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Opinnäytetyön työelämän yhteistyökumppanina toimi Syömishäiriökeskus. Opinnäytetyön tavoitteena oli perustaa uusi toiminnallinen, kuvallisen ilmaisun ryhmä Syömishäiriökeskuksen
kuntoutus- ja hoitoyksikköön, jossa hoidetaan syömishäiriöitä sairastavia nuoria ja aikuisia.
Toiminnan tavoitteena oli tuoda esille syömishäiriöitä sairastavien kokemuksia kuvallisen ilmaisun ryhmästä ja prosessinomaiseen työskentelyyn osallistumisesta. Lisäksi tavoitteena oli
selvittää kuntoutujien yksilökohtaisia kokemuksia toiminnasta palautteiden avulla ja tukea
Syömishäiriökeskuksen ideologiaa kokonaisvaltaisesta kuntoutuksesta. Opinnäytetyössä käytettiin kuvallisena menetelmänä kollaasitekniikkatyöskentelyä, joka toteutettiin usean viikon
mittaisena kokonaisvaltaisena prosessina. Toiminnallinen osuus koostui yksilötyöskentelystä
ryhmässä.
Tutkimusmenetelmänä opinnäytetyössä käytettiin osallistuvaa havainnointia, eli osallistuimme ohjaajina myös itse toimintaan. Havainnoinnin tukena käytettiin laadittua havainnointirunkoa, jotta havainnointi voitiin toteuttaa suunnitelmallisesti ja luotettavasti. Lisäksi
opinnäytetyön tietoperustana käytettiin artikkeleita, kirjallisuutta, tutkimuksia ja muuta aiheeseen liittyvää aineistoa.
On mahdotonta arvioida, mitä kaikkia ajatuksia kollaasitöiden tekeminen ryhmään osallistujissa herätti. Havaintojen ja saatujen suullisten palautteiden perusteella osallistujat kokivat
kuvallisen työskentelyn mielekkääksi. Varmoja johtopäätöksiä kuvallisen ilmaisun käytön vaikutuksista ei voida kuitenkaan tehdä. Saamamme palaute oli myönteistä ja sitä voidaan käyttää tukena toiminnan kehittämiselle ja soveltaa eri asiakasryhmille.
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The thesis was written in cooperation with the Centre for Eating Disorders (Syömishäiriökeskus). The goal for the thesis was to create a new functional group that used art based method
for the centre’s rehabilitation and nursing unit where young people and adults with eating
disorders are treated.
The aim of the project was to study and highlight the experiences of people with eating
disorders that participated in the visual expression group and study how their participation
worked in the process-oriented working environment. In addition to this, the aim was also to
study the individual experiences based on individual feedback and highlight the importance
of providing activities that are volunteer-based but still guided. This supports the ideology of
Centre which views rehabilitation holistically. Collage technology was chosen from visual expression methodologies which was implemented as a comprehensive process lasting several
weeks. The functional part consisted of individual work in the group.
Participatory observation was used as the receach method of i.e. the supervisors also participated in the activities. A specific observation frame was used to support the observation so
that they could be carried out in a systematic and reliable manner. In addition, the thesis
was based on articles, literature, studies and other related material.
As a conclusion, it was challenging to describe all the thoughts that were brought up in the
participants during the participation in art based method group. Based on the observations
and oral feedback, the participants felt that the visual work was meaningful. However, no
definite conclusions can be drawn about the effects of art based method. The feedback we
received was positive and can be used to support the development of similar activities and
applied to different client groups
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1

Johdanto

Syömishäiriöt ovat psykosomaattisia kehon ja mielen sairauksia. Niiden taustalla on psyykkistä
pahoinvointia, joka ilmenee häiriintyneenä syömiskäyttäytymisenä ja tunne-elämän häiriöinä.
(Syömishäiriöliitto SYLI 2019.) Tunnetuimmat syömishäiriön muodot ovat laihuushäiriö anoreksia nervosa ja ahmimishäiriö bulimia nervosa, sekä epätyypilliseksi syömishäiriöksi luokiteltu
Binge Eating disorder (BED). Diagnoosiluokituksessa kuvataan myös muita epätyypillisiä syömishäiriöitä, joissa oireet esiintyvät harvajaksoisina tai oirekuvasta puuttuu jokin varsinaisen
diagnoosin piirteistä. (Syömishäiriökeskus 2018.)
Opinnäytetyön tavoitteena oli perustaa uusi toiminnallinen, kuvallisen ilmaisun ryhmä
Syömishäiriökeskuksen kuntoutus- ja hoitoyksikköön, ympärivuorokautiselle osastolle, jossa
hoidetaan syömishäiriöitä sairastavia nuoria ja aikuisia. Toiminnan tavoitteena oli tuoda esille
syömishäiriöitä sairastavien kokemuksia kuvallisen ilmaisun ryhmästä ja prosessinomaiseen
työskentelyyn osallistumisesta. Lisäksi tavoitteena oli selvittää kuntoutujien yksilökohtaisia
kokemuksia toiminnasta palautteiden avulla.
Syömishäiriöitä sairastaville on haastavaa tunnistaa ja sanoittaa tunteitaan. Usein syömishäiriöön liittyykin erilaisia tunne-elämän ongelmia, jotka horjuttavat luottamusta omaan elämään ja tulevaisuuteen (Etelän-SYLI ry 2019.) Kuvallisten menetelmien käyttö antaa mahdollisuuden siirtää tunteita paperille. Tunteiden näyttäminen ja käsittely esimerkiksi maalaamisen
avulla voi tuntua huomattavasti helpommalta kuin niiden sanoittaminen. Kun tunteiden käsittely tapahtuu tarpeeksi etäältä, antaa se mahdollisuuden käsitellä tunteita symbolisessa muodossa. Kuvalliset luovat menetelmät voivat opettaa itsetuntemusta, empatiaa ja tunteiden
ymmärtämistä sekä ongelmanratkaisua ja eri aistien käyttöä. Tällaiset taidot ovat tärkeitä
myös kuntoutusprosessissa ja syömishäiriöstä toipumisessa. (Noppari ym. 2007, 218.)
Opinnäytetyössä käytettiin kuvallisena menetelmänä kollaasitekniikkatyöskentelyä, joka toteutettiin usean viikon mittaisena kokonaisvaltaisena prosessina. Toiminnallinen osuus koostui
pääasiassa yksilötyöskentelystä ryhmässä. Ryhmä kokoontui viikoittain Syömishäiriökeskuksen
ryhmätilassa. Jokaisella käyntikerralla tehtiin samaa työtä teemoitetulla kollaasitekniikalla.
Työn teemana oli aika: menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus. Ajatuksena ei ollut työstää kollaasiin tarkkoja elämäntapahtumia, vaan kerätä siihen eri aikakausien herättämiä tunteita ja
ajatuksia työn tekohetkellä. Jokaisen ryhmäkokoontumisen jälkeen toteutettiin purku ja kerättiin palautteet. Viimeisellä kokoontumiskerralla valmiit työt purettiin kokonaisvaltaisemmin. Ohjauksen näkökulmasta kollaasityöskentely soveltuu sekä ryhmä- että yksilötyöskentelyyn.
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Toiminnallisen opinnäytetyömme toimeksiantajana toimi Syömishäiriökeskus, joka on Suomen
ainoa yksityinen syömishäiriöiden hoitoon keskittynyt hoitoyksikkö. Opinnäytetyön ohjaajana
Syömishäiriökeskuksessa toimi Venla Eronen. Syömishäiriökeskuksen omistaa voittoa
tavoittelematon Elämän Nälkään Ry. Syömishäiriökeskus tarjoaa tukea syömishäiriöiden eri
vaikeusasteisiin ja vaiheisiin ja on erikoistunut kuntoutus-, hoito-, ja terapiapalvelujen
tuottamiseen. (Syömishäiriökeskus 2018.)
Tutkimusmenetelmänä opinnäytetyössä käytettiin osallistuvaa havainnointia, eli ohjaajina
osallistuimme myös itse kollaasitöiden tekemiseen ryhmässä. Näin toimimalla tavoitteena oli
saavuttaa vapaampi, keskittyneempi ja tasavertaisempi ilmapiiri ryhmässä, ja häivyttää hierarkisia eroja ohjaajien ja ryhmäläisten välillä: ohjaajat eivät määrittyneet kuntoutujien silmissä havainnoijiksi ja töiden tarkkailijoiksi.
Tässä opinnäytetyössä käytämme termiä osallistuja silloin, kun tarkoitamme henkilöä, joka
toimii osana ryhmää, ja termiä asukas silloin, kun tarkoitamme yksilöä. Mielestämme termi
potilas soveltuu käytettäväksi silloin, kun kyseessä on hoidollinen suhde.
2

Syömishäiriöt

Yleisesti syömishäiriöllä tarkoitetaan syömiseen liittyvän käyttäytymisen jatkuvaa häiriötä,
joka aiheuttaa haittaa fyysiselle terveydelle ja psykososiaaliselle toimintakyvylle. Syömishäiriöt voidaan ymmärtää psykosomaattisina häiriöinä, joiden ytimessä ovat syömisen rajoittamisen tavoittelu sekä painon ja kehon keskeinen merkitys itsetunnolle. Myös sellainen syömiseen
ja/tai liikkumiseen liittyvä ongelma, joka ei täytä diagnoosin kriteereitä, voi aiheuttaa merkittävää haittaa terveydelle ja toimintakyvylle. (Syömishäiriökeskus 2018.)
Syömishäiriöt mielletään usein vain nuorten naisten sairauksiksi. Poikien ja miesten oireilun
oletetaan kuitenkin lisääntyneen, ainakin heidän oireilunsa osataan nykyisin tunnistaa paremmin. Valtaosa syömishäiriöön sairastuneista ihmisistä on naisia, kaikista syömishäiriöön sairastuneista poikien ja miesten osuuden arvioidaan olevan noin 10 prosenttia. Lisäksi syömishäiriö
yhdistetään usein pelkästään laihuuteen, vaikka todellisuudessa hyvin pieni osa syömishäiriöitä sairastavista ihmisistä on niin laihoja, että lääketieteellisen aliravitsemuksen kriteerit
täyttyvät. Suuri osa syömishäiriöitä sairastavista naisista ei siis täytä kaikkia syömishäiriön
diagnostisia kriteerejä. Näitä häiriöitä kutsutaan epätäydellisiksi syömishäiriöiksi. Niistä puuttuu jokin syömishäiriöille tyypillinen oire. (Charpentier, Marttunen 2001.) Moni syömishäiriöinen on joko normaali-, tai ylipainoinen. Syömishäiriöt ovat usein luonteeltaan hyvin pitkäkestoisia sairauksia. Vakavissa tapauksissa kyse on useiden vuosien mittaisesta prosessista. (Syömishäiriöliitto SYLI 2019.)
Syömishäiriöön sairastumisen syytä ei tunneta täysin. Yleisesti kuitenkin tiedetään, että
syömishäiriötä ylläpitävä kierre saa useimmiten alkunsa laihduttamisen aloittamisesta, jonka
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johdosta elimistö alkaa nälkiintyä. Syömishäiriöiden taustalla on tavallisesti psyykkistä pahoinvointia, joka ilmenee häiriintyneenä syömiskäyttäytymisenä: suhde ruokaan, liikuntaan,
painoon, itseen ja omaan kehoon on vääristynyt. Häiriintynyt syömiskäyttäytyminen toimii
sairastuneelle selviytymiskeinona. Syömiseen tai syömättömyyteen suunnatut ajatukset ovat
keino välttää psyykkistä pahaa oloa, pelkoa ja tunnesolmuja. Taustalla on usein myös pelko
kontrollin menettämisestä; ahmimalla syöty ruoka helpottaa oloa hetkellisesti ja vie mielipahan ja ahdistuksen pois. (Syömishäiriöliitto SYLI 2019.)
Haastattelututkimuksista käy ilmi syömishäiriötä sairastavien henkilöiden voimakas ahdistus.
Häpeä, itseinho, alempiarvoisuus näkyvät voimakkaimmin bulimiaa sairastavilla henkilöillä.
Usein syömishäiriötä sairastava henkilö kokee, ettei ansaitse elämäänsä mitään hyviä asioita.
Tunteet, kuten suru ja viha kuuluvat myös syömishäiriötä sairastavien tunteiden kirjoon. Viha
kohdistuu usein itseä ja syömishäiriötä kohtaan. Viha hoitoympäristöä kohtaan on myös melko
yleistä. Suru on usein läsnä pitkään syömishäiriötä sairastavien henkilöiden elämässä.
(Berg, Hurley, McSherry & Strong 2002, 75-76, 79-81.)
Syömishäiriö alkaa vähitellen, ja sitä on vaikea tunnistaa varhaisvaiheessa, koska sairastunut
pyrkii yleensä salaamaan oireensa. On tyypillistä, että sairaus tunnistetaan vasta sitten, kun
oireet alkavat haitata normaalia arkea tai anoreksiaa sairastava on huomiota herättävän
laiha. Sairauden alkuvaiheessa sairastunut kokee oireilusta olevan enemmän hyötyä kuin haittaa. Oireiden lisääntyessä syömishäiriö alkaa kuitenkin muistuttaa muita riippuvuussairauksia.
On tärkeää muistaa, että syömishäiriö ei ole tietoisesti valittu toimintamalli, vaan kyse on
nimenomaan sairaudesta. Edetessään sairaus tiukentaa otettaan ja alkaa hallita elämää. Pakkoajatukset ja häiriintynyt käyttäytyminen hallitsevat arkea, eikä sairastunut pysty toimimaan
toisella tavalla. Tässäkin mielessä syömishäiriö muistuttaa hyvin paljon muita riippuvuussairauksia. (Vuorilehto, Larri, Kurki & Hätönen 2014, 164.)
2.1

Tunnetuimmat syömishäiriön muodot ja oireiden kirjo

Syömishäiriöt jaetaan eri diagnooseihin esiintyvien oireiden perusteella.
Tunnetuimmat syömishäiriön muodot ovat laihuushäiriö anoreksia nervosa ja ahmimishäiriö
bulimia nervosa, sekä epätyypilliseksi syömishäiriöksi luokiteltu Binge Eating Disorder (BED).
Diagnoosiluokituksessa kuvataan myös muita epätyypillisiä syömishäiriöitä, joissa oireet esiintyvät harvajaksoisina tai oirekuvasta puuttuu jokin varsinaisen diagnoosin piirteistä. Diagnoosi
tai esimerkiksi paino ei kuitenkaan kerro koko totuutta syömishäiriöstä. Normaalipainoisen tai
ylipainoisen tilanne voi olla yhtä vakava kuin alipainoisenkin. (Syömishäiriökeskus 2018.)
Laihuushäiriö eli anoreksia nervosa alkaa tyypillisesti 12-18 -vuotiaana. Sairautena anoreksia
on hyvin monimuotoinen ja vakava. Sairastumisen alkuvaiheessa mielen ja kehon vointi on
usein verrattain hyvä, joten oireilu etenee usein melko huomaamattomasti – myös sairastu-
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neelta itseltään salassa. Sairauden edetessä paino tyypillisesti laskee melko nopeasti, ahdistusoireilu alkaa voimistua ja syöminen muuttua vaikeaksi. Sairastunut saattaa alkaa välttelemään myös sosiaalisia tilanteita. Kuukautiset jäävät pois ja oireiden jatkuttua pidempään
myös luusto alkaa haurastua. Myös hiukset ohenevat, hampaan reikiintyvät ja iho muuttuu läpikuultavaksi. Keskittymiskyky alenee nälkiintymisen pahentuessa, toisilla mukaan tulee myös
pakonomainen liikunta, jolla sairastunut pyrkii hillitsemään ahdistustaan ja säätelemään painoaan. (Syömishäiriökeskus 2018.)
Ahmimishäiriöön, eli bulimia nervosaan sairastutaan tavallisimmin noin 15-25 -vuotiaana.
Sairaus alkaa usein tyytymättömyydestä itseen ja omaan kehoon sekä tarpeeseen laihtua.
Samaan aikaan sairastunut kuitenkin nauttii herkkujen syömisestä ja siksi laihduttaminen on
vaikeaa. Sairaus voi puhjeta myös pyrkimyksestä saada helpotusta psyykkiseen pahaan oloon.
Bulimia oireilee toistuvina ahmimiskohtauksina, jolloin sairastunut kadottaa tunteen syömisen
hallinnasta. Kohtauksen jälkeen ruoasta pyritään eroon esimerkiksi oksentamalla, laksatiiveja
käyttämällä ja harrastamalla runsaasti liikuntaa. Sairastuminen, oireilun tiheys ja oireilutapa
ovat kuitenkin hyvin yksilöllisiä. Keholle ahminta- ja oksentamiskohtauksista aiheutuu monenlaista haittaa. Jo lyhyen sairastamisen jälkeen voi tulla muun muassa korvasylkirauhasten turvotusta, silmien verisuonten katkeilua, kuumeilua, vatsakipuja ja väsymystä. Pitkään jatkuessaan myös rytmihäiriöt, hampaiden reikiintyminen ja erilaiset ruoansulatuselimistön häiriöt
ovat tavallisia. (Syömishäiriökeskus 2018.)
Ahmintahäiriö, Binge Eating Disorder eli BED, oireilee bulimian tavoin, mutta tavallisesti sairastunut ei pyri eroon ahmitusta ruoasta oksentamalla. Ahmimisen kimmokkeena ei yleensä
ole nälkä, vaan esimerkiksi ruoan himo, vaikea tunne tai syötävän näkeminen. Sairastunut
usein häpeää runsasta syömistään ja syö tästä syystä mieluiten yksin. Syömisen jälkeen sairastunut tuntee usein itsensä masentuneeksi. Ajan kuluessa seurauksena onkin usein vaikea lihavuus. (Syömishäiriökeskus 2017.) Ahmintahäiriö luokitellaan epätyypillisiin syömishäiriöihin ja
se onkin luokkansa yleisin syömishäiriö. Noin viidennes vaikean lihavuuden takia hoitoon hakeutuvista ja noin 8 % ylipainoisista kärsii ahmintahäiriöstä. (Käypä hoito 2014.)
Epätyypillisiin laihuushäiriöihin kuuluu myös ortoreksia, jolla tarkoitetaan terveellisen ruuan
pakkomiellettä. Ortoreksiaan sairastunut pyrkii pakkomielteisesti terveelliseen ruokavalioon,
jonka seurauksena elimistö saattaa kärsiä ravintoaineiden puutteesta. Ortoreksia voi johtaa
anoreksian kaltaisiin seurauksiin, eikä näitä kahta olekaan aina helppoa erottaa toisistaan.
Lihasdysmorfia kuuluu kehonkuvahäiriöihin, ja sitä esiintyy erityisesti miehillä. Häiriö ilmenee
pakonomaisena tarpeena kuntoilla tai muokata kehonsa mahdollisimman lihaksikkaaksi.
(Lampikoski 2010, 38.)
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Moni syömishäiriöitä sairastavista kärsii elämänsä aikana useamman kuin yhden syömishäiriön
oireista. Tämä johtuu osittain siitä, että eri syömishäiriöiden rajat ovat keinotekoisia. Perusterveydenhuollon tautiluokituksiin kirjatun sopimuksen mukaan samalla henkilöllä ei määritelmien mukaan voi olla samanaikaisesti anoreksiaa ja bulimiaa. Mikäli henkilö, joka ahmii ja sen
jälkeen tyhjentäytyy, on myös alipainoinen, oirekuvaa kutsutaan bulimiseksi anoreksiaksi. Jos
taas henkilö on normaalipainoinen, hän saa bulimiadiagnoosin. Anoreksia ja bulimia voivat
seurata myös toisiaan. Nälkiintymistilan ylläpitäminen on ihmiskeholle äärimmäisen työlästä
ja tiukka ruoasta pidättäytyminen ja laihduttaminen johtaakin usein ajan myötä bulimiapainotteiseen oireiluun. Anoreksiaa sairastavista neljännes tai jopa puolet kokee bulimisen jakson anoreksian jälkeen. Oirekuvan muutos ei kuitenkaan yleensä ole sairauden pysyvä lopputila, vaan välivaihe paranemisprosessissa. Bulimian kääntyminen anoreksiaksi on taas harvinaisempaa. Joillain henkilöillä bulimia laantuu taudinkuvaltaan ajan kanssa epätyyppilliseksi bulimiaksi tai BED:iksi, jossa sairastuneen ylensyönti ja ahmimiskohtaukset edelleen jatkuvat,
mutta jossa hän ei enää turvaudu tyhjentäytymiskeinoihin. (Keski-Rahkonen, Chapentier, Viljanen. 2010, 28-29.)
2.2

Syömishäiriöiden yleisyys Suomessa

THL:n Nuorten aikuisten terveys ja psyykkinen hyvinvointi -tutkimuksen mukaan 6 prosenttia
20-35-vuotiaista naisista on sairastanut joskus syömishäiriön. Laihuushäiriön elämänaikainen
esiintyvyys oli 2,3 prosenttia, ahmimishäiriön 2,1 prosenttia ja tarkemmin määrittämättömän
syömishäiriön 2,0 prosenttia. Samanikäisistä miehistä vain 0,3 prosenttia oli sairastanut syömishäiriön. Kansainvälisissä tutkimuksissa ahmintahäiriö on ollut vähintään yhtä yleinen kuin
muut syömishäiriöt. Ahmintahäiriön esiintyvyyttä ei Suomessa ole tutkittu. (THL 2018.)
Suomessa ei ole tehty systemaattista kartoitusta aikuisten syömishäiriöiden esiintymisestä,
siksi yleisyydestä voi tehdä vain suuntaa antavaa arviointia perustuen muissa Euroopan maissa
tehtyihin tutkimuksiin ja artikkeleihin. Esimerkiksi vuonna 2012 julkaistiin saksalainen väestötutkimus, jonka otoksessa (2520 henkilöä: 1166 miestä, 1354 naista) eri syömishäiriöiden
esiintyvyys aikuisilla naisilla oli 5,9 % ja miehillä 1,5 %. (Hilbert, A. 2012.)
Diagnosoituja syömishäiriöitä on siis tutkimusten mukaan vain muutamalla prosentilla väestöstä, mutta tämä on vain murto-osa totuudesta. Kaikki syömishäiriöiden epätyypilliset muodot ja eri tavoin syömisellä, liikkumisella ja häiriintyneellä kehosuhteella oireilevat eivät näy
tilastoissa. Syömishäiriöiden diagnoosikriteerit eivät ole kriteereitä sille, onko riittävän sairas,
eikä diagnoosikriteereiden täyttymisestä voi päätellä syömishäiriön vakavuuden astetta. Minkäänasteinen oireilu ei ole haitatonta. Syömishäiriöstä voidaan puhua viimeistään silloin, kun
oireilua esiintyy siinä määrin, että se alkaa joko omassa tai lähiympäristön silmissä selvästi
haitata arkista toimintakykyä, sosiaalisia suhteita tai fyysistä terveyttä. (Syömishäiriöliitto
SYLI 2018.)
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3

Syömishäiriöiden yleinen hoito Suomessa

Syömishäiriöiden hoito toteutetaan Suomessa ensisijaisesti avohoitona. Hoito on porrastettu
siten, että perusterveydenhuollon tehtäviin kuuluu syömishäiriöiden tunnistaminen ja somaattinen tutkiminen sekä lievempien syömishäiriöiden hoito. Hoito perustuu yhteistyösuhteen
luomiseen ja hoitoon motivointiin. Tarvittaessa voidaan tehdä lähete lasten- tai sisätautien
poliklinikalle tai lasten-, nuoriso- tai aikuispsykiatrian poliklinikalle. Jokainen hoitopolku
suunnitellaan paikallisesti.
Erikoissairaanhoidon tehtäviin kuuluu hoidon ja arvion järjestäminen niille potilaille, joiden
syömishäiriö ei ole parantunut perusterveydenhuollon interventioilla. Mikäli potilaan hoito ei
etene, hänet ohjataan arvioon syömishäiriöihin perehtyneeseen moniammatilliseen työryhmään. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon rajaa syömishäiriöiden hoidossa on lähes
mahdotonta määrittää tiukasti, sillä olennaista on, että hoitopaikassa omataan tietoa ja osataan hoitaa nimenomaan syömishäiriöitä. Avohoidossa hoito kohdistuu aluksi ensisijaisesti ravitsemustilan ja somaattisen tilan korjaamiseen. (Käypä hoito 2014.)
Pääkaupunkiseudulla uutena avohoidon muotona toimii PISARA – Pitkään sairastaneiden poliklinikka, joka on tarkoitettu potilaille, joilla on pitkäaikainen ja vaikeasti hoidettava laihuushäiriö. Pisaran potilaita on aiemmin hoidettu perusterveydenhuollossa tai psykiatrisessa
erikoissairaanhoidossa. Uuden hoidon tavoitteena on parantaa potilaiden elämänlaatua ja turvata hoidon jatkuvuus. Hoitoon otetaan yli kymmenen vuotta laihuushäiriötä sairastaneita potilaita, joilla on takanaan vähintään kolme syömishäiriön hoitoyritystä erikoissairaanhoidon
piirissä. Hoitoon pääsyn edellytyksenä on, että potilaalla itsellään on halu saada apua ja tukea arjessa selviämiseen. Potilaille laaditaan yksilöllinen hoitosuunnitelma, jossa kunnioitetaan potilaan autonomiaa: hän on itse vastuussa omasta elämästään ja valinnoistaan. Jokainen potilas saa oman, nimetyn yhteyshenkilönsä ja hoitavan lääkärin. Tapaamiset keskittyvät
psykiatriseen ja lääketieteelliseen hoitoon ja huolenpitoon. (HUS 2019.)
Koska ihmisen keho ja mieli ovat yhdessä kokonaisuus, joka toimii ympäristön kanssa jatkuvassa vuorovaikutuksessa, parhaat tulokset syömishäiriöiden hoidossa saavutetaan yleensä
moniammatillisella hoitotiimillä, joka ottaa huomioon niin psyykkisen kuin fyysisenkin kuntoutuksen näkökulmat. Syömishäiriöiden kokonaisvaltaisessa hoidossa käytetään psykofyysistä fysioterapiaa ja psykoterapiaa. Lisäksi hoitoon kuuluu tavallisesti myös psykiatrian erikoislääkärin tarkastukset, ravintoneuvontaa sekä tarvittaessa muitakin terveydentilan seurantatoimenpiteitä. Etenkin ahmintahäiriön hoidossa myös lääkityksestä saattaa olla apua.
(Vastaamo.fi. 2019.)
Kuntoutuspsykoterapia on pitkäkestoisena terapiana KELAn tukemaa. Tavoitteena on tukea ja
parantaa kuntoutujan työ- ja opiskelukykyä. Syömishäiriöihin liittyvässä kuntoutuspsykotera-
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piassa lisäksi vahvistetaan syömiskäyttäytymisen normalisoitumista, opetellaan ahdistuksenhallintataitoja sekä työstetään muita syömishäiriöille tyypillisiä ongelmallisia alueita.
(Syömishäiriökeskus 2018.)
Pääkaupunkiseudun erityishoidon yksikössä hoidettujen 2450 syömishäiriöpotilaan ennustetta
tutkittiin vuosina 1995-2010. Tutkimuksesta kävi ilmi, että kaikkiin syömishäiriöihin sairastuminen lisäsi kuolleisuutta: laihuushäiriöpotilaiden kuolemanriski oli yli kuusinkertainen ja ahmimishäiriöpotilaiden lähes kolminkertainen muuhun samanikäiseen väestöön verrattuna. Lisäksi laihuus- ja ahmintahäiriöön liittyi moninkertainen itsemurhayritysten ja toteutuneiden
itsemurhien riski verrokkiväestöön verrattuna. Tutkimustulosten pohjalta todettiin, että haasteena on entisestään tehostaa syömishäiriöiden varhaista tunnistamista ja kokonaisvaltaista
arviointia ja hoitoa. (Suokas, Gissler, Haukka & Linna 2015.)
3.1

Aktiivista yhdistystoimintaa

Syömishäiriöliitto – SYLI ry:n tavoitteena on saada syömishäiriöön sairastuneiden ja heidän läheistensä äänet kuuluviin. Syömishäiriöliitolla on seitsemän alueellista jäsenyhdistystä ympäri
Suomen. Yhdistykset tarjoavat tietoa, tukea ja toimintaa sekä valtakunnallisesti että alueellisesti, matalan kynnyksen periaatteella. Syömishäiriöliitto ylläpitää muun muassa vertaistukiryhmiä, tukipuhelin- ja chat-palvelua, järjestää luentoja, koulutuksia ja erilaisia tapahtumia
ympäri Suomen. Lisäksi Syömishäiriöliitto vaikuttaa aktiivisesti sosiaalisessa mediassa.
Tukipuhelin-palvelu on tarkoitettu syömishäiriötä sairastaville ja heidän läheisilleen. Tukipuhelimessa voi purkaa mieltään ja saada kokemukseen perustuvaa tietoa ja neuvoa syömishäiriöistä sekä kysyä hoitoon hakeutumisesta. SYLI-chat on puolestaan verkkopalvelu, joka kokoontuu viikoittain aina samaan kellonaikaan. Keskusteluun mahtuu kerrallaan 12 henkilöä, ja keskustelua luotsaavat kokemusasiantuntijat. Alueelliset jäsenyhdistykset tarjoavat taas vertaistukea ja toimintaa omilla alueillaan. Toiminta ja sen muodot vaihtelevat yhdistyksittäin.
Myös ammattilaisille järjestetään aamukahvitilaisuuksia. Nämä ovat tarkoitettu kaikille syömishäiriöitä sairastavia tai sairastuneiden läheisiä työssään kohtaaville. Ideana on saattaa eri
tahojen ammattilaisia yhteen ja kuula mitä alueen syömishäiriötyölle kuuluu.
Kaiken Syömishäiriöliiton toiminnan kivijalkana on kokemuksellisuus. Jokainen ihminen nähdään yksilönä, jonka kokemusta ei voi vähätellä tai ottaa pois. Syömishäiriöliiton toiminnan
voima on sekä toipumismyönteisyydessä että läheisten ja sairastuneiden kokemuksissa syömishäiriöistä. (Syömishäiriöliitto SYLI 2018.)
4

Syömishäiriökeskus

Syömishäiriökeskuksen omistaa voittoa tavoittelematon Elämän Nälkään Ry.
Syömishäiriökeskus tarjoaa tukea syömishäiriöiden eri vaikeusasteisiin ja vaiheisiin ja on
erikoistunut kuntoutus-, hoito-, ja terapiapalvelujen tuottamiseen. (Syömishäiriökeskus
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2018.) Terapiat ja polikliniset palvelut eivät vaadi erillistä lääkärin lähetettä. Terapiayksikön
palveluvalikoimaan kuuluu muun muassa palveleva puhelin, ravitsemusterapia, psykiatrin
vastaanotto ja lausunnot, fysioterapia, perhetaapaamiset, läheisten tuki, etäohjaus ja
arviointijakso. Arviointijakso on tapa selkeyttää syömishäiriön tilanne. Siihen sisältyy 1-3
tapaamista syömishäiriöihin erikoistuneen työntekijän vastaanotolla. Arvioinnin jälkeen
hoitoon voidaan tarpeen mukaan sisällyttää myös ravitsemusterapeutin, lääkärin ja/tai
fysioterapeutin tapaamisia. Syömishäiriökeskuksessa hoidetaan syömiseen liittyviä haasteita
ja muita psyykkisiä oireita rinnakkain. (Syömishäiriökeskus 2018.)
Kuntoutus- ja hoitoyksikkö on ympärivuorokautinen osasto, jossa hoidetaan syömishäiriöitä
sairastavia nuoria ja aikuisia. Alaikäraja hoidolle on 13-vuotta, yläikärajaa ei ole.
Osastopaikkoja on yhteensä seitsemän ja osastolle on tälläkin hetkellä noin puolen vuoden
jono. Tavoitteena hoidossa on kokonaisvaltainen paranemisprosessi, joten hoito- ja
kuntoutusjakso kestävät yhdessä keskimäärin 0,5-2 vuotta. Hoidon sisältö ja pituus
suunnitellaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Hoitojakson alussa tuki on tiivistä ja voinnin
kohentuessa itsestä huolehtimisen vastuu lisäntyy asteittain. Hoidon loppuvaihe tähtää arjen
haasteiden ratkaisemiseen ja kuntoutumiseen takaisin omaan elinympäristöön.
Kuntoutus- ja hoitoyksikössä asukkaalla on käytössä oma huone ja yhteisistä tiloista löytyvät
muun muassa harjoituskeittiö, yhteisöllinen olohuone sekä ryhmätila. Ammattikokki valmistaa
monipuoliset ateriat Syömishäiriökeskuksen omassa keittiössä. Työskentelyä ohjaa
tutkimustietoon ja vuosien kokemukseen pohjautuva hoitomalli. (Syömishäiriökeskus 2018.)
Syömishäiriökeskuksen hoitomallin perustana on syömishäiriön taustalla olevien psyykkisten
syiden ymmärtäminen ja tavoitteena on ulottaa hoidon parantavat vaikutukset mielen syviin
kerroksiin pysyvän paranemistuloksen aikaansaamiseksi. Hoitomallin arkea ohjaavat arvot:
Asukkaan kunnioittaminen, yksilöllisyys, itsenäistymisen tukeminen, yksilöllisen tarpeen mukainen hoidon intensiivisyys, jatkuvuus ja kokonaisvaltaisuus, innostunut, motivoiva ja osaava
hoitohenkilökunta, perheiden huomioiminen sekä yhteisöllisyys. (Syömishäiriökeskus 2018.)
Hoitomallin alkuperä on kognitiivisen psykoterapian teorioissa. Tämä lähestymistapa on valikoitunut hoitomalliin siksi, että sen toimivuudesta on eniten näyttöä tieteellisessä kirjallisuudessa ja myös syömishäiriökeskuksen omien kokemuksien mukaan ne ovat tuntuneet onnistuneilta. Kognitiivisen psykoterapian ajatuksena on, että tunteet ja ajatukset liittyvät toisiinsa.
Muovaamalla ajatuksia joustavampaan suuntaan saadaan aikaan muutoksia myös tunnekokemuksessa (Kognitiivisen psykoterapian yhdistys. 2018).
Käytännössä asukkaat tapaavat hoitajien lisäksi fysioterapeuttia, ravitsemusterapeuttia, psykiatria ja luontaishoitajaa tarvitsemallaan ja haluamallaan tavalla. Syömishäiriöissä esiintyy
usein hankaluutta sietää kehon eri tuntemuksia. Fysioterapian avulla parannetaan kontaktia
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ja suhdetta omaan kehoon, sekä etsitään omaa terveyttä tukevia tapoja liikkua. Ravitsemusterapiassa harjoitellaan taas syömisen normalisointia sekä suunnitellaan yhdessä tarpeisiin sopivaa ruokavaliota. Lisäksi lähes päivittäin asukkaiden ohjelmaan kuuluvat erilaiset ryhmät,
kuten keskustelu-, ruoanlaitto-, fysioterapia- sekä psykoedukaatioryhmä. Viikonloppuisin tehdään retkiä osaston ulkopuolelle. Somaattista vointia seurataan yhteistyölääkäreiden vastaanotoilla Diacorissa ja Pikkujätissä. Hoitoon kuuluvat myös kotilomat, joiden aikana vahvistetaan osastolla opittuja taitoja ja siirretään taidot kotiympäristöön. Kotilomien onnistumisen
näkökulmasta tehdään myös tiivistä yhteistyötä asukkaan läheisten kanssa, ja vahvistetaan
heidän voimavarojaan. Koska syömishäiriö vaikuttaa yleensä koko sairastuneen lähipiiriin, läheisillä ja vanhemmilla on tärkeä rooli sairastuneen tukemisessa. Syömishäiriökeskuksessa järjestetään myös perhetapaamisia sairastavan ja hänen perheensä tai läheistensä kanssa. Tavoitteena on, että myös läheisillä olisi mahdollisuus tulla kuulluksi ja kaikilla olisi tarpeeksi
tietoa siitä, miten vaikeissa tilanteissa voidaan toimia.
Digitalisoituminen on sekin tuonut uusia mahdollisuuksia syömishäiriöiden hoitoon. Syömishäiriökeskuksessa on käytössä MealLogger-sovellus, joka toimii interaktiivisena ruokapäiväkirjana. Sen avulla syömishäiriöstä kuntoutuva voi itse seurata syömisessä tapahtuvaa edistystä
ja toisaalta ammattilaisten on helpompi huomata mahdolliset muutokset. MealLogger toimii
apuvälineenä myös avohoidon asiakkaille, jotka voivat saada sen avulla palautetta aterioistaan ja tarvittavaa lisätukea. (Syömishäiriökeskus 2018.)
5

Kuvalliset menetelmät ja kuvan terapeuttiset ominaisuudet

Kuvalliset menetelmät kuuluvat toiminnallisiin ja luoviin menetelmiin. Toiminnallisten menetelmien lähtökohdat ovat tunteet, luovuus, symbolit, elämyksellisyys, sanat ja kuvat. Luovuus
auttaa parhaimmillaan vaikeissa elämäntilanteissa ja tasapainottaa mieltä. Luovien menetelmien tavoitteena on löytää sanoja, kuvia ja erilaisia muotoja sellaisille ajatuksille, kokemuksille, mielikuville ja tuntemuksille, jotka eivät vielä ole verbaalisella tasolla. (Noppari, E.,
Koistinen, P. 2005. 161-192.)
Kuvan käyttö tarjoaa välineen, joka on ihmiselle luontainen tapa pohtia elämänsä ja mielensä
sisältöjä. Kokemuksena se voi olla monenlainen: hauska, vapauttava, turhauttava, ahdistavakin. (Ranne, Sankari, Rouhiainen-Valo & Ruusunen, 2005, 65.)
Kuvallisen ilmaisun käyttö liikkuu yleensä terapeuttisen kuvan käytön ja taiteen tekemisen
välimaastossa. Yksiselitteisesti sitä ei voi rajata kumpaankaan. (Ranne ym. 2005, 65-66.)
Kuvan terapeuttisia ominaisuuksia voi hyödyntää yksilötyössä ja monien eri asiakasryhmien
kanssa työskennellessä. Vaikka varsinaista kuvataideterapiaa antaakin vain koulutettu kuvataideterapeutti, sosiaalialan eri toimintaympäristöissä on paljon tilanteita, joissa kuvaa on
mahdollista ja hyödyllistä käyttää myös terapeuttisin tavoittein. Kuvallinen ilmaisu antaa
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mahdollisuuden työskennellä itselleen tärkeiden, kipeidenkin elämänsisältöjen kanssa.
(Ranne, Sankari, Rouhiainen-Valo & Ruusunen 2005, 64.)
Kuvalliset menetelmät antavat mahdollisuuden siirtää tunteita paperille. Tunteiden näyttäminen ja käsittely voi tuntua huomattavasti helpommalta kuin niiden sanoittaminen. Käsittely
tapahtuu tarpeeksi etäältä ja antaa mahdollisuuden käsitellä tunteita symbolisessa muodossa.
Kuvalliset luovat menetelmät voivat opettaa itsetuntemusta, empatiaa ja tunteiden ymmärtämistä sekä ongelmanratkaisua ja eri aistien käyttöä. Tällaiset taidot ovat tärkeitä myös erilaisissa kuntoutusprosesseissa ja syömishäiriöstä toipumisessa. (Noppari ym. 2007, 218.) Alla
oleva kuva avaa kuvan käytön hyötyjä ja mahdollisuuksia.
Voidaan myös ajatella ryhmää, jolla on yhteisön sisällä suuri tarve tulla kuulluksi ja nähdyksi,
mutta ryhmän keinot edellisiin ovat olleet enemmän hajottavia kuin rakentavia. Ryhmää oikein ohjatessa sen tarve ja energia voidaan yrittää valjastaa sellaiseen toimintaan, joka sekä
palvelee ryhmää että sen ympärillä olevaa yhteisöä paremmin. Kuvallista ilmaisua voidaan
käyttää tässä keinona. Taiteen tekemisen luomiseen liittynyt vuorovaikutuksellisuus myös
eheyttää ryhmän suhteita ja on siten terapeuttinen elementti. (Ranne ym. 2005, 65-66.)
Alla oleva kuva ilmentää terapeuttisen kuvan käytön mahdollisuuksia asiakastyössä.
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Kuva 1 Kuvan käytön mahdollisuuksia asiakastyössä. (Bethell, S. 2019.)

5.1

Terapeuttinen kuvan käyttö sosionomina ja kuvataideterapeuttina

Kuvallisten menetelmien ja kuvan terapeuttisten ominaisuuksien hyödyntäminen sosionomin
työssä on mahdollista ilman kuvataideterapeutin koulutusta. Ohjaajan tulee kuitenkin omata
tietoa, taitoa, omakohtaista kokemusta kuvan tekemisestä, sekä siihen liittyvästä työskentelyprosessista. Varsinaista kuvataideterapiaa voi harjoittaa ainoastaan kuvataideterapeutin
koulutuksen saanut terapeutti. (Bethell, S. 2019.)
Taideterapian ja kuvan terapeuttisten ominaisuuksien hyödyntämisen selkein ero on se, että
Taideterapiassa on selkeä terapeuttinen linjaus ja taideterapiaan saapuva henkilö tietää aina
tulleensa terapiaan. (Satu Bethell 2019.) Heinäsen (1998) mukaan sosiaalialalla tai hoitotyössä
toimiva henkilö voi tarjota asiakkaalle kokemuksia luovasta kuvallisesta toiminnasta terapeuttisten tavoitteiden mukaisesti. Kuvien tulkitsemiseen vaaditaan kuitenkin kliininen koulutus.
Heinänen on sitä mieltä, että ilman kliinistä koulutusta kuvasta ei tulisi esittää kysymyksiä
lainkaan. (Heinänen, 1998, 85-102.)
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Sosionomina toteutettu kuvallinen ilmaisu ja kuvan terapeuttisten ominaisuuksien hyödyntäminen ei ole kuvataideterapiaa. Ne kuitenkin saattavat pitää sisällään paljon samoja menetelmiä, työtapoja, toimintaperiaatteita ja niillä saattaa olla hyvinkin samankaltaisia tavoitteita
asiakastyössä. Taideterapia on yläkäsite useille eri taiteenlajeista muodostuneille terapioille,
kuvataideterapia on yksi niistä. Kuvataideterapiassa käytetään useita eri tekniikoita kuvien
katselemisesta aina savityöskentelyyn asti. (Vilen, Leppänen, Ekström 2002, 235.)
Kuvataideterapeutit saattavat nähdä terapian tavoitteet hyvinkin eri tavoin. Joidenkin mielestä prosessi ja teoksen luominen on tärkeämpi kuin itse tuotos, toiset taas kokevat tuotoksen olevan tärkein osa koko prosessia. Tänä päivänä suurin osa terapiasta keskittyy asiakkaan
henkilökohtaiseen luomisprosessiin, eli omien tuntemuksien ja ajatusten konkretisoimiseen.
Työskentelyssä ei pyritä luomaan esteettisesti kauniita taideteoksia, vaan taiteen katsotaan
toimivan työvälineenä henkilökohtaisessa työskentelyssä. Tämän näkemyksen mukaan pelkkä
kuva ja sen luominen riittää asiakkaan ja ohjaajan väliseksi vuorovaikutukseksi, keskustelua ei
siis välttämättä tarvita lainkaan. Osa terapeuteista on taas sitä mieltä, että kuvasta keskusteleminen, kysymyksien esittäminen ja kuvan tulkitseminen on välttämätöntä, jotta kuvasta ja
itse prosessista saadaan muodostettua tavoiteltu kokonaisuus. Työskentelyn tulisi aina olla
asiakaslähtöistä, eikä terapeutin tulisi tulkita asiakkaan töitä ilman asiakkaan omaa näkemystä. (Vilen ym, 2002, 236.)
Vaikka kuvataideterapiassa tulkitaan työskentelyä ja kuvaa taideterapeutin koulutuksen ja
teorioiden pohjalta, on asiakkaalle suotava myös mahdollisuus pelkästään tekemisen iloon.
Kuvan tekemisestä nauttiminen voi olla jo itsessään terapeuttista. (Vilen ym, 2002, 236-237.)
Sosionomin ammatissa kuvan terapeuttinen hyödyntäminen perustuu nimenomaan tähän. Tavoitteena on, että asiakas nauttii työskentelystä ja ammentaa siitä itselleen voimaa. Sosionomin ohjaamiin kuvataidetuokioihin ei kuuluu töistä kyseleminen tai tulkintojen tekeminen.
Asiakkaalla itsellään on mahdollisuus kertoa omasta työstään tiedostaen sen, ettei ohjaaja
lähde tulkitsemaan tai analysoimaan kuvaa sen syvemmin.
Vilen ym. (2002) esittelee kirjassaan tilanteita, joissa taideterapeuttinen lähestymistapa voi
toimia apuna. Taideterapeuttinen lähestymistapa voi olla avuksi tilanteissa, joissa ilmenee
esimerkiksi tarve tulla nähdyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi, tarve saada aika kulumaan hyödyllisellä ja luovalla tavalla, tarve jakamiseen ja yhdessäoloon, tarve asettaa omia tunteita ja
ajatuksia perspektiiviin, tarve hyväksyä itsensä, sekä voimistaa ja vahvistaa itseä.
5.2

Taidelähtöisten työmenetelmien soveltaminen sosiaalialalla

Sosiaali- ja terveysala elää jatkuvassa muutoksessa. Osittain tästä syystä meidän tulee tutustua laajemmin erilaisiin menetelmiin. On tärkeää osata käyttää ja kehittää menetelmiä mahdollisimman luoviin ja joustaviin väliintuloihin ja tukitoimiin. (Hautala, Honkanen, 2012, 7.)
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Kuvallinen ilmaisu ja muut luovat menetelmät kuuluvatkin usein alan koulutukseen tai niitä
on mahdollisuus opiskella syventävinä aineina.
Päivi Känkänen (2013, 114) on tutkinut taidelähtöisten menetelmien käyttöä lastensuojelussa,
ja mainitsee, että yksi perusedellytys taidelähtöisten menetelmien yleistymiselle auttamistyön rakenteissa on toiminnan istuttaminen osaksi perustyötä. Ei erillisenä, kuormittavana
osana tai projektiluonteisena hankkeena. Koska tutkimustietoa taidelähtöisten työkäytäntöjen
vaikutuksista on vielä verrattain vähän, tutkimusta tarvitaan tulevaisuudessa lisää.
Sosiaalialan ammattilaisten todellisuutta selvittäneessä raportissa yhdeksi keskeiseksi ilonaiheeksi sosiaalityöntekijöillä nousi erilaisten menetelmien hallitseminen. Silti työntekijät kokivat, että resursseja on liian vähän, jotta työssä voisi käyttää riittävästi omaa luovuutta ja ammattitaitoa. (Karvinen-Niinikoski 2005, 88-92.) Tähän samaan ilmiöön on monesti joutunut havahtumaan myös opiskeluiden aikana eri työelämäprojekteissa ja työharjoitteluissa.
6

Opinnäytetyön tavoitteet ja tarkoitus

Opinnäytetyön tavoitteena oli perustaa uusi toiminnallinen ja luova ryhmä Syömishäiriökeskukseen ja tuoda esille syömishäiriötä sairastavien kokemuksia kuvallisen ilmaisun ryhmästä
ja sen toiminnasta. Toiminnallinen ja luova osuus koostui pääasiassa yksilötyöskentelystä ryhmässä, joka kokoontui viikoittain Syömishäiriökeskuksen ryhmätilassa. Teimme jokaisella
käyntikerralla samaa työtä kollaasitekniikalla. Työn teemana oli aika: menneisyys, nykyisyys
ja tulevaisuus. Ajatuksena ei ollut lähteä työstämään kollaasiin tarkkoja elämäntapahtumia,
vaan koostaa siihen eri aikakausien herättämiä tunteita ja ajatuksia työn tekohetkellä. Jokaisen ryhmäkokoontumisen jälkeen toteutimme purun ja keräsimme palautteet. Viimeisellä kokoontumiskerralla purimme valmiit työt kokonaisvaltaisemmin.
Koska tutkimusmenetelmänä oli osallistuva havainnointi, teimme ohjaajina myös itse kollaasitöitä. Ajatuksenamme oli, että osallistumalla itse luovaan työskentelyyn saamme aikaan
luontaisesti vapaamman, keskittyneemmän ja tasavertaisemman ilmapiirin, emmekä määrity
kuntoutujien silmissä tarkkailijoiksi.
Henkilökohtaisina tavoitteinamme oli tuoda esille vähemmän tunnettuja työskentelykenttiä
sosionomeille sekä osoittaa, että kuvallisen ilmaisun menetelmiä voi hyödyntää myös ilman
kuvataideterapeutin pätevyyttä. Lisäksi halusimme kehittyä ohjaajina ja saada lisää kokemusta haasteellisesta kohderyhmästä moniammatillisessa työyhteisössä.
7
7.1

Prosessin kuvaus
Taustaa

Koska opinnäytetyön idea ja toiminnan punainen lanka sai alkunsa jo syksyllä 2017,
on syytä hieman avata, miten kaikki sai alkunsa. Syksyllä 2017 opinnoissamme oli meneillään
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sosiaalialan luovuus- ja asiakastyön menetelmäosaamisen jakso. Opintoihin kuului teorian lisäksi toteutettava yhteistyöprojekti työelämän edustajan kanssa, tavoitteena päästä soveltamaan käytännössä luovien menetelmien ryhmänohjaustaitoja. Tutkimme erilaisia vaihtoehtoisia paikkoja, joissa yhteistyöprojekti voitaisiin toteuttaa. Päädyimme lopulta ottamaan yhteyttä Syömishäiriökeskukseen, koska sen lisäksi että syömishäiriöt sairautena kiinnostivat
meitä molempia, koimme niiden hoidon olevan äärimmäisen haasteellista ja puutteellista.
Syömishäiriökeskuksen hoitomalli kokonaisvaltaisesta kuntoutuksesta tuntui meistä johdonmukaiselta ja mielenkiintoiselta, kuten myös sen taustalla olevat arvot sekä ymmärrys siitä,
kuinka ihminen on psykofyysinen kokonaisuus. Halusimme päästä näkemään, mitä kaikkea
kuuluu hoitoon, jossa ei keskitytä pelkästään fyysisten oireiden korjaamiseen, vaan pyritään
ymmärtämään kokonaisvaltaisesti myös psyyken oireilu.
Tapaaminen ja tutustumiskäynti Syömishäiriökeskukseen järjestyi nopeasti. Projektimme sai
lämpimän vastaanoton, ja lisäksi saimme paljon hyödyllistä tietoa siitä, millaista ryhmätoimintaa Syömishäiriökeskuksessa järjestetään ja millaisin puittein sitä voi toteuttaa. Tämän
jälkeen projekti olikin enää tarkempaa suunnittelua ja toteutusta vailla.
Projektin toiminnaksi valikoitui kuvallinen ilmaisu. Kohderyhmän ja sille soveltuvan toiminnan
kannalta kuvallisten menetelmien käyttö tuntui luovista menetelmistä kaikkein luontevimmalta vaihtoehdolta juuri tälle herkälle kohderyhmälle. Syömishäiriötä sairastavalla on usein
pakonomainen tarve suorittaa jatkuvaa intensiivistä urheilua ja liikuntaa, jotta he tuntisivat
voivansa hyvin henkisesti ja fyysisesti (Keski-Rahkonen, Charpentier. 2010, 33.) Liikuntaan
liittyvien pakonomaisten tarpeiden vuoksi liikunnallisten tai muutoin kehollisten harjoitteiden
käyttö ei ollut Syömishäiriökeskuksen puolesta toivottavaa eikä siten edes mahdollista.
Osaston asukkaat sekä käsittelevät että konkreettisesti harjoittelevat päivittäin kuntoutusprosessiin liittyviä asioita, kuten säännöllisen ruokailurytmin tärkeyttä, laihduttamisen lopettamista, pakkoliikunnan välttämistä sekä irti päästämistä liiallisesta arjen kontrolloinnista.
Viikoittaisten kuvallisten taidetuokioiden yhtenä ajatuksena olikin tuoda tähän arkeen hieman
vastapainoa: luovaa toimintaa, jossa ei edetä menetelmä edellä, vaan asukkaiden rytmissä, ja
jonka parissa heillä on mahdollisuus rentoutua ja antaa mielikuvituksen lentää.
Käytimme erilaisia virittäytymisharjoitteita muun muassa kuvakortteja ja leluja, joiden avulla
asukkaiden oli helpompi sanoittaa tunteita ja ajatuksia. Pääasiallisena menetelmänä toimi
kollaasitekniikalla työskentely. Tuolloin työn teemana oli ”omat unelmani”. Ohjauskertoja oli
yhteensä kuusi, ja toimintakerrat toteutettiin samassa Syömishäiriökeskuksen ryhmätoimintatilassa kuin opinnäytetyömme toimintakerrat.
Projektimme oli varsin onnistunut, koska sille toivottiin jatkoa niin Syömishäiriökeskuksen
asukkaiden kuin henkilökunnankin puolesta. Tuolloin ryhmän jatkaminen ei ollut kuitenkaan
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aikataulujen puitteissa mahdollista, joten sovimme että palaamme asiaan myöhemmin opinnäytetyön tiimoilta. Näin ollen ajatus ja idea toiminnallisen opinnäytetyön tekemisestä ja
mahdollisesta yhteistyökumppanista alkoi hahmottumaan jo liki vuotta ennen varsinaisen
opinnäytetyön toiminnan aloittamista.
7.2

Ideasta toteutukseen

Syömishäiriökeskus, kohderyhmä, sekä tietopohja syömishäiriöistä olivat tulleet tutuiksi aiemman projektin ansiosta. Tiesimme, minkälaista toimintaa asukkaille voi ohjata ja millaisia
haasteita syömishäiriötä sairastavilla henkilöillä yleisesti ottaen on. Aiemman projektin perusteella valitsimme opinnäytetyömme toiminnalliseksi menetelmäksi jälleen teemoitetun kollaasityöskentelyn.
Kollaasiksi kutsutaan tekniikkaa, jossa leikataan, liimataan ja yhdistetään erilaisia materiaaleja samaan teokseen. Kollaasissa voi käyttää mitä tahansa materiaaleja tai sen voi tehdä
jopa kolmiulotteisena eli veistoksena. (Hannula, P.) Ohjaamamme kollaasityöskentelyn materiaalit koostuivat suurimmaksi osaksi aikakauslehdistä, erivärisistä papereista, tarroista, kuvioteipeistä, kimalleliimoista ja höyhenistä. Lisäksi käytössä oli vesivärejä ja erilaisia tusseja
ja kyniä. Kollaasityöskentely sopi mielestämme kohderyhmälle, sillä se antoi vapauden ilmaista itseään ilman tyhjän paperin syndroomaa.
Usein syömishäiriöpotilaan elämää hallitsee jatkuva kontrollin, itsekurin ja askeesin tarve.
Elämä voi muuttua suorittamiseksi. Esimerkiksi koulutehtävien viimeistely ja pänttääminen
voivat viedä suhteettomasti aikaa. (Keski-Rahkonen, Charpentier. 2010, 43-44.) Tämän vuoksi
toiminnan prosessinomaisuuden punaisena lankana oli keskeneräisyyden hyväksyminen ja
kontrollista irti päästäminen. Kun samaa työtä jatkettiin aina seuraavilla ryhmäkerroilla, osallistujien piti tottua siihen, että työtä pystyi tekemään yhdellä kerralla vain sille varatun ajan
puitteissa, työ piti jättää kesken ja sitä pääsi jatkamaan vasta seuraavalla kerralla. Asukkaille
haluttiin painottaa, että tärkeää ei ole lopputulos, vaan itse tekemisen prosessi. Tarkoituksena ei ollut luoda esteettisesti upeita ja täydellisiä töitä.
Aikaisempaa projektia toteuttaessa kiinnitimme huomiota ilmiöön: Toiminnan lomassa käydyt
keskustelut ajautuivat ajoittain melko syvällisiksi ja osallistujat avasivat usein kokemuksiaan
ja tuntemuksiaan toiminnan aikana. Viimeisellä kerralla teimme yhteisen töiden purun, jossa
asukkaat avasivat paljon asioita elämästään ja tuntemuksia, joita kollaasityöskentelyn aikana
olivat käyneet läpi. Vaikka aiemman projektimme toiminnan lähtökohtana ei alun perin ollutkaan tunteiden tunnistaminen tai käsittely, tapahtui se lähestulkoon itsestään kollaasin tekemisen ohessa ja työn purkuvaiheessa. Halusimme lähteä tarkastelemaan syvemmin, miten
prosessinomainen kuvallinen työskentely koetaan syömishäiriötä sairastavien kuntoutuksessa.
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Opinnäytetyön toiminnallisen osuuden tarkoitukseksi valikoitui syömishäiriöitä sairastavien kokemukset ohjaamastamme toiminnasta. Halusimme myös nähdä voisiko toiminta helpottaa
vuorovaikutussuhteen syntymistä ja helpottaa tunteiden ilmaisua. Tunneilmaisun taitoihin on
kiinnittänyt huomiota myös Syömishäiriöliitto SYLI ry:n toiminnanjohtaja Kirsi Broström, joka
syömishäiriöliiton verkkosivuilla tuoreessa sairastumisen syitä käsittelevässä juttusarjassaan
mainitsee, että sairastuneilla esiintyy usein tunteiden tunnistamisen ja tulkitsemisen haasteita sekä hankaluuksia sosiaalisissa suhteissa. (Syömishäiriöliitto SYLI 2019.)
Syömishäiriöihin tunteiden käsittelyn ja ilmaisun näkökulmasta ovat perehtyneet myös Charpentier, Viljanen ja Rahkonen (2016, 103-104) jotka mainitsevat, että syömishäiriöissä oireilu,
esimerkiksi buliminen käyttäytyminen, on eräs monista tavoista pitää hankalat tunteet loitolla. Syömishäiriö toimii tunteidensäätelykeinona, joka turruttaa ja auttaa unohtamaan pahan olon.
Yleisesti tiedetään, että ihmiset käyttävät tunteiden turruttamiseen erilaisia keinoja, kuten
ruokaa, rankkaa liikuntaa, opiskelua tai työntekoa, seksiä tai päihteitä. Syömishäiriö on yksi
näistä keinoista. Yhteistä kaikille keinoille on, että ne täyttävät ihmisen huomiokapasiteetin
intensiivisellä tekemisellä tai kokemisella, joka etäännyttää hankalista tunteista. Mikäli tunteiden käsittelyyn ei löydy muunlaisia keinoja, näihin keinoihin turvautuminen voi riistäytyä
helposti käsistä.
Prosessinomaisessa kollaasityöskentelyssä intensiiviseen tekemiseen ei voinut uppoutua tuntikausiksi ja saada aina yhdellä toimintakerralla aikaan jotain valmista. Työstä piti irrottautua
jokaisen toimintakerran päätteeksi ja jättää sen työstäminen hautumaan ajatuksiin aina seuraavaan toimintakertaan asti. Töiden keskeneräisyyden oli siis tarkoituskin herättää osallistujissa ajatuksia ja tunteita.
7.3

Toiminnallinen opinnäytetyö

Alusta asti oli selvää, että opinnäytetyömme tulee olemaan toiminnallinen. Koska toiminnallinen opinnäytetyö yhdistää sekä teoriaa että käytäntöä, toimii se samalla myös loistavana
ammatillisen kasvun välineenä tuleville sosionomeille. Toiminnallisessa opinnäytetyössä yhdistyvät käytännön toteutus ja siitä raportoiminen tutkimusviestinnän keinoin.
(Vilkka, Airaksinen 2003, 9.)
Koska opinnäytetyö on toiminnallinen, tutkimuskäytäntöjä käytettiin väljemmässä
merkityksessä kuin tutkimuksellisessa opinnäytetyössä. Laadullinen tutkimusmenetelmä on
toimiva selvityksen toteuttamisessa, kun tavoitteena on ilmiön kokonaisvaltainen ymmärtäminen. (Vilkka, Airaksinen 2003, 63). Tavoitteena oli selvittää syömishäiriöitä sairastavien kokemuksia kuvallisten menetelmien käytöstä osana kokonaisvaltaista kuntoutusta.
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Laadullisessa tutkimuksessa aineiston keruu ja analyysi tapahtuvat samanaikaisesti. Analyysin
myötä havainnoijan käsitys ja ymmärrys ilmiöstä kasvavat. (Kananen, 2010,50.)
Opinnäytetyön tiedonkeruumenetelmänä käytimme osallistuvaa havainnointia. Osallistuva havainnointi tarkoittaa sitä, että tutkija itse osallistuu samaan, sovittuun ja suunniteltuun toimintaan kuin tutkittava kohderyhmä. Usein havainnointi tehdään ennalta valitusta näkökulmasta, joka nojautuu johonkin teoriaan. Osallistuvaa havainnointia voi tehostaa kohdistetun
ja järjestelmällisen havainnoinnin avulla. Jotta kohdistettu havainnointi onnistuu, tulee tutkijalla olla jonkinlainen käsitys tutkittavasta kohteesta. Opinnäytetyössä käytimme kohdistettua havainnointia, joka tässä tapauksessa tarkoitti sitä, että havainnointi tapahtui kohderyhmän arjessa. Havainnointi kohdistui kuitenkin tiettyyn tapahtumaan tai tilanteeseen. Tutkimuskohteena oli kuvallisen ilmaisun ryhmä ja kokemukset prosessinomaisesta kuvallisesta
työskentelystä. (Vilkka, 2006, 44.) Koska osallistuvan havainnoinnin ydin on se, että tutkija
osallistuu toimintaan myös itse, osallistuimme opinnäytetyössämme ryhmätyöskentelyyn. Havainnoinnin etuna on tilanteen autenttisuus: ilmiö tapahtuu luonnollisessa ympäristössään ja
kontekstissaan. (Kananen, 2010,50.)
Osallistuva havainnointi valikoitui opinnäytetyön tiedonkeruumenetelmäksi siksi, koska se
soveltuu hyvin sekä toiminnalliseen tutkimustyöskentelyyn yleisesti, että herkälle kohderyhmälle, jossa se osaltaan myös madaltaa ryhmän hierarkisia suhteita. Kun ohjaajina itse osallistuimme toimintaan, emme asettaneet itseämme korostetusti tarkkailijan ja havainnoijan
rooliin. Lisäksi aiempi kokemus vastaavasta kuvallisen ilmaisun ryhmän ohjaamisesta samalle
kohderyhmälle antoi paljon käytännön kokemusta ja tietoa siitä, kuinka ryhmän ilmapiiriin
vaikuttaa se, jos myös ohjaajat osallistuvat toimintaan. Aiemmasta ryhmätoiminnasta saadun
suoran palautteen perusteella ryhmäläiset pitivät erittäin tärkeänä sitä, että myös ohjaajat
osallistuvat toimintaan.
Osallistuvassa havainnoinnissa aineiston keruun määrä riippuu tutkijan suhteesta tutkittavaan
ilmiöön. Mitä tutumpi asia, sitä vähemmällä tutustumisella päästään. (Kananen, 2010,50).
Havainnoinnin helpottamiseksi suunnittelimme toimintakerroille havainnointirungon, jotta
havainnointi olisi kokonaisuutena järjestelmällisempää ja jotta muistaisimme ottaa huomioon
samat asiat jokaisella toimintakerralla. Havainnointirunko sisälsi seuraavat asiat: osallistujamäärä ja toimintaan osallistuneet, ryhmän yleinen aktiivisuus ja/tai passiivisuus ja toimintaan
osallistuminen, muutokset ryhmässä tai yksittäisessä ryhmäläisessä sekä keskeiset puheenaiheet ja kantavat teemat. Lisäksi muut erityishavainnot toimintakerrassa, näitä olivat muun
muassa vessassa käynnit, omaohjaajan tapaamisen tarve, ylimääräinen liikkumisen tarve, levottomuus tai vastaavasti mahdollinen vetäytyminen omiin oloihin tai ryhmästä poistuminen
kesken ryhmän.
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Aiemman Syömishäiriökeskuksessa toteutetun ryhmätoiminnan aikana saimme välitöntä ja
suoraa palautetta, kun ryhmäläiset oma-aloitteisesti ilmaisivat ajatuksiaan toiminnasta ja
tuntemuksistaan työskentelyn aikana ja keskustelujen lomassa. Tähän palautteenkeruutapaan
päädyimme myös tällä kertaa, toivoen että saamme palautetta luontevammin ja suoremmin
näin, kuin keräämällä sitä erikseen kyselylomakkeiden tai haastattelujen avulla toiminnan jälkeen. Toki tämä oli pieni riski, sillä ryhmä ei ollut sama kuin edellisellä kerralla, ja koska
meidän oli mahdotonta olla etukäteen varmoja siitä, saammeko palautetta. Hyvin nopeasti jo
ensimmäisen toimintakerran jälkeen huomasimme kuitenkin, että huoli on aiheeton.
Palautteen keruu toiminnasta toteutettiin siis suorana palautteena toiminnan ohessa. Jokaisen toimintakerran jälkeen saadut palautteet ja havainnoinnit kirjasimme ylös, käyttäen
apuna suunnittelemaamme havainnointirunkoa.
Lisäksi halusimme tutkia, voiko tunnetila muuttua yksittäisen toimintakerran aikana. Jokainen
osallistuja sai jokaisen toimintakerran alussa ilmaista anonyymisti paperilapulle sen hetkisen
tunnetilan. Toiminnan jälkeen lapulle sai lähtiessään merkitä taas uuden – tai saman – tunnetilan. Ilmaisun tapa oli vapaa, esimerkiksi yksittäinen sana, hymiö tai jokin piirretty kuvio.
Palautteita käsittelemme perusteellisemmin kappaleessa yhdeksän.
7.4

Toiminnan käytännön suunnittelun ja toteutuksen puitteet

Käytännön ja toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa tuli ottaa huomioon sekä eettisyys,
että toimintaympäristön säännöt ja arvot. Suunnittelu tehtiin kohderyhmän tarpeiden mukaisesti ja Syömishäiriökeskuksen toimintamallia kunnioittaen.
Toimintaa suunnitellessa osasimme jo edellisen projektin tiimoilta arvioida tarvittavien toimintakertojen määrää sekä yksittäisen toimintakerran sopivaa kestoa. Päädyimme yhteensä
kuuteen toimintakertaan, jotka olivat kerran viikossa. Koska halusimme osallistaa aikataulujen ja toiminnan suunnittelussa myös Syömishäiriökeskuksen asukkaita, sovimme ennen toiminnan aloittamista tapaamiskerran, jolloin pääsimme jo hieman tutustumaan asukkaisiin
sekä saamaan heiltä suoraa palautetta siitä, miltä suunniteltu toiminta heistä kuulosti ja mikä
viikonpäivä olisi mieluisin ja soveltuisi ryhmätoimintaan parhaiten. Samalla pääsimme myös
yhdessä arvioimaan tarkemmin kunkin toimintakerran sopivaa kestoa.
Syömishäiriökeskuksen asukkailla on päiväohjelma, jonka runkona toimii säännöllinen
ateriarytmi. Toimintakerrat piti aikataulullisesti sovittaa ruokailuaikojen väliin.
Lisäksi yhteensä kuuden viikon toimintajakson keskelle ajoittui joulun pyhät ja asukkaiden kotilomaviikot, joten toimintaviikkojen keskelle osui kahden viikon joulutauko, jolloin toimintaa
ei järjestetty. Tämä meidän piti ottaa huomioon myös omien aikataulujemme suunnittelussa.
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Ohjaajina meille oli merkittävää hyötyä siitä, että olimme jo edellisen projektin tiimoilta
perehtyneet hyvin syömishäiriöihin ja niiden moninaiseen oirekirjoon. Muitakin käytännön
asioita tuli ottaa huomioon toimintaa suunniteltaessa.
Ryhmätila, jossa toimintakerrat toteutettiin, toimii myös asukkaiden rentoutustilana, ja siellä
järjestetään myös esimerkiksi fysioterapiaa, joten tilan lattialla oli patjoja, joiden päällä
asukkaiden oli mahdollista tarvittaessa levätä. Tilassa oli käytössä myös ylimääräinen lämpöpatteri sekä huopia. Etenkin alipainoinen ihminen palelee paljon, koska elimistö toimii säästöliekillä ja ruumiinlämpö laskee (Rahkonen, Charpentier & Viljanen 2010, 42).
Usein syömishäiriöön sairastuneella on myös masennuksen ja ahdistuksen oireita, joskus jopa
itsetuhoisia ajatuksia. Siksi esimerkiksi sakset tuli laskea ja kerätä pois jokaisen toimintakerran jälkeen ja muistaa lukita askartelukaappien ja tilan ovet aina toiminnan jälkeen. Myöskään vessaan ei saanut päästää asukkaita yksin ilman syömishäiriökeskuksen ohjaajaa. Vielä
hoitoon motivoitumaton syömishäiriötä sairastava saattaa esimerkiksi tankata huomattavan
määrän vettä tai muita kalorittomia juomia vatsaa täyttääkseen (Rahkonen, Charpentier &
Viljanen 2010, 171).
Myös tarpeetonta ylimääräistä liikkumista tuli tarkkailla ryhmätapaamisten aikana. Syömishäiriötä sairastavan on usein vaikeaa rentoutua ja antaa itselleen lupaa lepäämiseen. Sairastunut
saattaa hyödyntää kaikki mahdolliset tilanteet energiaa kuluttaakseen. Jopa seisten syöminen
saattaa kuulua päivärutiineihin, koska se kuluttaa enemmän energiaa kuin istuminen.
(Rahkonen, Charpentier & Viljanen 2010, 207.)
8
8.1

Toimintakerrat
Ensimmäinen toimintakerta 10.12.

Saapuessamme paikalle sovittuun aikaan ryhmätilasta oli pientä epäselvyyttä. Tila oli tuplabuukattu fysioterapeutille. Pääsimme kuitenkin sovittuun ryhmätilaan. Kävimme kutsumassa
asukkaita yhteisestä olohuoneesta ryhmätilaan. Ohjaaja mainitsi aiemmin saapuessamme,
että voi olla haastavaa saada asukkaita osallistumaan toimintaan, sillä ilmapiiri oli ollut kireä.
Alkuhaasteiden jälkeen pääsimme aloittamaan ryhmän viiden osallistujan kanssa. Kahdella oli
muuta sovittua menoa.
Heti ryhmän alkaessa yksi asukkaista mainitsi, että lähes koko ryhmä olisi lähdössä ulkoilemaan ja apteekkiin alle tunnin sisällä toiminnan aloittamisesta. Ilmeni että aikatauluissa ja
ryhmään osallistumisen vapaaehtoisuudessa oli ollut epäselvyyttä. Muistutimme kaikkia, että
ryhmätilaan tuleminen ja siellä oleminen on pakollista, mutta toimintaan osallistuminen vapaaehtoista. Esittäytymiskierroksen aikana syömishäiriökeskuksen työntekijä tuli ilmoittamaan, että ulkoilu- ja apteekkikäynti on peruttu ja ryhmään osallistuminen on pakollista.
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Pahoittelimme omalta osaltamme epäselvyyttä ja kerroimme että toivomme ensimmäisestä
kerrasta kuitenkin kaikille mukavaa tutustumiskertaa epäselvyyksistä huolimatta.
Yksi asukkaista vetäytyi huoneen nurkkaan viltin alle ja mainitsi että vain kuuntelee sivussa
eikä osallistu toimintaan. Kerroimme, että sivusta seuraaminen on sallittua eikä osallistuminen työskentelyyn ole pakollista. Noin kymmenen minuutin kuluttua syrjään vetäytynyt asukas
kuitenkin siirtyi rinkiin, jossa koko muu ryhmä istui ja oli koko loppuajan lähes aktiivisin ja
puheliain osallistuja.
Aluksi virittäydyimme toimintaan. Kerroimme itsestämme ja tulevasta toiminnasta, kävimme
myös läpi kertaalleen aikataulut. Sen jälkeen jaoimme kaikille kirjekuoret, joista asukkaat
askartelivat nimikyltit. Kuoret toimivat myös säilytyskuorina lehtileikkeille, kuville ja muille
materiaaleille kollaasityötä varten.
Yhdellä asukkaalla oli sovittuna terapia päällekkäin ryhmämme kanssa, joten hän poistui paikalta heti virittäytymisen jälkeen.
Teimme pienen esittäytymiskierroksen ja jokainen kertoi hieman itsestään. Kävi ilmi, että
ryhmän ikähaarukka oli 16-38. Havainnoimme, että aluksi ryhmä oli passiivinen ja vaitelias ja
tunnelma edelleen hieman kireä, mutta toiminnasta kertomisen ja virittäytymisen aikana
ryhmä selvästi aktivoitui ja innostui toiminnasta.
Painotimme kollaasityöskentelystä kertoessamme, että työn lopputuloksella ei ole merkitystä,
vaan itse työskentelyprosessilla. Muistutimme asukkaita, että jokainen tekee työtään omaa
tahtiaan, itseään varten eikä lopputuloksia arvioida.
Seuraavaksi levitimme itse valitsemiamme ja tekemiämme kuvakortteja ryhmätilan lattialle.
Jokainen sai tehtäväkseen valita 1-3 kuvaa liittyen menneisyyteen, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Kuvista jokainen asukas sai kertoa, miksi oli sen valinnut ja miten se liittyi annettuun teemaan ja aikakauteen. Jokainen valitsi kolme kuvaa, ja sai kerrottua niiden avulla asioita, jotka liittyivät eri elämänvaiheisiin. Kuvien avulla ryhmässä heräsi tunteita ahdistuksesta
toiveikkuuteen. Keskustelimme yhdessä, kuinka kuvien avulla on helpompi ilmaista tunteitaan
kuin ilman kuvia. Eräs asukas mainitsi, että kaikista lattialla olleista kuvista olisi voinut löytää
jotain omaan elämäänsä liittyvää.
Otimme esille paperiarkit, lehdet ja muut kollaasin tekemiseen tarvittavat askartelutarvikkeet ja virittäydyimme kollaasityön aloittamiseen. Selailimme lehtiä ja tutkimme tarvikkeita.
Laitoimme taustalle soimaan myös asukkaiden valitsemaa musiikkia.
Kerroimme, että jokaisen toimintakerran alussa tulemme jakamaan fiilislaput, joihin asukkaat
saavat merkitä tunnetilan ryhmään saapuessa ja lähtiessä. Fiilislappujen tunnetilat on avattu
taulukossa sivulla 40.
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8.2

Toinen toimintakerta 17.12.

Toimintaan osallistui aluksi neljä asukasta. Yksi asukkaista, juuri Syömishäiriökeskuksessa hoidon aloittanut, ei olisi halunnut osallistua toimintaan, joten asukkaan omaohjaaja oli mukana
ryhmätilassa hänen tukenaan. Asukas keskusteli enimmäkseen ohjaajan kanssa, eikä halunnut
osallistua toimintaan. Hän täytti kuitenkin palautelapun ja poistui ohjaajan kanssa tilasta noin
puolessa välissä toimintaa. Kaksi muuta asukasta tulivat paikalle, mutta noin puoli tuntia toiminnan alkamisen jälkeen. Monella oli päällekkäistä sovittua menoa. Ryhmään tuli myös yksi
uusi osallistuja, joka ei ollut päässyt edellisellä viikolla ensimmäiselle toimintakerralle. Toimintaan osallistui siis yhteensä kuusi asukasta, mutta kaikki eivät olleet paikalla yhtä aikaa.
Olimme levittäneet lehdet ja muut välineet valmiiksi lattialle, sekä laittaneet musiikin soimaan. Alku lähti käyntiin hieman vastahakoisesti, sillä yksi asukkaista ei olisi halunnut osallistua toimintaan. Muut asukkaat kuitenkin asettautuivat lattialle ja aloittivat lehtileikkeiden
etsimiset ja lehtien selaamisen. Kerroimme ensimmäistä kertaa osallistuvalle kollaasityöstä ja
teemasta, jolla sitä teemme. Uusi asukas aloitti heti kollaasin tekemisen ja kyseli yksityiskohtia ja tarkennusta teemaan ja tehtävänantoon. Korostimme kiireetöntä tekemistä, vapautta
tehtävänannon soveltamisessa, sekä itselle mielekkään työskentelytahdin ja mielentilan kuuntelua.
Syömishäiriökeskuksen ohjaajan läsnäolo vaikutti keskustelun kulkuun ja aiheisiin. Asukkaat
aloittivat helpommin keskustelun tutun ohjaajan kanssa ja keskustelun aiheet pyörivät
Syömishäiriökeskusta koskevien käytännön asioiden ympärillä. Ohjaajan läsnäolo vaikutti kuitenkin helpottavan yhden asukkaan oloa, joka ei olisi halunnut osallistua toimintaan lainkaan.
Yhden asukkaan poistuminen kesken toiminnan herätti harmitusta toisessa asukkaassa. Hän
koki tilanteen epäreiluksi, sillä kaikkien tulisi osallistua pakolliseen toimintaan. Asukas ilmaisi
myös, ettei hän olisi halunnut osallistua toimintaan. Kysyimme, miksi hän ei olisi halunnut
osallistua ja asukas kertoi ottaneensa lääkkeen, joka väsyttää ja häiritsee keskittymistä.
Kyseinen asukas oli toiminnassa mukana ensimmäistä kertaa, joten kerroimme hänelle, että
toiminnan aikana saa ottaa esimerkiksi viltin ja mennä patjoille lepäilemään. Asukas sanoi
kuitenkin haluavansa jatkaa työskentelyä.
Asukkaat eivät saapuneet paikalle yhtä aikaa ja osa poistui kesken toiminnan. Jatkuva liikenne teki työskentelystä levotonta ja ryhmädynamiikka muuttui useaan otteeseen ryhmän
aikana. Keskustelimme kuitenkin useasta eri aiheesta ja suurin osa osallistui keskusteluun toiminnan aikana. Yksittäisistä henkilöistä kahdessa huomasimme selkeän eron aktiivisuudessa
edelliskertaan verrattuna. Edellisellä kerralla aktiivisin ja puheliain asukas oli tällä kertaa
huomattavasti vetäytyneempi. Uusin asukas oli vastahakoisempi osallistumaan toimintaan,
kuin edellisellä kerralla.
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Kysyimme ryhmän uudelta jäseneltä toiminnan mielekkyydestä, ja hän mainitsi tiettyjen puheenaiheiden herättäneen ahdistusta, sekä työn teeman ja menneisyyden olevan raskaita.
Hän sanoi kuitenkin lopussa, että oli ihan kivaa. Yksi asukkaista mainitsi, että työskentelyaika
tuntuu liian pitkältä ja keskittyminen herpaantuu loppua kohden. Kyselimme asukkailta, onko
1,5 h työskentelyä putkeen liian pitkä aika ja vastauksena tuli lähes kaikilta, että on. Lupasimme keskustelevamme ohjaaja Erosen kanssa, jos voimme lyhentää aikaa tuntiin.
8.3

Kolmas toimintakerta 7.1.

Kolmannella toimintakerralla kollaasityöskentelyä jatkettiin suunnitellusti.
Toiminnan alussa ja lopussa osallistujia oli viisi, kaksi kävi pyörähtämässä hetken ryhmässä
mutta poistuivat pian sovituille menoilleen. Toimintakerralle saapui kaksi uutta osallistujaa.
Toinen osallistujista oli äärimmäisen ahdistuneen oloinen ja tuli paikalle ohjaajan saattelemana. Toinen uusista osallistujista istui hiljaa paikallaan ja selasi muutamaa lehteä. Hän ei
osallistunut keskusteluun ja vastasi ainoastaan, kun kysyttiin nimeä. Asukas poistui tilasta mitään sanomatta kesken ryhmän. Toinen uusi osallistuja tuli paikalle itsenäisesti ja osallistui
toimintaan, hän oli myös puhelias alusta saakka. Edellisellä toimintakerralla ahdistunut asukas
oli parempivointinen ja osallistui toimintaan ja hän myös osallistui enemmän yhteiseen keskusteluun.
Tällä toimintakerralla keskustelua oli huomattavasti enemmän, kuin aiemmilla kerroilla. Keskustelut kärjistyivät ajoittain väittelyksi muutaman asukkaan välillä. Puheliaamman uuden
osallistujan läsnäolo vaikutti huomattavasti ryhmädynamiikkaan ja keskustelun luonteeseen.
Muutaman asukkaan välisistä keskusteluista oli aistittavissa kireyttä.
Näistä useista muuttujista johtuen, kolmas toimintakerta oli ryhmädynamiikaltaan pirstaloitunein. Muutokset ryhmässä, eri aikaan menemiset ja tulemiset vaikuttivat paljon siihen, kuinka
yksittäiset ryhmän jäsenet pystyvät keskittymään toimintaan. Tässä vaiheessa ryhmästä erottui myös kaksi itseään voimakkaammin ilmaisevaa osallistujaa.
Kukaan ei vielä kasannut keräämistään kuvista kollaasia paperille. Toimintakerran päätteeksi
sovimme, että jatkossa toiminta kestää kerrallaan tunnin ja viisitoista minuuttia, kuten asukkaat olivat toivoneet.
8.4

Neljäs toimintakerta 14.1.

Osallistujia oli yhteensä neljä. Yhdellä oli terapia päällekkäin toiminnan kanssa, yksi oli lopettanut Syömishäiriökeskuksessa ja yksi ei päässyt paikalle.
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Aloitimme toiminnan virittäytymisellä. Käytimme virittäytymiseen samoja kuvakortteja kuin
ensimmäisellä kerralla. Tällä kerralla kävimme läpi kuvakorttien avulla kuluneen päivän tunnetiloja. Kaikki löysivät omaa tunnetilaansa vastaavat kuvat nopeasti ja vaivatta. Osallistujat
kuvasivat tunnetilojaan avoimesti ja rehellisesti.
Osallistujamäärä ja entuudestaan toisilleen tutut asukkaat vaikuttivat ilmapiiriin ja ryhmän
dynamiikkaan. Tunnelma oli rauhallinen ja seesteinen. Kukaan ei poistunut tilasta toiminnan
aikana ja sama porukka oli paikalla koko toiminnan ajan. Jokainen teki omaa työtään keskittyneesti. Keskustelua oli vähemmän, josta saimme suoraa positiivista palautetta. Lähes kaikki
saivat kollaasin kasaamisen aluilleen.
Yksi osallistujista antoi palautteen oma-aloitteisesti ja halusi ilmaista erityisesti tämän päivän
työskentelystä. Aiemmin ryhmän lopettamista suunnitellut asukas ilmaisi haluavansa jatkaa
ryhmää ja sanoi toiminnan olevan mielekästä ja terapeuttista. Hän vertasi työskentelyä taideterapiaan ja kertoi toiminnan olevan itselleen mielekkäämpää ja terapeuttisempaa, kuin taideterapian. Hän antoi myös positiivista palautetta toiminnan prosessinomaisuudesta, sekä
siitä, että olemme tehneet selväksi, ettei tavoitteena ole tehdä esteettisesti kaunista työtä.
Asukas mainitsi myös pitävänsä siitä, ettemme ohjaajina kommentoi töitä. Toinen asukas mainitsi, että työskentelyyn oli helpompi keskittyä, kun keskustelua oli vähemmän.
8.5

Viides toimintakerta 21.1.

Osallistujia oli alusta loppuun viisi. Tämän toimintakerran alussa Syömishäiriökeskuksen
ohjaaja pyysi tarkkailemaan yhtä asukasta ja laskemaan sakset ryhmän lopussa, ettei hän
vahingoita itseään. Asukas oli ollut alavireinen ja oli sitä myös toiminnan aikana. Hän työskenteli kuitenkin aktiivisesti.
Kaikki alkoivat työskentelemään omien töidensä parissa itsenäisesti. Työskentely oli rauhallista ja keskittynyttä. Keskustelua oli vähemmän kuin aiemmilla kerroilla. Ryhmädynamiikka
tuntui tasapainoiselta. Kaikki olivat kollaasin kasaamisvaiheessa, yksi sai työnsä jo valmiiksi.
Yksi asukkaista jäi työskentelemään ja keskustelemaan kanssamme 15 minuuttia yli sovitun
ajan. Tämä sopi meille, sillä kyseinen osallistuja ei ollut mukana ryhmän ensimmäisellä kokoontumiskerralla ja siitä syystä hän oli päässyt aloittamaan työnsä myöhemmin kuin muut.
Tulkitsimme tämän myös niin, että osallistuja koki toiminnan mielekkääksi.
Keskustelimme kollaasitöiden kasaamisesta. Moni asetteli paljon elementtejä arkille, muttei
vielä liimannut niitä kiinni. Osassa aiheutti hieman turhautumista, kun tunnin lopussa liimaamattomat osat piti laittaa takaisin kirjekuoreen. Muistutimme, että seuraavalla kerralla on
töiden purku, huolimatta siitä, ovatko ne valmiita. Asukkaat muistivat itse, että seuraava
kerta on viimeinen.
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8.6

Kuudes toimintakerta 28.1.

Viimeisellä kerralla osallistujia oli neljä, joista kolme oli osallistunut jokaiselle toimintakerralle. Yksi osallistuja ei päässyt viimeiselle toimintakerralle. Tällä kerralla oli kokonaisvaltainen purku, johon jokainen osallistui ja avasi sanallisesti jotain työstään.
Toimintakerran alussa muistutimme osallistujia siitä, että työskentelyaikaa ennen töiden purkua oli 45 minuuttia. Kaikki alkoivat työskentelemään omien töidensä parissa itsenäisesti.
Työskentely oli rauhallista ja keskittynyttä. Keskustelua oli vähemmän. Kolme sai työnsä valmiiksi. Kerroimme, että purkuun voi osallistua, vaikka työ ei olisi valmis.
Purku oli vuorovaikutteinen ja herätti keskustelua ja ajatuksia. Saimme purun aikana myös
palautetta toiminnasta ja omasta ohjaajuudestamme. Yksi asukas jäi työskentelemään 15 minuuttia yli sovitun ajan, kuten edelliselläkin kerralla. Hän selvästi kaipasi yksityisempää tilannetta antaa palautetta toiminnasta, ja tämä oli mahdollista ainoastaan muiden poistuttua tilasta. Osallistuja jatkoi työskentelyä, mutta enimmäkseen ylimääräinen aika kului keskustelun
ja palautteen antamisen merkeissä.
Ryhmän jäsenet olivat erityisen osallistuvia ja purku oli syvällisempi mitä odotimme. Yksi
osallistujista ei ollut aluksi varma, haluaako ryhmän päätteeksi edes näyttää työtään tai sanoa
siitä mitään, mutta lopuksi osallistui purkuun kuten muutkin. Pyysimme vielä lupaa kuvata
työt, ainoastaan yksi osallistujista ei halunnut työtään kuvattavan, koska se oli vielä keskeneräinen.
Tunnelma ja teema pyörivät viimeisen yhteisen toimintakerran ympärillä. Puhuimme töiden
keskeneräisyydestä ja siitä, että niitä ei tarvitse kiirehtiä valmiiksi. Teemana toimi töiden
purku, kokemusten jakaminen koko prosessista ja toimintakerroista.
8.6.1

Töiden kokonaisvaltainen purku ja suullinen palaute

Työskentelyajan päätyttyä kokoonnuimme kaikki rinkiin, jossa työt purettiin. Muistutimme,
että työstä voi kertoa juuri sen verran, kuin itse haluaa. Yksi asukkaista sanoi aluksi, ettei halua näyttää työtään, eikä kertoa siitä mitään.
Päätimme, että ohjaajina jompikumpi meistä aloittaa omasta työstä kertomisen ja näyttää
täten esimerkkiä, miten työtään voi sanallisesti jakaa muille. Kerroimme työstämme pintapuolisia asioita, mutta myös henkilökohtaisia asioita. Tämän jälkeen yksi asukkaista rohkaistui
avaamaan työtään ja sen tekemisen aikana heränneitä tunteita. Lopulta jokainen kertoi työstään jotain, osa enemmän ja osa vähemmän. Töiden purkuun käytettiin aikaa noin tunti.
Kaikki olivat käyttäneet töissään lehdistä leikattuja kuvia ja tekstejä. Ainoastaan yksi osallistujista käytti työhönsä myös muita tarjolla olleita materiaaleja.
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Suurin osa osallistujista kertoi purun aikana, että vaikein ja eniten ahdistusta herättävä vaihe
oli menneisyysosion työstäminen, osiossa korostuivat myös voimakkaat sanat. Syömishäiriötä
ja traumoja käsiteltiin myös eniten tässä osiossa.
Nykyisyys ja tulevaisuus -osioissa oli nähtävissä enemmän toiveikkuutta, positiivisuutta ja iloisia kuvia. Tässä osiossa tuli myös esille asukkaiden mielenkiinnon kohteita, haaveita ja persoonaa. Persoona ja mielenkiinnon kohteet näkyivät esimerkiksi eläinrakkautta ilmentävissä
kuvissa. Matkustelu oli tavalla tai toisella mukana kaikkien töissä ja purussa kävikin ilmi, että
matkustelu oli jokaisella tulevaisuuden suunnitelmissa.
Osallistujien nykyinen elämänvaihe tuli myös näkyväksi kollaasitöissä. Tämä näkyi esimerkiksi
oman kodin sisustuksen suunnittelussa ja opiskelusuunnitelmissa.
Kiinnitimme huomiota suuren paperiarkin tilankäyttöön. Kaikki olivat ensinnäkin valinneet
suuren arkin pienemmän sijasta ja jättäneet sen alkuperäiseen muotoonsa. Arkin täyttötapa
sanoilla ja kuvilla vaihteli osallistujien kesken. Suurimmalla osalla menneisyys, tulevaisuus ja
nykyhetki olivat sekoittuneet arkille tasaisesti. Yksi oli sijoittanut menneisyysosion paperin
nurkkaan erilleen muista ajanjaksoista.
Purkutilanteen tunnelma oli rauhallinen. Osallistujat kertoivat työskentelyn aikana heränneistä vaikeista tuntemuksista ja ajatuksista yhtä avoimesti kuin helpommistakin tunteista.
Kaikki osallistujat kertoivat töistään spontaanisti ja yhtä paljon. Ohjaajina emme esittäneet
kysymyksiä töistä purun edetessä, vaan annoimme asukkaiden avata haluamiaan asioita.
Emme myöskään kommentoineet töiden visuaalisuutta vaan kiitimme jokaista asukasta purun
jälkeen. Asukkaat eivät myöskään kommentoineet toistensa töitä eivätkä esittäneet niistä kysymyksiä.
Purun jälkeen keskustelimme itse toiminnasta ja työskentelytavasta, jolloin asukkailla oli
mahdollisuus antaa myös vapaata, sanallista palautetta.
”Oli tärkeää, että tekin osallistuitte. Jos olisitte vain tarkkailleet meidän työskentelyä, se
olisi tuntunut ahdistavalta.”
”Jos ette olisi itse osallistuneet tekemiseen, olisi se tuntunut siltä, että pidätte meitä vähän
tyhminä, ja ette itse alentuisi tekemään samaa työtä kuin me.”
”Oli hyvä, että jatkoimme samaa työtä joka kerralla, aina tiesi, että saa ensi viikolla jatkaa
siitä mihin on viimeksi jäänyt. Työtä tehdessä ei ollut painetta saada sitä valmiiksi yhden toimintakerran loppuun mennessä.”
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”Ei haittaa, vaikka työni jäi kesken, teen sitä itseäni enkä teitä varten. Jatkan sitä vielä
omalla ajalla.”
”Aluksi oli vähän vaikeaa päästä käyntiin ja tekemiseen kiinni, kun ei tiennyt mitä kuvia valita. Muutaman kerran jälkeen hommat lähtivät käyntiin.”
”Tämä olisi voinut jatkua vielä pidempään.”
”Muutokset ryhmässä vaikuttivat keskittymiseen ja tunnelmaan. Teidän piti aina kertoa
uusille mitä tehdään ja mistä on kyse.”
”Niillä kerroilla, kun etsi kuvia ja sanoja menneisyyteen liittyen, oli välillä ahdistava olo.”
”Tosi hyvä että kollaasin tekemiselle on aikaa, taideterapiassa olen tehnyt kollaasia ja puolitoista tuntia on liian lyhyt aika, siinä tulee liian kiire. Tätä sai tehdä rauhassa.”
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8.7

Valmiit kollaasityöt

Kuva 2 valmis kollaasityö

Kuva 3 valmis kollaasityö
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Kuva 4 valmis kollaasityö

9

Toiminnan ja ryhmän arviointia ja pohdintaa

Aiemmin Syömishäiriökeskukseen toteuttamamme projekti vaikutti positiivisesti ennakkoasenteisiimme. Kohderyhmä ja toimintaympäristö olivat meille entuudestaan tuttuja, joten toiminnan suunnittelu oli helpompaa ja johdonmukaisempaa. Aiemman kokemuksen perusteella
tiesimme, että menetelmät, jotka olimme valinneet, todennäköisesti sopivat kohderyhmälle
ja toimintaympäristöön. Toiminnan suunnittelua helpotti, että tiesimme ryhmän koon olevan
maksimissaan seitsemän henkilöä, sillä Syömishäiriökeskuksen ympärivuorokautisella osastolla
on seitsemän asukaspaikkaa. Toisaalta etunamme oli myös se, ettei toimintaympäristö ollut
meille liian tuttu. Emme itse työskentele Syömishäiriökeskuksessa eikä ryhmä ollut meille entuudestaan tuttu.
Syömishäiriökeskuksessa suhtauduttiin alusta saakka myönteisesti ideaamme toiminnallisesta
opinnäytetyöstä. Koimme että meihin myös luotettiin ohjaajina, koska saimme toiminnan toteutukseen vapaat kädet, asukkaille entuudestaan tutun toimintatilan, eikä toimintaamme
valvottu esimerkiksi niin, että jokaisella kerralla tilassa olisi ollut paikalla joku syömis-
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häiriökeskuksen henkilökunnasta. Saimme myös hyödyntää Syömishäiriökeskuksen askartelutarvikkeita, vaikka suurimmaksi osaksi käytimmekin itse ostamiamme tarvikkeita.
Annoimme myös opinnäytetyösuunnitelmamme luettavaksi vastuuohjaaja Eroselle ennen toiminnan aloittamista. Yhteydenpito hoitui koko prosessin ajan vaivatta.
Ohjaamamme ryhmän jäseniä yhdisti se, että he kaikki asuivat Syömishäiriökeskuksessa, joten
ryhmäytymiseen ja ryhmänjäsenten toisiinsa tutustumiseen ei ollut tarvetta erikseen paneutua. Toinen ryhmän jäseniä yhdistävä tekijä oli se, että ohjaamamme toiminta oli heille kaikille uutta. Jokainen asukas osallistui ensimmäistä kertaa uuteen toimintaan ja ohjaajina
olimme heille kaikille uusia tuttavuuksia.
Prosessin aikana tapahtui kuitenkin paljon muutoksia, jotka vaikuttivat toimintaan. Ryhmän
koko vaihteli neljästä seitsemään osallistujaan ja ainoastaan kolme osallistujista oli paikalla
jokaisella toimintakerralla. Ryhmän pieni koko oli mielestämme toimiva ohjaamaamme toimintaan nähden ja mahdollisti kokonaisvaltaisen havainnoinnin. Havainnointia helpotti se,
että ohjaajia oli kaksi. Pystyimme molemmat havainnoimaan, vertaamaan havaintojamme,
arvioimaan niitä sekä jakamaan vastuualueita eri toimintakerroille. Ennen jokaista toimintakertaa päätimme, kumpi on enemmän havainnoijan roolissa sillä kerralla. Toisella oli tällöin
mahdollisuus avustaa enemmän käytännön asioissa, kuten tarvikkeiden esille laitossa, vessakäyntien valvomisessa ynnä muussa.
Myös ryhmädynamiikassa tapahtui paljon muutoksia, jotka vaikuttivat ryhmässä vallitsevaan
tunnelmaan ja toiminnan rakenteeseen. Ne olivat kuitenkin asioita, joihin emme voineet vaikuttaa muutoin kuin sopeutumalla ohjaajina tilanteisiin. Muutamat asukkaat kiinnittivät huomiota muun muassa siihen, että jouduimme kertaamaan tehtävänannon aina kun ryhmään tuli
uusi jäsen. Lisäksi myöhemmin ryhmään tulleet uudet jäsenet saattoivat kokea ahdistusta,
kun muut olivat jo pidemmällä työskentelyprosessissaan. Viimeisillä kahdella toimintakerrallaryhmässä olivat ne asukkaat, jotka olivat tunteneet toisensa pisimmän aikaa ja olleet ryhmän
toiminnassa mukana alusta asti. Tästä syystä tunnelma oli viimeisillä toimintakerroilla rauhallinen.
Ensimmäisillä toimintakerroilla koimme, että meidän tulisi ylläpitää keskustelua työskentelyn
lomassa. Toiminnan edetessä huomasimme, että eniten hyvää palautetta saimme kuitenkin
niistä kerroista, jolloin keskustelua oli vähemmän. Osallistujille oli tärkeää saada uppoutua
oman työnsä tekemiseen, eikä niinkään vaihtaa ajatuksia meidän tai muiden osallistujien kesken. Havaintojemme perusteella huomasimme tämän ryhmän tarvitsevan aikaa itsenäiseen
työskentelyyn. Annoimme osallistujille tilaa ja turvallisen, rauhallisen ympäristön työskennellä. Tämä antoi myös mahdollisuuden omaehtoiseen tunteiden läpikäymiseen.
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Halusimme tarkastella, voisiko kuvallista ilmaisua käyttää apuna tunteiden ilmaisussa. Ryhmässä tapahtuneiden muutosten vuoksi oli ajoittain haastavaa erottaa, mitkä tunteet ja ajatukset nousivat itse työskentelystä ja mitkä ryhmään liittyvistä muutoksista. Vaikka työskentely tapahtui ryhmässä, tarkoituksena ei ollut jakaa jatkuvasti tunnetiloja osallistujien ja ohjaajien kesken. Kollaasia tehdessä osallistujat ilmaisivat kuitenkin spontaanisti tunteitaan sanallisesti.
On mahdotonta arvioida, mitä kaikkia ajatuksia kollaasitöiden tekeminen ryhmään osallistujissa herätti, mutta ohjaajina kiinnitimme huomiota erityisesti viimeisten toimintakertojen
seesteiseen työskentelyyn ja tunnelmaan. Lisäksi kaikilla toimintakerroilla sekä erityisesti
töiden purussa osallistujat kertoivat avoimesti tunteistaan. Emme voi yksiselitteisesti tehdä
tästä johtopäätöstä ja väittää, että käyttämämme kuvallinen menetelmä auttoi tunteiden
ilmaisussa, mutta arvelemme, että ilman kuvallista työskentelyä tunteista puhuminen olisi ollut huomattavasti niukempaa ja osallistujille vaikeamman tuntuista.
Suorien palautteiden ja ryhmään osallistuneiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella
voidaan päätellä, että toiminta oli osallistujille mieluisaa. Yksi osallistujista vertasi toimintaa
kuvataideterapiaan, ja koki prosessinomaisen työskentelyn itselleen mielekkäämmäksi ja terapeuttisemmaksi. Prosessinomainen työskentely koettiin yleisesti hyväksi ja saimme siitä palautetta etenkin projektin päätyttyä niiltä osallistujilta, jotka olivat olleet mukana toiminnassa alusta saakka.
9.1

Teemoitettu prosessinomainen kollaasityöskentely

Prosessinomainen työskentelyote tuki tavoitettamme antaa ryhmään osallistujille mahdollisuus harjoitella keskeneräisyyden sietämistä ja sitä, että omaa työtä pääsi tekemään yhdellä
kerralla aina vain rajoitetun ajan, jonka jälkeen siitä piti osata päästää irti ja jättää ajatukset hautumaan seuraavaan kertaan saakka. Prosessinomainen työskentely antoi osallistujille
myös mahdollisuuden reflektoida omia tuntemuksiaan, koska kollaasityötä varten kerätyt,
ajatuksia edellisellä kerralla herättäneet kuvat tai sanat eivät välttämättä puhutelleetkaan
työn tekijää enää seuraavalla kerralla, eivätkä nuo kuvat välttämättä päätyneet lopulliseen
työhön. Tätä tuki hyvin käytännön yksityiskohta toiminnassa: osallistujille jaetut isot kirjekuoret, joihin he saivat kerätä kuvia ja tekstejä omaan tahtiinsa ilman, että niitä tarvitsi heti
liittää työhön.
Uskomme myös, että prosessinomaisuus omalta osaltaan saattaa vaikuttaa myös siihen, kuinka
ryhmään ylipäätään sitoudutaan. Koska opinnäytetyömme toiminnallisessa osuudessa jokainen
toimintakerta ei ollutkaan oma, irrallinen kokonaisuutensa, vaan useammasta kerrasta koostuva yhtenäinen projekti, jonka aihekin oli tiedossa osallistujille jo etukäteen, saattoi se parantaa sekä ryhmään sitoutumista että yhteenkuuluvuuden tunnetta. Halusimme toiminnas-
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samme myöskin välttää erilaisista menetelmistä muodostuvaa ”ähkyä”, jossa esimerkiksi erilaisten kuvallisten tekniikoiden opettelu ja haltuunotto olisivat väkisinkin saaneet suuremman
roolin. Myöskin omat kokemuksemme kuvallisen ilmaisun opinnoista menetelmäharjoituksineen vahvistivat tunnettamme siitä, että tälle kohderyhmälle emme halunneet valita useampaa erilaista menetelmää.
Valitsemassamme ”yhden menetelmän taktiikassa” oli toki myös riskinsä, joita punnitsimme
toimintaa vielä suunnitellessamme. Ohjaajan näkökulmasta ihmisten erirytmisyys on aina
haaste. Osa saattaa työskennellä hyvinkin nopeasti ja saada työnsä valmiiksi jo paljon ennen
muita, kun joku saattaa toimia paljon verkkaisemmin ja miettiä pitkään ennen kuin saa aikaiseksi vielä mitään konkreettista. Kollaasitöiden tekemisessä erirytmisyys saattaa vielä korostua, koska töistä tulee aina hyvin yksilöllisiä, toisista runsaampia useine materiaaleineen,
toisista taas väljempiä, vain muutamilla materiaaleilla työstettyjä. Varauduimme tähän ennalta ja mietimme muutamia vaihtoehtoisia kuvallisen ilmaisun töitä, joita mahdollisesti nopeimmat olisivat voineet tehdä kollaasitöiden valmistuttua. Näitä töitä varten varasimme mukaamme muun muassa muovailuvahaa, vesivärejä ja liituja. Emme kuitenkaan joutuneet turvautumaan näihin vaihtoehtoisiin töihin toiminnan aikana.
Tiesimme entuudestaan, että kollaasityö suurelle paperiarkille ilman aihetta tai teemaa voi
olla kenelle tahansa ihmiselle liian suuri pala purtavaksi. Työn aloittaminen voi tuntua ahdistavalta ja liian isolta haasteelta jo pelkästään materiaalien runsauden takia. Siksi koimme
hyväksi että teemoitamme työn, ja koska tavoitteenamme oli myös se, että työskentely osaltaan tukee kuntoutusprosessia, oli luontevaa valita teemaksi aika. Uskoimme, että menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden ajatteleminen työtä tehdessä ohjaa osallistujia näkemään nämä aikajaksot kokonaisuutena, joka kuitenkin kulkee eteenpäin, kurottelee kohti
tulevaa ja vie ajatuksia paranemismyönteiseen suuntaan. Teemana aika oli myös osalle haastava ja voimakkaita tunteita herättävä. Jokainen sai kuitenkin mahdollisuuden käsitellä aikaa
tavalla, jonka koki itselleen parhaaksi. Jos tietyn aikakauden käsittely tuntui liian raskaalta,
oli mahdollisuus keskittyä enemmän muihin aikakausiin.
Teemoitettu kollaasityöskentely soveltui mielestämme kohderyhmälle hyvin. Lehtien selailu
ja materiaaleihin tutustuminen toimi jo itsessään virittäytymisenä ja lämmittelynä. Ensimmäisillä toimintakerroilla lehdet ja materiaalit herättivät keskustelua ja täten rikkoivat jäätä
meidän ja osallistujien välillä. Inspiraation etsiminen valmiista materiaaleista vaikutti olevan
helpompaa, kuin täysin tyhjästä aloittaminen. Emme kertoneet osallistujille erikseen taustalla olevaa ajatustamme prosessinomaisuudesta ja keskeneräisyyden sietämisestä. Osallistujat ottivat aiheen kuitenkin itse puheeksi työskentelyn lomassa. Koimme, että keskeneräisyys
ja prosessinomaisuus koettiin positiivisena asiana ja tärkeänä osana työskentelyä.
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Kollaasityöskentely antoi osallistujille mahdollisuuden säädellä itse kunkin toimintakerran
aktiivisuutta ja työskentelymuotoa. Jos energia ei riittänyt kuvien leikkaamiseen ja liimaamiseen, oli vaihtoehtona selailla lehtiä ja ottaa sieltä talteen haluamiaan kuvia. Täten valmiit
materiaalit saattoivat jopa vahingossa sytyttää inspiraation ja innostaa aktiivisempaan työskentelyyn. Koimme kuitenkin, että pelkkä yhteiseen tilaan saapuminen oli jo työskentelyyn
osallistumista.
9.2

Aikataulu ja toimintakertojen kesto

Toimintakertojen määrä ja yksittäisen toimintakerran kesto suunniteltiin aluksi pohjautuen
sekä aiempaan käytännön kokemukseemme ryhmän ohjaamisesta samassa paikassa samalle
kohderyhmälle, mutta myös yhdessä käytyyn ennakkotapaamiseen asukkaiden kanssa Syömishäiriökeskuksessa, jotta myös he saivat osallistua aikataulujen suunnitteluun. Lisäksi yksittäisen toimintakerran kestoa räätälöitiin matkan varrella paremmin asukkaille sopivaksi heidän
omasta toiveestaan. Lopullinen yksittäisen toimintakerran kesto todettiin siis sopivaksi yhdessä ryhmään osallistuneiden kanssa. Yksi osallistujista totesi toiminnan edetessä, että on
vaikea määritellä sopivaa aikaa työskentelylle, sillä Syömishäiriökeskuksessa asukkaiden olotila ja jaksaminen vaihtelevat niin radikaalisti päivästä riippuen. Ohjaajina koimme, että
kuusi toimintakertaa riitti juuri ja juuri projektin loppuun saattamiseen. Tästä antoi viitteitä
se, että muutama kollaasityö jäi kesken.
Toimintamme sijoittui joulu-tammikuulle. Ajankohtana tämä ei ollut paras mahdollinen, sillä
joulunpyhät ja lomat aiheuttivat kahden viikon tauon toiminnassamme. Uskomme, että ilman
taukoa, toiminnasta olisi muodostunut selkeämpi ja jäsentyneempi kokonaisuus. Ennen lomaa
osallistujilla oli mielessä jouluun liittyvät asiat ja kotilomat ja loman jälkeisellä toimintakerralla työhön orientoituminen uudelleen vaati oman aikansa. Vuoden vaihteessa myös osa Syömishäiriökeskuksen asukkaista kotiutui tai siirtyi päivätoimintaan, ja uusia asukkaita otettiin
kuntoutusjaksolle. Tämä tarkoitti muutoksia myös kuvallisen ilmaisun ryhmässä. Kuten aiemmin totesimme, muutokset vaikuttivat ryhmän tunnelmaan, muodostumiseen ja dynamiikkaan. Ohjaajina meidän tuli kuitenkin hyväksyä ja sopeutua muutoksiin, jotka ovat Syömishäiriökeskuksen kaltaisissa toimintaympäristöissä mahdollisia. Jatkossa vastaavanlaista toimintaa suunnitellessa aikataululliset seikat tulisi ottaa vielä paremmin huomioon.
9.3

Kokemuksia toiminnasta

Projektin valmistumisen jälkeen arvelimme, että toiminta oli ollut Syömishäiriökeskuksen
asukkaille mielekästä, sillä toimintaa ohjasi pitkälti ilmaisun vapaus sekä vapaaehtoisuus.
Syömishäiriötä tai tunteita ei myöskään nostettu keskustelunaiheena tarkoituksellisesti esille
meidän ohjaajien toimesta, vaan ne tulivat ilmi ja mukaan puheenaiheisiin ainoastaan silloin,
jos asukkaat itse ottivat aiheen esille.
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Uskoimme toiminnan sopivan myös Syömishäiriökeskuksen arkeen, koska asukkaille on tarjolla
muitakin toiminnallisia ryhmiä osana kuntoutusprosessia, toki sillä erotuksella, että muut ryhmät keskittyvät enemmän syömishäiriöiden oireiden hoitoon ja taustalla olevien ongelmien
tunnistamiseen ja työstämiseen niihin perehtyneiden ammattilaisten avulla. Ohjaamaamme
toimintaa kohtaan osoitettiin mielenkiintoa myös Syömishäiriökeskuksen henkilökunnan taholta. Syömishäiriökeskuksella on Omenatupa niminen blogi, johon meitä pyydettiin kirjoittamaan muutaman sivun pituinen teksti projektistamme. Blogitekstin lisäksi meitä pyydettiin
julkaisemaan valmis opinnäytetyö blogissa.
Olimme myös ohjaajina uusia tuttavuuksia, joka saattoi lisätä mielenkiintoa toimintaa kohtaan. Osallistujia kiinnosti mitä opiskelemme ja miten olimme päätyneet tekemään opinnäytetyötä juuri Syömishäiriökeskukseen. Lisäksi valitsemamme menetelmä osallistuvasta havainnoinnista oli onnistunut, saimme siitäkin suoraa palautetta.
”Oli tärkeää, että tekin osallistuitte tekemiseen. Jos olisitte vain tarkkailleet meidän työskentelyä, se olisi tuntunut ahdistavalta.”
”Jos ette olisi itse osallistuneet tekemiseen, olisi se tuntunut siltä, että pidätte meitä vähän
tyhminä, ja ette itse alentuisi tekemään samaa työtä kuin me.”
Asukkaille oli siis tärkeää, että osallistuimme ohjaajina samaan toimintaan kuin hekin ja
olimme valmiita avaamaan omia töitämme ja ajatuksistamme töiden purkutilanteessa.
Fiilislappujen yksi tarkoitus oli tehdä asukkaille näkyväksi, miten fiilis on muuttunut ryhmään
tullessa ja lähtiessä. Fiilislaput antoivat mahdollisuuden pohtia hetken omaa tunnetilaa ja
sitä, miten toiminta on vaikuttanut mielialaan. Usein fiilikset olivat positiivisia, joka saattoi
motivoida seuraavaa tapaamista varten. Näin osallistujat pääsivät reflektoimaan omia tuntemuksiaan ja sitä, vaikuttiko luova työskentely tunnetilaan.
Fiilislaput antoivat myös meille osviittaa siitä, ovatko havaintomme ryhmästä ja tunnetiloista
pitäneet paikkansa. Fiilislaput tukivat usein havaintojamme ryhmässä vallitsevasta tunnelmasta. Tässä työssä emme lähde tulkitsemaan tunnetiloja, joita asukkaat lappuihin merkitsivät. Fiilislappujen ideana oli havainnoida sitä, vaikuttiko työskentely tunnetilaan.
Huomasimme fiilislappujen kohdalla, että osallistujat jättivät välillä kirjoittamatta joko alkutai loppufiiliksen. Annoimme osallistujille alussa tyhjät laput ja vasta viimeisellä kerralla
kirjoitimme lappuihin valmiiksi ”alkufiilis” ja ”loppufiilis”. Viimeisellä kerralla jokainen
muisti kirjoittaa molemmat tunnetilat lappuihin. Tyhjien lappujen sijaan, meidän olisi
kannattanut jakaa osallistujille laput, joissa lukee valmiiksi ”alku” ja ”loppu”. Tällöin
osallistujat olisivat saattaneet muistaa kirjoittaa molemmat tunnetilat lappuun, eikä meille
olisi palautettu osittain täytettyjä lappuja.
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Taulukko 1 fiilislaput
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10

Eettisyys ja luotettavuus

Opinnäytetyön ohjaaja koulun puolelta, ohjaaja Venla Eronen Syömishäiriökeskuksesta sekä
toiminnan toteuttajat allekirjoittivat opinnäytetyösopimuksen sekä tutkimusluvan. Toiminta
tuli toteuttaa Syömishäiriökeskuksen arvomaailmaa ja periaatteita kunnioittaen.
Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on ensisijaisesti otettava huomioon asiakkaan toivomukset ja
mielipide ja muutoinkin kunnioitettava hänen itsemääräämisoikeuttaan. Asiakkaalle on annettava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen. (Laki
sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista §8.) Myös kuvallisen ilmaisun menetelmiä
käyttäessä tulee muistaa asiakkaan itsemääräämisoikeus. Jokaisella on oikeus olla myös osallistumatta ja toiminnan tulee olla aina vapaaehtoista. (Noppari, Kiiltomäki & Pesonen 2007,
214.)
Toiminnan toteuttamisessa otettiin huomioon asukkaiden itsemääräämisoikeus sosiaalialan
ammattilaisen näkökulmasta. Syömishäiriökeskuksen puolesta toimintaan osallistuminen oli
pakollista, asukkaiden tuli siis saapua paikalle tilaan, jossa toiminta toteutettiin. Itse toimintaan osallistuminen oli kuitenkin vapaaehtoista. Jokainen sai osallistua työskentelyyn ja keskusteluihin, sen verran kuin itse halusi. Asukkaita kuultiin ja heillä oli mahdollisuus osallistua
toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Asukkaat saivat vaikuttaa toimintakertojen kestoon,
aikatauluihin, sekä työskentelytapoihin. Jos asukkaan voimavarat eivät kuitenkaan riittäneet
ryhmässä toimimiseen, sai hän jäädä pois ryhmästä. Tästä sovittiin kuitenkin aina erikseen
Syömishäiriökeskuksen henkilökunnan kanssa.
Etenkin anoreksiapotilaalle on usein tärkeää pitää kontrollintunne itsellään, siksi kuvallista
ilmaisua tai taideterapiaa tehdessä potilaalle tulee antaa aikaa ja tilaa. Materiaaleihin tutustuminen ja suhteellisen vapaa työote ovat usein potilaalle tärkeitä. Alussa tulee myös välttää
liian yksityiskohtaisten kysymysten esittämistä potilaan tekemistä kuvista. (Hautala, Honkanen, 2012, 115.)
Syömishäiriökeskus antoi ohjeita yksilönsuojaan ja salassapitovelvollisuuteen liittyvissä asioissa. Toiminta toteutettiin suljetussa tilassa, jonne ei päässyt ulkopuolisia. Toteutuspaikkana
toimi asukkaille ennestään tuttu rentoutustila, joka sijaitsi Syömishäiriökeskuksessa. Asukkaille kerrottiin, että opinnäytetyössämme ei julkaista kuvia, nimiä tai mitään, josta osallistujat voitaisiin tunnistaa. Kukaan asukkaista ei antanut lupaa kuvaamiseen, joten kuvia osallistujista ei otettu. Suurin osa toimintaan osallistuneista antoi luvan töidensä kuvaamiseen ja
julkaisemiseen opinnäytetyössä. Opinnäytetyössä ei tule ilmi mitään sellaista, josta osallistujan saattaisi tunnistaa.
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Ryhmässä käydyt keskustelut ja ilmi tulleet asiat jäivät ohjaajien ja osallistujien välisiksi. Jos
toiminnan aikana tapahtui jotain erityistä huolta herättävää, siitä tuli mainita Syömishäiriökeskuksen ohjaajille. Ohjaajina pidimme huolen siitä, että ryhmässä säilyi tasavertainen
ja toista kunnioittava ilmapiiri. Ymmärsimme roolimme ohjaajina, emmekä toimineet liian terapeuttisella otteella. Pidimme koko toiminnan ajan ammatillisen työotteen, johon kuului jatkuva vuorovaikutus sekä avoimuus. Ohjaajan rooli on luoda edellytykset rauhalliselle ja turvalliselle työskentelylle. Sovittu aika, paikka, ryhmän koko ja säännöllisyys vaikuttavat siihen
kuinka turvalliseksi ryhmäläiset ryhmän tuntevat (Raimo Niemistö: Ryhmän Luovuus ja kehitysehdot, 2002).
Käytimme opinnäytetyössä tutkimusmenetelmänä osallistuvaa havainnointia, jota voidaan
kutsua myös kenttätyöksi. Opinnäytetyön luotettavuutta tarkastellessa on tärkeää, että havainnointi ja kokemusten tutkiminen on toteutettu asianmukaisesti, johdonmukaisesti ja järjestelmällisesti. Halusimme selvittää osallistujien kokemuksia osallistumisesta prosessinomaiseen kuvalliseen työskentelyyn. Kokemuksen tutkiminen vaatii objektiivisuutta, joka on kokemuksen tutkimisen tieteellisyyden lähtökohta. Kokemukseen liittyy aina ymmärtävä subjekti,
eli tekijä, ja hänen tietoinen toimintansa, sekä kohde, johon toiminta kohdistuu. Subjektin
toiminta ja kohde johon toiminta suuntautuu muodostavat erityislaatuisen merkityssuhteen.
Tämä on se kokonaisuus, jolla tutkitaan kokemusta. (Perttula, Latomaa, 2009, 136).
Osallistuvaa havainnointia tehdessä tuli muistaa, ettei omaan työskentelyyn voi uppoutua liikaa. Ympäristöä tuli tarkkailla ja havainnoida jatkuvasti, jotta voitiin kerätä tietoa osallistujien toiminnasta ja käyttäytymisestä objektiivisesti. Käytimme havainnoinnin tukena havainnointirunkoa, jonka suunnittelimme ensimmäisen toimintakerran pohjalta. Havainnointirunko
auttoi tarkastelemaan järjestelmällisesti ilmiöitä ryhmä- ja yksilötasolla. Teimme havaintomme rungon pohjalta ja kirjoitimme tekemämme havainnot ylös heti toimintakerran jälkeen. Havainnointi tapahtui nonverbaalisesti ja verbaalisesti. Havainnoinnin lisäksi saimme
avointa palautetta, joka avasi toimintaan osallistuneiden kokemuksia.
11

Johtopäätökset

Koimme toiminnallisen opinnäytetyömme olleen kaiken kaikkiaan onnistunut. Huolellisesta
suunnittelusta huolimatta räätälöimme toimintaamme matkan varrella ja olimme avoimia
muutoksille. Avoimuus ja muutosmyönteisyys kehitti sekä meitä ohjaajina että ohjaamaamme
toimintaa. Asukkaiden itsemääräämisoikeus toteutui läpi opinnäytetyön ja heille annettiin
mahdollisuus olla mukana suunnittelussa alusta saakka. Saimme myös paljon arvokasta kokemusta yhteistyöstä työelämän edustajan kanssa ja kokemusta ohjaajina herkän kohderyhmän
parissa. Työparina toimimme tasavertaisesti ja toisiamme kunnioittaen. Jo aikaisemman pro-
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jektin tiimoilta tiesimme omaavamme samankaltaisen arvomaailman ja näkemyksen ohjaajuudesta. Lisäksi meitä molempia yhdisti vahva kiinnostus luovien menetelmien käyttöön osana
sosiaalialan asiakastyötä.
Prosessinomainen työskentely tuki tavoitettamme antaa ryhmään osallistujille mahdollisuuden
harjoitella keskeneräisyyden sietämistä ja irti päästämistä. Lisäksi omien tunteiden reflektointiin oli tarpeeksi aikaa, koska menetelmiä ei ollut liikaa. Yhtenäinen projekti saattoi parantaa sekä ryhmään sitoutumista että yhteenkuuluvuuden tunnetta. Mielestämme oli tärkeää, että työn teema oli valmiiksi asetettu, muttei kuitenkaan liian rajattu. Myös osallistujat
kokivat valmiin teeman helpottaneen työskentelyn aloittamista. Kollaasityöskentelyn etu on
se, että inspiraation etsiminen valmiista materiaaleista on helpompaa, kuin täysin tyhjästä
aloittaminen. Kollaasityöskentely antoi myös osallistujille mahdollisuuden säädellä eri toimintakertojen aktiivisuutta ja työskentelymuotoa.
Opinnäytetyötä tehdessämme kohtasimme myös haasteita. Kuten aiemmin tässä työssä
toimme esille, käytännön haasteet, kuten muutokset ryhmässä, aikataulutuksessa ym. vaikuttivat toiminnan rakenteeseen. Suurempana yllätyksenä koimme kuitenkin sen, kuinka suppeaa
teoriatietoa kuvallisten menetelmien käytöstä löytyy. Kuvallisia menetelmiä käytetään usein
linkitettynä varhaiskasvatukseen tai vanhustyöhön, mutta tietoa on vaikeampi löytää, kun halutaan yhdistää kuvallisten menetelmien käyttö aikuissosiaalityöhön ja mielenterveystyöhön.
Kohdennettua tietoa esimerkiksi kuvallisten menetelmien käytöstä erilaisten riippuvuussairauksien hoidossa on hyvin vähän.
Kuvan käytöstä ja sen terapeuttisten ominaisuuksien hyödyntämisestä löytyvä tieto nojaa vahvasti kirjallisuuteen taideterapiasta. Tulevina sosionomeina meidän on oltava kriittisiä ja ymmärrettävä taideterapian ja kuvallisen ilmaisun ero, jotta osaamme käyttää teoriatietoa oikeassa kontekstissa. Nämä kaksi toisiaan lähellä olevaa käsitettä tuli ymmärtää erillisiksi toisistaan, vaikka niissä on monia samankaltaisia ominaisuuksia.
Kuvallisten menetelmien käytölle ja kuvan terapeuttisten ominaisuuksien hyödyntämiselle
tulisi olla oma jalansijansa tunneilmaisuun liittyvässä työskentelyssä. Olisi toivottavaa, että
tulevaisuudessa Syömishäiriökeskuksen kaltaisissa toimintaympäristöissä kuvallisen ilmaisun
käyttö jalkautuisi osaksi perustyötä mahdollisen taideterapian rinnalle. Emme kokisi myöskään huonona ajatuksena sitä, että ryhmä toteutuisi ulkopuolisen järjestäjän toimesta.
Ihmisten tunneilmaisun taitojen vahvistaminen on ajankohtaista aina, ja se on liitoksissa
kaikkeen sosiaalialalla tehtävään asiakastyöhön. Vaikka sosiaalialalla tehtävä työ elää jatkuvassa muutoksessa, sen ydin on aina asiakkaan kunnioittaminen ja vuorovaikutuksellinen kohtaaminen. Luottamuksellisen suhteen luomiseksi tarvitaan monipuolisia lähestymistapoja ja
menetelmiä. Kokemuksiemme mukaan kuvallisten menetelmien hyödyntäminen on yksi niistä.
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Tämän opinnäytetyön yhtenä tavoitteena oli tuoda esille kuvallisten menetelmien hyödyntäminen asiakastyössä. Vaikka kohdensimme opinnäytetyömme Syömishäiriökeskukselle, voi kollaasitekniikkaa käyttää ja soveltaa sosiaali- ja terveysalalla useille eri asiakasryhmille.
Eri ryhmien kanssa työskennellessä toimintaa suunniteltaessa tulisi toki ottaa huomioon ryhmien mahdolliset erityistarpeet, osallistujien iät sekä arvioida työn teeman sopivuus kullekin
ryhmälle. Esimerkiksi lasten kanssa työskennellessä tehtävänantoa voisi muokata
tarinallisempaan suuntaan ja materiaalivalinnoissa huomioida niiden helppokäyttöisyys ja soveltuvuus lapsille. Lapsiryhmissä tulisi ottaa huomioon myös lasten erirytmisyys ja toimintakerroille olisi hyvä suunnitella muutamia varatehtäviä. Lasten kanssa työhön virittäytymiseen
ja motivoimiseen voisi käyttää aikaa hieman enemmän, ja taas yksittäiseen työskentelykertaan vähemmän. Tässä opinnäytetyössä käyttämämme aika-teema voisi toimia muokattuna
puolestaan iäkkäämmille asiakkaille esimerkiksi muisteluna, ja kollaasityöstä voisi rakentaa
”aarrearkun” menneisyyden muistoihin. Iäkkäämpien asiakkaiden kanssa tulisi ottaa tarkasti
huomioon myös esimerkiksi työvälineiden helppokäyttöisyys, materiaalivalinnat ja jopa motoriikka, jotta työskentely olisi vaivatonta ja mukavaa osallistujille. Lasten ja nuorten kanssa on
luontevampaa työskennellä suurten arkkien kanssa lattialla, mutta iäkkäämpien tai liikuntarajoitteisten asiakkaiden kanssa työskentely onnistuisi helpommin pöydillä. Tällöin
paperiarkkienkin koko voisi olla hieman pienempi ja materiaalit helposti käsiteltäviä.
Uskomme, että kuvallisen ilmaisun mahdollisuuksia voisi hyödyntää myös esimerkiksi työnohjaustyössä ja jopa riitatilanteiden selvittämisessä silloin, jos työyhteisössä on työntekijöiden
kesken tulehtuneet välit ja tunteiden ilmaisu hankalaa. Ainakin ns. jäänrikkomisvaiheessa ja
keskusteluyhteyden avaamisessa ja aiheeseen virittäytymisessä kuvan käyttö voisi toimia apuvälineenä.
Kollaasityöskentelyä voisi myös toteuttaa ryhmä- tai parityönä. Pari- ja ryhmätyöskentely
voisi toimia välineenä tutustumiselle ja yhdessä tekemiselle. Parityöskentelyä voisi käyttää
myös tilanteissa, joissa vuorovaikutuksen ja yhteisymmärryksen luominen on haasteellista.
Vanhemmalle ja lapselle teemana voisi toimia esimerkiksi tulevaisuus ja haaveet tai tärkeät
asiat elämässä. Työskentely voisi tällöin olla hieman ohjatumpaa ja keskustelevampaa. Lapsi
ja vanhempi voisivat pohtia kollaasia tehdessä itselleen tärkeitä asioita ja saada näin kerrottua omia ajatuksia ja syventää keskinäistä suhdetta.
Syömishäiriökeskuksella on Omenatupa niminen blogi, johon meitä pyydettiin kirjoittamaan
muutaman sivun pituinen teksti projektistamme. Blogitekstin lisäksi meitä pyydettiin julkaisemaan valmis opinnäytetyömme blogissa. Toivomme, että opinnäytetyö toimii lukijoille inspiraation lähteenä ja muistuttaa luovien menetelmien mahdollisuuksista.
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