
 

 

 

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU 

Sosiaalialan koulutusohjelma / sosionomi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ida Vainio 

 

UUTISAIHEISEN RYHMÄN SOVELTUVUUS VIRE-TALON MIELENTERVE-

YSKUNTOUTUJILLE 

 

Opinnäytetyö 2013 

 

 

 

 



  

 

 

TIIVISTELMÄ 

 

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU 

Sosiaalialan koulutusohjelma 

 

VAINIO, IDA Uutisaiheisen ryhmän soveltuvuus Vire-talon mielenterve-

yskuntoutujille  

Opinnäytetyö 37 sivua + 4 liitesivua 

Työn ohjaaja lehtori Merja Nurmi 

Toimeksiantaja Parik-säätiö/ Vire-talo 

Joulukuu 2013 

Avainsanat ryhmätoiminta, kuntoutuminen, osallisuus, voimaantumi-

nen. 

 

Opinnäytetyö on Parik-säätiölle tehty toiminnallinen kehittämistyö, jonka tarkoitukse-

na oli kehittää uusi keskusteluryhmä mielenterveyskuntoutujille kuntoutumisyksikkö 

Vire-talolle ja kokeilla sen soveltuvuutta käytännössä. Ryhmä kehittyi uutisten ympä-

rille aiheen helpon lähestyttävyyden ja laaja-alaisuuden vuoksi. Ryhmän pitkäkestoi-

siksi tavoitteiksi muotoutuivat osallisuuden lisääminen, yhteiskuntaan liittyminen ja 

voimaantuminen, jotka kuuluvat Vire-talon kantaviin tavoitteisiin. Soveltuvuutta mi-

tattiin kvalitatiivisen tutkimuksen keinoin, käyttäen aineistonkeruumenetelmänä kahta 

eri kyselylomaketta ja ryhmänohjaajan havaintopäiväkirjaa.  

Ryhmä toteutettiin keväällä 2013 Kouvolan Vire-talolla. Ryhmä kokoontui kerran vii-

kossa yhteensä kahdeksan kertaa, ja näiden kertojen aikana osallistujia oli yhteensä 

32. Ryhmä oli muodoltaan avoin, eli asiakkaiden vaihtuvuus oli suurta. Neljä ensim-

mäistä kertaa koostuivat uutisista keskustelemisesta ja leikkimielisestä äänestämisestä 

siitä, oliko uutinen hyvä vai huono. Neljä jälkimmäistä kertaa taas pyrkivät laajenta-

maan ryhmän sisältöä ja kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja ryhmän toteuttamiseksi. 

Näillä kerroilla ryhmässä käytiin tutustumassa Kouvolan Sanomiin, tutustuttiin uutis-

kuviin, valokuvattiin lukijan kuvia Kouvolan Sanomiin ja kirjoitettiin artikkeli Vire-

talon omaan Virne-lehteen. 

Tutkimuksen mukaan ryhmään osallistuneet asiakkaat pitivät uudesta ryhmästä ja toi-

vovat toiminnan jatkuvan tulevaisuudessakin. Tulokset antoivat myös viitteitä siitä, et-

tä ryhmän pitkäkestoisia tavoitteita voidaan saavuttaa kokeillun toiminnan avulla. Saa-

tujen tulosten pohjalta kehitettiin myös malli, jonka avulla ryhmää suositellaan tule-

vaisuudessa toteutettavan. Suosituksen mukaan ryhmää tulisi toteuttaa kokeillussa 

keskusteluun ja uutisista äänestämiseen perustuvassa muodossa, sillä se soveltuu 

kaikkein parhaiten eritasoisille asiakkaille, mahdollistaen silti ryhmälle asetettujen ta-

voitteiden saavuttamisen. 
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This study was a development work commissioned by Parik Foundation. Its purpose 

was to develop a new conversational group for mental health rehabilitants in rehabili-

tation unit Vire House and to trial its suitability for them. The group’s theme was 

formed around the news because it was an easy subject to approach and news offers 

something for everyone. Long-term objectives of the group were set to be enhance-

ment of participating, empowerment, and becoming a part of society, which all are the 

goals of activities in Vire House. The study was carried out by a qualitative research 

using two questionnaires and an observation diary as methods of gathering informa-

tion. 

The group was executed in spring 2013 in Vire House of Kouvola. The group gath-

ered once a week in eight weeks period and during those meetings the group had 32 

participants. Because of the group’s open form the customers taking part in the activ-

ity changed often. First four group meetings consisted of a playful voting of the news 

whether it was good or bad, and of conversations about the same news. The idea of  

four other meetings was to expand the experience and find out other ways of execut-

ing the group by going for a tour in Kouvolan Sanomat Magazine, learning about pic-

tures in newspapers, taking pictures for a newspaper and by writing an article in Vire 

House own magazine, Virne. 

The study proves that the customers who participated in the group enjoyed their ex-

perience and wished for the continuing of the group. The study also indicates that the 

long-term objectives of the group can be reached by the tested activity. Operational 

model was also created based on the study. This model recommends the group to be 

executed in its original form that was based on talking about news and voting on them. 

Reason for this is that the study showed it to be the most suitable activity to take part 

in, no matter the level of one’s performance, still enabling the group to achieve its 

original goals. 
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1 JOHDANTO 

Sain idean opinnäytetyön aiheeksi ollessani harjoittelussa Vire-talolla syksyllä 2012. 

Vire-talo on yhteisöllinen tapaamispaikka mielenterveyskuntoutujille, ja talon toimin-

taan kuluu monenlaisia toiminnallisia ryhmiä, mutta ainuttakaan keskusteluryhmää ei 

tuolloin ollut aktiivisena. Huomasin tässä mahdollisuuden kehittämiseen, ja myö-

hemmin ajatus muovautui opinnäytetyöksi. Ryhmää suunnitellessani alkuperäisenä 

ajatuksena oli tuottaa uusi ja ajankohtainen keskusteluryhmä, johon mielenterveys-

kuntoutujien olisi helppo osallistua tasosta riippumatta. Tuolloin televisiossa pyörinyt 

viihdeohjelma ”Hyvät ja huonot uutiset” tuntui sisältävän kaiken tarvittavan, joten 

aloin kehitellä ryhmää kyseisen formaatin ympärille. Suunnittelun myötä ryhmän si-

sältö laajeni kattamaan myös muunlaisia ryhmäkertoja. Ideastani kiinnostuttiin Vire-

talolla ja sopimus ryhmän toteuttamisesta opinnäytetyönä allekirjoitettiin keväällä 

2013. Ajatuksena oli, että jos uusi ryhmä olisi menestys, se voitaisiin ottaa osaksi 

ryhmätarjontaa. 

Ryhmä sai nimensä viihdeohjelmalta ja tavoitteensa Vire-talolta. Ryhmän tavoitteiksi 

muodostuivat osallisuuden lisääminen, voimaantuminen, yhteiskuntaan liittyminen ja 

medialukutaidon lisääntyminen. Opinnäytetyön tavoitteena ei kuitenkaan niinkään ol-

lut todistaa ryhmän tavoitteiden saavuttamista kuin selvittää, sopiko suunniteltu ryhmä 

Vire-talon asiakkaille. Ryhmän toimintaa kokeiltiin Kouvolan Vire-talolla kerran vii-

kossa kahdeksan viikon ajan keväällä 2013. Asiakkailla oli läpi prosessin mahdolli-

suus vaikuttaa ryhmän sisältöön. Käytännössä toteutuneista kerroista neljä perustui 

Hyvät ja huonot uutiset -formaattiin; jolloin ryhmä keskusteli ennalta valituista uuti-

sista ja jokainen sai äänestää, pitikö uutista hyvänä vai huonona. Muiden kertojen oh-

jelmat koostuivat tutustumiskäynnistä Kouvolan Sanomiin, uutiskuvatehtävistä, Kou-

volan Sanomiin valokuvaamisesta, ja artikkelin työstämisestä Vire-talon Virne-

lehteen.  

Kvalitatiiviseen tutkimukseen tarvittavan tietopohjan keräsin kyselylomakkeiden ja 

havaintopäiväkirjan avulla. Asiakkaat saivat täyttää jokaisen ryhmäkerran lopuksi ky-

selylomakkeen, jossa kartoitettiin mielipidettä aktiviteetin kiinnostavuudesta ja osal-

listavuudesta sekä tarjottiin mahdollisuutta vaikuttaa ryhmän sisältöön. Toinen kysely-

lomake tuli asiakkaiden täytettäväksi ryhmäkokeilun loputtua ja sen tarkoitus oli kar-

toittaa ryhmän vaikutuksia sekä sitä, haluavatko asiakkaat ryhmän jatkuvan tulevai-
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suudessakin. Havaintopäiväkirja pyrki selvittämään, toteutuvatko opinnäytetyölle ja 

ryhmälle asetetut tavoitteet. 

2 TAUSTA JA TIETOPERUSTA 

Tässä luvussa kuvaan taustana Vire-talon toimintaa ja sen perusteita, sillä suunnittelin 

Hyvät ja huonot uutiset -ryhmän varta vasten kyseistä yksikköä varten. Eli Vire-talo 

on se pohja, jolle tätä opinnäytetyötä on lähdetty rakentamaan, mikä näkyy esimerkik-

si ryhmämuodon valikoitumisena, josta kerron heti Vire-toiminta kokonaisuuden jäl-

keen. Tämän lisäksi kuvaan tietoperustana osallisuutta ja voimaantumista, sillä ne ovat 

ryhmän kantavat tavoitteet. Lisäksi kuvaan sitä, millaisia haasteita mielenterveyshäiri-

öt voivat tuoda ryhmätilanteisiin. Lukuun 2.6 olen koonnut ohjeita, kuinka ryhmää oh-

jatessa ryhmää voi kannustaa ja kuinka mahdollisia ongelmia voidaan ennaltaehkäistä 

tai hoitaa. 

2.1 Vire-toiminta  

Vire-toiminta on osa Parik-säätiön kuntoutustoimintaa mielenterveyskuntoutujille. Pa-

rik-säätiö on vuonna 2001 perustettu yksityinen työhönvalmennussäätiö. Säätiötä oli-

vat tuolloin perustamassa Kouvolan kaupunki, Kuusankosken kaupunki, Hengitysliitto 

Heli, Mielenterveysyhdistys Pohjatuuli, Kouvolan seudun Invalidit, Kuusankosken in-

validit ja tuolloinen Kymenlaakson Erityishuollon kuntayhtymä. Parik-säätiöön yhdis-

tettiin aiemmin erillisinä toimineita kyseisten perustajien työpajoja ja –keskuksia. Sää-

tiön toimielimiä ovat valtuuskunta ja hallitus, jotka koostuvat perustajajäsenistön 

edustajista. Toimitusjohtaja vastaa operatiivisesta johdosta, ja hänen tukenaan ovat 

johtoryhmä ja laajennettu johtoryhmä. Parik-säätiö järjestää ja kehittää työhönval-

mennus,- koulutus,- ja kuntoutuspalveluita sekä sosiaalihuollon alaista työtoimintaa 

henkilöille, jotka tarvitsevat tilapäistä tai pysyvää tukea työn tekemiseen tai työllisty-

miseen. Parik-säätiö myy palveluitaan esim. työhallinnolle ja Kelalle ostopalveluina ja 

kaupungille kumppanuussopimuksella. Tuotannollisen toiminnan ansiosta säätiöllä on 

myös liikeasiakkaita, mikä tukee ja mahdollistaa eri palveluiden tuottamisen. (Hilska 

2013.) Vire-talo on yksi Parik-säätiön kahdeksasta valmennusyksiköstä, ja sen toimin-

ta kuuluu kuntoutumisen toimintalinjaan (Vire-toiminta 2013).  
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Mielenterveyskuntoutujille suunnattu Vire-toiminta on kuntouttavaa, vapaaehtoisuu-

teen perustuvaa toimintaa. Vire-toimintaa järjestetään Kouvolassa ja Kuusankoskella. 

Kouvolan Vire-talolla on kaksi ohjaajaa ja Kuusankosken talolla yksi.  Osallistumi-

seen ei vaadita lähetettä, joten asiakkaat ohjautuvat Vire-taloille useita eri reittejä. 

Asumisyksiköt, psykiatrian poliklinikka ja tuetut asumispalvelut ohjaavat asiakkaita 

Vire-toiminnan piiriin ja toisinaan asiakkaat saattavat ottaa itse yhteyttä kuultuaan 

toiminnasta muilta asiakkailta. Toimintaan osallistuvien asiakkaiden toimintakyky 

vaihtelee suuresti, mistä kertoo se, että osa heistä asuu laitoksissa ja osa lähes täysin 

itsenäisesti. Vire-talot tekevät yhteistyötä psykiatrian poliklinikan ja tuetun asumisen 

palveluiden kanssa myös yhteisissä ryhmissä. (Hilska 2013.) Vire-talo ei ole hoito-

paikka, mistä kertoo esimerkiksi se, että ohjaajat eivät tiedä asiakkaiden diagnooseja. 

Vire-toiminnan avulla tarjotaan mielenterveyskuntoutujille tukea ajankäyttöön ja ar-

jenhallintaan sekä kannustetaan keskittymään voimavaroihin heikkouksien sijaan. 

Toiminnan tarkoituksena on vahvistaa kuntoutumismotivaatiota ja tarjota mahdolli-

suus testata omia kykyjä ja taitoja turvallisessa ympäristössä. Talojen toimintaa sekä 

suunnitellaan että toteutetaan yhdessä asiakkaiden kanssa, eli toiminta on osallistavaa. 

Vapaan oleilun, kahvittelun ja seurustelun lisäksi Vire-talot tarjoavat asiakkailleen 

mahdollisuuden osallistua erilaisiin kursseihin sekä ryhmiin. Tarjolla on mm. ko-

dinaskareita, kuten ruoanlaittoa ja siivousta, kahvilanpitoa, liikuntaa sekä luovuutta ja 

kädentaitoja kehittävää toimintaa. Toimintaa toteutetaan myös talon ulkopuolella mm. 

erilaisina opintomatkoina, tutustumiskäynteinä, retkinä ja teatteri- sekä konserttimat-

koina. (Vire-toiminta 2013.) Jokainen asiakas osallistuu itselleen sopivalla tavalla Vi-

re-toimintaan. Toiset käyvät päivittäin, toiset kerran vuodessa ja osa haluaa osallistua 

monenlaiseen Vire-talolla järjestettyyn toimintaan, kun taas toisille sopii paremmin 

kahvittelu ja lehden lukeminen. Vire-toiminta muistuttaa työpainotteista Klubitalo jä-

senyhteisömallia, mutta Vire-toiminta painottuu enemmän ryhmätoimintaan kuin työ-

tehtäviin (ks. Koskisuu 2004, 198 – 199). 

Uusi ryhmä toteutettiin Kouvolan toimipisteellä, kauniilla Kaunisnurmen alueella, 

osoitteessa Eräpolku 16. Talossa on todella hyvät tilat monipuoliseen toiminnan jär-

jestämiseen. Alakerrassa on kahvilan lisäksi isot käsityötilat ja kaksi pienempää huo-

netta, joista toinen toimii olohuoneena ja toinen on varattu biljardipöydälle. Hyvät ja 

huonot uutiset -ryhmä kokoontui Vire-talolla kahdessa eri tilassa, alakerrassa sijaitse-

vassa olohuoneessa sekä yläkerran kokoustiloissa. Molemmat tilat saa helposti suljet-
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tua niin, että ulkopuoliset eivät pääse häiritsemään ryhmän kulkua. Alakerran tilat 

ovat kodinomaisemmat sohvineen ja muine huonekaluineen, kun taas yläkerran tilat 

ovat avarat. Siellä kokoonnuimme pitkän pöydän ääreen.  Yläkerrassa on kokoushuo-

neen lisäksi asiakkaiden ja työntekijöiden yhteisessä käytössä oleva keittiö. Autotallis-

sa on lisäksi musisointitilat Vire-talon omalle bändille, Vireen virtuooseille. Oman 

bändin lisäksi Vire-taloilla on myös oma lehti, Virne. Virnettä suunnittelevat ja toimit-

tavat Vire-talon asiakkaat ohjaajien avustuksella ja lehti on ilmestynyt syksystä 2003 

lähtien neljä kertaa vuodessa. Lehti koostuu yleensä haastatteluista, runoista, pul-

masivuista, asiakkaiden harrastuksista tai kiinnostuksen kohteista kertovista artikke-

leista ja Vire-toimintaa kuvaavista jutuista. Virneessä kaikki asiakkaat voivat tuoda 

esille omia ajatuksiaan ja osaamistaan. Asiakkaista koostuva toimituskunta kokoontuu 

yleensä suunnittelemaan päätoimittajan kanssa lehden sisältöä, ja lehti myös kootaan 

sekä viimeistellään yhdessä. Virneen tekemiseen saavat osallistua kaikki omien voi-

mavarojen ja taitojen mukaan. (Vire-talon ryhmien tavoitteet 2013.) Lähes kaikki Vi-

re-talon ryhmät ovat avoimia, ja niihin saa osallistua omien voimavarojen mukaan. 

Ryhmät koostuvatkin yleensä sekä vakiokävijöistä että paikalla sattumalta olleista asi-

akkaista, jotka innostuvat osallistumaan tarjolla olevaan toimintaan. 

2.2 Ryhmän muoto 

Käytännön syiden sanelemana ryhmän rakenteeksi valikoitui avoin ryhmä. Jokin tii-

viimpi rakenne olisi muutoin voinut olla varteenotettava vaihtoehto, mutta opintojeni 

takia ryhmä ei voinut kokoontua joka viikko samaan aikaan. Lisäksi suurin osa Vire-

talon ryhmistä on muutenkin muodoltaan avoimia, joten valinta tuntui luontevalta. 

Avoin ryhmä sopi tilanteeseen, sillä siihen saattoivat osallistua kaikki kulloinkin läsnä 

olevat halukkaat asiakkaat. Avoimen ryhmän periaatteisiin kuuluu, että ryhmän jäse-

net saattavat vaihtua kertojen välillä jopa kokonaan, eikä osallistujilta vaadittu sitou-

tumista ryhmään (ks. Kaukkila & Lehtonen 2008, 17). Tästä syystä ryhmä tuskin ke-

hittyy muodostumisvaihetta pidemmälle (ks. Niemistö 2002, 167). Vaihtuvuuden ja 

ryhmän keskustelevan luonteen takia on tärkeää, että ryhmässä ei ole liikaa jäseniä 

vaan kyseessä on pienryhmä. Pienryhmiksi mielletään yleensä ryhmät, joissa on 5-12 

jäsentä. Tällaisten ryhmien kiinteys eli koheesio on yleensä suurempi kuin ryhmien, 

joissa on enemmän jäseniä. Koheesiolla on positiivinen, ja negatiivinen ulottuvuus. 

Positiivisesti se voidaan nähdä yhteishenkeä synnyttävänä voimana ja negatiiviseen 
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kääntyessään koheesio voi luoda ryhmäpainetta. (Niemistö 2002, 57.) Ryhmäpainetta 

tuskin kuitenkaan pääsee syntymään, sillä ryhmä on avoin ja ryhmän jäsenet vaihtuvat 

säännöllisesti. Pienryhmä toivottavasti mahdollistaa yhteishengen nopean muodostu-

misen jokaisella ryhmäkerralla. Yhteishengen syntyä helpottanee se, että kaikki ryh-

mäläiset joko tietävät tai tuntevat toisensa ennakkoon Vire-talolta. 

2.3 Ryhmä osallisuuden mahdollistajana 

Sosiaali- ja terveysministeriö on määritellyt osallisuuden seuraavalla tavalla: ”osalli-

suus merkitsee mukanaoloa, vaikuttamista sekä huolenpitoa ja yhteisesti rakennetusta 

hyvinvoinnista osalliseksi pääsemistä” (STM 2012). Osallisuutta pidetään merkittävä-

nä arvona, sillä tutkimuksien mukaan kuntoutujat haluavat elää tavallista elämää ja ar-

kea sekä tehdä samoja asioita kuin kaikki muutkin (Koskisuu 2004, 54). Mielenter-

veyden sairaus voi kuitenkin vaikuttaa ihmisen aloitekykyyn, kykyyn solmia ja ylläpi-

tää sosiaalisia suhteita sekä rohkeuteen ja mahdollisuuksiin osallistua yhteiskunnan ja 

yhteisöjen toimintaan (Laitila 2009). Tästä syystä osallisuuden tukeminen on tärkeä 

osa mielenterveyskuntoutujien kuntoutumisprosessia. Vertaisryhmässä toimiminen 

mahdollistaa osallisuuden lisäksi myös sosiaalisten taitojen harjoittelemisen. Osalli-

suuden lisääntyminen mielenterveyskuntoutujan elämässä voi parantaa yksilön itse-

tuntoa ja kokemusta elämänhallinnasta (Laitila 2010, 18). Osallisuuskokemus voi 

myös tukea yhteiskuntaan integroitumista ja vähentää stigmatisoitumista eli leimaan-

tumista (Truman & Raine 2002 Laitilan (2010, 18) mukaan). Osallisuuden lisäämiseen 

ryhmä pyrkii siten, että ryhmän jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa välittömästi ryh-

män toimintaan, samoin kuin seuraaviin ryhmäkertoihin. Tarkoitus on pyrkiä siihen, 

että asiakkaiden ideoille annetaan ryhmän aikana tilaa luomalla tilanteita, joissa mieli-

piteen ilmaiseminen on helppoa. Lisäksi kannustava tarttuminen asiakkaiden uusiin 

ideoihin ja niiden toteuttaminen käytännössä ovat osallistavina menetelminä käytössä 

tässä ryhmässä. Uutisten valikoituminen ryhmän keskiöön liittyy myös osallisuuteen. 

Ollakseen osa yhteiskuntaa ja osallistuakseen sen tapahtumiin on yksilön tiedettävä, 

mitä siellä tapahtuu. Uutisista voi myös saada tietoa itselle tärkeistä asioista ajankoh-

taisesti, mikä antaa mahdollisuuden reagoida niihin ja vaikuttaa. Jos asiakkaille tärkeä 

aihe nousisi esiin ryhmässä, häntä voitaisiin kannustaa ja auttaa ottamaan kantaa sekä 

vaikuttamaan asiaan. 
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2.4 Voimaantuminen ryhmässä 

Voimaantuminen tarkoittaa yksilön omien voimavarojen löytämistä ja vastuun otta-

mista omasta elämästä (Mitä voimaantuminen tarkoittaa? 2013). Voimaantumisessa 

yksilön toimintakyky vahvistuu, mikä käytännössä tarkoittaa elämänhallinnan, osalli-

suuden ja toimintaedellytysten vahvistumista. Prosessi käynnistyy tunteen ja luotta-

muksen tasolla ja voimaantuminen ilmenee parantuneena itsetuntona ja kykynä asettaa 

sekä saavuttaa päämääriä. Voimaantuneen yksilön sisäinen voimantunne luo toiveik-

kuutta tulevaisuuteen ja tuntuu elämänhallintana ja voimantunteena. Voimaantuminen 

ei kuitenkaan ole pysyvä olotila, vaan sen kokemus voi vaihdella ajan ja paikan mu-

kaan, eikä voimaantunut ihminen ole kaikkivoipa, vaan tietoinen omista hyvistä ja ke-

hittämistä vaativista puolistaan. Toisin sanoen voimaantunut yksilö on sinut itsensä 

kanssa. (Lämsä 2011, 121 - 122.) Siitonen (1999) on todennut, että voimaantuminen 

on yksi mielen hyvinvoinnin voimavaroista ja siksi sen mahdollistaminen mielenter-

veyskuntoutujille tarkoitetussa ryhmässä erityisen tärkeää (Lankisen 2011, 11 mu-

kaan). 

Laajemmin ajateltuna Adams (2008) pitää voimaantumista niin yksilöiden kuin ryh-

mien ja yhteisöjenkin kykynä kontrolloida olosuhteitaan, käyttää valtaa ja saavuttaa 

asettamiaan päämääriä. Tähän liittyvät myös prosessit, joiden avulla ihmiset voivat 

joko yksin tai yhdessä auttaa maksimoimaan elämänlaatuaan. (Mäkisen, Raatikaisen, 

Rahikan & Saarnion 2009, 132 – 133 mukaan.) Voimaantuminen on prosessi, jota ei 

voi kenessäkään väkisin käynnistää, mutta jota voi edistää ja tukea. Henkilökohtaisena 

ja sosiaalisena prosessina siihen voivat vaikuttaa ympäristön olot, kuten valinnanva-

paus ja turvallinen ilmapiiri. (Mäkinen ym. 2009, 133.) Positiivisessa, hyväksyvässä ja 

kannustavassa ilmapiirissä voi olla helpompi kokeilla vaikuttamista, pienessä tai suu-

ressa mittakaavassa. Tällöin luottamuksellisen ja turvallisen ilmapiirin luominen voi-

maantumista tukevassa ryhmässä on äärimmäisen tärkeää. Ryhmässä ohjaajan rooli 

voimaantumisen tukijana on erityisen oleellinen (Lankinen 2011, 11). Tiedostava oh-

jaaja voi luoda ympäristön, jossa on turvallista olla oma itsensä ja ilmaista tunteitaan 

avoimesti. Vuorovaikutustilanteista saatu palaute antaa välineitä realististen päämääri-

en asettamiseen ja kannustaminen sekä kehuminen itseluottamusta omaan tekemiseen. 

Myös luovuutta tukevat menetelmät ja vertaisryhmässä saadut kokemukset edesautta-
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vat ryhmässä voimaantumista. Tärkeää on huomioida myös se, että toimintaan osallis-

tumisen on oltava vapaaehtoista, jotta voi voimaantua. (Lankinen 2011, 11 – 12.) 

2.5 Mielenterveyskuntoutujat ryhmän jäseninä 

Kuntoutuspalveluiden käyttäjistä käytetään rinnakkain useita ilmaisuja, joita ovat 

asiakas, potilas ja kuntoutuja. Potilas termiä käytetään terveydenhuollon puolella, kun 

taas asiakas ja kuntoutuja ovat tutumpia termejä sosiaalipuolella. Mielenterveyskun-

toutuja-nimitys viittaa mielenterveyskuntoutuspalvelun hakijaan, tarvitsijaan ja käyttä-

jään. Mielenterveyskuntoutuja sisältää aktiivisemman rooli kuin termi asiakas. Termiä 

”mielenterveyskuntoutuja” pidetään hyvänä, sillä se muistuttaa siitä, että kuntoutus-

palvelun käyttäjä on itsenäinen toimija, jolla on tärkeä rooli kuntoutuksen tavoitteiden 

savuttamisessa. (Härkäpää & Järvikoski 2005, 152.) Mielenterveydelliset häiriöt vai-

kuttavat useimmiten laajasti yksilön elämään, tunteisiin ja toimintaan. Emotionaalisten 

ongelmien lisäksi sairastunut voi kärsiä myös kognitiivisista häiriöistä. Toiset oireile-

vat vain sairauden aktiivivaiheessa, kun taas toisilla ongelmat ovat jatkuvia. Mielen-

terveydellisestä sairaudesta kärsivän henkilön voi olla vaikea keskittyä, ajatella selväs-

ti ja muistaa asioita. (Medelia & Revheim 2002, 5.)  

Vaikka mielenterveyskuntoutuja olisikin sitoutunut kuntoutukseensa, hän ei välttämät-

tä ole valmis tai halukas osallistumaan johonkin tiettyyn tarjolla olevaan kuntoutus-

palveluun tai kuntoutusmuotoon. Vaikka ihminen olisikin valmis muutokseen, hän ei 

välttämättä ole valmis hakemaan muutosta tarjotusta paikasta tai toimimaan tietyn työ-

ryhmän kanssa tietyillä ehdoilla. Myös se, millainen työskentelytapa toimii kenellekin, 

vaihtelee. Toisille sopii strukturoitu ja selkeärajainen työskentelytapa, kun taas toiset 

tarvitsevat enemmän vapautta.  Valmiuden ja halukkuuden puute ei aina liity motivaa-

tio-ongelmiin, vaan voi olla, että kuntoutuja ei usko työntekijän kykenevän tukemaan 

häntä tavoitteissaan, tai tarjottu toimintatapa ei tunnu asiakkaasta kiinnostavalle (Kos-

kisuu 2004, 95–96.) Näin ollen ketään ei kannata liiaksi painostaa osallistumaan ryh-

män toimintaan, vaan kuntoutujalla pitää olla selvää valinnan mahdollisuus. Ohjaajal-

la on myös hyvä olla silmää sille, ketkä tarvitsevat motivointia ja keille ryhmä ei sovi. 

Kaikki mielenterveyshäiriöistä kuntoutuvat saavat käydä Vire-talolla. Siellä ei kysellä 

diagnooseja eikä keskitytä sairaudenkuviin. Niinpä myös asiakkaiden toimintakyvyn 

tasot ovat hyvin vaihtelevia. Mahdollisten mielenterveyshäiriöiden kirjo on suuri ja 
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vaikka asiakkaiden sairaudet eivät ole Vire-toiminnassa pääosassa, on sairauksien 

mahdolliset oireet silti huomioitava ryhmää suunniteltaessa. Siksi luvuissa 2.5.1–2.5.4 

käydään läpi erityyppisiä mielenterveyshäiriöitä ja niiden mahdollisia ilmenemismuo-

toja, jotka tulisi ottaa ryhmässä huomioon.  

2.5.1 Persoonallisuushäiriöt 

Persoonallisuushäiriöstä kärsivällä henkilöllä on syvälle juurtuneita, toistuvia ja pitkä-

aikaisia käyttäytymismalleja, jotka ovat joustamattomia ja haittaavat esim. sosiaalises-

sa vuorovaikutuksessa. Persoonallisuushäiriöstä kärsivät ihmiset poikkeavat käytök-

seltään merkittävästi kulttuurin sisäisistä normeista. Erilaisten tilanteiden vaatimiin 

rooleihin on mahdotonta sulautua, joten persoonallisuushäiriöiset henkilöt kokevat lä-

hes poikkeuksetta ahdistuneisuudesta ja kärsivät käytöksen tuomista sosiaalisista hai-

toista. (Toivio & Nordling 2013, 160, 168.) 

 Persoonallisuushäiriöitä on useita erilaisia, ja yleensä ne jaetaan kolmeen eri ryhmään 

eli A-klusteriin, B-klusteriin ja C-klusteriin. A-klusteriin kuuluvat epäluuloinen ja 

eristäytyvä persoonallisuushäiriö, joita leimaavat ajoittaiset todellisuudentajun heik-

kenemiset. Epäluuloinen persoonallisuus voi olla vainoharhainen ja pitkävihainen, kun 

taas eristäytyvältä saattaa puuttua kiinnostus ihmiskontakteihin kokonaan. B-klusteriin 

kuuluvat epäsosiaalinen, epävakaa, huomiohakuinen sekä narsistinen persoonallisuus. 

Näitä persoonallisuushäiriöitä yhdistävät ristiriidat yhteiskunnan ja lähipiirin kanssa. 

Epäsosiaalinen ei välitä laista eikä moraalista ja joutuu siksi vaikeuksiin. Epävakaata 

persoonallisuutta taas leimaa impulsiivisuus ja mielialojen vaihtelu ääripäästä toiseen. 

Huomiohakuinen persoona sen sijaan tekee huomion eteen mitä tarvitaan, vaikka riite-

lee. Narsisti sen sijaan pyrkii toiminnallaan hankkimaan itselleen mahdollisimman 

paljon arvostusta. C-klusteri koostuu vaativasta, estyneestä ja riippuvasta persoonalli-

suudesta, joita yhdistävät ahdistuneisuuden ja masennuksen tunteet, elämänpiirin ka-

ventuminen sekä mahdollinen alisuoriutuminen. Vaativa persoonallisuus on pikku-

tarkka, ja hänellä on taipumusta perfektionismiin ja itsepäisyyteen. Estynyt persoona 

sen sijaan aktiivisesti välttelee sosiaalisia kontakteja ja henkilökohtaisista asioista 

keskustelua. Riippuvaista persoonaa taas leimaa korostetun tuen tarve pienissäkin pää-

töksissä ja se, että he ovat toisten ihmisten hyväksynnän armoilla. (F60 persoonalli-

suushäiriöt.) 
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Persoonallisuushäiriöiden erilaisiin oireisiin tulee varautua ryhmää suunniteltaessa ja 

toteutettaessa. Narsistinen persoonallisuus saattaa ilmetä manipulointina ja sääntöjen 

muokkaamisena omien etujen mukaisiksi. Epäsosiaalinen persoonallisuus voi myös 

manipuloida, puolustautua hyökkäämällä ja hylätä helposti. Vaativan persoonallisuu-

den kanssa toimittaessa haasteena ovat hänen tapansa turvautua rangaistuksiin, arvos-

tella ja kontrolloida. Epäluuloinen persoonallisuus sen sijaan epäilee muiden polkevan 

toisten oikeuksia ja syyttää ja moittii muita, mikäli he eivät vahvista tämän toiveita ja 

tarpeita. Muillakin persoonallisuushäiriöillä on omia erityisiä käyttäytymispiirteitään, 

joista mainittakoon hetken mielijohteesta toimiminen, kaikkien epämiellyttävien tun-

teiden välttely, vastuun siirtäminen sekä vihan ja raivon puuskat. (Ks. Toivio & Nor-

dling 2013, 160, 168.) 

2.5.2 Ahdistuneisuushäiriöt 

Ahdistuneisuus on tuttu tunne kaikille, mutta ongelmaksi se muodostuu tullessaan pit-

käaikaiseksi ja jatkuvaksi. Silloin, kun ahdistuneisuus muodostuu koko elämää häirit-

seväksi tunteeksi, puhutaan ahdistuneisuushäiriöstä. Tällöin ahdistuneisuus on pitkä-

kestoista ja häiritsee työtä, opintoja ja ihmissuhteita. Esimerkkejä ahdistuneisuushäiri-

öistä ovat yleistynyt ahdistuneisuus, paniikkihäiriö, erilaiset pelot, pakko-oireinen häi-

riö ja traumaperäinen stressireaktio. Ahdistuneisuushäiriöstä kärsivä henkilö voi kär-

siä mm. keskittymis- ja tarkkaavaisuusongelmista, muistiongelmista, levottomuudesta 

sekä erilaisista fyysisistä vaivoista kuten päänsärystä, vatsaoireista ja huimauksesta. 

(Toivio & Nordling 2013, 169.) Nämä oireet ovat haasteena ryhmää suunniteltaessa, 

ja ryhmän on oltava riittävän joustava selvitäkseen niiden mahdollisesta ilmenemises-

tä. Tehtävät eivät myöskään saa olla liian haastavia. Eriasteista ahdistuneisuutta ilme-

nee oireena lähes kaikissa psykiatrisissa sairauksissa ja häiriötiloissa, ja tämän takia 

ahdistuneisuuden oireisiin on välttämätöntä varautua mielenterveyskuntoutujista koos-

tuvaa ryhmää suunniteltaessa (Huttunen 2011). 

2.5.3 Mielialahäiriöt 

Mielialahäiriöillä viitataan erilaisiin masennustiloihin. Kuten ahdistuneisuus myös 

masentunut tunnetila on normaali, mutta ongelmaksi ja sairaudeksi se muodostuu pit-

kittyessään ja vallatessaan ihmisen koko elämän. Masennustila eli kliininen depressio 

luokitellaan mielenterveyshäiriöksi. Muita masennustiloja ovat somaattinen oireyhty-
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mä, epätyypillinen masennustila, vuodenaikoihin liittyvät masennustilat, pitkäaikainen 

masennustila ja synnytyksen jälkeinen masennus. Mahdollinen masennus tulisi huo-

mioida ryhmässä niin, että ohjaajan tulee ymmärtää, että masentunut voi olla kyvytön 

tuntemaan mielihyvää ja mielenkiintoa tai nauttimaan elämästään. Voimattomuus, ak-

tiivisuuden vähäisyys ja väsyminen tulee myös huomioida ja hyväksyä. (Ks. Toivio & 

Nordling 2013, 178–183.) Masentunut ihminen on voinut myös menettää itsearvos-

tuksen, eikä välttämättä luota omaan kykyynsä selvitä. Myös kohtuuton itsekritiikki ja 

syyllisyydentunteet mitättömistäkin asioista saattavat kuulua sairaudenkuvaan. Pien-

tenkin päätösten tekeminen saattaa tuntua masentuneesta vaikealta tai jopa mahdotto-

malle. (Masennus-info 2013.) Näistä syistä ryhmässä on tärkeää luoda positiivinen ja 

luottamuksellinen ilmapiiri eikä ketään saa pakottaa päätöksiin. Kannustamiseen ja 

kehumiseen painottavan kulttuurin luominen on ohjaajan vastuulla. 

2.5.4 Psykoosit 

Psykoosi on mielen häiriö, jossa henkilön kosketus todellisuuteen on joko laajasti tai 

rajatusti heikentynyt. Tähän liittyy sisäisten ja ulkoisten ärsykkeiden sekoittuminen 

kaoottisesti siten, että henkilö ei välttämättä erota esimerkiksi itse tuottamiaan ääniä 

muiden tuottamista. Tällöin todellisuuskuva voi vääristyä ja usein esimerkiksi kuullut 

ääniharhat ovat negatiivisia. (Toivio & Nordling 2013, 195.) Psykooseihin saattaa liit-

tyä myös harhaluuloja, jotka yleisimmin ilmenevät kahdessa päämuodossa. Toisessa 

niistä ihminen kuvittelee olevansa jatkuvasti vakoilun tai seurannan kohteena, jopa 

hengenvaarassa. Toiseen pääryhmään kuuluvat suuruusharhat eli kuvitelmat siitä, että 

sairastuneella on voimaa tai valtaa, joka ei ole todellista. (Nordqvist 2012.) Toivion & 

Nordlingin (2013, 195) mukaan psykooseja voidaan pitää itsenäisinä mielen sairauk-

sina ja niitä ovat esimerkiksi skitsofrenia, kaksisuuntainen mielialahäiriö, psykoottis-

tasoinen masennus, alkoholipsykoosit sekä synnytyspsykoosi. Nordqvist (2012) on 

kuitenkin toista mieltä ja pitää psykoosia sairauden oireena, eikä erillisenä sairautena.  

Kukaan Vire-talolla käyvistä asiakkaista ei ainakaan periaatteessa voi olla akuutin 

psykoosin tilassa, vaan kaikilla on lääkitys ja he saavat hoitoa sairauksiinsa. Kuitenkin 

osaa oireista voi silti esiintyä, ja tästä syystä ne tulee ottaa huomioon. Ryhmässä toi-

mimiseen vaikuttavia skitsofrenian oireita voivat olla esimerkiksi perusteettomat luu-

lot, käsityskyvyn hajanaisuus, harhainen käytös, vuorovaikutuksen köyhyys, abstrak-

tin ajattelun vaikeus, spontaaniuden puute sekä vihamielisyys ja stereotyyppinen ajat-
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telu (ks. Toivio & Nordling 2013, 199). Vire-talolla ryhmien käytäntönä on ollut olla 

kommentoimatta jos joku puhuu esimerkiksi omasta harhastaan. Ketään ei tyrmätä tai 

kielletä, mutta aiheesta pyritään siirtymään seuraavaan, sillä muuten muut ryhmän jä-

senet jäävät helposti sivuosaan.  

2.6 Menetelmiä ryhmänohjaamisen tueksi 

Kaikki ryhmän jäsenet vaikuttavat osaltaan ryhmän toimintaan, ja toiminta voi tukea 

ryhmää tai haitata sitä. Ryhmänohjaajan on tärkeää tuntea ryhmää tukevia menetel-

miä, voidakseen niiden avulla parantaa ryhmän henkeä ja toimivuutta. Ryhmän jäseniä 

tulee rohkaista ja kannustaa prosessin aikana sekä heille tulee antaa tunnustusta onnis-

tumisista. Luottamuksen rakentuessa asiakkaita voidaan kannustaa ottamaan enemmän 

riskejä. Jos näkemykset ryhmän sisällä menevät ristiin ohjaaja voi pyrkiä harmo-

nisoimaan mielipiteitä esimerkiksi kompromissien avulla. Toisinaan jännityksen voi 

laukaista myös huumorin avulla. Ristiriitojen mahdollinen olemassaolo on kyettävä 

hyväksymään, ja on pidettävä huolta, että ihmiset eivät jää ristiriidoista huolimatta 

kantamaan kaunaa toisilleen. Mikäli ryhmän tunneilmastossa on jotakin häiritsevää, 

voidaan asia ottaa puheeksi ja selvittää, mistä tunnelman muutokset johtuvat. Ryhmä-

läisten välistä vuorovaikutusta voi myös pyrkiä helpottamaan auttamalla selventämään 

viestejä ja varmistamalla, tarkoittiko toinen sitä, mitä hänen ehkä kuviteltiin tarkoitta-

van. Ryhmänohjaajan vastuulla on myös pitää huolta siitä, että ryhmä pysyy tavoit-

teessaan. (Kaukkila & Lehtonen 2008, 54.) 

Henkilö, joka kärsii minäkuvan ja itsetunnon häiriöistä, saattaa kantaa mukanaan kiel-

teisiä sosiaalisia kokemuksia, joita helposti yleistetään myös tuleviin tilanteisiin. Tä-

mä saattaa aiheuttaa pelkoa, ja jo yksi pieleen mennyt ryhmäkerta voi leimata kaikki 

tulevat niin, että ryhmässä jatkaminen ei enää kiinnosta. (Ks. Kauppila 2006, 32.) Täs-

tä syystä asiakkaiden kuunteleminen on erityisen tärkeää, ja menetelmänä aktiivinen 

kuuntelu on erinomainen väline osallisuuteen kannustamisessa. Aktiivisen kuuntele-

misen tarkoitus on auttaa puhujaa ajattelemaan selvästi ja selventää tämän ajatuksia 

sekä tunteita. Tunnistaessaan kuuntelemisen merkit puhuja voi luottaa tulevansa kuul-

luksi ja nähdyksi positiivisesti. Tällöin tilanne rentoutuu ja ajatukset ja puhe saavat ti-

laa syntyä. Aktiivinen kuuntelija voi ilmaista hyväksyntää ja positiivista ilmapiiriä sa-

noin ja sanattomasti. Sanattomista viesteistä tärkeimpinä mainittakoon hymy, avoin 

asento, rauhalliset liikkeet ja kiireetön olemus. (Vartiainen-Ora 2002, 33–36.) 
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Kuuntelemisen lisäksi myös ohjaajan sanallinen ilmaisu on tärkeää. Mielenterveys-

kuntoutujille voi olla haasteellista keskittyä esimerkiksi ohjeiden vastaanottamiseen, 

kuten aiemmin on tullut esiin. Medelia ja Revheim (2002, 23) mainitsevat seitsemän 

tapaa, joilla voi tukea keskittymisvaikeuksista kärsiviä:  

 Rajaamalla informaation määrää eli kertomalla asiat yksinkertaisesti, lyhyesti 

ja napakasti. 

 Antamalla vain yhden tehtävän tai ohjeen kerrallaan, sillä moneen asiaan sa-

manaikaisesti keskittyminen on vaikeaa. 

 Käyttämällä äänensävyjä, -voimakkuutta ja rytmiä hyväksi, sillä mielenkiin-

toinen puhe helpottaa keskittymistä. 

 Ymmärtämällä tarvetta levätä, sillä asiakkaan voimat eivät aina välttämättä rii-

tä koko ryhmäkertaa. 

 Mitä enemmän asiakas voi henkilökohtaisesti osallistua tekemiseen, sitä hel-

pompi siihen on keskittyä. 

 Katsekontakti voi helpottaa keskittymistä ja luoda osallistumisen tunnetta. 

 Olemalla tietoinen häiriötekijöistä ja minimoimalla niiden määrän sekä vaikut-

tavuuden. Häiriötekijöitä voivat olla esimerkiksi taustameteli, huono akustiik-

ka, useat samanaikaiset puhujat, epäsiisti ympäristö tai monimutkaiset visuaa-

liset kuviot. 

3 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 

Ryhmän idean innoittajana toimi viihdeohjelma Hyvät ja huonot uutiset, jossa panelis-

tit keskustelevat menneen viikon uutisista ja äänestävät siitä, oliko uutinen hyvä vai 

huono. Ennen ohjelmaa Suomen kansa on äänestämällä kertonut oman mielipiteensä 

samoista uutisista. Ne panelistit, joiden mielipide täsmää kansan mielipiteen kanssa, 

saavat pisteitä. Eniten pisteitä kerännyt julistetaan jakson lopuksi voittajaksi. 
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 Halusin poistaa Vire-talolle suunnitellusta ryhmästä kaikki kilpailuelementit ja pai-

nottaa keskustelua ajankohtaisista asioista sekä rohkaista jokaista kertomaan oman 

mielipiteensä. Alkuperäisformaatista eroten Vire-talon Hyvät ja huonot uutiset -

ryhmässä ei ollut lainkaan voittajia, ainoastaan viikon paras uutinen. Jaoin ryhmäidean 

Vire-talon ohjaajien kanssa ja ideaani pidettiin hyvänä. Ideoimme hieman yhdessä 

ryhmän mahdollisista muista sisällöistä ja päädyimme siihen tulokseen, että tämä aja-

tus on opinnäytetyön arvoinen. Ryhmää suunnitellessani käytin hyödykseni kirjalli-

suutta, Vire-talolla harjoittelussa opittuja tietoja ja ohjaajien ammattitaitoa. 

Ryhmän toiminnan suunnitelmissa ja aikatauluissa on ryhmän aikana tapahtunut muu-

toksia, sillä asiakkailla on ollut mahdollisuus vaikuttaa ryhmän sisältöihin. Alkuperäi-

seen aikatauluun olikin kirjattuna vain ryhmän kokoontumispäivä ja -aika. Seuraavan 

kerran ryhmätoiminta tarkentui aina edellisellä kerralla. Asiakkaat saattoivat kuitenkin 

lukea seuraavan ryhmäkerran aiheen ilmoitustaululta, jonne sen ilmoitin ohjelman 

täsmennyttyä. Ennalta määrättyjä varmoja kertoja olivat vain tutustumiskäynti Kouvo-

lan Sanomiin ja viimeinen ryhmäkerta, jossa aiheena oli artikkelin suunnittelu Virne-

lehteen. Ryhmän suunnitelmat siis elivät prosessin aikana, ja selvyyden vuoksi päätin 

kuvata tässä työssä vain ne suunnitelmat, jotka käytännössä toteutuivat. 

3.1 Aikataulu 

Ryhmän sisällön suunnittelu ja taustatietojen kerääminen alkoi syksyllä 2012 Vire-

talolla suoritetun harjoittelun päätyttyä. Tällöin myös sovittiin alustava aika ryhmän 

alkamiselle seuraavalle keväälle. 12.3.2013 esittelin Vire-talon ohjaajille suunnitelmat 

ja aikataulut. Ensimmäinen ryhmäkerta sovittiin päivämäärälle 5.4, mutta se peruuntui 

sairastumiseni vuoksi. Ryhmän loppumisen jälkeen sovittiin vielä tapaaminen minun 

ja ohjaajien kesken 3.6, jolloin tarkoituksena oli keskustella ryhmän onnistumisesta ja 

kuvata ohjaajille, mitä käytännössä ryhmässä tapahtui. Taulukosta 1 ilmenee Vire-

talolle toteutetun ryhmän toteutunut aikataulu.  
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Taulukko 1. Hyvät ja huonot uutiset -ryhmän tapaamisaikataulu 

Päivämäärä Aika Ohjelma 

10.4.2013 11.00–12.00 Hyvät ja huonot uutiset 
17.4.2013 11.00–12.00 Hyvät ja huonot uutiset 
26.4.2013 12.00–13.00 Hyvät ja huonot uutiset 
2.5.2013 13.00–14.00 Hyvät ja huonot uutiset 
6.5.2013 10.00–12.30 Tutustumiskäynti Kouvolan Sanomiin 
15.5.2013 13.00–14.00 Mediakasvatustehtävät 
23.5.2013 13.00–14.00 Valokuvausta Kouvolan Sanomiin 
27.5.2013 13.00–14.00 Jutun kirjoittaminen Virneeseen 

 

3.2 Rajatut tavoitteet 

Projektissa kulkivat rinnakkain kahdet eri tavoitteet, opinnäytetyön tavoitteet ja ryh-

män pitkäkestoiset tavoitteet. Opinnäytetyön tarkoituksena on toteuttaa ryhmä ja tar-

kastella sen soveltuvuutta Vire-talon asiakkaille. Ryhmän aikana on tarkoitus kokeilla 

erilaisia lähestymistapoja käsitellä uutisia ja tarkastella, millaisessa muodossa ryhmää 

olisi tulevaisuudessa järkevää toteuttaa Vire-talolla, jos asiakkaat kokevat sen sopi-

vaksi. Ryhmän lyhytkestoisuuden vuoksi katsoimme tilaajatahon kanssa järkeväksi ol-

la tarkastelematta syvällisesti sitä, ovatko ryhmän todelliset tavoitteet toteutuneet. 

Kahdeksan kerran jälkeen, erityisesti avoimessa ryhmässä, ei voida olettaa saavutetta-

van suuria vaikutuksia asiakkaissa. Kuitenkin ryhmän mahdollisen jatkon kannalta oli 

oleellista pyrkiä saamaan selville, onko ryhmällä tässä muodossa potentiaalia saavut-

taa asetettuja pitkäkestoisia tavoitteita.  

 Ryhmän pitkäkestoisena tavoitteena on tarkoitus olla voimaannuttava ja osallistava 

sekä tarjota asiakkaille mahdollisuutta kokea, että he ovat osa yhteiskuntaa. Kaikki 

nämä tavoitteet ovat osa Vire-talon toimintaa ohjaavia periaatteita. Lisäksi tarkoituk-

sena on lisätä tietoutta sanomalehdistä ja edistää medialukutaitoa. Osallistavuuteen 

ryhmässä on pyritty tarjoamalla asiakkaille mahdollisuus vaikuttaa ryhmän toimin-

taan. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että joka ryhmäkerralla asiakkaille annettiin 

mahdollisuus omien ideoiden esittämiseen suullisesti purun yhteydessä ja kirjallisesti 

kyselylomakkeen avulla. Olin ryhmänohjaajana valmistautunut myös siihen vaihtoeh-

toon, että ryhmän sisältö saattoi muuttua ryhmäkerran aikana, jos ryhmä haluaisikin 

toimia toisella tavalla, kuin olin itse suunnitellut. Tietyillä ryhmäkerroilla tarkoitukse-
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na oli lisäksi tarjota erilaisia vaihtoehtoja toimintamuodoksi, joista asiakkaat saivat 

yhdessä päättää päivän aiheen. Voimaannuttavan ympäristön luomiseksi ryhmätilan-

teisiin käytössäni ovat luvussa 2.6 mainitut ryhmänohjaamista tukevat menetelmät. 

Yhtenä tärkeimmistä tavoitteista on turvallisen ilmapiirin luominen. Turvallisessa il-

mapiirissä ei tarvitse pelätä oman mielipiteen ilmaisemista, mikä helpottaa osallistu-

mista. Jos ryhmän jäsenet pysyisivät jotakuinkin samoina avoimesta ryhmämuodosta 

huolimatta, olisi ihanteellista, että ryhmä kokonaisuutena voimaantuisi ja innostuisi it-

senäisesti vaikuttamaan ryhmän sisältöön ja mahdollisesti jopa ryhmän ulkopuolelle 

esimerkiksi mielipidekirjoitusten keinoin. Yhteiskuntaan kuulumisen tunteeseen ja 

näin yhteiskuntaan liittymiseen pyritään ryhmässä uutisten avulla. Uutiset kertovat yh-

teiskunnasta, ja ryhmä tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden peilata omia kokemuksiaan 

uutisten kuvaaman yhteiskuntaan sekä kertoa oman mielipiteensä ajankohtaisista asi-

oista. Osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun turvallisessa pienryhmässä voi 

vahvistaa asiakkaiden itsetuntoa niin, että he haluavat ottaa avoimemmin osaa yhteis-

kunnalliseen keskusteluun, ja tässä ryhmä voisi jälleen tukea asiakkaita. Uutisista kes-

kustelemisen tarkoitus on tuoda yhteiskuntaa lähemmäs asiakkaita ja herätellä kiin-

nostusta omien tuttujen piirien ulkopuolelta. Tietoa sanomalehdistä ja medialukutaitoa 

ryhmässä pyritään lisäämään ohjaajan avulla. Ohjaaja, jolla on tietoa sanomalehdistä 

ja medialukutaidosta, voi herätellä ryhmän aikana aiheeseen liittyviä kysymyksiä ja 

vastata asiakkaiden kysymyksiin. Tätä varten perehdyn ennen ryhmän alkua aihee-

seen. Tavoitteena on myös järjestää erillinen sanomalehtiin ja medialukutaitoon kes-

kittyvä ryhmäkerta sekä tutustumiskäynti Kouvolan Sanomiin, jossa nähdään uutisten 

synty ja uutisista on mahdollista kysellä alan ammattilaisilta.  

3.3 Ryhmäkertojen rakenne ja suunnitelmat 

Ryhmä kokoontuu viikoittain yhteensä kahdeksan kertaa, tunniksi kerrallaan. Kaikki 

toiminta pyörii uutisten ympärillä, mielenterveyskuntoutujien ehdoilla. Tavallinen 

ryhmäkerta käynnistyy alkukeskustelulla ja orientoinnilla kerran sisällöstä. Tämän 

jälkeen on itse ohjelma ja lopuksi purku sekä kyselylomakkeiden täyttäminen. Ryh-

mäkerroilla keskustellaan uutisista Hyvät ja huonot uutiset -viihdeohjelman tyyliin, 

vieraillaan Kouvolan Sanomien toimituksessa, tutustutaan uutiskuvien merkitykseen, 

valokuvataan sekä suunnitellaan artikkeli Virneeseen. Neljä ryhmän tapaamiskerroista 
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perustuu Hyvät ja huonot uutiset -formaattiin, ja neljä muuta kertaa koostuvat aiem-

min mainituista ohjelmista, joista jokainen toteutetaan kerran.  

3.3.1 Hyvät ja huonot uutiset 

Neljällä ensimmäisellä ryhmäkerralla keskiössä ovat ajankohtaiset uutiset. Pyrin valit-

semaan niitä mahdollisimman laajalla skaalalla, kulttuurista, urheilusta, paikallisuuti-

sista jne. Tarkoituksena on olla ottamatta mukaan dramaattisia uutisia, jotta aiheet ei-

vät liiaksi ahdistaisi ketään. Käytän myös mahdollisuuksien mukaan eri sanomalehtiä, 

kuten Kouvolan Sanomia, Helsingin Sanomia ja Ilta-Sanomia. Ideana on, että asiak-

kaat voivat myös tuoda heitä kiinnostavia uutisia ryhmään, jossa niistä voidaan kes-

kustella. Tiedotuksessa apuna käytän ohjaajia. He voivat kertoivat asiakkaille, jotka 

eivät aiemmin ole osallistuneet ryhmään, mahdollisuudesta tuoda omia uutisia. Asiak-

kailla on myös mahdollisuus leikata uutisia Vire-talon lehdistä tai tulostaa uutisia in-

ternetistä Vire-talon tietokoneelta. 

Ryhmäkerran aluksi käydään läpi, mistä ryhmässä on kyse. Sen jälkeen keskustellaan 

siitä, ovatko mitkään uutiset herättäneet viikon aikana mielenkiintoa ja onko kukaan 

tuonut mukanaan uutisia. Myös kirjurista sovitaan alussa. Tämän jälkeen siirrytään it-

se uutisiin, aloittaen asiakkaiden uutisista. Jutun tuoja lukee uutisen ääneen joko ko-

konaan tai tiivistäen, artikkelin pituuden mukaan. Tämän jälkeen aiheesta keskustel-

laan vapaasti ja kerrotaan omista kokemuksista tai aiheeseen liittyvistä mielipiteistä. 

Ohjaajan tehtävänä on vastata siitä, että kaikki saavat äänensä kuuluviin ja keskustelu 

pysyy aiheessa. Keskustelun tyrehtyessä siirrytään äänestykseen, joka tapahtuu jokai-

sen käsitellyn aiheen lopuksi. Äänestys toteutetaan peukalolla joko ylös tai alas näyt-

täen ja äänestystulokset kirjataan ylös. Näin käydään läpi niin monta uutista kuin ehdi-

tään. Lopuksi kirjuri laskee tulokset ja ilmoittaa, mikä uutinen oli ryhmän mielestä 

viikon paras ja mikä huonoin. Tuntemuksia ryhmän toiminnasta ja uutisten herättä-

mistä tunteista käydään lopussa läpi, ja asiakkaat pääsevät täyttämään kyselylomak-

keet. Ryhmäkerran lopuksi informoin myös seuraavan ryhmäkerran ohjelmasta ja 

ajankohdasta toivottaen kaikki tervetulleiksi uudelleen.  
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3.3.2 Tutustumiskäynti Kouvolan Sanomiin 

Tutustumiskäynnin ajatuksena on tarjota asiakkaille elämyksellinen tapa oppia uutta 

uutisista ja kysellä asiantuntijoilta mieltä askarruttavista asioista. Tarkoitus on myös 

haastaa sitoutumaan ennalta sovittuun ja uudenlaiseen kokemukseen, jossa onnistumi-

nen voi tuottaa voimaannuttavia tunteita.  

Asiakkailla on mahdollisuus ilmoittautua tutustumiskäynnille kahden viikon ajan. 

Retkelle ilmoittaudutaan lisäämällä oma nimi Vire-talon seinällä olevaan ilmoittautu-

mislappuun, joka on samalla kutsu kaikille Vire-talon asiakkaille. Käytäntö on asiak-

kaille ennestään tuttu, sillä lähes kaikkiin talon retkiin ilmoittaudutaan samalla tavalla. 

Ilmoittautumisia tarvitaan, sillä Kouvolan Sanomien esittelijä pyysi saada ennakkoon 

tietää osallistujien määrän. Tutustumiskäynti Kouvolan Sanomiin sovitaan alkavaksi 

Vire-talon aikataulujen vuoksi kello 11.00. Taksikuljetuksen järjestän lähteväksi Vire-

talolta puolta tuntia ennen tutustumiskäynnin alkua. Mahdollisuutena oli myös käve-

leminen Sanomatalolle, joka sijaitsee melko lähellä Vire-taloa, mutta ilmoittautuneilta 

kyseltyäni päädyin kuitenkin taksikuljetukseen. Esittelykierroksen ja siihen kuuluvan 

kahvittelun kerrottiin kestävän yhteensä tunnin. Taksin kanssa sovin haun kello 12.10. 

Tarkoituksena oli suorittaa kevyt purku esittelyn jälkeen ja antaa asiakkaille mahdolli-

suus täyttää kyselylomakkeet ennen taksin saapumista.  

3.3.3 Mediakasvatustehtävät  

Mediatietoutta ja erilaisia mediakasvatuksellisia tehtäviä saan Kouvolan Sanomilta ti-

laamastani oppimateriaalipaketista. Mediakasvatustehtäviä varten ryhmä tarvitsee 

myös saman päivän lehtiä kaikille ryhmään osallistuville. Tilaan asiakkaita varten 10 

sanomalehteä perjantaille 26.4. Lehdet sekä oppimateriaalit saa tilattua maksutta Kou-

volan Sanomilta. Ennen ryhmäkertaa rajaan aiheet kolmeen vaihtoehtoon, sillä aiem-

min ryhmän kanssa keskustellessani huomasin, että liian laajasti esittämäni valinnan-

mahdollisuudet hämmensivät, eikä valitseminen onnistunut. Aiheen valinnan jätän 

ryhmän tehtäväksi, sillä ryhmän on tarkoitus olla osallistava. Etsin ryhmää varten tie-

toa ja tehtäviä aiheista mielipidekirjoitukset, vihapuhe ja uutiskuvat. Mielipidekirjoi-

tukset valitsin vaihtoehdoksi, sillä ne ovat keino tuoda omia mielipiteitä ja näkemyk-

siä ilmi julkisesti. Tämän aiheen alla voin kannustaa ryhmäläisiä saamaan äänensä 

kuulumaan ja osallistumaan yhteiskunnan asioihin. Vihapuheen valitsin vaihtoehdok-
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si, sillä ennakkoluuloja, leimaamista ja leimaantumista mielenterveyskuntoutujat usein 

kohtaavat omassa elämässään. Tämä johtuu paljolti siitä, että mielenterveysongelmat 

liittyvät ihmisten persoonaan ja vaikuttavat heidän käyttäytymiseensä, toisin kuin so-

maattiset sairaudet (Sauri 2011). Uutiskuvat valitsin aiheeksi siksi, että koen valoku-

van olevan helppo tapa käsitellä kriittistä uutisten lukemista. 

 Kuvaan seuraavaksi tarkemmin suunnitelmaa uutiskuvan käsittelystä, sillä se on aihe, 

jonka asiakkaat äänestivät ryhmäkerran alussa käsiteltäväksi aiheeksi. Suunnitelmana 

on, että ensin kerron hieman faktoja uutiskuvista ja sen jälkeen kaikki tutustuvat leh-

teen ja sen uutiskuviin ja valitsevat itseään kiinnostavia kuvia. Tämän jälkeen tarkoi-

tuksena on käydä läpi kaikki kuvat ja katsoa, kuinka hyvin ne vastaavat uutiskysy-

myksiin: mitä, missä, milloin, miksi, miten, kuka ja millä seurauksella (ks. Leppäjärvi 

2010, 21). Lisäksi otan esimerkkejä siitä, kuinka kuvan vaihtaminen vaikuttaa koke-

mukseemme uutisesta. Traaginen otsikko ja artikkeli voivat vaihtua keveämmiksi rau-

hallisen kuvan avulla (Leppäjärvi 2010, 21). Varaan kerralle lisäksi vielä yhden Lep-

päjärven (2010, 36) kuvaharjoituksen, jossa lehtikuvaa rajataan leikkaamalla niin, että 

uusi kuva muuttaa välitettävää viestiä oleellisella tavalla. Aiheesta keskustellaan, 

minkä jälkeen palataan alkuperäiseen uutiskuvaan ja mietitään, mitä siitä on rajautu-

nut ulkopuolelle. Tehtävän tarkoitus on painottaa sitä, että uutisia tekevät ihmiset ja 

heidän valintansa vaikuttavat meidän käsitykseemme todellisuudesta uutisten avulla.  

3.3.4 Lukijan kuva 

Lukijan kuvien valokuvaaminen oli puhtaasti asiakkaiden idea. He siis pääsivät näin 

osallisiksi ryhmän suunnittelusta. Asiakkaiden idean pohjalta laadin myös tälle ryh-

mäkerralle suunnitelman. Kaikille ryhmästä kiinnostuneille kerrotaan etukäteen ryh-

män sisällöstä ja siitä, että jokainen saa tahtoessaan tuoda oman kameransa ryhmäker-

ralle mukaan. Lisäksi varaan Vire-talojen kaksi kameraa meidän käyttöömme. Ryh-

mäkerran idea on yksinkertainen: Käydään kuvaamassa ulkona Kaunisnurmen alueel-

la, ja jokainen saa kuvata mitä haluaa. Suunta, tahti ja retken kesto ovat asiakkaiden 

valittavissa. Kuvausretken jälkeen katsotaan yhdessä, kuinka kuvia voi lähettää luki-

jan kuviksi. Tämä mahdollistaa sen, että asiakkaat voivat jatkossa itsenäisestikin lähet-

tää kuvia Kouvolan Sanomiin. Lisäksi retken aikana kerron siitä, että kaikki asialliset 

kuvat päätyvät Kouvolan Sanomien internetsivuille ja vain osa lähetetyistä kuvista 

päätyy lehteen. 
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3.3.5 Artikkelin kirjoittaminen 

Artikkelin kirjoittamisen valitsin viimeiselle kerralle, sillä silloin oletuksena on, että 

kaikilla ryhmään osallistuvilla on jo jokin kokemus ryhmän toiminnasta. Tarkoitukse-

na on yhdessä suunnitella, kirjoittaa ja kuvata pieni artikkeli Virne-lehteen. Kyseinen 

kerta koostaa kaikille ryhmään osallistuville kokemuksia ryhmän ajalta, sillä viimei-

sen ryhmäkerran tulee olla lopetustyötä, jossa keskustellaan tuntemuksista ja voidaan 

esimerkiksi tehdä katsausta aiempiin vaiheisiin (ks. Niemistö 2002, 191). Virneessä 

ilmestyvä artikkeli tarjoaa mahdollisuuden myös niille, jotka eivät ryhmään osallistu-

neet, saada jälkikäteen tietoa ryhmän toiminnasta. Artikkelin muotoa en halua määrit-

tää etukäteen mitenkään, vaan ryhmä saa itse kehitellä haluamansa kaltaisen jutun. 

Varaan kuitenkin ryhmäkerralle kameran, kartongin asettelua varten, paperia ja kyniä 

sekä muutamia ehdotuksia siitä, millä tavoin lehtijuttua voi lähestyä, jos asiakkailla on 

vaikeuksia ideoinnin kanssa. 

4 TYÖN KUVAUS  

Kuvaukset työn toteutuksesta perustuvat havaintopäiväkirjaan ja sinne kirjattuihin 

omiin huomioihini sekä asiakkaiden mielipiteisiin. Lisäksi käyn läpi kyselylomakkei-

den tuloksia niin, että Hyvät ja huonot uutiset -teemaisten kertojen tulokset on yhdis-

tetty yhdeksi kokonaisuudeksi ja muiden kertojen tulokset toiseksi kokonaisuudeksi. 

Kehitetty malli -otsikon alle olen kuvannut ehdotuksen siitä, kuinka ryhmää mielestä-

ni kannattaisi toteuttaa, mikäli sen koetaan täydentävän Vire-talon ryhmätarjontaa. 

4.1 Arviointitiedon kerääminen 

Arviointitiedon keräämiseksi käytössä oli kaksi eri menetelmää, havaintopäiväkirja ja 

kaksi erilaista kyselylomaketta. Havaintopäiväkirjaan kirjoitin jokaisen ryhmäkerran 

jälkeen, ja sinne on joka kerralta merkitty osallistujien määrä, kuvaus päivän toimin-

nasta ja sen onnistumisesta, omia havaintoja, asiakkaiden kommentteja sekä kysely-

lomakkeiden tulokset. Kyselylomakkeita käytössä oli kaksi; yksi jokaisen kerran lo-

pussa täytettäväksi ja toinen, jonka ryhmään osallistuneet saivat täyttää ryhmän loput-

tua. Ensimmäinen lomake (Liite 1) pyrki kartoittamaan välittömiä tuntemuksia, osalli-

suuden kokemusta ja mahdollisia kehitysideoita. Jälkimmäinen lomake, joka suunni-

teltiin yhteistyössä Vire-talon ohjaajan kanssa (Liite 2) pyrki kartoittamaan, vaikuttiko 
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ryhmä uutistenlukutottumuksiin, omaan ilmaisuun ja osallisuuteen sekä onko ryhmään 

kiinnostusta osallistua tulevaisuudessa. Ensimmäinen lomake on tehty mahdollisim-

man yksinkertaiseksi ja nopeatäyttöiseksi, jotta sen täyttäminen ei veisi asiakkailta 

motivaatiota osallistua ryhmään. Toisessa lomakkeessa on enemmän kysymyksiä, 

mutta myös sen on tarkoitus olla mahdollisimman yksinkertainen, jotta esimerkiksi 

kognitiiviset vaikeudet eivät estä mielipiteen ilmaisemista.  

4.2 Hyvät ja huonot uutiset -ryhmäkertojen toteutus ja tulokset 

Hyvät ja huonot uutiset -ryhmäkertoja oli ryhmän toiminnasta puolet, eli yhteensä 4 

kertaa. Näille kerroilla tavoitin yhteensä 19 asiakasta ja yhden opiskelijan, joka oli 

erään ryhmään osallistuneen asiakkaan mukana. Toteutukset etenivät suunnitelmien 

mukaan orientoinnista ohjelmaan ja lopulta purkuun. Asiakkaat osallistuivat jokaisella 

kerralla aktiivisesti keskusteluun, ja toimintaan oli kaikkien selvästi helppoa lähteä 

mukaan. Hullunkuriset uutiset vetosivat asiakkaisiin, mutta lähes aihe kuin aihe herätti 

keskustelua. Synkemmät uutiset, joita nousi keskustelussa esiin, tuntuivat osasta ah-

distavilta, samoin kuin skitsofreniasta kertonut uutinen. Osa asiakkaista oli keskuste-

lujen aikana hyvinkin aktiivisia ja osa vähemmän aktiivisia, joten kannustin heitä osal-

listumaan henkilökohtaisesti suunnattujen kysymysten avulla. Näin hiljaistenkin asi-

akkaiden mielipiteet tulivat kuulluiksi ryhmän aikana. Yhdellä ryhmäkerroista keskus-

telu meni niin pitkälle, että kenelläkään ei ollut enää vastauksia esitettyihin kysymyk-

siin ja eräs asiakkaista innostui aiheesta niin, että halusi ryhmän jälkeen etsiä lisätietoa 

aiheesta. Tämä ryhmämuoto oli selvästi hyvin pidetty, kuten voi nähdä taulukosta 2.  
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Taulukko 2. Kyselylomakkeiden tulokset neljältä Hyvät ja huonot uutiset -teemaiselta ryhmä-

kerralta 

Sukupuoli     Ikä     
Mitä mieltä olit päivän aktivi-
teetista? 

Mies 8   Alle 30 -   Kivaa 16   

Nainen 10   31–40 4   Tavallista 3   

Ei vastausta 1   41–50 5   Ikävää -   

  
 

  51–60 6     
 

  

  
 

  61–70 4     
 

  

  
 

  Yli 70 -     
 

  

                  

Kuinka paljon pääsit osallistumaan toi-
mintaan? 

Haluaisitko osallistua tähän ryhmään uu-
delleen? 

Paljon 9 
 

  Kyllä 17       

Melko paljon 8 
 

  Ehkä 2 
  

  

Melko vähän 1 
 

  En - 
  

  

Vähän 1               

 

Kaikista osallistuneista 16 on kokenut ohjelman kivaksi ja jäljelle jääneet 3 pitivät oh-

jelmaa tavallisena. Osallisuutta mittaamaan pyrkinyt kysymys siitä, kuinka paljon asi-

akkaat kokivat päässeensä osallistumaan, ei ole tuloksiltaan aivan yhtä selkeästi posi-

tiivinen. Kuitenkin 9 koki päässeensä osallistumaan paljon, 8 melko paljon, 1 melko 

vähän ja 1 vähän. Vaikuttaa, että osallistumisen kokemusta selkeästi vähensi se, jos 

asiakas ei ollut mukana ryhmässä alusta asti. Tällöin minulla ei ollut aikaa orientoida 

heitä mukaan samalla lailla kuin alussa ja ryhmädynamiikassa oli jo ehtinyt kehkeytyä 

omanlaisensa rytmi, johon myöhästyneiden oli vaikea päästä sisään. Osalla kerroista 

joku asiakkaista myös väsähti ja jätti ryhmäkerran kesken. Tämä ei ollut yllätys, vaan 

tiedossa oli, että mielenterveyskuntoutujilla voi olla vaikeuksia jaksamisessa ja keskit-

tymisessä. Melkein kaikki eli 17 ryhmään osallistuneista haluaisi osallistua ryhmään 

uudelleen, ja loput kaksi rastittivat kohdan ehkä. Kyselylomakkeista saadut kirjalliset 

palautteet olivat positiivisia, ja niissä mm. kerrottiin ajankohtaisen tiedon lisääntyneen 

ryhmän aikana. Keskustelua arvostettiin ja kehittämisintoakin koettiin ryhmän toimin-

taa kohtaan. 



27 

 

 

4.3 Muiden uutisaiheisten ryhmäkertojen toteutus ja tulokset  

Kouvolan Sanomiin tutustumiskäynnille ilmoittautui etukäteen vain 4 henkilöä ja to-

teutuksen aamuna heistä paikalla oli vain 2. Onnistuin innostamaan Vire-talolla pai-

kalla olleista asiakkaista yhden mukaamme, vaikka hän ei ollutkaan alun perin ilmoit-

tautunut, joten asiakkaita lähti tutustumiskäynnille 3. Tilaamani tilataksi saapui sovit-

tuun aikaan 10.30 noutamaan meitä Sanomatalolle, jonne saavuimme oikeastaan etu-

ajassa ja jouduimme odottelemaan kierroksen alkua. Aluksi meille tarjottiin kahvit ja 

kerrottiin sanomalehden tekemisestä. Tämän jälkeen kiersimme taloa katsomassa 

kuinka lehteä todella tehdään ja painetaan. Asiakkaat uskalsivat kysellä mieltään as-

karruttavia kysymyksiä läpi kierroksen. Eräs asiakkaista kyseli kierroksen aikana luki-

jan kuvista ja siitä, lähetetäänkö niitä yleensä paljon. Saimme vastaukseksi, että kuvia 

ei yleensä lähetetä paljon. Aihe tuli esiin myös loppukeskustelussa, ja yhdessä pää-

timme, että jollakin tulevista ryhmäkerroista menisimme kuvaamaan porukalla lukijan 

kuvia. Kaikki osallistujat olivat joskus olleet tutustumassa johonkin sanomalehteen. 

He kuitenkin pitivät reissua mielenkiintoisena ja opettavaisena. Kaikki olivat tyytyväi-

siä, vaikka yksi ryhmäläisistä kertoikin, että meinasi nukahtaa yhdessä vaiheessa. 

Kaikki kolme osallistujaa merkitsivät kyselylomakkeeseen pitäneensä päivän aktivi-

teettia kivana ja haluavansa osallistua ryhmään uudelleen. Kaksi ryhmäläisistä koki 

päässeensä osallistumaan paljon ryhmän aikana ja yksi melko vähän. Kommenttikent-

tään ei kukaan kirjoittanut mitään. 

Mediakasvatuksellisella kerralla asiakkaita oli ryhmässä 6, ja päivän teemaksi he ää-

nestivät uutiskuvan. Ryhmäkerran alussa asiakkaat halusivat kuitenkin keskustella uu-

tisista, jotka olivat jääneet viikolla mieleen ja joita he olivat tuoneet mukanaan. Ää-

nestys ja uutisista keskusteleminen veivät aika paljon aikaa ryhmäkerran alusta, joten 

päädyin improvisoimaan jonkin verran alkuperäiseen suunnitelmaan nähden.  Pää-

dyimme tutkimaan Kouvolan Sanomien lähettämiä lehtiä, jotta kaikilla oli käytössä 

saman päivän lehti. Jokainen sai valita itseään kiinnostavia kuvia ja päädyimme kes-

kustelemaan siitä, kuinka kuvan vaihtaminen muuttaisi käsitystämme uutisesta. Kes-

kustelu poikkesi myös kuvaajan ja kuvattavan oikeudellisissa vastuissa, joista päädyin 

kertomaan kiinnostuksen herättyä. Tapaamiskerran lopuksi ehdotin ryhmälle, että seu-

raava kerta voisi koostua valokuvaamisesta, johon löytyikin intoa, joten sovimme asi-

asta. Sain sellaisen vaikutelman, että ryhmä koki uuden aiheen käsittelyn haastavaksi 
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ja ryhmälle annetut ohjeet olisivat voineet olla selkeämpiä, jotta asiakkaiden olisi ollut 

helpompi orientoitua tekemiseen. Ryhmäkertaa pidettiin kuitenkin kivana, ja eräs asi-

akkaista kommentoi valokuvien merkityksen uutisissa avautuneen uudella tavalla. Li-

säksi toinen asiakas pyysi saada lainata osaa käyttämistäni opetusmateriaaleista, joista 

lainasinkin hänelle mielipidekirjoituksista kertovan vihkosen ja vihapuhetta käsittele-

vän vihkon. 

 Kaikki 6 osallistujaa kertoivat palautteessa pitäneensä päivän aktiviteettia kivana. 

Kaksi osallistujaa koki päässeensä osallistumaan paljon ja neljä melko paljon. Kolme 

ryhmäläistä haluaisi tämän kerran perusteella osallistua ryhmään uudelleen ja kaksi pi-

tivät sitä mahdollisena vastaamalla ehkä. Yksi vastaajista oli merkinnyt sekä kohdan 

”kyllä” että ”ehkä”. Kyselylomakkeiden kommenttikenttään oli toivottu, että jokainen 

saisi sanoa oman mielipiteensä ja että järjestettäisiin uusi tutustumiskäynti Kouvolan 

Sanomiin. Lisäksi toivottiin lisää uutisia ulkomailta ja eläimistä. 

Päivä, jona menimme valokuvaamaan ryhmän kanssa lukijan kuvia, oli sateinen, mut-

ta siitä huolimatta päätimme mennä ulos kuvaamaan. Vire-talolla oli lainata meille sa-

teenvarjoja retken ajaksi. Kuvaamaan lähti 4 asiakasta, joista kahdella oli mukana oma 

kamera. Saimme käyttöömme lisäksi Vire-talon kaksi kameraa, mutta niiden latauksia 

ei ollut varmistettu ja toisesta loppuikin välittömästi akku. Niinpä kaksi ryhmään osal-

listuneista asiakkaista joutui vuorottelemaan kameran käytössä. Kuvausretken tunnel-

ma oli mukava, ja kävelimme asiakkaiden suunnitteleman matkan, jossa kesti noin 

puoli tuntia. Asiakkaat auttoivat toisiaan kuvausten aikana esimerkiksi pitelemällä 

toistensa sateenvarjoja. Ryhmäläiset väsähtivät retkestä, ja palattuamme talolle keskit-

tyminen oli haastavaa. Kerroin heille sähköpostiosoitteen, minne kuvat lähetetään ja 

hieman siitä, kuinka lukijan kuva -prosessi toimii. Lisäksi jokainen pääsi valitsemaan 

ja nimeämään kuvan, jonka halusi lähettää. Osa ryhmäläisistä oli kiinnostuneempi 

prosessista ja halusi seurata, kun kuvat lähetettiin, ja osalle riitti pelkkä sähköpos-

tiosoite, johon he voisivat lähettää kuvan omalla ajallaan. 

 Asiakkaat pitivät valokuvauksesta, mikä ilmeni myös yhdestä kyselylomakkeeseen 

kirjatusta kommentista. Kaikki merkitsivät kyselylomakkeeseen pitäneensä aktiviteet-

tia kivana. Kolme asiakkaista koki päässeensä osallistumaan paljon ja yksi melko pal-

jon. Kolme osallistujaa haluaisi myös osallistua uudelleen ryhmään ja yksi ehkä. 
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Ryhmäkertaan, jossa teimme juttua Virne lehteen, osallistui vain kolme asiakasta. 

Alussa kerroin ohjelman sisällöstä ja varmistin, että asiakkaat ovat kiinnostuneita päi-

vän ohjelmasta. Kaikki sanoivat haluavansa mennä ennalta sovitun ohjelman mukaan. 

Tarjosin erilaisia vaihtoehtoja siihen, miten juttua voisi alkaa rakentaa aina kuvaami-

sesta haastatteluun. Asiakkaat eivät innostuneet ideoistani, mutta keksivät hetken ku-

luttua haluavansa kirjoittaa omista kokemuksistaan. Ongelmaksi tässä muodostui se, 

että yksi ryhmäläisistä osallistui ensimmäistä kertaa ryhmään, eikä hänellä siis ollut 

minkäänlaista kokemuspohjaa josta kirjoittaa. Hän päätyi kirjuriksi, mutta päätti vä-

hän myöhemmin lopettaa ryhmäkerran kesken. Tämän jälkeen kysyin jäljelle jääneeltä 

ryhmältä, haluavatko he edelleen jatkaa jutun koostamista, ja vastaus oli kyllä. Raken-

simme lehtijuttua yhdessä ja keskusteluissa selvisi, että yksi ryhmän jäsenistä oli 

huomannut alkaneensa lukea uutisia tarkemmin, kun ennen hän oli vain selannut otsi-

koita. Asiakkailla oli vaikeuksia keksiä, mitä artikkeli sisältäisi, ja jouduin ohjaamaan 

aika paljon, mutta saimme kasaan artikkelin. Ryhmäkerta loppui n. 20 minuuttia 

suunniteltua aiemmin asiakkaiden pyynnöstä, sillä luova tekeminen oli vienyt heiltä 

voimat. Kommentteina kerrasta sain, että tekeminen oli rankkaa, mutta kivaa. Ensiker-

talainen piti ideaa hyvänä, mutta ei kokenut sitä ”omaksi jutukseen”. Kyselylomak-

keista selvisi, että kaikki pitivät ohjelman mielenkiintoisuutta tavallisena, kaksi heistä 

koki päässeensä osallistumaan paljon ja yksi melko paljon. Kaksi asiakkaista koki 

myös halua osallistua ryhmään jatkossakin, kun taas yksi ei halunnut.  

Neljästä erimuotoisesta ryhmäkerrasta kyselylomakkeiden avulla kerätty tieto on mel-

ko samankaltaista kuin Hyvät ja huonot uutiset kerroiltakin. Näihin ryhmäkertoihin 

osallistui kaikkiaan 16 asiakasta, joista suurin osa eli 13 piti aktiviteetteja kivoina, ku-

ten taulukosta 3 näkyy. Osallistumiskokemukset jakautuivat niin, että 9 pääsi osallis-

tumaan mielestään paljon, 6 melko paljon ja 1 melko vähän. Suurin osa siis pääsi mie-

lestään osallistumaan paljon ja Hyvät ja huono uutiset -ryhmäkertojen tulokset painot-

tuvat samalla tavalla, kuten taulukosta 2 on luettavissa. Osallistuneista 11 haluaisi 

osallistua ryhmään uudelleen, 3 ehkä, 1 ei halunnut ja yksi vastaaja oli valinnut sekä 

vaihtoehdon ”kyllä” että ”ehkä”.  
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Taulukko 3. Kyselylomakkeiden tulokset neljältä uutisaiheiselta ryhmäkerralta 

Sukupuoli     Ikä     
Mitä mieltä olit päivän aktivi-
teetista? 

Mies 9   Alle 30 -   Kivaa 13   

Nainen 7   31–40 4   Tavallista 3   

Ei vastausta -   41–50 5   Ikävää -   

  
 

  51–60 5     
 

  

  
 

  61–70 2     
 

  

  
 

  Yli 70 -     
 

  

                  

Kuinka paljon pääsit osallistumaan toi-
mintaan? 

Haluaisitko osallistua tähän ryhmään uu-
delleen? 

Paljon 9 
 

  Kyllä 11       

Melko paljon 6 
 

  Ehkä 3 
  

  

Melko vähän 1 
 

  En 1 
  

  

Vähän - 
    

Ehkä ja 
kyllä  1       

  
        

4.4 Tulosten yhteenveto 

Kaikkien ryhmäkertojen yhteenlaskettu osallistujamäärä oli 32. Heistä 29 piti osallis-

tumansa ryhmäkerran ohjelmaa kivana ja 6 tavallisena. 28 vastaajista haluaisi osallis-

tua ryhmään uudelleen, 5 osallistuisi ehkä uudelleen, 1 oli valinnut vastaukset kyllä ja 

ehkä. Yksi vastaajista ei halua osallistua ryhmään uudelleen. Ryhmäkerran aikana pal-

jon pääsi osallistumaan 18 vastaajaa, melko paljon 14, melko vähän 2 ja vähän 1 vas-

taajista. Suurin ero näiden aktiviteettien välillä oli tunnelmassa. Havaintopäiväkirja 

paljastaa, että asiakkaat olivat rennompia ja osasivat suhtautua helpommin Hyvät ja 

huonot uutiset -teemaisiin kertoihin. Muut yksittäiset kerrat olivat monimutkaisempia, 

ja haastavampia ja niihin vaikutti olleen vaikeampi päästä sisään tai ne kuluttivat 

enemmän voimia. Kaikkien ryhmäkertojen jälkeen jätin Vire-talolle vielä erillisen, 

laajemman kyselylomakkeen ryhmään osallistuneille (ks. Liite 2.) Lomakkeen täytti 

yhteensä 8 henkilöä, joten tulokset eivät ole laajoja eikä niistä voi tehdä pitkälle viety-

jä päätelmiä. Kaikki vastaajat kuitenkin halusivat ryhmän jatkuvan tulevaisuudessa-

kin, kuten voi lukea liitteestä 3. Liitteen tiedoista voi myös päätellä, että suurin osa 
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vastaajista kokee saaneensa tai ehkä saaneensa rohkeutta mielipiteiden ilmaisemiseen 

ja useimmat kokivat tulleensa kuulluiksi ryhmän aikana. Vire-talon ohjaajan kanssa 

käyty loppukeskustelu ei antanut lisätietoa tulosten tulkinnan kannalta. 

4.5 Kehitetty malli 

Tulosten ja kokemuksen perusteella suosittelisin ryhmän painottuvan tulevaisuudessa 

Hyvät ja huonot uutiset -työskentelyyn. Alkuperäiset tavoitteet ovat hyviä, ja kaikki 

periaatteessa saavutettavissa tämän yksinkertaisen keskusteluryhmän avulla. Ryhmä-

kertoja kannattaisi pitää kerran viikossa aina samaan aikaan, jotta ryhmästä tulisi osa 

Vire-talon rutiineja. Jos aktiivisena on jokin toinenkin keskusteluryhmä, Hyvät ja 

huonot uutiset -ryhmä voisi toimia sen rinnalla vuoroviikoin. Keskiviikot ja torstait 

olivat päiviä, joina ryhmään osallistui eniten asiakkaita, eli jompikumpi näistä päivistä 

olisi suositeltava. Ohjaajan tulee varautua ryhmäkertoihin tulostamalla internetistä tai 

leikkaamalla sanomalehdistä n. 10 erilaista uutista, joista voidaan käydä keskustelua ja 

äänestää. Enempää kuin kymmentä uutista emme ehtineet kertaakaan käsittelemään ja 

asiakkaat saattavat tuoda mukanaan omia uutisia tai voivat haluta keskustella lukemis-

taan uutisista. Lisäksi ryhmäkerralle on hyvä varata kyniä ja paperia kirjuria varten ja 

muistiinpanojen tekemiseen. En suosittele valittavaksi katastrofeja tai muita negatiivi-

siksi koettuja uutisia, sillä ne voivat latistaa tunnelmaa, eikä niistä ole järkevää äänes-

tää. Ohjaajien olisi hyvä ennakkoon perehtyä hieman uutisten rakenteeseen ja media-

tietouteen, jotta asiakkaiden mahdolliset kysymykset tai ihmetyksen aiheet eivät jäisi 

vastaamatta. Lisäksi luvussa 2.6 mainitut menetelmät tukevat ryhmän ohjaamista. 

Tunti on sopiva aika varata ryhmäkerralle, mutta kerran voi lopettaa aiemminkin, asi-

akkaiden jaksamisen mukaan. Ryhmän alussa on hyvä kertoa, millaisesta toiminnasta 

on kyse, ja lämmitellä ryhmää hieman keskustelemalla vapaasti siitä, ovatko mitkään 

menneen viikon uutiset erityisesti kiinnittäneet asiakkaiden mielenkiintoa. Kirjuri tu-

lee myös valita alussa, ja jos asiakkaissa ei ole vapaaehtoisia vastuun voi ottaa ohjaa-

ja. Alkukeskustelun jälkeen on syytä siirtyä itse toimintaan aloittaen asiakkaiden tuo-

mista uutisista. Valitun uutisen lukee ääneen kokonaan tai osittain joko asiakas tai oh-

jaaja. Tämän jälkeen sana on vapaa, mutta ohjaaja voi esittää keskustelua ohjaavia ky-

symyksiä. Tärkeää on pitää huolta siitä, että kaikki pääsevät sanomaan sanottavansa. 

Kun keskustelu tyrehtyy, on aika äänestää nostamalla peukalo ylös tai alas. Kirjuri kir-

jaa ylös uutisen otsikon ja äänestyksen tulokset. Näin käydään läpi niin monta uutista 
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kuin ehditään. Loppuun on hyvä jättää n.15 minuuttia aikaa jonka aikana käydä läpi 

äänestysten tulokset ja julistaa viikon paras ja huonoin uutinen. Loppukeskustelussa 

voidaan myös jättää tilaa asiakkaiden ideoille. Ryhmässä voi nousta esiin ideoita, jolla 

ryhmätoimintaa voidaan edelleen kehittää. Esiin nousseet ideat tulee ottaa huomioon 

ja niitä voi yhdessä kehittää, sillä se on osallisuutta parhaimmillaan. Ohjaaja voi myös 

itse ideoida ja esittää ryhmälle ajatuksia erilasista ryhmäkerroista. Esimerkiksi mieli-

pidekirjoitusten käsittely tai laatiminen voisi olla potentiaalinen idea, sillä siinä koros-

tuu yhteiskuntaan liittymisen tavoite. 

5 POHDINTA 

Opinnäytetyötä kirjoittaessani yllätyin siitä, että en löytänyt lainkaan tutkimuksia me-

diankäytön vaikutuksista mielenterveyskuntoutujiin. Tämä on mielestäni kummallista 

siksi, että mielenterveyskuntoutujat, kokemukseni mukaan, viettävät paljon aikaa ko-

tona television ääressä. Lisäksi kuntoutujien todellisuudentaju saattaa vaihdella ja 

psyykessä voi muutenkin olla erilaisia vaurioita tai vääristymiä. Tutkimuksia on kyllä 

tehty median vaikutuksesta lasten kasvuun ja kehitykseen, mutta mielenterveyskun-

toutujat vaikuttavat jääneen huomiotta, vaikka heidän mielensä saattavat olla yhtä alt-

tiita vaikutteille kuin lastenkin. Mielestäni aihetta tulisikin tutkia enemmän, nyt kun 

tutkimustiedon puute on havaittu. 

Saatujen tulosten mukaan Vire-talon asiakkaat haluaisivat Hyvät ja huonot uutiset -

ryhmän jatkuvan osana Vire-toimintaa. Suurin osa ryhmään osallistuneista osallistuisi 

ryhmään uudelleen, ja kaikki ne kahdeksan, jotka täyttivät viimeisen kyselylomak-

keen, toivovat ryhmän jatkuvan tulevaisuudessakin. Suurin osa ryhmään osallistuneis-

ta piti toimintaa kivana. He kokivat päässeensä osallistumaan ryhmän toimintaan, eli 

kokeilua voi pitää melko menestyksekkäänä. Osallisuuden kokemuksiakin on havait-

tavissa ryhmän ajalta samoin kuin voimaannuttavia hetkiä, vaikka ryhmänä voimaan-

tuminen ei toteutunutkaan. Uskon ryhmänä voimaantumisen olevan todennäköisem-

pää, jos ryhmää järjestettäisiin säännöllisesti tiettynä viikonpäivänä tiettyyn aikaan, 

jotta ryhmän jäsenistö pysyisi samana. Onnistumisesta kertovia hetkiä ovat olleet ne 

kerrat, kun asiakkaat ovat keksineet uusia ideoita ryhmään toteutettavaksi, kuten valo-

kuvauskerran ideoiminen. Ryhmä on myös lisännyt joidenkin jäsenten aktiivisuutta 

uutisia ja yhteiskuntaa kohtaan, mistä kertoo halu etsiä lisätietoa keskustelluista ai-

heista sekä lainata opetusmateriaaleja. 
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Mielestäni Hyvät ja huonot uutiset -formaattiin perustuvat kerrat onnistuivat ohjauk-

sellisesti parhaiten. Silloin osasin antaa ohjeet selvästi ja ilmapiiri oli turvallinen ja 

vapautunut. Kaikki pystyivät tasosta riippumatta ottamaan jonkinlaista kantaa uutisiin, 

sillä kommenttien muodolla ei ole ryhmässä mitään merkitystä. Tässä ryhmämuodossa 

jokainen saattoi toimia omien voimavarojensa ja taitojensa mukaan, joutumatta koke-

maan, että olisi muita huonompi. Lisäksi loppuäänestys kokosi ryhmää yhteen, ja vii-

meistään siinä vaiheessa jokaisen mielipide tuli selvästi esiin. Kaikki eivät aina jaksa-

neet ryhmäkertoja loppuun asti, mutta se oli ennalta odotettavissa. Joku oli myös en-

nalta jännittänyt tunnin olevan liian pitkä aika, mutta olikin huomannut ajan lentäneen 

kuin siivillä. Kesken ryhmäkerran mukaan tuleminen ei selvästi toiminut, vaan ryh-

mässä oli oltava mukana kerran alusta asti. Osa ryhmäläisistä toi myös aktiivisesti 

mukanaan omia uutisia, mikä kertoo mielestäni siitä, että ryhmään osallistumista on 

pidetty tärkeänä ja mielenkiintoisena.  

Kouvolan Sanomiin tutustuminen sujui mallikkaasti, vaikka ryhmä olikin todella pie-

ni. Tutustumiskäyntiä pidettiin ilmeisesti mielenkiintoisena, sillä käynnin jälkeen sel-

laiset asiakkaat, jotka eivät olleet osallistuneet, kyselivät, voisiko retken järjestää uu-

delleen. Varmaa syytä siihen, miksi osallistujia oli niin vähän, en voi sanoa. Syynä 

ovat voineet olla esimerkiksi jännitys, mainostuksen puute ja ajankohta. Kyseinen 

ryhmäkerta poiki kuitenkin idean valokuvauskerrasta, joten siltä kannalta tavoitteita 

saavutettiin. Mediakasvatuksellinen kerta oli ohjauksellisesti haasteellinen. Aihealue 

oli asiakkaille aivan uusi ja vaihtoehtojen selvästi esittäminen heille uusien termien 

avulla haasteellisempaa. Lisäksi asiakkaat olivat ilmeisesti ennakkoon varautuneet sii-

hen, että ryhmä toimisi tutummassa muodossaan keskustelemalla ja äänestämällä uuti-

sista. Ohjelman jakautuminen kahdeksi kokonaisuudeksi, sekavoitti toimintaa, mutta 

asiakkaat olivat selvästi kiinnostuneita aiheesta. Ryhmänohjauksellisesti tällainen ko-

konaisuus tulisi hoitaa selväsanaisemmin ja hallitummin kokonaisuuden yhtenäistämi-

seksi. Vaikka tilanteissa ja suunnitelmissa joustaminen on tärkeää osallisuuden mah-

dollistamiseksi, on tärkeää, että ohjaaja kykenee silti luomaan eheän tuntuisen koko-

naisuuden asiakkaille. 

 Valokuvaukseen perustunut kerta oli osallisuuden kannalta erityisen hyvä, sillä siihen 

liittyvä ideointi ja päätökset olivat kaikki lähtöisin asiakkaista. Kuvien valitseminen ja 

nimeäminen olivat selvästi osalle tärkeitä, ja niitä mietittiin pitkään. Luova tekeminen 
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ja vastuunottaminen molemmat liittyvät voimautumiseen, joten uskon tehtävän olleen 

tältä kannalta hedelmällinen. Artikkelin suunnittelukerralla osallistujia oli liian vähän 

onnistumisen kannalta. Ryhmää ei missään vaiheessa muodostunut, ja jokainen teki 

työtä yksilötasolla tai ohjaajan avustuksella. Lisäksi toiminta oli melko vaativaa, sillä 

se vaati luovuutta ja älyä. Uskon, että suuremmassa ryhmässä asiakkaat olisivat voi-

neet tukea enemmän toisiaan, eikä toimintaa olisi tällöin koettu yhtä raskaaksi. Kaik-

kiaan kyseiseltä ryhmäkerralta jäi sellainen mielikuva, että asetetut tavoitteet osallis-

tavuudesta ja voimaantumisesta jäivät saavuttamatta.  Vaikka kaikkia asetettuja tavoit-

teita ei ryhmän aikana saavutettukaan, pidän Hyvät ja huonot uutiset -ryhmää potenti-

aalisena vaihtoehtona täydentämään Vire-talon ryhmätarjontaa kehitetyn mallin mu-

kaisessa muodossa. 
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KYSELYLOMAKE 1      Liite 1 

Kysely (Ympyröi valitsemasi vastaus) 

Sukupuoli: 

           Mies             Nainen 

Ikä:      

           Alle 30     31–40v      41–50       51–60v       61–70v      Yli 70v 

Mitä mieltä olit tämän päivän aktiviteetista? 

                     

                                  Kivaa              Tavallista           Ikävää  

Kuinka paljon pääsit osallistumaan toimintaan? 

          Paljon             Melko paljon            Melko vähän           Vähän 

 

Haluaisitko osallistua tähän ryhmään uudelleen? 

           Kyllä                    Ehkä                     En 

 

Onko sinulla parannusehdotuksia tai jotain, mistä erityisesti pidit? 

 

 

 

 

 

                                                   Kiitos! 



 

 

KYSELYLOMAKE 2    Liite 2 

Kysely Hyvät ja huonot uutiset –ryhmään osallistuneille 

Mitä ryhmässä tehtiin niillä kerroilla kun osallistuit? (Ympyröi kaikki mihin 

osallistuit) 

Keskusteltiin uutisista                  Käytiin tutustumassa Kouvolan sanomiin 

Valokuvattiin             Tutustuttiin uutiskuviin             Suunniteltiin uutista Virneeseen 

Lisääntyikö kiinnostuksesi uutisiin tai ajankohtaisiin asioihin ryhmän ansiosta? 

Kyllä                          Ehkä vähän                          Ei 

Tuntuiko, että olet voinut vaikuttaa ryhmän sisältöön tai toimintaan? 

Kyllä                             Ehkä                          En 

Kuunneltiinko sinun mielipiteitäsi ryhmän aikana? 

Kyllä                      Useimmiten                   Harvoin                     Ei 

Oletko saanut ryhmästä uutta rohkeutta mielipiteiden ilmaisemiseen? 

Kyllä                             Ehkä vähän                           En 

Toivotko, että Hyvät ja huonot uutiset –ryhmä jatkuisi myös tulevaisuudessa? 

Ehdottomasti !                Kyllä                  Ei mitään väliä             Ei missään nimessä! 

 

Nyt Sinun on mahdollisuus vaikuttaa!  

Kirjoita tämän paperin kääntöpuolelle mielipiteesi Hyvät ja huonot uutiset –

ryhmästä. Mikä oli hyvää ja mikä huonoa? Mikäli ryhmä jatkuu, mitä toivoisit, 

että siinä tehtäisi? Opitko kenties jotain uutta ryhmän aikana? 

Jos haluat ryhmän jatkuvan, nyt on se hetki kun tulee tarttua kynään ja kertoa 

siitä. 

 

Kiitos kaikille vastaajille ja ryhmään osallistuneille! 



 

 

KYSELYLOMAKKEESTA 2 SAADUT TULOKSET Liite 3/1 

  

Vastaajat Kysymys 1 Kysymys 2 Kysymys 3 Kysymys 4 Kysymys 5 Kysymys 6 

A a, d Ehkä vähän Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 

B a, d Ehkä vähän Kyllä Kyllä Ehkä vähän Ehdottomasti 

C a, c, d Ehkä vähän Ehkä Kyllä Ehkä vähän Kyllä 

D a,d Kyllä Ehkä Useimmiten Ehkä vähän Kyllä 

E   Kyllä Ehkä Kyllä Kyllä Kyllä 

F   Kyllä En Kyllä Kyllä Kyllä 

G a, c, e Ehkä vähän Ehkä Kyllä En Kyllä 

H a Ei Ehkä Kyllä Ehkä vähän Kyllä 

       Selitteet 

      Kysymys 1: Mitä ryhmässä tehtiin niillä kerroilla kun osallistuit?  

 

a. Keskusteltiin uutisista 

    

 

b. Käytiin tutustumassa Kouvolan Sanomiin 

  

 

c. Valokuvattiin 

    

 

d. Tutustuttiin uutiskuviin 

    

 

e. Suunniteltiin uutista Virneeseen 

   Kysymys 2: Lisääntyikö kiinnostuksesi uutisiin/ajankohtaisiin asioihin ryhmän ansiosta? 

 

Kyllä 

     

 

Ehkä vähän 

     

 

Ei 

     Kysymys 3: Tuntuiko, että olet voinut vaikuttaa ryhmän sisältöön ja toimintaan? 

 

Kyllä 

     

 

Ehkä  

     

 

En 

     Kysymys 4: Kuunneltiinko sinun mielipiteitäsi ryhmän aikana? 

 

Kyllä 

     

 

Useimmiten 

     

 

Harvoin 

     

 

Ei 

     Kysymys 5: Oletko saanut ryhmästä uutta rohkeutta mielipiteiden ilmaisemiseen? 

 

Kyllä 

     

 

Ehkä vähän 

     

 

En 

     Kysymys 6: Toivotko, että Hyvät ja huonot uutiset -ryhmä jatkuisi myös tulevaisuudessa? 

 

Ehdottomasti! 

    



 

 

 

 Kyllä 

    

Liite 3/2 

 

Ei mitään väliä 

    

 

Ei missään nimessä! 

    
Kysymyksen 1 vastaukset: 

    
a. Keskusteltiin uutisista 

     
b. Käytiin tutustumassa Kouvolan Sanomiin 

   
c. Valokuvattiin 

     
d. Tutustuttiin uutiskuviin 

    
e. Suunniteltiin uutista Virneeseen 

    

       Vastaajille tarjottiin myös mahdollisuus vapaaseen kommentointiin ja toiveiden esittämiseen 

ryhmästä. Vastaajista kolme käytti tilaisuuden hyväkseen. Alla vastaajien kommentit. 

 Vastaaja B: "Olen tyytyväinen ryhmään. Ja olen oppinut uusia näkökohtia erilaisiin uutisaihei-

siin, 

haluaisin ryhmän jatkuvan. Ja toivoisin muilta ryhmäläisiltä uusia ideoita. Haluaisin tutustua  

uudestaan Kouvolan Sanomiin." 

       Vastaaja G: "Haluaisin käydä KS:n toimituksessa, koska se jäi väliin." 

 Vastaaja H: "Mie en jaksanut käydä tätä ryhmää eikä se kiinnostanut minua yhtään. Mutta  

mie kuitenkin toivon toisten kannalta että ryhmä jatkuisi luulen niin että tämä ryhmä on hyvä  

toisille." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


