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 Tiivistelmä 

 

Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli mahdollistaa voimaantumisen proses-
sin alkaminen mielenterveyskuntoutujille työpajatyöskentelyn avulla. Voimaantumisen koke-
muksia pyrittiin mahdollistamaan osallisuuden kautta tekemällä yhteinen taideteos työpa-
joissa. Opinnäytetyö on tehty yhteistyössä Kulttuuripaja Elviksen kanssa, jossa myös työpa-
jatoiminta tapahtui. Kulttuuripaja Elvis tarjoaa ohjattua luovaa toimintaa nuorille aikuisille 
(18-35-vuotiaille) helsinkiläisille.  
 
Opinnäytetyön teoriapohjana toimi voimaantumisen sekä osallisuuden käsitteet. Työskente-
lyssä pyrimme huomioimaan Juha Siitosen voimaantumisteorian osaprosessit, joita ovat 
päämäärät, kyky- ja kontekstiuskomukset sekä emootiot.  Järjestimme mielenterveyskun-
toutujille kaksi toiminnallista taidetyöpajaa sekä viimeisenä pidimme palautekeskustelun, 
jossa osallistujilta kerättiin palautetta heidän kokemuksistaan.  
 
Palautteiden perusteella osallistujien mielestä taidetyöpajat olivat liian lyhyitä, jotta voisi ko-
kea voimaantumista. Saimme kuitenkin myös hyvää palautetta työpajoista, ja osallistujat toi-
voivat lisää tämän kaltaista tekemistä. Yhteinen pohtiminen omista voimavaroista herätti 
keskustelua ja toivomme, että osallistujat löysivät niitä itsestään. Voimaantumisen prosessi 
on kuitenkin niin henkilökohtainen ja saattaa tapahtua vasta myöhemmin, kun prosessi on 
lähtenyt ensin käyntiin. Mielestämme tämänkaltaisia työpajoja on tärkeä järjestää, jossa 
mielenterveyskuntoutujat pääsevät oman henkilökohtaisen prosessin äärelle erilaisesta nä-
kökulmasta. 
 

Avainsanat Voimaantuminen, osallisuus, mielenterveys, taide 
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 Abstract 

 

The goal of this Bachelor's thesis was to enable the starting of the process of empowerment 
for mental health rehabilitators. Experiences of empowerment were made possible through 
participation in workshops. In the workshops the participant made a painting together using 
different materials. This Bachelor’s thesis was made in cooperation with the Culture Work-
shop Elvis where our workshops were held. Elvis offers guided creative activity for young 
adults (age 18-35) in Helsinki.  
  
This thesis is based on theories of empowerment and participation. The aim was taken into 
consideration Juha Siitonen’s theory of empowerment that includes the subprocess, which 
consist of goals, capacity of beliefs, and context beliefs and emotions. Three art workshops 
were organized for the mental health rehabilitators; two of these workshops focused on mak-
ing the artwork and one was devoted to a feedback discussion to gather feedback from the 
participant of their experiences.  
 
Based on the feedback, the process of two workshops was too short for the participants to 
experience the sensation of empowerment. Still, positive feed-back was received from the 
workshops, and the participants wished more of this kind of activity in the future. We dis-
cussed our own resources in life, and we hope that the participants also found some in their 
own lives. However, empowerment is very personal and is a process that occurs over time. 
We think that these kind of workshops are important for mental health rehabilitators to get 
their personal process of empowerment started, from a slightly different perspective. 
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1 Johdanto 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on luoda mahdollisuus voimaantumisen prosessin al-

kamiselle osallisuuden sekä kuvataidetyöskentelyn avulla. Opinnäytetyö toteutetaan toi-

minnallisena pajatyöskentelynä Kulttuuripaja Elviksessä mielenterveyskuntoutujille. 

Tässä opinnäytetyössä käsitellään voimaantumista ja osallisuuden ilmentymistä taiteen 

keinoin mielenterveyskuntoutujien parissa. 

Luovuus edistää ihmistä löytämään uutta sisältöä elämäänsä (Hämäläinen 2001). Taide 

on sidoksissa ympäristöönsä ja taiteen tekemisen ympäristö määrittää, miten toiminta 

kehittyy sekä millaista osallisuutta on mahdollisuus tavoitella (Kiilakoski & Tervahartiala 

2015: 47). Työn toiminnallisen osuuden tarkoituksena on tukea ja herättää mielenter-

veyskuntoutujien voimaantumisen prosessia omien voimavarojen löytämisen ja niiden 

hyödyntämisen kautta. Tavoitteenamme on mahdollistaa osallistujien kokemusta omasta 

voimaantumisesta ja osallisuudesta. Koemme, että voimaantumisen kokemus on tär-

keää juuri mielenterveyskuntoutujien kanssa, joilla on usein pitkäaikaisia kokemuksia 

huono-osaisuudesta tai elämän kolhimisesta. Mielenterveyskuntoutujat saattavat kokea 

myös osattomuutta ja voivat olla henkilökohtaisten resurssiensa vuoksi passivoituneita, 

mikä taas korostaa opinnäytetyömme osallisuuden viitekehyksen tärkeyttä. Koemme, 

että tämä opinnäytetyö voi antaa osallistujille mahdollisuuden voimaantumisen prosessin 

alkamiseen, vaikka tuloksia ei näkyisi vielä pajatyöskentelymme päätyttyä. Koemme 

myös, että taidelähtöinen työskentely tuo uudenlaista näkökulmaa mielenterveyskuntou-

tujien omaan henkilökohtaiseen voimaantumisen prosessiin. 

Opinnäytetyö toteutetaan toiminnallisena yhteistyössä Niemikotisäätiön Kulttuuripaja El-

viksen kanssa. Kulttuuripaja Elvis on ympäristö, jossa järjestetään paljon erilaista paja-

toimintaa. Taiteen osallisuutta tarkasteltaessa on kiinnitettävä huomiota institutionaalisiin 

rajoihin – osallisuuden ympäristö joko edesauttaa tai rajaa toimintaa (Kiilakoski & Terva-

hartiala 2015: 53). Mielestämme Kulttuuripaja Elvis on turvallinen ympäristö, jossa osal-

lisuuden avulla voimaantumisen kokemuksia stimuloiva kuvataidetyöskentely on mah-

dollista. 

Voimaantumisesta (empowerment) suomalaiset tutkijat käyttävät muun muassa seuraa-

via termejä: voimistaminen, toimintakyvyn lisääminen, valtuuttaminen ja valtaistuminen 

(Siitonen 1999: 83). Juha Siitonen (1999) ja Juhani Räsänen (2006) käyttävät omissa 
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tutkimuksissaan termiä voimaantuminen. Käytämme heidän tutkimuksiaan voimaantu-

misesta teoreettisina pohjina omassa työssämme. Siitosen (1999) teoria on moniulottei-

nen ja siksi mielestämme luotettava. Hän kuvaa voimaantumista sekä henkilökohtaisena 

että sosiaalisena prosessina, johon vaikuttavat eri tekijät. Voimaa ei voi hänen mukaansa 

antaa toiselle. (Siitonen 1999: 117-118.) 

Toteutamme toimintamme pajatyöskentelynä. Järjestämme Kulttuuripaja Elviksessä 

kolme taidepajaa, joista kahdessa työskennellään taiteen parissa ja kolmannessa pa-

jassa kerätään suullista palautetta sekä keskustellaan kokemuksista. Tässä opinnäyte-

työssä avaamme ensin keskeisiä käsitteitä sekä toimintaympäristöä, jossa opinnäytetyö 

toteutetaan. Opinnäytetyössämme keskeisiä käsitteitä ovat mm. voimaantuminen ja 

osallisuus, jotka toimivat viitekehyksenä. Toiminnallisen opinnäytetyön otsikon alla on 

laatimamme toimintasuunnitelma toiminnallemme sekä raportointi taidepajojen kulusta. 

Viimeisenä arvioimme tavoitteidemme toteutumista taidepajoista saamaamme palaut-

teen ja havaintojemme avulla, sekä arvioimme mahdollisia voimaantumisen ja osallisuu-

den kokemuksia, joita osallistujissa on saattanut syntyä. Lopuksi pohdimme kriittisesti 

opinnäytetyömme tavoitteiden saavuttamista sekä työskentelymme hedelmällisyyttä ja 

vaikuttavuutta. Opinnäytetyön valmistuttua se esitellään Elviksen yhteyshenkilöille ja 

henkilökunnalle. 
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2 Mielenterveyskuntoutujat toiminnassa 

2.1 Mielenterveys käsitteenä 

Mielenterveys on moniulotteinen käsite, jota on määritelty aikoinaan mielen sairauden 

kautta. Itävaltalainen lääkäri ja tutkija Sigmund Freud on määritellyt mielenterveyden ky-

vyksi rakastaa ja tehdä työtä. Maailman terveysjärjestö WHO määrittää mielenterveyden 

hyvinvoinnin tilana, jossa yksilö tunnistaa oman potentiaalin, selviytyy normaalin elämän 

tuomasta stressistä, pystyy työskentelemään tuotteliaasti sekä kykenee toiminaan yhtei-

sönsä hyväksi (WHO 2014). Tänä päivänä katsotaan, että ihminen on mieleltään terve, 

kun hän kykenee selviytymään päivittäisistä toiminnoistaan kuten sosiaalisista suhteista, 

työstä sekä vapaa-ajasta aiheuttamatta itselleen tai muille hallaa. Yhteiskunnan näkö-

kulmasta mieleltään terve ihminen toimii yhteiskunnan normien ja hyväksyttyjen mallien 

mukaisesti. Mielenterveys -käsitettä on kuitenkin vaikea määritellä, koska mielentervey-

den tila muuttuu elämän mittaan ja siihen vaikuttaa monia tekijöitä. (Hietaharju & Nuuttila 

2016: 9-10.) 

Mielenterveys on tärkeä ja olennainen osa ihmisen kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvin-

vointia. Hyvä mielenterveys luo tasapainoa ihmisen elämään. Mielenterveyteen vaikut-

tavat monet tekijät kuten fyysinen kuin henkinen hyvinvointi. Terveelliset elämäntavat 

edesauttavat mielenterveyttä. Ihminen tekee jokapäiväisessä arjessaan hyvinvointiinsa 

ja mielenterveyteensä vaikuttavia valintoja. (Erkko & Hannukkala 2013: 54.) 

Mielenterveyteen vaikuttavat myös monet muut seikat kuten perimä, biologiset tekijät, 

sosiaaliset ja vuorovaikutukselliset tekijät, yhteiskunnan rakenteelliset tekijät sekä kult-

tuuriset arvot. Nämä osatekijät ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa toisiinsa. Ihmisen 

mielenterveys vaihtelee elämäntilanteen sekä olosuhteiden mukaan. Lisäksi mielenter-

veys on sitä, miten ihminen kokee itsensä, esimerkiksi tiedostamalla omat mahdollisuu-

tensa, hyväksymällä ja toteuttamalla itseään, kykenemällä rakastamaan ja sietämään 

stressiä ja vastoinkäymisiä. (Hietaharju & Nuuttila 2016: 11.) 

On olemassa mielenterveyttä suojaavia sekä vaarantavia tekijöitä. Nämä tekijät vaikut-

tavat mielenterveyden tilaan ja siihen, miten ihminen reagoi psyykkisesti elämän tuomiin 

muutoksiin ja kriiseihin. Mielenterveyttä suojaavia tekijöitä ovat ulkoiset ja sisäiset tekijät. 

Suojaavat tekijät vahvistavat ihmisen selviytymiskykyä ja kannattelevat ihmistä. Sisäisiä 
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suojaavia tekijöitä ovat itseensä liittyvät tekijät kuten muun muassa hyvä terveys, myön-

teiset varhaiset ihmissuhteet, hyvä itsetunto, oppimiskyky, vuorovaikutustaidot ja mah-

dollisuus toteuttaa itseään. Ulkoisia suojaavia tekijöitä taas ovat muun muassa ruoka ja 

suoja, sosiaalinen verkosto, koulutusmahdollisuus, toimeentulo, kuulluksi tuleminen, tur-

vallinen elinympäristö sekä vaikuttamisen mahdollisuus. (Hietaharju & Nuuttila 2016: 11-

12.) 

Vaarantavat tekijät heikentävät mielenterveyttä. Sisäisiä tekijöitä ovat sairaudet, huono 

itsetunto, avuttomuuden tunne ja huonot ihmissuhteet sekä seksuaaliset ongelmat. Ul-

koisia tekijöitä ovat kodittomuus, köyhyys, syrjäytyminen, erot ja menetykset, väkivalta, 

kiusaaminen, työttömyys ja epäturvallinen elinympäristö. (Hietaharju & Nuuttila 2016: 11-

12.) 

2.2 Mielenterveyskuntoutus 

Ihminen tarvitsee mielenterveyskuntoutusta, kun hänen mielensä on vakavasti sairastu-

nut tai epätasapainossa niin, että hänen toimintakykynsä on heikentynyt huomattavasti. 

(Mielenterveystalo.fi n.d.). Mielenterveyskuntoutuminen on prosessi ja tarkoittaa uuden-

laisten toimintatapojen harjoittelemista silloin, kun elämäntilanne on muuttunut radikaa-

listi. Sairauden kieltäminen, motivaation puute ja elämänuskon väheneminen ovat tapoja 

reagoida sairastumisen tuomiin haasteisiin. Jokainen reagoi näihin yksilöllisesti (Koski-

suu 2004: 28.) 

Kuntoutusprosessi edistyy kuntoutujan voimavarojen ja hänen itsensä asettamia tavoit-

teita vastaten. Tavoitteet määritellään kuntoutujan, hänen läheistensä sekä ammattilais-

ten yhteistyössä. Lyhyen tähtäimen tavoitteet voivat olla esimerkiksi ruokailutottumusten 

muuttaminen terveellisemmiksi. Pitkän tähtäimen tavoitteet voivat taas esimerkiksi olla 

työkyvyn elvyttäminen. (Mielenterveystalo.fi n.d.) Työkyvyn palauttaminen onkin yhteis-

kunnan näkökulmasta kuntoutuksen tärkeimpiä tehtäviä. Mielenterveyskuntoutus on 

sekä suunnitelmallista että tavoitteellista. Kuntoutuksessa tavoite on tukea ihmisen toi-

mintakykyä hänelle itselleen tärkeissä ympäristöissä ja rooleissa. (Koskisuu 2004: 19, 

24.) 

Valitsimme mielenterveyskuntoutujat toimintaamme siksi, että taiteen yhteyttä mielenter-

veyden edistämiseen on tutkittu ja todettu toimivaksi. Tutkimuksissa on huomattu taiteen 

potentiaali edistää positiivista mielenterveyttä sekä mielen hyvinvointia. Mielenterveyden 
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edistämisessä taiteen positiivisten vaikutusten on tutkittu vähentävän stressiä, masentu-

neisuutta ja ahdistuksen määrää. (Lehikoinen & Vanhanen 2017). Mielestämme tällä on 

täsmällinen yhteys toimintaamme ja siihen osallistuviin mielenterveyskuntoutujiin. 

2.3 Recovery – toipumisorientaatio mielenterveyskuntoutuksen tukena 

Toipumisorientaatio, eli Recovery, on uudenlainen toimintamalli mielenterveyskuntou-

tuksessa. Niin kuin voimaantuminenkin, toipumisorientaatio keskittyy ihmisen henkilö-

kohtaiseen ja omanlaiseen kokemukseen. Toipumisorientaatiota on kehitetty viime vuo-

sikymmeninä ja se on käytössä esimerkiksi Lilinkotisäätiöllä sekä Niemikotisäätiöllä. Nie-

mikotisäätiö on helsinkiläisille avohoidossa oleville kuntoutujille ehkäisevää mielenter-

veystyötä toteuttava säätiö. Säätiö järjestää mm. asumista, valmennusta ja vapaa-ajan 

toimintaa. (Niemikoti n.d.). Lilinkotisäätiön tarkoituksena on edistää psyykkisesti pitkäai-

kaissairaiden asemaa yhteiskunnassa. Säätiö järjestää palveluasumista ja toimintakykyä 

edistävää kuntoutusta helsinkiläisille mielenterveyskuntoutujille. (Lilinkoti n.d.). 

Toipumisorientaatio tavoittelee merkityksellisen elämän ja ihmisen identiteetin kehittä-

mistä ja ylläpitämistä riippumatta mielenterveyden häiriöistä. Toipumisorientaatiossa ko-

rostuu vahvasti ihmisen yksilöllinen ja ainutlaatuinen kokemus omista tunteistaan, ky-

vyistään, unelmistaan ja tavoitteistaan. Orientaatiossa pyritään kehittämään uusia mer-

kityksiä elämään, joita mielenterveyshäiriöt eivät määrää (Anttinen & Laukkanen & Nou-

siainen 2016). Toipumisorientaatio haluaa korostaa yksilön toimijuutta sekä osallisuutta 

omassa elämässään sekä toipumisessaan (Sami Pirkola n.d.). Toipumisorientaatio tu-

kee opinnäytetyössämme käytettävää voimaantumisen teoriaa, koska molemmat viite-

kehykset korostavat ihmisen voimavaraisuutta, itsemääräämisoikeutta sekä yksilölli-

syyttä. Toipumisorientaation tunteminen tukee myös meidän ymmärrystämme mielen-

terveyskuntoutujista, ja siksi se on osa teoreettista viitekehystämme. 

2.4 Kulttuuripaja Elvis 

Niemikotisäätiön Kulttuuripaja Elvis on nuorten aikuisten mielenterveyskuntoutujien koh-

taamispaikka Helsingin Vallilassa. Kuntoutujat ovat iältään 18-35 vuotiaita. Kulttuuripaja 

Elviksessä työskentelee tehtäväänsä koulutettuja vertaisohjaajia, jotka ovat itsekin mie-

lenterveyskuntoutujia. Vertaisohjaajat suunnittelevat ja ohjaavat toimintaa Elviksen 

omien työntekijöiden tuella. Vertaisohjaajat saavat työstään työosuusrahaa ja heille jär-

jestetään jatkuvasti vertaistyönohjausta. (Kulttuuripaja Elvis n.d.) 
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Elvis järjestää erilaista ohjattua luovaa toimintaa, kuten bändi- ja studiotoimintaa, kuva-

taiteita, luovaa kirjoittamista sekä liikuntaa. Osallistujat saavat itse vaikuttaa toiminnan 

suunnitteluun. Kulttuuripajan toiminnan tarkoituksena on vahvistaa elämänhallintataitoja 

sekä sosiaalisia suhteita. Toiminnassa korostuvat voimavarakeskeisyys, itsearviointi ja 

yhteisöllisyys. Ryhmäkoot ovat pieniä ja pajatyyppisiä. Kesällä on tarjolla enemmän ul-

koilua kuten retkiä ja työpajoja. Vuosittain on myös tarjolla kesä- ja talvileiri. (Kulttuuripaja 

Elvis n.d.) 

Toimintaan pääsy edellyttää helsinkiläisyyttä ja voimassa olevaa hoitosuhdetta sekä 18-

35 vuoden ikää. Mukaan toimintaan pääsee ottamalla yhteyttä sähköpostitse, jonka jäl-

keen sovitaan tutustumiskäynti ja haastattelu Elvikseen. Kulttuuripaja Elvis järjestää noin 

kerran kuussa myös avoimen infotilaisuuden, jossa esitellään kulttuuripajan toimintaa. 

Elvis tarjoaa tietoa osallistujille myös yhteiskunnan tarjoamista palveluista kuten opiske-

lusta, työstä sekä harrastuksista. (Kulttuuripaja Elvis n.d.) 
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3 Voimaantuminen 

3.1 Voimaantumisen teorioita 

Juha Siitonen (1999) on tehnyt tutkimuksen luokanopettajiksi opiskelevien ammatilli-

sesta kasvusta, jossa voimaantumisen merkitys ammatillisen kasvun prosessissa nou-

sikin erittäin tärkeäksi ja keskeiseksi. Juha Siitosen voimaantumisteorian mukaan voi-

maantuminen on sekä henkilökohtainen että sosiaalinen prosessi. Siihen vaikuttaa ihmi-

sen oma halukkuus, päämäärät, luottamus itseensä, omiin mahdollisuuksiin ja kykyihin 

sekä näkemys itsestään ja omasta tehokkuudestaan. Voimaantumiseen vaikuttavat kui-

tenkin myös henkilökohtaisen kokemuksen lisäksi toiset ihmiset, olosuhteet sekä sosi-

aaliset rakenteet. Hänen mukaansa ihminen ei voi kuitenkaan voimaantua kenenkään 

muun tahdosta eikä pakosta. Kukaan ei voi myöskään antaa voimaa toiselle (Siitonen 

1999: 93, 117-118). Juhani Räsänen (2006) taas kuvaa voimaantumisen syntyä seuraa-

vasti: “Voimaantuminen syntyy, kun voimaantumisen mahdollisuus ja voimaantumisen 

mahdollistaja kohtaavat elämän arjessa”. Räsänen määrittelee voimaantumisen käsi-

tettä hieman eri tavalla kuin muut tutkijat. Hänen mukaansa voimaantumisen kokemusta 

ennen on havahtumisen sekä valtaistumisen prosessi (Räsänen 2006:14, 78, 100).  

Voimaantunut ihminen on löytänyt omat voimavaransa ja osaa hyödyntää niitä. Voi-

maantuneen ihmisen ominaisuuksia ei kuitenkaan pystytä määrittelemään, koska jokai-

nen yksilö on omanlainen persoonansa ja voimaantuminen näkyy eri tavalla jokaisessa 

ihmisessä (Siitonen 1999: 93). Opinnäytetyömme toiminnallisessa osuudessa pyrimme 

kannustamaan, tekemään ja kokeilemaan, jolloin osallistujissa voidaan herättää luo-

vuutta. Näin he mahdollisesti luottavat omiin kykyihinsä ja näkevät mahdollisuutensa, 

jolloin voimaantumisen prosessi voi alkaa. Pyrimme alkukeskustelujen sekä avoimuuden 

avulla luomaan turvallisuuden tunnetta ja luottamusta meidän ja osallistujien välillä sekä 

heidän kesken. 

3.2 Voimaantumisen osaprosessit 

Juha Siitosen (1999) mukaan voimaantuminen on ihmisestä itsestään alkava henkilö-

kohtainen prosessi, johon kuuluu tietyt osaprosessit. Siitonen (1999) luokittelee osapro-

sessit Martin Fordin (1992) motivoivien järjestelmien teoriasta seuraavasti. Osaprosessit 

koostuvat seuraavista osista; päämäärä, kyky- ja kontekstiuskomukset sekä emootiot. 
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Osaprosessit eivät yksinään tue voimaantumista, vaan ne tarvitsevat toinen toistaan tu-

kemaan voimaantumisen kokemusta. Voimaantuminen voi jäädä tapahtumatta, jos 

nämä osaprossesit eivät täyty. (Siitonen 1999: 117-118.) Seuraava (kuvio 1) kuvaa näitä 

osaprosesseja. 

 

 

Kuvio 1. Voimaantumiseen vaikuttavat osaprosessit ja niiden välinen keskinäisyys 

Päämäärät-osio tarkoittaa, että jokaisella ihmisellä on henkilökohtaisia itselleen asetta-

mia päämääriä, joihin hän pyrkii elämässään ja, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä voimaan-

tumisen kannalta. Ennen suurten päämäärien saavuttamista ihmisellä on pienempiä niin 

sanottuja välipäämääriä, joita hän itselleen asettaa ja lähtee tavoittelemaan. Sitoutumi-

nen on keskeinen, mutta moniulotteinen osa päämäärien saavuttamiseksi, jossa ihmisen 
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pyrkimykset, tarpeet, halut ja toiveet edustavat tulevaisuuden tiloja.  Myös vapaus aset-

taa itse itselleen omia päämääriä sekä arvottaa niitä ovat keskeisiä osia tässä osapro-

sessissa. (Siitonen 1999: 119-128.) Räsänen (2006) lisää vielä, että ihmiseltä on löydyt-

tävä kurinalaisuutta sekä itsehillintää, jotta hän voi saavuttaa asettamiaan päämääriä. 

Kurinalaisuus ja itsehillintä ovat työkaluja, joista on hyötyä päämäärien saavuttamisessa. 

Kyseiset työkalut karsivat kaiken turhan pois matkalta. Hän pohtii teoksessaan, kuinka 

hyvin kykenemme etsimään totuudellisuutta ja millaiset päämäärät palvelevat elä-

mämme tarkoituksellisuutta ja toimintakykyisyyttä (Räsänen 2006:116). 

Räsänen (2006) avaa teoksessaan, mistä kykyuskomukset syntyvät ja, mikä niissä on 

keskeistä. Kykyuskomukset ovat arvioita siitä, miten ihminen pystyy toimimaan tehok-

kaasti ja selviytymään mahdollisista haasteista. Räsänen (2006) pohtii ihmisen kykyä 

saavuttaa päämääriään ja niiden saavuttamiseen tarvittavia ominaisuuksia. Uskomukset 

ovat yleensä ihmisen henkilökohtaisia näkemyksiä asioista, mutta niihin vaikuttavat 

myös ulkoiset tekijät. Kykyuskomukset muodostuvat yleensä varhaisessa vaiheessa. 

(Räsänen 2006:118.) Ihmisen minäkuva eli käsitys itsestään, itsetunto, identiteetti ja nii-

den pohtiminen ovat merkityksellisiä asioita voimaantumisen kannalta.  Ihminen, jolla on 

myönteinen minäkäsitys, suhtautuu tulevaisuuteen optimistisesti ja pystyy asettamaan 

itselleen realistisia tavoitteita. (Siitonen 1999: 129-130.) 

Kontekstiuskomukset ovat merkityksellinen osa voimaantumista. Siitonen (1999) määrit-

telee kontekstin merkityksen tässä asiayhteydessä olevan toimintaympäristö, jossa ih-

minen toimii. Se on aina aikaan ja paikkaan sidonnaista. Siitonen (1999) viittaa tällä Kari 

E. Turusen (1997) tutkimukseen, jossa Turunen kuvailee, että ihminen pyrkii toimintaym-

päristössään aina johonkin: toiseen huoneeseen, lomalle, rikkaaksi, mielenrauhaan, me-

nestymiseen ja niin edelleen. Kuitenkin ihminen saattaa lakata pyrkimästä tiettyyn pää-

määrään kokiessaan ilmapiirin ikäväksi tai epämiellyttäväksi. Siitonen (1999) kertoo tut-

kimuksessaan luottamuksen tärkeydestä tällaisissa tilanteissa, joka on tärkeää päämää-

rän tavoittelun kannalta ja on yhteydessä voimaantumisen kokemukseen. Myönteiset 

kokemukset ja asiat, jotka lisäävät myönteisyyttä, kuten arvostuksen, kunnioituksen ja 

hyväksymisen kokemukset tai juuri luottamuksen ja turvallisuuden tunteen kokeminen, 

ovat siis yhteydessä voimaantumiseen. (Siitonen 1999: 142-143.) 

Emootiot ovat Siitosen (1999) tutkimuksessa viimeinen voimaantumisen osaprosessi. 

Hän viittaa Fordin (1992) tutkimukseen, jossa emootioilla on keskeinen vaikutus muiden 

osaprosessien alkuunpanossa ja muodostamisessa (Siitonen 1999:151-152). Räsänen 
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(2006) taas lähtee emootion käsitteestä liikkeelle. Hänen mukaansa emootiot mahdollis-

tavat ihmisen toiminnan. Ne ovat tietoisia elämyksiä, jotka me ymmärrämme esimerkiksi 

pelon ja iloisuuden kokemuksina. Räsänen (2006) kiteyttää emootion käsitteen seuraa-

vasti: emootiot ovat ihmisen toimintaa ohjaavia prosesseja ja ne ovat koko ajan läsnä 

ihmisen alitajunnassa hänen sosiaalisissa suhteissaan läpi elämän. Rakastuminen, louk-

kaantuminen, mielipahan tunteminen sekä erilaiset pelot ovat esimerkkejä, joissa emoo-

tiot näyttäytyvät arkipäiväisessä elämässä. (Räsänen 2006:130.) Emootiot auttavat ih-

mistä selviytymään muuttuvissa olosuhteissa muun muassa antamalla energiaa selvittää 

ongelma (Siitonen 1999:152). 

Yhteenvetona Siitonen (1999) kiteyttää yllä näkyvän kuvion (Kuvio 1.) atomimallin voi-

maantumisesta seuraavanlaisesti. “Voimaantuminen on ihmisestä itsestään lähtevä pro-

sessi, jota jäsentävät päämäärät, kykyuskomukset ja kontekstiuskomukset ja emootiot 

sekä niiden keskinäiset merkityssuhteet” (Siitonen 1999:157). Työpajoissa pyrimme vah-

vistamaan osallistujissa näitä Siitosen määrittelemiä osaprosesseja esimerkiksi alkukes-

kustelujen avulla sekä kannustamalla osallistujia työskentelyyn. Pyrimme luomaan tur-

vallisen ja avoimen ympäristön, jossa jokainen uskaltaa olla oma itsensä.  
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4 Osallisuus vahvistavana voimavarana 

4.1 Osallisuuden sosiaalipedagoginen määritelmä 

Juha Hämäläinen (2001) määrittelee osallisuuden sosiaalipedagogisena käsitteenä ole-

van yksilön ja yhteiskunnan välinen suhde. Osallisuus viittaa ihmisen kiinnittymiseen eri-

laisiin merkittäviin osa-alueisiin elämässään ja on välttämätön osa elämänhallintaa sekä 

yhteiskunnallista subjektiutta eli itsensä toteutusta. Sosiaalipedagogiikan tavoitteena on 

sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisy ja lievittäminen vahvistamalla yksilön subjek-

tiutta, elämänhallintataitoja, tukemalla osallisuutta ja osallistumista yhteiskunnassa. So-

siaalipedagoginen työ on parhaimmillaan avointa sekä vuorovaikutuksellista niin, että 

osallisilla on mahdollisuudet vaikuttamiseen sekä toimijuuteen. (Hämäläinen 2001: 66-

67, 79.) 

Myös Elina Nivala ja Sanna Ryynänen (2013) määrittelevät osallisuuden olennaisena 

sosiaalipedagogiikan käsitteenä kuvaamaan yksilön ja yhteisön sekä yhteiskunnan väli-

siä suhteita (Nivala & Ryynänen 2013: 10).  

Tomi Kiilakoski ja Marika Tervahartiala (2015) määrittelevät osallisuuden olevan sekä 

yhteisöllistä, johonkin kuulumisen tunnetta, että kykyä vaikuttaa ympäröivään maailmaan 

osallistumalla päätöksentekoon. Osallisuuden toteutuminen siis tarvitsee mahdollisuu-

den toiminnalle, jotta toimintaa syntyy ja, että se tuntuu ihmisestä merkitykselliseltä. (Kii-

lakoski & Tervahartiala 2015: 42.) Tässä opinnäytetyössä pyrimme vaikuttamaan paja-

työskentelyyn osallistuvien mielenterveyskuntoutujien ajatteluun siitä, miten arkiset asiat 

ovat suhteessa mielenterveyteemme sekä siihen, voiko luovuus ja voimaantuminen 

kummuta jostain arkisista ajatuksista. 

4.2 Osallisuus voimavarana 

Osallisuus koostuu voimaantumisesta, yksilöllisyydestä ja elämänhallintaan liittyvistä ky-

vyistä (Särkelä-Kukko & Rouvinen-Wilenius 2014: 9). Se voidaan nähdä myös syrjäyty-

misen vastakohtana (Pajula 2014). Osallisuus on johonkin kuulumisen tunnetta ja teke-

mistä, jossa keskiössä on luottamus sekä kuulluksi tuleminen.  Rouvinen-Wilenius 

(2014) määrittelee osallisuuden edellytykseksi voimaantumisen. Voimaantuminen taas 

on yksilötasolla ihmisen kyvykkyyttä ohjailla omaa elämäänsä sekä tehdä päätöksiä. Yk-
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silötason voimaantuminen onkin yhteisön voimaantumisen edellytys. (Rouvinen-Wile-

nius 2014: 51.) Osallisuuden kokemukset ovat vahvasti henkilökohtaisia ja yhteydessä 

yksilön henkilökohtaiseen elämään (Särkelä-Kukko & Rouvinen-Wilenius 2014: 9). 

Koska osallisuuteen kuuluu välttämättömästi toiminta osana yhteisöä, voidaan siitä pu-

hua myös osallistumisena (Kiilakoski & Tervahartiala 2015: 43). Osallistuminen voi olla 

kansalais- vaikuttamis- tai vapaa-ajan toimintaa, jossa ihminen pääsee toteuttamaan it-

seään ja vaikuttamaan itselleen tärkeisiin asioihin. Osallistuminen voidaan siis nähdä 

olevan osallisuuden yksi ilmenemismuodoista. Osallistaminen taas on tapa aktivoida 

sekä tukea ihmistä osallistumaan ja saamaan osallisuuden kokemuksia. Nämä kolme 

käsitettä, osallistuminen, osallistaminen ja osallisuus ovat, vaikkakin usein rinnakkain 

käytettyjä, merkityksiltään erilaisia. (Särkelä-Kukko 2014: 34-35.) Tässä opinnäyte-

työssä käytämme osallisuutta ja osallistamisen käsitteittä ja niiden ilmentymistä järjestä-

mässämme pajatyöskentelyssä. 

Osallisuus vaatii uskallusta tuntea ympäröivä yhteisö sellaisena, joka antaa mahdollisuu-

det toimia eri tavoilla (Kiilakoski & Tervahartiala 2015: 54). Yksi opinnäytetyömme tavoit-

teista onkin luoda mahdollisuuksia voimaantumisen kokemuksille osallistamalla mielen-

terveyskuntoutujat toimintaamme. Pyrimme luomaan heille tunteen, että he ovat toimi-

joita, eivätkä toiminnan kohteita. Käytännössä osallistamme mielenterveyskuntoutujat 

pohtimaan omia voimavarojaan sekä ideoimaan toimintaa. Esimerkiksi pajojen alkukes-

kustelun aikana pyrimme synnyttämään keskustelua voimavaroista ja siitä, miten ne nä-

kyvät arjessamme. Osallistujat saavat itse pohtia teemoja ja osallistua keskusteluun. Toi-

minnan ideoimisella tarkoitamme sitä, että osallistujat saavat itse päättää, mitä materi-

aaleja käyttävät ja miten he saavat toista pajaa varten keksiä uusia ideoita teoksen te-

koon ja tuoda esimerkiksi omia materiaaleja. 

Osallisuus voi olla kokemus, jossa yksilö vaikuttaa itseään sekä ympäristöään koskeviin 

asioihin ja on aktiivinen toimija. Osallistuminen on osallisuuden prosessi, joka on osa 

tunneperäistä sosiaalisen osallisuuden kokemusta. (Leemann & Hämäläinen 2016: 590.) 

Osallisuuden kokemukset ovat vahvasti kytköksissä ihmisen henkilökohtaiseen elämys-

maailmaan (Särkelä-Kukko & Rouvinen-Wilenius 2014: 9). Pajulan (2014) mukaan osal-

lisuus kuuluu yhteisöön kuulumisen tunteeseen, joka syntyy vaikuttamisen kautta (Pajula 

2014: 11). Nivala ja Ryynänen (2013) mainitsevat myös tästä samasta Sosiaalipedago-

gisessa Aikakauskirjassa. Osallisuuden ratkaiseva kriteeri on se, tuntuuko osallistujasta 
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itsestään osalliselta (Nivala & Ryynänen 2013: 24). Kuten voimaantuminenkin, osalli-

suus on henkilökohtainen kokemus. Tämä on pidettävä mielessä arvioidessamme ta-

voitteidemme toteutumista hyödyntämällä osallistujilta saatua palautetta ja omia havain-

tojamme. 
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5 Taide voimaannuttavana menetelmänä 

5.1 Kuvallinen ilmaisu vuorovaikutuksen tukena 

Ihminen on läpi historian työstänyt mieltään, omia kokemuksiaan, tunteitaan ja suhdet-

taan ympäröivään maailmaan kuvan keinoin. Kuvan tekeminen sekä kuvan katsominen 

ovat pohdintaa, ilmaisun hakemista ja vuorovaikutusta. (Lipsanen-Rogers 2005: 64.) 

Ihminen on visuaalinen olento. Käytämme näköaistia vastaanottamaan suuren osan in-

formaatiosta, jota tarvitsemme elääksemme ja näin maailma tallentuu meihin kuvina. 

”Kun pohdimme elämää ja olemassaoloamme, käytämme tätä mielikuvamateriaalia ja 

siihen liittyviä tunteita, muistoja ja aistimuksia, muokkaamme sitä, vertailemme ja järjes-

telemme - ajattelemme”.  Lipsanen-Rogers (2005) pohtii voiko kuva auttaa ihmistä sel-

kiyttämään suuria kysymyksiä itsestään; kuka olen, mitä itse haluan ja mikä syvimmiltään 

on minulle tärkeää. (Lipsanen-Rogers 2005: 62-63.) 

Kuvan kautta voidaan peilaten nähdä ihmisen tunnetiloja, tunteita, odotuksia ja pelkoja. 

Jokaisella on kyky tuottaa mielensä maailmaa visuaalisesti. Kuvan tekeminen antaa ih-

miselle mahdollisuuden kertoa omaa tarinaansa tavalla, joka tuo näkyväksi sen puolen 

itsestä, joka on jäänyt varjoon. Se antaa mahdollisuuden tutustua siihen, mikä on ollut 

piilossa ja, mille on hankala löytää muotoa. Sana ei ole ainoa tapa puhua, kuulla ja tulla 

ymmärretyksi. Kuva voi avata näitä itsellekin uusia puolia ilman, että niitä olisi ymmär-

rettävä tai selitettävä. (Lipsanen-Rogers 2005: 64.) 

5.2 Kuvataidetoiminta työotteena 

Hämäläisen (2001) mukaan sosiaalipedagogisessa työssä suositaan luovaan toimintaan 

perustuvia työmenetelmiä. Käytännössä hän tarkoittaa, että työssä tuetaan ihmisessä 

luonnostaan olevia piirteitä, joka tarkoittaa, että ihminen toimii luovana, yhteisöllisenä 

sekä elämyksiä etsivänä olentona. Luova toiminta eri muodoissaan auttaa ihmistä jäsen-

tämään ja syventämään itsetuntemusta, sekä pohtimaan ja selkiyttämään kysymyksiä 

eksistentiaalisista arvoista ja merkityksistä. Luovuus edistää ihmistä löytämään uutta si-

sältöä elämään ja vahvistamaan itsetuntoa. Se auttaa ihmistä löytämään sisäistä tasa-

painoa ja eheytymään, leikkimään ja rentoutumaan, käsittelemään ja ratkaisemaan 

omaan elämäänsä liittyviä ongelmia kehittämällä itseään ja rakentamalla henkilökoh-
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taista maailmankuvaansa sekä tulkintaa elämästään. “Se auttaa kirvoittamaan esiin uu-

sia puolia itsessä ja avaamaan siten uusia mahdollisuuksia elämässä”. (Hämäläinen 

2001: 67.) 

Tuula Ruusunen (2005) viittaa Kaarina Rannen (2002) väitöskirjaan, joka määrittelee 

taiteen tavoitteellisena sosiaalipedagogisena menetelmänä, joka tukee yksilön ja yhtei-

sön voimavarojen vahvistamista sekä selviytymistä. On tärkeää, että yksilö tulee kuul-

luksi ja ymmärretyksi. Rannen (2002) sanoin: “On mahdollista, että kokemus ilmaisulli-

sista menetelmistä herättää osallistujissa kiinnostusta myös henkilökohtaiseen taidehar-

rastukseen, josta tulee voimavaroja vahvistava mielihyvän lähde”. Ruususen (2005) mu-

kaan oman luovuuden tuotokset voivat olla rikastuttavia välineitä, joilla on voimaannut-

tavia, itsetuntoa- ja tuntemusta sekä vuorovaikutusta vahvistavia vaikutuksia. (Ruusunen 

2005: 54-55.) 

5.3 Taiteen yhteys mielenterveyteen 

Maailmalla on tutkittu paljon taiteen yhteyttä mielenterveyteen. Liisa Laitinen (2017) ko-

koaa eri tutkimuksia taiteen yhteydestä ja vaikutuksista mielenterveyteen Taideyliopiston 

julkaisemassa kokoonpanossa seuraavanlaisesti. Taiteella ja taiteen tekemisellä on 

nähty olevan positiivinen vaikutus mielenterveyteen sekä havaittu sen esimerkiksi vä-

hentävän mielenterveyspalveluja käyttävien masentuneisuutta ja ahdistuneisuutta. Laiti-

nen (2017) viittaa tutkimuksissa esiin tulleen myös, että taiteellinen toiminta voi lisätä 

ihmisen itsetuntemusta, itsetuntoa ja siten itseluottamusta sekä itsensä hyväksymistä ja 

arvokkuuden tunnetta. Myös voimaantumisen kokemuksia on huomattu tulevan osallis-

tuessaan taiteelliseen toimintaan. Tällöin ihminen voi tunnistaa myös esimerkiksi omat 

vahvuudet, parantaa luottamustaan omista kyvyistä, sekä tuntea saavuttavansa jotakin. 

Luovien taitojen kehittäminen on koettu parantavan kykyä pitää yllä omaa mielenter-

veyttä sekä pitää huolta itsestä. Se auttaa ihmistä myös kehittämään vaihtoehtoisia sel-

viytymisstrategioita elämässä. Taidetoiminnan on havaittu myös antavan niin sanotun 

pakopaikan, jossa voi rauhoittua ja rentoutua sekä irrottautua senhetkisistä rutiineista, 

jolloin on helpompi unohtaa esimerkiksi haastava elämäntilanne. Se on myös mahdolli-

suus rakentaa uutta positiivisempaa identiteettiä. (Laitinen 2017: 90-91.) 

Laitinen (2017) kirjoittaa artikkelissa, että taideprojektit, jotka on toteutettu mielenter-

veyskuntoutujien kanssa, on havaittu voivan tehdä kyseiset yksilöt näkyväksi ja auttavan 
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purkamaan ennakkoluuloja ja stereotypioita mielenterveyskuntoutujia kohtaan. Osallis-

tava taiteellinen toiminta lisää tutkimusten mukaan myös sosiaalista vuorovaikutusta.  

(Laitinen 2017: 92.) 

Taiteen tekemisen kautta mielenterveyskuntoutujilla on mahdollisuus ilmaista ei pelkäs-

tään itseään, mutta myös omaan elämään liittyviä asioita, kokemuksia sekä tunteita, joita 

voi olla vaikeaa sanottaa tai muuten ilmaista (Laitinen 2017: 93). 
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6 Miten voimme edesauttaa voimaantumisen kokemuksia? 

6.1 Toiminta ja ympäristö 

Toiminnallinen opinnäytetyö sijoittuu ammatilliselle kentälle ja tavoittelee toiminnan oh-

jeistamista sekä järjestämistä. Opinnäytetyön tuloksena voi tällöin olla käytännössä tehty 

paja tai tapahtuma.  Toteutustapoja on erilaisia. Jokaisen koulutusalan toiminnallinen 

opinnäytetyö on erilainen. Toiminnallinen opinnäytetyö on työelämälähtöinen ja käytän-

töön soveltuva työ, joka osoittaa opiskelijan osaamista alalla. (Vilkka & Airaksinen 2003: 

9-10.) Toiminnallisessa opinnäytetyössä on tutkiva ja kehittävä ote. Se näkyy kriittisenä 

suhtautumisena omaan tekemiseen, ratkaisujen perusteluina sekä kriittisenä otteena. 

Tutkimuksellisuus kohdistuu idean toteutustapaan. (Taijala 2007: 15.) 

Järjestämme Kulttuuripaja Elviksessä mielenterveyskuntoutujille kolme kuvataidepajaa. 

Pajoissa tehdään yksi suuri yhteinen taideteos. Meidän tavoitteenamme on mahdollistaa 

osallistujille voimaantumisen kokemuksia osallisuuden ja kuvataidetyöskentelyn avulla. 

Ajatuksena on luoda turvallinen ympäristö, jossa jokaisella on mahdollisuus käyttää 

omaa luovuuttaan. Kuvataidepajat perustuvat vapaaehtoisuuteen, jolloin osallistujat ovat 

motivoituneita tekemään ja kokeilemaan ilmaisullista menetelmää. 

6.2 Työskentelyn suunnitelma 

Pajojen alussa keskustelemme yhdessä erilaisista osallistujille tärkeistä teemoista, kuten 

tunnetaidoista sekä omista voimavaroista ja arjessa jaksamisesta. Osallistamme osallis-

tujat keskustelemaan heille itselleen tärkeistä aiheista ja tavoista toteuttaa ne yhteisessä 

taideteoksessa. Olemalla itse avoimia ja osallistumalla keskusteluihin pyrimme luomaan 

ilmapiirin, jossa herkät ja vaikeatkin ajatukset voidaan nähdä voimavaroina ja osallistujat 

kokevat tulleensa kuulluksi ja kohdatuksi tasavertaisesti. Tarkoituksena on näiden kes-

kustelujen pohjalta luoda jotakin uutta, yhteistä, ja merkityksellistä kuvataiteen keinoin. 

Pajojen avulla voidaan herättää osallistujassa mahdollinen alkava voimaantumisen pro-

sessi.  

Pidämme pajoista infotilaisuuden joulukuussa, jossa esittelemme pajojen sisältöä ja kul-

kua. Toivomme noin viittä mahdollista osallistujaa. Elvikseen jää fyysinen mainos toimin-

nastamme ja pajoihin voi ilmoittautua sähköpostitse Elvikselle. Elviksen työntekijät ilmoit-

tavat osallistujamäärän meille. Järjestämme kuvataidepajat Elviksen tiloissa tammikuun 
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ensimmäisillä viikoilla. Tila on avara ja siellä on kävijöiden käytössä keittiö, oleskelutila, 

jossa on kolme sohvaa, iso pöytä, jonka ääressä voi piirtää, maalata tai askarrella ja 

yhdessä nurkassa on vielä soittimia, kuten rummut ja kitaroita. Kävijöiden käytössä on 

myös kuntosali ja fysioakustinen tuoli erillisissä tiloissa. 

Teemme muutaman harjoituksen alussa ryhmänä ennen taideteoksen tekoa. Pyrimme 

harjoituksella luomaan turvallista ja avointa ilmapiiriä. Ryhmässä tehtäessä esimerkiksi 

luovaa aistillista liikettä, tulee jokainen näkyväksi, joka taas karkottaa pelkoja ja häpeää 

sekä vähentää epäluuloisuutta ja varautuneisuutta toisia kohtaan. Tällöin syntyy luotta-

musta ja yhteenkuuluvuutta. (Rinta-Harri 2005: 81.) Olemme varanneet osallistujille yh-

den ison kanvaasin, jolle taideteos tehdään. Kanvaasi on kangaslaatu, jolle yleensä 

maalataan öljyväreillä ja akryylimaaleilla. Käytössä on erilaisia materiaaleja, joiden 

avulla osallistujat pääsevät käyttämään luovuuttaan. Meillä on käytössä myös akryyli-

maalit. Teosta saa tehdä erilaisia tekniikoita käyttäen ja jokainen pääsee kuitenkin to-

teuttamaan itseään. Olemme kuitenkin ohjaamassa ja neuvomassa materiaalien käy-

tössä, jos osallistujat kaipaavat tukea tai apua. Ideana on avoin ympäristö, jossa jokai-

sella on mahdollisuus ilmaista omia tunteitaan ja ajatuksiaan sekä jokainen kohdataan 

tasavertaisena. Yhteisen taideteoksen tarkoituksena on herättää tunteita itsessä sekä 

vahvistaa tunnetta voimaantumisen kokemuksesta. 

Toisella kerralla keskustelemme, mitä edellinen paja mahdollisesti herätti osallistujissa. 

Aloitamme toiminnan jälleen uusien teemojen ja aiheiden pohjalta keskustellen. Näiden 

teemojen pohjalta osallistujat lähtevät jatkamaan edellisellä kerralla aloitettua taidete-

osta. Näin taideteos muuttaa muotoaan ja saattaa herättää uusia ajatuksia ja tunteita. 

Näin voimaantumisen prosessi saa mahdollisesti jatkumoa. Olemme lisänneet erilaisia 

materiaaleja, jotta osallistujat voivat käyttää uusia, erilaisia menetelmiä taideteoksen te-

kemisessä. 

Kulttuuripaja Elviksellä on myös tarjota joitakin materiaaleja ja Maria tuo osan maaleista 

sekä siveltimistä kotoaan. Meillä on käytössä muun muassa lyijykyniä, akryylivärejä, lii-

maa, kankaita, hileitä, höyheniä, nappeja, mitä ikinä osallistuja haluaakaan käyttää. 

Pensseleitä on useita eri kokoja, jos niitä haluaa käyttää. Suurella pinnalla työskentely 

antaa viestin osallistujalle, että hän saa tulla näkyväksi ja hänellä on väliä (Lipsanen-

Rogers 2005: 68). 
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Ohjaajina meidän tehtävämme on huolehtia, että taidehetki on turvallinen kaikille. Turvaa 

luo tilaan liittyvät seikat sekä puitteet, jossa tekeminen tapahtuu. Muistutamme kaikkia, 

että kuvataidepaja on luottamuksellinen, koskien jokaista osapuolta. Ohjaajina huoleh-

dimme myös käytännön asioista kuten ajankulusta. Kuvataidepaja ei ole kuitenkaan te-

rapiahetki, joten on tärkeää, että ohjaajina emme lähde tulkitsemaan kuvaa ja tuotosta. 

Avoin keskustelu kokemuksista ja tunteista, kuitenkin kunnioittaen kuvan tekijää, on sal-

littua. (Lipsanen-Rogers 2005: 68-70.) 

Viimeisessä pajassa käymme läpi ajatuksia ja mietteitä sekä kokemuksia taidepajoista. 

Jokainen saa kertoa ja avata omaa työskentelyä sen verran kuin haluaa. Järjestämme 

suullisen palautekeskustelun, jossa jokainen saa kertoa omista kokemuksistaan. Nau-

hoitamme palautekeskustelun, jos kaikki osallistujat antavat siihen suostumuksensa. 

Avaamme joitakin puheenvuoroja lainauksien muotoon. Koska opinnäytetyömme on mo-

nimuotoinen, emme käytä varsinaista teemahaastattelua. 
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7 Pajatyöskentely 

7.1 Ensimmäinen taidepaja 

Ensimmäistä pajaa varten olimme tehneet hahmotelman pajan kulusta ja valinneet ai-

heet keskusteluun. Saavuimme Elvikseen tuntia ennen pajan aloitusta laittaaksemme 

tarvittavat työvälineet valmiiksi. Ensimmäiseen pajaan osallistui kolme Elviksen kävijää, 

joista yksi saapui hieman myöhässä, eikä siksi ehtinyt mukaan alkukeskusteluun. Aloi-

timme esittelemällä itsemme ja opinnäytetyömme aiheen. Esittelimme myös lyhyesti voi-

maantumisen teoriaa ja keskustelimme siitä, mitä voimaantuminen jokaiselle merkitsee. 

Tämän jälkeen olimme valmistelleet lyhyen tutustumisharjoitteen, joka löytyi Mielenter-

veys Voimaksi (2015) teoksesta. Jokainen osallistuja mietti kolme positiivista asiaa ar-

jessa viimeisen 3-7 päivän ajalta. Havaitsimme toisella osallistujalla olevan hieman en-

nakkoasenteita aiheista, mutta keskustelun edetessä hänkin huomasi positiivisia asioita 

arjestaan. Keskustelun eteneminen oli paljolti vastuullamme ja näkemyksiä syntyi enem-

män, kun avasimme esimerkkejä omasta elämästämme. Omien kokemusten avulla yri-

timme luoda turvallista ja luotettavaa ympäristöä. Halusimme myös, että osallistujat pys-

tyisivät olemaan mahdollisimman rentoina kanssamme, eivätkä tuntisi olevansa ohjat-

tuina koko ajan. Toinen keskusteluun osallistuva oli hiljaisempi ja vastasi lyhyesti kysy-

myksiin vain kysyttäessä suoraan häneltä. Halusimme pitää ilmapiirin mahdollisimman 

avoimena sekä positiivisena, joten pohdimme yhdessä sitä, että negatiivisia asioita nä-

kee ympärillään paljon silloin, kun on muutenkin huono olla. Osallistuja, jolla oli enem-

män negatiivista sanottavaa, kommentoi tämän olevan hyvin mahdollista. Rohkaisimme 

heitä ajattelemaan jotakin positiivista niissä asioissa, jotka ensivaikutelmalta vaikuttavat 

negatiivisilta. 

Alkukeskustelu kesti noin 15 minuuttia, jonka jälkeen aloimme työstää taideteosta. Tässä 

vaiheessa myös kolmas osallistuja tuli paikan päälle. Esittelimme itsemme ja opinnäyte-

työmme hänelle ja kerroimme, mitä siihen mennessä olimme tehneet. Osallistujat ryhtyi-

vät tekemään taideteosta. Olimme keränneet erilaisia materiaaleja osallistujien käyttöön. 

Käytössä oli muun muassa akryylimaaleja, kangaspaloja, tusseja, kartonkia ja silkkipa-

peria. Kaksi osallistujista käytti enimmäkseen maaleja ja yksi työskenteli kankaiden pa-

rissa. Jokainen työsti omaa aluettaan itsenäisesti, vaikka rohkaisimme heitä käyttämään 

koko kanvaasia ja kerroimme, ettei pelkkää “omaa aluetta” tarvitse olla. Kolmas, myö-

hässä tullut osallistuja, oli selvästi puheliaampi kuin kaksi muuta ja kyseli paljon opin-

noistamme ja elämästämme, mutta taideteoksen tekeminen oli hänelle omin sanojensa 
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mukaan hankalampaa, koska ei kokenut olevansa kovinkaan taiteellinen. Rohkaisimme 

häntä kuitenkin yrittämään ja painotimme, ettei tarvitse olla taiteellinen tai lahjakas, 

koska kyse on kuitenkin siitä, että pääsee osallistumaan ja toteuttamaan itseään. Hän 

ryhtyi maalaamaan, kun ohjasimme maalien käyttöön ja ehdotimme, mitä värejä on käy-

tettävissä. Hän maalasi hieman, mutta lopetti ja jatkoi juttelemista kanssamme. Muut 

osallistujat työstivät omia osuuksiaan kanvaasille. Maria ohjasi teoksen tekoa ja Laura 

kirjasi havaintoja ylös. Tässä vaiheessa pajaa oli kulunut puolet sovitusta ajasta, eli noin 

tunti. Kaksi teosta tekevää osallistujaa hakivat lisää materiaaleja Elviksen omista varas-

toista ja alkoivat hyödyntää koko kanvaasia. Teoksen tekemisen lopettanut osallistuja 

jutusteli ja joi kahvia. Teos oli nyt edennyt miltei koko kanvaasille, mutta siinä oli nähtä-

vissä hyvät mahdollisuudet työstää sitä lisää seuraavassa pajassa. Osallistujat rupesivat 

lopettelemaan eivätkä sanojensa mukaan oikein keksineet enempää jatkettavaa. Varsi-

naista aikaa oli tässä vaiheessa jäljellä noin 15 minuuttia, mutta päätimme yhdessä lo-

pettaa työskentelyn ja jatkaa seuraavalla kerralla. 

Keräännyimme vielä lopuksi istumaan yhdessä ja keskustelemaan ensimmäisen pajan 

jälkeisistä tunnelmista. Osallistujat sanoivat haluavansa tulla mukaan seuraavaankin pa-

jaan. Pajan päätyttyä keskustelimme ajatuksista, joita meille heräsi opinnäytetyötämme 

koskevien asioiden tiimoilta ja olimme tyytyväisiä ensimmäiseen pajaan alun vaikeuk-

sista huolimatta. 

7.2 Toinen taidepaja 

Toinen paja järjestettiin viikon päästä ensimmäisestä. Tällä kertaa osallistujia oli kolme 

lisää. Kaksi uusista osallistujista olivat uusia Elviksen kävijöitä ja osallistuivat ensim-

mäistä kertaa Elviksen toimintaan. Aloitimme pajan keskustelemalla samanlaisista tee-

moista, kuin ensimmäisellä kerralla, koska joukossa oli uusia osallistujia. Keskustelimme 

voimavaroista ja arjen pienistä iloista sekä uusina aiheina kiitollisuudesta. Pinnalle nousi 

esimerkkejä, mistä kukin on kiitollinen elämässään ja minkälaiset arvot ohjaavat meitä. 

Näitä arvoja olivat esimerkiksi perhe, luonto, oma terveys, juuret ja etumme Suomessa 

asumisessa. Keskustelu eteni sujuvasti ja sitä heräsi enemmän kuin edellisellä kerralla, 

koska osallistujia oli enemmän. Koimme, että suurempi osallistujajoukko loi rennomman 

ilmapiirin. Osallistujat yhtyivät ja tarttuivat muiden esimerkkeihin keskustellessa ja 

koimme keskustelun syvenevän enemmän kuin ensimmäisessä pajassa. Noin 20 minuu-

tin alkukeskustelun jälkeen ryhdyimme jatkamaan taideteoksen tekoa. Edellisellä ker-

ralla yksi osallistujista oli hieman passiivisempi teoksen tekemisessä ja tälläkin kertaa 
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hän vältteli teoksen tekoa. Hän jutteli toisen kävijän kanssa keittiön puolella. Halusimme 

rohkaista häntä kokeilemaan teoksen jatkamista, mutta yritimme olla painostamatta. 

Muut osallistujat aloittivat teoksen tekemisen ja jutustelivat keskenään tekemisen lo-

massa. 

Maalien lisäksi käytössä oli tällä kertaa enemmän materiaaleja kuin edellisellä kerralla. 

Maalien, silkkipaperien ja kartonkien lisäksi oli erilaisia tekstiilejä, höyheniä ja erilaisia 

liituja ja tusseja sekä paljetteja ja helmiä. Osa osallistujista oli puheliaampia ja juttelevat 

keskenään ja osa keskittyi hiljaisesti omaan työskentelyyn. Yksi oli edelleen keittiön puo-

lella, eikä ollut vielä osallistunut teoksen tekemiseen. Kävimme rohkaisemassa häntä, 

mutta hänen sanojensa mukaan teoksen parissa oli sillä hetkellä liian ruuhkaista. 

Avustimme teoksen parissa olevia osallistujia pienissä käytännön asioissa kuten käyte-

tyn veden vaihtamisessa, mutta muuten he tekivät teosta itsenäisesti.  

Osallistujat keskustelivat taiteesta ja millaista taidetta he ovat tehneet kotona ja millaisia 

kokemuksia heillä on taiteeseen liittyen. He myös kehuivat toistensa tekemisiä. Välillä 

he pitivät pieniä taukoja ja hakivat kahvia ja istuskelivat sohvalla jutellen toisilleen. Py-

rimmekin pitämään pajat mahdollisimman rentoina ja osallistujilla oli vapaus pitää tau-

koja ja tehdä taideteosta omaan tahtiin. He uskaltautuivat myös laajentamaan omia 

osuuksiaan teoksella koko kanvaasille ja muiden osuuksien päälle. Maria ohjasi taas 

teoksen tekoa ja Laura kirjasi havaintoja. Rohkaisuista huolimatta yksi osallistujista ei 

tehnyt teosta, vaikka tulikin nyt ensimmäistä kertaa taideteoksen äärelle istumaan. Pajaa 

oli kulunut tähän mennessä noin 1,5 tuntia ja osallistujien sanojen mukaan he olivat tyy-

tyväisiä työhön, eivätkä keksi, miten sitä jatkaisi, joten päätimme lopettaa, kun varsi-

naista aikaa oli jäljellä noin 20 minuuttia. 

Keräännyimme vielä istumaan yhdessä sohville keskustelemaan pajoista ja palauteker-

ran mahdollisesta ajankohdasta. Kysyimme osallistujilta, millaisia ajatuksia pajoissa on 

herännyt. Osa kertoi, ettei Elviksessä oltu aiemmin tehty samankaltaista yhteistä taide-

teosta ja yksi heistä toivoi, että tällaista järjestettäisiin useammin. Sovimme ajankohdan 

kolmatta eli palautepajaa varten. Rohkaisemme osallistujia miettimään rehellistä pa-

lautetta pajaa varten ja kiitimme heitä osallistumisesta. Paja päätettiin ajallaan ja palau-

tekerran ajankohdasta muistutettiin osallistujia vielä sähköpostitse. 
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7.3 Kolmas taidepaja 

Kolmas paja oli palautekerta. Olimme pyytäneet osallistujia miettimään palautteen antoa 

valmiiksi. Palautekertaan osallistui kolme pajatyöskentelyyn osallistunutta Elviksen kävi-

jää. He olivat samat kolme, jotka osallistuivat ensimmäiseen pajaan. Kerroimme, että 

palautekerta on opinnäytetyötämme varten. Pyysimme lupaa äänittää keskustelun sillä 

ehdolla, että poistamme äänityksen välittömästi sen jälkeen, kun sitä ei enää tarvita. 

Saimme jokaiselta suostumuksen ja aloitimme keskustelun. Olimme valmistelleet kysy-

mykset ja jokainen vastasi niihin vapaamuotoisesti vuorollaan. Muistutimme, että jokai-

nen vastaa haluamallaan tavalla ja, jos he haluavat, he saavat myös jättää vastaamatta. 

Palautekertaa varten laaditut kysymykset: 

1.    Mitkä ovat päällimmäiset ajatukset pajatyöskentelystä? 

2.    Miten koit alkukeskustelut? Koitko aiheiden koskettavan sinua? 

3.    Mitä voimaantuminen sinulle merkitsee? 

4.    Mitä taideteoksen tekeminen sai sinussa aikaan? 

5.    Miltä tuntui yhdessä tekeminen? 

6.    Millä materiaalilla työskentelit mieluiten? 

7.    Koitko saavasi osallistua haluamallasi tavalla? 

8.    Miten koit ohjauksen? Olisitko kaivannut jotain enemmän/vähemmän? 

9.    Koitko tällaisen työskentelyn hyödylliseksi? Osallistuisitko uudelleen? 

10.  Vapaa palaute meille pajasta! 

Osallistujille jäi omien sanojensa mukaan hyvät fiilikset työskentelystä. Yksi osallistujista 

korosti, että tämän kaltaista yhdessä tekemistä voisi olla enemmän Elviksessä. Toisen 

osallistujan mielestä työskentely oli kiinnostavaa ja kolmas sanoi, että tällainen työsken-

tely ei vaadi paljoa lähteä mukaan. Alkukeskusteluista saimme kritiikkiä. Osallistujien 
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mielestä aiheet olivat tärkeitä, mutta hajanaisia ja liian isoja näin lyhyessä pajatyösken-

telyssä käsiteltäväksi.  Kaksi osallistujista sanoi, että prosessi oli liian lyhyt, vaikka kes-

kustelu lähti luontevasti liikkeelle. Toinen heistä lisäsi, että jos aikaa olisi ollut enemmän 

hän olisi saanut teemoista enemmän irti ja keskustelu ja itse työ olivat irrallisia toisistaan. 

Kolmas osallistujista ilmaisi, ettei ymmärtänyt alkukeskustelun tarkoitusta koska ei työs-

kennellessä miettinyt keskustelua enää lainkaan.  

Kysyessämme, mitä voimaantuminen heille merkitsee, yhden osallistujan sanojen mu-

kaan voimaantuminen tarkoitti hänelle ennen “positiivista eteenpäin vievää voimaa ja 

uskoa omiin kykyihin, mutta tällä hetkellä käsite lähinnä ärsyttää. Välillä yrittää ja haluaisi 

voimaantua, mutta elämästä on vaikea löytää positiivisia asioita, jonka takia voimaantu-

minen ei onnistu”. Toinen osallistuja kertoi työn olevan hänelle merkityksellistä ja sen, 

että saa toteuttaa itseään ja olla hyödyksi yhteiskunnalle. Kolmas sanoi voimaantumisen 

merkitsevän hänelle sitä, että saa tehdä asiat omalla tavalla. 

Seuraavaksi pohdimme, mitä teoksen tekeminen sai osallistujissa aikaan. Yhden osal-

listujan mielestä teoksen tekeminen oli hämmentävää, koska alkuun kaikki omaa juttua, 

vaikka kanvaasi oli yhteinen. Toisen osallistujan sanojen mukaan kokemus oli uutta, 

koska hän ei usein piirrä tai maalaa ja siksi kokemus oli hyvä. Kolmas sanoi, että oli 

mielenkiintoista nähdä, miten muut osallistujat rupesivat jatkamaan siihen mihin oli itse 

jäänyt. Hän jatkaa, että “kivointa oli, kun kanvaasi oli alussa tyhjä, koska se oli oikeesti 

luovaa ja siinä tuli eniten sitä voimaantumista, kun sai tehdä mitä vaan”.  

Kysyimme seuraavaksi, miltä teoksen yhdessä tekeminen tuntui. Yksi osallistujista sanoi 

oppineensa uusia tapoja tehdä taidetta. Hän lisää, että oppi uusia asioita osallistujista. 

Toinen kiteyttää kokemustaan seuraavasti: “Kummassakin on puolensa (omassa ja yh-

teisessä teoksessa), ihan kivaa, että oli yhteinen, koska niitä ei täällä niin usein tuu teh-

tyy, mut sit taas, jos miettii voimaantumista, niin se on henkilökohtainen asia, mitä se 

kullekkin sillä hetkellä tarkoittaa, niin sitä on yhessä vaikee päästää valloilleen, kun tulee 

niin monta ihmistä samalle areenalle. Toisaalta jos jokainen ois tehny omaansa, niin ei-

hän sitä voi kutsuu voimaantumiseks, jos sitä ei mitenkään jaeta.”  Kolmas mainitsee, 

että olisi ollut hyvä tehdä molemmat, sekä oma että yhteinen taideteos. 

Seuraavaksi keskustelimme mieluisimmasta materiaalista taideteoksen tekemisessä. 

Yksi osallistujista sanoi maalien olevan monikäyttöisiä ja tuttuja, mutta oli mukava ko-
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keilla uutta ja uusia tekniikoita. Toinen osallistujista yhtyi ensimmäiseen ja sanoi pitä-

vänsä eniten maaleista. Kolmas osallistujista kertoi työskentelevänsä mieluiten kankai-

den kanssa. Seuraavana kysyimme, saiko osallistujat osallistua työskentelyyn haluamal-

laan tavalla. Osallistujat nyökyttelivät ja yksi sanoi, että työskentely olisi voinut loppua 

aikaisemmin. Lopuksi kysyimme palautetta ohjauksesta sekä osallistuisivatko he uudel-

leen tämän tyyppiseen työskentelyyn. Yksi osallistuja sanoi, että ei keksi pahaa sanotta-

vaa ja kaikki meni luontevasti. Toinen osallistuja sanoi kokeneensa hieman painostusta 

ohjaustilanteessa. Kolmas sanoi ohjauksen olleen selkeää. Kaikki osallistujat sanoivat 

ehdottomasti osallistuvansa uudelleen tilanteen tullessa. Yksi osallistuja kysyi, tulem-

meko mahdollisesti uudelleen tekemään tämän tyyppistä toimintaa. 

Lopuksi kiitimme kaikkia osallistujia sekä Elviksen henkilökuntaa. Keskustelimme hetken 

vapaasti vielä kävijöiden ja henkilökunnan kanssa. Lähetimme palautekysymykset säh-

köpostitse Elvikselle, jotta he voivat lähettää ne eteenpäin palautekerrasta puuttuneille 

osallistujille, mutta emme saaneet muilta vastauksia. Koimme silti, että saamamme pa-

laute oli riittävää arviointia varten, sillä palautekertaan osallistuneet olivat osallistuneet 

molempiin työskentelypajoihin. 
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8 Arviointi 

Opinnäytetyömme tavoitteena oli mahdollistaa voimaantumisen prosessin alkamisen ja 

voimaantumisen kokemuksia Elviksen mielenterveyskuntoutujille osallisuuden ja kuva-

taidetyöskentelyn avulla. Opinnäytetyömme aihe ja tavoitteet ovat näin lyhyelle pajatyös-

kentelylle erittäin haastavia, mutta koemme, että olemme osan tavoitteista saavuttaneet. 

Tavoite osallisuuden mahdollisuuksista toteutui mielestämme, koska osallistujat saivat 

osallistua pajatyöskentelyyn haluamallaan tavalla ja omilla ehdoilla. Osallisuuden toteu-

tumista on hieman helpompi tulkita ja perustella, koska siitä on näkyvämpiä tuloksia kuin 

voimaantumisesta. Tulkitsemme havaintojamme ja perustelemme tavoitteidemme toteu-

tumisen teoriaa, palautetta sekä omaa osaamistamme apuna käyttäen. 

Osallisuus on johonkin kuulumisen tunnetta ja tekemistä, jossa keskiössä on luottamus 

sekä kuulluksi tuleminen (Särkelä-Kukko & Rouvinen-Wilenius 2014: 9). Osallisuuden 

toteutuminen siis tarvitsee mahdollisuuden toiminnalle, jotta toimintaa syntyy ja, että se 

tuntuu ihmisestä merkitykselliseltä (Kiilakoski & Tervahartiala 2015: 42). Uskomme, että 

osallistujat kokivat tulleensa kuulluksi ja heidän antamansa palautteen mukaan ei ollut 

muuta negatiivista sanottavaa, kuin että yksi osallistuja oli kokenut hieman painostusta 

toisessa työskentelypajassa. 

Osallistuminen yhteiseen toimintaan ja vuorovaikutukseen edesauttaa ihmisen persoo-

nallista kasvuprosessia (Nivala & Ryynänen 2013). Tämä persoonallisen kasvuproses-

sin aspekti tukee tämän opinnäytetyön voimaantumisen teoriaa. Osallistumista mahdol-

listava toiminta voi saada aikaan kokemuksia johonkin kuulumisesta, itsensä kunnioitta-

misesta ja omasta toimintakyvystä, mitkä kehittävät yksilön itsetuntoa, tunnetta omasta 

kyvykkyydestä ja kasvattaa täten yksilöistä oman toimintansa subjekteja (Nivala & Ryy-

nänen 2013). Koska voimaantuminen on niin laaja ja monimutkainen prosessi, on sen 

arvioiminen haastavaa. Emme voi suoranaisesti määritellä onko voimaantumista tapah-

tunut osallistujissa, koska voimaantumisen kokemus on niin henkilökohtainen, mutta 

voimme havaintojemme ja palautteen avulla päätellä onko mahdollinen voimaantumisen 

prosessi osallistujissa käynnistynyt. 

Alkukeskustelusta jääneiden ajatusten ja osallistujien palautteen perusteella valitse-

mamme teemat ja aiheet olisi pitänyt rajata paremmin ja linkki keskustelujen sekä kuva-

taidetyöskentelyn välillä perustellumpaa. Huomasimme itsekin, ettei yhteyttä keskuste-
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lujen ja työskentelyn välillä ollut juuri lainkaan. Emme olleet tarpeeksi syvällisesti tutki-

neet sitä, miten keskustelujen yhteys työskentelyyn olisi vaikuttavaa. Yhteys taiteen te-

kemisen ja pajojen alkukeskustelun välillä jäi utopistiselle ajatuksen tasolle ja toteutus 

takkuili. Uskomme silti, että sekä keskusteluista että työskentelystä oli hyötyä voimaan-

tumisen prosessin synnyn mahdollistamisessa, mutta vaikuttavuus niistä elementeistä 

yhdessä jäi lähes mahdottomaksi perustella. 

Koemme, että vaikka saimme kritiikkiä ja rakentavaa palautetta työpajoista, on mahdol-

lista, että voimaantumisen kokemuksia on syntynyt. “Voimaantuminen syntyy, kun voi-

maantumisen mahdollisuus ja voimaantumisen mahdollistaja kohtaavat elämän arjessa” 

(Räsänen 2001: 14). Olemme mielestämme mahdollistaneet opinnäytetyön toiminnalli-

sella osuudella, että voimaantumisen kokemuksia on mahdollista tapahtua.  Kuten yhden 

pajoihin osallistuneen henkilön kohdalla, hän suhtautui aiheeseen ensin hieman ennak-

koluuloisesti ja antoi kriittistä palautetta, oli hän lopulta sitä mieltä, että osallistuisi uudel-

leen ja sanoi voimaantumisen olevan helpompaa, jos pajatyöskentely olisi jatkunut pi-

dempään. Kolmen pajan työskentely on todella lyhyt prosessi kattavien tulosten saa-

miseksi, mutta koemme silti, ettei työskentely ollut turhaa. 
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9 Pohdinta 

Tavoitteemme opinnäytetyössä oli mahdollistaa Elviksen mielenterveyskuntoutujille voi-

maantumisen kokemuksia ja voimaantumisen prosessin alkamista osallisuuden ja taide-

työskentelyn avulla. Olimme tyytyväisiä taidetyöskentelyyn, mutta huomasimme suun-

nittelussa olleen selvästi puutteita. Pyrimme opinnäytetyöprosessin ajan reflektoimaan 

toimintaamme jatkuvasti ja keskustelimme paljon prosessin aikana syntyneistä haas-

teista ja ongelmista. Tiedostimme heti prosessin alussa, että voimaantuminen opinnäy-

tetyötä ohjaavana viitekehyksenä on erittäin haastava ja moniulotteinen ja, että se saat-

taa aiheuttaa vaikeuksia työn laajuuteen suhteutettuna. Kolmen työskentelypajan aikana 

odotettava voimaantuminen on haastavaa sekä vaikeasti perusteltavissa, eikä sitä vält-

tämättä tapahdu osallistujissa lainkaan. Tämän vuoksi halusimme keskittyä pohtimaan 

voimaantumisen kokemuksen ja sen prosessin syntymistä kokonaisvaltaisen voimaan-

tumisen sijaan. 

Tämänkaltainen työskentely oli molemmille uutta ja ohjauskokemusta ei kummallakaan 

juurikaan ole. Tämän vuoksi ohjauksen ja työpajojen suunnittelu jäi mielestämme niu-

kaksi ja olisimme todennäköisesti saaneet parempia tuloksia aikaan, jos olisimme suun-

nitelleet työpajat perusteellisemmin ja syvällisemmin. Työskentelyn suunnittelun vähäi-

syys johtui pääosin siitä, että vaihdoimme opinnäytetyömme aihetta noin puolessa vä-

lissä prosessia, minkä vuoksi ajankäyttömme oli rajallista loppua kohden. Myös palaute-

kertaa varten laatimamme kysymykset olisimme voineet miettiä huolellisemmin teoriaa 

paremmin apuna käyttäen. Olisimme voineet kysyä vielä esimerkiksi, millainen tunne 

osallistujilla oli ennen ja jälkeen työskentelyn ja huomasivatko he jotain muutoksia. 

Toimme pajatyöskentelyssä osallistujille ilmi oman kokemattomuutemme ja olimme avoi-

mia siitä, miten työskentelyä olisi voinut syventää ja kehittää. Olimme koko ajan avoimia 

myös palautteelle ja kävimme läpi työskentelyämme Elviksen henkilökunnan kanssa. 

Olemme kuitenkin tyytyväisiä, siihen miten saimme aikaan mahdollisten ennakkokäsi-

tysten muuttumisen osallistujissa. Idea oli mielestämme hyvä ja tärkeä ja kunnon suun-

nittelun ja pidempiaikaisen pajatyöskentelyn avulla uskomme, että voimaantumisen ko-

kemuksia olisi voinut tulla kokonaisvaltaisemmin. Saimme aikaan hyvää keskustelua läpi 

pajatyöskentelyn, joka on mielestämme erittäin tärkeää mielenterveyskuntoutuksen ai-

kana ja olemme tyytyväisiä tähän. 

Kirjallisuuskatsauksen avulla olemme pyrkineet etsimään luotettavan ja relevantin tiedon 

opinnäytetyötämme varten. Olemme tarkastelleet kriittisesti lähteitä ottaen huomioon 
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opinnäytetyön kriteerit. Olemme osallistuneet opinnäytetyön seminaareihin kolme kertaa 

ja työtämme on opponoitu jokaisella kerralla. Opinnäytetyön kirjalliseen osioon olemme 

pyrkineet kirjoittamaan toiminnallisen osion hyvin tarkasti auki, jotta opinnäytetyö olisi 

luotettava. Olemme pitäneet ammattieettisyyden mielessämme läpi opinnäytetyön teke-

misen emmekä mainitse osallistujien nimiä tai muita tietoja missään vaiheessa. Näin 

olemme turvanneet osallistujien henkilöllisyyden. 

Opinnäytetyötä voidaan hyödyntää Kulttuuripaja Elviksessä toteuttamalla taidelähtöisiä 

työpajoja mielenterveyskuntoutujille. Jos halutaan saavuttaa voimaantumisen kokemuk-

sia, tulisi pajojen olla tarkasti suunniteltuja sekä pidempikestoisia, jolloin voimaantumi-

sen prosessi saisi jatkumoa. Taiteen tekeminen on mielestämme hyvä toimintamuoto, 

jonka avulla mielenterveyskuntoutujilla on mahdollisuus tulla nähdyksi ja kuulluksi. Opin-

näytetyötä voisi kehittää tutkimalla lisää taiteen yhteyttä mielenterveyteen ja hyvinvoin-

tiin. Tämän opinnäytetyön kautta olemme saaneet hyvän teoriapohjan voimaantumisesta 

sekä osallisuudesta. Saimme myös kokemusta siitä, miten me tulevina sosionomeina 

voimme hyödyntää taiteen positiivisia vaikutuksia työkentällä. 
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Liite 1 

   

 

Taidetyöpajan mainos 

 

Sinussa on kaikki 

-kuvataidepaja 

 

                      
 

Lämpimästi tervetuloa taidepajoihin torstaina 3.1.2018 (paja 1) kello 12-14 

ja keskiviikkona 9.1.2018 (paja 2) kello 12-14 

Pajoissa keskustelemme eri teemoista liittyen omiin voimavaroihimme sekä 

tunteisiin, joita tunnemme päivittäin. Haluamme osallistaa teitä 

pohtimaan teille tärkeitä teemoja, joiden pohjana keskustelua herätellään, 

joten voitte miettiä niitä valmiiksi ensimmäistä kertaa varten. Keskustelua 

hyödyntäen pääsette yhdessä tekemään eri menetelmillä suurelle 

kanvakselle itsenne näköisen yhteisöllisen taideteoksen. Tuotos jää 

Kulttuuripaja Elvikseen kaikkien ihailtavaksi. Työskentelypajojen jälkeen 

pidämme ”palautepajan”, jossa keskustelemme pajoissa heränneistä 

ajatuksista ja kokemuksista. Palautekerran ajankohta sovitaan yhdessä 

toisessa pajassa. 

Terveisin Laura & Maria, Metropolia AMK. Pajatyöskentely on osa 

opinnäytetyötämme.  

Mukaan mahtuu 6 osallistujaa, jotka osallistuvat kaikkiin kolmeen 

pajaan. Ilmoittaudu sähköpostitse elvis@niemikoti.fi 
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Taideteos ensimmäisen pajan jälkeen 
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Taideteos toisen pajan jälkeen 

 

 


