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Taide toimintaympäristönä

Nuorisotyö FinFami –
omaisjärjestöissä

Ennaltaehkäisevä
mielenterveystyö

Monialainen ja –ammatillinen
yhteistyö oppilaitoksissa ja
opiskeluterveydenhuollossa



• 16-29 –vuotiaille, jotka
haluavat selvitellä suhdetta
itseensä, läheisiinsä ja
elämäänsä

• 10 tapaamiskertaa 1 krt / vko
• Osana opiskeluhyvinvoinnin

palveluita tai
opiskeluterveyttä (YTHS)

• Taidepraktiikat ja
mentalisaatio -työote

• Työparimalli: taiteilija ja sote
–ammattilainen ohjaajina.

Taideperustainen
kasvuryhmämalli
Omakuva N.Y.T.



Mentalisaatio
• Englantilaisen Peter Fonagyn (1991) kehittämä teoria, jossa vaikuttaa

kiintymyssuhdeteoria, mielen teoria sekä objektisuhdeteoria.
• Tarkoittaa kykyä pitää oma ja toisen mieli mielessä.
• Kyky tarkastella turvallisesti mielen sisältöjä ja tunteita, ja tunnistaa

omaan käyttäytymiseen liittyviä yllykkeitä sekä sitä, miten toinen
vaikuttaa itseen.

• Kyky joka kehittyy suhteessa toiseen, toisenlaiseen mieleen.
• Näyttöön perustuvaa tutkimusta ja myönteisiä tuloksia mm. epävakaan

persoonallisuushäiriön hoidossa.



Työparin välinen mentalisaatio Omakuva N.Y.T.
-ryhmissä

Työpari harjoittaa mentalisoivaa
vuorovaikutusta keskenään, ja
tämä välittyy ryhmään hyvänä

esimerkkinä
vuorovaikutusmallista (sekä

implisiittisesti, että myös
eksplisiittisesti).

Tämä tuo ryhmäläisen
kiintymyssuhdemalliin turvaa ja
vakautta, ja antaa turvaa myös
ohjaajaparille. Tämä kokemus

synnyttää episteemistä
luottamusta.



VUOROVAIKUTUS /
VUOROIN VAIKUTTUMINEN

VASTUU / KYKY VASTATA



Mikä voisi mennä
mönkään?

”Ryhmän aikana suhde työpariin muuttui
tasavertaisemmaksi alkuasetelmasta, mutta koin oman
panokseni jäävän liian varovaiseksi. Ehkä tästä
epätasapainosta myös kumpusi tunne, että side
ryhmäläisiin ei muotoutunut niin vahvaksi.” –psykologi

- Vaikeat tunteet lakaistaan maton alle

- Oma työskentelyorientaatio kummittelee taustalla ja
aiheuttaa hämmennystä, esimerkiksi mitä
työskentelyllä tavoitellaan.

- Pahimmillaan käynnistyy valtataistelu tilasta ja oikeasta
tavasta työskennellä

- Nuorten sijaan ajatuksissa pyöriikin työpari



Mitä hyvää voi tapahtua?

- Yhteinen ihmettely ja uteliaisuus toisen työtapoja kohtaan avaa
uuden tietämisen mahdollisuuden, synnyttää ”kolmansia tiloja”.

- Taiteen syvä tarkoitus on etsiä uutta (totuuksia, ilmaisutapoja,
ihmisten tapoja liittyä toisiinsa jne). Yhteiskunnan kuohunnassa,
tulevaisuuden näkymien ollessa vaikeita, taide lohduttaa ja antaa
tilaa ajattelulle.  Huolipuheen tai ratkaisuehdotusten sijaan
tutkitaan vaihtoehtoisia todellisuuksia, tässä ja nyt.

- Taide innostaa ja rentouttaa. Leikin ja luovuuden maasto on ei-
kenenkään –maata, se höllentää hierarkioita ja mahdollistaa
myönteisesti outojen tulkintojen synnyn itsestä ja toisesta.

- Taideharjoitteiden äärellä vahvistuu ryhmähenki, itseluottamus ja
luovuus. Kuvittelun taidon palautuminen luo tulevaisuuteen
suuntautumista, luottamusta ja toivoa.



Sano heti jos minä häiritsen,

hän sanoi astuessaan ovesta sisään,

niin minä lähden saman tien pois.

Sinä et ainoastaan häiritse,

minä vastasin,

sinä järkytät koko minun olemustani.

Tervetuloa.

Eeva Kilpi



Lähteitä
Taiteesta sosiaalityön ja palveluiden osana:
https://www.perhehoitoliitto.fi/files/361/taidemenetelmat.pdf
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/38878/Kokos_1.pdf?sequence=1

Tutkimuksia taiteen vaikutuksista hyvinvointiin:
http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522166166.pdf

http://theatreworks.fi/wp-content/uploads/2014/02/Nettiversio.pdf
Taiteilijoista työelämän kehittämistyössä:

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/160178
Nuorten hyvinvoinnista ja asenteista yhteiskuntaa sekä tulevaisuutta kohtaan:
https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2017/03/Nuorisobarometri_2016_WEB.pdf

Mentalisaatiosta:
http://www.duodecimlehti.fi/lehti/2010/6/duo98674

https://www.therapeia-saatio.fi/julkaisujen_tilaus/kirjojen_puffit/mentalisaatio-teoriasta-kaytanto/


