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Lukijalle

O

maishoidon kehittäminen sekä omaishoitajien hyvinvoinnin ja jaksamisen
tukeminen ovat yhteiskunnallisesti
ajankohtaisia ja tärkeitä teemoja. Omaishoitajien ryhmä on moninainen ja elämäntilanteet, toiveet ja tarpeet ainutkertaisia. Myös
muutos läheisestä omaishoitajaksi on yksilöllinen matka.
Ikäinstituutin Läheisestä omaishoitajaksi –
tukea hyvinvointiin, toimintakykyyn ja arkiselviytymiseen -hankkeessa (RAY 2012–2014)
on paneuduttu matkan alkuvaiheeseen eli
omaishoitajina ilman julkista omaishoidon
tukea elävien ihmisten arkeen, toimintakykyyn, elämäntilanteisiin ja hyvinvointiin. Hanke tuo esille ryhmän, josta on vähän tietoa.
Projektin lähtökohta on ollut omaisten äänen
ja toiveiden aito ja tarkkaavainen kuuntelu
sekä toimintojen kehittäminen sen mukaan.
Hankkeen menestystekijänä on ollut vahva
ymmärrys siitä, että taide, kulttuuri ja luovuus
ovat tärkeitä hyvinvoinnin vahvistamisen
keinoja. Hankkeessa omaiset on nähty oman
elämänsä asiantuntijoina ja toimijoina, jotka
haluavat elää ja jatkaa totuttua arkeaan sekä
ylläpitää itselle tärkeitä toimia ja harrastuksia.
Hankkeessa on oivallettu, että juuri tämä seikka on tuen kehittämisessä otettava huomioon
ja edettävä heidän ehdoillaan.

Oppaassa Elämysmatkoja arjen yläpuolelle
valotetaan matalan kynnyksen toiminnan
mahdollisuuksia sekä taidelähtöisten menetelmien hyödyntämistä ryhmätoiminnassa.
Kuvatut menetelmät on tarkoitettu monenlaisiin toimintaympäristöihin ja ryhmiin sovellettaviksi. Opas on kirjoitettu niin, että lukija
pääsee mukaan kulkemaan kehittämisen
poluille ja samalla ikään kuin osallistujaksi toimintoihin. Lukijalle tuodaan vivahteikkaasti
esiin toteutuksen vaiheet ja kuvataan käytetyt
harjoitukset tarkasti. Osallistujien ääni on vahvasti läsnä, heidän kokemuksensa toiminnasta vakuuttavia ja toiminnan yksilölliset merkitykset puhuttelevia.
Ikäinstituutin toiminnan motto on ’Elämänvoimaa vanhuuteen – elämänvoimaa vanhuudesta’. Taidelähtöisten menetelmien merkitys
elämänvoiman vahvistajana on tässäkin hankkeessa todettu. Toiminnan kautta saadut elämykset ja kokemukset virkistävät, voimaannuttavat ja vahvistavat elämän tarkoituksellisuuden tunnetta. Taidelähtöisten menetelmien avulla voi käsitellä omaa elämäntilannetta
ja lisätä itseymmärrystä. Irrottautuminen
arjen haasteista, itselle saatu aika sekä ryhmässä yhdessä koettu ja jaettu voivat olla suuria voimavaroja haastavissa elämäntilanteissa.
Toivotamme innostusta ja rohkeutta soveltamiseen, kehittämiseen ja kokeiluihin!
Sirkkaliisa Heimonen
toimialapäällikkö
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Johdanto

Kun ryhdyimme toteuttamaan Läheisestä omaishoitajaksi -hankkeen ryhmätoimintoja, tiesimme sen, millaista toimintaa hankkeessa tavoitetut ikääntyvät läheiset ja
omaishoitajat eivät toivoneet. Tapaamisten yhteydessä olimme keskustelleet heidän
tarpeistaan osallistua ryhmätoimintaan tai saada vertaistukea. Heitä ei kiinnostanut
sitoutuminen pitkäaikaiseen toimintaan, sillä päivät olivat jo nyt täynnä tekemistä ja
omista harrastuksistakin oli mukava pitää kiinni. Näin meille kerrottiin, kun selvitimme
asiaa haastatteluissa ja sitä seuranneessa työpajassa.
Läheisten ja omaishoitajien toiveet ja ajatukset kuultuamme aloimme pohtia tapaamisia ilman pakkososiaalisuuden ja sitoutumisen leimaa. Pian virisi ajatus kokeilusta. Laadimme kutsun, jonka lähetimme haastatteluihin ja työpajaan osallistuneille ihmisille ja
pyysimme heitä kahville Musiikkitaloon Helsingin keskustaan.
Odottelimme aulassa pienen jännityksen vallassa tietämättä, tuleeko ketään paikalle.
Pian pöydässä istui 12 henkilöä – olimme melkein sanattomia ja iloisesti yllättyneitä.
Muutamaa hetkeä myöhemmin kahvittelun ja tutustumisen jälkeen suuntasimme
matineaan kuuntelemaan Sibelius-Akatemian opiskelijoiden esittämää musiikkia. Syntyi Café Extempore.

T

ämä opas on tarkoitettu johdannoksi
ohjaajille, joita kiinnostaa matalan kynnyksen toiminnan käynnistäminen ja
taidelähtöisiin menetelmiin tutustuminen ja
niiden soveltaminen monenlaisissa elämäntilanteissa oleville ikääntyville ihmisille. Samalla
se herättelee lukijassa kiinnostusta taidelähtöisiä menetelmiä kohtaan.
Ensin piipahdamme käsitteessä matalan
kynnyksen toiminta, johon hankkeessamme
lukeutuivat kahvila, puhelinkontaktit osallistuminen omaishoitomessuille. Näistä ensimmäiseksi tutustumme Café Extemporeen,
josta tuli suosittu kohtaamispaikka usealle läheiselle ja omaishoitajalle. Kyseessä oli
avoin ja vapaamuotoinen yhdessäolo, johon

sisältyi musiikkia ja ryhmän toivomia asiantuntijoiden tapaamisia. Sen jälkeen kuvaamme Mitä sinulle kuuluu? -puhelinkontakteja,
joiden yhteydessä vaihdoimme kuulumisia ja
kerroimme hankkeen toiminnasta. Luemme
matalan kynnyksen toiminnaksi myös osallistumisen omaishoitomessuille syksyllä 2013,
jossa sovelsimme taidelähtöisiä menetelmiä
keskustelun ja vuorovaikutuksen välineinä
messuvieraiden kanssa.
Matalan kynnyksen toiminnan kuvaamisen
jälkeen siirrymme taidelähtöisiin menetelmiin. Perustimme läheisille ja omaishoitajille
ryhmän, jossa kokeiltiin ja kerättiin kokemuksia eri taidepajoista.
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Kutsumme tätä Elämystä ja elinvoimaa -ryhmäksi. Keskeistä siinä olivat eri taiteen muodot ja sisällöt sekä niiden tuottamat elämykset. Toisena taidelähtöisenä menetelmänä on
kuvaus Kirjoittamisen taika -ryhmästä, joka oli
kirjoittamiseen keskittynyt elämyksellinen ja
voimaannuttava ryhmä. Kirjailija, kirjallisuusterapeutti Heli Hulmi ohjasi ryhmää, joka kokoontui ohjaukseen neljä kertaa.

Kerromme toiminnasta minä- ja me-muodossa, jotta kokemustemme subjektiivisuus
välittyisi lukijalle; olemme olleet läsnä, mukana, aistivia ja osallisia kaikessa toiminnassa
ja tekemisessä, emme ole olleet ulkopuolisia
objektiivisia tarkkailijoita. Kokosimme jokaisesta toimintamuodosta osallistujien kokemuksia ja palautteita, ja reflektoimme omia
kokemuksiamme.

Oppaassa kuvattua toimintaa kehitettiin ja sovellettiin Ikäinstituutin hankkeessa
Läheisestä omaishoitajaksi – tukea hyvinvointiin, toimintakykyyn ja
arkiselviytymiseen (RAY 2012–2014).
Läheisestä omaishoitajaksi -hanke koski läheisiä ja omaishoitajia, joilla ei ollut
kaupungin myöntämää omaishoidon tukea. Hankkeen tavoitteet olivat:
• ylläpitää ja edistää läheisten ja omaishoitajien hyvinvointia, toimintakykyä ja
arkiselviytymistä
• tuottaa tietoa elämäntilanteista, voimaannuttavista ja hyvinvointia heikentävistä
tekijöistä
• kehittää yksilöllisiin tarpeisiin soveltuva toimintaa
• juurruttaa ja levittää hankkeessa saavutettua tietoa.
Hankkeessa tavoitettiin noin 50 ikääntyvää omaishoitajaa; heitä tuli mukaan toimintaan yhteistyökumppaneiden verkostoista, yleisötilaisuuksista ja Ikäinstituutissa toteutetun Vanhuksen koti keskellä kaupunkia -hankkeen (RAY 2008-2011) kyselyyn vastanneiden joukosta.
Haastatteluun osallistui yhteensä 23 ikääntyvää naista ja miestä. He olivat keskimäärin
80-vuotiaita. Keskustelimme voimavaroista, elämäntilanteesta ja omaishoidon tuesta.
Omaishoitotilanteet vaihtelivat haastateltavien perheissä kevyestä tai vähäisestä auttamisesta sitoviin ja paljon hoivaa vaativiin tilanteisiin. Tulosten mukaan läheisen ihmisen
auttaminen tai hoitaminen oli tärkeä ja luonnollinen asia haasteista ja vaativuudesta
huolimatta.
Syitä toimia ilman omaishoidon tukea oli monia. Tuen sisältö ja hakuprosessi olivat
monelle haastateltavalle melko tuntemattomia, mutta oli ihmisiä, jotka halusivat tietoisesti hoitaa läheistään ilman ulkopuolista apua. Kaikkien toiveena oli saada nopeasti
palveluita ja apua elämäntilanteen muuttuessa.
Hankkeeseen sisältyi matalan kynnyksen toimintaa, liikuntaa, luentoja,
messuja, koulutuksia ja taidelähtöisiä työpajoja.
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Kun rakenne on notkea,
osallistumisen kynnys madaltuu.

Matalan kynnyksen toiminta hankkeessa
Eija Kaskiharju ja Christine Oesch-Börman

L

äheisestä omaishoitajaksi -hankkeen
haastattelujen yhteydessä keskusteltiin osallistujien kanssa heidän kiinnostuksen kohteistaan ja mahdollisuudesta
olla mukana toiminnassa. Pian tuli esille, että
usealla haastateltavalla päivät olivat täynnä
tekemistä: oli hoivaamista, arkiaskareita ja
mieluisia harrastuksiakin. Haastattelun päätteeksi kysyimme lupaa pitää yhteyttä koskien
hankkeen tapahtumia, mistä harva kieltäytyi.
Haastattelujen aikana syntyi myös käsitys, että
sanat ’omaishoitaja’, ’vertaistuki’ tai ’vertainen’
eivät kohdanneet tapaamiemme ihmisten
omia käsityksiä siitä, millaisiksi he kokivat
itsensä. Kiinnostuksen kohteita tai harrastus-

toiveita tuli esille, mutta ne olivat niin eriytyneitä ja yksittäisiä, ettei yhteisen nimittäjän
löytyminen luonnistunut.
Kutsuimme haastatteluun osallistuneet talvella 2013 yhteiseen työpajaan, jonne saapui
15 henkilöä. Kerroimme hankkeen tavoitteista ja haastattelujen alustavista tuloksista sekä
kysyimme uudelleen kiinnostuksen kohteista
ja mahdollisuudesta osallistua toimintaan.
Toimme esille liikuntaryhmät ja erityyppiset
vertaisryhmät. Esittelimme myös taidelähtöisiä menetelmiä soveltavan toiminnan sisältöä.
Korostimme sitä, että menetelmät soveltuvat
kaikille, eikä erityistä osaamista tarvita.
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Mitään uutta ei tullut työpajassa esille; osallistujien kiinnostuksen kohteet olivat hyvin
erilaisia, ja ainoa yhdistävä tekijä oli elämäntilanteiden yksilöllisyys ja ainutkertaisuus. Totesimme, että taidelähtöisyys vaikutti olevan
uusi ja ehkä hahmottumaton asia työpajaan
osallistuneille. Kovin monella omaishoitajalla
ei ollut mahdollisuutta sitoutua toimintaan,
sillä tekemistä riitti ja aikaa oli niukasti. Näytti
myös siltä, etteivät tälläkään kertaa ryhmätoiminta tai vertaistuki heitä kovin paljon houkutelleet mukaansa. Eräs osallistuja arveli, ettei
kaikkien toiveita pystyttäisi toteuttamaan.
Tapaamisissa syntyi kuitenkin käsitys, että
hanke oli heistä jollain tavalla kiinnostava ja
siihen voisi tietyin ehdoin osallistua. Tulkitsimme niin, että ehdottamamme toimintamuodot tuntuivat heistä turhan sitovilta, ja
päädyimme pohtimaan, millainen osallistuminen soveltuisi paremmin tapaamiemme
henkilöiden elämäntilanteeseen. Työpajan
jälkeen alkoi hahmottua niin sanotun matalan
kynnyksen toiminta.1
Matalan kynnyksen toimintaa pohtiessamme
olimme tulleet tuiki tärkeän käsitteen äärelle: toimijuuteen. Toimijuutta on mahdollista
lähestyä monesta näkökulmasta ja kontekstista; tässä yhteydessä lähestymme sitä lyhyesti
ja yleisluontoisesti. Toimijuudella tarkoitetaan
yksilön käytännöllisiä tekoja, jotka ovat tilanteeseen sidottuja. Siihen myös liitetään yksilön kyky reflektoida ja toteuttaa näitä tekoja.

Keskeinen ajatus on se, että ihminen yhtäältä
käyttää rakenteita toiminnassaan ja toisaalta muokkaa niitä uudelleen. (Giddens 1984.)
Käsitemäärittelyissä lisäksi todetaan, että
toimintakyky ei kuitenkaan ole sama kuin
toimijuus vaan ne sivuavat toinen toistaan
(Jyrkämä 2008). Rakenteet vaikuttavat suuresti ikääntyvän ihmisen toimijuuteen; on mahdotonta ajatella, että esimerkiksi vanhenemisen kokemusta voisi tarkastella rakenteiden
ulkopuolisena tapahtumana (Tulle 2004).
Omaishoitajalle hankkeeseen osallistuminen
edellyttää reflektiota ja käytännöllisiä tekoja
eli toimijuutta. Hanketta suunnitellessa syntyi
ajatuksia ”notkeasta” ja ”ilmavasta” toimijuudesta, joka ei velvoittaisi, tuntuisi pakkososiaalisuudelta tai luokittelisi osallistujia turhan
vahvasti vaan jättäisi heille itselleen määrittelyvallan. Pohdimme samalla sitä, miten
toiminta sisältäisi osallistujien voimavarojen
löytämisen. Vähin erin toiminnan sisältö alkoi
hahmottua ja ryhmiä muodostui. Muutamat
olivat aktiiveja, ja heillä oli aikaa ja innostusta
osallistua useaan ryhmään ja tapahtumaan.
”Notkeudesta” tai ”ilmavuudesta” huolimatta hankkeen matalan kynnyksen toiminta on
luonteeltaan strukturoitua ja rajattua. Tarvitaan vastuuhenkilö, joka on tilanteen tasalla
ja tulkitsee osallistujien viestejä. Toimintaa on
syytä pitää vireillä ja muuttaa sen suuntaa ja
kestoa osallistujien elämäntilanteet huomioiden.

Matalan kynnyksen toimintaa ei ole tarkasti normitettu, eikä sen sisältöjä yksiselitteisesti määritelty. Suomeen matalan kynnyksen käsite vakiintui ensimmäiseksi A-klinikkasäätiön toiminnassa ja on sittemmin tullut laajentunut hoitojärjestelmiin ja terveyspalveluihin (Törmä 2009). Matalan kynnyksen palveluiksi mainitaan muun muassa terveysneuvontapisteet, liikkuvat yksiköt,
päiväkeskustoiminta, kotikäynnit ja liikuntaneuvonta (THL Neuvoa-antavat -verkkosivusto, Laatusuositus 2013).

1
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Café Extempore – yhdessäoloa,
asiantuntijoita ja musiikkia

T

yöpajan jälkeen ryhdyimme toteuttamaan ajatusta ”notkeasta” ja ”ilmavasta” toimijuudesta matalan kynnyksen
hengessä. Idea oli luoda läheisille ja omaishoitajille mahdollisuus saada omaa aikaa, irtaantua hetkeksi arkirutiineista ja tavata samassa
tilanteessa olevia ihmisiä. Kutsuimme tapaamiamme ihmisiä Musiikkitalon kahvilaan
talvella 2013. Valitsimme Musiikkitalon kahvilan kohtaamispaikaksi, jotta osallistujat voisivat tulla tavallisina asiakkaina ilman omaishoitajan leimaa. Samalla uskoimme kahvilan imagollaan ja uutuudellaan tarjoavan omanlaisensa ilmapiirin. Nimesimme tapaamiset Café
Extemporeksi viittaamaan vapaamuotoisiin ja
ei-sitoviin tapaamisiin.

Kohtaamispaikkana
Musiikkitalo
Ensimmäisen tapaamisen suosio yllätti meidät. Tämän jälkeen kokoonnuimme Café
Extemporessa kymmenen kertaa vuoden
2013 aikana. Osallistujien toiveesta jatkoimme vielä toimintaa kerran kuukaudessa vuonna 2014. Lähetimme ohjelman kokoontumisaikoineen hyvissä ajoin kertoen, ettei ennakkoilmoittautuminen ollut tarpeen. Tämä tieto
vähensi sitoutumisen pakkoa, mikäli ei päässyt tai halunnut tulla tilaisuuteen. Järjestäjien
kannalta tapaamisia helpotti se, ettei tarjoiluihin tarvinnut varautua etukäteen.
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Tapaamisten edetessä opimme tuntemaan
toisemme paremmin, mikä heijastui ilmapiiriin ja keskusteluihin. Kahvipöydässämme
syntyi paljon spontaaneja ja syvällisiä keskusteluita, joiden teemat liittyivät osallistujien
arkeen. Keskustelimme omaishoidon tuen
hakemisesta ja siihen liittyvistä ajatuksista ja
epävarmuudesta. Vaihdoimme ajatuksia myös
elämänmuutoksista, parisuhteesta, yksinäisyydestä, jaksamisesta ja huonosta omastatunnosta.

Arto Tiihonen puhumassa
miesten omaishoitajuudesta.

Tapaamiset pyrittiin järjestämään niinä päivinä, kun Sibelius-Akatemian opiskelijat esittivät musiikkinumeroita matineoissa. Tällä
tavalla hankkeessa tarjottiin osallistujille mahdollisuus nauttia myös musiikista.

Välillä huoli- ja sairauspuheet väistyivät ja
huumori pääsi kukkimaan. Eräs osallistuja
totesikin, että on helpottavaa, kun ei tarvitse puhua sairauksista. Leikkimielisesti meille
ehdotettiin, että järjestäjinä kertoisimme viimeisimmät juorut. Emme ryhtyneet karttamaan ”hömppääkään”. Yhden tapaamisen
aikana rohkaistuimme ja esitimme omatekoisen pienoisnäytelmän ”Sisu”, jota olimme valmistelleet ja harjoitelleet keskuudessamme.

Ensimmäiset tapaamiset olivat tunnusteluja ja
tutustumista. Kun ryhmä alkoi olla vakiintunut
ja turvallinen, kysyimme keväällä 2013 ryhmäläisten toiveita ja he esittivät ajatuksia teemallisista kokoontumisista. Syksystä alkaen
saimme mukaan eri alojen asiantuntijoita
keskustelemaan ryhmää kiinnostavista aiheista, kuten liikunnan ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksista, miesten omaishoitajuudesta,
mielen hyvinvoinnista, muistisairauksista ja
tietoturvasta.
Kutsuimme osallistujat tutustumaan Pollin eli
Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n toimintaan ja pyysimme Helsingin
kaupungin työntekijöitä esittelemään ikääntyvien palveluita. Vietimme myös juhlahetkiä,
kuten pikkujoulua ja kesän alkamista.
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Café Extemporen jäsenten
vilkas keskustelu käynnissä.

Kohtaaminen
Retuperän WBK:n kanssa

Kokemuksia ja arvioita Café Extemporesta

K

aupunki on täynnä mahdollisuuksien
tiloja kokoontua turvallisesti, nähdä
muita ihmisiä ja sulautua joukkoon. Julkiset tilat määrittelevät kaupunkien elämää.
Niissä kehkeytyy kokoontumispaikkoja, keskustelun, juhlan, musiikin ja spontaanin taiteen tapahtumapaikkoja. (Sakari 2007.)

Havaitsimme, että kahvilaan kokoontuu ihmisiä palavereihin ja tapaamisiin, ja siellä työskennellään ja opiskellaan. Talo tarjoaa myös
maksuttomia ohjelmanumeroita, kuten opiskelijamatineoita, yhteislaulua ja Kantapöytänimisen tapahtuman suorana radio-ohjelmana.

Musiikkitalo oli kokoontumis- ja tapahtumapaikka, joka ei leimannut osallistujia avuntarvitsijoiksi. Sinne voi kävellä kadulta ja sulautua
asiakkaaksi muiden asiakkaiden joukkoon.
Toisaalta talossa on erityistä tunnelmaa ja
vetovoimaa: se ei ole mikä tahansa talo missä tahansa vaan tietty paikka, jossa käynti voi
olla maininnan arvoinen.

Olimme siis yhtä aikaa kahvilan asiakkaita ja
pienryhmä julkisessa tilassa, jonka heterogeenisuus ja avoimuus olivat meille etuja. Saimme
käyttöömme tutun rauhallisen nurkkapöydän
menemällä paikan päälle riittävän ajoissa.
Järjestelimme pöydät ja tuolit niin, että katsekontakti oli mahdollinen eikä kuuleminen
tuottanut suuria ongelmia. Kahvilan isot lasiseinät avasivat näkymiä kohti Kansalaistoria ja
Töölönlahdenkatua.
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Café Extemporeen osallistuvien määrä vaihteli kuudesta viiteentoista henkilöön. Muutama
osallistuja toi mukaan samassa elämäntilanteessa olevia ystäviään. Pyysimme osallistujilta palautetta sekä kirjallisesti että suullisesti.
Kokoontumiset kuukauden välein tuntuivat
meistä kaikista sopivalta, ja asiantuntijoiden
vierailut koettiin hyödyllisinä. Osallistujat pitivät kokoontumispaikkaa erinomaisena, ja pian
he alkoivat toivoa jatkoa tapaamisille. Tapaamisista muodostui odotettu hengähdystauko
arkeen ja mahdollisuus tavata muita samassa
tilanteessa olevia ihmisiä, joiden välillä syntyi
luonteva keskusteluyhteys.

Musiikkitalo

Julkisen tilan käyttö kokoontumisissa saattaa
joskus yllättää. Toisaalta olimme siihen varautuneita, sillä matalan kynnyksen toiminta on
joustavaa ja mukautuu tilanteeseen. Yhden
kerran kahvila oli varattu yksityiskäyttöön ja
jouduimme etsimään lähistöltä toisen paikan.
Musiikkitalon kahvila saattoi olla myös äänekäs: erään kerran siellä musisoi Retuperän
WBK, mikä tosin aiheutti keskuudessamme
vain hilpeyttä. Kaikki osallistujat hyväksyivät
yllätyksellisyyden.
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Ilmapiiri oli yhtäältä rento ja kepeä mutta myös
turvallinen ja luottamuksellinen. Osallistujat
kertoivat tulevansa tapaamisiin odottavin ja
hyvin mielin ja lähtevänsä pois virkistyneinä.
Tuntui hyvältä, kun pystyi ”hyppäämään pois
hoitoketjusta”.
Osa pystyi osallistumaan matineoihin, minkä
jälkeen vaihdoimme ajatuksia esityksistä ja
musiikista. Matineoita pidettiin ylevöittävinä,
antoisina ja nautinnollisina, joten konserttien
yhdistäminen tapaamiseen oli onnistunut.
Palautteiden mukaan musiikilla oli rauhoittava, virkistävä ja unen laatua parantava vaikutus. Kevään 2014 aikana aloimme pohjustaa
ryhmän toiminnan jatkoa siten, että ryhmän
toiminta jatkuisi hankkeen päätyttyä.

Palautteita Café Extemporesta

Olen tullut
virkistymään.

Tunnelma on
ollut välitön ja leppoisa,
mutta samalla
asiallinen.

Piristäviä
ja positiivisia
tilaisuuksia.

Kokemusten
jakaminen
on tärkeää.
Saan
vertaistukea ja
tietoa omaishoitajien
asioista.

Samankaltaisessa
tilanteessa olevien
henkilöiden tapaaminen
sekä heidän kokemustensa
ja neuvojen
kuunteleminen.

Kiitos kaikesta
huolehtimisesta ja
välittämisestä.

On meno ja
poikkeus
arkirutiineista.

Mukava tulla,
kun ei tarvii tehdä
mitään.

Musiikkitalo paikkana
on hyvä.

Lohduttaa
yksinäisyydessä.

Periaate
melko vapaasta
sisällöstä on hyvä.

Konserttien
yhdistäminen
hyvä asia.

Asiantuntijoiden
käynnit hyödyllisiä.

Minä en millään
jaksa uskoa, että kenenkään
motiivi olisi ilmaiset
kahvit ja pullat.

Ryhmä tarvitsee
ohjaajan.

Askel kevenee.
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Mitä sinulle kuuluu -soittokierros

A

loimme pitää yhteyttä puhelimitse
osallistujiin, jotka eivät päässeet tai
halunneet tulla tapahtumiin, kahvilaan tai ryhmiin – näin olimme sopineet
haastattelujen yhteydessä. Yhteydenottoihin
suhtauduttiin myönteisesti, ja puhelun aikana
vaihdettiin kuulumisia puolin ja toisin.
Läheiset ja omaishoitajat kertoivat elämäntapahtumistaan, ja meillä itsellämme oli mahdollisuus kertoa projektin toiminnasta. Aloimme kutsua yhteydenottoja nimellä Mitä sinulle
kuuluu -soittokierros.
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Soittokierroksia oli noin neljän kuukauden
välein. Puhelinkontakteja kullakin kierroksella oli noin 10–15. Arkijutustelun ohella meiltä
saatettiin kysyä myös Kelan tai kaupungin palveluista. Jokaisen puhelun yhteydessä sovimme siitä, että olemme jatkossakin yhteydessä. Osallistujat kiittivät aina yhteydenotoista.
Heillä oli mahdollisuus olla yhteydessä meihin
tarvittaessa, ja osa heistä käytti tätä mahdollisuutta.

Hankkeen aikana muutama omaishoitoperhe koki siirtymävaiheita ja elämänmuutoksia,
mistä kävimme keskusteluja puhelun aikana.
Jos havaitsimme, että perhe oli jo avun piirissä, kontakti ei johtanut selvittelyihin tai toimenpiteisiin, esimerkiksi tiedon hakemiseen
tai avunsaannin selvittelyihin. Mikäli tilanne
vaikutti siltä, että apu tai yhteystieto olisi tarpeen, kävimme keskusteluja useammin ja tarjosimme tietoa, keneen ottaa yhteyttä.
Puhelinkontaktien etuja olivat helppo yhteydenotto ja joustavuus. Puhelimitse on mahdollista tarjota tukea muutos- ja siirtymävaiheessa olevalle omaishoitoperheelle. Puhelinkontaktit myös auttavat ongelmatilanteiden
ennakoinnissa ja tunnistamisessa.

Puhelinpalvelusta voi kehittää palveluohjaustyyppistä toimintaa, jolloin puhelinajalla
pystytään tekemään palvelutarpeen arviointia. Esimerkiksi Hämeenlinnassa kehitettiin
ikääntyvien ihmisten puhelinpalvelua asiakasohjausyksikössä vuoden 2011 alusta. Tämän
tyyppinen toiminta edellyttää strukturointia
ja resursseja. Keskustelun aikana hahmotettiin ikääntyvän ihmisen kokonaistilanne huomioiden fyysiset, psyykkiset ja taloudelliset
seikat. Puhelimitse oli mahdollista selvittää,
oliko asiakas välittömien palveluiden tarpeessa. Monissa tapauksissa kyettiin tunnistamaan
asiakkaan tarvitsema neuvonta ja käynnistämään tukipalvelut ilman kotikäyntiä. (Sankala
2013.)

Soittokierros käynnissä.
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Mainoksemme houkutteli messuvieraita osallistumaan.

”Pöhinää” omaishoitomessuilla

K

okeilimme matalan kynnyksen toimintaa syksyllä 2013 omaishoitomessuilla,
jotka järjestettiin Diakonia-ammattikorkeakoulun tiloissa. Suunnitteluvaiheessa
tavoittelimme tilannetta, että varaamassamme näyttelytilassa syntyisi ”pöhinää”. Esittelimme hanketta ja tarjosimme messuvieraille
tuokion elämyksellisyyttä luovia harjoituksia
käyttäen.
Messuilla kävi yli 600 vierasta, joista noin
sadan henkilön kanssa onnistuimme saamaan
elävän kontaktin. Iso osa kohtaamistamme
ihmisistä oli ikääntyviä omaishoitajia. Pyysimme osastollamme käyneitä vierailijoita kirjaamaan omia voimavaroja kartongille hahmoteltuun voimapuuhun. Pieniä värikkäitä lappusia ilmestyi runsaasti puun juuriin, runkoon,
oksille ja latvaan.
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Varasimme muutaman runokirjan, joista luimme runoja niistä kiinnostuneille. Runot loivat
lukijan ja kuulijan välille erityisen keskusteluyhteyden.
Ateneumin taidepakan sisältämiä kortteja
käytimme keskustelun avaajina, virittäjinä ja
inspiroijina. Monet halusivat kokeilla kaikkea
ja jäivät keskustelemaan hetkeksi kanssamme
ja muiden messuvieraiden kanssa.
Messuvieraat kiinnostuivat näyttelystämme ja
osallistuivat elämyksiin vapautuneesti. Havaitsimme, että taiteella on helppo lähestyä ohikulkevia ihmisiä ja pysäyttää heitä kokemaan
uusia asioita. Kohtaamiset olivat lämpimiä ja
toisinaan tuntuivat läheisiltä. Saimme kannustavaa palautetta kohtaamiltamme ihmisiltä.

Messuvieraiden voimavaroja.
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Taidelähtöisten menetelmien teoriaa ja käytäntöä
Christine Oesch-Börman

O

petusministeriön julkaisemassa Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelmassa todetaan, että jokaisella pitäisi olla oikeus ja mahdollisuus osallistua taide- ja kulttuuritoimintaan halunsa,
toimintakykynsä ja luovien voimavarojensa
mukaisesti koko elämänsä ajan asuinpaikasta riippumatta. Taide ja kulttuuri ovat tärkeitä
elementtejä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä osana hyvinvointipolitiikkaa. (Liikanen 2010.) Esimerkiksi taideteosten tuominen
sairaaloihin on yksi osa kulttuurin ja terveyden
kohtaamista (Wikström 1994).
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Taidelähtöiset menetelmät ymmärretään tässä hankkeessa yleiskäsitteenä monenlaiselle
työskentelylle ja eri taidemuodoille. Elämystä
ja elinvoimaa -ryhmässä käytimme musiikkia,
kuvataidetta, runoja ja vapaata kirjoittamista. Kokeilimme ja kehitimme taidelähtöisiä
menetelmiä toiminnallisissa taidepajoissa.
Menetelmillä tuotetaan yksilöllisiä kokemuksia, ja ihminen voi huomata itsessään uusia
kykyjä tai hän saa mahdollisuuden hahmottaa
itsensä uudesta näkökulmasta ja vahvistaa
identiteettiään (Rinta-Panttila 2007).

Taidelähtöisen toiminnan mittaamisesta ei ole
syntynyt yhteisymmärrystä, sillä syy- ja seuraussuhteita on hankala todentaa. Taideprosessien ominaisuuksia ovat dynaamisuus,
kokemuksellisuus, elämyksellisyys ja tulkinnallisuus. Toiminnalla voidaan luoda hyvinvointia yksilöille ja yhteisöille. Taideprosessit
myös tekevät asioita näkyviksi ja herättävät
keskustelua. Vaikutuksia ei voida taata, eivätkä
ne ole samanlaisia kaikissa yhteisöissä. (Rantala 2013.)
Taidelähtöisiä eli luovia ja ilmaisullisia menetelmiä voidaan käyttää sekä hoidollisessa
että persoonallisuutta ja henkilökohtaista
kasvua kehittävässä tarkoituksessa. Menetelmät sopivat itsehoitoon ja virkistäytymiseen
sekä uupumisen ennaltaehkäisyyn. Niihin on
mahdollista sisällyttää erilaisia taidemuotoja,
kuten kuvia, musiikkia, kirjallisuutta, tanssia,
vapaata liikkumista ja kirjoittamista. Prosessi
on vuorovaikutuksellinen ryhmän jäsenten,
ohjaajan ja ”välineen” eli taideteoksen kesken.
Osallistujat voivat luoda omia toimintatapoja
oman arkitilanteen selvittämiseen ja jaksamiseen sekä löytää uusia voimavaroja haasteellisiin tilanteisiin.

Menetelmiin sisältyy myös käsite luovuus.
Luovuus tuottaa jotain uutta, ja toiminta on
luovaa, jos yksilö saavuttaa ratkaisun, joka
sisältää hänelle uusia elementtejä. Luovaa
ajattelua ja luovaa toimintaa voi tapahtua,
vaikka joku muukin olisi ajatellut tai toiminut samoin aikaisemmin. Tämän näkemyksen
mukaan luovuus kuuluu jokaiselle. (Uusikylä
2012.)
Neljäskin käsite tulee esille, kun puhutaan
taidelähtöisistä menetelmistä: taiteiden terapeuttinen voima, joka tulisi tunnistaa ensin ja
vasta sitten kääntää katse muihin teoreettisiin
näkökulmiin, kuten psykologiaan, filosofiaan
ja muihin aloihin (Levine 2002). Esimerkiksi
Etsivä mieli -projektissa on käytetty taidetta terapeuttisena menetelmänä (Kuikka ym.
2014).

Käsitteet taide ja estetiikka vaikuttavat taidelähtöisten menetelmien taustalla. Sanoina ne herättävät monenlaisia tunteita, kuten
innostusta ja iloa, mutta myös epäilyä ja jopa
aggressiivisuutta. Taide on itseisarvoista: kun
ihminen on oppinut nauttimaan jostain miettimättä sen hyötyä ja käyttökelpoisuutta, hän
tuntee ja kokee mielihyvää (Hirn 1937). Taide vetää ihmiset keskusteluun ja toimintaan
(Sederholm 2007).
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Elämyksellisyys on termi, jota ei voi ohittaa
taiteesta puhuttaessa. Taide-elämyksiä syntyy
taiteen tekemisen ja kokemisen prosesseissa.
Sekä tekijän että kokijan näkökulmat ovat tärkeitä ja hyödyllisiä taidelähtöisiä menetelmiä
kehitettäessä. Elämykset ovat sekä yksilöllisiä
että yhteisöllisiä.
Taidetoimintaan osallistuminen tuottaa meissä kaikissa yksilöllisiä kokemuksia ja herättää
monenlaisia elämyksiä. Mitä sitten on kokemus? Määritelmiä on useita, ja ne myös eroavat toisistaan. Otamme esille niistä muutamia.
Varto (2007) määrittelee kokemuksen olevan
ihmisen suhdetta maailmaan, hänen maailmassa olemistaan. Kokemuksen ja mielipiteen
erottaa toisistaan se, että kokemus on yhteinen muiden kanssa, mielipidettä ei välttämättä voi jakaa. Koetusta puhumisessa on paljon
piirteitä, jotka ovat jaettuja toisen puheessa.
Toisen määritelmän mukaan kokemuksissa on
kyse aistisuudesta ja kosketuksesta inhimillisyyteen, eettisyyteen ja ymmärrykseen siitä,
keitä me olemme (Uusikylä 2002). Kolmanneksi, taide-elämys on jokaiselle ihmiselle
henkilökohtainen kokemus, johon yhdistyvät
menneisyys ja nykyisyys (Blomqvist 2004).
Kokemuksista puhuttaessa päästään flowkokemukseen, joka viittaa syvään mielihyvän
ja psyykkisen eheyden tunteeseen. Tilaan pääsee, kun löytää työn tai harrastuksen, jossa voi
antautua luovan prosessin vietäväksi. Ilmiössä
on kyse toiminnan tuottamasta nautinnosta
tekijälleen, mitä voisi kutsua ”imuksi”. (Csikszentmihályi 1997, Hohenthal-Antin 2006.)
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Jatkuvuusteorian näkökulmasta kokemus
ennaltaehkäisee ja kompensoi sekä minimoi
ikääntymisen kielteisiä vaikutuksia. On tahoja,
jotka pitävät luovuutta jatkuvuuden seurauksena. (Atchley 2000.)
Jatkuvuus sisältyy myös tietoiseen subjektiin,
hänen toimintaansa ja kohteeseen, johon
toiminta suuntautuu. Kun tietoinen toiminta
valitsee kohteensa, ihminen kokee elämyksiä.
Elämyksissä kohde ilmenee ihmiselle jonakin
– ja todellisuus merkitsee tällöin jotakin. (Perttula 2008.)

Taide-elämykset voivat toimia:
• aistien avaajina
• rentouttavina ja rauhoittavina
• mielikuvia ja muistoja herättävinä
• identiteettiä vahvistavina
• voimaannuttavina resursseina
• kommunikointiväylänä
• tunteiden ilmentäjänä
• itseymmärryksen vahvistajana.

Oveen kiinnitetty kuva johdatti osallistujat paikalle.

Elämystä ja elinvoimaa -taidepajat

E

lämystä ja elinvoimaa -ryhmä oli pilottiryhmä, jonka osallistujat rekrytoitiin
Uudenmaan Muistiluotsin kautta.
Ryhmä, johon tuli mukaan kuusi naispuolista omaishoitajaa, kokoontui Espoossa Sellon
kirjaston Elina-salissa. Ryhmässä oli tarkoitus
kokeilla ja arvioida, millä tavoin taidelähtöiset
menetelmät soveltuvat omaishoitajien hyvinvoinnin tukemiseen. Tässä hankkeessa ryhmä
oli suljettu eli sen aloittamisen jälkeen uusia
jäseniä ei otettu mukaan.

On tärkeä muistaa, että oppaassa kuvatut
ja harjoituksissa käytetyt menetelmät sekä
taidepajat kattavat vain muutamia esimerkkejä eri taidemuodoista ja tässä yhteydessä
on mahdollista kuvata vain murto-osa kaikista ajateltavissa olevista käyttökelpoisista
harjoituksista.
Taidepajojen tavoitteita ja lähtökohtia olivat,
että omaishoitajat saisivat kokea elämyksiä
ja saada voimaa taiteesta ja kulttuurista. Ajatus oli tarjota hetki omaa aikaa ja mahdollisuus irtaantua arjesta, rentoutua ja virkistyä.
Tämän lisäksi tavoiteltiin sitä, että osallistujat
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löytäisivät ja vahvistaisivat voimavarojaan
taiteen avulla. Tavoitteiden ja lähtökohtien
määrittelystä huolimatta osallistujia rohkaistiin itse vaikuttamaan toiminnan ja prosessin
läpiviemiseen ja sisältöihin. Heille annettiin
mahdollisuus päättää itse ja toimia omista
lähtökohdista käsin ainutlaatuisina yksilöinä.
Omaishoitajien kokemukset ja ryhmä ohjasivat yhteistä prosessia eteenpäin. Luovat
menetelmät toimivat tukena ja työkaluna ryhmässä.

Henkilökohtainen tapaaminen oli tärkeä, sillä
ohjaajan ja osallistujan tutustuminen toisiinsa
loi pohjan luottamukselliselle ja turvalliselle
suhteelle ennen ryhmätoiminnan alkamista
(Kaskiharju ym. 2006, Hentinen 2007, Känkänen & Tiainen 2007). Tutustuminen madalsi
toimintaan osallistumisen ja mukaantulon
kynnystä ensimmäiseen yhteiseen kokoontumiseen. Jotta omaishoitaja pääsisi ryhmään,
heidän läheisilleen järjestettiin oma kokoontuminen samanaikaisesti.

Tutustuin toiminnasta kiinnostuneisiin osallistujiin henkilökohtaisesti joko heidän kotonaan tai kirjastossa, jossa ryhmätoiminta toteutui. Sovin yhteisten tapaamisten ajankohdasta, keskustelin heidän kanssaan kotona
asumisesta, omaishoitotilanteesta ja mahdollisesta palvelujen tarpeesta. Samalla oli mahdollisuus puhua voimavaroista ja hyvinvointia heikentävistä tekijöistä. Heitä informoitiin
myös siitä, että osallistuminen on turvallista,
sillä keskustelut ja kokemusten jakaminen
ovat luottamuksellisia.

Taidelähtöisten menetelmien käyttö ja taidepajojen ohjaaminen edellyttävät ohjaajalta
huolellista tapaamisten valmistelua etukäteen. Kun taidelähtöisiä menetelmiä sovelletaan ryhmätoimintaan, voivat menetelmät
olla ikääntyville omaishoitajille uusia ja ehkä
tuntemattomia.

Ennen ryhmän aloittamista orientoin jokaisen osallistujan taidepajan tarkoitukseen ja
ryhmän toimintaan korostaen, ettei ennakkotaitoja tarvita. Kerroin osallistujille, ettei ole
olemassa oikeaa tai väärää tapaa toimia eikä
kyse ole suorittamisesta. Taidepajoihin ja sen
sisältöihin osallistuminen oli vapaaehtoista.
Yhtälailla vapaaehtoista oli se, kuinka paljon
halusi jakaa kokemuksiaan muiden kanssa.
Osallistujilla oli oikeus keskeyttää tai lopettaa
osallistumisensa milloin tahansa.
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Taidepajoissa tärkeää on osallistujien ja ohjaajan luovuuden käyttöönotto sekä tilan
antaminen luovuudelle. Tämä tarkoittaa sitä,
että alustaviin suunnitelmiin tulee suhtautua
joustavasti ja kuunnella tarkkaavaisesti ryhmää, jotta harjoitusten sisältöä voi muuttaa tai
vaihdella tilanteen mukaan. Ohjaajan ammatillisuuteen kuuluu, että hän on avoin ryhmän
tarpeille ja sopeuttaa harjoitusten sisältöä ja
toteutusta prosessin aikana.
Kun seuraavaksi kuvaan Elämystä ja elinvoimaa -taidepajojen toteutusta, on pääpaino
omaishoitajien ajattelussa, tuntemuksissa ja
kokemuksissa. Kuvailemalla perusteellisesti
omaishoitajien taidekokemuksia pyrin siihen,
että lukija ymmärtää ja oivaltaa itse, mitä
osallistuminen taidepajaan merkitsee ja millä
tavoin taide-elämykset vaikuttavat osallistujan hyvinvointiin.

Kannustan ja rohkaisen lukijaa käyttämään
omaa luovuutta ja tekemään tulkintoja osallistumalla ja asettumalla omaishoitajan asemaan ja kuulemaan, mitä he kertovat harjoitusten vaikutuksista. Ohjaajalta edellytetään
ammatillisuutta, tarkkaavaisuutta ja kunnioitusta osallistujien aktiivisuutta kohtaan.

Tarkoituksenmukainen
kokoontumistila taidepajoille:
• paikka on helppo löytää
• paikka on esteetön ja hyvien
kulkuyhteyksien päässä
• tila on inspiroiva
• tapaamiset ovat aina samassa
tilassa samaan aikaan
• tila on riittävän kokoinen,
avara, rauhallinen ja valoisa
• kalustus on taidepajaan
soveltuva
• vesipiste on hyvä olla lähellä
• mahdollisuus kahvitarjoiluun.
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Omaishoitaja voi joskus tuntea
olevansa keskellä kuohuvaa koskea.

Ensimmäinen taidepaja ja kuvataide: kuka minä olen

S

yksyllä 2013 taidepajojen alkaessa
olin tavannut kaikki osallistujat. Viikkoa ennen tapaamista olin heihin yhteydessä muistuttaakseni heitä taidepajojen
alkamisesta ja antaakseni heille mahdollisuuden keskustella esimerkiksi mahdollisista epäselvyyksistä ja osallistumisesta.
Kaikki kuusi omaishoitajaa saapui Sellon kirjaston Elina-saliin syyskuussa 2013. Kaksi heistä tunsi toisensa aiemmin mutta muut olivat
toisilleen tuntemattomia. Yhteistä heille oli se,
että kaikki kuusi olivat miehensä omaishoitajia. Osallistujat olivat iältään noin 65–84 vuotta. Heidän nimensä on muutettu, kun kuvaan
taidepajojen sisältöjä.
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Ensimmäisessä tapaamisessa on muutamia
asioita, jotka on syytä erityisesti ottaa huomioon. Tällöin kerrataan vielä käytännön asiat:
kokoontumiskertojen päivämäärät, kokoontumispaikka, toiminnan tarkoitus ja keskustelujen luottamuksellisuus. On tärkeää, että
osallistujat tuntevat itsensä tervetulleiksi
ryhmään: heidät otetaan vastaan jo ovella.
Alusta alkaen osallistujille välitetään tunne
vapaasta ja rennosta ilmapiiristä. Tämä tunne
välittyy parhaiten niin, että ohjaaja on mahdollisimman luonnollinen ja epämuodollinen.
Heille kerrotaan, että ryhmätoiminta on sallivaa, eikä se ei aseta vaatimuksia tai suorituspakkoa. Ohjaaja korostaa, että tekeminen ja
kokeminen ovat tärkeintä, ei niinkään lopputulos. Ohjaaja myös huomioi ensimmäisestä
kokoontumisesta alkaen kaikki mukanaolijat
tasapuolisesti ja antaa mahdollisuuden osallistua keskusteluun.

Ydinasioita taidepajan
aloittamisessa:
• hyvä perehdytys henkilökohtaisessa tapaamisessa ennen
toiminnan aloittamista
• onnistuneen ensikohtaamisen
luominen
• salliva ja epämuodollinen
ilmapiiri ryhmässä
• tekeminen ja kokeminen ilman
suorituspakkoa
• toisten arvostaminen
• turvallisuuden tunteen luominen
• osallistumisen ja omien
kokemusten jakamisen
vapaaehtoisuus.

Ensimmäisessä harjoituksessa käytimme
kuvataidetta. Vein mukanani valokuvia ja
kortteja runsain määrin. Asettelin ne pöydälle,
josta jokainen osallistuja valitsi itseään parhaiten kuvastavan tai itsestä kertovan kortin tai
kuvan. Kun jokainen oli valinnut sopivimmalta
tuntuvan kuvan, sitä sai pohtia rauhassa ja sen
jälkeen esitellä itsensä yksilönä käyttämällä
kuvan herättämiä ajatuksia.
Toisessa harjoituksessa keskityimme omaishoitotilanteeseen. Pyysin osallistujia valitsemaan kortin, joka parhaiten kuvasi heitä
omaishoitajana ja heidän elämäntilannettaan.
Havaitsin, että osallistujat lähtivät rohkeasti
ja vakavasti suhtautuen mukaan tehtävään.
He olivat kiinnostuneita tehtävästä, johon he
paneutuivat syvällisesti. Jokainen halusi mielellään ja luottaen kertoa tuntemuksistaan ja
ajatuksistaan, kun muut kuuntelivat tarkkaa-

vaisina kertojaa. Valitut kuvat toimivat erinomaisesti inspiraation lähteinä ja kanavina
jokaisen omissa kertomuksissa.
Seuraavaksi kuvaan omaishoitajien kokemuksia itsestään persoonana ja elämäntilanteestaan omaishoitajana. Tämä kuvaus on syntynyt osallistujien valitsemista kuvista.

Sirpa valitsi kortin, jossa oli ikkuna ja kolme
pääskystä. Koska kortti herätti voimakkaita
tunteita, Sirpalla oli aluksi vaikea puhua tuntemuksistaan, mutta pian hän kykeni kuvaamaan
niitä. Tunteet liittyivät heidän kesäpaikkaansa,
jossa hän oli elämänsä aikana voinut viettää
monia vuosia. Tarkoitus oli, että he voisivat
viettää siellä aikaa eläkkeelläkin. Tällä hetkellä
hän tunsi surua siitä, että mies ei halunnut kesäpaikkaan, jota hän ei enää tunnistanut. Tämä
suretti Sirpaa kovasti. Hän koki, että hänen täytyi luopua rakkaasta paikasta ja yhteisistä unelmista.
Toisessa kortissa oli kuohuva virta. Sirpa kuvasi
elämäänsä senkaltaisena: oli rauhallisia aikoja
ja toisinaan virtoja ja vastoinkäymisiä. Juuri nyt
hän koki olevansa keskellä kuohuvaa koskea.
Elämässä oli paljon epävarmuutta ja asioita,
joita oli vaikea hallita.
Ella valitsi tunteellisen kortin, jossa oli kaksi
tanssivaa henkilöä. Hän suri sitä, että yhteinen
elämä oli muuttumassa ja luopuminen edessä.
Tanssivaa paria ei enää ollut. Samalla tunteita
sisältävä kortti viittasi hänen omaan tunteellisuuteensa: hän kertoi olevansa ”liian” kiltti ja
ajattelevansa aina toisten parasta ja samalla
unohtavansa itsensä. Hän sanoi, että hänen
tulisi asettaa rajat ja ajatella enemmän itseään,
jotta jaksaisi paremmin. Toisessa kortissa oli
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rannalla soutuvene täynnä lunta. Tämä symbolisoi hänelle ”hukkuvaa venettä”, jollaisena hän
näki miehensä. Ajatus satutti Ellaa ja hänen oli
vaikea päästä siitä irti.
Minna valitsi kortin itselleen ja miehelleen
Pekalle. Molemmissa korteissa oli talvimaisema.
Pekan kortissa oli enemmän valoa ja aurinko,
kun taas Minnan kortti sisälsi varjoja. Hänen
mielestään kortit kuvasivat heidän persoonallisuuttaan hyvin. Hän valitsi omaishoitajakortiksi
sellaisen, jossa vesipisarat peittivät kauniita puiden lehtiä. Minna kertoi, että heidän yhteinen
elämänsä oli ollut värikäs ja hieno; nyt vesipisarat symbolisoivat kyyneleitä ja surua, jonka he
olivat kohdanneet.
Anitan valitsemassa kortissa oli beigen värisiä
talonseiniä. Hän kertoi tavoittelevansa samanlaista balanssia ja rauhaa, joka vallitsi kortissa.

Kun kaikki olivat esitelleet itsensä ja korttinsa,
syntyi vielä spontaani keskustelu siitä, kuinka paljon kortit olivat herättäneet tunteita ja
ajatuksia. Osallistujat kertoivat, että heistä oli
ollut yllättävän helppo löytää oma kortti, joka
oli auttanut heitä tuomaan esille ajatuksia,
jotka sisälsivät sekä myönteisiä että kielteisiä
merkityksiä.
Viimeisenä kaikki tekivät voimanlähdettä
koskevan harjoituksen. Tehtävänä oli maalata tai piirtää suuri puu isokokoiselle paperille
vapaalla tekniikalla ja käyttää paljon värejä.
Sen jälkeen jokainen osallistuja mietti, millainen heidän arkensa oli sekä konkreettisesti
että emotionaalisesti. Nämä asiat kirjoitettiin
puun latvaan. Puun juuriin kirjoitettiin voimaa
antavat asiat ja pilviin unelmat. Runkoon kiinnitettiin arjen haasteet ja ilon aiheet.
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Osallistujia rohkaistiin käyttämään mahdollisimman paljon värejä ja juuri sellaisia värejä,
jotka tuntuivat merkityksellisiltä tässä yhteydessä. Ajan puutteen takia he ottivat puiden
kuvat mukaan kotiin valmistellaksen ja täydentääkseen niitä omalla ajalla. Tehtävää jatkettiin seuraavalla kerralla.
Tapaamisen päättyessä hyvästelimme toisemme ja sovimme kokoontumisesta kolmen viikon kuluttua. Samalla tarkistimme toisiltamme, että meille kaikille jäi hyvä mieli päivän
sisällöstä eikä mikään asia jäänyt painamaan.
Toistin puhelinnumeroni ja sähköpostiosoitteeni sekä rohkaisin heitä olemaan yhteydessä minuun, mikäli tarvetta ilmeni.
Osallistujat kertoivat varovaisen käsityksensä,
että päivä oli ollut erilainen mutta kiintoisa ja
he halusivat mielellään tulla uudelleen seuraavan kerran. Tämä ilahdutti minua ja tunsin,
että saavuttaisimme paljon tässä ryhmässä.

Tiivistelmä osallistujien kokemuksista
omaishoitotilanteessa:
• surua ja kyyneleitä
• luopuminen
• vastoinkäymiset
• kuohuva koski
• epävarmuus
• rauhallisia aikoja
• itsensä unohtaminen
• rajojen asettaminen
• valoa ja aurinkoa
• värikäs elämä
• tasapainon ja rauhan
tavoittelemista.

Erään osallistujan voimapuu.

27

Toinen taidepaja:
mitä voimapuu kertoo ja minne musiikki vie

K

un tapasimme seuraavan kerran, tuntui
siltä, että tunsimme jo toisemme. Kahvia juodessamme kävimme läpi kotiasiat ja -tapahtumat. Jokainen oli tietoinen siitä,
että ryhmällä oli tavoite, jota kohti mennään:
oman hyvinvoinnin edistäminen ja mahdollisuus omaan aikaan ja tilaan.

Voimapuiden samankaltaisuus oli osallistujista yllättävää. Niistä keskustelu toi esille sen,
että perhe ja lapset olivat suurin voimavara
kaikille tässä elämäntilanteessa. Myös kuvien
käyttö ja voimapuun tekeminen olivat avanneet mielikuvia ja auttaneet kertomaan sekä
löytämään sanoja kokemuksille.

Ryhmässä kotiasiat unohdettiin hetkeksi.
Tämän seikan vuoksi ryhmä ei ollut vertaistukiryhmä sanan varsinaisessa merkityksessä, vaikka kotiasioista puhuttiinkin ja olimme
tietoisia siitä, että ryhmänjäsenet epäsuorasti antoivat vertaistukea toisilleen. Elämystä
ja elinvoimaa -taidepajan tärkein tavoite oli
tarjota sellaista taidelähtöistä toimintaa, jossa
omaishoitajat voisivat rentoutua, virkistyä ja
löytää omia voimavaroja.

Alle on koottu muutamia osallistujien kokemuksia tehtävästä. He totesivat, että voimapuita oli mukava koota, tehtävä oli hyödyllinen ja voimavaroja todella löytyi.

Kahvin jälkeen siirryimme tutkimaan voimapuuta ja keskustelemaan siitä. Jokainen esitteli oman puunsa ja kertoi, että sitä oli hauska
tehdä. He olivat vaikuttuneita toisten puista ja
esille tulleista ajatuksista.
Kotona voimapuuharjoituksen tehnyt omaishoitaja koki tehtävän kuivakkaana analyysinä,
johon ei sisältynyt lainkaan värejä. Kokoaminen oli kuitenkin miellyttävää, vaikka voimavarojen tunnistamistehtävät olivat aiemmin
tulleet tutuiksi. Hän kuitenkin totesi voimavaroja olevan, koska elämä on kannatellut.

Elämänpuun
tekeminen oli täysin
uusi elämys
minulle.
Kun tein sen
kotona yksinäni,
siitä tuli kuivakas analyysi.
Taide-elämys väreineen
jäi pois.
Onhan niitä
voimavaroja,
senhän näkee siitäkin,
että päivät seuraavat
toisiaan, enkä ole
romahtanut.

Kokemuksia voimapuuharjoituksesta
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Taidepajaan osallistuneiden unelmat, arjen haasteet, ilonaiheet ja voimavarat.

”Saisi olla terveenä”.
”Monta tasapainoista vuotta
miehen kanssa.”

Kiva asunto
”sitten”.

Unelmat: lastenlasten
kasvu aikuisiksi, terveys,
matkat, kesäpaikka, harrastus,
omaa aikaa, ystäviä, asuminen,
taide, marjastus, oma
rauhallinen aika

Haasteet: jaksaminen,
sairauden ymmärtäminen,
voimavarojen oikein
jakaminen, liikunnan
vähyys
”Muistaisin olla
hermostumatta
turhista”.

Arki: lenkkeily,
auto, talon hoito,
laskut, teknologia,
asioiden hoito, yhteiset sopimukset,
musiikki, ystävät,
arkiaskareet,
televisio, uutiset

”Taidetta silmille.”
”Yhteinen matka.”

Ilonaiheet: lapset,
lastenlapset,
ruokailuhetket,
lemmikit, puutarha,
harrastukset

”Miehen hymy”.

Voimavarat: terveys, vertaistuki, naapurit, perhe, kummilapset, ystävät, koti,
kesäpaikka, rakkaus ja kiintymys puolisoon, sukulaiset, usko, rukous, harrastukset
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Voimapuun jälkeen siirryimme rauhallisen
musiikin pariin. Ennen rauhallisen ja melodisen musiikin soittamista ohjeistin tehtävän
tekemisessä. Kerroin, että musiikista voi nauttia ja antaa sen viedä löytöretkelle pois tästä
todellisuudesta. Sen jälkeen kuuntelimme
kappaleen rauhassa silmät kiinni.
Kuunneltuamme kappaleen annoin ryhmäläisille kynän ja paperia, minkä jälkeen he kuuntelivat saman kappaleen uudelleen kirjoittaen, millaisia elämyksiä se herätti, mitä he kokivat, mitä tapahtui ja mitä he ajattelivat. Pyysin
osallistujia käyttämään kaikkia aistejaan avaamaan mielikuvia. Korostin sitä, että harjoitus
oli vapaamuotoinen eli se ei sisältänyt oikeaa
tai väärää tapaa kokea asioita.
Yhteenvetona voi todeta, että osallistujat
kokivat erilaisia ”mielikuvitusmatkoja” ja näkivät avaria maisemia, paljon valoja ja rauhaa,
vihreitä värisävyjä, vettä muotoineen ja äänineen, valkoisia hevosia ja muita eläimiä mutta
myös ihmisiä. Osallistujien mielestä musiikki
vei heidät lepopaikkaan. Heidän oli helppo
kuvata ”matkaansa”, jolle musiikki johdatti. He
kokivat, että he pääsivät pois tästä hetkestä
toisenlaiseen todellisuuteen.
Osallistujat kokivat musiikin rauhoittavana ja
meditatiivisena; oli jännittävä tuntea, kuinka
matka jatkui ajatuksissa ja mielikuvituksessa.
Matkasta iloittiin. Tällä tavoin osallistujat saivat hienon levollisen hetken pois arkisista ajatuksista omaishoitajana.
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Musiikin kuuntelu
oli elämys! Upposin
siihen oikeasti ja
rentouduin.

Se oli yllättävä
ja vapauttava kokemus,
koska sellainen olotila
on harvinainen.

Muistan miten
musiikki vei mukanaan
ja unohdin ajan
ja paikan.

Osallistujien kokemuksia musiikista.
Musiikki toi elämyksiä. Se myös auttoi rentoutumaan ja uppoutumaan. Musiikin kuuntelu
myös yllätti ja vapautti arjesta uuteen olotilaan, mikä oli yhden palautteen antajan mielestä harvinaista. Aika ja paikka unohtuivat,
mutta läsnäolo vahvistui musiikin soidessa.
Päivä päättyi yleiseen keskusteluun taidepajan herättämistä kokemuksista ja ajatuksista. Pyysin heitä antamaan seuraavan kerran
palautetta, mitä tapaaminen oli heille antanut, miten se oli heihin vaikuttanut, mitä he
olivat saaneet ”reppuun”, ja mitä voisi kehittää.

Osallistujan omat värit

Kolmas taidepaja: maalaaminen ja oma väri

K

olmannella kerralla tunsimme toisemme vielä paremmin. Alussa toivotin
osallistujat henkilökohtaisesti tervetulleiksi, istuimme ympyrässä ja joimme kahvia kertoen päivän tunnelmista. Toimintaan
kuului, että keskustelimme edeltävän kerran
mukanaan tuomista ajatuksista, jos oli tarpeen.
Sitten siirryin kertomaan, mitä tällä kertaa taidepajassa tehdään. Osallistujat saivat valita
yhden värin ja sen jälkeen ohjeistin prosessia.
Pyysin heitä maalaamaan vesiväreillä käyttäen valitsemaansa väriä ja sen sävyjä. Pääasia
oli, että käyttivät sitä runsaasti ja paperi täyttyi
siitä niin paljon kuin mahdollista. Osallistujat
pitivät tätä miellyttävänä ja helppona tehtävänä.

Kolme omaishoitajaa oli valinnut keltaisen värin ja kertoi sen antavan heille valoa ja lämpöä.
Aililla oli sininen sävy, jonka hän liitti taivaaseen
ja mereen. Hän kertoi nauttivansa sinisen eri sävyistä. Marja oli valinnut vaaleanpunaisen, joka
merkitsi hänelle sukeltamista lapselliseen ja suloiseen unelmaan.
Anitan valitsema väri oli keltainen ja hän kertoi
saaneensa elämänhalunsa takaisin vähin erin
ja jättäneensä taakseen pahimman surun ja
ahdistuksen. Hän lisäksi kertoi, että vähän aikaa sitten hän olisi valinnut synkemmän värin.
Kaikille oli helppoa ilmaista itseään värein. He
myös olivat hämmästyneitä siitä, mitä he näkivät omassa maalauksessaan.
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Teimme seuraavan harjoituksen pareittain
suurelle paperille. Annoin neljä teemaa: vankeus, vapaus, rakkaus ja viha, jotka pyysin
maalaamaan paperille. Jokainen teema toimi inspiraation lähteenä maalatessa. Pari sai
keskenään päättää omasta prosessista, esimerkiksi teemasta, koosta, muodosta, symboleista, veden määrästä ja väreistä. Tehtävässä
ei ollut mitään oikeaa tai väärää tekemisen
tapaa vaan idea oli toteuttaa tehtävä yhdessä
ja yhteistyössä.
Ennen kuin yhdessä maalaaminen aloitettiin,
osallistujat arvelivat tehtävän olevan vaikea,
mutta pian aloittamisen jälkeen se koettiin
helpommaksi kuin alkuun luultiin. He työskentelivät luontevasti ja varovaisesti, sillä mielessä oli epävarmuus siitä, kumpi puoli paperista kuului itselle ja missä kulki raja. Osallistujat tulkitsivat teoksensa perusteellisesti kertoen siitä toisille ja kommentoiden toistensa
teoksia. Spontaanien palautteiden mukaan

Käsillä tekeminen
oli mukavaa.

he pitivät tämän kaltaisesta toiminnasta, sillä
se herätti ajatuksia ja kommenttien saaminen
muilta oli kiinnostavaa.

Kokemuksia
maalaamisesta
Maalaaminen vesiväreillä tuntui nautinnolliselta tehtävältä. Se synnytti uusia elämyksiä:
oli käsillä tekemistä, värien ja muotojen valintaa sekä pensselillä työskentelyä.
Yhdessä maalaaminen tuntui sekä kiinnostavalta ja jollain tapaa hämmentävältäkin. Vuorovaikutus oli tehtävän tarkoitus – maalata ja
kokea yhdessä tekemällä. Yhdessä tekemisestä seurasi keskustelua muodoista ja väreistä
sekä toisen huomioimisesta ja tilan antamista.
Yhdessä maalaamisessa oli mahdollisuus vain
olla, eläytyä ja kokea. Osallistujat arvostivat
toistensa kommentteja.

Maalaaminen
herätti paljon
ajatuksia.

Yhdessä
maalaaminen pakotti
vuorovaikutukseen.
Värit ja muodot
sekä pensselillä
työskentely tuntui
hyvältä.

Maalaaminen
oli kiinnostavaa
ja hämmentävää.

Nautin sinisen
eri sävyistä.

Osallistujien kokemuksia maalaamisesta.
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Keltainen väri
antoi valoa ja
lämpöä.

Neljäs taidepaja: minun runoni

T

oiseksi viimeisessä tapaamisessa oli
surullinen ilmapiiri. Sirpa oli soittanut
päivää aiemmin ja kertonut miehensä
kuolleen pari viikkoa sitten. Sirpa halusi kuitenkin tulla mukaan tapaamiseen. Olin sytyttänyt kynttilän pöydälle, ja Sirpa kertoi muille
tapahtumasta. Tämä sai osallistujissa pitkän ja
syvällisen keskustelun aikaan, mutta vähitellen siirryimme päivän teemaan eli runoihin.
Johdattelin teemaan kertomalla heille, että
runot olivat itselleni tuntemattomia. Kysyin
osallistujilta, halusivatko he kohdata runojen
maailman. Sirpa oli ainoa, joka oli omistautunut aikaisemmin runoille. Aloitin lukemalla
Eeva Kilven tekstin, joka sisällöltään sopi erin-

omaisesti ryhmän toimintaan. Mukanani oli
neljä teosta, joista jokainen sai mahdollisuuden lukea valitsemansa runon.
Jaoin kirjat osallistujille ja ehdotin runon
valitsemista sattumanvaraisesti. He kuitenkin
halusivat selailla kirjoja ennen valintaa. Osa
löysi mieluisan runon heti, ja joillakin kesti
hetken valita sopivin teksti. Ihmeellistä oli se,
että useimmat valitut tekstit käsittelivät jollain
tapaa kuolemaa.
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Toinen harjoitus perustui Ulrich Schafferin runoon, jonka kaikki saivat luettavaksi.
Runon nimi on Kasvu on mahdollisuus, jonka
voi valita. Minna luki sen ääneen. Sen jälkeen
pyysin kaikkia viivaamaan kiinnostavan rivin
tai lauseen, josta lähtien he alkoivat kirjoittaa
itse jatkoa. Vaikutti siltä, että kiintoisa lause oli
suhteellisen helppo löytää ja siitä oli vaivatonta kirjoittaa tekstiä.

Marjalle Kajavan runokirja ”Kosketus” oli tuttu
aiemmin, sillä se oli hänen äitinsä yöpöytälukemistoa. Elina kertoi, että lukemisongelmien takia hänen oli vähän vaikea ja jännittävä lukea ääneen. Hän luki hienosti ja oli jälkeenpäin ylpeä osaamisestaan.
Alle on koottu osallistujien ajatuksia ja kokemuksia valitsemastaan runosta. Runojen lukeminen ei ollutkaan niin vaikeaa, vaan runoista jokainen oli löytänyt omia kokemuksia ja
uusia ulottuvuuksia.

Runo puhuu
minulle!
Runot voivat sanoa
niin paljon muutamalla
sanalla.

Tämä runo
oli jotenkin hassu.
Ymmärsittekö sitä?

Oli hämmästyttävän
helppo lukea ääneen.
Runous avautui
uudella tavalla.

Aivan kuin runo
käsittelisi minun
tilannettani.
Valitsin tämän
runon koska se oli lyhyin.
(naurua)

Olen yllättynyt
löydettyäni uuden
puolen itsessäni.

Kokemuksia runoista.
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Se on tällaista.
Juuri tältä
minusta tuntuu.

Kasvu on mahdollisuus, jonka voi valita
Minä ihmettelen muuttumista elämässäni.
Olenko yhä se joka olen ollut?
Minä opin päästämään irti
ja kehittymään edelleen
luopumaan tarkoin tietämisen pakosta
ja antamaan sijaa aavistukselle.
Joskus ihmettelen sitä,
mitä kerran olen uskonut,
ja kuinka olen elänyt
täysin vakuuttuneena ja itsevarmana.
Kun se kaikki minusta karisee,
kuka minä sitten olen?
Onko minussa olemassa ydin,
joka pysyy muuttumattomana?
Vai olenko syvimmältäni se,
joksi alati muutun?
Minä ihmettelen muuttunutta muotoani
ja käsitän yhä syvemmin,
etten ole staattinen,
että ihmisen ei ole pakko pysähtyä paikoilleen.
Kasvu on mahdollisuus, jonka voi valita.

Ulrich Schaffer
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Aili vaikutti hieman epäröivältä kirjoittamistehtävän kanssa, joten kysyin häneltä, haluaisiko
hän kenties maalata, mitä hän ei halunnut.
Minna kirjoitti ja luki pitkän tekstin, jossa hän
käsitteli syyllisyydentunteitaan. Teksti oli uskomattoman rehellinen ja avoin tunnustus, jota
lukiessa ääni ei kestänyt vaan hän alkoi itkeä.
Kyynelten jälkeen Minna jatkoi lukemista ja
pääsi tekstinsä loppuun saakka.
Minnan runon lukeminen johti keskusteluun
äitien tunteista ja huonosta omastatunnosta.
Muiden osallistujien omistautuminen ja kiinnostus oli liikuttavaa. Syntyi upea ja luonnollinen keskustelu, josta he itse sanoivat, ettei ole
mitään syytä hävetä ryhmässä avautumista.
Aili ei ollut omasta mielestään kirjoittanut mitään, mutta kertoi valinneensa runosta rivin
(”kuka minä sitten olen?”), jonka jatkoksi hän
oli kirjoittanut lauseen: Minä olen sellainen kuin
olen. Hän vaikutti hyvin tyytyväiseltä sanoessaan tämän ja muut nyökkäsivät olevansa samaa mieltä.
Sirpa oli kirjoittanut jotain, joka vahvasti liittyi
miehen kuolemaan ja uuteen alkavaan elämänvaiheeseen. Hän koki kirjoittamisen vapauttavana. Ella kirjoitti innokkaasti pitkän tekstin, jonka
lukemisessa hänellä ei ollut ongelmia. Hän kertoi, että hänen oli helpompi lukea lukihäiriöstä
huolimatta omaa tekstiään, koska hän tiesi, että
paperilla oli hänen omia ajatuksiaan.
Marja kertoi alkaneensa analysoida tekstiä; hän
piti kovasti runosta aivan viime riveille saakka, mutta koki, että sana ”staattinen” oli väärä
valinta, joka leimasi runon. Tähän sanaan Marja
reagoi voimakkaasti ja sanoi, että nykyään hänen on helppo lukkiutua johonkin. Hän halusi
käsitellä asiaa analyyttisesti. Runo avasi hänen
silmänsä tälle henkilökohtaiselle piirteelle.
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Tämän jälkeen keskustelimme, kuinka osallistujat olivat kokeneet harjoituksen ja mitä
se oli heille antanut. Päivän teemoista syntyi
vilkas keskustelu, joka jatkui vielä tapaamisen
päätyttyä. Tämän vuoksi pyysin osallistujia jatkamaan pohdintoja kotona päivän sisällöstä
ja annista.
Kun ryhmäläiset hieman pahoittelivat, että
toiminta oli päättymässä, pyysin heitä tulemaan Musiikkitaloon Café Extemporeen
keväällä. He myös kysyivät seuraavan tapaamisen teemaa, ja kerroin sen olevan vielä
avoin, mutta se voisi koskea kuvataidetta ja
Ateneumin taidepakkaa. Osallistujien mielestä oli jännittävä odottaa, mitä taidemuotoa
käyttäisimme seuraavalla kerralla.

Runojen herättämät ajatukset
ja tunteet:
• syyllisyys
• äidin tunteet
• huono omatunto
• oman itsensä hyväksyminen
• uuden alku
• kirjoittamisen vapauttava
kokemus
• henkilökohtaisen piirteen
löytyminen.

Viides taidepaja: taideteos puhuu minulle

V

iimeisellä kerralla kävimme aikaisempaan tapaan lyhyesti elämäntilanteen
läpi, joimme kahvia ja kertasimme
edellisen kerran tapaamisen sisältöä ja kokemuksia. Osallistujat halusivat puhua mielellään edellisen kerran runoharjoituksen tuottamista tuntemuksista. Keskustelun jälkeen
olimme valmiita käsittelemään päivän teemaa.
Viidennellä tapaamiskerralla tutustuimme
Ateneumin taidepakkaan, josta olin valinnut
harjoituksen. Tehtävänä oli valita ikävä, epämukava, ruma tai surullinen kortti, toisin sanoen sellainen taideteos, joka herätti kielteisiä
tunteita.

Koska kaikki omaishoitajat eivät tälle kerralle
päässeet mukaan, myös minä valitsin oman
kortin. Sirpa valitsi Helene Schjerfbeckin omakuvan, jossa hän oli Sirpan mielestä vanha ja
”ruma”. Hän kertoi kuvan herättävän epämukavuuden tuntemuksia.
Marja ja minä valitsimme saman taideteoksen
eli von Wrightin maalauksen, jossa oli vaaleanpunaisia ruusuja ja valkoisia kyyhkysiä. Näkemyksemme taideteoksesta olivat samankaltaisia: se oli kiiltokuvamainen ja naiivi. Marjan
mielestä maalaus ei ollut uskottava tai todellinen.
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Harjoitus jatkui siten, että yritimme löytää jotain myönteistä jokaisesta ”rumasta” kuvasta.
Marja piti Schjerfbeckin kasvoista paljon muun
muassa niiden tunteikkuuden ja rehellisyyden
takia. Tämä auttoi Sirpaa katsomaan kuvaa toisin silmin. Sirpa kykeni löytämään myönteisiä
asioita von Wrightin maalauksesta, jota aloimme pohtia toisesta näkökulmasta.
Sen jälkeen keskustelimme, kuinka arki värittyy
sen mukaan, millaisten lasien läpi sitä tarkkailemme. Voimme itse päättää, mihin kiinnitämme huomion ja mistä näkökulmasta katsomme
tilannetta. Tämän jälkeen valitsimme taideteoksen, jossa oli ihminen, jonka kuvittelemme
kirjoittavan kirjeen tai tekstin meille. Mitä tämä
henkilö haluaa sanoa meille?
Ennen kuin ryhdyimme kirjoittamaan, korostin
sitä, että oli täysin vapaaehtoista kertoa kokemuksistaan muille. Ryhmäläiset halusivat kuitenkin lukea tekstinsä toisilleen. Niissä käsiteltiin
suhdetta johonkin läheiseen ihmiseen.

38

Lopussa keskustelimme ryhmän päättymisestä. Kerroin, että kehitämme tätä toimintamuotoa omaishoitajien hyvinvoinnin tukemiseksi.
Osallistujien mielestä toiminta oli auttanut
heitä unohtamaan arkiasiat hetkeksi ja nauttimaan tapaamisten antamasta voimasta. He
olivat tunteneet itsensä iloisemmiksi ja pirteämmiksi kotiin lähtiessään.
Ryhmäläiset myös kertoivat tarvitsevansa
tämäntyyppistä toimintaa. Sen sijaan puhuminen raskaista ja ikävistä tilanteista ei aina
tuntunut tarpeelliselta. Osallistujilla oli tarve päästää irti sairauspuheesta, missä taidelähtöiset menetelmät olivat suureksi avuksi.
Koska ryhmän jäsenet toivoivat näkevänsä
toisensa uudelleen, sovimme uudesta tapaamisesta kevään aikana.

Kokemuksia ja arviointia
Elämystä ja elinvoimaa -taidepajoista
Christine Oesch-Börman ja Eija Kaskiharju

S

en lisäksi, että jokaisen tapaamisen
yhteydessä keskustelimme päivän
kokemuksista, pyysin kaikilta kirjallista palautetta viiden taidepajan kokonaisuudesta kokoontumisten jälkeen. Lomakkeessa
kysyttiin kokemuksia osallistumisesta, ryhmätoiminnan annista, odotuksista, taidepajojen
sisällöistä ja siitä, onko toiminta auttanut heitä
jaksamaan paremmin. Osallistujien palautteet
olivat rikkaita.
Elämystä ja elinvoimaa -taidepajoihin osallistuminen koettiin voimaannuttavana ja
innostavana ja ennen kaikkea elämyksellisenä. Yhden osallistujan mielestä taidepajoihin
osallistuminen olisi hyödyttänyt häntä eni-

ten omaishoitajuuden alkuvaiheessa. Toinen
osallistuja kertoi löytäneensä itsestään uusia
puolia päästessään nauttimaan luovuudestaan ja orientoitumaan uusiin haasteisiin.
Taidepajoihin osallistuminen auttoi ja lohdutti surutyössä. Apua ja lohtua saatiin samassa
asemassa ja tilanteessa olevilta ihmisiltä. Osallistujat pitivät taidelähtöisestä lähestymistavasta, koska ”sai vain olla siinä hetkessä” ja
”eläytyä” ilman suorittamispakkoa. Myös se
viesti, ettei aiempaa taideosaamista tarvinnut,
auttoi ylittämään suorituspaineet. Pieni suljettu piiri tuntui turvalliselta ja intiimiltä, mikä
helpotti kokemusten jakamista ryhmässä.
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Yhdessä kokeminen ja jakaminen oli hieno
tunne. Ohjaajan ikää – ”ei ollut ihan nuori” –
pidettiin etuna, sillä elämänkokemuksen piirit
tuntuivat kohtaavan hyvin. Ohjaajan asiantuntemusta ja kokemusta ikäihmistä ja muistisairaista arvostettiin.
Yksi palautekysymys koski ryhmätoiminnan
antia, mistä muutama ajatus on tiivistetty alle.

Oli ihana tuntea
se voima,
jota muut antoivat.

Sait meidät
toimimaan upeasti
yhdessä,
tsemppaamaan
toisiamme.

Kaikki avautuivat
ja reagoivat avoimesti.

Palautteita ryhmätoiminnasta.
Ryhmätoiminta saavutti niitä asioita, mitä
tavoiteltiinkin: elämyksellisyyttä ja mahdollisuutta elää hetkessä. Palaute oli siis myönteistä, ja samantyyppistä toimintaa toivottiin lisää.
Harmittavina asioina pidettiin sitä, jos jostain
syystä itse ei päässyt paikalle. Parannusehdotuksia oli sangen vähän. Eräs osallistuja toivoi
elämyksiä myös tuntoaistille, esimerkiksi kosketusharjoituksina.
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Eräs osallistuja toivoi isompaa ryhmää, jolloin
läsnäolijoita olisi kerralla ollut enemmän.
Taidelähtöiset menetelmät saivat ryhmän jäsenet puhumaan ja avautumaan. Avoin keskustelu ja kokemuksista kertominen antoivat
voimaa, vaikka kaikki olivat suhteellisen uusia
tuttavuuksia toisilleen. Eräs ryhmäläinen kertoi, että ajatukset siirtyivät hetkeksi muualle,
vaikka läheisen tilanne oli vakava. Hän koki
irtaantumisen arkitilanteesta helpottavana.
Hän piti tärkeänä sitä, että omaishoitajat voisivat kokoontua kuuntelemaan toisiaan muissakin merkeissä kuin puhumaan sairauksista.
Eräs ryhmäläinen piti voimapuuharjoitusta
enemmän älyllisenä toimintana ja analyysiharjoituksena kuin taidetyöskentelynä. Mutta
hän myös pohti sitä, missä määrin harjoitus
tuki hänen jaksamistaan, niin hän piti sitä hyödyllisenä. Kun ryhmä aloittaa, tutustumiskierros voi tuntua rasittavalta mutta välttämättömältä vaiheelta. Tarinan kertominen uudelleen ja uusiin ihmisiin tutustuminen saattaa
tuntua aikaisemman toistolta.
Taidepajojen sisällöt auttoivat löytämään luovuuden, mikä oli monelle osallistujalle yllätys.
Luovuus ei ollutkaan hukkunut arkeen ja vastoinkäymisiin vaan puhkesi esille jokaisessa
taidepajassa. Tapaamisissa syntyi elämyksiä,
tunteet heräsivät ja sisällöt koettiin monipuolisina. Eräs osallistuja koki taidepajat terapeuttisina: hänen mielestään omien tuntojen työstäminen oli tärkeää.

Kantaako arki paremmin, jos osallistuu taidepajaan? Pajat olivat onnistunut kokonaisuus,
joka antoi osallistujille paljon. Kyse oli lepotuokiosta, pienestä kohokohdasta, virkistymisestä ja lämmön kokemuksesta. Osanottajat
kokivat saaneensa tukea toisiltaan.
Yhden palautteen antaja koki ainakin hetkellistä helpotuksen tunnetta käytyään taidepajassa ja tehtyään harjoituksia. Pitkäkestoisempi vaikutus lienee se, että hänen mennyt
elämänsä näyttäytyi uudessa valossa. Kiitollisuus menneestä sisälsi hyväksyntää ja myönteisyyttä.
Toinen palautteen antaja asetti unen kaikkien
tarpeiden edelle. Kotona lähtemistä pidettiin
hyvänä asiana, ja kohtaamispaikka oli sopivan
matkan päässä kirjastossa. Ohjaajaa kiitettiin
hänen osaamisestaan, antaumuksesta ja lämpimästä suhtautumisesta.
Seuraavaksi tiivistämme taidepajoihin osallistuneiden kokemukset, joita olemme kuvanneet aiemmin, 15 teesiin taiteen vaikuttavasta
voimasta (seuraavalla sivulla). Taidepajoissa
musiikki, runot, maalaaminen ja taideteokset
synnyttivät vuorovaikutuksellisen prosessin
itsen, muiden ja välineen kesken.

Taiteen ja osallistujien välille syntyi dialogi.
Osallistujat saivat uusia kokemuksia, ja tekeminen auttoi löytämään voimavaroja ja työstämään omaa elämää. Taide herätti muistoja
ja tunteita, lohdutti ja tuotti hyvää oloa sekä
lievitti surua. Osallistujat pääsivät kosketukseen tunteidensa ja kokemustensa kanssa.
Taiteen avulla on mahdollista kohdata henkisyys ja käsitellä eksistentiaalisia kysymyksiä.
Taidepajoissa jokainen osallistuja koki taideelämyksen yksilöllisesti, koki sympatiaa ja empatiaa. Ryhmässä oli mahdollista ylittää sanallisen ja älyllisen ilmaisun tavat.

Tuntui, että
annoimme positiivisia
voimia toisillemme.
Ainakin tapaamisten
jälkeen tunsin jaksavani
paremmin.

Sain paljon
ajattelemisen aihetta,
muun muassa kiitollisuus
elettyä elämää kohtaan
lisääntyi.
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15 teesiä taiteen vaikuttavasta voimasta
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Vuorovaikutuksellinen
prosessi itsen, muiden ja
välineen, taideteoksen
kesken.

Dialogi, peili:
taide-elämys
puhuu meille.

Yksilöllinen kokemus:
jokainen määrittelee
taide-elämyksen omalla
tavallaan.

Taiteen avulla
pääsemme kosketuksiin
tunteisiimme.

Herättää
tuntemuksia ja
kokemuksia.

Tuo esille voimavarat.

Tuottaa lohdutusta
ja rauhaa.

Työstää mennyttä
ja nykyisyyttä.

Lievittää surua
ja kärsimystä.

Antaa ilon aiheita
ja hyvän olon tunnetta.

Kehittää kykyä
empatiaan ja sympatiaan.

Taide nostaa esille
muistoja ja tunteita.

Taide koskettaa ihmisen
sisintä ja sitä kautta
ihminen voi kohdata
henkisyytensä.

Taiteen avulla ihminen
voi kohdata ja käsitellä
eksistentiaalisia
kysymyksiä.

Taide aloittaa prosesseja,
jotka ylittävät verbaalisen
ja rationaalisen ilmaisun:
missä sanat loppuvat,
taide alkaa.

Elämystä ja elinvoimaa -taidepajoissa osallistujat saivat mahdollisuuden irtaantua arjen
huolista hetkeksi ja nauttia taiteen voimasta.
Miten haluaisimme ymmärtää taidepajojen
merkityksiä? Kuviossa tarkastelemme näitä
merkityksiä kolmella tasolla: yksilön, yhteisön
ja ymmärryksen näkökulmista.

Ymmärrys

Yhteisö

Yhteisön tasolla taiteellisen ja kulttuurisen toiminnan merkitykset olivat vertaisuus, toiminnallisuus, osallisuus, vuorovaikutuksellisuus ja
yhteisöllisyys. Ryhmäläiset kokivat saavansa ja
antavansa lohtua, positiivista voimaa ja apua
toisilleen. Ryhmä oli avoin ja jakoi kokemuksiaan keskenään. Taidelähtöiset menetelmät
soveltuivat hyvin kaikille osallistujille, ja he
itsekin olivat aktiivisia kokeilemaan ja eläytymään tilanteeseen.
Oppaassa kuvatussa toiminnassa on myös
ymmärryksen taso. Tarkoitamme sillä iäkkään
ihmisen äänen kuulemista ja hänen elämänsä,
historiansa sekä perheensä kunnioittamista.
On tiedostettava luovuus ja taidelähtöisten
menetelmien mahdollisuudet sekä yksilön
että yhteisön tasolla.

Yksilö

Taidepajojen kolme ulottuvuutta.

On hyvä olla perillä ikäihmisten toimijuudesta ja jatkuvuudesta sekä muutoksesta heidän elämässään. Asiantuntemus ikääntyvien
ihmisten heterogeenisuudesta luovat pohjaa
onnistuneelle ryhmätoiminnalle.

Elämystä ja elinvoimaa -ryhmätoiminnassa
yksilön tasolla taide ja kulttuuri sisälsivät elämyksellistä, luovaa, emotionaalista ja kokemuksellista toimintaa. Se oli yllätyksellistä,
nautinnollista, vapauttavaa ja voimavaroja
vahvistavaa. Osallistujat löysivät itsestään
yllättäviä uusia puolia. He kertoivat nauttivansa tekemisestä ja uudelleen löytyneestä
luovuudesta. Omien tuntojen työstäminen
tuntui hyödylliseltä ja vapauttavalta, vaikka se
saattoi olla raskastakin.
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Kirjoittajaryhmä ”Kirjoittamisen taika”
Heli Hulmi

K

irjoittajaryhmä oli rohkea kokeilu, sillä
siihen osallistujien mukaan saamiseen
piti tehdä työtä useita kuukausia. Tarvittiin pitkäjänteisyyttä ja asian esillä pitoa.
Keväällä 2014 viiden hengen ryhmä oli valmis
aloittamaan kokoontumiset ja kirjoittamaan
ohjaajan johdolla tarinoita elämästään.

Kirjoittaminen jatkaa
mielen liikettä
Ohjasin keväällä omaishoitajien voimauttavan
kirjoittamisen ryhmää. Kokoonnuimme Töölön torin tuntumassa, Sandelsin talossa, minne kirjoittajat tulivat pitkin poikin pääkaupunkiseutua. Saimme käyttöömme valoisan salin,
missä pystyimme sekä liikkumaan ja kirjoittamaan joko saman pöydän ääressä tai erillään.
Aloittaessamme ryhmän kanssa mietiskelin
paljon sitä tilannetta, mikä puolisoaan hoitavalla omaishoitajalla saattaa olla. Rakas
ihminen on muuttumassa toisenlaiseksi, parisuhde ei ole enää entisenlaisensa kahden aikuisen ihmisen liitto vaan jotain muuta. Toinen joutuu huolehtimaan vaikkapa asunnon
myynnistä, auton korjauksista, ruoasta, yhteyksistä muuhun sukuun, ystäviin ja eri hoitotahoille – yksin. Yhtäkkiä omaishoitaja löytää
itsensä sellaisista rooleista, mihin hän tuskin
tietoisesti on hakeutunut.
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Kuitenkin myötätunto, rakkaus, inhimillisyys
ja aikoinaan annetut lupaukset vaativat hoitamaan asiat kunnolla, niin pitkälle kuin rahkeet
riittävät. Sitä paitsi onko hänellä vaihtoehtoja,
sitäkin sietää kysyä.
Samaan aikaan vanhenee omaishoitajakin.
Hänen kotinsa voi muuttua hoitoyksiköksi
ja ennen kaikkea hänen oma aikansa alkaa
sävyttyä erilailla. Voinko jättää puolison muutamaksi tunniksi yksin kotiin? Mitä siellä tapahtuu sillä aikaa kun itse kuljeskelen maailmalla? Entä omat tunteeni, kuka ne nyt ottaa
vastaan ja mitä minä oikein kaiken vastuun
kantamisen keskellä tunnen?

Sanojen voima
Vuosikymmenten työkokemus elämäntarinoiden, kirjallisuuden ja kirjallisuusterapian
kentällä on valanut minuun uskoa kirjoittamisen voimaan. Sanoilla ei vain vaikuteta muihin vaan sillä myös muovataan omaa elämää.
Kirjoittaja antaa itselleen luvan pysähtyä epämääräisten, ristiriitaistenkin tunteiden äärelle.
Runoilija Rilken sanoin: ”Kaiken, myös ennen
kokemattoman on oltava mahdollista. Meiltä
kysytään itse asiassa vain rohkeutta: rohkeutta
oudoimman, ihmeellisimmän ja selittämättömimmän edessä. Ei pidä säikähtää, jos eteen
nousee suuri suru tai jos levottomuus hämmentää meitä.

Voimme ajatella, että meille on tapahtumassa
jotain, elämä ei ole meitä unohtanut, vaan pitää meitä kädestä eikä päästä putoamaan. Miksi sulkisitte mielestänne kaiken rauhattoman ja
ikävän, kun ette vielä tiedä, mitä nämä vaikeat
asiat aikovat tehdä teidän parhaaksenne –
olkoonkin, että ne nyt tuntuvat epämieluisilta.”
Kirjoittamisen rinnalla kulkee lukeminen, joka
ei ole vain pakoa arjesta vaan yhteyksien luomista siihen maailmaan, mikä avaa mieltä.
Siteeraan Olof Lagercrantzia: ”Mitä tapahtuu
kun luemme? Silmä seuraa mustia kirjainmerkkejä valkoisella paperilla vasemmalta
oikealle edestakaisin. Ja olennot, luonto tai
ajatukset, joita joku toinen on ajatellut, äskettäin tai tuhat vuotta sitten, astuvat mielikuvitukseemme. Se on suurempi ihme kuin että
jyvä faraoitten haudasta olisi saatu itämään.
Ja se tapahtuu kaiken aikaa.”
Omaishoitajien ryhmässä antauduimme välillä lukemaan kirjoista poimittuja runoja ja etsimään sitä, mikä niissä puhutteli itse kutakin.
Kaunokirjallisuus ja taide ylipäätään tarjoaa
vapaan alueen, se syntyy vapaana ja vastaanottaja käyttää sitä omana lääkkeenään tai
solmii siihen ystävyyssuhteen. Kirjallisuuden
kanssa käydään vuoropuhelua, jolloin luetut tekstit kirvoittavat ihmistä uskaltamaan
enemmän.
Annoin ryhmällemme kotitehtäviä. Niistä
etenkin päiväkirjan kirjoittaminen sopii loistavasti elämänmuutoksen keskelle. Se ei vaadi
välttämättä paljon aikaa mutta kylläkin säännöllisyyttä. Rytmiä. Tietoista pysähtymistä.
Minä pyysin etsimään mahdollisia kirjoituspaikkoja, hankkimaan ison kovakantisen vihkon, kirjoittamaan puoli tuntia päivässä. Käsin
kirjoittaminen avaa portteja tunteisiin erilailla
kuin tekstin tekeminen koneella. Tosin myö-

hemmin pyysin sitäkin, sitten, kun päiväkirjatekstiä oli syntynyt viikon ajan joka päivä.
Toiseen mieltä ankkuroivaan kotitehtävään
liitin pyynnön tehdä retki. Tarkoitin sillä tietoista toimintaa, kävelyä, taidenäyttelykäyntiä, tietyn valokuva-albumin tai kirjekokoelman avaamista. Joka tapauksessa haastoin
omaishoitajia miettimään pientä tai suurta,
arjen raameihin mahtuvaa tekemistä, joka
antaisi aihetta kirjoittamiseen. Tekstit, joita
sittemmin sain luettavakseni, kertoivat rohkeudesta astua kohti sitä, mikä kiinnostaa
ja jännittää. Eräs kirjoittaja matkusti lapsuudenkotinsa pihapiiriin ja yhdisti nykyhetken havainnot taitavalla tavalla muistoihin.
Ymmärsin hänen rakentaneen siltaa elämänsä äärilaitojen välille. Toinen kirjoittaja avasi
pölyn peittämän kirjekokoelman ja tutki
miten ne aikoinaan raapustetut rakkauskirjeet
kantoivat häntä nyt.

Yhteisyys
Kirjoittaminen ja lukeminen vaativat keskittymiskykyä. Tietysti myös yksinäisyyden sietokykyä, mutta ei kuitenkaan ainoastaan sitä, sillä
kirjoittamalla etsitään yhteyksiä. Asetutaan
alttiiksi tunteille, ajatuksille, elämän keskeneräisyydelle. Sanat pistävät liikkeelle maailmoja, jotka ovat saattaneet pysyä pitkään
piilossa, liki haudattuina. Lauseet, nuo ihmeelliset kapistukset voivat kuljettaa mukanaan
unohdetuksi luultua ja toisaalta: niiden myötä
pääsee elämään uudelleen sitä hyvää, mikä
itseä kannattelee. Ja antaa hahmoa. Mutta se
tapahtuu eri tavalla kuin reaalimaailmassa.
Kirjoittaminen asettaa asioita yhteyksiinsä
ja näyttää ihmiselle hänen olemassaoloaan.
Parhaimmillaan luovan kirjoittamisen vaikutuksen kokee ryhmässä. Jokaisen omaishoi-
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tajan tilanne näyttäytyi omanlaisenaan mutta ohjaajana sain olla mukana todistamassa
vertaistuen viriämistä. He arvasivat puolesta
sanastakin, mitä toinen tarkoitti kertoessaan
rakkauden muuttumisesta. Jakamalla kirjoituksiaan ja kokemuksiaan onnistuivat he rohkaisemaan toisiaan kohti sitä elämää, missä
merkitykset syntyvät – herkin viivoin.

Tulevaa päin
Nyt, kun itsellenikin on karttunut kokemusta omaishoitajuudesta, tiedostan entistä
selvemmin tarpeen luoda foorumeita, missä menetyksiä voi käsitellä myös etukäteen.
Ei siis vain kuoleman jälkeen kokoontuvissa
sururyhmissä. Luopuminen on pitkä matka
ja yksi menetys nostaa pintaan muistot aiemmista, sillä ihminen on kokonaisuus. Jokin
meissä jatkuu vaikka läheisen sairastuminen
tuokin tunteen murtumasta, putoamisesta,
epäjatkuvuudesta.

Ryhmässä oli erilaisia
ihmisiä, kirjoittajina
ja tyyppeinä. Se oli
rikastuttavaa

Heli on taitava
ja herkkä opettaja.
Arvostan häntä
suuresti.

Palautteita kirjoittajaryhmästä.
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Kirjailijana ja kirjallisuusterapiaohjaajana haluan tietoisesti olla mukana luomassa maailmaa, missä herkkyys ymmärretään voimavarana ja tunteiden koko kirjo mahtuu mukaan
inhimilliseen kulttuuriimme. Itku ja nauru,
suru ja viha, ahdistus ja kaipaus, hämmennys,
heltymys, innostus, kiitollisuus… kaikki ne
kuljettavat meitä kohti tulevaa. Maailmankirjallisuudesta löytyy valtavasti tarinoita, joiden
myötä vaikeatkin kokemukset saavat ymmärrettäviä mittasuhteita. Luova kirjoittaja tekee
sitä aina: rakentaa maailmaa, jossa voi elää.
Projektityöntekijät pyysivät palautteita kirjoittamiskokemuksista. Tässä poimintoja palautteista:

Olen kirjoittaessani
pyrkinyt analysoimaan
asioita. Varmaan asioiden
miettiminen hieman
etäämmältä on auttanut
jaksamaan entistä
paremmin.

Tuntui, että ihmiset
todella jakoivat jotakin
keskenään ja myötäelivät
toistensa kohtaloita
ja tekstejä.

Oli hyvä kuunnella
toisten tarinoita ja
peilata niitä omaan
tarinaan. Sain siitä
rohkeutta ja kiitollista
mieltä.

Ryhmä oli innostava.
Pian syntyi luottamus
ja avoimuus.

Kirjoitustehtävien
tekeminen on
antoisampaa kuin
itsekseen
kirjoittaminen.

Miksi taide on tärkeää?

T

aiteen ja kulttuurin vaikutusta ihmisen hyvinvointiin on tutkittu jo jonkin
aikaa. On todettu, että sosiaalinen osallistuminen ja kulttuurin harrastaminen liittyvät
hyvään mielenterveyteen ja -vireyteen (Hyyppä 2007). On näyttöä siitä, että kulttuurin harrastajat ovat terveempiä ja pitkäikäisempiä
(Bygren ym. 2009) ja siitä, että taideryhmiin
osallistuminen alentaa hoitokustannuksia
(Cohen 2009).

Café Extemporessa oli mahdollista tavata
samassa tilanteessa olevia ihmisiä ja nauttia
musiikkiesityksistä. Kirjoittamisen taika -ryhmän jäsenet myötäelivät toistensa tarinoita
ja kohtaloita. Omaishoitomessujen vieraille
tarjosimme mahdollisuuden hetken elämykseen osastollamme. Elämystä ja elinvoimaa
-taidepajoissa käytetyt taiteen ja kulttuurin
lajit soveltuivat toiminnan sisällöiksi, ja pilottiryhmän osallistujat kokivat voimaantuneensa.

Musiikki, laulu ja tanssi voivat luoda yhteenkuuluvuuden tunnetta ja helpottaa vuorovaikutusta sekä lievittää yksinäisyyttä (Blomqvist 2004). Taideinterventio voi lisätä hyvinvointia ja terveyttä (Kilroy ym. 2007).

Hankkeeseen osallistuneiden ikäihmisten
kokemukset kertovat, että taide tuottaa iloa,
on voimaannuttavaa ja auttaa käsittelemään
omaa elämäntilannetta uudesta näkökulmasta. Taide auttaa löytämään puuttuvat sanat.
Se tarjoaa tavan käsitellä ongelmia eri tavoin
(Bardy 2007).

Olemme tarkastelleet Läheisestä omaishoitajaksi -hankkeen matalan kynnyksen toimintaa ja taidelähtöisiä menetelmiä iäkkäiden
omaishoitajien hyvinvoinnin tukemisessa. Toiminnassa keskeistä ovat olleet elämysmatkat,
jotka vievät kokijansa hetkeksi arjen yläpuolelle ja voimaannuttavat.

Taide on siis tärkeää. Se kuuluu kaikille sitä
haluaville iästä ja elämäntilanteesta riippumatta.

Oppaan ovat kirjoittaneet:
Heli Hulmi, Helsingissä asuva kirjailija,
kirjallisuusterapiaohjaaja, luovan kirjoittamisen opettaja ja kouluttaja.
Eija Kaskiharju, YTT, tutkijana hankkeessa Läheisestä omaishoitajaksi.
Christine Oesch-Börman, MPH, ekspressiivisen taideterapian ohjaaja,
kuvataiteen perus- ja jatko-opintoja, suunnittelijana hankkeessa Läheisestä omaishoitajaksi.
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