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Lukijalle
omakuva n.y.t. on monitaiteinen, voimavaralähtöinen ryhmäpro-
sessi, jonka kautta voi tutkia omaa identiteettiä, elämäntarinaa ja 
ryhmässä toimimista. Mallia on kehitetty MiMi-projektin lukuisissa 
nuortenryhmissä, yhdessä nuorten sekä heidän parissaan työsken-
televien taiteen, nuorisotyön, kasvatuksen ja mielenterveystyön 
ammattilaisten kanssa. Johtotähtenä kehittämistyölle on toiminut 
taide ja sen toimintalogiikat, nuoruus sekä ryhmäilmiöt. Malliin on 
sovellettu myös mentalisaatioteoriaan perustuvaa ajattelua (Fonagy 
ym. 1991).

tässä kirjasessa esitellään 10 ryhmäkertaa otsikoilla:

1. Alku 2. Kurotus 3. Peili 4. Runous 5. Raja 6. Juuret  
7. Kaiku 8. Avaruus 9. Hyppy 10. Heijastus

Haluamme antaa lukijalle prosessin kuvauksen kautta yhden 
näkökulman soveltavan taiteen mahdollisuuksiin. Taiteen keinoja  
ja malleja tuskin voi ohjata toisille, jos ei ole itse luonut niihin 
kokemuksellista suhdetta. Kirja ei siis ole resepti, jota noudattamal-
la kokkaat täydellisen ryhmäprosessin. Kirjanen herää eloon vain 
sinun kosketuksesi ja kokemuksesi kautta. Se voi olla alku jollekin, 
tai reflektiopinta jossakin ammatillisessa tai henkilökohtaisessa 
prosessissa. 

Ennen kaikkea tämä on Luonnoskirja. Luonnostelu on taiteellisessa 
prosessissa tärkeää: luonnoksen kautta teos hakee hahmoaan, 
joka on vielä nimeämätön ja tuntematon. Kannustamme lukijaa 
tarttumaan luonnokseen ja jatkamaan sitä rohkeasti kohti teosta 
jonka tärkein piirre on prosessi itse.
 Sanni ja Ursula
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Taiteen kieli ja mieli 
Entä jos asetun viereesi seisomaan? Entä jos katson tilaa 

ikään kuin ensimmäistä kertaa? Entä jos tila katsoo minua, 
miten se vaikuttaa kehooni, ajatuksiini…

taiteellisen kasvuryhmän prosessi kumpuaa nykytaiteen 
ajattelun ja toiminnan logiikasta. Ryhmä toisilleen tuntemattomia 
ihmisiä asettuu pohtimaan taiteen keinoin elämää, ihmisyyttä ja 
maailmaa, jossa elämme. Taiteen kieli synnyttää vuoropuhelun, 
jossa ryhmän jäsenet avautuvat löytämään jopa itselleen piilossa 
olevia mielikuvia, fantasioita, tunteita ja tarinoita. Taiteellinen 
kasvuryhmä työskentelee – tässä ja nyt – hetkessä olevien tärkeiden 
teemojen äärellä. Parhaimmillaan ryhmä voi iloita ei-tietämisen 
tilasta ja keskeneräisyyden kauneudesta, kiinnostua omista ja toisen 
kokemuksista sekä niihin liittyvistä tunteista. 

Ryhmä ja ohjaaja kannattelevat yksilöiden tutkimusmatkaa sekä 
pitävät yllä tutkivaa ja leikkivää asennetta. Taide ja leikki eivät 
seuraa arjen logiikkaa. Leikkiessä voi luoda oman maailmansa, jossa 
kaikki on mahdollista. Leikin maailma voi toimia myös suojana 
silloin kun elämä tuntuu raskaalta. Ja jotta leikki suojaisi, on siihen 
suhtauduttava vakavasti, leikin vakavuudella. 

Ryhmässä tehdään ja puhutaan asioita, joissa lähestytään ihmisyy-
teen ja nuoruuteen liittyviä ydinkysymyksiä: Kuka minä olen? Mitä 
minä haluan? Minne olen menossa? Kuka on tuo toinen? Nuori 
on rakentamassa identiteettiään suhteessa toisiin ja ympäröivään 
todellisuuteen, kuten perheeseen, ystäviin ja yhteiskuntaan. Taiteen 
kautta voi ryhmässä tutkia omia rajoja, opetella läheisyyden ja 
etäisyyden säätelyä tässä ja nyt, näiden ihmisten kanssa, rakentaen 
suhteita ja suhteille merkityksiä. Parhaimmillaan voi syntyä 
kunnioitusta ja empatiaa, joka on tunnistettavissa myös kehollisena 
kokemuksena. Omakuva N.Y.T. -prosessin taiteellisen työskentelyn 
keinot ovat moninaisia: liikettä, kuvaa, sanaa, havaintoja, kokeiluja. 
Monenlaisia alkuja leikin maailmaan.
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Taide
Nykytaide

kehollisuus
ihmettely

Kollaasit

leikki

ei-arvottaminen

kriittisyys

Keskeneräisyys

Monitaiteellisuus

yhteiskunnallisuus

Taiteilija uusissa  
ympäristöissä

Näyttämö "suojana"

Oivallus

Tutkiva, ei-tietävä asenne

Kokemus

Toiminnan praktiikat, harjoitteet

��vuorovaikutus
��Näkökulman muutokset
��Kyky pitää toisen mieli 

omassa mielessä

Vetovoimaisuus

Taiteellinen kasvuryhmä
omakuva N Y T

Mieli
�emootiot
�kokemukset
�ajattelu
�solmukohdat

Tämä on käsitekartta. Voit vetää nuolia, ruksata yli ja lisätä uusia sanoja.

Ryhmä
�prosessi
�vertaisuus
�kannattelu
�suhteet

Runokieli
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 toivo

ohjaajuus

Nuoruus
��kehitystehtävät
�oma tie
��myönteinen  

tunnistaminen

�ryhmäprosessin kannattelija
�mahdollistaja
��tietoa, taitoa ja  
kokemusta taiteesta
�kiinnostus mieleen

Vetovoimaisuus

��uteliaisuus

� yhteisöllisyys

� luovuus

�leikkivä mieli

� itsetuntemus

�reflektiivinen kyky

� rajat

��mielekkyys

��herkkyys

��sisäinen  
turvallisuuden 
tunne

� kiinnostus  
elämään

Kohti
tavoiteltavia asioita
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Aloitus
”Onnistunut avaus on reikä muurissa, aukko  

mahdollisen avaukseen” Harri Hyyppä

omakuva n.y.t. sisältää monta alkua. Ryhmä saa alkunsa ohjaajien 
ja ryhmäläisten mielessä siinä hetkessä, kun ryhmä päätetään 
perustaa ja tieto siitä saavuttaa nuoren. 

Toinen alku tapahtuu yksilötapaamisissa. Tapaamisessa tutustutaan, 
kuullaan nuoren elämäntilanteesta ja kertoa omakuvaryhmän työta-
voista ja prosessista. Alkutapaaminen helpottaa nuoren sitoutumista 
ryhmäprosessiin ja auttaa myös ohjaajaa muodostamaan käsityksen 
ryhmästä. Kohtaamisessa harjoitetaan myönteisen tunnistamisen 
(Häkli, Kallio & Korkiamäki, 2015) periaatetta: nuori määrittelee 
itse itsensä, tavoitteensa ja tarpeensa, ohjaajan asettuessa kuulolle, 
kiinnostuen siitä mitä nuori tuo itsestään esiin. Vältetään ongelmien 
tai huolen korostamista ja stigmatisoivaa määrittelyä esimerkiksi 
”syrjäytymisuhan alla olevaksi nuoreksi”.

Jokainen ryhmäkerta sisältää oman alkunsa. Harjoitteet tai leikit 
noudattavat lineaarista dramaturgiaa: alku, keskivaihe ja lopetus. 
Omakuva-harjoitteissa puhutaan evoluutioista: harjoitteen sisältöä 
syvennetään asteittain sen toimintalogiikan opettelun jälkeen. 
Esimerkiksi pallonheitto, ensin vain heitellään. Evoluutio: mieti 
jokaisella heitolla, mikä viesti tai tunne siihen liittyy? Millainen 
keskustelu syntyy pallon heitosta? Evoluutio 2: Entä jos pallo onkin 
elämäni, millaisia heittoja ja kiinniottoja siinä on ollut? Evoluu-
tioajattelu pitää sisällään myös prosessin rakentumisen vaiheittain 
ja sen ylläpitämisen puheessa. Käytännössä ohjaaja yhdistelee ja 
ehdottaa aiemmin esiin nousseita teemoja. Ryhmässä muistellaan 
mitä edellisellä kerralla tapahtui ja mitä merkityksiä se saa nyt.

Kehollisuudesta puhuminen ja helppojen kehollisten harjoitteiden 
tekeminen on ryhmän alkaessa tärkeää. Jokainen kantaa kehossaan 
ainutlaatuista kokemuksellista tietoa. Tämä on lähtöpiste Omakuva- 
prosessille.
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Ryhmän perustaminen: 
Käytännöt vaihtelevat toimintaympä-
ristöjen mukaan. On eri asia järjeste-
täänkö toimintaa avoimen ilmoittelun 
periaatteella, osana koulun tai oppilai-
toksen toimintaa, terveydenhuollossa 
tai esimerkiksi osana etsivän nuoriso-
työn hanketta. 

Ohjaaja käyttää aikaa toimin-
taympäristöön tutustumiseen ja 
nuuskii siitä olennaisia asioita esiin. 
Katso esimerkiksi ”Tatun ja Soten 
työkirja – vinkkejä osallistavan taiteen 
tuotantoon taiteilijalle, tilaajalle & 
tuottajalle” (pdf www.hvvt.fi).
Kenelle: nuoret ja nuoret aikuiset.
Ohjaajat: Omakuva N.Y.T. -ryhmää 
ohjaa moniammatillista tietoa 
omaava työpari (esimerkiksi taiteilija 
ja psykologi). Esiin nouseviin kysymyk-
siin haetaan tarvittaessa vastauksia 
muilta asiantuntijoilta.
Prosessin kesto: 10–12 kertaa, yksi 
kerta 120 minuuttia. Ainakin ensim-
mäisellä kerralla ryhmälle voidaan 
tarjota aamu- tai välipala.
Ryhmän koko: 8–10 nuorta. 

Tila: Suurehko, avoin ja rauhallinen. 
Parhaiten työskentelyyn sopii tanssi- 
tai teatterikäyttöön tarkoitetut tilat, 
joissa on mahdollisuus myös tehdä 
kuvallisia harjoitteita. 
Tarvikkeet: Hyvälaatuiset väriliidut, 
joissa reilusti pigmenttiä. Eri laatuisia 
papereita kirjoittamiseen, piirtämi-
seen ja maalaamiseen. Siveltimiä, 
guassivärejä, remonttipaperia ja 
esim. mustaa rautakaupasta saatavaa 
suurikokoista bitumipaperia. Musiikin 
soittamiseen tarvittavat äänentois-
tovälineet, esimerkiksi mp3-soitin ja 
bluetooth-kaiutin. 

Materiaalien käyttö riippuu 
kokonaan ohjaajan valitsemista 
työtavoista. Ei kannata tehdä sellaista, 
mitä ei osaa ohjeistaa. Prosessi ei riipu 
kalliista materiaaleista. Kaikenlaista 
voi keksiä, myös kierrätys- ja luonnon-
materiaaleja kannattaa hyödyntää!

Ryhmän käytännöt

Omakuva N.Y.T. -ryhmäprosessiin 
liittyviä tutkimusaiheita:
� luovuus ja sen merkitys itselle
�mielenliikkeet, emootiot 
� toisen mieli ja reflektiivinen kyky
� identiteetti

� perhe, ryhmä ja yhteiskunta
� kehollisuus, kokemuksellisuus
� oma eletty historia
� unelmien ja leikin merkitys
�mitä muuta?

-------------------------------------------
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Alkulämmittelyt  
eli luova johdanto

Olen osa ryhmää.  
Me olemme tässä.

lämmittely on luova johdanto työs-
kentelyyn. Alkulämmittelyt avaavat 
kontaktia omaan kehoon, sisäiseen 
maailmaan, toisiin ryhmäläisiin sekä 
taiteen leikkivään kieleen. Tarkoi-
tuksena on herättää kiinnostusta, 
innostusta ja turvallisuuden tunnetta 
ryhmässä. Alussa sekä ryhmä että 
ohjaaja ovat tuntemattoman äärellä. 
Ilmassa on odotuksia, pelkoja ja myös 
kokemuksia edellisistä ryhmistä. 
Ryhmän ohjaaja alkaa rakentaa 
suhteita nuoriin sekä avaa nuorille 
mahdollisuuksia kohdata toisensa.

HARJOITTEET:
Ryhmä alkaa aina piiristä. Ohjaaja 
osallistuu leikkiin säädellen teemojen 
syvyyttä ja keveyttä. Ohjaaja ottaa 
leikin tosissaan, sillä harjoitteen voi 
pilata koko ryhmältä jos viestii ettei 
itsekään oikein usko siihen. 

MENE JOS
Kuka tahansa voi sanoa jotain, mikä 
koskee häntä itseään. Kaikki, jotka 
tunnistavat saman, vaihtavat keske-
nään paikkaa. 

Esimerkiksi millainen aamu sinulla 
on ollut? ”Mene jos joit aamulla kah-

via.” Kaikki jotka ovat myös juoneet 
aamulla kahvia, vaihtavat keskenään 
paikkaa. 
Evoluutio 1: syvennys kohti arvoja. 
Mistä pidät tai et pidä? ”Mene jos pidät 
marraskuusta.” 
Evoluutio 2: kohti päivän teemaa. 
Mitä odotuksia, pelkoja ja jännitystä 
päivään liittyy? ”Mene jos haluat oppia 
itsestäsi.”
Ohjaajalle: Ohjaaja aloittaa aiheen ja 
heittelee sekaan sopivia näkökulman 
muutoksia. Omakohtaisuus lisää 
luotettavuutta, mutta syytä on myös 
tunnistaa raja ohjaajuuden ja osallis-
tujana olemisen välillä.

NIMI JA LIIKE
Kukin vuorollaan näyttää liikkeen, 
joka on ”kuin minä” ja sanoo samalla 
nimensä. Ryhmä toistaa liikkeen 
ja nimen. Tätä toistetaan. Lopulta 
jätetään nimen lausuminen pois 
ja toteutetaan pelkästään liikkeet, 
joita tehdään vaihdellen hitaasti tai 
nopeasti, suurentaen tai pienentäen. 
Tehdään erilaisia variaatioita, joista 
muodostuu liikesarja. 
Ohjaajalle: Pienikin liike tai ele 
riittää. Tärkeää on, että kynnystä 
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osallistumiseen ei muodostu. Tämä ei 
ole tanssikilpailu. Lopuksi ohjaaja voi 
kiittää yhteisestä tanssista.

LÄPSYT
Ensimmäinen liikkuja lähestyy 
katsekontaktin kautta jotakuta 
piirin toisella puolella ja ottaa hänen 
paikkansa piirissä. Ennen kuin hän 
tavoittaa kohteensa, tämä valitsee 
toisen kohteen ja alkaa lähestyä 
häntä, joka taas huomatessaan tämän 
valitsee uuden kohteen. Tätä jatketaan 
kuin ikiliikkuja. Lähestyjä ottaa aina 
kohteensa paikan piirissä. 
Evoluutio 1: Sama toimintamalli kuin 
edellä, mutta ennen kuin paikka luo-
vutetaan, lähestyjä ja kohde vaihtavat 
yläfemmat.
Evoluutio 2: Sama malli, mutta nyt 
lisätään koripallohyppy ja lyödään 
yläfemmat hypyn aikana ilmassa. 
Ohjaajalle: Ohjaaja voi lisätä pelin 
haastetta tekemällä uusia alkuja niin, 
että piirin halki kulkee useampia 
henkilöitä samaan aikaan. 

RUUMIINAVAUS
Taiteen filosofiassa puhutaan vuoroin 
ruumiista, vuoroin kehosta. Ruumiin-
avaus voi yhdistyä mielikuvallisesti 
johonkin aivan muuhun tilanteeseen 
kuin elävän ihmisen sisäiseen ja 
kehittyvään kehollisuuden tutkailuun. 
Sanojen merkitysten pohtiminen liit-
tyy taiteen puhuntaan ja toimintaan. 

Ruumiinavausta, eli kehotie-
toisuusharjoitteita ja liikkeellisiä 

lämmittelyitä voi toteuttaa monin eri 
tavoin. Omakuva N.Y.T. -ryhmissä on 
käytetty somaattisia liiketekniikoita, 
kuten yksinkertaisia Chi kung-liike-
sarjoja, joogaa, alexander-tekniikkaa, 
Feldenkrais-tekniikkaa sekä erilaisia 
hengitysharjoitteita.

Kehotuntemuksiin keskittyminen 
voi alkaa seisomalla piirissä silmät 
kiinni ja havainnoimalla hengitystä 
ja oman kehon painoa. Miten paino 
jakautuu jalkapohjien päälle? Miten 
pieni keinuminen vaikuttaa? Mielikuvat 
auttavat keskittymään kehon koke-
mukseen. Minkä värinen selkäranka 
voisi olla? Millaisia tiloja ja maisemia, 
teitä, jokia, siltoja, rakennuksia ja 
aukioita kehon sisällä on? Mielikuvat 
käynnistävät kehoon liittyvän kuvitte-
lun ja sitä kautta erilaiset mahdollisuu-
det alkavat avautua. 

Seuraavilla sivuilla 
avataan jokaisen  
ryhmäkerran  
tutkimusaiheita  
ja ydinharjoitteita.  
Harjoitteet ovat  
ehdotuksia ja  
inspiraation lähteitä.
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1. Alku
Kuka minä olen? Mitä tarvitsen?  

Keitä muita ryhmässä on?

OMA AAMU 
(Tämä harjoite löytyy myös Voimaa taitees-
ta-oppaasta, www.voimaataiteesta.fi)
selinmakuulla, silmät suljettuina. 
Ohjataan mielikuvien kautta muis-
telemaan omaa aamua. Miltä keho 
tuntui? Mitä ääniä kuului? Mikä oli 
ensimmäinen liike? Entä seuraava? 
Mitä valoja ja varjoja? Aistikokemusten 
muistelemista omasta aamusta, aina 
siihen asti, kun aamuhetki on ohi.
Muistelu toistetaan kehollisesti, silmät 
edelleen kiinni. Kuinka kehossa nyt 
vaikuttavat aamulla tehtyjen liikkeiden 
ja kokemusten kaiut? 

Avataan silmät ja siirrytään puhu-
matta pöydän ja paperien äärelle. 
1. Lämmitellään piirtämällä vapaata, 
ei-esittävää viivaa. Välillä vaihdetaan 
kättä, piirretään silmät kiinni, suta-
taan, tehdään erilaista rytmiä. 
2. Tuotetaan kuva omasta aamusta, 
muisteluun perustuvana kokemuk-
sena: väreinä, rytminä, muotoina. Ei 
esittävää kuvaa. 

3. Tuotetaan kuva unelmien aamusta: 
värinä, rytminä, muotona. Ei esittävää 
kuvaa.
Reflektointi: katsotaan omia kuvia. 
Mitä eroja niissä on? Esitellään kuvia 
ryhmälle. Kuvat käynnistävät keskus-
telun aamuista ja aluista.
Loppukeskustelu: Aamu ryhmän al-
kamisen metaforana. Miltä kehollinen 
muisteleminen ja aistikokemuksiin 
perustuva piirtäminen tuntui? Mitä 
mielessä liikkuu? Joskus keskuste-
lussa nousee esiin piirtämis- ja muut 
taidot. Miten voi harjoitella lannista-
van itsekritiikin nujertamista?

 
Entä jos en 
osaa piirtää?

?? ??
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erilaiset tilakävelyt toimivat alku-
lämmittelyjen jälkeen siltana ydin-
harjoitteisiin, kuljettaen ryhmää kohti 
kokemuksellista tilan, itsen ja toisen 
havainnointia. 

SUORAT LINJAT,  
KAAREVAT LINJAT
Kävellään tilassa kuin shakkiruudukol-
la, vain suoria reittejä pitkin. Suunnan-
muutokset teräviä, suoria käännöksiä. 
Suora keho, tarkka dynamiikka: 
pysähdyksiä ja liikkeelle lähtöjä. 

Pysäytetään harjoite, pyydetään 
liikkujia pysymään hievahtamatta 
paikallaan. Ohjeistetaan kuuntele-
maan hengitystä, pehmentämään 
kehoa. Polvet ja keskusta muuttuvat 
vesikasvimaisiksi.

Uudelleen liikkeelle. Nyt liikutaan 
pehmeitä, kaarevia ja pyöreitä linjoja. 
Keho on taipuileva, kädet ja jalat 
elävät mukana. 

Harjoite ohjataan päätökseen. 
Pysytään hetki paikallaan, ennen kuin 
kiitetään. 
Keskustelu: millaisia asenteita, 
ajatuksia ja kokemuksia harjoite toi 
tietoisuuteen? Kumpi tuntui luonte-
vammalta itselle, suora vai kaareva 
laatu? Sanoja voidaan kerätä paperil-
le. Missä elämäntilanteissa tarvitaan 

ominaisuuksia suorista tai kaarevista 
linjoista? Keskustelua havainnoinnin 
ja tulkinnan välisistä eroista.
Ohjaajalle: Harjoitteen alussa jakau-
dutaan kahteen ryhmään. Toinen 
puoli ryhmästä katsoo, kun toinen 
tekee harjoitetta. Ohjataan katsojia 
tekemään havaintoja empaattisella 
uteliaisuudella. Toinen puoli ryhmästä 
tekee harjoitetta tietoisena siitä, että 
he antavat itsensä tulla katsotuiksi 
ja nähdyiksi. Katsojat ovat todistajia. 
Vuoroja vaihdetaan kun ensimmäinen 
ryhmä on päässyt loppuun. Taputusta!
Musiikkivinkki: 
Suorat linjat: Gotan Project: El Norte.
Kaarevat linjat:Cinematic Orchestra:  
Awakening of the Woman. 

2. Kurotus
Kuka sinä olet? Entä me?  
Millaista on olla yhdessä?
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3. PEILI
Miten kuulen ja katson itseäni ja toista? Millaista on tulla kuulluksi ja 
näkyväksi? Millaista on kuulla kehollisesti? Miltä luottamus tuntuu?

PISTEEN VENYTTÄMINEN 
(Lähde: Benjamin: Making an entrance, 2002.)

pariharjoite. Toinen asettaa käm-
menen ylöspäin. Toinen laittaa käden 
sen päälle. Ollaan vähän aikaa näin 
aistien toisen kädestä tulevaa lämpöä 
ja tuntua. Kun kontakti toiseen on 
muodostunut, tehdään kokeiluja: 
lisätään käsien välimatkaa säilyttäen 
kontakti toiseen, kuin käsien välissä 
olisi piste jota venytetään. Kumpikaan 
ei johda liikaa, vaan liike syntyy 
yhdessä ja elää koko kehossa, ei 
vain kädessä. Kokeillaan etäisyyksiä, 
liikettä, tasoja. 

Harjoite voi olla hidas tai leikkisä. 
Harjoite toimii sekä itsenäisenä että 
hyvänä johdatuksena sokeanvalssi- 
harjoiteeseen.

SOKEAN VALSSI 
(Sovellus. Lähde: Vehkalahti:  
Leikkivä teatteri, 2006)

pariharjoite. Toinen pareista sulkee 
silmänsä. Silmät kiinni olevan kämme-
net lepäävät oppaan kämmenten 
päällä. 

Pari lähtee hienovaraisesti kuun-
nellen liikkumaan tilassa. Kehollisen 
kuuntelun ja liikkeen kautta rohkais-
taan käyttämään kuljetuksessa eri 

tempoja ja tasoja tilallisesti. Harjoite 
muuntuu vähitellen tanssiksi.

Hetken kuluttua oppaat voivat 
keskenään hiljaisesti viestien tehdä 
vaihtoja, eli vaihtaa sokeita keske-
nään. Ohjeistetaan parinvaihtoon niin 
ettei sokea jää koskaan vaille opasta, 
liike jatkuu. Kehotetaan aistimaan 
erilaisia kontakteja, rytmejä ja liikkeen 
laatuja uusien parien kanssa. Käyte-
tään 10 minuuttia, sitten vaihdetaan 
roolit toisin päin. 

Kokemus harjoitteesta jaetaan  
niin, että pareista toinen kuuntelee  
ja toinen puhuu rajatun ajan,  
5 minuuttia. Lopuksi yhteinen keskus-
telu. Apukysymyksiä keskusteluun: 
Mistä tulit tietoiseksi? Kumpi rooli 
tuntui tutummalta? Miltä kontakti 
ja parinvaihdot tuntuivat? Ajatuksia 
luottamuksesta ja turvallisuudesta? 
Mitä oikeastaan on luottamus? 

Lopuksi kirjoitetaan tajunnanvir-
tateksti alkusanoilla: tänään minun 
kehoni… Rajattu aika.

Ohjaajalle: Musiikin valintaan on 
tärkeä panostaa. Musiikin voimak-
kuutta ja tunnelmaa voi säädellä 
harjoitteen aikana. Sokeanvalssiin 
sopii musiikki, joka ei liikaa ehdota 
rytmisesti tanssin luonnetta. 
Musiikkivinkki: Portland Cello Project: 
Denmark.
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4. Runous
Millaisia sisäisiä maailmoja minulla ja sinulla on?  

Millainen on yhteinen maailmamme?

puolessa välissä Omakuva N.Y.T. 
-prosessia pidetään tapaaminen, jol-
loin keskitytään pelkästään lukemaan 
runoja. Runokerta toimii tärkeänä 
syventämisen ja pysähtymisen taite-
kohtana. Ohjaajat koostavat ryhmälle 
valmiiksi runokokoelman, jossa on 
vähintään 20 runoa eri aikakausilta, 
eri teemoista ja eri tyylilajeista. Kooste 
jaetaan kaikille ryhmäläisille. 

Ryhmä jakaantuu kahteen osaan 
lukemaan runoja eri tiloissa. Tämä luo 
sopivan intiimin tunnelman. Ohjaa-
jat voivat vaihtaa ryhmää session 
puolivälissä. 

Ohjaajan valitsema runo luetaan 
ensin useaan kertaan hiljaisesti yksin. 
Sitten ohjaaja pyytää jotakuta luke-
maan runon ääneen. Toiset sulkevat 
silmänsä ja kuuntelevat tekstin. 

Tekstiä lähestytään keskustellen 
vapaasti runon herättämistä tunteista, 
ajatuksista, vastaväitteistä. Ohjaaja 
seuraa keskustelua ja myös osallistuu. 
Kun keskustelu hiljenee, ohjaaja 
ehdottaa uutta runoa. Ei ole tarkoitus 
lukea kaikkia kokoelman runoja, vaan 
poimia keskustelun pohjalta joko 
uusi aihe tai syventyä vielä siihen 
mikä on käsillä. Siksi on tärkeää, että 
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ohjaaja tuntee runokokoelman itse 
läpi kotaisin. 
Ohjaajalle: Runoja ei latisteta pyrki-
mällä määrittelemään, mitä runoilija 
on todella tarkoittanut runolla sanoa 
tai että runo kertoisi sen tekijästä. 
Erilaiset mielipiteet, vaikutelmat ja 
tunteet ovat runojen voima. Tuodaan 
sallitusti omaa mieltä esiin! Runokieli 
syventää keskustelua ymmärtämisen 
sijaan kokemukselliseen yhdessä 
ihmettelyyn.

Runotekstin kirjoittamiseen 
liittyviä harjoitteita löytää monista 
luovan kirjoittamisen lähdeteoksista. 

Omakuvassa on tuotettu tekstiä mm. 
derivé-harjoitteen kautta: ajelehtimi-
nen ympäristössä aisteja kuunnellen, 
havaintoja tehden. Siitä mahdollisim-
man tarkka havaintoihin perustuva 
kokemusteksti. Tekstistä poimitut 
”parhaat palat”, joista muodostuu 
runoteksti, rukous, manaus, sanalista. 
Tämä teksti jaetaan toisille. 

Ihminen haluaa olla rakastettu
sen puuttuessa ihailtu
sen puuttuessa pelätty
sen puuttuessa ylenkatsottu ja inhottu.
sielu jäätyy tyhjiöissä ja haluaa olla kontaktissa
mihin hintaan hyvänsä.
Hjalmar Söderberg

 --------------------------
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KEHOTAPUTTELU

paritehtävä. Toinen rullaa ylävarta-
lon roikkumaan rentona eteenpäin, 
pää painavana ja kädet laskeutuen 
kohti maata. Polvet joustavina, 
hengitys vapaana.

Toinen pareista alkaa taputella 
rennoin kämmenin kumartuneen 
selkää ja raajoja. Jätetään vatsapuoli 
rauhaan, taputellaan pitkin selkää, 
takareisiä, pohkeita, käsivarsia. Pieni 
hieronta kämmenille ja jalkaterille. 
Päätä voi kevyesti ”naputella” sormen-
päillä. 

Taputtelun jälkeen silitetään 
riuskoilla vedoilla ”lumet pois” 
selän päältä ja jaloista. Autetaan pari 
rullaamaan itsensä pystyyn tukemalla 
kevyesti toisella kädellä otsasta ja 
toisella alaselästä. Vuoron vaihto.

LÄHEISYYS–ETÄISYYS 
(Harjoitteessa sovelletaan hahmometodi-
työskentelyä.)

ryhmäläiset asettuvat kahteen riviin. 
Rivit ovat kasvotusten, niin että kaikille 
on pari. Välimatkaa useita metrejä. 
Suljetaan silmät. Harjoite alkaa, kun 
molempien vastakkain olevien silmät 

ovat auki. Toista lähestytään tunnus-
tellen haluanko todella, vai ohjaako 
lähestymistä ”pitäisi”-ajattelu. Parit 
lähestyvät toisiaan ja alkavat vetäyä 
sitten kun itselle tuntuu sopivalta. Ei 
haeta yhteistä päätöstä, vaan tutki-
taan mikä on itselle hyvä ja millainen 
kontakti eri ihmisten kanssa syntyy. 

Kun kokee kontaktin olevan 
täyttynyt, palataan takaperin kävellen 
lähtöpisteeseen tunnustellen kontak-
tin sulkeutumista. Paikalle päästyä 
kontakti päätetään sulkemalla silmät.

Koko harjoitteen jälkeen tuotetaan 
vapaata kuvaa akvarelleilla tai kirjoite-
taan tajunnanvirtaa. 
Ohjaajalle: Reflektoinnissa tuodaan 
esiin se, ettei kaikista tarvitse pitää, 
mutta jokaisen kanssa voi löytää 
yhteisen tavan olla ja oppia jotakin 
itsestä. Pelko loukkaantumisesta on 
vahvana läsnä: Mitä voin sanoa? Us-
kallanko kohdata hankalia tunteita ja 
tilanteita? Läheisyyteen ja etäisyyteen 
liittyvät kysymykset nousevat usein 
ryhmässä pinnalle. Harjoitteiden 
kautta voidaan puhua myös tunteiden 
säätelystä ihmissuhteissa.

5. Raja
Millainen on minun ja sinun suhde? Millaisia kokemuksia,  

ajatuksia, havaintoja ja merkityksiä suhteemme synnyttää?  
Millaisia avautumisia ja sulkeutumisia?
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LÄMMITTELY:  
OMAN ELÄMÄN KÄÄNNEKOHDAT

paritehtävä. Kerrotaan oma elämän-
tarina pähkinänkuoressa, korostaen 
käännekohtia. Pari kuuntelee, mutta 
ei kommentoi. Annetaan rajattu 

6. Juuret
Mistä olen tullut tähän? Miten historiani elää minussa nyt?  

Millaisia merkityksiä annan menneelle?

aika esimerkiksi 15 minuuttia, jonka 
jälkeen vaihdetaan roolia. 
Ohjaajalle: Ohjaaja kehottaa keskit-
tymään kuuntelemiseen ja havainnoi-
maan mitä tilanne herättää mielessä. 
Myös kertoja tekee itsestään havainto-
ja kertojana ja siitä millaiselta tuntuu, 
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vieraili? Mitä näkyi huoneen ikku-
nasta? Huoneessa vierailija voi myös 
kysellä muita kysymyksiä.
Evoluutio: Harjoite voi edetä kohti 
liikekompositiota ja -improvisaatiota. 

Muistellaan kolme arkista tekoa 
tai liikettä omasta huoneesta. Tilassa 
liikkuen kokeillaan arkiliikkeiden 
toistamista ja järjestämistä eri tavoin. 
Luodaan liikkeistä sarja. 
Liikkeisiin etsitään erilaisia dynaami-
sia vaihteluita: suurentaen ja pie-
nentäen, tilaa käyttäen, hidastaen ja 
nopeuttaen. Muodostetaan toistettava 
sarja, joka on jalostunut arkiliikkeistä. 
Liikesarja opetetaan parille. Pareilla 
on siten kaksi liikesarjaa, jotka he 
”omistavat”. 

Liikutaan tilassa näiden sarjojen 
avulla. Nähdään toiset ympärillä: 
”varastetaan” liikkeitä toisilta liikkujilta 
osaksi omaa tekemistä. Pikku hiljaa 
siirrytään vapaampaan liikeimp-
rovisaatioon, jossa hyödynnetään 
opeteltuja sarjoja, toisilta lainattuja 
liikkeitä ja vapaita impulsseja. Syntyy 
kohtaamisia tilassa. Taustalle sopivaa 
musiikkia, mielellään 3–4 erilaista kap-
paletta jotka tukevat ja kannustavat 
liikkujia tekemään erilaisia kokeiluja.
Ohjaajalle: Harjoitetta voidaan 
soveltaa myös yksilötyöskentelyssä. 
Ohjaaja voi helpottaa liikkeelle 
lähtemistä ehdottamalla niitä arkisia 
liikkeitä tai tekoja, joita huoneessa teki 
kuten hiusten harjaaminen, istuminen, 
lukeminen, syöminen jne. 

kun toinen ei kommentoi sanoilla 
kuulemaansa. Kerrotaan itselle sopi-
valta tuntuvia asioita: nuorten kanssa 
tämä on tärkeää sanoittaa ääneen. 
Harjoitellaan myös itsen suojaamista! 

OMAN ELÄMÄN KOLLAASI
rakennetaan erilaisista paperisilpuis-
ta, tarroista, kiiltokuvista ja piirroksista 
kollaasi elämän käännekohdista 
suurelle paperille (A2 tai A3). Millainen 
omakuva näin syntyy? Työt esitellään 
toisille, kerrotaan niistä omin sanoin. 

OMA HUONE
jokainen piirtää pohjapiirroksen 
omasta huoneestaan. Huone valitaan 
sen mukaan mitä ajanjaksoa halutaan 
käsitellä. Nuorten aikuisten ryhmässä 
huone voi olla ennen kodista pois 
muuttoa. Pohjapiirrokseen merkataan 
tärkeitä esineitä ja asioita. 

Käydään omassa mielessä läpi, 
millaisia muistoja, tunnelmia ja tapah-
tumia, huoneeseen sisältyy. Kuka oli 
se minä, joka siellä asuu/asui?

Kutsutaan toinen ryhmäläinen 
kylään omaan huoneeseen. Kerrotaan 
muistoista, omasta itsestä. Asuiko 
huoneessa muita? Kuka huoneessa 

Entä jos 
huoneessa on 

pimeää?

? ?
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patsaspiiri: Piirissä kuka vain voi 
mennä keskelle ja tehdä asennon, 
patsaan. Seuraava piiristä täydentää 
kuvan. Ensimmäinen poistuu, ja seu-
raava täydentää kuvan. Näin jatketaan 
pari kierrosta.
evoluutio: Omaelämäkerrallisuutta 
lisätään tarjoten patsaiden aiheiksi 
asioita tai ominaisuuksia, joita ihailee 
tai tavoittelee. Seuraavaksi asiat tai 
ominaisuudet, jotka kokee vastenmie-
lisenä.

FORUMPATSAAT
tämän jälkeen avataan laajempi 
keskustelu siitä mitä hyvää omassa 
elämässä nyt on? Mitkä asiat huoletta-
vat? Onko konkreettisia asioita, jotka 
estävät omien toiveiden toteutumista? 

Muodostetaan kolme pienryhmää, 
jotka keskustelevat kokemuksistaan. 
Ryhmä valitsee jonkun kokemusti-
lanteen ja muodostaa siitä patsaan. 
Patsaassa tulee olla mietittynä 
näkökulmahenkilö (protagonisti), 
sekä hänen pyrkimyksiään estävä 
vastushenkilö (antagonisti). Lisäksi 
tilanteen mukaisesti sivuhenkilöitä, 
jotka vaikuttavat päähenkilöön.

Ohjaaja toimii ”jokerina” esittäen 
kysymyksiä patsaskuvasta. 

apukysymyksiä jokerille: (havain-
not) mitä kuvassa näkyy? Millaisia 
tulkintoja kuvasta syntyy? Keitä kuvas-
sa olevat ihmiset ovat, mitä tapahtuu 
(tilanne) ja missä kuvan henkilöt ovat 
(paikka)? Katsojat vastaavat. Tarkoi-
tuksena on keskustelu, ei oikeiden 
vastausten löytäminen. 

Päähenkilöistä kerätään mahdolli-
simman tarkkaa tietoa: Mitä henkilö 
haluaa? Miksi? (motiivi) Millaisia 
ajatuksia ja tunteita tilanteeseen 
liittyy?

Patsaiden esittämään ongelmatilan-
teeseen lähdetään etsimään muuto-
sehdotuksia. Muutoksen täytyy olla 
aina lähtöisin näkökulmahenkilöstä.

Muutoksen voi toteuttaa muovai-
lemalla: katsojat muovaavat käydyn 
keskustelun pohjalta uuden tilanteen, 
jossa näkökulmahenkilö on ylittänyt 

7. Kaiku
Millainen on elämäntarinani?  

Mikä säilyy, mistä haluan pois?

entä jos taide 
avaa liikaa 
tunteita? Jos 
joku itkee, tai 

suuttuu?

??
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esteen. Katsoja voi myös korvata 
näkökulmahenkilön kuvassa, tehden 
ehdotuksen omalla kehollaan. 

Käydään uusi keskustelu: Muuttuiko 
mikään? Mitkä olivat välivaiheet? Onko 
muutos realistinen? 

Patsaskuvasta voidaan tehdä myös 
niin sanottu ”worst case scenario”: 
Entä jos kuvan henkilöiden välinen 
tilanne kärjistyisi äärimmilleen?  
Mikä siihen on johtanut? 

Tämän jälkeen tehdään aina myös 
”best case scenario”: entä jos kaikki 
menisi täydellisesti ja parhain päin? 
Nuorille voi olla erityisen tärkeää 
visioida tähän suuntaan. 

ohjaajalle: Patsastyöskentely avaa 
näkökulmia ongelmiin ja niiden rat-
kaisuihin. Patsastyöskentely on myös 
hyvä keino ottaa puheeksi vaikeita, ar-
keen tai perheeseen liittyviä tilanteita 
ja aiheita. Patsastyöskentely kuitenkin 
etäännyttää tilanteen, joka voisi 
suorassa puheessa olla liian tulenarka 
jaettavaksi. Patsastyöskentelyn jälkeen 
loppukeskustelu on tärkeää. Tilan-
teet voivat herättää paljon tunteita. 
Kuunteleminen on kaikkein tärkeintä. 
Rentoutus tai vapaan tunnetilakuvan 
tuottaminen piirtämällä paperille voi 
olla hyvä sulkeminen patsastyösken-
telylle. 
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TAHTOKÄVELY

pareina samankokoiset henkilöt, jotta 
vastus kulkea eteenpäin on tarpeeksi 
suuri. Toinen pareista asettuu toisen 
taakse ja ottaa tämän lantiolta 
vahvan otteen. Edessä oleva koukistaa 
hieman polviaan ja ottaa eteenpäin 
suuntaavan asennon. 

Ryhmä muodostaa etu- ja takarivin 
niin, että parin edessä on muutamia 

8. Avaruus
Mitä unelmoin lapsena? Millaisista asioista unelmoin nyt?  

Millaisia esteitä unelmoinnille?

metrejä kuljettavaa. Eturivi lähtee 
kulkemaan kohti toista seinää käsiään 
ja ääntä apuna käyttäen. Takana oleva 
yrittää jarruttaa parinsa etenemistä. 
Eturivi kilpailee muiden parien kanssa 
siitä kuka pääsee ensimmäisenä 
perille.

Parit vaihtavat rooleja. Tahtokävely 
toistetaan.
ohjaajalle: Rohkaise käyttämään se-
kä fyysistä voimaa että tahdonvoimaa 
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yrityksessä päästä eteenpäin. Ääntä! 
Aggression ilmaiseminen ryhmässä 
on usein tabu. Sitä voidaan käsitellä 
muun muassa Tahtokävely-harjoitteen 
kautta. Reflektiossa voidaan nostaa 
esiin kysymyksiä siitä, milloin tarvi-
taan voimaa itsensä puolustamiseen, 
jotta ei joutuisi toisen yliajamaksi tai 
väärinymmärryksistä aiheutunut paha 
mieli kääntyisi sisäänpäin. Myös sana 
kilpailu saattaa herättää ristiriitaisia 
tunteita ja kenties vaikeita muistoja 
esimerkiksi kouluajoilta. Kilpailulle voi 
kuitenkin syntyä uusia merkityksiä. 
Myös kateusteema voi nousta esiin. 
Kateudesta voi kirjoittaa tajunnanvir-
tatekstin. Minä olen kateellinen…

MÄ HALUUN ALAS/YLÖS
ensin harjoitellaan yhden henkilön 
nostamista käsivarsille, ja laskemista 
turvallisesti lattialle. 

Aluksi kuljetaan tilassa. Kuka tahan-
sa, mutta kuitenkin yksi kerrallaan, voi 
sanoa: Mä haluun alas! Tai mä haluun 
ylös! Tällöin kaikki tulevat auttamaan 
häntä. 
ohjaajalle: Anna aikaa kävelylle. 
Hiljainen kävely tilassa on tärkeää, 
koska todennäköisesti kukin pohtii 
mielessään jaksaako ryhmä kannatel-
la juuri minua, ja uskallanko antautua 
kannettavaksi? Ohjaajan kannattaa 
olla koekaniinina ensimmäisissä 

nostoissa ja laskuissa. Jokaista voi 
kannatella, ryhmä on voimakas! 
Harjoitteen ajatuksista ja kokemuksis-
ta voidaan keskustella tai jättää myös 
silleen. Harjoite toistetaan esimerkiksi 
prosessin lopetusvaiheessa. Miten 
kokemus on muuttunut?

MINÄ UNELMOIN -RUNO
tajunnanvirtatekstiä kirjoitetaan 
paperille aloitussanoilla: minä 
unelmoin... (aika 5 minuuttia). Kynä ei 
irtoa paperista lainkaan. Jos kirjoitus 
tyrehtyy, aloitetaan uudestaan. Ajan 
loputtua tekstistä etsitään kiinnostavia 
kohtia ja sitä täydennetään.
Tajunnanvirtatekstistä irrotetaan yksi 
lause, sanalista, haiku tai runo. Teksti 
nimetään.
evoluutio: Unelmarunon pohjalta 
tuotetaan yhteinen piirroskuva vaha-
liiduilla suurelle mustalle bitumipape-
rille. Ryhmä asettuu paperin ympärille 
ja syventyy miettimään runotekstien 
sanoja. Millainen väri, viiva, rytmi 
ja muoto kullekin nousee mieleen 
runosta? Tuotetaan unelmiin perustu-
va, ei-esittävä piirros, joka vähitellen 
täyttää koko paperin. Omat viivat ja 
piirrokset alkavat yhdistyä toisten 
tuotoksiin. Miten unelmoinnista voi 
tulla ryhmän yhteinen kokemus kuvan 
tuottamisen äärellä?
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LÄMMITTELY: VALOPUKU 
(Michael Chekhov -metodin opettaja 
Marjo-Riikka Mäkelän sovellus Chekhovin 
energiakehon ajatuksesta)

aluksi hierotaan käsiä yhteen ja 
luodaan mielikuva keltaisesta valopal-
losta, joka syntyy käsien väliin. Palloa 
voi kasvattaa ja pienentää. 

Valoa levitetään kaikkialle teke-
mällä ensin itselle valopuku: housut, 
paita, sukat, lapaset, kypärä. Valoa 
levitetään myös muille ja kaikkialle 
huoneessa, maalaten valolla huoneen 
kaikki paikat. 

Lopuksi valoa voi voimakkaalla 
eleellä ja viuh-äänellä lähettää jollekin 
tai joillekin ihmisille, joiden ajattelee 
sitä tarvitsevan.
evoluutio: Millaista liikettä valosta 
muodostettu haarniska tuo tulles-
saan? Liikeimprovisaatio musiikilla. 

9. Hyppy
Mitä kohti haluan kulkea? Uskallanko ottaa hyppyjä  

tuntemattomaan? Mistä saan siihen voimaa?

TULEVAISUUDEN SOTURIN PUKU
aluksi piirretään kaikkien ääri-
viivat omalle suurelle paperipalalle 
(esimerkiksi rautakaupoista saatava 
ruskea remonttipaperi) vuorotellen. 
Koko ryhmä osallistuu yhden henkilön 
piirtämiseen. Piirrettävä saa itse valita 
asentonsa. 

Jokainen työstää ääriviivoistaan 
Soturin puvun. Kuvaan liitetään 
itsessä olevia hyväksi koettuja 
ominaisuuksia ja sellaisia ominai-
suuksia, joita itsellään toivoisi olevan. 
Soturikuvan valmistamiseen käytetään 
väripapereita, väriliituja sekä kevyesti 
ohennettuja pullovärejä. 

Kuvaan voi liittää myös sanoja tai 
lauseita: manifesti, manaus, runo, 
rukous, josta saa voimaa tulevaisuu-
den haasteiden kohtaamiseen. Puvut 
esitellään toisille.

Lopuksi tehdään piirissä samu-
rai-huuto. Nostetaan hitaasti oikea 
käsi ylös. Yhtä aikaa lyödään käsi alas, 
ja samalla huudetaan kaikin voimin: 
HO!
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OMAKUVA-INSTALLAATIO  
ELI TILATEOS

installaatiot rakennetaan Oma-
kuva-prosessin aikana syntyneistä 
kuvallisista tuotoksista, mahdollisista 
teksteistä sekä jokaisen kotoa tuomas-
ta itselle tärkeästä esineestä. Lisäma-
teriaalina voidaan käyttää myös oman 
laukun sisältöä. 

Paikan valinnan merkitystä koros-
tetaan. Tilaa ajatellaan symbolisesti 

10. Heijastus
Millainen matka on ollut?

oman itsen heijastumana. Instal-
laation kautta muodostetaan kuva 
siitä, millainen kokee tällä hetkellä 
olevansa. Omakuvan rakentamiseen 
annetaan puoli tuntia aikaa. Tämän 
jälkeen installaationäyttely kävellään 
läpi. Kukin ryhmäläinen esittelee työn-
sä nimeämällä teoksen ja kertomalla 
siitä lyhyesti. 

28



Ryhmän päättäminen

jokainen ryhmäkerta päättyy, 
kuten on alkanutkin, piiriin. Ritu-
aalinomaiset alut ja päätökset ovat 
tärkeitä toistoja, jotka rakentavat 
turvallisuutta. Piiri on voimallinen 
asetelma: kaikki näkevät toisensa ja 
kontakti suljetaan tietoisesti. Jokainen 
lähtee ryhmästä omaan suuntaansa. 
Ollaan oltu hetki yhdessä jakaen omia 
kokemuksia toisille. Hetki piirissä on 
myös oivallinen tilanne tunnustella 
ryhmän tämänhetkistä tilaa ja käydä 
läpi taiteellisten harjoitteiden herättä-
miä tuntemuksia. 

PÄÄLLIMMÄINEN TUNNE
jokainen sanoo piirissä yhden sanan 
tämänhetkisestä fiiliksestä. Muut 
kuuntelevat. Käsissä kuljetettava näky-
mätön ”energiapallo” voi olla hyvä 
väline vuoron vaihtumiselle.

100 % TOTTA JA TÄRKEÄÄ
piiri. Keskikohta on 100 % ja piirin 
kehä 0 %. Kuka tahansa voi mennä 
sanomaan piirin keskelle, mikä asia 
on ollut itselle tänään 100 % totta ja 
tärkeää, liittyen ryhmäkertaan tai koko 
prosessiin. Toiset vastaavat keskellä 
olijalle lähestymällä häntä niin monta 
prosenttia kuin kokevat jakavansa 
saman ajatuksen. Kun kaikki ovat 
valinneet paikkansa, katsotaan miltä 
ympärillä näyttää. Näin saadaan tietoa 
koko ryhmän ajatuksista ja tuntemuk-
sista.

lopetusvaihe ei aina ole pelkästään 
iloinen juhla, ryhmän voi antaa myös 
surra. Ryhmällä on kenties tunne että 
”nythän tämä vasta alkaa”. Jotkut 
voivat kokea pettymystä siitä, että 
matka ei ollutkaan vastannut odo-
tuksia. Oivallukset, uudet tuttavuudet 
ja kenties jonkin uuden alku tuovat 
toisaalta iloa ja tyydytystä. Nuoren 
ymmärrys omasta tilanteesta ja 
tunteista on ehkä kirkastunut. Jotkut 
ehkä päättävät hakeutua terapiaan 
syventämään itsetuntemustaan. 
Jotkut innostuvat jatkamaan jossakin 
toisessa taideryhmässä. Joskus 
ryhmä haluaa jatkaa omatoimisena 
vertaisryhmänä. Omaehtoiseen, itse 
suunniteltuun toiminnan jatkamiseen 
voi kannustaa. 

Lopetusvaiheessa muistellaan 
prosessia sekä keskustellen että taide-
harjoitteiden avulla. Millainen tarina 
prosessista muodostuu, millainen 
omakuva? Ohjaajat tukevat erilaisten 
kertomusten kuulumista ryhmässä.

Lopetuksi kerätään myös palauttei-
ta ryhmäläisiltä anonyymisti. Palaut-
teita käytetään arviointimateriaalina. 
Arviointi on tärkeää toiminnan kehittä-
misessä. Myös työparit arvioivat omaa 
toimintaansa ohjaajina. Prosessi on 
voinut herättää paljon tunteita ja 
kysymyksiä. 
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omakuva n.y.t. on myös ohjaajalle prosessi, joka voi tuoda jotain 
itselle odottamatonta esiin. Ohjaaja voi pohtia sitä kuinka sitoutu-
nut itse on prosessiin. Millaisia valmiuksia on kohdata prosessissa 
esiin nousevia tunteita? Onko kiinnostunut siitä, mitä toisen 
mielessä liikkuu? Miten määrittelee itselleen ohjaajana onnistuneen 
prosessin? Onko valmis asettumaan ei-tietämisen tilaan? 

Ohjaaja hyötyy työnohjauksesta, joka tukee omaa jaksamista ja 
työssä kehittymistä. Ratkaisut jotka toimivat jossain, eivät välttä-
mättä ole sopivia toisaalla. Ohjaajan kannattaa harjoittaa kuuntele-
mista, omaa taiteellista ajatteluaan ja lisätä itsetuntemustaan. Tähän 
liittyy myös työparityöskentely. Työpari näkee ja kokee maailman 
ja prosessin eri tavoilla kuin itse. Kuinka suhtautua erimielisyyksiin 
mahdollisuutena oppia? Työparisuhteessa voi kehittyä täydentä-
mään ja tukemaan toista sekä ottamaan itse tukea vastaan. 

Omakuva N.Y.T. on tiivis prosessi, joten se täytyy suunnitella ja 
rajata tarkoin. Prosessi tutustuttaa nuoren mahdollisuuksiinsa 
tutkia keskeneräisyyttä, riskinottoa ja kontaktia toiseen taiteellisesti. 
Prosessin ydin on löytää voimaa ja iloa yhdessä tutkimisesta, 
sivuuttamatta elämän raskasta ja varjoisaa puolta. Taiteellisesti 
asetettujen elämän ilmiöiden tarkastelun kautta voi löytää musta-
valkoisen sijaan eri sävyjä, jotka rikastavat ja helpottavat matkaa 
kohti omanlaista aikuisuutta. Ohjaajat toimivat tässä myös peileinä 
nuorelle. Ei ole yhtä ainoaa tapaa olla aikuinen – eikä ole yhtä 
ainoaa tapaa olla ryhmän ohjaaja.

Jälkisanat ohjaajille
”Kokemus – pitkä tai lyhyt, pitkittäinen tai poikittainen – on 
kaiken avaamisen lähtökohta. Sitä kohti avaukset pyrkivät. 

Tässä tapahtumien ketjussa olemme itse välikappaleita. 
Emme avaa vain asiaa, menetelmää, tavoitetta tai  

tekniikkaa. Avaamme kokemuksen, kasvun, oivalluksen 
ja sivistymisen mahdollisuuksia. Hyvä olisi, jos avaajina 

tuntisimme polun.” Harri Hyyppä
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Omakuva N.Y.T., Luonnoskirja on kuvaus nuorille suunnatusta 
taiteellisen kasvuryhmän prosessimenetelmästä. Kirjanen on 
tarkoitettu tueksi ja inspiraatioksi sosiaali-, terveys-, taide- ja 
nuorisoalojen ryhmänohjaajille sekä näiden alojen välisiin yhteis-
projekteihin.

Omakuva N.Y.T. -ryhmämenetelmä on kehitetty FinFami Uusimaa 
ry:n MiMi-projektissa (Terve Mieli, mitä kuuluu? Hyvinvointia ja 
ilmaisun iloa! 2012–2015). RAY:n rahoittamassa projektissa on 
ohjattu nuorten kasvuryhmiä peruskouluissa, opiskeluterveyden-
huollossa sekä kohdennetun nuorisotyön hankkeissa. Tavoitteena 
on ollut kehittää uusia taidelähtöisiä työmalleja ennaltaehkäisevään 
mielenterveystyöhön. 

FinFami Uusimaa ry on omaisyhdistys, joka tarjoaa tietoa ja tukea, 
kun perheessä tai lähipiirissä on mielenterveyden ongelmia. Nuoret 
mielenterveysomaiset onkin huomioitu MiMi-projektin erityisenä 
kohderyhmänä. 

Kirjasen kirjoittajat, MiMi-projektissa työskennelleet Ursula Hallas 
(TeM) sekä Sanni Sihvola (TansM) ovat taiteen ammattilaisia, 
joiden erityisenä kiinnostuksen kohteena on ihmismielen tanssi, 
joka ilmenee suhteissa toisiin ihmisiin ja ympäröivään maailmaan. 

jatka tästä


