mahdollista
muuntaa siedettäviksi tai jopa myönteisiksi luovan prosessin keinoin” (Mantere 2007,
17). Mihaly Csikszentmihalyi perustelee teoksessaan Flow (1990,49) sitä, kuinka kokemukset, joissa saavuttaa flow-tilan, tekevät elämisestä mielekkäämpää ja vahvistavat
itsetuntoa. Omien kokemusteni mukaan taidetyöskentely tarjoavan erinomaiset raamit
flow - tilan kokemiselle, varsinkin jos taidetyöskentelyn ohjauksessa on otettu huomioon
edellytykset keskittyä työskentelyyn rauhassa. Intensiivinen taidetyöskentely tarjoaa tilaisuuden tarkastella sisäistä maailmaansa etäisyyttä saaneena. “Asiakas sekä työskentelee materiaalien parissa lähellä kuvaa, että katsoo ja tutkii kuvaansa etäämmältä,
ulkopuolelta. Kun kuvan merkitykset avautuvat ja emotionaalisuus muuttuu ymmärrykseksi, psyykkinen etäisyys kuvaan on saavutettu. Silloin jotain aikaisemmin ilmaisematonta ja artikuloimatonta on saanut symbolisen muodon.” (Rankanen 2007,48)
Kävin syyskuun aikana Syömishäiriöliiton järjestämän Vvokkis-vertaistukiohjaakoulutuksen, jossa opin lisää Lounais-Suomen SYLI ry:n tarjoamasta vertaistukitoiminnasta. Sain
eväitä siihen, kuinka ohjata yhdistyksen asiakkaille ryhmää vertaistaustan omaavana.
Vertaistukiryhmätoiminnan periaatteiden lisäksi oli tärkeää saada kuulla muiden kokemuksia vertaiskohtaamisista ryhmissä ja esimerkiksi siitä, kuinka ohjaajana saattoi jaksaa. Yhdistykseltä sain jatkuvasti rohkaisua ryhmän perustamiseen ja ohjaamiseen.
Mielestäni ekspressiivinen taideterapia sopii matalan kynnyksen tuen toimintaan, sillä
työskentely on asiakaslähtöistä, ja sen ohjaajina tehtävämme oli mahdollistaa terapeuttista taidetyöskentelyä, eikä tehdä diagnooseja. Mimmu Rankanen toteaakin teoksessa Taideterapian perusteet (2007,35), että “Asiakas nähdään kyvykkäänä tutkimaan
ja ymmärtämään omia sisäisiä prosessejaan taidetyöskentelyn ja kuvien avulla.” Taidelähtöinen asioiden käsittely on myös hyvin sensitiivistä, eikä toisille ryhmän jäsenille
tarvitse avata sanallisesti sitä mitä kuvissaan on käsitellyt. Asiat tulevat taiteen kautta
jollain tapaa sekä itselle että ryhmässä kohdatuiksi mikä jo usein tuottaa vahvan
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nähdyksi tulemisen kokemuksen. “Kuvia ei tarvitse selittää sanoin, ne vaikuttavat meihin
suoraan omalla kielellään. Taideilmaisu voikin olla suorempaa tai osuvampaa kuin
selittävät sanat. Taide tuokin terapiaan mahdollisuuden sanattomien kokemusten ilmaisuun, käsittelyyn ja jakamiseen.”. (Rankanen 2007, 42).
Syksyisen pilotti - työpajan jälkeen joulukuussa pidimme arviointi- ja jatkosuunnittelupalaverin työpajan ohjaajien ja yhdistyksen työntekijän kanssa. Keräsimme palautetta sähköpostitse syksyn työpajaan osallistuneilta. Pohdimme syksyn työpajan tuomia kokemuksia, annoimme toisillemme palautetta, löimme lukkoon päivämäärät ja muut alustavat kevään 2018 SYTYKE-työpajan toteutukseen liittyvät suunnitelmat, koskien mm. kehittämistyöhön liittyvää tutkimuksellista työtä. Laadimme suunnitelmien pohjalta uudet
materiaalit markkinointia varten ja kiersin jälleen Turun alueen matalan kynnyksen tuen
yhdistyksiä työpajaamme esitellen.
Kehittämistoimintaan liittyvää tutkimusta varten kirjoitin tutkimussuunnitelman, laadin tutkimuslupa-anomuksen tutkimustani varten, saatekirjeen ja tutkimukseen suostumuslomakkeen osallistujille (ks. liitteet), joissa kerroin työpajan ohessa toteuttamastani
tutkimuksesta, sen tarkoituksesta ja esittelin siinä käytetyt menetelmät. Selvitin myös,
että osallistuminen oli vapaaehtoista ja anonyymia, ja että aineisto hävitettäisiin sen
käsittelyn jälkeen.
Työpajamme toiminnan arviointia ja kehittämistä varten keräsin aineistoa maaliskuussa
2018 toteutuneesta SYTYKE-työpajasta haastattelemalla, päiväkirjaamalla ohjauskokemuksiani, lomakekyselyllä ja dokumentoimalla teoksia valokuvin. Pidimme Henna
Uusilehdon kanssa myös kaksi itsearviointi-palaveria; ensimmäisen työpajan toteuttamista ennen ja toisen sen jälkeen. Kävimme työpajan toteuttamisen jälkeen myös palautekeskustelun yhdistyksen työntekijän kanssa.
Keväällä 24.4.2018 osallistuin Syömishäiriöliiton järjestämille Lounais-Suomen SYLI ry:n
hallituksenkin jäsenille tarkoitetuille hallitusten koulutuspäiville Tampereella, joiden ohjelmaan kuului koulutusta EU:n tietosuoja-asetuksen uudistusten yhdistyksille aiheuttamista toimenpiteistä. Kehittämishankkeeni toteutus ajoittui samoihin aikoihin, kun uusi
asetus oli astumassa voimaan. Pohdin paljon tietoriskiasioita suunnitellessani kehittämishankettani ja sain koulutuksen kautta vahvistettua osaamistani tietosuojakäytäntöjen
suhteen, jotta voisin toteuttaa työpajan ohessa toteuttamani tutkimuksellisen osuuden
aineiston käsittelyn huolellisesti.
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3 SYTYKE-TYÖPAJA 2018
Kevään 2018 SYTYKE-työpajan teemana oli esiin tuleminen. Sen tavoitteita oli olla osallistujille rohkaiseva kokemus, joka kannusti itsensä kuunteluun ja vuorovaikutukseen
toisten kanssa. Jokainen harjoite oli suunniteltu suhteessa muihin harjoitteisiin, pohjustaen seuraavaa harjoitetta. Halusimme ohjauksessamme painottaa kuuntelemaan omia
rajojaan ja osallistumaan vain sellaisiin harjoitteisiin, jotka tuntuivat itsestä mielekkäiltä.
Toimintaan osallistuminen oli vapaaehtoista. Korostimme myös, että toisten ryhmäläisten työskentelyprosessia ei ollut tarkoitus analysoida, eikä arvottaa teoksia. Turvallinen
ryhmä toimisi itseilmaisun todistajana ja näin osaltaan saattaisi vahvistaa voimauttavaa
kokemusta.
“Ekspressiivisessä taideterapiassa työskennellään useiden eri taiteenlajien kanssa.
Asiakkaan ei tarvitse olla taiteellisesti lahjakas tai osaava. Taiteiden välisiin siirtymiin
kiinnitetään huomiota. Niinpä voidaan ensin esimerkiksi tehdä maalaus, josta kirjoitetaan
teksti, joka voidaan esittää draamana. Maalausta voidaan myös puhutella, tai se voidaan
soittaa, tai päinvastoin musiikki voidaan maalata kuvaksi. Kuva voidaan sitten vaikkapa
tanssia. Työskentely voi polveilla eri taiteiden välillä asiakkaan ilmaisutarpeen ja -tapojen
mukaan. Terapiassa voi myös oppia uusia tapoja ilmaista itseään ja saada rohkeutta
vanhojen esteiden ylittämiseen.” (Ekspressiivinen taideterapia 2018).

Kuva 1: SYTYKE-työskentelytila. Kuva: Satu Haiko
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3.1. SYTYKE-työpajan ensimmäinen kokoontuminen 1.3.2018
Ensimmäisellä tapaamiskerralla ryhmään saapui neljä ihmistä. Siis odotettua vähemmän, koska olimme ryhmään ilmoittautuneiden lukumäärän pohjalta varautuneet kuuden
hengen ryhmään. Myöhemmin kävi ilmi, että yksi ilmoittautuneista ei kiinnostuksestaan
huolimatta voinut osallistua aikatauluongelmien vuoksi ryhmään. Pieni ryhmäkoko ei kuitenkaan haitannut, sillä se tarjosi kaikille tilaa työskennellä ja jakaa kokemuksiaan rauhassa.
Esittäydyimme kaikki ensin piirissä. Kerroin omasta koulutustaustastani ja työpajan kehittämiseen liittyvästä tutkimuksesta. Minua jännitti, sillä pohdin sitä kuinka ohessa tekemäni tutkimuksellinen työ kehittämishankkeen suhteen vaikuttaisi ryhmään, vaikka olinkin kertonut siitä osallistujille jo sähköpostitse ennen kokoontumistamme. Siitä kertoessani kaikki osallistujat vaikuttivat kuitenkin ymmärtävän, mistä oli kyse ja he allekirjoittivat
tutkimusluvat ennen aloitustamme. Tutkimuslupalomakkeissa olin selvittänyt, että työpajaan osallistumalla osallistui samalla sen kehittämistoimintaan ja siten jokaisen osallistujan osallisuus tulisi anonyymisti mainituksi, esimerkiksi kävijämäärässä opinnäytetyössäni. Kenenkään henkilökohtaista prosessia ryhmässä en kuitenkaan raportoisi ja avaisi
opinnäytetyössäni, ellen saisi siihen erikseen lupaa. Olin päättänyt kerätä aineistoa kyselylomakkeilla, jotka sai halutessaan täyttää omalla vapaa-ajallaan työpajan jälkeen.
Yhden osallistujan kanssa sovittiin myös teemahaastatteluista, jotka toteutuivat vasta
työpajakokonaisuuden jälkeen, n. kahden viikon ja kuukauden päästä työpajan loppumisesta.
Yksi koko SYTYKE-työpajaohjauksessa yllättävän paljon suunnittelemista ja huomiota
vaativa osuus oli Hennan ja minun ohjaamisen yhteensovittaminen. Olimme jonkin verran harjoitelleet ohjaamista yhdessä etukäteen ja sopineet ohjauksen rungon. Koin, että
yhteisohjauksemme sujuikin hyvin. Tunnelma oli turvallinen ja työskentely sujui mielestäni luontevasti. Meille oli tärkeää ohjatessamme kehottaa osallistujia kuuntelemaan
omia rajojaan ja noudattamaan niitä. Aloitimme ensimmäisen ryhmätuokion liiketyöskentelystä. Alkuun nousimme vain seisomaan rauhoittuen hetkeen kuuntelemaan omaa
hengitystä ja sitä mitä itselle kuului juuri nyt. Tämän jälkeen lähdimme liikkumaan tilassa,
jonka olimme järjestelleet Hennan kanssa työpajatyöskentelyä varten.
Ohjatessamme liiketyöskentelyä kehotimme edelleen osallistujia pohtimaan, mitä heille
kuuluu ja havainnoimaan sitä, mitä omassa kehossa tapahtui. Kysymyksiä, joita ehdotimme pohdittaviksi olivat myös ”Mitä tärkeää elämässäni on tapahtunut viime aikoina?
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Onko jotakin, jolle haluaisin antaa huomiotani?” Edelleen liikkuessamme kehotimme
osallistujia tunnustelemaan, miltä oma keho tuntui. Lähdimme luomaan omaa liikettä
apukysymyksillä, kuten ”Miten kehosi haluaa liikkua juuri nyt? Millaista liikettä kehosi
kaipaa?” Tämän jälkeen kehotimme pohtimaan, voisiko liikkeen kautta nousta mieleen
jokin sana tai lause, joka kuvaisi omia toiveita. Sana tai lause kirjoitettiin päiväkirjaan
itselle ylös. Liiketyöskentely jatkui pienen kirjoitushetken jälkeen ja oman olotilan tunnustelemisen jälkeen lähdimme tutkimaan tilaa ja sen ulottuvuuksia. Huomioimme myös
tilassa liikkuvat ihmiset. Etsimme tilasta tyhjiä tiloja, jotka täytettiin omalla liikkeellä, mistä
jatkoimme matkaa. Liikuimme eri tasoilla, tilan korkealla ”ylätasolla”, ”keskitasolla” ja
”alatasolla”, aivan lattian rajassa. Tästä siirryimme tutkimaan oman kävelymme rytmiä,
kokeilimme erilaisia tempoja ja etsimme sitä rytmiä, jonka mukaan juuri sillä hetkellä halusimme kävellä. Tutkimme myös ryhmän yhteistä rytmiä ja teimme siihen liittyvän harjoitteen. Kävelimme, kunnes joku pysähtyi ja sillä hetkellä kaikki muutkin saivat pysähtyä.
Ja kun joku lähti liikkeelle, muutkin lähtivät. Tämän työskentelykerran alkupuolella toteutetun liiketyöskentelyosion tavoitteena oli herätellä osallistujia kuulostelemaan omaa
olotilaansa sekä tutustua tilaan, jossa taidetyöskentely tapahtui. Se lämmitteli ryhmää
myös työskentelemään yhdessä ja saattoi auttaa rentoutumaan uudessa tilanteessa uusien ihmisten parissa.
Liiketyöskentelyn jälkeen teimme pariharjoituksen. Siinä asetuttiin kohti toista, kämmenet vastakkain. Pareista toinen sai halutessaan laittaa silmät kiinni, ja toinen lähti liikkumaan ja johdattamaan silmät kiinni olevaa paria tilassa. Tämä tehtiin myös toisin päin,
aikaisemmin johdatettavana ollut oli nyt johtajana. Tavoitteena oli kokeilla sekä johdatettavan että johtajan rooleja ja saada tilaisuuksia tehdä itselleen mahdollisesti tärkeitä havaintoja teemoista. Näiden teemojen käsittelyä oli mahdollista jatkaa seuraavissa harjoitteissa.
Tästä palattiin oman kehon kuunteluun tilassa liikkuen. Kuulosteltiin ja tunnusteltiin omaa
kehoa päästä jalkoihin.
Tämän jälkeen tilasta etsittiin itselle mukavalta tuntuva paikka, johon asetuttiin kuvallista
työskentelyä varten. Sitä varten haettiin paperia ja liidut. Kuvallinen työskentely aloitettiin
tunnustelemalla paperia silmät kiinni molemmilla käsillä. Tämän jälkeen otettiin liitu vasempaan, tai itselle heikompaan käteen, jolla piirrettiin viivaa edelleen silmät kiinni pitäen. Jonkin ajan kuluttua otettiin liitu myös oikeaan käteen ja yhä silmät kiinni pitäen
piirrettiin viivaa molemmin käsin. Itselle hyvän tuntuisena hetkenä sai avata silmänsä ja
jatkaa kuvan tekemistä vapaasti erilaisin värikynin ja maalein. Ohjaajina ehdotimme
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kuvan tekemisen lähtökohdaksi juuri herännyttä kokemusta edeltäneestä liiketyöskentelystä. Työskentelyn aloitus silmät kiinni ja sillä kädellä, jota ei yleensä käyttänyt, tarjosi
mahdollisuuden tehdä kuvaa vapaampana sisäisestä kritiikistä.
Kuvan valmistuttua teokset aseteltiin tilassa johonkin eri kohtaan ja ne nimettiin. Nimet
kirjoitettiin päiväkirjoihin. Kehotimme osallistujia kirjoittamaan päiväkirjaan nyt runon juuri
syntynyttä maalausta lähtökohtana käyttäen. Runo sai olla vapaata tajunnan virtaa tai
vain joitakin sanoja, joita juuri sillä hetkellä tuli mieleen. Eri kohtaan tilassa asetettuina
teoksiin sai etäisyyttä ja ne saattoi nähdä uudesta näkökulmasta. Teoksen sisällöistä
käsin runon kielellä sanallistaen teoksen teemojen käsittely eteni edelleen.
Tämän jälkeen ohjasimme osallistujat etsimään itselleen parin ja olemaan vuoron perään
toistensa taideteosten äärellä. Oman työnsä, sen nimen ja siitä kirjoitetun runon sai halutessaan esitellä parille. Toinen sai myös kertoa, mitä toisen kuva ja sanat itsessä herättivät. Ohjeistimme tässä kohtaa osallistujia olemaan analysoimatta tai arvioimatta toisen teosta ja kertomaan vain omasta kokemuksestaan. Näin omat teokset ja oma prosessi tuli kohdatuksi toisen henkilön ollessa läsnä näkijänä ja kuuntelijana.
Parityöskentelyn jälkeen tultiin piiriin ja otettiin maalaukset ja runot mukaan. Kunkin teos
asetettiin vuorollaan piirin keskelle ja maalauksesta sekä työpajakokemuksestaan sai
halutessaan kertoa jotakin. Pakko ei myöskään ollut sanoa mitään.
Kehotimme jatkamaan työskentelyä myös kotona kirjoittamalla päiväkirjaansa havaintoja
siitä, mitkä asiat omassa elämässään ”houkuttivat” tai ”vetivät puoleensa”. Tämän tarkoituksena oli innostaa osallistujia kuuntelemaan itseään ja inspiroitumaan itselleen tärkeistä asioista elämässä.
Ensimmäisen työpajakerran jälkeen sain kahdelta osallistujalta täytetyn kyselylomakkeen. Lomakekyselyn (ks. liite 2 [1-2]) perusteella päällimmäiset tunnelmat ensimmäiseltä kerralta olivat hyvät, työskentelyä kuvailtiin positiiviseksi ja kiinnostavaksi, mutta
myös hieman jännittäväksi; ”Ensimmäinen kerta jännitti vähän, mutta tekeminen ja sen
huomaaminen, että kaikki keskittyivät omaan tekemiseensä, vapautti jännitystä.”
Osallistujat kokivat jo ensimmäisellä kerralla pääsevänsä kiinni taidetyöskentelyyn hyvin
intensiivisesti. Sen kuvailtiin olleen ”prosesseja herättävää” ja taidetyöskentelyn kautta
koettiin ”pääsevän eri tavoin, jopa paremmin kiinni tunteisiin, kuin vain keskustelemalla”.
Taidetyöskentelyn aikana itselleen erityisen merkityksellisiä hetkiä osallistujat kuvailivat
nousseen esiin kuvataidetyöskentelystä ja liikeharjoitteista:
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”Minulle heräsi kokemus siitä osasta itseäni joka ei normaalisti ole oikein läsnä ja mihin
minulla ei ole kosketusta. Kokemus tuli kuvataidetyöskentelyn aikana.”
”Liikkuminen silmät kiinni ja parin johdateltavana oli merkityksellinen kokemus. Harjoitus
vaati omasta kontrollista luopumista ja luottamusta siihen, että toinen johdattelee turvallisesti törmäämättä muihin ihmisiin tai huoneen keskellä olleeseen kynttilään. Kokemus
tuntui jollain tapaa vapauttavalta. Itselleni se myös symboloi ihmissuhteita laajemminkin
– kuinka tärkeää kontakti muihin ihmisiin on ja kuinka sen pitää olla turvallinen ja rehellinen.”
”Toinen merkityksellinen kokemus oli piirtäminen silmät suljettuina ja myöhemmin
avoinna. Niin kauan kuin silmät olivat kiinni, tuntui piirtäminen helpolta ja omien tuntemusten kuunteleminen oli vaivattomampaa. Silmien aukaisun jälkeen itsekriittisyys yritti
nostaa päätään ja oli vaikeampaa kuunnella sitä, miltä tuntuu, kuin sitä mitä näkee ja
millaiselta kuvan pitäisi näyttää. Kai tämän voi ajatella heijastelevan esimerkiksi suhdetta
omaan kehoon: itsekriittisyys saa helposti keskittymään ulkoisiin seikkoihin ja tukahduttaa sisäiset tuntemukset.”
Molemmat osallistujat sanoivat taidetyöskentelyn ohjeistuksen olevaan riittävän selkeää
ja hyvää. ”Ohjeistus oli selkeää ja riittävää, vaikkakin liikkumistyöskentely tuntui silti
aluksi hankalalta. Ohjaajat kuitenkin seurasivat koko ajan työskentelyä ja antoivat lisäohjeita, kun osallistujat tuntuivat olevan vähän hukassa. Oli myös hyvä, että työpajassa
korostettiin, että kannattaa tehdä sellaisia asioita, jotka tuntuvat itsestä hyviltä ja että
mitään ei ole pakko tehdä. ”
Taidetyöskentelyprosessin sanottiin jatkuneen myös työpajatyöskentelyn ulkopuolella,
lähinnä mielessä ”tiedostamattoman tasolla”. Toinen osallistujista teki myös seuraavanlaisen havainnon arkitodellisuudestaan; ”Hakeuduin myös viikon aikana enemmän ihmisten seuraan, en tiedä oliko se seurausta työpajasta vai sattumaa.”
Parhaillaan omaa olotilaansa molemmat osallistujista kuvailivat ihan hyväksi.
”Ihan hyvä, vähän jännittää mitä seuraavaksi tapahtuu.”
”Oloni on ihan hyvä ja olen iloinen siitä, että päätin osallistua työpajaan. Odotan mielenkiinnolla seuraavaa kertaa ja uskon, että työskentelystä on minulle hyötyä. Ilmapiiri oli
ensimmäisessä tapaamisessa kannustava ja luottamusta herättävä, mikä oli mukavaa. ”
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Kuva 2: Ensimmäisen taidetyöskentelykerran satoa. Kuva: Satu Haiko
3.2. Toinen kokoontuminen 8.3.2018
Toisella työpajan kokoontumiskerralla teemanamme oli ”kulkeutua” työskentelyssä kohti
kolmiulotteisuutta. Olimme lähettäneet osallistujille sähköpostin muutamaa päivää aikaisemmin, jossa olimme muistuttaneet ensimmäisellä kerralla antamastamme päiväkirjatehtävästä ja alustaneet hieman tulevaa työskentelyä kertomalla muun muassa, että
pohtisimme asioiden kanssa kohdakkain tulemista materiaalityöskentelyn kautta.
Kaksi ensimmäisellä kerralla mukana olleista ryhmään ilmoittautuneista oli tällä kertaa
poissa. Toinen oli ilmoittanut lopettavansa ryhmän omalta osaltaan ja toinen palaisi ryhmään myöhemmin. Mutta yksi pääsi tällä kertaa mukaan aloittamaan työpajatyöskentelyn omalta osaltaan, joten meitä oli ohjaajien lisäksi paikalla kolme osallistujaa.
Aloitimme toisen työpajakokoontumiskertamme jälleen piirissä kuulumisia vaihtaen. Kysyimme myös minkälaiset tunnelmat osallistujille oli jäänyt edelliseltä kerralta ja oliko
ekspressiivisestä taidetyöskentelystä herännyt jotain kysyttävää.
Tälläkin työpajakerralla lämmittelimme taidetyöskentelyä varten liikkumalla tilassa. Tilaan oli nyt aseteltu esineitä, joita kehotimme samalla tutkimaan. Esineistä osallistujat
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saivat valita sellaisen, joka jollakin tapaa kuvastaisi sen hetkistä elämäntilannetta, ajatusta tai olotilaa. Palasimme piiriin ja jokainen sai kertoa esineensä kautta kuulumisensa.
Esineen sai omalla kuulumisten kertomisen vuorollaan asettaa piirin keskelle. Esineen
kautta kuulumisten kertominen oli mukava tapa aloittaa ryhmäkokoontuminen ja samalla
alusti hieman myöhemmin tapahtuvaa kolmiulotteista muovailutyöskentelyä, jossa jälleen olisi mahdollisuus ikään kuin kertoa itselleen muovailun kautta jotakin.
Tämän jälkeen aloimme taas kulkemaan tilassa. Tilaan oli nyt aseteltu huiveja, joista
jokainen sai valita mieleisensä liiketyöskentelyä varten. Nyt tehtävänä oli liikkua huivin
kanssa, samalla havainnoiden ”millaiseen liikkeeseen materiaali inspiroi”. Huivin kanssa
etsittiin tilasta myös erilaisia reittejä ja sen kanssa kokeiltiin erilaisia liiketempoja. Vuoron
perään annettiin materiaalin johdattaa liikettä ja itsen kontrolloida materiaalia. Materiaalia sai tutkia liikkeen kautta ja tunnustellen sitä kehollaan myös silmät kiinni. Tulimme
myös kohdakkain toisten osallistujien liikkeen kanssa, jolloin vuorovaikutus muuttui ikään
kuin yhteiseksi tanssiksi muiden osallistujien ja huivien kanssa.
Tämän jälkeen osallistujat saivat etsiä tilasta mieleisen paikan, jossa oli hyvä olla. Paikalle sai asettua lepäämään halutessaan silmät suljettuina. Kankaat saivat jäädä vierelle.
Ohjasimme Hennan kanssa osallistujille rentouttavan mielikuvaharjoituksen retkestä,
jossa kuljettiin mielessä jonnekin itselle turvalliseen paikkaan. Kehotimme osallistujia tarkastelemaan mielikuvissaan sitä, miltä tuo turvapaikka näytti ja mitä sieltä saattoi löytää?
Miltä siellä tuoksui, kuulosti ja tuntui? Turvapaikastaan sai valita jotakin, jonka toisi mielikuvissaan mukanaan nykyhetkeen. Tästä mielikuvasta jatkoimme kohti kolmiulotteista
työskentelyä. Jaoimme Hennan kanssa osallistujille palat muovailumassaa. Ohjeistuksena oli muovailla asia tai esine, jonka oli valinnut turvapaikastaan mukaansa. Tuo asia
sai myös muuntua työskentelyn aikana.
Muovailluista esineistä teimme taidenäyttelyn tilaan. Teokselleen sai valita uuden paikan
ja siihen sai installoida mukaan myös liiketyöskentelyssä mukana olleen huivin tai muita
esineitä tilasta. Tässä kohtaa oli mahdollisuus myös kirjoittaa itselleen työskentelyn aikana heränneitä asioita ylös päiväkirjaansa. Kiersimme sitten hetken ympäri tilaa katsellen sinne syntyneitä teoksia. Olimme kunkin osallistujan installaation äärellä, jolloin teoksen tekijä sai kertoa tekoprosessista mitä halusi. (ks. Kuva 3 ja 4)
Lopuksi tulimme jälleen piiriin ja omasta työpajakokemuksestaan ja tunnelmistaan sai
vapaasti kertoa muille.

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Satu Haiko

20

Kotiin tuli tällä kertaa ehdotukseksi kirjoittaa päiväkirjaansa pohdintoja siitä, mihin mahdollisesti tuntee halua palata, ”toistaen voimme löytää”-ajatuksen pohtiminen. Tämän
tarkoituksena oli auttaa lempeästi kohtaamaan sellaisia asioita, jotka tuntuivat elämässä
toistuvan ja pohtia niiden merkitystä itselle.
Toiselta kokoontumiskerralta sain jälleen kahdelta osallistujalta palautetta täytettyjen kyselylomakkeiden muodossa. Toinen vastanneista oli ensimmäistä kertaa mukana työpajassa. Hän vaikutti kuitenkin päässeen hyvin mukaan taidetyöskentelyyn ryhmässä.” Minulla oli rauhallinen ja hyvä olla. Ei haitannut, vaikka ihmiset olivat vieraita. Alun perin
harmitti, etten päässyt ensimmäiseen kertaan mukaan, kun ajattelin, että on vaikeampaa
saada kiinni työskentelystä. Se, että olin motivoitunut ja odottanut tätä ryhmää, auttoi
tietysti työskentelyn alkuun. ” Jo ensimmäisellä kerralla mukana ollut osallistuja kuvaili
tällä kertaa työskentelynsä olevan jo hieman vapautuneempaa.” Kokemus oli mukava
ja mielestäni tunnelma oli tällä kerralla jo vapautuneempi. Itsekin uskalsin heittäytyä tekemiseen vähän rohkeammin kuin ensimmäisellä kerralla.” Ryhmän merkitys nousi esiin:
”Oli tosi mielenkiintoista kuulla toisten ihmisten ajatuksia omasta työstä ja muiden töistä.
Monesti teoksia katsoi uudesta näkökulmasta sen jälkeen, kun toinen oli avannut omia
näkemyksiään. Toisaalta oli myös mielenkiintoista huomata, että joitakin asioita osallistujat kokivat samalla tavalla.”
Tämän työpajakokoontumisen aikana annetun ohjeistuksen sanottiin olleen jälleen hyvää ja rohkaisseen kokeilemaan uusia asioita. Toisaalta mielikuvamatkan aikana yksi
osallistujista kertoi olleensa hieman epävarma siitä, pitikö olla silmät kiinni vai auki. Ohjeistusta kiiteltiin erityisesti siitä, että se oli rauhallista; ” Oli myös hyvä, että ohjetta toistettiin muutaman kerran, mutta että sanoja ei ollut liikaa. Vain tarpeelliset sanat. Ja oli
hyvä, että kaikkeen oli aikaa, ei ollut kiireen tuntua. ”
Osallistujat vaikuttivat päässeen keskittymään taidetyöskentelyyn rauhassa ja se oltiin
koettu virkistäväksi ja rentouttavaksi. ”Massan muokkaaminen oli nautinnollinen kokemus. Sitä tehdessäni muistin jälleen, kuinka paljon pidän asioiden luomisesta ja käsillä
konkreettisesti tekemisestä. Kun keskittyi vain massan muotoihin ja omiin tuntemuksiinsa, koko muu maailma ongelmineen oli hetken aikaa merkityksetön. Kokemus muistutti minua siitä, että taidetyöskentelyyn ei tarvitse liittää erityisiä tavoitteita tai suorittamista, vaan sitä voi tehdä myös puhtaasti omaksi ilokseen.” Tämä kokemus oli vaikuttanut myös osallistujan arkeen; ”Toin maalausvälineeni vanhempieni luota ja asetin ne
esille. Jollain tapaa työskentely muistutti minua siitä, että saan vapaa-ajallani tehdä aivan
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mitä haluan, sellaisia asioita mistä nautin, eikä niiden tarvitse millään tapaa olla ”kehittäviä” tai järkeviä”.
Myös toisen osallistujan kommentista käy ilmi, kuinka taidetyöskentely voi tuoda itselleen
merkityksellisiä asioita esille, kuinka teemat voivat kulkeutua mukana erilaisissa harjoitteissa ja tuottaa itselle tärkeitä oivalluksia sekä nostaa esiin tunteita: ”Olin yllättynyt siitä,
miten voimakkaasti esineen valitseminen vaikutti. Varmasti liikkuminen ja huivin kanssa
kulkeminen vapautti tunteita. Kroppani on aika paketissa. Esine oli helppo valita, miksi
otin pähkinän? Yhtäkkiä tajusin, että tämä on kuva minusta parhaillaan. En jaksa mitään.
Tunteeni ovat kovan kuoren sisällä. Tiedän, että ne ovat siellä; siemenet, tai siemen,
elämän ravinteet. Rohkeus. Pelkään ihan helvetisti tulevaa, ja siksi en mene eteenpäin.
Itkua olisi varmaan tullut, jos en olisi niellyt sitä. ” Tämä osallistuja kertoi prosessin jatkuneen myös arjessaan:” Mietin pähkinää. Tajusin, että elämäni on aika rankkaa... Ei
tarvitse tsempata koko aikaa, mutta tarvitsen fyysistä toimintaa, kehon liikettä, että saan
tunteet ulos. En saa kuorta rikki. ” Vaikka taidetyöskentely työpajassa oli nostanut voimakkaita tunteita esiin, miltei itkettänyt, kuvaili osallistuja oloaan kuitenkin parhaillaan
rauhalliseksi ja löytäneensä työskentelyn aikana positiivisia mielikuvia: ”Oloni on seesteinen, ja odotan ilolla seuraavaa kertaa. Toivoisin jotain tällaista myös jatkossa, ja olen
iloinen siitä, että on mahdollista käydä tämä prosessi ilmaiseksi. Nyt juuri ei ole rahaa
maksaa mistään. Ymmärrän myös, että se paikka johon menin mielikuvissani – ihan
konkreettinen paikka, mökki järven rannalla – olisi minulle hyväksi. Ja että se, mitä otin
mukaan mustikan varpuineen, ei ollut sattumaa.”
Myös toinen osallistuja kuvaili oloaan hyväksi ja odotti seuraavaa kertaa, vaikka tiedossa
oli hänen jännittäväksi kokemaansa liiketyöskentelyä: ”Oloni on hyvä ja olen edelleen
iloinen, että osallistuin työpajaan. Luin juuri sähköpostista, että seuraavalla kerralla keskitytään liiketyöskentelyyn, joten se hieman jännittää. Toisaalta koska kokemukseni pajasta on tähän asti ollut positiivinen, en usko että ensi kerrallakaan en lähtisi paikalta
iloisena ja tyytyväisenä siihen, että päätin tähän osallistua.”
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Kuva 3: Veistos-installaatio. Kuva: Satu Haiko

Kuva 4: Veistos-installaatio, ”Mustikan varpu”. Kuva: Satu Haiko
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3.3. Kolmas kokoontuminen 15.8.2018
Kolmannella Sytyke-työpajan kokoontumisellamme teemanamme oli tanssillinen liike ja
vuoropuhelu. Olin tällä kertaa yksin ohjaamassa, sillä Hennalla oli samanaikaisesti työkeikka ulkomailla. Olimme kertoneet osallistujille Hennan poissaoloista jo työpajan alkaessa. Henna oli poissa kolmannen ja neljännen työpajan kokoontumiskerran ajan ja palasi viimeiseen työpajan kokoontumiseen. Osallistujia oli paikalla tällä kertaa neljä henkilöä, mikä olikin työpajan loppuun asti maksimi osallistujamäärä.
Liiketyöskentelyn suhteen minulla oli vähemmän kokemusta kuin Hennalla. Olin kuitenkin ohjannut valitsemiamme harjoitteita aikaisemminkin ja sitä ennen osallistunut niiden
tekemiseen ohjattavana. Tämä oli ensimmäinen kerta, jolloin ohjasin SYTYKE-työpajaa
yksin.
Aloitimme työpajatyöskentelyn jälleen kuulumisringistä. Tämän jälkeen liikuimme tilassa
kuunnellen samalla erilaisia musiikkeja ja rytmejä. Jokaisen musiikkikappaleen jälkeen
oli hetki aikaa silmät kiinni havainnoida sitä, mitä kyseinen musiikkikappale ja sen rytmit
itsessä herättivät. Tästä ohjasin osallistujat havainnoimaan ympäristöä, jossa liikuimme
ja luomaan katsekontakteja myös toisiimme. Katsekontaktien ottamisen jälkeen seurasi
parityöskentelyä. Harjoitteena oli esittää parille liikkeenä kysymys, johon toinen esitti liikkeenä vastauksen. Tällaista vuoropuhelua käytiin jonkin aikaa, josta seurasi neljän hengen ”liikkeellinen keskustelu”. Tämä tarkoitti sitä, että jokainen osallistuja vuorollaan esitti
kommentin omalla vuorollaan liikkuen.
Taidetyöskentely jatkui kuvallisen harjoitteen merkeissä. Parit hakivat kynät ja paperin ja
asettuivat toisiaan vastakkain. Tehtävänä oli piirtää paperille raja, joka ikään kuin halkaisi
paperista molemmille omat puolet. Ohjasin pareja piirtämään ensin omalla rajatulla alueellaan ja pikkuhiljaa tutkimaan liidullaan myös rajaa, sekä parin aluetta. Lopuksi koko
paperi oli yhteistä aluetta. Tämä työskentely purettiin parin kanssa auki keskustellen
siitä, millaista harjoitetta oli tehdä.
Tämän pariharjoitteen jälkeen sai maalata oman kuvan äskeisen kokemuksen pohjalta.
Maalauksen tekemisen jälkeen oli mahdollisuus kirjoittaa päiväkirjaansa työskentelyn aikana heränneitä ajatuksia.
Lopettelimme piirissä ja jokainen sai vuorollaan asettaa maalauksensa keskelle ja kertoa
siitä halutessaan jotakin muille osallistujille.
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Omaan päiväkirjaan sai kolmannen työpajakerran jälkeen kehotuksen kirjoittaa pohdintaa siitä, oliko elämässä joitakin sellaisia asioita, joita halusi kuljetella mukanaan.
Lomakekyselyn kautta piirtyi kokonaisuudessaan mielikuva onnistuneesta työpajakerrasta. Vaikka kokoontumiskerta oli sujunut mielestäni hyvin, olin hieman jännittänyt yksin
ohjaamista. Minua oli jännittänyt erityisesti liiketyöskentelyn ohjaus, koska se ei ollut minulle niin tuttua. Osallistujien kokemus työpajakerrasta oli ollut ihan hyvä, mutta liiketyöskentely oli koettu haasteelliseksi: ”Kehoharjoitukset tuntuivat vieläkin vaikeilta ja niissä
on hyvin tietoinen itsestään. Siksi parin ja ryhmän kanssa liikkuminen ei ollut kaikista
helpointa, mutta se kuitenkin tapahtui turvallisessa ympäristössä melko kivuttomasti.
Tätä harjoitusta varten oli ehkä ihan kiva, että ryhmä oli niin pieni. Yhdessä piirtämisen
harjoitus oli paljon helpompi. Aluksi sekin tuntui vähän kiusalliselta, mutta pian saman
paperin ääressä kyyhöttäminen alkoi tuntua mukavalta. Mukavin osuus oli ehkä pajan
lopuksi tehty yhteinen keskustelu / toisten ajatusten kuuntelu omasta ja muiden töistä.”
Toinen osallistuja kuvaili olotilaansa selkeästi erilaiseksi työpajaan osallistumisen jälkeen kuin sitä ennen. Hän kuvaili kokemustaan seuraavanlaisesti: ”Tyynnyttävä ja rauhoittava. Siitä muodostui vähän kuin pieni matka. Olin masentunut ja surullinen tullessani, ja työskentely toi iloa ja selkeyttä. Pois lähtiessäni pohdin isoa kysymystä automatkalla vähän etäisyyttä saaneena.”
Ohjeistusta koskevista vastauksista nousi esiin myös kritiikkiä ja kehittämisehdotuksia:
”Ohjeistus oli enimmäkseen hyvää ja riittävää. Parin kanssa tehtävän kehoharjoituksen
aluksi minulle jäi vähän epäselväksi, mitä tarkoittaa kehollinen vastaaminen toiselle –
onko se esim. liikkeen toistamista osittain – joten tätä olisi voinut avata enemmän.”
”Minusta ohjeistus oli selkeää ja kaikin puolin hyvää. Parin kanssa tehtävä rajatyöskentely kesti liian kauan; siinä odotin, että kun olen jo oivaltanut, niin nyt vaan odotan, milloin
tulee ohje, että lopetetaan. Tehtävän asetukseen liikaa aikaa.”
Osallistujat kuvailivat seuraavien havaintojen kautta itselleen merkityksellisiä kokemuksia työpajassa:
”Kehoharjoitus parin ja ryhmän kanssa havainnollisti minulle sitä, kuinka vaikeaa on olla,
jos tuntee olevansa toisen / toisten huomion keskipisteenä. Vielä vaikeampaa tämä on,
mikäli huomion kohteena on myös oma keho.
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Parin kanssa piirtäessä paperin omat puolet tuntuivat aluksi hyvin erillisiltä. Vain oma
puoli tuntui itselle merkitykselliseltä ja toisaalta toisen puoli kuitenkin paljon paremmalta.
Siirtyminen yhteiseen paperiin ja toisen piirustuksen täydentäminen muuttui kuitenkin
pian hauskaksi ja luontevaksi prosessiksi, vaikka alussa pelkäsikin pilaavansa toisen
työn omilla suherruksillaan. Sanaton kommunikointi tuntui hyvältä ja välillä myös yhtä
tehokkaalta tai tehokkaammalta kuin sanojen käyttäminen.
Tuntui myös hyvältä kuulla muiden ihmisten kommentteja omasta piirroksestaan / maalauksestaan ja huomata heidän näkevän kuvassa sellaisia asioita, joita ei itse ollut havainnut. Omasta ja toisten töistä keskusteleminen loi myös yhteenkuuluvuuden tunnetta
näiden henkilöiden kanssa. ”
”Liikkuminen alussa alkoi rentouttaa ja teki hyvää oloa. Saven työstäminen toi yllättävän
tuloksen – korvat! Tarvitsen korvat. Se on totta. Parin kanssa jaetulle paperille viivan
tekeminen jatkoi tätä teemaa. Miten onkin pelottavaa mennä toisen rajan yli! Tai, yhteisen. Mutta koin sen toisen rajan rikkomisena, en uskalla. Tajusin, että koska toisen /
toisten ihmisten rajattomuus on vahingoittanut minua syvästi, en tiedä, miten oma tila
otetaan. En kerta kaikkiaan osaa. En halua astua toisen rajojen yli, eli väritän tyhjää
kohtaa. Sitten kauhistun, että nyt vien toiselta ilman. Mutta kun loppujen lopuksi paperin
käänsi toisin päin, näin, että siitä oli kuitenkin tullut keskustelu ja yhteinen kuva. ”
Osallistujat kuvailivat taidetyöskentelyn aikana toteutuneen teemojen työstämisen prosessin jatkuneen tälläkin kertaa myös työpajan ulkopuolella: ”Viikon aikana otin kontaktia
aktiivisemmin useampaankin ihmiseen. Yhteydenotoilla ei yleensä ollut erityistä tarkoitusta, vaan tuntui vain hyvältä saada hetkeksi yhteys toiseen ihmiseen.”
Toinen osallistujista kertoi pohtineensa paljon työpajassa tekemäänsä maalausta ja sen
merkityksiä itselleen. Hän totesi maalauksesta tulleen lopulta voimakuva: ”Mietin, miksiköhän paperille syntyi pelikaanin hahmo, ja tutkin, olisiko pelikaanille joku symbolinen
merkitys Jungilla ehkä? Sitä kautta tutkin, millainen persoona olen ”jungilaisen ajattelun”
mukaan. Ja pelikaanille löytyi selitys – se oli uhrautuvan äidin rakkauden symboli ja Kristuksen. Pelikaanin nokka painautuu rintaa vasten, kun se on täynnä poikasille meheviä
kaloja. Ja tästä on ajateltu, että se ruokkii sydänverellään poikasiaan. Jopa niin, että se
itse kuolee. Eli se ruokkii poikasiaan kuolemalla itse. Ajatus tuntui raskaalta taakalta ja
oli pettymys. No höh, ajattelin. Mutta sitten maalauksen tarina alkoi elää eteenpäin. Minä
olen monellakin tavalla kuluttanut itseäni loppuun ja huolehtinut – muiden ihmisten takia.
Annoin jo heti maalaukselle nimen ”Syntymä”. Entä jos on niin, että pelikaanin edessä
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on uusi elämä, tyhjä taulu, joka voi olla erilainen? Se syntyy upean värisestä munasta,
käärme tekee sille munaan reiän, eli auttaa. Ja käärmehän on erillinen, mutta myös peilikuva pelikaanille. Vasemman käden työn tulos. Vihreä ruoho ja köynnökset ovat turvallisia, kannattelevat, mutta myös työntävät eteenpäin. Mene nyt, sinne omaan juttuusi.
Tästä tuli minulle positiivinen voimakuva. En etukäteen tiennyt tätä tarinaa. Se syntyi
viiva viivalta. Minulla on todella paljon muutostarpeita nyt. Ehkä tyhjä lumpeen lehti kertoo myös sitä, että nyt riittää, kun olen kynnyksellä. Että näen. Että lopputuloksia ei tarvitsekaan nähdä.”
Sen hetkistä oloaan ja odotuksia tulevaa työpajakertaa kohtaan osallistujat kuvailivat
seuraavanlaisesti: ”Oloni on ihan hyvä ja on mukava tulla työpajaan, kun toisiin ihmisiin
tuntee saaneensa rakennettua jonkinlaisen yhteyden ja ilmapiiri tuntuu mukavalta. Seuraavalle kerralle suunniteltu rentouttava liike ei myöskään tunnu niin pelottavalta kuin
muut liikeharjoitukset. ”
”Odotan innostuneena seuraavaa kertaa.”
Toinen osallistujista jatkoi vielä kysymyksen ”Onko jotakin, jota vielä haluaisit sanoa?”
alle: ”Kysymys ja keskustelu ensin parin ja sitten ryhmän kanssa liikkeenä tuntui ensin
pelottavalta, mutta sitten siitä syntyikin hyvä tilanne. Alkuun liikkuessa havaitsin saman
kuin ennenkin niin useasti – jos voisin olla satavarma siitä, että kukaan ei katso liikettäni,
voisin liikkua vapaasti. Nyt pääsinkin välillä omaan tilaan, missä oli hyvä olla. Tämä oli
aika ihmeellisen täysi työskentely, koska myös ”Syntymän” tekeminen oli hienoa. ”
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Kuva 5: Raja-piirrokset. Kuva: Satu Haiko

Kuva 6: Syntymä. Kuva: Satu Haiko
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3.4. Neljäs kokoontuminen 22.3.2018
Aloitimme työpajakokoontumisen jälleen tuttuun tapaan kuulumisringissä istuen. Kysyin
osallistujilta, millainen oma olotila oli juuri nyt. Kehotin myös pohtimaan sitä, millaisia
rooleja omasta elämästään tällä hetkellä tunnistaa.
Tämän jälkeen siirryimme taas liiketyöskentelyyn, jonka aikana kokeilimme erilaisia tapoja liikkua. Lähdimme myös karrikoimaan, liioittelemaan noita erilaisia tapoja liikkua.
Yksi liikkumisen lähtökohta oli kysymys ”Kuinka juuri nyt haluaisin liikkua?”, ja karrikoimme tuota omaa tapaamme liikkua. Kokeilimme liikkuessamme myös erilaisia vastakohtaisia tunnelmia esimerkiksi ”Raskaasta kevyeen ja kovasta pehmeään” ja siitä palasimme jälleen omaan luontevimmalta tuntuvaan liikkeeseen.
Tämän jälkeen ohjasin osallistujat työskentelemään pareittain ja he saivat viltin kanssa
yhdessä asettua tilaan selät vastakkain. Harjoitteen oli tarkoitus olla rauhoittava ja sensitiivinen, eikä siihen ollut pakko osallistua. Ohjasin osallistujia kuuntelemaan omaa hengitystään ja parin hengitystä, musiikin soidessa taustalla. Ehdotin myös, että hengityksestä sai myös laajentaa rauhallista liikettä, jos se tuntui hyvältä. Harjoitteen lopussa sai
jakaa parin kanssa halutessaan jotakin siitä, miltä harjoituksen tekeminen oli tuntunut ja
kuinka sen oli kokenut.
Tämän jälkeen haettiin piirustusvälineitä ja hakeuduttiin tilassa omille paikoilleen. Silmät
kiinni, vasemmalla kädellä aloitettiin piirtämään ihmishahmoja. Piirsimme viisi hahmoa,
yksi hahmo aina yhdelle paperille. Silmät avattuaan osallistujat saivat valita piirtämistään
hahmoista yhden, jota lähdettiin työstämään pidemmälle. Se tapahtui karrikoiden ja korostaen hahmosta esiin erilaisia piirteitä sekä lisäämään yksityiskohtia hahmolle, kuten
esimerkiksi vaatetusta. Kun hahmoa oltiin työstetty jonkin verran, sille sai antaa nimen.
Nyt aloimme kirjoittamaan hahmon tarinaa hahmosta käsin, sen omalla äänellä. Kerrottiin, kuka hahmo on ja mistä hän tulee? Mistä hän pitää ja mitä hän haluaa, mistä kenties
unelmoi?
Kirjoitushetken jälkeen tulimme loppupiiriin, jossa jokainen osallistuja sai vuorollaan
tuoda luomansa hahmon piirin keskelle ja esitellä sen, halutessaan lukea myös hahmon
tarinan. Kuten edellisilläkään kerroilla, nytkään ei ollut myöskään pakko sanoa mitään.
Kysyin osallistujilta vielä, millaiset tunnelmat päivän työskentelystä jäi ja olisiko halua
jakaa jotakin kokemuksistaan. Kotiin annoin tehtäväksi kirjoittaa päiväkirjaan jotakin siitä,
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millaisia ajatuksia hahmo itsessä herättää ja pohtia myös sitä, millaisia voimavaroja hahmolla kenties on?
Lomakekyseluun vastasi neljännen työpajakokoontumisen jälkeen kolme osallistujaa.
Tämän kertainen palaute sai minut pohtimaan todella syvällisesti ohjaamistani. Yksi
osallistujista kuvaili kokemustaan työskentelystä seuraavanlaisesti; ”Työskentelytuokio
oli hyvä, mutta aiheutti voimakkaita tunnereaktioita. Mm. selkä vasten parin selkää oli
aiheuttaa paniikkikohtauksen. En osannut tuoda tätä sanoiksi saakka ryhmässä. Fyysinen koskettaminen toisen kanssa oli kuitenkin haaste. ” Pohdin paljon sitä, olinko ollut
tarpeeksi läsnä tilanteessa ohjaajana. Olin ohjauksessa kehottanut kuuntelemaan omia
rajojaan ja sanonut myös ääneen, ettei tätä harjoitusta ollut pakko tehdä. Ohjeistuksesta
kyseinen osallistuja antoi positiivista palautetta: ”Mielestäni ohjeet olivat hyvät.”
Pohdin sitä, milloin kyse on osallistujan kannalta itsensä haastamisesta lempeästi uusiin
tilanteisiin turvallisessa ympäristössä, joissa olisi mahdollista vahvistua ja milloin taas
kokemus saattaisi aiheuttaa todella vaikkapa psyykkisesti vaarallisen tilanteen? Kuinka
ohjaajana voisin vielä huolellisemmin varmistaa osallistujien kokemuksen säilymisen turvallisena? Tarkasteltavakseni nousi myös se, kestivätkö nämä tälle soveltavan taiteen
työpajalle asetetut raamit: työpaja oli maksuton ja suunnattu aikuisille ja siihen osallistuminen oli vapaaehtoista. Samoin oli myös kaikkiin harjoitteisiin osallistuminen. Olin todella kiitollinen tästä lomakkeen kautta saamastani palautteesta, joka olisi minulta saattanut muuten jäädä tavoittamatta. Vaikka ohjaajana olinkin valmistautunut siihen, että
työskentely saattaisi nostaa pintaan hyvin voimakkaita tunteita, mielestäni oli todella terveellistä pohtia uudelleen syvällisesti sitä mikä oli toimintamme tarkoitus; tuottaa positiivisesti vahvistavia kokemuksia. Pohdin myös olisiko osallistujan kokemus ollut erilainen,
jos hän olisi päässyt olemaan mukana kaikilla kerroilla? Ehkä harjoite olisi ollut vähemmän ahdistava, jos osallistuja olisi kokenut ryhmän tutummaksi? Tässä kenties myös
yksi tärkeä kehittämiskysymys; tehdä työpajatyöskentelystä vieläkin matalamman kynnyksen toimintaa ja ottaa huomioon paremmin se, että ryhmään saatettiin tulla kesken.
Toisella osallistujalla, joka oli ollut mukana jokaisella työpajan kokoontumiskerralla, kuvaili työpajakokemustaan seuraavanlaisesti: ”Kokemus oli miellyttävä. Kerta kerralta työpajassa on mielestäni ollut vapautuneempi ja luottamuksellisempi ilmapiiri. On ollut mukava työstää asioita pienen porukan kanssa ja jo nyt tunnen haikeutta siitä, että työpaja
kohta loppuu. Piirtäminen silmät kiinni ja vasemmalla kädellä on edelleen kaikista hauskinta. Silmien avaamisen jälkeen on aina mielenkiintoista katsoa, millaisia tunteita ja
mielleyhtymiä kuvat herättävät. ” Myös osallistuja, joka oli ollut työpajan toiselta
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kokoontumiskerralta asti jokaisessa tapaamisessa, kuvaili kokemustaan positiivisesti:
”Se oli valaiseva ja paljon kertova. Levollinen.”
Ohjeituksen suhteen sain jälleen monipuolista ja rakentavaa palautetta: ”Ohjeistus oli
minusta riittävää ja asioille oli varattu sopivasti aikaa. Liiketyöskentelyssä on mielestäni
hyvä, jos ohjaaja pyrkii varovasti rohkaisemaan ja antaa välillä lisäohjeistusta, koska se
tuntuu monellekin olevan hankalin osuus, joka ei välttämättä luontaisesti etene kauhean
sujuvasti. ”
”Parityöskentelyssä olisi voinut sanoa etukäteen, kauanko se kestää. Aikaraja tuo turvallisuudentunnetta ja rauhaa. Maalaamisessa kuva oli valmis niin pian, että ajattelin, että
on varmaan sallittua tehdä toinen kuva. 😊”
Itselleen merkityksellisiä havaintoja taidetyöskentelystä oli tehty jälleen runsaasti ja hahmojen kautta oli syntynyt oivalluksia:
”Ihmishahmon piirtämisessä (silmät auki) nousi esiin oma kriittisyys siitä, miltä lopputuloksen tulisi näyttää. Piirtäessäni / maalatessani hahmoa en vielä juurikaan ajatellut sen
tarinaa tai persoonallisuutta, mutta työskentelyn jälkeen ne syntyivätkin yllättävän helposti ja tuntuivat suorastaan pulppuavan paperille. Oli hauskaa kertoa täysin itsestään
ulkopuolisesta hahmosta, jonka tunteisiin kuitenkin pystyi samaistumaan. Hahmosta tuli
sellainen olo, että suurin osa ihmisistä ehkä pitää itseään tylsinä, tavanomaisina ja keskinkertaisina, mutta kaikki kuitenkin haluaisivat olla erityisiä ja kaikilla yleensä on jonkinlaisia intohimoja tai persoonallisuuteen liittyviä ”omituisuuksia”, joita he haluaisivat toteuttaa rohkeammin ja vapaammin. Massaan sulautumisen pyrkimys usein estää ihmisiä
olemasta sellaisia, kuin he todellisuudessa haluaisivat olla.”
”Oli huimaa, miten silmät kiinni piirretyistä hahmoista löytyi mallit maalaamiseen. Valitessa kuvaa olin kahden vaiheilla kahdesta kuvasta. Toinen oli iloisempi, toinen taisteleva. Kun eka kuva oli pian valmis, tartuin toiseenkin, ja siitä syntyi tarina. Kysymyksiä ja
ratkaisun mahdollisuuksia.
Ensin vahva taistelija, joka selvästi voittaa, kun vain päättää millä tavalla. Sitten iloinen,
valoa kohti tanssiva minä.”
Kaikki vastaajista totesivat oman taideprosessinsa ja pohdintojensa jatkuneen työpajan
ulkopuolella. ”Prosessi jatkui kyllä.”
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”Vaikea sanoa, ehkä olin hiukan tavanomaista rohkeampi. Jo jonkin aikaa tavoitteenani
on ollut yrittää olla vapaammin oma itseni erilaisissa tilanteissa, joten tämä on varmasti
lisäkannustin siihen. ”
”Prosessi jatkui mm. niin, että miksi vajoan aina itsesyytöksiin. Miksen ota käyttöön voimaani, luovuuttani, lahjakkuuttani? Se on merkillistä.”
Kysymyksen ”Millainen on olosi juuri nyt ja millaisin tunnelmin odotat seuraavaa kertaa?”
vastauksista nousi esiin haikeutta työpajan alkaessa lähestyä loppuaan.
”Olen edelleen hyvin iloinen siitä, että lähdin mukaan työpajaan. Odotan viimeistä kertaa
vähän haikein mielin. Sen aihe, naamiot, kuulostaa mielenkiintoiselta ja herättää heti
ajatuksia. Toisaalta jännitän hiukan seuraavaa kertaa, koska muistan kurssin kuvauksessa mainitun yhdeksi työskentelytavaksi draaman, mikä kuulosti jo silloin hiukan pelottavalta. Koska tätä työtapaa ei (kaiketi) ole vielä käytetty, niin nyt odotan, onko se
edessä viimeisellä kerralla. ”
”Mielenkiinnolla ja haikeudella, koska se on viimeinen kerta. ”
Osallistuja, joka oli kokenut tällä työpajakerralla tehdyn Selkä selkää vasten-harjoitteen
voimakkaasti ahdistavana, kuvaili oloaan sanalla ”Jännittynyt. ” Hänen lisäkseen toinenkin osallistuja kuvaili liiketyöskentelyn tällä kertaa olleen jopa pelottavaa ja antaneen palautetta siitä, että ryhmän pitäisi olla yhdessä pidempään. Tämäkin osallistuja oli ollut
poissa yhdeltä kerralta, joten työpajan kehittämistehtävä sen huomioimiseksi, ettei kaikki
voi osallistua kaikille kerroille, ja siihen havahtuminen, kuinka paljon se voi vaikuttaa harjoitteiden kokemiseen, kirkastui edelleen. ”Vieraan ihmisen koskettaminen on vaikeaa.
Pelottavaa. Jotta siitä tulisi turvallista, pitäisi ryhmän olla yhdessä pitempään. Toisaalta
seläkkäin oleminen oli paras vaihtoehto. Ei tarvinnut katsoa toista ja selkä on ehkä neutraalein alue. Kyllä se tuntui hyvällekin ja lämpimälle. Tutun ihmisen kanssa tämä olisi
ollut kivaa. Liikkeen aloittaminen oli pelottavaa. Toivoi, että toinen aloittaisi. Ehkä tässä
olisi voinut ohjeistaa? En tiedä. Jos tietäisi, että kukaan ei varmasti katso, voisi liikkua
ihan vapaasti, ilman pidäkkeitä. Tanssinkin mieluiten yksin, tai muiden kanssa ryhmässä,
mutta ei parikontaktissa. Ja rakastan tanssimista, silloin kun on vapaa olo. Mutta tämän
asian työstäminen vaatii paljon aikaa – ehkä koko elämän. Mutta tajusin, että siinä on
yksi asia, minkä voi ottaa mukaan. Liikkua kotona, yksin, verryttelemällä, joka päivä, jos
muistan. ” Toisaalta tässä kommentissa osallistuja haluaa viedä juuri liiketyöskentelyn
mukaan työpajasta omaan arkeensa. Liiketyöskentely on haasteellista ohjata ja
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kehollisia harjoitteita ohjatessa tulee olla aivan erityisen herkkä kuulostelemaan ihmisten
rajoja. Se on kuitenkin ollut usein monelle osallistujalle tärkeä osa SYTYKE-työpajan
antia.

Kuva 7: Tanssija. Kuva: Satu Haiko
3.5. Viides kokoontuminen 29.3.2018
Viimeisellä kokoontumiskerralla Henna oli jälleen mukana toisena ohjaajana. Olin laittanut siitä maininnan sähköpostiin osallistujille. Sähköpostissa olin kertonut myös siitä, että
tulisimme työskentelemään naamioiden kanssa.
Paikalla oli neljä osallistujaa. Vaihdoimme jälleen aluksi kuulumisia piirissä. Tällä kertaa
kuitenkin ensin pareittain kuulumiset vaihtaen ja sen jälkeen parista jomman kumman
tuli kertoa toisen kuulumiset muulle ryhmälle, kun heitin parille ”valokeilan”, eli viittasin
heihin käsilläni. Tämän harjoituksen ajatuksena oli hieman lämmitellä kohti esiintymistä,
joka olisi myöhemmin tiedossa työpajatyöskentelyssä.
Tästä etenimme liiketyöskentelyyn, jossa huomioitiin tilaa ja toisia tilassa liikkuvia osallistujia. Pöydille olimme asetelleet erilaisia naamioita, joita sai kokeilla. Naamiot kasvoilla
liikkuessa osallistujat saivat pohtia, kuinka juuri tässä naamiossa olisi luonteenomaista
liikkua. Erilaisia naamioita kokeiltuaan osallistujat saivat valita naamioista sellaisen,
jonka parissa jatkaisi työskentelyä pidemmälle.
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Naamiot kasvoilla etsittiin ”Juuri tämän hahmon liikettä, tänään ja tässä”. Pohdittiin,
”Kuka tämä hahmo on? Mistä tämä hahmo tulee? Mitä tämä hahmo tekee?”. Kehotuksena oli myös havainnoida muita huoneessa liikkuvia hahmoja.
Tilaan oli aseteltu erilaisia asusteita, joita sai pukea hahmolleen. Pakko ei ollut valita
myöskään mitään. Tämän jälkeen liikuttiin jälleen tilassa ja tarkasteltiin muiden hahmoja.
Niiden kanssa etsittiin katsekontakteja ja tultiin kohdakkain. Hahmot esittäytyivät toisilleen. Hahmoista etsittiin lopulta pari, jonka kanssa jatkaa keskustelua.
Henna oli työskentelyssä mukana omalla hahmollaan ja hänestä tuli erään osallistujan
pari. Lopuista osallistujista muodostui kolmen hengen ryhmä. Käydystä keskustelusta
oli tarkoitus muodostaa eräänlainen kohtauksen käsikirjoitus. Annoin sitä varten seuraavanlaisia ohjeistuksia: ” Mitä nousee keskustelussa esille? Nostakaa jokin tietty aihe tai
asia esityksen teemaksi ja valmistautukaa jakamaan se koko ryhmälle esityksenä. Esitys
voi sisältää liikettä, sanallista vuoropuhelua, runoilua tai mitä vaan. Kirjoittakaa nyt keskustelua ylös.”. Loin tilaan näyttämön rajaamalla maalarinteipillä lattiasta alueen esiintymistä varten. Kohtaukset esitettiin muulle ryhmälle. Ne saivat myös spontaanisti muuttua
esityksen aikana.
Esitysten jälkeen kokemuksistaan sai kertoa parille tai ryhmälle, jonka kanssa oli juuri
esiintynyt. Keskustelua alustamaan kehotin pohtimaan kysymyksiä; ”Millaista oli esiintyä
yhdessä? Paljastuiko keskustelussa itselle hahmosta jotakin yllättävää?”.
Esiintymisen jälkeisen purkukeskustelun jälkeen jokainen osallistuja sai etsiä tilasta
oman paikan, jossa sai asettua mukavaan asentoon ja sulkea silmänsä. Kehotimme
osallistujia pohtimaan kaikkea sitä, minkä äärellä koko SYTYKE-työpajassa olikaan tullut
oltua. Muisteltiin hetki liiketyöskentelyä, sekä sitä, millaisia teoksia työpajan aikana oli
syntynyt. Millaisia runoja, veistoksia, hahmoja… Tämän pohjalta kehotimme kirjoittamaan päiväkirjaan tarinan, ikään kuin matkakertomukseksi siitä, minkä kaiken äärellä
oltiin oltu. Pyysimme sitten osallistujia alleviivaamaan tarinasta kolme lausetta.
Työskentely lopeteltiin piirissä. Halutessaan osallistujat saivat kertoa alleviivaamansa
lauseet muulle ryhmälle ja kertoa, mitä aikoi viedä taidetyöskentelystä mukanaan arkeensa. Kannustimme ryhmää myös pitämään edelleen yllä päiväkirjaamistaan ja jatkamaan omaa taidetyöskentelyään. Tämän työpajakerran jälkeen ehdotimme kotona pohdittavaksi, mitä draamatyöskentelyn aikana nousi tietoisuuteen. Nousiko hahmon kautta
esille ehkä joitakin sellaisia puolia itsestä, jotka olivat olleet piilossa? Voisivatko nämä
puolet toimia myös vahvuuksina?
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Loppukeskustelussa otin aikaa myös ryhmäpalautteen keräämiseen. Kysyin osallistujilta, kuinka he olivat kokeneet työskentelyn. Olivatko he kokeneet työskentelyn itselleen
mielekkäänä tai hyödyllisenä? Oliko jotain mitä haluaisi erityisesti sanoa siinä vaiheessa
ja soveltuiko heidän mielestään työpaja osaksi Lounais-Suomen SYLI ry:n toimintaa?
Osallistujat sanoivat tunnelman olevan työpajan loppumisesta johtuen hieman haikea,
mutta hyvä. Osa kertoi monien harjoitteiden olevan itselleen uusia ja jännittäviä, mutta
tarjoavan myös tilaisuuden ylittää itsensä ja löytää itsestään rohkeutta. Kysyin myös,
mitä he vievät työpajasta mukaansa? Esille nousi toiveita löytää itsestä jatkossa myös
arjessaan samankaltaista rohkeutta ylittää itsensä, kuin mitä työpajan aikana. Että
vaikka tilanteet olisivat aivan uudenlaisia, niin menisi vaan ja tekisi. Kysyin myös, kannattaisiko heidän mielestään työpajaa jatkaa tulevaisuudessa? Kaikki kannustivat jatkamaan. Erityisesti kiitosta sai se, että työpaja koettiin tilaisuutena käsitellä asioita muutenkin kuin vain puhumalla. Osallistuja, joka oli aikaisemmin neljännellä työpajakerralla
kuvaillut voimakasta ahdistustaan oli myös mukana kertoi kokeneensa työpajan hyväksi
ja kokemukseksi.
Lopuksi tultiin piiriin ja otettiin toisia käsistä kiinni. Otettiin katsekontakteja muiden
kanssa ja nyökättiin kiitokseksi. Huolehdittiin siitä, että näin tehtiin jokaisen kohdalla. Kiitettiin ja toivotettiin hyvää jatkoa kaikille.
Viimeisen työpajakerran jälkeen sain postitse vastaukset lomakekyselyyn kahdelta osallistujalta. Vastausten pohjalta arvioisin osallistujien kokemuksen työpajan viimeistä kerrasta olleen positiivinen.
”Draamallinen työskentely oli jännittävää ja varsinkin alussa melko vaikeaa. Mitä pidempään roolihahmossaan oli, sen luontevammaksi siihen eläytyminen kuitenkin muuttui.
Kokemus oli siis kokonaisuudessaan positiivinen. Tunnelma oli vähän haikea, koska kyseessä oli viimeinen tapaaminen. Ryhmä muodostui viikkojen kuluessa melko tärkeäksi
ja läheiseksi kontaktiksi, jossa vallitsi luottamuksellinen ilmapiiri. Työpaja tuntui hujahtavan todella nopeasti ja sen jälkeen jäi kyllä kaipaamaan viikottaisia työskentelytuokioita.”
”Tullessa vähän mietitytti, että mitähän se naamiotyöskentely on. Sitten olikin yllättävää,
mitä kaikkea tuli vastaan. Isoja yllätyksiä. Kuten se, että naamion kanssa uskaltaakin
heittäytyä!”
Ohjeistus oli koettu pääosin riittävän hyväksi ja selkeäksi, vaikka epäselvempiä hetkiäkin
ohjauksessa oli ollut. ”Ohjeistusta oli varsinkin tapaamisen alkupuolen harjoituksille riittävästi ja se tuki työskentelyä. Käsikirjoituksen tekeminen tuntui minusta vaikealta ja
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siihen olisi ehkä kaivannut enemmän ohjeistusta. Itse näytelmä kuitenkin sujui luontevasti oikeastaan ilman koko käsikirjoitusta. ” Käsikirjoituksen tekemisen tarkoitus olikin
ollut pääasiassa alustaa lavalle menoa, jotta olisi jotakin mistä lähteä liikkeelle näyttämöllä oltaessa. Lopputuloksen lavalla ei tarvinnut noudattaa laadittua käsikirjoitusta ja
sen spontaani muuttuminen oli sallittua.
Roolityöskentely oli herättänyt paljon pohdintaa ja tuottanut monenlaisia oivalluksia; ”Erilaisten roolien kokeileminen herätti ajatuksia siitä, että voi itseasiassa olla elämässä juuri
sellainen kuin haluaa. Elämässä on monia rooleja ja osa niistä on mieleisempiä ja osasta
ehkä haluaisi luopua tai niitä haluaisi muuttaa.
Oli mielenkiintoista olla näyttämöllä itsevarman, oman tilansa ottavan ja vahvoilla mielipiteillä varustetun hahmon roolissa, koska monella tapaa se erosi paljon itsestä. Vastanäyttelijäni taas oli tietämätön kaikesta: siitä, kuka hän on ja mitä hän haluaisi tehdä. Kun
roolihahmoni yritti saada häntä keksimään, mitä hän elämältä haluaisi, tuntui minusta
välillä siltä kuin olisin puhunut toisesta roolista itselleni. Oli tuskastuttavaa katsella ”tyhjää kangasta”, joka oli vielä aivan pihalla elämänsä suunnasta, varmaan koska se jollain
tapaa muistutti omasta itsestä. Oli paljon mukavampaa olla oman arvonsa tuntevana
henkilönä, joka tiesi täsmälleen mistä piti ja mistä ei pitänyt.”
”Ensin otin kissanaamion. Tunsin oloni hyväksi siinä. Sitten, kun vaihdettiin, olisin voinut
ottaa saman, mutta se meni – otin naamion, jonka näin sutena. Yhtäkkiä siitä alkoikin
nousta kaikenlaista. Keskustelin tiikerin kanssa ja ymmärsin, miksi olen susi ja mitä on
olla susi. Kuva elämästäni juuri nyt: uteliaana etsin uutta reviiriä, uutta laumaa. En voinut
enää jäädä entiseen laumaan, koska siellä oli alfauros ja – naaras. Hmm… Eli siis lähdin
mieluummin uuteen kuin haastamaan vanhaa. Myös tiikeri oli matkalla. Tulimme hyvin
juttuun, mutta totesimme, että emme mahdu samalle reviirille. Kohtasimme, ja lähdimme
sitten omille poluillemme. Kohtaaminen oli kuitenkin merkittävä. ”
Näytelmän työstäminen yhdessä toisten ryhmäläisten kanssa oli tuottanut myös onnistumisen kokemuksen: ”Kun tulimme ryhmässä yhteen, oli vähän vaivautunut olo. Mutta
sitten keskustelu alkoi luistaa. Ja se jatkui hienosti ”näyttämöllä”, siitä tuli kertomus! Se
oli todella yllättävää, en olisi uskonut. Säästin muistiinpanopaperin;
”Yksi ei puhu. Yhdellä on kaikki huonosti. Yksi on eläin, joka puhuu. – Voi olla, että vain
nämä ihmiset ymmärtävät suden puhetta. Ehkä vain kultakasvoiset ymmärtävät.” Totesin mielessäni, että minähän olen tavallaan itse nuo kaikki kolme. Ja se, että he lopulta
lähtivät mukaani? Suden laumaksi? ”Jos me kerran ymmärrämme puhettasi, niin…”
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Minun pitää oppia puhumaan. Tämä on selkeä tehtävä. (Puhumaton hahmo, jonka ilmaisua kuitenkin opimme ymmärtämään.). ”Kaikki huonosti”- hahmo- hänellä alkoi hieman
kova kuori murtumaan lopussa. → Minun pitää alkaa puhua myönteisesti itselleni! Suden
uteliaisuus on minussa oleva luonteenpiirre. Oli mukavaa ottaa aktiivinen, itseensä uskovan, uteliaan, uutta polkua etsivän suden rooli. Hereillä olevan. Tämä kaikki on minussa.”
Työpajan aikana toteutunut taidetyöskentelyprosessi oli jatkunut molempien vastaajien
mukaan heidän arjessaan: ”Ainakin päädyin pohtimaan sitä, millaista työtä haluaisin tulevaisuudessa tehdä ja mikä siinä minulle on tärkeintä. Roolityöskentely oli mielestäni
hyvä apuväline sille, että pohtii, mitä asioita elämänsä eri osa-alueilla oikeastaan haluaa
ja millainen ihminen haluaa olla.”
”Pohdintaa ryhmän jälkeen: Suden valitseminen oli uutta. Olen usein mielessäni kissaeläin. Unissani karhu on merkinnyt uhkaa, jotain hyvin pelottavaa. Hirvi on minulle tärkeä
eläin. En haluaisi nähdä metsässä karhua, mutta suden haluaisin nähdä! Susi voi hyvinkin tuoda elämääni uutta vahvuutta, uusia ulottuvuuksia. ”
Vaikutti siltä, että työpajasta oli jäänyt positiivisia kokemuksia, joista ammentaa myös
tulevaisuudessa: ”Koen, että sain työpajasta jotain arvokasta mukaani ja toivon, että
pystyn jatkamaan työskentelyä myös itsenäisesti. Olen työstänyt asioita niin paljon puhumalla, että toisenlainen lähestymistapa tuntuu virkistävältä ja hyödylliseltä. SYTYKEtyöpajan järjestäminen oli erittäin hyvä asia. Voin suositella sitä kaikille syömishäiriötä
sairastaville, vaikka ajatus monesta tuntuu varmasti pelottavalta. Toivottavasti pajaa järjestetään vielä tulevaisuudessakin!”

.

.
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4 LOPUKSI
Tavoitteinamme oli siis luoda ekspressiivisen taideterapian menetelmiin pohjautuva työpaja, joka muodostuisi osaksi Lounais-Suomen SYLI ry:n toimintaa. Työpajan oli tarkoitus tarjota siihen osallistuville turvallinen tila, jossa olisi mahdollista käsitellä valitsemiaan
teemoja ja kohdata tunteitaan taidelähtöisin keinoin. Ryhmän oli tarkoitus tukea jokaisen
omaa ilmaisullista ja voimauttavaa taideprosessia ja ohjaajina pyrimme rakentamaan siihen tarkoituksen mukaiset ja tukevat puitteet. Tämä toteutui mm. työskentelyn lähtökohtien selvittämisellä ja selkeällä ohjauksella sekä toiminnan huolellisella suunnittelulla ja
toteutuksella. Erittäin tärkeää oli olla ohjaustilanteessa henkisesti läsnä ja vastaanottavainen, sekä kannustaa osallistujia jatkuvasti kuuntelemaan itseään ja osallistumaan
vain sellaiseen, mikä itsestä tuntui hyvältä. Halutessaan sai myös lempeästi haastaa itseään kokeilemaan uutta ja itselleen kenties jännittävääkin kokemuksesta voimautuen
ja samalla ehkä löytäen kokemuksesta rohkeutta myös arkielämän haasteellisiin tilanteisiin. Siihen SYTYKE-työpajan oli tarkoitus olla tukeva ja turvallinen ympäristö.
Vaikka olin alkuun pohtinut ryhmän perustamista vertaisuuden pohjalta ja lopulta päädyimme pitämään toiminnan avoimena kaikille kiinnostuneille, vaikutti vertaiskokemukseni, toimintani yhdistyksessä ja sen kohderyhmän tunteminen toiminnan suunnitteluun.
Ohjaajina saimme Hennan kanssa tilaisuuden kehittyä ja opimme paljon myös toisiltamme. Hennan asiantuntemus hoitoalalta sekä liiketyöskentelystä oli myös olennainen
osa SYTYKE-työpajan laatua. Tämän saattoi helposti havaita saamistani palautteista liiketyöskentelyn ohjauksesta Hennan oltua poissa. Omat vahvuuteni kuvallisen taidetyöskentelyprosessin tuntemisesta nousivat myös esille, ainakin koin niissä itselläni olevan
erityisesti annettavaa ja havaitsin sen mm. varmuutena kuvallista työskentelyä ohjatessa. Itse opin projektista kokonaisuudessaan valtavasti: toiminnan suunnittelusta, yhteistyöstä eri toimijoiden kanssa, toimintaympäristöön ja kohderyhmään tutustumisesta,
toiminnan markkinoinnista ja viestinnästä, toiminnan eettisistä kysymyksistä, ajanhallinnasta, toiminnan rahoituksesta ja budjetoinnista, ekspressiivisen taideterapian ohjaamisesta, vertaistukitoiminnasta, kohtaamisista, omista valmiuksista ja kehitystehtävistä.
Opin myös tutkimuksellisesta työotteesta projektia kehittäessä sekä niihin liittyvistä
omista kompetensseistani kuvataiteilijana. Kuvataiteilijana herkkyys ympäristön havainnoimiseen kehittyi edelleen tutkimusmenetelmien käyttöä opetellessa ja yhteistyössä toimiessa.
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Työpajan jälkeen toteutettuihin haastatteluihin suostui yksi osallistujista. Toteutimme
kaksi haastattelua avoimina teemahaastatteluina, jotka kävimme keskustelun muodossa.
Ensimmäisellä haastattelukerralla 4.4.2018 osallistuja kertoi työskentelyn olleen itselleen hyvin inspiroivaa. Osallistuja oli jatkanut päiväkirjan pitämistä ja taidetyöskentelyä
kotonaan ja esitellyt töitään ystävälleen ja jakanut tälle teosten kautta asioita myös kertomalla niiden sisällöstä. Osallistuja sanoi tunnelman ryhmässä olleen turvallinen, vaikka
ryhmässä olikin erilaisia persoonia, ja jokaisen kanssa esimerkiksi parityöskentely tuntui
erilaiselta. Hän koki tällaisen työskentelyn olevan tärkeää ja antoisaa, mutta myös omalla
tavallaan vaativaa.
Toisella haastattelukerralla 18.4.2018 osallistuja kertoi ottaneensa hieman etäisyyttä taidetyöskentelyyn. Se eli kyllä mukana, esimerkiksi unissa ja kirjoittaen, mutta juuri sillä
hetkellä elämässä tapahtui paljon muita asioita, jotka vaativat keskittymistä. Työpajaan
osallistuminen tuntui kuitenkin yhä mielekkäältä kokemukselta.
Itsearviointipalaverissa nousi esiin molempien yllättyminen työskentelyn raskaudesta.
Pohdimme sen johtuneen ehkä siitä, että keskittymisen piti olla niin monessa asiassa
samanaikaisesti. Olimme tehneet todella paljon töitä työpajan eteen. Myös aito välittäminen ja läsnäolo osallistujien kohtaamisissa oli toisaalta uskomattoman antoisaa, mutta
vaati myös voimavaroja. Koimme kehittyneemme valtavasti, esimerkiksi ohjaajina, taiteellisen sisällön tuottajina ja projektin kehittäjinä. Olimme oppineet kertomaan työskentelystämme ja markkinoimaan työtämme. Olimme mielestämme onnistuneet tavoitteessamme toteuttaa positiivista toimintaa ja työpaja oli sujunut hyvin. Olotila oli turvallinen
ja odotimme työskentelyn jatkamista. Koimme myös viestinnän toimineen välillämme hyvin ”Jos jotain esteitä on havaittu, niistä ollaan päästy hyvin puhumaan ja selvittämään
ja jäsentämään sitä, mistä ne johtuvat”. Loppulauseeksi raporttiimme jäikin kiteytys sen
hetken taitekohdasta ”Hyvä fiilis siitä, että työpaja toteutuu toisen kerran, se ikään kuin
vahvistuu. ”
Hennan kanssa ohjauskokemuksemme toukokuussa 2018 järjestetystä työpajasta poikkesi syksyisestä työpajasta erityisesti siinä, että nyt saimme lomakkeiden kautta kuulla
enemmän osallistujien kokemuksista. Toisaalta Henna kuvaili omaa kokemustaan ohjaamisesta ehkä etäisemmäksi kuin se, mitä syksyllä 2017 oli ollut. Osasyynä siihen oli
se, että Henna oli kahtena kertana poissa. Ensimmäisen työpajan toteuttamisen jälkeinen väsyminen oli aiheuttanut myös tarpeen säästää omia voimavaroja ja ehkä opetella
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ohjaajana tietynlaista etäisyyden ottoakin. Olin itsekin kokenut työpajojen toteuttamisen
antoisaksi, mutta hyvin paljon huomiota ja läsnäoloa vaativaksi toiminnaksi, joka laajudessaan myös vei paljon energiaa. Jatkoa pohtiessamme heräsi kysymyksiksi toiminnan aikatauluttaminen ja rahoitus. Nämä työpajat olimme toteuttaneet opintojemme puitteissa, mutta jatkossa pelkästään hyväntekeväisyytenä niiden toteuttaminen ei olisi
tässä laajuudessa mahdollista niihin kuluvien suuren ajallisen panostuksen takia.
Lounais-Suomen SYLI ry oli kiinnostunut toiminnan jatkamisesta ja haki sitä varten apurahaa. Sitä ei tullut, joten ideoimme että jatkossa yhdistys voisi tilata meiltä myös lyhyempiä ekspressiivisen taideterapian työskentelyjaksoja mahdollisen rahoituksen löytyessä, esimerkiksi lahjoituksina.
Sekä yhdistys että me ohjaajat voimme käyttää kehittämishankkeestani tuotettua materiaalia esimerkiksi toiminnan perustelemisessa rahoittajille jatkossa avustusta hakiessa.
Pohdimme myös sitä, pitäisikö ryhmä toteuttaa maksullisina asiakkaille. Toiveenani olisi
kuitenkin, että kynnys osallistumiseen säilyisi matalana. SYTYKE-työpajan toteuttamisesta, siitä kerätystä materiaalista ja sen pohjalta kirjoitetusta opinnäytetyöstäni uskon
olevan joka tapauksessa hyötyä SYTYKE-työpajan toiminnan jatkoa suunnitellessa Lounais-Suomen SYLI ry:llä, tai vastaavan toiminnan kehittämisessä ja perustelemisessa.
Osallistujilta ja yhdistykseltä saamamme palautteen, projektin omakohtaisen kokemukseni, sekä itsearviointipalavereidemme pohjalta arvioisin toiminnan saavuttaneen sen
tavoitteet.
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SAATEKIRJE

Hei!
Opiskelen Turun ammattikorkeakoulussa ylempi amk-tutkinnossa Soveltavan taiteen linjalla. Opintoihini kuuluu opinnäytetyötutkimushakkeen tekeminen. Opinnäytetyötutkimushankkeenani toteutan yhteistyössä Lounais-Suomen SYLI ry:n, sekä ohjaajaparini
Henna Uusilehdon kanssa Ekspressiivisen taideterapian menetelmiin pohjautuvan SYTYKE-työpajan. SYTYKE-työpaja muodostuu osaksi Lounais-Suomen SYLI ry:n kevään
2018 ohjelmaa. Koska kyseessä on kehittämishanke, teen työpajan ohessa myös tutkimusta kehittämistyötä varten. Opinnäytetyöhöni raportoin projektin prosessikuvauksen,
jolloin kaikki osallistujat tulevat mainituiksi anonyymisti mm. osallistujamäärässä. Reflektoin opinnäytetyöhöni myös kokemuksiani ohjaajana toimimisesta. Kuitenkaan kenenkään toimintaa työpajassa tai heidän tuottamaansa materiaalia ei dokumentoida osaksi
opinnäytetyötä, ellei siihen saada erikseen lupaa. Jokaisen työpajan kokoontumiskerran
jälkeen osallistujat saavat kyselylomakkeen, jonka voivat halutessaan täyttää ja palauttaa osaksi opinnäytetyöhön kuuluvaa tutkimusta. Haastattelen myös vapaaehtoisia osallistujia heidän kanssaan sovittuina ajankohtina. Kaikkea tutkimusmateriaalia käsitellään
luottamuksellisesti ja se hävitetään asianmukaisesti sen käsittelemisen jälkeen.

Eli:
Voit osallistua ryhmään, ilman että tuottamaasi materiaalia julkaistaan opinnäytetyössäni.
Halutessasi voit antaa teoksiasi kuvattavaksi työskentelyn jälkeen.
Halutessasi voit vastata kyselytutkimukseen.
Halutessasi voit antaa myös haastattelun/haastatteluja, jotka toteutetaan työpajan ulkopuolella sovittuina ajankohtina.
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SUOSTUMUS TUTKIMUKSEEN OSALLISTUMISESTA

Tutkimuksen nimi: SYTYKE – työpaja, opinnäytetyökehittämishanke
Tutkimuksen tekijät: Satu Haiko, kehittämistyössä mukana myös Henna Uusilehto
Selvitys millaisesta tutkimuksesta on kysymys: Opinnäytetyökehittämishanke
Miten ja missä tutkimuksen tulokset tullaan julkaisemaan: Opinnäytetyössä, suunniteltu
ajankohta elokuussa 2018

Minulle on selvitetty yllämainitun tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuksessa käytettävät tutkimusmenetelmät. Olen tietoinen siitä, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Olen myös tietoinen siitä, että tutkimus ei aiheuta minulle minkäänlaisia kustannuksia, henkilöllisyyteni jää vain tutkijoiden tietoon ja minua koskeva aineisto hävitetään
tutkimuksen valmistuttua.
Olen tietoinen siitä, että osallistuessani SYTYKE-työpajaan osallistun samalla sen kehittämistoimintaan opinnäytetyökehittämishankkeessa ja että työpajasta kirjoitetaan prosessikuvaus, joka julkaistaan opinnäytetyössä. Suostun siihen, että minua voidaan haastatella ja haastattelussa antamiani tietoja käytetään kyseisen tutkimuksen tarpeisiin. Voin
halutessani keskeyttää tutkimukseen osallistumisen milloin tahansa ilman, että minun
tarvitsee perustella keskeyttämistäni tai siitä koituu minulle muita seuraamuksia. Minun
on mahdollista tarkastaa julkaistavaksi tarkoitettu materiaali ennen sen julkaisua ja pyytää siihen muutoksia ja rajauksia koskien kohtia jotka liittyvät antamaani aineistoon.

Päiväys:

Tutkittavan allekirjoitus ja nimenselvennys
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SAATEKIRJE JA KYSELYLOMAKE SYTYKE-TYÖPAJAAN OSALLISTUVILLE
SYTYKE – työpaja: Yhteensä viisi kokoontumiskertaa, yksi työskentelytuokio kestoltaan
2,5 tuntia. Kokoontumiskerrat 1.3., 8.3., 15.3., 22.3. ja 29.3. Ympyröithän sen tuokion
päivämäärän, jonka jälkeen tämä lomake on annettu täytettäväksi.
Tähän kyselyyn osallistuminen on täysin vapaaehtoista, voit kirjoittaa vastaukset myös
vain itsellesi osana työpajan itsereflektiota tai antaa julkaistavaksi vain rajatun osan vastauksistasi. Voit halutessasi vastata vain osaan kysymyksistä. Voit tehdä rajauksen julkaistavaksi sallitun osan suhteen myös esimerkiksi ympyröimällä sen piirtämällä ja kirjoittamalla sen kohdan viereen, ”Tämän saa julkaista”. Rajaaminen on mahdollista myös
jälkeen päin. Tätä varten ehdotan, että kirjoitat lomakkeeseen jonkinlaisen nimimerkin,
jotta voin jälkeenpäin selvittää, mistä lomakkeesta on kysymys. Omaa nimeä sinun ei
tarvitse laittaa, ellet halua. Jos laitat nimesi, pystyn työpajaa opinnäytetyöhöni dokumentoidessani yhdistämään tekstisi kuviin teoksistasi, mikäli annat niihinkin julkaisuluvan.
Mutta, jos haluat antaa palautetta kehittämishankkeeseen meille ohjaajille anonyymisti,
voit halutessasi merkitä vastauslomakkeesi myös vaikka aina samalla peitenimellä, jolloin työpajakokonaisuudessa työskentelyprosessisi reflektoiminen sen alkamisesta kohti
viimeistä kokoontumiskertaa on vastaustesi pohjalta mahdollista. Vastaukset käsitellään
luottamuksellisesti ja annettu materiaali julkaistaan anonyymina. Voit myös missä tahansa vastausten palauttamisen jälkeen pyytää, että vastauksiasi ei käytetä tai julkaista
opinnäytetyökehittämishankkeessani. Vastausten käsittelyn jälkeen lomakkeet hävitetään asianmukaisesti, tai halutessanne voitte saada ne takaisin itsellenne. Kerrothan
siinä tapauksessa toiveestasi, jolloin voimme sopia palautuksen käytännöstä.
Otathan huomioon, että kuten osallistumisesi työpajaamme kokonaisuudessaan, myös
palauttamasi teksti tulee olemaan osa SYTYKE-työpajan kehittämistoimintaa. Osallistumisesi tulee siis osaksi prossissamme ja tulee näkymään myös kehittämistoimintamme
prosessikuvauksessa jollakin tavoin anonyymisti, esimerkiksi raportoidessani osallistujamäärän tai mahdollisesti kirjoittaessani yleisluontoisia kuvauksia työskentelystä ”Tällä
kokoontumiskerralla osallistujia oli vähemmän, mutta työskentely onnistui siitä huolimatta hyvin. Työskennellessä vallitsi mielestäni erityisen intensiivinen tunnelma, ehkä
pieni ryhmäkoko toimi jopa paremmin tämän tehtävän kohdalla.”

Kehittämistoimin-

taamme varten myös molemmat työpajan ohjaajista, minun lisäkseni siis Henna Uusilehto käsittelemme materiaalia. Antamaasi materiaalia ei kuitenkaan julkaista sellaisenaan (siitä ei esimerkiksi tehdä anonyymeja, mutta suoria lainauksia) opinnäytetyössäni,
ellet halua.
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Voit antaa lomakkeessa myös meille ohjaajille palautetta kehittämistoimintaamme varten
ilman, että sitä julkaistaan opinnäytetyössä. Raksithan siinä tapauksessa seuraavan ruudun: □

Vastaan mielelläni tutkimusta koskeviin kysymyksiin!
Kiitos osallistumisestasi työpajaan ja kyselyyn!
Ystävällisin terveisin,
Satu Haiko

Nimi/ nimimerkki
-

Millainen oli kokemuksesi työskentelytuokiostamme?

-

Oliko työskentelyä varten annettu ohjeistus riittävän selkeää, tukiko/ johdattiko/
kannatteliko se luontevasti taidetyöskentelyäsi?

-

Heräsikö taidetyöskentelyn aikana jotakin itsellesi merkityksellistä (ajatuksia, tunteita, oivalluksia, mitä tahansa…) ? Oliko jokin hetki taidetyöskentelyssä erityisen
merkityksellinen? Haluatko kertoa kokemuksestasi hieman? Millaisella hetkellä
kokemus syntyi?

-

Jatkuiko prosessisi myös työpajataidetyöskentelyn ulkopuolella, miten?

-

Millainen on olosi juuri nyt ja millaisin tunnelmin odotat seuraavaa kertaa?

-

Onko jotakin, jota haluaisit vielä sanoa?

Tarvittaessa voit jatkaa vastausten kirjoittamista myös paperin taakse tai lisäpapereille.

LÄMMIN KIITOS VASTAUKSISTASI!
Ystävällisin terveisin,
Satu Haiko
ja Henna Uusilehto
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