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LUKIJALLE
Tämän teoksen tavoitteena on kuvata taidelähtöisten
menetelmien juurruttamista työyhteisöihin niin vertaismentoroinnin, asiantuntijuuden kuin käänteismentoroinnin keinoin. Mentorointiprosessia voi verrata yhteiseen matkaan. Siinä kuljetaan yhdessä, päämääränä
jonkin asian, tehtävän tai taidon tavoittaminen. Erilaiset
osaajat kohtaavat tuoden mukanaan oman osaamisensa
tai osaamattomuutensa kuin eväät yhteiselle matkalle.
Lähtöä ohjaa yhteinen päämäärä, halu saavuttaa jotakin.
Matkan varrella johtajuus voi vuorotella eri vaiheissa, se,
joka tuntee paremmin suunnan ja reitin, ohjaa.
Tämän teoksen myötä pääset seuraamaan TAIKAhankkeen (Taide työelämän laadun ja innovaatiokyvykkyyden kehittäjänä 2011–2013) mentorointiprosessia,
yhteistä matkaa, sen tavoitteita, vaiheita ja saavutuksia.
TAIKA-hanke kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön
valtakunnalliseen ESR-kehittämisohjelmaan Innovaatio- ja osaamisjärjestelmien kehittäminen. Kehittämisohjelman rahoittava viranomainen on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Matkaa
kulkivat neljä eri taiteen ammattilaista, osa kolmen Helsingin kaupungin vanhustenkeskuksen työntekijöistä ja
asukkaista, yhden aikuissosiaalityön päivätoimintaryhmän työntekijät ja asiakkaat, ryhmä Helsingin seura-

kuntayhtymän työntekijöitä sekä Diakonia-ammattikorkeakoulun työntekijöitä. Matkan tekoa seurasivat
ja tukivat TAIKA-hankkeen projektisuunnittelija KM
Eila Sainio, sisällön asiantuntija YTM Kirsti Nieminen
ja taiteilija-tutkija tanssitaiteen tohtori Kirsi Heimonen
Diakonia-ammattikorkeakoulussa.
Karttana matkalle toimi ensimmäisessä TAIKAhankkeessa (Taide kohtaamisalustana sektorirajat ylittäville kulttuurisille innovaatioille 2008–2011) kehitetty
mentoroinnin nelikenttämalli. Tämä malli on kehitetty sosiaali- ja terveysalan näkökulmasta, mutta idea on
siirrettävissä myös muille toimialueille. Teoksen ensimmäisessä luvussa esitellään tämä malli.
Seuraavissa luvuissa tarkastellaan tarkemmin eri
työyhteisöjen mentorointiprosesseja. Teoksen nimessä
sana hoiva viittaa laajassa mielessä sosiaali- ja terveysalan kenttään. Helsingin seurakuntayhtymän työntekijäryhmän mentoroinnin lähtökohtana oli vertaismentorointi. Helsingin kaupungin työntekijöiden toiminnassa
oli tavoitteena tarkastella työntekijöiden ja taiteilijoiden välistä käänteismentorointia sekä asiantuntijamentorointia. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset sekä
taiteilijat toimivat omille kollegoilleen myös vertaismentoreina.
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FM, taidekoordinaattori Anna-Mari Rosenlöf kirjoittaa artikkelissaan taiteilijoiden keskinäisestä mentoroinnista Osaamispolku-hankkeessa. Lisäksi teoksessa
on kaksi artikkelia aktorin, siis mentoroitavan, näkökulmasta.
Olemme koonneet teokseen hyviä kokemuksia kannustukseksi muille. Samoin olemme koonneet havaintoja taidelähtöisen työskentelyn reunaehdoista. Kuten
matkalla muutenkin, toiset taipaleet ovat helpompia, ja
välillä on esteitä. Hyvä kartta ja kompassi auttavat kulkemista, matkanteko yhdessä on turvallisempaa kuin
yksin.
Teoksessa on haluttu antaa tilaa matkaa kulkeneiden välittömille kokemuksille. Artikkeleissa on runsaasti
sitaatteja erilaisista palautelomakkeista, muistiinpanoista ja päiväkirjoista sekä haastatteluista. Tekstissä viitataan hankkeen työntekijöihin nimikirjaimilla ja työyhteisöjen työntekijöihin lyhenteellä TT. Työntekijät ovat
koulutukseltaan diakoniatyöntekijöitä, kirkon nuorisotyönohjaajia, lähihoitajia, sairaanhoitajia, teologeja, toimintaterapeutteja ja virikeohjaajia. Asukkaiden työskentelyä kuvaavissa teksteissä olevilla kirjaimilla on haluttu
erottaa eri asukkaiden toimintaa, ne eivät viittaa millään
tavalla henkilön nimeen.

Teoksen loppuun on koottu erilaisia huomioita, joiden toivomme auttavan taidelähtöisen työskentelyn
juurruttamisessa.
Kiitämme museopedagogi, FM Satu Itkosta, tanssitaiteen maisteri Elli Isokoskea, tanssija Iina Taijonlahtea ja kuvataiteilija, kuvataiteen maisteri, terveydenhoitaja Anna-Leena Vilhusta antoisasta ja asiantuntevasta
yhteistyöstä. Oli ilo oppia kanssanne taidelähtöisiä menetelmiä ja lukea tarkkaa ja analyyttistä havaintoaineistoanne. Kiitämme omaa taustaorganisaatiotamme
Diakonia-ammattikorkeakoulua, TAIKA-hanketta, erityisesti projektipäällikkö Anu Rönkää, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusta ja Euroopan unionia, jotka ovat
mahdollistaneet meille tämän unohtumattoman matkan. Samoin kiitämme lämpimästi Helsingin kaupungin sosiaalivirastoa ja Helsingin seurakuntayhtymää rohkeudesta lähteä matkalle mukaan. Kiitämme teoksen
muita kirjoittajia FM Anna-Mari Rosenlöfiä, sosionomi
(AMK)-diakoni Heli Jordberg-Aholaa ja FT Anna Liisa
Karjalaista. Antoisia hetkiä tämän matkakertomuksen
parissa!
Helsingissä 1.10.2013
Kirsti Nieminen ja Eila Sainio
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Kuvaaja: Eila Sainio

Eila Sainio

6

Eila Sainio

MENTOROINNIN NELIKENTTÄ TAIKAHANKKEEN YHTEISTYÖPROJEKTEISSA

M

entorointi toimintana määritellään
monin eri tavoin asiayhteydestä riip
puen. Useimmiten mentorointia kuvataan toimintana, jossa vanhempi ja kokeneempi työntekijä opastaa, opettaa, neuvoo, tukee ja
kannustaa nuorempaa työntekijää. Sen lisäksi mentorointiin liitetään asiatiedon siirtoa, kokemusperäisen tiedon siirtoa, kontaktien siirtoa, hiljaisen tiedon siirtoa ja
elämänviisauden siirtoa.
Todennäköisesti kaikki nämä osa-alueet olivat läsnä
myös monivuotisessa kasvatus- ja ohjaussuhteessa, josta
Mentor, muinaisen Kreikan mytologinen hahmo, vastasi. Mentor sai Odysseukselta, Ithakan kuninkaalta ja
sotapäälliköltä, pyynnön kasvattaa ja opettaa tämän poikaa Odysseuksen osallistuessa Troijan sotaan. Mentor on

antanut nimensä mentoroinnille. Onneksemme, ainakin suomen kielen kannalta, kasvatettava ja opastettava
poika, Telemakhos, ei ole antanut nimeään mentoroitavalle. Mentorin vastapari on aktori. Sanaa käytetään jossain määrin, mutta usein puhutaan myös ohjattavasta,
oppipojasta tai mentoroitavasta. Aktoriin liitetään määreitä kuten tiedonhalu, aktiivisuus, halu oppia ja kehittyä. (Isotalo 2010; Kansalaisareena 2012.)
Mentoroinnin taustalta löytyy myös etenkin keskiajalla käytössä ollut oppipoika-kisälli-mestarijärjestelmä. Koulutusmalli elää edelleenkin esimerkiksi oppisopimuskoulutuksessa. Suomessa on nykyisinkin runsaasti
ammatteja, joissa voi suorittaa kisällin tai mestarin tutkinnon (Suomen yrittäjät i.a.). Mentor ja keskiajan mestarit olivat oppipoikiaan vanhempia myös biologisessa

Eila Sainio, diakonissa, terveydenhoitaja, KM, työskentelee lehtorina Diakonia-ammattikorkeakoulussa. Hän on toiminut TAIKA-hankkeissa
DIAKin tehtävien projektisuunnittelijana ja erilaisten taidelähtöisten työpajojen ohjaajana.
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Mentroinnin nelikenttä
TAIKA-hankkeen ensimmäisessä vaiheessa, Taide kohtaamisalustana sektorirajat ylittäville kulttuurisille innovaatioille 2008–2011, Diakonia-ammattikorkeakoulun
tehtävänä oli organisoida ja ohjata taidelähtöisiä työpajoja Helsingin kaupungin vanhustyön vastuualueen ja
aikuissosiaalityön työntekijöille. Työpajojen lähtökohtana oli ihmisen elämänkaari vaiheineen. Työpajoja toteutettiin erilaisin taidelähtöisin menetelmin. Menetelminä
olivat kuvatyöpajat, valokuvatyöpajat, liikeimprovisaatiotyöpajat ja prosessidraama. Työpajojen vaikutusta
tarkasteltiin tässä vaiheessa erityisesti työhyvinvoinnin
näkökulmasta. Toiminnan vaikutukset työhyvinvointiin olivat erittäin myönteiset. Niistä voi lukea tarkemmin teoksessa Taide käy työssä (Rönkä, Kuhanen, Liski,
Niemeläinen & Rantala 2011).
Hankkeen toimintaan osallistuneet sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset alkoivat hyvin nopeasti pohtia
erilaisten menetelmien siirrettävyyttä omaan työhönsä.
Menetelmät toivat mielekkyyttä omaan työhön ja niiden arvioitiin tuovan uusia mahdollisuuksia myös asiakas- ja potilastyöhön. Joitakin ajatuksia taidelähtöisten
menetelmien mentoroinnista syntyi jo hankkeen tässä vaiheessa. Mentorointia kokeiltiin siten, että taidelähtöisiä työpajoja ohjannet Diakonia-ammattikorkeakoulun lehtorit Kirsti Nieminen ja Eila Sainio olivat
tukemassa vanhustyön ammattilaisia, kun he suunnittelivat ja toteuttivat taidelähtöistä työpajatoimintaa omilla
työpaikoillaan. Ainakin kaksi vanhustyön vastuualueen

mielessä. Nykyisin mentorin rooli ei välttämättä tule
biologisen iän myötä, vaan kokemuksen ja osaamisen
myötä, ja on hyvinkin mahdollista, että mentori on
mentoroitavaa nuorempi. Mentorointisuhteeseen liitetään määreitä: luottamus, rehellisyys, vuorovaikutus,
eettisyys, tavoitteellisuus. Yleensä myös ajatellaan, että
mentorointi alkaa ja päättyy, eli sillä on ajallinen kesto.
Ammattiin oppimisen lisäksi mentoroinnista on tullut työelämän kehittämisen menetelmä, sen merkitys
ja ilmenemistavat ovat laajentuneet. Suomessa mentorointia on käytetty yritysten henkilöstön kehittämisessä
1970-luvulta lähtien. Yritysmaailmasta mentorointi on
siirtynyt korkeakoulumaailmaan, ja tänä päivänä useimmilla korkeakouluilla, yrityksillä ja järjestöillä näyttää
olevan oma mentorointiohjelmansa. Lisäksi on kehitetty erilaisia mentorintiohjelmia erityistarpeisiin, muun
muassa maahanmuuttajien työllistymiseen, nuorten
naisten yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, hoitotyön
tekemiseen ja omaishoitajana olemiseen. TAIKA-hanke liittyy omalta osaltaan tähän erityistarpeiden mentorointiin. TAIKA-hanke tutkii ja kehittää taidelähtöisten menetelmien mahdollisuuksia työelämässä niin
työhyvinvoinnin kuin työn kehittämisen kannalta. Tässä artikkelissa kuvailtava mentoroinnin nelikenttä taiteen ja sosiaali- ja terveysalan kontekstissa on kehitetty
ja kokeiltu osana TAIKA-hanketta (Taide työelämän laadun ja innovaatiokyvykkyyden kehittäjänä 2011–2013)
Diakonia-ammattikorkeakoulun, Helsingin kaupungin
sosiaaliviraston ja Helsingin seurakuntayhtymän yhteistyöprojekteissa.
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työntekijää hakeutui TAIKA-hankkeen innoittamana jatkokoulutukseen oppiakseen lisää taidelähtöisistä
menetelmistä.
TAIKA-hankkeen toisen vaiheen, Taide työelämän laadun ja innovaatiokyvykkyyden kehittäjänä
2011–2013, mahdollistuttua oli luontevaa päästä
paneutumaan syvemmin taidelähtöisten menetelmien
juurruttamiskysymykseen. TAIKA-hankkeessa lähdettiin kehittämään aiempien kokemusten pohjalta mentorointimallia, jossa sosiaalialan ammattilaiset mentoroivat toisiaan (vertaismentorointi), taiteilijat mentoroivat
sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia sekä päinvastoin
(käänteinen mentorointi) ja myös taiteilijat mentoroivat
taiteilijoita (vertaismentorointi).
Vertaismentoroinnissa (Isotalo 2010, 29) mentorin
ja aktorin roolit eivät ole kiinnitetyt, vaan saman alan
työntekijät jakavat yhdessä osaamistaan ja ymmärrys-

tään. Samalla he oppivat dialogisessa prosessissa uusia
toimintatapoja. Vertaismentorointia toteutettiin yhteistyöprojektissa Helsingin seurakuntayhtymän työntekijöiden kanssa, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten
kesken työyhteisöissä ja reflektioissa sekä taiteilijoiden
välisessä yhteistyössä ja reflektioissa.
Isotalon (2010, 29) mukaan käänteinen mentorointi
tarkoittaa tietyn erityisalueen osaamista, jossa nuorempi
voi olla vanhemman mentorina. Sosiaali- ja terveysalan
ammattilaisten ja taiteilijoiden välisessä yhteistyöprosessissa oli kysymys tämän suuntaisesta mentoroinnista
asiantuntijuuden näkökulmasta. Ikä tai viisaus ei tuonut
mentorin roolia, vaan oman alan asiantuntijuus, josta
muodostui osittain jaettua asiantuntijuutta yhteistyössä. TAIKA-hankkeessa kehitetty malli on väljä, ja liikettä
voi ja saa olla kenttien välillä. Keskeiseksi nousee yhteinen ja jaettu oppimisen prosessi.
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1.

2.

Sosiaali- ja terveysala mentoroi
sosiaali- ja terveysalaa sekä kirkon alaa

Taiteilijat mentoroivat sosiaali- ja terveysalaa
Tavoitteet:

Tavoitteet:
■■
■■

■■

■■

työnkuvien laajentaminen ja monipuolistaminen
taidelähtöisestä työskentelystä saatujen kokemusten
jakaminen ja rikastaminen

■■

taiteen hyvinvointi- ja terveysvaikutusten tunnistaminen

■■

taidelähtöisten menetelmien omakohtainen kokeminen

■■

piilossa olevan potentiaalin ja käyttämättömien kykyjen
löytäminen ja hyödyntäminen omassa työssä sekä
kehittäminen koko ryhmässä
VERTAISMENTOROINTI

eri taidelajeihin pohjautuviin menetelmiin
tutustuttaminen

■■

uusia näkökulmia omaan työhön

■■

työnkuvien laajentaminen

■■

KÄÄNTEISMENTOROINTI, taiteen asiantuntijuus

3.

4.

Sosiaali- ja terveysala mentoroi taiteilijoita

Taiteilijat mentoroivat taiteilijoita

Tavoitteet:

Tavoitteet:

■■

■■

■■

■■

taidelähtöisen toiminnan tien tasoittaminen potilaan ja
asiakkaan hoitoyhteisön arkeen

■■
■■

työparityöskentely: taiteen ja sosiaali- ja terveysalan
yhteisen työskentelytavan etsiminen

■■

toiminnan mahdollistaminen, sen turhien ehtojen
kumoaminen ja välttämättömistä ehdoista tiedottaminen

■■

KÄÄNTEISMENTOROINTI, sosiaali- ja terveysalan
asiantuntijuus

■■

Kuvio 1. Mentoroinnin nelikenttä, Kirsti Nieminen
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taiteilijan ammatti-identiteetin kehittäminen
yksilöllinen ohjaaminen, omien vahvuuksien ja
kehittämistarpeiden kartoittaminen
hyvien käytäntöjen ja työkalujen välittäminen
taiteilijalta toiselle
uudenlaiseen työympäristöön ja kohderyhmään
opastaminen
taiteilijoiden tuotteiden ja palveluiden arvioiminen ja
kehittäminen

■■

rohkaiseminen ja positiivisen palautteen antaminen

■■

oman toiminnan ja oppimisen arvioiminen

■■

VERTAISMENTOROINTI

MENTOROINNIN NELIKENTTÄMALLI TAIKA-HANKKEEN YHTEISTYÖPROJEKTEISSA

Diakonia-ammattikorkeakoulu organisoi mentoroinnin nelikenttämallin testausta yhteistyöprojekteissaan vuosina 2012–2013. Yhteistyöprojektit toteutettiin Helsingin kaupungin, sen vanhustyön vastuualueen
kolmen vanhustenkeskuksen sekä yhden aikuissosiaalityön työyhteisön ja Helsingin seurakuntayhtymän
kanssa.
Vuoden 2011 lopulla oli etsitty ja kilpailutettu eri taiteenalojen osaajia. Heidän joukostaan valittiin neljä erilaista osaajaa: kuvataiteilija, tanssija, teatteritaiteen edustaja ja taidekasvattaja. Tavoitteena oli, että taiteilijoiden
ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten yhteistyötä ja

osaamisen jakamista testataan yhteistyössä Helsingin
kaupungin kanssa. Sosiaali- ja terveysalan vertaismentorointia varten suunniteltiin malli, jossa Diakoniaammattikorkeakoulun sosiaalialan ja kirkon alan lehtorit työskentelevät kirkon työntekijöiden kanssa.
Molemmissa yhteistyöprojekteissa mentorointi ajateltiin prosessiksi, joka alkaa taidelähtöisissä työpajoissa
omasta osaamisesta tai osaamattomuudesta. Työskentelytavat ovat sellaisia, että ne eivät edellytä aiempaa taideharrastusta tai aiempaa osaamista, vaan ne antavat
kaikille osallistujille mahdollisuuden kokeilla ja löytää
jotakin sekä itsestään että työskentelymenetelmästä.

Mentorointi, kevät 2012

Oma työskentely, syksy 2012–kevät 2013

Mentorointi, kevät 2013

Taidelähtöiset työpajat (neljä)

Omat kokeilut ja sovellukset esimerkiksi
leirityössä ja omaishoitajien ryhmässä

Prosessidraamatyöpaja

Taidekuvatyöskentely
Valokuvatyöskentely
Yhteiset keskustelut
Kirjaamiset

Työpajatoiminta työkavereille ja
asiakkaille
Kirjaaminen

Taidemuseon näyttely ja siihen liittyvä
kuvatyöpaja
Patsaskävely Helsingissä
Siirtovaikutus omaan työhön

Mahdollisuus tukeen

Kuvio 2. Helsingin seurakuntayhtymän työntekijöiden mentorointiprosessi
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Yhteistyöprojektiin ilmoittautui alun perin 10 henkilöä, jotka osallistuivat työpajoihin keväällä 2012.
Seuraava vaihe eli työpajassa opitun siirtäminen omaan
työhön jakoi joukon niihin, jotka lähtivät aktiivisesti
soveltamaan menetelmiä omassa työssään, ja niihin, jotka eivät löytäneet riittävästi mahdollisuuksia sovelluksiin. Keväällä 2013 laajennettiin vielä työskentelymalleja, jotka vaikuttivat soveltuvan hyvin seurakuntatyöhön.

Helsingin kaupunki nimesi työyhteisöistään yhteyshenkilöt sekä työpajoihin osallistuvat henkilöt. Työpajoihin osallistuvia kaupungin työntekijöitä oli keväällä
2012 yhteensä 14. Kaikki eivät osallistuneet joka kerta,
vaikka se oli tavoitteena. Työpajaprosessin jälkeen jokainen työyhteisö sai toivoa itselleen sopivaa taiteenlajia ja
taiteilijaa. Syyskausi alkoi yhteisellä tapaamisella, jossa käytiin läpi toiminnan tavoitteet, eettiset periaatteet

Mentorointi, kevät 2012
(käänteismentorointi,
taiteilija asiantuntijana)

Yhteiset reflektiot,
2012–2013
(vertaismentorointi ja
käänteismentorointi)

Työpajat potilaille ja
asiakkaille, 2012–2013
(käänteismentorointi,
eri alojen asiantuntijuus)

Oman työnkuvan
laajentaminen, 2012–2013

Neljä eri taiteilijan ohjaamaa
työpajaa

Kolme yhteistä
kokoontumista Diakoniaammattikorkeakoululla

Työpajat (74) taiteilijoiden
ja sosiaali- ja terveysalan
ammattilaisten yhteistyönä
vanhustenkeskuksissa ja
aikuissosiaalityössä

Opitun ja koetun
juurruttaminen omaan
työhön ja työyhteisöön

Kuvatyöskentely
Kuvan katsominen
Tanssi
Luova ilmaisu
Kirjaamiset

Taiteilijoiden ja sosiaali- ja
terveysalan ammattilaisten keskinäistä ja yhteistä
kokemusten jakamista ja
pohdintaa

Oma asiantuntijuus, yhteisen
toimintamallin etsiminen

Kuvio 3. Helsingin kaupungin työntekijöiden ja taiteilijoiden mentorointiprosessi
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Uusia näkökulmia taidelähtöisyyteen sosiaali- ja
terveysalalla
Uusia näkökulmia taiteilijan
toimijuuteen sosiaali- ja
terveysalalla

MENTOROINNIN NELIKENTTÄMALLI TAIKA-HANKKEEN YHTEISTYÖPROJEKTEISSA

LÄHTEET

ja reunaehdot. Työyhteisöjen ja taiteilijoiden keskinäiselle työskentelylle annettiin ainoastaan taloudelliseen
resurssiin perustuva aikaraami. Työn suunnitteleminen
tapahtui työyhteisöjen ja taiteilijoiden kesken siten,
että tarvittaessa Diakonia-ammattikorkeakoulun hanketyöntekijät taiteilija-tutkija Kirsi Heimonen, lehtorit
Kirsti Nieminen ja Eila Sainio olivat tukena paikan päällä havainnoimassa sekä vastaamassa erilaisiin käytännön
kysymyksiin. Kirsi Heimosella oli mahdollisuus toimia
myös tanssitaiteilijoiden mentorina oman pitkän tanssiuransa ansiosta.
Yhteistyöprojektin aikana kokoonnuttiin Diakoniaammattikorkeakoululle kolme kertaa yhteiseen reflek
tioon. Reflektiossa eri työyhteisöjen työntekijät vaihtoivat kokemuksiaan omana ryhmänään ja taiteilijat
omanaan, minkä jälkeen tarkasteltiin yhdessä erilaisia
kokemuksia. Reflektiot olivat monenlaisen tiedon, osaamisen, ihmettelyn ja kokemuksen vaihdon pysäkkejä.
Niissä jaettiin niin onnistumisia kuin huoliakin. Erityisesti taiteilijat, jotka jäävät hoitoyhteisössä helposti yksin
oman alansa edustajina, kokivat nämä reflektiot merkityksellisinä. Seuraavissa luvuissa kerrotaan tarkemmin
yhteistyöprojekteista ja työskentelystä kokemuksena.

Isotalo, Merja 2010. Mentorointiopas.
Akavan erityisalat: Helsinki
Kansalaisareena 2012. Mentorointiopas.
Viitattu 22.4.2013 http://www.kansalaisareena.fi/
mentorointiopas2012.pdf
Rönkä, Anu; Liski, Minna; Kuhanen, Ilkka;
Niemeläinen, Saara & Rantala, Pälvi (toim.)
2011.Taide käy työssä.Taidelähtöisiä menetelmiä
työyhteisöissä. Lahden ammattikorkeakoulun
julkaisusarja C, osa 75: Lahti
Suomen yrittäjät i.a. Viitattu 22.4.2013
http://www.yrittajat.fi/fi-FI/mestarikiltaneuvosto/
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VERTAISMENTOROINNISTA
UUSIA IDEOITA RYHMÄTOIMINTAAN

H

elsingin seurakuntayhtymän työntekijöiden ryhmässä toteutettiin noin puolitoista vuotta kestävä työskentely, jonka aikana
työntekijöillä oli mahdollisuus osallistua
taidelähtöisiin työpajoihin ja saada aineksia oman työn
sisällölliseen kehittämiseen ja päivittämiseen. Eri työntekijäryhmistä työpajoihin osallistui 8–12 työntekijää. Osallistujista suurin osa oli työntekijöitä, joilla on
hyvin itsenäinen asema. He voivat itse päättää, millaisin
menetelmin he toteuttavat työnsä sisältöä. Suhteellisen
itsenäinen asema on esimerkiksi diakoniatyöntekijöillä,

työnohjaajilla, papeilla ja seurakunnan lapsi- ja nuoriso
työssä olevilla työntekijöillä.
Ohjattavien aikaisemmat kokemukset taidelähtöisestä työskentelystä omissa asiakasryhmissä olivat heterogeenisia: osalla ei ollut kokemusta juurikaan ja osalle
työtapa oli jo tuttu. Taidepainotteisia menetelmiä käytetään paljon perinteisesti lapsi- ja nuorisotyössä, kun taas
aikuistyössä niiden käyttö on vaihtelevaa.
Seurakunnan työntekijöiden mentorointi toteutui
hankkeen nelikenttämallissa yhtenä osiona siten, että
työskentelyssä korostettiin vertaismentorointia alan
sisäisenä työskentelynä.

Kirsti Nieminen YTM, lisäopintoina ammatillisia ja täydentäviä opintoja psyko- ja sosiodraamasta, taideterapeuttisesta työskentelystä sekä
toiminnallisista menetelmistä. Hän toimii sosiaalialan lehtorina Diakonia-ammattikorkeakoulussa ja on ohjannut TAIKA-hankkeissa taidelähtöisiä
työpajoja.
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Vertaismentoroinnin tavoitteet:
■■

■■
■■

■■

seurakunnan eri työalojen yhteen saattaminen,
vuorovaikutuksen laajentaminen ja lisääminen
työnkuvien laajentaminen ja monipuolistaminen
taidelähtöisestä työskentelystä saatujen
kokemusten jakaminen ja rikastaminen
piilossa olevan potentiaalin ja käyttämättömien
kykyjen löytäminen ja hyödyntäminen omassa työssä
sekä kehittäminen koko ryhmässä
Kuvio 4. Sosiaali- ja kirkon alan
vertaismentorointi

Mentorointitapahtumat oli rakennettu neljän erillisen taidetyöpajan yhteyteen siten, että sosiaali- ja
terveysalan lehtorit Kirsti Nieminen ja Eila Sainio, jotka ovat opiskelleet ja itse soveltaneet näitä menetelmiä
erilaisissa asiakas- ja opiskelijaryhmissä, ohjasivat työpareina neljä kuvalliseen taidelähtöiseen työskentelyyn
perustuvaa työpajaa.
Ohjauksellinen lähestymistapa oli valmiiksi mallinnetuissa työpajoissa omakohtainen työskentely, työskentelykokemusten jakaminen, toisin kokeileminen ja
jatkoideointi omaan työhön liittyen. Oman tekemisen
välityksellä etsittiin polkuja taidelähtöisten työtapojen juurruttamiseen tai jo omien käytössä olevien työ-

tapojen monipuolistamiseen ja uusiin ideoihin. Vaikka työskentely ei kytkeytynytkään laajempaan kirkon
henkilöstöstrategiaan tai työyhteisön sisäiseen muutosprosessiin, työskentelyn tavoitteena oli vahvistaa valmiuksia työmenetelmien jatkokehittämiseen.
Seurakunnan kehittämistyön lähtökohdaksi oli sovittu organisaation johdon kanssa työntekijöiden mahdollisuus käyttää mentorointityöskentelyyn työaikaa sekä
kehitellä ja kokeilla taidelähtöistä työskentelyä omassa
yksikössä ja asiakasryhmässä. Tätä kautta seurakuntayhtymän johto oli prosessin ajan sitoutunut hankkeeseen
ja mahdollisti työntekijöidensä verkottumisen taidelähtöisen osaamisyhteisön kanssa.
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TAIKA-hankkeen työpajojen ohjaajille osallistujien
työn substanssi oli verrattain tuttua. Kirsti Nieminen on
työskennellyt useita vuosia aikuissosiaalityössä ja lastensuojelussa sekä ohjannut lukuisia vanhustyön työpajoja taidelähtöisillä menetelmillä. Eila Sainio on työskennellyt pitkään diakoniatyössä ja soveltanut menetelmiä
diakoniatyön ryhmissä sekä myöhemmin diakoniatyön
perusopetuksessa. Mentoroinnin ydinajatus oli tässä vertaismentorointi ja yhteinen taidelähtöinen kehittäminen ryhmän kaikkia jäseniä kuunnellen.

Kolmas työpaja Ammatti-identiteetti valokuvana ja
neljäs työpaja Valokuva uusin silmin toteutettiin digikuvausta ja jo olemassa olevaa valokuvaa käyttäen. Ryhmä
työskenteli ammatti-identiteetin parissa etukäteen mallinnetulla tavalla. Jokainen osallistuja suunnitteli omaa
ammatti-identiteettiään ilmaisevan digikuvan. Viimeinen työpaja käsitteli valmiita, itselle merkittäviä valokuvia, joiden pohjalta rakennettiin tarinaa.
Työpajatyöskentelystä kerättiin aineistoa seurakunnan ryhmässä vastaavalla kaavakkeella kuin kaupungin
vanhustyön ja mielenterveystyön yksiköistä. Palautekaavakkeessa pyydettiin palautetta kunkin työpajan osalta
siitä, millaisia oppimiskokemuksia ja itselle merkittäviä
kokemuksia syntyi työskentelyssä, miten nämä työpajakokemukset vaikuttivat omaan arkeen ja olemiseen työn
ulkopuolella ja miten työpajassa opittu ja koettu voisi
siirtyä omaan työhön.

Työskentelyn kulku
Työskentely toteutettiin kevään 2012 aikana neljässä taidelähtöisessä työpajassa, joissa työmuotona oli kuvallinen työskentely. Mentorointiprosessi aloitettiin tarinallisella Voimaa väreistä -työpajalla, johon oli koottu
tiiviiksi paketiksi aineksia moniaistiseen ja tarinalliseen
työskentelyyn. Voimaa väreistä -työpajassa käytettiin
musiikkia, meditatiivista muovailua, musteläiskätyöskentelyä ja lopuksi märkämaalaustekniikalla toteutettua akvarellityöskentelyä. Työpajan lähestymistapa oli
tarinallinen. Suomalainen taidekuva toimi toisen työpajatyöskentelyn pohjana (ks. Itkonen 2011). Kuvaksi valittiin Hugo Simbergin Haavoittunut enkeli -teos
(1903). Työpajatyöskentely aloitettiin taulun teemaan
ja värimaailmaan liittyvällä esineinstallaatiopöydällä.
Tämän jälkeen työskentely jatkui mielleyhtymälapuilla, ohjatulla kuvan katsomisella ja omalla tunneteoksella. Tunneteos tai oma, teoksen virittämä mielenmaisema
maalattiin peiteväreillä. Työskentely oli idealtaan moniaistinen ja antoi siten mahdollisuuksia lähestyä teemaa
eri kanavia käyttäen.

Merkityksellisiä kokemuksia
Toteutuneet neljä kuvallista työpajaa olivat osalle ryhmästä kokonaan uudenlaisia oppimiskokemuksia, osalle työskentely oli perustekniikaltaan tuttua. Ne, joilla
oli jo kokemusta kuvallisista menetelmistä, saivat uusia
oppimiskokemuksia sen välityksellä, miten työpajassa
yhdisteltiin uudella tavalla perustekniikoita ja miten
työskentelyssä käytettiin uudenlaisia materiaaleja. Osalle esimerkiksi märkämaalaustekniikka oli jo tuttua, mutta siihen yhdistetty tarinallisuus, musteläiskä- ja silkkipaperityöskentely toivat uuden ulottuvuuden. Voimaa
väreistä -työpajassa myös muovailu tapahtui uudenlaisella materiaalilla ja uudenlaisella ohjeistuksella.
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Voimaa väreistä -työpajan ohjaajana olin kirjannut työskentelystä analogioita asiakastyöhön:

Työskentelykokemus oli eväitä antava, märkämaalus kiehtoi, kun siinä lähti työ itsestään elämään. Ei
syntynyt pelkoja tai osaamattomuuden tunnetta tai
tarvetta saada aikaan jotain tiettyä luomusta. (TT)

Aistimateriaaliosion kohdalla heräsin miettimään
silkkipaperin kanssa työskentelyyn liittyviä taiteellista tekemistä ja siitä nousevia mahdollisuuksia.
Työskentelyn aikana ryhmästä kuului kommentteja ja epäuskoa ”tuleeko tästä mitään, menee rikki,
huono, pilalla, tulee reikiä, menetetty, rikki!” (KN)

Simbergin Haavoittunut enkeli -taidekuvatyöpajassa
uudenlaisia kokemuksia syntyi työskentelyn moniaistisuudesta. Esinepöytä, jota peittävälle mustalle lakanalle oli siroteltu luonnonkiviä, enkelin siivet, keltaista
huovutusvillaa, valkoinen sideharso, kristallia ja miete
lausekirja, toimi moniaistisena Haavoittuneen enkelin
taidekuvan virittäjänä. Taustalla soi hiljaisesti instrumentaaliversio Suojelusenkeli-laulusta.

Ovatko nämä samoja pohdintoja, jotka myös liittyvät
asiakkaiden kanssa työskentelyyn – kohtaamisissa ovat
esillä usein samat kysymykset.

Esinepöydän esineitä alkuun koskettelemalla jokainen pystyi mielen sisäisesti käynnistämään omaa
prosessiaan. Kuvallinen, musiikillinen ja esineellinen lähestymistapa oli toimiva. (TT)

Musteen, muodon ja värin muutos työskentelyssä
tapahtui kuitenkin vähitellen. Se mikä aluksi menikin pieleen olikin hieno, kaunis, omalla tavallaan
ainutlaatuista.

Myös valokuvatyöskentelyä käytettiin uudella rakenteella liittyen ammatilliseen identiteettiin ja oman identiteetin näkyväksi tekemiseen. Omien merkittävien valokuvien tarkastelussa oli vahvasti läsnä kuvan yhteys sen
omistajaan, kuvan eritasoiset merkitykset sekä tarinallinen lähestymistapa.

Taiteen avulla toisenlainen lähestyminen ja omanlainen tekeminen materiaalien kanssa vaikuttaisi
terapeuttiselta ja voisi toimia peilikuvana omasta
asiakastyöstä. Asiakaskohtaamisissa ei useinkaan
prosessi etene toivottuun. Tätä työskentelyn lopputuloksen yllätyksellisyyttä tuotiin esiin ryhmän palautteessakin. Tärkeää olisi kuitenkin usko muutokseen, herkkyys kuunnella ja antaa aikaa tapahtua.
(KN)

Valokuvapohdinnassa matka vei kauas lapsuuteen,
ja tärkeimmät oivallukset liittyvät työskentelyssä
lapsuuden yhtäläisyyksiin nykyiseen työuraan. (TT)
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Muutoksen mahdollisuus
Osalla työpajatyöskentely oli virittänyt mietteitä ja kiinnostusta taiteeseen sekä taiteen tai kulttuurin harrastamiseen omassa arjessa, ei kuitenkaan kaikilla. Muutama
oli pohtinut mahdollisuutta tutkia omaa itseä taiteen ja
maalaamisen avulla, yksi oli lisännyt työhuoneeseensa
itselle merkittäviä kuvia ja esineitä. Luovuudelle ajan
antamista arjessa pohdittiin palautteissa.
Kuvallisia työpajoja voisi ryhmän enemmistön mielestä soveltaa varsin helposti mitä moninaisimmille kirkon ryhmille. Ryhmiksi lueteltiin mm. kaltoin kohdeltujen vanhusten ryhmät, sururyhmät, lasten ryhmät,
päihdekuntoutujien ryhmät, vankiryhmät, erilaiset diakoniatyön ryhmät ja työnohjaukselliset tilanteet.
Kirkon alalla Raamattu on keskeinen työn viitekehys, ja sen hengellinen sanoma ja tulkinta voisi avautua
uudella tavalla taiteen keinoin. Taiteen keinoin tuotettujen vertauskuvien ja mielikuvien avulla voisi lähteä
purkamaan elämäntilanteita, joissa ongelmat eivät ole
yksiselitteisiä.
Soveltamisessa rohkaisi osallistujien oma kokemus
siitä, että ryhmässä varsin erilaiset ihmiset heittäytyivät mukaan työskentelyyn innostuneesti. Myös omien
rajojen ylittäminen työskentelyssä koettiin rohkaisevana
”jos minä voin niin muutkin voivat”. Aluksi ryhmässä
olikin muutamilla ”pakokauhun omaista suorittamisen
tunnetta”, joka liukeni työskentelyn kuluessa. Ryhmän
ilmapiiri koettiin leppoisaksi ja rennoksi.

Omia havaintoja vahvisti ryhmän palaute siitä, että
kuvalliset työpajat olivat saaneet aikaan lopulta onnistumisen kokemuksia ja että työskentely oli ollut yllätyksellistä itselle. Tämä olisi tärkeää pitää jotenkin taustalla asiakaskohtaamisissa, jotta toivo työskentelyssä voisi
säilyä.
Työpajapalautteiden mukaan pajoissa koettiin oman
mielen ja luovuuden avautumista, inspiroitumista ja
yllätyksellisyyttä tekemisessä. Työpajat koettiin rentoutumisen ja vapautumisen paikkoina ja tiloina itselle. Työpajoista muodostui osalle pysähtymisen paikkoja työarjessa. Monet olivat korostaneet erityisesti sitä,
että ”työskentely oli vapauttavaa, ei tarvinnut varsinaisesti osata, vaan sai tehdä itse ilman lopputuloksen
painolastia”. Työskentelytavasta syntyi näin väistämättä
onnistumisen kokemuksia itselle. Osa oli kokenut työpajoissa ”iloa, tekemisen riemua, rajojen ylittämistä ja
jopa anarkiaa” suhteessa omaan urautuneeseen työminään. Osalla työpajat olivat ”herkistäneet ja vieneet ajatuksia muistoihin ja syvälle omiin tunteisiin”.
Ryhmästä yksi osallistuja oli jäänyt näiden kokemusten rajapintaan. Kuvan kanssa työskentely oli kokemuksena turhauttava – ”en saanut tarpeeksi puhtaita värejä
näin”, taidekuva Haavoittuneesta enkelistä oli ”rasitteinen”. Tämäkin on hyvä huomioida kokeneessa asiakasryhmässä, Suomen taiteen kultakauden kuvat voivat
saada nopeasti ajassamme kulumiskokemuksia.
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Myös se koettiin hyvänä, että varsin pienet asiat rohkaisivat virittäytymään työskentelyyn. Rohkaisevia asioi
ta olivat mielleyhtymälaput ja ryhmän yhteinen syvälliseksi muuttunut keskustelu lappujen avulla tuotetuista
sanoista ja ajatuksista.
Työtavan esteiksi omassa työssä koettiin lähinnä asiakastyön tilat ja välineiden kantaminen. Seurakunnan
tilat eivät aina mahdollista taidetyöskentelyä: lattioiden
ja pöytien suojauksessa on omat ongelmansa, pöytätilaa
ja lattiatilaakaan ei aina ole saatavilla taidetyöskentelyä
ajatellen. Sairaalan osastoille ei oikein voi viedä maalausvälineitä. Myös vankilaan taidetarvikkeiden vieminen on aikaa ja voimia vievää, koska kaikkien välineiden
pitää läpäistä turvatarkastus.
Ryhmäläiset ajattelivat, että pienimuotoisia työpajojen osa-alueita, kuten mustetahratyöskentelyä sekä esineiden, taidekuvien ja musiikin yhdistelmiä, voisi soveltaa asiakasryhmissä tai yksittäisten asiakkaiden kanssa.
Omaan työtilaan voisi ehkä rakentaa jonkin pienen
sopen taidevälineille tai laittaa kuvia työhuoneen seinälle virittämään vuorovaikutusta. Kaikkein parhaiten työmenetelmät toimisivat erilaisilla leireillä tai intensiivijaksoilla, joihin välineet viedään muutenkin keskitetysti.

Haavoittunut enkeli -taidekuvan äärellä (ks. Itkonen
2011). Syksyn 2012 työskentelyn ohjauksellisena ajatuksena oli tarjota ohjausta tukena työpajoihin omassa asiakasryhmässä tai jo vakiintuneesti näitä työtapoja
käyttävien osalta lisätukea ja uusia ideoita. Ohjattaville
varattiin myös mahdollisuus kutsua omaan asiakasryhmäänsä mentori työpariksi.
Kevään 2013 aikana toteutui vielä prosessidraama,
ohjattu taidenäyttelykäynti ja siihen liittyvä kuvallinen
työskentely sekä viimeisenä työpajana patsaskävely Kalliossa ja Töölönlahden vaiheilla.
Vuosi työpajatyöskentelyn jälkeen teemahaastateltiin
diakonista aikuistyötä tekevää Kimmo Kajosta, joka oli
osallistunut työpajasarjaan.
Kimmon asiakasryhmä koostuu aikuisista, jotka ovat
pitkälle syrjäytyneitä päihdeongelmaisia, asunnottomia,
asuntoloissa ja tilapäismajoituksessa asuvia sekä vankeja.
Kimmo kertoi lähteneensä mukaan esimiehen rohkaisemana, myös työtoverit olivat innostuneita koulutuksesta. Hän itse koki, että motivaatio taidetyöskentelyyn lähtötilanteessa ei ollut varsin hyvä, mutta mukaan
lähteminen ei toisaalta ollut mitenkään vastentahtoistakaan. Kuvallinen työskentely kaikkineen oli Kimmolle
aika vierasta ja rajoittui kouluaikoihin. Lähtökohtatilanne hänen kohdallaan oli siis hyvin tyypillinen: koulutukseen lähdetään esimiehen rohkaisemana ja suosittelemana, ja itsellä taidetekeminen liittyy kouluvuosiin.
Työskentelyn kulusta Kimmo kertoo seuraavasti:

Soveltamista omassa työssä
Syksy 2012 aloitettiin yhteisellä, ohjatulla kuvankatsomisretkellä Ateneumiin Helene Schjerfbeckin juhlanäyttelyyn. Näyttelykäynti nivoutui saumattomasti
aikaisempaan työpajatyöskentelyyn, joka toteutettiin
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Ateneum-kuva

Kirsti Nieminen

Erilaisten kokemusten jakaminen ja rikastaminen
vois olla tavoite, jossa on tapahtunut jotain ehkä
suhteessa minuun itseeni… Palautekeskusteluissa,
joita käytiin näiden pajojen jälkeen, mulla oli joka
kerta sama kokemus, että aina tulee jokin lopputulos vaikka työpajoissa rohkaistiin siihen, että ei
ole tarkoitus tuottaa taideteosta, vaan korostettiin
prosessia, ja ettei tarvii tehdä taideteosta. Kauheen
kivoja oli ne kaikki caset pajoissa.

Prosessin aikana olen aloittanut työnohjauskoulutuksen. Lähtökohtaisesti en ole ajatellut, että käyttäisin taidetta työohjauksen välineenä, mutta voisi
olla mahdollista ja perusteltua käyttää taidetta siinäkin välineenä jossain vaikeessa tapauksessa, että
vois räiskiä värejä paperille.
Valokuvaus on ainoa, mitä mä olen soveltanut. Meillä
oli työryhmän suunnittelupäivä toukokuussa ja siinä
alkutyöskentelynä parin kanssa vedettiin valokuvatyöskentely. Me käytettiin sitä päivän johdantona ja
se oli hyvin onnistunut juttu. Valokuvatyöskentely
on kauhean yksikertainen toteuttaa välineitä ajatellen, ja siitä kuitenkin tuli hyvä kokemus. Mulla on
se oman työskentelyn kuva kotona vielä näkyvillä ja
kehystettynä. (KK)

Laitoin kuvia Facebookkiin taustakuvaksi niin, että
otin ne nuotit omasta kuvasta rajattuna ja tarkennettuna ja muitakin kuvia laitoin sinne. Nuottiviivasto, joka yleensä on kuvattu mustana, niin kuvasin
valkoisena. Oman rutinoituneen työtavan rikkomista tavoiteltiin silloin siinä pajassa. Tietyllä tavalla
lähti samasta kuin asiakkaat, jotka ei ole pitkään
aikaan mitään tehnyt koulun jälkeen, ja kuvallinen
työskentely on etäistä. Koulussahan kuvaamataito
oli tietynlainen suoritus, jota arvioitiin, eikä kommunikoinnin väline. (KK)

Kimmon kohdalla taidelähtöisten työtapojen käyttö
asiakasryhmässä ei siis ollut vielä hankkeen aikana lähtenyt elämään kuin aavistuksenomaisesti. Esteistä puhuttaessa Kimmo näki suurimmat esteet työntekijässä itsessään. Välineiden hankaluuden tai niihin liittyvät esteet
Kimmo koki toissijaisina.

Prosessin aikana Kimmo oli aloittanut kauan suunnittelemansa työnohjaajakoulutuksen, joka liittyy työnkuvan laajentamiseen ja sen uudelleen muotoutumiseen.
Kimmo oli soveltanut taidelähtöistä työtapaa nykyisessä
työssään vain kerran hankkeeseen osallistuneen kollegan
kanssa omalle työryhmälleen.

Kyllä mä luulen, että suurin este on itsessä, organisaatiossa ei ole minkäänlaista estettä. Asiakaskunnassakaan ei ole varmaan esteitä, vaan se on
siinä työntekijässä. Aina miettii, että ei tämä onnistu
tässä porukassa ja aina yllättyy kun kokeilee uutta,
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joka toimii. Ehkä tämä, että olis kiva kokeilla jotain
uutta mutta ei viitsi – kokeillaan joskus myöhemmin. Ehkä se on se laiskuus. Luulen, että se kaikist
suurin este, esivalmistelu, roudaaminen, laittaminen, on osa prosessia valmistelujuttukin on sitä työtä… Mitähän tästä tulee. (KK)

töistä. Elinkautisvangeissa on keskimäärin vähemmän
taparikollisia ja sellaisia, jotka ovat lapsesta asti eläneet
laitoksissa. Heillä ei läheskään aina ole päihdeongelmaa
tai keskittymiskyvyn vaikeutta. Kimmo pohti, että elinkautisvangeilla ehkä olisi hyvät lähtökohdat sitoutua taidetyöskentelyyn.

Vaikka esteistä puhuimmekin, samalla pohdimme taidelähtöistä työskentelyä Kimmon yhdessä erityisryhmässä
eli vankilakäynneillä. Vankilassa hänellä on monenlaisia
ryhmiä, joita hän tapaa.

Vankilan sossun tai erityisohjaajan kanssa vois tehdä yhdessä. Mä olen ollut luonteeltani yksintekijä,
moniammatillinen pari tai ryhmä, jossa olis taideihminen ja sosiaalialan ihminen toimis hyvin. (KK)

Vankilassa on erilaisia osastoja. Eräässä paikassa
kävi sillain, että siellä oli taideterapeuttinen ryhmä,
jossa oli kahdeksan kaveria ja ainakin yksi maalasi
upeita kuvia ja niillä oli näyttely sitten. Jollain lailla
ehkä pitäisi seuloa ryhmään tulevia kunnonkin mukaan ja pitäisi olla selvänä ryhmässä. Päihteettömyyteen sitoutuneiden kanssa olis hyvä osasto pitää
ryhmää ja siellä olis valmiutta.

Helsingin seurakuntayhtymän ryhmästä myös muutama osallistuja vastasi syksyllä 2012 sähköpostikyselyyn,
jossa kartoitettiin taidelähtöisten työtapojen siirtovaikutusta, esteitä ja vielä kertaalleen merkittäviä kokemuksia
työpajatyöskentelyn jälkeen.
Loppukyselyyn keväällä 2013 vastasi viisi osallistujaa, jotka kaikki olivat käyttäneet työssään taidelähtöisiä
työtapoja. Niitä oli sovellettu useampia kertoja diakoniseen vanhustyöhön ja omaishoitajatyöhön.
Muistisairaiden vanhusten kohtaamisissa, esimerkiksi keskusteluryhmissä ja ehtoollishartauksissa, oli käytetty enemmän luovuutta hyödyntäen esimerkiksi musiikkia, luonnon materiaaleja ja kuvia. Myös omaishoitajien
sururyhmän tyyppisessä ryhmässä oli käyty Ateneumissa
katsomassa Haavoittunut enkeli -taulua. Työskentelyä
oli jatkettu TAIKA-hankkeen työpajojen tapaan maalaamalla myöhemmillä kerroilla peiteväreillä tunteita ja
tunnelmia. Myös kahdessa muussa omaishoitajien ryhmässä oli vakiintunut tämäntyyppinen työtapa.

Valokuvaa voisi käyttää. Vankilassa aika suurella
osalla olis valokuvia mukana, että siellä se vois
olla helposti toteutettavissa, mutta toisaalta tärkein kuva voi olla liian kova juttu tuoda siihen. Jotain
merkittävää kuvaa tietysti vois kuvitella vankeudessa, että sovellutuksia olis. (KK)

Kimmolla on eräässä vankilassa oma erityinen elinkautisvankien ryhmä, jota hän on tavannut pidemmän
aikaa ja jonka kanssa voisi kehitellä jotakin taideläh-
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Helsingin seurakuntayhtymän työntekijöiden mentoroinnin osalta voidaan todeta, että työpajatoiminnalla
oli vaikutusta yksittäisten kirkon työntekijöiden työtapojen monipuolistamiseen. Se, miten ruohonjuuritasolta lähtevä työn sisällön uudistuminen vaikuttaa koko
organisaation infrastruktuuriin, tapahtuu viiveellä. Toisaalta monet ryhmään osallistuneet työtekijät työskentelevät varsin itsenäisessä asemassa. He voivat halutessaan
soveltaa ketterästikin uudenlaista työotetta työssään.
Työpajatoiminta avasi yksilötasolla uusia kehityspolkuja työntekijöiden näkyväksi tulleiden erityistaitojen tai piilossa olleen, osin unohtuneen osaamispotentiaalin välityksellä. Taidelähtöisen työskentelyjakson
hyödyt voidaan katsoa olevan siinä, että onnistuessaan
se laajentaa ja muuttaa ihmisen näkökulmaa työhönsä.
Jo pienimuotoisetkin muutokset, joita tuotettiin työpajojen aikana, voivat lisätä työhyvinvointia ja tuoda
työhön positiivista tunnetta. Työskentelyn aikana ja
loppupalautteissa työpajoissa koettiin monenlaisia tunnekokemuksia ja energisoitumista, vaikka työpajoihin
osallistuttiin perjantai-iltapäivisin väsyneenä työviikon
päätteeksi.
Yhteinen työpajaprosessi oli myös ohjaajien kannalta antoisa. Vertaismentoroinnissa molemmat osapuolet
ovat toistensa tukena ja innoittajina. Yhteisessä työskentelyssä syntyi uusia ideoita eri työtapojen soveltamiseen.
Timo Alasoinin (2012) mukaan ihmisten aloitteellisuutta, luovuutta ja innostunutta sitoutumista voidaan edistää itseohjautuvalla toiminnalla ja organisaa
tion kehittämisellä myös ruohojuuritason näkökulmasta
eli alhaalta käsin. Alasoini (2012) toteaa Työelämän

Kaksi muuta vastannutta työntekijää oli käyttänyt
valokuvatyöskentelyä ryhmässään ja taidekuvia yhdistettynä maalaamiseen. TAIKA-hankkeessa mukana oleminen oli antanut kaikille näille työntekijöille uusia
mahdollisuuksia ja ideoita, uutta intoa käyttää luovia
menetelmiä. Kaiken kaikkiaan TAIKA-prosessi koettiin
virkistäväksi, voimaannuttavaksi ja ilahduttavaksi henkilökohtaisella tasolla. Hankkeen lopputyöskentelyssä
seurakunnan osallistujat antoivat myös henkilökohtaista palautetta siitä, miten arvokkaaksi koulutus koettiin
ja miten se oli herätellyt työnrutiinien alle joutunutta
luovuutta.
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LÄHTEET

kehittämisestä taiteen keinoin -julkaisussa edelleen,
että tulevaisuudessa työelämä subjektivoituu siten, että
sen riippuvuus työntekijän motivaatiosta, sitoutumisesta ja koko persoonasta voimistuu. Jatkossa organisaatiot hakevat uusia tapoja lisätä ihmisten motivaatiota
ja sitoutumista tarjoamalla heidän tarpeistaan lähteviä
yksilöllisiä sopimuksia ja työnkuvia.
TAIKA-hankkeen ensimmäisessä vaiheessa suoritetusta seurannasta päätellen mentoroinnin vaikutukset
työntekijöiden taidelähtöisen työskentelyotteen vahvistumiseen ovat nähtävissä vasta lähes vuoden tai ainakin
useamman kuukauden viiveellä.
Mentorointiprosessia seurakuntakontekstissa voidaan tarkastella kokonaisuudessaan esimerkiksi taito
transferenssi-käsitteen kautta: osaamista siirretään
samalta työalueelta eli sosiaali- ja terveysalta kirkon alalle. Osaamisen siirtämisessä tässä työskentelyssä korostuivat uudenlaiset välineet ja vanhojen välineiden erilainen
yhdisteleminen. Mentoroinnissa tuettiin ja rohkaistiin
kirkon alan työntekijöiden pehmeää osaamista ja pehmeitä taitoja. Pehmeät taidot liittyvät luovuuteen ja yllätyksellisyyteen, toisenlaisten näkökulmien löytämiseen
ja tulkitsemiseen. Näitä taitoja tarvitaan universaalisti
ihmisten kanssa työskennellessä. Ryhmän palautteissa
ja työpajatyöskentelyn aikana nämä kaikki tulivat esiin.
Muutama ryhmäläinen koki myös avoimesti olevansa
työskentelyssä omalla epämukavuusalueellaan tai jopa
ihan uudessa ja oudossa maastossa.

Alasoini, Timo 2012. Kohti luovuuden ja
innovaatioiden aikaan. Hahmotelmia työelämän
tulevista muutos- ja kehittämishaasteista.
Teoksessa Rantala, Pälvi & Korhonen, SatuMari (toim.) Uutta osaamista luomassa.
Työelämän kehittäminen taiteen keinoin. Lapin
yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja B.
Tutkimusraportteja ja selvityksiä 61.
Kajos, Kimmo 2013. Diakoniatyöntekijä, Helsingin
seurakuntayhtymä, Helsinki. Henkilökohtainen
tiedonanto 17.4.2013
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TAIDELÄHTÖISTÄ
VANHUSTYÖTÄ KEHITTÄMÄSSÄ
Sosiaali- ja terveysala taiteen kentillä
Mentorointityöskentely Helsingin kaupungin hoitoyhteisöjen ja neljän mentorointiin palkatun taiteilijan kohdalla toteutui siten, että kevään 2012 aikana järjestettiin neljä erillistä työpajaa, joissa taiteilijat ohjasivat omaan taidealaansa sijoittuvan taidetyöpajan. Näiden
taidetyöpajojen tavoitteena oli:

Tavoitteet:
■■

■■

■■

taiteen hyvinvointi- ja terveysvaikutusten
tunnistaminen
taidelähtöisten menetelmien omakohtainen
kokemus
eri taidelajeihin pohjautuviin menetelmiin
tutustuttaminen

■■

uusia näkökulmia omaan työhön

■■

työnkuvien laajentaminen

■■

KÄÄNTEISMENTOROINTI, taiteen asiantuntijuus

Kuvio 5. Taiteilijat sosiaali- ja
terveysalan mentoreina
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Kevään työpajoja ohjasivat museopedagogi, kouluttaja, FM Satu Itkonen; kuvataiteen maisteri, kuvataiteilija ja terveydenhoitaja Anna-Leena Vilhunen; teatteritaiteen maisteri Jemina Sillanpää ja tanssija Iina
Taijonlahti.
Työpajoihin osallistuneet työntekijät olivat Helsingin kaupungin kolmesta vanhustenkeskuksesta: Kivelästä, Koskelasta ja Myllypurosta sekä aikuissosiaalityön
alaisesta päivätoimintaryhmä Mellarista. Vanhustenkeskusten asukkaista monilla on muistisairaus tai pitkäaikaisen hoidon tarve, osa oli vuoteeseen hoidettavia
asukkaita. Päivätoimintaryhmä Mellarin toiminta on
suunnattu mielenterveyskuntoutujille ja vammaisille.
Prosessin tavoitteena oli, että taidelähtöiset menetelmät lähtisivät itämään, juurtumaan ja saamaan kosketuspintaa työntekijöissä ja työyhteisöissä. Vaikuttavuutta koetettiin saada aikaan siten, että työpajojen
aktivoimia merkittäviä kokemuksia ja tunnetiloja siirtyisi myös omaan arkeen ja omaan työhön ja toimenkuvaan, työyksikköön, asiakastyöhön.
Tätä prosessia seurattiin jokaisen pajan jälkeen avoimilla kyselykaavakkeilla. Kartoitukseen sisältyi myös
osallistujien työpajoissa saamia oppimiskokemuksia
sekä esteitä ja rohkaisevia tekijöitä, joilla olisi merkitystä työpajojen sisältöjen soveltamisessa asiakastyössä.
Kyselykaavakkeen lisäksi osallistujille jaettiin muistiinpanoja sekä omia sovellutuksia varten muistikirjat, jotka
mahdollistivat yksilöllisen prosessin dokumentoinnin.
Työpajatyöskentely alkoi Satu Itkosen Taidekuvan
äärellä -työpajalla, jonka jälkeen seurasi Anna-Leena
Vilhusen kuvallinen työpaja. Kaksi tanssiin ja liikeim

provisaatioon keskittyvää työpajaa olivat työskentelyn
lopuksi. Nämä työpajat ohjasivat Iina Taijonlahti ja
Jemina Sillanpää.
Työpajoihin, samoin kun ryhmän yhteiseen mentorointiprosessiin, lähdettiin varovasti ja kuulostellen.
Ryhmän alkupuolella oli työskentelyyn liittyvää varovaisuutta, jännittämistä ja pelkoja osaamisesta. Ryhmässä
tulikin omakohtaisesti koettuna esille se, että taidelähtöisen työskentelyn pitää olla lähtökohtaisesti sellaista,
ettei se edellytä taidealan osaamista. Kevään kuluessa
työpajatyöskentely herätti seuraavia kokemuksia työntekijöiden ryhmässä:
Antoisaa ja innostavaa, pelot työskentelyn suhteen
aluksi, jännittäminen, rentoutuminen ja helpottunut
olo, nautin suunnattomasti, rohkeus ja heittäytyminen, kiinnostus kuviin, piristävä, unelmiin uppoutumisen tila, helpotusta omiin patoutumiin, kiva ja
positiivinen kokemus, mahtavaa ja rentoa heittäytymistä, hetkessä olemista, hauskaa, vapautunut olo,
ilo, ihanaa ja innostavaa, läsnäolo hetkessä, vapautunut tunne ja se että lukot avautuivat itsessä, hyvä
mieli flow! (TT)

Kaikki hoitajille ja kaupungin työntekijöille suunnatut
työpajat olivat lähtökohdiltaan työpajoja, joihin pystyi
osallistumaan ilman aikaisempaa taidetyöskentelyä tai
kokemusta. Monilla ryhmäläisillä taiteellinen tekeminen oli jäänyt kouluaikojen oppitunteihin. Ryhmätilanteiden alkujännityksen mentyä ohitse työpajoissa koettiin innostusta ja työstä virkistymistä.
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Varsinaisia oppimiskokemuksia ryhmäläiset olivat maininneet seuraavasti:

Työpajatyöskentelystä tuli hyvä ja rauhoittunut olo
työpäivän jälkeen. Taiteen merkitys hyvinvoinnille;
taiteen kokemisella saa hyvinvointia. Taide taipuu
moneksi. Kuvien kautta mahtavaa saada yhteys
itseen/asiakkaaseen. Oman tarinan kertominen
heijastetusta kuvasta. Taidekuviin sisälle sukeltaminen. Muiden kanssa jakaminen, keskustelutulkinnat, erilaisuus ja oma kokemus. (TT)

Kokemus olla oppilaan roolissa työpajoissa. Sai varmuutta ja ideoita, kokemuksen kautta ja tekemällä
itse sisäistää mistä on kyse. Voimavaralähtöisyys,
taidekuvien hyödyntäminen, niistä merkitysten,
tunnetilojen, tarinoiden ja muistojen löytäminen
hoitotyössä. Tutustuminen taidetarvikkeisiin (värit). Kollaasin kanssa työskentely. Tarinallisuus
liiketyöskentelyssä. Eri taidemuotojen yhdistely ja
ketjuttaminen. Koskettelu, sively, viestiminen liikkeellä. Liikuntakin sopii kaikille, myös niille jotka
eivät ole elossa, mutta eivät kuolleetkaan. (TT)

Työpajat aktivoivat toisaalta vuorovaikutukseen oman
itsen kanssa, toisaalta yhteiseen muistelemiseen ja jakamiseen. Työpajojen toteutukseen liittyvässä kokemuksellisessa oppimisessa korostettiin tekemisen prosessia
eikä lopputulosta. Aistien harjaannuttaminen, aistien
aktivointi ja herättely sekä niiden kautta tapahtuva työskentely antoi ryhmäläisille uutta näkökulmaa. Myös se,
että hyvin pienellä tekemisellä voi syntyä paljon, tuli
työpajoissa näkyväksi.

Osalla ryhmäläisistä kokemukset siirtyivät omaan arkeen
osalla suoraan työtehtäviin.
Ostin itselleni taidekortteja. Käytän kehoani arjessa vapautuneemmin, tanssin kotona, liikun villisti
ja harjoittelen tunteiden esiin tuomista liikkeellä.
Työpajat ovat tuoneet minulle lisää esiintymisvarmuutta. Aloin miettiä läsnäoloa hetkessä. Kiinnostuin kuvataiteesta. Käytin kuvallisia välineitä kotona
lastenlasten kanssa, tein muotokuvan tyttärestäni
ja lapsenlapsista. (TT)

Jokainen pystyy tuottamaan ja siitä syntyvä mielihyvä. Itse tekeminen, omilla käsillä tekeminen.
Yksi sana voi antaa paljon, ei välttämättä vaadi paljoa työvälineitä. Viestiminen ilman sanoja. Tanssin
avulla lähelle pääseminen. Oma keho on väline ja
instrumentti, temppeli. Tanssi on myös minua varten! Muistin miksi tulin alalle – kohtaaminen. Miten
pieni on kaunista, merkityksellistä ja suurta. (TT)
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Työpajoissa käytetyt toimintatavat jäävät muhimaan
ja sielun silmin näen muutosta osastolla vaikka arkeen ei ole tullut uutta. Eksynyt olo – jäin janoamaan lisää. Kaikki niin uutta, että nousevat esiin
eri tilanteissa vanhusten kanssa työskennellessä.
Ne antavat impulsseja kokeilla vaikka vanhojakin
työtapoja uusin maustein. Kipinä syttyi ja kasvaa...
Uutta tai unohduksissa... Palautuu pätkittäin. Uinuvan taiteilijan herääminen. (TT)
Kävin työpaikan taidekuvat lävitse (taulut). Art Project – Googlen kautta taidekuvien katselua. Kerroin
työpajojen sisällöistä ja ideoista työkavereille ja
omaisille. Käytän kuvaa lähes päivittäin, sain työpajoista paljon uusia ideoita niihin. Aloitimme jo
pienen taidepiirin koulutuksen toimintatavalla. Liiketyöpajoista tuli hyviä työkaluja ryhmän aloituksiin ja lopetuksiin. Esim. tuolitanssi eri teemoihin
sovellettuna. (TT)
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Pienimuotoisen oman toteuttamisen lisäksi kysyimme
unelmia ja haaveita siitä mitä jatkossa voisi soveltaa ja
miten.

Esteitä tekemiselle listattiin näin:
Rutinoituneet työtavat. Omat asenteet, oman osaamisen epävarmuus, aikataulutus, ”ajatuksellinen
ajanpuute”. Asukkaiden kuntoon liittyvät esteet
(aistit ja fysiikka). (TT)

Taidekuvat, kuvien katselu ja taidekortit pienryhmiin. Taideretket, taidepolku, taidekuvasta tarinat, sadutus. Maalaustuokiot ja valokuvaaminen;
mielimaisemat, paikat. Leikkaa ja liimaa -työpajat
kuvallisena työskentelynä. Liike ja äänet osaksi lusikkajumppaa. Kaikki liike- ja keholliset harjoitteet
sellaisenaan. Eläintyöskentely liikkeellä. Käsillä
voisi tanssia, tuolitanssi, nimikirjoitus… Joogahetkiin luovaa liikettä. (TT)

Prosessin ensimmäisen vaiheen päättyessä toukokuussa
2012 vaikutti siltä, että polkua oli avattu taidelähtöisen työskentelyn juurtumiseen sosiaali- ja terveysalan
työyksiköihin ja siellä työskentelevien toimenkuviin.
Työpajoista osallistujat olivat saaneet jaksamista ja virkistymistä työnsä arkeen ja pienmuotoinen kokeileva
taidetyöskentely oli alkanut osastoilla. Mitään ylitsepääsemättömiä esteitä soveltamiselle ei oltu ryhmässä
havaittu. Esteet rajoittuvat omiin asenteisiin ja rutinoituneisiin työtapoihin, joita oli koetettu kevään työpajoilla avartaa.

Se, miten ryhmä ajatteli soveltaa työpajatoiminnan sisältöä, kertoi jo paljon siitä, mitä he olivat omakohtaisella
taidetyöpajatyöskentelyllä omaksuneet taitoina, tietoina
ja emotionaalisina kokemuksina. Paljon oli tapahtunut
heräämistä uudenlaiseen tekemiseen.
Lopuksi kartoitettiin vielä työskentelyn esteitä sekä
myös seikkoja jotka rohkaisevat uudenlaiseen tekemiseen. Rohkaiseviksi asioiksi todettiin seuraavat:
Oma asenne ja oma usko menetelmään. Taiteen
terveysvaikutukset motivoivat. Asukkaiden virkistyminen, innostus ja ylpeys ja työyhteisön arvostus. Yhdessä tekemisen riemu ja yhteisöllisyyden
lisääntyminen. (TT)
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TAITEILIJAT
SOSIAALI- JA
TERVEYSALAN
KENTÄLLÄ

S

yksyllä 2012 työskentely jatkui siten, että taiteilijat jalkautuivat Helsingin kaupungin eri työyksiköihin. Taidetyöpajoja ohjattiin vanhustenkeskuksissa eri osastoilla ja päivätoimintaryhmä
Mellarissa siten, että taiteilijat ja yksiköiden työntekijät
yhdessä suunnittelivat taidelähtöisten työpajojen rakenteen, sisällön, toteutuksen ja arvioinnin. Tässä yhteydessä
jatkettiin mentorointia vastavuoroisesti tai käänteismentorointina siten, että työntekijät perehdyttivät taiteilijat
työyhteisöönsä sekä valitsemiinsa asiakasryhmiin ja avustivat yksittäisten asukkaiden kanssa työskentelyssä. Painopistealue mentoroinnissa siirtyi enemmän vastavuoroiseksi
mentoroinniksi, olivathan sosiaali- ja terveysalan työntekijät omalla kentällään, joka taas taiteilijoille oli enemmän
tai vähemmän vierasta maastoa.
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Tämän vaiheen työskentelyn tavoite oli kutakuinkin
sama, jota Pia Strandman-Suontausta (2013, 191–192)
kuvaa väitöskirjassaan sillanrakennus metaforana. Taidetoiminta hoitolaitoksissa on tyypillisesti sektorirajat
ylittävää rajapinnan toimintaa. Yhteistyö rajapinnalla on
toistaiseksi uutta, ja siinä tarvittavat valmiudet on verrattavissa rakennustyömaan ja sillanrakennuksen päämäärätietoisuuteen. Siltaa rakennettaessa on aloitettava
molemmista päistä, jotta kahdesta suunnasta aloitetut
työmaat kohtaisivat. Tässä tarvitaan yhteistä suunnitelmaa sekä tietoa ja ymmärrystä vastapuolen työn luonteesta, toimintatavoista ja -ympäristöstä. (StrandmanSuontausta 2013, 34–35.)

Tavoitteet:
■■

■■

■■

■■

taidelähtöisen toiminnan tien tasoittaminen potilaan
ja asiakkaan hoitoyhteisön arkeen
työparityöskentely: taiteen ja sosiaali- ja terveysalan
yhteisen työskentelytavan etsiminen
toiminnan mahdollistaminen, sen turhien ehtojen
kumoaminen ja välttämättömistä ehdoista
tiedottaminen
KÄÄNTEISMENTOROINTI, sosiaali- ja terveysalan
asiantuntijuus

Kuvio 6. Sosiaali- ja terveysalan työntekijät
taiteilijoiden mentoreina
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Siveltimen jälkiä Kivelän
vanhustenkeskuksessa

Toiminnan toteutus ja yhteisen työskentely
tavan löytyminen

huoneissa. Suurimmalla osalla asukkaista oli jo pitkälle
edennyt muistisairaus. Vanhustenkeskuksen asukkaat
olivat hyvin iäkkäitä, ja paikka oli heidän viimeinen
kotinsa. Vanhin maalausryhmään osallistunut asukas
oli täyttänyt 98 vuotta.
Kivelässä pidettiin kaikkiaan 12 kuvallista työpajaa ja
16 tanssityöpajaa. Työpajoihin osallistui kaikkiaan n. 50
hoitoalan ammattilaista ja saman verran asukkaita. Työpajojen sisältönä oli kuvallinen työskentely peiteväreillä
maalaten. Muutamilla kerroilla tehtiin kuvakollaaseja.
Asukkaiden työpajojen lisäksi prosessin loppupuolella
toiminnan juurruttamisen varmistamiseksi järjestettiin
vielä hoitajille kolme erillistä työpajaa, joissa syvennettiin taidetoiminnan perusteiden pohdintaa ja varmistettiin jatkuvuutta.
Työskentely tapahtui pääsääntöisesti siten, että taiteilija oli suunnitellut melko valmiiksi toteutettavan toiminnan.

Tutun tuntuista. Osasto 12 päiväsalissa on joukko
asukkaita lounaalla. Aloitan työpajan valmistelut.
Kerron ääneen mitä teen, kun levittelen isoja kirkkaita suojamuoveja pöydille. Nostan hellästi asukkaan käsiä ja pujottelen suojusta. Juttelen lähinnä
itsekseni, vastakaiku on niukkaa, vaikka tekemisiäni seurataan. Joku on puoliunessa. Kerron, että
kohta alkaa taideryhmä. (A-LV)

Kivelän vanhustenkeskuksessa taiteilijoina toimivat
kuvataiteilija, kuvataiteen maisteri, terveydenhoitaja
Anna-Leena Vilhunen ja tanssija Iina Taijonlahti. AnnaLeena Vilhusella on hoitoalan koulutus, joten hoitotyö
taiteilijantyön ohella on hänelle tuttua. Kivelässä työskentely tapahtui osastoilla, joissa oli vuoteeseen hoidettavia asukkaita, pääsääntöisesti neljän hengen potilas-
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Henkilökunta oli työpajamateriaaleihin tyytyväinen,
ja ne koettiin työskentelyn kannalta onnistuneiksi. Taidetarvikkeet kuljetettiin työpajatilaan tarkoitukseen
varatulla tarvikekärryllä.
Tilana toimi päivätoimintatila, jossa samaan aikaan
kokoontui osaston asukkaita yleensä televisiota katsellen. Tämä tila taidetilana koettiin toteutuksen kannalta
ongelmalliseksi. Tila oli ensinnäkin taidetyöskentelylle liian ahdas, ja toiseksi tilassa samaan aikaan oleilevat muut asukkaat joutuivat sopeutumaan taideryhmän työskentelyyn. Osa työpajoista pystyttiin kuitenkin
toteuttamaan avarammissa päiväsaleissa, joissa ei ollut
samanaikaisia muita toimintoja. Sopivien tilojen puute
taidetoimintaan tai muuhun sosiaaliseen kokoontumiseen on vanhoissa rakennuksissa lähes säännönmukaista.
Osaston työntekijät olivat myös valinneet työpajalle sopivan ajankohdan asiakkaiden vireystasoa ja muuta
hoitoa ajatellen. Taidelähtöisen työskentelyn ajankohdaksi oli valittu lounaan ja iltapäiväkahvin välinen ajanjakso. Tämä aika oli useimmille sopiva, osa asukkaista tarvitsi kuitenkin lounaan jälkeen lepoa. Työpajojen
alkuvaiheissa kahviajan lähestyminen häiritsi työskentelyn lopputunnelmaa, kunnes yhteisesti päätettiin siirtää
kahvihetki työpajatilaan.
Osaston työntekijät valitsivat työpajaan osallistuvat asukkaat. Mukaan oli haluttu hiljaisimmat, helposti aktiviteeteistä poisjäävät asukkaat. Puhumattomia oli
ryhmissä useita. Koska asukkaat olivat hyvin hauraita ja
vireystila vaihteli, työpajatoiminta toi monia tilanteita,
joita ei voinut täysin ennakoida. Asukkaiden kohtaaminen vaati kokeneeltakin taiteilijalta aivan erityistä herkkyyttä aistia työskentelyn etenemissuuntia.

Työtavalleni on ominaista rungon hahmottamisen
tärkeys, se, että työpajalle etsitään muoto, jossa
on alku, työskentelyvaihe osineen ja päätösvaiheet.
Tämän puitteissa on tilaa tehdä joustavia tilannetajuisia päätöksiä. (A-LV)

Kivelässä oli tavoitteena lyhyt yhteissuunnittelu ja jouston huomioiminen ennen työpajoja. Työpajan alussa
käytiin lävitse hyvin lyhyesti työpajasuunnitelma ja tehtiin osaston työntekijöiden taholta ajankohtaiset lisäyk
set ja muutokset. Yhteistä suunnittelua pidettiin sekä
taiteilijan että hoitajien kannalta erittäin tärkeänä.
Edellisten kertojen toteutukset myös palautteiden
perusteella antoivat lisää kokemuksia niin että seuraavia kertoja oli helpompi suunnitella ja toteuttaa.
(TT)

Työpajan ohjaus ja sisällöllinen vastuu Kivelässä oli
hankkeen taiteilijalla. Taiteilijan asiantuntemuksen
perusteella hankittiin työpajamateriaalit, jotka olivat
soveltuvia muistisairaille ja jo hyvin hauraille ikääntyneille. Työpajamateriaaleissa piti huomioida esim. keveys ja helposti levittyvä väri. Värikynien painamiseen ei
vuoteeseen hoidettavalla asukkaalla ole enää käsissä voimia, kovin ohuesta siveltimestä ei saa otetta, ja värien
täytyy olla myrkyttömiä, jos sivellin vahingossa menee
suuhun tai muistisairas juo epähuomiossa värimukista.
Sivellin saattaa muistuttaa lusikkaa, paletti kertakäyttölautasella on kuin jälkiruokalautanen.
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Osaston väki toimi eri tavoin koko työskentelyn ajan
tulkkina taiteilijan ja puhumattoman tai vain muutamia sanoja puhuvan asukkaan välillä. Toisaalta voitiin
työskentelyn kuluessa havaita, että kuvan tekeminen voi
antaa kielen itsensä ilmaisemiseen silloin, kun puhuttua
kieltä ei enää ikääntyneellä asukkaalla ole.
Työskentelyn lopuksi kuvallisessa työskentelyssä oli
yhteinen, vuorovaikutteinen kuvien katselu, jossa jokaisen kuva nostettiin katsottavaksi, jos asukas antoi luvan.
Kuvaa kommentoitiin kannustavasti ja kiittäen. Teokset myös signeerattiin kunkin asukkaan omalla nimellä
työskentelyn lopuksi.
Työskentely päättyi lyhyeen yhteiseen arviointiin.
Kuvien loppukatselutilanteessa tunnelma oli myönteinen sekä asukkailla että hoitajilla. Työskentelyn jälkeen
”saatettiin havaita sairauden takia melko ilmeettömissä kasvoissa hymynomaisia piirteitä, vaikka asukas ei
puhunutkaan mitään” (A-LV). Asukas oli maalannut
tyytyväisenä pyörätuolistaan käsin, vaikka hoitajat olivat aluksi ennakoineet, että asukas saattaa olla levoton
ja yrittää lähteä liikkeelle pyörätuolistaan.

Vaikka olen tehnyt aikaisemminkin työtä erilaisten
(vanhus)ryhmien kanssa, omat ideat taideteoksen
toteuttamistavoista ovat ensin liian monimutkaisia pitkään muistisairautta sairastaville. Oli pakko
tehdä nopeita valintoja tilanteessa. Lopputulokset,
asukkaiden, hoitajien ja minun kanssa tekemät
maalausteokset ja ryhmien herkät vuorovaikutustilanteet saattavat kuitenkin yllättää. (A-LV)

Työpajojen aikana taiteilija ja osaston työntekijät osallistuivat yhdessä asukkaan kanssa työskentelyyn tukemalla
ja rohkaisemalla eri tavoin: kuvien teossa, ojentamalla
värejä, siveltimiä, pitämällä kädestä maalatessa, täydentämällä maalaustyötä ja yhteismaalaamisella. Työskentelyssä oli tärkeää, että asukkaan värimieltymyksiä
kuultiin ja että työntekijät valitsivat työskentelyyn näitä mieltymyksiä kunnioittavan paletin. Samoin alustalle
teipattu paperi asetettiin asukkaan eteen pysty- tai vaakasuoraan hänen toiveensa mukaisesti.
Työskentely etenee monella tapaa, yksi asukas
maalaa itse, muut avustettuina. Hoitajat ja A-L auttavat värin valinnassa. Yhdessä tapauksessa hoitaja maalaa ja asukas ohjeistaa, millä värillä ja mitä.
Syntyy kesäisiä kukkia. Hoitajat pitävät kädessään
väripaletteja, auttavat käden liikkeessä, huolehtivat
etteivät sivellin mene suuhun, rohkaisevat ja tukevat työskentelyä. (KN)

Pääsääntöisesti onnistumisen ilo antoi puhtia! Vanhusten ilmeet, käsillä tekemisen ilo, kun vanhat
ryppyiset kädet tarttuvat siveltimeen ja ”dippaavat”
siveltimen maaliin… Syntyy realistisia ja surrealistisia kuvia, mutta kuitenkin on saavutettu jotain.
Jotain tavallisesta poikkeavaa… Ei tarvittukaan
parasetamolia tai opiaatteja: sivellin, paperi ja väri
riittivät. (TT)
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Työskentelyn tavoitteena oli taidelähtöinen työskentely
siten, että henkilökunta toimi työskentelyssä asukkaisiin liittyvien asioiden asiantuntijoina. Työskentely toimi myös hoitajille uudenlaisena reittinä toisenlaiseen
kohtaamiseen. Puhumaton asukas saattoi sanoa muutamia sanoja. Asukas, joka oli syötettävä, pystyi itse pitämään sivellintä kädessään ja maalaamaan. Sadutuksen
yhteydessä väripaletti muuntui nuottivihkoksi ja syntyi laulua.

napakasti ja kertoi, että niitä on monta ja ne elävät
metsässä. Tunnelma oli varsin rentoutunut ja vähitellen syntyi kuva kolmesta jäniksestä talvisessa
metsässä. Maalauksen aikana huoneessa virisi vilkas keskustelu jäniksistä. Rouva A ei osallistunut
itse siihen kovin monisanaisesti, mutta hän oli selvästi yksi ryhmän jäsen ja aihe syntyi nimenomaan
hänen kauttaan.
Sanoin että tämä on yksi muoto sadutukselle, jota
olen halunnut jo pitkään halunnut kokeilla myös
vanhusten kuvien tekemisessä. Kuvan tekemiseen
liittyvä asukkaan puhe siis tavallaan litteroidaan kuvan yhteyteen. (A-L V)

Sadutus tukemaan työskentelyä
Ryhmämuotoisen työskentelyn ohella taidetyötä tehtiin
myös vuoteessa olevien asukkaiden kanssa yksittäisesti.
Ajatuksena oli, että kuvia voisi tehdä asukkaiden kanssa
huone ja asukas kerrallaan. Tämä suunnitelma toteutui
vain pienimuotoisesti siksi, että useimmat asukkaat olivat tähän liian huonokuntoisia, väsyneitä ja koko ajan
nukkuvia. Erään rouvan kanssa kuitenkin työskenneltiin pidempi tuokio.

Sadutushetken Jäniksiä metsässä kokemuksia sovellettiin myöhemmin myös toisella osastolla.
Tunnelma oli hyvä. Rouva B oli vaisumpi kuin aikaisemmin. Hän oli kuitenkin tyytyväisen tuntuinen ja
työskenteli kärsivällisesti. Hän maalasi tulppaanin
kukan ja pieniä kukkia pellolla. Työparinani oli rouva
C. Hän oli ollut mukana aikaisemminkin, silloin hän
maalasi itse lehmiä. Nyt hän ei halunnut maalata,
vaan laittoi minut työhön. Keskustelimme varsin
vilkkaasti, mitä tekisin. Hän sanoi ensin, että tee
veräjä. Tein, sitten tuli mukaan lehmä, aita, keltainen postilaatikko, metsää, sininen taivas, heinää ja
keltaisenvalkoinen kesäpäivän aurinko. Tämä oli
sadutuksen variointia.

Rouva A luki vuoteessaan sanomalehteä ja hän
suostui maalaamishetkeen. Päätimme mukana
olleiden hoitajien aloitteesta, että rouva A ja minä
teemme yhteistyötä niin, että hän kertoo ja minä
maalaan. Hoitajat nostivat rouvaa istuvampaan
asentoon, minä laitoin maalaustarvikkeet sängyn
päälle asetetulle apupöydälle. Pyysin rouva A:ta ehdottamaan aihetta, jonka yrittäisin toteuttaa. Hän oli
reippaana heti mukana: maalaa jäniksiä metsässä.
Kyselin mm. mitä ne tekevät ja minkälaista metsässä on. Hän vastasi pariinkin kertaan hyväntuulisen
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Työpajan kuluessa rouva D herkesi äkkiä laulamaan. Hän piti maalaustaan käsissään kuin nuottivihkoa ja lauloi kauniilla äänellä. En tunnistanut
laulua, ehkä siinä ei ollut varsinaisia sanoja. Hoitajat kertoivat että rouva D oli ennen ollut sopraano.
Hoitajaopiskelija, kuten me muutkin, kuuntelimme
laulua hiljaa hämmästyksen hymyt kasvoillamme.
Laulun jälkeen hän jatkoi maalaamista. (A-LV)
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Kivelän yhteistyöprojektissa saatiin aikaan uudenlaista
työskentelyä hoitajien ja työpajoja ohjaavan taiteilijan
kesken. Hoitajien asenteet ja sitoutuminen toiminnan
toteuttamiseen olivat avainasemassa. Tätä sitoutumista
haluttiin vielä vahvistaa erikseen hoitajille suunnatulla
täsmätyöpajalla. Kivelässä ei mikään viitannut siihen,
että erityisiä esteitä toiminnan jatkamiseen olisi ollut.
Työskentelyyn rohkaisi työpajoissa tapahtuneet asukkaiden virkistymiset, lisääntynyt vuorovaikutus ja yleisen aktiivisuuden lisääntyminen.

Kirsti Nieminen

Tanssitusta Kivelän ja Koskelan
vanhustenkeskuksissa

Kivelä
Kivelän tanssityöpajat toteutuivat mentorointijakson
loppupuolella. Työpajoja oli kaikkiaan kymmenen, ja
henkilökunta sitoutui niihin vaihtelevasti. Keskinäistä
ja vastavuoroista mentorointia tapahtui paljon kahdella
osastolla, yhdellä osastolla vuorovaikutuksen ja yhteistyön syntyminen jäi vähäisemmäksi.
Yhteistyöhön sitoutuneilla osastoilla tanssityöpajat
haluttiin juuri henkilökunnan toiveesta toteuttaa puhumattomien asukkaiden huoneissa. Perusteluna oli se,
että he harvoin saavat mitään virikkeitä. Tämä kohdistus oli taiteilijalle hyvä muistutus siitä, että on aihetta huomioida tämänkin ryhmän kehonkieltä ja heidän
oikeuksiaan taiteeseen.

soitti ja lauloi sävelmää. Työpajojen kuluessa hoitaja oli muutoinkin aktiivinen, kertoi ja kuvaili asukkaiden tilanteita ja taustoja. Hoitaja oli mukana
koko työpajahetken ja kirjasi muistiin, mitä kussakin asukkaassa tapahtui, pieninä huomioina. Alun
työskentely Kivelässä sujuikin hyvin. Työskentelyssä
oli huomioitu hoitajien toimesta erilaiset asukkaat,
myös vuodepotilaat ja aktiivisemmat asukkaat pääsivät osallistumaan tanssituokioihin. Tämän tyyppiset tilanteet osastolla syvensivät sinne saapuneen
taiteilijan kuvaa asukkaista ihmisinä, joilla on menneisyys, ei vain epämääräisinä nukkuvina olentoina,
joiden kieltä ei ymmärrä. (IT)

Osastolla, jossa yhteistyö ei lähtenyt käyntiin, taiteilijan
työ oli vaikeampaa. Muistisairaiden parissa työskentely voi olla yllätyksellistä monella tavalla, myös ikävällä.
Taiteilija on uusi, outo, mahdollisesti nuori ja voi tuoda
mieleen omia muistoja, jotka saattavat herättää vahvoja

Ensimmäisen tanssihetken lopuksi eräs asukas
aktivoitui niin että hän lauloi saksaksi Piirpauken
Serenadin (alun perin Schubertin kappale). Asukkaalle oli tullut mieleen muistona oma äiti, joka
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tunteita ja reaktioita. Muistisairaiden asukkaiden käyttäytymisen arvaamattomat piirteet tulisivat olla yksi osa
hoitoyhteisöön tulevan taiteilijan valmennusta henkilökunnan taholta. Taiteilijaa ei myöskään saa jättää työskentelemään yksin.

ketoimintayksikkö rikastaa tarjontaa omalta osaltaan
ja osallistuu moniammatilliseen yhteistyöhön. Vanhustenkeskuksessa järjestetään monenlaisia yhteisiä tapahtumia ja erilaista ryhmätoimintaa sisä- ja ulkotiloissa
vanhustenkeskuksen asukkaille. Toimintaa rikastamaan
tuli tanssija.
Koskelan vanhustenkeskuksessa yhteistyö hoitohenkilökunnan ja taiteilijan välillä haki vielä muotoaan.
Henkilökunnan palaute toiminnasta jäi vähäiseksi, joten
kuvaus taidelähtöisten työpajojen toteutuksesta perustuu ensisijaisesti taiteilijan havaintoihin ja palautteeseen. Sen perusteella yksikköön tullut taiteilija sai uusia,
työnkuvaa laajentavia kokemuksia.

Iina Taijonlahti toteaakin:
”Yksiköissä tulisi luoda taiteilijalla vastaanottavainen tila ja samalla tulisi pyrkiä siihen että henkilökunnalla olisi halu oppia ja saada osastolle ja asiakkaille jotain uutta, jota voisi jatkaa itsenäisesti. (IT)

Vastaanottavainen tila sisältää turvalliset työskentelyolosuhteet suhteessa asukkaisiin sekä henkilökunnan taholta tukea antavan ja myönteisen suhtautumisen taiteilijaan uudessa ympäristössä ja ennestään tuntemattomien
asukkaiden kanssa.

Olen ehkä hieman pettynyt siihen, että huomaan
taas tekeväni tätä työtä melko yksin. Jotenkin ajattelin, että saa vihdoin työparin, jonka kanssa voin
kehittää taiteen tekemistä hoitolaitoksissa eteenpäin. Etenkin näin huonokuntoisten kanssa minuun
iskee ideoiden puute, miten voin keksiä monipuolisia harjoitteita ja tarjota niitä elämyksiä, mitä minulta ehkä odotetaan. Siitä tulee riittämätön olo.

Koskela
Koskelan vanhustenkeskuksessa tanssija Iina Taijonlahti
työskenteli yhdessä työntekijöiden kanssa kahdella eri
osastolla: viriketoimintayksikössä ja osastolla, jossa oli
paljon heikkokuntoisia, eriasteisesti muistisairaita asukkaita.
Toiminnan tavoitteena Koskelassa on toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen, asukkaiden aktiivinen arki, aktivointi ja virikkeellisyys moniammatillisesti
yhteistyössä. Koskelassa käytetään monenlaisia keinoja tähän tarkoitukseen. Päävastuu aktiivisesta ja virikkeellisestä arjesta on asianomaisilla työyksiköillä, viri-

Toisaalta henkilökunta saattoi yllättää positiivisesti
tukemalla työtä ja auttamalla harjoituksissa. Ilman
henkilökuntaa tanssihetken saldo olisi jäänyt vajaaksi. Tavoitteeksi tulikin kokeilla tanssimuotoja,
joissa tarvittiin hoitajien avustusta enemmän. Osastoilla työskentely kaipasi selkeästi enemmän henkilökohtaista ohjausta toteutuakseen. Joko tuolitansseja tai muuta, joissa hoitajat voivat auttaa jokaista
henkilökohtaisemmin. (IT)
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Tanssi- ja liikeimprovisaatiotyöpajoissa tavoiteltiin
pienimuotoista tapahtumista, joka ei välttämättä välittynyt edes ulospäin. Työskentelyn kuluessa syntyi eri aistien aktivointia, kuten kadonneen tunto- ja hajuaistin
uudelleen elvyttämistä. Tämä tapahtui esimerkiksi pihlajanmarjojen ja omenien tuoksuttelulla ja koskettelulla.
Työskentelyssä tuli hyvin pian näkyväksi se, että yksinkertaistenkin tehtävien tekeminen oli liian haasteellista.

uudenlaiseen toimintaan. Pakollinen perustyö ja jatkuvat uudet koulutukset aiheuttivat sen, että hoitajien oli
vaikea löytää aikaa millekään ylimääräiseksi kokemalleen. Ehkä myös osin ajateltiin, että taiteilija on alansa asiantuntija ja tekee suunnitelmat. Työpajat koettiin
joka tapauksessa Koskelassa hyväksi ja taidelähtöisen toiminnan on tarkoitus jatkua.
Oli hyvä että saimme tanssin ja liikkeen keinoin soveltavaa työskentelyä, koska itse käytämme paljon
maalausta ja värien kanssa sommittelua, joka on
vahvinta osaamisaluettamme. (TT)

”Tee lehdellä pyöreää liikettä ikään kuin tuuli kieputtaisi sitä puusta alas, ylipäätään lehden pitäminen kädessä oli monelle hankalaa”. (IT)

Osastoilla liiketyöskentelyyn liitettiin osin kuvallista
tekemistä, tarinointia, käsitanssia ja musiikin kuuntelua perinteisen levyraadin muodossa. Tuokiot toteutuivat vaihtelevasti, joskus osaston henkilökunta ei ehtinyt
lainkaan mukaan, joskus henkilökunta oli monilukuisena innostuneesti rohkaisemassa ja avustamassa.

Taidelähtöisen työskentelyn tuloksena osastolla tapahtui
monia heräämisiä, passiivisesta ilmeettömästä joukosta
alkoi irrota hymyjä, liikkeitä, sanoja. Koskelassa olisi
ollut hyvä vielä syventää tavoitteita hoitavan henkilökunnan kanssa. Tosin reflektiotapaamisissa tuotiin esille
se, että tekeminen voi olla pienimuotoisenakin merkityksellistä ja työskentelyote saa olla kokeileva.

Asukkaat on meille työntekijöille tuttuja, ja se helpotti erilaisten asioiden tulkkaamista heille. Luulen,
että pääsimme helposti mukaan taiteilijan työpajoihin. (TT).

On myös taiteilijana vaikea päästää irti etenemisen
pakosta, valmiiksi tulemisen pakosta, peruskaavasta, jossa on tietty alku ja loppu. Kun kaksi ihmistä
kohtaa jonkun äärellä, tässä tapauksessa paperin,
kynän ja musiikin äärellä. Tai kanssa. Jos mitään
ulkoista ei tapahdu, niin onko sillä niin väliä. Ei se
hetki tule yhtään sen valmiimmaksi vaikka maalaus
valmistuisikin ja ohessa tulisi vielä tanssittuakin.
Näin paljon hymyjä tänään. Se on hirvittävän arvokasta ja yllättävän iso liike, se hymy. (IT)

Näissä tuokioissa myös hankkeen tutkija-taiteilija Kirsi Heimonen oli muutamia kertoja tukemassa työskentelyä.
Yhteistä suunnittelua ja toteutusta vaikeuttivat
hoitajien vaihtuvat työvuorot. Osastolla vaihtui usein
henkilökunta, ja näin ollen heidän oli vaikea sitoutua
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Tanssi- ja taidehetken ei tarvitse olla aikaa vievä, iso
tapahtuma. Se voi olla vain muutaman minuutin hetki.
Myös maalaushetkessä odotukset asetettiin helposti liian
korkealle. Maalaushetkessä saatettiin kokea epäonnistumiseksi se, jos asiakas ei itse piirtänyt tai ei saanut voimattomilla käsillä kynän jälkeä syntymään. Työskentelyssä on tärkeää erottaa omat odotukset ja ajatella, että
yhdessä oleminen, kohtaaminen ja yksikin viiva tai viivan tekeminen yhdessä hoitajan kanssa on arvokasta.
Yhteistyöprojektissa koettiin myös monia hyviä ja
innostavia hetkiä. Joillakin osastoilla hoitohenkilökunta
olisi voinut sitoutua toimintaan enemmän. Tanssituokio
eteni projektin loppupuolella jo aktiivisena yhteistyönä:

Iina kysyi, mitä miehet haluaa kuulla. Hoitaja tulkkasi ryhmälle erään asukkaan kommentin.
Asukas ei ehkä olisi suoraan pystynyt sanomaan
tätä vieraalle ohjaajalle? Hoitajat jatkoivat ja ottivat uusia tanssitettavia ringistä. Kuunneltiin jazzia
– kiva tunnelma, hoitajatkin pääsivät enemmän tunnelmaan.
Tilanne jatkui aika aktiivisena, pieniä taukoja oli,
jolloin ilmeisesti kuulosteltiin, ketkä asukkaat voisivat osallistua. Anja-valssista keskusteltiin asukkaan kanssa. Häntä tanssitti tuttu hoitaja, lopulta
asukas kyllästyi ja sanoi ”älä vemputa”.

Iina esitteli tuokion sisältöä ja tuomiaan levyjä sekä
kyseli asukkailta, mitä he haluaisivat kuulla. Iina
puhui korotetulla äänellä ja selkokielellä asukkaille. Päädyttiin aloittamaan Laila Kinnusen kappaleella – hoitajat innostivat hieman valinnassa.

Tuokion lopulla Iina tanssitti yhtä asukasta, joka
aluksi arasteli, mutta lähti sitten mukaan. Ilme oli
hymyilevä, jopa naurua. Lopuksi asukas antoi Iinalle
nenäpusun kädelle. (KN)

Yhteistyöprojektin lopuksi pohdittiin sitä, miten saada
tanssi ja taide osaksi toimintaa. Toiminnan jatkuvuudesta keskusteltaessa toivottiin että:

Ryhmässä aloitettiin tuolitanssia käsistä avustaen.
Iina tanssitti yhtä asukasta ja hoitajat omia asukkaita. Osa työntekijöistä seuraili tilannetta, osa meni
mukaan avustamaan. Olivat kuitenkin myönteisen
oloisia.

Olisi joku ulkopuolinen joka tulisi ja antaisi jatkossakin taiteelle sysäyksiä, pakottaisi tekemään. Jotain aina jää muhimaan ja luulen, että TAIKA-hanke
oli avartava kokemus meille kaikille ja jossain muodossa jatkuu. (TT)

Kuunneltiin muutamia kappaleita, joiden kuluessa
vaikutti siltä, että osa asukkaista pääsi musiikkiin
mukaan.
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Jotenkin tuntuu siltä, että pitäisi palata ihan peruskysymysten ääreen, miksi taidetta myös näille
huonokuntoisille, miten hoitaja voisi sen toteuttaa,
olisiko sen oltava osa pakollista hoitosuunnitelmaa,
pitäisikö olla joku viikkovastaava osastolla, joka tekisi jonkun pienen hetken joka viikko. Miksi kaikki
mikä ei ole pakollista jää tekemättä? Miksi pitäydymme aina samoissa rutiineissa ja kaavoissa? (IT)

Kevään 2012 työskentelyssä, jossa taiteilijat mentoroivat työntekijöitä, koettiin innostusta ja työskentelyn
tuloksena syntyikin paljon ideoita, miten yksiköissä
voitaisiin yhdessä taiteilijoiden kanssa soveltaa saatuja
kokemuksia. Työskentelyn jalkautuminen asukkaiden
pariin ja yhteistyö siellä vastasi kuitenkin vain osin niihin toteutushaaveisiin, joita työtekijöillä oli aiemmin
mentorointityöskentelyn aikana, omissa kokemuksellisissa työpajoissaan. Uuden työtavan juurtuminen vie
paljon aikaa. Puoli vuotta yhteisen työskentelyn päättymisen jälkeen Koskela onkin ostanut omatoimisesti
lisää mentorointipalveluja hankkeeseen osallistuneelta
taiteen ammattilaiselta, jotta työpajoja saataisiin paremmin juurrutettua. Prosessi on meneillään ja ehkä vasta
alussa.
LÄHTEET
Strandman-Suontausta, Pia. 2013. Vapautta vai
vaikuttavuutta? Kuvataiteeseen perustuva palvelu
hoitolaitosyhteisölle. Helsinki: Aalto-yliopisto.
Väitöstutkimus taidekasvatuksen alalta.
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taikaa Myllypurossa
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yllypuron vanhustenkeskuksessa
työskentelivät museopedagogi, FM
Satu Itkonen ja tanssitaiteen maisteri
Elli Isokoski. Heiltä saimme runsaasti palautetta yhteistyöprojektista ja sen etenemisestä:
sekä onnistumisista että esteistä. Vanhustenkeskuksen työntekijäpalaute jäi vähäiseksi.
Asukkaiden suhteen Myllypuro ei juuri eronnut
edellisistä, olihan Helsingin kaupunki halunnut tarjota taidelähtöisiä hetkiä kaikkein huonokuntoisimmille asukkaille tai heille, jotka harvoin saavat virikkeellistä toimintaa.
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Taidekuvan äärellä -työpajat

S

atu Itkonen ohjasi Myllypurossa kaikkiaan kolme asukkaille tarkoitettua työpajaa ja yhden
kokonaisuuden suunnitteluun liittyvän perehdytystyöpajan hoitajille. Perehdytystyöpajan
tarkoituksena oli antaa hoitajille kuva siitä, mitä taidelähtöinen työskentely osastoilla pitäisi sisällään, sekä
samalla antaa heille oivallus siitä, miten monella tavalla taidekuvaa voisi käyttää. Samalla hänellä oli tilaisuus
tutustua hoitajien arkeen yksikössä ja saada kuva kohderyhmästä, joka oli taidealan asiantuntijalle ihan uusi.
Taidekuvan äärellä -työpajojen ohjauksesta ja tarvikkeiden suunnittelusta vastasi työskentelyssä Satu Itkonen. Työskentely lähti käyntiin niin, että suunnitteluun
varattiin aina viisi minuuttia aikaa ennen aloitusta.
Samoin lopetukseen varattiin viisi minuuttia, joka käytettiin keskusteluun siitä, mikä toimi ja mikä ei, ja mitä
henkilökunta voisi soveltaa jatkossa osaston toimin.
Hoitajien työpajassa tehtiin useita erilaisia harjoitteita samalla pohtien niiden soveltuvuutta potilaiden kans-

sa työskentelyyn. Käytettiin aisteja (tuoksuja, makuja,
ääntä, liikettä) kuvan ohessa. Todettiin, että kuvien täytyy olla riittävän suuria (A4), jotta asukkaat voisivat tarkastella niitä. Mietittiin sitä, millaiset harjoitteet olisivat toimivia asukkaiden kuntoon nähden. Asukkaat
eivät puhu paljon, eivät liiku paljon, näkevät ja kuulevat huonosti. Yhteisessä suunnittelussa etsittiin sellaista työtapaa, johon asukkaiden olisi helppo osallistua,
joka ei tuottaisi ahdistusta, vaan myönteisiä elämyksiä
ja muistoja. Tavoitteena oli myös löytää työskentelytapa, jota hoitohenkilökunta voisi helposti soveltaa omassa työssään.
Kolme Taidekuvan äärellä -työpajaa toteutuivat
siten, että hoitajat huolehtivat asukkaat työpajatilaan ja
avustivat työskentelyssä ja kommunikoinnissa. Ensimmäisessä työpajassa katsottiin taidekuvaa ja kuunneltiin
kuvaan liittyvää kuulokuvaa. Kuvista herätettiin keskustelua, jota syntyikin jossain määrin. Välillä keskustelu
harppasi omiin sfääreihinsä, mutta puhetta kuitenkin
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syntyi. Jo tällöin tuli selväksi, että sellaista yhteistä keskustelua on hankala virittää, jossa asukkaat kommunikoisivat keskenään. Joten vuorovaikutus, jos sitä syntyi,
oli kahdenkeskeistä, vaati aikaa ja potilaan tuntemista.
Tässä korostui hoitohenkilökunnan rooli taidelähtöisessä työskentelyssä.
Seuraavissa kahdessa työpajassa työskentelyä tehostettiin maalaamalla kuvan virittämiä tunnelmia.

Käsillä tekeminen ja yleensä toiminta, joka jotenkin liittyi käsiin, tuntui syventävän työskentelyä.
Myös hoitajan rooli työskentelyssä nousi jälleen
avainasemaan. Hoitajat huomioivat myös roolinsa merkityksen.
Hoitajien, avustajan tai yms. sellaisen henkilön läsnäolo on välttämätöntä, mikäli työpajan ohjaaja on
ulkopuolinen. Hoitajan/avustajan rooli asukkaiden
kanssa, jotka eivät kommunikoi tai ovat passiivisia,
on hyvin suuri. Hoitajat joutuvat luovimaan ja viemään asiaa eteenpäin ja houkuttelemaan asukasta
työn pariin. Hoitaja joutuu tekemään päätöksen,
kuinka pitkälle ja kuinka kauan asiaa on hyvä viedä
eteenpäin ennen kuin lopettaa ja luovuttaa, jos mitään ei tapahdu. Tässä on hyvä, jos tuntee asukkaan.
Nyt yksi hoitaja tuntui olevan hieman hädissään,
kun hänen asukasparinsa ei maalannutkaan. Hoitaja ei oikein tiennyt mitä tehdä ja kyseli varmistusta
vetäjältä.

Syntyi hyvin erilaisia kuvia, osa aivan itsenäisesti,
osa selvästi hedelmällisenä hoitajan ja asukkaan
yhteistyönä (joillakin synkkasi paremmin, ja myös
hoitajan aktiivisuudella oli osansa). Puhelias mies
ja aloitteellinen mieshoitaja tekivät värikkään yhteiskuvan, jonka asukas nimesi ”Hurlumheiksi”,
siinä oli paljon tarinaa ja värejä (tämä mies on puheliain tapaamistani osastoilla). Yksi nainen väsyi
tosi pian eikä halunnut jatkaa, yksi ei halunnut tällä
kertaa tehdä ollenkaan kuvaa (edellisviikolla hän oli
tehnyt), mutta oli rauhallisesti koko ajan mukana
ja kerran loputtua otti käteensä toisten maalauksia ja tarkasteli niitä itsekseen. Toiselle ryhmälle
hoitajat antoivat lopuksi käsihieronnan (niille jotka
halusivat) ja sitten vielä kädet rasvattiin tuoksuvalla
laventelivoiteella. Ensimmäisen ryhmän yksi rouva
oli tehnyt ensin kuvan hoitajan kanssa yhdessä, ja
kun kuva oli valmis, laitoin hänelle puhtaan paperin ja hän alkoikin työskennellä aivan itse, vapaasti
ja paperille tuli selvät ihmiskasvot. Tätä hän työsti
sitten vielä yliaikaa, niin kauan kuin hän jaksoi. (SI)

Toimintakyvyltään heikon asukkaan osallistaminen
kuvan tekoon on haastavaa. Hoitajan täytyy myös
olla motivoitunut tekemiseen. Jos hoitaja ei koe annettua tehtävää mieleiseksi, hän ei pysty myöskään
innostamaan asukasta. (SI)
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Taiteilijan ja hoitajien yhteistyöstä, jotka työskentelivät Myllypuron vanhustenkeskuksessa,
syntyi seuraavia keskeisiä huomioita (Satu Itkonen):
■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Heikkokuntoisille ihmisille voi olla hankala virittää yhteistä keskustelua, jossa asukkaat kommunikoisivat keskenään. Vuorovaikutus on hyvin paljon kahdenkeskistä, aikaa ja henkilön tuntemista
vaativaa. Hoitajan rooli on keskeinen.
Kuvista keskustelemalla ajatusten vaihtaminen toimii, mutta kuvien tekeminen itse tuntuu vielä
tehokkaammalta vuorovaikutuksen keinolta. Kun sanat ovat poissa, voi väreillä ja kuvilla kertoa
myös ajatuksistaan, tuntemuksistaan. Taidekuvatyöskentelyssä kannattaa olla itse tekemisen
näkökulma mukana aina, jos mahdollista.
Hoitajia ja asukkaita pitää rohkaista siihen, että asukkaiden kanssa voi tehdä kuvia, vaikka ei
osaisi piirtää. Hoitajalle tulisi luoda valmiuksia avustaa asukasta kuvanteossa.
Osa asukkaista selvästi nauttii kuvanteosta ja tekee myös koko lailla itsenäisesti – eli heille
riittäisi sekin, että joku toisi heille välineet ja vähän virittäisi heitä työhön. Osa nautti
vuorovaikutteisesta kuvanteosta, jossa hoitajan aktiivisuus oli todella tärkeää.
Taideohjaajan/taiteilijan rooli olisi innostaa, kannustaa, tuoda luovaa hulluutta myös hoitajista
esiin, opastaa välineiden käytössä ja luoda hyvää ilmapiiriä, käyttää monia luovia menetelmiä
rinnakkain, aktivoida eri aisteja ja kuunnella myös asukkaita. Toisaalta hän voisi innostaa hoitajia
myös innostamaan ennakkoluulottomasti asukkaitaan, koska niin heistä saattaa irrota paljonkin
odottamattomia taitoja, ajatuksia ja tekoja.
Toisaalta hoitajat voivat tuntea asukkaiden luonnetta ja taustaa ja lukea heidän käytöstään niin,
että osaavat muuttaa kurssia tarpeen mukaan ja myös ovat ammatillisesti tärkeitä läsnäolollaan.
Hoitajille kuvanteko voi olla virkistävää, ja siinä saa kokemuksen toisenlaisesta käsien ja aivojen
yhteistyöstä.
Välineiden sekä maalien, papereiden, kynien että myös taidekorttien pitäisi olla helposti saatavilla
(taidekärry), ja työntekijöiden pitäisi olla tietoisia välineistä ja niiden säilytyspaikasta.
Kaikki eivät ole kiinnostuneita kuvista, mutta myös yllätyksiä voi olla: hoitajien ei pitäisi päättää
asukkaiden puolesta, kuka saattaa olla kiinnostunut ja kuka ei, ihminen voi yllättää.
Kovin iso ryhmä ei ole tilanteessa toimiva, neljä muistisairasta asukasta on optimi.
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Tanssi- ja liikeimprovisaatiotyöskentely

T

anssi- ja liikeimprovisaatiotyöpajoja toteutettiin Myllypurossa kaikkiaan 14 kertaa. Tanssituokiot ohjasi tanssitaiteen maisteri Elli
Isokoski. Tanssituokioissa yhteistyö hoitohenkilökunnan kanssa vaihteli, ja kokonaisuus jäi hajanaiseksi. Hoitajat olivat työpajoissa vaihtelevasti ja vaihtuvasti paikalla. Toimintaa ja yhteistyötä yritettiin tukea
taiteilijan taholta Tanssin puut -kuvilla. Osastojen seinille laitettiin puiden kuvat, joihin hoitohenkilökunta
sai liimata näkyville lappuja asukkaiden kanssa kokeilemistaan tanssi-/liike-/kosketusharjoitteista. Hoitohenkilökunnalle jätettiin myös tanssivideotallenteita katsottavaksi liike- ja kosketustyöskentelyistä, joita voisi käyttää
omien liiketyöskentelyjen ideointiin. Taiteilija ajatteli,
että niiden kautta voisi avartaa osallistujien kuvaa siitä,
mitä tanssi voi olla. Tanssivideotallenteiden ajatuksena
oli, että hoitajat olisivat katsoneet niitä yhdessä asukkaiden kanssa ja että ne olisivat voineet toimia yhteisten
taidehetkien pohjana, keskustelun herättäjinä ja tuoneet

hoitaja-asukasparin uuden yhteisen kokemuksen äärelle. Puihin ei kuitenkaan ilmestynyt lappuja työskentelyn
aikana, eikä kukaan kertonut katsoneensa tai hyödyntäneensä videoita.
Liiketyöpajoja toteutettiin kuitenkin runsaasti, osallistujamäärät osastoittain vaihtelivat.
Kohtaaminen ja herkkyys toisen kuuntelussa on
ollut mulla alusta asti ajatuksena siitä, mitä haluaisin osastoille antaa. Siihen asiaan en ole päässyt
niin hyvin käsiksi, kuin olisin halunnut. Onko sellainen tavoite edes realistinen näin lyhyessä ajassa
ja kun vielä osa hoitajista käy tanssityöpajassa vain
kerran?
Edelliskertojen kokemusten perusteella olin suunnitellut tunnin alkuun kosketusta ja hieromista.
Aloitusharjoitukseksi on jäänyt ensimmäiseltä kerralta kättely + käsien tunnustelu, ja sen aion sääs-
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Käsillä koskemisen ja tekemisen tarve huomattiin työpajoissa taas kerran. Sodan ja pula-ajan sukupolville, jotka
ovat koko elämänsä tehneet käsillään ruumiillista työtä ja kodinhoitoa, koskettaminen ja jonkin esineen tai
materiaalin käsissä pitäminen on tärkeää. Tulevaisuuden
muistisairaille vanhuksille ehkä annetaan tyhjiin, sylissä
oleviin käsiin puhelin tai tietokone.
Tanssi-, liike- ja kosketustyöskentelyssä ohjaaja halusi korostaa sitä, että vaikka hetket vaikuttivat ehkä ulkopuolisesta järjettömiltä ja hulluttelulta, niiden tekemisessä oli kuitenkin paljon järkeä. Vaikka hetkissä ei
olisikaan etukäteen asetettuja tavoitteita, niin tavoitteettomuus kääntyy usein paradoksiksi: tavoitteettomuus
luo mahdollisuuksia jonkin saavuttamiseen. Avoimuus
hetkissä saa ihmiset usein heräämään.

tää tuttuna elementtinä muillakin kerroilla. Sen jälkeen oli parin herättely taputellen, hieroen, sivellen
ja löyhytellen. Luulen, että se auttoi asukkaita heräämään toimintaan ja valmisti kehoa liikkumaan.
Sitten tuli yksinkertaista ilmapallojen pomputtelua
ryhmässä, ja se tuntui olevan hitti. Yksinkertaista,
mutta yllättävän innostavaa. Siitä ei meinannut tulla loppua millään. Ajattelin lopettaa harjoituksen
yhden musiikkikappaleen jälkeen, mutta ei onnistunut, joten pomputtelua jatkettiin vielä toisen kappaleen verran.
Sitten annoin kaikille maalauspensselit, ja maalattiin omaa ja toisen ihoa ja toisen kuvia ilmaan.
Siinä ihmisiä tuntui kiinnostavan pensselillä koskettaminen erityisesti, ei niinkään se ilmaan maalaaminen. Seiskaosastolla yksi rouva, joka alussa
ei pystynyt sanomaan nimeään ja ei juuri liikkunut,
ihastui pensselin tunnusteluun niin, että en hennonnut sitä lopuksi ottaa pois häneltä laisinkaan.
Tästä harjoituksesta tuli mieleen, että asukkailla ei
osastoilla ole välttämättä paljoakaan kosketeltavaa. Jos olen oikein ymmärtänyt, niin kämmenillä
on erityinen yhteys aivoihin. Käsillä tunnustelu ja
tekeminen aktivoi aivoja ihan eri tavalla kuin jonkun
muun kehonosan liikuttelu. Mitähän tapahtuisi, jos
asukkaista ne, jotka haluavat, saisivat hipeltää erilaisia materiaaleja. (EI)

Käpristynyt käsi alkaa pehmetä ja aueta kättelyn ja
kosketuksen myötä. Pyörätuolissa istuvan rouvan
jalat heiluu tanssissa mukana. Upeita liikeimprovisaatiotaitoja.
Kättelyharjoituksessa menin kättelemään erästä
miestä. Hänen kanssaan kättelyotteesta ja käden
tunnustelusta tuli monenlaisia liikelaatuja ja hänellä tuntui olevan kaikki yhteiseen tanssiin tarvittavat säännöt selvillä. Hän johti monenlaisiin ja
laatuisiin liikkeisiin ja oli myös hyvin herkkä reagoimaan minun pieniinkin liikkeisiin ja vihjeisiin.
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työskentelyssä. Vähäiseltäkin näyttävä muutos voi aktivoida moninkertaisia kerrannaisvaikutuksia. Taidelähtöinen työskentely aktivoi asukkaita niin Myllypurossa kuin muissakin vanhustenkeskuksissa. Työskentelyn
aikana oli koettu monia ihmeitä: liikkumattomaksi luultu käsi liikkui tai puhumaton rupesi puhumaan.
Henkilökunnan sitoutuminen toimintaan oli Myllypuron vanhustenkeskuksessa ristiriitaista. Mitään varsinaisia esteitä taidetoiminnan toteutumiselle ei kyselykaavakkeiden pohjalta tulleen informaation perusteella
kuitenkaan ollut. Hoitajien palautelomakkeissa tuotiin
esiin harjoitteiden hankaluutta, sitä, että asukkaiden oli
vaikea keskittyä tai edes pysyä hereillä harjoitteiden ajan.
Hyvänä tuloksena hoitajat pitivät sitä, että asukas pysyi
harjoitteen ajan hereillä tai ei pyrkinyt tilanteesta pois.
Seuraaminen riitti.
Että heittäytyminen taidetuokioihin ei ole kaikille
asukkaille helppoa. Varsinkin jos harjoite on heidän mielestään lapsellinen tai he eivät ymmärrä
sen tarkoitusta. (TT)

Eikä kuulemma ollut aikaisemmin edes erityisesti
tanssinut. Jollain ihmisillä se taito on ilmeisestikin
luonnostaan herkempänä. Olen muutaman kerran
aikaisemmin muissa paikoissa viettänyt upeita improvisaatiohetkiä joidenkin vanhusten kanssa. Joskus se yhteinen tanssi löytyy paremmin kuin ammattitanssijoiden kanssa. (EI)

Yhteistyöprojektien viimeisessä reflektiossa tuli esiin,
että joillakin osastoilla oli syntynyt kuilu taidelähtöisestä työskentelystä innostuneiden ja siihen kriittisesti
suhtautuvien työntekijöiden välille. Kahtiajako vaikutti
ilmapiiriin. Taidelähtöisten menetelmien juurruttaminen on aikaa ja voimiakin vaativa prosessi.

TAIKA-hankkeen yhteisissä reflektioissa työpajojen
välillä rohkaistiin ja tuettiin pienimuotoista työskentelyä ja korostettiin pienten tapahtumien merkittävyyttä
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P

äivätoimintaryhmä Mellari tarjoaa palveluja ja ryhmätoimintaa mielenterveyskuntoutujille ja vammaisille.
Tavoitteena on tukea asiakkaita tekemään itse omia
valintoja ja auttaa pysähtymään tähän hetkeen ja löytämään itse omat voimavarat heittäytymällä itselle merkityksellisten asioiden äärelle sekä solmimaan ihmissuhteita. (Helsingin kaupunki i.a.)
Päivätoimintaryhmä Mellari oli mukana jo TAIKA-hankkeen ensimmäisessä vaiheessa (Taide kohtaamisalustana sektorirajat ylittäville kulttuurisille innovaatioille 2008–2011).
TAIKA-hankkeen saadessa mahdollisuuden jatkaa toimintaa
Mellari työyhteisönä halusi jatkaa ja syventää edellisen hankkeen työskentelyä. Mellarissa Satu Itkonen ohjasi taidekuvan
katsomiseen perustuvat työpajat ja Elli Isokoski tanssi- ja liike
improvisaatio työpajat.
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Kuvallinen työskentely Mellarissa

M

ellarissa toteutettujen työpajojen lähtökohdat ja suunnittelu poikkesivat vanhustenkeskuksien vastaavista. Ennen
työpajojen aloitusta Mellarissa pidettiin toiminnalliset suunnittelupalaverit syksyn työpajakokonaisuuksille. Ennen ensimmäisiä työpajoja työntekijöiden kanssa tehtiin vielä useita harjoitteita, joita
tarkasteltiin asiakastyön näkökulmasta. Perusteellinen
suunnittelu antoi työntekijöille lisää erinomaisia työkaluja juuri heidän yhteisöönsä sopiviin työmenetelmiin,
joita ajateltiin käyttää ryhmätilanteissa työpajajakson
aikana. Jo suunnittelun alkuvaiheissa huomattiin että,
”pienellä saa suurta aikaan, taidekuvan käyttö esim. ei
vaadi erityisiä puitteita vaan yhteinen tila ja kuva riittävät.” (TT)
Alun yhteisen työpajakokonaisuuden suunnittelun
jälkeen toimintaa tarkistettiin yksittäisissä työpajoissa. Työntekijät ja Satu Itkonen kävivät ennen jokaista työpajaa ja sen jälkeen keskustelut siitä, mikä toimii

ja mitä kannattaa ottaa huomioon. Lisäksi arvioitiin
osallistujien jaksamista, ”liian paljoa sisältöä ei pidä
ympätä samaan syssyyn ja suvantokohtia ja taukojakin pitää olla” (SI). Kokonaisuuteen kuului kaksi näyttelykäyntiä Ateneum taidemuseossa: Helene Schjerfbeck
-näyttely ja 52 sielua – symbolismin maisema -näyttely. Näihin käynteihin liitettiin työskentelyä Mellarissa.
Lisäksi tehtiin ohjattu erillinen galleriakierros Helsingin
keskustassa.
Symbolismin maisema -näyttelyyn liittynyt työskentelykokonaisuus toteutui jakson lopussa kolmen kerran mittaisena kokonaisuutena. Symbolismin maisemamatkalle lähdettiin Mellarin päivätoimintayksikössä
näyttelyn tauluihin liittyvillä, virittävillä taidekorteilla.
Tämän jälkeen katsottiin kankaalle heijastettu taidekuva
Paul Gauguin’in Näky saarnan jälkeen (Jaakobin paini)
(1888), minkä jälkeen lähdettiin keskustellen tarkastelemaan näyttelyn symbolismin teemoja, luonnon vertauskuvallisuutta ja eri taiteenlajien vuorovaikutusta. Sarjan
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ensimmäisen työpajapäivän keskustelut olivat vilkkaita
ja toimivia. Ryhmä pohti omia taidekäsityksiään, asenteitaan ja uskallustaan uuteen. Lopuksi ryhmäläiset saivat itse tehdä kuvaa.

ti. Kaikki olivat paikalla ja osallistuivat melko aktiivisesti. Museo oli jo tuttu paikka”. (SI.) Se, että kaikki
olivat ryhmästä mukana, oli jo hyvä saavutus, samoin
oli merkittävää, että ryhmäläisten aikaisemmin tuntemat pelot astua sisään heille uudenlaiseen maailmaan, eli
juhlavaan taidemuseoon, olivat hälvenneet aikaisemman
Helene Schjerfbeck -näyttelykäynnin myötä.

Tuntui, että osallistujat uskalsivat päästää oman
äänensä ja myös epäröintinsä ja epävarmuutensa
yhteiseen pöytään ja vuorovaikutus tässä ryhmässä
tuntui rohkaisevalta ja ryhmädynamiikaltaan rakentavalta. (SI)

Tutustuminen teemoihin ja teokseen etukäteen oli
työskentelyä tukeva tekijä. Myös museon tunnelma,
työpajan käyttö ja työpajavetäjän luonteva rooli toimivat rentouttavasti. Myös se, että ryhmä ja minä
olimme jo tutut, oli varmasti merkityksellistä. (SI)

Ensimmäisen orientaatiopäivän jälkeen työskentely jatkui taidenäyttelykierroksella symbolismin maisemissa Ateneumin taidemuseossa. Näyttelystä ryhmäläiset
saivat etsiä taidekorttityöskentelyyn linkittyneet ”omat
teokset”, joiden äärellä jatkettiin ja syvnnettiin keskustelua.

Viimeinen päivä kolmen päivän teemoitetusta työskentelystä tapahtui jälleen päivätoimintayksikkö Mellarissa.
Ryhmä oli edelleen kokonaisuudessaan paikalla. Ohjaustyöskentely Mellarin työntekijöiden ja museolehtorin
kesken tässä lopetuskerrassa tiivistyi edelleen ja sai uusia
ulottuvuuksia.
Lopputyöskentelyssä jätettiin enemmän tilaa improvisoinnille ja kehiteltiin uusia pieniä luovia ratkaisuja, jotka tekivät yhdessä ja erikseen koettua näkyväksi.
Ohjaustyöskentelyssä oli tärkeää havaita se, että tarvittiin riittävästi taukoja ja että liian runsasta sisältöä ei
kannattanut suunnitella samalle kerralle.
Satu Itkonen taidealan asiantuntijana omaksui paljon lisää kohtaamisesta.

Museossa parikin osallistujaa sanoi, että edellispäivän kuvien tarkastelu ja oma tekeminen olivat
virittäneet heidät hienosti näkemään aitoja teoksia,
ja oli hienoa, että nyt vastassa oli monia edes vähän
tuttuja maalauksia. (SI)

Kierroksen keskivaiheilla ryhmä piti pienen evästauon
jaksamisen tueksi. Tauolla museolehtori Erica Othman
ohjasi ryhmälle erilaista, uutta työskentelyä näyttelyn
teemoihin liittyen.
Museokierros päättyi jokaisen mieliteokseen ja siihen
liittyvään sadutukseen. ”Museokäynti sujui odotetus-
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Opin paljon lisää kohtaamisesta, ajan antamisesta
ja siitä, miten prosessit kehittyvät hissukseen, eivät salamana. Myös se, miten ihmiset vaikuttuivat
taidekuvista (vaikkei sitä heti päällepäin museossa
nähty) todella syvällisesti, vaikka ovat aivan hiljaa ja
totisia, tuli taas todeksi. (SI)

Oli upeaa seurata vierestä, kuinka osallistuvia ja innostuneita asiakkaat olivat. Jotkut kertoivat myös
samaistumisen kokemuksistaan Heleneen. Muutamat 12 hengen ryhmästä liikuttuivat kovasti, koska
omien sanojensa mukaan eivät kokeneet ansaitsevansa jotain näin hienoa ja ainutlaatuista. (TT)

Ohjatut taidekuvan katsomistyöskentelyt ja niihin kiinteästi liittyvät taidenäyttelykäynnit olivat työmuotoina
ja kokemuksina uutta sekä asiakkaille että työntekijöille.
Museokäynnit olivat hankkeen ja niitä ohjaavan asian
tuntijan ansiosta erityistilanteita. Käynnit olivat normaaleja käyntejä pidempiä, ohjattuja ja opastettuja ja niihin
sisältyi lepo- ja virkistystaukoja museon työtiloissa.
Ohjaajalle ja työntekijöille käyntien vaikuttavuus
tuli jossain määrin yllättävänä:

Toteutetut museokierrokset tuntuivat uudenlaisilta
työmuodoilta, joita taidealan asiantuntija Satu Itkonen
aikoi kehittää ja tuotteistaa laajemmallekin kohderyhmälle. Mellarin työntekijät kokivat nämä ovien avaamisena osallistujille sekä konkreettisesti että vertauskuvallisesti. Yhteistyö tässä työmuodossa rakentui siten, että
työntekijät motivoivat ja innostivat ennen tapahtumaa
asiakkaita lähtemään mukaan. Tämä tapahtui luontevasti muun työn ja muiden tapaamisten ohessa. Tässä työskentelymuodossa oli myös se etu, että museokierrosten
kulut ovat suhteellisen alhaiset (esimerkiksi Ateneumin
taidemuseo on terapiaryhmille ilmainen), galleriakäynnitkään eivät maksaneet mitään. Sisältöä ja teemoja voi
vaihdella vuodenaikojen ja tapahtumien mukaan.
Mellarin museotyöskentelystä syntyi uusia ideoita
museoiden opastuskonseptien kehittämiseen. Mellarissa kannettiin toisaalta huolta siitä, että työpajoissa tehty työ ei jalkaudu, vaan jää hajanaisiksi onnistumisiksi.

Ryhmä oli erittäin aktiivinen. Opin, että kannattaa
luottaa sekä jo ylevän rakennuksen vaikutukseen
ihmisiin että taidekuvien – aitojen – energiaan: ne
kyllä innoittavat ihmisiä. Ympäristö innoitti ryhmäläisiä selvästikin: monellekaan museokäynti ei
näyttänyt olevan mikään jokapäiväinen asia. (SI)
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Tanssityöpajat Mellarissa

E

lli Isokoski ohjasi Mellarin työntekijöille viisi
tanssi- ja liikeimprovisaatiotyöpajaa sekä yksitoista työpajaa Mellarin asiakkaille. Työntekijöiden pajojen tarkoituksena oli syventää
ensimmäisessä TAIKA-hankkeessa opittuja menetelmiä
ja ideoida kuinka siirtää opitut työtavat asiakastyöhön.
Työntekijöille suunnatuissa työpajoissa työskentely keskittyi oman kehon kuunteluun ja eri aistien käyttöön
liittyviin harjoituksiin. Esimerkiksi sellaiset työskentelytavat, joita voi tehdä silmät kiinni, olivat työntekijöille asiakasryhmään soveltamisen kannalta uudenlaisia ja
mielekkäitä.
Työntekijöiden työpajoissa koetettiin luoda raameja oman liikkeen kanssa työskentelyyn sekä koetettiin
löytää tapoja koskettaa toista luontevasti, esimerkiksi
jonkin toiminnan kautta. Työpajoihin liitettiin toistoa, jotta työntekijät saivat kartutettua omaa kokemusta tekemisestä ja sitä kautta rohkeutta kokeilla edelleen
harjoituksia asiakkaiden kanssa. Työpajoissa työntekijät

kokivatkin saaneensa tärkeän kokemuksen siitä, miten
asiakkaan roolissa voi ottaa vastaan ohjeistusta taidelähtöisestä tekemisestä.
Yhteisen työskentelyn tuloksena työntekijät osasivat
selkeästi määritellä ja arvioida, minkä tyyppiset harjoitukset parhaiten sopivat omaan asiakasryhmään. Uusia
oppeja ja uutta menetelmällisyyttä hyödynnettiin myös
muissa toiminnallisissa ryhmissä erityisesti ryhmien
alkuvirittäytymiseen ja loppurentoutukseen liittyen.
Työskentelyn pohjalta työntekijät suunnittelivat
yhdessä tanssija Elli Isokosken kanssa 11 luovan liikkeen työpajaa Mellarin asiakkaille. Työpajat sisällytettiin
jo olemassa olevaan Aistijooga-ryhmään, josta työskentelystä keholliset menetelmät olivat asiakkaille jo osin
tuttuja.
Asiakkaille suunnattu tanssi- ja liiketaitojen improvisaatiotyöskentely Aistijooga-ryhmässä keskittyi
työntekijöiden työpajojen tapaan pysähtymiseen, aistien herättelyyn ja kognitiivisten taitojen vahvistami-
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seen. Elli Isokosken työparina asiakasryhmissä toimi
yksi työntekijä, joka tarvittaessa tulkkasi selkokielellä
asiakkaille ohjaustilanteet. Ryhmäkerroilla korostettiin
sallivuutta ja oman kehon ja mielen kuuntelua. Toisen
koskettamiseen liittyvistä harjoitteista kuten muistakin
itselle vieraammista menetelmistä oli lupa kieltäytyä.
Omien rajojen tunnistamisen ja rohkeuden lisääntymisen myötä asiakkaat kuitenkin uskaltautuivat heittäytymään myös kontaktiharjoituksiin.
Mentorointityöskentely koettiin Mellarin työntekijöiden taholta tarpeelliseksi ja mielekkääksi ja se saavutti
kaikki sille asetetut odotukset ja tavoitteet. Kehollinen
työskentely nähtiin hyvin merkittävänä kuntouttavana
elementtinä mielenterveystyössä ja Päivätoimintaryhmä
Mellari palkkasikin myöhemmin työryhmäänsä vakituiseksi työntekijäksi tanssiterapeutin.

LÄHTEET
Helsingin kaupunki, sosiaali- ja terveysvirasto i.a.
Viitattu 14.8.2013
http://www.hel.fi/hki/sosv/fi/vammaistyo/
mielenterveyskuntoutus/mellari
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MENTOROINTI OSANA TAITEILIJAN
OSAAMISEN SYVENTÄMISTÄ
OSAAMISPOLKU-HANKKEESSA

O

saamispolku on Taiteen edistämiskeskuksen Lounais-Suomen toimipisteen vuosina
2012–2013 toteuttama hanke, jossa eri alojen taiteilijoita ohjattiin työskentelemään
vanhustyössä taiteen keinoin. Ohjaus koostui ryhmätapaamisista, liiketoimintakoulutuksesta, menetelmällisistä työpajoista, yhteistapaamisista sosiaali- ja terveysalan
ammattilaisten kanssa, mentoroinnista ja työskentelyjaksosta vanhustyön toimintayksikössä Turun seudulla. Työskentelyä tuettiin taiteilijapalkkiolla. Ohjaukseen
kuului yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun terveysalan kanssa toteutettu nelipäiväinen koulutus, jossa
paneuduttiin sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöihin, organisaatiorakenteeseen, toimintaa ohjaaviin
lakeihin, hoitoalan etiikkaan ja käytäntöihin. Taiteili-

jat saivat tietoa vanhusten toimintakykyä heikentävistä
sairauksista. Lisäksi pohdittiin, miten taiteella voidaan
tukea ikääntyvän voimavaroja ja toimintakykyä. Koulutuksen toteutti fysioterapeutti Päivi Linnelä-Aniszewski
osana sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen
koulutusohjelman YAMK-tutkintoa.
Osaamispolun taiteilijaohjaus toteutettiin kahdessa ryhmässä. Ensimmäiseen ryhmään valittiin yhdeksän taiteilijaa 19 hakijan joukosta. Taiteilijat aloittivat
marraskuussa 2012, ja ryhmän päätöstapaaminen oli
kesäkuussa 2013. Toiseen, maaliskuussa 2013 aloittaneeseen ryhmään, valittiin kahdeksan taiteilijaa 32 hakijan joukosta. Heidän ohjausjaksonsa päättyi lokakuussa
2013. Taiteilijoiden tukena oli hyvinvoinnin ja soveltavan taiteen asiantuntijoista koostuva kuusijäseninen

FM Anna-Mari Rosenlöf työskentelee Osaamispolun päätoimisena taidekoordinaattorina Taiteen edistämiskeskuksen Lounais-Suomen toimipisteessä. Hän on vastannut Osaamispolun taiteilijaohjauksen ja mentorointimallin suunnitellusta ja käytännön toteutuksesta. Osaamispolku
on jatkoa Euroopan kulttuuripääkaupunkivuodelle 2011 Turussa.
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Vertaismentoroinnin tavoitteet:
■■
■■

■■

■■

■■

taiteilijan ammatti-identiteetin kehittäminen
yksilöllinen ohjaus, omien vahvuuksien ja kehittämistarpeiden kartoittaminen
hyvien käytäntöjen ja työkalujen välittäminen
taiteilijalta toiselle
uudenlaiseen työympäristöön ja kohderyhmään
opastaminen
taiteilijoiden tuotteiden ja palvelujen arvioiminen ja
kehittäminen

■■

rohkaiseminen ja positiivisen palautteen antaminen

■■

oman toiminnan ja oppimisen arvioiminen

■■

vertaismentorointi

Kuvio 7. Taiteilijat taiteilijoiden
mentoreina

asiantuntijapaneeli sekä hankkeen käytännön toteutuksesta vastaava taidekoordinaattori Anna-Mari Rosenlöf. Jokaisella taiteilijalla oli lisäksi mentorinaan taiteen
hyvinvointityössä pitkälle edennyt taiteilija tai hoitohenkilökunnan edustaja.
Osaamispolkuun osallistuneet taiteilijat toteuttivat
osana koulutustaan lyhyen työskentelyjakson jossakin
vanhustyön yksikössä. Työjaksolla testattiin ja kehitettiin omaa palvelukonseptia. Taiteilijat työskentelivät Turun kaupungin ympärivuorokautisessa hoidossa
ja ennaltaehkäisevissä palveluissa, yksityisissä hoivakodeissa, Raisiossa päivätoiminnassa, Kaarinassa tehostetun palveluasumisen yksikössä, Vehmaalla kotihoidos-

sa sekä Kyrössä ja Somerniemellä ympärivuorokautisen
asumispalvelun yksiköissä. Työskentelypaikat valikoituivat yksilöllisesti taiteilijoiden omien toivomusten,
maantieteellisen sijainnin ja taidekoordinaattorin selvitystyön pohjalta. Mukana oli kohteita, joissa taidetoiminta oli tuttua, mutta myös täysin uusia yksiköitä.
Mukaan pyrittiin saamaan sekä julkisia että yksityisiä
toimijoita eri paikkakunnilta, jotta toiminnan erilaiset rakenteet hahmottuisivat kattavasti. Myös taiteen
alueelliseen saavutettavuuteen kiinnitettiin huomiota.
Osaamispolun taiteilijavalinnassa painotettiin kulttuuristen vanhuspalveluiden kehittämistä koko Varsinais-Suomen alueella, taiteenalojen monipuolisuutta
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ja hakijan motivaatiota kehittää tavoitteellisesti omaa
työskentelyään. Valituilla taiteilijoilla tuli olla oma toimintaidea ja kokemusta taiteen soveltavasta käytöstä,
yhteisötaiteesta tai toimimisesta taiteelle uusissa toimintaympäristöissä. Lisäksi arvioitiin sitä, miten Osaamispolun ryhmäohjauksella pystyttäisiin tukemaan hakijan työprosessia ja miten hakijan taidetoiminta niveltyy
osaksi hoitotyötä. Arvioinnissa korostettiin mentorointimallin ja vertaisryhmässä toimimisen merkitystä taiteilijan ammattitaidon kehittymiselle.
Osaamispolun ohjausjakson tarkoituksena oli auttaa
taiteilijoita kehittämään vanhustyöhön soveltuvia palvelutuotteita ja vahvistaa omaa osaamistaan siten, että
he voivat tarjota palveluitaan yrittäjämäisesti tilaajille.
Tavoitteena oli syventää ja levittää Turun kulttuuripääkaupunkivuonna ja laajemmin viime vuosina taiteen ja
kulttuurin hyvinvointivaikutuksiin keskittyneissä hankkeissa kehitettyjä käytäntöjä. Lisäksi haluttiin vahvistaa
alueen taiteilijoiden ammattitaitoa ja parantaa työllistymismahdollisuuksia. Osaamispolun periaatteena on
ollut toimia aktiivisessa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, jolloin voidaan hyödyntää jo syntyneitä verkostoja, osaamista ja toimintamalleja.

jana. Mentorin tavoitteena oli löytää välineitä ongelmien ratkaisuun, mutta ei ratkaista ongelmia taiteilijan
puolesta.
Mentorointi toteutettiin soveltaen korkeakouluissa ja työssä tapahtuvan ammattiosaamisen kehittämisessä yleisesti käytettyä mentorointimallia. Erityisesti
hyödynnettiin kokemuksia Turun yliopiston ja Akavan
erityisalojen mentorointiohjelmista. Samaan aikaan Taiteen edistämiskeskuksen Lounais-Suomen toimipisteen
työnsuunnittelija työsti Turun ammattikorkeakoulun
Taideakatemialle keväällä 2013 käynnistynyttä mentorointiohjelmaa, jota myös käytettiin avuksi suunnittelussa.
Ennen ohjauksen aloittamista ja mentorien valintaa taidekoordinaattori ja Osaamispolun asiantuntijapaneelin jäsenet perehtyivät tarkemmin kukin yhden tai
kahden taiteilijan hakemukseen ja työsuunnitelmaan.
Taiteilijoiden kanssa käytiin henkilökohtaiset työsuunnitelmakeskustelut, joissa täsmennettiin konseptiideaa, mahdollisia työskentelypaikkoja ja odotuksia
mentoroinnilta.
Mentoroinnissa lähdettiin liikkeelle etsivän mentorityön otteella. Taidekoordinaattori kartoitti Varsinais-Suomessa soveltavan taiteen parissa pidempään
työskennelleet taiteilijat. Lisäksi selvitettiin mahdollisia mentoriehdokkaita muualta Suomesta. Sosiaali- ja
terveysalan ammattilaiset valikoituivat ensimmäisen taiteilijaryhmän mentoreiksi hankeyhteistyön ja suositusten perusteella. Taiteilijat saivat myös itse esittää toiveita
kiinnostavista henkilöistä. Toisen, keväällä 2013 aloittaneen taiteilijaryhmän kanssa, sosiaali- ja terveysalan

Osaamispolun mentorointimalli
Mentorointimalli rakennettiin osaksi taiteilijaohjausta
hankkeen suunnitteluvaiheessa. Mentorin roolina oli
olla tukihenkilö ja vertaisohjaaja, joka auttaa taiteilijaa pääsemään sisään hoitoyhteisöön soveltamaan hyviä
käytäntöjä ja kehittämään osaamistaan. Mentori toimi
kokemusten välittäjänä ja taiteilijan toiminnan arvioi-
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mentoreiksi haettiin taidetoiminnasta innostuneita hoitajia, jotka olivat osallistuneet valtakunnallisen Osaattori-hankkeen Turun hoitajakoulutuksiin. Kaikkiaan
Osaamispolussa oli mukana 17 mentoria. Kuuden taiteilijan kanssa päädyttiin jakamaan mentorointia kahden henkilön kesken, joista toinen oli taiteilija ja toinen
vanhustyön ammattilainen.
Turun kaupungin hyvinvointitoimialan vanhuspalveluissa suhtauduttiin myönteisesti työntekijöiden mentorointiin osallistumiseen. Työntekijät saivat toteuttaa
mentoroinnin työajallaan, ja se koettiin yleisesti virkistäväksi ja antoisaksi. Vanhuspalveluista oli yhteensä viisi mentoria, joista kaksi oli toiminnanohjaajia ja kolme käytännön hoitotyössä työskenteleviä (kodinhoitaja,
lähihoitaja ja perushoitaja). Muualla työskenteleviä sosiaali- ja terveysalan mentoreita oli kolme. Taiteilijamentoreita oli kaikkiaan yhdeksän.
Mentorointiin kuului Osaamispolun taiteilijoille ja
mentoreille pidetty yhteinen alkuperehdytys, neljästä
viiteen mentorointikertaa sekä kaikille yhteinen tapaaminen, joka järjestettiin helmikuussa 2013 Kaskenlinnan sairaalassa Turussa. Ensimmäisen taiteilijaryhmän
mentorointi alkoi joulukuussa 2012 ja päättyi kesäkuussa 2013.
Yhteisessä tapaamisessa pohdittiin pienryhmätyöskentelynä taidetoiminnan nykytilaa ja tulevaisuutta
osana vanhusten laitos- ja kotihoitoa. Samalla toteutui
myös mentoreille asetettu muodollinen tehtävä, jossa
tuli vastata kysymykseen: minkälaisilla valmiuksilla taiteilijana hoitoyhteisössä onnistutaan. Yhteistapaamisessa keskustelun teemoina olivat:

• mitä taiteilijan ja henkilökunnan pitää ottaa
huomioon ennen taidetoiminnan alkua yksikössä?
• mitkä ovat taidetoiminnan tavoitteita taiteilijalle,
entä hoitohenkilökunnalle?
• mitä vanhustyössä toimivalta taiteilijalta
edellytetään?
• mitä taiteilijan kanssa työskentelevältä
henkilökunnalta edellytetään?
• millainen olisi tulevaisuuden visio henkilökunnan ja
taiteilijan hyvän yhteistyön toimimiseksi?
• millaisin toimenpitein tulevaisuuden visioon
päästäisiin?
Tapaamisessa pohdittiin paljon kulttuurisuunnitelmien merkitystä hoitotyössä. Turun ympärivuorokautisen
hoidon yksiköissä on käytössä osana vanhuksen hoitosuunnitelmaa henkilökohtainen kulttuurisuunnitelma,
joka on kehitetty Turun kulttuuripääkaupunkivuoden
Kulttuuria vanhuksen arkeen I (KUVA I) -hankkeessa vuonna 2011. Kulttuurisuunnitelma perustuu vanhuksen yksilöllisiin kulttuuritarpeisiin ja toiveisiin,
joita kartoitetaan elämänkaarikyselyllä vanhuksen tullessa hoitoyksikköön. Kulttuurisuunnitelma kirjataan
Pegasos-potilastietojärjestelmään hoitosuunnitelman
itsenäiseksi osioksi. Sen tavoitteeksi kirjataan suunnitelman toteutuminen tai kulttuurielämysten kokeminen toimintakyvyn mukaan. Mentorointitapaamisessa
todettiin, että taiteilijoiden työskentely laitoksissa mahdollistaa osaltaan kulttuurin toteutumisen vanhuksen
arjessa. Taiteilijan on tiedettävä asukkaiden henkilökohtaisen kulttuurisuunnitelman tavoitteet, jotta hän
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voi osoittaa työllään olevan vaikutusta. Suunnitelman
toteuttaminen on myös väline laitostumisen ehkäisyyn
ja vanhuksen elämänlaadun kohentamiseen. Yhteisessä keskustelussa korostettiin sekä taiteilijan että hoitohenkilökunnan ammattitaidon kunnioittamista. Samalla kuitenkin tuli voimakkaasti ilmi, että kielteisesti tai
välinpitämättömästi taidetoimintaan suhtautuvat hoitajat ovat pahin este taidetoiminnan onnistumiselle. Ratkaisuksi muotoiltiin henkilökunnan pakollista,
omakohtaista kulttuurikoulutusta, toiminnan tehokasta seurantaa ja esimiesten tukea kulttuurisen hoitotyön
mahdollistamiseksi.

… saa jonkun, jolle reflektoida ääneen ja ulkopuolisen näkökulman siihen, mitä ryhmässä oikeasti
tapahtuu ja mitä siellä voisi tapahtua. Juttelimme
siitä, kuinka paljon itse tiedostaa työssä tapahtuvaa muutosta ja kuinka paljon on sellaista, mikä
tapahtuu prosessin edetessä ja on intuition kautta
tapahtuvaa muutosta. Vaikka työpajan runko pysyi
samana, eikä ulkopuolinen havaitsisi siinä merkittävää eroa, oli asioissa, joista olimme puhuneet,
havaittavissa muutos. (KK)

Työsuunnitelmakeskustelut taiteilijan kanssa avasivat
molemmin puolin mentoroinnin käsitettä ja auttoivat
pohtimaan mentoroinnin merkitystä Osaamispolussa.
Mentorointi tarjosi välineitä taiteilijan oman ammattiidentiteetin kehittämiseen. Työsuunnitelmakeskusteluissa pohdittiin omaa paikkaa taiteen kentällä ja työuralla. Mentoria valitessaan taiteilijalla oli mahdollisuus
käydä läpi ammatillista osaamistaan ja rooliaan suhteessa toisiin kentällä toimiviin taiteilijoihin ja sosiaali- ja
terveysalan ammattilaisiin. Erityisesti pohdittiin suhdetta viriketoimintaa järjestäviin työntekijöihin ja vapaaehtoisiin.

Miksi taiteilija mentoriksi?
Osaamispolulle osallistui taiteilijoita, joilla oli useamman vuoden kokemus vanhusten kanssa työskentelystä tai taidetoiminnasta muiden ryhmien, kuten lasten,
nuorten, maahanmuuttajien, syrjäytyneiden työikäisten
tai vammaisten, kanssa. Taiteilijat, jotka kokivat taiteellisen tekemisensä, toimintaideansa ja menetelmällisen
osaamisensa vahvoiksi, valitsivat pääsääntöisesti mentorikseen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen. Toisaalta
muutamat kokeneet taiteilijat halusivat kehittää uusia
toimintatapoja ja toivoivat ulkopuolisen vertaisammattilaisen näkemystä työskentelytilanteisiin, jolloin taiteilijamentori tuntui sopivammalta tehtävään. Myös
mentorit itse pohtivat keskusteluissaan taiteilijan kanssa rooliaan työskentelyn tukijoina.

Sivusta katsottuna hoitajat ovat voineet ensiksi sanoa, että tuohan on sellaista, mitä hekin pystyisivät
tekemään. Loppujen lopuksi siinä on kuitenkin se
joku taso, tekemisen syvyys, mistä näkee, että työtä tekevät ammatti-ihmiset. Ja hoitajat ovat usein
myös todenneet, että tämäntyyppiseen työskentelyyn tarvitaan taiteilija. Ei hoitaja pysty ohjaamaan
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samalla tavoin jotakin harjoitusta, vaikka hän olisikin sen kuullut ja nähnyt. Sama on myös tässä, kun
taiteilija mentoroi taiteilijaa. Siksi ei myöskään haittaa avata omaa tekemistään, koska jokainen kuitenkin luo omat työkalut itse. Eivät ne ole sellaisia
ulkoa opittuja toimintatapoja. (KK)

Minulle olisi hyötyä taiteilijasta, joka olisi toiminut
dialogisesti vanhusten kanssa. Tarkoittaen että
taiteellinen prosessi olisi ollut kaksisuuntainen ja
vanhusten ideoista sekä toiveista käynnistyvä. Haluaisin kuulla työkaluista, joilla vanhuksia on saatu
osallistumaan, varsinkin kun kyseessä ovat erilaiset vanhusryhmät, esimerkiksi muistihäiriöiset.
Toivoisin dialogistia omalle taiteelliselle työlleni ja
ideoille sekä palautetta toteutusmalleista. (TPA)

Työsuunnitelmakeskusteluissa mentoreiden valinta
tarkentui. Ensimmäisessä ryhmässä yhdelle taiteilijalle lisättiin taiteilijamentori, sillä sopiva henkilö oli tiedossa, ja opintojensa loppuvaiheessa oleva taiteilija sai
enemmän tukea työuralle siirtymiseen. Myös toiselle taiteilijalle lisättiin taiteilijaohjausta ja mentorointi jaettiin
vanhustyön ammattilaisen ja taiteilijan kesken. Keväällä
2013 aloittaneessa ryhmässä yhden taiteilijan mentori
vaihtui hoitajasta taiteen kentän edustajaksi. Taiteilija
koki tarvitsevansa työnohjaajaa, jonka kanssa voisi keskustella taiteellisesta toiminnasta ja joka antaisi uusia
ideoita, haastaisi ajattelemaan itse sekä toimisi reflektiopintana. Toisella taiteilijalla hoitajamentorointia täydennettiin taiteilijamentorilla.
Taiteilijamentoreiksi haluttiin henkilöitä, joilla on
paljon kokemusta taiteesta vanhustyössä ja jotka ovat
osoittaneet, miten taiteilijan työtä voi soveltaa ja toteuttaa erilaisissa ympäristöissä. Mentorilta toivottiin neuvoja hankaliin tilanteisiin, vahvistusta omalle toiminnalle ja tukea epävarmuuden hetkiin.

Taiteilija vertaismentorina
Taiteilijamentorit lähtivät mentorointiin mukaan tarkkailijoina, vertaisarvioijina ja -tukijoina. Mentorin ja
mentoroitavan taiteenalat olivat kaikilla pareilla samankaltaiset, jotta käytännön menetelmällinen ohjaus ja
ymmärrys työtavoista olisivat yhtenevät. Taiteilijamentoreiden kanssa pohdittiin eniten menetelmällistä osaamista ja käytännön tilanteita, mutta käytiin syvällisiäkin keskusteluja taiteen roolista työssä. Taiteilijoille on
tärkeää, että taide ja ammattimaisuus säilyvät ja näkyvät työskentelyprosessissa. Tämä auttaa myös toiminnan erottautumisessa vapaaehtoisten tarjoamasta toiminnasta.
Taiteilijana kun menee paikkoihin, on oltava kun
nioitus, että lähtee tekemään työtä heidän lähtökohdistaan, heidän ehdoillaan, ja silti kuitenkin vahvasti
oman taiteen tekemisen sisällä. (KK)
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Taiteelliselta mentoroinnilta kaivattiin rohkaisua, varmistusta omaan työhön ja tekemisen tapaan, vertaisarviointia, toisia silmiä työskentelytilanteeseen ja tukea
henkilökunnan roolin pohtimiseen.

tuksessa uudenlaisen osaamisen äärellä. Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä työskentelevä taiteilija
on identiteetiltään jossakin perinteisen taiteen kentän
edustajan ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen välillä. Hänen ammattiinsa on siirtynyt piirteitä sosiaali- ja
terveysalan osaamisesta, mutta muodollista pätevyyttä ei
kuitenkaan ole, eikä sitä edes tavoitella. Mentoroinnin
merkitys on erityisen tärkeä koulutettaessa taiteilijoita tällaiseen hybridiammattiin, joka kohtaa vastustusta
sekä sosiaali- ja terveysalan että taiteen kentällä ja johon
ei ole vielä vakiintunutta koulutusta tai harjoittelumahdollisuuksia. Kai Lehikoinen (2013) kirjoittaa erilaisista taiteilijan tarvitsemista taidoista eli kompetensseista, jotka rakentuvat asteittain taiteilijan työskennellessä
soveltavan taiteen kentällä. Taiteilijamentori voi tukea
taiteilijaa etenkin kontekstuaalisen, taiteellisen ja sosiaalisen kompetenssin vahvistamisessa. Nämä käsittävät
muun muassa oman taidemuodon ymmärtämisen suhteessa yhteiskuntaan, ammattietiikan, kommunikaation
ja taiteellisen työn ymmärtämisen kaiken työskentelyn
lähtökohtana. Mentoroinnilla voidaan vahvistaa taiteilijan ammatillista itsetuntoa siirryttäessä taiteelle epätavallisiin, taidemaailman vähemmän arvostamiin ympäristöihin ja soveltavan taiteen pariin.

Mentoroinnissa huomasin, että hoitajalla ja taiteilijalla on eri näkökulmat työhön, hoitajat haluavat
nähdä konkreettisia tuloksia ja mitä vanhus voi saada työskentelystä, kun taiteilijalle on tärkeää ennen
kaikkea taiteen oma arvo ja ymmärrys siitä, ettei voi
koskaan tietää tarkkaan, mitä kokija saa taiteesta ja
milloin vaikutus näkyy. (JJ)

Monet taiteilijat kaipasivat totuttujen taiteellisten piirien laajenemista, ja mentoreita haettiinkin VarsinaisSuomen ulkopuolelta. Tämä osoittautui haasteelliseksi
aikataulujen ja kustannusten puitteissa. Tässä mallissa
myös mentoroitavan taiteilijan työskentelyn seuraaminen osoittautui mahdottomaksi, mutta toisessa taiteilijaryhmässä syntyi silti muutama kaukaisempikin mentorointipari. Mentoriksi ei haluttu liian tuttua taiteilijaa,
mikä vaikutti parien muodostamiseen.
Yleisesti ottaen mentorointi käsitteenä sopi paremmin prosessin kuvaamiseen taiteilijan mentoroidessa taiteilijaa kuin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen mentoroidessa taiteilijaa. Taiteen kentällä on pitkät perinteet
mestari-kisällioppimisesta, jossa alalle kouluttautuva taiteilija osallistuu aluksi työhön oppipoikana tarkkaillen
vanhempien ammattilaisten työtä ja osallistuen siihen
asteittain vastuullisempien tehtävien ja roolien kautta.
Mentori ja taiteilija toimivat ammatillisessa vuorovaiku-

Teatteri-ilmaisun ohjaaja Tiina Paananen ja
nukketeatteritaiteilija Tiina Puranen
Tiina Paananen työskenteli Raision Kerttulakodissa
kuusi kertaa ja Turussa Ruusukorttelin hyvinvointikeskuksessa viisi kertaa. Osaamispolun työskentelyjaksot olivat pääasiassa lyhyitä, sillä tarkoitus oli simuloi-
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da lyhyitä keikkamaisia prosesseja, jotka muodostavat
suurimman osan taiteilijan palkallisesta työstä. Työskentelyjakson tehtävänä oli ensisijaisesti auttaa taiteilijaa
kehittämään palvelukonseptiaan ja luomaan uusia kontakteja mahdollisiin asiakkaisiin. Paanasen tunnin mittaisissa Elämystohtorin kokoontumisissa tehtiin harjoitteita, joiden materiaaleina käytettiin asukkaiden omia
muistoja. Aikaisempaa kokemusta teatterista ei tarvittu.
Elämystohtorin vastaanotolla osallistujat saivat rakentaa
draamaharjoitteiden kautta oman, yksilöllisen elämänkaarensa muun ryhmän tukemana.
Ruusukorttelin ryhmä oli kaikille avoin ja osallistujia oli 3–5 kerrallaan. Osallistujat olivat sekä kotona
asuvia että tuetun palveluasumisen piirissä olevia vanhuksia ja vammaisia. Osallistujien saaminen ryhmään
osoittautui vaikeaksi, sillä vastaavaa ei ollut aikaisemmin järjestetty talossa, ja kynnys mukaan lähtemiselle
oli suuri. Ryhmä jäi suhteellisen pieneksi, sillä toiveena
oli kahdeksan henkilön ryhmä. Talossa käyvien kotona asuvien tavoittamismahdollisuudet olivat rajalliset.
Asiakaskontaktia kaupungin toimijoihin ei välttämättä
ole, koska asukkaat eivät ole vielä kotihoidon piirissä.
Ryhmään osallistujat saatiin paikalle pääosin taiteilijan
oman markkinointityön ansiosta. Elämystohtorin työpajoihin ei osallistunut talon henkilökuntaa.
Raision Kerttulakodissa on hoivapaikkoja huonokuntoisille ja vuodehoitoa tarvitseville vanhuksille,
dementiaosasto, tehostetun palveluasumisen yksikkö
sekä intervalliosasto. Lisäksi talossa järjestetään kotona asuville vanhuksille ohjattua päivätoimintaa. Kerttulakodissa ryhmä koottiin päivätoiminnan puolesta,

ja jokaisella kerralla oli mukana myös päivätoimintaa
ohjaava hoitohenkilökunnan edustaja. Raisiossa sosiaalija terveystoimen henkilökunta oli osallistunut aiemmin
Paanasen ohjaamaan demonstraatiotyöpajaan, jonka
perusteella he tilasivat työjakson yksikköönsä. Erityisesti Raision Kerttulakodin työjakso onnistui hyvin, ja
henkilökunta oli sitoutunutta ja innostunut toiminnasta. Ryhmässä oli 5–7 henkilöä, ja osallistujat olivat pääosin samoja eri kerroilla.
Työskentelyssä täytyy laittaa likoon oma persoonallisuus ja olla aktiivinen, kannatella ryhmää.
Draaman kaarta ja huippukohtia on vaikea löytää,
sillä ryhmän rytmi on hidas. Osa porukasta oli aika
huonokuntoisiakin ja oli muistiongelmia. Täytyy olla
kiinni hetkessä koko ajan ja unohtaa tuloslähtöisyys
toiminnassa. (TPA)

Tiina Paanasen mentori nukketeatteritaiteilija Tiina
Puranen seurasi työskentelyä kahdella työpajakerralla.
Mentoroinnissa purettiin ryhmänohjauskertoja, taiteilija sai palautetta ohjauksen onnistumisesta ja menetelmällisiä neuvoja työskentelyyn. Lisäksi keskusteltiin
oman palvelutuotteen rakentamisesta, hinnoittelusta
ja erilaisista työtavoista, kuten esineiden käyttämisestä
muistamisen tukena.
Olennaisinta oli käydä seuraamassa työpajoja ja
antaa niistä palautetta, olla hänen tukenaan, potkia takamukselle ja olla kuuntelevana korvana.
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veluasumisesta ympärivuorokautiseen hoivaan dementiayksikössä. Tanssituokioissa jokaisella asukkaalla oli
mahdollisuus liikkua omien tuntemuksiensa ja innostuksensa mukaan. Liiketuokioissa kuunneltiin musiikkia, laulettiin ja luotiin tanssihetkiä osallistujien kertomuksista ja muistoista. Tavoitteena oli lisätä asukkaiden
yhteenkuuluvuutta ja läsnäoloa arjessa.
Jennifer Joffs työskenteli Hemmet-palvelutalossa viisi kertaa sekä dementiaosastolla että palveluasumisessa.
Palveluasumisessa ryhmä oli avoin kaikille talon asukkaille, ja osallistujamäärä vaihteli 5–15 asukkaan välillä. Dementiaosastolla toimintaan osallistuivat hoitajien
valitsemat asukkaat, välillä paikalla oli lähes koko osasto.
Toiminta jatkui Osaamispolun työskentelyjakson päätyttyä viikoittain palveluasumisessa, joten työskentelyjaksosta muodostui todellisuudessa pidempi. Henkilökunta ei osallistunut työskentelyyn.
Mentoroinnissa Jennifer Joffsin tavoitteena oli saada
ymmärrystä, miten puhua hoitajille ja vanhuksille, sekä
konkreettisia ideoita ryhmätyöhön. Hoitoalan mentorina toimi Helena Norokallio Kotikunnas-asuinkotia
ylläpitävästä Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:stä.
Hoitoalan mentorointi toi uusia näkökulmia hoitajien
kanssa työskentelyyn ja mentori näki myös erilaisia toimintaympäristöjä. Hoitaja- ja taiteilijamentorin kanssa
pystyi pohtimaan monesta näkökulmasta, miksi hoitajat
eivät ehkä osallistu työpajoihin ja miten heille voisi tuoda työtä lähestyttävämmäksi. Taiteilijamentorina toimi
tanssija Kaisa Koulu.

Olennaista on tuen antaminen ja itseluottamuksen
kohottaminen. Jos ei ole aikaisemmin tehnyt tuota
työtä, on tosi jännittävää mennä siihen tilanteeseen.
(TPU)
Sain henkistä tukea ja oli ikään kuin toiset silmät,
kun toinen havainnoi ja pystyi jälkeenpäin reflektoimaan työkaluja ja miten tilanne meni. Välitön palaute oli hyvä. (TPA)

Onnistunut mentorointi edellytti mentorilta omien
tavoitteiden pohtimista suhteessa taiteilijan odotuksiin.
Samansuuntaiset tavoitteet olivat tärkeitä mentoroinnin
hyvässä toteutumisessa.
Yrittää saada rohkaisua ja uskaltamista, luoda sellaista hyvää henkeä, ettei tarvitse turhaan jännittää,
koska tilanteet aina muokkaavat tekemistä. Ja olla
vähän rauhoittamassa ja tukemassa. Se oli ehkä
suurin tuki. Ja sanoin, jos joku ei toimi, niin ei sillä
ole väliä, sitten voi tehdä toisella tavalla. Osaa suhtautua tilanteeseen, koska tietää, etteivät ryhmäläiset välttämättä ole aina sitä, mitä on ajatellut. (TPU)

Tanssinopettajaopiskelija Jennifer Joffs ja
tanssija Kaisa Koulu
Jennifer Joffs ohjasi musiikkiin, liikkeeseen ja tanssiin kutsuvia työpajoja Hemmet-palvelutalossa Turussa keväällä 2013. Hemmet tarjoaa ruotsinkielisille
vanhuksille erilaisia asumisvaihtoehtoja itsenäisestä pal-
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toiminnan reflektoimista. Ei ole olemassa rauhallista
paikkaa tai tilaa, jossa muistiinpanoja voisi tehdä työskentelyn jälkeen, tai on kiire seuraavaan paikkaan. Mentori auttaa muistiinpanojen korvana ja tapahtumien kertaajana.

… puhuttiin muun muassa siitä, miten työpajatilanteessa vanhusten kanssa saa pidettyä ryhmän
oikeasti koko ajan mukana. Eikä niin, että kun oma
energia on helposti välillä jonkun tietyn vanhuksen
kanssa, ettei muiden läsnäolo tuokioon herpaantuisi. Asiat, joista puhuimme ääneen, purettiin ensimmäisen työpajan jälkeen. Jopa siinä seuraavassa
työpajassa näin jo muutoksia. Ne ovat pieniä asioita,
mutta tekemisen kannalta kuitenkin aika merkittäviä. Oli ihana huomata, että silloin toisella kerralla
hänellä olikin ne eri tavalla.

Oman työn havainnointi on vaikeaa, koska työtä tekee jotenkin niin kaikella lihalla ja verellä ja korvilla
ja silmillä. Sitten onkin hullu tunne, kun työpäivän
jälkeen miettii, mitä oikein edes tuli tehtyä. Kuitenkin oman kehittymisen kannalta on todella olennaista, että sitä tulee reflektoitua. Siellä tapahtuu
paljon sellaisia toimintatapoja, mitä ei siinä hetkessä tiedosta. Mutta kun jonkun kanssa juttelee,
niin löytyy syy sille, miksi on hankalassa tilanteessa
toiminut näin. Jos siitä ei puhu kenenkään kanssa,
niin ei sitä tule itselle välttämättä koskaan perusteltua. (KK)

Kysyin häneltä, tiedostiko hän muutosta vai onko se
niin, että keskustelumme muhivat jossain intuitiossa. Hän ei ollut sitä niin konkreettisesti huomannut.
Toisaalta kun itsellä on tiettyjä tapoja ja on ehkä
ajatellut jotain, mutta kun toinen sanoo sen, niin
sitten on lupa tai uskallus tehdä muutos. (KK)

Taiteilijamentorin roolissa keskeisintä oli rohkaisu ja
tukeminen. Oman alan ammattilaisen apu oli tärkeässä asemassa.

Loppuyhteenveto
Mentoroinnin alussa pohdittiin paljon kilpailutilanteen
syntymistä taiteilijoiden välille. Mentoroinnin aikana
sellaista ei kuitenkaan havaittu.

Ehkä uskalsi mennä eri tavalla niille omille epävarmuus- ja epämukavuusalueillekin, mikä on oman
työn kehittymisen kannalta täysin olennaista. Sinne
on pakko uskaltaa mennä. (KK)

En koe sitä niin. Mielestäni kaikki vinkit on tehty
jaettavaksi. Ja jos on jotakin, mitä en halua jakaa,
niin sitten en jaa sitä. Jaan ne asiat, mitä haluan,
ja yleensä jaan melkein kaiken. Mitä sitä turhaan
tietoa itsellään pitää, jos se hyödyttää jotain toista,
niin se on aina plussaa. (TPU)

Oman työskentelyn dokumentointi on usein haaste taiteilijalle. Kirjallisen ilmaisun vaikeus ja hetkessä eläminen vaikeuttavat muistiinpanojen tekemistä ja oman

79

Anna-Mari Rosenlöf

Taiteilijat kokivat, että taiteilijamentorilla oli mahdollisuus auttaa työn käynnistämisessä ja lisätä tekemisen
varmuutta. Kahden taiteilijan suhde nähtiin tasavertaisena prosessina, jossa mentori ideoi ja jatkoi mentoroitavan ideoita. Taiteilijat kokivat toimivansa niin vahvasti
persoonansa kautta ja tuotteistavansa oman persoonallisen tekemistapansa, ettei kilpailua pidetty uhkana.
Saman alan sisällä toimivat käyttävät samanlaisia työkaluja, jotka muokkaantuvat käyttötarkoituksen mukaan.
Loppujen lopuksi se, missä, kuka ja kenen kanssa niitä
käyttää muodostaa ainutkertaisen kokonaisuuden. Kaikille eivät sovi samanlaiset menettelytavat.
Mentoroinnin suurin haaste oli aikataulujen yhteensovittaminen. Paikoin mentorit epäilivät myös osaamisensa riittämistä ja pohtivat, millaista tietoa ja apua he
voivat antaa kokemuksellaan.

peellisena ja toimintaan sitouttavana. Vaikka mentorointi auttoi taiteilijaa havainnoimaan itse työskentelyään, vaikutti oma suhtautuminen ja sitoutuminen
prosessin onnistumiseen. Suuri merkitys oli sillä, miten
taiteilija pystyi itse reflektoimaan tekemistään. Taiteilijan aktiivista roolia mentoroinnin vaatijana ja siitä hyötyjänä olisi ollut syytä korostaa vieläkin enemmän.
Mentoroinnin muotoa on hyvä pohtia etukäteen, ja
mentorin kannattaa käydä seuraamassa taiteilijan työskentelyä. Tärkeää on myös tutustua mentorin työhistoriaan ja seurata hänen työskentelyään. Taiteilijan ja
mentorin tulee keskustella etukäteen siitä, missä vaiheessa työskentelyjaksoa seuraaminen on sopivaa ja miten
taiteilija suhtautuu seuraamistilanteeseen. Taiteilijat
kokivat parempana, että mentori osallistui itse ryhmän
toimintaan eikä ollut ulkopuolisena tarkkailijana tilanteessa.

Välillä ehkä se, että voi tulla sellainen pieni riittämättömyyden tunne, että osaako olla tarpeeksi
toiselle apuna, koska moniin kysymyksiin ei ole suoranaista vastausta. (TPU)

… tiedän sen, että kun sinne tulee joku vieras, niin
se on aina vieras tilanne. Ymmärrän, jos taiteilijalla
on ehdottomasti sellainen olo, että ei halua ulkopuolista seuraajaa tilanteeseen. Sitten täytyy löytää
jotain muita tapoja mentoroinnille, mutta toive oli,
että saisin tulla sinne ja sen pohjalta puhutaan. Kun
on itse tehnyt tuota työtä aika paljonkin, niin tuntuisi
hassulta alkaa siitä hirveästi puhua, kun ei tiedä yhtään toisen työskentelytapaa. Sitten kun on nähnyt
sitä hieman, osaa kertoa, mitä itse siinä näkee ja
jakaa kokemuksiaan. (KK)

Muodollisen sopimuksen täyttämistä tärkeämpää oli
yhteisten tavoitteiden sopiminen ja molemminpuolinen
ymmärrys mentoroinnin merkityksestä. Mentorointisuhteet muodostuivat hyvinkin erilaisiksi, vaikka ohjeistus oli kaikille sama. Tämä tunnistettiin myös prosessin
alussa ja siitä ohjeistettiin mentorointipareja. Mentoroinnin toteuttamistapaa ja kokonaiskestoa pidettiin
hyvänä. Suurimmalle osalle mentorointi oli uusi asia,
joten lyhyt aiheeseen johdattava koulutus koettiin tar-
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Mentoroinnissa nousi vahvasti esiin, ettei taiteilijoilla
ole mahdollisuutta työnohjaukseen tai kiinnittymiseen
työyhteisöön, joten myös vertaisryhmää ja kollegoiden
vertaistukea arvostettiin. Mentorointi voi toimia työnohjauksena, koska taiteilija joutuu työskentelemään paljon yksin.
Mentorointi tapahtuu mentoroitavan ehdoilla ja tarpeista. Uskon, että se on ihan hirvittävän tarpeellista, koska kentällä työssä on niin yksin. Kun elää
siinä hetkessä, eikä ohjaa sitä ranskalaisten viivojen
tai valmiiksi tehtyjen suunnitelmien kautta, niin helposti elää kaiken täysillä. Jos ei sitä tule suullisesti
purettua, niin sitten se helposti jää. Itseltäkin menee silloin ohi paljon onnistumisia ja asioita, mihin
voisi kiinnittää huomiota, jos asioiden kanssa on
täysin yksin. (KK)

Kuvaaja: Andréa Vannucchi

Ensimmäiseltä ryhmältä kootun palautteen mukaan
mentorointi koettiin positiiviseksi ja siitä saatiin hyviä
neuvoja, uusia näkökulmia ja tietoa. Mentorin rooli oli
arvokasta työhön sisälle pääsemiseksi. Käytännön tuki
oli tärkeää. Osa taiteilijoista sai mentorin avulla myös
lisää työmahdollisuuksia. Omien ajatusten peilaaminen
ja työpajakertojen purkaminen ulkopuolisen ammattilaisen kanssa koettiin todella tärkeäksi. Taiteilijat saivat mentoroinnista varmuutta ajatuksilleen ja uskallusta
mennä eteenpäin.
Lyhyessä ajassa sain todella paljon apua. Sain
enemmän positiivista palautetta kuin negatiivista,
ja että ei ole oikeaa tai väärää tapaa tehdä tätä työtä.
(JJ)
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LÄHTEET

Osaamispolun mentorointi eteni taiteilijan kehittämistyön ja projektin ehdoilla ja rajoittui useimmilla hankkeen läpiviemiseen. Osalla taiteilijoista mentorointi johti uuteen yhteistyöhön tai sai hakeutumaan esimerkiksi
mentorin suositteleman lisäkoulutuksen pariin. Mentoroinnilla oli hankkeen tavoitteiden toteutumisen ja
osaamisen kehittymisen kannalta keskeinen merkitys.
Jatkossa mentorointi on syytä liittää osaksi soveltavan
taiteen alalle valmistuvien tai täydennyskoulutukseen
hakeutuvien taiteilijoiden koulutusta. Se voi toimia
myös alalla työskentelevien työnohjauksena. Mentorointi edellyttää osapuolilta samanlaista ajattelutapaa,
kykyä käsitteellistää ja pohtia taidetoiminnan merkitystä yleisemmällä tasolla. Mentoreina voivat toimia sekä
kokeneet taiteilijat että sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset. Jos koulutukseen liittyy työssäoppimista tai harjoittelu, on syytä pohtia mahdollisuutta käyttää mentorina työskentelypaikan ulkopuolista henkilöä, jotta
objektiivisuus ja kriittinen keskustelu esimerkiksi yksikön toimintatavoista, arvoista ja asenteista mahdollistuu. Mentoroinnin tueksi pitää järjestää yksikössä työskentelevä hoitaja tai toiminnanohjaaja, joka toimii
taiteilijan tuutorina opastamassa käytännön asioissa ja
ottamalla taiteilijan osaksi työyhteisöä.
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2012. http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tutkimus/
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download.aspx?ID=172909&GUID={336833BA41A1-4F8C-8DFB-057F90469BFF} (viitattu
26.8.2013)
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artists in artistic interventions. Teoksessa Heinsius,
J. & Lehikoinen, K. (toim.) Training artists for
Innovation: Competencies for New Contexts.
Kokos Publication Series 2. Helsinki: Theatre
Academy of the University of the Arts Helsinki.
Tynjälä, P. 1999. Konstruktivistinen oppimiskäsitys
ja asiantuntijuuden edellytysten rakentaminen
koulutuksessa. Teoksessa Eteläpelto, A. & Tynjälä,
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Haastatellut taiteilijat ja mentorit:
Kaisa Koulu, tanssija (KK)
Jennifer Joffs, tanssinopettaja (JJ)
Tiina Paananen, teatteri-ilmaisun ohjaaja (TPA)
Tiina Puranen, nukketeatteritaiteilija (TPU)
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yksyn 2012 yhteistyöprojekteissa päästiin sukeltamaan syvemmälle hoitotyön arkeen, ja arjessa
tuli näkyväksi monin tavoin hoitotyön ja taiteen – kahden toisistaan erillään olevan työtavan – mahdollisuudet ja mahdottomuudet. Tätä prosessia seurattiin syksyn 2012 ja alkutalven 2013 aikana
kaikkiaan kolmen erillisen mentorointityöskentelyn reflektiotapaamisen avulla.
Hankkeeseen osallistuneet taiteilijat saivat reflektiotapaamisten lisäksi mentorointitukea tutkija-taiteilija Kirsi Heimoselta, jolla on monivuotinen kokemus
muistisairaiden taidetyöskentelystä.
Taiteilija-taiteilijamentoroinnissa seurattiin työskentelytuokioita, ja lisäksi tukea oli mahdollista saada sähköpostitse. Mentorointia sisältyi myös hankkeen tutkimukselliseen osioon. Kirsi Heimonen tutkimussadutti
jokaisen taiteilijan. Työskentelyssä taiteilijat saivat kertoa mitä halusivat, ja sen jälkeen teksti luettiin heille,
kuten he olivat sen kertoneet. Tutkimussadutuksessa

tuli eri tavoin näkyväksi sisältöjä, ja työskentelyyn liittyi siten samalla mentoroinnin ulottuvuus.
Taiteilija-taiteilijamentoroinnissa korostui ennen
kaikkea tuki ja taiteilijoiden kuuntelu.
Näen mentoroinnin niin, että olen taiteilija kuten
hekin, ja kuulen, miten lähestyvät yksikköä, hoitohenkilökuntaa, asukkaita, ja siinä kuulen, että onko
jotain sellaista, missä tarvii tukea. Kuulin, että aika
monella oli tilanne, että jäävät yksin… Heillä oli
työpari periaatteessa, henkilökunta vaihtui, he olis
toivoneet jatkuvampaa, se on työn laatu, ja he ei voi
liikaa vaikuttaa siihen.
Meillä ehkä oli kuvitelma, että taiteilijat, jotka hakivat hankkeeseen, että heillä olisi enemmän kokemusta. Heillä oli kokemusta hoitohenkilökunnan
kohtaamisesta ja asukkaille esiintymisestä, mutta
ei asukkaiden kohtaamisesta, joka on ihan eri juttu,
koska tässä tulee enemmän iholle. (KH)
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Esimerkkinä tuen tarpeesta on tapahtuma, jossa nuori
taiteilija oli sovitusta hoitaja-taiteilijayhteistyöasetelmasta huolimatta laitettu yksin muistisairaiden huoneeseen,
jossa vastassa olikin yllättäen seksuaalista lähestymistä.
Tilanne päättyi taiteilijan kannalta paniikinomaiseen
pakenemiseen. Hoitoalan asiantuntijuus ja ammattitaito olisivat tilanteessa olleet ratkaiseva auttava tekijä tai
edes ennakointi siitä, mitä on odotettavissa.
Tässä tilanteessa taiteilija sai asian käsittelyyn jälkikäteen tukea hankkeen taiteilija-tutkijalta sekä sosiaalialan mentorilta. Kirsi Heimonen pohti tilannetta näin:

osastonhoitajan palaute, ja toimiiko vai ei, mikä on
ettei toimi. Ollaanko esitetty kohtuuttomia odotuksiakin, toiset työntekijät olivat enemmän mukana,
näkivät aikaa myöten tuloksia ja näkyvyyttä. Siinä
on monia juttuja mitä joutuu ajattelemaan vaikka
pääpaino on kohtaamisessa ja kommunikaatiossa.
Taiteessa tapahtuminen ja taide mahdollisti tietynlaisen kohtaamisen. (KH)

Yhteisissä reflektiotapaamisissa oli tavoitteena hahmottaa yhdessä toiminnan rakennetta ennen työpajoja, työpajojen aikana ja niiden jälkeen. Taiteilijoiden näkökulmasta oli tärkeää tietää ennakkoon, mihin yksikköön
taiteilija tulee ja miksi, mitkä ovat asukkaiden tai yksikön työntekijöiden tarpeet sekä yleisempi informaatio
yksiköstä ja tavoitteista. Tätä varten tulisi yksiköissä olla
valittuna yhteyshenkilö, jonka kanssa taidelähtöisen
työskentelyn suunnitelma voitaisiin tehdä ennakkoon.
Työskentelyn aikana korostettiin selkeiden ohjeiden
ja työnjaon merkitystä. Vaikka tuokioiden ohjausvastuu onkin taiteilijalla, niin olisi hyvä sopia, kuka tekee
mitäkin, ja varautua samalla toiminnan muutoksiin,
yllätyksellisyyteen ja luovuuteen. Henkilökunnan asema nähtiin myös turvaverkkona työskentelyssä ja heidän kuulemistaan sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoina
pidettiin tärkeänä. Herkkyyden säilyttämistä suhteessa
asukkaiden ja asiakkaiden jaksamiseen työpajoissa pohdittiin. Jaksamisen arvioinnissa työntekijät voisivat olla
tukena. Työskentelyn päättämisessä pidettiin tärkeänä
yhteistä aikaa ajatusten vaihtoon, vaikuttavuuden arviointiin ja soveltamisen pohtimiseen.

Kaksi eri polkua tai useampiakin, miten lähestyä,
tarvitaanko valmennusta, mihin on menossa ja mitä
voi olla vastassa, vai yleiset suuntaviivat. Joskus voi
kipsautua liikaa ja alkaa varoa ja sitten voi menettää
kontaktin ja siitähän ei ole kyse taiteessa. Toisaalta voi ajatella, että jostain syystähän ne ihmiset on
siellä hoidossa. (KH)

Erityisesti tanssityöpajojen suhteen jouduttiin hankkeen
kuluessa kysymään työskentelyn mieltä ja merkitystä.
Tässä oli suurena tukena tanssitaiteen alueen mentorointituki, jossa korostettin esimerkiksi sitä, että
Eri taidealoilla tilanne on erilainen, esimerkiksi
kuvallisessa jää jälki, tanssissa jäljen näkyminen
on erilainen. Mitä tanssista jää – se vaatii erilaista
sitoutumista – ei jää jälkeä mutta silti on merkityksellistä ja on mieltä. Uskonpuutetta tässä. Hankalia paikkoja ja välillä kommunikaatiossa ongelmia,
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Kestoaiheena pohdittiin yhdessä sitä, miten hoitamisen rakenteisiin saataisiin aikaa taidetyöskentelylle,
miten mahdollistetaan työskentelylle toimivat tilat ja
miten hankkeen aikana yksiköihin hankitut taidevälineet saadaan jouhevasti tilan yhteyteen. Yleisesti ottaen
sosiaali- ja terveysalan työntekijät kokivat isoksi haasteeksi järjestää jatkossa taidelähtöistä toimintaa ilman
taiteen ammattilaisen tukea. Työssä eteneminen voisi
olla yksi mahdollisuus saada toimenkuvaan muutoksia.
Myös sitä ehdotettiin, että työntekijöillä olisi tietyt ajat
perustyötä ja tietyt viikot taidetyötä vuoroviikkoina tai
periodeina vaihtuva toimenkuva.
Hanketyöskentelyn aikana moneen suuntaan tapahtuva, ristikkäinenkin mentorointi toimi tukirakenteena
työskentelyn eri vaiheissa. Aluksi mentorointi mahdollisti taiteellisten työtapojen ja uudenlaisen osaamisen
välittymistä tai päivittymistä eri ammattialojen kesken.
Seuraavassa, hankkeen kenttävaiheessa, mentorointi toimi taustalla tukemassa taiteilijoiden ja sosiaali- ja
terveysalan ammattilaisten yhteistä tekemistä. Kenttävaiheen tavoitteena oli keskinäisen ymmärtämyksen
lisääminen, uusien työtapojen käytön oivaltaminen ja
kahden perinteisesti toisistaan etäällä olevien toimijoiden luova kohtaaminen. Työskentelyn tuloksena kokosimme taidelähtöisen toiminnan juurtumiseen ja kehittämiseen liittyviä huomioita, jotka ovat muotoutuneet
hankkeen aikana:

87

Kirsti Nieminen

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset:
■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Taidelähtöinen toiminta täytyy nähdä hoidon ulottuvuutena, ei pelkästään joutohetkien täytteenä.
Taidelähtöinen toiminta tarvitsee oman henkisen tilan ja ajan.
Työ pitää lähtökohtaisesti suunnitella ja mitoittaa niin, että taidelähtöinen toiminta on osa hoito
yksikön tiimien työtä. Taidelähtöinen toiminta täytyy sopeuttaa ajallisesti osastojen päivärytmiin.
Asukkaiden ja asiakkaiden motivointi taidelähtöiseen työskentelyyn vaatii aikaa ja taitoa.
Tässä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten asenne ja ammattitaito on ensisijainen.
Hoitajan vakiintunut rooli hoitajana voi olla asukkaiden näkökulmasta este taidelähtöiseen
työskentelyyn mukaan lähtemiselle.
Hoitohenkilökunnan vaihtuvuus tulisi huomioida, keikkatyöläiset eivät välttämättä tiedä,
mitä taidelähtöisellä työskentelyllä tavoitellaan.
Taidelähtöiseen toimintaan tarvitaan esteetön ryhmätila, johon asukkaiden ja taidetarvikkeiden
kuljetus on vaivatonta.
Tanssi- ja maalaamistuokiot voivat jo sanoina olla pelottavia tai sisältää hankalia muistoja
(kouluajat).
Uusia sovellutuksia voi ideoida eri asiakas- ja asukasryhmille, kun työtapa vakiintuu.
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Taiteen ammattilaiset:
■■

■■

■■

■■

■■

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ja taiteen ammattilaisten yhteisiä työtapoja tulisi kehittää
eri vaiheissa ja eri asiakasryhmien kohdalla. Keskinäisen mentoroinnin painopiste pitäisi olla
suunnitteluvaiheessa.
Työskentelyn rakenne ja suuntaaminen: työskennelläänkö pitkäkestoisesti tietyn asiakasryhmän
kanssa vai tarjotaanko taidelähtöisiä menetelmiä kaikille?
Erityisesti heikkokuntoisten asiakkaiden ja vaikeasti muistisairaiden asiakkaiden taidelähtöisessä
toiminnassa yhteistyö on välttämätöntä. Kohtaaminen vaatii enemmän herkkyyttä, ja hoitajan tuki
on avainasemassa.
Sopiva tavoitetaso pitäisi löytää työskentelyssä. Miten taiteilijana uskaltaa kokeilla erilaisia
tuokioita huomioiden asiakkaat?
Tilalla on suuri merkitys, asiakkaiden sekä tarvikkeiden kuljetus tulisi sujua vaivattomasti
työskentelytilaan. Vuoteen hahmottaminen taidetilana.

■■

Rohkaistuminen ja aktivointi niin, että piilevät kyvyt voisivat tulla esiin työntekijöissä ja asukkaissa.

■■

Toiveena on taiteilijatyöpari.
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SAAKO AIKUINEN LEIKKIÄ?
Taidelähtöiset menetelmät sosiaali-, terveys- ja kirkon alan opettajan työssä

”

Taidelähtöiset menetelmät osana sosiaali- ja
terveysalan koulutusta
VTT Hanna-Liisa Liikasen (2010) laatimassa Taiteesta
ja kulttuurista hyvinvointia – ehdotus toimintaohjelmaksi 2010–2014 tavoitteena on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kulttuurin ja taiteen keinoin sekä
osallisuuden lisääminen yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasoilla. Ohjelmassa on kolme painopistealuetta: 1.
kulttuuri osallisuuden, yhteisöllisyyden, arjen toimintojen ja ympäristöjen edistäjänä, 2. taide ja kulttuuri osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä 3. työhyvinvoinnin
tukeminen taiteen ja kulttuurin keinoin. Yksityiskohtaisempia toimenpide-ehdotuksia on kaikkiaan 18 ja ne
jakautuvat kuuteen eri osa-alueeseen.
Omaa taustaorganisaatiotani lähinnä ovat koulutukseen liittyvät kysymykset kulttuuri- ja hyvinvointiteeman kannalta. Koulutukseen liittyvissä toimenpiteissä
ehdotetaan kulttuuri-, sosiaali- ja terveysalan yhteistä opetusta sekä taidelähtöisten opintojen lisäämis-

Pois laulu ja leikki…”, luki eräässä opiskelijan
palautteessa. Tässä viitattiin vanhusten hoitotyön opetuksessa käyttämäämme prosessidraamaan. Toki monenlaisia muitakin kommentteja olemme muutaman vuoden aikana saaneet, kuten:
”Tajusin, että vanhuksella on tarinansa.” Tai: ”Seuraavan kerran kun menen jonkun vanhuksen kotiin, katson kotia ihan eri silmin.” Prosessidraaman päätteeksi
olemme työtoverini kanssa kysyneet välittömästi kokemuksesta, aika tyypillinen vastaus on ollut sen suuntainen, että tämä oli kyllä mukavaa, mutta en tiedä opinko
mitään. Erityisesti terveysalan opinnoissa opiskelijoiden
tarve kliiniseen ja lääketieteelliseen tietoon on suuri ja
myös ymmärrettävä. Onhan heidän käsissään joskus
jopa potilaan ja asiakkaan henki.
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tä ammattikorkeakoulujen opetustarjontaan. Mukana
on myös ehdotus täydennyskoulutuksen järjestämisestä niille taiteen ammattilaisille, jotka toimivat hoito- ja
palveluyksiköissä sekä vastaavasti kulttuurialan koulutusta sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle. (Liikanen 2010, 20.)
Diakonia-ammattikorkeakoulu kouluttaa sosiaali- ja
terveysalan sekä kirkon alan ammattilaisia. Tarkastel
tuani eri koulutusohjelmiemme opetussuunnitelmia,
joudun toteamaan, että taiteen ja kulttuurin osuus niissä on lähes olematon. Sanoja taide, taidekasvatus tai
taidelähtöiset menetelmät ei esiinny lainkaan. Kulttuurista puhutaan, mutta enemmän laajana käsitteenä, ei
taiteen merkityksessä. Kirkon alan opinnoissa mainitaan musiikki ja kirkon nuorisotyönohjaajien ohjelmassa vielä erikseen nuorisomusiikki. Varhaiskasvatuksen
koulutusohjelmassa mainitaan myös musiikki, lasten
virret ja toiminnalliset menetelmät. Niukkuus ei tietenkään tarkoita sitä, ettei opetukseen silti voi sisältyä
taidelähtöisten menetelmien joko opetusta tai käyttöä
osana opetusta. Jokaisella opettajalla on omat opetusmenetelmänsä, ja tiedän, että monet työtoverit käyttävät myös taidelähtöisiä menetelmiä. Menetelmien näkymättömyys opetussuunnitelmissa vaarantaa kuitenkin
niiden aseman, ja taidelähtöisyys jää liikaa yksittäisen
opettajan oman innostuksen varaan. Mielestäni Hanna-Liisa Liikasen ehdotus taidelähtöisten menetelmien
lisäämisestä ammattikorkeakouluopintoihin on varteenotettava. Oman oppilaitoksemme koulutustarjonnassa
on ollut Tartu taiteeseen -niminen verkkokurssi, jonka
monet tutkinto-opiskelijat ovat ottaneet vapaavalintai-

sena. Tämäkin puhuu taidelähtöisten menetelmien tarpeellisuuden puolesta. Monet opiskelijat tekevät opinnäytetyönään erilaisia toiminnallisia ryhmiä ja niihin
sopivia materiaaleja. Taidelähtöisyys opetuksessa tukisi
myös heitä.
Osaajien opissa
Itselläni ei ole muodollista koulutusta taiteeseen, joskin henkilökohtaisesti olen ollut kiinnostunut varsinkin kuvataiteista ja luovuudesta ylipäätään. ESR-rahoitteisen TAIKA-hankkeen ensimmäisessä vaiheessa, Taide
kohtaamisalustana sektorirajat ylittäville kulttuurisille
innovaatioille 2008–2011, sain itse tutustua erilaisiin
taidelähtöisiin menetelmiin liikeimprovisaatioista prosessidraamaan sekä kuva- ja valokuvatyöpajoihin. Hankkeessa kanssani työskentelivät tanssija Kirsi Heimonen
ja lehtorit Kirsti Nieminen, Anna Liisa Karjalainen
ja Saara Niemeläinen. Hankkeen puitteissa toteutimme erilaisia taidelähtöisiä työpajoja Helsingin kaupungin vanhustyön yksiköissä sekä yhdessä aikuissosiaalityön yksikössä. Näissä työpajoissa toimin aluksi lähinnä
apuohjaajana samalla itse oppien. Työpajoihin osallistui
henkilökuntaa, ja tässä vaiheessa tavoitteena oli tarkastella taidelähtöisten menetelmien vaikutusta työhyvinvointiin. Saimme työpajoista hyvää palautetta, ja melko
nopeasti syntyi ajatus testata menetelmiä myös omassa
opetuksessa. Olen siis itse saanut olla TAIKA-hankkeessa oppipojan paikalla. Kerron seuraavassa muutamasta
mielestäni onnistuneesta kokemuksesta, jossa opetus on
tapahtunut taidelähtöisellä menetelmällä tai olen opettanut jonkin menetelmän opiskelijoille.

92

SAAKO AIKUINEN LEIKKIÄ? Taidelähtöiset menetelmät sosiaali-, terveys- ja kirkon alan opettajan työssä

Prosessidraama vanhusten
hoitotyön opintokokonaisuudessa
Olen työtoverini kanssa soveltanut prosessidraamaa
terveysalan opintoihin kuuluvassa vanhusten hoitotyön opintokokonaisuudessa. Opetussuunnitelman
mukaan yhtenä opintokokonaisuuden tavoitteena on
ymmärtää vanhuksen elämänhistorian ja olosuhteiden
merkitys hoitotyössä sekä arvioida ja kehittää vanhusten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevia menetelmiä.
(Diakonia-ammattikorkeakoulu i.a.) Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi prosessidraama on erinomainen opetusmenetelmä. Prosessidraaman toteutus on tapahtunut
erikoissuunnittelija Pekka Korhosen ja draamakouluttaja, professori Alan Owensin ideoita ja opetusta soveltaen. Aloitamme kolmen tunnin opetuksen istumalla
ympyrässä ja kerromme hiukan siitä, mitä on edessä.
Olemme tehneet myös muutamia lyhyitä harjoitteita
esimerkiksi soittamalla musiikkia ja liikkumalla ensin
kuin pikkulapsi, sitten teini-ikäisenä, aikuisena ja pikkuhiljaa ikääntyen. Toisinaan olemme vaihtaneet ajatuksia itselle läheisestä iäkkäästä henkilöstä. Olemme
tuoneet luokkaan myös joitakin esineitä, jotka saattavat
liittyä vanhukseen, johon tutustumme, esimerkiksi valokuvia, kirjoja, lääkepurkkeja, sanomalehtiä, silmälaseja
ja kahvikuppeja.
Varsinaisen työskentelyn aloitamme niin, että toinen
ohjaaja asettuu lattialle voimapaperin päälle ja toinen
piirtää hänen ääriviivansa. Näin olemme saaneet keskeisen henkilön, jonka elämäntarinan yhdessä rakennamme. Pyydämme opiskelijoita yhdessä kuvittelemaan vanhuksen sukupuolen, nimen, iän, siviilisäädyn, perheen

jäsenet, asuinpaikan, harrastukset, vakaumuksen, sosiaaliset suhteet, ammatin, mahdolliset sairaudet ja apuvälineet, lempiruuat ja juomat. Ryhmä siis päättää kuka
ja millainen vanhus tarinan keskiöön ilmestyy. Henkilöä
rakennettaessa joudutaan miettimään myös historiallista perspektiiviä.
Kun henkilön tärkeimmät piirteet on selvitetty,
rakennamme hänelle kodin ja käymme katsomassa, mitä
esineitä kodista löytyy. Jokainen opiskelija eläytyy joksikin esineeksi tuossa kodissa. Käymme yhdessä läpi,
millaisia esineitä löytyy. Opiskelijat kuvaavat esineet
usein erittäin pikkutarkasti. Kotisairaanhoidossa kodin
havainnoiminen on tärkeää esimerkiksi turvallisuusriskien tunnistamiseksi.
Tarkastelemme vanhuksen elämää kotisairaanhoidon näkökulmasta ja ehdotamme, että vanhus haluaa
näyttää kotikäynnillä olevalle hoitajalle itselleen tärkeän
valokuvan, joskus yhden, joskus useampia riippuen ryhmän koosta. Opiskelijat miettivät ryhmissä, millainen
tuo kuva on, ja näyttävät sen stillkuvana muille. Olemme nähneet monia hääkuvia, mutta myös aivan huikeita
seikkailukuvia maailman meriltä.
Toisena pysähdyksenä olemme antaneet ryhmätehtävän, jossa vanhus kertoo hoitajalleen salaisuuden, jota
ei ole aiemmin kertonut kenellekään. Salaisuuksia löytyy monenlaisia, yhtä dramaattisia kuin elämä itsessään.
Tässä kohdassa on hyvä pysähtyä pohtimaan hoitotyössä
vastaan tulevia eettisiä kysymyksiä.
Lopussa tehdään vielä haastatteluharjoitus siten, että
opiskelijat asettuvat pareittain. Toinen ottaa sen vanhuksen roolin, jonka elämäntarina on yhdessä rakennet-
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tu, ja toinen on kotisairaanhoitajan roolissa haastatellen
ja arvioiden mahdollisia hoidollisen tuen ja toimintakyvyn tuen tarpeita. Hoitosuunnitelmat käydään lyhyesti läpi.
Lopuksi istumme takaisin ympyrään ja keskustelemme hetken prosessidraamasta menetelmänä sekä siitä minkälainen se oli kokemuksena ja mitä se opetti.
Kuten aiemmin jo mainitsin, useimmat opiskelijat pitävät kokemusta hyvänä, osalta mahdollinen oppiminen
jää tunnistamatta. On tullut myös paljon kommentteja siitä, että vanhan ihmisen elämä näyttäytyy uudella tavalla kokonaisuutena. Opiskelijoiden tehtävänä on
järjestää vanhusten hoitoyksiköissä toiminnallisia tuokioita, ja ainakin kerran opiskelijat ovat tehneet vanhusten
kanssa prosessidraaman nuoren ihmisen elämästä. Toimintatuokio onnistui hyvin.
Pekka Korhonen on kuvannut prosessidraamaa myös
omien ajatusten vakoiluksi. Näinhän se onkin, vanhus,
jonka elämäntarina yhdessä rakennetaan, ei ole kotoisin ulkoavaruudesta, vaan ryhmän yhteisestä vanhuskäsityksestä, joka on ollut joka kerran yllättävän myönteinen.

Oma keskeisin koulutusalueeni on diakoniatyö. Diakoniatyö on auttamisen ammatti, jossa joutuu usein
pohtimaan niin rajojaan kuin kykyjään erilaisten elämän kuormien uuvuttamien ihmisten kanssa työskennellessä. Opiskelijoilla on 10 viikon pituinen diakoniatyön harjoittelu, jonka väli- tai loppureflektiossa
olemme pysähtyneet Hugo Simbergin Haavoittunut
enkeli -kuvan (1903) äärelle. Olemme aloittaneet työskentelyn siten, että valitsemme esineen esinepöydältä,
jossa mustan kankaan päällä on tauluun liittyvää esineistöä kuten: enkelin siivet, sideharsoa, musta lakki,
kuihtuneita kukkia, mutta myös jotakin satunnaisemmin valittua: avaimet, virsikirja, Raamattu, kynttilä.
Opiskelijoita pyydetään valitsemaan esine sen mukaan,
mitä he kokevat tarvitsevansa työssään tai mikä heitä
pelottaa tulevassa ammatissa. Esineiden äärellä olemme
käyneet monta hyvää keskustelua. Sitten olen kysynyt,
tuleeko heille esineistä mieleen mikään suomalainen taideteos. Usein joku arvaa, että Haavoittuneesta enkelistä
on kysymys. Sen jälkeen katsomme kuvan joko painokuvana tai Ateneumin taidemuseon sivulta, ja pyydän
opiskelijoita miettimään, kuka hän kuvan kolmesta henkilöstä olisi ja miksi ja mitä hän sanoisi tai ajattelisi.
Huomasin tärkeäksi lisätä ajatukset. Kuva on pysäyttävä
ja myös hiljainen. Opiskelijat sanovat helposti, että he
eivät sano mitään. Ajatuksia on kuitenkin ollut paljon.
Tuo sinänsä kovin tuttu kuva kiehtoo myös itseäni
ristiriitaisuutensa tähden. Enkeli, jonka pitäisi olla pojille turvana ja apuna, onkin itse haavoittunut, ja pojat
joutuvat kantamaan häntä. Diakoniatyössä on myös tärkeää tunnistaa se, että aina ei voi olla auttaja, vaan tarvit-

Suomalainen taidekuva
harjoittelun reflektiossa
TAIKA-hankkeiden myötä olen saanut työskennellä ja
oppia taidekuvatyöskentelyä FM Satu Itkoselta, joka toimii muun muassa vapaana museopedagogina. Hän on
ollut ohjaamassa TAIKA-hankkeessa työpajoja suomalaisen taidekuvan äärellä ja opettanut erilaisia tapoja katsoa kuvaa.
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see itsekin apua. Auttajan ja autettavan roolit vaihtelevat. Opiskelijat ovat löytäneet paikkansa kuvasta hyvin,
roolit jakautuvat myös melko tasaisesti. On mielenkiintoista kuulla, miten he asettuvat suhteessa vaikkapa
johtajuuteen tai omaan avun tarpeeseen. Ehkä kuva jää
muistuttamaan siitä, että ammatissa toimiessa tehtävät
ja vastuut myös vaihtelevat.
Reflektiossa vaihdetaan myös kokemuksia harjoittelusta yleensä ja kerrotaan omista ilon ja ihmettelyn
aiheista. Reflektioon varataan kaiken kaikkiaan kolme
tuntia.

kanssa dialogia. Kun oma pohdiskelu kysymysten äärellä on valmis, jokainen osallistuja kertoo kuvastaan sen,
jonka on valmis yhteisesti jakamaan. Muut saavat nähdä
kuvan ja voivat esittää kysymyksiä. Usein eri ihmisten
kertomukset ja muistot liittyvät toisiinsa.
Olen toteuttanut tämän työpajan pienien opiskelijaryhmien kanssa. Yleensä ryhmät ovat liian suuria näin
intensiiviseen työskentelyyn, mutta esimerkiksi kirkollisissa ammattiopinnoissa on pieniäkin ryhmiä, ja silloin
tällainen työskentely on mahdollista. Työpajasta tulee
usein hyvin henkilökohtainen, joten on tärkeää muistuttaa osallistujia omien rajojensa suojelusta ja myös
luottamuksellisuudesta, eli muiden asioista ei puhuta
ulkopuolisille. Tämä on kaikessa taidelähtöisessä työskentelyssä tärkeää, koska taide koskettaa usein ihmisen
tunne-elämää ja taiteen äärellä syntyy toisenlaista, usein
henkilökohtaisempaa keskustelua kuin teorioiden ja
käsitteiden parissa. Valokuvatyöpajassa opiskelijat ovat
kokeneet tärkeänä sen, että ryhmä on tuttu ja luotettava.
He ovat myös yllättyneet siitä, kuinka paljon ajatuksia ja
muistoja voi lähteä liikkeelle yhdestä, ehkä aika nopeasti käteen tarttuneesta kuvasta. Työpaja on koettu myös
ryhmähenkeä tukevana, saa tietää toisesta uusia asioita.

Valokuva uusin silmin
Teimme TAIKA-hankkeessa myös erilaisia valokuvatyöpajoja. Erityisen toimivaksi valokuvatyöskentelyksi on
osoittautunut työtoverini lehtori Anna Liisa Karjalaisen
voimauttavan valokuvauksen ideaan perustuva työpaja.
Työpaja toimii parhaiten, jos osallistujia on 6–12 henkilöä ja aikaa riittävästi, kaksi tai kolme tuntia.
Työpajan idea on yksinkertainen. Osallistujia pyydetään valitsemaan mukaansa jokin sellainen kuva, joka
on heille itselleen merkittävä. Kuva, jossa he ovat itse ja
jonka he voivat näyttää muille. Kuvan laadulla, koolla
tai sillä koska se on otettu, ei ole merkitystä. Työskentely alkaa yksilötyöskentelynä. Jokainen osallistuja saa
paperia ja kynän sekä kysymykset, joiden pohjalta hän
tarkastelee kuvaa. Kysymyksiä voi ohjaajana miettiä itsekin, mutta esimerkiksi sellaiset kysymykset kuin, onko
kuvassa salaisuuksia tai valheita, ovat usein puhuttelevia.
Samoin kysymys, jossa kysytään: ”jos kuva otettaisiin
uudestaan, mitä muuttaisit kuvassa?” Lisäksi kysytään,
mikä kuvassa erityisesti miellyttää, ja käydään kuvan

Luovuutta työhön
Näillä muutamalla esimerkillä haluan tuoda esiin sen,
että taidelähtöisiä menetelmiä voi käyttää joko opetusmenetelmänä, jolloin tutuksi tulee sekä opetettava asia
että menetelmä, tai taidelähtöisiä menetelmiä voi opiskella kokeilemalla niitä. Olen käyttänyt myös monia
muita menetelmiä pieninä tuokioina teoreettisemman
opetuksen lomassa. Kerätessäni hiljattain erään dia-
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koniatyön opintokokonaisuuden opiskelijapalautetta,
huomasin hyvin monessa palautteessa kiitoksen luovista
menetelmistä ja toiveen, että niitä olisi ollut enemmän.
Taidelähtöisillä menetelmillä on taustalla omat viitekehyksensä, teoriansa ja koulukuntansa. Niitä voi käyttää monella tasolla. Opetuksessa opettajan tehtävänä on
säätää tekemisen ja kokemisen tasoa niin, että turvallinen ilmapiiri säilyy ja jokainen voi osallistua itselleen
sopivalla intensiteetillä. Taidelähtöisiä menetelmiä voi
oppia vain tekemällä ja kokeilemalla. Itse koettua on
helpompi soveltaa omassa työssä. Taidelähtöisille menetelmille olisi paljon tilausta sosiaali- ja terveysalalla sekä
kirkon työssä. Niiden kautta voi ilmaista asioita toisin
kuin pelkällä puheella, ja usein ne myös innostavat erilaiseen toimintaan.
Niin, voiko aikuinen leikkiä? Mieleeni on jäänyt lähtemättömästi eräs Elli Isokosken ohjaama tanssityöpaja,
johon sain osallistua helsinkiläisessä vanhustenkeskuksessa. Kaikki tanssitettavat istuivat pyörätuolissa. Se ei
kuitenkaan estänyt tanssia eikä sitä iloa, joka yhtäkkiä
pilkahteli monen osallistujan silmistä. Heitellessämme
välillä värikkäitä ilmapalloja ilmaan, moni kankeam
pikin käsi lähti leikkiin mukaan. Lapsen leikkiä ja luovuutta pidetään itsestään selvyytenä. Miksi ne pitäisi aikuisena kadottaa? Vanha sanonta ”leikki on lapsen
työtä”, pitää itse asiassa paikkansa myös aikuisten kohdalla. Leikki ei ole ollenkaan jotakin toisarvoista, vaan
työtä, jonka kautta voi avautua monenlaisia uusia reittejä omaan minuuteen ja toiseen ihmiseen. Hoitotyön
taidoista läsnäolon ja kohtaamisen taito ovat hoitosuhteen perustana. Tällaisen suhteen rakentamiselle taidelähtöiset menetelmät antavat hyvän pohjan.
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AKTORIN JA MENTORIN KOKEMUKSIA
LUOVAN KIRJOITTAMISRYHMÄN
OHJAAMISEN YHTEYDESSÄ

T

ämä artikkeli pohjautuu niihin kokemuksiin mentoroinnista, jotka ovat syntyneet
Heli Jordberg-Aholalle aktorina ja Anna Liisa Karjalaiselle mentorina TAIKA-hankkeen
yhteydessä 2010. Heli ohjasi keväällä 2010 TAIKAhankkeessa luovaa kirjoitusryhmää erään työyhteisön
henkilöstölle ja työyhteisössä toimiville vapaaehtoistyöntekijöille, ja Anna Liisasta tuli Helin mentori. Heli
on sosionomi-diakoni, joka oli opinnoissaan perehtynyt
kirjoittamiseen elämän jäsentämisen ja voimaantumisen keinona ja joka on muutoinkin innostunut luovis-

ta menetelmistä työvälineenä. Ennen kirjoitusryhmän
aloitusta hän oli osallistunut itse Oriveden opistossa luovan kirjoittamisen kurssille. Anna Liisa on suomen kielen ja viestinnän opettaja, jonka erikoisalaa ovat omaelämäkertamenetelmät ja kirjoittamisen ohjaus.
Mentoroinnin käynnistymisen taustaa
Kun Heli aloitti TAIKA-hankkeessa tarkoituksenaan
käynnistää ja toteuttaa luova kirjoitusryhmä, hänelle oli
nimetty mentoriksi luovan kirjoittamisen asiantuntija.
Mentorointi ei kuitenkaan jostain syystä käynnistynyt,
ja Heli koki jääneensä tyhjän päälle. Hän otti yhteyttä

Heli Jordberg-Ahola, sosionomi-diakoni (AMK), on soveltanut erilaisissa työyhteisöissä taidelähtöisiä menetelmiä ja toiminut luovan kirjoittajaryhmän ohjaajana TAIKA-hankkeen ensimmäisessä vaiheessa. Lisäksi hän toimi TAIKA-hankkeen yhdessä organisaatiossa toteutetun pilotti
projektin ohjausryhmässä.
Anna Liisa Karjalainen, FT, työskentelee suomen kielen ja viestinnän lehtorina Diakonia-ammattikorkeakoulussa. Hän on perehtynyt omaelämäkerrallisiin menetelmiin, erityisesti omaelämäkerralliseen kirjoittamiseen, identiteettityön, itsetuntemuksen, voimaantumisen ja ammatillisen
kasvun tukena.
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entiseen opettajaansa, Anna Liisaan, jonka tiesi toimivan tahollaan TAIKA-hankkeessa Diakonia-ammattikorkeakoulussa, ja kertoi tälle tilanteestaan ja mentorin
tarpeestaan. Yhteisistä keskusteluista alkoikin muodostua mentorointisuhde näiden kahden välille.
Luovan kirjoittamisryhmän suunnittelu ja ohjaaminen työyhteisössä oli haasteellista monesta syystä. Suunnitteluvaiheessa selvisi, että osa osallistujista vaihtuisi eri
kerroilla, eikä niin ollen voinutkaan toteuttaa kahdeksan kokoontumiskerran prosessia samoille osallistujille.
Oli siis otettava huomioon, että osallistujissa oli mukana
joka kerta uusia, mutta myös heitä, jotka olivat osallistuneet edellisillä kerroilla.
Kokoontumisten alkaessa tuli vastaan toinen haaste: ilmeni, että osallistuminen ei ollut kaikille osallistujille vapaaehtoista, vaan työyhteisöön kuuluvien piti
osallistua kunkin vuorollaan työajallaan ryhmään. Heidän esimiehensä edellytti, että jokaisen oli osallistuttava,
tai työyhteisölle suunnattuun toimintaan ei lähdettäisi mukaan lainkaan. Osallistumisen pakollisuus aiheutti asennoitumisongelmia niille, joita kirjoittaminen ei
kiinnostanut. Osallistujille ei ollut myöskään välittynyt
tieto siitä, mitä kirjoittamisryhmässä tehtäisiin, ja sekin
oli omiaan aiheuttamaan hämmennystä ja varautuneisuutta. Osa osallistujista purnasi, mikä vaikutti muihinkin osallistujiin ja ilmapiiriin.
Kolmas haaste oli se, että osa osallistujista oli Helille
hyviä tuttuja muista yhteyksistä. Heliä mietitytti, miten
he suhtautuisivat häneen ja luottaisivat hänen ammattitaitoonsa ohjaajana, joka oli hänelle itselleenkin roolina
uusi, ja mitä muita vaikutuksia tuttuudella mahdolli-

sesti olisi ryhmän työskentelyssä. Omaa ohjaajan roolia
ja sen uskottavuutta piti siis miettiä. Heli pohti paljon
myös osallistujien tarpeita ja sitä, mitä he mahdollisesti
jaksoivat ja halusivat tehdä ryhmässä, sillä hän tunsi heidän työnsä ja sen kuormittavuuden. Tilanne ei siis ollut
aivan yksinkertainen ohjaajalle, jolla ohjaamiskokemusta ei ollut vielä kovinkaan paljon. Ongelmat olivat paitsi
käytännöllisiä, myös ohjaajan omaan rooliin liittyviä.
Heli oli innostunut ja tyytyväinen, kun oli saanut
mahdollisuuden kirjoittamispajan suunnitteluun ja
toteutukseen, mutta huomasi kuitenkin jännittävänsä
aina kokoontumisten aloitusta. Keitä nyt tulisi ja millaisin ilmein? Miten saisi ihmiset innostumaan ja kokemaan, että he olivat oikeassa paikassa ja saisivat työskentelystä jotain itselleen? Mitkä olisivat sopivimmat
harjoitukset ja miten toteutettuina? Jo alussa oli siis paljon kysymyksiä, joita oli tarpeen käsitellä jonkun sellaisen kanssa, joka tiesi, mistä luovassa kirjoittamisessa ja
kirjoittamisryhmän ohjaamisessa oli kysymys.
Mentoroinnin käytäntöjä ja antia
Helin ja Anna Liisan aktori-mentorisuhde käynnistyi
ilman ennakkosuunnittelua ja valmentautumista. Kummallakaan ei ollut aiempaa kokemusta mentoroinnista
eikä mentoroitavana olemisesta. Mentoroinnin käytännöt muotoutuivat luovan kirjoittamisryhmän toiminnan aikana, ja mentorointia toteutettiin silloin, kun
Helillä oli reflektoinnin tarve tai hän tarvitsi apua ideointiin ja omien suunnitelmiensa testaamiseen. Tapaamisia oli muutama, mutta yleensä keskustelut käytiin
puhelimitse tai sähköpostitse. Kasvokkaiset tapaamiset
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olisivat luonnollisesti olleet vuorovaikutuksen kannalta parhaimmat, mutta siihen ei käytännön syistä ollut
aina mahdollisuutta. Ajan rajallisuus ja puhelin tai sähköposti välineinä takasivat kuitenkin sen, että keskusteluissa pysyttiin olennaisimmissa asioissa, eikä rönsyilty
liikaa kaikkeen muuhun. Mentorointia voi luonnehtia
projektimentoroinniksi siinä mielessä, että se kesti kirjoittamisryhmän toiminnan ajan ja päättyi ryhmän toiminnan loputtua (ks. Isotalo 2010).
Mentorointia helpotti se, että osapuolet tunsivat
ennestään toisensa opiskelijana ja opettajana. Luottamusta ei siten tarvinnut rakentaa alusta. Heli oli ollut
joitakin vuosia aiemmin Anna Liisan tarinallisten menetelmien kurssilla, ja Anna Liisa oli ohjannut Helin opinnäytetyötä, joten Helillä oli jo kokemusta Anna Liisan
asiantuntemuksesta ja tavasta olla vuorovaikutuksessa.
Anna Liisa puolestaan tiesi Helin osaamisen ja vahvuudet, ja oli mielellään kannustamassa Heliä uuden kokeiluun ja oman osaamisensa syventämiseen. Vuorovaikutus oli helppoa ja mutkatonta, mikä onkin tärkeää, sillä
mentorointi perustuu nimenomaan vuorovaikutukseen.
On mahdollista, että taustalla saattoi silti vaikuttaa entinen opettaja-opiskelijasuhde, joka suhteena on varsin
voimakas. Jälkikäteen on vaikea tavoittaa sellaista, mikä
on saattanut olla tiedostamatonta silloinkin, mutta voi
olettaa ainakin alkuun opettaja-mentoriin latautuneen
odotusta paremmin tietämisestä ja osaamisesta. Opiskelija-aktori puolestaan on voinut käynnistää opettajamentorissa sellaisen opettamisen, joka ei toimintana lähde tasavertaisuudesta ja kuulemisesta.
Mentorointi alkoi ryhmän toiminnan jo käynnis-

tyttyä. Helin toive siitä, että mentori olisi ollut mukana ensimmäisessä kokoontumisessa, avauskerrassaan, ei
siis toteutunut. Siinä mentori olisi nähnyt kontekstin ja
osan osallistujista ja saanut siten käsityksen siitä, millaisesta ja missä tilanteessa olevasta ryhmästä oli kyse. Suurimmaksi haasteeksi Heli koki ryhmän motivoimisen, ja
se mietitytti häntä paljon. Omasta tahdostaan kirjoittamisryhmän valinneiden ohjaaminen olisi ollut toisenlaista kuin ryhmään velvoitettujen. Nämä motivoimisen kysymykset olivatkin paljon esillä mentoroinnissa.
Vaikka Anna Liisalle mentorin rooli oli uusi, ohjaaminen oli opetustyöstä tuttua. Tämä ei kuitenkaan
ollut opiskelijan ohjaamista, vaan tukena oloa ja sellaisen ammatillisen toiminnan seuraamista etäämpää, josta
mentoroitava itse kantoi täyden ammatillisen vastuun ja
jonka asiantuntija ja asianomistaja tämä oli itse. Ohjaamiseen piti hakea uudenlaista, kuuntelevampaa tulokulmaa. Oli pyrittävä ymmärtämään kirjoittamisryhmän
toimintaan ja sen ohjaamiseen liittyviä haasteita ryhmää
tuntematta ja näkemättä ja tietämättä sen osallistujista ja
työyhteisöstä. Kun mentorointi käynnistyi kirjoittamisryhmän toiminnan jo alettua, oli varsinkin yksittäisiin
tilanteisiin liittyviä pulmakohtia aluksi vaikea hahmottaa tuntematta kokonaisuutta ja kontekstia.
Heli muistelee alussa odottaneensa valmiita vastauksia mentorilta ja kaivanneensa enemmän neuvoja esimerkiksi ryhmädynamiikan ongelmiin. Anna Liisa keskittyi
substanssiin, luovaan kirjoittamiseen ja sen ohjaamiseen
liittyviin asioihin, ja jälkikäteen Heli kokee sen vahvistaneen häntä ohjaajana. Hänelle ryhmien ohjaaminen
oli vielä jokseenkin uutta ja hän oli sitä vielä oppimas-
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sa. Valmiiden vastausten odottaminen oli Helin mielestä epärealistista, koska jokainen ryhmä on erilainen
ja koska ohjaaminen tapahtuu aina omalla persoonalla.
Valmiit vastaukset olisivat voineet muuttaa kirjoittamisryhmän ohjausta mentorin tekemäksi, joka ei kuitenkaan tuntenut ryhmää eikä tilannetta. Hyöty olisi ollut
kyseenalainen. Henkinen tuki auttoi Heliä, samoin kuin
jotkin käytännön neuvot kirjoittamisen ohjaamisessa.
Erityisen hyvänä Heli piti kokeilemiseen rohkaisua.
Anna Liisalle Helin toteuttaman kirjoittamisprosessin ohjaaminen tarjosi näkymän aidossa työelämäyhteydessä toteutettuun prosessiin ja siihen, minkä kaiken
huomioonottamista se ohjaajalta edellyttää. Ohjaajien
kouluttajana Anna Liisa sai tästä arvokasta tietoa, jota
ei muuten olisi ollut saatavilla. Mentoroinnin hyödynsaajiksi on yleisesti esitetty kaikki ne tahot, jotka osallistuvat prosessiin. Niin ollen voi ajatella, että tästäkin
prosessista hyötyivät paitsi Heli ja Anna Liisa oman
ammatillisen kehittymisensä kannalta, myös kirjoittamisryhmään osallistuneet, se työyhteisö, jonka toimintaan kirjoitusryhmä liittyi sekä Anna Liisan työyhteisö.

lopussa. Alussa mentorointi voi koskea toimintasuunnitelmaa ja siihen liittyviä kysymyksiä, toiminnan alettua se voi painottua sisällöllisiin ja ohjaamista koskeviin
kysymyksiin ja lopuksi koko prosessin tarkasteluun ja
arviointiin.
Mentoroinnin käynnistyessä on hyvä sopia ajankohdat, kesto ja yhteiset pelinsäännöt mentoroinnille, niin
että kummallakin on yhteinen käsitys siitä, mistä mentoroinnissa on kyse. Mentori ei voi olla help desk, jolle
voi soittaa milloin vain mentorointiasioissa, eikä aktori ole tilivelvollinen mentorille tekemistään ratkaisuista
toiminnassa.
On sovittava siitäkin, mitä mentorointi koskee.
Onko se menetelmiin ja ohjaukseen liittyvää vai yleisesti työnohjauksellista? Mentorin on pidettävä mielessään,
mikä on hänen oma osaamisalueensa ja mihin hänellä
on erityisesti asiantuntijuutta. Seppo Helakorpi (i.a.) on
esittänyt mentorin asiantuntijuuden osa-alueiksi substanssiosaamisen, ohjauksellisen osaamisen, kehittämisen osaamisen ja työyhteisöllisen osaamisen. Mentori
ei ole välttämättä osaaja näissä kaikissa, eivätkä aktorin
tarpeet liity näihin kaikkiin.
Näkemyksemme mukaan mentori auttaa mentoroitavaa uskomaan ja luottamaan omaan osaamiseensa ja
vahvistaa näin hänen ammatillista identiteettiään ja sen
kasvua ja kehitystä. Jos suhde on mestari-oppipoikasuhteen kaltainen, mentorin substanssiosaaminen ja taidot
ovat aktorille toki arvokkaita. Sitäkin olennaisempaa on
kuitenkin rohkaista toista hakemaan ja kokeilemaan itse
käytännössä erilaisia ratkaisuja ja löytämään oma tapa
toimia. Aktori tietää ja tuntee itse toimintaympäristönsä

Luottamus lähtökohtana
Mentorointi perustuu luottamukseen, ja se toteutuu
kahdenkeskisessä vuorovaikutuksessa. Luottamus mahdollistaa rehellisyyden ja uskalluksen puhua vaikeistakin
asioista suoraan. Luottamuksellisuus tarkoittaa myös
sitä, ettei mentoroinnissa esillä olleita asioita oteta esille
muualla eikä muiden kanssa.
Kokemustemme perusteella mentorille on tarvetta käynnistyvän toiminnan alussa, prosessin edetessä ja
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ja toiminnan ehdot, tuntee omat ohjattavansa ja tietää
omat mahdollisuutensa niin, että valmiiden ohjeiden ja
ideoiden sovittaminen ja soveltaminen käytäntöön ei
välttämättä edes olisi mahdollista. Asioiden tarkastelu
eri näkökulmista yhdessä ja vaihtoehtoisten toiminnan
tapojen ideointi hyödyttävät aktoria enemmän kuin valmiit, ulkopuolelta tarjotut ratkaisut. Mentori ei tiedä
oikeita ratkaisuja, mutta rohkaisee toista hakemaan niitä ja sietämään myös epäonnistumista.
Jori Leskelä (2005) on tutkinut mentorointia
aikuisopiskelijoiden ammatillisen kehittymisen tukena
ja todennut mentoroinnin onnistumisen olevan paljolti
kiinni aktorin aktiivisuudesta. Helin aktiivisuutta aktorina osoitti se, että hän järjesti itse itselleen mentorin,
kun alkuperäinen mentorointisuhde ei käynnistynyt.
Leskelän väitöstutkimuksen mukaan mentorointisuhteessa aktorit voimaantuivat, mikä ilmeni itsevarmuuden lisääntymisenä, luottamuksen kasvuna omiin kykyihin, työn hallinnan ja muutoksenhallinnan tunteen
voimistumisena. Voimaantuminen näkyi myös rohkeu
tena tuoda julki omia ajatuksia. Heli pohtii mentoroinnilla olleen samansuuntaisia vaikutuksia häneenkin ja
koki ennen kaikkea uskottavuutensa ohjaajana vahvistuneen, kun mentori oli asiantuntijana hänen taustatukenaan.
Vaikka Leskelän tutkimustulokset ja omat kokemuksemme puolustavat mentoroinnin positiivista merkitystä, on otettava huomioon myös riskit ja tarkasteltava
mentorointia kriittisestikin. Mitä ryhmälle tarkoittaa
se, että siitä puhutaan mentorin kanssa? Mitä ja miten
ryhmästä ja ryhmäläisistä voi puhua? Onko puhuminen
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eettisesti oikein? Heikentääkö asioiden jakaminen ulkopuoliselle, tuntemattomalle mentorille ryhmän luottamusta? Pitäisikö ryhmän saada tutustua mentoriin, jotta
se näkisi, millainen taustatuki ohjaajalla on? Mitä vaikutusta sillä olisi?
Mentorointisuhde voi kääntyä myös riippuvuussuhteeksi, joka ei tue aktoria, vaan tekee hänestä epävarman ilman mentoria. Oma päätöksentekotaito ja luovuus voivat tulla riippuvaiseksi mentorista ja usko itseen
horjua. Mentori puolestaan voi aktorin avulla korostaa
omaa tietävyyttään ja käyttää mentorointia omiin narsistisiin tarpeisiinsa ja itsekorostukseensa. Suhde voi olla
muutenkin toimimaton ja uuvuttava. Yhteiset sopimukset mentoroinnin alussa ja keskustelu itse mentoroinnista ja sen tavoitteista ja tarkoituksesta mentorintisuhteen
aikana voivat auttaa tässä.
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Universitatis Tamperensis 1090. Tampere: Tampere
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LIITE 1
Käytännön ohjeita kuvallisen työskentelyn järjestämiseen hoitolaitoksessa
1. Perusvalikoima värejä

TAIKA-hanke 2012
Kuvat hoitotyössä -työpaja 19.4.2012 / 7.5.2012
Kouluttaja kuvataiteilija Anna-Leena Vilhunen
Lisätietoa: info@anna-leenavilhunen.com

■■

VESIVÄREJÄ NAPPEINA JA PULLOISSA (akvarellivärit ja
peitevärit).
• Ohenna vedellä. Sulje korkit joka välissä!
• Kuivuu nopeasti ja liukenee hiertämällä uudestaan.

Tietoa taidemateriaaleista hoitotyössä

• Irtonapit voi liimata vedellä pahvilevyyn. Myydään myös
perusvalikoimia pakkauksissa.

– TÄRKEIMMÄT MATERIAALIT JA TARVIKKEET
ISOILLA KIRJAIMILLA.

■■

– Hanki vain myrkyttömiä värejä.
Astiat muovia ja sakset tylppäkärkisiä.
– Tarvikkeita myydään mm. taidetarvikemyymälöissä ja kirja
kaupoissa. Joitakin tarvikkeita myydään rautakaupoissa.
Tässä tietoja hyvistä harrastajalaaduista, joita on tarjolla eri
kokoisissa ja tyyppisissä pakkauksissa. Kaikkea ei ole pakko
hankkia.

■■

AKRYYLIVÄREJÄ pulloissa, hyviä harrastajalaatuja. Ohenna
vedellä. Sulje korkit joka välissä! Kuivuu nopeasti eikä
liukene uudestaan. Suojaa vaatteet, pese sotkut heti.
(Öljymaalaus vaatii tilaa kuivumaan, tärpätistä hajuhaittoja,
kuivuu hitaasti.)
MUITA VÄREJÄ, eri kokoisia perusvalikoimia:
• Pehmeitä öljypastelliliituja;
• KOVEMPIA VAHALIITUJA;

– Hanki lisää vähitellen. Kierrätä. Opiskele ja kokeile itse.
Uteliaisuus on sallittua.

• PUUVÄRIKYNIÄ, PAKSUJA JA OHUITA www.respecta.fi,
kynänvarren leventäjäapuväline;
• Akvarellipuuvärejä, vesiohenteisia.
• Huopakyniä, värin valonkestävyys voi olla huono. (Vältä
liuotinohenteisten paksujen huopakynien käyttöä, haisee
liikaa.)
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2. Muita tarvikkeita:

Värien nimet samoja kaikilla värivalikoimilla:

– PIIRUSTUSPAPERIA, koko A4–A3, lehtiöitä, paperiarkkeja,
(kopiopaperi on huonoa) .

Keltaiset:
KYLMÄ SITRUUNANKELTAINEN (vihertävän keltainen) ja
LÄMMIN ORANSSINKELTAINEN (kadmiumin keltainen)

– Alustalevyjä työpöydän päälle, kierrätyspahvia tai
muovinen kirjoitusalusta.
– Apupaperia, jätepaloja, halvempia.

Punaiset:

– PIIRUSTUSLYIJYKYNIÄ, pehmeys HB, B2–B6.
(Tavalliset lyijykynät ovat kovia ja sävyttömämpiä.)

LÄMMIN KIRKKAANPUNAINEN
(oranssinpunainen, kadmiumin punainen) ja
KYLMÄ TUMMANPUNAINEN
(punajuuren punainen, alizariini)

– TEROITIN, PYYHEKUMEJA. (Älä käytä fiksatiivia eli kiinnityssprayta sisätiloissa.)
– PAKSUA PAHVIA TAI PAPERIA akryylimaalaukseen.
Ei tarvitse pohjustaa erikseen. Piirustuspaperin tai
pahvilevyn päälle voi maalata, piirtää sekä liimata
pikkuesineitä ja paperinpaloja.

Siniset:
ULTRAMARIININ SININEN (siniviolettiin päin) ja
PREUSSIN SININEN (tumma, hieman vihertävä;
valkoisen kanssa tulee hyvä turkoosi)

– AKVARELLIPAPERIA A3- JA A4-LEHTIÖISSÄ tai irtoarkkeja.
Paino väh. 200 g/m².
– Tukeva on parempaa. Pinta voi olla karkea, puolikarkea tai
sileä. Pinnan rakenne ei vaikuta laatuun.

Vihreä:

– SIVELTIMIÄ AKVARELLIMAALAUKSEEN, PEHMEÄÄ KARVAA.
Vähintään 1–3 kpl /henkilö, eri kokoisia ja muotoisia.Pese
haalealla vedellä, kuivata vaakatasossa. (Tavalliset hyviä;
halvimmat huonoja – kalleimpia ammattilaatuja ei tarvita.)

Viridianin vihreä (voimakas kirkas sävy, ’myrkyn vihreä’)
ja maavihreä (pehmeämpi sammaleen vihreä)
Valkoinen: TITAANIVALKOINEN

– JÄYKKIÄ SIVELTIMIÄ PEITEVÄRI- JA AKRYYLIMAALAUKSEEN. Vähintään 1–3 kpl /henkilö, eri kokoisia ja muotoisia.
Nailonharjassiveltimet parhaita, jämäköitä ja joustavia.
Sianharjassiveltimet myös hyviä. Pese Fairylla ja haalealla
vedellä, huuhtele hyvin. Kuivata vaakatasossa.

Musta: Norsunluunmusta
Ruskeat:

– PALETTEJA VÄRIEN SEKOITUSASTIOIKSI, hyviä jogurttipurkit ja avatut maitopurkit. Ei lasia. Vesiväreille käy myös
jääpalakotelo.

Tumma ruskea (poltettu umbra) ja vaalea okra

105

LIITTEET

– Palettiveitsi, kertakäyttöveitsi tai taitettu pahvinpala värien
sekoitukseen.

3. Miten käynnistän taideryhmän tai
muun taidetoiminnan?

– LÄHELLÄ VESIPISTE, KÄSIENPESUMAHDOLLISUUS,
KÄSIPAPERIA tai talouspaperia.

– Taidemaalari, Aalto-yliopiston väriopin lehtori Harald Arnkil
kirjoittaa kirjassaan Värit havaintojen maailmassa
(Taik, 2007), että väreihin kannattaa suhtautua käytännönläheisesti. Käytetään sitä, mikä kulloinkin toimii parhaiten
tai niin kuin vanhassa keittokirjassa sanotaan ”Otataan sitä,
mitä kaapissa on”. Ensin hankitaan se kaappi!

– Puhdasta VETTÄ muoviastiassa.
– Muoviastia likaiselle vedelle.
– SAKSET, tylppäkärkiset turvallisempia.
– Viivoittimia, vasara, muita askartelutarvikkeita.

– TARVIKELAATIKKO TAI KAAPPI osaston tai työpaikan tiloihin. Se on helppo ottaa käyttöön ja sulkea. Sitä on helppo
täydentää ja siivota. Siinä on TILAA TAIDETARVIKKEILLE JA
KESKENERÄISILLE TEOKSILLE.

– MAALARINTEIPPIÄ.
– PUIKKOLIIMAA, korkki kiinni joka välissä kevyempään
liimaukseen. Helppo käyttää.

– Ihanne on jos käytössä on erillinen oma työpajatila.
Se ei ole välttämätöntä.

– ERI KEEPER -TYYPPISTÄ MUOVILIIMAA pullossa,
pikkupurkkeja, liimaustikkuja. Lujempi kuin puikkoliima,
voi jäädä möykkyiseksi.

– VALMIIT TEOKSET KANSIOIHIN TAI MUUTEN TALTEEN.
Nimet kaikkiin teoksiin taakse tai eteen. Mukana vihko
ideoille ja muistiinpanoille (tai muu systeemi).

– Käsineitä.
– Suojaksi sanomalehtiä tai muuta suojapaperia tai -muovia.

– SOVELLA toimintaa osaston tai työpisteen tarpeiden
mukaan. Kysy asukkaiden ja asiakkaiden omia toiveita,
pyydä heiltä ideoita.

– Suojaessut.
– Tarjoilukärry tarvikkeiden kuljettamiseen.
– Värikkäitä kuvakortteja, vanhoja ja uusia valokuvia, kuva- ja
sanomalehtiä, kiiltokuvia, tarroja, silkkipaperia, kankaita,
lankoja, nappeja, kontaktimuovia, kuivakukkia, oksia,
prässättyjä kasveja ja muuta kiinnostavaa.

– Sovi taideryhmälle sopiva kokoontumisaika ja -paikka.
Pienikin toiminta voi olla merkityksellistä.
– TAIDETOIMINNAN OHJAAMINEN TAI SIIHEN OSALLISTUMINEN EI EDELLYTÄ AIKAISEMPAA KOKEMUSTA MAALAAMISESTA TAI KUVIEN TEKEMISESTÄ. Mukaan voi tulla vaikka
vain tutustumaan.

– Yhteiseen käyttöön ja katseltavaksi taide- ja kuvakirjoja,
CD-soitin ja -levyjä.
– Mielikuvitusta, kärsivällisyyttä, iloa.
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LIITE 2
Osaamispolku – kohtaamisia vanhustyössä
(2012–2013) taiteilijaohjauksessa ja
mentoroitavina olleet taiteilijat
– Taidetoiminta voi olla luonteva osa hyvää hoitotyötä. Se ei ole
terapiaa vaikka sillä voi olla terapeuttista vaikutusta.

Osaamispolku-hankkeen taiteilijat:

– Kenelle toiminta on tarkoitettu, mitkä ovat tavoitteet? Miten
ihmiset kutsutaan ryhmään, miten siitä tiedotetaan työntekijöille? Miten kannustat taideryhmän me-hengen kehittymistä? Sovi työnjaosta, siitä kuka ohjaa ja kuka avustaa sekä
miten toiminta rahoitetaan. Huolehdi yhteistyöstä johdon
kanssa sekä muista käytännön asioista. Alku voi olla hidasta
ja vaikeaa.

Pia-Maria Björkman, musiikkipedagogi (YAMK),
sairaala- ja hoivamuusikko

– Taidetoimintaa voi toteuttaa myös YKSITTÄISEN ASUKKAAN
TAI ASIAKKAAN KANSSA. Se voi olla esimerkiksi lyhyitä
kauniiden värikorttien katselemistuokioita hoitajan kanssa
päiväsalissa tai rauhallisemmassa huoneessa. Tai se voi olla
ulkonäön kohentamista, hiusten kampaamista.

Keanne van de Kreeke, kuvittaja

– Omia muistiinpanoja:

Tiina Paananen, teatteri-ilmaisun ohjaaja

–

Annastiina Saastamoinen, tanssija

–

Eeva Terävä, muotoilija, kuvataidekasvattaja

–

Tea Tikka, kuvataiteilija

Suvi Aarnio, kuva- ja yhteisötaiteilija

Assi Huhtanen, kuvataiteilija
Kristian Jalava, valokuvaaja
Jennifer Joffs, tanssinopettaja
Helianne Kallio, sanataiteilija
Minna Maija Lappalainen, kuvataiteilija
Terhi Lehtovaara, musiikkipedagogi, -terapeutti, muusikko
Hanna Mäkinen, teatteri-ilmaisun ohjaaja

Sanna Vainionpää, kuvataiteilija
Andréa Vannucchi, valokuvaaja, yhteisötaiteilija
Veera Vähämaa, sanataiteilija
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