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Satujen avulla  

voi sijoittaa pelot- 
tavia tunteita satujen  

pahoihin  
hahmoihin.

f
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Olipa kerran  
kaukaisessa maassa

Taide on oiva väline sisäisen maailman 

sanoittamiseen. Sen avulla voi myös 

vahvistaa lapsen identiteettiä ja  

itsetuntoa. 

 ”K
aikki lapset tarvitsevat monimuotoisia kuulluksi ja näh-
dyksi tulemisen tapoja, jotta he pääsisivät kosketuksiin 
tunteidensa kanssa. Haavoittavissa oloissa varttuneiden 
lasten kohdalla se on erityisen tärkeää”, tutkija Päivi Kän-
känen toteaa.

Taidelähtöinen työskentely voi auttaa lasta lisäämään itsetuntemus-
taan tunteiden ja muistojen kautta. Lapsi voi myös löytää yhteyden 
ja ylpeyden omaan kulttuuriseen perimäänsä. Aikuisen tehtävänä on 
tarjota mahdollisuus asioiden käsittelyyn, jotta lapsella olisi tilaisuus 
”päästä sovintoon” historiansa kanssa. 

Taidelähtöinen toiminta saattaa tuottaa välillisiä terapeuttisia vai-
kutuksia, vaikka se ei olisikaan varsinaista terapiaa. Arjessa se voi hoi-
taa, lohduttaa, virkistää ja jopa parantaa. 

”Taide toimii kommunikaation ja vuorovaikutuksen vahvistajana 
etenkin niillä tunnealueilla, joilla kieli ei löydä luontevasti yhteyttä 
itseen tai muuhun maailmaan”, Känkänen opastaa.

Voimaa valokuvasta
”Valokuva auttaa tunteiden tunnistamisessa, lisää tunteiden ilmaisu-
kykyä sekä kykyä ja uskallusta tutustua omaan sisäiseen maailmaan. 
Valokuvan avulla voi löytää uusia puolia ja voimia itsestään”, psykote-
rapeutti ja adoptioäiti Eeva-Liisa Junnola-Nyströmin kertoo.

Adoptioperheiden Diagnoosittomat-hankettakin kehittämässä ol-
lut Junnola-Nyström on perehtynyt valokuvan ja sadunkerronnan te-
rapeuttiseen käyttöön. Hänen mukaansa valokuvaa voidaan käyttää 
osana pitkäkestoista psykoterapiaa tai työvälineenä ammattilaisten 
ohjaamissa valokuvaryhmissä. 

Terapiassa käytettävät kuvat voivat olla oma- tai perhekuvia. Myös 
symbolisten kuvien käyttö on tavallista. Kuvien avulla on mahdollista  
saada tunteet ja mielleyhtymät liikkeelle. 

Jos työskentelyyn yhdistetään omakuvat, kuvissa on mahdollista 
esiintyä juuri sellaisena kuin haluaa. Kuvissa voidaan hullutella ja heit
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Minun tarinani – silta  
menneestä nykyiseen

Riikka Ruth kiinnostui elämäntarinakirjasta vuosia 

sitten. ”Tuttavaperheen adoption myötä aloin poh-

tia sitä, miten adoptiolapsen identiteetti rakentuu, ja 

miten lapsen oman tarinan hahmottaminen auttaisi sii-

nä”, Ruth kertoo. Tästä kehkeytyi ajatus Minun tarinani 

-työkirjasta. 

Minun tarinani -työkirja auttaa lasta rakentamaan 

yhtenäistä kuvaa itsestään, omasta historiastaan ja ny-

kyisyydestä. Siihen kootaan tietoja, kuvia ja kertomuk-

sia lapselle tärkeistä aiheista, kuten synnyinmaasta, 

lastenkodista sekä uudesta kodista, perheestä, ystävis-

tä ja harrastuksista.

Elämäntarinatyöskentelyssä käsitellään lapsen 

elämänvaiheita monesta eri näkökulmasta. Lapsen his-

toriassa voi olla vaikeitakin aiheita, kuten syyt lapsen 

adoptioon ja hylkäämiseen tai lapsen mahdolliset eri-

tyistarpeet ja sairaudet. 

Aluksi lapsi koostaa kirjaa yhdessä vanhemman 

kanssa. Myöhemmin molemmat voivat työstää kirjaa 

itsenäisesti. Tarina saa jatkua eri kehitysvaiheissa ja 

elämän siirtymissä.

Lastensuojelun kentällä on käytössä erilaisia elä-

mäntarinakirjoja. Ne on usein suunnattu huostaan 

otettujen lapsien elämäntarinan työstämiseen tai aivan 

pienille lapsil-

le. Suomeen 

adoptoidaan 

yhä enemmän 

yli 5-vuotiaita 

ja kouluikäisiä 

lapsia. ”Heillä 

on enemmän 

elämänhistoriaa 

synnyinmaasta, 

jolloin taape-

roille tarkoitettu 

materiaali ei vält-

tämättä toimi”, 

Ruth toteaa. 

Työkirjaa on 

kehitetty Adop-

tioperheiden Lauantaiklubien taidetyöpajassa syksystä 

2013 lähtien, ja jatkossa pilottiprojektin tuloksia on 

tarkoitus hyödyntää Adoptioperheet ry:n tapahtumissa 

eri puolella Suomea. 

Tulevaisuudessa työkirjan mallisivuja voi tulostaa 

suomeksi ja ruotsiksi Adoptioperheet ry:n kotisivuilta.  

Jokainen voi rakentaa materiaalin pohjalta oman elä-

mäntarinakirjansa ja käyttää vapaasti luovuuttaan. 

Minun tarinani työkirja toimii luontevana siltana 

menneen ja nykyisen välillä.

täytyä. Joskus haluttu miljöö heijastetaan seinälle ja ku-
vattava astuu konkreettisesti kuvan maailmaan.

Kuvaa voidaan tarkastella erilaisten kysymysten avulla: 
mistä näkemästäsi pidät tai mitä kuvasta puuttuu? Lapsuu-
den eri vaiheiden kuvia tarkasteltaessa voi pohtia, millainen 
vauva kuvassa on ja miten bioäiti on hoitanut vauvaa vat-
sassa? Jos omia kuvia ei ole, apuna voidaan käyttää yhdes-
sä valittuja symbolisia voimakuvia lähtömaasta, ihmisistä 
tai tunnelmista. 

Otoksilla on voimia antava vaikutus, mutta väärin käy-
tettyinä ne voivat aiheuttaa jopa tuskaa. Tästä esimerkkinä 
on muun muassa nuorten nettikiusaaminen, jossa uhrista 
otetaan häpäiseviä kuvia.

Satujen maailma
Myös satujen avulla voi saada kosketuksen omiin tuntei-
siinsa ja ajatuksiinsa. 

”Sadut kuvaavat paljon lapsen sisäistä maailmaa. Kun 
lapsi pyytää aikuista lukemaan sadun, hän pyytää taval-
laan kertomaan jotakin itsestään”, Junnola-Nyström to-
teaa. 

Junnola-Nyström käyttää erityisesti perinteistä sadun-
kerrontaa, jossa tarinat tapahtuvat kaukaisessa ajassa ja 
paikassa, ei lähelläkään omia kotinurkkia. Hyvä on hyvä 
ja paha on paha. Fantasia ja todellisuus ovat selvästi ero-
tettavissa, mutta samalla ne ovat vuorovaikutuksessa kes-
kenään – molemmat yhtä tärkeinä lapsen sisäisen maail-
man kehittymiselle.

Sadut ovat väline lapsen sisäisen maailman sanoittami-
seen. Niiden avulla voi ulkoistaa sisäisiä paineita tai sijoit-
taa pelottavia ajatuksia ja tunteita satujen pahoihin hah-
moihin. Lapsen psyykkiselle kehitykselle onkin tärkeää 
kohdata myös tuskallisia tosiasioita. 

Junnola-Nyströmin mielestä sadut eivät itsessään ai-
heuta pelkotiloja.  ”Pelot tulevat jostain lapsen sisältä. Ai-
kuisen pitäisi olla utelias lapsen sisäiselle maailmalle ja 
sanoittaa sitä yhdessä lapsen kanssa.” 

Lapsi käyttää sadusta ne asiat, joita hän kulloinkin tar-
vitsee omaan kehittymiseensä. Sadun onnellinen loppu ja 
pahan saama palkka antavat toivoa tulevaisuuteen.

”Lapsi saa ajatuksen, että hän voi selvitä näiden vaikei-
den ja ahdistavien ajatusten ja tunteiden kanssa. Jos lapsi 
ei pysty katsomaan toiveikkaana tulevaisuuteen, hänen 
kehityksensä pysähtyy.”

Matkat mielikuvitusmaailmaan vahvistavat todellisuus-
tajua ja auttavat toipumaan todellisuuden pettymyksistä 
ja vaatimuksista. Sadun maailmassa toiveet toteutetaan ja 
tarpeet tyydytetään. Kuten Junnola-Nyströmin poika neli-
vuotiaana totesi: ”Siellä voi tehdä kaikkea.”

Satujen lukeminen sylikkäin täyttää myös lapsen lä-
heisyydenkaipuuta. Tarinat kehittävät kieltä ja antavat 
viestin, että aikuinen hyväksyy lapsen sisäisen maailman.  
Lapsi pystyy paremmin rakentamaan omaa tarinaansa ja 
identiteettiään. Kenties niin, että yhteinen tarina voidaan 
päättää perinteisesti: ”Ja he elivät onnellisina elämänsä 
loppuun saakka!” 

Riikka opastaa kirjan tekemisessä.
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Bollywood-tanssi

Tanssi on yksi vanhimmista itseilmaisumuodois-

ta. Siinä näytetään tunteita oman kehon avulla.

Tanssiessa lapsi voi hahmottaa oman varta-

lonsa ääriviivat ja oppii hallitsemaan kehoaan. 

Oman kehon tunteminen lisää empatiaa muita 

ihmisiä kohtaan. Esiintymistilanteet antavat 

onnistumisen tunteita ja päästävät turvallisesti 

kohtaamaan omia pelkoja. Samalla identiteetti ja 

itseluottamus vahvistuvat.

Bollywood- tanssi astui Titia Schuurma-

nin perheen elämään adoption myötä.  Tans-

sissa liikutaan intialaisen elokuvamusiikin ja 

 koreografioiden tahtiin. Adoptio-pojan lastenko-

dissa oli tanssittu paljon ja harrastusta oli helppo 

jatkaa Suomessakin.

Etenkin vanhempana Suomeen tulleen lapsen 

identiteetille on tärkeää, että kosketus lähtökult-

tuuriin pysyy uudessa kotimaassa. Schuurma-

nin mielestä tanssi onkin pitänyt intialaisuuden 

luontevasti osana lapsen elämää. Lisäksi tunneilla 

poika tapaa lapsuudenystäviään.

Harrastuksessa viehättää myös värikkyys ja 

”blingbling”. Intialaisissa juhlissa ja esityksissä  

pojatkin pukeutuvat vaatteisiin, jollaisiin suoma-

laisissa kaupoissa ei taatusti törmää!

Teatteria ja pianonsoittoa

Marikki Vasantola, 16, on varsinainen teho-

pakkaus! Hän kulkee päivittäin linja- autolla 

Palojoelta Helsinkiin Kallion ilmaisutaidon lukioon, 

harrastaa kiipeilyä, pianonsoittoa, toimintaa seura-

kunnan kerhoissa ja leireillä ja teatteria Q- teatterin 

nuorten ryhmässä useana päivänä viikossa.

Teatteria Vasantola on harrastanut 9- vuotiaasta 

asti. ”Aloin harrastaa sitä, kun halusin jotenkin il-

maista itseäni. Näyttelemisessä sai tehdä kehollaan 

eikä tarvinnut sanoja.”

Harrastukset auttavat ja rauhoittavat, kun olo 

on uupunut tai mieli maassa. ”Hankalat ajatukset 

voi työntää sivuun ja palata niihin, kun mieli on 

vahvempi. Saa ulos tunteita, jotka eivät muuten 

helposti tulisi. Ei pidä luovuttaa ellei heti onnistu. 

Tuntuu mahtavalta, kun onnistuu jossakin ja saa 

hyvää palautetta!”

Harrastusten myötä rohkeus ja itsetunto ovat 

kasvaneet. ”Olen aina ollut aika vilkas ja ulospäin 

suuntautunut. Mutta kun olen ollut tosi pieni ja vä-

hän erinäköinen, on tuntunut hyvältä näyttää, että 

minäkin osaan, vaikkei olekaan ihan samoja lähtö-

kohtia kuin muilla.”

Vasantola kannustaa ilmaisemaan itseään roh-

keasti: ”Sä oot sä, etkä voi olla mikään muu!”

f 
Sadun  

onnellinen loppu  
ja pahan saama palkka 

antavat toivoa  
tulevaisuuteen.

f

Esiintymistilanteet 

antavat onnistu-

misen tunteita ja 

päästävät turvalli-

sesti kohtaamaan 

omia pelkoja.
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