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peruskouluopintoja suorittavien nuorten maahanmuuttajamiesten kanssa keväällä
2018. Toiminnallinen opinnäytetyö sisälsi oman mielipaikan etsimisen koulun lähiluonnosta, kuvan ottamisen omalla matkapuhelimella ja kyselylomakkeeseen vastaamisen sekä sanallisen ilmaisun niin omasta kuin muidenkin osallistujien kuvista.
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osallistuneisiin nuoriin miehiin.

Maahanmuutto ja sen myötä tulevat haasteet aiheuttavat paljon emotionaalista kuormaa yksin uuteen kulttuuriin tulleelle nuorelle. Tästä johtuen päädyttiin toteuttamaan
opinnäytetyö maahanmuuttajanuorten kanssa ja antamaan heille mahdollisuus tuoda
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This thesis was done with young immigrant men who currently are doing Finnish elementary school studies at Parish College in Pieksämäki campus. This study took place
in spring 2018. For this practice-based thesis, we asked the young men to find their
own favorite place in nature near the school, take a photograph of it, and then answer
our questionnaire. The goal of the study was to find out, how photographing favourite
places in nature will affect them.

Immigration and its challenges can create a huge emotional burden for the young immigrant who enters a new culture alone. That’s why we decided to do the study with
young immigrants and give them an opportunity to show their through and feelings
trough photography.

In this thesis we can come to the conclusion that the wellbeing effects of photographing
one´s own favourite places in nature are emotional, psychological and physical. Nature
photography brought up different memories and experiences from the immigrants
home countries. This thesis was an eye opening experience also for us, because the
immigrant young men showed their feelings so openly through the photographs.
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JOHDANTO

Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä tarkastelemme maahanmuuttajanuoren ottaman luontokuvan vaikutuksia häneen ja toisiin ryhmätyöskentelyyn osallistuneisiin
nuoriin miehiin. Luonto tarjoaa mahdollisuuksia erilaisiin toimintoihin, jos niitä osataan hyödyntää. Luonto edistää, nopeuttaa ja vahvistaa asetettuja tavoitteita, sekä toiminta aktivoi ja tuottaa mielihyvää osallistujille.

Toiminnan myötä jokaiselle nuorelle tarjoutuu mahdollisuus irrottautua käyttämästään
roolista ja olla oma itsensä. Tällöin saadaan oikeita tuloksia kuvien herättämistä ajatuksista ja tunteista. Tästä johtuen toiminta toteutetaan rennolla mutta ammattitaitoisella otteella. Luontolähtöinen toiminta Green Care on kasvanut koko ajan ja luontoa
hyödynnetään entistä enemmän kaikessa asiakastyöskentelyssä.

Opinnäytetyössämme olimme mukana Seurakuntaopiston maahanmuuttajanuorten
koulupäivässä ja samalla havainnoimme mitä luonto Green Care merkitsee maahanmuuttajanuorelle. Opinnäytetyö keskittyy Green Care -toimintaan eli tässä meidän
työssämme tarkennettuna luontovalokuvien voimaannuttavaan vaikutukseen. Työskentelyn aikana havainnoimme, mitä ajatuksia ja tuntemuksia nuorten ottamat valokuvat luonnosta nostavat nuorten mieleen. Jokainen nuori on oma yksilö ja jokaisella on
oma eletty elämä, joka vaikuttaa kuvien herättämiin ajatuksiin. Tarkoituksena oli löytää Seurakuntaopiston ympäristöstä ulkoa oma mielipaikka ja ottaa siitä kuva. Jokaisella ihmisellä on erilainen mielipaikka, jollekin se voi olla metsä, kun taas joku nauttii
kaupungista tai olohuoneen sohvasta. Tärkeintä on ainoastaan löytää paikka missä on
hyvä olla ja mieli rauhoittuu.

Toteutimme opinnäytetyön toiminnallisen osuuden vuonna 2015 Pieksämäelle alaikäisinä ilman huoltajaa tulleiden afganistanilaisten ja iranilaisten poikien parissa. He ovat
nyt täysi-ikäisiä ja saaneet oleskeluluvan Suomeen. Osa nuorista oli tullut tutuksi Tuu
mukaan -hankkeen tukihenkilökoulutuksen kautta. Hankkeen tavoitteena on edistää
nuorten maahanmuuttajien sopeutumista suomalaiseen elämänmenoon. Kohderyhmänä ovat ilman huoltajaa alaikäisinä Suomeen saapuneet oleskeluluvan saaneet nuoret turvapaikanhakijat. (Kirkkopalvelut. Hyvinvointi. Tuu mukaan.)
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OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, mitä maahanmuuttajanuoren valitsemat paikat luonnosta ja sieltä otetut luontokuvat tuovat hänen ajatuksiinsa ja millaisia tunteita
ne hänessä herättävät. Työskentelyn aikana jokaisella nuorella on mahdollisuus olla
aito oma itsensä riisumalla pois ne roolit, joita hän on tottunut käyttämään. Avoin mieli
auttaa toiminnan onnistumiseen. Ihmisen ollessa tietyssä roolissa emme voi välttämättä tietää, että mitä hän oikeasti ajattelee ja millaisia tunteita kuvat herättävät. Toiminnan tarkoituksena on tutkia, miten luonto ja luontovalokuvat vaikuttavat maahanmuuttajanuoriin. Saada nuoret havaitsemaan, että luonto on lähempänä kuin moni arvaakaan ja sieltä on mahdollista löytää oma mielipaikka. Green Care -toiminnassa on
erilaisia tavoitteita, jotka ohjaavat toimintaa sekä edistävät asiakkaan osallisuutta ja
kuulluksi tulemista.

Luontolähtöinen toiminta räätälöidään asiakkaiden tarpeet huomioiden, jolloin toiminta on turvallista ja onnistunutta. Toiminnan tulee olla eettistä ja sitä ohjaa Green
Care ja sosiaali- ja terveysalan eettiset ohjeet. Ihmisten hyvinvointia on mahdollista
ylläpitää erilaisilla luontolähtöisillä toiminnoilla, joita voidaan järjestää niin ulkona
kuin sisällä. Luonto, toiminta ja yhdessä toiminen edistävät ja ylläpitävät hyvinvointivaikutuksia. Toimivalla yhteisöllä saadaan yksilö kiinnitettyä yhteisöön ja näin saadaan yksilölle hyväksytyksi tulemisen tunne. (gcfinland.fi.)

Toiminnallisessa osuudessa nuoret menevät ulos ja antavat jalkojen viedä paikkaan,
missä on hyvä olla. Kun he löytävät paikan, tavoitteena on, että nuori rauhoittuu ja on
läsnä tässä hetkessä. Mielen ja fyysisen olon tasaannuttua he ottavat paikasta kuvan
matkapuhelimellaan ja palaavat luokkaan vastaamaan kuvaan liittyvään kysymyslomakkeen kysymyksiin. Luontolähtöinen toiminta voidaan toteuttaa eri asiakasryhmien
yksilölliset tarpeet huomioiden, jolloin päästään paremmin toivottuun lopputulokseen.

Opinnäytetyö tarjoaa Seurakuntaopistolle mahdollisuuksia toteuttaa ja kehittää uutta
toimintaa opiskelijoille. Luonto ja luontovalokuvaaminen antavat mahdollisuuksia
moniin eri toimintoihin. Välttämättä kaikki nuoret eivät innostu aiheesta, mutta joidenkin kohdalla voi syntyä innostusta luontoa ja luontovalokuvaamista kohtaan.
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Luonto antaa hyvät puitteet rentoutumiseen ja itsensä kuuntelemiseen, jos sitä mahdollisuutta osataan hyödyntää.

Itse ohjaajina opimme toiminnallisen päivän järjestämisestä paljon. Maahanmuuttajanuorten kanssa toimiessa kohtasimme erilaisia haasteita, joista suurimpana voidaan
pitää yhteisen kielen löytämistä. Kulttuurilliset erot voivat myös vaikuttaa toimintatapoihin ja se on asia, josta emme ohjaajina välttämättä etukäteen tiedä. Erot eivät nousseet esille toiminnassa, mutta kuvien tulkinta vaiheessa tämä tuli esille.

SEURAKUNTAOPISTO

Seurakuntaopiston Pieksämäen kampuksella on mahdollista opiskella itselleen ammatti, hankkia valmiuksia jatko-opintoihin tai saada virikkeitä työuraan. Opisto tarjoaa
erilaisia ammatillisia perustutkintoja, ammatti- ja erikoisammattitutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Maahanmuuttajat voivat opiskella samoja ammatillisia opintoja ja tutkintoja kuin suomalaisetkin. Suomen kielen ja kulttuurin opetus
on kansanopistolinja, erityisesti maahanmuuttajalle, joka on täyttänyt 17 vuotta ja on
luku- ja kirjoitustaitoinen omalla äidinkielellään tai jollakin muulla kielellä ja jonka
suomen kielen taito on kehittyvällä tasolla. Koulutuksessa tavoitteena on oppia suomen kieltä työelämään tai jatko-opintoja varten sekä saada tietoja ja taitoja arkielämään ja asioiden hoitamiseen suomalaisessa yhteiskunnassa. Koulutus on maksuton
opiskelijalle, kun se on kirjattu kotoutumissuunnitelmaan. Itse maksettuna kustannukset ovat 100 euroa kuukaudessa. (Seurakuntaopisto. Tietoa meistä. Pieksämäen kampus.)

Soitimme Pieksämäen seurakuntaopiston koulutuspäällikölle ja esittelimme opinnäytetyön idean hänelle. Hänestä idea oli käyttökelpoinen ja hän antoi luvan toteuttaa projektin koulun maahanmuuttajanuorten parissa. Käytännön asioista sopiminen jäi luokanopettajan ja meidän väliseksemme asiaksi. Opinnäytetyö oli oma itsenäinen projekti eikä kytkeytynyt koulun opetukseen. Sovimme toiminnalliseksi aamupäiväksi
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4. kesäkuuta 2018 ja se sattui viimeiselle vajaalle kouluviikolle ennen alkavaa kesälomaa. Ennen sovittua päivää lähetimme koulutuspäällikölle sähköpostilla sopimuksen
opinnäytetyöstä sekä opinnäytetyön KEH1-suunnitelman luettavaksi 31.5.2018.

ALAIKÄISINÄ YKSIN MAAHAN TULLEET POJAT

Opinnäytetyössä kohderyhmänä olivat alaikäisenä ilman huoltajaa yksin maahan tulleet pojat, jotka ovat saaneet oleskeluluvan Suomeen. He ovat tulleet Suomeen Afganistanista ja Iranista. Nuoret käyvät peruskouluopintoja aikuisten perusopetuslinjalla
Seurakuntaopistolla, jossa he aloittivat opiskelemaan vuonna 2015. Opinnot on tarkoitus saada suoritettua vuoden 2019 keväällä loppuun ja sen jälkeen suunnitelmissa on
hakeutua opiskelemaa lukioon tai ammattikouluun.

Nuoret ovat tulleet Suomeen maista, joissa perhe käsitetään laajempana sukuna. Tällöin kasvatus- ja huolenpitosuhteet, asumisen järjestely ja taloudelliset velvoitteet perustuvat ydinperhettä laajemmalle yksiköille. Kaikkien nuorten perhesiteet ylittävät
valtioiden rajat, jolloin puhutaan transnationaaleista eli ylirajaisista perheistä. Nuorilla
olisi kova halu yhdistää perheensä, jolloin he voisivat elää yhdessä. (Vuori 2012,
244—245.) Nuorilla riittää haasteita sekä sopeutumista transnationaalisten perhesuhteiden ja yhteiskunnan välisessä suhteessa. Lähtömaan kulttuuriset käytännöt ja ajattelutavat ovat merkittäviä nuoren elämässä, vaikkei niitä sellaisenaan siirretä käyttöön
Suomessa. (Peltola 2014, 27.)

Vanhempien osoittama rakkaus ja positiiviset käyttäytymismallit, säännöt, kontrolli ja
ohjaus ovat nuorille tärkeitä. Opinnäytetyöhön osallistuvilla nuorilla ei tätä tuen lähdettä ole fyysisesti. Transnationaalinen perheverkosto voi maahanmuuton jälkeen tarjota nuorelle tunteen perheyhteydestä, hoivaa, sosiaalisia ja materiaalisia resursseja.
Varsinkin emotionaalista tukea on monta kertaa saatavilla. On tärkeää myös tiedostaa,
että jopa kuolleilla lähiomaisilla voi olla motivoiva tai kannatteleva merkitys nuorelle.
Esimerkiksi kuollut vanhempi on voinut kannustaa lastaan opiskelemaan ja tämä motivoi nuorta elämässä eteenpäin. (Kivijärvi 2015, 137.)
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Toisaalta se yhä asettaa nuorelle varsinkin miehelle odotuksia vastavuoroisuudesta ja
vastuun kantamisesta. Perheen maantieteellinen hajoaminen voi aiheuttaa yksinäisyyden ja turvattomuuden tunteita vastaanottavan yhteiskunnan paikallisissa konteksteissa. (Peltola 2014, 27.) Opinnäytetyön nuorilla voidaan melko varmasti arvioida
olevan huolestuneisuuden, surun, kaipuun, pelon ja yksinäisyyden tunteita.

Etniseen taustaan, ihonväriin tai kielitaitoon liittyvät eronteot ja loukkauksiin vastaaminen ovat osa nuorten välisten hierarkioiden rakentamista ja arkista kamppailua erilaisissa julkisissa tiloissa. Nuoret kokevat tai varautuvat kokemaan rasismia kouluissa,
kadulla ja muissa nuorten kohtaamispaikoissa. Nuoret miehet jäävät näiden asioiden
kanssa helposti yksin. Rasistisista kokemuksista ei puhuta edes vanhemmille lojaalisuuden seurauksena. Varsinkin äitejä suojellaan, etteivät he huolestuisi nuoren tilanteesta entisestään. (Honkatukia & Suurpää 2012, 130—131.) Rasismin kohteeksi joutunut nuori on uhrin asemassa. Suomalaisessa yhteiskunnassa voitaisiin panostaa nykyistä monipuolisemmin nuorten miesten uhri kokemusten tunnistamiseen ja käsittelyyn. (Honkatukia & Suurpää 2012, 132.)

Osalla opinnäytetyöhön osallistuvalla nuorella ei ollut tietoa, miten lähtömaahan jääneet perheenjäsenet voivat. Voimme myös vain arvailla, minkälaisia psyykkisiä vaikutuksia nuorille on aiheutunut traumaattisista kokemuksista, jotka johtivat muuttoon
sekä osaltaan niistä kokemuksista, joita itse muutto ja asettuminen Suomeen on tuonut
tullessaan (Vuori 2012, 249).

Opinnäytetyöhön osallistuvien nuorten Suomen kielen kieli-, kirjoitus- ja lukutaito
vaihtelivat suuresti. He olivat asuneet omissa asunnoissaan vuoden ja vapaa-ajallaan
he harrastivat muun muassa kuntosalilla ja uimahallissa käyntiä sekä jalkapallon pelaamista.

Maahanmuuttoon liittyy usein voimattomuutta ja oman elämän hallinnan heikentymistä. Valokuvausprojektin tarkoituksena on tukea maahanmuuttajanuoria valtautumisprosessissa, jolla tarkoitetaan riippuvuuden vähenemistä, omien vaikutusmahdollisuuksien lisääntymistä, demokraattista osallistumista yhteisön toimintaan, organisaatioihin ja ympäristöön, jolla on merkitystä nuoren maahanmuuttajan elämälle. (Korhonen & Puukari 2013, 105.)
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Valtautuminen on voimaantumista monikulttuurisessa kontekstissa ja sen yhteys kotoutumiseen on kiinteä. Kotoutuminen ja voimaantuminen kulkevat tiivisti käsi kädessä ja vaikuttavat toinen toisiinsa. Jotta kotoutuminen voisi edistyä tehokkaasti, tarvitaan maahanmuuttajalta voimaa ponnistella ja uskoa siihen, että se kannattaa. Toisaalta kotoutumisen edistyminen, vaikkapa oman asunnon saaminen antaa varmasti
voimaa nuorelle. (Nissinen 2013, 11.) Kaikilla edellä mainituilla toimilla pyritään lisäämään nuorten osallisuutta, integraatiota ja yhdenvertaisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa.

MONIKULTTUURINEN TYÖ

5.1 Monikulttuurisuuden vaikutus työskentelyyn

Kulttuuriin kuuluvat yhteiset elementit opitut kokemukset, arvot ja uskomukset (Korhonen & Puukari 2013, 13). Monimuotoisuus käsitteenä pitää sisällään sosiokulttuurisessa ympäristössämme tapahtuvat muutokset ja monen eri asian rinnakkaiselon. Diversiteetti eli monimuotoisuus ilmenee esimerkiksi kansallisuutena, etnisyytenä, sukupuolena, rotuna, sukupolvena, sukupuoli-identiteettinä tai maailmankatsomuksena
(Korhonen & Puukari 2013, 366–367).

Karkeasti jaoteltuna kulttuurit voidaan jakaa kahteen toisistaan eroavaan pääryhmään
länsimaiseen eli yksilökeskeiseen (individualistiseen) ja itämaiseen eli yhteisökeskeiseen (kollektiiviseen) kulttuuriin. Yksilökeskeisessä kulttuurissa perusarvona pidetään
yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien turvaamista. Yhteisökeskeisessä kulttuurissa
erityisesti perhe tai suku voi olla yksilöä merkityksellisempi. Tällöin luotetaan siihen,
että sukulainen tai ystävä voi auttaa myös työelämässä. (Korhonen 2013, 59.) Väestöliiton julkaisussa kohtaamistarinoita (Novitsky 2016, 1.) todetaan: usein merkittävin
huomioitava kokonaisuus on perhe: ydinperhe, monisukupolvinen perhe tai suku.

Oletettavasti opinnäytetyön toiminnallisessa osuudessa kuvia tulkittaessa kulttuurien
väliset erot nousevat esille. Yhteisön tärkeys nuoren elämässä sekä sen puuttuminen
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korostuu, koska nuori on joutunut tulemaan Suomeen yksin. Uudessa kotimaassa samasta kulttuuritaustasta tulevien ja saman ikäisten ystävien merkitys korostuu yhteisökeskeisessä kulttuurissa entisestään. Suomessa olevien ja kannattelevien lähisuhteiden puuttuessa vaihtoehdoksi jää mahdollisiin kavereihin tai viranomaisapuun turvautuminen (Kivijärvi 2015, 131).

Kulttuurien välisessä vuorovaikutuksessa ei-kielellisillä viesteillä ja metaviesteillä on
erilainen merkitys yksilö- ja yhteisökulttuureissa. Yksilökulttuureista käytetään nimitystä niin sanottua alhaisen kontekstin kulttuuria, jolloin ne ovat asia- ja informaatiokeskeisiä. Alhaisen kontekstin kulttuureissa vuorovaikutuksessa korostuu puhutun tai
kirjoitetun sisällön merkitys. Sanojen odotetaan tarkoittavan melko tarkoin mitä on
sanottu. Ei- kielellistä viestintää ei pidetä tärkeänä eikä tulkita olevan ristiriidassa sanotun ja kuullun kanssa.

Yhteisöllisestä kulttuurista käytetään nimitystä korkean kontekstin kulttuuri, jolloin ne
ovat ihmissuhde- ja kontekstikeskeisiä. Iso osa viestinnästä tulkitaan ympäristön ja
kontekstin ehdoilla, muun muassa puhujan olemuksella, sanattomalla viestinnällä ja
muilla vuorovaikutuksellisilla vihjeillä. Vain osa viesteistä ilmaistaan ja tulkitaan kielellisesti. Yhteisökulttuureissa toisten kasvojen säilyttäminen ja ryhmäharmonia ovat
tärkeää, jolloin tarvitaan epäsuoraa viestintää. (Korhonen 2013, 62.)

Yhteisöllisessä kulttuurissa ohjaajan ja ohjattavan suhde on muodollinen ja ohjaajalla
on aina tietty auktoriteettiasema ohjattavaan nähden. Ohjaustilanteessa on hyvä pyytää
ohjattavaa sanoittamaan kuulemansa, jotta ohjaaja saa tietoa siitä, ymmärsikö hän
asian. Tämän olemme pyrkineet huomioimaan toiminnallisen työskentelyn aikana. On
tärkeä ymmärtää kulttuurien erilaisuus käyttäytymistapojen tulkinnassa. Jokainen voi
ajatella, tuntea ja toimia eri tavalla ja heidät kannattaa ottaa sellaisina kuin ovat. (Korhonen 2013, 63.)

Keskeistä monikulttuurisuustyössä on, että ollaan sensitiivisiä ohjattavan itsemäärittelylle ja omalle tulkinnalle hänelle tärkeistä arvoista, tavoista ja uskomuksista. Olisi siis
kuunneltava, mitä kulttuuriset tekijät ohjattavalle itselleen tarkoittavat ja kunnioitettava sitä. (Nissinen 2012, 15.) Tavoitteena ohjaustyössä on, että eri kulttuureja edustavat ihmiset ovat tasavertaisia kulttuurienvälisessä dialogissa ja yhteistyössä (Korho-
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nen 2013, 66). Kulttuurinen lukutaito on kulttuurista ja sosiaalista pääomaa, joka auttaa ihmisiä toimimaan joustavasti ja sensitiivisesti maailmassa. Monikulttuuristuvassa
maailmassa kulttuurinen lukutaito on selviytymisen kannalta yhtä olennaista kuin
luku- ja kirjoitustaito ovat olleet. (Korhonen 2013, 67.)

5.2 Muuttuva kulttuuri

Sosiokulttuurinen oppiminen tarkastelee yksilöä ja oppimista yhteiskunnallishistoriallisessa kontekstissa ja sosiokulttuurisissa rakenteissa. Ohjaustilanteissa ohjaaja ja ohjattavat katsovat tilannetta omien sosiokulttuuristen linssien läpi. Henkilökohtaiset
ajattelumme piirteet, kuten mitä ajattelemme itsestämme ja muista ihmisistä ja millaiseksi miellämme maailman, ovat kulttuurisesti ja sosiaalisesti sidoksissa siihen yhteisöön tai viiteryhmään, joka on meille tärkeä ja johon tunnemme kuuluvan sosiaalisesti esimerkiksi lapsuuden sosialisaatioympäristömme, kodin ja perheen vaikutuspiiri. (Korhonen 2013, 57.)

Kulttuurienvälisen osaamisen, myös kulttuurisen lukutaidon kehittyminen voidaankin
nähdä uusien näkökulmien ja tulkintamahdollisuuksien oppimisena. Tällöin karttuu lisääntyvästi tietoisuus siitä, että oma kulttuuri on vain yksi merkityksiä luova konteksti
muiden kulttuurien joukossa. (Salo-Lee 2009, 68.)

Ihmiset identifioituvat johonkin etniseen ryhmään tai tiettyyn kotikulttuuriin eli he katsovat tiettyjen kriteerien perusteella olevansa samanlaisia kuin muut. On hyvä muistaa,
ettei kulttuuri periydy biologisesti vaan se rakentuu sosiaalisesti kanssakäymisessä ihmisten välille. Nykyisin oppiminen ja kehitys elämänkaarella tapahtuvat kasvavassa
määrin erilaisten kulttuurienvälisten vaikutteiden ja kohtaamisten risteyskohdassa.
Kulttuurit muuttuvat, kun kulttuuriset kohtaamiset kasvavat esimerkiksi henkilökohtaisena muutoksena maahanmuuton yhteydessä, osallistumisena kansainvälisiin verkostoihin ja yhteenliittymiin, globaalisti laajentuvana viestintänä tietoverkkojen avulla
sekä monenlaisissa arkipäivän kohtaamisina. (Korhonen 2013, 58—59.)
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5.3 Ohjaus ja neuvonta

Dialogisella identiteetillä tarkoitetaan sitä, että yksilö löytää dialogisen suhteen lähtökulttuurin ja uuden kulttuurin välillä. On tärkeää säilyttää oma kulttuuri ja samalla
pystyä integroitumaan uuteen. Kulttuurisella kehitystehtävällä tarkoitetaan vieraaseen
kulttuuriin sopeutumista yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksena. Aito dialogisuus
vaatii avoimuutta. Siinä jaetaan omaa kulttuuria, opitaan toisesta kulttuurista, opitaan
toisen avulla uusia tapoja nähdä omaa kulttuuria ja uusia kommunikaation tapoja sekä
rakennetaan yhdessä uutta kulttuuria. Ohjaajan tehtävä on tarjota ohjattaville välineitä
ja rohkaista dialogiseen identiteettityöhön. Dialogisuudessa korostuu se, että molempia osapuolia tarvitaan. (Nissinen 2013, 13.)

On tärkeää, että ohjaaja on avoin kuuntelemaan ohjattavaa ja rohkaisee häntä kertomaan omasta elämästään. Perustavan tärkeää on asiakkaan kunnioitus. Se lisää asiakkaan itseluottamusta ja antaa tunteen, että hänen kulttuurinsa tunnustetaan ja sitä arvostetaan. (Parkkinen 2013, 117.) Toiminnallisessa osuudessa kohdatessamme ja ohjatessamme eri taustoista sekä kulttuurista tulevia nuoria meidän on pyrittävä huomioimaan heidät kokonaisvaltaisesti ihmisenä. Ohjaustilanteessa meidän ohjaajien on
tiedostettava, mitkä tuntemukset ovat juuri nuorelle merkityksellisimpiä sillä hetkellä
elämässään.

Ohjaaja on kulttuurisensitiivinen ohjaustyössä, joka on arvopohjaltaan toisen ihmisen
syvää, aitoa kunnioittamista, ihmisarvon tunnustamista ja sen huomioon ottamista kaikessa ohjaustoiminnassa (Korhonen & Puukari 2013, 369). On olemassa erilaisia rooleja monikulttuuriseen ohjaustilanteeseen. Valokuvausprojektissa ohjaajan rooli on
yksinkertaisesti ohjaaja (counsellor). Opinnäytetyössä hyödynnämme pienryhmäohjausta ja vertaistukea, jotka täydentävät toinen toistaan. (Korhonen & Puukari 2013,
95–97.) Parhaimmillaan ryhmätyöskentely kannustaa ja rohkaisee nuorta puhumaan
omista tuntemuksistaan. Toisten ajatukset herättävät myös omia ajatuksia ja näin saadaan aikaiseksi rakentavaa keskustelua. Maahanmuuttajanuorien kanssa ajatusten
vaihto ei ole helppoa, koska kielimuuri tuo työskentelyyn omat haasteensa.
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VALOKUVA TYÖVÄLINEENÄ

6.1 Valokuvan merkitys

Ihmisen kehityshistoriassa tuli ensin puhe ja sen jälkeen kuva (Hietaharju 2010,10).
Luolamaalaukset ovat siitä hyvä todistusaineisto. Yksi kuva voi olla tuhat sanaa ja siitä
voi syntyä helposti kokonainen tarina. Kuvat herättävät muistoja ja vievät katsojan
menneeseen aikaan tai tulevaisuuden haaveisiin. Tulkinnan hetkellä menneisyys, nykyhetki ja tulevaisuus yhdistyvät samaan hetkeen, menneisyys muokkaa käsitystä tulevaisuudesta. (Hietaharju 2010, 66.)

Kuvista etsitään yhtäläisyyksiä nähdyn ja eletyn elämän välillä, koska kuvista haetaan
helposti loogista selitystä. Kuvat nostavat mieleen sellaisia mielikuvia, joita ei valokuvassa näy. (Halkola ym. 2014, 13.)

Kuva voi viedä alueelle, jossa on kipupiste, sumea alue ja muistojen herätessä kaikki
asiat eivät ole miellyttäviä. Ihmisen muistot muuttuvat ajan saatossa ja kuvan tarkastelu hetki vaikuttaa siihen, mitä muistoja nousee ensimmäisenä pintaan. Kuvan havainnointi täydentyy sanoilla, jotka muuttuvat tietämiseksi, arvaamiseksi tai epäilyksi.
(Hietaharju 2010,104.) Tänään otettu valokuva on jo huomenna historiaa. Kuvissa näkee elämän ja paikkojen muutoksen, jota on muuten vaikeata nähdä elämän muutoksen
aikana. (Kallio-Koski 2018, 200.)

Valokuvalla on paljon erilaisia ulottuvuuksia. Katsoja näkee kaiken samassa tasossa,
mutta jokainen kiinnittää ensimmäisenä katseen kohteeseen, mikä vaikuttaa omasta
mielestä tärkeältä tai huomaa ensimmäisenä puutteita tai häiriötekijöitä. Katsojan oma
asenne vaikuttaa siihen, mitä kuvassa näkee ja miten siihen reagoi (Hietaharju 2010,9).
Kuvaaja voi tavoitella eri asioita kuin, mitä katsoja näkee ja samalla katsojan omat
tunnetilat vaikuttavat siihen, mihin katse kiinnittyy.

Valokuvilla kuten myös piirretyillä kuvilla pystyy näyttämään sellaisia tunteita, joita
ei välttämättä pysty sanoin ilmaisemaan. Erilaiset luontokokemukset ja yhdessä olo
lisäävät toisten huomioon ottamista ja vastuuta kaverista, periaatteella kaveria ei jätetä.
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Valokuvamaailmaan eläytyminen herkistää aistit ja tunteet sekä muistot (Halkola ym.
2014, 13). Asiakas voi nähdä elämäänsä uudesta suunnasta ja samalla oppia jotain
uutta. Ihmisen mielentila vaikuttaa siihen, mitä kuvassa näkee ja mihin kiinnittää huomiota. On tutkittu, että masentunut ihminen havaitsee kuvissa apeutta ja synkkyyttä
(Halkola ym. 2014, 54). On päivästä ja mielentilasta kiinni, mitä katsoja kuvassa näkee
ja mistä saa ärsykkeitä.

Maisemakuvia voi ottaa monilla eri välineillä esimerkiksi puhelimen kameroilla,
tasku- ja järjestelmäkameroilla. Kuvan käyttötarkoitus määrittelee käytettävän laitteen, mutta matkapuhelimella saadaan ihan kelvollisia kuvia esimerkiksi sosiaaliseen
mediaan jaettavaksi (Kallio-Koski 2018, 197). Tähän opinnäytetyön toiminnalliseen
osuuteen matkapuhelin soveltuu hyvin.

6.2 Voimaannuttava valokuvaaminen

Sosiaalialalla tulee usein vastaan asiakkaita, joiden elämässä päämäärien, tavoitteiden
ja voimavarojen vähäisyys omista mahdollisuuksista voi olla heikentynyt (Mäkinen
ym 2011, 132). Voimaantuminen tarkoittaa ihmisestä itsestään lähtevää voimantunteen kasvamista ja se vapauttaa voimavaroja sekä synnyttää luovuutta (Halkola ym
2014, 212) Voimaantumisen lähtökohta on, että voimaantuminen lähtee ihmisestä itsestään eli toista ihmistä ei voi voimauttaa.

Voimaantumiseen vaikuttaa kuitenkin toiset ihmiset, sosiaaliset rakenteet ja olosuhteet. Kun nämä asiat ovat tasapainossa, voimaantuminen on mahdollista. Voimaantuminen korostaa yksilön subjektisuutta sekä valtaa omaan elämäänsä (Halkola ym
2014, 212).

Voimaantuminen on käännetty sanasta empowerment. Käsitteellä ei ole vakiintunutta
Suomalaista käännöstä vaan sitä käytetään esimerkiksi käännöksin valtauttaminen, toimintakyvyn lisääminen ja voimaantuminen. Kantasanana on power, joka on suomennettuna valta, voima, mahti ja valtuus (Mäkinen, ym 2011, 132). Eniten käytetty suomenkielinen käännös on voimaantuminen.
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Valokuvaa ja kuvaamista voidaan käyttää vuorovaikutussuhteiden parantamiseen, voimavarojen vahvistamiseen sekä oman minän reflektointiin ja kehittämiseen (Halkola
ym 2014, 212). Valokuva ei ole itsestään voimaannuttava vaan tilanne ja käyttötarkoitus määrittävät täyttyykö voimaantumisen ehdot. Erilaiset elämänvaiheet, jotka sisältävät pelkoa ja luopumista jäävät helposti kuvaamatta. Vaikeiden tilanteiden kuvaaminen antaa mahdollisuuden käsitellä vaikeidentilanteiden tunteita. Usein nämä tilanteet
ovat käännekohtia, jolloin koko elämä saa mahdollisesti uuden suunnan. (Halkola ym
2014, 214).

Valokuvien avulla voidaan palata käsittelemään asioita useiden vuosien päästä, jos ne
nousevat elämässä ajankohtaiseksi. Erilaiset elementit kuvassa voivat herättää myös
samoja tunteita, vaikka kuva olisi otettu eri paikasta esimerkiksi vesi, metsä, tie, pelto
ja taivas. Mieleen voi nousta vanhoja muistoja, kuten negatiivisia surullisia tai positiivisia iloa tuottavia. Kuvat kertovat paljon erilaisia koettuja asioita elämän varrelta.
Kuvaan liittyvät mielikuvat voivat muuttua ajan saatossa, mutta mieleen palautuu siihen aiemmin liittyneitä asioita (Halkola ym. 2014, 39). Katsominen ja näkeminen ovat
voimaannuttavia asioita.

Voimaantumisella tarkoitetaan prosessia, jossa yksilö tai yhteisö saa voimavaroja ja
energiaa elämäänsä. Voimaantumiseen liittyvät asiat, joiden avulla yksilö tai yhteisö
saa elämän hallintaan ja pystyy saavuttamaan tavoitteitaan. Ihmisten elämän laatu paranee, koska he pystyvät auttamaan itseään sekä toisia. Voimaantuminen on osallistava
aktiivinen prosessi. Siinä yksilö, yhteisö ja organisaatio pystyvät paremmin kontrolloimaan toimintaansa ja itseään sekä kykyä vaikuttaa asioihin ja saamaan sosiaalista
oikeutta. (Nissinen 2013, 20.)

Voimaantuminen tapahtuu helpoiten tilanteissa, jossa ihminen tuntee ilmapiirin turvalliseksi sekä aseman tasa-arvoiseksi. Voimaantuminen ei ole pysyvä tila, vaan elämäntilanteet vaihtuvat ja ihminen muuttuu siinä mukana. (Ahola-Anttonen 2012, 23).
Voimaantumista estää kaikki epätasa-arvoa vaikuttavat tekijät kuten rasismi ja ikärasismi. Voimaantumiseen vaikuttaa niin ihmisten asenteet kuin myös maailman muuttuminen. (Ahola-Anttonen 2012, 25.)
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Minna Savolainen on kehittänyt voimaannuttavan valokuvan menetelmän. Meidän
työskentelymme eroaa Minna Savolaisen kehittämästä voimauttava valokuva menetelmästä, koska hänen toimintansa perustuu siihen, että ensin on oltava jonkun silmissä
arvokas ja sen jälkeen ihminen voi olla sitä itselleen. Toiminnassa on tavoitteena, että
ihminen osaa katsoa itseään lempeämmin sekä toista ihmistä arvostavammin ja myötätuntoisemmin. Menetelmässä valokuvaa käytetään terapeuttisin menetelmin, joilla
pyritään parantamaan identiteettiä ja vuorovaikutustaitoja erilaisten sideryhmien välillä. Kuvausprosessi perustuu nähdyksi tulemiseen ja korjaaviin katseisiin. (voimavalokuva.) Minna Savolaisen ja meidän työskentelyssämme monet asiat lapsuudessa ja
yhteiskunnassa ovat voineet vaikuttaa nuoreen ja määritellyt elämän marginaalit, jotka
vaikuttavat nuoren tämän hetkiseen tilanteeseen sekä kuvien herättämiin ajatuksiin.

6.3 Luonnon ja luontovalokuvan hyvinvointivaikutukset

Green Care -palvelut jakautuvat kahteen osaan, luontohoiva sekä luontovoima, mutta
ne eivät ole irti toisistaan ja ne sekoittuvat toisiinsa rajapinnoiltaan. Green Care -toiminta kehittää sosiaalisia taitoja ja syventää luontosuhdetta. (gcfinland.) Green Care toiminnassa asiakkaan voimavarojen tukeminen auttaa asiakkaan kuntoutumista.

Green Care -toiminnassa on omat eettiset ohjeet, mutta myös sosiaali- ja terveysalan
ohjeet ohjaavat Green Care -toimintaa. Toiminnassa on huomioitava, miten asiakas,
luonto ja eläimet kohdataan. Toiminta ja toiminnallisuus ovat tärkeä osa Green Care toimintaa ja edes auttavat toiminnassa toimimiseen. Green Care -toiminnassa ihmisten
hyvinvointia edistetään ja ylläpidetään monilla erilaisilla luontolähtöisillä toimilla.
Toimintoja voidaan järjestää esimerkiksi metsässä, puistossa, puutarhassa, maatilalla
ja Suomen vesistöjä hyödyntäen. Toiminnan järjestäminen on myös mahdollista sisätiloissa huomioiden asiakkaan toimintakyky ja tarpeet.

Päädyimme käyttämään opinnäytetyössämme nuorten matkapuhelimella ottamia kuvia valitsemastaan mielipaikasta lähiluonnosta. Varauduimme toiminnalliseen päivään
myös valmiilla luontokuvilla, jos nuoren matkapuhelimella ei voinut kuvata. Green
Care -toiminnan tarkoituksena on tuottaa ihmiselle mielihyvää ja aktivoida sekä yhdistää ympäristöön ja tarjota monia mahdollisuuksia oppimiselle.

17
Kun yhteisö on toimiva niin se mahdollistaa vuorovaikutuksen ja kiinnittää yksilön
yhteisöön, joka tuo yksilölle tunteen hyväksynnästä. Kotouttamista edistävässä laissa
(L1386/2010) todetaan, että kotouttaminen on kotoutumisen monialaista edistämistä
ja tukemista viranomaisten sekä muiden tahojen toimenpiteillä ja palveluilla. Laissa
puhutaan myös sosiaalisesta vahvistamisesta maahanmuuttajalle suunnatuilla toimenpiteillä hänen elämäntaitojensa parantamiseksi ja syrjäytymisensä ehkäisemiseksi.

Toiminta mahdollistaa laadukasta ja asiakaslähtöistä palvelua esimerkiksi vammaisille, muistisairaille, ikääntyville, mielenterveyskuntoutujille sekä lastensuojelun asiakkaille (Honkanen 2013). Opinnäytetyömme vahvistaa omalta osaltaan nuorten kotoutumista, koska he tulevat kuulluksi ja saavat kokemuksen olla osallisena yhteisesti
toteutettavassa projektissa.

Luonto tarjoaa paljon erilaisia mahdollisuuksia hyvinvoinnin edistämiseen ja ylläpitämiseen. Pelkkä kävely metsässä rahoittaa mieltä ja laskee verenpainetta sekä stressitasoa. Ihmiset hakeutuvat luonnon ääreen rentoutuakseen, virkistyäkseen sekä lievittämään stressiä (Hirvonen & Skyttä 2014). Luonnossa liikkuminen parantaa fyysistä
kuntoa sekä hapenottokykyä ja unenlaatua. Eikä tasaisella kadulla kävelyä voi verrata
luonnossa liikkumiseen, joka parantaa oman kehon hallintaa ja tasapainoa.

Luonnolla on paljon myönteisiä vaikutuksia esimerkiksi luottamus ja yhteistyö voimistuu ryhmässä, tunteet aktivoituvat sekä riittävyyden kokemus voimistuu (Heikkilä
2014). Toiminnan aikana nuoret toimivat vapautuneesti ja mielipaikat nostivat pintaan
erilaisia tunteita ja ajatuksia. Yhdessä tekeminen ja vastuun ottaminen toisesta lisää
itseluottamusta sekä auttaa selviytymään haasteista. Luonto auttaa mielialan kohoamiseen ja samalla kielteiset tunteet vähenevät (YLE, Suomi 2016).

Meidän toiminnassamme nuoret pääsivät kokemaan luonnon elvyttävyyden, joka syntyi osallisuuden avulla. Kuvien tulkinnan aikana nuoret pääsivät jakamaan omia kokemuksiaan luontokuvien avulla. Green Care -toimintaa voidaan toteuttaa ulkona kuin
myöskin sisätiloissa erilaisten apuvälineiden avulla, joita voivat olla esimerkiksi kuvat, tuoksut ja äänet. Meidän työskentelyssämme hyödynsimme nuorten ottamia luontokuvia sekä mielipaikan herättämiä tunteita ja ajatuksia.
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Arjesta irtautuminen helpottuu luontoympäristössä, koska ei tarvitse pitää totuttuja
rooleja yllä eikä ole niin suuria sosiaalisia odotuksia (Salonen 2005, 72). Ihmisten
kanssa saa helpommin luotua avoimen ja luottamuksellisen suhteen. Luonto auttoi
nuoria irtautumaan rooleistaan, joka näkyi nuorten työskentelyssä. Yhdessä toimimisen aikana mahdollistuu myös vaikeista asioista puhuminen, joista asiakas ei ehkä
muuten kertoisi. Kuvien tulkinta osuudessa nuorten kertomat kokemukset toivat esille
asioita mihin emme olleet etukäteen varautuneet, vaikeista ja koskettavista asioista puhumiseen. Hyvinvointia lisäävät vaikutukset syntyvät muun muassa luonnon elvyttävyyden, osallisuuden ja kokemuksellisuuden avulla.

MENETELMÄT

Terveyttä tukeville toiminnoille on paljon kysyntää ja Suomen monimuotoinen luonto
antaa mahdollisuuden elpymiseen, virkistymiseen ja voimaantumiseen. Luontohoivan
tarjoajat ovat julkisia palveluntuottajia, mutta luontovoimaa tarjoavat yksityiset palveluntarjoajat. Green Care -toiminnassa on tärkeää ottaa huomioon asiakkaan tarpeet ja
mahdollisuudet, jotta voidaan tuottaa turvallista ja onnistunutta palvelua.

Valokuvien digitalisoituminen on avannut uusia ovia valokuvien käyttämiseen asiakastyöskentelyssä kuten terapiassa. Otettu kuva voidaan nähdä heti eikä sitä tarvitse
odottaa seuraavaan tapaamiskertaan. Yksi kuvan käyttötapa on myös mielipaikkaharjoite, jossa asiakas ottaa kuvan omasta mielipaikasta. Kuva jää muistoksi omasta mielipaikasta, johon voi paeta huonoina hetkinä. Kuvan katsominen tuo mieleen muistot
paikasta, miltä tuntuu, tuoksuu, kylmyyden, kuumuuden tai tuulen vireen. Jokaisella
ihmisellä on oma mielipaikka ja se voi olla käytännössä mikä tahansa paikka. Moni
löytää mielipaikan luonnosta, mutta toiselle se voi olla, vaikka keskellä kaupunkia tai
olohuoneen sohvalla.

Opinnäytetyössä käytimme nuorten ottamia luontovalokuvia. Valokuvat toimivat siltana muistoihin, nykyhetkeen ja tuleviin toiveisiin, joiden avulla voi oppia itsestään
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jotain uutta (Halkola ym. 2014, 13). Tarkoituksena oli tutkia, mitä ajatuksia ja tuntemuksia nuorten ottamat valokuvat luonnosta nostivat nuorten mieleen. Kuvat kertovat
paljon nuoresta kuvanottajasta sekä herättävät ajatuksia kuvien katsojissa. Yksittäiset
kuvat tuovat mieleen muistoja ja kirvoittavat muistikuvia, joita ei näy kuvissa (Halkola
ym. 2014, 23).

Valokuvavalikoimasta etsittiin kiinnostusta herättävä kuva ja niiden sisältöä tarkasteltiin moniulotteisesti (Halkola ym. 2014, 57). Asiakkaan kuvat voivat olla myös omasta
kotimaasta otettuja, jotka herättävät muistoja ja niiden kautta voi palata takaisin muistoihin. Meidän toiminnallisessa osuudessamme käytettiin nuorten päivässä ottamia kuvia tai heidän aikaisemmin ottamia sekä meidän etukäteen varaamia kuvia. Valokuvien
avulla voidaan tavoittaa jotain sellaista, mitä on vaikeata tavoittaa sanojen avulla (Halkola ym. 2014, 62). Muistot voivat olla iloisia positiivisia mutta myös arkoja negatiivisia. Valokuvat tuovat lisäarvoa keskusteluun, koska valokuva tuo mukanaan konkreettisen objektin, jota voidaan työstää asiakkaan kanssa (Halkola ym. 2014, 68).

Toiminnan onnistumisen kannalta olisi tärkeätä saada toimiva ja vuorovaikutuksellinen asiakassuhde. Toisella ohjaajasta oli aikaisempaa tuntemusta maahanmuuttajanuorista, mikä osaltaan helpotti työskentelyämme. Nuorten maahanmuuttajien
kanssa toimiessa luottamuksellisen ihmissuhteen rakentaminen ei ole itsestään selvä
asia. Monen nuoren elämä koostuu usein erilaisista pettymyksistä ja vastoinkäymisistä
myös luottamus viranomaisiin saattaa olla vähäistä. Muutoksien aikaan saaminen voi
olla vaikeata ja se vaatii pitkäjänteistä työtä. On myös mahdollista, ettei luottamuksellista asiakassuhdetta rakennu, jolloin asiakas joutuu vaihtamaan työntekijää sen ollessa
mahdollista.

Erilaiset harrastukset, ajankäyttö ja ystävät auttavat rakentamaan vahvaa minäkuvaa,
joka auttaa selviytymisessä (Aalto ym. 2015, 108). Yhdessä tekeminen on tärkeää ja
siinä voidaan hyödyntää myös erilaisia taideterapioita.

Valokuvien avulla vanhat tarinat alkavat elämään ja syntyy uusia tarinoita (Suomen
valokuvaterapiayhdistys). Tutkimustuloksia kerättiin kuvia katselemalla ja kertomalla
omista ajatuksista kuvaan liittyen sekä nuoria haastattelemalla. Erilaisilla taideterapioilla voidaan lisätä asiakkaan itseymmärrystä taiteellisen ja luovan ilmaisun avulla
(Halkola ym. 2014, 13). Kuvat jäivät meidän käyttöömme opinnäytetyötä varten, joita
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tutkimme vielä työskentelyn aikana. Valokuvaterapiassa on tärkeätä sopia kuvien käytöstä ja arkistoinnista (Halkola ym. 2014, 17). Opinnäytetyössämme valokuvien myöhempää käyttöä varten olimme saaneet jokaisen osallistujan allekirjoittaman Diakin
suostumuslomakkeen.

Työyhteistyökumppanin kanssa toteutettu Green Care -toiminta vaati erilaisia järjestelyjä, koska yksi ongelma voi olla kulttuuri eroissa ja kielenymmärtämisessä. Projektin toteutumisen kannalta on tärkeätä tunnistaa kriittisimmät osatekijät (Seppänen-Järvelä 2004, 17). Silloin osataan keskittää huomiota oikeaan osa-alueeseen ja toimintaa
voidaan kehittää turvallisesti. Prosessi etenee ja kehittyy toteutuksen aikana, jolloin
voidaan tutkia erilaisia etenemisväyliä. Asetetut tavoitteet voivat muuttua toteutuksen
aikana (Seppänen-Järvelä 2004, 19).

Kehittämis- ja innovaatiotoiminta (KEH) opinnäytetyönseminaariryhmän tapaamiset
olivat tärkeitä opinnäytetyön työskentelyn aikana, koska niissä voitiin arvioida prosessia, joka edes auttoi toteutusta ja oppimista. Suunnitelmat voivat muuttua, jos huomataan, että joku asia ei toimi tai halutaan muuten ohjata toiseen suuntaan.

7.1 Havainnointi

Työskentelyn aika havainnointi nousi yhdeksi tärkeäksi tekijäksi. Havainnoissa eli observoinnissa kerätään tietoa eri aistien avulla saaden tietoa henkilön tilasta, verbaalisesta ja nonverbaalisesta viestinnästä sekä erilaisista taidoista ja tottumuksista (KAMK
university of Applied Sciences). Toiminnan aikana pystyimme seuraamaan nuorten
toimintaa ja keräämään havainnoimalla erilaista tietoa, jota pystyimme yhdistämään
kirjalliseen kyselyyn. Havainnointimenetelmässä on tärkeätä pitää erillään omat tulkinnat havainnoista (KAMK university of Applied Sciences).

Havaintoja voidaan dokumentoida erilaisilla menetelmillä kuten valokuvaamalla, videoimalla sekä tekemällä muistiinpanoja. Valitsimme dokumentoimiseksi muistiinpanot, koska videointi tai valokuvaaminen olisi muuttanut poikien käyttäytymistä ja
avoimuutta. Havainnoissa on monia erialaisia etuja, joita ovat esimerkiksi välittömän
tiedon saaminen yksilön ja ryhmän toiminnasta. Toiminnan toteuttaminen luonnolli-
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sessa ympäristössä on hyvä vaihtoehto, kun osallistujilla on kielellisiä vaikeuksia. Havainnoissa on myös erilaisia haittoja muun muassa tutkija saattaa läsnäolollaan häiritä
tilannetta tai tutkija saattaa myös sitoutua emotionaalisesti ryhmään tai yksittäiseen
henkilöön. (KAMK university of Applied Sciences.)

Havainnointia voidaan käyttää myös uuden tuotteen tai palvelun suunnittelussa ja kehittämisessä. Maahanmuuttaja nuorien kanssa tuli vastaan uusia haasteita, jotka vaikuttivat toiminnan toteuttamiseen. Havainnoilla saadaan ymmärrystä osallistujista ja
toimintaympäristöstä, mitä muilla menetelmillä on vaikea saada.

TOIMINNALLINEN PÄIVÄ

8.1 Ennakkovalmistelut

Nuorille tulostettiin kirjalliset Diakin suostumuslomakkeet allekirjoitettavaksi opintokokonaisuuteen kuuluvan tehtävän hyödyntämisessä tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Projektissa mahdollisesti tarvittavat luontokuvat valikoitiin valmiiksi etukäteen,
koska aina kun toimitaan teknisten laitteiden kanssa voi syntyä erilaisia ongelmia.
Matkapuhelin voi mennä rikki syystä tai toisesta, joka voisi estää nuoren osallistumisen. Mietimme, suunnittelimme ja laadimme nuorille kyselylomakkeen liittyen heidän
ottamaansa kuvaan. Kyselylomake on opinnäytetyön liitteenä. Varasimme myös päivää varten kyniä sekä reipasta ja iloista mieltä.

8.2 Toiminnallinen osuus

Kävimme toteuttamassa opinnäytetyön toiminnallisen osuuden Seurakuntaopistolla
nuorten maahanmuuttajien kanssa 4. kesäkuuta 2018. Päivän toimintaan osallistui aktiivisesti yhdeksän nuorta, mukana olisi voinut olla enemmänkin nuoria. Ilma oli toiminta päivänä puolipilvinen ja välillä tihutti vettä, eli sää ei ollut paras mahdollinen
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kyseiseen toimintaa. Huono sää vaikuttaa helposti siihen, ettei malteta rauhoittua, vaan
yritetään päästä nopeasti takaisin sisälle.

Menimme paikalle hyvissä ajoin ennen sovittua aloitusaikaa, jolloin saimme valmistautua rauhassa päivän toimintaan sekä vaihtaa keskenään vielä viimeiset ajatukset.
Tapasimme luokanopettajan ja kävimme yhdessä läpi tekniset laitteet, joita tarvitsimme päivän aikana. Saimme käyttöömme kuvaprojektorin kuvien heijastamista varten valkokankaalle ja mahdollisuuden käyttää tietotekniikkaa, joka helpotti työskentelyä.

Päivä aloitettiin yleisellä infotilaisuudella. Esittelimme itsemme sekä kerroimme,
miksi olemme paikalla ja mihin tarkoitukseen tietoja tarvitsemme. Pohjustimme päivän aihetta kertomalla luonnosta ja luontovalokuvaamisesta sekä mitä luonto merkitsee ihmiselle ja hyvinvoinnille. Otimme allekirjoitukset kaikilta osallistujilta Diakin
lomakkeeseen (Kirjallinen suostumus opintokokonaisuuteen kuuluvan tehtävän hyödyntämisessä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa), jolloin saimme luvan käyttää valokuvia sekä vastauksia opinnäytetyöhön.

Seuraavana vuorossa oli nuorten ohjeistaminen itse toimintaan. Toiminta perustui mielipaikkaharjoitteeseen eli nuorten tehtävänä oli etsiä itsenäisesti paikka luonnosta,
jossa oli hyvä olla sekä ottaa paikasta tai näkymästä valokuva. Pyysimme ja kannustimme nuoria kysymään tarkentavia kysymyksiä aiheeseen liittyen. Pyrimme puhumaan selkeästi ja rauhallisesti, jotta meitä ymmärrettäisiin. Samalla havainnoimme
osallistujia ja kysyimme oma aloitteisesti, tarvitsiko osallistuja apua.

Kuvan ottamiseen nuoret käyttivät omaa matkapuhelintaan. Tähän meidän toiminnalliseen osuuteemme matkapuhelin sopi hyvin, koska kaikilla sellainen oli. Yhdellä nuorella matkapuhelin oli rikki, joten hän käytti työssään valmiiksi otettua luontokuvaa.
Olimme varautuneet päivään ottamalla mukaan kymmenen erilaista luontovalokuvaa,
joista osallistujalla oli tarvittaessa mahdollisuus valita mieleisensä kuva.

Aikaa ulkona kävelylle olimme varanneet 45 minuuttia. Jokainen liikkui ulkona yksin
antaen jalkojen viedä sekä mielen olla vapaana ja avoinna uusille virikkeille. Me ohjaajat jäimme luokkaan odottamaan nuoria. Nuoret palasivat takaisin luokkaan omaan
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tahtiin. Sen jälkeen pyysimme nuorta lähettämään ottamansa kuvan ohjaajan sähköpostiin, jotta pystyimme heijastamaan sen valkokankaalle.

Kuvan lähettämisen jälkeen jaoimme nuorelle täytettäväksi kyselylomakkeen. Lomakkeessa oli kysymykset, millaisia tuntemuksia kuva / paikka herätti (kysymys 1), millaisia ajatuksia heräsi (kysymys 2), millaisia hyvinvointivaikutuksia luonnolla / luontokuvalla on (kysymys 3), mitkä elementit tekevät luontokuvasta rauhoittavan, esim.
vesi, lumi, aurinko, ruoho, kesä, talvi… (kysymys 4) ja miten toimintaa voidaan kehittää paremmaksi (kysymys 5).

Avoimet kysymykset antoivat vastaajille mahdollisuuden vastata, mitä ajatuksia heillä
heräsi oikeasti mielessään ja sen vuoksi emme lähteneet tekemään monivalintakysymyksiä (Hirsijärvi ym. 2009, 201). Kysymysten laatiminen oli haastavaa, koska riski
tulkintavirheille oli huomattavan suuri johtuen nuorten Suomen kielen kirjoittamisen
ja lukemisen ymmärtämisestä. Tästä syystä olimme pohtineet kysymysten sanamuotoa
tarkasti. (Valli & Aaltola 2015, 85.)

Kyselylomakkeen täyttäminen paikan päällä oli oikea ratkaisu, koska silloin pystyimme tarkkailemaan vastaajia ja huomaamaan heti, jos jollakin heistä oli ongelmia
lomakkeen kanssa. Liikuimme luokassa nuorten luota toiselle, tarjoten apua kysymysten selventämiseen sekä täyttämiseen. Kysymysten tarkentaminen auttoi kysymyksiin
vastaamisessa (Valli & Aaltola 2015, 89). Kyselylomakkeeseen liittyy monenlaisia
heikkouksia, koska ei tiedä ovatko vastaajat vastanneet rehellisesti ja väärinymmärryksiä on vaikeata kontrolloida. (Hirsijärvi ym. 2009, 195).

Lomakkeiden täyttämisen jälkeen kävimme kuvat suullisesti läpi. Heijastimme nuoren
ottaman kuvan valkokankaalle kaikkien nähtäville. Jokainen nuori kertoi omasta kuvastaan ja myös yhdessä toistensa ottamista kuvista. Tämän myötä nuoret pääsivät
kertomaan omia tuntemuksiaan myös toisten ottamista kuvista. Kuvia ei ollut tarkoitus
arvostella vaan kertoa, mitä ajatuksia ja tuntemuksia kuva herättää. Nuorten kommentit kirjoitettiin talteen käsiteltävän kuvan kyselylomakkeen toiselle puolelle. Tällä tavoin tiesimme, mitä muut nuoret olivat kommentoineet kuvan ottajan itsensä lisäksi.
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Kun päivä päättyi, kiitimme osallistujia yhteistyöstä sekä siivosimme tavarat paikoilleen. Reflektoimme päivän toimintaa yhdessä, mitä opimme ja millaisia ajatuksia toiminnasta jäi. Toinen meistä otti talteen kyselylomakkeet ja lupasi skannata ne myöhempää työskentelyä varten kummallekin.

KUVIEN TULKINTA

Maahanmuuttajanuoret pääsivät tulkitsemaan omia sekä toisten ottamia kuvia. Jokaisen oma eletty elämä vaikutti siihen, mihin kohtaa katse kuvissa kiinnittyi ja millaisia
tunteita ne herättivät. Kuvien avaamiseen ja tulkintaan vaikuttaa paljon se, mihin kohtaan kuvassa huomio kiinnittyy ja miten henkilöä ohjataan kysymyksillä. Kuvien käytön lisääminen on lisännyt ihmisten kuvanlukutaitoa ja kuvanlukutaidon merkitys kasvaa koko ajan. Kuvien merkitykset ja tulkinta vaihtelee eri maissa ja kulttuureissa.
Suomessa ja länsimaissa tulkitaan kuvia ja niiden viestejä eri tavalla kuin Afrikassa ja
Aasiassa, esimerkiksi värien ja kehon kielen osalta.

Länsimaissa luemme kuvia kuin tekstiä vasemmalta oikealle eli vasemmalla puolella
olevat asiat kuvaavat menneisyyttä ja oikealla olevat tulevaisuutta. Tämä asia tulee
eniten esille kuvatessa henkilöitä ja katseen suuntaan. Värit herättävät myös paljon
erilaisia tunteita, esimerkiksi vihreä kuvastaa kasvua sekä uudistumista, sininen turvallisuutta sekä haikeutta ja punainen kuvastaa rakkautta sekä intohimoa. Kuvassa olevat elementit ovat aina eri suhteessa toisiinsa ja silloin valta suhteisiin vaikuttaa asemointi. (Oksanen, J. 2018.)

9.1 Kuvien herättämät tuntemukset

Nuorten ottamat kuvat herättivät osallistujissa paljon erilaisia tuntemuksia, ajatuksia
ja muistoja. Vesi koettiin rahoittavana sekä rentouttavana elementtinä, jossa mieli on
vapaa. Mutta myös uhkana ja pelottavana, koska veteen on liittynyt ikäviä asioita. Valitsimme tähän työhön esimerkki kuviksi sellaisia, jotka herättivät eniten ajatuksia
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osallistujissa sekä kuvia, joissa tuli esille erilaisia elementtejä vesi, kauniit värit, kasvit
ja rakennukset. Näin saimme laajemman kattauksen kuvien herättämistä ajatuksista,
sekä huomasimme sen, että jokaisella on erilainen mielipaikka. Toiselle se on luonto,
kun toiselle se voi olla paikka, missä on voinut olla ystävien kanssa ja se voi olla,
vaikka Seurakuntaopisto. Paikkaan palaaminen herättää joko hyviä tai huonoja tuntemuksia riippuen siitä, mitä kyseinen paikka on tarjonnut nuoren elämään.

Erään nuoren vastaus kysymykseen, millaisia tuntemuksia kuva / paikka herätti, oli
seuraavanlainen. Järven näkemisestä tuli surullisia muistoja ja ajatus ettei voi unohtaa
ystävän hukkumistapausta. Kuvan ottamisen kautta hän pääsi kertomaan tuntemuksistaan muille ja sitä kautta jakamaan kokemustaan. Nuoren oman hyvinvoinnin kannalta
ikävän kokemuksen jakaminen oli tärkeää, mikä olisi ilman mielipaikka harjoitusta
jäänyt kertomatta. Pohdimme ohjaajina, oliko ohjeemme mielipaikan etsimisestä ymmärretty väärin vai oliko nuorella tarve jakaa ikävä kokemuksensa muille osallistujille.

“Minä otiin kuva järvestä koska minulla on paha muistoja jarvestä. Siksi se paha minulle kun olin ollut kotimaassa. Sielä minä kävin kaveriin kansa järvellä kun pääsimme
jarvellä sitten minun kaveri halusi uida kun hän meni veteen sielä oli paljon vettä”
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9.2 Kuvien hyvinvointivaikutukset

Vastaukset olivat positiivisia kysymykseen, millaisia hyvinvointivaikutuksia luonnolla/ luontokuvalla on. Luontokuva teki nuoren olon romanttiseksi. Moni nuorista
kertoi, että jos oli paha mieli, huonot tunteet menivät pois mielipaikkaa katsomalla.
Paha mieli voi pitää sisällään monia erilaisia tunteita kuten surua, ikävää, huolestuneisuutta tai rakkaudettomuuden tunnetta. Myös jos nuori tunsi itsensä masentuneeksi tai
vihaiseksi kuva mielipaikasta rauhoitti.

Maahanmuuttajat kärsivät usein erilaisista stressin oireista. Nuorten vastauksien perusteella stressiin saa helpotusta luonnon myötävaikutuksesta. Luonnon näkeminen,
kuuleminen, tunteminen ja haistaminen toi helpotusta yksilölle. Kaikkea tätä voi tehdä
yksin tai ystävien seurassa. Myös liikkuminen luonnossa koettiin hyväksi omalle hyvinvoinnille.

“Luontokuvalla on rauhatta ja se antaa hyviä tuntemuksia ja se rentoutu mieli. Ja se
herättä mielipitettä tulevaisuudessa”, “Se herätti että elämä on kiva vaikka elämässä
on aika vaikeita hetkiä ja hienoa hetkiä”

Kukat ja kasvit koettiin kasvuna sekä uuden elämän alkamisena. Oma kotimaa tuli
myös mieleen kukkien katsomisen aikana. Nuoren ottama kuva kukkivasta sireenistä
muistutti kuvan ottajaa syntymästä, voimasta ja kasvusta.
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“Minun mielestäni kukat ja puut ovat erityinen voima, koska joka kerta talvella ne
kuolevat tai nukuvat, mutta kun alkaa kesä ne syntyvät tai heräävät”

“Puutarha, maatila muistot menneeseen. Ystävät ja rakkaat tulevat mieleen...vuohet
syövät kasvit.”

Mielipaikka voi myös olla piha-alue rakennuksineen kuten nuoren ottamassa alla olevassa kuvassa näkyy. Kuva tuo kuvaajalle mieleen mökit ja rivitalot, koska niissä on
kesällä hyvä asua. Rakennukset koettiin rauhallisena paikkana ja ne merkitsivät nuorelle puhtautta sekä järjestelmällisyyttä.

“Hyvältä tuntemuksia koska siellä minä asuin 1 vuotta sitten kavereiden kanssa. Kesällä on paras paikka tämmösia paikoja”

Joillakin nuorilla tuli myös mieleen oma pakomatka, jossa jouduttiin ylittämään vesistöjä erilaisilla laivoilla ja lautoilla. Pakolaisten sopeutumista hidastaa myös psyykkiset
ja sosiaaliset tilanteet, koska oman maan tilanteet ovat hyvin epävakaat (Ihalainen, J
& Kettunen 2016,123). Oman perheen tilanne huolettaa, koska usein suku ja perhe on
joutunut jäämään lähtömaahan. Lähtö on voinut olla hyvin nopea ja silloin ei ole ollut
aikaa varautua siihen sosiaalisesti, henkisesti ja taloudellisesti (Ihalainen & Kettunen
2016,123)
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Oli sitten kuvaajan mieli maisema erämaata, kulttuurimaisemaa tai kaupunki näkymää,
niin aina kuvaajan omat kokemukset värittävät kuvasta herättäviä tunteita (KallioKoski 2018, 200). Kuvat ovat vain pieni pala kokonaisuudesta, mutta hyvin usein tulkitsemme valokuvan edustavan tätä kokonaisuutta (Fagerström 2017, 42). Katsoja
luottaa kuvan aitouteen, vaikka kuvat ovat todellisuudesta rajattuja otoksia, jotka ovat
tulkintoja luonnosta. Hyvin usein luonto kuvataan kauniimpana kuin luonto todellisuudessa on (Fagerström 2017, 42).

Kuvan sisältö vaikuttaa hyvin paljon katsojan kokemukseen eli, mitä voimakkaammin
katsoja samaistuu kuvaan, sitä voimakkaammin kuva vaikuttaa katsojaan. Kuvien läpikäymisen aikana tuli näkyväksi nuorten omat ajatukset luonnon ja valokuvauksen
merkityksestä maahanmuuttajanuoren elämään. Vastauksista huomasi, että luonnolla
on todella merkittävä positiivinen vaikutus maahanmuuttajanuoren psyykkiseen ja
fyysiseen hyvinvointiin.

HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET

10.1 Haasteet

Käytännön haasteita tuli kuvien heijastamisesta valkokankaalle. Kuvat näkyivät turhan
pienikokoisina, mikä oli harmi. Kuvista sai selvää, mutta kookkaampina kuvat olisivat
olleet vieläkin tarkempia.

Nuorten maahanmuuttajien kanssa toimiminen toi omia haasteita, joista suurimpana
koimme kielimuurin. Lomakkeiden täyttäminen vaati paljon apua, koska lomakkeessa
oli paljon sanoja, joita nuoret eivät ymmärtäneet. Lähes jokainen nuori vaati yksilöllistä ohjausta lomakkeen täyttämiseen. Lomakkeen pituutta oli hyvä miettiä tarkasti,
koska liian pitkä ja vaikeat kysymykset olisivat varmasti laskeneet kynnystä huolelliseen vastaamiseen (Valli & Aaltola 2015, 87).
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Huomasimme työskentelyvaiheessa, että olimme valikoineet lomakkeeseen vaikeasti
ymmärrettävän sanan, hyvinvointivaikutus. Myös kysymys, miten toimintaa voidaan
kehittää paremmaksi, aiheutti ihmetystä ja vaati tarkentamista. Ohjauksesta huolimatta
kysymystä ei kovinkaan moni ymmärtänyt. Tämä ilmeni vastauksista ja neljä nuorta
oli jättänyt vastaamatta kysymykseen. Oli myös mahdollista, ettei vastaajalla ollut kehittämisideoita ja siitä johtuen kysymykseen oli jätetty vastaamatta.

Kyselylomakkeen ymmärrettävyys olisi hyvä tarkastaa ennen tutkimustilannetta, jotta
tutkimustuloksista saadaan oikeata tietoa (Valli & Aaltola 2015, 90). Meidän olisi ollut
hyvä testata etukäteen kyselylomake maahanmuuttajalla. Luetuttaa ja pyytää kertomaan, miten hän ymmärtää kysymykset. Tällöin olisimme voineet muokata lomaketta
paremmaksi.

Onneksi joukossa oli myös nuoria, jotka pystyivät tulkkaamaan omalla äidinkielellään
muille nuorille. Käytetyllä kielellä on suuri merkitys kyselyn onnistumisen kannalta,
koska liian vaikeat sanat sekä kömpelö rakenne aiheuttavat helposti tuskastumista vastaajissa (Valli & Aaltola 2015, 87). Saman kielellisen ongelman kohtasimme katsoessamme kuvia yhdessä, koska kuvien analysointi oli helpompaa nuorelle omalla äidinkielellään. Tästä johtuen parempaa suomen kieltä osaavat nuoret käänsivät meille suomeksi vastaajan esittämät ajatukset. Tulkatessa jää myös mahdollisuus, etteivät kuvaa
kommentoivan nuoren oikeat ajatukset tule esille vaan puhetta kääntävän nuoren.

Kohderyhmän tunteminen ja yhteisen kielen löytäminen helpottaa tutkimustulosten
saatavuutta, jolloin tutkijasta ei tule liian etäinen (Valli & Aaltola 2015, 87). Onneksi
nuoret osasivat melko hyvin suomea, jolloin hyvällä selityksellä ja tulkkauksella päästiin toivottuun lopputulokseen.

10.2 Toiminnan kehittäminen

Toiminnallinen osuus olisi ollut järkevämpää toteuttaa silloin, kun lukukausi on kesken. Ei heti lukukauden alussa, jos oppilaat ovat vieraita toisilleen, vaan myöhemmin
kun he ovat tutustuneet toisiinsa. Lukukauden aikana toteutettu toiminta olisi mahdollistanut valokuvanäyttelyn tai kuvien esillepanon. Näyttelyä olisimme voineet suunnitella yhdessä Seutuopiston opettajan ja osallistujien kesken. Olisimme myös voineet
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tarjota paikallislehteen juttua näyttelystä ja siihen osallistuneista nuorista. Kaikkiin
näihin toimintoihin olisimme pyytäneet nuorilta kirjallisen suostumuksen, kuten
teimme toiminnallisessa päivässä.

Jotkut nuoret harrastivat luontovalokuvaamista ja kaipasivat tukea sekä apua harrastukseensa. Nuoret kokivat, ettei heillä ollut tarpeeksi tietoa ja taitoa valokuvaamisesta.
Kavereiden löytyminen luotokuvauksen parista auttaisi monia harrastuksen kehittämisessä. Uuteen kulttuuriin sopeutuminen voi olla hidasta, jos maahanmuuttaja viettää
aikaa vain oman maan ihmisten kanssa. On hyvä, jos maahanmuuttajalla on kavereita
myös paikallisesta väestöstä (Ihalainen & Kettunen 2016,122). Sosiaalinen kanssakäyminen paikallisten ihmisten kanssa edesauttaa maahanmuuttajaa integroitumaan uuteen kotimaahansa.

Pieksämäellä toimii Pieksämäen kamerat ry, jossa on valokuvauksen harrastajia. Toimintaan mukaan meneminen ei vaadi, että omistaisi hienon järjestelmäkameran vaan
kuvia voi ottaa myös matkapuhelimella. Kameraseura lupaa, ettei kuvausvälineillä ole
väliä vaan keskitytään itse kuvaamiseen ja kuvaamisesta nauttimiseen. Pieksämäen
kameraseuraan liittyminen vahvistaisi varmasti nuoren kotoutumista. Seutuopisto järjestää myös valokuvaus- ja kuvankäsittelykursseja. Varmasti haasteena on, miten
nuorten harrastustoiveet saadaan näkyväksi ja harrastustarjonta saadaan kohtaamaan.

EETTISYYS TOIMINNASSA

Toiminnassa on hyvä ottaa huomioon ja tiedostaa erilaiset eettiset ongelmat. Haasteet
voidaan analysoida, jolloin pystytään hahmottamaan toiminnan suuntaviivat ja kehittämään moraaliset suuntaviivat. Eettiset ongelmat muodostuvat ihmisten välisessä toiminnassa sekä vuorovaikutuksessa ja voivat johtaa toiminnan sujumattomuuteen.
Tämä voisi näkyä ohjaajan epävarmuutena ja nuorten tyytymättömyytenä.
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Maahanmuuttajanuorten kanssa toimiessa tarvitaan monikulttuurisia valmiuksia, jotta
ohjaaja tuntee työssään varmuutta ja päästään parempaan lopputulokseen. Työskentelyn aikana ohjaaja ja maahanmuuttajanuori käyvät läpi samantyyppisiä oppimisprosesseja. (Kanaoja, A. ym. 2017, 327.) Alkuvaiheessa toimintaan saattaa sisältyä stressiä ja epävarmuutta, koska toiminta on uutta ja avoimuus vaatisi enemmän aikaa. Kielelliset vaikeudet ja kulttuurilliset erot tuovat toimintaan vielä oman haasteensa.

Monikulttuurisessa toiminnassa ennakkoluulot saadaan vähenemään, kun opitaan tuntemaan puolin ja toisin sekä opitaan asioita toisesta kulttuurista. Maahanmuuttajanuorten kanssa toimimisessa on hyvä lähteä liikkeelle oman Suomalaisuuden ja oman ajatusmaailman tarkastelusta (Novitsky 2016, 1).

Aluksi voi tuntua epävarmalta ja epämukavalta, mutta kun ajatusmaailma saadaan
kuntoon, niin toiminta palkitsee myös itseäkin. Molemmat osapuolet niin ohjaajat kuin
maahanmuuttajanuoretkin voivat pitää kiinni omasta kulttuuristaan, kunhan eivät
loukkaan toistensa oikeuksia (Novitsky 2016, 1). Ohjaajan tulee kunnioittaa maahanmuuttajanuorten ihmisoikeuksia (Heikkinen 2017, 11).

Luottamukselliseen toimintaan tarvitaan avoimuutta, vastavuoroisuutta, tasa-arvoisuutta, sitoutumista, rehellisyyttä, molemmin puolista luottamusta sekä pitkäjänteisyyttä (Novitsky 2016, 6). Mahdollisuuksien tasa-arvolla pyritään siihen, että kaikille
tarjotaan samanlaiset mahdollisuudet, vaikka lopputulos voi olla epätasa-arvoinen
(Ihalainen &Kettunen 2016, 69).

Ihmisarvot, ihmisoikeudet ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus ovat tärkeimmät eettiset
periaatteet, jolla voidaan helpottaa maahanmuuttajanuorten hyvän elämän toteutumista. Eettiset periaatteet sisältävät jokaisen ihmisen oikeuden ilmaista tunteitaan ja
mielipiteitään. Sen kautta mahdollistuu arvostava ja luottamuksellinen vuorovaikutus
ihmisten välille.

Kaikilla maahanmuuttajanuorilla on oma tarina sekä eletty elämä, joka vaikuttaa paljon tämän hetkiseen elämäntilanteeseen. He toimivat osana perhettä, yhteisöä ja yhteiskuntaa. Nuoret ovat saapuneet yksin Suomeen, jolloin perhe sekä vanha yhteisö
ovat jääneet vanhaan kotimaahan. He ovat elämäntilanteessa, jossa jokainen joutuu
totuttautumaan uuteen yhteiskuntaa ja sen mukana tuomiin haasteisiin.
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Kaikilla ihmisellä on itsemääräämisoikeus ja jokainen maahanmuuttajanuori tulee ottaa huomioon omana ainutlaatuisena kokonaisuutena. Nuorella on omat yksilölliset
vahvuudet ja heikkoudet. Nämä on huomioitava toiminnassa, toiminnan onnistumisen
kannalta. Ohjaajalta vaaditaan kypsyyttä ja harkintaa, jotka edesauttavat ohjaajan ammattitaitoa (Heikkinen 2017, 7). Arvot määräytyvät eettisten periaatteiden mukaan ja
ne ohjaavat toimintaa.

Maahanmuuttajanuorelle on tarjottava samanlaiset lähtökohdat tehtävässä suoriutumiseen. Ohjeet on pyrittävä antamaan selkeästi ja ymmärrettävästi. Me ohjaajat saimme
apua suomen kieltä osaavilta nuorilta vaikeasti ymmärrettävien sanojen tulkkaamiseen. Nuoret pystyivät jakamaan tietoa toisilleen, toimintaympäristö oli turvallinen ja
he saivat mahdollisuuden auttaa toinen toistaan. Ryhmän jäsenillä oli yhteisiä kokemuksia ja päämääriä, joiden käsittely on varmasti vahvistanut ryhmän toimintaa. Tämä
näkyi työskentelyn aikana periaatteella, ettei ketään jätetä yksin.

Eettisessä toiminnassa toiminta ei perustu vain tietoon ja kokemukseen. Eettinen harkinta on enemmän osa päättelyketjua, johon vaikuttavat tunteet, elämänkulku ja elämänkokemukset (Heikkinen 2017, 25). Empatian ja jämäkkyyden tasapaino on tärkeätä jokaisessa toiminnassa. Jokainen ihminen tulee hyväksyä sellaisena kuin on. Ohjaajana on pyrittävä olemaan ihminen ihmiselle. Tämä ei tarkoita sitä, että kaikki teot
tulisi hyväksyä, vaan jokaisen ihmisarvo tulee hyväksyä.

Olimme ottaneet nuorilta allekirjoitukset Diakin lomakkeeseen (Kirjallinen suostumus
opintokokonaisuuteen kuuluvan tehtävän hyödyntämisessä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa), jolloin saimme luvan käyttää valokuvia sekä vastauksia opinnäytetyöhön.

AMMATILLINEN KASVU

Opinnäytetyön parissa työskentely kasvatti meitä paljon. Työntekeminen on vaatinut
paljon aikaa ja monta kertaa olemme myös joutuneet tekemään asioita uudestaan.

33
Alussa Markku oli tekemässä opinnäytetyötä yksin ja yhteistyökumppani oli myös eri
Vaalijala. Ritan mukaan tulo muutti suunnitelmia toiseen suuntaan ja yhteistyö kumppaniksi valikoitui Seurakuntaopisto ja maahanmuuttajanuoret.

Suunnitelmien muuttuminen on vaatinut organisointitaitoja sekä muuntautumiskykyä.
Markulle maahanmuuttajanuoret olivat vieras asia, jotka toivat alussa haastetta toiminnan toteuttamiseen. Työskentelyn aikana hän ei tuonut sitä esille, vaan ajatustyöskentelyn hän teki itsekseen. Myöhemmin opinnäytetyöryhmän tapaamisessa Markku jakoi
ajatuksiaan muille ryhmäläisille, jolloin asiasta käytiin rakentavaa keskustelua paikalla
olleiden kanssa.

Rita koki työskentelyn maahanmuuttajanuorten kanssa alusta alkaen mielenkiintoiseksi ja olonsa kotoiseksi. Hänelle työskentely ryhmänohjaajana oli tuttua ja hän on
tottunut siihen, että ryhmässä tapahtuu lähes viikoittain muutoksia osanottajien vaihtumisesta johtuen. Hän tiedostaa myös oman työnsä kautta sen, että henkilödynamiikkaan vaikuttaa kulloisenkin toimintaympäristön oma kulttuuri. Sillä saattaa olla paljon
vaikutuksia siihen, kuinka ihmiset lähtevät toimimaan ryhmässä vai lähtevätkö ollenkaan. Varsinkin laitoksissa ihmiset käyttävät luonnostaan suojamekanismeja eli naamioita selviytyäkseen siinä kontekstissa. Siitäkin huolimatta uusia toimintoja kannattaa kokeilla käytännössä eikä antaa omien ennakko ajatuksen olla työskentelyn esteenä.

Työskentely aikataulu on tuottanut ongelmia, koska molemmat olemme työelämässä
ja työvuorot menivät usein ristiin. Aikatauluja jouduttiin sovittamaan niin työn, perheen, harrastusten sekä koulun mukaan ja kaikki tämä on tuonut omat haasteensa työskentelyyn.

Ammatillista kasvua on tapahtunut siinä, kun sai mahdollisuuden työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä. Kaikki asiat ei ole niin yksinkertaista kuin suomalaisten
kanssa työskennellessä. Suurin ongelma oli yhteisen kielen löytyminen, kun jouduimme käyttämään termejä, joita he eivät aluksi ymmärtämään. Monelle sanalle piti
yrittää keksiä joku suomenkielinen vastine, joka on helpommin ymmärrettävissä.

Työskentely opinnäytetyön parissa on kestänyt melkein kaksi vuotta ja se on opettanut
työskentelemään projektissa, jossa lähdettiin liikkeelle tyhjästä ja lopussa on valmis
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tuotos. Saatua tuotosta on mahdollista hyödyntää monen erilaisen asiakasryhmän
kanssa. Matka on ollut pitkä siitä, kun lähdettiin suunnitelmaan ja kehittämään Markun
ideaa, johon Rita toi mukanaan omat suunnitelmat. Suunta ei ole mennyt aina eteenpäin vaan olemme saaneet reflektoida useita eri kysymyksiä ja vaihtoehtoja. Työn keskeneräisyys vaivasi monta kertaa ja olimme usein epävarmoja, että tuleeko tästä koskaan valmista. Olemme molemmat tukeneet toinen toistamme koko työskentelyn ajan.

Jokaisella meistä on aina kehittymisen tarvetta eli kukaan ei ole valmis ja parempi niin,
koska muuten työskentely ja elämä olisi aika tylsää. Uusien asioiden oppiminen antaa
aina iloa elämään varsinkin, kun niissä on sopivasti haastetta ja saa kokea onnistumisen tunteita. Molemmille kertyi paljon tietoa ja taitoa toisten osaamisalueista, joten
voidaan sanoa, ettei tämä työ ollut pelkästään yksilöllinen prosessi vaan molempien
osaamisesta oli hyötyä. Markulla oli vuosien kokemus valokuvaamisesta, mutta tämä
työ antoi kuville uuden merkityksen ja käyttötarkoituksen. Meidän oli helppo työskennellä yhdessä, kun pystyimme antamaan toisille rakentavaa palautetta, joka auttoi viemään työtä eteenpäin. Maahanmuuttajanuorten ottamista kuvista sai myös itsekin voimaantumisen tunteen.

POHDINTA

Toimintaa oli tarkoitus jatkaa myös syksyllä, mutta nuorten koulusta valmistuminen
muutti toimintasuunnitelmaa. Olimme ajatelleet, että teetättäisimme nuorten ottamista
luontokuvista paperiset kuvat. Kuvat olisi laitettu esille koulun tiloihin kaikkien nähtäville tai niistä olisi järjestetty näyttely, joka olisi tuonut toiminnalle näkyvyyttä. Luovuimme kuitenkin ideasta, koska osa nuorista vaihtoi paikkakuntaa tulevan kesäloman
jälkeen.

Toiminnallinen päivä sattui kesälomaa edeltävälle viikolle eikä siinä vaiheessa olisi
ollut mahdollista järjestää näyttelyä. Kuviin olisimme voineet palata uudelleen nuorten
kanssa ja verrata kuvien herättämiä ajatuksia. Se olisi ollut kiinnostavaa, että olisiko
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kuvat herättäneet samanlaisia ajatuksia kuin keväällä. Vaikuttaako vuodenaika kuvien
tulkintaa, antaako keväällä luonnon herääminen enemmän toivoa kuin syksy.

Luontoon meneminen muuttaa niin maahanmuuttajanuoria kuin ohjaajiakin. Erilainen
ympäristö tuo ihmisestä esille uudenlaisia piirteitä, koska ihmisen puolustusmekanismit eli naamioit tippuvat pois. Ohjaajan ja ohjattavan suhteet muuttuvat avoimemmaksi, tulee mahdollisuus keskustella asioita, joista nuoret eivät välttämättä muuten
puhuisi.

Yhdessä voidaan pohtia työ- ja koulutuspaikkoja, oppia tunnistamaan nuorten erilaisia
piirteitä ja ominaisuuksia. Omia tavoitteita on, erilaisten ihmisten kohtaaminen sekä
löytää asiakkaista vahvuuksia, joita voi vahvistaa luontovalokuvauksen avulla. Valokuvaaminen sekä tutusta toimintaympäristöstä pois lähteminen ohjaa osallistujia luonnostaan vapautumaan ja avautumaan oman elämänsä merkityksellisistä asioista. Tämä
kaikki tapahtuu luonnollisesti omalla painollaan.

Työskentelyn aikana suurimman haasteen loi yhteisen kielen löytyminen, mutta onneksi suurimmissa pulmatilanteissa saimme apua toisilta maahanmuuttajanuorilta.
Olisimme myös voineet luetuttaa kysymyslomakkeen pitempää Suomessa olleella
maahanmuuttajalla tai nuorten opettajalla, jolloin olisimme voineet välttyä väärinymmärryksiltä ja saaneet tilanteen sujumaan jouheammin. Kokonaisuudessaan selvisimme toiminnallisesta päivästä omasta mielestämme hyvin. Kaikista haasteista huolimatta saimme onnistumaan mukavan sekä eritysesti erilaisen päivän.

Nuorten toiminta oli aktiivista luokassa. Sitä emme voi tietää, miten he toimivat ulkona kuvia ottaessa eli kulkivatko yksin vai ryhmässä etsiessä omaa mielipaikkaa.
Toiminnan järjestäminen luonnon keskellä olisi antanut enemmän mahdollisuuksia
erilaisten luontokuvien ottamiseen. Seurakuntaopiston lähiseutu antoi myös hyviä
mahdollisuuksia mielipaikan löytymiseen. Toisaalta jos toiminta olisi toteutettu luonnossa olisi kuva asuntolasta jäänyt ottamatta ja siitä saadut palautteet kuulematta.

Toiminnan aikana saimme mahdollisuuden ohjata erilaista ryhmää, kuin mihin olimme
tottuneet. Uudet haasteet ja kokemukset opettivat myös meitä ohjaajia. Toimintaa järjestäessä on huomioitava, että jokainen nuori on erilainen omine tavoitteineen ja elämäntilanteineen. Ohjaajan roolissa on mietittävä ja käytävä avointa keskustelua, miten
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toiminnasta saadaan haastavaa, että nuoret innostuvat ja tulevat mukaan jatkossakin.
Toisaalta haasteita ei saa olla liikaa, ettei siitä tule kynnyskysymystä kenellekään osallistujalle.

Suomen neljä vuodenaikaa antaa mahdollisuuden erilasiin olosuhteisiin ja maisemiin.
Jokainen vuodenaika antaa myös lukemattomia erilaisia toimintamahdollisuuksia
luonnossa liikkumiseen ja erilaisten mielipaikkojen löytymiseen. Luontovalokuvausta
voi jatkaa monen asian tiimoilta, jos asiakkaalta löytyy mielenkiintoa voi siirtyä vaikkapa lintukuvauksen pariin.

Toiminnan jatkuvuuden kannalta on hyvä miettiä ja raportoida, miten toiminta on onnistunut käytännössä ja mitä voidaan kehittää tai tarvittaessa lopettaa. Uutta toimintaa
toteuttaessa on hyvä seurata ja arvioida toiminnan onnistumista koko prosessin ajan.
Reflektion avulla voidaan puntaroida omia ajatuksia ulkoapäin tuleviin ajatuksiin ja
sitä kautta saada toimintaan uusia ideoita.

Sitä emme tiedä, tuleeko Seurakuntaopisto käyttämään kyseistä menetelmää tulevien
maahanmuuttajanuorten kanssa, mutta ideaa kannattaisi varmasti jalostaa ja kokeilla
erilaisia vaihtoehtoja. Menetelmän käyttäminen on mahdollista opiskelemalla alaan
liittyvää kirjallisuutta tai käymällä alan koulutuksissa. Ohjaajalla olisi hyvä olla omaa
mielenkiintoa luontoon ja luontovalokuvaamiseen, ettei toiminta ole väkinäistä. Asiaan perehtymisen jälkeen on mahdollista lähteä toteuttamaan valokuvausta luonnossa.

Luonto ja luontokuvat herättävät paljon erilaisia muistoja, ajatuksia ja tuntemuksia
katsojassa. Omalla eletyllä elämällä on suuri vaikutus siihen, missä on hyvä olla ja
mitä tunteita kuva herättää. Uudelleen kasvu ja kukkiminen antaa toivoa huomiseen,
mutta esimerkiksi vesi voi tuoda pintaa huonoja muistoja, jotka nousevat mieleen aina
veden äärellä. Kevät oli varmaan nostanut nuorten tunteita pintaa, koska aika monessa
kuvassa esille nousi rakkaus ja rakastuminen. Olihan koulu loppumassa ja kesäloma
alkamassa.

Kaikille asiakkaille ei sovi samalaiset luontomenetelmät. Osa asiakkaista haluaa toimintaa ja virikkeitä jotkut taas haluavat rauhoittua ja rentoutua. Mikään toiminta ei ole
yleispätevä vaan keinoja on osattava soveltaa tarpeen mukaan. On myös asiakkaita,
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jotka kokevat luonnon pelottavana eivätkä arvosta luontoa. Tällöin on haastavaa tai
jopa mahdotonta toteuttaa Green Care -toimintaa.

Green Care -toiminta antaa sosiaali- ja terveysalalle uusia mahdollisuuksia ja ideoita,
joita voidaan käyttää erilaisissa asiakastyöskentelyissä, hoitomuodoissa ja hoitoympäristöissä. Green Care -toimintaa voidaan kehittää osana sosiaali- ja terveyspalvelua tai
matkailu- ja virkistystoimintana. Toiminta mahdollisuuksien kenttä on laaja, kun vain
osataan hyödyntää kaikki mahdollisuudet.
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LIITE 1. Kyselylomake

Voimaannuttava luontovalokuvaus (greencare)
Luontohoiva ja –voima
Markku Lyyra z36996
Rita Virtanen z34896

1. Millaisia tuntemuksia kuva / paikka herätti?

2. Millaisia ajatuksia?

3. Millaisia hyvinvointivaikutuksia luonnolla / luontokuvalla on?

4. Mitkä elementit tekevät luontokuvasta rauhoittavan? Vesi, lumi, aurinko, ruoho, kesä, talvi….

5. Miten toimintaa voidaan kehittää paremmaksi?
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LIITE 2. Valokuvat
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