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ESIPUHE
Arvoisa lukija, kiitos kun päätit ottaa luettavaksesi Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaaja -koulutusmalli pedagogisen oppaan.
Tämä julkaisu on suunnattu ammattilaisille, joita kiinnostaa Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaaja -koulutuksen järjestäminen sekä
kaikille, joita kiinnostaa soveltava taide, vertaisuus, ryhmätoiminta
ja toiminnallinen kouluttaminen. Teosta voi lukea myös osissa ja keskittyä niihin sisältöihin, jotka juuri sillä hetkellä vetävät puoleensa.
Oppaassa kuvataan koulutusmalli, jolla koulutetaan Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaajia. Julkaisu sisältää myös kattavan prosessikuvauksen Taiteen Sulattamon Kulttuurin Verso -hankkeen
työntekijöiden matkasta sekä työtiiminä että soveltavan taiteen
vertaistoiminnan kehittäjinä. Julkaisussa kuullaan Suomen ensimmäisten Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaajien puheenvuoroja.
Lisäksi pääset tutustumaan heidän kehittämiinsä taidetyöpajasovelluksiin.
Soveltavan taiteen menetelmin työskentelevä vertaisryhmänohjaaja voi toimia esimerkiksi ammattitaiteilijan työparina mielenterveystoipujien taideryhmässä. Jos henkilö on esimerkiksi kiinnostunut
draaman keinoista, hän voi toimia teatteriopettajan työparina tuomassa erityisesti vertaisuuden näkökulmaa ryhmän ohjaamiseen.
Vertaisryhmänohjaajan päätavoitteena on mahdollistaa taidetyöpajatoiminta, jonka sisällön hän on kehittänyt omista vahvuuksistaan
ja voimavaroistaan käsin. Vertaisuus on hiljaista jaettua tietoa toiminnan ollessa kaiken keskiössä.
Tässä julkaisussa kuvataan myös kehitetyn koulutusmallin lähtökohdat, taustat ja tavoitteet.
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Oppaassa pääset tutustumaan myös koulutusmallin teoreettisiin viitekehyksiin kuten oppimiskäsityksiin ja toipumisorientaatioon.
Julkaisun lopuksi on luvassa koulutuksissa olleiden luomaa soveltavaa taidetta.
Niin, mitä onkaan soveltava taide?
Jenni Hoppi kirjoittaa:
“Se yhdistää taiteenmuotoja omaksi taidemuodokseen sekä antaa
uusia näkökulmia taiteen keinoin. Soveltava taide on mahdollisuuksien näkemistä. Se on taiteen soveltamista ihmisten käyttöön,
se sisältää ajatuksen: “Taide kuuluu kaikille”. Se syntyy ihmisten
ja taiteiden välisessä vuorovaikutuksessa ja haastaa keksimään
keinot päästä sinne, minne taide ei ole vielä tietään löytänyt”.
Soveltavasta taiteesta pääset lukemaan lisää tässä julkaisussa.
Koulutusmalli on kehitetty Taiteen Sulattamo ry:n hallinnoimassa
kolmivuotisessa Kulttuurin Verso -kehittämishankkeessa. Hanketta
rahoitti Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.
Toivomme, että Kulttuurin Versossa kehitetty toiminnallisesti soveltavan taiteen keinoin etenevä pedagoginen malli saa jäädä kentälle versoamaan ja antamaan inspiraatiota vertaistoimintaa tekeville
ammattilaisille.
Innostavia lukuhetkiä,
Jenni ja Mikaela
Helsingissä 15.06.2021
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Kiitämme
Hankekumppaneitamme:
Taiteen Sulattamon Kaunis mieli -hankkeen porukka,
Mielenterveyden keskusliitto ja Kukunori ry.
Koulutusyhteistyö-organisaatioitamme:
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Tapio Kojo (ELVIS/Niemikotisäätiö), Terhi Perälä (Espoon sirkusja teatterikoulu ESKO) ja Mirah Tammi (kokemusasiantuntija)
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Taiteen Sulattamon vapaaehtoisia.
Kaikkia Kulttuurin Verso -hankkeen koulutuksissa opiskelleita
soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaajia.
Kaikkia teitä ihania yksilöitä, jotka kirjoititte sisältöä tähän
julkaisuun.
Erityiskiitos Tim Saarinen. Me tehtiin se! Yhdessä!
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KIRJOITTAJIEN ESITTELYT
Jenni Hoppi
Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK)
Hankekouluttaja
Kulttuurin Verso -hanke
Toimin Kulttuurin Verso -hankkeessa kouluttajana. Työnkuvaani kuului koulutuksen
suunnittelu, kehittäminen ja kouluttaminen.
Ammattitaitoni ytimessä on taiteen soveltaminen eri toimintaympäristöihin ja tarpeisiin. Uskon taiteen yhteisöllisyyttä lisäävään
voimaan ja teen töitä sen eteen, että taide
kuuluu kaikille. Taiteen tekeminen ja kokeminen kuuluu ihmisen perustarpeisiin. Taiteen kokeminen vastaa ihmisen tarpeeseen ilmaista
itseään ja tunteitaan, silloin kun sanat eivät riitä, tarvitaan keinoja
ilmaista ja käsitellä omaa kokemusta elämästä. Taide antaa mahdollisuuden tuntea, kokea ja tehdä asioita, jotka eivät ole arjessa
mahdollisia.
15-vuotiseen työuraani on mahtunut teatterin ohjaamista, opettamista, käsikirjoittamista ja esiintymistä. Toimin 10 vuotta teatteritaiteen perusopetuksen opettajana. Tämä antoi laajan kokemuksen
eri ikäisten ja eri lähtökohdista taidetta tekevien ihmisten kanssa
työskentelystä. Olen työskennellyt mielenterveystoipujien, maahanmuuttajataustaisten, pakolaistaustaisten, HLBTIQ-ihmisten ja erityisnuorten kanssa ja havainnut, että tehtäessä esittävää taidetta
yhdessä taustalla ei ole merkitystä. Taide on no man´s land. Olen
erikoistunut devising-teatteriin, fyysiseen teatteriin, soveltavaan taiteeseen sekä taiteiden yhdistämiseen ihmisten käyttöön. Intohimoni
on työskennellä monialaisesti, yhdistellen eri taiteen muotoja luovasti yhteisön käyttöön.
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Mikaela Mansikkala
Teatteri-ilmaisun ohjaaja (YAMK),
lastentarhanopettaja
Hankevastaava
Kulttuurin Verso -hanke
Toimin hankevastaavana Kulttuurin Versossa. Työnkuvaani kuuluivat muun muassa
hankkeen koordinointi, verkostoituminen,
toiminnan arvioinnista ja raportoinnista vastaaminen, kehittämistyö ja kouluttaminen
yhteistyössä kollega Jenni Hopin kanssa.
Ammatti-identiteettini on rakentunut soveltavan taiteen ja sosiaalialan yhdyspinnoille.
Olen toiminut 10 vuotta ohjaajana mielenterveystoipujien asumispalveluyksikössä.
Olen ollut perustamassa Hakunilan alueen yhteisöteatteritoimintaa
osana EU Urban II kehittämisohjelmaa ja opettanut ilmaisutaitoa erilaisissa toimintaympäristöissä.
Uskon taiteen mahdollisuuksiin sanoittaa sanatonta ja tehdä näkymättömästä näkyvää. Arvomaailmani perustuu “ihmisyys edellä”
-periaatteeseen.
Jokaisessa ihmisessä on valtavasti potentiaalia, joka vain odottaa
ulospääsyä ja mahdollisuuksia tulla esiin.
Toivon olevani se ihminen, joka näkee tuon potentiaalin, rohkaisee,
innostuu, innostaa ja luo toivoa.
Olen myös laulaja-lauluntekijä. Erityisesti musiikin mahdollisuudet
hyvinvoinnin edistämisessä ovat lähellä sydäntäni.
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1.1 Taustaa
Toimittanut Mikaela Mansikkala
Taiteen Sulattamo ry:n hallinnoima kolmivuotinen Kulttuurin Verso
-hanke (2019–2021) kehitti uudenlaista vertaistoimintaa, jossa hyödynnetään soveltavan taiteen keinoja. Kehittämishanketta rahoitti
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA. Toiminnan ensisijaisena kohderyhmänä olivat aikuiset mielenterveystoipujat ilman
yläikärajaa, ja tavoitteena oli osallisuuden kokemuksen vahvistaminen tässä viitekehyksessä.
Hanke kehitti Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaaja -koulutusmallin, jolla koulutetaan toimintamenetelminään erilaisia taiteenmuotoja käyttäviä vertaisryhmänohjaajia. Koulutusmalli nojaa
toipumisorientaation viitekehykseen, jossa diagnoosien sijaan keski
tytään ihmisen voimavaroihin ja vahvuuksiin.
Toipumisorientaatiota käsitellään tarkemmin luvussa 5.1. Kehitetyn
koulutusmallin oppimiskäsitys rakentuu konstruktivistiselle ja sosiokulttuuriselle arvopohjalle. Oppiminen tapahtuu kokemuksellisesti,
ja tieto syntyy vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Oppimiskäsityksestä lisää luvussa 5.2.
Hankkeen tehtävänä oli lisäksi luoda vahvat tukiverkostot soveltavan
taiteen vertaistoiminnan mahdollistamiseksi käytännössä. Hankkeen
toimintakauden aikana valmistuivat Suomen ensimmäiset Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaajat.
Kulttuurin verso -ohjaaja kokee itsensä osalliseksi ja merkitykselliseksi
ohjatessaan vertaisiaan: vertaisryhmänohjaaja mahdollistaa ryhmän
toiminnan. Vertaisuus on hiljaista tietoa toiminnassa, ei sen keskiössä.

Taiteen Sulattamo
Taiteen Sulattamo ry on mielenterveystoipujien ja muiden syrjäytymisvaarassa olevien erityisryhmien sekä taiteenalojen ammattilaisten perustama yhdistys. Sen tehtävänä on tuottaa yhteisöllistä
taidetta ja antaa jokaiselle ihmiselle mahdollisuus olla osana taidetta tuottavaa yhteisöä. Taiteen Sulattamon toiminta kehittää osallistujien elämänhallinnan taitoja taiteellisen ilmaisun, osallisuuden ja
vastuun kautta. Yhdistys on perustettu keväällä 2013.
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Taiteen Sulattamo tuottaa ammattimaista kulttuuria ja taidetta yhdessä ammattitaiteilijoiden ja erityisryhmien kanssa. Sen toiminta
ehkäisee mielenterveystoipujien ja muiden erityisryhmien syrjäytymistä ja tukee heidän toipumistaan ja elämänhallintaansa tarjoa
malla hyväksytyn ja vastuullisen roolin taideyhteisön sisällä ja sen
edustajana. Taiteen Sulattamossa mielenterveyden kokemusasiantuntijat, toisin sanoen toipujat itse, ovat antavana osapuolena kaikkia hyödyttävässä mielenterveystyössä.
Taiteen Sulattamon toiminnan ydin ovat luovat työpajat ja niistä syntyvät taiteelliset produktiot. Produktioihin osallistuminen perustuu
vapaaehtoisuuteen ja omaan motivaatioon. Perustoiminnan lisäksi
Taiteen Sulattamolla on valtakunnallisia kehittämishankkeita, joiden
keskiössä on uusien taidelähtöisten menetelmien kehittäminen ja
juurruttaminen mielenterveystyön kentälle. Hankkeet, kuten Kulttuurin Verso, toimivat yhteistyössä luovien työpajojen kanssa.

1.1.1 Soveltavan taiteen vertaistoiminnan
tarve ja tavoitteet
Tarveperusta
Tarve uudenlaiselle vertaistoiminnalle ilmaantui keväällä 2018, kun
selviteltiin, millaisia tarpeita Mielenterveyden keskusliiton (MTKL)
jäsenjärjestöillä on toiminnalle vertaisuuden ytimessä taiteen keinoin. MTKL:n järjestöpäivillä jäsenjärjestöjen kanssa käydyissä keskusteluissa kävi ilmi, että vertaistoimijoista, erityisesti soveltavan
taiteen menetelmiä käyttävistä vertaisohjaajista, tuntui olevan huutava pula. Suurin tarve ilmeni maakunnissa. Vahva viesti oli, että
tarve vertaistoiminnalle kasvaa, mutta vertaisohjaajia ei kouluteta
tarpeeksi. Muun muassa kulttuuripajamalli tarjosi nuorille ja nuorille
aikuisille suunnattua vertaisohjaajakoulutusta, mutta koulutusmahdollisuuksia “ilman yläikärajaa” näytti olevan vähemmän tarjolla.
Mielenterveystoimijakentältä on puuttunut strukturoitu malli, jolla
mahdollistetaan kaikenikäisten koulutettujen vertaisohjaajien käytännön toiminta. Tähän liittyvät esimerkiksi vertaistoimintapaikkojen koordinointi sekä muut tukitoimenpiteet.
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Tästä tarpeesta käsin lähti kehittymään Kulttuurin Verso -koulutusmalli, jolla koulutetaan Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaajia
(ks. luku 6).
Kehitetty koulutusmalli eroaa näkemyksemme mukaan muista
vertais
ohjaajakoulutuksista siinä, että oppimiskäsitys on uudenlainen: toiminnallinen ja kokemuksellinen. Koulutus on kehitetty niin,
että vertaistoiminta toteutuu konkreettisesti koulutukseen sisältyvän käytännön harjoittelun muodossa.
Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaaja -koulutus on verrattain
laaja: noin 5 opintopistettä eli 135 opetustuntia. Myös soveltavan
taiteen näkökulma on uutta vertaistoimintakentällä, ja toiminta on
tarkoitettu kaikenikäisille mielenterveystoipujille.
Kulttuurin Verson Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaaja -koulutushakujen yhteydessä havaittiin, että pelkkä lyhytkurssin käyminen
ilman käytännön harjoittelua ei riitä. Hakijoista moni oli aiemmin
käynyt jonkin vertaisohjaajakoulutuksen, mutta palautteiden mukaan niistä saatu tieto ja kokemus ei ollut riittävää. Useasta koulutuksesta puuttui toiminnallisuus ja käytäntö.
Kevään 2020 epidemiatilanteesta nousi tarve siirtää hankkeen koulutus nopealla tahdilla verkkoon. Kyselyiden perusteella koulutusten
jatkuminen verkossa oli usealle osallistujalle merkityksellistä. Yksi
hankkeen alkuperäisistä tavoitteista oli digitaalisten toimintojen kehittäminen vertaistoiminnan välineenä, mutta rahoituspäätös ei tullut täysimääräisenä, joten tästä luovuttiin. Koronan vuoksi Kulttuurin
Verso -hankkeessa kehitettiin kuitenkin myös verkossa toteutuvaa
soveltavan taiteen koulutusta.

Tavoitteet
Toiminnan ensisijaisena tavoitteena on mielenterveystoipujan osallisuuden kokemuksen vahvistaminen. Hankkeen toimintakulttuuri perustuu toipumisorientaation (recovery) viitekehykseen, jossa diagnoosien sijaan keskitytään yksilön voimavaroihin ja vahvuuksiin (ks.
luku 5.1).
Välillisenä kohderyhmänä ovat jo tahoillaan vertaistoimintaa toteut14

tavat julkisen ja kolmannen sektorin toimijat. Kulttuurin Verso -hanke tuo vertaisohjaajuuteen uutta tulokulmaa soveltavan taiteen keinoja hyödyntäen.
Koulutusmalli on kehitetty niin, että se on käytettävissä kaikissa niissä toimintaympäristöissä, joissa soveltavan taiteen vertaistoiminnalle on tilausta.

1.1.2 Kehitetyn toiminnan seuranta
Kehitetyn toiminnan seuranta
Hankkeen toiminnan eli kehitetyn koulutusmallin tuloksellisuutta arvioitiin neljästä eri näkökulmasta: kohderyhmän, yhteistyökumppaneiden ja vapaaehtoisten sekä hankkeen työntekijöiden osalta. Hankkeen
ohjausryhmä kokoontui säännöllisesti arvioimaan hankkeen toimintaa.
Seurantamenetelminä käytettiin kysymyspatteristoja. Osallistujille
laadittiin koulutukseen liittyvä alku-, väli- ja loppukysely. Kysymys
patteristossa hyödynnettiin mm. THL:n osallisuusindikaattoria ja positiivisen mielenterveyden mittaria. Arvioinnissa hyödynnettiin Kukunori ry:n kehittämää POKKA-työkalua. Hankkeen toimintakaudella
kehitettiin valmiiden kysymyspatteristojen oheen myös omia spesifejä indikaattoreita.
Seurantaa tehtiin myös haastattelemalla ja observoimalla koulutuksissa olleita.
Koulutuksen harjoitteluosuudessa toteutettiin vertaisseurantaa:
koulutuksissa olleet keräsivät vapaamuotoista palautetta omista
soveltavan taiteen ryhmistään. Yhteistyökumppaneille, joita ovat
mm. hankkeen koulutusten yhteistyötahot, harjoittelupaikkojen
järjestäjätahot, ulkopuoliset asiantuntijat, vapaaehtoiset ja ohjausryhmän jäsenet, tuotettiin oma kysymyspatteristo.
Arviointimallia kehitettiin vapaaehtoisten kanssa. Yhdessä kirkastettiin tavoitteita ja kehitettiin mm. koulutukseen liittyvä loppukysely.
Kerätty tieto on sekä määrällistä että laadullista. Kulttuurin Verso
-tiimissä kehitettiin myös toiminnallisia palautemenetelmiä, joiden
avulla käsiteltiin mm. havaintoja koronatilanteesta. Toimintakauden
aikana kehiteltiin kysymyspatteristot koronan vaikutuksista sekä kehollinen vireysmittari.
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1.2 Kulttuuripajamalli Tapio 		
Kojon haastattelun pohjalta
Toimittanut Mikaela Mansikkala
Tapio Kojo toimii ohjaajana Niemikotisäätiön kulttuuripaja ELVIS toiminnassa. Hän on koulutukseltaan lähihoitaja ja muusikko. Tapio on
myös yksi ohjausryhmän jäsenistä Kulttuurin Verso -hankkeessa.
Kulttuuripajamalli kehitettiin vuonna 2009 Niemikotisäätiön ELVIS-hankkeen yhteyteen. Tuolloin se nimettiin GFP-malliksi (guided
functional peer support) eli ohjatun toiminnallisen vertaistuen malliksi. Siitä tehtiin avoin, eikä sitä rekisteröity, koska sen toivottiin
leviävän mahdollisimman laajalle.
Kulttuuripajamallissa koulutetaan mielenterveyskuntoutujia ohjaa
maan toiminnallisia ryhmiä toisilleen. Vahvuuslähtöinen malli auttaa kuntoutujia löytämään itselleen sopivia välineitä elämänhallinnan sekä toimintakyvyn parantamiseen. Toiminnallinen vertaistuki
auttaa osallistujia vahvistumaan niin, että he valjastavat kykyjään
käyttöön aiempaa paremmin tavoitteidensa toteuttamiseksi.
Tällä hetkellä Suomessa toimii kulttuuripajaverkosto, johon kuuluu
ammattilaisia 13 kulttuuripajasta ympäri Suomea sekä yhdestä Ruotsissa. Verkosto toimii netissä ja tapaa toisiaan pari kertaa vuodessa.
Tapaamisissa vaihdetaan kokemuksia sekä ajatuksia toiminnoista.
Kukin paja toteuttaa kulttuuripajamallia omalla tavallaan, mutta
perusidea on kaikilla sama. Mallissa kohtaa aina kolme osapuolta:
1. Nuori/kävijä
2. Koulutettu vertaisohjaaja
3. Ammattihenkilö
Vertaisohjaajat ohjaavat toiminnallisia ryhmiä kävijöille. Vertaisohjaajien tukena toimii ammattihenkilö, joka auttaa ryhmän suunnittelussa, huolehtii aikatauluista ja on käytettävissä ryhmän aikana, jos
tilanne sitä vaatii.
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Vertaisohjaajakoulutusta järjestetään nonstop-periaatteella, ja tapaamisia on noin kerran kuukaudessa. Nämä toimivat samalla osittain vertaistyönohjauksina, joissa vertaisohjaajilla on mahdollisuus
tavata jo pidempään vertaisohjaajina toimineita. Ammattihenkilöt vastaavat koulutus- ja vertaistyönohjaustapaamisten sisällöstä.
Koulutus kestää noin kolme tuntia kerrallaan, ja siinä keskitytään
ryhmän ohjaamisen tematiikkaan. Keväällä 2021 kokoontumiset tapahtuvat verkossa.
Usein vertaisohjaajakoulutukseen lähtevällä on jo mielessä toiminta,
jota hän aikoo ohjata. Ryhmän suunnittelussa voidaan käyttää apuna sitä varten kehitettyä kaavaketta.
Ohjaamansa ryhmän jälkeen vertaisohjaaja käy reflektiokeskustelun
ammattihenkilön kanssa. Yleensä keskustelu käydään luontevasti
heti ohjauskerran jälkeen. Osa vertaisohjaajista haluaa palata aiheeseen vasta myöhemmin.
Kulttuuripaja ELVIKSEN ohjaajat ohjaavat kävijöilleen ryhmiä ELVIKSEN tiloissa sekä muissa tiloissa, joita on mahdollista käyttää,
esimerkiksi nuorisotaloissa ja eri järjestöjen tiloissa. Osa vertaisohjaajista voi käydä ohjaamassa ryhmiä myös ELVIKSEN ulkopuolella,
mutta tällöin kyseessä ei ole ELVIKSEN toiminta, vaan ammattilaisvastuun ottaa kyseisen paikan ammattihenkilö.
Korona-aikana toiminta on tapahtunut verkossa, jossa ryhmiä ovat
ohjanneet vertaisohjaajat ja ammattihenkilöt. Kesällä 2020 ryhmät
kokoontuivat ulkona. Normaaliaikana ryhmiä voivat ohjata myös
vapaaehtoiset sekä sosiaali- ja terveydenhoitoalan opiskelijat. Vireillä on myös yhteistyö Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun kanssa.
Myös Kulttuurin Verso -hankkeessa kulttuuripajamallin idea toteutuu omalla tavallaan. Siitä on hankkeen alkumetreillä saatu paljon
inspiraatiota ja alkusysäystä hankkeessa kehitettyyn koulutusmalliin, jossa hyödynnetään mm. kulttuuripajamallin vertaistyönohjaus
ideaa ja ryhmätoiminnan reflektointiin liittyvää kysymyspatteristoa.
Vastaavaa toimintaa tai vertaistoimintaa yleensäkin on varmasti ollut aikaisemminkin, mutta kulttuuripajamalli on ensimmäinen, josta
luotiin selkeä mallinnus, ja näin sille annettiin nimi.
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Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaaja -koulutuksessa kulttuuri
pajamallin perusidea toteutuu myös. Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaaja ohjaa itselleen mielekästä ja itse kehittämäänsä
toimintaa toisille. Hänen taustatukenaan tulee olla esimerkiksi järjestäjätahon työntekijä tai vapaaehtoinen.
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TEATTERI-ILMAISUN
OHJAAJAT
HANKETYÖSSÄ
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2.1 Taiteen ja mielenterveystyön
yhdyspinnoilla – mitä se
tarkoittaa?
Jenni Hoppi
Kulttuurin Verso -hanke kehitti koulutusmallin, jolla se koulutti Suomen ensimmäiset Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaajat. Samoin kuin Kulttuurin Verso -hankkeen työntekijöiden ammateissa
myös hankkeessa yhdistyvät taide sekä sosiaali- ja terveysala konkreettisesti. Peilaan seuraavassa omaa ammatillista kasvuani hankkeen ydintehtävään: taiteen ja mielenterveystyön yhdyspinnoilla
toimimiseen.
Taidetta viedään jo monella tapaa sosiaali- ja terveysalan yksiköihin,
mikä on erittäin arvokasta. Kulttuurin Verso -hankkeessa esitimme
kysymyksen, mitä muuta voidaan tehdä. Mitä voidaan tehdä eri tavalla? Miten taide voisi olla orgaaninen osa toimintaa, toiminnan keskiössä, ihmisissä? Muun muassa näiden kysymysten äärellä olimme,
ja samat kysymykset ovat olleet osa teatteri-ilmaisun ohjaajan ammatillisen identiteetin rakentumista.
Uudenlainen toimintakulttuuri, uudet ammattinimikkeet, taiteenlajit,
taiteen ja sote-alojen vuoropuhelu, kaikki uusi vaatii aina aikaa ja
kärsivällisyyttä. Muutos tapahtuu hitaasti, ja ensin sen on tapahduttava minussa, mutta se tapahtuu.
“Mikä teatteri-ilmaisun ohjaaja? Onko se näyttelijä?”, kysyy työvoimatoimiston työntekijä. “Ei, en ole näyttelijä, mutta näyttelen
kyllä. Tällä hetkellä opetan enimmäkseen teatteria”, vastaan.
“Eli laitan tänne opettaja”, ilahtuu työntekijä.
“Ei oikeastaan, minulla ei ole opettajan pätevyyttä”, vastaan.
“No. Minä laitan sitten näyttelijä. Täällä ei ole ammattia nimeltä
teatteri-ilmaisun ohjaaja”, vastaa turhautunut työntekijä.
(Ote keskustelusta vuodelta 2010).
En usko, että kävisin enää tänä päivänä vastaavaa keskustelua.
Teatteri-ilmaisun ohjaaja ammattinimikkeenä on jo tutumpi.
20

Olen 2007 Keski-Pohjanmaan AMK:sta valmistunut teatteri-ilmaisun
ohjaaja. Opiskelun jälkeen tein lyhyen kierroksen ammattiteatterissa, minkä jälkeen olen opettanut teatteritaiteen perusopetusta
7–18-vuotiaille. Olen myös ohjannut harrastajateattereissa ja tehnyt omia projekteja esiintyjänä ja käsikirjoittajana. Päätyöni oli 10
vuotta teatteriopettajana. Perustimme kouluun teatteriryhmän mielenterveystoipujille, ja ohjasin useamman projektin maahanmuuttajaryhmien kanssa.
Suurimmat ammatilliset haasteet ja onnistumisen kokemukset ovat
olleet ryhmissä, joilla ei ole ollut kokemusta teatterin tekemisestä.
Näissä olemme ryhmälähtöisillä menetelmillä (devising) rakentaneet
merkityksellisiä ja taiteellisesti kunnianhimoisia esityksiä. Ja tässä
on teatteri-ilmaisun ohjaajan ammattitaidon ydin: teatteria tehdään
siellä, missä teatteria ei välttämättä tehdä. Ihmisten kanssa, jotka
eivät ehkä valitsisi juuri tätä taidemuotoa omakseen.
Sekä ammatillisissa opinnoissa että työssäni olen oppinut tekemään
esityksiä niistä lähtökohdista, joita on käytettävissä. Teatteri-ilmaisun ohjaaja ei kysy, missä ovat puvustaja, käsikirjoitus tai ammattinäyttelijät. Puvustus kaivetaan jostain, lavastus rakennetaan itse,
ja käsikirjoitus laaditaan yhdessä. Teatteri-ilmaisun ohjaaja näkee
mahdollisuuksia: ryhmän ihmisiä, jotka osaavat näytellä, kun heitä
ohjataan ja jotka osaavat ohjauksessa tuottaa henkilökohtaisen, puhuttelevan ja ajankohtaisen esityksen. Teatteri-ilmaisun ohjaaja yhdistelee ja tekee taiteellisia prosesseja ja esityksiä ihmisten kanssa
välittämättä taustasta tai ulkoisista puitteista.
Matka teatteri-ilmaisun ohjaajaksi on ollut ajoittain kivinen ja aivan
mahtava. Ammatillisen identiteetin syntyminen on vaatinut työtä.
Olen käynyt keskustelua itseni kanssa siitä, olenko opettaja, ohjaaja, taiteilija, näyttelijä, kerhonohjaaja – mikä minä olen? Välillä olen
ollut mielestäni ohjaaja, välillä opettaja, välillä olen haaveillut näyttelijän urasta ja usein en ollut mielestäni mitään. Minä en ole mitään
näistä ja olen kaikkea tätä.
Vasta viime vuosina olen oivaltanut, että näen työssäni lähes poikkeuksetta ensin mahdollisuuksia. Kykenen melko ketterästi kääntämään haasteet kiinnostaviksi tilaisuuksiksi. Jos prokkiksella ei ole
tuottajaa, tuotetaan itse. Jos esitystila on mahdoton esiintymiselle,
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tehdään yhdessä mahdottomasta mahdollista. Olemme mm. harjoitelleet esitystä 10 ihmisen ryhmän kanssa komeron kokoisessa keittiössä, ja olen opettanut ilmaisutaitoa ryhmälle, jolta puuttui kokonaan yhteinen kieli, eikä tulkkia ollut saatavilla.
Teatteri-ilmaisun ohjaajan opinnoissa olen saanut lähtökohdat tälle ajattelulle; joustavalle ja luovalle ihmettelylle, jossa maailma
nähdään mahdollisuuksien kautta. Opinnoissa istuttiin hyvin vähän
luennolla kuuntelemassa opettajaa ja kirjoittamassa muistiinpanoja.
Yleensä opettaja heitti luokallemme haasteen, ja lähdimme tuottamaan materiaalia. Suuri myöhästynyt kiitos opettajille, jotka haastoivat minut ajattelemaan. Sitä kautta olen kasvanut teatteri-ilmaisun
ohjaajaksi. Teatteri-ilmaisun ohjaaja on moniosaaja. Moniosaamisen
koko potentiaali pääsee käyttöön silloin, kun työskennellään ammattien, taiteiden ja ihmisryhmien rajapinnoilla; usein määrittelemättömissä olosuhteissa.
Nyt sain työskennellä Kulttuurin Verso -hankkeessa kehittämässä ja
toteuttamassa Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaaja -koulutusta,
joka osuu olennaisesti ammattini ytimeen. Matka Soveltavan taiteen
vertaisryhmänohjaajaksi on mielestäni kuin pienoismalli matkasta
teatteri-ilmaisun ohjaajaksi. Kyse on näkökulman aktiivisesta vaihtamisesta ja mahdollisuuksien näkemisestä mahdottomassa. Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaaja ohjaa vertaisryhmilleen haluamaansa taidetoimintaa, jonka on myös itse kehittänyt. Kyse ei ole
teatteritaiteen vertaisryhmänohjaajasta, mikä voisi olla mukavasti
omalla mukavuusalueellani. Tässä hankkeessa kuljetaan kirjaimellisesti yhdyspinnoilla, taiteen ja eri alojen yhdyspinnoilla, kysymässä
myös sitä, mitä on taide, ja kuka sitä tekee.
Toivon, että nykyiset ja tulevat Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaajat näkevät maailman, joka on täynnä mahdollisuuksia.
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2.2 Ihmisyys ja yhdessä
tekeminen edellä
Mikaela Mansikkala
Kolmivuotinen matka Kulttuurin Verson hankevastaavan pestissä
on ollut seikkailuntäyteinen: ripaus epävarmuutta, haasteita, hiusten haromista, kyyneleitä, mutta myös sylin täydeltä rakkautta,
ystävyyttä, ihmisyyttä, toivoa, luovuutta ja onnistumisia.
Aloittaessani Kulttuurin Versossa olin täysi hankenoviisi, aivan
ymmälläni: mitkä ihmeen indikaattorit, väliraportit, tulostavoitteet,
mittarit, arvioinnit, strategiat, kääk.
Hankejargon sekoitti pään. Olin kuin pieni lapsi, joka vasta opettelee
sanoja ja niiden merkityksiä. Välillä teki mieli heittää hanskat tiskiin
ja perääntyä.
“Mä en pysty tähän. En osaa mitään. Olen varmaan vahingossa
päässyt tähän hankevastaavan toimeen. Kohta kaikki huomaa, että
huijaan.”
“Huijarisyndrooman” pyörteissä mieli on ollut välillä pahasti eksyksissä.
Olen koulutukseltani teatteri-ilmaisun ohjaaja ja lastentarhanopettaja.
Ennen Taiteen Sulattamoa työskentelin ohjaajana mielenterveystoipujien asumispalveluyksikössä Lilinkotisäätiöllä. Ammatti-identiteetti on rakentunut soveltavan taiteen ja sosiaalialan yhdyspinnoille.
Olen ollut muun muassa perustamassa Hakunilan alueen yhteisöteatteritoimintaa osana EU Urban II -kehittämisohjelmaa ja opettanut ilmaisutaitoa erilaisissa toimintaympäristöissä. Olen myös laulaja-lauluntekijä.
Noin 25 vuoden työurani aikana olen kokenut monesti ristiriitaa siitä,
mikä olen ammatillisesti: taiteentekijä tai sosiaalialan työläinen? Viime vuosien aikana olen alkanut ymmärtää, että ehkä vahvuus onkin
juuri tässä, eri alojen näkökulmien yhdistämisessä toisiinsa. Koen,
että Kulttuurin Verso -hankkeessa kaikki nämä olemassa olevat vahvuuteni valjastettiin käyttöön, edistämään hyvää.
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Kehitimme Kulttuurin Versossa koulutusmallin, jolla koulutettiin Suomen ensimmäiset Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaajat. Malli
pohjautuu toipumisorientaation viitekehykseen, jossa keskitytään
yksilön vahvuuksiin ja voimavaroihin diagnoosien sijaan.
Hankkeen työtiimi koostui kahdesta teatteri-ilmaisun ohjaajasta.
Hankkeen arvojen mukaisesti myös tiimissä vallitsi vahva vertaisuuden ja samanarvoisuuden kulttuuri. Tämä näkyi siten, että lähes kaikki työtehtävät tehtiin yhdessä. Toki molemmilla oli selkeästi
omat vastuualueensa, mutta kaikkia hankkeeseen liittyviä osa-alueita kehitettiin ja pohdittiin yhdessä.
Ajatus johtajuudesta tai tässä tapauksessa hankevastaavuudesta
sanojen perinteisessä merkityksessä on tuntunut minusta vieraalta.
En halua johtaa ketään ylhäältä käsin, vaan toimia mahdollistajana,
rinnallakulkijana ja ennen kaikkea tehdä yhdessä, toisia arvostaen.
Kehitetyssä koulutusmallissa painotetut yhdessä tekeminen, jaettu
asiantuntijuus ja kokemuksellinen oppiminen näkyivät myös työntekijöiden välisessä työn tekemisen kulttuurissa. Asioita kehitettiin
ja toteutettiin yhdessä. Matkalla opimme myös toinen toisiltamme.
Tällainen asiantuntijoiden tiimityöskentely myös tuotti näkyviä tuloksia hankkeen tavoitteiden saavuttamisessa. Kehitetyn toiminnan
loppukäyttäjät eli mielenterveystoipujat saivat parhaan mahdollisen
hyödyn molempien työntekijöiden osallistuessa esimerkiksi kouluttamiseen. Pystyimme toteuttamaan alkuperäistä suunnitelmaa
enemmän koulutuksia. Myös toiminnan vaikuttavuuden seuranta ja
arviointi oli aidompaa, kun molemmat olivat kosketuksissa koulutuksissa olevien kanssa.
Hankkeen toimintakautta (2019–2021) väritti vahvasti korona,
mutta vahva yhteys ja ammattitaito tiimin sisällä auttoivat selättämään vaikeatkin ajat, ja hanke jatkoi etenemistään pikajunan lailla.
Tarjosimme runsaasti yksilöllistä mentorointia, jonka tarve kasvoi
erityisesti pandemiatilanteessa. Väittäisin, että tässä on yksi teatteri-ilmaisun ohjaajan vahvuuksista: uskoa mahdollisuuksiin toivottomuuden hetkellä, saada tällöin myös toiset innostumaan ja keksiä
ratkaisuja luovuttamisen sijaan.
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Kulttuurin Verso -hanke on itselleni kuin jokin elollinen olio. Sain
olla mukana sen syntytarinassa, kasvussa, kehityksessä ja nyt olen
saattelemassa sitä sen seuraavaan olomuotoon.
Minä ja Tim Saarinen, Taiteen Sulattamon vapaaehtoinen, istutimme
mielenterveyden järjestökenttään idean siemenen taiteen ja vertais
toiminnan yhdistämisestä. Kuulostelimme sen tarpeellisuutta ja mielekkyyttä. Saatuamme vahvistuksen idealle aloimme yhteistyössä
kirjoittaa hakemusta, joka meni Taiteen Sulattamolaisten iloksi ja
riemuksi läpi.
Sitten saapui kollegani, teatteri-ilmaisun ohjaaja Jenni, joka alkoi ravita ja kasvattaa verson poikasta rautaisella ammattitaidolla ja luovuudella. Olio sai lihaa luittensa ympärille ja alkoi löytää muotonsa.
Syntyi Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaaja -koulutusmalli.
Omat pääsääntöiset työtehtäväni ja vastuualueeni liittyivät Kulttuurin Verson raportointiin ja arviointiin. Aluksi kyseiset työtehtävät näyttivät ylitsepääsemättömiltä ja kovin kaukaisilta suhteessa
ihmisiin. Pohdin kovasti oman työni merkityksellisyyttä kootessani
kysymys
patteristoja tai laatiessani raportteja toiminnasta. Mietin,
kuinka tämä edistää yksilöiden hyvinvointia?
Onneksi kollegani Jenni ja Tim muistuttivat siitä, että laadukkaan
toiminnan ja sen aikaansaamien tulosten näkyväksi tekeminen esimerkiksi raportin muodossa on äärimmäisen tärkeää. Oivalsin, että
virallisten dokumenttien työstäminen, ymmärrettävän ja kirjoitusasultaan selkeän tekstin tuottaminen, vaatii aivan älyttömästi luovaa
ajattelua. Se on sitä taiteilijuutta minussa.
Myös tavoitteiden pilkkominen osatekijöiksi ja indikaattoreiksi kysy
myspatteriston kehittämistä varten vaatii kykyä nähdä asioita laatikon ulkopuolelta. Halusimme myös vahvasti osallistaa ja ottaa
mukaan kohderyhmän edustajia hankkeen kehittämistyöhön. Muun
muassa edellä mainittuihin tavoitteisiin pystyy hienosti vastaamaan
esimerkiksi teatteri-ilmaisun ohjaaja.
Mitä Kulttuurin Verso -oliolle tapahtuu vuoden 2021 jälkeen, jää
nähtäväksi. Suuri toiveeni kuitenkin on, että mahdollisimman moni
yksilö tai yhteisö hyötyisi kehitetystä soveltavan taiteen koulutus25

mallista. Toivon, että Verson aate – vertaistoimintaa soveltavan taiteen keinoin – leviäisi laajalle ja tuottaisi iloa sekä inspiraatiota myös
tulevaisuudessa.
Kulttuurin Verson päätavoitteena oli vahvistaa yksilön merkityksellisyyden ja osallisuuden kokemusta. Tällä matkallani tuli samalla pohdittua oman työn ja elämän merkityksellisyyttä sekä tulevaisuuden
haaveita teatteri-ilmaisun ohjaajana. Uskon, että meillä on vielä paljon annettavaa. Osaammehan luovia hienosti sektorilta toiselle.
Tim toitotti minulle hankkeen alkumetreiltä lähtien: mitä tahansa
teetkin, muista tehdä se ihmisyys edellä. Kyllä, juuri näin, ja haluan
lisätä tähän vielä yhdessä tekemisen meiningin.
Ihmisyyttä yhteistuumin!
Tiimityö on voimaa!
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TIIMITYÖMALLI
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3.1 Tasavertaisen työtiimin
rakentuminen
Jenni Hoppi
Heti työsuhteen alusta asti tulimme hyvin juttuun Mikaelan kanssa, ja tämä varmasti loi pohjan hyvälle yhteistyölle. Huomasin, että
Mikaelan kanssa on helppoa keskustella. Meillä on samantyyppinen
arvomaailma ja samanlaiset ajatukset siitä, mitä on taiteen tekeminen, ja miten haluamme sitoutua työhön. Meillä on sama koulutustausta, ja uskon, että siitä kumpuaa jokin yhteinen kommunikaatiotapa ja ajatus taiteesta.
Teatteri-ilmaisun ohjaajuus nousee tässä julkaisussa usein esiin, ja
se on mielestäni aika keskeinen pohja myös yhteistyömme toimivuudelle. Meillä on yhteneväinen ammatillinen arvopohja, jolle saatoimme alusta asti lähteä rakentamaan yhteistyötä, hankkeen sisältöä
sekä työtapaa.
Puhuimme alussa paljon siitä, miten tykkäämme tehdä töitä, kuinka
toivomme saavamme tehdä töitä ja miten kunnioitamme toistemme
työntekotapaa. Keskustelimme paljon arvoista ja siitä, mitä yleensä
ottaen arvostamme elämässä, työssä ja toisissa ihmisissä. Keskustelimme siitä, mitä taide merkitsee meille henkilökohtaisesti, ja mitä
se merkitsee tässä hankkeessa. Miten taide voi näkyä jokapäiväisessä työssä, ja millä tavalla se voi olla osa yhteistyötä?
Keskustelimme alusta asti hyvin kattavasti työasioista, yhteistyöstä
ja taiteesta. Melko vähän keskustelimme henkilökohtaisista asioista,
mutta ajan saatossa niistäkin. Uskon, että sekin edesauttoi yhteistyömme rakentumista: keskityimme ensin lähes pelkästään ja hyvin
laajasti työhön, ja näin meille rakentui mielestäni hyvä yhteys. Tietysti hankkeen aikana tutustuimme myös henkilökohtaisella tasolla, ja oli valtavan hieno ja arvokas asia voida tehdä töitä ihmisen
kanssa, josta tuli ystävä. Uskon, että yhteistyön rakentuminen ensin
työn kautta mahdollisti luovan ja avoimen keskusteluyhteyden syntymisen.
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Mielestäni työskentelyämme leimasi alusta asti kunnioitus. Kunnioitus toisen työtä, ammattitaitoa ja työskentelytapoja kohtaan. Haluamme molemmat keskittyä rauhassa niin, että työtehtävän kanssa
saa viettää aikaa keskeytyksettä, ja onnistuimme sopimaan hyvän
työtavan tämän toteutumiseksi. Keskustelimme päivittäin, ja näin
tiesimme jatkuvasti, mitä toinen oli tekemässä. Tämä päivittäinen
avoin keskusteluyhteys rakentui luontevasti sellaiseksi kuin rakentui
ja tuntui sopivan meille.
Itse havaitsin, että keskustelu toi minulle inspiraatiota, iloa ja uusia
näkökulmia, joita en olisi muuten edes tajunnut hakea. Oli myös
hienoa päästä jakamaan työtään toiselle ihmiselle, se tuli näkyväksi
ihan eri tavalla myös itselle. Työn merkityksellisyys kasvoi. Uskon,
että näin arvostin Mikaelan tekemää työtä hankkeen vastaavana
ihan eri tavalla, kuin jos olisimme tehneet vain omia töitämme ja
kokoontuneet esimerkiksi viikkopalavereissa päivittämässä työtä.
Aiempi pitkäaikainen työni teatteriopettajana oli hyvin itsenäistä.
Fyysisestikin opetimme eri paikoissa, ja yleensä samassa opetuspisteessä oli yksi opettaja kerrallaan, joten työkavereita näin noin kerran kuukaudessa, samoin kuin esimiestäni. Olen siis kasvanut ammatillisesti hyvin itseohjautuvaksi, enkä koe tarvitsevani esimiestä
ainakaan siinä perinteisessä mielessä. Tiimityö oli Versossa kaiken
perusta, eikä tiimissämme ollut hierarkiaa. Vaikka Mikaela oli hankkeen vastaava ja minä kouluttaja, osallistuimme alusta asti myös
toistemme työtehtäviin ja johdimme omaa työtämme itsenäisesti.
Tiiminä työskentely oli luontevaa meille molemmille. Sen perusta oli
lopulta yhteisissä arvoissa, joista yksi on mielestäni yhdenvertaisuus.
Itseohjautuvuus oli keskeinen elementti työssämme. Tiimissämme vallinnut oman työn järjestämisen ja suunnittelun vapaus antoi
mahdollisuuden olla luova, mikä oli edellytys kehittäessämme uutta
soveltavan taiteen vertaistoimintaa. Joustavuus ja vapaus tiimin sisällä mahdollistivat ajattelun vapauden ja uudet ideat.
Luova prosessi on minusta hyvin paljon leikkiä, ja siihen kuuluu vapaus, ilo, kritiikistä vapaa ympäristö ja tietynlainen mahdollisuuksien rajattomuus: leikissä kaikki on mahdollista. Tietysti aina on jotkin rajat, mutta leikin alettua leikkijälle ei tarvitse muistuttaa niistä.
Hän ottaa ne huomioon, kun on kerran ne kuullut. Leikissä rajoja
29

tulisi olla mahdollisimman vähän, vain täysin välttämätön koko porukan ymmärtämä ja allekirjoittama. Silloin leikki häiriintyy vähiten,
ja hauskuus ja luovuus pääsevät valloilleen.
Parhaita pihaleikkejä vuosikymmenestä toiseen ovat erilaiset hipat,
kirkkis, 10 tikkua laudalla jne. Säännöt ovat todella yksinkertaiset
niin että kaikki voivat muistaa ne helposti. Jokainen leikkiin osallistuja on samalla viivalla, ja kaikilla on mahdollisuus heittäytyä mukaan.
En keksi mitään sen luovempaa, hauskempaa ja mieltä avartavampaa kuin lapsuudessa koetut leikit.
Näen tiimin sisäisen yhteistyön parhaimmillaan leikkinä, samalla viivalla olemisena ilman hierarkiaa. Tämä on ensisijaista vastuun oton
ja sisäisen motivoitumisen kannalta. Me voimme kumpikin luottaa
siihen, että toinen otti vastuun omasta työstään ja teki sen parhaalla
mahdollisella tavalla, koska olimme molemmat sisäisesti motivoituneita tekemään tätä työtä. Leikki on aina vapaaehtoista ja näin ollen
sisäinen motivaatio on täysin välttämätöntä leikissä. Kukaan lapsi ei
lähde pihaleikkiin mukaan, ellei halua. Leikki on aina parhaimmillaan
silloin, kun kaikki leikkijät ovat täysillä mukana, ja yleensä se loppuu
siihen, kun ensimmäinen sanoo, ettei enää jaksa ja haluaa tehdä
jotain muuta.
Meillä oli töitä tehdessämme hauskaa, ilmapiiri oli kannustava ja
innostava, tiimin sisäisiä sääntöjä oli vähän. Oikeastaan ne olivat
enemmänkin sanattomia sopimuksia toisen vapaa-ajan ja työrauhan kunnioittamisesta. Tietysti työpaikalla on aina leikkiä enemmän
huomioitavia sääntöjä, kuten työajan noudattaminen jne. Koska aikuisten maailmassa on niin paljon enemmän sääntöjä, niitä pitäisi
tietoisesti yrittää vähentää, mikäli työtiimissä halutaan saada aikaan
luova ja innovatiivinen ilmapiiri. Minusta me onnistuimme tässä todella hyvin.
Olimme alusta asti hyvin rehellisiä siitä, miten teemme työtä, ja keskustelimme avoimesti epäkohdista tai mistä tahansa, mikä toisen
tavassa tehdä herätti kysymyksiä. Meillä oli työnohjaaja Tuuli Paltemaan työnohjaus noin kerran kuukaudessa, mikä auttoi vuorovaikutuksen rakentamisessa ja parantamisessa tarvittaessa. Pieniltäkin
tuntuvien asioiden selvittäminen paransi luottamusta sekä rakentavaa vuorovaikutusta ja auttoi meitä eteenpäin tiiminä.
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Opin Mikaelalta paljon vuorovaikutustaitoja. Havaitsin heti alussa,
että Mikaela antaa palautetta toipumisorientaation (en tiennyt silloin, mitä se on) hengessä nostaen esiin minun vahvuuksiani ja voimavarojani hankkeessa. Huomasin, kuinka se vaikutti hyvin vahvasti
siihen, että välillemme syntyi luottamus, ja uskalsin olla oma itseni.
Se on tärkeää niin työelämässä kuin muuallakin, jotta koko potentiaali ja ammattitaito vapautuu käyttöön. Eikä tämä tarkoita, että
ollaan samalla tavalla kuin kotona perheen kesken vaan uskallusta
heittäytyä työtilanteeseen sen vaatimalla tavalla ilman, että tarvitsee miettiä, koska tulee tyrmätyksi, saako kielteistä palautetta jne.
Teatteriopettajana aloin muutamia vuosia sitten kiinnittää palautteenannossani enemmän huomiota ryhmäläisten vahvuuksiin kuin
siihen, mikä meni pieleen. Lisäksi kiinnitin erityistä huomiota siihen,
että kritiikkiä ei koskaan annettaisi yleisellä tasolla vaan se olisi aina
hyvin konkreettista ja liittyisi yksittäiseen asiaan tai tekoon, ei koskaan persoonaan. Tämä muutos palautteenannossani opettajana oli
merkittävä, ja ryhmäni vapautui selvästi luomaan esityksiä ja näyttelemään yhä vapautuneemmin.
En ollut kuitenkaan ottanut tätä käyttöön muualla elämässä. Nyt
Mikaelan esimerkin ansiosta aloin nostaa esille hänen vahvuuksiaan
hankkeessa ja sanoa ääneen, kun näin hänen onnistuvan työtehtävässään. Alussa pidin itsestäänselvyytenä, että kyllä Mikaela tietää
minun arvostavan hänen ammattitaitoaan, että näen sen. Miksi turhaan jättäisin sanomatta ja nostamatta esille asioita, joita näen ja
joista toiselle tulee hyvä mieli? Minusta yhteistyömme ytimessä on,
että ajattelemme positiivisen kautta ja näemme mahdollisuuksia,
sekä toisen ammattitaidossa että maailmassa ylipäätään. Ja minäkin
olen opetellut sanomaan näitä hyviä asioita ääneen.
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3.2 Kulttuurin Verso -tiimi
Mikaela Mansikkala
“Toimi niin kuin opetat” oli Kulttuurin Verso -hankkeen työntekemisen kulttuurin sisäinen johtolause. Pyrimme Jennin kanssa toiminnan alusta alkaen tekemään kaiken hankkeeseen liittyvän työn yhteistuumin, tiiminä. Versossa kehitetyssä tiimityömallissa kohdataan
ja työskennellään yhdenvertaisina. Monesti projekteihin, hankkeisiin
ja järjestö- ja yritystoimintaan laaditaan erilaisia viitekehyksiä määrittelemään toimintakulttuuria. Työstetään arvoja, taustafilosofioita
ja muita toimintaa ohjaavia elementtejä. Valitettavan usein nämä
jäävät vain lauseiksi tai unelmiksi näkymättä lainkaan toiminnassa.
Tämän välttämiseksi pyrimme tietoisesti toteuttamaan tiimissä sitä,
mitä koulutuksessa opetetaan. Aina se ei tietenkään ollut itsestäänselvää tai helppoa.
Kulttuurin Versossa kehitettyyn Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaaja -koulutusmalliin sisältyy seuraavia teemoja: vertaisuus, soveltava taide, sosiokulttuurinen oppimiskäsitys ja toipumisorientaatio. Näistä voi lukea tarkemmin tässä julkaisussa.
Kuinka nämä elementit sitten ovat näyttäytyneet Kulttuurin Verso
-tiimin työn tekemisen kulttuurissa?

Vertaisuus
Kulttuurin Verso -tiimissä syvennyimme tasavertaisina yksilöinä työn
tekemisen äärelle. Kaiken keskiössä oli yhdessä toimiminen ja tavoitteisiin pääseminen periksiantamattomalla asenteella. Vastuualueet
oli jaettu selkeästi, mutta jokaisessa osiossa näkyy yhteinen kädenjälki. Olemme Jennin kanssa kohdanneet toisemme alusta asti yhdenvertaisina. Arvostamme toisen erilaisuutta ja täydennämme näin
toisiamme työparina.
Mielestäni vertaisuuteen liittyy myös pohdintaa omista rajoista.
Kuinka lähelle annan muiden tulla? Mitä haluan kertoa itsestäni? Mitä
en? Koko työhistoriani olen joutunut pohtimaan näitä kysymyksiä.
Minulle tyypillistä on antaa “kaikkeni” vuorovaikutustilanteissa, mikä
on johtanut monesti uupumukseen. En ole osannut asettaa rajoja
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itseni ja toisten välille. Toisaalta koen, että avoimuus ja läsnäolo
synnyttää luottamusta, ja näin pystyn kohtaamaan toisen ihmisen
aidosti. Jenniltä opin, että rajoja voi vetää kadottamatta kosketuspintaa toiseen. Se on itsensä ja samalla myös toisen arvostamista.

Soveltava taide
Pyrimme viemään työn tekemisen tapoja luovempaan suuntaan.
Kehitimme esimerkiksi toiminnallisen palautekulttuurin, jossa käsittelimme muun muassa koulutuksissa nousseita ilmiöitä soveltavan
taiteen keinoin. Seuraavaksi esittelemme yhden toiminnallisen palautteenantoharjoituksen.
Esimerkkiharjoitus
Toiminnallinen palaute: Musiikki reflektoinnin tukena
Tarvittavat välineet: musiikin soittoväline, paperia tms. alusta ja kyniä. Harjoitus sopii parhaiten pienryhmälle tai parityöskentelyyn.
1. Valitaan mieleinen musiikkikappale, joka kuvaa ajankohtaa,
josta palautetta halutaan, esim. tämä viikko, tämä päivä,
eilinen koulutuspäivä.
2. Laitetaan ensimmäinen kappale soimaan.
3. Kirjoitetaan yhteiselle alustalle sanoja, lauseita, kuvia, joita
musiikista nousee kappaleen soidessa. Voi liikkua tilassa.
4. Käydään kappaleen jälkeen ajatusvirranomaisesti mielikuvat läpi.
5. Kuunnellaan seuraava valittu kappale. Toistetaan kohdat 3
ja 4.
6. Lopuksi luetaan kirjoitetut sanat/ajatukset, katsotaan kuvat ja reflektoidaan lyhyesti.
Asiantuntija- ja kehittämistyössä tarvitaan myös ei-tekemisen tilaa,
jotta uusille oivalluksille löytyisi sijaa. Kun pyritään imitoimisen sijaan (tehdään kuten ennenkin on tehty) innovoimaan (luomaan jotain uutta), myös työn tekemisen tapojen pitäisi olla sen mukaiset.
Joku hakkaa halkoja, toinen käy lenkillä, kirjoittaa tai joogaa.
Itselleni inspiraation lähteenä on toiminut ulkoilu, musiikin tekeminen ja meditoiminen. Jennin kanssa toteutimme myös kävelypalavereja puhelimen välityksellä. Erityisesti korona-aika pakotti luomaan
uudenlaisia tapoja pitää yllä tiimityöhenkeä.
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Sosiokulttuurinen oppimiskäsitys
Oppimiskäsityksen mukaisesti molempien työntekijöiden potentiaali
ja aiemmat kokemukset työelämästä valjastettiin edistämään yhteistä hyvää eli hankkeen kehittämistyötä. Opimme toisiltamme toiminnan ja keskustelujen kautta.
Jenniltä opin tekemisen meininkiä. Sanoja, ideoita ja aatteita maailmaan mahtuu, mutta kuinka se näkyy käytännössä? Mitä tehdään
konkreettisesti? On aika kääriä hihat ja ruveta hommiin. Tämä on
yksi tärkeimmistä opeista, jonka kollegaltani sain.

Toipumisorientaatio
Toipumisorientaation viitekehyksen mukaisesti Kulttuurin Verso -tiimissä vallitsi alusta asti arvostuksen ja kunnioituksen ilmapiiri. Keskusteluja ja reflektointia käytiin vahvuus- ja voimavarakeskeisesti,
eikä toisen villeimpiäkään ideoita tai unelmia tyrmätty. Yhdessä kokeiltiin ja puntaroitiin, mikä lopulta toimii ja mikä ei.
Hyvässä hengessä, soveltavan taiteen hengessä.
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4.1 Soveltava taide
Jenni Hoppi
Soveltava taide on sanansa mukaisesti kirkkaimmillaan taiteen soveltamisessa. Se syntyy siinä kontekstissa, jossa ollaan, niillä välineillä ja taidoilla, jotka ovat sillä hetkellä käytössä. Soveltava taide
yhdistää taiteenmuotoja omaksi taidemuodokseen sekä antaa uusia
näkökulmia taiteen keinoin. Soveltava taide on mahdollisuuksien näkemistä. Se on taiteen soveltamista ihmisten käyttöön, se sisältää
ajatuksen: “Taide kuuluu kaikille”. Se syntyy ihmisten ja taiteiden
välisessä vuorovaikutuksessa ja haastaa keksimään keinot päästä
sinne, minne taide ei ole vielä tietään löytänyt.

Soveltava taide vertaisryhmänohjaajakoulutuksessa
Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaaja -nimikkeessä soveltava
taide on mainittu erikseen. Koska ryhmän ohjaamista opiskellaan
soveltavan taiteen keinoin, se on olennainen osa koulutusta toiminnan tasolla, mutta myös koulutuksen filosofinen pohja. Ajattelutapa,
jossa maailma nähdään esteiden sijaan mahdollisuuksien kautta.
Koulutuksen tarkoitus on rohkaista tulevia vertaisryhmänohjaajia
kokeilemaan taidemuotoja, myös niitä itselle vieraampia, sekä tutkimaan taiteen keinoin ja yhdistelemään taidelajeja omaan käyttöön.
Koulutuksen yhtenä tavoitteena on antaa koulutuksen läpikäyneelle valmiudet kehittää oma soveltavan taiteen muotonsa, jota hän
haluaa lähteä ohjaamaan. Koulutusryhmässä halutaan avartaa näkemystä ja heittää haaste: mitä voi tehdä, missä ja kenen kanssa. Miten voidaan esimerkiksi toteuttaa ryhmä, jossa on tarkoitus
kirjoittaa, ellei ole käytössä läppäreitä eikä kyniä ja paperia? Entä
miten voidaan toteuttaa tanssiryhmä, jos käytössä ei ole tanssisalia
tai muuta soveltuvaa tilaa? Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaaja
-koulutuksessa pyritään näkemään haasteiden ohi kohti mahdollisuuksia.
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4.2 Devising-teatteri
Jenni Hoppi
Devising-teatteri on ryhmälähtöinen tapa tehdä teatteria, jossa ei
ole ennalta laadittua käsikirjoitusta. Se syntyy prosessissa ryhmän
tekemänä, usein suoraan näyttämölle. Tätä monitaiteellista työtapaa
voidaan käyttää myös tutkimusmenetelmänä, jonka avulla ryhmä
käsittelee yhteisesti valittua aihetta. Aiheen sijaan voidaan lähtökohdaksi valita esimerkiksi valokuva, kirja, runo, biisi, kysymys – jokin yhdessä valittu lähtökohta, jota ryhmä alkaa prosessoida taiteen
keinoin. Usein aihetta käsitellään monitaiteellisesti mm. teatterin,
kuvataiteen, musiikin, kirjoittamisen ja tanssin menetelmin. Tässä
ryhmälähtöisessä menetelmässä itse prosessi on vähintään yhtä tärkeä kuin lopputulos, vaikka lopputuloksena voikin olla jokin esitys tai
muu tuotos. Ohjaaja kokoaa prosessin aikana syntyneestä materiaalista esityskokonaisuuden, mikäli esitys on yksi tavoitteista.
Lähtökohta esitykselle voi olla mikä vain, mutta sen täytyy kiinnostaa ja inspiroida tekijäryhmää. Vaikka ryhmällä on ohjaaja, hän ei
toimi yksinvaltiaana vaan pikemminkin fasilitaattorina ja asiantuntijana tasavertaisessa teatterin tekijöiden joukossa. Teatteriryhmän
osaamista käytetään monipuolisesti, eikä tiukkoja roolijakoja (esim.
näyttelijä, käsikirjoittaja, puvustaja) noudateta. Devising-prosessin
lopputulosta ei voi ennakoida, eikä sitä ole syytä lyödä lukkoon etukäteen. Prosessin hienous ja uuden löytämisen mahdollisuus on itse
devising-prosessissa, ja se löytyy antautumalla sietämään keskeneräisyyttä ja muutosta.

Devising-teatterin historia Suomessa
Devising-teatteri on syntynyt 1980-luvulla Englannissa kuvaamaan
ei-tekstilähtöisiä ja ryhmäprosessiin perustuvia työtapoja, joissa
esityksen käsikirjoitus muodostuu prosessissa. Työtapoja yhdistää
työryhmän halu tehdä itselleen merkityksellistä teatteria yhteisössä. Suomessa devising-teatterista alettiin puhua 1990–2000-lukujen
taitteessa. Matka kohti devisingia lähti liikkeelle tarpeesta kehittää
teatteria yhteisölliseen ja kantaaottavaan suuntaan 1960- ja 70-luvulla, kun poliittinen teatteri nousi yhteiskunnallisesti kantaaottavilla esityksillään. Alettiin uskoa teatterin ja taiteen muutosvoimaan.
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1980-luvulla vaihtoehtoteatteri kokeili esittäminen muodon, tekstin
tulkitsemisen ja koko teatteriesityksen rajoja. 1980- ja 90-luvulla
Suomessa kehitettiin, tutkittiin ja kokeiltiin erilaisia nykyteatterin
muotoja, otettiin vaikutteita mm. englantilaisesta devising-teatterista, ja ns. yhteistoiminnallinen teatteri lähti kehittymään. Yhteistoiminnallista teatteria tehdään yhteisössä ja/tai yhteisölle. Termi vertautuu käsitteeseen yhteistoiminnallinen opettaminen, joka korostaa
oppilaan omaa panosta tiedon hankkimisessa ja prosessoinnissa.
(Koskenniemi 2007, 17–20).
Teatterikentän uudistuminen synnytti tarpeen perustaa Suomeen
Teatteri-ilmaisun ohjaaja- ja opettajakoulutukset 1990-luvulla. Nousi tarve kouluttaa teatterialan moniosaajia, ohjaaja-taiteilija-opettajia, jotka toimivat ammattien, esityksen ja yleisön, yhteisöjen ja
taidekentän rajapinnoilla. Teatteri-ilmaisun ohjaaja käyttää osaamistaan tarpeen vaatiessa joustavasti erilaisissa yhteistoiminnallisissa
prosesseissa työyhteisöissä, oppilaitoksissa, vapaalla taidekentällä,
teatterissa, hoitolaitoksissa jne. Teatteri-ilmaisun ohjaajan koulutus
on ollut keskeisessä asemassa yhteisöllisen teatterin ja sitä kautta
devising-teatterin kehittymisessä ja tutkimisessa Suomessa. (Koskenniemi 2007, 27–28).

Teatteri-ilmaisun ohjaaja Jenni Hopin tarina 			
kohti devising-teatteria
Ensimmäinen kosketukseni teatterin tekemiseen 1990-luvun lopussa oli ryhmälähtöinen teksti, joka rakennettiin suoraan näyttämölle
ohjaajan johdolla. Esityksen lähtökohta oli meidän, 19-vuotiaiden
nuorten, näkemys silloisesta yhteiskunnasta. Esitys oli kannanotto,
kritiikkiä, huumoria ja nuorten ihmisten idealistinen kuva siitä, kuinka tehtävämme on muuttaa maailmaa. Jälkeenpäin katsottuna esitys
oli mitä suurimmassa määrin devisingia, vaikka sitä ei sillä nimellä
kutsuttu.
Esitys oli ryhmälähtöinen prosessi, jonka lopputuloksena oli esitys
näyttämölle. Se ei ollut juonellinen kokonaisuus, vaan enemmänkin
fragmenteista koostuva karnevaali, joka tutki ilmiöitä, joita me halusimme käsitellä. Huomaan, että tämä ensimmäinen esitys, jossa
olen ollut mukana, on tietynlainen lähtölaukaus sille, miten koen ja
näen teatterin ja miten ymmärrän devising-teatterin. Tämän yhteisöllisen teatterikokemuksen kautta löysin tieni teatteri-ilmaisun ohjaajan opintoihin ja ammattiin.
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Ensimmäisestä teatterin tekemisen kokemuksesta huolimatta olin
19-vuotiaana kokemattomana teatterintekijänä muodostanut tarkan
käsityksen siitä, mitä teatteri on. Kysyinkin ohjaajalta prokkiksen aikana, milloin teemme sellaisen oikean näytelmän. “Oikealla” tarkoitin
näytelmätekstiin perustuvaa näytelmää, joka näytellään “oikeassa”
teatterissa, realistisessa puvustuksessa ja hienoissa lavasteissa. Me
emme koskaan tehneet “oikeaa” näytelmää, mutta teimme useamman hulvattoman, aidon ja koskettavan esityksen, joissa oli parikymppisten hienoja oivalluksia elämästä.
Ajatukseni teatterista laajeni, mutta huomaan mielikuvan “oikeasta”
teatterista pysyneen matkassani useita vuosia, aina teatteri-ilmaisun
ohjaajan opintojen loppuun saakka. Minä tein ja opiskelin pitkään
yhteisöllistä teatteria, devisingia, nykyteatteria, tanssiteatteria ym.,
ja lopulta mielikuvani teatterista lähti laajenemaan. Ensimmäinen
mielikuvani eli tiukassa, vaikken oikeastaan koskaan tehnyt teatteria, jota alunperin pidin “oikeana” teatterina.
Kannustankin lukijoita haastamaan näkemystään siitä, mitä on taide. Minkänäköinen on taideteos? Kuka saa tehdä taidetta? Kuka voi
kutsua itseään taiteilijaksi?

Devising-teatteri Soveltavan taiteen
vertaisryhmänohjaaja -koulutuksessa
Devising-teatteri on Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaaja -koulutuksen keskeinen lähestymistapa ohjaamiseen, taiteen tekemiseen
ja toimintaan. Ohjaaja on ryhmän toiminnan mahdollistaja sekä rinnalla kulkeva asiansa tunteva kannustaja. Opiskelu toiminnallistetaan soveltavan taiteen keinoin. Taide nähdään laajasti, ja taiteita
sekoitetaan vapaasti. Devising-teatteri on yksi koulutuksessa käsiteltävä taidemuoto, mutta myös laajempi ajatus koulutuksen perustuksissa. Se paitsi yhdistää taiteita myös liikkuu tutkimuksen, taiteen ja sosiaalityön rajapinnoilla. Koulutus on ryhmän ohjaamisen
tutkimista soveltavan taiteen keinoin, devising-teatterin hengessä.
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4.3 Sosiodraama
Jenni Hoppi
Sosiodraama on ohjaajan johdolla tapahtuva draaman keinoin etenevä ryhmäprosessi, jossa tutkitaan tiettyä aihetta, sosiaalista tilannetta tai ryhmää itseään. Sosiodraama sopii hyvin esimerkiksi
ryhmäongelmien käsittelyyn. (Suomen psykodraamayhdistys). Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaaja -koulutuksessa sosiodraamaa
käytetään mm. osiossa, jossa tutkitaan ryhmän jäsenten rooleja ja
haastavia ryhmänohjaustilanteita. Roolit voivat olla joko ryhmän jäsenten itsensä valitsemia tai heille annettuja. Sosiodraamassa tapahtumia tutkitaan kaikkien osallistujien, ei vain päähenkilön tai tapahtuman keskushenkilön, näkökulmasta.
Sosiodraamassa voi ilmetä ja usein ilmeneekin voimakkaita ja puhdistavia tunteita. Sosiodraaman purku, jossa osallistuja saa jakaa
tunteitaan ja kokemuksiaan työskentelystä, on tärkeää. Sosiodraaman aikana tai harjoituksen jälkeen tapahtuva prosessin analysointi
keskustelemalla syventää tietoa tutkitusta aiheesta sekä mahdollistaa entistä paremmin oivalluksien syntymisen. Onnistuneessa sosiodraamassa on aina käytössä nämä kaksi puolta, draamallinen työskentely ja prosessista keskustelu.
Menetelmät, joita käytetään sosiodraamassa, ovat pääosin samat
kuin psykodraamassa, sosiometriassa ja tarinateatterissa.

Psykodraama
Psykodraama on psykiatri Jacob Levy Morenon kehittämä ryhmäterapian muoto. Toisin kuin sosiodraamassa, psykodraamassa päähenkilö esittää näyttämöllä omaa elämäänsä. Yksilön elämän tutkiminen ja ryhmäprosessi kulkevat käsi kädessä. Päähenkilön elämän
tapahtumia ja sisäisiä psyykkisiä prosesseja tarkastellaan näyttämöllä tässä hetkessä ryhmän kanssa. Psykodraamatyöskentely on
terapeuttista ja mahdollistaa tunteiden purkautumisen, mutta myös
asioiden ilmaisemisen, tutkimisen, harjoittelun ja korjaamisen. Paitsi
osallistuminen myös draaman katsominen voi toimia terapeuttisena.
(Suomen psykodraamayhdistys).
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Sosiometria
Morenon kehittämä sosiometria on menetelmä ryhmän jäsenten välisten suhteiden tutkimiseen. Sosiometriaa tehtäessä ryhmä itse on
sekä tutkimuksen kohde että tutkija ja uuden sosiaalisen todellisuuden luoja. (Suomen psykodraamayhdistys). Sosiometreissä ryhmä
sijoittuu tilassa suhteessa toisiinsa ja tutkittavaan asiaan. Sosiometria on työskentelytapa, jolla ryhmä tutkii omaa rakennettaan,
ryhmäprosessiaan, omia tavoitteitaan ja valintojaan suhteessa ryhmään. Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaaja -koulutuksessa sosiometriaa on käytetty mm. ryhmäytymiseen, oman opettaja- tai
ohjaajasuhteen tutkimiseen sekä sen tutkimiseen, mikä on oma suhde ryhmään erilaisissa tilanteissa.

Tarinateatteri
Tarinateatteri on improvisaatioteatterin muoto, jossa aiheet tulevat
yleisöltä, ja jossa ohjaaja ohjaa tilanteen, jonka näyttelijät ja muusikko esittävät suoraan näyttämöllä ohjaajan ehdottamia menetelmiä käyttäen. Tarinateatteriesitys syntyy yleisön ja esiintyvän ryhmän välisessä välittömässä vuorovaikutuksessa.

4.4 Ryhmän ohjaaminen
Jenni Hoppi

Mikä on ryhmä?
Ryhmä on ihmisistä koostuva porukka, jossa on vähintään kolme
ihmistä. Ryhmiä syntyy arkielämässä jatkuvasti. Lyhytkestoinen ryhmä muodostuu esimerkiksi silloin, kun taloyhtiön asukkaat kokoontuvat spontaanisti pihatielle keskustelemaan pyöristä, jotka eivät ole
pyörävarastossa, kun ihmiset kokoontuvat auto-onnettomuuspaikalle auttamaan tai kun kaveriporukka järjestää yllätysjuhlat. Pitkäkestoinen ryhmä voi olla esimerkiksi harrastusryhmä tai työyhteisö.
Jotta ihmisjoukosta muodostuisi ryhmä, sen jäsenillä on suunnilleen
yhteinen tavoite, mahdollisuus keskinäiseen vuorovaikutukseen ja
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käsitys siitä, ketkä ryhmään kuuluvat. (Kopakkala 2005, 36). Tavoite
voi olla mikä vain, mutta jokaisen ryhmän jäsenen tulee jollain tasolla tiedostaa se ja olla kiinnostunut sen saavuttamisesta. Jos joku
ei ole kiinnostunut, hän lähtee luontevasti pois, joko fyysisesti tai
henkisesti.
Esimerkiksi edellä mainitun spontaanin ryhmän, taloyhtiön asukkaiden, yhteinen tavoite voisi olla: pyörät pysyvät pyörävarastossa.
Tätä tavoitetta ei ehkä sanota ääneen, mutta kaikkien kokoontujien
yhteinen intressi on saada fillarit pois pihalta lojumasta. Jokainen
ryhmän jäsen on kiinnostunut keskustelemaan aiheesta. Tämä ei
välttämättä johda toimintaan, mutta ryhmä haluaa käsitellä ongelmaa ja löytää ehkä jonkun, joka on vastuussa lojuvista fillareista. Se
taloyhtiön asukas, jota ei yhtään kiinnosta pyörien säilytys, poistuu
keskustelusta luultavasti melko pian.

Ryhmänohjaaja
Joko tietoisesti tai tiedostamatta ryhmä valitsee keskuudestaan ohjaajan tai fasilitaattorin, joka ohjaa jollain tavalla ryhmän toimintaa.
Yksinkertaisimmillaan ohjaaja aloittaa keskustelun ja pitää sitä yllä,
näin voisi käydä esimerkiksi taloyhtiön fillarien säilytysongelman tapauksessa. Jollekin ryhmän jäsenelle joko lankeaa vastuu, tai hän
haluaa itse ottaa vastuun ryhmän toiminnan organisoinnista. Ryhmänohjaaja mahdollistaa ryhmän muodostumisen ja toiminnan. Mikäli kukaan ei olisi aloittanut keskustelua fillareista taloyhtiön pihalla, mitään ryhmää ei olisi syntynyt. Kopakkalan (2005, 89) mukaan
ohjaajan tehtäviä ryhmässä ovat suunnan näyttäminen, päätösten
tekeminen, visiointi, työnjaon organisointi, palautteen antaminen,
resurssien hankkiminen ja tiedon välittäminen. Ryhmänohjaajan ei
tarvitse tehdä kaikkea tätä, mutta kaikilla ryhmän jäsenillä tulee olla
tiedossa, kuka vastaa tehtävästä, jollei se ole ohjaaja. Nämä kaikki
tehtävät mahdollistavat ryhmän toiminnan.
Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaaja -koulutuksessa ryhmän ohjaamisessa tavoitellaan tiimin johtajuutta, joka eroaa selkeästi perinteisestä johtajuudesta. Toki perinteinen johtajuus terminä on jo
vanhanaikainen, koska se ei ole tänä päivänä perinteistä vaan menneisyyden perinteinen johtamisen tapa. Tänä päivänä tiimin johtamista
pidetään tavoiteltavana ja tehokkaana johtajuutena lähes kaikkialla.
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Kopakkala (2005, 91) tiivistää lyhyesti eron perinteisen johtajuuden ja tiimin johtamisen välillä: perinteinen johtaja tekee päätöksiä
ja kertoo ne alaisille. Rakenteeseen kuuluu hierarkia. Tiimin johtaja
puolestaan pyrkii auttamaan tiimiä pääsemään mahdollisimman hyvään lopputulokseen. Hän keskustelee ja kuuntelee tiimin jäseniä
sekä kannustaa heitä kantamaan vastuuta omista tehtävistään.
Koulutuksessa ryhmänohjaaja on tiimin johtaja, joka kokoaa ryhmän
yhteisen tavoitteen äärelle ja herättää tiimin sisäisen motivaation.
Hän on valmentaja, sparraaja ja mahdollistaja tiimin pyrkiessä kohti
yhteistä päämäärää.

Ryhmän ohjaamisen taito
Ryhmän ohjaamisen taito muodostuu suurelta osin taidosta saada
ryhmä toimimaan yhdessä yhteisen päämäärän eteen. Erityisesti
ryhmän alussa yksi ohjaajan tärkeimmistä tehtävistä on herättää
osallistujien sisäinen motivaatio ja saada ryhmä uskomaan, että tätä
toimintaa kannattaa tehdä – että toiminnan tavoite on tärkeä ja merkityksellinen juuri minulle. Kun ryhmä on motivoitunut ja hyväksynyt yhteisen tavoitteen, sen on helppo sitoutua ryhmän toimintaan.
Motivoinnissa auttaa se, että ryhmän tavoite ja toiminta innostavat
ohjaajaa itseään.
Ohjaajan innostus tarttuu, kun se on aitoa. Jokainen on ollut tilanteessa, jossa joku alkaa puhua suurella tunteen palolla jostain itselle
tärkeästä. Tämä ihminen kerää muut ympärilleen. Ei sen takia, että
hänellä olisi kova ääni tai hän käyttäisi erityisen mielenkiintoisia lauseita, vaan sen takia, että hän on niin innostunut asiastaan, että tunne välittyy ja tarttuu kuulijoihin. Ihmisiä alkaa kiinnostaa, mikä asia
saa puhujan kertomaan näin intohimoisesti. Tämä ei tietysti tarkoita
sitä, että ohjaajan pitäisi olla aina ylimaallisen innoissaan asiastaan,
mutta aina olisi hyvä löytää ohjattavaan asiaan joku itseä inspiroiva
näkökulma. Näin helpottaa suuresti työtään ohjaajana.

Ohjaajan asema ryhmässä
Ryhmän ohjaaminen ei ole salatiedettä, muttei myöskään helppoa ja
yksinkertaista. Ryhmänohjaaja on erilaisessa asemassa suhteessa
ryhmään kuin ryhmän muut jäsenet toisiinsa. Häneen kohdistuu aina
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enemmän odotuksia, toiveita, erilaisia tunteita ja vaatimuksia kuin
ryhmäläisiin, vaikka kyseessä olisi kaveriporukalle järjestetty kesäjuhla. Ohjaajalta odotetaan vastuunottoa tilanteesta ja toiminnasta.
Lisäksi odotetaan, että hän hallitsee tilanteen ja on ainakin jossain
määrin toiminnan asiantuntija. Ohjaamiseen liittyy aina sanaton sopimus: ryhmä hyväksyy ohjaajan ja suostuu ohjattavaksi. Ohjaaja
puolestaan ottaa vastuun tilanteen etenemisestä ja toiminnasta kokonaisuutena.

Ohjaaja toiminnan mahdollistajana
Ohjaajan pääasiallinen tehtävä on luoda olosuhteet, joissa ryhmän
toiminta mahdollistuu. Se tarkoittaa ulkoisten olosuhteiden, kuten
tilan ja välineiden, lisäksi olosuhteita, joissa ryhmäläinen voi kokea
olonsa turvalliseksi ja vapaaksi antamaan panoksensa tehtävään.
Ohjaaja mahdollistaa sen, että ryhmäläinen voi kokea oman mielipiteensä tärkeäksi, eikä joudu esimerkiksi syrjinnän kohteeksi. Pohja
toimivalle ja rakentavalle yhteistyölle ovat ryhmässä yhdessä mietityt säännöt ja toimintaohjeet, joihin ohjaaja voi tarvittaessa palata,
jos ryhmässä esiintyy epäasiallista käytöstä.
Toiminnan ennakkosuunnittelu on olennaista, jotta ryhmäläiset pysyvät motivoituneina ja ryhmä ylipäätään kasassa. Ennakkosuunnittelu mahdollistaa mielekkään ja perustellun toiminnan suhteessa
tavoitteeseen. Perusteltua on harjoitella värien sekoittamista, jos
tavoitteena on maalata taulu tai tehdä teatteriharjoituksia, jotka
harjoittavat improvisaatiokykyä ja heittäytymistä, jos tavoitteena on
improvisoitu näytelmä. Perusteetonta olisi tehdä ohjaajan mielestä
kivoja teatteriharjoituksia yhteen pötköön, kun tavoitteena on improvisoitu näytelmä. Hyvin suunniteltu toiminta vapauttaa ohjaajan
havainnoimaan ryhmää itse toiminnan aikana ja keskittymään ryhmässä oleviin yksilöihin ja eteenpäin auttamiseen.
Tavoitteelliseen ja hyvin suunniteltuun toimintaan keskittyminen
auttaa haastavissa vuorovaikutustilanteissa. Niitä syntyy usein silloin, kun ryhmä ei ole selvillä tavoitteesta, on kadottanut motivaation, toiminta tuntuu perusteettomalta suhteessa tavoitteeseen tai
yhteistyö toisen ryhmäläisen kanssa on hankalaa. Näissä tilanteissa
ennakkosuunnittelu on ohjaajan työväline. Hän voi muistuttaa siitä,
miksi ollaan kokoonnuttu ja mitä ollaan tekemässä.
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Ohjaaja palautteen antajana
Yksi ryhmänohjaajan tärkeimmistä tehtävistä on palautteen antaminen. Ryhmä kehittyy palautteen kautta, jonka olisi hyvä olla tasavertaista, vahvuuksiin ja voimavaroihin keskittyvää ja ratkaisukeskeistä. Ryhmänohjaaja ei ole kriitikko, joka ilmaisee virheet ja toivoo
niiden näin korjaantuvan. Tilanne voi ratketa näin yksinkertaisesti,
mutta usein tarvitaan kuitenkin ohjaajan ratkaisuehdotus. Ratkaisu voi syntyä myös kysymyksen kautta. Tätä kohtaa pitäisi korjata,
mitä tehdään?
Miksi virheen osoittaminen ei riitä? Esimerkiksi juoksijalle ei riitä,
että valmentaja sanoo: juokset väärin. Hänen täytyy kertoa spesifisti, mikä virhe juoksuaskeleessa on, ja miten sitä voisi lähteä korjaamaan. Kritiikin on oltava konkreettista ja kohdistuttava korjattavaan
yksityiskohtaan. Sitä ei koskaan anneta yleisellä tasolla eikä persoonaan kohdistuen.
Kehittyäkseen ryhmä tarvitsee korjausehdotusten lisäksi sekä kannustusta että vahvuuksien ja voimavarojen nostamista esille. Kannustaminen, tarkka positiivinen palaute sekä se, ettei tarvitse jännittää ohjaajan tyrmäystä tai pahimmassa tapauksessa henkilöön
kohdistuvaa arvostelua, lisäävät ryhmän uskoa itseensä, nostavat
itsetuntoa ja vapauttavat luovuutta.

4.5 Vertaisuuden käsite
Kulttuurin Verso koulutusmallissa
Mikaela Mansikkala
1940-luvulla Suomeen tulleet AA-kerhot eli Anonyymien Alkoholistien ryhmät mainitaan usein ensimmäisiksi varsinaisiksi vertaisryhmiksi. Itse vertaistoiminnan käsite rantautui Suomeen 1990-luvun
puolivälissä. (Laimio & Karnell 2010, 9–11).
Kulttuurin Verso -hankkeen luomassa koulutusmallissa vertaisuus
nähdään hiljaisena tietona jostain samankaltaisesta kokemuksesta. Se
on myös vahvaa yhteenkuuluvuuden ja samanarvoisuuden tunnetta.
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“Samojen tai samankaltaisten asioiden kokeminen tuo varmasti
ohjaajalle syvempää asiatietoa, ymmärrystä ja empatiaa muiden
vastaavassa tilanteessa olevien kanssa. Omien kokemusten kautta on ehkä helpompi ymmärtää ryhmäläisten syviä pelkoja, erityiskysymyksiä ja esille nousevia tunteita.” LuontoSi
Käytämme vertaisryhmänohjaaja-termiä luonnehtimaan ja tarkentamaan käsitystämme vertaisuudesta. Mielestämme se kuvaa parhaiten sitä, että koulutusmallissa vertaisuuden ytimessä ovat mielekkään taidetoiminnan ohjaaminen ryhmälle, tekemisen myötä
syntyvä ilo ja voimaantumisen kokemus. Vertaisia yhdistää yleensä
jokin yhteinen elementti kuten samanlainen elämäntilanne, tavoite,
ongelma tai sairaus.
Anttosen (2013, 9) mukaan Heiskanen ja Hiisijärvi toteavat, että
“vertaisohjaajalla on samankaltaisia kokemuksia kuin ryhmän jäsenillä, mutta hän on käsitellyt omat kokemuksensa niin, että pystyy
ohjaamaan ryhmää ja kohtaamaan ryhmäläisten samankaltaiset kokemukset”.
Vertaistoiminnan taustalla on inhimillinen tarve olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Vertaiset kohtaavat toisensa tasavertaisesti;
vuorovaikutustilanteissa syntyy tuntemus, että ollaan “samalla viivalla”, samankaltaisten aihepiirien äärellä. Tämä yhteenkuuluvuuden tila vahvistaa yhteisöllisyyden kokemusta ja ajatusta: en olekaan yksin.
Kulttuurin Verson koulutusmallissa vertaisuus nähdään siis pikemminkin sanattomasti jaettuna kokemuksena ja yhteenkuuluvuuden tunteena kuin varsinaisena kokemusten käsittelynä. Vertaisryhmänohjaajan ei ole tarkoitus olla valokeilassa kokemuksineen, vaan hänen
ensisijaisena tehtävänään on mahdollistaa ryhmätoiminta vertaisilleen. Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaaja -koulutuksessa jokainen kehittää ja ohjaa itseä kiinnostavaa soveltavan taiteen toimintaa.
Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaaja kuvaa osuvasti näkemystään roolistaan ryhmänohjaajana:
“Mielestäni yksi tärkeimmistä tehtävistäni ryhmänohjaajana on
tasavertaisen, sallivan, kannustavan ja turvallisen ilmapiirin luo46

minen, jotta osallistujat rentoutuisivat ja voisivat tutkailla harjoitusten avulla taitojaan ja peilata tuntojaan omassa tahdissaan.
Tekeminen on silti tavoitteellista eikä ole tarkoitus jäädä vellomaan. Pienikin hengästystauko, kannustus ja ilon kokemus voivat
tehdä ihmeitä raskaissa ja lannistavissa elämän tilanteissa. Ryhmä voi tarjota ihmisenkokoista vertaistukea olematta varsinaista
terapiaa.” LuontoSi
Tämän tapaisella ajatuksella “toiminnallisesta vertaisuudesta” on
suoria yhtymäkohtia kulttuuripajamalliin (ks. luku 1.2), jossa vertaisuus on ennemminkin vahvuuskeskeistä toimintaa kuin sairauskeskeistä dialogia. (Raivio, Purola ym. 2016, 7).
Soveltavan taiteen vertaistoiminta perustuu pääsääntöisesti vapaaehtoisuuteen. Poikkeuksiakin on. Esimerkiksi Kulttuurin Verson
ensimmäisestä koulutusryhmästä valmistunut Soveltavan taiteen
vertaisryhmänohjaaja toimi itselleen tutussa toimintaympäristössä
palkattuna vertaisohjaajana ja kokemusasiantuntijana.
Mahdolliseen palkkioon liittyvät asiat määräytyvät harjoitteluosuuden toteuttavan tahon periaatteiden ja intressien mukaisesti.
Termistöviidakko vertaisuuden viitekehyksessä tuntuu erityisesti mielenterveyskentällä olevan monisäikeinen. Toimijoilla näyttää olevan
omat käsitteensä. Puhutaan muun muassa vertaistuesta, vertaistoiminnasta, vertaisohjaamisesta ja kokemusasiantuntijuudesta. Tämä
termien moninaisuus herätti tarpeen määritellä Kulttuurin Verso -koulutusmallin ja Taiteen Sulattamon oma tulokulma vertaisuuteen.

Taiteen Sulattamon määritelmät pähkinänkuoressa:
•

•
•

Vertaisryhmänohjaaja = Mahdollistaa ryhmän toiminnan. Vertaisuus on hiljaista tietoa toiminnassa, ei sen keskiössä. Fokus
toiminnassa.
Vertaistuki = Henkilö, joka tukee yksilöä tai yhteisöä vertaisuuden näkökulmasta. Fokus tuessa, omat rajat huomioiden.
Kokemusasiantuntija = Kokemusasiantuntijuus on kykyä esittää asia oman kokemuksen kautta. Tuo asiantuntijana oman näkökulmansa erilaisiin konteksteihin. Fokus oman kokemustarinan
kertomisessa.
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Taiteen Sulattamon termit:
• Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaaja = Kehittää ja ohjaa soveltavan taiteen vertaistoimintaa omista intresseistään käsin, vahvuudet ja voimavarat edellä.
• Kokemusasiantuntija taiteen keinoin = Kertoo kokemustarinansa taiteen keinoin ja hyödyntää taidetta kokemusasiantuntijatoiminnassa.
Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaaja -koulutuksessa vertaisuusteemaa käsitellään toiminnallisesti soveltavan taiteen keinoin.
Teeman ympärille on rakennettu yksi kokonainen koulutuspäivä.
Kulttuurin Verso -hankkeen toimintakauden aikana vierailevana kouluttajana toimi Taiteen Sulattamon luovien työpajojen koordinaattori/vertaisohjaaja Tarja Kinnunen.
Kinnunen ohjasi koulutuksissa soveltavan taiteen prosessin, jossa
hän yhdisti nukketeatterin ja liikeimprovisaation elementtejä. Toiminnallisen osuuden jälkeen kuultiin (Kinnusen) omia havaintoja, kokemuksia ja oivalluksia vertaisohjaajana toimimisesta. Tämä
koettiin mielekkääksi ja merkitykselliseksi kaikissa koulutusryhmissä. Suosittelemme vahvasti jo valmistuneen Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaajan vierailua koulutuksessa. Kokemuksemme mukaan käytännön esimerkit rohkaisevat koulutukseen osallistujia ja
antavat toivoa: ehkä minäkin uskallan ohjata.
Seuraavissa luvuissa kolme Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaajaa kertoo, mitä vertaisuus merkitsee heille. Kirjoituksissa pohditaan
myös, onko vertaisuuden löytäminen ryhmän kanssa tavoiteltava
asia, ja tuoko se jotain erityistä ryhmätoimintaan.
“Toivon, että viestinä olisi muillekin uskaltaa päästää irti omista
pään sisäisistä rajoituksista ja vain rohkeasti kokeilla erilaisia tapoja ilmaista itseään. Ei ole oikeaa ja väärää, on vain oma tapa
uskaltaa, yrittää ja tehdä. Haluan oman tavisesimerkin voimin
kannustaa ihmisiä kokeilemaan taiteentekemistä eri muodoissa.
Kaikkea ei tarvitse ottaa niin vakavasti. Ei edes taidetta.” LuontoSi
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4.6 Pohdinnat vertaisuudesta
4.6.1 Vertaisuus ja ryhmän ohjaaminen
Aiemmin en ole tietoisesti tutkaillut ohjaamista vertaisuuden näkökulmasta. Koen, että vertaisuuteen liittyvät arvot ovat kuitenkin olleet hiljaisesti ja kasvavasti läsnä kohtaamisissani ja ihmissuhteissani sekä arjessa että työssä. Mitä enemmän olen kohdannut elämässä
haasteellisia tilanteita ja vaiheita, mennyt niiden läpi räpiköiden, lamaantuen tai rohkeasti kasvun energialla, sitä enemmän minussa on
vahvistunut käsitys, että jokaisen ihmisyyttä tulee kunnioittaa. Sekä
omaa että toisten. Ei voi tietää, millaisia asioita toinen on kokenut
ja kokee tällä hetkellä. Voi kysyä, kuunnella, olla läsnä ja jakaa kokemuksia. Ihmiseltä ihmiselle. Tämän koen omalla kohdallani olevan
vertaisuuden lähtökohta myös ohjaamisessa.
En ole ollut kaikille avoin vaikka omasta perhetaustastani ja historiastani, koska olen itse halunnut kokea vapautta nähdä itseni toisin, ilman tarinaa, joka ei välttämättä liity tähän hetkeen, ja jonka
voi periaatteessa luoda uudelleen vähän eri näkökulmasta. Kuitenkin
elämänhistoria on jatkuvasti läsnä tuoden mausteita ja haasteita.
Kaikkea ei tarvitse selittää auki.
On mielestäni hyvä tunnustella luottamusta itsessään – kuinka avoin
haluan olla, ja mikä tuntuu minusta hyvältä ja oikealta kullakin hetkellä. Ohjaajana on hyvä olla tietoinen omista rajoistaan ja kunnioittaa niitä. Sitä kautta kunnioitan myös ryhmään osallistujien rajoja
ja tarpeita.
Minua liikuttivat ja hämmensivät artikkelit Sospedin kulttuuripajoista. Vertaisohjaajat kertoivat hyvin avoimesti omia tarinoitaan, ja ne
koskettivat. Mietin samalla omaa elämänhistoriaani ja siihen liittyviä
kipuja ja hankaluuksia sekä niiden paranemisia. Mietin, kuinka valmis olen itse jakamaan tarinaani, onko se tarpeellista ja edellyttääkö
vertaisuuden toteutuminen sitä, että oma tarinani tulee kuuluviin.
Vertaisuus voi toteutua monilla muillakin tavoin. Esimerkiksi toiminnan kautta voi tulla tilanteita, joissa voin vertaisena tuoda esiin
mahdollisuuksia päästä yli haasteista. Toki voin kertoa myös omista
kokemuksistani elämässä. Vertaisena on tärkeää myös olla armol-
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linen omien haasteiden ja kipuilujen suhteen. Asennoituminen itseen heijastuu myös siihen, miten toisiin suhtautuu. Ohjaajana koen
tärkeäksi, ettei erityisyyttä alleviivata, mutta ymmärrys ja empatia
ovat toiminnassa hiljaisena tietona, kuten Taiteen Sulattamon periaatteissa on ehdotettu. Hiljaista tietoa voin käyttää ohjaamisessa
myös ryhmän tarpeiden tunnistamisessa ja kuuntelemisessa.
Ohjaajana haluan olla sensitiivinen ja kuulla, mitä ryhmäläisissä tapahtuu sikäli kun se on mahdollista. Toisaalta en halua erityisherkkänä kuitenkaan hukkua siihen, mitä kaikkea tilanteessa herää, vaan
kannatella omalta osaltani ryhmää. Tässä auttaa varmaan se, että
toiminta on huolellisesti suunniteltua, mutta joustavaa. Toiminnan
sisällön ja toteuttamisen kautta on mahdollista luoda vastavuoroisuutta, jossa jokainen pääsee aktiivisesti osallistumaan sillä tavoin
kuin haluaa. Mietin, miten ohjaajana edistän tasa-arvoisuuden toteutumista ryhmissä. Vertaisuuden näkökulmasta on hyvä luoda kaikille tilaa osallistua. Olipa kyseessä vertaisryhmä tai mikä tahansa
muu ryhmä, on tasa-arvoisuuden toteutuminen mielestäni tärkeää.
Onko vertaisuuden löytäminen ryhmän kanssa tavoiteltava asia?
Vaikkei kyseessä olisi varsinaisesti vertaisryhmä, on vertaisuuden
löytäminen ryhmän ja siinä viihtymisen kannalta rakentavaa. Vertaisuus tuo tasa-arvoa ja ihmisyyden eri ulottuvuuksia esiin, luo tilaa kasvaa siinä, missä nyt on. Vertaisuus lähtökohtana rohkaisee
ryhmäläisiä avoimuuteen ja toinen toistensa tukemiseen, kun tulee
haasteita. Myös ryhmänohjaaja asettuu siinä kanssakulkijaksi, joka
tekee mahdolliseksi ryhmän toiminnan.
Moni on vertaisryhmän kautta löytänyt mielekästä ja vahvistavaa tekemistä, yhteyttä itseen ja toisiin ja voimaantunut yhteisössä toimimisen kautta. Olen itsekin osallistunut vertaisryhmiin, mutta ne ovat
olleet keskusteluun keskittyviä, vähemmän toiminnallisia ryhmiä.
Olen innoissani tästä fokuksesta, jossa osallisuus toteutuu aktiivisen toiminnan kautta, soveltavan taiteen keinoin. Näen tässä sekä
ryhmäläisille että ohjaajalle valtavasti mahdollisuuksia saada luovaa
potentiaalia käyttöön ja sitä kautta löytää paljon hyvää ja rikastuttavaa elämään.
TanssivaPuu
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4.6.2 Mitä vertaisuus tuo omaan
ohjaamiseen?
Minulle vertaisuus on ollut vertaisryhmiin osallistumista, etsivää
työtä, vertaisvuoroja terveysneuvontapisteillä, hankkeissa työskentelyä ja erilaisiin koulutuksiin osallistumista. Erilaisten ihmisten ja
elämäntilanteiden kohtaaminen ja ymmärryksen lisääntyminen on
vertaisuudessa kaikkein antoisinta. Olen aina onnellinen, kun pystyn neuvomaan ihmisiä eteenpäin oman kokemustiedon kautta; kun
pystyn jakamaan hiljaista tietoa sitä tarvitseville. Kohtaaminen on
vertaisuudessa mielestäni kaikkein tärkeintä, koska kaikki meistä
haluavat tulla nähdyksi ja kuulluksi.
Ryhmänohjaajan rooli tuo vertaisuuteen uuden näkökulman. Koska fokus on ryhmän toiminnassa ja tavoitteissa, ryhmänohjaajana
vertainen ei voi yhtä aktiivisesti tuoda hiljaista tietoa esille kuin silloin, jos toimisi tukena yksittäiselle henkilölle. Vertainen voi kuitenkin upottaa hiljaista tietoa esimerkiksi harjoitteisiin tai laajemmin
koko ryhmän toiminnan perustavoitteeksi. Tätä juuri vertaisuus tuo
omaan ohjaamiseen lisää. Vertaisuudesta voin ammentaa luovaa
inspiraatiota ryhmään.
Jos vertainen on itse käynyt esimerkiksi terapiaa, hän voi soveltaa
terapiassa oppimiaan tehtäviä ryhmän harjoitteiksi lisäämällä tehtäviin ripauksen omaa luovuutta. Vertainen voi rohkaista ryhmäläisiä
ammentamaan omista kokemuksista inspiraatiota harjoituksiin, vertainen voi jakaa omia kokemuksiaan ryhmäläisten kannustamiseksi
ja vertainen voi antaa samaistuttavampaa tukea kuin ammattilainen. Tätä taustaa vasten näen, että vertainen on ohjaajan roolissaan
ennen kaikkea motivoija ja kanssatutkija enemmän kuin auktoriteetti ja opettaja. Vertaisohjaaja motivoi kokemuksensa kautta, tutkii
maailmaa omista lähtökohdistaan, joilla innostaa muutkin tutkimaan
näkemyksiään ympäristöstään.
Voiko vertainen olla auktoriteetti? Kun auktoriteetti käsitetään esimerkiksi virkana, kuten lääkäri tai sosiaalityöntekijä, niin mielestäni
vertainen ei ole tässä mielessä auktoriteetti. Vertaisen ei tarvitse
esittää olevansa opettaja tai viranomainen, joka behavioristisesti jakelee käskyjä ylhäältä. Vertaisohjaaja on yksi ryhmäläisistä; samalla
viivalla muiden kanssa. Ohjaajaksi hänet tekee halu ohjata ryhmää,
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ja vertaisena hän pystyy samaistumaan ryhmäläisiin paremmin kuin
jos ohjaajana toimii selkeästi auktoriteetin omaava henkilö. Juuri
tämä vertaisuudessa on erilaista. Ohjaajan ei tarvitse yrittää esittää
auktoriteettia. Ryhmän kunnioitus vertaisohjaajaa kohtaan muodostuu mielestäni juuri siitä, että hän on helpommin lähestyttävä.
Auktoriteetti voi mielestäni tarkoittaa myös sitä, että ohjaaja onnistuu omalla esiintymisellään, käytöksellään ja päätöksillään luomaan
ryhmään luottamusta ja niin turvallisen ilmapiirin, että ryhmäläiset
eivät halua ryhmään turhia konflikteja. Vaikka ohjaaja on vertainen,
hänellä on vastuu ryhmän ylläpitämisestä. Ohjaajan on osattava pitää kuria tarvittaessa, jotta ryhmän tehtävä toteutuu. Mitä paremmin ohjaaja osaa puuttua ryhmän ongelmatilanteisiin, sitä parempi
auktoriteetti hänelle muodostuu. Näkisin, että auktoriteetin saavuttamiseksi vertaisen ei tarvitse esittää kenraalia. Riittää, että osaa
puuttua ongelmatilanteisiin mahdollisimman rauhallisesti.
Ryhmälle on aina hyvä luoda säännöt, jotka sinetöidään ryhmän
kanssa yhteisesti ensimmäisellä tapaamiskerralla. Sääntöihin vetoaminen on myös eräänlaista kollektiivisen auktoriteetin käyttöä.
Vaikka vertaisuus tuo ohjaajalle paljon hyviä etuja, se tuo myös
joitakin hankalia piirteitä ohjaamiseen. Minä olen havainnut omassa toiminnassani kaksi merkittävää sudenkuoppaa. Ensimmäinen
on ammattilaisen esittäminen. Vaikka harjoite perustuisi terapiassa käytettyihin tehtäviin, vaikka se olisi löytynyt teatterikorkeakoulun luentoprujuista tai sen toimivuudesta olisi löytynyt tieteellistä näyttöä, se ei vielä tee vertaisesta psykologia, teatteriohjaajaa
tai tutkijaa. Ammattilaisen harhaan ei mielestäni saa astua, koska
siinä saattaa pahimmassa tapauksessa tehdä enemmän vahinkoa
kuin hyvää. Pyrin siihen, että autan ihmisiä juuri sen verran kuin
osaan.
Toinen sudenkuoppa itselläni on liika neuvominen ja omaan tarinaani
takertuminen. Vaikka vertaisryhmässä ryhmäläiset omaavat enemmän tai vähemmän samanlaisia kokemuksia jostain asiasta, jokainen
on elänyt oman ainutlaatuisen elämänsä, josta ei voi etukäteen tietää mitään. Jakamalla liikaa omia vertaistarinoita ohjaaja voi viedä
turhaan kaikkien aikaa, eikä ryhmä etene kohti tavoitetta. Ainakaan
soveltavan taiteen ryhmänohjaustilanne ei ole varsinainen vertaistu52

kitilanne. Jos ryhmäläisellä on selkeä tarve tulla kuulluksi, ohjaaja voi
aina ehdottaa, että asiaan voidaan palata ryhmän jälkeen tai tauolla.
Se, onko vertaisuuden löytäminen ryhmän kanssa tavoiteltava asia,
riippuu aina ryhmästä ja sen tavoitteesta. Tämän kurssin osallistujat valmistuvat kaikki Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaajiksi,
joten jo tämän kuullessaan tuleville ryhmäläisillemme on muodostunut tietynlainen kuva ryhmästä ja sen ohjaajasta. Joillekin saattaa
olla tärkeää se, että ohjaaja on vertainen. Ohjaaja voi omalla käytöksellään myös vaikuttaa siihen, miten paljon vertaisuus on läsnä
ryhmässä. Ohjaajan vertaisuus voi näkyä siinä, että myös hän osallistuu harjoituksiin. Vertaisuus voi myös olla näkyvämpää, jos jokin
harjoite tai ryhmän perustehtävä sitä vaatii. Minusta vertaisuus tuo
ryhmään oman erityispiirteensä. Minä olen ainakin itse kokenut, että
ammattilaisen vetämässä ryhmässä ryhmäläisten ja ohjaajan välillä
on aina läsnä pieni roolijaosta johtuva jännite, vaikka ohjaaja olisi
miten pätevä ja mukava tahansa. Samanlaista jännitettä ei mielestäni ole vertaisohjaajan ja ryhmäläisten välillä, ja tämä tuo vapautta
omaan ohjaamiseen.
Outi

4.6.3 Vertaisuus ja ryhmä
Pohdin ohjaajan vertaisuutta kahden ääripään kautta, jotta voin
hahmottaa oman ohjaamiseni luonnetta. Toisessa päässä ohjaajan
omat vertaiskokemukset ovat suorastaan edellytys vertaisryhmänohjaajaksi ryhtymisessä. Toisessa päässä vertaisuuden taso voi olla
varsin matala, eikä ohjaajaa ja ryhmäläisiä selkeästi yhdistä sairaus,
riippuvuus tai trauma. Vertaisuus liittyy ryhmän tavoitteisiin ja näkyy ohjaajan tavassa ohjata ihmisiä sekä kohdata harjoitteiden nostamia tuntoja.

Vertaisuus olennaisena osana ohjaajuutta
Vertaisuus tuo ohjaamiseen oman lisänsä varsinkin ongelmanratkaisuun painottuvissa ryhmissä. Ryhmäläisten on helpompi samaistua
vetäjään, joka on kokenut samoja asioita. Samojen tai samankaltaisten asioiden kokeminen tuo varmasti ohjaajalle syvempää asiatietoa, ymmärrystä ja empatiaa muita vastaavassa tilanteessa olevia
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kohtaan. Omien kokemusten kautta on ehkä helpompi ymmärtää
ryhmäläisten syviä pelkoja, erityiskysymyksiä ja esille nousevia tunteita. Myös intohimo ja palo asioiden selvittämiseen voi olla suurempi, jos ohjaajalla on omia intressejä esimerkiksi vakavasti sairaan
lapsen hoitoon liittyvissä asioissa. Toisaalta liiallisessa intohimoisuudessa voi olla vaaransa, jos objektiivisuus kärsii.
Ohjaajan omasta selviytymistarinasta voi saada esimerkkejä ryhmäläisille. Omiin kokemuksiin voi kannustus- tai esimerkkimielessä
viitata eri tilanteissa, mutta ohjaajan tarina ei saa dominoida. Ohjaajan täytyy käsitellä omat kokemuksensa ennen kuin hän pystyy ohjaamaan muita ja kohtaamaan samankaltaiset kokemukset tilanteen
vaatimalla rauhallisuudella.
Näkisin, että oma vertaiskokemus on erityisen tärkeä, kun kyseessä
ovat vakavat ongelmat, kuten mielenterveysongelmat, riippuvuudet,
traumaattiset tapahtumat tai joko itseä tai läheisiä koskevat vakavat
sairaudet. Näissä ryhmissä tarvitaan ehdottomasti myös ammattiosaamista ja tukea ryhmän vetäjälle, jotta ryhmän työskentely on
turvallista ja tavoitteellista. Vetäjälle suunnattu tuki voi olla koulutusta, työnohjausta tai valmiita malleja ryhmien vetämiseen. En
usko olevani oikea ihminen tällaisiin ryhmiin.

Löyhempi yhteys vetäjän ja ryhmän vertaisuuden välillä
Yhdessäolo- ja aktiviteettiryhmien jäseniä ja ohjaajaa voi yhdistää
löyhempi sidos. Vaikka ryhmällä ei ole selkeää yhteistä nimittäjää,
heitä ja ohjaajaa voi yhdistää halu työskennellä tai harrastaa tavoitteellisesti ja tasavertaisina jäseninä jonkin yhteisesti kiinnostavan asian parissa. Ohjaaja on ehkä itse saanut vaikeissa tilanteissa
apua vaikkapa luovista harjoituksista, ja omasta kokemuksesta voi
syntyä halu kannustaa muita samalle tielle. Ero tavallisiin harrastusryhmiin tulee eniten esille siinä, että vertaistukihenkisissä ryhmissä
vaihdetaan ajatuksia ja jaetaan kokemuksia esimerkiksi harjoitusten
jälkeen tai ryhmän lopuksi. Ryhmän luonne selviää toiminnan ja tavoitteiden kuvauksesta.
Jos tavallisessa tanssiryhmässä luvataan opettaa tanssiaskelia, vertaistukityyppinen ryhmä painottuukin vaikkapa omien rajojen kokeilemiseen ja tunteiden tutkailemiseen tanssin kautta. Tiukkojen
ohjeiden sijaan vetäjän kannattaa antaa tilaa myös ryhmäläisten va54

paalle ilmaisulle. Lisäksi ohjaajan täytyy antaa ryhmäläisille palaute- ja jakamistuokioita kuitenkaan sortumatta ”terapointiin”, johon
hänellä ei ole valmiuksia.
Uskoisin, että ammattitaitoinen, elämää nähnyt ja perusolemukseltaan empaattinen ryhmänohjaaja voi myös ilman varsinaista vertaisuutta luoda turvallisen tilan, jossa ryhmäläiset voivat käsitellä
myös harjoitteiden tai työskentelyn mahdollisesti esiin nostamia
tuntemuksia ja erityiskysymyksiä. Vertaistukiryhmään ei ole tarkoitus tulla vain viettämään aikaa vaan työskentelemään ja toimimaan.
Siksi jakamishetkistä huolimatta ohjaaja vie työskentelyä eteenpäin
tavoitteiden mukaisesti.
Ryhmän tavoitteet voivat olla monenlaisia, esimerkiksi oppiminen,
sosiaaliset kontaktit, ihmisten kohtaaminen, itsetuntemus tai tunteiden purkaminen. Itsetutkiskelua ja tunteita houkutellaan esiin luovuuteen tai itseilmaisuun liittyvillä harjoitteilla.
Uskoisin tämän mallin toimivan, kun vertaisryhmistä haetaan voimaantumista, yhteisöllisyyttä, ystävyyttä tai ylipäätään iloa ja virkistystä perusarjen ulkopuolelta. Vaikka ihmisellä ei olisi varsinaisia sairauksia tai traumoja, arki voi olla tylsää tai jopa lannistavaa.
Silloin oman vertaisryhmän ”henkisen kodin” löytäminen voi auttaa
jaksamaan ja antaa uusia voimavaroja.
Omanlaisten ihmisten ja oman heimon löytyminen voi olla henkireikä ja pelastus tilanteessa, jossa lähiympäristö ei tue esimerkiksi
luovuutta tai itsensä kehittämistä. Ryhmän kautta voi rakentua uusi
identiteetti esimerkiksi luovuuteen ja kohtaamiseen kykenevänä ihmisenä. Ohjaaja ja ryhmä voivat toimia vertaistukiryhmänä ilman,
että ryhmää nimitetään sellaiseksi.

Oma vertaisuuteni ohjaajana
Oma vertaisuuteni täytyy hakea tuon kevyemmän vertaisuuden
kautta. Sisäinen motivaatio ryhmien ohjaamiseen nousee omista kokemuksistani. Olen ikionnellinen, kun olen löytänyt osallisuuteen ja
luovaan ilmaisuun liittyviä harrastuksia, joita taiteen ammattilaiset
ovat vetäneet. Nämä harjoitukset ovat tuoneet iloa ja keveyttä elämään antamalla mahdollisuuden kokeilla itseilmaisua. Ne ovat myös
auttaneet vapautumaan ja pääsemään yli luovuuteen liittyvästä ar55

kuudesta ja peloista. Nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi tuleminen
on auttanut peilaamaan omaa identiteettiä. Tätä samaa tasavertaisuuden kokemusta ja matalan kynnyksen osallistumisen mahdollisuutta haluaisin välittää eteenpäin.
Toivon, että viestinä olisi muillekin uskaltaa päästää irti omista pään
sisäisistä rajoituksista ja vain rohkeasti kokeilla erilaisia tapoja ilmaista itseään. Ei ole oikeaa ja väärää, on vain oma tapa uskaltaa,
yrittää ja tehdä. Haluan oman tavisesimerkin voimin kannustaa ihmisiä kokeilemaan taiteen tekemistä eri muodoissa. Kaikkea ei tarvitse ottaa niin vakavasti. Ei edes taidetta.
Toivon, että osallistujat löytäisivät ryhmästä jonkinlaisen henkisen
kodin, henkisen heimon tai ainakin henkireiän arjen keskelle. Hyväksyvien kanssaihmisten ryhmässä voi tulla nähdyksi ja kuulluksi
omana itsenään ilman vaatimuksia. Mielestäni yksi ryhmänohjaajan
tärkeimmistä tehtävistä on tasavertaisen, sallivan, kannustavan ja
turvallisen ilmapiirin luominen, jotta osallistujat rentoutuisivat ja
voisivat tutkailla harjoitusten avulla taitojaan ja peilata tuntojaan
omassa tahdissaan. Tekeminen on silti tavoitteellista, eikä ole tarkoitus jäädä vellomaan. Pienikin hengähdystystauko, kannustus ja ilon
kokemus voivat tehdä ihmeitä raskaissa ja lannistavissa elämäntilanteissa. Ryhmä voi tarjota ihmisen kokoista vertaistukea olematta
varsinaista terapiaa.
LuontoSi
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5.1 Toipumisorientaatio –
recovery
Mikaela Mansikkala
Kulttuurin Verso -hankkeessa kehitetty soveltavan taiteen koulutusmalli nojaa vahvasti toipumisorientaation viitekehykseen (recovery).
Nordlingin ja Rissasen (2020, 4) mukaan tässä ajattelun ja toiminnan viitekehyksessä painottuvat voimavarat, osallisuus, toivo, merkityksellisyys ja positiivinen mielenterveys.
Suomeen 2010-luvulla rantautunut toipumisorientaatio on tarkoitettu ennen kaikkea mielenterveystyöhön. Viitekehyksen juuret ovat
1950-luvun USA:ssa, Vermontin kuntoutusprojektissa, jossa ohjaavana ajatuksena oli kysyä skitsofreniapotilaalta: mitä hän tarvitsee päästäkseen sairaalasta pois. (Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2021a, 4).
1960–70-luvuilla aktivistit nostivat esiin erityisryhmien poljetut ihmisoikeudet. Vaadittiin, että yhteiskunnassa tunnustettaisiin psykiatrisista häiriöistä kärsivien sortaminen ja syrjintä. Kritiikki kohdistui ennen kaikkea hoitoon liittyviin olosuhteisiin ja vallankäyttöön.
1990-luvulla Bostonin yliopiston psykiatrisen kuntoutuskeskuksen
johtaja William Anthony alkoi kehittää uutta henkilökohtaiseen toipumiseen perustuvaa kuntoutusmallia. (Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2021a, 4).
Toipumisorientaatio on vaikuttava vaihtoehto perinteiselle mielenterveys- kuntoutukselle. Toipuminen ei tarkoita paranemista (vrt. perinteinen lääketiede) eikä paluuta aikaan ennen sairastumista vaan
uuden itselle merkityksellisen elämän luomista.
Toipumisorientaatiomallin lähestymistapa nojautuu kahteen ajatukselliseen tukipilariin. Ensinnäkin ymmärrykseen siitä, että jokainen
meistä on erityislaatuinen yksilö. Jokaisella meistä on oikeus omaan
tiehen kohti mielen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kokemista.
Toiseksi huomioidaan elämän monimutkaisuus: mielen hyvinvointiin
vaikuttavat muun muassa biologiset, sosiaaliset, ekonomiset, kulttuuriset ja henkiset tekijät. Kokemus kokonaisvaltaisesta hyvinvoin58

nista ja elämän merkityksellisyydestä on siis näiden erilaisten tekijöiden summa. Toipumisorientaation viitekehyksessä arvostetaan
yksilön vahvuuksia ja kokemuksia.
Johtoajatuksena on, että jokainen ihminen tulisi kohdata arvokkuudella ja kunnioituksella. (Mental Health Commission of Canada, 4).
Toipumisorientaatio on aktiivista toimijuutta ja vastuunottoa omasta elämästä. “Motivaation ja toipumisen perässä on turha juosta,
ne molemmat toteutuvat itsestään mielekkään elämän ja toiminnan
seurauksena.” (Suomen sosiaalipsykiatristen yhteisöjen keskusliitto
2021b, 4).
Toipumisorientaation viitekehyksessä painopiste on toivon löytämisessä, mahdollisuuksien etsimisessä ja omien vahvuuksien näkyväksi tekemisessä. Se ei tarkoita “paranemista” oireettomaksi, vaan
mahdollisuutta elää mielekästä ja merkityksellistä elämää sairaudesta ja sen oireista huolimatta. (Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
2021a, 6). Se on osallisuuden kokemuksen vahvistamista ja henkilökohtaisen vastuun lisäämistä. Toipuminen on mahdollista kaikille.
Toivo stimuloi toipumista. Toipumisorientaatio on perimmäiseltä tasoltaan siis toivon luomista. Se on myös uskoa ja luottamusta tulevaisuuteen.
Me Kulttuurin Verso -hankkeessa uskomme jokaisessa ihmisessä
olevaan valtavaan potentiaaliin. Jokainen elämä on arvokas ja merkityksellinen sellaisena kuin se on. Uskomme tekemisen voimaan ja
haluamme vahvistaa elämän tarkoituksellisuuden kokemusta soveltavan taiteen keinoin. Hankkeen päätavoitteena oli mielenterveystoipujien osallisuuden ja merkityksellisyyden kokemuksen vahvistaminen. Tavoite tukee näin toipumisorientaatiokulttuuria.
Kehitetty Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaaja -koulutus pyrkii
aktivoimaan osallistujien luovuutta ja kehittäjyyttä. Oppimisprosessi tapahtuu kokemuksellisesti ja vuorovaikutuksessa toisten kanssa.
Koulutusmallissa korostuvat itsensä johtaminen, toimijuus ja jaettu
asiantuntijuus. Jokainen kehittää oman näköistä soveltavan taiteen
toimintaa, jota sitten testataan käytännössä. Koulutuksessa painotetaan myös rakentavaa, yksilön vahvuuksia ja voimavaroja korostavaa palautekulttuuria. Hankkeen kehittämän koulutusmallin oppimiskäsitys siis tukee toipumisorientaation viitekehystä vahvasti.
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5.2 Oppimiskäsitys
Jenni Hoppi
Eri aikoina on ollut erilaisia käsityksiä siitä, kuinka ihminen oppii, ja
miten opetus kannattaa järjestää, jotta oppimista tapahtuisi. Vaikka
suurin osa meistä ei ole elänyt aikaa, jolloin esimerkiksi behaviorismi
oli muodissa, vanhat käsitykset elävät meissä edelleen. Siksi Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaaja -koulutus aloitetaan avaamalla
oppimiskäsitysten historiaa.
Hallintakeskeisessä opettamisen kulttuurissa, johon kuuluu menneisyydessä käytössä ollut behavioristinen suuntaus, opittava asia
ymmärretään osista rakentuvaksi kokonaisuudeksi, joka sitten pilkotaan yksinkertaisiin osiin. Oppiminen perustuu vahvistamiseen,
välittömään palautteeseen ja toistoon. Opettaja viitoittaa tien ja on
vastuussa siitä, että sitä seurataan. Taustalla on oletus, että ihminen pyrkii suorittamaan hänelle annetut tehtävät. Behavioristinen
oppimiskäsitys alkoi väistyä kehityksen tieltä toisen maailmansodan
jälkeen. (Rauste-von Wright, von Wright & Soini 2003,148–149).
Maailmansotien jälkeisessä konstruktivistisessa opettamisen kulttuurissa pyrittiin luomaan oppimisympäristö, joka tarjoaa oppijalle
ongelmia, keinoja, ohjausta ja tukea ongelman ratkaisuun ja oppimiseen. Taustalla on oletus, että ihminen pyrkii etsimään syitä ja seurauksia, pyrkii ymmärtämään maailmaa. (Rauste-von Wright, von
Wright & Soini 2003, 163–167).
Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaaja -koulutuksen toiminnallisuus, prosessikeskeisyys ja osallistujan vahvuudet ja voimavarat
huomioiva lähestymistapa pohjautuu konstruktivistiseen ja sosiokulttuuriseen oppimiskäsitykseen sekä vertaisoppimiseen, joita molempia käsitellään myöhemmin tässä luvussa.

Konstruktivistinen oppimiskäsitys
Konstruktivistisen oppimiskäsityksen keskeinen ajatus on, että oppija rakentaa tiedon uudelleen, se ei siis siirry opettajalta oppijalle.
Oppijan aikaisemmat tiedot ja kokemukset määrittävät hyvin paljon
sitä, mitä opitaan. Ymmärryksen lisääntyessä tieto alkaa yhdistyä
uudeksi tiedoksi aiemmin opitun kanssa. Oppiminen on prosessi,
jossa olennaista on, että oppija kiinnostuu kysymään, kokeilemaan
ja ratkaisemaan ongelmia ja alkaa sitä kautta ymmärtää uutta tie60

toa. Opiskelu on tavoitteellista. Oppijan oma aktiivisuus ja motivaatio ovat keskeisessä asemassa oppimisen kannalta, opettaja ohjaa
ja tukee oppimisprosessia. Oppiminen on aina yksilöllinen ja jatkuva
prosessi. Asioiden ulkoa opettelun sijaan pyritään syvälliseen ymmärrykseen. Huomiota kiinnitetään tiedon soveltamiseen käytännössä, ja omaa oppimista tukee asioiden pohtiminen muiden kanssa.
(Rauste-von Wright, von Wright & Soini 2003, 164–170).

Sosiokulttuurinen oppimiskäsitys ja vertaisoppiminen
Siihen, miten ihmiset oppivat, ei varmasti tulla löytämään lopullista
vastausta. Oppimista ei voida pelkistää tekniikaksi tai menetelmäksi.
Oppimista, tiedon siirtymistä, tapahtuu kaikilla elämän osa-alueilla
ihmisten välisen vuorovaikutuksen seurauksena.
Sosiokulttuurisen oppimiskäsityksen mukaan oppimista ja tiedon rakentumista tapahtuu kielellisen ja fyysisen toiminnan kautta sosiaalisissa tilanteissa. Kukaan ei ole “tyhjä taulu”, vaan jokainen tuo
tilanteeseen mukanaan sekä oman historiansa että oman kansakuntansa historian ja kulttuurin, jotka vaikuttavat oppijaan ja oppimiseen. Myös oppimisympäristöllä ja fyysisillä olosuhteilla on merkitystä oppimisen kannalta, sillä ihminen oppii toimimaan ympäristössään
tavalla, jonka se sallii ja johon se kannustaa. Ihminen on jatkuvasti
vuorovaikutuksessa ympärillä olevien ihmisten lisäksi myös fyysisen
ympäristönsä kanssa, ja oppimista tapahtuu kaikissa tilanteissa, ei
vain oppimiseen tarkoitetussa opetustilanteessa. (Rannisto 2010, 7).
Tätä sosiokulttuurista oppimiskäsitystä toteutetaan Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaaja -koulutuksessa painottamalla oppijassa
jo olevaa potentiaalia ja osaamista, jota kannustetaan tuomaan ryhmän käyttöön.
Koulutuksessa on vertaisoppimisesta nouseva ajatus, jonka mukaan
oppija voi aktiivisen keskustelun kautta saavuttaa syvempää kognitiivista hyötyä kuin olisi itsenäisesti työskennellessään saavuttanut.
(Rannisto 2010, 9–12).
Vertaisoppimisen perustana pidetään joustavaa, turvallista ja yhteisöllistä ilmapiiriä, jossa vapaata ajatustenvaihtoa, ei-kilpailullisuutta, yksilöiden ja heidän ajatuksiensa kunnioittamista sekä suvaitsevaisuutta pidetään tärkeinä. Vertaisoppimisen toteutumiseksi
koulutuskokonaisuuden täytyy olla huolellisesti suunniteltu, tehtävien oppijoiden taitotasoa vastaavia ja tarpeeksi haastavia, ongelmanratkaisutaitoja vaativia. Opiskelijaryhmän on hyvä koostua
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erilaisista ihmisistä. Erilaiset näkökulmat ja taitotasot rikastavat ryhmässä oppimista sekä haastavat ryhmää eteenpäin oppimisen tiellä.
Kannustavan ilmapiirin on tarkoitus tuoda oppijoiden erityispiirteet
ja osaaminen esille sekä ryhmän että yksilön hyödyksi. (Rannisto
2010, 9–12). Aktiivinen osallistuminen ja jaettu asiantuntijuus on
vertaisoppimisen perusta ja Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaaja -koulutuksen onnistumisen edellytys.
Opettaja on sosiokulttuurisen oppimiskäsityksen mukaan enemmänkin oppijoiden ohjaaja ja mentori kuin auktoriteetti. Jaetun asiantuntijuuden kulttuurissa tavoitteena on auttaa oppijaa tutkimaan itse, ja
yksi opettajan tärkeimmistä tehtävistä on oppimisen oikea-aikainen
tukeminen ja toiminnan hyvä suunnittelu.

Pohdintaa koulutuksen oppimiskäsityksestä ja siihen
suhtautumisesta
Jostain syystä asetelma, jossa opettaja puhuu, ja oppija ottaa vastaan kuuntelemalla, on edelleen tänä päivänä ainakin ihmisten mielikuvissa se “oikea” opiskelutapa. Vaikuttaa siltä, että toiminnallisuus
koetaan yleisellä tasolla hyvänä oppimistapana, mutta ehkä kuitenkin lähinnä hyvänä mausteena: sitä ei uskalleta pitää varsinaisena
oppimismenetelmänä. Tämä mielikuva syntyi keskustellessa kollegoiden kanssa, korkeakoulujen pääasiallisiin opetusmetodeihin tutustuttaessa ja kuunnellessa ihmisten käsityksiä siitä, mitä opiskelu
tai ns. “oikea” oppiminen tai opiskelu on.
Saman havainnon teimme myös Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaaja -koulutuksen aikana, kun osa osallistujista kysyi luentojen
perään. Lisäksi moni koki toiminnallisesti soveltavan taiteen keinoin
etenevän koulutuksen uudenlaiseksi ja hyvin erilaiseksi koulutukseksi kuin mihin oli aiemmin osallistunut. Aluksi koulutusryhmissä
oli myös joitakin epäilyjä, voiko ei-perinteinen oppimistapa toimia
oikeasti. Näimme tarpeelliseksi käsitellä koulutuksen oppimiskäsitystä koulutuksen alussa erikseen ryhmätehtävän muodossa. Tämä
osoittautui hyväksi ja tarpeelliseksi koulutukseen sitoutumisen ja
opiskelutapaan motivoitumisen kannalta.
Ne oppijat, jotka olivat kokeneet aiemman luentopainotteisen opiskelun raskaaksi ja jopa mahdottomaksi, motivoituivat opiskeluun
koulutuksen aikana. Ne oppijat, joilla oli vahva akateeminen tausta
ja jotka olivat aiemmin menestyneet luentotyyppisessä opiskelussa, olivat motivoituneita osallistumaan koulutukseen ja kokivat saaneensa koulutuksesta irti asioita, joita olivat tulleet hakemaan.
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SOVELTAVAN TAITEEN
VERTAISRYHMÄNOHJAAJA
-KOULUTUSMALLI
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6.1 Toiminnallinen soveltavan
taiteen keinoin etenevä
koulutusmalli
Jenni Hoppi ja Mikaela Mansikkala

Koulutuksen tavoite
Tavoitteena on kouluttaa Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaaja,
joka osaa suunnitella ja toteuttaa vertaisryhmätoimintaa turvallisesti hyödyntäen itseään kiinnostavaa ja inspiroivaa soveltavaa taidetta. Tavoitteena on löytää omat vahvuudet ja voimavarat ohjaajana
ja hyödyntää niitä ryhmätoiminnan suunnittelussa ja ohjaamisessa.

Koulutussuunnitelma
Koulutus koostuu neljästä laajemmasta osa-alueesta: ryhmän ohjaaminen, soveltava taide, oman ohjaussuunnitelman kehittäminen
ja testaaminen sekä käytännön harjoittelu vertaistyönohjauksineen.
Koulutus on 18 koulutuspäivän prosessi, johon sisältyvät päiväkohtaiset tavoitteet, esimerkkiharjoitus sisällöstä ja päiväkohtainen kysymys työpäiväkirjassa.

Oppimiskäsitys
Koulutuksen pohjalla on konstruktivistinen ja sosiokulttuurinen oppimiskäsitys sekä vertaisoppiminen (ks. luku 5.2). Koulutus etenee
soveltavan taiteen menetelmin toiminnan kautta. Toiminta koostuu ryhmä- tai yksilötehtävistä, jotka sisältävät ryhmässä tehtävän
osuuden. Tietoa luodaan yhdessä tekemällä, tutkimalla ja kokeilemalla. Koulutussuunnitelma antaa lähdeaineiston ja kehyksen, jonka
pohjalta ryhmä alkaa työskennellä, jakaa asiantuntijuutta toisilleen
ja löytää omia vahvuuksiaan ja voimavarojaan Soveltavan taiteen
vertaisryhmänohjaajina. Soveltavan taiteen keinoin tapahtuva ryhmäytyminen ja ryhmän yhdessä luomat säännöt mahdollistavat luottamuksen syntymisen, jolloin tasavertainen, kunnioittava ja turvallinen ilmapiiri on saavutettavissa. Tämä luo mahdollisuuden jaettuun
asiantuntijuuteen.
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Palautteenantokulttuuri
Koulutuksen palautteenantokulttuuri nousee toipumisorientaatiosta,
josta tarkemmin luvussa 5.1. Ryhmäläiset antavat palautetta toisilleen ja ohjaaja ryhmälle. Palautteessa nostetaan kritiikin sijaan
esille ryhmäläisten hyvät ominaisuudet, vahvuudet, voimavarat ja
asiat, jotka olivat edesauttamassa ohjaustilannetta. Ryhmä ei arvostele toisiaan – ainoastaan ohjaajaa saa kritisoida. Palautteessa
keskitytään vain tilanteeseen, josta palautetta ollaan antamassa ja
aina vahvuuksia korostaen.

Vertaisuus
Koulutuksen painopiste on ryhmän ohjaamisessa – oma vertaisuus
on hiljaista kokemustietoa. Ryhmän toiminta ja toiminnan ohjaaminen on pääosassa. Vertaisuudesta enemmän luvussa 4.5.

Kouluttaja ja vierailevat kouluttajat
Kouluttajana voi toimia teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), teatteriopettaja (TeM) tai muu ohjaaja tai opettaja, jolla on taiteen alan koulutus
ja taiteen menetelmät käytössään. Vierailevia kouluttajia on kolme.
Tavoitteena on, että koulutusryhmä pääsee tutkimaan erilaisia ohjaamistapoja ja tutustuu monipuolisesti erilaisiin taidemuotoihin ja
näin saa välineitä oman soveltavan taiteen muotonsa kehittämiseen.

Harjoittelujakso
Koulutuksessa suunnitellaan oman osaamisen ja kiinnostuksen kohteiden pohjalta neljän kokoontumiskerran työpajakokonaisuus, jonka vertaisryhmänohjaaja toteuttaa haluamassaan ryhmässä tai yhteisössä. Harjoittelupaikaksi suositellaan tuttua toimintaympäristöä,
esim. yhdistystä tai vapaaehtoistoimintaa.

Vertaistyönohjaukset
Koulutukseen sisältyy kolme 1,5 tunnin pituista vertaistyönohjaustapaamista, jotka on tarkoitettu tukemaan ohjausharjoittelua. Vertaistyönohjausten tavoitteena on jakaa harjoittelujakson aikana saatuja
kokemuksia ja oivalluksia ryhmälähtöisesti. Tapaamisissa käsitellään
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myös ryhmätoiminnassa esiintyneitä haastavia tilanteita vahvuusja voimavarakeskeisesti. Vertaistyönohjauksia fasilitoi esimerkiksi
sosiaali- tai taidealan ammattilainen. Tapaamiset pidetään ohjausharjoittelujakson lomassa tarkoituksenmukaisesti esimerkiksi kuukauden välein.

KOULUTUKSEN ETENEMINEN PÄIVÄKOHTAISESTI
TAVOITTEINEEN JA SISÄLTÖINEEN

1. Koulutuksen ja ryhmän aloittaminen
Koulutuspäivän tavoitteet
Koulutuksen sisältöön, toimintatapaan ja oppimiskäsitykseen tutustuminen. Ryhmäytyminen ja ryhmän sääntöjen merkitys ryhmätoiminnassa. Soveltavan taiteen maailmaan tutustuminen kokemuksellisesti. Ryhmän aloittamiseen liittyvien asioiden pohtiminen.
Työpäiväkirjan hyödyntäminen koko prosessin ajan oman ajattelun
tukena.

Koulutuspäivän sisältö
Tutustuminen soveltavaan taiteeseen fyysisen teatterin kautta sekä
tutustuminen koulutuksen oppimiskäsitykseen toiminnallisen keskustelun avulla. Käydään toiminnallisesti läpi ryhmän säännöt ja
koulutuksen sisältö sekä aloitetaan työpäiväkirjatyöskentely. Päivän
lopuksi harjoitukset ja koulutuspäivä puretaan joko keskustellen tai
rentoutumismenetelmiä käyttäen. Oman ja ryhmän toiminnan reflektointi sekä keskustellen että kirjallisesti on merkittävä osa koulutusta ja kehittymistä vertaisryhmänohjaajana.

Kysymys työpäiväkirjaan
Kuvaile tilanne, jossa olet oppinut jotain tärkeää. Mitkä asiat auttoivat oppimistasi?
Kysymykseen palataan seuraavan kokoontumiskerran
aluksi esimerkiksi kuulumiskierroksen yhteydessä. Jokainen saa halutessaan kertoa jotain kirjoittamastaan. Jokainen kirjoittaa työpäiväkirjaa haluamallaan tavalla.
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Huomioita ensimmäisestä koulutuspäivästä
On paljon informaatiota ja asioita, jotka täytyy käsitellä heti alussa.
Tauot ovat tärkeitä sekä ryhmän jaksamisen että ryhmäytymisen
kannalta. Kaikkia jännittää uuden aloittaminen ja uusi ryhmä. Ryhmäyttävät harjoitukset, yhdessä tekeminen ja toiminnallinen soveltavan taiteen maailmaan tutustuminen auttavat purkamaan jännitystä ja kertovat ryhmälle konkreettisesti koulutuksen sisällöstä ja
oppimiskäsityksen vaikutuksesta käytännössä. Lämmittelyjä ja ryhmäyttäviä aihetta keventäviä harjoituksia on hyvä hyödyntää ryhmäkohtaisesti myös päivän aikana esimerkiksi taukojen jälkeen.

2. Oma suhde ryhmän ohjaamiseen
Koulutuspäivän tavoitteet
Saadaan käsitys ohjaajan vaikutusvallasta sekä ymmärrys ohjaajien
erilaisuudesta ja hahmotellaan mahdollista omaa paikkaa ohjaajana.

Koulutuspäivän sisältö
Pohditaan sosiodraaman avulla ohjaajan roolia ryhmässä sekä omaa
suhdetta ohjaajaan ryhmäläisen näkökulmasta. Sosiodraamasta lisää luvussa 4.3. Asetetaan omat tavoitteet koulutukselle.

Kysymys työpäiväkirjaan
Minkälainen ohjaaja olet tai uskot olevasi? Minkälainen ohjaaja haluat olla? Vaikuttaako ryhmäläisenä kokemasi siihen, kuinka ohjaat?

Huomioita koulutuspäivästä
Jokaisen harjoituksen jälkeen on syytä olla harjoituksen purku joko
keskustellen tai toiminnallisesti. Erityisesti taiteen keinoin työskennellessä tämä on olennaista. Joidenkin ryhmien kanssa purkukeskustelua on jo harjoituksen aikana, erityisesti sosiodraamassa.
Tällöin harjoituksen purkukeskustelu voi olla lyhyempi yhteenveto.
Koulutuksen kaikessa toiminnassa ja keskustelussa on tärkeää, että
ryhmän kaikki jäsenet saavat tuoda näkökulmansa esille ja tulevat
kuulluiksi. Ennemmin tehdään yksi harjoitus, johon kaikki pääsevät
halutessaan osallistumaan kuin harjoituskavalkadi, jossa yksittäiset
ryhmäläiset loistavat.
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3. Ryhmän kehitysvaiheet
Koulutuspäivän tavoitteet
Ryhmäprosessin ymmärtäminen ja ohjaajan vaikutusmahdollisuudet
ryhmäprosessissa. Ymmärretään ohjaajan asema palautteen antajana ja löydetään konkreettisia välineitä palautteen antamiseen.

Koulutuspäivän sisältö
Käydään ryhmäprosessia läpi tutustumalla ryhmän kehitysvaiheisiin
sekä tutkitaan palautteen antamista ja vastaanottamista sosiodraaman keinoin.

Kysymys työpäiväkirjaan
Miten annat palautetta ja otat sitä vastaan?
Miten voit kehittää itseäsi palautteen antajana ja vastaanottajana?

Huomioita koulutuspäivästä
Palautetilanteita käsittelevässä koulutuspäivässä kouluttajan kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että tilanteet kääntyvät ratkaisukeskeiseen suuntaan. Ryhmän ei tulisi jäädä vellomaan haastaviin
vuorovaikutustilanteisiin, vaan ohjaajan tulisi lopulta löytää välineitä
ratkaista ne niin, että päästään eteenpäin.

4. Taidetta vierailevan ohjaajan kanssa
Koulutuspäivän tavoitteet
Erilaisiin ohjaajiin, ohjaamisen tapoihin ja taidemuotoihin tutustuminen sekä näiden tuomat mahdollisuudet oman soveltavan taiteen
muodon kehittämisessä.

Koulutuspäivän sisältö
Tutustuminen ekspressiivisen taiteen menetelmiin vierailevan ohjaajan kanssa.

Kysymys työpäiväkirjaan
Miten kokeiltu taidemuoto soveltuu omaan käyttöösi ryhmätoiminnan ohjaajana?
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Kotitehtävä
Mieti toiminnallinen itseäsi kiinnostava ryhmäharjoitus, jonka ohjaat
seuraavalla kerralla. Kesto 5–10 min. Ohjauksen voit toteuttaa yksin
tai parin kanssa. Se voi olla peli, leikki, liikkumista, kuvallista tekemistä, mitä tahansa ryhmään soveltuvaa toimintaa tai yksilöharjoitus, jonka voi toteuttaa tässä ryhmässä ja tilassa, esim. rentoutumishetki.

Huomioita koulutuspäivästä
Hankkeen koulutuksissa ensimmäinen vierailija oli ekspressiivisen
taiteen ohjaaja ja taiteilija, toinen vertaisohjaaja ja esineteatterin
osaaja ja kolmas musiikinopettaja. Tavoitteena on antaa mahdollisimman laaja näkökulma erilaisiin taiteen muotoihin. Vierailijoiden
valintaan vaikuttaa pääkouluttajan taidesuuntaus, joka hankkeen
koulutuksissa oli teatteri-ilmaisun ohjaaja, ja taiteenalojen ammattilaisten saatavuus koulutuspaikkakunnalla.

5. Omat vahvuudet ryhmänohjaajana
Koulutuspäivän tavoitteet
Kokemus ohjaajan rooliin asettumisesta turvallisessa ryhmässä sekä
omien vahvuuksien ja voimavarojen tiedostaminen ohjaajana.

Koulutuspäivän sisältö
Jokainen on valmistautunut ohjaamaan yhden toiminnallisen harjoituksen. Harjoituksen ohjaaja saa ryhmältä palautetta ohjaamisestaan vahvuuksien ja voimavarojen näkökulmasta.

Kysymys työpäiväkirjaan
Omat vahvuutesi ryhmänohjaajana?

Huomioita koulutuspäivästä

Koulutuksissa havaittiin tärkeäksi, että ohjaajan rooliin asettumista
aletaan harjoitella heti koulutuksen alkupuolella.
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6. Taidetta ja keskustelua vierailevan
vertaisohjaajan kanssa
Koulutuspäivän tavoitteet
Mitä on vertaisuus, ja miten se tulee esiin vertaisohjaajan ohjaamassa ryhmässä?
Ymmärrys erosta suunnitellun ja suunnittelemattoman toiminnan
välillä.

Koulutuspäivän sisältö
Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaaja vierailee koulutuksessa ja
ohjaa ryhmälle osan omasta soveltavan taiteen ryhmätoiminnastaan. Toiminnallista keskustelua vertaisuudesta sekä ryhmätoiminnan suunnittelusta.

Kysymys työpäiväkirjaan
Mitä vertaisuus merkitsee sinulle ryhmänohjaajana? Mitä hyötyä
ryhmätoiminnan suunnittelusta on?

Huomioita koulutuspäivästä

Jo valmistuneen Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaajan vierailu
koettiin rohkaisevaksi ja motivoivaksi kokemukseksi koulutuksessa.

7. Ryhmän jäsenten roolit
Koulutuspäivän tavoitteet
Ryhmässä syntyvien roolien sekä niiden vaikutuksen ymmärtäminen
ryhmätoiminnassa. Ohjaajan mahdollisuudet vaikuttaa ryhmän jäsenten rooleihin ja niiden vaikutuksiin ryhmässä.

Koulutuspäivän sisältö
Tutkitaan ryhmän jäsenten rooleja ja niiden vaikutuksia ryhmään improvisaation keinoin.
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Kysymys työpäiväkirjaan
Mikä on sinulle luonteva rooli, jonka otat ryhmässä mielelläsi? Miten
voit ohjaajana hyödyntää tätä roolia positiivisesti?

Huomioita koulutuspäivästä
Ohjaajan mahdollisuudet vaikuttaa ryhmässä syntyneisiin tai syntyviin roolijakoihin on keskeinen osa koulutuspäivää. Hankkeen koulutusryhmissä tutkittiin improvisaation avulla konkreettisia keinoja
esimerkiksi negatiivisesti ryhmän toimintaan vaikuttavien roolien
kääntämiseen rakentaviksi.

8. Taidetta vierailevan ohjaajan kanssa
Koulutuspäivän tavoitteet
Erilaisiin ohjaajiin, ohjaamisen tapoihin ja taidemuotoihin tutustuminen sekä näiden tuomat mahdollisuudet oman soveltavan taiteen
muodon kehittämisessä.

Koulutuspäivän sisältö
Tutustuminen musiikin mahdollisuuksiin ryhmätoiminnassa.

Kysymys työpäiväkirjaan
Miten kokeiltu taidemuoto soveltuu omaan käyttöösi ryhmätoiminnan ohjaajana?

Huomioita koulutuspäivästä
Hankkeen koulutuksissa vieraili kaksi musiikinopettajaa, joiden erityisosaamisalueena on musiikin soveltaminen kaikille aiempaan
osaamiseen ja henkilökohtaisiin ominaisuuksiin katsomatta. Kaikki
voivat olla osana musiikin tekemistä.
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9. Haastavat ryhmänohjaustilanteet
Koulutuspäivän tavoitteet
Haastavista ryhmänohjaustilanteista selviäminen sekä ohjaajan
omat konkreettiset keinot haastaviin tilanteisiin.

Koulutuspäivän sisältö
Haastavien ryhmänohjaustilanteiden monipuolinen käsittely toiminnallisesti sovelletun forum-teatterin keinoin. Myös sosiodraama toimii hyvin haastavien tilanteiden käsittelyyn ja testaamiseen käytännössä.

Kysymys työpäiväkirjaan
Vaikeiden tilanteiden selviytymisopas juuri sinulle.

Huomioita koulutuspäivästä
Ryhmät jäävät monesti mielellään puimaan haastavia ohjaus- tai ryhmätilanteita, ja materiaalia syntyy usein runsaasti. Koulutuspäivässä
on tärkeää viedä ryhmää eteenpäin kohti ratkaisuja tavoitteet mielessä pitäen. Ryhmäläisille olisi hyvä jäädä tunne, että ohjaaminen on
mahdollista ja parhaimmillaan hieno kokemus haastavista tilanteista
huolimatta, eikä vain vaikeasta tilanteesta toiseen selviytymistä.

10. Devising-teatteri
Koulutuspäivän tavoitteet
Devising-teatteriin ja taiteiden yhdistämiseen tutustuminen sekä
mahdollisuudet ryhmätoiminnassa.

Koulutuspäivän sisältö
Tutustuminen devising-teatterin mahdollisuuksiin aiheen käsittelyssä.

Kysymys työpäiväkirjaan
Miten kokeiltu taidemuoto soveltuu omaan käyttöösi ryhmätoiminnan ohjaajana?
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Huomioita koulutuspäivästä
Koulutuspäivä antaa esimerkin yhdestä mahdollisesta taiteen tekemisen prosessista ja haastaa osallistujaa kehittämään omaa näkökulmaansa soveltavaan taiteeseen ja taiteen ohjaamiseen sekä
monitaiteellisen työskentelyn mahdollisuuksiin ryhmässä. Devising-koulutuspäivästä on tarkka tuntisuunnitelmaesimerkki luvussa
6.3.

11. Yksilön ohjaaminen
Koulutuspäivän tavoitteet
Yksilön ohjaaminen osana ryhmää. Ohjaajan rooli kahden ihmisen
vuorovaikutustilanteessa.

Koulutuspäivän sisältö
Toiminnan ohjaaminen yhdelle henkilölle.

Kysymys työpäiväkirjaan
Mitkä ovat omat vahvuutesi yksilön ohjaajana?

Huomioita koulutuspäivästä
Ohjattavan toiminnan on hyvä lähteä siitä, mitä kukin haluaa ohjata
toiselle. Ryhmän vahvuudet ja osaaminen tuodaan esille. Jos esimerkiksi osaa ja tykkää virkata, voi opettaa taidon kaverille. Päivän
aikana kannattaa vaihtaa pareja ja olla useampi ohjaustilanne, jotta
ryhmäläinen pääsee tutkimaan omaa ohjaamistaan eri henkilöiden
kanssa.

12. Oman ryhmätoiminnan suunnittelu
Koulutuspäivän tavoitteet
Oma tapa suunnitella ryhmätoimintaa.
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Koulutuspäivän sisältö
Oman ryhmätoiminnan kehittäminen. Omista ideoista ja suunnitelmasta keskusteleminen koulutusryhmässä.

Kysymys työpäiväkirjaan
Tee lista asioista, joita tarvitset, jotta pystyt keskittymään ryhmätoiminnan suunnitteluun (esim. kävelyretki, rauhallinen tila, aikataulu,
kirjallisuutta inspiraation lähteeksi jne.).

Huomioita koulutuspäivästä
Oman ryhmätoiminnan suunnitteluun, keskusteluun ja kehittämiseen kannattaa varata aikaa.

13. Oman ryhmätoiminnan suunnittelu
Koulutuspäivän tavoitteet
Jokainen on suunnitellut oman soveltavan taiteen ryhmätoimintansa
ja saanut ryhmältä palautetta suunnitelmastaan.

Koulutuspäivän sisältö
Oman ryhmätoiminnan suunnittelu sekä keskustelut ja ideoiden jakaminen koulutusryhmässä jatkuvat.

Kysymys työpäiväkirjaan
Haluatko päästä ohjaamaan suunnittele maasi ryhmälle? Mikäli vastasit kysymykseen kieltävästi, minkä suunnitelmassa pitää muuttua,
jotta haluat ohjata sen?
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14. Ryhmätoiminnasta kertominen ja
kokoontumiskerran suunnittelu
Koulutuspäivän tavoite
Ryhmätoiminnasta kertominen lyhyesti, jotta kuka tahansa voi saada toiminnan ideasta kiinni. Ryhmätoiminnan ensimmäisen kokoontumiskerran suunnittelu.

Koulutuspäivän sisältö
Yksilö- ja ryhmätehtäviä siitä, miten ryhmätoiminnasta kerrotaan
lyhyesti niin, että kuka tahansa voi ymmärtää, mistä on kyse. Yksinkertainen ja selkeä viestintä. Oman ryhmätoiminnan ensimmäisen
kokoontumiskerran suunnittelu ja esittely koulutusryhmälle.

Kysymys työpäiväkirjaan
Minkälaista toimintaa ohjaat mielelläsi? Mitä se kertoo sinusta? Mitä
et halua ohjata? Miksi?

15. Ryhmätoiminnasta kertominen kuvan
keinoin
Koulutuspäivän tavoite
Kuva kertomassa ryhmätoiminnan sisällöstä, tavoitteesta ym. Omasta ryhmätoiminnasta kertovan kuvan ja tekstin sisältävä julisteluonnos ja/tai somejulkaisuluonnos. Markkinointi kohderyhmälle.

Koulutuspäivän sisältö
Opetellaan ryhmätoiminnan markkinointia. Keskustellaan ohjausharjoittelupaikoista sekä ohjaussuunnitelmien testauspäivien aikataulusta.

Kysymys työpäiväkirjaan
Oletko tähän mennessä saavuttanut koulutukselle asettamasi tavoitteet?
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Huomioita koulutuspäivästä
Ryhmäläiset esittelivät suunnittelemiensa ryhmien lyhyet kuvaukset
ja visuaaliset materiaalit toisilleen. Syntyi hyvää keskustelua, ja monen ryhmäläisen idea pääsi kehittymään vuorovaikutuksessa muun
ryhmän kanssa ja kirkastui edelleen.

16–18. Oman ryhmätoiminnan testauspäivät
koulutusryhmässä
Koulutuspäivien tavoite
Tuleva vertaisryhmänohjaaja pääsee testaamaan omaa soveltavan
taiteen ryhmätoimintaansa omassa turvallisessa koulutusryhmässään ja saa palautetta ja kehittämisehdotuksia. Vahvuuksiin ja voimavaroihin perustuva palaute ryhmältä ja kirjallinen palaute kouluttajalta.

Koulutuspäivien sisältö
Ryhmätoiminnan testauspäivät. Ryhmäläiset ohjaavat toisilleen
osuuden omasta suunnitelmastaan. Riippuen ryhmän koosta ja ohjaajan suunnitelmasta jokaisella on aikaa 30–90 min.

Kysymys työpäiväkirjaan
Miten oman ryhmätoiminnan ohjaaminen meni? Millaista palautetta
sain? Miltä sen saaminen tuntui?

Huomioita koulutuspäivästä
Samalle koulutuspäivälle kannattaa aikatauluttaa maksimissaan neljän ohjaajan testitunnit. Ryhmätoiminnan testauspäiviä on aikataulutettu lähikoulutussuunnitelmaan kolme, mutta tarvittaessa päiviä
voi olla enemmän tai vähemmän. Ryhmätoiminnan testauspäivät
ovat viimeiset lähikoulutuspäivät ennen ohjausharjoittelua ryhmäläisen valitsemassa kohteessa.
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19. Vertaistyönohjaus 1: Ryhmätoiminnan
käynnistäminen
Tapaamisen tavoite
Ensimmäisen tapaamisen aiheena on ryhmätoiminnan käynnistämiseen liittyvät kokemukset. Tavoitteena on jakaa havaintoja ja oivalluksia.

Tapaamisen sisältö
Oman ryhmätoiminnan käynnistämistä käsitellään soveltavan taiteen keinoin esimerkiksi kuvan avulla, kirjoittaen tai kehollistaen.
Oivalluksia ja huomioita käsitellään myös yhdessä keskustellen. Teemaa voidaan tarkastella seuraavista näkökulmista: vertaistoiminnasta tiedottaminen, kohderyhmän tavoittaminen, vertaisryhmän
sisäisen viestinnän toteutuminen ja kokemukset yhteistyötahon tai
harjoittelun järjestävän tahon kanssa toimimisesta.

Tehtävä
Mieti seuraavalle kerralle omasta vertaistoiminnasta noussut asia tai
ilmiö, jota haluaisit käydä läpi tapaamisessa. Keskiössä ovat onnistumisen kokemukset ryhmänohjaajana tai mahdollisesti jokin haastava tilanne, jonka haluaisit nostaa yhteiseen käsittelyyn.

Huomioita vertaistyönohjauksesta
Koulutusryhmässä harjoittelujaksot eivät välttämättä toteudu samanaikaisesti. Vertaistyönohjaustapaamisiin voi kuitenkin osallistua,
vaikka oma ryhmätoiminta ei olisi vielä käynnistynyt. Toisten kokemuksista voi saada rohkeutta ja oivalluksia oman vertaistoiminnan
aloittamiseen.

20. Vertaistyönohjaus 2: Onnistumisen
kokemukset ja haasteet ryhmätoiminnassa
Tapaamisen tavoite
Jaetaan onnistumisen kokemuksia vertaisryhmänohjaajana. Käsitellään yhteisöllisesti myös haastavia tilanteita, joita harjoittelujaksolla
on mahdollisesti ollut.
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Tapaamisen sisältö
Käsitellään ennakkotehtävästä nousseita onnistumisen kokemuksia
ja haastavia tilanteita soveltavan taiteen keinoin.

Tehtävä
Ota seuraavalle kerralle mukaan koulutuksen alussa koulutukselle
asettamasi tavoite/tavoitteet.

Huomioita
Välttämättä toisellakaan tapaamiskerralla kaikki eivät ole käynnistäneet ohjausharjoitteluaan tai harjoittelupaikkaa ei ole löytynyt.
Tästä huolimatta kannustetaan osallistumaan tapaamisiin, koska
muilta voi saada ideoita ja innostusta oman vertaistoiminnan käynnistämiseen. Myös vertaistyönohjaustapaamisten välissä kouluttajien on hyvä pitää yhteyttä etenkin niihin koulutuksissa oleviin, joilla
on syystä tai toisesta haasteita harjoittelujakson kanssa. Monesti jo
yksi rohkaiseva yhteydenotto voi olla hyvin merkityksellinen.

21. Vertaistyönohjaus 3: Omat tavoitteet ja
vertaispalaute
Tapaamisen tavoite
Arvioidaan omien henkilökohtaisten tavoitteiden toteutumista koulutuksessa. Pohditaan oman soveltavan taiteen toiminnan vaikutusta
ryhmäläisiin.

Tapaamisen sisältö
Viimeisellä vertaistyönohjaustapaamisella palataan koulutuksen
alussa laadittuihin henkilökohtaisiin tavoitteisiin ja tarkastellaan niitä
nykyhetken valossa. Jaetaan myös mahdollisia ohjausharjoitteluiden
ryhmätoiminnoista nousseita palautteita. Palautetta itselle ja toisille
annetaan vahvuus- ja voimavarakeskeisesti.
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Huomioita
Omien tavoitteiden tarkastelu vertaistyönohjaustapaamisissa on
täysin
vapaaehtoista. Jokaisella on oikeus jakaa tapaamisissa vain se, mitä
haluaa.
Palautteiden kerääminen vertaistoiminnasta on myös täysin vapaaehtoista, mutta yleensä ryhmänohjaaja saa sitä osallistujilta spontaanisti. Erityisen tärkeää on painottaa positiivisen palautteen antamista itselleen vertaisryhmänohjaajana.

6.2 Koulutuksen laajuus
Jenni Hoppi
135 oppituntia
5 opintopistettä
18 lähiopetuspäivää
5 oppituntia/lähiopetuspäivä
3 vertaistyönohjaustapaamista
2 oppituntia/vertaistyönohjaustapaaminen
4 ohjausharjoittelupäivää
2 oppituntia/ohjausharjoittelupäivä
Koulutus on toteutettavissa noin kuuden kuukauden aikana. Suosittelemme noin kahta lähiopetuspäivää viikossa, jolloin lähikoulutuksen kesto on suurin piirtein 2,5 kuukautta. Oppimisen kannalta on
järkevää, että koulutus ei ole tämän tiiviimmin järjestetty, jotta ryhmälle jää aikaa kehittää omaa toimintaansa ja pohtia työpäiväkirjan
avulla omaa polkuaan Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaajaksi.
Koulutus sisältää laajoja kokonaisuuksia, ja 18 lähiopetuspäivää on
minimi, jotta se saadaan vietyä läpi. Koulutusta voi halutessaan pidentää ja keskittyä yksittäisiin aiheisiin syvällisemmin.
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6.3 Esimerkki tuntisuunnitelmasta
Jenni Hoppi
Sisältö: Devising-teatteri aiheen käsittelyssä
Tavoitteet: Devising-teatteriin ja taiteiden yhdistämiseen tutustuminen sekä niiden mahdollisuudet ryhmätoiminnassa
Päivän aloitus
• Ohjelma tiedoksi ennakkoon.
• Työpäiväkirjan vapaaehtoinen jakaminen ryhmälle ja kuulumiskierros.
Lämmittely
• Lämmittelyharjoituksia kannattaa olla yhdestä kolmeen ryhmästä riippuen.
• Esimerkki lämmittelystä, joka fyysisen lämmittelyn lisäksi kannustaa heittäytymään ryhmässä: Kävellään tilassa täyttäen koko
koulutustila tasaisesti ja ottaen huomioon muut tilassa olevat.
Kokeillaan ohjaajan johdolla erilaisia kävelytyylejä perustuen siihen, mikä kehonosa johtaa. Ohjaaja sanoo esim. nenä (jalat, kädet, vatsa, silmät, sormet) johtaa, ja kaikki kävelevät niin, että
nenä tulee ensimmäisenä. Ohjaaja voi myös pyytää kokeilemaan
erilaisia rytmejä kehonosan lisäksi. Esim. nopeasti kävelevä nenä-johtaa-ihminen. Ohjaaja pyytää välillä miettimään itsekseen,
miltä muu maailma näyttää ihmisen mielestä, joka kävelee näin?
Mitä kävelevä henkilö ajattelee muista ihmisistä? Jos henkilö tekee jotain, mitä hän tekee? Mihin hän on menossa ja mistä tulossa? Ohjaaja voi viedä tilannetta eteenpäin jatkamalla kysymyksiä
esim.: Onko henkilöllä nimi? Tervehdi vastaantulijoita. Pysähdy
lyhyesti keskustelemaan toisen henkilön kanssa. Harjoitusta voi
viedä pidemmälle aina siihen asti, että jokainen ryhmäläinen luo
roolihenkilön, jolla on tarina, tapa olla jne. Lämmittelytarkoituksessa harjoituksen voi jättää kohtaan, jossa henkilöt pysähtyvät
tervehtimään toisiaan ja juttelemaan pieneksi hetkeksi.
Devising-teatteri
• Devising-teatteri on ryhmälähtöinen tapa tehdä teatteria, jossa
ei ole ennalta laadittua käsikirjoitusta, vaan se syntyy proses-
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sissa ryhmän tekemänä. Tätä monitaiteellista työtapaa voidaan
käyttää myös tutkimusmenetelmänä, jonka avulla ryhmä käsittelee yhteisesti valittua aihetta. Aiheen sijaan voidaan lähtökohdaksi valita myös jokin yhdessä valittu lähtökohta kuten valokuva, kirja, runo tai biisi, jota ryhmä alkaa käsitellä taiteen keinoin.
Usein aihetta käsitellään monitaiteellisesti kuvataiteen, musiikin,
teatterin, kirjoittamisen jne. menetelmin. Tässä ryhmälähtöisessä menetelmässä itse prosessi – ei niinkään lopputulos – on
tärkein, vaikka lopputuloksena voikin olla esitys tai muu tuotos.
Ohjaaja usein kokoaa prosessin aikana syntyneestä materiaalista
esityskokonaisuuden, jos se on yksi toiminnan tavoitteista.
Ryhmän yhteinen aihe
• Mieti ajankohtaista yhteiskunnallista aihetta, ilmiötä tai puheenaihetta, joka herättää kysymyksiä, ajatuksia ja tunteita. Ilmiö voi
olla pieni tai suuri; sen ei tarvitse ylittää uutiskynnystä päivittäin.
Kirjoita ilmiö lyhyesti paperille ja aseta paperi koulutustilaan haluamaasi paikkaan.
• Kaikki kiertävät tilassa tutustumassa aiheisiin ja ilmiöihin. Mene
tällä hetkellä itseäsi eniten kiinnostavan aiheen luo. Ryhmän yhteiseksi aiheeksi valikoituu se, jonka luona on eniten porukkaa.
Ohjaaja varmistaa vielä, sopiiko enemmistön valitsema aihe kaikille.
Aiheen käsittely soveltavan taiteen keinoin
• Ryhmän yhteinen äänimaisema aiheesta. Seistään piirissä silmät
kiinni ja aletaan tuottaa aiheesta mieleen tulevaa ääntä. Käytössä on oma ääni ja äänet, joita voi muodostaa käyttämällä tilan
materiaaleja kuten lattiaa. Keskustellaan äänimaisemasta. Syntyikö mielikuva siitä, missä olimme, ja mitä siellä tapahtui?
• Tehdään pienryhmissä visuaalinen teos, joka käsittelee aiheen
perusteella luodun äänimaiseman synnyttämää tunnetta tai ajatusta. Ensin pienryhmä keskustelee aiheen synnyttämistä tunteista ja ajatuksista. Poimitaan ryhmän yhteinen tunne tai ajatus, jonka pohjalta ryhmä tekee visuaalisen teoksen käyttäen
legoja, taikahiekkaa, lankarullia tai mitä tahansa muuta tilassa
olevaa materiaalia.
• Mitä yleisö näkee teoksissa? Ohjaaja kirjoittaa yleisön kommentteja ylös. Sen jälkeen ryhmä esittelee teoksensa.
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Aiheen käsittely kirjoittamalla
• Jokainen menee itseä kiinnostavan kirjoitustehtävän äärelle.
Tehtävän voi tehdä joko yksin tai ryhmässä.
• Kirjoita aiheen ja/tai edellisestä tehtävästä nousseiden ajatusten
perusteella lyhyt satu, jossa on opetus lopussa. “Olipa kerran …
Sen pituinen se.”
• Tee olemassa olevaan biisiin uudet sanat aiheesta.
• Kirjoita puhe. Kuka puhuu ja kenelle? (Esim. lapsi puhumassa
äidilleen ilmastonmuutoksesta on eri asia kuin ilmastotutkija puhumassa tutkijayhteisölle. Aihe on silti sama: ilmastonmuutos.)
Jokin edellisten tehtävien teksteistä näyttämölle pienryhmissä
• Satuhetki näyttämölle. Muodostakaa näyttämölle tilanne, jossa
satua luetaan. Kuka lukee ja ketkä kuuntelevat? Mitä tapahtuu
ennen sadun lukemista ja mitä sen jälkeen?
• Satu pienoisnäytelmäksi. Tuokaa sadun pääkohdat näyttämölle
(korkeintaan kolme kohtausta). Pääjuoni lyhyesti. Keitä henkilöitä sadussa on? Mitä henkilöille tapahtuu?
• Esitelkää kirjoittamanne biisi, jossa on uudet sanat, haluamallanne tavalla. Biisin voi laulaa, lausua, soittaa ja laulaa, laulaa ja
tanssia jne.
• Puhe näyttämölle. Muodostakaa näyttämölle tilanne, jossa puhe
pidetään ja henkilöt, jotka ovat tilanteessa osallisina. Mitä tapahtuu ennen puhetta ja mitä sen jälkeen? Tehkää kohtaus, jossa on
alku, keskikohta ja loppu.
Päivän purku
• Tuoko devising aiheen käsittelyyn jotain uutta tai erilaista, vai
olisiko sama asia keskustella tänään valitusta aiheesta?
Työpäiväkirja
• Miten koettu taidemuoto soveltuu omaan käyttöösi ryhmätoiminnan ohjaajana?
• Ideoita omasta työpajasta ylös – mitä se voisi sisältää? Minkälaista toimintaa haluat ohjata?
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6.3.1 Esimerkki tuntisuunnitelmasta
verkkokoulutuksessa
Jenni Hoppi
Sisältö: Devising-teatteri aiheen käsittelyssä
Tavoitteet: Devising-teatteriin ja taiteiden yhdistämiseen tutustuminen sekä niiden mahdollisuudet ryhmätoiminnassa
Päivän aloitus
• Huomioita: ohjelma tiedoksi ennakkoon, erityisen tärkeää verkkokoulutuksessa. Verkkokoulutuksessa kaiken viestinnän kannattaa olla napakkaa ja tehtävänantojen mahdollisimman lyhyitä
ja mielellään pilkottuja osiin.
• Työpäiväkirjan vapaaehtoinen jakaminen ryhmälle ja kuulumiskierros.
Lämmittely
• Valitse tilasta kolme paikkaa, joissa kaikissa viihdyt. Ota jokaisessa kolmessa paikassa asento, jossa mielelläsi olet. Sinulla on
kolme paikkaa ja niistä kullekin oma asento. Musiikki soimaan.
Kaikilla on kolmen asennon koreografia omassa tilassaan. Liike
loppuu, kun musiikki loppuu. Musiikista voi ottaa impulsseja,
vaihtaa rytmejä, jäädä johonkin tilaan pidemmäksi aikaa jne.
Devising-teatterin lyhyt esittely
• Devising-teatteri on ryhmälähtöinen tapa tehdä teatteria, jossa
ei ole ennalta laadittua käsikirjoitusta vaan se syntyy prosessissa
ryhmän tekemänä. Tätä monitaiteellista työtapaa voidaan käyttää myös tutkimusmenetelmänä, jonka avulla ryhmä käsittelee
yhteisesti valittua aihetta. Aiheen sijaan voidaan valita myös jokin yhteisesti valittu lähtökohta kuten valokuva, kirja, runo tai
biisi, jota ryhmä alkaa käsitellä taiteen keinoin. Usein aihetta
käsitellään monitaiteellisesti esimerkiksi kuvataiteen, musiikin,
teatterin tai kirjoittamisen menetelmin. Tässä ryhmälähtöisessä
menetelmässä itse prosessi – ei niinkään lopputulos – on tärkein,
vaikka lopputuloksena voikin olla esitys tai muu tuotos. Ohjaaja
usein kokoaa prosessin aikana syntyneestä materiaalista esityskokonaisuuden, jos se on yksi toiminnan tavoitteista. Etsitään
toiminnallisesti ryhmän yhteinen aihe.
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Devising-prosessi soolona verkkokoulutuksessa
Päivän tehtävä annetaan yksi osio kerrallaan:
• Valitse itseäsi kiinnostava ajankohtainen ilmiö tai aihe, jota haluaisit tutkia.
• Ota aiheen inspiroimana valokuva. Ei tarvitse puristaa koko aihetta valokuvaan. Se voi olla jokin yksityiskohta, joka mielestäsi
visuaalistaa aihetta jollain tavalla.
• Kirjoita valokuvasta runo tai vaihtoehtoisesti opetuksen sisältävä
satu kaavalla “Olipa kerran … sen pituinen se”.
• Esittele kirjallinen tuotoksesi Zoomin välityksellä ryhmälle haluamallasi tavalla.
Esimerkiksi:
- Lue kirjoittamasi teksti.
- Tee tekstistä biisi ja laula se.
- Keksi roolihenkilö, joka puhuu tekstisi (tekstiä ei tarvitse
opetella ulkoa).
- Tee tekstin pohjalta performanssi tai fyysinen esitys.
- Luo tilanne, jossa luet tekstin (esim. satuhetki) sopiva
musiikki taustalla. Lue satu rauhallisesti.
- Kehitä jokin oma tapasi esitellä tekstisi ryhmälle.
Päivän purku
• Tuoko devising aiheen käsittelyyn jotain uutta tai erilaista, vai
olisiko sama asia keskustella tänään valitsemastasi aiheesta?
Työpäiväkirja
• Miten koettu taidemuoto soveltuu omaan käyttöösi ryhmätoiminnan ohjaajana?
• Ideoita omasta työpajasta ylös – mitä se voisi sisältää? Minkälaista toimintaa haluat ohjata?

84

6.4 Toteutuneen koulutuksen
prosessikuvaus
Jenni Hoppi
Prosessikuvauksessa kouluttaja kuvaa työpäiväkirjoja hyödyntäen
matkaansa ryhmien kanssa. Koulutuksen aikana pohdin muun muassa omaa suhdettani ryhmään ja ryhmän ohjaamiseen. Yritin koko prosessin ajan kysyä, mikä minulle on ryhmän ohjaamisessa olennaista
sekä ryhmäläisenä että ohjaajana, jotta pystyisin välittämään olennaisen ja tärkeän ohjaamisesta tuleville soveltavan taiteen vertaisohjaajille lyhyen koulutuksen aikana. Koulutuksen suunnittelu ja kouluttaminen antoivat loistavan mahdollisuuden tutkia omaa ohjaamisen
tapaani, tapaani olla ryhmässä sekä ihmisenä että ohjaajana ja omaa
suhdettani taiteen tekemiseen. Opin siis koulutusryhmiltä vähintään
yhtä paljon, ellen enemmänkin kuin itse koulutuksessa olleet.
Ryhmän aloittamiseen liittyy jännitystä, informaatiota ja innostusta
uudesta ryhmästä, tämä koskee myös ohjaajaa. Ryhmän alkaessa
olen yleensä niin intoa ja energiaa täynnä, että haluaisin tuoda heti
esiin kaiken hienon, mitä tulemme tekemään. Olen tietysti ohjaajana
valmistautunut ryhmää varten suunnitellessani toimintaa ja tässäkin
suhteessa aivan eri tilanteessa kuin ryhmä. Se tulee paikalle, eikä
välttämättä tiedä kuin ryhmän nimen, jos sitäkään. Olin aiemmin ollut samassa tilanteessa ja Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaaja
-koulutuksestakin karsin pilottiryhmän jälkeen eniten tavaraa juuri
ensimmäisestä koulutuspäivästä.
Myöhemmissä ryhmissä aloitimme siitä, mikä on ryhmäläisen näkökulmasta tärkeää saada käyntiin heti koulutuksen alussa. Tässä
kohtaa päädyimme kahteen keskeiseen aiheeseen, joista ensimmäinen on ryhmäytyminen. Tämä pätee kaikissa ryhmissä oli sitten kyse
tästä koulutuksesta, futisjoukkueesta tai teatteriryhmästä. Ihmisten
kokoontuessa ensimmäiseen tapaamiseen kaikkia kiinnostaa eniten
se, kuka on mun kaveri, mihin rooliin asetun itse tässä ryhmässä,
kuka tuo ohjaaja on, kenen viereen menen jne. Siksi koulutus alkaa
ryhmäytymisellä ja yhteisten toimintaohjeiden ja sääntöjen luomisella, jotta jokaisella ryhmän jäsenellä olisi turvallinen olo, ja luottamus ryhmään alkaisi rakentua jo heti toiminnan alussa.
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Toinen ensimmäisen kokoontumiskerran isompi tavoite on saada kokemus koulutuksen toiminnallisuudesta soveltavan taiteen keinoin.
On tärkeää, että ryhmä saa heti käsityksen siitä, miten tulemme
ryhmässä olemaan, opiskelemaan ja tekemään asioita ja mitä osallistujilta odotetaan tässä koulutusryhmässä. On tärkeää pohtia, onko
itse valmis sitoutumaan opiskeluun, joka tässä tapauksessa on toiminnallisesti soveltavan taiteen keinoin etenevää ja vaatii ryhmäläiseltä aktiivista osallistumista uuden tiedon synnyttämiseksi.
Ryhmät ovat aina erilaisia keskenään, eikä voida tehdä mitään valmista käsikirjoitusta koulutuksen kulusta harjoitus kerrallaan. Olen
ehdottomasti sitä mieltä, että koulutuskokonaisuus ja tuntisuunnitelmat kannattaa tehdä tarkasti, mutta samaan aikaan olla valmis joustamaan tarvittaessa. Mitä paremmin ohjaaja osaa asiansa
ja koulutuksen tavoite on kirkkaana mielessä, sitä vapaammin hän
pystyy myös improvisoimaan sisältöä tarvittaessa. “Katsotaan, mitä
tapahtuu, kun astun koulutustilaan” saattaa olla haastava lähtökohta. Minulla on aina tarkka suunnitelma koulutuspäivän etenemisestä ja joskus jopa vaihtoehtoja sille; silloin olen vapaa keskittymään
olennaiseen eli ryhmään ja sen yksilöihin.

Ote kouluttajan työpäiväkirjasta
“...ryhmässä nousi osallistujalla tunnereaktio ryhmäytymiseen tarkoitetun tanssiteatteriharjoituksen aikana. Reaktio oli sen tyyppinen,
että katsoin parhaaksi jatkaa rauhoittavalla fyysisellä toiminnalla.
Mielestäni vaihdos oli onnistunut ja ryhmän suunta säilyi aiheessa.
Ohjaajana on minusta tärkeää huomioida reaktio ja antaa ihmisille
mahdollisuus tuntea ja kertoa tunteensa. Olenkin sanonut ryhmälle,
että taiteen tekeminen ja luova toiminta saattaa herättää tunteita,
tunteet saavat olla olemassa, ne tunnistetaan ja niiden annetaan
mennä omia menojaan. Pyritään koko ajan säilyttämään katse ryhmän ohjaajuuden tutkimisessa.”
“Vaikuttaa siltä, että kurssilaisten erilaisuus on tehnyt jo ryhmän
keskusteluista rikkaita ja monimuotoisia. Ryhmä tuntuu haluavan
oppia toisiltaan, mikä on keskeistä tällä metodilla koulutettaessa.”
“Ryhmä tarvitsi selvästi enemmän yhteisiä ja ryhmäyttäviä lämmittelyjä. Otimme jokaiseen kohtaan vähintään yhden lämppärin
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enemmän mitä olin suunnitellut. Lisäksi pidimme kaksi reilumpaa
taukoa päivän aikana. Ryhmän palaute oli innostunutta. Osa epäili
omia kykyjään ryhmänohjaajaksi ja omaa jaksamistaan koulutuksen
läpi. Painotin omaa jaksamista ja itsensä kuuntelemista koulutuksen jokaisessa vaiheessa. Tarkoitus on löytää omat voimavarat ja
hyödyntää niitä omalla tavallaan, ei alkaa toteuttamaan hankkeen
visiota ryhmänohjaamisesta. Palautetta tulikin osallistujilta ensimmäisen päivän jälkeen siitä, että toiminta oli tukenut luottamuksen
syntymistä. Erityisesti yhdessä luodut ryhmän säännöt ja keskustelu
niistä.”
Yhdessä koulutusryhmässä havaitsin ensimmäisellä kokoontumiskerralla haasteen, joka tuntui häiritsevän lähinnä minua:
“Koulutustila on haastava. Turvavälejä on lähes mahdotonta pitää
yllä ja yhteinen fyysisen teatterin harjoitus oli hankalaa toteuttaa.
Kaikesta huolimatta harjoituskokonaisuus tehtiin ja hieman yllättäen
harjoitus koettiin hyvänä ja juuri ne tavoitteet saavutettiin mitkä
harjoituskokonaisuudelle oli asetettu. Kukaan ryhmäläisistä ei valittanut tilan pienuudesta. Koulutus pidetään joka tapauksessa tilassa
joka meille on osoitettu, joten sopeudumme ja teemme koulutuksen
läpi suunnitelman mukaan.”
Minun piti ohjaajana sopeutua koulutustilaan. Ryhmällä ei ollut samaa asenteellisuutta. Kun sopeuduin, koulutustila osoittautui hyvin
toimivaksi. Näin sitä saa itsensä kiinni jumiutuneista ajatusmalleista
siitäkin huolimatta, että mahdollisuuksien näkeminen haasteiden sijaan on olennaisesti työni keskiössä ohjaajana.
Haastavimmat kokemukseni ohjaajana koen usein koulutuksen aloittamisen yhteydessä:
“Ensimmäinen keskeytti koulutuksen toisen koulutuspäivän jälkeen.
Pettymys. Hän oli tullut viikonlopun aikana siihen tulokseen, että
henkilökohtainen elämä on siinä mallissa ettei ole voimia koulutukseen. Vaikka syyt ovat henkilökohtaiset ohjaajana tässä tilanteessa
tulee aina sellainen olo, että mitä olisin voinut tehdä toisin, jotta
ryhmäläinen olisi jatkanut. Tiedän että koulutus on haastava ja nyt
pelkään että se on liian haastava. Ristiriitainen olotila.”
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Tämä työpäiväkirjamerkintä on ensimmäisestä koulutusryhmästä.
Jokaisessa neljässä koulutusryhmässä joku keskeytti koulutuksen
alussa. Keskeyttämisen syillä ei ole niinkään merkitystä. On hyvä
muistaa, että aina joku keskeyttää, eikä kaikkia voi tai tarvitse miellyttää. Koulutuksen toiminnallisuus ja oppimiskäsitys saattavat aiheuttaa haasteita niille, jotka ovat tottuneet luentotyyppisempään
opiskeluun. Toiminnallisuus saattaa yllättää, mutta onneksi suuri osa
yllättyneistä jatkoi ja havaitsi oppimistavan hyväksi itselleen. Koulutuksen on käynyt läpi hyvin eri elämänvaiheissa olevia ihmisiä, ja
kaikki ovat kertoneet saaneensa siitä jotain itselleen. Jokainen koulutuksen loppuun tehnyt on kehittänyt oman ryhmätoiminnan soveltavan taiteen keinoin.

Kohderyhmän merkitys koulutusta suunniteltaessa –
onko sillä toisaalta väliä?
“Koulutus on suunnattu mielenterveystoipujille, mutta tietoisesti
emme ole välittäneet diagnooseista. Halusimme suunnitella koulutuksen, joka on paras mahdollinen. Koulutuksen, jolle kuka tahansa
voi osallistua ja todeta sen hyödylliseksi.
Halusimme lähteä siitä lähtökohdasta, että koulutuksen käynyt voi oikeasti ohjata ja tulee ohjaamaan koulutuksen jälkeen. Haasteeni ohjaajana on pitää koulutus tarpeeksi kevyenä ja kuitenkin käyden kaikki
ryhmänohjaamisen osa-alueet läpi, jotta kaikki voivat kokea pystyvänsä olemaan osa ryhmää. Toisaalta täytyy myös muistaa, ettei kevennä liikaa. Toistaiseksi kaikki suunnitellut osa-alueet ovat pysyneet
mukana koulutuksessa ja tavoitteisiin päivien suhteen on päästy.”
Taiteen menetelmät, toiminnallisuus, jaettu asiantuntijuus ja mm.
pienryhmätyöskentely mahdollistavat hyvin heterogeenisen ryhmän
– niiden avulla ryhmäytyminen on mahdollista. Koulutusryhmien
aikana havaitsimme, että mitä erilaisemmista taustoista ja ikäryhmistä koulutusryhmä koostuu, sen paremmin ryhmä alkaa toimia
yhteen, auttaa toisiaan ja jakaa asiantuntijuutta.

Sosiodraaman käyttö koulutuksessa
Koulutuksessa käytetään paljon sosiodraamaa, samoja menetelmiä
kuin psykodraamassakin. Tästä kannattaa ohjaajana olla tietoinen ja
pitää sosiodraaman tavoite kirkkaana mielessä.
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“Keskustelua syntyi paljon sosiodraaman aikana, missä pohdittiin
omia kokemuksia suhteessa entisiin opettajiin ja ohjaajiin. Muistot
omista opettajista nostatti tunteita pintaan. Kehotin aika ajoin ryhmää kuuntelemaan itseään ja käsittelemään ryhmässä vain asioita,
joista ovat valmiita puhumaan avoimesti. Kerroin myös ennen harjoitusta miksi pohdimme suhdetta entisiin opettajiin. Mitä voimme
oppia niistä tulevina ohjaajina. Sosiodraama olisi helposti voinut lipsahtaa koulutuksen ulkopuolelle, jos en olisi pitänyt fokusta siinä
mitä tästä kaikesta voimme oppia tulevina ohjaajina. Huomaan että
minun tehtäväni ohjaajana on usein kääntää ajatusta ja toimintaa
kohti positiviista. Yksi osallistuja esimerkiksi kertoi lopputunnista
harjoituksen jälkeen ettei aiemmin ollut edes ajatellut neutraalimpaa vaihtoehtoa ikävästä kohtaamistilanteestaan opettajan kanssa.
Koko päivän ajan keskustelua syntyi runsaasti aiheesta, mitä ovat
opettajan hyvät ominaisuudet.
Palautteen antaminen ja vastaanottaminen on laaja ja vaikeakin
aihe, ja nytkin käsiteltiin vaikeita vuorovaikutustilanteita. Viimeisessä harjoituksessa, jossa käsittelimme vaikeita palautteenantotilanteita ohjaajan kannalta, pyrin viemään tilanteita ratkaisukeskeiseen
suuntaan. Mitä palautteenantotilanteessa ohjaaja voi tehdä. Pyrimme löytämään tilanteissa konkreettisia työvälineitä ohjaajalle selvitä
hankalasta palautetilanteesta.
Palaute tilanteiden tutkiminen ja erilaisten palautteenantisentapojen harjoitteleminen sosiodraaman keinoin nostatti tunteita pintaan.
Muistutin, että teemme kuvitteellisia tilanteita ja mikään harjoituksessa ei ole henkilökohtaista. Tapahtui kuitenkin ikävä yhteensattuma ja palaute kolahtikin henkilökohtaisesti henkilöön, joka otti palautteen vastaanottajan roolin. Keskeytin tilanteen ja henkilö halusi
hetken olla yksin. Kysyin haluaako hän keskustella. Hän palasi hetken
kuluttua takaisin ryhmään ja halusi sanoa koko ryhmälle mitä oli tapahtunut.
Ryhmä kiitti avoimuudesta ja minä pahoittelin tilannetta, että sattumalta oli
osunut hänelle henkilökohtainen aihe. Tilanne saatiin purettua ja tunti jatkui.
Vaikutti myös siltä että kyseinen henkilö lähti hyvillä mielin tunnilta.
Mietin tilanteen jälkeen pitäisikö minun ottaa vielä kevyempiä aiheita joilla harjoitellaan palautteen antoa. En voi kuitenkaan koskaan
tietää mikä osuu arkaan paikkaan. Sen lisäksi halusin, että harjoiteltavat palautetilanteet ovat jollain tavalla mahdollisia oikeassakin
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elämässä, ettei mennä täysin fiktion puolelle. Aiheet mistä palautetta annetaan, on arkipäiväisiä ja on yleensä ikäviä, joku ryhmästä on
usein törmännyt aiheisiin myös henkilökohtaisessa elämässään. Jos
alan väistelemään sitä että ihmisillä herää tunteita tai ikäviä kokemuksia pintaan, en voi oikeastaan käsitellä mitään aiheita. Draaman
keinot ovat voimakkaita ja herättävät tunteita. Sanoin ryhmälle, että
tunteet saavat olla olemassa tässäkin ryhmässä. Ne saa ilmaista ja
niiden annetaan myös mennä ohi. Ehkä tässäkin yhteydessä olisi
jatkossa hyvä sanoa, että tilanteen voi tarvittaessa heti keskeyttää,
jos se liippaa liian läheltä.
Luottamuksellinen, avoin ja kaikkien tekemistä/tekemisen keskeyttämistä kunnioittava ilmapiiri on tärkeä. Tässä ryhmässä on koko alkuprosessin ajan ollut hyvin kunnioittava ja avoin ilmapiiri. Tämä mahdollistaa ryhmän toiminnan. Avoimuus tuo turvallisuutta ryhmään ja
jokainen ryhmässä kokee voivansa olla läsnä omana itsenään.
Loppukierroksella kysyin mitä jäi mieleen päivästä lyhyesti yhdellä
sanalla. Osa ryhmästä kertoi että päivän teema tuotti oivalluksia
ja oli erittäin tärkeä. Osa ilmoitti että hämmentää ja jopa ärsyttää.
Osa myös kokee koulutuksen ja aiheen haastavana. Toivon että he
jatkavat ryhmässä haastavuuden kokemuksesta huolimatta. Pidän
tärkeänä, etten ala uskottelemaan että ryhmän ohjaaminen olisi
vain helppoa ja hauskaa. Yritän silti pitää positiivisuuden mukana ja
muistuttaa että jokaisella on ominaisuuksia ja vahvuuksia joita voi
käyttää ohjaamisessa.”
Sosiodraama osoittautui koulutuksessa hyvin toimivaksi menetelmäksi käsitellä koulutukseen liittyviä aiheita. Siihen on helppoa lähteä mukaan, ja sen avulla voi käsitellä asioita juuri sillä tasolla kuin
mihin itse kukin on valmis. Kaikki ryhmät lähtivät avoimin mielin
työskentelyyn. Keskustelua ja oivalluksia syntyi jokaisessa ryhmässä
valtavasti harjoitusten aikana. Sosiodraama antaa mahdollisuuden
käsitellä vaikeita aiheita tarvittaessa kevyesti ja myös mennä syvemmälle, mikäli ryhmä niin haluaa ja on valmis. Tässä yhteydessä
en voi olla korostamatta vapaaehtoisuuden merkitystä. Kerron aina
koulutuksen alussa ja pyrin koulutuksen aikanakin muistuttamaan,
että kaikkiin harjoituksiin voi osallistua itselle sopivalla tavalla. Mihinkään ei ole pakko osallistua, eikä osallistumisaktiivisuutta mitata
millään tavalla.
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Olen myös havainnut vuosien varrella, että kun ryhmälle antaa vapauden olla mukana harjoituksissa tai seurata sivusta tarvittaessa,
melkein kaikki osallistuvat aina. Usein riittää tieto siitä, että saa siirtyä sivuun seuraamaan. Näen asian itse asiassa niin, että ohjaajan
tehtävä on innostaa ryhmä mukaansa. Kun se innostuu, sitä ei tarvitse vaatia osallistumaan; kaikki haluavat osallistua. Oltaessa tekemisissä taidemenetelmien kanssa ollaan olennaisesti tekemisissä
ihmisten luovuuden kanssa. Silloin oikeaa ja väärää tekemisen tapaa
ei mielestäni voi olla.

Toiminnallisuus tukee erilaisia oppijoita
“...Neljä tuntia meni todella nopeasti eikä ollut vaikeaa keskittyä
opetukseen.”
Koulutuksen toiminnallisuus ja soveltavan taiteen keinoin etenevä
opetus tukee erilaisia oppijoita. Erityisesti olemme huomanneet, että
ihmiset, joilla oli haasteita keskittyä luentotyyppiseen opiskeluun
kouluaikana, ovat hyötyneet koulutuksen toiminnallisesta oppimistavasta. Yllättävää on, että saimme positiivista palautetta myös ryhmäläisiltä, joille luentomainen oppiminen, muistiinpanojen kirjoittaminen ja kuuntelu rauhassa on sopinut ja ollut miellyttävää. Nämä
ryhmäläiset kokivat, että koulutus antoi uutta näkökulmaa ja uusia
mahdollisia opiskelutapoja.

Taiteen merkitys
“Ryhmässä tehtiin kuvataiteellinen tuotos ja parin kanssa performanssi. Useat ryhmäläiset ilmaisivat, että haluaisivat tuotoksia jotenkin esille.”
Taiteen tekeminen ja taiteen kautta esille tuleminen oli tärkeää kaikissa koulutusryhmissä. Eri taidemuotoihin tutustuminen ja niiden
kokeileminen antaa koulutusryhmille myös mahdollisuuden löytää
oma ilmaisutapansa; mahdollisuuden tulla nähdyksi oman taiteensa
kautta.
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Vierailevat kouluttajat
“Satu Haiko sai luotua omalla rauhallisella tyylillään seesteisen ja
turvallisen ilmapiirin, joka ei vaatinut paljon sanoja. Osallistujat tuntuivat rauhoittuvan tekemisen äärelle. Satu luo energiallaan hyvin
intensiivisen ilmapiirin, jossa tekee mieli keskittyä olennaiseen ja
paneutua yksityiskohtiin. Osallistujat olivat ennakkoluulottomasti
mukana ja heittäytyivät tilanteeseen, vaikka jotkut sanoivat että joutuivat selkeästi mukavuusalueensa ulkopuolelle. Tästä rajojen ylittämisestä ryhmäläiset vaikuttivat myös saavan erilaista näkökulmaa
tekemiseen ja mahdollisesti omaan ohjaamiseen tulevaisuudessa.”
Tärkeä osa koulutusta ovat vierailevat taiteilijat, jotka tietysti tuovat
sekä oman taiteensa että oman persoonallisen ohjaamisen tyylinsä
koulutukseen. Yhtenä tavoitteena on löytää omat vahvuudet ohjaajana ja ottaa ne käyttöön. On hyvä nähdä erilaisia ohjaajia työssään
ja murtaa mahdollisia omia ennakkokäsityksiä siitä, minkälainen
ryhmänohjaajan tulee olla.
Yhtenä vierailevana kouluttajana kaikissa koulutusryhmissä oli vertaisohjaaja Tarja Kinnunen. Tarja ohjasi esineteatterikokonaisuuden
ja keskusteli vertaisuudesta sekä luki omia työpäiväkirjamerkintöjään ryhmille. Tarjan osuus koulutuksessa koettiin merkitykselliseksi
ja inspiroivaksi. Erityisesti palautetta tuli siitä, kuinka ammattiohjaajien lisäksi on tärkeää nähdä myös vertaisohjaaja työssään. Tarjan
kokonaisuus koettiin rohkaisevaksi, ja se loi uskoa tuleville vertaisohjaajille. Tässä ollaankin koko koulutuksen ytimessä; vertaisuudessa. Vertainen koetaan läheiseksi, tasavertaiseksi ja helposti lähestyttäväksi, jolloin saavutetaan se kohtaamisen taso, jota tulisi
aina tavoitella; inhimillinen kohtaaminen.

Miksi koulutuksessa ei anneta menetelmäpankkia?
“Tässä koulutuksessa ei ole tarkoitus kouluttaa ihmisiä käyttämään
jotain tiettyjä taiteen menetelmiä, vaan antaa ihmisille mahdollisuus
hyödyntää soveltavaa taidetta ja toiminnallisuutta omissa ryhmissään. Tarkoitus on kouluttaa ihmisiä näkemään asioita “laajemmin”;
näkemään omat mahdollisuudet ja ottamaan omat vahvuudet ja
voimavarat käyttöön siinä mittakaavassa kuin se on itselle sopivaa.
Taiteen menetelmät ei ole tarkoitettu vain ammattitaiteilijoiden tai

92

taiteen opettajien käyttöön, niitä voi ja saa käyttää vaikka ei olisi ammatiltaan esim kuvataiteen opettaja. Ajatus minkä haluamme
tuoda koulutuksessa kirkkaasti esille on, että tuleva vertaisohjaaja
ymmärtää mitä on ohjaamassa. Jos hän käyttää jotain menetelmää,
hän käyttää sitä perustellusti päästäkseen ryhmänsä kanssa tavoitteeseen johon haluaa päästä. Ja tässä on perimmäinen syy miksi
emme halua antaa menetelmäpankkia ryhmälle. Emme halua tilannetta jossa koulutuksen käynyt Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaaja tekee tuntisuunnitelmia nappaamalla menetelmäpankista kivoja harjoitteita ilman ajatusta siitä miksi harjoitus tehdään ja mihin
sillä pyritään. Ennemmin lähdetään siitä suunnasta että ryhmäläisellä on idea ryhmästä, ryhmälle tavoite ja siihen lähdetään hakemaan
soveltuvia ja kiinnostavia menetelmiä.”

Suunnitelmien muuttamisesta lennossa
“Suunnitelma meni aikalailla uusiksi: Forum-teatteria ei voinut toteuttaa niin pienellä porukalla, joten suunnitelma kääntyi sovelletusti tarinateatteri- forum sovellukseksi. Tämä käänne oli itse asiassa
voitto. Päivä oli onnistunut ja sovellus toimi haastavien tilanteiden
käsittelyyn hyvin. Ensimmäisen päivän improvisaatio oli raskaampi osallistujien kannalta. Poissaolot vaikuttivat ryhmään ja koettiin
pieni notkahdus ryhmän tunnelmassa. Tiesin ja sanoin ryhmälle ennakkoon, että improvisaatio voi käydä raskaaksi pienessä ryhmässä, kun joutuu olemaan jatkuvasti näyttämöllä, eikä pääse juurikaan
seuraamaan tilannetta katsojan roolista. Kevensin suunnitelmaa aikalailla, mutta siitä huolimatta jokaiselle ryhmäläiselle tuli näyttämöaikaa runsaasti. Sain palautetta että improvisaatio oli koettu osittain
haastavana, mutta siitä oli myös saatu uutta; opittu kuuntelemisen
taitoa sekä saatu energiaa. Ryhmässä koettiin, että luottamus on
lisääntynyt. Koettiin myös, että luottamus omaan taitoon kohdata
haastavia ryhmänohjaustilanteita on lisääntynyt harjoitusten kautta.
Erityisesti harjoitus, jota toistettiin useita kertoja koettiin hyvänä.
Toisto antoi mahdollisuuden syventyä tekniikkaan ja käsitellä haastavia ryhmän ohjaustilanteita syvällisemmin.”
“Muutin lennosta suunnitelmaa aika tavalla. Aiheena oli ryhmän jäsenten roolit. Keskitin huomioni harjoituksissa siihen miten ohjaaja
voisi kääntää ryhmän jäsenten negatiivisiksi koettuja rooleja ryhmää
rakentavaan muotoon. Aluksi huomasin, että ryhmässä oli hiukan
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väsynyt tunnelma ja koin tarpeelliseksi muuttaa lämppäreitä helppoon, hauskaan ja naurua herättävään suuntaan, jotta sain ryhmän
liikkeelle. Ryhmän rooleja käsittelevissä improissa ryhmä valitsi lähes järjestelmällisesti negatiivisia rooleja ja improt äityivät hyvin
negatiivisiksi. Loppua kohden käänsin fokuksen ohjaajaan ja hänen
mahdollisuuksiinsa käyttää luonnostaan tulevia rooleja ryhmää rakentavaksi. Keskustelua rooleista syntyi paljon ja annoin sille tilaa.
Pyysin valitsemaan roolin, joka tulee itselle luonnostaan ryhmässä
ja joka tuntuu itselle hyvältä. Sen jälkeen pyysin kirjoittamaan työpäiväkirjaan miten tätä roolia voisi hyödyntää ryhmän ohjaamisessa. Kävimme päiväkirjatekstit läpi tällä kertaa. Yritin painottaa koko
tunnin, että kaikkia rooleja voi käyttää ryhmän toiminnan hyväksi.
Kaikilla rooleilla on paikkansa, kun ne saavat olla esillä positiivisessa
muodossaan. Paitsi ehkä kiusaaja, mutta tästäkin käytiin keskustelua, että kiusaaja voitaisiin mahdollisesti kääntää rakentavaksi kriitikoksi ohjaajan toimesta…”
Hyvä ennakkosuunnittelu antaa mahdollisuuden ja vapauden myös
muuttaa tuntisuunnitelmaa lennosta ilman, että tunnin tavoite kärsii.

Koulutuksen harjoitus, jossa käsitellään ryhmätoiminnan
suunnittelua
“Harjoitteesta nousi hyvin kiinnostava ja antoisa keskustelu suunnitelmallisuuden tärkeydestä, mutta myös siitä että on hyvä opetella
myös irtipäästämisen olotilaa.
Suunnittelemattoman toiminnan ryhmä kuvasi kuinka oli sekavaa ja
hämmentävää kun ei tiennyt mistä aloittaa. Tehtävästä nousi myös
ryhmädynaamisia huomioita eli aina ryhmissä, joku ottaa johtajuuden. Tämän harjoituksen yhteydessä johtajuuden spontaanisti ottanut henkilö oli yllättynyt, että otti kyseisen roolin. Yllätys oli siis
positiivinen ja liittyi yksilön omaan rohkeuteen. Suunnitelman tehnyt
ryhmä huomaisi myös elementtejä osuudestaan, joita olisi pitänyt
tarkemmin suunnitella etukäteen liittyen mm. tekniikkaan: kuka valitsee musiikin ja käyttää äänentoistolaitetta. Keskustelu oli siis antoisaa ja yleinen käsitys ryhmätoiminnan suunnittelemisesta tuntui
olevan yhtenevä: jokin rakenne toiminnalle pitää aina olla.”
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Ryhmäläiset ohjaamassa ensimmäistä kertaa toisiaan
“Kaikki olivat valmistautuneet ohjaamaan harjoituksen. Osaa jännitti
ja osa vähätteli omaa valmistautumistaan. Kaikki olivat valinneet tai
kehittäneet harjoituksia, jotka olivat hyvin heidän oman näköistään.
Ryhmä oli myös vaikuttunut toistensa ohjauksesta ja harjoitusten
sisällöstä. Tämä on erittäin hyvä ryhmä mutta myös haastava siinä
suhteessa, että lähtötilanne ohjaamiseen on yksilöillä niin erilainen.
Osa on ammattilaisia, opettajia ja pitkän linjan ryhmän vetäjiä. Osalla ei ole mitään kokemusta ryhmän ohjaamisesta. Ainakin tähän asti
on tullut palautetta että kaikki ovat saaneet koulutuspäivistä itselleen asioita. Ryhmä on kyllä erittäin empaattinen myös kouluttajaa
kohtaan ja asenteella jossa aina voi oppia uutta, vaikka kokemusta
asiasta olisi kuinka paljon. Tässä ryhmässä osallistujat saavat hyvin
erilaisia näkökulmia toisiltaan ohjaamiseen.”
Koulutuksen viidennellä kokoontumiskerralla ryhmäläiset ohjaavat
toisilleen toiminnallisen harjoituksen. Ensimmäinen ohjausharjoitus
tapahtuu koulutuksen alkupuolella ja on osoittautunut tärkeäksi askelmaksi kohti oman ryhmän suunnittelua ja toteuttamista.

Kouluttajan paikka ryhmässä
“Olen tavallista enemmän heittänyt kommentteja omasta ohjaajataustastani ja haastavista kokemuksistani ryhmätilanteissa. En toki
pidä mitään pitkiä puheita, ne ovat olleet lähinnä lyhyitä kommentteja, joilla toivon viestittäväni sanomaa, että kaikki ohjaajat tekevät
virheitä ja ovat vajavaisia, ja silti ihan hyviä ohjaajia. Yritän korostaa
koko ajan että kaikki ohjaajat ja ryhmät ovat ihmisiä omine taustoineen, ongelmineen ja hyvine puolineen. Puhuimme paljon tulkitsemisesta jota pitäisi välttää vuorovaikutustilanteessa. Toisten tulkitseminen johtaa usein väärinymmärryksiin ja konflikteihin.”
Ohjaaja ei ole koskaan valmis, kaikki ryhmät ovat erilaisia, ja juuri
se on mielestäni tämän työn hienous. Aina voi oppia uutta ohjaamisesta ja ennen kaikkea itsestään ohjaajana.
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Kouluttaja ennakoimassa ryhmän toimintaa
“Yhdessä kohtaa sain itseni kiinni että yritin johdattaa keskustelua
omaan suuntaani. Olisin halunnut että keskustelu menisi kuten se
meni edellisessä ryhmässä, siinä ryhmässä tässä kohtaa tuli loistavia oivalluksia ryhmädynamiikasta ja ohjaajan mahdollisuudesta
vaikuttaa siihen. Tässä ryhmässä keskustelu ei edennyt niin pitkälle.
Tai omasta mielestäni olisin halunnut että keskustelu menisi siihen
samaan suuntaan. Onneksi huomasin ohjaavani liikaa ja annoin tilan
ryhmälle. Ehkä tämä ryhmä ei tässä kohtaa tarvinnut sitä keskustelua. Tämä ryhmä tarvitsi erilaisen keskustelun, eikä se ole parempi tai huonompi. Olen mielestäni ohjaajana aika huomioonottava ja
annan ryhmälle tilaa tuottaa omaa sisältöään, mutta aina välillä sitä
saa itsensä kiinni että on ajatellut valmiiksi ja haluaa ryhmän menevän tiettyyn suuntaan. Tietysti ohjaaja vie ryhmää eteenpäin aina,
mutta ohjaaja ei voi ajatella ryhmän puolesta ja päättää mihin tulokseen he päätyvät, kun heitän kysymyksen ilmoille.”

Kouluttaja on ihminen
“Ennen ryhmää minulla oli hiukan haasteita henkilökohtaisessa olemisessa. Havaitsin että jouduin keskittymään tavallista enemmän,
että pääsin tilanteeseen. Muistutin itseäni ryhmästä jo matkalla ja
palautin itselleni tunteen siitä kuinka innoissaan olen tavallisesti tämän ryhmän ohjaamisesta. Se auttoi. Takaisku tuli myös kun tulin
koulutuspaikalle ja yksi osallistuja ilmoitti ettei jatka koulutuksessa.
Siinä kohtaa huomasin, että minua jännitti ihan kehollisesti. Päätin
olla oma itseni ja olla tilassa sellaisena kuin olen. En yritä väkisin
hymyillä tai puhua pirteällä äänellä. Tuntui että se auttoi myös asiaa
eteenpäin, ja sain koottua itseni ryhmän aloittamiseen. Aloituksen
jälkeen kaikki meni hyvin ja pääsin omaan roolini sellaisena ohjaajana kuin haluan olla. Koen, että oma vanhuuteni ohjaajana on aitous
ja onnistun parhaiten niissä ryhmissä, missä olen ollut se ohjaaja
joka luonnostaan olen. Mikään roolin vetäminen ohjaajana ei sovi
minulle. Tulen teennäiseksi ja etäännyn ryhmästä. Vedän kuitenkin
rajan siihen, että en kaada omaa taakkaani ryhmään. Voin ilmaista
tunteita johonkin rajaan saakka ja olla oma itseni ilman että alan
avaamaan olotilaani sen enempää. Ryhmän pitää saada keskittyä
omaan tekemiseen. Tämä oli hyvä oppimiskokemus itselleni ja haastavissa ryhmänohjaustilanteissa käsitellä myös ryhmässä. Ohjaaja-
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kin on ihminen, mutta on silti aina vastuussa ryhmästä eikä voi heittäytyä autettavaksi suhteessa ryhmäläisiin.
Oli oikeastaan aika huvittavaa tänään, kun aiheena oli haastavat
tilanteet ja minusta tuntui, että olin haastavan tilanteen edessä ryhmän kanssa oikeastaan koko alkutunnin. Mun tapa innostaa ryhmää
mukaan on luoda piristäviä hetkiä ja herätellä omalla toiminnallani
tilannetta ja suunnata huomiota positiiviseen. Olen myös nykyään
kykeneväinen muuttamaan harjoitusta tarvittaessa suuntaan, jonka oletan innostavan ryhmää, niin kuin tänään. Nuorempana olisin
hämmentynyt tilanteessa, ehkä lähtenyt jopa tappiomielialaan mukaan ja näin ryhmän energia olisi latistunut entisestään. Nykyään
olen oppinut etten anna ryhmän energian vaikuttaa omaani, vaan
pyrin pitämään oman energiani positiivisena ja toimintaa tukevana.
Olen myös huomannut, että minulle on yhä tärkeämpää pitää ryhmäkerran tavoite kirkkaana mielessä ja tarkkailen koko ajan, että
oma toimintani tukee tavoitetta, jota kohti ollaan menossa. Erityisesti mielenterveystoipujien ryhmissä olen havainnut, että oman
energiatason pitäminen on tärkeää. Menen luonnostani helposti mukaan toisten energioihin ja tunnetiloihin, ja siitä onkin ollut joitakin
ongelmia ryhmänohjaajan historiassani. Minun selviytymiskeinoni
on keskittyä juuri siihen hetkeen mitä ollaan tekemässä ja suunnitella tekemiseni niin hyvin, että pystyn myös tarvittaessa muuttamaan
suunnitelmia ja pysyä silti tavoitteissa.”

Kouluttajan tehtävänä luoda oppimista edistävä ilmapiiri
“Huomaan että tunnelman keventäminen ryhmissä on välillä paikallaan ja ohjaajan tehtävä tarvittaessa. Ryhmä ei yleensä itse pysty
muuttamaan tunnesuuntaa, johon ollaan kollektiivisesti ajauduttu.
Silloin ohjaajan tehtävä on ottaa tiukemmin ohjat käsiinsä ja ohjata tunne keveämpään tai ainakin positiivisempaan suuntaan. En
koe rakentavana missään ryhmätilanteessa jäädä vellomaan negatiivisiin syvyyksiin tarpeettoman pitkäksi aikaa. Tein ryhmän aikana
useamman pienen ja suuremmankin käännöksen, joilla tavoittelin
tunnelman keventämistä ja positiivisen hengen luomista ja ylläpitämistä. Haastavia tilanteita ja ohjaajan mahdollisia ratkaisuja päästiin
käsittelemään ryhmässä, tunnelma keveni ja aktiivisuus nousi loppua kohden. Näin tarpeelliseksi pitää positiivista ja ratkaisukeskeistä
ilmapiiriä yllä mm. rajaamalla ongelmien puimiseen käytettyjä pu97

heenvuoroja jonkin verran. Lopuksi tuntui, että kaikki saivat jonkinlaisia välineitä kohdata haastavia tilanteita omista lähtökohdistaan.”

Taiteen tekemisen vapaus
“Ryhmässä nousi keskustelua siitä kuinka tärkeää on että taiteellisessa työskentelyssä on vapaus tehdä periaatteessa mitä vaan ja
samaan aikaan ohjaajan asettaman rajat, joiden puitteissa voi pysyä tai niitä voi luovasti ylittää. Devising- prosessin lopputuotoksena
yksi ryhmä lauloi biisin omilla sanoillaan ja kaksi ryhmää järjesti
satuhetket, joissa lukivat kirjoittamansa sadut. Esitykset olivat loistavia ja nostattivat tunnelman suorastaan kattoon. Mä tietysti teatterintekijänä innostuin valtavasti ja olin kuin kotona. Teki mieli alkaa ohjaamaan ryhmälle esitystä. Kaikki paikalla olevat ryhmäläiset
osallistuivat esittävän taiteen osuuteen rohkeasti.Omasta työstäni
huomaan että tämän devising-prosessin ohjaamisessa minun luovuuteni ohjaajana on ns. parhaimmillaan. Olen omalla alueella, ja
se tuottaa mahdollisuuden olla läsnä tilanteessa ja vaihtaa vaikka
suuntaa ilman hämmennystä.”

Ryhmän palautetta koulutuksesta
“Päivän päätteeksi aikaa oli keskustelulle tavallista pidempään.
Ryhmä innostuikin antamaan palautetta koko koulutuksesta. Devising-päivä koettiin uudenlaisena ja hyvin mielenkiintoisena toimintana. Minulle oli jopa hieman yllätys kuinka uutta tämän tyyppinen
työskentely olikin ryhmälle, osa koki suuren oivalluksen prosessin
aikana, ai näinkin voi tehdä. Se oli hienoa. Ryhmä kertoi, että koulutus antaa todella paljon, täällä todellakin opiskellaan ja syvennytään
aiheeseen toiminnallisesti. Toiminnallisuus sai paljon kiitosta, jaksaa
keskittyä, moni odottaa ryhmään pääsemistä ja kokee joka kerta
oppivansa jotain uutta. Moni myös antoi palautetta koulutuksen pituudesta. Se koetaan erittäin hyvänä ja oikeana suuntana, arvostus
vertaisohjaaja - koulutusta kohtaan on noussut tämän koulutuksen
kautta. Toiminnallisuus sai paljon kiitosta ja oli aivan uudenlainen
tapa osallistua koulutukseen aika monella. Myös jaettu asiantuntijuus tuo turvallisuutta, luottamusta ja sitouttaa osallistumaan ryhmään. Ryhmästä nousee myös lähes jokaisella tunnilla palautetta
siitä että tässä ryhmässä ei arvostella eikä anneta palautetta kritiikin
kautta, vaan nostetaan vahvuuksia esiin. Tämä positiivisen palaut98

teen kulttuuri on ryhmän puheissa hyvin keskeisessä asemassa siinä
kuinka turvalliseksi he kokevat ryhmän. Tänne tullessa ei tarvitse
pelätä/jännittää saavansa negatiivista palautetta tekemisestään.
Ryhmä sanoi että ryhmässä uskaltaa olla luova ja heittää omia ideoitaan, kun ei tarvitse pelätä että ideat tyrmätään.”

6.5 Harjoittelun ja tukitoimen
piteiden prosessikuvaus
Mikaela Mansikkala
Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaaja -koulutuksessa kehitetään
oman osaamisen ja kiinnostuksen kohteiden pohjalta oma soveltavan taiteen vertaistoiminta, jonka vertaisryhmänohjaaja toteuttaa
haluamassaan toimintaympäristössä. Harjoittelujakson pituudeksi
suositellaan neljää 1,5 tunnin pituista työpajaa, jotta ryhmänohjaaja
saisi riittävästi kokemusta ryhmätoiminnan prosessista ja suunnitellun tavoitteellisen taidetoiminnan toteutumisesta käytännössä.
Soveltavan taiteen vertaistoiminnan harjoittelupaikaksi kannustetaan valitsemaan itselle tuttu toimintaympäristö kuten yhdistys,
asukastalo tai vapaaehtoistoiminta.
Kouluttajan huomioita:
“Esimerkkitapauksessa koulutus toteutettiin Tampereella yhteistyössä nuorten Verstas toiminnan/Sopimusvuori ry kanssa ja tätä kautta
harjoitteluosuudet toteutuivat kätevästi samaisessa toimintaympäristöissä.
Kokemusten ja palautteiden mukaan vertaisohjaajien kehittämät soveltavan taiteen ryhmätoiminnat ovat kehittäneet myös toteuttavien
tahojen toimintaa. Muun muassa siirryttäessä verkkokoulutukseen
yhteistyötaho innostui kehittämään myös omaa verkkotoimintaa.
Toisessa esimerkkitapauksessa Unto (ks. luku 7.3), joka oli jo aiemmin toiminut vertaisohjaajana Lilinkotisäätiön avoimessa päivätoiminnassa kehitti harjoittelujaksollaan uudenlaista sisältöä tuttuun
toimintaympäristöön.
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Myös koronatilanne vaikutti harjoitteluosuuteen vahvasti mutta se
pakotti myös kehittämään taidetoimintaa verkon välityksellä toteutuvaksi.”
Jotta harjoittelu olisi koulutuksessa olevalle asianmukainen ja turvallinen, Kulttuurin Verso -hankkeessa kehitettiin seuraavanlainen
tukirakennelma harjoittelun mahdollistamiseksi:

Koulutuksen puitteissa vertaisryhmänohjaajalle tulisi
tarjota:
1.

2.

yksilöllistä ohjausta/mentorointia: tukea harjoittelupaikan löytämisessä sekä mahdollisesti ammattilaisen läsnäoloa itse ohjaustilanteissa
kolme vertaistyönohjaustapaamista.

Yksilölliset kohtaamiset ja mentorointi
On suositeltavaa tarjota yksilöllisiä tapaamisia ennen varsinaisen
harjoittelujakson aloittamista. Kulttuurin Versossa kouluttaja tarjosi
1–1,5 tunnin tapaamisen, jolla käytiin räätälöidysti läpi kysymyksiä,
joita oli herännyt harjoitteluun liittyen. Kouluttaja voi tarjota apua
varsinaisen harjoittelupaikan löytämisessä tai läsnäoloa esimerkiksi
harjoittelun ensimmäisellä kerralla.
Kouluttajan huomioita:
“Kokemuksen mukaan kaikille ei riitä kertaluontoinen kohtaaminen
kouluttajan kanssa. Tätä kannattaa kuulostella tarkkaan ja olla kouluttajana herkillä siitä, mitä kukin koulutuksessa oleva yksilö tarvitsee tunteakseen itsensä riittävän turvalliseksi toteuttamaan soveltavan taiteen vertaistoimintaa käytännössä. Tietenkin raamit on
luotava ja kouluttajan ei tarvitse uuvuttaa itseään mentorointi tapaamisilla. Vaarana voi olla, että kouluttaja ottaa itselleen terapeuttisen roolin, joka ei ole tässä tarkoituksena.
Mentorointien tavoitteena on ennenkaikkea luoda mahdollisimman
varma pohja koulutuksen harjoitteluosuuden toteuttamiseksi käytännössä.”
Vertaisryhmänohjaajaharjoittelijoille tulee painottaa, että heidän ensisijainen vastuunsa on taidepainotteisen sisällön tuottaminen ja
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taidetoiminnan mahdollistaminen vertaisryhmälle. Suosittelemme,
että kaikesta muusta vastaisi ammattilainen tai muu henkilö, joka
tuntee harjoittelupaikan toimintaympäristön hyvin. Harjoittelupaikasta tulisi nimetä vastuuhenkilö, joka ottaa vastuun kaikista muista vertaistoimintaan liittyvistä järjestelyistä kuten asianmukaisista
tiloista, toimintaan ilmoittautumisesta ja ryhmälle tiedottamisesta.
Näistä tulee sopia harjoittelupaikan yhteyshenkilön kanssa tarkkaan
etukäteen.
Suosittelemme seuraavanlaista ohjeistusta roolijaosta harjoittelukohteessa.
• Tätä voi käydä etukäteen yhdessä läpi mentorointitapaamisessa.
• Sinulla tulee olla nimettynä vastuuhenkilö harjoittelupaikassa.
Huomioi, ettei vastuuhenkilö ole pelkästään “oven avaaja”. Vastuukysymykset on sovittava etukäteen.
• Sinä vastaat sisällöstä ja sen ohjaamisesta. Vastuuhenkilö vastaa
kaikesta muusta.
• Vastuuhenkilön rooleja ovat mm. ryhmätoiminnan mahdollistaja
ja mentori. Hänen tulee olla fyysisesti tavoitettavissa ryhmätoiminnan aikana.
• Sopikaa yhdessä, millaista tukea sinä tarvitset vastuuhenkilöltä.
Mikä hänen roolinsa on ja osallistuuko hän mahdollisesti itse toimintaan tai toiminnan jälkeisiin purkukeskusteluihin?
• Varmista, että tila on asianmukainen ja häiriötön. Käy paikan
päällä hyvissä ajoin ennen itse ryhmätoimintaa “fiilistelemässä”
tilaa.
• Harjoittelukohteet vastaavat ryhmätoiminnassa tarvittavista materiaaleista ja teknisestä välineistöstä. Sinun ei tarvitse hankkia
mitään!
• Varmista järjestävän tahon kanssa viestintäsuunnitelma: miten
ja missä ryhmätoiminnasta tiedotetaan.
• Sovi esimerkiksi, kuka ottaa mahdolliset ilmoittautumiset vastaan.
• Sovi, miten ryhmän sisäinen viestintä toteutetaan. Ilmoitetaanko
esimerkiksi poissaoloista nimetylle vastuuhenkilölle vai sinulle?
Harjoittelun tueksi on laadittu myös itsearviointikysymyksiä. Näitä
voi halutessaan käyttää ja käydä läpi jo ennakkoon mentorointitapaamisessa.
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Kysymyspatteristossa on hyödynnetty kulttuuripajamallissa (ks. luku
1.2) laadittuja kysymyksiä.
1.

Ryhmän osallistujalista
Etunimet riittävät
Ikäjakauma (vapaaehtoinen tieto)
2. Oliko joku poissa?
3. Millainen oli yleinen ilmapiiri tällä kertaa?
4. Miten sisällölliset tavoitteet toteutuivat tällä kertaa?
5. Missä onnistuin tänään ohjaajana?
6. Oliko jokin tänään haastavaa? Mikä?
7. Mitä opin tai oivalsin tänään?
8. Miten ajankäyttö toimi? Entä välineistö?
9. Onko jotain, mitä haluan käsitellä harjoittelusta vastaavan kanssa?
10. Onko jotain, mitä haluan käsitellä vertaistyönohjaustapaamisessa?
11. Mieti myös, haluatko kerätä palautetta ryhmältä. Jos kyllä, miten?
Kirjallisesti vai suullisesti?

Vertaistyönohjaustapaamiset
Harjoittelun tueksi järjestetään kolme 1,5 tunnin pituista ammattilaisen ohjaamaa vertaistyönohjaustapaamista. Hankkeessa ammattilaisena toimi kouluttaja. Fasilitoijaksi suositellaan yleisesti sote- tai
taidealan ammattilaista.
Vertaistyönohjauksen malli ja ajatus ovat saaneet inspiraationsa
vuonna 2009 kehitetyltä kulttuuripajamallilta (ks. luku 1.2).
Vertaistyönohjaustapaamisten tarkoituksena on ennen kaikkea jakaa kokemuksia ja oivalluksia, joita ohjausharjoittelun aikana on
noussut. Tapaamisissa käydään läpi myös haastavia tilanteita, jos
sellaisia on ryhmissä ollut. Kulttuurin Verso -hankkeessa uskotaan
jaettuun asiantuntijuuteen, eikä tapahtumia fasilitoivan ammattilaisen tarvitse olla virallinen työnohjaaja, vaan tieto ja oppi syntyvät
ryhmälähtöisesti vuorovaikutuksessa vertaisryhmänohjaajien kesken. Oleellisinta näissä tapaamisissa on iloita onnistumisista ja ratkaista haasteita yhdessä.
Palautekulttuuri on vahvuus- ja voimavarakeskeistä (ks. luku 4.4).
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Ensimmäinen tapaaminen
Ensimmäisen kerran tavoitteena on havainnoida ja jakaa kokemuksia ja oivalluksia ryhmätoiminnan käynnistämisestä, toiminnasta tiedottamisesta ja vertaisryhmän sisäisestä viestinnästä sekä yhteistyötahon kanssa toimimisesta.
Alla on muutamia kouluttajan merkintöjä tapaamisessa nousseista
oivalluksista:
“Paljon keskustelua herätti kohderyhmän löytäminen ja viestintään
liittyvät haasteet.
Havaintona miten tiedotus olisi kohdennettava tarkemmin esimerkiksi alan harrastajille, jos kyseessä on spesifi toiminta. Selkeä/tiivis
viestintä on kaiken a ja o. Se on aloitettava hyvissä ajoin.”
“Päädyttiin yhteistuumin ajatukseen, että yhteistyökumppani on paras
linkki kohderyhmän tavoittamisessa ja viestinnän onnistumisessa.”
“Yhteistyökumppaneista: pitää säilyttää jatkuva yhteys puolin ja toisin. Yhteistyökumppanin kanssa on sovittava suurista linjoista ja tarpeellisista pikkuasioista.”
“Ryhmän aloittamisessa ja ryhmäläisten sitoutumisessa tärkeintä on
turvallisen ilmapiirin ja yhteisten pelisääntöjen luominen, joihin palataan aina tarvittaessa.”
“Hyvä pohtia etukäteen mitä tietoa haluaa jakaa itsestään ryhmäläisille.”
“Vertaisryhmänohjaajan on hyvä kehittää omanlainen tapa virittäytyä ennen ohjaustuokioita. On syytä myös pohtia miten palautuu
ohjauskerran jälkeen esim. ylläpitämällä työpäiväkirjaa.”
“Huomiona, että usealla on kokemus oman taidetoiminnan onnistumisesta. Yhteistyö ammattilaisen kanssa harjoittelupaikoissa on
ollut toimivaa ja viestintä on onnistunut. Roolijaot ovat olleet selkeät. Osallistuja, jonka ryhmätoiminta on vasta alkamassa kokee
onnistuneensa omassa suunnittelutyössään ja oli hyvin tyytyväinen
yhteistyökumppanin vahvasta mukana olemisesta.”
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“Tämän porukan harjoitteluosuus näyttää etenevän hienosti ja erityisesti heidän oma positiiviset kokemuksensa vahvistavat tätä.”
“X käynnistyy harjoittelu ensi viikolla toiminnassa Y ja soittelee vielä
ennen ensimmäistä kertaa kouluttajalle/mentorille. Hän oli tehnyt
pienet alkuhaastattelut puhelimitse vertaistoimintaan ilmoittautuneille. Tämä on yleisin käytäntö toiminnassa Y. Hän oli saanut tehdä
puhelut yhdistyksen puhelimella. Kokee itse että tämä on toimiva
käytäntö luoda kontakti ryhmäläisiin etukäteen. Myös siis itse osallistujat pitävät käytäntöä mieluisana. Nyt ilmoittautuneita on 6 ja
ryhmätoiminnassa on mukana ammattilainen yhdistyksestä.”

Toinen tapaaminen
Toisen kokoontumiskerran teemana on soveltavan taiteen vertaistoiminnan onnistumisen kokemukset ja myös mahdolliset haasteet.
Ennakkotehtävänä on valita omasta soveltavan taiteen vertaistoiminnasta asia tai ilmiö, jota haluaisi käydä läpi muiden kanssa.
Kouluttajan merkintöjä tapaamisessa nousseista oivalluksista:
“Miten saan ohjaajana ryhmäläiset innostumaan?
Ei ole oikein tekemisen tapaa. Itse voi toimia esimerkkinä. Usein
ryhmässä löytyy joku yksilö, joka lähtee helpommin mukaan. Voi
muistuttaa myös ryhmän perustehtävästä/tavoitteista.”
“Henkilökohtainen yhteydenotto saattaa vaikuttaa positiivisesti toimintaan sitoutumiseen. Vertaistoimintaan osallistujia voidaan sitouttaa ryhmään esimerkiksi pyytämällä sanoittamaan sen ääneen.”
“Sisäinen viestintä mietittävä tarkkaan ja miten. On tärkeää sopia
miten sisäinen viestintä toteutetaan soveltavan taiteen vertaistoiminnassa. Suotavaa on valita yksi yhteinen tapa esim. WhatsApp
kautta.”
“Mitä tehdä kun ryhmässä on kaksi osallistujaa kun suunnitellut 5-8
henkilölle?
Suunnitelmia pitää olla valmis muuttamaan ja soveltamaan tarvittaessa.”
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“Miten ottaa vastaa kielteistä palautetta ohjaajana. Ryhmän yhteiset
pelisäännöt; toisten kunnioittaminen.”
“Kysymyksiä nousi mm. miten toimia jos ryhmässä on hyvin oireileva, arka ihminen, joille jotkut tehtävät saattavat tuottaa haasteita.
Yhteisesti päädyimme, että oireisiin liittyen voi aina kääntyä ammattilaisen puoleen ja tehtäviin liittyen voisi suunnitella myös jonkin vielä helposti lähestyttävän tehtävän. Myös ajatus siitä, että jokainen
toimii omalla tavallaan ja omista lähtökohdistaan käsin.
Toinen kysymys liittyi ammattilaisen mukanaoloon ryhmässä: osallistuuko toimintaan vai ei. Yksimielisesti ryhmä ajatteli, että kaikki
jotka ovat mukana tekisivät ja osallistuisivat ei esim. nurkassa tuijottamassa kun muut tekevät.”

Kolmas tapaaminen
Viimeisellä vertaistyönohjaustapaamisella palataan koulutuksen
alussa laadittuihin henkilökohtaisiin tavoitteisiin ja tarkastellaan niitä nykyhetken valossa. Jaetaan myös mahdollisia palautteita, joita
on noussut ryhmätoiminnoista. Annetaan itselle ja toisille palautetta vahvuus- ja voimavarakeskeisesti (ks. luku 4.4). Keskustelussa
avustavia kysymyksiä ovat esimerkiksi: Pääsinkö tavoitteisiin? Mikä
edesauttoi? Mikä esti tavoitteisiin pääsemistä? Millaista palautetta
sain ryhmäläisiltä?
Kouluttajan huomioita tapaamisessa nousseista oivalluksista:
“Kuulumiskierroksella oli selkeästi havaittavissa, että koronatilanne
alkaa jo uuvuttaa ihmisiä. Paikallaolijat kokivat kuitenkin mielekkääksi, että tapaaminen järjestettiin. “Näkee vähän ihmisiä”.
“Pyysin jokaista poimimaan haluamansa tavoitteen suhteessa koulutukseen ja peilata sitä tämän hetken tilanteeseen. Luonnollisestikin “ryhmätoiminnan ohjaaminen” tavoitteena on jäänyt kesken. Se
tuntuu harmittavan, mutta tahtotila on vielä kova saada asia maaliin
erityisesti X. Myös kesken jäänyt ryhmätoiminta ja yleisesti kaikkien
toimintojen ollessa tauolla nousee turhautumisen tunteita. Lähikoulutus nousee positiivisena kokemuksena keskustelussa. Koulutus on
antanut eväitä uusien menetelmien erityisesti ilmaisutaidon käyttämiseen.”
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Päättäjäiset
Koulutuksen päätteeksi uudet Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaajat saavat todistuksen suoritetuista opinnoista.
On suositeltavaa järjestää jonkinlainen päättäjäisjuhla, tapaaminen
tms. Tilaisuuden luonne riippuu pitkälti koulutusryhmästä. Koronatilanteen vuoksi kaikissa hankkeen toimintakauden aikana toteutuneissa koulutusryhmissä varsinaista yhteistä päättäjäistilaisuutta
ei ollut. Ensimmäisen koulutusryhmän lopputilaisuus järjestettiin
hybridinä eli osa liittyi mukaan verkon välityksellä. Tapaamisen tarkoitus oli vielä kerran kohdata yhdessä ja juhlistaa koulutuksen onnistunutta läpikäyntiä koronatilanteesta huolimatta.
Näkemyksemme mukaan todistuksen saaminen ja sen juhliminen
on merkityksellistä. Se on konkreettinen elementti ja todiste itselle
tärkeän toiminnan (tässä tapauksessa siis Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaaja -koulutuksen) suorittamisesta alusta loppuun.
Palautteen mukaan todistuksen saaminen myös vahvistaa itsetuntoa
ja oman elämän merkityksellisyyden kokemusta:
“Mä pystyin siihen!”
“En luovuttanut ja hoidin homman loppuun.”
“Minä osaan!”

Jatkopolku
Mitä koulutuksen jälkeen? Kun Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaaja mahdollisesti innostuu myös koulutuksen jälkeen kehittämään
uusia taidetoimintamuotoja tai hakeutuu itselleen vieraampaan toimintaympäristöön toteuttamaan ryhmänohjaamista, on hyvä ottaa
huomioon muutamia seikkoja.
Kaikissa yhdistyksissä ei ole tarjolla sote- tai taidealan ammattilaisen tarjoamaa tukea tai mentorointia. On ehdottoman tärkeää
varmistaa, että on kuitenkin olemassa jonkinlainen tukiverkosto tai
henkireikä, joka voi löytyä vaikka omasta elämänpiiristä (esimerkiksi
ystävät tai hoitava taho).
Kaikista toimintaympäristöistä löytyy kuitenkin aina joku, esimerkiksi vapaaehtoinen, joka tuntee kyseisen paikan tavat ja asiakaskunnan hyvin. Tämä henkilö voi hyvin toimia myös Soveltavan taiteen
vertaisryhmänohjaajan yhteyshenkilönä.
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Muistisääntönä valmistuneille:
• Tarkista lista tämän luvun kohdasta Yksilölliset kohtaamiset ja
mentorointi.
• Varmista, että sinulla on edes yksi taho, johon ottaa yhteyttä,
kun tarvitset ohjausta.
• Älä lähde toteuttamaan soveltavan taiteen vertaistoimintaa ennen kuin tukiverkosto on varmistettu.

6.6 Verkkokoulutuksen
prosessikuvaus
Jenni Hoppi
Ihminen haluaa tulla nähdyksi ja kuulluksi. Tämä lause oli mielessä
useaan otteeseen koronakevään 2020 aikana. Alun tsemppihengen
jälkeen koulutusryhmissä alkoi tulla esiin negatiivisia olotiloja eristäytymisestä ja elämänpiirin kaventumisesta lähinnä oman kodin
ympärille. Onneksi elämme maailmassa, jossa melkein kaikilla on
pääsy nettiin ja voimme pitää yhteyttä toisiimme myös korona-aikana. Voimme opetella, miten vuorovaikutus toisiin ihmisiin toimii verkon yli parhaiten. Hyviä oivalluksia syntyikin kevään 2020 aikana.
Kulttuurin Verso -hankkeessa siirrettiin kaksi koulutusryhmää verkkoon. Siirtäminen tapahtui nopeasti, samana päivänä, kun kokoontumisrajoitukset astuivat voimaan. Iso kiitos kuuluu koulutusryhmille, jotka lähtivät ennakkoluulottomasti, avoimesti ja positiivisella
asenteella kokeilemaan, mikä verkko-opiskelussa toimii ja mikä ei.
Meillä Kulttuurin Verso -hankkeen työntekijöillä ei ollut kokemusta verkko-opettamisesta, ja erityisesti taiteen opettaminen verkon
kautta oli täysin uutta, ainakin meille. Onni onnettomuudessa oli,
että aikaa suunnitteluun ei jäänyt, piti alkaa toimimaan. Turhalle
itsekritiikille ei ollut mahdollisuutta, ja kokemus osoittautui positiiviseksi. Saimme huomata, että soveltavaa taidetta ja ryhmän ohjaamista voi opiskella verkossa. Koulutus on mahdollista siirtää suurelta
osin nettiin, jos tilanne sitä vaatii. Tietysti täytyy muistaa, ettei mikään korvaa läsnä olevaa ryhmäopetusta.
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Koulutuspäivien määrää lisättiin kevään 2020 aikana, ja ryhmät jatkoivat kevään lähikoulutusjakson lähes loppuun asti etänä. Lähijakson oman ohjaussuunnitelman testauspäivät siirrettiin syksylle 2020
livenä tapahtuviksi mm. sen vuoksi, että ohjausharjoittelu haluttiin
järjestää perinteisesti läsnä olevana alkuperäisen suunnitelman mukaan. Osallistujat olivat kuitenkin alun perin hakeutuneet livekoulutukseen ja suunnittelemaan livenä tapahtuvaa taidetoimintaa ryhmille.
Seuraavaksi kuvaan työpäiväkirjamerkintöjä hyödyntäen matkaa
kevään 2020 verkkokoulutuksessa sekä tärkeimpiä oivalluksia, huomioita ja toimintatapoja, joita löytyi koulutusta eteenpäin vietäessä.

Muutos liveryhmästä verkkoryhmäksi
“Ryhmä on osallistunut suorastaan mahtavasti tähän uuteen etäopiskeluun. Kaikki lähtivät ennakkoluulottomasti tekemään tehtävää, ja
niistä tuli vieläpä mainioita ohjauksia. Toisen etäpäivän avauksessa tuli
muutamia kommentteja ryhmältä verkko-opiskeluun siirtymisen haastavuudesta. Olin ajatellut että näitä kommentteja tulisi enemmänkin.”
Ryhmän positiivinen asenne teki suuren vaikutuksen, ja uskon sen
mahdollistaneen koulutuksen rohkean ja luovan kehittämisen eteenpäin.
Videoyhteys ei ollut käytössä aivan verkkokoulutuksen alussa, ja se
tuotti seuraavia kouluttajan pohdintoja molemmissa ryhmissä:
“Aito, inhimillinen vuorovaikutus tietenkin huutaa poissaoloaan, ainakin minun päässäni. Jotain hyvin olennaista tästä puuttuu, kun livekohtaaminen puuttuu. Se on vain hyväksyttävä. Siitäkin huolimatta vaikuttaa siltä että ryhmäläiset pääsevät opiskelussa eteenpäin,
ja se on tietysti koulutuksen päätehtävä.”
“Huomasin olevani huolissani alussa. En voi tietää missä kunnossa
ja millä fiiliksellä ryhmäläiset ovat, kun heitä ei näe. Ryhmä ehti olla
yhdessä sen verran pitkään, että siirtyminen etään rikkoi ryhmän
yhdessäolon kulttuurin. Uuteen ryhmäkulttuurin siirtyminen vie varmasti aikaa, ehkä enemmän kuin toisella ryhmällä joka on kokoontunut vasta muutaman kerran.”
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Minun täytyi kouluttajana muuttaa tapaani olla ryhmän kanssa, sillä
olin tottunut olemaan tietyssä fyysisessä tilassa heidän kanssaan
ja näkemään heidät puhuessani. Vuorovaikutus muuttui, ja sen piti
sopeutua verkkokoulutukseen.

Toiminnan jatkuminen koronan aikana
“Alun keskustelussa kävi ilmi, että aika moni on ahdistunut tästä
uudesta tilanteesta, kun liikkumisen vapautta on viety eikä pääse
tekemään asioita joita yleensä tekee. Arjen hallinta on vaarantunut
ja moni kokee ettei saa aikaiseksi asioita. Koulutus vaikuttaa olevan
tärkeä, on jotain viikoittaista johon osallistua.”

Verkko-opetuksen rakenne
Koulutuspäivän rakenne syntyi kokeilemalla.
“Olin laittanut liikaa asiaa ensimmäiseen päivään, en näköjään pystynyt päästämään vielä irti, vaan halusin kaiken jatkuvan kuten ennenkin.”
“Viime viikosta oppineena, yksi selkeä tehtävä + lämmittely virittämään toimintaan ja purku/työpäiväkirja. Tämä rakenne osoittautui
sopivaksi verkkotyöskentelyyn. Verkkokoulutuksessa ei selkeästi voi
edetä yhtä rivakasti kuin livenä, tehtävän annossa korostuu yksinkertaisuus, selkeys ja napakkuus. Heti jos laitan enemmän tekstiä
alkaa tulla kysymyksiä ja ahdistuneita en - ymmärrä kommentteja.”

Ryhmän verkko-opiskelun säännöt ja videoyhteyden
merkitys ryhmäopetuksessa
Erityisesti chatissä ryhmälle piti luoda tarkat keskustelusäännöt.
Ryhmässä oli livenä jo syntynyt avoin keskustelukulttuuri, ja tämä
piti muuttaa melkein toiseen ääripäähän. Olikin pakko pysyä tiukasti asiassa, jotta kaikki pysyivät mukana päivän tehtävässä, eikä
se hävinnyt läpänheiton alle. Päätimme, että koulutuspäivän aikana
keskustelupalstalle kommentoidaan ainoastaan tehtävään liittyen, ja
henkilökohtaiset kysymykset laitetaan kouluttajalle yksityisviestillä.
Onneksi videoyhteydellä keskustelun säännöt voivat olla lähempänä
livetilanteen sääntöjä, ja erityisesti pitkässä koulutuksessa videoyh109

teys tuntuu välttämättömältä, jos halutaan päästä lähelle livetilanteen vuorovaikutusta.
Keväällä 2020 koronan vuoksi etäopiskeluun siirtyi kaksi koulutusryhmää. Koska etäopiskeluun siirryttiin niin yllättäen, eikä valmistautumisaikaa ollut, opiskelualusta valittiin sen mukaan, mille mahdollisimman moni pääsi omalla puhelimellaan tai koneellaan. Mitään
opiskelualustaa ei ollut valmiina, vaan se piti keksiä lennosta. Molemmat ryhmät aloittivat WhatsAppissa sen vuoksi, että sitä oli jo
käytetty tiedotuksessa. Toinen ryhmistä siirtyi nopeasti opiskelemaan videoyhteydellä Zoomissa toisen ryhmistä jäädessä laitteiden
puuttumisen vuoksi opiskelemaan WhatsAppissa. Koulutus saatiin
kummassakin ryhmässä vietyä läpi, mutta seuraava työpäiväkirjateksti kuvaa hyvin tilannetta.
“...Tässä ryhmässä päästään tekemään enemmän, keskustelu on
mahdollista ja yhteishenki on säilynyt ja kasvanut koronan aikana.
Toinen ryhmistä opiskelee WhatsAppissa kirjoittaen, ja siinä ryhmä
jää väistämättä etäälle toisistaan. Yhteyttä ja fiilistä on vaikeaa ellei
jopa mahdotonta luoda keskustelupalstalla. Osan kanssa olen puhunut koulutuspäivien aikana puhelimessa ja se on koettu hyvänä.
Olen myös kysellyt kuulumisia päivän aikana, ihan jo senkin takia,
että tulisi edes jokin läsnäolon ja ihmiskontaktin tunne.”
Videoyhteyden merkitystä ei voi korostaa liikaa, kun on kyse ryhmämuotoisesta koulutuksesta.

Henkilökohtaiset kohtaamiset osallistujien kanssa
“Pidin ryhmäläisen kanssa zoom kokoontumisen tehtävästä. Hän oli
solmussa tehtävän ja koko verkkokoulutuksen kanssa. Keskustelun
aikana hän koki saaneensa apua tehtävän tekemiseen ja lähti ilolla
kehittämään suunnitelmaansa eteenpäin. Sain kohtaamisen aikana
ryhmäläiseen henkilökohtaisemman ja inhimillisemmän kontaktin
kuin pelkkien viestien avulla.”
Samantyyppisiä kohtaamisia oli ryhmäläisten kanssa viikoittain. Selkeästi niille oli enemmän tarvetta kuin tavallisessa koulutuksessa.
Yleensä keskustelua syntyy liveryhmässä toiminnan aikana, harjoitusten välissä ja jälkeen. Nyt tilaisuuksia selkeästi piti luoda erik110

seen, jotta ryhmäläisillä oli mahdollisuus keskustella kahdestaan
kouluttajan kanssa. Eristäytyminen koronan vuoksi lisäsi omalta
osaltaan tarvetta kohtaamiselle ja keskustelulle.
“Kyselin lopputunnista yksityisviestillä ryhmäläisiltä miten menee
tehtävän kanssa. Osan kanssa oli ollut pitkiä puhelinkeskusteluja, ja
osan kanssa en ollut vaihtanut yhtäkään sanaa koulutuspäivän aikana. Tuntui oikealta huomioida yksilöllisesti jokaista ryhmäläistä.”

Henkilökohtaisen etenemisen ja itsenäisen työn merkitys
“Kaikki ovat hyvin eri vaiheissa suunnittelussaan, osa viimeistelee
vielä ohjaussuunnitelmaa, osa on siirtynyt tuntisuunnitelmaan ja osa
tekee jo viestintään liittyvää tehtävää. Mielestäni tämä henkilökohtaisen etenemisen työtapa on toiminut tässä vaiheessa hyvin. Etätyöskentelyssä korostuu luonnostaan itsenäinen työ ja oman ohjaussuunnitelman kehittäminen on lopulta itsenäistä, vaikka lähikoulutuksessa
tämäkin vaihe tehdään enemmän samaan aikaan ja yhdessä.”

Ohjaajan tehtävä positiivisen ilmapiirin ylläpitäjänä
korostuu
“Ryhmässä, niin kuin koko maailmassa, on vaikea aika menossa.
Ehkä tämä ryhmä voisi olla paikka missä suunnataan katse toimintaan ja hyviin asioihin arjessa. Lämmittely-kuulumis-leikki toimi hyvin ja tuntui innostavan porukkaa. Olen suunnannut tarkoituksella
harjoituksia ja myös kuulumiskierroksia positiivisuuden suuntaan.
Siksi en ole nyt tehnyt perinteisiä kuuulumiskierroksia, vaan jonkun
tehtävän joka suuntaa mahdollisesti ajatuksia hyvään, mitä näkee
ympärillään. Koen että koulutuksen etenemisen lisäksi meidän tehtävä on pitää toivoa yllä.”

Koronan tuomat haasteet
“Etäily tuntuu osalle paikoin hankalalta ja se näkyy välillä mm. niin
että osallistutaan nihkeästi lämppäreihin, ja varsinaista tehtävää
tukeviin yhteisöllisiin harjoituksiin. Osa ryhmästä on korona-aikana
kertonut yhä enemmän väsymyksestä, stressitason noususta ym.
Yksi ryhmäläinen oli huolissaan tekniikasta ja ohjeistuksesta. Ohjeistuksen kertauksen ja teknisten korjausten jälkeen, negatiiviset
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lausunnot edelleen jatkuivat. Livetilanteessa olisin saanut tilanteen
hallintaan nopeasti, mutta verkon välityksellä on hankalampaa saada kontakti toiseen ihmiseen. Ohjaajana huomaan että täällä netissä
on ehdottomasti suurempi provosoitumisen riski, kun ei näe ihmistä
kenen kanssa keskustelee. Onneksi sain pidettyä itseni rauhallisena, ja ryhmän toiminta jatkui kaikesta huolimatta. Ryhmässä alkaa
näkymään että koulutus on neljättä viikkoa etänä. Varsinkin alkutunnista oli apea tunnelma. Tämä sosiaalisen etäisyyden aika näyttää vaikuttavan näin, että ihmiset erkaantuvat toisistaan helpommin
myös henkisesti. Tulee helpommin väärinymmärryksiä ja valitusta
pienistäkin asioista. Aloituksen kankeudesta huolimatta tunnin purku oli positiivisempi ja tehtävä sai ryhmän hyvälle tuulelle pohtimaan varsinaista asiaa jota olemme opiskelemassa.”

Yhdessä tekeminen on tärkeää
Osalle ryhmäläisistä verkko-opiskelu on tuottanut haasteita itsenäisen työn korostumisen vuoksi. Ryhmäharjoituksia pystyttiin lisäämään verkkokoulutuksen edetessä, ja näin kaikki ryhmän jäsenet
pääsivät verkko-opiskeluun paremmin ja paremmin käsiksi ja motivoituivat siitä. Tasapaino ryhmätehtävien ja itsenäisten tehtävien
välillä on tärkeä löytää myös etänä ja kiinnittää erityistä huomiota
yhdessä tekemiseen ryhmätehtävien muodossa. Etänä luonteva vapaamuotoinen keskustelu ryhmäläisten kesken jää lähes kokonaan
pois, ja siksi ohjaajalla on erityinen tehtävä ylläpitää ryhmäläisten
keskinäistä vuorovaikutusta tehtävien muodossa.

Keskittyminen rauhassa yhteen asiaan kerrallaan on
verkkokoulutuksen hienous
“Tehtävät onnistuivat yli odotusten. Aika erilaista, ajatuksella tehtyä
ja luovaa matskua ihmiset tuottavat, kun tekevät omassa rauhassaan. Rauhoittuminen ja keskittyminen yhteen asiaan kerrallaan on
tämän verkko-opetuksen hienous.”

Taiteen merkitys korona-aikana
“Ryhmän vähän raskas ja vakavakin tunnelma keveni päivän edetessä. Tässä poikkeustilan aikana on saanut huomata että ryhmäläiset vajoaa helpommin raskaisiin tunnelmiin. Ohjaajana huomaan
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että näinä aikoina kaivataan koko ajan enemmän piristystä, yhteistä
tekemistä ja omasta päästä ulospääsyä edes hetkeksi. Taiteella on
tässä suuri arvo ja mahdollisuus. Taiteen avulla voi myös käsitellä
olemassa olevaa tilannetta eri tavalla ja eri näkökulmista, mikä on
vapauttavaa ja saattaa avata uusia näkökulmia. Keventynyt tunnelma voi olla arvokas asia. Tänään tuli ryhmältä paljon palautetta että
koulutuspäivä oli koettu voimaannuttavana ja piristävänä. Useat
ryhmäläiset ovat sanoneet että koulutus antaa rakenteen arkeen,
kun rakennetta on nyt niin vähän. Koulutuksesta saa muuta ajateltavaa ja tekemistä, näkee muita ihmisiä ja vuorovaikutus piristää
aina päivää.”

Soveltava taide verkossa
Verkkokoulutus tuli jäädäkseen, ja Kulttuurin Verso -hanke jatkoikin koronakevään 2020 jälkeen verkossa toiminnallisia johdantoja
soveltavan taiteen menetelmiin. Koulutuksiin osallistui sosiaali- ja
terveysalan ammattilaisia, opiskelijoita ja vertaisohjaajia eri puolilta Suomea. Etänä tapahtuvan koulutuksen etu on matala kynnys
osallistua ja lähteä kokeilemaan. Kahdessa tunnissa osallistuja saa
hyvän toiminnallisen johdannon soveltavan taiteen maailmaan ja
mahdollisuuksiin. Johdanto on koettu inspiroivaksi, yllättäväksi, piristäväksi ja ajatuksia herättäväksi.
Kulttuurin Verson alkuperäisessä hankehakemuksessa oli ajateltu
yhteisöllisen alustan kehittämistä verkkoon. Ajatuksesta jouduttiin
silloin luopumaan rahoituksen puutteen vuoksi, mutta sitten verkkotoimintaa päädyttiinkin kehittämään koronan vuoksi. Ja hyvä näin,
erityisen hienoa verkon kautta tapahtuvissa koulutuksissa on matala
kynnys ja rohkea, luova heittäytyminen. Ne mahdollistavat osallistumisen monille, joille livekoulutukseen tuleminen on mahdotonta joko
fyysisten, psyykkisten tai taloudellisten seikkojen vuoksi. Verkossa
tapahtuvat koulutukset voivat olla lisäämässä yhdenvertaisuutta,
osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Verkkokoulutus antaa mahdollisuuden kehittää omaa luovuutta sellaiseen suuntaan, mitä ei olisi aiemmin pitänyt mahdollisena.
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7.1 Kartta
Sasha Penttonen
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7.2 Kulttuurin Verson
koulutuspolku
Kirjoittanut ja toimittanut: Mikaela Mansikkala
Kehitetyssä mallissa alkupolkuja on kaksi.

Yksilö
Yksittäinen osallistuja (hankkeessa mielenterveystoipuja) haluaa
ohjata mielekästä toimintaa vertaisille. Erityisesti taiteen keinot ja
niiden mahdollisuudet toiminnan ohjaamisessa kiinnostavat. Taustalla saattaa olla jonkin tahon tuottama vertaisohjaajakoulutus ja/
tai kokemusta ryhmän ohjaamisesta. Rohkeuden puute on saattanut
aiemmin estää vertaistoiminnan toteuttamisen käytännössä. Taiteen
menetelmät kiinnostavat, ja taustalla on ehkä haudattuja unelmia
taiteen tekemisestä. Kynnys taiteen tekemiseen on syystä tai toisesta korkea, kiinnostus kuitenkin suuri. Tapausesimerkkinä ohjaaja
Unton matka (ks. luku 7.3).

Yksilö yhteisöstä
Esimerkkitapauksessa mielenterveysyhdistyksessä tai -järjestössä
X on tarvetta uudistaa vertais- tai vapaaehtoistoimintaa. Yhdistyksessä on jäseniä tai kävijöitä, joita kiinnostaisi kouluttautua vertaisryhmänohjaajaksi. Myös taiteen menetelmien mahdollisuudet
yhdistyksen toiminnan kehittämisessä kiinnostavat. Yhteisössä voi
olla myös taiteellisesti orientoituneita kävijöitä, jotka haluaisivat kehittää ryhmänohjaustaitojaan. Myös kokonainen yhdistys tai yhteisö
voi olla hankkeen kehittämän Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaaja -koulutuksen tilaaja tai toteuttaja.
Tapausesimerkkinä on Sopimusvuori ry Tampereelta, jossa Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaaja -koulutus toteutettiin Nuorten
toimintakeskus Verstaassa.
“Verstas on kohtaamispaikka nuorille aikuisille, jotka kokevat tarvitsevansa mielekästä seuraa, sekä kevyttä tekemistä arkipäiviin. Toiminta tukee nuorta hänen toivomansa tulevaisuuden suunnan löytämiseksi jokaisen omat voimavarat huomioiden – toimimme porttina
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nuoren tulevaisuuteen, ja autamme nuoria löytämään itse avaimet
siihen.” https://www.sopimusvuori.fi/verstas/
Koulutuksen harjoitteluosuudet toteutuivat Verstaan omassa toiminnassa. Huomionarvoista on, että Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaaja -koulutus oli mahdollista saada hyväksi luettua Kankaanpään opistossa. Kyseessä on osatutkinto Yhteisön ohjaaja/ilmaisun
ohjaaminen 20 op. Kulttuurin Verson koulutuksella pääsi suoraan
näyttöön, ja sen otti vastaan Verstaan ohjaaja.

Toiminnallinen ryhmähaastattelu
Koulutukseen haetaan ensin lyhyesti motivaatiokirjeellä tms. Seuraavassa vaiheessa toteutetaan toiminnallinen ryhmähaastattelutilaisuus, joka on hyväksi havaittu tapa ja suorassa linjassa koulutuksen oppimiskäsityksen kanssa. Yhteen haastattelusessioon otetaan
noin 4–5 ihmistä kerrallaan. Tilaisuudessa havainnoidaan ryhmädynaamisia ilmiöitä ja motivaatiota yhdessä tekemiseen. Tarkoituksena
on kartoittaa hakijan innokkuutta opiskella toiminnallisesti ja vaihtaa
ajatuksia ryhmälähtöisesti.

Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaaja -koulutuksen
lähijakso
Lähijaksolla opiskellaan toiminnallisesti ryhmän ohjaamista, soveltavaa taidetta ja taiteen soveltamista omassa vertaisryhmässä. Koulutuksen aikana kehitetään omannäköistä vertaistoimintaa ja tehdään
ohjaussuunnitelma, jota testataan ensin koulutusryhmässä.
Koulutuksen aikana suunnitellaan oman osaamisen ja kiinnostuksen
kohteiden pohjalta neljän 1,5 tunnin pituisen työpajan kokonaisuus,
jonka vertaisryhmänohjaaja toteuttaa haluamassaan ryhmässä.

Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaaja -koulutuksen
harjoittelujakso ja tukitoimenpiteet
Lähikoulutuksessa kehitettyä soveltavan taiteen työpajakokonaisuutta testataan itse valitussa ryhmässä tai yhteisössä. Koulutukseen sisältyy vertaistyönohjaus ja tuki oman ryhmän perustamiseen,
aloittamiseen ja ohjaamiseen. Ohjausharjoittelun tueksi tarkoitettu-
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jen vertaistyönohjaustapaamisten tavoitteena on ryhmälähtöisesti
jakaa harjoittelujakson aikana saatuja kokemuksia ja oivalluksia. Tapaamisissa käsitellään lisäksi ryhmätoiminnassa esiin tulleita haastavia tilanteita vahvuus- ja voimavarakeskeisesti.
Vertaistyönohjauksia fasilitoi esimerkiksi sosiaali- tai taidealan ammattilainen.
Tapaamiset sijoitetaan ohjausharjoittelujakson lomaan tarkoituksenmukaisesti esimerkiksi kuukauden välein toteutuviksi.

Vaikutukset yksilöön
Koulutusmalli näyttää vahvistavan osallisuuden ja merkityksellisyyden kokemusta, joka näyttäytyy yksilön itsetunnon ja rohkeuden
lisääntymisenä. Myönteinen palaute vertaisilta, yhteistyökumppaneilta ja onnistumisen kokemukset vertaistoiminnan ohjaamisesta
lisäävät uskoa omiin vahvuuksiin ja voimavaroihin. Käsitys itsestä
muuttuu näin myönteisemmäksi. Koulutusmallin oppimiskäsitys tukee positiivista oppimiskokemusta: asioiden omaksuminen toiminnallisesti koettiin koulutuksessa perinteisiä tapoja tehokkaampana.
Kun usko omiin kykyihin kasvoi, syntyi konkreettisia tulevaisuudensuunnitelmia, ja paluu jopa työelämään tai opiskelemaan tuntui
mahdolliselta.

Uudenlainen toiminta kehittää yhteisöjä
Yksilön kehittämä soveltavan taiteen vertaistoiminta kehittää myös
järjestäjätahojen toimintaa. Yhdistysten vapaaehtoistoiminta voi
saada uuden muodon, ja soveltavan taiteen vertaistoiminta saattaa
lisäksi innostaa uusia kävijöitä tulemaan mukaan toimintaan.

Yksilön jatkopolku
Yksilön usko omiin kykyihin voi kasvaa soveltavan taiteen vertaistoiminnan myötä. Esille saattaa nousta konkreettisia tulevaisuudensuunnitelmia, mikä saattaa mahdollistaa jopa paluun työelämään tai
opiskelemaan.

119

7.3 Maailmalla ja sen laitamilla
– Soveltavan taiteen vertais
ryhmänohjaajan puheenvuoro
Toimittanut Mikaela Mansikkala

Taustaa
Ensimmäisestä soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaaja -koulutuksesta valmistui Unto, joka toteutti koulutukseen liittyvän ohjausharjoittelun Lilinkotisäätiön avoimen toiminnan yhteyteen. https://
www.lilinkoti.fi/palvelut/avoin-toiminta/
Unton ohjausharjoittelu oli tarkoitus toteuttaa yhteistyönä ammattitaiteilijan kanssa kevään 2020 aikana, mutta se jouduttiin keskeyttämään koronatilanteen vuoksi.
Harjoittelun sisältönä oli tuottaa improvisoitu näytelmä Maailmalla
ja sen laitamilla, joka käsittelee ympäristöön ja ilmastonmuutokseen
liittyvää problematiikkaa. Unto on käsikirjoittanut näytelmän, ja toimi projektin taiteellisena johtajana. Ammattitaiteilijan rooli oli tukea
Unton ohjaamista sekä fasilitoida ryhmätilanteita.
Produktio toteutettiin Lilinkotisäätiön avoimen toiminnan ilmaisutaidon ryhmän yhteyteen. Toiminta oli suunnattu Lilinkotisäätiön asukkaille sekä muille säätiön avoimen toiminnan kävijöille.
Koronatilanteesta huolimatta harjoittelua päädyttiin jatkamaan, ennen kaikkea Unton toivomuksesta. Marraskuussa 2020 ohjausharjoittelua alettiin siirtää verkkoon.
Huomionarvoista on, että Unto toimi myös verkkototeutuksessa taiteellisena johtajana ja ohjasi muun muassa kuulumiskierrokset, alkulämmittelyt ja lopetuskierroksen. Assistentteina verkossa toimivat
Avoimen toiminnanohjaaja ja Kulttuurin Verson kouluttaja.
Tammikuussa 2021 päädyttiin tuottamaan Unton näytelmästä kuunnelma. Lilinkotisäätiöllä on vuoden alussa avattu podcast-alusta,
jossa Unton ääni on kuultavissa. Podcast sai ensiesityksensä Uudenmaan liiton järjestämillä Terveyden ja hyvinvoinnin kulttuurimarkkinoilla 10.5.2021.
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Unton harjoittelun toteutus on siinä mielessä ainutlaatuinen, että
hän sai Lilinkotisäätiöltä korvausta vertaisena työskentelystä.
Maailmalla ja sen laitamilla -projekti sai koronan aikana syvemmän
merkityksen. Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaaja ei ainoastaan
mahdollistanut mielekästä toimintaa, vaan hänen tuottamansa taidetoiminta toi valoa ja iloa pimeään maailman tilanteeseen.
Näytelmä itsessään kertoo aktivistisella otteella maapallon tilasta ja
herättää kuulijassa kysymyksen: mitä minä voin tehdä maapallon
säilymisen eteen.

Unton haastattelu Zoomin välityksellä 20.1.2021
Olen Unto ja asun Lilinkotisäätiön tukiasunnossa. Olen käynyt Taiteen Sulattamossa Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaaja -koulutuksen. Olen myös päihde- ja mielenterveyden kokemusasiantuntija.
Kouluttauduin kokemusasiantuntijaksi heti Kulttuurin Verson koulutuksen jälkeen.
Toimin Lilinkotisäätiöllä päihde- ja mielenterveyden asiantuntijana ja
vertaisohjaajana. Tällä hetkellä ohjaan ryhmiä netin kautta. Lilinkotisäätiö maksaa minulle palkkaa ilmaisutaidon ryhmän ohjaamisesta, jossa toteutuu tämä Kulttuurin Verso -hankkeen koulutukseen
liittyvä harjoittelujakso.
Olen kirjoittanut näytelmän Maailmalla ja sen laitamilla, jossa on
kuusi lukua. Viimeinen luku on kirjoitettu yhteisöllisesti ilmaisutaidon ryhmän kanssa. Harjoittelujakso aloitettiin keväällä 2020 Långin
talolla, mutta tuli korona, ja kaikki piti siirtää nettiin.
Toivon, että tämä valmistuisi kevään lopulla tai kesällä 2021. Ollaan
nyt ajateltu, että näytelmästä tulisikin kuunnelma. Monenlaisia vaiheita tämän projektin kanssa ollut: ensin livenä, sitten hybridinä ja
täysin etänä -> kuunnelma. Äänitykset pitää tehdä koronan vuoksi
erissä ja erillään.
Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaaja -koulutus on antanut minulle rohkeutta. Rohkeutta kirjoittaa paperille. Olen oppinut, että
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taiteessa on monta eri alaa niinkuin musiikki, kuvataide. Olen siitä
kiitollinen. Olen vähän oppinut lisää ryhmän ohjaamisesta. Haluaisin
joku päivä ohjata kirjoittamista. Olen saanut positiivisia kokemuksia
ryhmän ohjaamisesta. Ihmiset ovat olleet hirmu innokkaita. Koen
saaneeni positiivista palautetta. Harjoittelussa kokemusta tuli lisää.
Sai keksiä asioita ja sai ihmiset innostumaan tekemisestä. Vedin
lämppäreitä ja kaikkea muuta tämmöistä.
Olen kokenut hyväksi sen, että työparina minulla on ollut ammattilaisia tai muita ohjaajia.
Olen saanut harjoittelusta varmuutta ja erilaisia katsantokantoja.
Olen saanut varmuutta ja rohkeutta muita ohjatessa.
Oman projektin vaikutuksia ryhmään osallistujille on ollut:
Ymmärrys on kasvanut siitä, missä tilanteessa maapallomme on tällä hetkellä. Näytelmän aihe on herättänyt paljon syvällistä keskustelua ilmastonmuutoksesta. Mitä kukin voisi tehdä sen ehkäisemiseksi.
Yhdessä tekeminen on innostavaa.
Haluan jatkossa kirjoittaa enemmän, tehdä runoja ja kuunnelmia
Långin podcastiin.
Koulutus on vienyt minua eteenpäin.
Korona on ikävästi vaikuttanut elämääni. Kaikki toiminnot on lopetettu, paitsi etänä pidettävät ryhmät kuten tämä harjoittelu. Ihmisiä
ei voi tavata. En juuri kohtaa ketään. Ihmistapaamista ei korvaa
mikään.
Olen mielenterveystoipuja hautaan asti.
Vertaisohjaajana minulla on paljon kokemuspohjaa, kun vähän yli
kaksikymppisenä sairastuin. Nyt tajuan sen, että ilman lääkkeitä tai
hyvää huolenpitoa itsestä ei pärjää. On oltava harrasteita, ystäviä.
Haluaisin tulla Taiteen Sulattamolle hakemaan lisää oppia taiteen tekemisestä. Mukaan työpajatoimintaan. Olisi hienoa saada työsuhde.
Haluaisin toimia vertaisohjaajana Taiteen Sulattamolla.
Odotan kesän alkua, että kaikki saataisiin rokotettua Suomessa.
Unelmana minulla on oppia kirjoittamaan kunnolla lisää vielä ja ohjata muita.
Saada tämä prokkis loppuun.
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Kolme positiivista vaikutusta, jotka koulutuksella on ollut minuun:
• Mielenkiintoista oli saada kokeilla erilaisia taiteenmuotoja: maalaus, tanssiminen, musiikki.
• Mukavat opettajat ja ohjaajat.
• Lopputyön tekeminen ja harjoitteluosuus on antanut minulle tosi
paljon.
Kulttuurin Verson koulutuksen ja toiminnan pitäisi jatkua. Esimerkiksi työttömiä on tulossa koko ajan lisää ja heitä voisi saada tällaisen
kautta uusille urille!
Loppukaneettina haluan sanoa: Kyllä me korona voitetaan. Pitää uskoa parempaan!
Maailmalla ja sen laitamilla -kuunnelmaa pääset kuulemaan tästä:
https://www.lilinkoti.fi/podcast/radio-lang-radiokuunnelma-maailmalla-ja-sen-laitamilla/?fbclid=IwAR3Pf7biDFvQtlPLDWL8wxEGcx14GmgkMFn0oM9MIZEJjqqgZ6Y0bPYW30w

7.4 Kouluttautujien kehittämät
soveltavan taiteen ryhmät
Toimittanut Mikaela Mansikkala
Tässä luvussa pääset tutustumaan Suomen ensimmäisten Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaajien kehittämiin taidetoimintoihin.
Koulutusryhmiä toteutui hankkeen toimintakauden aikana kaksi
pääkaupunkiseudulla, yksi Tampereella yhteistyössä Sopimusvuori
ry/Verstaan kanssa, yksi Turussa yhteistyössä Turun mielenterveysyhdistys ITU ry:n kanssa ja yksi Oulussa yhteistyössä Mielenvireys
ry:n kanssa.
Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaaja -koulutuksessa suunniteltiin oman osaamisen ja kiinnostuksen kohteiden pohjalta soveltavan
taiteen työpajakokonaisuus, jonka vertaisryhmänohjaaja toteuttaa
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haluamassaan toimintaympäristössä. Seuraavaksi esitellään kehitettyjä työpajakokonaisuuksia, jotka antavat kuvan soveltavan taiteen
vertaistoimintojen monipuolisuudesta. Niiden kuvaukset ovat tiivistetyssä muodossa, ja niistä selviää kehittäjä, sisältö ja kohderyhmä.

Kulttuurin Verso I:n kehittämää soveltavan taiteen
vertaistoimintaa
Maailmalla ja sen laitamilla – Improvisoitu tarina esitykseksi
• Ohjaaja: Unto
• Tarkoitettu Lilinkotisäätiön asukkaille.
• Työparina ammattitaiteilija, joka fasilitoi kokonaisuutta. Tukena
myös säätiön omat ohjaajat.
• Yhteistyössä: Lilinkotisäätiö www.lilinkoti.fi
Kirjoita ja rentoudu: kurssi ASRM-rentoutuksesta ja rentoutusharjoitusten kirjoittamisesta
• Ohjaaja: Elena
• Tarkoitettu kaikille asiaa harrastaville tai aiheesta kiinnostuneille.
• Yhteistyössä: Taiteen Sulattamo ry
Sydänkerho – Vanhempi-lapsi-toimintaa soveltavan taiteen keinoin
• Ohjaajat: Susanne ja Selma, 10 vuotta.
• Tarkoitettu vanhemmalle ja n. 6–10-vuotiaalle lapselle.
“Mä en oo koskaan seurustellut” -ryhmä
• Ohjaaja: Mariia
• Suljettu pienryhmä 20–30-vuotiaille, jossa käsitellään seurustelemattomuutta ja parisuhdenormatiivisuutta ja tutkitaan aiheiden tiimoilta heränneitä ajatuksia ja tunteita luovin keinoin.
• Yhteistyössä: Kohtaus ry www.kohtaus.info

Kulttuurin Verso II:n kehittämää soveltavan taiteen
vertaistoimintaa
Kehitetyt soveltavan taiteen vertaistoimintaryhmät toteutettiin Sopimusvuori ry:n Verstas-toiminnan yhteydessä Tampereella.
Seikkailua soveltavan taiteen pariin
• Ohjaaja: Susanne
• Kohtaamisia yli rajojen soveltavan taiteen keinoin. Tarkoitettu
kaikille kiinnostuneille.
124

Musiikkityöpaja – oman ajattelun tarkastelua muiden ihmisten musiikin kautta
• Ohjaaja: Timo
• Työpajassa avataan omaa ajattelua ja tunteita musiikin kautta ja
löydetään muiden ryhmäläisten tuomasta musiikista uudenlaisia
ajattelutapoja oman maailmankatsomuksen laajentamiseksi.
Retkikunta
• Ohjaaja: Jarno
• Retkikunta on liikkumista ajassa ja paikassa osallistujien mukaan. Mennään esimerkiksi paikkoihin, joiden ohi on mennyt,
mutta koskaan ei ole tullut käytyä.
• Ryhmän tavoitteena on omaan ja muiden ajatteluun tutustuminen
erilaisissa paikoissa käyden. Tiedossa keskusteluja, kokemuksia ja
raikasta ulkoilua, myös vertaistuellista kokemusten vaihtoa.
”Oletko kiinnostunut teatteri-ilmaisusta ja näyttelemisestä?
• Ohjaaja: Are
• Ryhmässä löydetään rohkeampaa itseilmaisua elämään. Harjoitellaan teatteri-ilmaisua mm. liike- ja ääniharjoitteiden avulla.
Pidetään hauskaa ja saadaan iloa elämästä. Tutustutaan uusiin
ihmisiin ja teatterin perusperiaatteisiin improvisaation keinoin.
Mielenmaisemia
• Ohjaaja: Pinja
• Ryhmän tavoitteena on elvyttää mielikuvitusta, vahvistaa itsetuntemusta ja läsnäolon kokemusta eri taidemuotoja hyödyntäen. Ryhmässä osallistuja tutkii tuntemuksiaan ja jäsentää ajatuksiaan ilmiönä ongelma-ajattelun sijaan.
• Osallistujalla ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta taidetyöskentelystä.
• Ryhmä on suunnattu päihdeongelmaisille tai siitä toipuville taiteista kiinnostuneille 18–30-vuotiaille nuorille aikuisille.
Lähempänä minua
• Ohjaaja: Heidi
• Ryhmässä tutustutaan erilaisten kehollisten harjoitteiden ja aistien stimuloinnin kautta omaan kehoon ja mieleen. Etsimme keinoja maadoittumiseen ja läsnäoloon sekä itsensä hyväksymiseen
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•

•

ja kehorakkauteen.
Ryhmä on tarkoitettu kenelle tahansa, joka haluaa vahvistaa
omaa itsetuntoaan, mutta ensisijaisesti syömis- ja ruumiinkuvahäiriöistä toipuville.
Toiminnan tavoitteena on tutustua itseensä ja omaan kehoonsa
sekä opetella olemaan armollisempi itselleen.

VOIKSU – Voimaannuttavaa kuvataidetyöskentelyä sukupuolen moninaisuudessa
• Ohjaaja: Miska
• Ryhmässä tarkastellaan omaa suhdetta omaan sukupuoleen/sukupuolettomuuteen ja löydetään keinoja itsensä hyväksymiseen
ja tuntemiseen. Lopputuloksena toivottavasti syvempi ja selkeämpi suhde omaan itseen.
Vertaistukiryhmä kiusaamista kokeneille
• Ohjaaja: Eeva
• Aiheen käsittelyä soveltavan taiteen keinoin. Kokemusten käsittely taiteen keinoin luo toivoa ja iloa elämään. Yhdessä tekemisen äärellä saadaan voimavaroja ja tutustutaan uusiin ihmisiin.
Kirjallisuus ja sen keskeiset käsitteet luovan kirjoittamisen menetelmin
• Ohjaaja: Usva
• Ryhmässä tutustutaan kirjallisuuteen ja sen lajeihin ohjatusti.
Tavoitteena on tarjota osallistujille mahdollisuus tarkastella itseään kirjoittajana ja rohkaista heitä kokeilemaan uusia kirjoittamistyylejä ja -tapoja.
• Olisi upeaa, jos jokainen löytäisi itselleen sopivan/sopivia tapoja
ilmaista itseään ja käsitellä tunteitaan tekstin avulla.

Kulttuurin Verso III:n kehittämää soveltavan taiteen
vertaistoimintaa
Vapaa teksti – Luovan kirjoittamisen ryhmä
• Ohjaaja: Eija
• Tarkoitettu kaikille kirjoittamisesta kiinnostuneille, jotka haluavat
kehittyä kirjoittajana kannustavassa ilmapiirissä. Ryhmässä mietitään omaa kirjoittajaidentiteettiä ja tehdään luovan kirjoittamisen harjoituksia. Sitoutumista ei vaadita.
• Lisätietoja: vapaa.teksti@luukku.com
• Yhteistyössä: https://mielenterveyshelmi.fi/
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Luovaa voimaa arkeen – liikkeen ja kuvan työpaja äideille
• Ohjaaja: Saara
• Tarkoitettu äideille, joita kiinnostaa voimaantuminen luovien toimintojen avulla.
• Ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta tanssista tai maalaamisesta/kuvan tekemisestä.
• Jokainen osallistuja liikkuu ja työskentelee omista lähtökohdistaan käsin.
• Yhteistyössä: https://www.mariaakatemia.fi/
Luovan toiminnan ryhmä
• Ohjaaja: Mirja
• Kynnyksetöntä toimintaa maalaten ja piirtäen kaikille kiinnostuneille.
• Yhteistyössä: http://www.vihreakeidas.fi
Uskalla edes kokeilla
• Ohjaaja: Sirpa
• Tarkoitettu luovasta ilmaisusta kiinnostuneille aikuisille naisille, jotka ovat aina halunneet ilmaista itseään, mutta eivät ole
koskaan kehdanneet. Nimittäin tanssia, maalata, laulaa tai ihan
vaan tulla kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään. Jarruna ovat
ehkä olleet ympäristön vähättely tai pelko, ettei ole tarpeeksi
luova, ei osaa, ei ole löytynyt sopivaa luovuuden kanavaa. Tai
muuten vain jännittää ja kaipaa matalamman kynnyksen mahdollisuutta kokeilla eri taiteenlajeja.
• Yhteistyössä: https://www.naistenkartano.com
Strong independent women
• Ohjaaja: Laura
• Tarkoitettu “entisille heteroille”, sateenkaarinaisille.
• Naisena ja seksuaalisena olentona voimaantuminen ja verkostoituminen. Ryhmässä tutkitaan itseä ja vahvistetaan omakuvaa
kuvallisen ilmaisun keinoin.
• Yhteistyössä: Sateenkaariperheet/Seta
Tietoiset – Tietoinen mallista piirtämisen ryhmä
• Kehittänyt: Outi
• Tarkoitettu piirustustaidottomille- ja taitoisille, kaikille, jotka ha127
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luavat eri keinoin harjoitella yhteen asiaan keskittymistä. Varsinkin keskittymishäiriöisille hyvä tilaisuus opetella keskittymistaitoja. Toimintaa voidaan hyödyntää myös terapian yhteydessä.
Ryhmä orientoituu jokaisella kokoontumiskerralla parin harjoituksen ja rentoutushetken avulla mallista piirtämiseen. Jokainen
valitsee esineen tai kuvan, jonka haluaa piirtää.

Kulttuurin Verso IV:n kehittämää soveltavan taiteen
vertaistoimintaa
Savikki shines – musisointiryhmä
• Kehittänyt: Juhani
• Tarkoitettu kaikille Mielenterveysyhdistys Savikki ry:n jäsenille,
joita kiinnostaa yhdessä musisointi.
• Ryhmän tarkoituksena on sanoittaa ja säveltää yhdessä Savikki
ry:lle oma kappale.
• Yhteistyössä: Loimaan seudun mielenterveysyhdistys http://
mielenterveysyhdistyssavikki.omasivu.fi
Sanataideryhmä @ Zoom
• Kehittänyt: Minka ja Janne
• Tarkoitettu kaikille sanataiteesta kiinnostuneille mielenterveyskuntoutujille.
• Ryhmässä tutustutaan sanojen keinoin itseemme, toisiimme ja
omaan ilmaisukieleen. Toiminta tapahtuu verkon välityksellä.
• Yhteistyössä: Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry http://www.
itu.fi
Musiikki sisälläni – elämän iloa musiikista
• Kehittänyt: Anne ja Päivi
• Edistää toipumista soveltavan musiikin keinoin. Helppoa musiikin
tekemistä.
• Kenelle: Aikuisille mielenterveystoipujille.
• Yhteistyökumppani: Maarian Kylätalo https://www.facebook.
com/Maarian-Kylätalo-101395145278622
The Final Countdown
• Kehittänyt: Perttu
• Ohjattua bänditoimintaa nuorille aikuisille, n. 16–19-vuotiaille
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mielenterveyskuntoutujille.
6 hengen ryhmä. Mahdollinen haastattelu etukäteen. Yksilöllinen
livekohtaaminen ennen ryhmää.

“Surun arvoitus on ilon salaisuus”
• Kehittänyt: Leila
• Vertaistuen ryhmä lapsille ja nuorille kouluihin. Ryhmätoiminnassa käsitellään tunteita soveltavan taiteen keinoin esimerkiksi
tanssien, laulaen, kirjoittaen ja maalaten.'
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SOVELTAVAA TAIDETTA
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Toimittanut Mikaela Mansikkala
Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaajan koulutusryhmistä pyydettiin tähän julkaisuun tuotettavaksi sisältöä seuraavanlaisella kysymyksenasettelulla:
“Mitä on soveltava taide? Mitä soveltava taide merkitsee sinulle? Voit
vastata halutessasi kysymykseen/kysymyksiin haluamassasi muodossa esim. blogiteksti, runo, laulu, kuva.”
Tuotettuun sisältöön pääset tutustumaan tässä luvussa. Ensimmäiseksi ajatuksiaan jakaa Sasha alias Korppipoika, jonka käsialaa
ovat mm. tämän julkaisun visuaaliset tuotokset ja Kulttuurin Verso
-hankkeen maskotti Silmu. Hän tuottaa visuaalista sisältöä TS:lla
ja kouluttaa kokemusasiantuntijoita taiteen keinoin. Sasha kertoo
Silmun syntytarinan.
Susanne ja Outi ovat halunneet kertoa omia näkökulmiaan soveltavasta taiteesta tekstin lisäksi myös kuvan kautta. Susanne on tehnyt
aiheeseen liittyvän kivimaalauksen ja kirjoittanut sen inspiroimana
ajatuksiaan aiheesta.
Pinjan Se on musta siistii ja Taran Pelkosi kunniavieraana ovat runoja, joiden kautta pääsemme syventymään kirjoittajien ajatuksiin ja
tuntemuksiin aiheesta.
Jarno pohtii kirjoituksessaan Soveltava taide syväluotaavasti omaa
suhdettaan soveltavaan taiteeseen.
Eija Toiviala pohtii blogissaan Kirjoita ja hengitä omia kokemuksiaan
Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaaja -koulutuksesta ja sen oppimiskäsityksestä.
Eija on toiminut Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaajana Helmi
ry:ssä ja TS:lla.
Nimimerkki Nezda avaa omaa näkökulmaansa taiteen syvemmästä
merkityksestä ihmiselämässä. Kirjoituksessaan Taide on ihmiselämän hyvä Nezda kirjoittaa:
“Taide on elinehto, hyvä ihmiselämässä. Vuorovaikutuksessa taiteen
äärellä on mahdollista tulla kuulluksi ja nähdyksi.”
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Lopuksi Verstaan ohjaaja Tuuli maalailee kuvin ja sanoin Mitä taide on.

Korppipoika ja Silmu
Olen Sasha Aaron, myös Korppipoikana tunnettu taiteilija. Olen suunnitellut ja toteuttanut Kulttuurin Verso -hankkeen maskotin, Silmun!
Olen ollut nyt kahden vuoden verran mukana Taiteen Sulattamon
toiminnassa. Tuotan visuaalista sisältöä ja koulutan kokemusasiantuntijoita taiteen keinoin. Olen luonut myös Kaunis mieli -kokemustoiminnan maskotin, Kajutsun!
Molempien maskottien suunnittelun yksi itselleni tärkeimmistä teemoista on ollut lähestyttävyys ja lämpö. Tottakai hahmojen omalaatuisuus ja tunnistettavuus on myös tärkeää kuten missä tahansa
hahmosuunnittelussa!
Kulttuurin Verson Silmu on pieni, hauska peikkomainen otus, jonka
koimme yhdessä hankevastaava Mikaela Mansikkalan kanssa parhaaksi vaihtoehdoksi! Ajattelimme, että otus on suloisempi ja hauskempi kuin perinteisempi ihmisolento, ja kukapa ei kaipaisi pientä
sadun hohtoa arkeensa!
Silmulla on usein mukanaan
oma pieni kasvin verso, josta
hän pitää hyvää huolta. Tuntui
hyvin luonnolliselta lisätä kasvi maskotille, koska hankkeen
nimi on sentään Verso! Luonto
on myös lähellä omaa sydäntäni, ja onhan vertaisuus ja
merkityksellisyys myös ihmisluonnolle tärkeää!
Sasha
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Synestesiaa
“Soveltava taide on eri taidemuotojen synestesiaa esimerkiksi musiikkimaalausta tai maalausta liikkeestä käsin aloittaen, tarinateatteria loppupatsasteluineen.
Aistikävelyn purkamista kynän tai siveltimien keinoilla vaikka.
Jos vielä tulevaisuudessa saisin ohjaajan töitä, käyttäisin mielelläni
myös näitä ryhmänohjausvälineitä.”
Susanne
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Mielikuvitus valloilleen
“Soveltava taide tarkoittaa myös uuden taidon opettelemista. Kurssi
kannusti harjoittelemaan kuvanmuokkausta, jossa mielikuvitus pääsee valloilleen ja tuo vaikka Moai-patsaat Vuosaareen!”
Outi
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Se on musta siistii
Miten jännäksi tunteet muuttuu, noiksi upeiksi narratiiveiksi, omani
ja muiden
niin kuin yhteen punoutuneet tunnelmien yhdistelmät.
Samassa abstraktissa virrassa uiden,
Ovelasti omaperäisillä taajuksillaan
erottuvat aallokosta minuudet.
Tanssivat leikkisästi vapauttavaan vastavirtaan,
Käsittäen ihmisyyden moninaiset syvyydet
Eteerinen elämä.
Luovuuteen uponneena.
Toisia kulmia avanneena.
Uutta uskaltaa soveltaa.
Kun Avoimuus joka vallitsee.
Tempaa mukaansa hallitsee.
Kahlitsee kaikkeuteen tuohon
Universaaliin virtaan.
Pinja

Pelkosi kunniavieraana
Sain voimaa, kunnes sen taas menetin.
Piti löytää tie.
Suunta.
Kulkea läpi oman kipuilun herätäkseen uudestaan löytämään voimansa keskuksen,
tuon ikuisen erehtymättömyyden lähteen.
Tuo voima, joka sinut yllättäen aina kuitenkin löytää
kunhan uskallat vain pysähtyä ja katsoa, kuulla, nähdä.
Ottaa kutsun vastaan tuohon mystiseen tuntemattomaan,
vaikka pelkosi olisi se ainainen kunniavieras.
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Vaan pelkosi voit oppia kesyttämään.
Se vaatii rohkeutta. Se vaatii lujaa sisua.
Se vaati pelkosi mustaan aukkoon sukeltamista.
Joten nyt minä ilmoitan.
Tämä ei ole heille, joiden kyyneleet ovat kuin kovettunut terva.
Tämä ei ole heille, jotka rohkeutta väkivallan hedelmistä poimivat.
Tämä ei ole heille, jotka ovat viattomuutensa sotamiekkaa vaihtaneet.
Tämä ei ole heille, jotka surunsa hukuttavat toisten sortamiseen.
Tämä on vain heille, joiden silmät uskaltavat itkeä, tuntea, elää.
Katsoa omaa pimeyttä silmästä silmään.
Myötätunnon lujuudella kesyttää oma rauhaton kunniavieraansa
Astella hänen kanssa kohti ehtymättömän voiman lähdettä!
Tara

Soveltava taide?
Vaikea sanoa, tarvitsee varmaan alkaa määrittelemään taidetta.
Huh, vaikea määritellä mutta..
No taide ensinnäkin karkaa määritelmällisesti kaikkia määritteitä.
Tavallaan se voi olla mitä vain. Jos taide olisi korttipakassa se olisi
jokeri eli voi olla mitä vaan jos niin määritellään tai vaikka ilman
määrittelyä.
Unen ja mielikuvituksen sukua taide tavallaan on.
On muuten surullista että tietynlaisessa “terveessä” ajattelussa sitä
pidetään tavallaan pahana asiana, eikä tunnisteta omana osanaan
todellisuutta ts. kielletään henkisyyden, hengellisyyden, syvällisyyden kokeminen.
Unen ja mielikuvituksen lisäksi taide on jotain sukua myös matematiikan ja logiikan kanssa. Ne jotenkin sitovat valveen ja unen maailmaa toisiinsa. Noudattavat sääntöjä, mutta sisältävät samalla syvyyttä, vaikkapa matematiikan estetiikka.
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Tiedettä ja tietoa voi ehkäpä ajatella taas valvemaailman ilmiönä,
siinä mitä voidaan jotenkin tietää. Mutta vaikka asioita jotka tiedetään niin aina on enemmän asioita joita ei tiedetä.
Tuntematonta joka voi olla samanaikaisesti täysin arkipäiväistä ja
tuttua, tavallaan voidaan sanoa niitä luonnollisuuden ja yli tai piilo
luonnollisuuden samanaikaista oloa.
Nämä eivät ole toinen ilman toista.
Tietenkin nämä kaikki ovat myös sosiaalisen vuorovaikutuksen asioita.
Tässä tulee varmaan tuo soveltavan taiteen käsite; sosiaalista vuorovaikutusta, kun ryhmä ohjaa, se johtaa johonkin jaettuun uneen,
jossa pääsee oivaltamaan asioita minne ehkä ei muuten eksyisi.
Suorittavan putken, asioiden suorittaminen sinänsä hyvin oleellinen
osa sitä, missä elämä eletään, arkea monine kortteineen, mutta taiteella jokerikorttina on oma tärkeä osansa pelissä. Sitä saa unohtaa
ja siitä pitää nauttia silloin kun se pelissä osuu kohdalle.
Johonkin soveltavassa taiteessa taiteen käsitys määriteltävänä taitoina voidaan myös halutessa unohtaa eli taide pääsee vielä enemmän karkaamaan määrittelyjä.
Tämä on tavallaan enemmän taidetta,
Hyvä esimerkki on harjoitus, jossa piirrettiin sokkona väärällä kädellä.
Piirtäminen itsellä on se 10 000 toiston juttu.
Antaa tavallaan paljon että pääsee sen rajoitteista.
Jarno

Kirjoita ja hengitä
Mielenterveydenhoitajakoulutus, oma koulutus:
Minulle opiskeleminen on aina ollut henkiinjäämisstrategia. Olen
viihtynyt koulussa välituntisinkin olemalla kirja kädessä ja imemällä tietoa. Lapsuuden kodissa ongelma oli alkoholi ja pakenin sitä
kirjojen maailmaan. Kulttuurin Verson koulutuksessa kohtasin itseni
ja sen, mitä olen maailmassa oppinut ja miten tätä oppimaani voin
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käyttää hyväksi omassa ohjauksessani.
Kävin aikoinaan taidelukion 1980-luvulla Itä-Suomessa. Sen jälkeen
menin opiskelemaan mielenterveyshoitajaksi Länsi-Suomeen. Koulutuksen aikana kyselin alituisesti itseltäni, että voiko minusta tulla
tarpeeksi hyvä hoitaja. Tulin siihen tulokseen, että ei ja jätin koulun
käymisen kesken. Täytin silloin 20-vuotta ja olin aika ehdoton itsearvioinnissani. Koulua olisi ollut käymättä 1⁄2 vuotta.
15 vuotta opinnoista lähtemisen jälkeen minulla todettiin kaksisuuntainen mielialahäiriö. Siksi olen nyt vertaisryhmäohjaaja. Kävin Taiteen Sulattamon Kulttuurin Verso -hankkeen järjestämän vertaisryhmäohjaajakoulutuksen. Minulla on omasta sairaudesta 15 vuoden
kokemus. Lisäksi minulla on koulutusta, olen työkyvyttömyyseläkkeellä ja tein opettajan pedagogiset opinnot sen jälkeen, kun olin
saanut diagnoosin. Vapaaehtoisena saan - tuntuman, että olen tekemässä jotain tärkeää.

Taiteen Sulattamon Kulttuurin Verso
Taiteen Sulattamon Kulttuurin Verso -hankkeen vertaisryhmäohjaajakoulutus alkoi keväällä 2020. Olin samojen kysymysten äärellä
kuin silloin, kun opiskelin mielenterveyshoitajaksi, mutta nyt minulla
oli pohjalla lastentarhanopettajakoulutus sekä filosofian, uskonnon
ja psykologian aineenopettajan koulutus. Kulttuurin Verson koulutuksessa sai huomioida omaa osaamistaan ja asiat lähtivät itsestä
käsin. Ilmapiiri oli salliva ja tärkeimpiä asioita käytiin läpi yhdessä
ryhmänä.
Kun opiskelin terveydenhuolto-oppilaitoksessa, oman itsen kohtaaminen oli tärkeää ja tapahtui osin teatteriharrastuksen kautta. Olen
aina harrastanut teatteria ja kirjottamisesta kiinnostuin, kun opiskelin kansanopiston näyttämötyölinjalla vuoden verran. Opintoihin
kuului dramaturgi Pirkko Kurikan pitämiä luovan kirjoittamisen oppitunteja. Silloin kiinnostuin kirjoittamisesta enemmän, koska sain
siitä hyvää palautetta. Mutta en hurjimmissa unelmissanikaan olisi
silloin uskaltanut toivoa, että pääsisin ohjaamaan luovan kirjottamisen ryhmiä. Siihen kuitenkin Verso ja TS antoi avaimet.
Verson Soveltavan taiteen vertaisryhmäohjaajakoulutus rohkaisi minua löytämään omat sisäiset kykyni, jotta pääsisin tekemään unelmahommaani. Tätä oman ryhmän ohjaamista olin alkanut vähitellen
haluamaan, kun olin kiertänyt monenlaisissa kirjoitusryhmissä.
Nyt minun ei tarvitse epäillä omia kykyjä ja osaamista, pääsen ko139

keilemaan taitojani ja tietojani kentälle. Saan myös palautetta ryhmäläisiltäni, mikä on todella tärkeä asia ryhmänohjaajalle. Koulutus
oli järjestetty siltä teoreettiselta pohjalta, että minun ei tarvinnut
epäillä itseäni ja kykyjäni. Huomasin, miten paljon olin oppinut edellisissä opinnoissa, mm. yliopistossa opiskellessani sosiologiaa, naistutkimusta, psykologiaa, teologiaa ja filosofiaa.

Ihmisen kohtaaminen
Toisen kohtaaminen ilman pelkoa tulisi olla perusoikeus. ”Mitähän
tuo toinen minusta ajattelee” on monen ihmisen ensimmäinen ajatus, kun tutustuu uuteen ihmiseen. Sana ́VERTAINEN ́ – nostaa esiin
myös kohtaamisen sosiaalisen puolen. Olemme ryhmässä ja vertaisryhmässä jotkut asiat yhdistävät meitä.
Pitämäni luovan kirjoittamisen ryhmät ovat olleet pituudeltaan 2–3
tuntia. Siinä ajassa ehditään käymään läpi monenlaista. Oma kokemus luovan kirjoittamisen ryhmistä on, että voi nostaa esiin asioita,
joista ei muuten ole välttämättä edes tietoinen. Vertaisryhmässä ei
tarvitse pelätä leimautumista.
Kirjoittaminen on usein yksinäistä puuhaa ja siksi on tärkeää saada
palautetta siitä ja myös laajentaa näkemystä, kun kuulee toisten
kommentteja. Ohjaaja ohjaa paitsi toimintaa myös ryhmää, ryhmäytymistä ja ryhmän toimintoja.

Ihminen
Tavallisessa arjessa ”mitä kuuluu” -kysymys ei välttämättä ole vielä
kohtaamista vaan kohteliaisuutta. Miten päästä syvemmälle? Taideryhmässä voi kuulostella omaa itseään ja peilata löytämäänsä muiden kanssa. Olemme syventämässä harrastustamme, eikä tarkoitus ole niinkään ylittää kustannuskynnys. Ohjaajana en ole kriitikko
vaan minulle on aina tärkeämpää kirjoituksen luonut henkilö. Luovan
kirjoittamisen ryhmässä kirjoitettu tai sinne tuotu teksti jää itselle ja
se on jo jaettu toisten kanssa. Ja kuitenkin joskus koemme todella
hyviä taide-elämyksiä.
Ihmisten kanssa oleminen antaa ainakin minulle paljon uutta energiaa. Kohtaaminen ei ole kaoottista, kun on jokin yhteinen tavoite.
Tehtäviä on todella mukava keksiä aina lisää, kun voi sen jälkeen
testata, miten hyvin ne onnistuvat kussakin ryhmässä.
Vaikka minulla on opettajan koulutus, en ole opettaja. Koulutus aut140

taa suunnittelemaan ryhmää. Suurin ero oikean opettajan ja minun
välillä on se, että minun ryhmissäni ei ole oppimistavoitteita. Olen
ohjaaja. Vertaisryhmäohjaaja ja ainakin tähän mennessä tulleiden
ryhmien perusteella voin sanoa, että tämänkaltaiselle toiminnalle on
kysyntää. Olen siellä oman harrastuneisuuden ja Työväenopistojen
kurssien välissä. Minun ryhmäni on helpompi paikka tulla kuin opiston ryhmä, josta tuntuu, että vaaditaan enemmän.
Olen kansakoulun opettajan pojantytär, mutta isän veressä sain
aimo annoksen kapinaa. Olen lukenut Summerhillit ja Alice Millerit.
Vertaisryhmäohjaajana olen asemassa, jossa minulta ei vaadita liikaa, sillä se aiheuttaisi stressiä ja pahentaisi psyykkistä olotilaani eli
kaksisuuntaista mielialahäiriötäni. Koska minulla on kokemus omasta sairaudesta, osaan huomioida sen myös toisella ihmisellä.

Taide ja tiede
‘Taide’ ja ‘tiede’ ovat saman asian kaksi eri puolta. Taide on enemmän subjektiivista ja tieteen olisi tarkoitus olla objektiivista. Molemmissa kuitenkin kohdataan maailma ja tehdään siitä oma sosiaalinen
konstruktio. Vertaisryhmä on mielenkiintoinen kokonaisuus: ryhmä
henkilöitä, jotka ovat erilaisia keskenään.
Taide avaa maailman sellaiselta puolen, mitä ei arjessa huomaa,
vaikka ehkä juuri arjessa tapahtuva taide on sitä parhainta taidetta.
Joillekin on kynnys tulla tekemään taidetta. Omassa soveltavan taiteen vertaisryhmässä on taiteelta puettu pois sen juhlavuus. Miksi ei
voisi tehdä autofiktiota omasta elämästä, tulla pois sieltä päiväkirjan
maailmasta ja jakaa kokemansa toisten kanssa.
Taide kuuluu kaikille. Kaikilla on oikeus tehdä taidetta. Jos vähän
avaa ajatusta niin taide ei ole vain taiteilijana pidetyn henkilön tekemiä asioita vaan taide on se, mitä taiteena pidetään. Kirjoituksetkin
voidaan nostaa esiin. Jos ei ole ennen näyttänyt kirjoituksiaan niin
vertaisryhmässä niin voidaan tehdä.

Luova kirjoittaminen ja mielenterveys
Kun lopetin terveydenhuolto-oppilaitoksen mielenterveyshoitajalinjalla opiskelemisen, ajattelin vielä viimeisessä psykiatrisen sairaalan
harjoittelussa, että olisikohan minusta kirjoittamaan kirjaa. En silloin
hoitajan valkoisessa asussa psykiatrisessa sairaalassa arvannut, että
pääsisin 30 vuoden päästä ohjaamaan mielenterveysyhdistyksen
luovan kirjoittamisen ryhmää.
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Luova kirjoittaminen voi parantaa keskittymiskykyä ja elämänhallinnan tunnetta. Kun hankalat asiat pukee sanoiksi, ne eivät pääse syöpymään psyykeeseen. Toisaalta luova kirjoittaminen voi myös antaa
toivoa, koska oman luovuuden käyttäminen ja oman työn tulosten
jakaminen toisten kanssa voi antaa tunteen, että ehkä minun elämälläni onkin jokin tarkoitus.
Kirjoittava ihminen tarvitsee palautetta. Omien ajatusten ja viestin
perillemeno on usein epävarmaa. Soveltavan taiteen luovan kirjoittamisen ryhmässä ei kohdata pelkästään tekstiä vaan nimenomaan
tekstin kirjoittaja. Tekstistä saa palautetta, joka on myönteistä. Ja
harjoituksista saa sen kipinän aloittaa teksti, jos kirjoittaminen on
hankalaa yksin.
Eija Toiviala

Taide on ihmiselämän hyvä
Taide on leikkiä symboleilla, eläytymistä, mielikuvitusta, kuuntelemista ja vuorovaikutusta. Taide kuuluu kaikille. Jos ei olisi taidetta,
ei olisi elämääkään ihmisen tuntemalla tavalla. En tunne kaiken elollisen sisäistä maailmaa, joten rajaan tämän kirjoituksen koskemaan
ihmiselämää. Taide on erottamaton osa ihmisyyttä.
Ahtaat taidekäsitykset ja taiteen arvottaminen hyvä–huono-akselille
eriarvoistavat. Jokaisella on oikeus nauttia ja iloita taiteesta. Kaikki
osaavat tehdä ja kokea taidetta.
Taide on elinehto, hyvä ihmiselämässä. Vuorovaikutuksessa taiteen äärellä on mahdollista tulla kuulluksi ja nähdyksi. Toisaalta
myös minuus on vuorovaikutuksellinen, koska olemme suhteessa
toisiimme ja osa erilaisia yhteisöjä. Itseilmaisu ja itsereflektio, aktiivinen työstäminen ajan kanssa mahdollistavat kasvun.
Vuorovaikutuksella tarkoitan kahden tai useamman ihmisen aktiivista toimintaa, joka vaikuttaa kaikkiin osallistujiin. Yhteisen tilan
käyttäminen vuorottelee. Aktiivinen kuunteleminen ja läsnäolo ovat
merkittävämmässä roolissa kuin tilanteen ja toisen hallitseminen.
Väkivalta ei siis ole vuorovaikutusta.
Taiteen ja kulttuurin terveysvaikutuksista on vahvaa tutkimusnäyttöä. Taiteen tekemisen ja kokemisen on tutkittu suojaavan ennaltaehkäisevästi monilta fyysisiltä ja psyykkisiltä sairauksilta sekä auttavan selviämään useiden akuuttien ja kroonisten sairauksien kanssa.
Esimerkiksi ryhmämuotoinen taidetoiminta voi olla hyvinkin intensii142

vistä ja intiimiä, minkä vuoksi turvallisuus ja luottamuksellisuus on
olennaista huomioida. Hyvässä ilmapiirissä on mahdollista kuulla ja
jakaa ajatuksia ja tunteita. Kaikki tunteet ovat sallittuja, mutta kannatteleva pohjavire on myönteinen.
Osallistujat tukevat ja kannustavat toisiaan, mikä lisää merkityksellisyyden ja osallisuuden kokemusta. Yksinäisyys vähenee. Leikin
mielentila edistää sekä luovuutta että ilmapiirin avoimuutta.
Turvallisessa tilassa on hyvä kasvattaa niin itsetuntemusta kuin itsetuntoakin. Taide tekee hyvää.
Nezda

Taide on
Taide kanavoi, kannattelee, koskettaa ja liikuttaa. Se tuo toivoa,
uusia näkökulmia ja ihmeellisen ihania yllätyksiä. Suuretkin taakat
voivat keventyä, kun yhdessä kohtaamme taiteen ulottuvuuksissa
leikkiin antautuen.
Kiitos Jenni ja Mikaela, oletta ihania ja taitavia soveltavan taiteen
ammattilaisia.
Oli ilo tehdä tätä matkaa kanssanne 💖
Tuuli, Verstaan ohjaaja

143

Lähdeluettelo
ANTTONEN, HANNAMARI 2013. Vertaistukea ryhmästä – Vertaisohjaajan
opas. Opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.
fi/bitstream/handle/10024/57322/Anttonen_Hannamari.pdf?sequence=1&isAllowed=y
ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 2021a. Recovery – toipumisorientaatio Psykiatrisen hoidon lähtökohtana. Luentoslidet. Viitattu 16.4.2021
https://www.khshp.fi/wp-content/uploads/2019/11/Pakon-vähentäminen_
Recovery_toipumisorientaatio.pdf Korkeila 2017, Nordling 2018 (4) ja Nousiainen 2018, mukaillen Reunanen 2019 (19–20).
KOJO, TAPIO 2020. Ohjaaja. Niemikotisäätiö Kulttuuripaja ELVIS. Haastattelu
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Liite
PIENI MENETELMÄPANKKI
Jenni Hoppi

Pallonheitto – lämmittely
Ryhmä asettuu seisomaan piiriin. Lämmittelyharjoitus onnistuu
miellyttävästi 5–15 henkilöllä. Tätä lämmittelyharjoitusta voi kuvata
ryhmäjonglööraukseksi. Ensin muodostetaan pallon/pallojen kulkureitti: ohjaaja heittää pallon henkilölle, joka on häntä vastapäätä piirissä. Pallon vastaanottanut henkilö heittää pallon edelleen itseään
vastapäätä olevalle ja nostaa käden ylös merkiksi siitä, että pallo on
jo käynyt hänellä. Näin jatketaan niin pitkään kuin pallo on käynyt
kaikilla piirissä olevilla henkilöillä. Viimeisenä pallo heitetään takaisin
ohjaajalle. Kädet voidaan laskea tässä vaiheessa alas, ja kerrataan
pallon reitti heittämällä pallo uudestaan samalle henkilölle kuin ensimmäisellä kierroksella. Tarkoitus on muistaa, “kenelle minä heitin”
pallon. Pallon heittäjä pitää huolen siitä, että vastaanottaja tietää
pallon olevan tulossa. Hyvä tapa on ottaa esimerkiksi katsekontakti
henkilöön, jolle on heittämässä palloa. Ohjaajan on ehkä hyvä muistuttaa tässä vaiheessa, että pallon kiinni saaminen on usein heittäjän
vastuulla. Pallo kannattaa heittää loivassa kaaressa mahdollisimman
lähelle vastaanottajaa katsekontaktilla maustettuna. Täysillä päin
naamaa heitettyä palloa on hankala saada kiinni.
Kun ensimmäinen pallo kiertää piirissä sujuvasti, ohjaaja heittää
toisen pallon eri henkilölle kuin ensimmäisellä kierroksella. Pallojen
kannattaa olla eri värisiä, jonglöörauspallot ovat parhaita tässä harjoituksessa. Toinen heittokierros muodostetaan samalla tavalla kuin
edellinen. Ohjaajan on hyvä muistuttaa että kannattaa heittää pallo
jollekin toiselle henkilölle kuin edellisellä kierroksella, näin peli on
hauskempaa. Toisen pallon reitti kerrataan muutaman kerran muistin virkistämiseksi. Kun toinenkin heittokierros sujuu, ohjaaja laittaa
liikkeelle ensimmäisen pallon ja heti perään toisen, näin molemmat
pallot kulkevat piirissä samaan aikaan.
Yleensä ensimmäisellä kerralla ryhmä tekee harjoitusta kahdella pal-
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lolla, harjoituksessa kokeneempi ryhmä tekee kolmella tai jopa useammalla pallolla. Keskimäärin pelissä on 2–3 palloa.
Harjoitus on hyvä lämmittely-, keskittymis-, ryhmäytymis-, vuorovaikutus-, yhteistyö- ja dialogiharjoitus. Pallonheittoharjoitusta voi
helposti soveltaa ryhmän tarpeisiin, pallon sijaan voi käyttää esimerkiksi liikettä, sanoja, yhdistelmiä edellisistä jne. Harjoituksen
haastavuutta voi lisätä helposti lisäämällä elementtejä piiriin, jolloin
ryhmä kehittyy harjoituksessa yhä taitavammaksi.
Koulutuksen aikana pallonheittorinkiin ja sen sovelluksiin on palattu
useamman kerran lämmittelyn yhteydessä.

Fyysisen teatterin kokonaisuus – ryhmäytyminen
Tämä fyysisen teatterin kokonaisuus käytiin läpi ensimmäisenä koulutuspäivänä. Tavoitteena on tutustuminen, ryhmäytyminen ja koulutuksen keskeiseen elementtiin, soveltavaan taiteeseen, tutustuminen kokemuksellisesti.
Ryhmä ohjeistetaan liikkumaan tilassa hyödyntäen koko käytössä
olevaa tilaa. Tilassa liikutaan kävellen muut tilassa olijat huomioon
ottaen ja täyttäen samalla tyhjiä paikkoja huoneessa. Ei tarvitse
olla kontaktissa muihin ryhmäläisiin muuten kuin ottamalla heidät
huomioon yhteentörmäysten välttämiseksi. Ryhmää pyydetään pysähtymään tällä hetkellä miellyttävältä tuntuvaan paikkaan ja ottamaan asento, joka kuvaa tämän hetkistä olotilaa. Ollaan hetki jähmettyneinä patsaiksi ja jatketaan sitten matkaa samalla tavalla kuin
alussa ohjeistettiin. Kun on kävelty hetki, ohjaaja ohjeistaa ryhmää
jälleen pysähtymään johonkin paikkaan tilassa ja ottamaan asennon, joka kuvaa tämän hetkistä suhdetta ryhmään. Jälleen ollaan
hetki paikoillaan, jatketaan kävelyä ja pysähdytään vielä kolmannen
kerran. Ohjaaja ohjeistaa valitsemaan paikan ja ottamaan asennon
sen perusteella, minkälaisessa olotilassa toivoo olevansa suhteessa
ryhmään koulutuksen lopussa. Nyt kaikilla on kolme pysähtynyttä
asentoa eli patsasta. Ohjaaja ohjeistaa ryhmäläisiä vielä kertaamaan
asentonsa niin, että he voivat toistaa asentokokoelmansa looppina.
Liikeimprovisaatio musiikkiin. Käytössä on kolmen asennon kokoelma, jota toistetaan omaan tahtiin. Halutessaan voi ottaa inspiraatiota musiikista ja ympärillä olevista ihmisistä. Yhtä asentoa voi jäädä
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toistamaan, asentokokoelmaa voi toistaa nopeasti tai hitaasti. Asentojen avulla voi keskustella muiden tilassa olijoiden kanssa. Liike alkaa ensimmäisestä asennosta musiikin alkaessa ja loppuu asentoon,
jossa on sillä hetkellä, kun biisi loppuu.
Liikeimprovisaatio ei ole tanssikoreografia, mutta se voi olla pohja
tanssille, jos osallistuja niin haluaa. Liikkeestä toiseen voi siirtyä haluamallaan tavalla, mutta siirtymiin ei tarvitse lisätä mitään. Osallistuja voi valita, tekeekö omaa juttuaan vai lähteekö ottamaan kontaktia muihin tilassa olijoihin ja “keskustelemaan” asentojen avulla.
Harjoituksen käyttömahdollisuudet ovat laajat, se toimii hyvin lämmittelynä ja ryhmäyttävänä kokonaisuutena. Sitä voi jatkaa aina
esittäväksi asti, jos ryhmä niin haluaa.
Koska on kyse ohjaajakoulutuksesta, harjoituksen purun näkökulmana on, mitä me teimme harjoituksessa. Mitä harjoituksella haettiin? Toimiko se?

Dialogi – kehäkeskustelu – aiheen käsittely
Koulutuksessa tätä ryhmää osallistavaa keskusteluharjoitusta käytettiin koulutuksen oppimiskäsityksen käsittelyyn luennon sijaan.
Koulutuksessa lähdetään siitä, että kaikki asiat opiskellaan toiminnallisesti soveltavan taiteen keinoin, ja teoreettisena viitekehyksenä
on konstruktivistinen ja sosiokulttuurinen oppimiskäsitys.
Keskustelua varten muodostetaan kahdesta kolmeen piiriä kahden
piirin keskellä olevan keskustelijan ympärille. Ensimmäiselle parille
voi asettaa kaksi tuolia vastakkain, parin ympärille tuolipiiri, tuolipiirin ympärille seuraava tuolipiiri jne. Keskellä oleva pari keskustelee
ensin 5–10 minuuttia valitusta aiheesta. Tässä koulutuksessa Verson kouluttaja ja hankevastaava keskustelivat aloituskeskustelussa
koulutuksen oppimiskäsityksestä. Tarkoitus ei ole tässäkään kohtaa
pitää luentoa vaan keskustella omista ajatuksista ja mahdollisesti
muodostaa parin kanssa jokin konsensus aiheesta ennen ajan loppumista. Parin ympärillä olevat piirit kuuntelevat parin keskustelua
kommentoimatta. Kun pari on lopettanut, ensimmäinen kehä keskustelee siitä, mitä he ovat kuulleet ja ymmärtäneet keskustelusta.
Kun ensimmäisen kehän keskusteluaika on ohi, seuraava kehä kes148

kustelee edellisen kehän keskustelusta. Sisäpiirit eivät kommentoi
keskustelua harjoituksen aikana. Ainoastaan se ryhmä, jonka vuoro
on, puhuu.
Harjoitus sopii hyvin tilanteeseen, jossa käydään läpi mahdollisesti
vaikeaa kokonaisuutta ja halutaan, että ryhmässä syntyy jokin yhteinen ymmärrys käsiteltävästä asiasta. Kaikki ryhmän jäsenet pääsevät osallistumaan ja muodostamaan ryhmän yhteistä ymmärrystä
käsiteltävästä asiasta.

Ohjaaja ryhmässä – tutkiminen sosiometrian avulla
Tutustutaan aluksi sosiometriaan kevyen lämmittelyn ja tutustumisen merkeissä. Tässä tosiasiasosiometrissä tarkastellaan asioita,
jotka eivät ole mielipiteitä vaan valitsijoiden tiedossa olevia asioita.
1. Huone kuvitellaan Suomen kartaksi, kansainvälisen ryhmän
kanssa maailman kartaksi. Osallistujia pyydetään asettumaan
kartalla paikkaan, jossa on syntynyt. Jokainen saa kertoa syntymäpaikkansa ja mitä haluaa jakaa paikkaan liittyen.
2. Osallistujia pyydetään asettumaan jonomuodostelmaan sen perusteella, montako lemmikkiä on omistanut. Kaikki kertovat lukumäärän ja halutessaan jotain lemmikeistään.
3. Osallistujia pyydetään miettimään, kenet huoneessa olijoista on
tavannut ensimmäisenä. Asetu hänen viereensä seisomaan ja
kerro, milloin näit hänet ja missä tilanteessa.
4. Osallistujia pyydetään miettimään, kenen kanssa on tullut vaihdettua vähiten sanoja. Käy lyhyt tutustumiskeskustelu henkilön
kanssa.
5. Osallistujia pyydetään miettimään, kuka muistuttaa vanhaa ystävää tai positiivista tuttavaa lapsuudesta. Kerro henkilölle lyhyesti, ketä hän muistuttaa.
Kun lämmittelyvaihe on käyty läpi, ohjaaja kertoo ryhmälle, että sosiometriaa voi käyttää mm. tutustumiseen, ryhmäytymiseen ja ihmissuhteiden tai sosiaalisten tilanteiden tutkimiseen. Sosiometrian avulla
kehollistetaan sosiaalisia suhteita ja avataan uusia näkökulmia. Menetelmä auttaa ymmärtämään monimutkaisia sosiaalisia rakenteita ja
voi näyttää meille enemmän ja uusia asioita vuorovaikutustilanteesta.
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Seuraavaksi tutkitaan sosiometrian avulla omaa suhdetta ryhmänohjaajan tai opettajaan. Tilan keskelle asetetaan tuoli, joka merkkaa harjoituksessa ohjaajaa/opettajaa. Tulemme asettumaan tilaan
suhteessa tuoliin eli opettajaan ja muuhun ryhmään. Asettuminen
tapahtuu sen mukaan, kenet tuoliin milloinkin kuvittelet. Harjoituksessa voi käyttää etäisyyden lisäksi erilaisia asentoja ja tasoja.
1. Mieti ohjaajaa/opettajaa, joka sinulla on ollut lapsena ja joka oli
mielestäsi erityisen hyvä työssään. Asetu tilaan suhteessa häneen. Kun ryhmä on asettunut tilaan, ohjaaja käy osallistujat
yksitellen läpi ja kysyy: Miksi menit juuri tähän kohtaan tilassa?
2. Mieti erityisen heikkoa ohjaajaa, jonka olet kohdannut ja asetu
tilaan suhteessa häneen. Kun ryhmä on asettunut tilaan, ohjaaja
käy osallistujat yksitellen läpi ja kysyy: Miksi menit juuri tähän
kohtaan tilassa?
3. Mieti erityisen hyvää ohjaajaa, joka sinulla on ollut aikuisena, ja
asetu tilaan suhteessa häneen. Kun ryhmä on asettunut tilaan,
ohjaaja käy osallistujat yksitellen läpi ja kysyy: Miksi menit juuri
tähän kohtaan tilassa?
Harjoituksen purkuun on seuraavat kaksi vaihtoehtoa: 10 minuutin
kävely ulkona parin kanssa ja keskustelu: Miten harjoitus liittyy siihen, minkälainen ohjaaja itse olen tai minkälainen pyrin olemaan?
Parit kertovat muulle ryhmälle lyhyesti keskustelustaan. TAI koko
ryhmän yhteinen keskustelu samasta aiheesta.
Prosessin lopuksi tehdään vielä yhteenveto koko ryhmän kanssa
keskustellen ja fyysistetään unelmien ohjaaja ryhmän patsaaksi.
1. Keskustelu aiheesta: mitä ominaisuuksia ryhmänohjaajalla tulisi
olla?
2. Ryhmä tekee yhteisen patsaan, johon asetutaan vuorotellen.
Patsaan osaksi mennään sanomalla ensin jokin hyvä ominaisuus,
joka ohjaajalla tulisi olla, ja sen jälkeen asetutaan ohjaajan ominaisuutta kuvaavaan asentoon huoneen keskelle. Seuraava voi
jatkaa, kun edellinen on pysähtynyt patsaaksi. Koulutuksen ohjaajan on syytä muistuttaa osallistujia siitä, että patsas kannattaa muodostaa melko rivakasti, jotta ensimmäinen patsaan osa
ei joudu olemaan still-asennossaan kohtuuttoman pitkää aikaa.
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Oma tavoite fyysistettynä
Harjoituksen aikana voi käyttää taustamusiikkia. Jokainen kirjoittaa
ensin 10 mahdollista omaa tavoitetta koulutuksen suhteen. Kun tavoitelista on kirjoitettu, ohjaaja pyytää valitsemaan listalta yhden
tavoitteen, kirjoittamaan sen paperille ja asettamaan tavoitelauseen
johonkin paikkaan koulutustilassa, esim. teipillä seinälle. Seuraavaksi on tarkoitus mennä fyysisesti mahdollisimman kauas tavoitteesta
ja kulkea matka tavoitteen luo.
Kun kaikki ovat löytäneet paikan mahdollisimman kaukana tavoitteesta, lähdetään kävelemään omassa tahdissa kohti tavoitetta seuraavan ohjeistuksen avulla. Pysähdy matkalle muutaman kerran ja
mieti, mitä tässä kohtaa pitää tapahtua tai on pitänyt tapahtua, jotta
pääset tavoitteeseen. Kun kaikki osallistujat ovat päässeet tavoitteen luo, siirrytään seuraavaan vaiheeseen. Kuvittele itsesi hetkeen,
jolloin tavoite on toteutunut. Minkälainen kehon asento sinulla on siinä hetkessä, kun olet saavuttanut tavoitteen? Ota asento. Pysytään
asennossa hetki ja asetutaan sen jälkeen piiriin purkamaan harjoitus.
Jokainen saa kertoa tavoitteensa, ajatuksia siitä tai harjoituksesta
ylipäätään.
Omaan tavoitteeseen palataan koulutuksen loppuvaiheessa vertaistyönohjauksessa.

Ryhmän jäsenten roolit – improvisaatio
Tässä improvisaatioon perustuvassa kokonaisuudessa tutkitaan ryhmän jäsenten rooleja.
1. Ensimmäisessä vaiheessa luodaan esiymmärrys rooleista sekä
yksin pohtien että ryhmässä keskustellen. Mitä rooleja sinulla on
ollut ryhmissä? Onko roolisi usein sama? Onko rooleja useita?
Mieti ensin mielessäsi, mihin rooliin luonnostasi ryhmässä päädyt. Katso sitten, löytyykö rooli listalta:
- Aloitteentekijä
- Tietojen etsijä
- Täsmentäjä
- Kriitikko
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- Järjestelijä
- Johtaja
- Rohkaisija
- Hoitaja
- Mukaanvetäjä
- Tarkkailija
- Tunteiden ilmaisija
- Sovittelija
- Jännityksen laukaisija
- Innoittaja
- Toimeenpanija
- Hyökkääjä
- Selittäjä
- Kiusaaja
- Jarruttaja
- Huomion tavoittelija
- Kilpailija
- Hauska
- Vetäytyjä
- Klikkiytyjä
- Älykkö
- Musta lammas
- Saivartelija
- Seurailija
- Itsensä väheksyjä
- Ylimielinen
- Joku muu?
Halutessaan osallistuja saa jakaa löytämänsä roolin ja/tai ajatuksia, joita ryhmän jäsenten rooleista herää.
2. Toisessa vaiheessa jokainen valitsee roolin, joka on itselle vieras.
Roolia näytellään improvisaatiotilanteessa, jossa koko ryhmä on
mukana. Esimerkki tilanteesta: porukka on kokoontunut suunnittelemaan yllätysjuhlia. Muutamia sääntöjä improvisaatioon:
jokainen pyrkii pysymään valitsemassaan roolissa, tilanteesta
saa lähteä silloin, kun haluaa. Koulutustilasta valitaan yhdessä
paikka, johon poistutaan. Improvisaatio päättyy, kun kaikki osallistujat ovat poistuneet tilanteesta. Jos tilanne jatkuu pitkään,
ohjaaja voi pyytää osallistujia saattamaan kohtauksen päätök-
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seen. Purkukeskustelu: mitä ajatuksia tilanteesta ja rooleista heräsi? Miltä tuntui olla roolissa, joka oli itselle vieras?
3. Kolmannessa vaiheessa ryhmä jakaantuu kahteen ryhmään. Jokainen osallistuja valitsee uuden roolin. Myös tilanne vaihtuu,
mutta improvisaation säännöt ovat samat kuin koko ryhmän
kohtauksessa. Esimerkki tilanteesta: taloyhtiön kokous. Molemmat ryhmät tekevät improvisaatiotilanteensa samaan aikaan.
Jos käytössä on kaksi tilaa, kannattaa jakautua. Voidaan myös
tehdä vuorotellen niin, että toinen ryhmä katsoo toisen improvisaation. Kun molemmat kohtaukset on tehty, käydään yhteinen
purkukeskustelu tilanteista. Keskustelua rooleista ja siitä, miten
ne tarvitsevat toisiaan ja kompensoivat tilannetta. Vaikuttavatko
muiden roolit siihen, mihin rooliin itse pääsee tai joutuu? Voiko
ihminen itse valita roolinsa, vai antaako ryhmä roolit jäsenilleen?
4. Neljännessä vaiheessa jakaannutaan jälleen kahteen ryhmään ja
tehdään seuraava tehtävä kaksi kertaa: ryhmä valitsee listasta 5
roolia, jotka muodostavat heidän mielestään dream teamin. Ryhmä roolittaa toisen ryhmän dream teamiin ja keksii heille myös
improvisaatiotilanteen edellisten harjoitusten mukaan. Näyttelevä ryhmä tekee improvisaation, jonka jälkeen dream teamin
kehittänyt ryhmä kommentoi tilannetta näkökulmasta: toimiko
ryhmätilanne annetuilla rooleilla?
5. Viimeisessä vaiheessa muodostetaan jälleen kaksi ryhmää. Ryhmät valitsevat 5 roolia, jotka ovat heidän mielestään haastavimpia ryhmätoiminnan kannalta. Ryhmät antavat roolilistansa toisilleen ja miettivät haastavien roolien kohdalla, miten ohjaaja
voisi auttaa ryhmäläistä kääntämään vahingollisen roolin ryhmän toiminnan kannalta positiiviseksi. Jaetaan ratkaisut toiselle
ryhmälle.
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Soveltavan taiteen

vertaisryhmänohjaaja -koulutusmalli
TÄMÄ JULKAISU on suunnattu kaikille, joita kiinnostaa soveltava taide, vertaisuus, ryhmätoiminta ja toiminnallinen kouluttaminen. Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaaja - koulutusmallin kouluttajana voi toimia
teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), teatteriopettaja (TeM) tai muu ohjaaja tai
opettaja, jolla on taiteen alan koulutus ja taiteen menetelmät käytössään.
Teosta voi lukea myös osissa ja keskittyä niihin sisältöihin, jotka juuri sillä
hetkellä vetävät puoleensa. Oppaassa kuvataan koulutusmalli, jolla koulutetaan Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaajia. Julkaisu sisältää myös
kattavan prosessikuvauksen Taiteen Sulattamon Kulttuurin Verso -hankkeen työntekijöiden matkasta sekä työtiiminä että soveltavan taiteen
vertaistoiminnan kehittäjinä. Julkaisussa kuullaan Suomen ensimmäisten
Soveltavan taiteen vertaisryhmänohjaajien puheenvuoroja. Lisäksi pääset
tutustumaan heidän kehittämiin taidetyöpajasovelluksiin.
Oppaassa pääset tutustumaan myös koulutusmallin teoreettisiin viitekehyksiin kuten oppimiskäsityksiin ja toipumisorientaatioon.
Hyviä ja inspiroivia lukuhetkiä!
“Soveltava taide yhdistää taiteenmuotoja omaksi taidemuodokseen
sekä antaa uusia näkökulmia taiteen keinoin. Soveltava taide on
mahdollisuuksien näkemistä. Se on taiteen soveltamista ihmisten
käyttöön, se sisältää ajatuksen: “Taide kuuluu kaikille”. Se syntyy ihmisten ja taiteiden välisessä vuorovaikutuksessa ja haastaa keksimään keinot päästä sinne, minne taide ei ole vielä tietään löytänyt”.
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