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ABSTRACT
This Master’s Thesis studies the stories of mothers who used empowering photography as a method of treatment at the A-Clinic rehabilitation services. Their stories are about their childhood, their life, and their
dreams as women and mothers. The study also examines how the mothers feel empowered by this photography-based method.
The study includes a theoretical and an empirical portion. In the theoretical portion, I examine Paulo Freire’s
theory and the empowerment theory. In addition, the theoretical portion includes a brief overview on the use
of artistic methods in social work, focussing on the significance of using empowering photography as a tool
in social work. To close the theoretical study, I elaborate social services among marginal groups, and especially the distinctive qualities in social work with women.
As is characteristic of action research, my material is varied. I collected my primary material from the stories
of five mothers who took part in group sessions; I recorded the mothers’ workshop discussions, observed the
mothers and kept a field diary. The A-Clinic’s mother clients were sent invitation letters to the group sessions. A total of six workshops were held during the summer of 2015. The workshop topics were the mothers’ childhood experiences, their different personality traits, the important matters in life, womanhood, motherhood, life’s lights and shadows, and their dreams of the future. In addition, the workshops dealt with the
mothers’ feelings of empowerment. To tackle the workshop topics, the mothers first took photographs according to various themes, which I enlarged for the workshop. We then used the photographs to delve into
the topics. With four mothers, I also did a one-on-one photography project.
I use narrative analysis to approach my material; based on the key points of the mothers’ stories, I construct a
whole new story.
My study answers the question: what kinds of life stories the women clients of the A-Clinic share, and how
they felt empowered during the group sessions. What was remarkable about the women's stories was how
they, without being aware of it, produced a form of counter-discourse to the image of womanhood and motherhood usually associated with female treatment facility clients. Hearing the mothers’ diverse stories enabled
one repressed and suppressed social group to have their voices heard and provided better understanding of
their position. The mothers had various subjective experiences of empowerment. They felt that they gained
more energy, planned their lives better and dreamt of many things concerning the future. The mothers also
felt that they could be more lenient towards themselves, that their self-confidence and self-respect had increased, and that self-destructive thoughts had decreased. All of the women agreed on the importance of
sharing their similar experiences with other women. They were of the opinion that social services and child
protection services should offer more group activities, especially groups aimed at women and mothers.
Key words: empowering photography, narrativity, empowerment, Paulo Freire, social work in marginal
groups, particularity of women
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JOHDANTO
Tässä pro gradu -tutkimuksessa tarkastelen toimintatutkimuksen avulla A-klinikalla asiakkaana olevien äitien kertomuksia heidän elämästään, unelmistaan, valoistaan ja varjoistaan.
Tutkimuksen lähtökohtana on ajatus siitä, miten toimintatutkimuksen ja siihen sovelletun
etnografisen tutkimusotteen avulla voidaan tutkia A-klinikan asiakkuudessa olevien äitien
tarinoita heidän omasta elämäntilanteestaan, äitien kokemasta ryhmätoiminnan merkityksestä sekä mahdollisesta voimaantumisesta. Tutkimusmenetelmänä käytän voimauttavan
valokuvan menetelmää.
Pohtiessani tutkimuksen aihetta perehdyin Jane Addamsin työhön liittyvään kirjallisuuteen.
Yhdysvaltalainen Addams perusti vuonna 1889 Chicagoon Hull House -nimisen setlementin. Tämän asiakaslähtöisyyteen perustuvan setlementtiliikkeen ajatus oli, että ihmiset
eivät olleet syypäitä itse tilanteeseensa, vaan epäinhimilliset olosuhteet ja yhteiskunnan rakenteet aiheuttivat heille ongelmia. Addamsin ajatus oli, että setlementtityössä työskentelevät sosiaalityöntekijät ja taiteilijat lähestyisivät asiakkaiden arkea mahdollisimman laajaalaisesti ja toiminnallisesti. Addams työntekijöineen pyrki olemaan mahdollisimman paljon asiakkaiden kanssa läheisessä vuorovaikutuksessa, ja nimenomaan fyysinen läsnäolo
apua tarvitsevien ihmisten keskuudessa mahdollisti omanlaisen tiedontuotannon. (Toikko
2002, 275–276.) Niemelän (2009, 228) mukaan toiminnallisuutta ja osallisuutta korostavalla sosiaalityöllä on pitkä perinne ja Addamsia voidaan pitää yhteisöllisen ja toiminnallisen
työotteen kehittäjänä sosiaalityössä. Addamsin ajatus tiedonmuodostuksesta olikin se, että
”ainoastaan elettyä voi ymmärtää ja tulkita” (Roivainen 2004). Addamsin työtä miettiessäni aloin kiinnostua mahdollisuudesta tehdä tutkimukseni A-klinikan asiakkaana olevien äitien ryhmää ohjaten ja itse siihen osallistuen.
Sosiaalityön tarkoituksena on vähentää sosiaalisia ongelmia ja auttaa yksilöä hallitsemaan
omaa elämäänsä paremmin. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää sekä yksilö- että ryhmätyötä. Tällä hetkellä sosiaalityöntekijät työskentelevät yleisimmin toimistoissa, erilaisissa
neuvotteluissa ja asiakkaan kotona. Arkisessa sosiaalityössä ryhmätoiminnan käyttäminen
työvälineenä on vielä melko harvinaista. Koen itse, että ryhmätoiminnan kehittäminen ja
tätä kautta yhteisöllisen vertaistuen mahdollistaminen toisi arkiseen sosiaalityöhön uuden
työmenetelmän.
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Aikaisemmalta koulutukseltani olen terveydenhoitaja ja olen työskennellyt yli kaksikymmentä vuotta äitiysneuvolassa lasta odottavia äitejä ja perheitä ohjaten. Perhevalmennusryhmien ja erilaisten terveyskasvatukseen liittyvien ryhmien ohjaus on tullut minulle työni
kautta tutuksi ja olen innostunut kehittämään myös sosiaalityöhön soveltuvaa ryhmätoimintaa. Tämän vuoksi minulle oli luontevaa toteuttaa tutkimukseni ryhmää ohjaten ja siihen itse osallistuen.
Tutkimukseni strategisena otteena ja metodina on toimintatutkimus, jossa on etnografisia
piirteitä, sillä se mielestäni sopii parhaiten aineistoni kokoamiseen. Toteutan tutkimukseni
siten, että kokoan A-klinikalla asioivien äitien ryhmän, joka kokoontuu kesän 2015 aikana
tietyn teeman ympärille yhteensä kuusi kertaa. Tutkimuksen empiirisen aineiston kerään
nauhoittamalla kuuden työpajan keskustelut, havainnoimalla ryhmän toimintaa sekä kenttäpäiväkirjan avulla.
Tutkimukseni teoreettinen viitekehys muodostuu useammasta osiosta. Paulo Freiren (19211997) sorrettujen pedagogiikka -teoria sekä voimaantumisteoria muodostavat teoreettisen
viitekehyksen ytimen. Lisäksi teoreettisessa osuudessa avaan taiteellisten menetelmien
käyttöä sosiaalityössä sekä erityisesti voimauttavan valokuvan menetelmää. Tutkimuksessani tarkastelen myös sosiaalityötä marginaaliryhmissä ja naisten kanssa tehtävän sosiaalityön erityisyyttä.
Paulo Freire on tunnettu teoreetikko lähinnä kasvatustieteen ja opetuksen kehittämisen alueella. Sosiaalityössä Freiren teoriaa on käytetty verrattain vähän. Hänen klassikoksi muodostuneen Sorrettujen pedagogiikka -teorian keskeinen filosofia sopii kuitenkin erinomaisesti sosiaalityön arvoihin ja periaatteisiin. Freiren teorian ideologinen ydinsanoma on siinä, että kun kohtaamme toisemme arvokkaina, tunnemme aitoa myötätuntoa ja ihmisrakkautta, niin voimme muuttaa maailmaa oikeudenmukaisemmaksi, inhimillisemmäksi ja
tasa-arvoisemmaksi. (Freire 1972, 60–65.)
Oman tutkimukseni aineisto koostuu äideistä, joilla on päihdeongelma – ja jotka sen vuoksi ovat ajautuneet yhteiskunnan marginaaliin. Freire ajattelee, että ihminen on keskeneräinen, mutta hänellä on halu täydellisyyteen. Yhteiskunnan riiston, väkivallan ja sorron
vuoksi tämä ihmisen kasvu voi lähteä kuitenkin väärään suuntaan. (Freire 1972, 100–101,
114.)
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Äitiyteen liitetään lukemattomia mielikuvia, odotuksia ja stereotypioita. Lukuisissa oppikirjoissa ja tutkimuksissa pohditaan äidin ja lapsen välisen vuorovaikutuksen merkitystä lähes tärkeimpänä lapsen psyykkisen hyvinvoinnin edellytyksenä. Äitejä, jotka kärsivät päihdeongelmasta on joskus hyvin vaikea sosiaalityön ammattilaisenkin kohdata tai ymmärtää.
Sosiaalityössä on paljon helpompi puhua lapsiperheiden puolesta tai vanhusten kaltoinkohtelusta, kuin asettua päihdeongelmaisen äidin puolestapuhujaksi.
Sovellan sorrettujen pedagogiikan teoriaa tutkielmaani, koska mielestäni sosiaalityössä on
tärkeää pyrkiä poistamaan yhteiskunnassa yhä edelleen voimassa olevia sortavia elementtejä. Työskentelen tällä hetkellä itse lastensuojelun sosiaalityöntekijänä ja mielestäni yhä
edelleen lastensuojelutyössä on näkyvillä tiettyjä nimenomaan äitiyteen ja naiseuteen liittyviä myyttejä, joita tulee tehdä näkyviksi ja joita on hyvä pohtia. Sosiaalityössä tulee miettiä
erilaisia tapoja työskennellä niiden äitien kanssa, jotka eivät toteuta äitiyttään perinteisellä
tavalla. Aino Hannulan (2000) mukaan Freiren teoria korostaa sitä, että kaikilla ihmisillä
tulee olla oikeus saada äänensä kuuluville ja vaikuttaa omaan elämäänsä. Sorrettujen pedagogiikka -teorian ajatuksena on nimenomaan ”äänen löytäminen hiljaisuudelle”. (emt.,
143.) Sosiaalityössä on tärkeää kuunnella asiakasta ja pyrkiä avoimeen ja rehelliseen dialogiin. Kuuntelemalla asiakasta ymmärrys ja dialogisuus lisääntyvät.
Tutkimuksessa käytän Miina Savolaisen kehittämää voimauttavan valokuvan menetelmää,
jonka avulla parannetaan vuorovaikutusta, kohdataan asiakas tasavertaisesti ja saadaan uudenlaista tietoa ja näkökulmaa työhön. Menetelmän ydinsanoma on asiakkaan rakastavassa, dialogisessa kohtaamisessa ja menetelmässä pyritään yksilön omakohtaiseen voimaantumiseen.
Ihmisen voimaantuessa hän kykenee myös valtaistumaan. Voimaantuminen on ihmisen
henkilökohtainen prosessi, joka on yhteydessä ihmisen hyvinvointiin. Tämä sisäinen voimantunne, empowerment, tarkoittaa ihmisen omien, sisäisten voimavarojen ja kasvua ja
luovuuden vapauttavaa tunnetta. (Siitonen 1999, 61.) Liisa Hokkanen (2014) puolestaan
korostaa, että voimaantuminen on yksilöllinen prosessi, jossa ihmisen saa uutta energiaa.
Valtaistuminen puolestaan on ihmisen kykyä ottaa osaa myös yhteiskunnallisiin epäkohtiin. (emt., 334.)
A-klinikalla asioivat äidit ovat monesti kokeneet suuria pettymyksiä, hylkäämisen kokemuksia ja suurta surua. Näitä äitejä ei aina ole katsottu arvostavasti ja rakastavasti.
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Olen itse opiskellut viime vuoden Miina Savolaisen voimauttavan valokuvauksen perusteet
-kurssilla ja kurssin innoittamana halusin tarjota A-klinikalla asioiville äideille valokuviin
ja valokuvaukseen perustuvaa toimintaa. Se, minkä vuoksi halusin tehdä tutkimukseni nimenomaan äitien kanssa, johtunee äitiysneuvolan terveydenhoitajan taustastani ja siitä, että
olen itse kuuden lapsen äiti. Naiseus ja äitiys ovat aina olleet itseäni kiehtovia aiheita.
Tutkimukseni toteutuksessa on viitteitä etnografisesta tutkimusotteesta. Etnografisessa tutkimuksessa tutkija viettää paljon aikaa tutkittavien seurassa ja seuraa hyvin läheltä heidän
elämäänsä, havainnoi ja kuuntelee tutkittavien tarinaa. Tutkimuksen aion suorittaa siten,
että yhdessä A-klinikan työntekijöiden kanssa kutsumme äitejä mukaan ryhmätoimintaan,
jossa pääteemana on voimauttava valokuvaus. Kutsu jaetaan kaikille A-klinikalla asioiville
äideille. Ryhmän on tarkoitus kokoontua kesän 2015 aikana yhteensä kuusi kertaa. Näiden
työpajojen aikana keskustelemme seuraavista teemoista: ”lapsuus”, ”omat erilaiset puoleni”, ”elämän tärkeät asiat”, ”naiseus”, ”äitiys”, ”valot ja varjot elämässä”, ”unelmat” ja
”oma tarinani”. Tarkoituksena on, että ryhmässä mukana olevat äidit ottavat valokuvia etukäteen näihin teemoihin liittyen. Aineistoni kokoan nauhoittamalla työpajojen keskustelut,
havainnoimalla äitejä ja kenttäpäiväkirjani avulla. Työpajan nauhoitukset tulen litteroimaan siten, etten niinkään kiinnitä huomiota tarkkojen yksityiskohtien kirjaamiseen, vaan
pääpaino on asiasisällössä. Aineiston analyysin teen narratiivisen analyysin avulla.
Tutkimukseni etenee seuraavasti: Ensimmäisessä luvussa kerron tutkimuksen lähtökohdista ja metodista. Luku kaksi käsittelee tutkimuksen teoreettista viitekehystä. Teoreettisessa
viitekehyksessä käsittelen Freiren sorrettujen pedagogiikka -teoriaa sekä voimaantumisteoriaa. Teoriaosuuteen kuuluu myös pieni katsaus taiteellisten menetelmien käytöstä sosiaalityössä. Teoriaosuudessa kerron lisäksi voimaannuttavan valokuvan menetelmästä ja sen
käytöstä sosiaalityössä. Luvussa kolme pyrin tarkastelemaan sosiaalityötä marginaalityönä
ja naisten parissa tehtävän sosiaalityön erityisyyttä. Tutkimuksen toteutuksesta ja aineiston
kokoamisesta kerron luvussa neljä ja aineiston analyysistä ja tutkimustuloksista luvussa
viisi. Tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä tarkastelen luvussa kuusi. Viimeisessä luvussa seitsemän pohdin tutkimukseni onnistumista ja sen keskeisiä tuloksia sekä esittelen
tutkimuksen yhteenvedon ja jatkotutkimusehdotukset.
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1 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHTA JA TOTEUTTAMINEN
1.1 Tutkimuksen lähtökohta ja tehtävät
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten toiminnallisen ryhmätoiminnan avulla voidaan kohdata ja kuunnella sosiaalityön asiakkaina olevien äitien tarinoita heidän omasta
elämästään. Tarkoituksena on palvella myös sosiaalityön ryhmätoiminnan ammatillista kehittämistä. Tutkimusaineistona toimii äitien ryhmä, johon itse osallistun toimijana ja ryhmän vetäjänä.
Tutkimuksellani on toiminnallinen, tiedollinen ja menetelmällinen tavoite. Toiminnallisena
eli praktisena tavoitteena on tarjota A-klinikalla asioiville naisille ja äideille ryhmässä tapahtuvaa, mukavaa toimintaa, vertaistukea ja yhteisöllisyyttä ja tarkastella sitä, mikä on
ryhmätoiminnan mahdollisuus sosiaalityössä. Lisäksi tavoitteena on lisätä äitien itsetuntemusta, itsetuntoa ja arvostusta omaa ja toisten äitien naiseutta ja äitiyttä kohtaan ja saada
näin aikaan äitien subjektiivista voimaantumisen kokemusta. Henkilökohtainen tavoitteeni
on lisätä ymmärrystäni yhteisöllisyyden ja voimaannuttavan valokuvauksen merkityksestä
sekä ryhmätoiminnan mahdollisuuksista sosiaalityöntekijän arkityössä. Tutkimuksellisesta
näkökulmasta teoreettisena tavoitteena on tuottaa tietoa A-klinikalla asiakkaina olevien äitien elämäntilanteesta, tulevaisuuden odotuksista ja mahdollisesta voimaantumisesta.
Tutkimusprosessin aikana toivon voivani myös arvioida kriittisesti työtäni ryhmänohjaajana sekä reflektoida uutta informaatiota aikaisemmin opittuun tietoon ja näin lisätä ammatillisuuttani, asiantuntijuuttani ja ammatti-identiteettiäni valmistuvana sosiaalityöntekijänä.
Tutkimuksen lähtökohtana ja menetelmällisenä tavoitteena on ajatus siitä, miten toimintatutkimuksen ja siihen liittyvän voimaannuttavan valokuvausmenetelmän avulla voidaan
tutkia A-klinikan asiakkuudessa olevien äitien tarinoita heidän omasta elämäntilanteestaan,
äitien ryhmätoiminnan merkityksestä sekä mahdollisesta voimaantumisesta. Lisäksi toimintatutkimuksessa korostuvat refleksiivisyys, muutosinterventio, yhteisöllisyys, demokratia ja emansipaatio.
Tutkimukseni tarkoituksena on voimaantumisen kautta myös mahdollistaa äitejä valtaistumaan ja osallistumaan omiin ja yhteiskunnan päätöksiin laajemminkin. Tutkimukseni sidon
teoreettisesti Paulo Freiren sorrettujen pedagogiikka -teoriaan, joka sopii mainiosti toimintatutkimuksen ja sosiaalityön ajatukseen ihmisten elämäntilanteen parantamisesta.
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Tutkimuksella haluan selvittää, mitä A-klinikalla asioivat äidit kertovat elämäntilanteestaan, unelmistaan ja tulevaisuudestaan ja miten A-klinikalla asiakkaana olevien äitien toiminnallinen ryhmä mahdollisesti voimaantuu valokuvausmenetelmän avulla. Lisäksi haluan selvittää, miten tällaista luovaa menetelmää ja yleensä ryhmätoimintaa voidaan tavallisessa sosiaalityön arjessa käyttää ja miten se siinä toimii. Näitä tutkimustavoitteita lähestyn
seuraavien kysymysten avulla:
– Millaisia tarinoita äidit kertovat valokuvien avulla elämästään, tulevaisuudestaan, unelmistaan naisena ja äitinä?
– Millainen merkitys äitien mielestä voimaannuttavan valokuvan menetelmällä ja ryhmätoiminnalla on voimaannuttaa äitejä, joilla on päihdeongelma?
– Miten äitien mielestä ryhmätoiminta sopii sosiaalityön toimintaan?

1.2 Toimintatutkimus tutkimusmenetelmänä
Tutkimukseni on toimintatutkimus, jonka tutkimusotteena sovellan etnografista tutkimusotetta. Tässä luvussa määrittelen toimintatutkimusta tarkemmin sekä perustelen, miksi valitsen tutkimukseni metodiksi toimintatutkimuksen. Tässä luvussa tarkoitukseni on myös
perustella etnografisen tutkimusotteen merkitystä tutkimukselle.
Toimintatutkimuksen varsinaisen kehittäjän, Kurt Lewinin (1946, 34) mukaan: ”tutkimus
ei saa olla pelkkiä pölyisiä paperikasoja yliopistoilla”, vaan hänen mielestään tutkimuksen
tulee tapahtua ihmisten parissa heidän arkisessa elämässään. Tämä Lewinin ajatus innoitti
minua suuntaamaan pro gradu -tutkimuksen nimenomaan toiminnalliseen suuntaan ja sosiaalipalveluita käyttävien ihmisten todelliseen elämään.
Varsinaisen toimintatutkimuksen alkujuuret ajoittuvat John Deweyn ajatuksiin toiminnan
ja teorian yhdistämisestä. Deweyn (1929) teos The quest of certainity korostaa ajattelun
reflektiivisyyttä toimintatutkimuksen lähtökohtana ja kritisoi sitä, että tieto ja toiminta on
yhteiskuntatieteessä usein erotettu toisistaan.
Deweyn kirjoituksissa ei kuitenkaan sanaa ”toimintatutkimus” koskaan mainittu, vaikka
sen ideat olivatkin kirjoituksissa nähtävissä.
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Lukiessani Sanna Ryynäsen ja Juha Suorannan kirjaa Taisteleva tutkimus (2014) vahvistui
ajatukseni siitä, että haluan tehdä tutkimukseni nimenomaan toimintatutkimuksena, jossa
on kuitenkin vahvasti mukana etnografisia piirteitä.
Suorannan ja Ryynäsen (2014) mukaan toimintatutkimus ei saa kapeutua vain pelkäksi
tiedonkeruuksi ja ongelmanratkaisun välineeksi, vaan sen perimmäinen tarkoitus on nimenomaan pyrkiä toteuttamaan Deweyn luomaa ajatusta siitä, että tiedon ja toiminnan tulee yhdistyä ja että toimintatutkimuksen tulee muuttaa edes jollakin tavalla todellisuutta.
Toimintatutkimuksen kunnianhimoisena tavoitteena on yksittäisen ihmisen, yhteisöjen ja
koko maailman ekosysteemin muuttaminen parempaan suuntaan.(emt., 196–197.) Omassa
tutkimuksessani tarkoitukseni on pyrkiä voimaannuttamaan äitejä tämän menetelmän avulla ja siten pieneltä osin ehkä muuttaa heidän arkista todellisuuttaan.
Hannu Heikkisen ja Jyrki Jyrkämän (2001) mukaan Australiassa, Deakinin yliopistossa, on
erityisesti kehitetty toimintatutkimusta kriittiseen ja refleksiiviseen suuntaan. Australian
koulukunnan tunnetuimmat hahmot ovat Wilfred Carr ja Stephen Kemmis ja heidän pääteoksensa Becoming critical (1986) on nimetty toimintatutkimuksen klassikoksi.( emt., 131.)
Carr ja Kemmis jakavat toimintatutkimuksen kolmeen eri tyyppiin: tekniseen, praktiseen ja
kasvatukselliseen eli kriittiseen toimintatutkimukseen. Tekninen toimintatutkimus pyrkii
mahdollisimman suureen tehokkuuden maksimointiin ja praktinen toimintatutkimus korostaa puolestaan tutkimukseen osallistuvien oman ymmärryksen lisääntymistä heidän omasta
tilanteestaan ja tilanteeseen vaikuttaneista tekijöistä. Kasvatuksellinen tai kriittinen toimintatutkimustyyppi pyrkii lisäämään osallistujien emansipaatiota eli vapautumista aikaisemmista ajattelutavoista ja oletuksista. Becoming critical -teos korostaa nimenomaan yksilön
vapautumista (emancipation) sekä valtaistumisen (empowerment) ja osallistumisen (participatory action research) merkitystä. (Carr & Kemmis, 131–134.)
Tarkoitukseni on tässä tutkimuksessa korostaa sekä tutkimuksen praktisuutta että sen kriittisyyttä. Tarkoitukseni on lisätä tutkimukseen osallistuvien äitien ymmärrystä heidän
omasta elämästään ja niistä tekijöistä, jotka ovat vaikuttaneet tämän elämäntilanteen syntymiseen.
Lisäksi kasvatuksellisena tai kriittisenä tavoitteena on vapauttaa äidit entisistä ajatusmalleista ja voimauttavan valokuvan menetelmän avulla lisätä heidän elämänhallintaansa.

13

Voimauttavan valokuvan menetelmän tarkoituksena on myös pyrkiä vaikuttamaan siihen,
että äidit näkevät itsensä arvokkaina, tärkeinä ja ainutlaatuisina.
Tutkimukseni teoriataustana käytän Paulo Freiren sorrettujen pedagogiikka -teoriaa, joka
korostaa yksilön vapautumista alistamisen ja sorron kulttuurista sekä yksilön voimaantumista ja valtaistumista. Heikkisen ja Jyrkämän (2001) mukaan Kemmis (1994) katsoo, että
Englannissa ja Yhdysvalloissa toimintatutkimus painottaa yksilön itsereflektiivistä toimintaa, kun taas Paulo Freiren vaikutus Etelä-Amerikassa korostaa enemmän yhteisöllisyyden
merkitystä sekä toiminnan kriittistä ja emansipatorista eli vapauttavaa luonnetta. (emt.,
146.) Tässä tutkimuksessa teoreettinen painatus on sekä freirelaisessa, yksilön voimaantumista korostavassa sanomassa että yksilön itsereflektiivisyyttä korostavassa ajatuksessa.
Stephen Kemmisin ja Mervyn Wilkinsonin (1998) mukaan todellisuutta tutkitaan, jotta sitä
voidaan muuttaa. He korostavat toimintatutkimuksessa olevan tärkeää sen, että ihminen
itse kohtaa oman todellisuutensa ja kykenee sitä kautta tekemään tarvittavia muutoksia.(emt., 21.) Toimintatutkimuksen muutosta ja sosiaalisten tilanteiden ymmärtämistä korostivat myös David ja Julia Jary (1991, 5). Oman tutkimukseni lähtökohta on tutkimukseen osallistuvien äitien äänen kuuleminen ja äitien mahdollinen voimaantuminen. Tutkimuksen ja siihen liittyvä sosiaalisen toiminnan aikana mahdolliset voimaantumisen kokemukset voivat muuttaa äitien elämää ja suuntaa.
Heikkisen ja Jyrkämän mukaan (2001, 135) Kemmis ja Robin McTaggart korostavat toimintatutkimuksen yhteisöllisyyttä, muutosta ja itsereflektiivisyyttä. Heikkisen ja Jyrkämän
mielestä toimintatutkimuksen keskeisenä piirteenä on pyrkimys refleksiiviseen ajatteluun
ja sen avulla toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Reflektiivisyys tarkoittaa sitä, että ihminen pyrkii irtaantumaan konkreettisesta tilanteesta ja ajattelee itseään subjektina, kokevana
ja tajuavana olentona siten, että kykenee näkemään oman toimintansa toisesta näkökulmasta ”ylimääräisellä silmällä”.
Toimintatutkimuksessa tarkoituksena on kehittää nimenomaan käytännön toimintaa, pohtia
sitä uudesta näkökulmasta ja kehittää toimintaa jälleen uuden näkemyksen valossa. Näiden
syklisten prosessien kautta muodostuu toimintatutkimuksen spiraali.(emt., 138–139.)
Myös Elizabeth Hart ja Meg Bond (1995, 37–38) korostavat toimintatutkimuksessa muutosta ja toiminnan spiraalinomaista kehittymistä.

14

Toimintatutkimuksen tarkoituksena on edistää ja kehittää toimintaa, mutta näiden muutoten ei tarvitse olla isoja ja mittavia, vaan muutos ja kehitys voi tapahtua pienin, hyvin huomaamattomin ajattelun ja toiminnan muutoksina. Onkin hyvä pohtia toimintatutkimuksen
jälkeen sitä, onko siihen osallistuneiden elämä jollakin tavalla parempaa ja tyydyttävämpää
kuin ennen. (Heikkinen & Jyrkämä 2001, 144.)
Kuvioissa 1 ja 2 on kuvattu toimintatutkimuksen monimuotoista spiraalisuutta.

Kuvio 1. Toimintatutkimuksen spiraali Heikkisen ja Jyrkämän (2001, 139) mukaan.

Kuten kuvio 1 osoittaa, toimintatutkimuksen tarkoituksena on mennä eteenpäin ja kehittyä.
Suunnitelman jälkeen tapahtuvan toiminnan reflektointi parantaa suunnitelmaa ja toimintaa
ja näin toiminta kehittyy. Todellisuudessa näin selkeästi toimintatutkimus ei kuitenkaan
aina etene. (Heikkinen & Jyrkämä 2001, 139–140.)

Kuvio 2. Toimintatutkimusspiraali ja sivuspiraalit Heikkisen ja Jyrkämän (2001, 140) mukaan.
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Kuvio 2 osoittaa, miten toimintatutkimuksen aikana tutkija voi löytää itsensä tilanteista,
joihin ei ole osannut varautua. Heikkinen ja Jyrkämä (2001, 140) korostavatkin, että toimintatutkimuksen aikana prosessin luonne voi muuttua ja tutkimuksen painopiste voi myös
muuttua ja laajentua.
Toimintatutkimuksella on siis kaksi tehtävää: sekä toiminnan tutkiminen, että sen samanaikainen kehittäminen. Toimintatutkimuksessa korostuu jatkuva prosessimainen oppiminen
ja kehittäminen. Omassa tutkimuksessani pyrin olemaan läheisesti mukana toiminnassa.
Näin tutkimuksessa toteutuvat mielestäni toimintatutkimukselle olennainen käytännönläheisyys, toiminnan tutkiminen ja sen kehittäminen.
Toimintatutkimus soveltui mielestäni A-klinikalla asiakkuudessa olevien äitien voimaannuttavaan ryhmätoimintaan, koska toimintatutkimuksesta puhuttaessa toiminnalla ei tarkoiteta mitä tahansa toimintaa, vaan nimenomaan sosiaalista ja käytännöllistä toimintaa. Lisäksi toimintatutkimus (Heikkinen 2007, 196) ei ole varsinainen selkeä tutkimusmetodi,
vaan pikemmin tutkimusstrateginen lähestymistapa, joka voi käyttää välineenään erilaisia
tutkimusmenetelmiä.
Toimintatutkimusta voidaan pohtia (Heikkinen & Jyrkämä 2001, 137) myös laajana kansalaisliikkeenä ja moraalisena ja eettisenä perusasenteena, jonka tavoitteena on ihmisten elämäntilanteen parantaminen laajemmassa merkityksessä. A-klinikalla asiakkaina olevien äitien elämä voi olla täynnä erilaisia syrjäytymiseen ja epäoikeudenmukaisuuteen liittyviä
kokemuksia. Tutkimukseni tavoitteena on äitien voimaantumisen kautta auttaa heitä valtaistumaan ja osallistumaan omiin ja koko yhteiskuntaa koskeviin päätöksiin laajemminkin.
Lisäksi tavoitteenani on nostaa valokuvien avulla esille A-klinikalla asiakkaina olevien äitien tarinaa. Näiden äitien ”hiljainen” kokemus ja tieto on tutkimuksellisesti arvokasta saada esille. Heikkisen (2015) mukaan toimintatutkimus lähtee siitä ajatuksesta, että teoria on
käytäntöä ja käytäntö teoriaa. Tämä pohjautuu siihen ajatukseen, että ihmisen kaikkea toimintaa ohjaa tietynlainen järki ja toiminnan tarkoitus. Käytännön toiminnan takana olevaa
teoriaa voi olla joskus hyvin vaikea huomata, mutta toimintatutkimuksen eräs tavoite onkin
nostaa tämä piilevä, tärkeä tieto esille. (emt., 205.)
Tutkimukseni suunnittelua, aineiston kokoamista ja analyysia ohjaa sekä toimintatutkimuksen että etnografisen tutkimuksen periaatteet.
16

1.3 Tutkimuksen etnografisuus
Feministisen etnografian tutkimuskohteena on naisten elämä ja kokemukset ja usein siihen
kuuluu tutkimus sukupuolesta, vallasta ja naisten yhteisöistä. Etnografisen tutkimusotteen
tarkoituksena on pyrkiä ymmärtämään toisen elämismaailmaa ja käyttää itseä työkaluna.
Tutkimuksen aikana toivon pääseväni mahdollisimman lähelle tutkittavaa ilmiötä ja tavoittavani aiheeseen liittyvät merkitykset ja ymmärryksen.
Maija Jäppisen (2015, 58–59) mukaan etnografista tutkimusta tekevät elävät usein hyvinkin pitkiä aikoja tutkittavien ihmisten joukossa eli he menevät ihmisten luonnolliseen elinympäristöön ja viettävät siellä pitkiä aikoja.
Riikka Haahtelan (2015, 25) mukaan marginaalisen tiedon näkyväksi tekeminen vaatii läsnäoloa. Äitien tarinat ja heidän elämänsä tulee näkyväksi vasta etnografisen tutkimusprosessin aikana. En itse aio asua tutkimukseen osallistuvien äitien kanssa, mutta tarkoitukseni
on viettää heidän kanssaan tiiviisti aikaa monen viikon aikana. Tavoitteeni on toteuttaa
tutkimukseni siten, että vietän aikaa äitien kanssa useamman tunnin kerran viikossa kuuden
viikon ajan. Tarkoitukseni on myös tehdä äitien kanssa yhteinen, koko päivän kestävä retki
saunomaan ja uimaan. Lisäksi tarjoan äideille mahdollisuutta tehdä kanssani useamman
tunnin kestävän kahdenkeskisen kuvausprojektin.
Etnografisessa tutkimuksessa korostuu nimenomaan tiivis vuorovaikutus, läsnäolo ja läheisyys ja tutkimuskohteena olevat ihmiset nähdään aktiivisina osallistujina, jotka luovat todellisuutta nimenomaan puheen ja tarinoiden avulla. Etnografiassa tutkija voi olla aluksi
ikään kuin ulkopuolinen opiskelija tai kuin lapsi, joka ei pääse heti yhteisön sisäpiiriin.
Myöhemmin tutkijan ja tutkittavien suhteet usein muuttuvat, ja tutkijasta ja tutkittavista voi
tulla jopa ystäviä. Luottamuksen ja tuttuuden lisääntymisen myötä tutkija osaa esittää yhä
syvällisempiä ja tutkimuksen kannalta tärkeitä kysymyksiä ja tutkittavat uskaltavat myös
niihin vastata. Etnografisessa tutkimuksessa tutkija on parhaimmillaan niin sisällä, että
pystyy ymmärtämään tutkittavien elämismaailmaa, mutta kuitenkin riittävän kaukana, jotta
objektiivinen tarkastelu on mahdollista. (Jäppinen 2015, 60–74.)
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2 TUTKIMUKSEN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT
2.1 Freirelaista ideologiaa etsimässä
Toimintatutkimukseen sopivaa varsinaista yhtä ja ainoaa teoriaa on vaikea löytää. Toimintatutkimusta voidaankin kuvata eräänlaisena tutkimusstrategisena lähestymistapana. Lukiessani toimintatutkimuksen historiaa ja sen merkitystä sekä pohtiessani aineistoani ja sen
analyysia päädyin soveltamaan tutkimuksessani useampaa teoreettista lähestymistapaa.
Tutkimukseni teoreettinen tarkastelu pohjautuu Paulo Freiren kriittiseen, emansipatoriseen
eli vapauttavaan teoriaan (Freire: Pedagogia do oprimido, 1970). Käsitteenä ”emansipaatio” (Berg 2008, 54) viittaa alistavista ja sortavista rakenteista vapautumiseen. Leila Haaparannan ja Ilkka Niiniluodon (1998, 25–27) mielestä tieteellinen teoria toimii tutkimukselle ajatuspohjana ja selittää, millaisia olioita ja ilmiöitä maailmassa on ja miten ne säännönmukaisesti liittyvät toisiinsa.
Paulo Freire on brasilialaissyntyinen uudistavan pedagogiikan kehittäjä. Hänen pääteoksensa Pedagogy of the Oppressed (suom. Sorrettujen pedagogiikka) ilmestyi vuonna 1970
ja yhä edelleen Freire tunnetaan ympäri maailmaa edistyksellisistä sosiaalista muutosta ja
kasvatusta koskevista näkemyksistään. Hänen teoriassaan sekoittuvat useiden filosofien,
sosiologien, teologien, vallankumouksellisten ja kasvatustieteilijöiden ajatukset. Tomperin
(2005) mukaan teoria edustaa synkretististä ajattelua eli se toisin sanoen yhdistää monia eri
ajatusperinteitä. Laaja-alaisuutensa vuoksi Freiren sorrettujen pedagogiikka -teoriaa pidetään hyvin vaikeana, epäselvänä ja abstraktina teoriana, vaikka sen ydinsanoma on varsin
yksinkertainen ja yleismaailmallinen. (Tomperi 2005, 18.) Helena Kekkosen (1996, 1) mukaan punainen lanka Freiren teoriassa on nimenomaan ”yhteiskunnalliseen tiedostamiseen
ja kriittiseen ajatteluun herättäminen”.
Freiren teoria rakentuu paljolti Hegelin Hengen fenomenologiaan (Ikäheimo 2012, 106–
112) eli siihen ajatukseen, että ihmisen tulee kuulua tiettyyn yhteisöön ja saada tässä yhteisössä kunnioitusta ja tunnustusta osakseen. Hegelin perusajatus on Tomperin (2005) mukaan se, että ihmisyys muodostuu nimenomaan suhteessa toisiin ihmisiin. Hegelin mukaan
ihmistä ei itsessään ole olemassakaan, vaan ihmisyys syntyy ainoastaan suhteessa toisiin
ihmisiin.

18

Hegel kuitenkin muistuttaa, että ihmissuhteet ovat aina jollakin tavalla myös valtasuhteita.
Heglin kuuluisa ajatus ”herrasta ja rengistä” perustuu juuri tähän valta ja ihmisyyskysymykseen: herraa ei ole olemassa ilman renkiä eikä renkiä ilman herraa. Herralla on
oma itsenäisyytensä ja renki taas on olemassa vain toista varten. Freiren ydinajatus ihmisen
tietoisuudesta ja vapautumisesta perustuu tähän seikkaan. Herra ei tule ilman renkiä toimeen, mutta rengillä kytee ajatus siitä, että hänen vapautumisensa ja ihmisyytensä olevan
mahdollista, kun alisteinen suhde päättyy. Freire näkee asian niin, että vain ”rengit” eli
sorretut voivat vapauttaa itsensä ja ”herransa” ja sortajansa ja samalla koko yhteiskunnan.
(Tomperi 2005, 20–21.)
Hannulan (2000) mukaan Paulo Freirea on kuvattu ”kritiikin ja toivon pedagogiksi”. Freiren kriittinen teoria mahdollistaakin sosiaalityölle tärkeän eettisen pohdinnan siitä, millainen on oikeudenmukainen yhteiskunta ja miten eriarvoisuus yhteiskunnassamme syntyy ja
miten sitä voidaan vähentää. Sosiaalinen muutos on mahdollista vain muuttamalla yhteiskunnan rakenteet sellaisiksi, että ne mahdollistavat jokaisen yksilön vapaan kasvun. Muutokseen tarvitaan lisäksi ihmisten välisen vuorovaikutuksen muutosta. (emt., 64–68.) Freire
(1972, 62) korostaa, että muutos yhteiskunnan inhimillistymiseen ja tasa-arvoon tapahtuu
vain rakkaudellisen dialogisuuden avulla. Todellinen ymmärrys ja rakkaudellisuus voi syntyä vain tutustumalla toiseen ihmiseen ja kuuntelemalla hänen tarinaansa
Kriittisyys ja yhteiskunnallinen tiedostaminen ovat sosiaalityössä erityisen merkittäviä asioita. Sosiaalityön tärkeä tehtävä on lisätä tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa. Sosiaalityössä asiakas usein halutaan nähdä aktiivisena, oman elämäänsä vaikuttavana
subjektina. Kirsi Juhilan (2002, 11–18) mukaan yhteiskunnan markkinoistumisen ja epätasa-arvoisuuden lisääntyessä marginaaliryhmissä elävien, ja usein myös sosiaalipalveluja
tarvitsevien ihmisten, ei ole helppo aktivoitua hallitsemaan elämäänsä. Markkinayhteiskunta edellyttää yhteiskuntalaisen aktiivisuutta ja kuluttajuutta. Juhila kirjoitti jo yli kymmenen vuotta sitten siitä, miten kuluttajayhteiskunta lisää luokkajakoa ja miten marginaalissa
elävien ihmisten on vaikeaa toimia kuluttajina ja osana aktiivista yhteiskuntaa. Hän näkee,
että sosiaalityötä tehdään usein yhteiskunnan keskeltä marginaaliryhmiin. Usein sosiaalityöntekijöiden työn tavoitteena on marginaalissa ja syrjäytyneenä elävän asiakkaan aktivoiminen ja sopeuttaminen yhteiskuntaan.
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Tärkeää Juhilan mukaan olisi kontrollin, manipuloinnin ja vallan käytön sijaan pysähtyä
kuuntelemaan tasavertaisesti asiakkaiden tarinaa ja lisäämään dialogia tätä kautta. (Juhila
2002, 18.)
Katri Savolainen (2008, 11) korostaa, että sosiaalityössä työntekijän tulee tiedostaa oma
roolinsa ja vaikuttamismahdollisuutensa sekä asiakassuhteessa, että koko yhteiskunnassa
oikeudenmukaisen, tasa-arvoisen ja inhimillisen toiminnan edistämiseksi. Kriittisten teorioiden (Hannula 2000, 84–87; Freire 2005, 43–55) mukaan sosiaalinen muutos yhteiskunnassa on mahdollinen vain yhteistoiminnan ja vuorovaikutuksen avulla.
Tutkimukseni äidit ja naiset ovat yhteiskunnan ja sosiaalityönkin osalta usein määritelty
marginaaliin kuuluviksi ja tämän vuoksi heistä jokainen on omalla tavallaan sorrettu ja
alistettu. Äitien tarinoiden kuuleminen voi siten lisätä ymmärtämystä näitä äitejä kohtaan
ja omalla tavallaan purkaa niitä myyttejä, joita yhteiskunnassamme edelleen päihdeasiakkaisiin ja erityisest päihteitä käyttäviin naisiin liitetään. Äitien tarinoiden kuuleminen ja
ymmärryksen lisääntyminen voi tavallaan myös vähentää sortavia ja alistavia rakenteita.
Paulo Freiren teoria tuntuu luontevalta valinnalta tutkimukseni pääteoriaksi, sillä ymmärrän freirelaisuuteen kuuluvan kriittisyyden, reflektiivisyyden ja toivon paremmasta ja oikeudenmukaisemmasta yhteiskunnasta kuuluvan kiinteästi sosiaalityön ydinajatuksiin.
Freire (1972, 16) näkee, että kriittinen herääminen johtaa sosiaalisten epäkohtien esiin nostamiseen, mikä on tärkeää, jotta sortaminen voidaan lopettaa. Tietoisuuden lisääminen on
tärkeää myös sosiaalityötä tekevien ja sitä tutkivien keskuudessa. Suoranta ja Ryynänen
(2014, 30–31) korostavat teoksessaan Taisteleva tutkimus sitä, että yhteiskunnallisen tutkimuksen tehtävänä on tuoda esille alistettujen ja epäoikeudenmukaisesti kohdeltujen ihmisten tilannetta ja keksiä uusia ideoita ja ajatuksia siitä, miten tilannetta voidaan muuttaa.

2.1.1 Tiedostaminen ja muutos
Hannula (2001) tulkitsee, että Freiren teorian ydinajatus ja kaiken muutoksen edellytys on
tiedostaminen (conscientization). Tiedostaminen ei tapahdu hetkessä, vaan se vaatii yleensä pitkällisen ajatusprosessin ja tiedostautumisen elämälle ja olosuhteille. Freiren mukaan
ihminen ei voi tulla yksin tietoiseksi asioista, vaan hän tarvitsee siihen yhteisöllisyyttä ja
dialogisuutta. (emt., 91–92.)
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Myös Timothy Bedford (2009, 70) korostaa sitä, että avoin kommunikaatio ja molemminpuolinen dialogi ovat välttämättömiä, jotta tietoisuus voi tapahtua. Sosiaaliset olosuhteet ja
sosiaalinen todellisuus vaikuttavat ihmisen tietoisuuteen ja kun tietoisuus lisääntyy, ihminen alkaa huomata epäoikeudenmukaisuutta aiheuttavia mekanismeja ja voi ryhtyä taistelemaan niitä vastaan.
Tutkimuksessani tavoittelen freirelaista avointa dialogia pyrkimällä ryhmässämme mahdollisimman avoimeen dialogisuuteen ja aktiiviseen vuorovaikutukseen. Teemat, joita ryhmässä käsittelemme, ovat ajattelemista vaativia. Toivon, että yhteisten, syvällisten keskustelujen kautta meistä jokainen ryhmässä mukana oleva kokee omalla tavallaan uuden oppimista ja tietoisuuden lisääntymistä.
Sorretut ovat Freiren (1972) mukaan eläneet yhteiskunnan epäinhimillisten ja sortavien rakenteiden aiheuttamassa elämäntilanteessa ja tämä on aiheuttanut heidän kasvunsa epäinhimilliseen suuntaan. Katri Savolainen (2008, 13) korostaa, että Freiren mukaan muutos ja
sortavasta tilanteesta poispääsy ei ole helppoa. Yhteiskunnassa on olemassa edelleen tiettyjä myyttejä, jotka ylläpitävät sortovaltaa ja yhteiskunnan eriarvoisuuden rakenteita. Nämä
myytit ovat osaltaan näkymättömiä ja syvälle kulttuuriin juurtuneita tapoja ja ne estävät
sorrettuja näkemästä todellisuutta. Freiren mukaan myytti tarkoittaa niin sanottuja status
quon vaatimia myyttejä, joita sortajat tallettavat sorrettuihin ja joiden sisäistäminen on sorrettujen alistamista. Hän nimeää tällaisiksi myyteiksi muun muassa myytin ”sortajien yritteliäisyydestä” ja ”sorrettujen laiskuudesta ja epärehellisyydestä” ja myytin ”parempiosaiten hyväntekijyydestä ja jalomielisyydestä” sekä myytin ”kansan tietämättömyydestä”.
Näiden myyttien avulla sortajat käyttävät valtaansa ja tämän vuoksi Freire näkee eräänä
tiedostamisen tavoitteena myyttien tunnistamisen ja purkamisen. (Freire 1972, 109–110.)
Tutkimukseni näkökulmasta käsin on mielenkiintoista pohtia naisiin ja äiteihin liittyviä
myyttejä. Sata vuotta sitten äidit ja heidän synnyttämänsä terveet lapset on nähty koko kansakunnan tärkeimpänä asiana. Kristiina Berg (2008, 27–31) on tutkinut äitimyyttejä ja hänen mukaansa äitiyteen on historian aikana liitetty sellaisia ominaisuuksia kuin ”hellä, lapsilleen omistautuva hoivaaja”, ”perheen moraalinvartija” sekä ”ahkera kodinhoitaja ja ruoanlaittaja ”.
Bergin tutkimuksen mukaan historiassa huono äitiys taas oli ”tietämättömyyttä”, ”sivistymättömyyttä” ja ”välinpitämättömyyttä”.
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Köyhyys, huono hygieniataso ja aineellinen puute kertoivat myös kelvottomasta äidistä.
(Berg 2008, 29.) Alkoholi ja äitiys eivät kuuluneet missään tapauksessa yhteen. Yhä edelleen nämä naisiin ja erityisesti äiteihin liittyvät myytit elävät, ja nykynaiset ovat Bergin
mukaan melkoisen puristuksen ja paineen alla pyrkiessään yhdistämään naiseuden, vaimouden, äitiyden, uran ja oman elämän. Naisten ja äitien päihdekäyttöä kritisoidaan huomattavasti herkemmin ja tiukemmin kuin miesten. Sosiaalityössä ja lastensuojelussa äiti
nähdään usein vieläkin perhettä koossa pitävänä voimana. Naisiin ja äiteihin, jotka hylkäävät perheensä ja lapsensa kohdistetaan ammattilaistenkin osalta enemmän syyllisyyttä ja
häpeää kuin perheensä hylkääviin miehiin. (emt., 30–45.) Näiden myyttien pohtiminen ja
purkaminen kehittää tasa-arvoista ja inhimillistä yhteiskuntaa ja vähentää sortamisen ja
alistamisen mahdollisuuksia.
Naisilla ja äideillä, joilla on päihdeongelma, on usein takanaan monia vaikeita ja epäinhimillisiä elämänkokemuksia. Nämä ovat osaltaan saattaneet edistää päihdeongelmien syntymistä. Freirelaisen ajattelun mukaan äitien tulee kohdata avoimesti oma tilanteensa ja ymmärtää ne syyt ja seuraukset koko elinpiirissä ja yhteiskunnassa, jotka ovat aiheuttaneet
päihdeongelman ja siihen liittyvien muiden sosiaalisten ongelmien kasautumisen. Tiedostamisen kautta ihminen alkaa tehdä muutoksia ja vapautuu kohti sitä ihmisyyttä, jota varten
hän on olemassa. Sorrettujen teorian ajatus voi olla ja onkin ideaalinen, mutta voidakseen
hyvin, ihminen tarvitsee idealismia, uskoa ja toivoa tulevaisuudesta. Muutos ei kuitenkaan
ole helppoa: sen aikaansaamiseksi tarvitaan sosiaalisten rakenteiden muutosta, vuorovaikutusta, dialogisuutta ja toimintaa muiden ihmisten kanssa.

2.1.2 Dialogisuus ja praksis
Freire korostaa teoriassaan ja puheissaan dialogisuuden merkitystä. Ilman dialogia eli aitoa
vuorovaikutusta ei ole ihmistä, sillä se on ihmisen olemassaolon ehto, koska toistemme
kautta saamme merkityksen ihmisinä. Dialogisuudella on hänen mukaansa yhteys sanaan,
sillä sana ainoastaan mahdollistaa dialogin. Sanalla puolestaan on kaksi eri ulottuvuutta:
reflektio ja toiminta. Freire korostaa, että näiden molempien, sekä reflektion että toiminnan
tulee olla sopusoinnussa. (Freire 1972, 60–62.)
Aikaisemmin sosiaalityössä, kuten myös monessa terveydenhuollon työssä, korostettiin jo
koulutusvaiheessa tunteiden sulkemista pois työtilanteesta. Hyvän työntekijän nähtiin ajattelevan vain järjellä, ei tunteella.
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Taitava ammattilainen hallitsi tunteensa jokaisessa tilanteessa eikä epävarmuus kuulunut
asiaan. Nykyisin epävarmuus nähdään kuitenkin kulkevan yhdessä vahvuuden kanssa ja
myös työntekijä saa näyttää tunteensa. Sosiaalityössä tehdään usein haastavaa työtä vaikeiden asioiden parissa eikä inhimillisten tunteiden näyttäminen vaikeita asioita kohdatessa
ole heikkoutta, vaan vahvuutta. Tietynlainen rakkaus asiakkaita kohtaan ei ole epäammatillista sosiaalityössäkään. Rakkaus asiakkaita kohtaan ei ole romanttista rakkautta, vaan syvää lähimmäisen rakkautta, jossa työntekijä haluaa vilpittömästi tehdä hyviä asioita asiakasta auttaakseen. Rakkaus pitää sisällään monia tunteita; luovuutta, iloa, leikkimielisyyttä,
avoimuutta, aktiivisuutta ja toinen toiselta oppimista. Työssä on myös tilanteita, jolloin
rakastaminen on hyvin vaikeaa. Tällöin tarvitaan tahdonvoimaa, uusia luovia ratkaisuja ja
ammattitaitoa. (Määttä 2006, 48–57.)
Miina Savolaisen voimauttavan valokuvan menetelmän ydin on kuvaajan rakkaudellinen
katse. Savolaisen (2014) mukaan hoito-, kasvatus- tai sosiaalityö muuttuu keveämmäksi,
kun sitä tekee tunteella ja rakkaudella. Tutkimukseni tarkoituksena on voimauttava valokuva -menetelmän avulla pyrkiä kohtaamaan ryhmässä mukana olevat äidit mahdollisimman
dialogisesti ja katsoa heitä sekä kameran kanssa, että ilman kameraa mahdollisimman rakkaudellisesti.
Sorrettujen pedagogiikka -teoriassa korostuu niin ikään myös yhteinen oppiminen. Freiren
(1972, 63) mukaan ei ole varsinaista asiantuntijaa ja oppijaa, vaan molemmat voivat oppia
yhteisellä matkalla. Ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa Freire korostaa sitä, että ”kohtaamisessa kukaan ei ole täysin tietämätön eikä kukaan ole täysin viisas.
On vain ihmisiä, jotka pyrkivät yhdessä oppimaan enemmän kuin sillä hetkellä tietävät”.
(Freire 1972, 63.) Sosiaalityötä tulee tehdä yhdessä asiakkaiden kanssa niin, että asiakkaiden aito ja todellinen osallistuminen mahdollistuu. Liiallista asiantuntijakeskeisyyttä tulee
välttää, sillä asiakas on kuitenkin viime kädessä oman elämänsä paras asiantuntija. Sosiaalityöntekijän on myös mahdollista oppia ja kasvaa ihmisenä erilaisissa asiakaskohtaamisissa.
Usko ja toivo kuuluvat myös freirelaiseen käsitykseen dialogista. Aitoon dialogiseen vuorovaikutukseen tarvitaan uskoa ihmisen kykyyn muuttua ja muuttaa elämäänsä sellaiseksi,
joksi se on alun perin tarkoitettu.

23

Toisaalta Freirekin myöntää, että aina ihminen ei omassa elämäntilanteessaan ja vaikeissa
olosuhteissaan kykene muuttamaan maailmaa, vaikka niin haluaisikin. Tällöin jonkun on
uskottava muutokseen ja mahdollisuuksiin hänen puolestaan. Toivo muutoksen mahdollisuudesta lisää taisteluintoa oikeudenmukaisuuden puolesta ja tekee ihmisten välisen kohtaamisen ja dialogisuuden merkitykselliseksi. Mikäli osapuolet eivät odota muuttavansa
mitään, on heidän välinen kohtaamisensa byrokraattista, tuloksetonta ja vailla merkitystä.
(Freire 1972, 60–64.) Sosiaalityössä tärkeää on se, että uskomme asiakkaaseen ja vaalimme toivoa paremmasta huomisesta. Tosin pelkkä uskominen ja toivominen eivät riitä, vaan
sosiaalityöhön tulisi kuulua kiinteästi myös taistelu ja vaikuttaminen oikeudenmukaisemman ja tasa-arvoisemman maailman puolesta. Mikäli on niin, että on vain sanoja, verbalismia, ilman toimintaa on se onttoa ”sananhelinää” ja mikäli on vain toimintaa ilman sen
reflektiota, on se Freiren mukaan aktivismia ilman dialogia (emt., 61–62).
Rakkauden, nöyryyden ja uskon ja toivon avulla dialogisuus lisää luottamusta ihmisten välille. Luottamus mahdollistaa suhteen kehittymisen ja syvenemisen. Luottamus tulee kuitenkin ansaita. Sanat ilman tekoja ovat vailla merkitystä. Freire ajatteleekin, että mikäli
”sanoo yhtä ja tekee toista eikä ota vakavasti omia sanojaan, ei voi synnyttää luottamusta.
On farssi samanaikaisesti ihannoida demokratiaa ja vaientaa kansa. On valheellista puhua
humanismista ja kieltää ihmisyys”. (Freire 1972, 62–64.)
Sosiaalityössä dialogisuus on työn onnistumisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Asiakkaiden kunnioittava ja rakkaudellinen lähestymistapa mahdollistaa luottamuksellisen ilmapiirin työskentelylle. Byrokraattinen sananhelinä ei mahdollista muutoksia, mutta luottamuksellisessa vuorovaikutuksessa vaikeiden asioiden käsitteleminen on mahdollista.
Hannulan (2000) mukaan Freiren teoria korostaa ihmisen olevan ajatteleva ja toimiva olento, jonka tarkoituksena on muuttaa maailmaa parempaan suuntaan ja tästä toiminnasta Freire käyttää nimitystä praksis. Kun ihminen toimii ja tekee työtä, hän samalla ajattelee. Freiren mukaan ajattelun ja toiminnan tulee liittyä yhteen. Ilman ajattelua työ on turhaa ja
pelkkä ajattelu ilman toimintaa pelkkää touhotusta. (emt., 95–97.) Praksis (Suoranta &
Ryynänen 2014, 39–40) on perusteltua ja pohdittua tavoitteellista toimintaa, jossa ajattelu
ja toiminta, teoria ja käytäntö yhdistyvät. Bedfordin (2009, 70) mukaan ihminen ajattelee,
pohtii, kommunikoi dialogissa toisten kanssa, saa itselleen arvostusta ja näin voimaantuu
muuttamaa omaa elämäntilannettaan ja mahdollisesti valtaistuu muuttamaan koko yhteiskunnan tilannetta.
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2.2 Sorrettujen puolesta
Sorrettujen pedagogiikka -teoriaa on sovellettu useissa maissa kasvatuksen teorian kehittämisessä. Lisäksi käytännön kasvatuksen alueella teoriaa on käytetty muun muassa köyhien maiden lukutaidottomuuden kohentamisessa ja slummeissa elävien lasten opetuksessa
(Hannula 2000, 6.) Tomperin (2005, 14) mukaan Freire kiinnostui opettajavaimonsa ansiosta jo varhain sanoista ja kielestä ja hän koki, että lukutaidottomuus ja sen tuomat ongelmat johtuivat nimenomaan siitä, että opettaja ja opetettavat lapset puhuivat eri kieltä.
Opittuaan lukemaan ja kirjoittamaan ihmisten tietoisuus heidän omasta tilanteestaan ja yhteiskunnan epäoikeudenmukaisuudesta lisääntyy. Ihmiset voivat siirtyä niin kutsutulle
transitiivisen tietoisuuden asteelle, jolloin yhteiskunnassa esiintyvien ongelmien syvällinen
ymmärtäminen mahdollistuu ja ihminen kykenee ottamaan vastuun omasta ja muiden toiminnasta. Vastuun ottaminen yhteiskunnan tilanteesta on Freiren mielestä välttämätöntä.
(Kurki 2000, 38–39.) Ideaalitilanteessa sosiaalityössä myös työntekijöiden tulisi asettua
transitiivisen tietoisuuden asteelle ja syvällisesti kehittää omaa työtään ja sen vaikutusmahdollisuuksia oikeudenmukaisemman maailman puolesta.
Suomessa lukutaidottomuus ei tänä päivänä enää ole ongelma, mutta yhteisen kielen ja sitä
kautta syntyvän ymmärryksen puuttuminen voi edelleen olla sosiaalityössä haastavaa. Tänä
päivänä monet sosiaalityön asiakkaista ovat vieraskielisiä ja omaavat erilaisen kulttuurisen,
uskonnollisen tai poliittisen taustan.
Yhteinen puhuttu kieli ja molemminpuolinen ymmärtäminen ovat edellytys hyvän ja luottamuksellisen suhteen syntymiselle. Sosiaalityöntekijän tulisikin pyrkiä virittäytymään asiakkaan yksilölliseen tilanteeseen sekä hänen maailmaansa ja kieleensä niin, että molemmat
ymmärtävät toisiaan.
Freiren teoriaa onkin käytetty hyväksi monissa sosiaalipedagogisissa ja sosiaalisissa tehtävissä, kuten yhteisöllisissä projekteissa, kansalaisjärjestöjen toiminnassa, osallisuutta lisäävissä kehityshankkeissa ja marginaaliryhmien kanssa tehtävässä työssä (Tomperi & Suoranta 2005, 222). Todellinen suomalainen Freire-asiantuntija Helena Kekkonen perusti
freirelaisuuteen pohjautuvan opintopiirin vankien keskuuteen jo 1970-luvulla. Kirjassaan
Rauhan siltaa rakentamassa (1993) Kekkonen kertoo siitä, miten hyvin freirelainen opetus
sopi alistetussa asemassa oleville vangeille.
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Kekkonen (1996) oli täysin vihkiytynyt Freiren opeille ja hänen mukaansa sosiaaliset rakenteet tulee yhteiskunnan osalta laittaa kuntoon, jotta kaikilla ihmisillä on mahdollisuus
turvattuun toimeentuloon ja inhimilliseen elämään.
Leena Kurki (mm. 2000, 2002) on käyttänyt Freiren teoriaa useissa sosiokulttuurista innostamista koskevissa kirjoituksissaan. Sosiokulttuurinen innostaminen on sosiaalipedagogiikkaan kuuluva suuntaus ja sitä käytetään arkipäivän sosiaalisen toiminnan välineenä
kaupungeissa, maalla, lomakeskuksissa, slummeissa, urheiluseuroissa, työyhteisöissä sekä
kulttuurin, politiikan ja taiteen parissa. Kurki (2000) korostaa aidon yhteisön, yhteisöllisyyden ja tiiviin vuorovaikutuksen olevan perusedellytys sosiokulttuuriselle innostamiselle. Hänen mukaansa olennaista on, että vähintään kaksi ihmistä sitoutuu yhteiseen toimintaan ja jakavat yhteisiä unelmia ja tavoitteita. Tavallisessa, arkisessa sosiaalityössä sekä
erilaisissa ryhmätoiminnoissa sosiokulttuurinen innostaminen ja dialogisuus tuovat uutta
syvyyttä kohtaamiseen.
Yhteisöllisyyttä ja sosiokulttuurista innostamista on käytetty Suomessa sekä nuorten osallisuutta parantavissa hankkeissa, että päihde- ja mielenterveyskuntoutuksessa. Eräänä esimerkkinä toimii niin kutsuttu Forum-teatteri, joka pohjautuu brasilialaisen Augusto Boalin
radikaaleihin kasvatusmenetelmiin. Boal kirjoitti vuonna 1973 teoksensa Theatre of the
Oppressed ja perusti ”sorrettujen teatterin”, jossa näytelmien avulla oli tarkoitus käsitellä
niitä sortamiseen ja alistamiseen liittyviä ongelmia, joita ihmiset yhteisöissään kohtasivat.
Suomessa Forum-teatteri jatkaa Boalin perinnettä ja pyrkii osallistavan teatterin avulla auttamaan muun muassa nuoria, joilla koulu on joko jäänyt tai jäämässä kesken tai joilla on
muita sosiaalisia ongelmia. Osallistavaa Forum-teatteria on käytetty myös muun muassa
päihdekuntoutuksessa. Forum-teatterissa yleisö kutsutaan mukaan näytelmään ja heille annetaan mahdollisuus ratkaista käsillä oleva tilanne siten, että sortavat rakenteet purkautuvat. (Ranta-Ylitalo 2013, 15–18; Ekoluoma 2013, 31–33.) Osallistavaa teatteria tarkastellaan myös Satu Ranta-Tyrkön väitöskirjassa (2010). Ranta-Tyrkön tutkimus kertoo intialaisesta Nataya Chetana -teatteriryhmästä, joka osallistavan teatterin avulla pyrkii kiinnittämään ihmisten huomiota koko globaalia maailmaa koskeviin sosiaalisiin ongelmiin ja
alistettuina olevien ihmisten elämään.
Sorrettujen pedagogiikka -teoria sijoittuu periaatteessa eri aikakauteen ja kulttuuriin kuin
siihen missä me nyt tällä hetkellä elämme.
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Freire kuitenkin huomauttaa, että jokaisesta teollisesta hyvinvointimaasta on löydettävissä
”kolmas maailma”. Freire ei kuitenkaan käsitä kolmatta maailmaa maantieteelliseksi, vaan
poliittiseksi ja ideologiseksi. Tämän päivän tukahduttaminen ja valtaa omaamattomien
pois-sulkeminen poliittisesta ja taloudellisesta yhteistyöstä on selkeää sortoa ja alistamista.
(Kurki 2000, 37.) Tämän päivän Suomessa sorretut ja sortajat ovat erilaisessa muodossa
kuin Freiren aikana Brasiliassa, mutta Freiren teoriaa on kuitenkin mahdollista soveltaa
tähän aikakauteen ja tämän aikakauden sortajiin ja sorrettuihin. Vuonna 2015 Suomessa ja
koko Euroopassa on käyty ja käydään yhä kiivasta keskustelua pakolaisista ja siitä, miten
pakolaispolitiikkaa hoidetaan ja kenen sitä tulisi hoitaa. Tämän päivän pakolaiskeskustelusta löytääkin hyvin yhtymäkohtia freirelaiseen sorron pedagogiikkaan.
Suomessa torppariajasta on kulunut jo yli 100 vuotta, mutta köyhyys, epätasa-arvoisuus ja
toisten alistaminen ovat Suomessa yleinen ja edelleen kasvava ongelma. Osa suomalaisista
voi todella hyvin, mutta yhä suurempi osa suomalaisista on vailla työtä, toimeentuloa tai
jopa asuntoa. (Saari 2015, 64–81.) Juho Saaren (2015) mukaan ”kaikkein huono-osaisimmat ovat empatian ja solidaarisuuden tuolla puolen. He ovat kuin muukalaisia keskuudessamme: suuri enemmistö ei tiedä heidän elämästään ja olemassaolostaan juuri mitään”.
Suomessa kyllä keskustellaan Saaren mukaan köyhyydestä, mutta eriarvoistumisesta käytävä keskustelu on jäänyt varjoon julkisissa keskusteluissa, vaikka se hidastaa talouskasvua, työllisyyttä ja edelleen lisää yhteiskunnallisia kustannuksia.
Ryynänen (2011) toteaa, että Freiren mukaan ihmiset on karkotettu marginaaliin joko fyysistä tai symbolista valtaa käyttäen ja heidän olemassaolonsa oikeutuksen kieltäen. Marginaalissa eläviä ihmisiä löytää jokaisesta yhteiskunnasta. Toisaalta marginaalissa elävän
ihmisen tilannetta ei pidä Ryynäsen mukaan nähdä vain uhrina vaan ihmiset ovat toimijoita, joilla on kykyä ja potentiaalia asettua epäoikeudenmukaisia olosuhteita vastaan ja taistella oikeudenmukaisemman yhteiskunnan puolesta. (emt., 41–42.)
Tämä tutkimus kohdistuu äiteihin, joilla on päihdeongelma. Näihin äiteihin liitetään usein
hyvin negatiivisia, arvostelevia ja alistavia ajatuksia. Aliarviointia voi jopa tapahtua ammattilaisten suunnalta. Kriittisen teorian ajatuksena on pohtia myös sosiaalityössä tapahtuvaa vääränlaista vallankäyttöä ja alistamista. Yhteiskuntapolitiikka-lehden tekemän tutkimuksen (Blomberg, Kallio & Kroll 2010) mukaan Suomessa sosiaalityöntekijät syyttävät
muita pohjoismaisia sosiaalityöntekijöitä enemmän yksilöä itseään ja hänen valintojaan
elämän hallinnan puutteesta ja köyhyydestä.
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Sosiaalityöntekijöiden tulisi korkean ammattikoulutuksen ansiosta kuitenkin nähdä ne yhteiskunnassa vallitsevat rakenteelliset epätasa-arvoa aiheuttavat tekijät ja tehdä muutostyötä niiden vähentämiseksi. Sosiaalityössä työn tavoite ja taustalla vaikuttava ideologia voi
olla hyvä, mutta toiminta asiakasta kohtaan voi olla kuitenkin alistavaa ja hänen ihmisarvoaan loukkaavaa.
Freiren ajatus tiedostamisesta ja muutoksesta sopii mainiosti sosiaalityön tutkimukseen.
Suoranta ja Ryynänen (2014) uskovat Freiren teorian mahdollistavan todellisen yhteiskunnallisen aktiivisuuden lisääntymisen ja sitä kautta sosiaalisen muutoksen. Heidän mukaansa yhteiskuntatieteissä tulee yhä enemmän osallistua, ottaa kantaa ja tehdä tutkimusta ihmisten parissa. Sosiaalityössä tulee jatkuvasti kriittisesti arvioida sitä työtä, jota tehdään.
Oman työn pohtiminen yhdessä työtovereiden ja esimiesten kanssa on tärkeää ja työtä kehittävää. Lisäksi on tärkeää pyrkiä avoimeen vuorovaikutukseen asiakkaiden kanssa, jotta
heidän mielipiteensä ja ajatuksensa sosiaalityön toiminnasta tulee myös kriittisen reflektoinnin kohteeksi.
Freiren teorian lisäksi tutkimukseni teoreettisena viitekehyksenä käytän voimaantumisteoriaa, sillä ilman voimaantumista ihminen ei kykene muutokseen.

2.3 Valtaistuminen ja voimaantuminen
Empowerment-käsite ja voimaantuminen tulivat mukaan suosituksi 1980-luvulla ensin ihmisten hyvinvointiin liittyvien tutkimusten ja hankkeiden parissa. Juha Siitonen muotoili
oman voimaantumisteoriansa 1990-luvun lopulla. Siitosen voimaantumisteoria kehittyi hänen tutkimuksestaan opettajiksi valmistuvien opiskelijoiden parissa ja tätä teoriaa ovat monet tutkijat käyttäneet omissa, voimaantumista käsittelevissä tutkimuksissaan. (Siitonen
1999, 84; Hokkanen 2014, 105.)
Ilmari Rostila (2001, 39–40) kirjoittaa asiakaslähtöisestä ja voimavarakeskeisestä sosiaalityöstä, jossa työskennellään yhteistyössä asiakkaan kanssa, kuullaan häntä ja lähdetään
liikkeelle hänen tavoitteistaan. Sosiaalityön kentällä keskustellaan voimaantumisesta ja
valtaistamisesta, joka toisaalta lisää yksilön toimintakykyä ja toisaalta myös yhteiskunnallista osallistumista. Myös Malcolm Payne (2005, 295) korostaa voimaantumisen auttavan
yksilöä saavuttamaan päätös- ja toimintavaltaa omassa elämässään. Voimaantumisen (Laine, Hyväri & Vuokila-Oikkonen 2010, 11–12.) vastakohtana oleva syrjäytyminen nähdään
yleensä negatiivisena ongelmana ja voimaantuminen puolestaan luo positiivisia mielikuvia.
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Siitosen (1999) mukaan voimaantuminen (empowerment) tarkoittaa ihmisestä itsestään
lähtevää, sisäistä kasvuprosessia, joka tuo esille hänen voimavaransa ja mahdollistaa muutoksen. Voimaantuminen on ihmisen henkilökohtainen prosessi ja on yhteydessä ihmisen
hyvinvointiin. Tämä sisäinen voimantunne, empowerment, tarkoittaa ihmisen omien, sisäisten voimavarojen ja kasvua ja luovuuden vapauttavaa tunnetta. Voimaantuneena ihmisellä on motivaatiota, kykyä ja voimia hallita elämäänsä ja tehdä siinä tarvittavia muutoksia. Voimaantuessaan ihmisen kyky ja elämän eri mahdollisuudet lisääntyvät. (emt., 61–
93.) Bam Björlingin mukaan empowerment-sanan "power" liittyy nimenomaan voimaan ja
ruotsiksi sana ”makt" tai "kraft” merkitsee sekä voimaa että valtaa. Keskeistä Björlingin ja
Siitosen malleissa on se, että kukaan ei voi voimaannuttaa toista, vaan työ on tehtävä itse.
(Björling, 2005, 175–279; Siitonen 1999, 91.)
Empowerment-käsitettä on suomennettu voimaantumiseksi ja valtaistumiseksi ja tätä käsitettä käytetään usein nimenomaan naistutkimuksessa marginaaliryhmiin kohdistuvassa
sosiaalityössä. Björling korostaa empowerment-käsitteen käyttöä nimenomaan marginaaliryhmien kanssa tehtävässä sosiaalityössä. (Björling 2005, 175.)
Björling pitää tärkeänä sitä, että sosiaalityön, joka kohdistuu marginaaliryhmiin, tulee vähentää syrjäyttämistä ja avuttomuuden kokemusta aiheuttavia toimenpiteitä ja nimenomaan
lisätä ihmisen voimavaroja. Björling viittaa tässä juuri Freiren teoriaan. Björling korostaa
Freiren sorrettujen pedagogiikka -teorian ajatuksia siinä, että ihmistä on autettava voimaantumaan, jotta hän voi vapautua sorrosta. Freiren teoria korostaa tiedostamista ja muutosta ja muutos on mahdollinen, kun ihminen voimaantuu ja valtaistuu omassa elämässään.
(Björling 2005, 175.) Tätä voimaantumista voidaan Siitosen (1999) mukaan edistää ja tukea erilaisilla toimenpiteillä, kuten avoimuudella, toimintavapaudella, rohkaisemisella ja
pyrkimyksellä mahdollisimman tasavertaiseen ja luottamukselliseen vuorovaikutukseen.
Toisaalta pelkkä henkilökohtainen voimaantuminen ja omien voimaantumista edistävien
elementtien löytyminen ei riitä, jos ihmisen olosuhteet ovat lähtökohtaisesti epäinhimilliset. Asunnottoman päihdekäyttäjän on vaikea voimaantua yksin, ilman yhteiskunnan tukea.
Voimaantuminen ja valtaistuminen vaikuttavat prosessinomaisesti toisiinsa. Kun ihminen
voimaantuu, hän voi myös valtaistua ja kykenee paremmin osallistumaan yhteiskunnan
asioihin ja valtaistumisen avulla hän voi edelleen voimaantua omassa elämässään. Robert
Adams (1996) on esittänyt yleisesti hyväksytyn määritelmän empowerment-käsitteelle.
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Hänen mukaansa empowermentin avulla ihminen, yhteisö ja ryhmä voi vaikuttaa omiin
elinolosuhteisiin, muuttaa näitä olosuhteita paremmaksi ja auttaa myös muita parantamaan
omia elinolosuhteitaan. Adams korostaa voimaantumisen johtavan sorron vähenemiseen ja
demokratian lisääntymiseen. Empowerment-prosessiin kuuluu Adamsin mukaan ihmisen
tietoisuuden lisääntyminen, tavoitteellisuus, kollektiivisuus ja oma aktiivisuus. (emt., 5.)
Bob Mullaly (2007) toteaa alisteisessa asemassa olevien ihmisten pyrkivän voimaantumisen avulla pois syrjäytyneisyydestä ja parantamaan elämänhallintaansa. Mullaly pitää Freiren ja Adamsin mukaista tietoisuuden lisääntymistä tärkeänä lähtökohtana voimaantumiseen. (emt., 298–320.) Marjo Kurosen (2004, 27) mukaan voimaantuminen määritellään
feministisessä ja kriittisessä sosiaalityön traditiossa ja tutkimuksessa usein kuitenkin valtaistamiseksi, koska sosiaalityön yhteiskunnallisena tehtävänä on puuttua epätasa-arvoa
tuottaviin rakenteisiin eikä niinkään syyllistää yksilöä hänen omista valinnoistaan.
Hokkanen on omassa väitöskirjassaan (2014, 121) kuvannut voimaantumisen ja valtaistumisen eroa. Hänen mukaansa voimaantuminen on enemmän yksilöllinen, ihmisen omiin
voimavaroihin ja niiden vahvistumiseen liittyvä prosessi. Tässä voimaantumisen prosessissa ihminen tiedostaa toiveen muutoksesta ja haluaa toimia muutoksen hyväksi. Valtaistumisessa on keskeistä yhteiskunnallinen näkemys yksilön osattomuudesta, eriarvoisuudesta
ja vääryydestä. Valtaistumisessa pyritään vaikuttamaan yhteiskuntaan niin, että ihmisten
tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen kohtelu mahdollistuu. Valtaistumisessa on myös kysymys tiedostamisesta, mutta tiedostaminen kohdistuu nimenomaan yhteiskunnallisiin epäkohtiin, eikä niinkään ihmisen omaan yksilölliseen muuttamiseen. Seuraavassa taulukossa
1 kuvataan valtaistumisen ja voimaantumisen välistä eroa.
Taulukko 1. Valtaistumisen ja voimaantumisen eriytyvä ymmärrys empowermentissa Liisa Hokkasen mukaan. (2014, 121)
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Kuten edellinen taulukko 1 osoittaa, valtaistavassa lähestymistavassa korostuu yhteiskunnallinen vääryys, eriarvoisuus ja osattomuus. Valtaistava toiminta edellyttää, että tiedostetaan yhteiskunnallisen muutoksen välttämättömyys ja tavoitteena on nimenomaan konkreettinen muutos yhteiskunnan eriarvoisuudessa. Voimaannuttavassa näkökulmassa ihmisen oma subjektiivien kokemus voimaantumisesta on tärkeintä. Voimaantumisen avulla
etsitään uutta ja antoisampaa tapaa arvioida itseä, omaa tilannetta ja suhdetta ympäristöön.
Voimaannuttavan sosiaalityön tarkoituksena on kiinnittää erityistä huomiota asiakkaan
omalle todellisuuden tulkinnalle ja kiinnittää asiakkaan omiin voimavaroihin niin suurta
huomiota, että ihmisen oma muutos on mahdollinen. (Hokkanen 2014, 121.)
Pohtiessani oman tutkimuksen kannalta empowerment-sanan suomennosta tulin siihen tulokseen, että tutkimuksessani ovat edustettuna sekä voimaantuminen, että valtaistuminen.
Hannulan (2000) mukaan sosiaalityön tehtävänä on pohtia niitä yhteiskunnan oloja, joita
tulisi muuttaa, jotta oikeudenmukaisuus ja tasa-arvoinen ja inhimillinen elämä olisi kaikille
mahdollinen. Freire kuitenkin näkee myös henkilökohtaisen tiedostamisen ja voimaantumisen tärkeänä muutokseen johtavan tekijänä. (emt., 144–145.)
Itse näen tutkimukseeni osallistuneiden äitien henkilökohtaisen voimaantumisen tutkimuksen olennaisena tavoitteena. Tutkimukseni aineiston kokosin äitien subjektiivisilla, narratiivisilla tarinoilla. Tämän vuoksi tässä tutkimuksessa kyse on nimenomaan äitien omasta,
subjektiivisesta voimaantumisen kokemuksesta. Tämän vuoksi käytän empowerment-käsitteestä suomennosta voimaantuminen.

2.3.1 Voimaantumiseen vaikuttavia tekijöitä
Voimaa ei voida toiselle antaa, sillä se on henkilökohtainen prosessi. Tätä voimaantumisen
prosessia voidaan kuitenkin monin tavoin tukea. Ennen kuin tukeminen on mahdollista pitää tietää, mitkä asiat voimaantumiseen vaikuttavat, jotta osataan tukea oikeita asioita. Voimaantumisteorian (Siitonen 1999, 156) mukaan ihmisen tulisi olla tietoinen tunteistaan ja
siitä, mitkä asiat tunteisiin vaikuttavat ja millaisia tekoja tunteet saavat aikaan. Kun tunnistamme tunteemme ja opimme ymmärtämään itseämme yhä paremmin, myös elämänhallinta ja voimaantuminen lisääntyvät.
Voimaantumista pidetään myös yhtenä feministisen pedagogiikan päämääristä. Feministinen pedagogiikka korostaa opiskelijoiden oman äänen kuulumista ja opettajan ja oppijan
tasavertaista ja vastavuoroista oppimisprosessia.
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Feministisen pedagogiikan kuuluisin edustaja Bell Hooks käytti omassa teoriassaan paljon
Freiren kriittisen pedagogiikka -teorian ajatuksia. Feministinen pedagogiikka peräänkuuluttaa ”sorrettujen” ja nimenomaan naisten äänen kuulumista. (Rekola & Vuorikoski 2006,
17–24.) Sosiaalityössä eettisyys, kunnioitus ja aito kuunteleminen ovat tärkeitä työn onnistumisen kannalta.
Seuraavassa kuviossa 3 on kuvattu Juha Siitosen (1999, 158) voimaantumisteorian mukaisesti voimaantumiseen vaikuttavat tekijöitä ja niiden prosessimaista vuorovaikutusta. Kuviossa näkyy, miten yksilön päämäärät, kyvyt ja uskomukset, kontekstiuskomukset ja tunteet ovat kiinteässä yhteydessä yksilön subjektiiviseen voimaantumiseen kokemukseen.

Kuvio 3. Voimaantumisen osaprosessien moniulotteinen keskinäinen yhteys Siitosen mukaan (Siitonen
1999, 158).

Siitonen (1999) on selvittänyt useita voimaantumisen kokemukseen liittyviä tekijöitä. Seuraavaksi tarkoitukseni on lyhyesti selvittää näitä edellisessä kuviossa esitettyjä tekijöitä ja
sitä, miten ne liittyvät omaan tutkimukseeni. Siitosen mukaan päämäärään liittyvä voimaantumista tukeva elementti on omien unelmien ja tulevaisuuden suunnittelu sekä halu
niiden toteuttamiseen. Päämäärien takana ovat ihmisen arvot. (Siitonen 1999, 128.)
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Se, mitä ihminen pitää elämässä tärkeänä, tavoiteltavana ja arvokkaana ohjaa kohti päämääriä. Työskenneltäessä voimaantumista tarvitsevien ihmisten parissa on tärkeää tutkia
ihmisten kanssa heidän omia arvojaan ja pitää heidän unelmansa ja päämääränsä selkeinä
ja mahdollisimman realistisina. Tässä omassa toimintatutkimuksessani tarkoituksena on,
että A-klinikalla asiakkaina olevat äidit kertovat omista unelmistaan ja päämääristään luottamuksellisesti ja avoimessa ilmapiirissä. Näiden keskustelujen toivon lisäävän omaa ymmärrystäni naisten toiveista ja tulevaisuuden suunnitelmista sekä heidän omaa tavoitteellista sitoutumista näiden unelmien toteuttamiseen. Uskon, että keskustellessamme äitien
kanssa heidän unelmistaan ja tavoitteistaan käymme myös monta mielenkiintoista keskustelua äitien arvoihin liittyen.
Siitonen (1999) uskoo, että voimaantumisen kannalta on tärkeää se, että ihminen ajattelee
saavuttavansa unelmansa ja päämääränsä. Luottamuksellisessa, hyväksyvässä ja rohkaisevassa ilmapiirissä on helppo puhua unelmista ja tulevaisuuden suunnitelmista. Voimaannuttavan ilmapiirin tulee olla mahdollisimman avoin, turvallinen ja yksilöä innostava ja
rohkaiseva. Ilmapiiri ja ympäristö, jossa voidaan tasavertaisessa yhteistyössä keskustella ja
oppia on olennaista sekä työntekijän että asiakkaan kannalta. Lisäksi valinnanvapaus ja vapaaehtoisuus ovat tärkeitä elementtejä voimaantumisessa. (emt., 86, 124, 139–150.)
Kontekstiin liittyviä voimaantumista edistäviä elementtejä ovat hyväksyntä, arvostus, kunnioitus, luottamus, yhteistoiminta ja tasa-arvo, toimintavapaus ja itsenäisyys (Siitonen
1999, 86). Ihminen arvioi koko ajan omaa toimintaansa ympäristön palautteen mukaan.
Pienelle lapselle hyväksynnän, rohkaisun ja arvostuksen kokemus on myönteisen kehityksen kannalta ensiarvoisen tärkeää.
Aikuiseksi kasvettuaan ihminen edelleen hakee ympäristöltään hyväksyntää ja arvostusta.
Ilman luottamuksellista vuorovaikutusta, yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoista toimintaan osallistumista se ei ole mahdollista. Tässä tutkimuksessa tarkoitukseni on pyrkiä luomaan ryhmäämme mahdollisimman arvostava ja hyväksyvä ilmapiiri, joka mahdollistaa vaikeiden ja
luottamuksellisten asioiden jakamisen. Arvostavassa ja yhteisöllisessä ilmapiirissä voimaantuminen tapahtuu myös autenttisista, arkisista elämään kuuluvista asioista oppimisen
kautta.
Hannulan (2000, 116–117) mukaan freirelaisuudessa korostetaan sitä, että ei ole olemassa
”oppijaa ja opettajaa”, vaan yhteisen kokemuksen kautta molemmat oppivat toisiltaan.
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Siitosen (1999, 152–156) mukaan emootioihin liittyvät ja voimaantumista edistäviä elementtejä ovat innostuneisuus, positiivisuus, toiveikkuus, onnistumisen kokemukset ja eettisyys. Positiivinen innostus tarkoittaa sitä, että ihminen on vakuuttunut ja innostunut siitä,
mihin on ryhtymässä. Innostuminen voi johtaa tiettyyn flow-tilaan, jossa innostuminen on
niin suurta ja voimakasta, että koko muu maailma katoaa.
Oma kokemukseni voimauttavan valokuvauksen menetelmästä on se, että yksittäisissä valokuvausprosesseissa ihmisille käy usein niin, että tietynlainen flow-tila mahdollistuu.
Ryhmätoiminnassa tulen pyrkimään innostavan ja positiivisen tunnelman luomiseen, mikä
mahdollistaa myös äitien flow-tilan, ilon ja innostuksen.
Kykyihin ja uskomuksiin liittyvät ja voimaantumisen kokemusta edistävät tekijät ovat Siitosen mukaan minäkäsitykseen, identiteettiin, itseluottamukseen ja tehokkuus-uskomuksiin
liittyvät tekijät. Voimaantumista edistää se, että ihminen voi uskoa siihen, että hän kykenee
saavuttamaan tavoitteensa ja elämään sellaista elämää kuin itse haluaa. Ihmisen voimaantumiseen vaikuttaa myös paljon se, millainen minäkuva ja minäkäsitys ihmisellä on. (Siitonen 1999, 130.)

2.3.2 Minäkuvan merkitys voimaantumisen kokemuksessa
Voimaantuminen käsitteenä on vaikea määritellä ja sama määrittelyn vaikeus koskee myös
minäkuvaa. Psykologiassa minäkuvaa määritellään usein identiteettiin, minuuteen, minäkäsitykseen ja persoonallisuuteen liittyen.
Minäkuvan muodostamisessa on tärkeää se, millaisia odotuksia ihmisellä on tulevaisuudesta, miten ihminen suhtautuu tulevaisuuteen ja miten hän arvioi itseään suhteessa muihin ihmisiin. Minäkuva kehittyy sosiaalisissa suhteissa ja voimaantumisen kannalta on hyvin
merkittävää se, millaista palautetta ympäristö yksilölle antaa. Myös freirelaisuus korostaa
ympäristön merkitystä. Mikäli ympäristö pitää ihmistä ”saamattomana ja kurjana” se vaikuttaa suuresti ihmisen käsitykseen omasta itsestä.
Björling (2005) pitää yksilön kykyä ja uskoa itseensä itsetunnon kannalta ratkaisevana Hänen mukaansa ihminen voi alkaa irtaantua yhteiskunnan alistavista valtarakenteista silloin,
kun hän alkaa ymmärtää niitä. Tosin marginaaliryhmässä usko omaan arvokkuuteen on
usein heikko, mikä puolestaan lisää yhteiskunnan valtaa yksilöstä. (emt., 177–179.) Äideillä, joilla on ollut ja on vakava päihdeongelma, on usein huono itsetunto.
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Äitiys on Väyrysen (2006, 94) mukaan erityinen alue, jossa epäonnistuminen on erityisen
haavoittavaa ja itsetuntoa alentavaa. Ympäristön aliarvioiva asenne lisää itsetunnon laskua.
Tämän vuoksi tässä marginaaliryhmässä tehtävä voimaannuttava työ on hyvin merkityksellistä. Siitonen (1999) korostaa, että itsensä tiedostaminen on itseluottamuksen ja tunneälyn
kehittymisen perusta.
Ihmisen on tärkeää tunnistaa tunteitaan ja sitä, miten ja miksi hän käyttäytyy tietyllä tavalla
ja millainen hän eri tilanteissa on. Vasta tiedostamisen kautta voi tapahtua muutosta. Onnistuneiden muutosten kautta ihminen saa onnistumisen kokemuksia ja hänen itseluottamuksensa, itsearvostuksensa ja itsetuntonsa kasvavat. (emt., 136–141.)
Voimauttavan valokuvan menetelmässä minäkuvalla on suuri merkitys. Tässä tutkimuksessa käytettävän voimauttavan valokuvan menetelmässä minäkuva ja sen merkitys korostuvat. Voimauttava valokuva -menetelmässä käytettävä hyväksyvä ja arvostava katse, toisen ihmisen erityisyyteen keskittyminen ja omien, ehkä jäsentymättömienkin muistojen
eheyttäminen albumityöskentelyn avulla, auttavat vahvistamaan ja parantamaan identiteettiä ja minäkuvaa. Kuvaustilanteissa ja kuvia katselemalla pyritään nimenomaan vahvistamaan kuvattavan itsetuntoa ja minäkuvaa. (Savolainen, 2002, 38–39.)

2.4 Taidelähtöiset menetelmät sosiaalityössä
Sosiaalityön alkujuuret (Toikko 2002, 276) ulottuvat setlementtityöhön ja Jane Addamsin
ajatukseen siitä, että ihmisten arkea tulisi lähestyä mahdollisimman toiminnallisesti ja innostaa ja kehittää sekä yksilön omaa toimintakykyä, että sitä kautta koko yhteiskuntaa.
Sosiaalityössä erilaisten taidelähtöisten menetelmien käyttö innostaa työn toiminnallisuuden ja laadun kehittämiseen. Erilaisia taidemenetelmiä käyttämällä voidaan sosiaalityössä
selvittää asiakkaan kokonaistilannetta ja saada asiakasta enemmän osallistumaan oman
tilanteensa asiantuntijuuteen. Taidemenetelmiin liittyvän luovuuden ja ”heittäytymisen”
avulla voidaan pyrkiä myös purkamaan sosiaalityössä läsnä olevaa valta-asetelmaa ja lisätä
tasa-arvoa työntekijän ja asiakkaan välillä.
Sosiaalityössä perheiden ja ihmisten lisääntyneet ja monimuotoiset ongelmat ovat tulleet
esille erityisesti 1990-luvun laman jälkeen. Tällä hetkellä eriarvoisuus on yhä edelleen kasvusuunnassa. Kyösti Raunio (2011, 287) kirjoitti jo muutama vuosi sitten siitä, miten perheiden pahoinvointi on lisääntynyt ja lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteet ja lasten
ja erityisesti nuorten sijoitukset ovat kasvaneet merkittävästi.
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Erityisesti lastensuojelun organisaatiota on moitittu siitä, että resurssien vähäisyyden vuoksi ei asiakkaita aina ehditä tavata niin usein, että asiakkaan kokonaistilanne selviäisi. Sosiaalityön asiakkaina olevat perheet ja ihmiset usein kuitenkin hyötyvät yksilöllisestä, kokonaisvaltaisesta ja terapeuttisesta sosiaalityöstä eli psykososiaalisesta työstä. (Toikko 1997,
180.) Sosiaalityön arjessa korostuvat kuitenkin jatkuva kiire ja resurssien riittämättömyys.
Kurki (2000) on kirjoittanut innostamisesta ja sen merkityksestä. Hän pyrkii teksteissään
vaikuttamaan innostamisen ilmapiiriin Suomessa. Innostaminen Kurjen mukaan tarkoittaa
kasvatuksellista toimintatapaa yhteiskunnan olojen kehittämiseksi ja ihmisten elämänlaadun parantamiseksi. Innostamisen avulla on Suomessa kehitetty erilaisia kylähankkeita,
osuuskuntatoimintaa, nuoriso- ja urheiluseurojen toimintaa, harrastajateatteria, vapaapalokuntaa ja setlementtityötä. Myös uusissa, ekologiaan ja eettiseen toimintaan pyrkivissä toiminnoissa innostaminen on nähty tärkeänä. Innostamisen käsite lähtee alkuun muun muassa Paulo Freiren ideologiasta ja myös toimintatutkimuksen yhteydessä puhutaan usein innostamisesta. (emt., 2000, 42, 173–178.) Taide ja erilaiset luovat menetelmät voivat saada
aikaan innostamista ja innostumista. Erilaisia taidemenetelmiä käyttämällä ihmisen oma
aktiivisuus ja vastuunotto omasta elämästä voi lisääntyä.
Suomessa ei ole juurikaan tehty tutkimuksia taidelähtöisten menetelmien vaikutuksista sosiaalityöhön. Päivi Känkäsen väitöskirja (2013) on Suomessa ensimmäinen väitöskirja, joka perehtyy tutkimus- ja kehittämistyön avulla taidemenetelmien käyttöön nimenomaan
lastensuojelutyössä. Känkäsen tutkimuksen lähtökohtana oli tutkijan halu selvittää taidelähtöisten menetelmien käytön ja luovuuden lisääntymisen mahdollisuuksia lastensuojelussa. Känkäsen mukaan sosiaalityössä tavallisimmin käytetty keskustelu vuorovaikutuksen
työmuotona ei aina välttämättä riitä.
Sosiaalityössä kohdattava asiakas on jo ehkä vuosia saattanut tukahduttaa omat tunteensa
ja hänen voi olla hyvin vaikea ilmaista itseään ja tunteitaan. Lastensuojelutyöhön onkin
Känkäsen mielestä välttämätöntä luoda uusia, osallisuutta ja toiminnallisuutta lisääviä menetelmiä, joita voidaan joustavasti hyödyntää perustyössä. (Känkänen 2013, 6–69.) Uskon,
että sosiaalityössä kaiken kaikkiaan pitää luoda uusia, toiminnallisia ja luovia toimintatapoja perinteisen ”toimistomaisen” sosiaalityön rinnalle. Kirsti Rinta-Panttila (2007) kirjoittaa siitä, että ihminen ei elä pelkästä leivästä.
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Tarvitsemme myös toisia ihmisiä, vuorovaikutusta ja läheisyyttä. Rinta-Panttila puhuu
kohtaamisen tärkeydestä ja siitä, mitä tapahtuu, mikä liikahtaa ja mikä muuttuu, kun kohtaamme toisen ihmisen. Taide ja sen käyttö voi mahdollistaa sosiaalityön asiakkaalle kokonaan uusien näkökulmien avautumisen.(emt., 48–49.) Sosiaalityön menetelmänä perinteinen keskustelu ei aina tuo tarpeeksi tietoa ja tämän vuoksi onkin tarpeen, että luovia ja
taiteellisia menetelmiä yhä edelleen kehitetään. Luovien ja taiteellisten menetelmien avulla
voidaan saavuttaa aito ja tasavertainen dialogi asiakkaan kanssa.
Sosiaalityössä asiakkaat ovat kohtaamisen kannalta tietynlainen haaste, koska työssä on aina läsnä jollakin tavalla valta, kontrolli ja asiakkaan ja asiantuntijan eli sosiaalityöntekijän
välinen suhde. (Forsberg, Ritala-Koskinen & Törrönen 2006, 21). Erilaisia taidemenetelmiä käyttämällä voidaan helpottaa asiakkaan ja asiantuntijan kohtaamista ja vähentää tätä
kontrollin ja vallan läsnäoloa. Taiteen ja oman luovuuden puhkeamisen kautta voidaan
nähdä tulevaisuudessa tavoittelemisen arvoisia asioita. Marjatta Bardy (2002, 10) korostaa,
että taiteen avulla voidaan saada aito kosketus omiin tunteisiin ja sitä kautta voimaantuminen mahdollistuu.

2.5 Voimauttavan valokuvan menetelmä
Miina Savolainen on helsinkiläinen yhteisötaiteeseen painottunut valokuvaaja, taide- ja sosiaalikasvattaja. Taiteellisen työn ohella hän tutkii, kehittää ja opettaa valokuvan käyttöä
terapeuttisena ja pedagogisena menetelmänä. Savolaisen työn tuloksena on syntynyt voimauttavan valokuvauksen menetelmä, jota sovelletaan erityisesti hoito-, sosiaali- ja kasvatusalojen täydennyskoulutuksessa sekä työyhteisöjen kehittämisessä. Savolaisen taiteellinen päätyö on Maailman ihanin tyttö -yhteisövalokuvataideprojekti. (Savolainen 2002, 35.)
Voimauttava valokuva -menetelmää on käytetty laajalti eri terapiamuodoissa, kouluissa,
kerhoissa, lastensuojelutyössä ja aikuissosiaalityössä (Savolainen 2002, 35). Olen itse
opiskellut vuoden Savolaisen voimauttavan valokuvan menetelmää ja tämän vuoksi käytän
sitä myös omassa tutkimuksessani. Savolaisen mukaan lapsen ja ihmisen eheä ja myönteinen minäkuva on lastensuojelutyön ja yleensä sosiaalityön tärkeä tavoite. Sosiaalityön asiakkaiden minäkuva on usein hauras ja oman erityisyyden näkeminen ja kokeminen kaipaa
vahvistusta. Valokuvaamisen avulla asiakas voi saada korjaavia kokemuksia kuvaajan eli
ohjaajan hyväksyvästä ja arvostavasta katseesta. Valokuvaustilanteessa on mahdollista
keskittyä kuvattavan erityisyyden ja arvokkuuden näkemiseen. (Savolainen 2002, 35–40.)
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Savolaisen mukaan valokuvaustilanne mahdollistaa aidon, tasavertaisen kohtaamisen, jossa
molemmat voivat luoda jotakin uutta. Tasavertaisuus syntyy hänen mukaansa siitä, että kuvattaessa varsinainen kuvaustilanne ”käännetään toisinpäin” eli kuvattava määrittelee sen,
miten hän haluaa tulla nähdyksi ja kuvaaja on kuvaustilanteessa vain kuvattavaa varten. Lisäksi sekä kuvaaja että kuvattava ovat uudella, vieraalla alueella, jossa ei voi tietää, mitä
tapahtuu ja mikä on lopputulos.
Kuvaustilanteessa tietyt roolit ja rooliodotukset katoavat ja läsnä on vain kaksi ihmistä.
Savolaisen mielestä sosiaalityön arjessa usein korostuvat asiakkaan ja perheen ongelmat ja
vaikeudet, eikä niinkään nähdä yksilöiden ja perheiden vahvuuksia. Voimauttavan valokuvan menetelmän avulla voidaan saada esille asiakkaan ja koko perheen voimavaroja ja
vahvuuksia. (Savolainen 2002, 35–40.) Tutkimuksessani haluan valokuviin liittyvien tiettyjen teemojen avulla etsiä äitien kanssa yhdessä heidän vahvuuksiaan ja voimavarojaan.

2.6 Valokuvan voimauttava vaikutus sosiaalityössä
Sosiaalityössä asiakkaiden voimaantuminen nähdään työntekijöiden, asiakkaiden ja yhteiskunnan kannalta tärkeäksi tavoitteeksi. Huono-osaisuuden on todettu tutkimuksissa periytyvän ja tärkeänä sosiaalityön tavoitteena olisikin huono-osaisuuden periytymisen katkaiseminen sukupolvelta toiselle. Lapsiperheiden köyhyys ja sosiaaliset ongelmat lisäävät yhteiskunnan epätasa-arvoa ja syrjäytymistä (Hakovirta & Rantalaiho 2012, 13–21). Sosiaalityön tehtävänä on pyrkiä vaikuttamaan huono-osaisuuden periytymiseen yhteiskunnan rakenteisiin vaikuttamalla.
Marjatta Bardyn (2002) mukaan ratkaisevaa ei ole onnellinen lapsuus, vaan kosketus
omaan elämänhistoriaan ja sen herättämiin tunteisiin ja kokemuksiin. Bardyn mukaan ylisukupolvinen huono-osaisuuden dynamiikka voidaan katkaista, kun ihmiselle mahdollistuu
kyky hahmottaa oma elämänkulku realistisella ja tunnemuistoja herättävällä tavalla (emt.,
11.)
Voimauttavan valokuvan menetelmässä käytettävä albumityöskentely mahdollistaa lapsuuden kokemusten herättämien tunteiden läpikäymisen turvallisessa ja hyväksyvässä ilmapiirissä. Savolainen (2009, 211) korostaa, että valokuva itsessään ei ole koskaan voimauttava, vaan voimautuminen syntyy valokuvaukseen liittyvän prosessin kautta. Voimaantuminen syntyy hänen (Savolainen 2014) mukaansa tasa-arvon löytymisen, itsemääräämisoikeuden lisääntymisen ja vallankäytön purkamisen avulla.
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Inkeri Rosilon (2012) mielestä valokuvan vaikuttavuus perustuu katsomiskokemuksen kerroksellisuuteen. Mentaalinen muistimme aktivoituu katsoessamme kuvia, maalatessa,
kuunnellessamme musiikkia, lukiessamme ja tanssiessamme. Mentaalisen muistin kautta
saamme yhteyden muistikuviin, ymmärrykseemme ja viisauteen. Kuvaustilanne ei pyri
olemaan objektiivinen totuus, vaan tarkoitus on nimenomaan pyrkiä toteuttamaan kuvattavan kokemuksellista totuutta. (emt., 130–132.)
Savolaisen (2008, 2014) mielestä kokemuksellinen totuus syntyy työskentelyn aikana, kun
kuvattava saa itse toteuttaa toiveitaan ja tahtoaan kuvauspaikan ja nähdyksi tulemisen kautta. Kuvaaja auttaa kuvauksen kohdetta palvelijan tavoin toteuttamaan toiveitaan. Savolaisen mukaan valokuva on aina jonkun toisen rakentama ja osittain sattumanvarainen eikä
kukaan voi tuntea niitä merkityksiä, joita kuvat toiselle kertovat. Emme voi koskaan tuntea
täysin kuvattavaamme emmekä voi tietää sitä mikä hänelle on merkityksellistä ja olennaista. Toisen ihmisen totuus ei ole meidän totuutemme ja ymmärtääksemme toista, meidän
tulee kunnioittaa toisen todellisuutta ja sitä, ettemme koskaan voi kokonaan ymmärtää toista ihmistä. Valokuvista saa vapaasti valita ne, jotka ovat itselle tosia ja merkityksellisiä. On
lupa hylätä ne kuvat, jotka kertovat toisten ihmisten odotuksista tai sinetöivät sen, mikä on
haavoittavaa ja rajoittavaa. (emt., 2008; 2014.)
Voimaantumisen kokemus näkyy Savolaisen mukaan niin, että meillä kaikilla ja erityisesti
kipeitä kokemuksia omaavilla sosiaalityön asiakkailla on tarve tulla nähdyksi arvokkaana
ja omana erityisenä itsenä. Pienelle vauvalle ja lapselle äidin, isän tai läheisen ihmisen hyväksyvä ja arvostava katse kertoo, että lapsi on tärkeä ja arvokas. (Savolainen 2014.)
Savolaisen mielestä voimauttavan valokuvan käytössä on tärkeintä se, että kuvaaja näkee
kuvattavan erityisenä ja itselleen tärkeänä. Lisäksi muut ihmiset, joita kuvia myöhemmin
katselevat, näkevät kuvattavana olevan kauniina ja ainutlaatuisena. (Savolainen 2014.) Omassa tutkimuksessani kokoan yhteen äitejä, joilla on takanaan näitä kipeitä ja haavoittavia
kokemuksia. Toivon voimauttavan valokuvan menetelmän ja ryhmätoiminaan avulla saavani äidit kokemaan itsensä arvokkaina ja erityisinä.
Yhteiskunta ja kulttuuri asettavat suuria paineita tyttöjen ja naisten ulkonäön suhteen. Odotus on, että tytön ja naisen tulee olla kaunis ja mielellään myös hoikka. Lihavat naiset kuvitellaan helposti tyhmiksi ja laiskoiksi (Harjunen 2009, 15–17). Median ja sosiaalisen elämän asettamat paineet nuorille tytöille laihuuden ja ulkonäön suhteen ovat valtaisat.
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Maailman ihanin tyttö -projektin aikana Savolainen keskusteli paljon kuvattavina olevien
tyttöjen kanssa myös näistä kulttuurin naiselle tuomista paineista ja siitä miten nämä tiukat
käsitykset ja odotukset estävät tyttöjä ja naisia näkemästä itseään kauniina (Savolainen
2002, 39). Sosiaalityön asiakkaan usko omaan itseen voi olla äärimmäisen heikko, joten
Savolaisen mukaan voimaantumisen kokemus syntyy kun asiakas näkee itsensä kauniina ja
erityisenä (Savolainen 2009, 225).
Voimaantumista lisää se, että valmiista kuvista keskustellaan useaan otteeseen, niitä ihaillaan ja hän saa sosiaalista hyväksyntää läheisiltään, muilta ihmisiltä ja työntekijöiltä. Savolaisen mukaan jokaisella tytöllä ja naisella on oikeus olla oman elämänsä ”maailman ihanin
tyttö”. (Savolainen 2002, 39.)
Monet ihmiset kärsivät myös kuvauspelosta ja kokevat, että heistä ei saa kauniita kuvia.
Voimauttavan valokuvan menetelmässä kuvia saattaa yhtenä kuvauspäivänä kertyä satoja.
Omien kuvien katseleminen saattaa aluksi olla vaikeaa, mutta tähän auttaa toistaminen.
Omia kuvia katsellaan arvostavasti ja pyritään huomioimaan vain hyvät ja kauniit asiat.
Kuvat jäävät asiakkaalle oman elämän, oman arvokkuuden näkemisen ja minäkuvan rakennusaineiksi. (Savolainen 2002, 39.)
Sosiaalityössä asiakas ei aina voi vaikuttaa omiin asioihinsa, vaan asiat etenevät tietyn byrokratian mukaisesti. Savolaisen (2009, 39) mielestä kuvattavana olevan valinnanvapaus
omien ja hänelle erityisten kuvauspaikkojen valintaan sekä mahdollisten rooliasujen valintaan, toimii voimauttavasti ja osallisuutta parantavasti. Omasta elämästään päättäminen,
vaikka vain tämän kuvausprosessin ajan, voi olla monelle voimaannuttava kokemus.
Voimauttavan kuvauksen aikana työntekijän aika ja huomio keskittyy vain kuvattavana
olevaan.
Tänä päivänä sosiaalityössä ja lastensuojelutyössä erityisesti asiakkaiden määrä sekä avohuollossa että laitoksissa on suuri ja kuormittaa työntekijöitä niin, että vain harvoin on
mahdollista todella antaa aikaa ja huomioita yksittäiselle asiakkaalle. Sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus estää syvemmän vuorovaikutuksen ja kohtaamisen asiakkaan ja työntekijän
välillä. Voimauttavan valokuvauksen tärkeä anti kuvattavalle on juuri se, että työntekijä
voi antaa aikaansa ja keskittyä vain tähän hetkeen ja tähän ihmiseen. Suunniteltaessa kuvausta kuvaaja ja kuvauksen kohteena oleva keskustelevat paljon ja tutustuvat toisiinsa eri
tavalla kuin se toimistomaisessa työssä on mahdollista.
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Matkat kuvauspaikalle, rekvisiitan etsintä ja valinta, pukujen ja rooliasujen mahdollinen
valmistaminen ja kokeilu, yhteiset keskustelut ja kokemukset mahdollistavat aidon vuorovaikutuksen työntekijän ja asiakkaan välille. (Savolainen 2002, 39.) Tarkoitukseni on
omassa ryhmätoiminnassani ehdottaa äideille mahdollisuutta myös kahdenkeskiseen kuvausprojektiin kanssani. Näiden mahdollisten kuvausretkien aikana minulla on erityisen hyvä
mahdollisuus tutustua näihin äiteihin vielä paremmin.
Tarkoitukseni on ryhmätoiminnassamme käyttää eräänä työmenetelmänä myös albumityöskentelyä. Bardyn (2002) mielestä lapsuuden albumien, itselle tärkeiden kuvien ja kokemusten esiin nostaminen herättää muistoja ja vahvistaa itsetuntemusta ja tuo voimaantumisen kokemusta. Omaan itseen tutustuminen vahvistaa ihmisen identiteettiä ja itsetuntoa sekä tukee voimaantumista. Erilaisten taidemenetelmien avulla sosiaalityön asiakas voi
tutustua itseensä, elämänhistoriaansa ja luoda uusia, erilaisia unelmia tulevaisuudestaan ja
näin katkaista mahdollista huono-osaisuuden perimää. (emt., 11.)
Albumityöskentely on tärkeää myös sen vuoksi, että sosiaalityön asiakkailta usein puuttuu
palasia menneisyydestä; muistiaukot aiemmilta vuosilta ja elämäntarinan jäsentymättömyys lisäävät identiteetin ja itsetunnon heikkoutta. Aikaisempien sukupolvien valinnat, häpeä ja katkeruus eivät enää saisi siirtyä seuraaville sukupolville, vaan tavoitteena on, että
tietynlaisen eheytymiskokemuksen kautta ihminen voi olla oman elämänsä subjekti ja nähdä aikaisemmat tapahtumat osana elämänhistoriaansa.(Savolainen 2002, 39.)
Voimauttavan valokuvauksen menetelmää voidaan käyttää myös tavallisessa, arkisessa
sosiaalityössä. Usein ajatellaan niin, että sosiaalityöntekijä ei ehdi ”heilumaan kameran
kanssa” tai edes katselemaan asiakkaan kanssa valokuvia ja erilaisten luovien menetelmien
käyttö nähdään paremmin perhetyöntekijöille, terapeuteille ja ryhmätoimintaan sopivaksi.
Perinteisessä sosiaalityössä Jane Addamsin ja Mary Richmondin aikoina (Hokkanen 2014,
16–17) oli kuitenkin ihmisen aito kohtaaminen ja hänen tilanteensa ymmärtäminen tärkeää.
Erilaisia luovia menetelmiä käyttäen voimme tutustua asiakkaiden tilanteisiin syvällisemmin ja voimme vaikuttaa niihin parhaalla mahdollisella tavalla.
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3 SOSIAALITYÖTÄ MARGINAALISSA
3.1 Sosiaalityö marginaaliryhmissä
Sosiaalityöllä pyritään vahvistamaan hyvinvointia edistäviä olosuhteita, yhteisöjen toimivuutta sekä yksilöiden toimintakykyisyyttä. Työ on yksilöiden, perheiden, ryhmien ja yhteisöjen sosiaalisten ongelmien tilannearviointiin ja ratkaisuprosesseihin perustuvaa kokonaisvaltaista muutostyötä, joka tukee ihmisten selviytymistä. (http://www.sosnet.fi /.)
Anneli Pohjolan, Merja Laitisen ja Marjaana Seppäsen (2014) mielestä tämä muutostyö on
kahdensuuntaista: asiakkaaseen ja hänen perheeseensä kohdistuvaa sekä yhteiskuntaan
kohdistuvaa. Tänä päivänä funktio on ollut lähinnä asiakkaassa ja hänen perheessään eivätkä sosiaalityöntekijät ole aina nähneet yhteiskunnallista vaikuttamista sosiaalityöhön kuuluvana. Erityisesti yhteiskunnassa heikommassa asemassa ja syrjittyinä olevien ryhmien
kautta on tullut toivetta rakenteellisen sosiaalityön kehittämisestä ja esille nostamisesta.
(emt., 19–21.)
Kirsi Juhilan (2002) mukaan sosiaalityötä ollaan muuttamassa pois sen omiin arvoihin ja
etiikkaan perustuvasta työskentelystä ulkoapäin kontrolloiduksi sosiaalityöksi. Sosiaalityö
on Juhilan mukaan vaarassa kadottaa päätehtävänsä, joka perustuu marginaaleissa elävien
ihmisten parissa ja heidän hyväkseen tehtävään työskentelyyn. Markkinataloutta ja individualistista kehitystä on syytetty, että ne unohtavat yhteisöllisiä arvoja ja sosiaalisia oikeuksia koskevat näkökannat. Markkinavoimien ja liberalismin korostaessa ihmisen omaa aktiivisuutta ja vastuuta on marginaalissa elävien ihmisten tilanne entisestään heikentynyt.
(emt., 119.)
Juhila (2002, 12) toteaa, että marginaaleihin liittyvät kysymykset muodostavat kuitenkin
sosiaalityön ytimen. Juhilan (2006, 105) mukaan marginaalisuus rajoittaa ihmisen jokapäiväistä elämää ja Riitta Granfeltin (1998, 80) mielestä marginaalisuus on kokemuksellista
sivullisuutta ja sosiaalistaloudellista huono-osaisuutta. Juhila (2002, 17) korostaa marginaalissa ja syrjäytyneinä elävien ihmisten parissa tehtävän sosiaalityön merkityksellisyyttä,
koska näin saadaan ihmisten monet mahdolliset ja ehkä piilossa olevat voimavarat käyttöön.
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Tällä hetkellä sosiaalityö on hakemassa paikkaansa monella eri tavalla. Tämän päivän yhteiskunnassa sosiaalityön haasteellisina tavoitteina on ollut syrjäytymisen ehkäisy, osallisuuden ja tasa-arvon lisääminen sekä köyhyyden ja pahoinvoinnin vähentäminen. Yhteiskunnallinen kehitys on ollut kuitenkin huolestuttavaa ja pahoinvointi on lisääntynyt. Sosiaalityön resurssien vähyys on pakottanut työntekijät keskittymään vain välttämättömimpään ja kiireellisimpiin ”tulipalojen sammuttamiseen”.
Juhila kysyykin, elääkö sosiaalityössä vielä se perinteinen missio, jonka mukaan marginaaleissa elävien ihmisten aseman parantaminen on kaikkein tärkein tehtävä. Määrittyykö sosiaalityö itsessään vähäarvoiseksi, marginaaliseksi julkisen sektorin kontrollitoiminnaksi,
joka sekin on tosin sosiaalityölle vanha ja perinteinen rooli? Millaisia ovat sosiaalityön
muut käytännöt ja tulevaisuuden visiot suhteessa marginaaleihin? (Juhila 2002, 13.)
Elämä marginaalissa lisää syrjäytymisen riskiä, ja syrjäytymisen ehkäisy nähdään eräänä
sosiaalityön tehtävänä. Sosiaalityössä on syytä siis pysähtyä pohtimaan itse syrjäytymisen
käsitettä tarkemmin. On tärkeää pohtia sitä, minkä vuoksi sosiaalityössä niin usein puhutaan työstä marginaalissa elävien kanssa. Sosiaalityön eettinen velvollisuus on pyrkiä kehittämään oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa, mutta jos me jo sanallisesti syrjäytämme
osan ihmisistä tiettyyn marginaaliin, se tuskin lisää tuota tavoiteltavaa tasa-arvoa.
Tuula Helne on tutkinut syrjäytymistä (2002) ja hän kritisoi erityisesti sitä, että sosiaalityön tärkeäksi tehtäväksi on nähty syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten
integroiminen yhteiskuntaan ja palauttaminen yhteiskunnan normaaleiksi kansalaisiksi.
Sosiaalityön tehtävänä on pyrkiä edistämään tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuuden toteutumista yhteiskunnassa. Toisaalta sosiaalityö myös tuottaa ”toiseutta”. Erilaisten aktivointitoimenpiteiden tarkoituksena on integroida erilaiset ja ”toiset” osaksi tuottavaa ja markkinavoimaista yhteiskuntaa. Mikäli kansalainen ei näihin aktivointitoimenpiteisiin kuitenkaan suostu, on hän alinta kastia ja marginaalin reunamien reunalla ja häneen aletaan suunnata yhä kovenevia kontrollitoimenpiteitä.(emt., 20–30.) Juhilan (2002) mukaan osaltaan
sosiaalityö myös itse tuottaa marginalisaatiota. Ihmiset, jotka elävät yhteiskunnan reunamilla ja marginaalissa ovat niin tottuneet yhteiskunnan kontrolliin ja hyvää tarkoittaviin
toimenpiteisiin, että heidän omatoimisuutensa ja itsenäisyytensä on kadonnut. (emt., 15.)
Suvi Raitakari (2002) pohtii myös me/he -jakoa. Sosiaalityöntekijät nähdään syrjäytymisen
vastustajina, sosiaalisten ongelmien ratkaisijoina ja huono-osaisten paimenina.
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Mikäli ihminen ei tee työtä hän ei ole yhteiskuntakelpoinen ja häneen kohdistuu yhä edelleen moraalista epäluuloa ja paheksuntaa. Sosiaalityö nähdäänkin usein tarpeellisena sen
vuoksi, että se ohjaa ja kontrolloi ihmisiä ja heidän valintojaan oikeaan suuntaan. (emt.,
54.) Helne (2002) pohti sitä, miten helposti käy niin, että kun puhumme syrjäytymisestä
ilmauksena, syyllistymme itse syrjäyttämiseen. Aina kun puhumme meistä, jätämme osan
ihmisistä meidän ulkopuolelle. Tavallaan pystytämme itse sen raja-aidan, jonka toiselle
puolelle kuuluvat niin kutsutut syrjäytyneet ja toiselle puolelle ei-syrjäytyneet eli niin sanottua normaalia elämää elävät kansalaiset. Tavallaan jo keskustelulla syrjäytymisestä me
luomme toiseutta ja edistämme omalla tavallamme syrjäytyneisyyttä. Onkin pohdittava,
miten luoda avointa yhteyttä ei-syrjäytyneiden ja syrjäytyneiden välille ja poistaa marginalisaation syrjäytyneiden ja ”toisien” puhekielen diskurssit. (emt., 32–34.)
Elämään marginaalissa liittyy usein leimattu identiteetti. Anna Kulmalan (2006, 66–71)
tutkimus kohdistuu leimatun identiteetin ja toiseuden kokemuksiin. Sini Krokin (2009) tutkimus kertoo köyhyyden ja muiden sosiaalisten ongelmien kanssa kamppailevien yksinhuoltajaäitien tarinaa siitä, miten he arjen kokevat. Krokin mukaan sosiaalityössä on tärkeää saada selville asiakkaiden oma näkökulma elämään ja asiakkuuteen. Tutkimuksen keskeinen tulos oli, että äitien kokema oman elämän merkityksellisyys oli hyvin erilainen kuin
yhteiskunnan ajatus merkityksellisestä elämästä. Tutkimuksen äidit eivät suostuneet olemaan ulkoapäin määriteltyjä toisia. ( emt., 192.)
Äitien tarinat voidaankin nähdä tiettynä vastapuheena. Vastapuhe on puhetapaa, jolla ihmiset pyrkivät muuttamaan tai kieltämään heihin kohdistuvia määritelmiä (Jokinen & Huttunen & Kulmala 2004, 12). Anna Kulmalan (2006, 71) mukaan vastapuheen avulla ihminen
pyrkii taistelemaan toiseutta ja leimattua identiteettiä vastaan. Vastapuhe voi olla myös
äänettömyyttä, koska voi olla vaikea kuvata elämää marginaalissa tai halutaan kieltäytyä
vähempiarvoiseen asemaan asettuvasta vuorovaikutuksesta. Vastapuhe voi olla vaikenemista myös sen vuoksi, että halutaan korostaa omaa tavallisuutta: esimerkiksi ”vaikka olen
ollut vankilassa, olen silti hyvä äiti”. (Jokinen ym. 2004, 12.)
Vastapuheen avulla marginaaliryhmässä elävät pyrkivät Väyrysen (2006, 82) mukaan irrottautumaan leimatusta identiteetistä. Yhteiskunnalla on usein tietty mallitarina, miten marginaalissa eletään ja toisaalta myös mallitarina siitä, miten pitäisi elää. Mallitarinat pohjautuvat stereotyyppisiin ihmiskuviin ja ne yhdistetään ihmisryhmiin, joiden elämä jotenkin
”poikkeaa normaalista”.
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Tämän luokittelun tarkoituksena on yhteiskunnallisen ja kulttuurisen tasapainon ylläpitäminen. Luokittelu tuottaa myös eriarvoisuutta. (Väyrynen 2006, 82.) Vastapuheen avulla
tuotetaan erilaista tarinaa. (Raitakari 2004; Kulmala & Vanhala, 2004; Krok 2009,195.)
Sosiaalityössä vastapuheen kuunteleminen on tärkeää, koska se lisää yhteiskunnallista tasaarvoa ja oikeudenmukaisuutta paljastamalla sosiaalityöhön kuuluvia valtarakenteita ja ennakkoluuloja.
Sosiaalityössä sosiaalityöntekijän ja asiakkaan käsitys asiakkaan elämästä voi olla hyvin
erilainen. Juhilan (2002) mukaan sosiaalityössä usein nähdään marginaaliryhmän asiakas
yhteiskunnan ulkopuolella olevana ja muut ihmiset taas sen sisällä olevina. Sosiaalityön
ideaalisena tarkoituksena on saada kaikki ihmiset sopeutetuksi sisälle yhteiskuntaan. Yhteiskunnan valtuuttamana työntekijänä sosiaalityöntekijä usein arvelee tietävänsä, mikä
asiakkaalle kussakin tilanteessa on paras vaihtoehto. Erilaisin aktivointi- ja sanktiomenettelyin asiakasta ohjaillaan yhteiskunnan edellyttämään suuntaan. (Juhila, 2002, 14–18.)
Sosiaalityön suurin ongelma Krokin (2009, 198) mukaan on kuitenkin se, että asiakas ei
ymmärrä omaa tilannettaan samanlaisena kuin sosiaalityöntekijä tai yhteiskunta sen ymmärtää. Tämän vuoksi näihin erityisiin sosiaalisiin ongelmiin kohdistuva tutkimus ja työ
ovat erittäin tärkeitä. Juhila (2002) korostaa, että suhde marginaalissa eläviin ihmisiin rakentuu ihmisten kanssa yhdessä toimimiseen ja heidän äänensä kuulemiseen ja elämäntilanteensa ymmärtämiseen. Sosiaalityöntekijän tehtävä ei ole tuomita tai ohjata marginaalissa eläviä, vaan asettua näiden ihmisten tasavertaiseksi keskustelukumppaniksi ja tuoda
esille heidän esittämiään ajatuksia ja toiveita. (emt., 18.) Jane Addamsin ajatus siitä että
ainoastaan elettyä voi ymmärtää ja tulkita sopii hyvin sosiaalityöhön. Ainoastaan tasavertainen ja dialoginen suhde asiakkaisiin tekee sosiaalityöstä osallistavan. Helneen (2002,
33–35) mielestä meidän tulisi päästä pois eksklusiivisista eli poissulkevista erotteluista
kohti inklusiivista eli mukaanlukevaa erottelua, jossa eroavien asioiden tilalla huomioidaankin yhteiset ja yhdistävät tekijä.

3.2 Naiserityisyyden huomioiminen sosiaalityössä
Sosiaalityössä naisiin asetetaan Riitta Granfeltin (2004) mukaan usein moraalisempi arvolataus kuin miehiin ja mahdollisesti asunnottomina, rikollisuuteen taipuneina ja päihteiden
väärinkäyttäjinä naiset kuuluvat usein kaksinkertaisen marginalisaation ryhmään (Kuronen,
Granfelt, Nygvist & Petrelius 2004, 10).
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Haahtelan (2015) mukaan tutkimuksia sosiaalityöstä ja naisista on melko vähän. Suomalaiseen sosiaalityöhön ei ole juurikaan kuulunut anglosaksisiin maihin kuuluva feministinen
naissukupuolen erityisyyden huomioiminen tai naiserityisyyden huomioiminen palveluja
kehitettäessä. Kuitenkin sosiaalityöllä ja feminismillä on paljon yhtäläisyyksiä. Molempia
yhdistävät ilmiöiden kokonaisvaltaisuus ja kompleksisuus, samanlaiset arvot ja eettiset periaatteet. (emt., 21.)
Tarja Pösön ja Mikko Mäntysaaren (2013, 25) mukaan on tärkeää, että sosiaalityön tutkimuksen tulisi keskittyä siihen, miten asiakkuus elää tässä ajassa. Suurin osa sosiaalityössä
toimivista työntekijöistä on naisia ja jo tämä tekee sosiaalityön naiserityiseksi. Lisäksi
naisten kanssa tehtävä sosiaalityö on erilaista.
Feministisen tutkimuksen alueella tuotettiin jo 1960–luvulla kysymyksiä naisten vastuusta
kodinhoidossa, naisiin kohdistuvasta väkivallasta, köyhyydestä ja asunnottomuudesta.
Nämä kysymykset ovat ajankohtaisia tänäkin päivänä sosiaalityössä. Feministisessä tutkimuksessa on oltu jo kauan kiinnostuneita äitiydestä ja sosiaalityön näkökulmasta siihen.
Feministisen tutkimuksen avulla on mahdollistettu äitiyden pohtiminen myös niiden äitien
kannalta, jotka eivät kykene huolehtimaan lapsistaan, pahoinpitelevät tai jopa tappavat
lapsiaan. Ajatellaan, että naisille ominainen hoivavietti estää aggressiivisuuden ja tuhoamisen. Nainen on esimerkiksi henkirikoksen tehneenä voimakkaamman kritiikin kohteena
kuin henkirikoksen tehnyt mies. Naisvanki kokee itsensä usein syyllisemmäksi ja arvottomammaksi kuin miesvanki. (Eerikäinen 2002, 170.) Näiden keskustelujen vaikeudesta
huolimatta (Kuronen 2009, 111–113) on tärkeää, että äitiyden teemaa ja ilmiötä tutkitaan ja
pohditaan useista eri näkökulmista käsin.
Sosiaalityötä on kritisoitu siitä, että sen tehtäväksi on nähty lähinnä vaimouden, naisten
tekemän hoitotyön, äitiyden ja naisten seksuaalisuuden kontrolloimisen. Sosiaalityössä nainen nähdään usein nimenomaan äitiyden kautta. (Kuronen 2009, 115.) Nainen sosiaalityön
asiakkaana saa usein osakseen suurempaa moraalista arvostelua kuin mies. Pösön (1986) ja
Nousiaisen (2004) mukaan mies voi olla vaikka miten huono, mutta jos nainen ei selviydy
vanhemmuudestaan tai kodinhoidollisista tehtävistään, on yhteiskunnan puututtava asiaan.
Lastensuojelutyössä nainen nähdään usein vain äitinä, jota tulee kontrolloida ja ohjata.
Haahtelan (2015, 27) mukaan naiserityisessä työotteessa tulee ilmi tiettyjä diakoniatyöhön
sopivia piirteitä, kuten ihmisen kokonaisvaltaisen auttamisen ja kohtaamisen periaatteet.
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Riitta Granfeltin (2003, 73) mukaan naisten marginaalityössä olevat työntekijät tasapainottelevat realismin, toivon, luovuttamisen, välinpitämättömyyden ja suvaitsevaisuuden välimaastoissa. Naisten kanssa tehtävässä työssä on tärkeää olla kaksi ulottuvuutta: konkreettinen läsnäolo ja henkinen yhteys. Työntekijän ja naisasiakkaan välinen henkinen yhteys
mahdollistaa yhteisesti jaetun todellisuuden ja todellisen auttamisen mahdollisuuden.
(Haahtela 2015, 86.)
Feministisen sosiaalityön tutkijat ovat pyrkineet tutkimaan ja sitä kautta kehittämään vaihtoehtoista sosiaalityötä, jossa naisia tuetaan ja valtaistetaan nimenomaan naisina ja naiserityisyyden huomioon ottaen. Feministiset tutkimukset ovat usein laadullisia ja korostavat
nimenomaan naisten oman äänen ja tarinan kuulumista. (Kuronen 2009, 118–123.)
Seuraavissa luvuissa pyrin tarkastelemaan lyhyesti joitakin naisemansipatorisessa sosiaalityössä huomioon otettavia asioita.

3.2.1 Naisten lapsuuden kokemusten merkitys
Elina Virokankaan ja Sanna Väyrysen toimittama teos (2013) käsittelee empiirisen aineiston pohjalta ei-niin-norminmukaista naiseutta ja äitiyttä. Äitiyteen liitetään lukemattomia
odotuksia ja stereotypioita, ja päihteitä käyttävään äitiin kohdistuu usein syyllistävää ja ankaraa kritiikkiä. Virokankaan ja Väyrysen tutkimuksen tarkoituksena on feministisen tutkimusperinteen mukaisesti antaa ääni sorretuille eli naisille ja äideille. Tutkimuksessa äidit
saivat itse kertoa elämästään ja tilanteestaan. (emt., 7–15.)
Virokannas (2013) selvitti haastattelun avulla tutkimuksessaan kolmen äidin omia lapsuudenkokemuksia. Äitien omat kokemukset omasta lapsuuden huolenpidosta ja turvallisuudesta vaikuttavat hyvin selkeästi äidin identiteettiin ja tapaan toimia omien lasten kanssa.
Oma turvattomuuden kokemus lapsena ja monet kasautuneet ristiriidat ja ongelmat ovat
haastateltujen äitien yhteinen kokemus. Useilta äideiltä puuttui kokonaan normaaliin lapsuuteen ja perhe-elämään kuuluvat kodinomaisuus, leikkiminen, vanhempien huolenpito ja
kokemus hoivatuksi tulemisesta. Vironkankaan haastattelemat äidit toivoivat, että heidän
ongelmiinsa olisi puututtu aikaisemmin ja tehokkaammin. (emt., 52–83.)
Virokankaan (2013) mukaan niiden äitien, joita on lapsuudessa kohdeltu kaltoin, saattaa
olla vaikea yhdistää omia ongelmiaan lapsuuden kokemuksiin liittyväksi ja tähän nämä äidit tarvitsevat riittävää ja pitkäaikaista terapiaa.
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Virokankaan mukaan tärkeä on myös muistaa, että meidän kaikkien tulee miettiä ja muuttaa oma asennettamme sekä koko yhteiskunnan asennetta päihteitä käyttäviin äiteihin. Näihin äiteihin liitetään voimakkaita moraalisia ja kriittisiä ennakkoluuloja, jotka leimaavat
heidät työhön kykenemättömiksi, rikollisiksi ja jopa vaarallisiksi. (emt., 52–80.) Sosiaalityötä tulisikin kehittää niin, että monimuotoinen, haavoittunut äitiys olisi mahdollista ja
nämä äidit ja heidän lapsensa saisivat riittävästi tarvitsemaansa tukea.
Ihminen voi kääntää lapsuuden vaikeudet voitokseen, mutta se vaatii usein henkilökohtaisen kasvuprosessin läpikäymisen. Kasvaakseen tasapainoiseksi, inhimilliseksi ja sosiaaliseksi ihminen tarvitsee tuekseen hyvän kasvuympäristön. Lastensuojelutyössä pyritään nimenomaan takaamaan kaikille lapsille hyvä ja turvallinen lapsuus. Anna-Liisa Lämsän
(2009, 38) mielestä sukupolvelta toiselle siirtyvän huono-osaisuuden ehkäisemiseksi näiden lasten äitien ja isien kanssa tehtävä psykososiaalinen työ on äärimmäisen tärkeää.

3.2.2 Naiset ja päihteiden käyttö
Naisten ja äitien alkoholinkäytöstä on kirjoitettu melko paljon ja useissa tutkimuksissa on
todettu, että kaiken kaikkiaan naisten juominen on viime vuosina lisääntynyt. Päihteitä
käyttävien ja raskaana olevien äitien pakkohoidosta keskustellaan aika ajoin kiivaasti. Irja
Hyttisen (1990) jo vuosia sitten kirjoittamassa teoksessa on naisten juomiseen liittyviä asioita, jotka kuitenkin hyvin sopivat tähänkin päivään.
Aikaisemmin naiset olivat enemmänkin hillinneet miesten juomista, mutta 1960-luvun
kaupungistuminen ja naisten lisääntynyt työssäolo, tasa-arvon kehittyminen ja naisten itsenäistyminen aiheuttivat suuria yhteiskunnallisia muutoksia ja lisäsivät naisten alkoholinkulutusta. Asenteet naisten alkoholin käyttöön muuttuivat suvaitsevaisemmiksi ja koko
alkoholipolitiikka liberalisoitui.
Kun Suomi juo -tutkimuksen (2010) mukaan naisten juomisessa on tapahtunut suuri kulttuurinen muutos ja vuosina 1968–2007 naisten juominen on tilastojen mukaan kuusinkertaistunut (Mäkelä, Mustonen & Tigerstedt 2010, 50–53).
Naisten alkoholin- ja päihteidenkäyttöön liittyy Hyttisen (1990) mukaan selvästi tietynlainen naisnäkökulma, joka tulee ottaa huomioon, kun tutkitaan ja keskustellaan naisten alkoholin käytöstä ja sen hoidosta. Naisen päihteidenkäytön tekee erityiseksi nimenomaan se
uusintamistehtävä, joka naisilla on.
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Tasa-arvoistumisesta huolimatta biologian mukaan naiset edelleen ovat se sukupuoli, joka
synnyttää uudet yhteiskunnan jäsenet. Tätä tehtävää sanotaan inhimilliseksi uusintamiseksi. Päivittäinen uusintaminen tapahtuu hoiva- ja vuorovaikutuksessa vanhemman ja lapsen
välillä ja yhteiskunnallinen uusintaminen tarkoittaa yhteiskunnan rakenteiden, kulttuurin ja
sosialisaation siirtämistä seuraavalle sukupolvelle. (emt., 57.) Nykypäivänä isät yhä enemmän osallistuvat perhe-elämään ja osa uusintamisen vastuusta on myös isillä. Tämän edellä
mainitun uusintamistehtävän vuoksi naisten päihteiden käyttö nähdään usein ongelmallisempana ja tuomittavampana kuin miesten alkoholinkäyttö.
Tiina Sutisen (2010) tutkimuksen mukaan raskauden aikainen alkoholin ja muiden päihteiden käyttö on sekä Suomessa, että ulkomailla lisääntynyt, ja tutkimusten mukaan joka kolmas nainen jatkaa juomistaan raskausaikana. Naisen päihteiden käyttö raskauden aikana on
ollut viimeisinä vuosina esillä monissa keskusteluissa. Toisaalta on vaadittu naisten pakkohoitoa sikiön suojelemiseksi, toisaalta taas on pohdittu naisen itsemääräämisoikeuden merkitystä. (emt., 1.)
Raskaana oleviin äiteihin, jotka käyttävät päihteitä liitetään usein negatiivisia stereotypioita
ja heitä voi olla ammattilaisenkin vaikea kohdata. Suomessa on hyvin toimiva neuvolajärjestelmä ja neuvolan terveydenhoitajat ovat useimmiten hyvin ammattitaitoisia ja omaavat
hyvät vuorovaikutustaidot. (Sutinen 2010, 16.)
Päihteitä käyttävät äidit pyrkivät usein kuitenkin salaamaan päihteiden käyttönsä leimaantumisen pelon vuoksi. Useimmat äidit ja perheet kuitenkin toivovat, että heidän ongelmiinsa puututtaisiin avoimemmin ja aikaisemmin. (Sutinen 2010, 16.) Virokannas (2013, 79)
on myös päätynyt omassa tutkimuksessaan siihen tulokseen, että päihteitä käyttävät äidit
olisivat toivoneet, että heidän tilanteeseensa olisi puututtu aikaisemmin ja jämäkämmin.
Sutisen (2010) mukaan sekä äitiys- että lastenneuvolatoiminnassa tulee kehittää äitien ja
perheiden mahdolliseen päihdekäyttäytymisen liittyvää hoitomallia. Terveydenhoitajien
ajoittain byrokraattista ja organisaatiokeskeistä työtapaa on hyvä muuttaa asiakaskeskeisemmäksi ja yhä enemmän asiakasta osallistavaksi. Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen on myös tarpeen. (emt., 118–127.) Neuvolan terveydenhoitajien ja sosiaalityön yhteistyötä tulisi myös järjestelmällisesti kehittää. Satu Vainisen väitöskirja (2011) korostaa
sosiaalityöntekijän roolia ja moniammatillisuutta ennaltaehkäisevässä ja psykososiaaliseen
tukemiseen perustuvassa lapsiperhetyössä.
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Vainisen mukaan terveydenhoitajien ja sosiaalityöntekijöiden yhteistyötä tulisi kehittää
esimerkiksi yhteisöllisessä, vertaistukeen perustuvassa moniammatillisessa toiminnassa.
(emt., 262.)
Maria Pirinen (2005) on tehnyt oman pro gradu -tutkielmansa päihdeäitien kokemuksista
lastensuojelun tukitoimista. Tämän tutkimuksen mukaan äidit toivoivat parempaa yhteistyötä viranomaisten kanssa. Äideillä oli odotuksia lastensuojelua kohtaan mutta ne ilmenivät lähinnä pelkojen, ennakkoluulojen ja toiveiden muodossa. Äitien odotuksien ja parannusehdotusten sisältö on osittain päällekkäistä. Haastateltavat myönsivät, että he eivät aina
osanneet tai edes uskaltaneet kertoa avuntarpeestaan lapsen menettämisen pelossa, koska
he eivät luottaneet virkavaltaan. Lisäksi äidit olivat tutkimuksessa sitä mieltä, että on vaikea luoda lastensuojeluviranomaiseen aito keskusteluyhteys, koska viranomaiset puhuivat
kapulakieltä ja esiintyivät joko liian ammattimaisesti tai liian suojelevaisesti. (emt., 87–
106.) Lastensuojelutyöhön tulisikin luoda erilaisia työmenetelmiä, joilla kohdata äitejä,
joilla on päihdeongelma. Lisäksi moniammatillisen yhteistyön kehittäminen A-klinikan,
perheneuvolan ja psykiatrisen erikoissairaanhoidon kanssa on tarpeen.
Teija Karttusen tuleva etnografiaan perustuva väitöskirja selventää päihdetyön naiserityisyyttä. Karttusen mukaan päihehoidossa ja sitä koskevissa palveluissa pitää huomioida naisia koskeva ymmärrys sukupuolen ja naiseuden merkityksestä. Lisäksi tarvitaan lisääntyvää ymmärrystä naisten päihdehoidon taustalla olevista teorioista ja työmenetelmistä.
(Karttunen 2013, 221–222.)
Myös sosiaalityössä ja sen kehittämisessä tulee kiinnittää huomiota naiserityisyyteen. Aikuissosiaalityössä naisten elämäntilanne ja tarpeet ovat erilaiset kuin miesten. Bergin
(2008) mielestä lastensuojelutyössä korostuu usein nimenomaan äitiys koko perheen kantavana voimavarana ja syyttävä sormi ja moralisointi kohdistuvat usein erityisesti naiseen ja
äitiin. Nainen nähdään erityisesti nimenomaan hoivaajana ja äitinä ja helposti unohdetaan
äitiyden takana oleva kokonaisvaltainen ihminen. (emt., 44, 67.)
Aikaisemmin päihdepalvelut rakennettiin enemmän miesten tarpeisiin kuin naisten. Päihdepalvelujen kehittämistarpeissa on kuitenkin viime vuosina korostunut myös naisnäkökulman huomioiminen. Päihdeongelmaisilla naisilla on usein riippuvuuden lisäksi myös
traumaattisia kokemuksia sekä psykiatrisia ongelmia ja heitä luonnehditaan usein haavoittuneiksi uhreiksi, itsetuhoisiksi tai epävarmoiksi yksilöiksi.
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Päihdekuntoutuksen kehittämistä enemmän naisten tarpeisiin vastaaviksi on perusteltu
muun muassa sillä, että miesten ja naisten tarpeet ovat lähtökohtaisesti erilaiset. Naisten
päihteiden käyttöön liitetään paljon negatiivisia mielikuvia ja naisten ja erityisesti äitien on
usein hyvin vaikea kertoa päihteidenkäytöstään, saati hakeutua itse vapaaehtoisesti hoitoon. Naiset pelkäävät leimautuvansa ja äidit usein pelkäävät lastensa huostaanottoa. Pelko
hoitohenkilökunnan negatiivisista asenteista, omat velvollisuudet, lastenhoitoon liittyvät
ongelmat ja taloudelliset huolet ja työhön liittyvät asiat voivat myös estää naisia hakeutumasta avun piiriin. (Karttunen 2013; Väyrynen 2006, 2007.)
Karttusen (2013, 221–240) mukaan naisten päihdekuntoutuksessa korostuu usein traumaattisten ja hyväksikäytön kokemusten sekä monimuotoisten psykososiaalisten ongelmien
käsittely. Naisten hoitotyössä ja kuntoutuksessa on tärkeää äitiyteen- ja lastenhoitoon, työllistymiseen, koulutukseen, asumiseen, parisuhteeseen ja terveysneuvontaan liittyvät kysymykset.
Naisia tulee kohdella myös naissukupuolen erityisyyden mukaisesti, eikä keskittyä vain
äitiyteen ja lastenhoitoon liittyviin ongelmiin. Karttusen tutkimuksen mukaan naisten päihdehoidon ”punaisena lankana” tulee olla nimenomaan se ymmärrys, että tiedostetaan naiseutta normittavat kulttuuriset ja yhteiskunnalliset rakenteet, normit ja odotukset. (emt.,
221–240.) On pohdittava päihdehoidon kehittämistä naisen näkökulmasta, mutta myös Aklinikoilla, aikuissosiaalityössä ja lastensuojelutyössä tulisi naiserityisyys ottaa huomioon
ja kehittää palveluja yhä enemmän naisten tarpeisiin sopiviksi.

3.2.3 Väkivalta ja asunnottomuus naisen elämässä
Usean päihteitä väärin käyttävän naisen ja äidin kertomuksissa nousee esiin aiemmin koettu väkivalta. Kirsi Nousiainen on (2013) kartoittanut omassa tutkimuksessaan yhdentoista
äidin elämänkertomusta äitiydestä väkivallan varjossa. Nämä äidit kuuluvat niiden äitien
ryhmään, jotka joko itse ovat omassa lapsuudessaan joutuneet kokemaan väkivaltaa tai
ovat kokeneet väkivaltaa puolisonsa taholta. (emt., 83.) Kotiin ja parisuhteeseen liitetään
usein turvallisuuteen ja rauhaan ja rakkauteen liittyviä ominaisuuksia. Kun tämä rauha,
rakkaus ja turvallisuus väkivallan vuoksi särkyvät, on se erittäin traumatisoivaa.
Marianne Notko (2011) tutki neljänkymmenen naisen väkivaltakokemuksia. Tutkimuksen
mukaan naisten on yhä edelleen hyvin vaikea tuoda esille fyysisen tai henkisen väkivallan
kokemuksia.
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Naiset pelkäävät kertoa kokemuksistaan, koska väkivallan uhrina koetaan monesti itse
syyllisyyttä tilanteesta, pelätään väkivaltaisen puolison reaktiota, jos asia tulee ilmi, eikä
haluta leimautua uhriksi. (emt., 209–213.) Valtakunnallisesti väkivaltaan on pyritty puuttumaan kehittämällä erilaisia väkivaltaan ja sen esiintymiseen liittyviä prosesseja ja puuttumisen välineitä. Neuvoloissa, kouluissa ja erilaisissa hoitopaikoissa pyritään erilaisten
menetelmien avulla puuttumaan mahdolliseen perheväkivaltaan. Parisuhdeväkivalta on
kuitenkin edelleen hyvin salattu ongelma.
Nousiaisen (2013) mukaan sosiaalityössä on tärkeää pysähtyä kuulemaan ja kuuntelemaan
väkivaltaa kokeneiden äitien tarinoita ja kokemuksia. Syvän ymmärtämisen ja auttamisen
avulla voidaan äitejä voimaannuttaa jatkamaan elämäänsä kokemuksistaan vahvistuneina.
Nousiaisen mukaan on tärkeää voimaannuttaa äitejä huomaamaan ja tulkitsemaan myös se
kulttuurinen ja alistava syrjintä, joka sukupuolten välillä arjessa yhä edelleen näkyy. (emt.,
83–110.)
Toisaalta on tärkeää myös huomioida naiset ja äidit itse väkivallan tekijöinä. Usein nainen
on kuitenkin vaikeampi mieltää väkivallan tekijäksi kuin mies (Purjo 2010, 19). Lisäksi
naisten väkivalta useimmiten enemmän henkistä ja verbaalista kuin fyysistä. Naiseen ja
erityisesti äitiin liittyvä väkivalta mielletään usein luonnottomaksi ja vielä pahemmaksi
kuin isän ja miehen tekemä väkivalta. Johanna Hiitolan ja Hanna Heinosen (2008) tutkimus paljastaa, että hallinto-oikeuteen lähetetyissä huostaanottoa koskevissa asiakirjoissa
naisten ja äitien tekemä väkivalta jää liian usein yhä edelleen huomiotta ja väkivaltaisesti
käyttäytynyttä isää ja äitiä kohdellaan eri tavalla. Lisäksi tutkimuksen mukaan väkivaltaisesti käyttäytyneen äidin ja lasten tapaamisten tärkeyttä ei korostettu samalla tavalla kuin
väkivaltaisten isien ja lasten tapaamisia. Hiitolan ja Heinosen tutkimissa ruotsalaisissa tutkimuksissa asia on yhteydessä tasa-arvopolitiikkaan, jonka mukaan väkivaltainen mies saa
tukea huoltajuuteensa enemmän kuin väkivaltaisesti käyttäytynyt äiti. (emt., 53–69.)
Väkivaltaisesti käyttäytyvät naiset ja heidän lapsensa ja perheensä tarvitsevat kuitenkin
apua ja tukea. Sosiaalityössä tulee pyrkiä muodostamaan asiakkaisiin niin luottamukselliset
ja avoimet suhteet, että myös näistä usein kipeistä ja vaietuista asioista voidaan keskustella
ja miettiä sopivaa auttamismuotoa. On syytä pohtia myös, miten avohuollon tukitoimia kehitetään niin, että apua tarvitsevat äidit ja perheet niihin sitoutuvat.
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Riitta Granfelt on tutkinut jo vuosien ajan marginaalissa eläviä naisia ja nostanut esiin
asunnottomuuden ja nimenomaan naisten asunnottomuuteen liittyvät ongelmat. Granfelt on
antanut naisten asunnottomuutta ja vankilaelämään koskevissa tutkimuksissaan ja kirjoituksissaan naisille mahdollisuuden kertoa omaa, autenttista tarinaansa siitä, mitä on elää
naisena ja yhteiskunnasta syrjäytyneenä. Bardyn (2000, 151) mukaan Granfelt on tehnyt
suuren työn sekä sosiaalityölle, että koko sosiaalipoliittiselle keskustelulle antaessaan näille marginaalissa eläville naisille äänen. Lisäksi tutkimusten kautta esitetty kysymys siitä,
miten naisille suunnattuja työmuotoja tulee kehittää, on olennaisen tärkeä.
Päihteet, rikokset ja asunnottomuus mielletään useimmiten vain miesten ongelmiksi. Asunnottomuudesta on kuitenkin tullut ongelma erityisesti nuorten, huumeista riippuvien naisten kohdalla. Suomessa asumispalvelut palvelevat huonosti huumeiden käyttäjiä, koska
huumeiden käyttäjiin liitetään usein väkivallan ja arvaamattomuuden ja sairauden leima.
(Granfelt 2014, 197–201.)
Kadulla asuva nainen joutuu usein peittämään pelkonsa ja epävarmuutensa kovan panssarikuoren alle ja käyttäytymään ”kuin mies”. Granfeltin (2014) tutkimusten mukaan usein
kadulla asuvien naisten elämässä on tapahtunut lukuisia pettymyksiä ja vaikeita tapahtumia
ennen kadulle joutumista. Lapsuuden väkivalta, insesti, parisuhdeongelmat, hylkäämiset ja
pettymykset ovat tavallisia kadulla asuvan naisen taustatekijöitä. Elämä naisena ja ilman
asuntoa ei ole helppoa. Se on jokapäiväistä taistelua miehisessä maailmassa, jossa nainen
nähdään sukupuolensa vuoksi yleensä heikompana ja hyväksikäytön kohteena. Asunnottomuuteen yleensä tulisi puuttua tiukemmin ja asunnottomien naisten tulisi saada nimenomaan naisille tarkoitettuja asumispalveluita, joissa heidän olisi mahdollista kuntoutua ja
käydä läpi traumaattisia kokemuksia. (emt., 200–201.)
Granfelt (2005) kirjoittaa siitä, miten marginaaliryhmiä tulisi tutkia nimenomaan heidän
kertomiensa tarinoiden kautta. Hänen mukaansa klassinen ”ihminen tilanteessa” näkyy
nimenomaan marginaaliryhmiä tutkittaessa. Totta on, että päällimmäisenä voi näkyä kurjuutta, asunnottomuutta, likaisuutta, päihteitä, irrallisuutta ja rakkaudettomuutta, mutta
asiaan paremmin perehtyessä jokaisella ihmisellä on oma tarinansa ja ainutlaatuinen kertomus, joka ansaitsee tulla kuulluksi. (emt., 255.)

53

4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS
4.1 Aineiston keruu alkaa
Toimintatutkimuksen aineisto voidaan koota monella tapaa. Oman aineistoni keräsin havainnoinnin, tutkimuspäiväkirjan ja ryhmäkeskustelun avulla. Tutkimukseen liittyy myös
etnografisen tutkimuksen piirteitä, sillä vietin äitien kanssa pitkiä aikoja työpajojen ja kahdenkeskisten kuvausprojektien aikana. Erilaisten aineistonkeruutapojen yhdistämistä kutsutaan triangulaatioksi (Saastamoinen 1999, 186–187).
Saatuani innostavan idean tutkimukseni aiheeksi keskustelin Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän A-klinikan johtajan ja työntekijöiden kanssa tutkimusajatuksestani. Aklinikan johtajan ja työntekijöiden näytettyä tutkimukselleni ”vihreää valoa” tein tutkimussuunnitelmani (liite 1). Saatuani suunnitelmani hyväksytyksi tapasin A-klinikan työntekijät
toisen kerran ja selvensin ajatustani heille. Tällöin työntekijät olivat jo miettineet valmiiksi
asiakkaita, joille tätä ryhmätoimintaa tarjottaisiin. Yhdessä A-klinikan väen kanssa teimme
innostavan kutsukirjeen äideille ja työntekijät jakoivat kutsut klinikalla käyntien yhteydessä (liite 2). Samalla he kertoivat hieman ryhmän toiminnasta ja tarkoituksesta. Sopivaksi
ryhmän kooksi olin suunnitellut 5–8 äidin ryhmää.
Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys ovat yleensä tutkimuksen tärkeitä tavoitteita. Hirsjärvi ja Hurme (1993, 130) pitävät tärkeänä sitä, että haastattelututkimuksessa tulee ottaa
myös huomioon oikean tutkimusjoukon valinta. Tutkimuksen luotettavuutta parantaa tutkimuskysymysten kannalta relevanttien tutkittavien valinta. Tutkittavat henkilöt on tähän tutkimukseen koottu äideistä, jotka asioivat A-klinikalla, koska tarkoituksena on nimenomaan
tutkia A-klinikalla asioivien äitien elämäntilannetta ja heidän kertomaansa tarinaa ja mahdollista voimaantumisen kokemusta.
Työskentelen itse tällä hetkellä lastensuojelun sosiaalityöntekijänä ja ryhmään oli tarkoitus
valikoida vain ne äidit, joiden kanssa en itse työskennellyt, koska eettisesti tutkimuksen
luotettavuuden kannalta saattaisi olla haitallista, jos äidit olisivat kokeneet minut lastensuojelun kautta tietynlaisen sosiaalityöhön kuuluvan vallan käyttäjäksi.
Käytännössä kävi kuitenkin niin, että A-klinikan työntekijät jakoivat kaikille klinikalla
asioiville äideille kutsun tulla mukaan ryhmään, mutta näistä äideistä vain kahdeksan innostui tulemaan mukaan.
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Ne äidit, jotka eivät halunneet tulla mukaan toiminnalliseen ryhmäämme, kertoivat syyksi
muun muassa ryhmän aikataulun haasteellisuuden tai he kokivat oman elämäntilanteensa
sellaiseksi, ettei ryhmätoimintaan nyt ollut mahdollista osallistua.
Kahdeksalle ryhmästä innostuneelle äidille tein itse vielä vapaamuotoisen haastattelun toukokuussa 2015. Haastattelun aikana sain jo hieman tutustuttua äiteihin ja he minuun. Lisäksi saatoin kertoa äideille vielä tarkemmin ryhmämme tulevasta toiminnasta. Ryhmään
ilmoittautuivat kaikki kahdeksan haastattelemaani äitiä. Kolme äitiä jäi lopullisesta ryhmästä kuitenkin pois. Yhdelle näistä äideistä oli tullut väistämätön este ja kaksi äitiä ei
saapunut paikalle lainkaan, kun ryhmä alkoi. Näistä viidestä ryhmään osallistuvista äideistä
kaksi oli myös asiakkaitani työssäni lastensuojelussa.
Itseäni jännitti se, että ryhmässäni oli kaksi äitiä, joihin minulla työni kautta oli olemassa
oleva asiakassuhde, mutta ryhmän toiminnan alettua huomasin jännittäneeni turhaan. Kaikki äidit suhtautuivat minuun mielestäni ”kuin ystävään”. Itse en huomannut, että sosiaalityöntekijän roolini olisi mitenkään vaikuttanut ryhmän ohjaamiseen. Ajoittain äidit moittivat ja kiittelivät ”sossuja” yhdistämättä minua mitenkään ”sossuihin”. Saattaa olla, että äidit olisivat puhuneet vielä avoimemmin ja kertoneet asioistaan vielä enemmän, mikäli en
olisi ollut heidän sosiaalityöntekijänsä. Toisaalta äidit olivat myös hyvin avoimia ja puhuivat vaikeista asioista hyvin vapaasti, joten en usko luottamuksellisuuden ja avoimuuden
kärsineen ainakaan paljon.
Arkisessa sosiaalityössä on usein tapana kiinnittää huomiota asiakkaana olevan ihmisen
ongelmiin ja puutteisiin. Bergin (2008, 44) mielestä feministisen sosiaalityön mukaan perinteinen sosiaalityö edellyttää naiselta ja äidiltä tiettyä roolimallia, ja tällöin ne äidit, jotka
eivät tätä odotusta täytä, voivat kokea suurta alemmuutta ja toiseutta. Se, että itse olin mukana toiminnassa ja keskusteluissa ohjaajan ja tasavertaisen lähimmäisen roolissa sekä suhtauduin äiteihin arvostavasti ja kunnioittaen, saattoi jopa lisätä luottamusta sosiaalityötä ja
sosiaalityöntekijöitä kohtaan.
Tutkimuksen eettisyyden kannalta oikeanlainen informointi tutkimuksesta, sen tarkoituksesta, kestosta ja muista asiaan liittyvistä asioista on tärkeää. Haastatellessani äitejä ryhmään kerroin heille jo tutkimuksestani ja toiminnallisen ryhmämme tarkoituksesta. Ennen
ryhmän alkua äidit allekirjoittivat kirjallisen suostumuksen, jossa antoivat minulle luvan
käyttää ryhmän aikana käytyjä keskusteluja ja valokuvia tutkimukseni aineistona (liite 3).
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Ryhmä kokoontui viikoittain kuusi kertaa kesä- ja heinäkuun 2015 aikana ryhmätoimintaan
soveltuvassa tilassa. Ennen ryhmämme alkamista annoin äideille ohjelmarungon ja ensimmäisen työpajan tehtävät (liite 4). A-klinikalta sain avuksi neljäksi ensimmäiseksi kerraksi
A-klinikan työntekijän, Teijan, jonka panosta ryhmän toimintaan koko ryhmämme arvosti
suuresti.
Ryhmän jokaiselle kerralle olin pohtinut etukäteen aiheen, jota ryhmässä käsiteltäisiin (liite
4). Aiheita käsiteltiin pääsääntöisesti niin, että äidit ottivat kuvia aiheeseen liittyen ja lähettivät ne minulle sähköpostitse tai puhelimen kautta. Suurensin kuvat A5-kokoon ja jaoin ne
tapaamisella äideille. Ryhmätapaamisella istuimme kuvien ja niihin liittyvien aiheiden äärellä. Jokaisella kerralla jaoin äideille siis etukäteen tämän tehtävän ja kävimme äitien
kanssa lävitse tehtävänantoa. Tehtävät annoin myös kirjallisesti.
Ryhmätapaamisen aikana käytin äitien luvalla digitaalista sanelukonetta. Sanelukone toimi
erinomaisesti ja vaikka äidit aika ajoin innostuivat puhumaan yhtä aikaa, litterointia se ei
varsinaisesti haitannut, joskin litterointiin kului paljon aikaa.
Ryhmätapaamisten aikana me ohjaajat, Teija ja minä, otimme paljon valokuvia äideistä.
Erityisen paljon otimme valokuvia yhteisellä kesäretkellämme juhannuksen jälkeen. Valokuvat katsoimme äitien kanssa aina seuraavilla kerroilla ja nämä katselukerrat olivat omasta mielestäni ryhmän parhaimpia hetkiä. Kaikki äidit olivat oivaltaneet voimauttavan valokuvauksen idean täydellisesti. Kaikki äidit ihastelivat toistensa kuvia niin kauniisti, että ohjaajanakin liikutuin useamman kerran. Äidit kertoivat kuvista nimenomaan vain hyviä ja
voimaannuttavia asioita.
Ryhmätoiminnan lisäksi neljä äitiä innostui tekemään kanssani kahdenkeskisen valokuvausretken. Näiden valokuvausretkien aikana otin äideistä satoja kuvia. Kuvausretkien
aikana en käyttänyt sanelukonetta, vaan retken jälkeen kirjoitin tutkimuspäiväkirjaan muistiinpanoja ja tunnelmia retkestä. Varsinaisessa aineiston analyysivaiheessa en kuitenkaan
käytä kuvausprojektien tuottamaa materiaalia, vaan niiden anti jää lähinnä äitien voimaantumisen kokemusta lisääväksi taustatekijäksi.
Aineistoni keräämisessä käytin hyväkseni narratiivista tutkimusotetta. Heikkisen (2010,
157) mukaan narratiivinen tutkimusote eroaa muusta laadullisesta tutkimuksesta sen vuoksi, että narratiivisen tutkimuksen tulosten ei ole tarkoitus olla objektiivisia tai yleistettäviä,
vaan sen tulokset perustuvat henkilökohtaiseen ja subjektiiviseen kokemukseen ja tietoon.
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Narratiivisuutta muistuttava lähestymistapa sopii tutkimukseeni myös sen vuoksi, että tarkoitukseni oli kiinnittää huomiota äitien kuvien kautta kertomien tarinoihin sekä heidän
voimaantumisen kokemukseensa.

4.2 Havainnointi aineiston keruussa
Arkielämässämme teemme jatkuvasti havaintoja ympäröivästä maailmasta. Kuuloon ja
näköön perustuvien havaintojen lisäksi tutkija käyttää havainnoinnissaan myös tunteitaan.
Havainnointia tutkimusmenetelmänä käytettäessä on olennaista se, että kaikki tutkijan aistit keskittyvät havainnoimaan nimenomaan tutkimusongelmaan ja tutkimuksen tarkoitukseen liittyviä havaintoja. Tutkimuksessani käytin keskustelun ohella myös havainnointia
tutkimusmenetelmänä ja pyrin havainnoimaan mahdollisimman tarkasti ryhmän ja äitien
sekä sanallista, että sanatonta viestintää.
Havainnoinnin tarkoituksena oli pyrkiä huomioimaan äitien nonverbaali viestintä. Sirkka
Hirsijärven, Pirkko Remeksen ja Paula Sajavaaran (1996) mukaan havainnointia on arvosteltu siitä, että tutkijan sitoutuessa ryhmään emotionaalisesti, havaintojen objektiivisuus
kärsii. Tietyissä havainnoinnin tilanteissa saattaa lisäksi olla vaikea tallentaa havaintoja välittömästi, jolloin tutkijan on vain luotettava muistiinsa ja kirjattava havainnot tilanteen
päätyttyä. (emt., 202–203.) Toimintatutkimuksessa, jossa tutkija itse on ryhmän osallistuja,
havainnointi on haasteellista. Itse koin olevani emotionaalisesti sitoutunut kaikkiin äiteihin
koko ryhmätoimintamme ajan, joten tutkimuksen havaintojen luotettavuus on tästä syystä
saattanut kärsiä.
Toisaalta pyrin kuitenkin säilyttämään myös tutkijan objektiivisuuden havaintoja tehdessäni ja ryhmää ohjatessani. Tutkimusprosessin aikana kirjoitetut muistiinpanot, ajatukset ja
oivallukset on tärkeää kirjoittaa muistiin. Työpajan jälkeen jäin heti kirjoittamaan omat
havaintoni ja muistiinpanoni, ajatukseni ja pohdintani omaan kenttäpäiväkirjaani. Tämä
kenttäpäiväkirja ja sen muistiinpanot ja pohdinnat olivat korvaamaton apu tutkimusprosessin aikana. Kenttäpäiväkirjan käyttö on Martti Grönforsin (2011) mielestä erittäin tärkeää
laadullisen tutkimuksen aikana. Kenttäpäiväkirjaan tutkija kirjoittaa päivittäin muistiinpanoja ja tutkimuksen metodisia valintoja koskevia pohdintoja. (emt., 80.)
Tutkimukseni aikana huomasin myös, että oli hyvin vaikeaa sekä osallistua keskusteluun
että tehdä tarkkoja havaintoja samaan aikaan.
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Havainnoinnin luotettavuutta parantaakseni pyrin keskustelemaan toisen ohjaajan kanssa
aina jälkeenpäin tunnelmista ryhmässä ja kirjasin nämä keskustelumme muistiin. Lisäksi
kirjoitin jokaisen työpajan jälkeen muistiin havaintoni mahdollisimman tarkasti.
Tutkimuksessani minulla oli monta roolia: olin ryhmän yksi osallistuja ja itse myös kuuden
lapsen äiti, lisäksi ryhmän ohjaaja, joka ohjaajan ominaisuudessa ohjasi keskustelua ja toi
myös omia näkemyksiään esille sekä myös tutkimuksen tekijä ja sosiaalityöntekijä, joka
saattoi äideille olla tietynlainen asiantuntija ja auktoriteetti. Tutkijan ja osallistujan roolin
yhdistäminen saattaa käydäkin hyvin haasteelliseksi. Itse koin toimintaan osallistumisen ja
tutkimuksen tekemisen kuitenkin melko helpoksi roolieni moninaisuudesta huolimatta.
Tutkijan ei tule Grönforsin (2015, 141–148) mukaan kuitenkaan samaistua tutkittaviinsa
eikä myöskään mielistellä heitä. Oman kunnioittavan ja inhimillisen persoonan käyttö on
tärkeää.

4.3 Ryhmäkeskustelut aineistonkeruumenetelmänä
Aineistoni tärkeimpänä lähteenä olivat kuuden työpajan aikana toteutetut ryhmäkeskustelut. Nämä ryhmäkeskustelut toimivat narratiivisena aineistonani. Donald Polkinghoren
(1995) mukaan narratiivisuudella tarkoitetaan usein sekä aineistoa ja sen analyysitapaa.
Aineistonhankinnassa on olennaista, että tutkimukseen osallistuvat saavat mahdollisimman
vapaasti kertoa omista kokemuksistaan ja itselle koetuista tärkeistä tapahtumista. (emt.,
12.)
Aino Valtosen (2005) mielestä ryhmäkeskustelu eroaa ryhmähaastattelusta siten, että ryhmähaastattelussa haastattelija pyrkii kysymään tietyn kysymyksen jokaiselta ryhmän jäseneltä vuorotellen, mutta ryhmäkeskustelussa haastattelija pyrkii sen sijaan innostamaan
ryhmän jäseniä keskustelemaan keskenään. Ryhmän ohjaaja ikään kuin tarjoilee tiettyjä,
tutkimukseen liittyviä teemoja keskustelun aiheeksi. Ryhmän vuorovaikutus ja keskustelu
tuovat tutkittavaa aineistoa. Yhteiskuntatieteissä perinteisesti on käytetty yksilö- tai ryhmähaastattelua ja ryhmäkeskustelu ja sen käyttö tutkimusmetodina on ollut harvinaisempaa. Ryhmäkeskustelua on kuitenkin käytetty nimenomaan feministisessä tutkimuksessa
sen valtaistamiseen liittyvän ominaisuuden vuoksi. Luomalla tiettyä me-henkeä ja mahdollistamalla vertaistuen mahdollisuus tapahtuu valtaistumista ja voimaantumista. Voimaantuminen ja valtaistuminen tuo puolestaan muutoksen mahdollisuuden. (emt., 223–228.)
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Pohdittaessa ryhmäkeskustelun käyttöä tutkimusmetodina on tärkeää, että ryhmän jäsenet
ovat valikoituneet oikein. Valtonen (2005, 229) pitää tärkeänä sitä, että ryhmän jäsenillä on
oltava jotakin samaa ja yhteinen intressi keskusteluille. Omassa tutkimuksessani kaikki
naiset olivat äitejä ja kaikki äidit olivat A-klinikan asiakkuudessa.
Ryhmäkeskusteluja on kuvailtu samantyyppisiksi kuin vilkkaita kahvipöytäkeskusteluja.
Erona on vain se, että keskustelua on ohjaamassa tietty henkilö ja keskusteluun on luotu
tietyt säännöt ja puitteet. Itse kuvailisin aineiston keruutani nimenmaan juuri kahvipöytäkeskusteluiksi, joiden teemoitusta ja suuntaa itse ohjasin. Ryhmäkeskustelun ohjaajan tärkeänä tehtävänä on kannustaa pienin sanoin, kommentein ja nonverbaalisen viestinnän
avulla jäseniä avautumaan ja keskustelemaan vaikeistakin asioista. Feministisessä tutkimuksessa ryhmäkeskusteluja on käytetty tietynlaisena valtaistumisen välineenä. Ryhmäkeskustelut antavat mahdollisuuden yhteisten kokemusten jakamiseen ja lisäävät me-henkeä. Lisäksi ryhmäkeskustelujen avulla voidaan tuoda niiden hiljaisten ja alistettujen ääni
esille, jotka eivät yleensä muuten saa ääntään kuuluviin. (Valtonen 2005, 227–232.)
Pyrin antamaan kaikille ryhmän jäsenille aikaa osallistua yhtä paljon keskusteluun, mutta
siitä huolimatta ryhmän puheliaammat saivat enemmän tilaa kuin hiljaisemmat. Valtosen
(2005) mukaan perinteisessä ryhmäkeskustelussa ohjaaja ei niinkään osallistu itse keskusteluun, vaan hänen tehtävänsä on ohjata keskustelua tiettyyn suuntaan.
Ohjaajan tärkeänä tehtävänä onkin tietynlaisen nonverbaalin viestinnän avulla (esimerkiksi
kääntymällä hiljaisena olevan ryhmän jäsenen puoleen) rohkaista myös ryhmän hiljaisempia osallistumaan keskusteluun. Toisaalta ryhmää ei välttämättä hallitse kuitenkaan sen
puheliain jäsen. (emt., 234–236.) Omassa tutkimuksessani osallistuin myös itse keskusteluun, joskin selkeästi vähemmän kuin ryhmän jäsenet.
Keskustelun aikaansaamiseksi ja lisäämiseksi ryhmäkeskustelussa voidaan käyttää erilaisia
virikemateriaalia kuten esimerkiksi kuvia, mainoksia, runonpätkiä, kirjoja jne. Omassa
ryhmässäni valokuvat toimivat keskustelun virittäjinä ja tukena. Olin jokaiseen työpajaan
muotoillut etukäteen oman teeman ja siihen liittyvän, etukäteen suoritettavan tehtävän.
Työpajoissa toteutettava tehtävän äidit tekivät ottamalla valokuvia. Ryhmäkeskustelut nauhoitin ja litteroin. Litteroinnin suoritin jokaisen työpajan jälkeisenä päivänä. Tehtävä oli
haastava, koska äidit intoutuivat usein puhumaan asioista hyvinkin innokkaasti ja tällöin
nauhoituksen kuuntelemiseen ja litterointiin kului paljon aikaa.
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Koin kuitenkin tärkeänä litteroinnin suorittamisen mahdollisimman pian työpajan jälkeen,
koska tällöin omat havaintoni ja muistoni keskusteluista olivat vielä tuoreessa muistissa.
Litteroinnissa käytin Times New Roman- fontin kokoa 12 ja riviväliä 1,5. Litterointiin kului yhteensä aikaa 49 tuntia ja 45 minuuttia ja tekstiä muodostui yhteensä 72 sivua.
Ruusuvuoren, Nikanderin ja Hyvärisen (2010) mukaan tarkka keskusteluanalyysi vaatii
hyvin tarkkaa litterointia, yksityiskohtien, taukojen, mahdollisten huokauksien ja naurahdusten muistiin merkitsemistä. Mikäli pääpaino on kuitenkin itse asiasisällöissä, vähemmän tarkka litterointi riittää. (emt., 425.) Tutkimuksessa olin kiinnostunut siitä, minkälaisia
asiasisältöjä ja tapahtumien prosesseja haastateltavat minulle kertovat, enkä niinkään yksityiskohtaisesta keskustelunanalyysista. Litteroin huolellisesti kaikki omat ja äitien puheenvuorot, mutta en kiinnittänyt litteroinnissa niinkään huomiota haastateltavien mahdollisiin
taukoihin, huokauksiin, naurahduksiin tai muihin nonverbaalisen viestinnän muotoihin.
Kenttäpäiväkirjaani kuitenkin merkitsin äitien nonverbaalista viestintää ja yleensä työpajojen tunnelmaa.

4.4 Tutkimukseen osallistuneet äidit
Tutkimukseeni osallistui viisi äitiä. Tutkimusjoukon ollessa näin pieni on tutkimuskohteen
tunnistettavuuden riski suuri. Tutkijan tulee kuitenkin varmistua siitä, että tutkittava ei millään tavoin paljastu tutkimuksesta. Tämän vuoksi olen tutkimuksessani käyttänyt äideistä
keksimiäni peitenimiä. Lisäksi olen sekoittanut tarkoituksellisesti äitien lasten lukumäärät,
lasten iät ja sukupuolet:
Maria on 30-vuotias kahden lapsen, pojan ja tytön äiti.
Kirsikka on 46-vuotias usean lapsen äiti.
Millan huume- ja alkoholiriippuvuus alkoi myös nuorena, jo 15-vuotiaana. Nyt Milla on
33-vuotias ja hän on ollut ilman päihteitä kohta vuoden. Millan tytär syntyi Millan ollessa
17-vuotias.
Jasmin on 40-vuotias neljän lapsen äiti. Jasmin on ollut useissa hoitolaitoksissa elämänsä
aikana ja A-klinikan asiakkuus on kestänyt vuosia Tällä hetkellä Jasmin elää onnellisessa
parisuhteessa ja hän on ollut ilman päihteitä jo muutaman vuoden.
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Sini on 30-vuotias ja kolmen lapsen äiti. Sinin miehellä on ollut myös vaikea päihderiippuvuus ja he ovat yhdessä tehneet suuria muutoksia elääkseen ilman päihteitä.

4.5 Naisten tarinalliset työpajat
4.5.1 Ensimmäinen työpaja: Albumityöskentelyä ja erilaisten luonteenpiirteiden pohdintaa
Ensimmäisellä ryhmätapaamisella äidit ovat aluksi hieman varautuneita, mutta melko nopeasti tutustumiskierroksen jälkeen tunnelma alkaa vapautua. Osa äideistä tuntee toisensa
jo entuudestaan ja osa on tavannut toisensa A-klinikalla asioidessaan. A-klinikan työntekijänä Teija on kaikille äideille tuttu. Ryhmän aluksi keskustelemme ryhmän pelisäännöistä
ja luottamuksellisuudesta. Teemme sopimuksen siitä, että otettuja kuvia ei laiteta esille esimerkiksi Facebookiin tai tämän tyyppisiin sosiaalisiin medioihin ilman kaikkien lupaa.
Ennen ryhmää olen antanut äideille tehtäväksi etsiä lapsuuden albumeistaan itselle merkityksellisiä ja voimaannuttavia lapsuuteen liittyviä kuvia. Lisäksi tehtävänä on ollut etsiä
kuvia, joissa näkyi äitien luonteiden erilaiset puolet. Äitien oli melko helppo löytää ja valita ne itselleen merkitykselliset lapsuuden kuvat. Kaksi äitiä koki, että kuvia oli niin paljon,
että niistä oli vaikea valita ja yhden äidin valinta perustui siihen, että hänellä ei lapsuudesta
ollut saatavilla kuin muutama kuva.
Lapsuuden kuvissa näkyy näille naisille tärkeitä ihmisiä: oma äiti, sijaisvanhemmat, isovanhemmat ja sisaruksia ja ystäviä. Perhekuvissa äitien mielestä kuvista näkyvä
”turvallisuus ja lämpö” (Sini ) ja
”turvallisuus ja läheisyys” (Maria)
tekee valitusta kuvasta merkityksellisen ja tärkeän. Kolmen äidin kuvissa mukana olevat
sisarukset ovat näille äideille tärkeitä, vaikka kolmen äidin sisarussuhteet ovat aikuisiällä
katkenneet. Äidit kuitenkin toivovat, että suhteet sisaruksiin parantuvat ajan kuluessa. Perheen yhdessäolon ja yhteisten retkien ja vanhan kotipaikan merkitys näkyy jokaisen äidin
valitsemassa erityisen tärkeässä kuvassa.
Katsoessamme äitien kanssa yhdessä näitä heille merkityksellisiä lapsuuden kuvia keskustelimme yhdessä lapsuudesta ja sen merkityksestä. Kahdelle äidille nousee lapsuudesta
myös hyvin kipeitä ja haavoittavia muistoja.
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Yksi äideistä herkistyy keskustelustamme niin, että hänen on käytävä itkemässä ja tupakalla. Onneksi tällä kerralla toinen ohjaaja, Teija, on mukana ja saattaa lähteä äidin mukaan.
Lapsuuden kuvia katsellessamme pohdimme yhdessä myös niitä luonteenpiirteitä, jotka
olivat näissä naisissa näkyvillä jo lapsena ja jotka ovat niitä hyviä ja voimaannuttavia luonteenpiirteitä. Kaikilla äideille nousee esille jo lapsena esille tullut iloisuus ja puheliaisuus.
Sini kertookin:
”Se iloisuus, mikä lapsena oli on niinku taas palannut takaisin, kun
pääsee eroon päihteistä, se oli jossakin vaiheessa hyvin kaukana.”
(Sini )
Äideistä kolme kertoo olleensa lapsena toisaalta hyvin ujo ja arka, mutta oppineensa elämän aikana avoimemmaksi:
”Jos mä en olis yhtään kasvanu siit kun mä olin lapsi enkä saanu
suutani auki kun en sillo puhunu yhtään mitään, nii miten mä olisin
sit tuol A-klinikal tai tääl puhunu ja avautunu tai nois mis mä oon
käyny, ja jos en olis siel yhtään avautunu niin mitä hyötyy siit sit
olis ollu?” (Kirsikka)
Kolme äitiä kertoo lapsena hoitaneensa nukkeja, nalleja ja pienempiä sisaruksiaan ja sukulaislapsiaan:
”(...) mä oon aina halunnu hoitaa pienempii, sen on semmoinen sisäänrakennettu juttu.” (Sini)
Lapsuuden muistoihin ja kokemuksiin palaaminen on kaikkien äitien mielestä mukavaa.
Kahdelle äidille kuvien tutkiminen palauttaa mieleen myös lapsuuden huonoja ja negatiivisia muistoja; vanhempien eroja, kodin väkivaltaa, alkoholin käyttöä ja nuoremmista sisaruksista vastuunottoa.
Yhden äidin mielestä olisi
”(...) hyvä jos voisi vielä olla lapsi, ei olisi tälläsia murheita ja toiset pitäisivät huolta.” (Kirsikka)
Ensimmäisellä kokoontumiskerralla käsittelemme myös äitien erilaisia puolia. Tähän tehtävään äidit ovat tuoneet kotoaan valokuvia, jotka kertovat heidän erilaisista luonteenpiirteistään tai sitten he ovat ottaneet metaforamaisia kuvia, joilla he kertovat omista
erilaisista piirteistään. Tämän tehtävän tarkoitus on tutustuttaa äitejä toisiinsa ja samalla
yhdessä etsiä ja löytää voimaannuttavia luonteenpiirteitä jokaisesta äidistä.
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”Mä otin tän Elämä on ihanaa -kuvan, koska nyt tuntuu siltä, että
elämässä on kaikki hyvin. Mä oon töissä, tai en kunnon töissä,
vaan kuntouttavassa, ja periaattees ilman päihteitä, ellei tota klinikan subutexii lasketa.” (Milla)
Jasmin valitsee kuvan itsestään nuorena tyttönä ja toisen kuvan, jossa hän on raskaana.
Kolmas kuva esittää Jasminin kahta nuorinta lasta
”Mä oon kai luonteeltani taiteellinen, kun mä leikkasin kaikkien
nukkien tukat. Täs koulukuvas mä olen niin viattoman näkönen.
Mä olen täs kuvas joku 13–14-vuotias ja koko elämä vielä edessä.
Täs toises kuvas mä oon raskaana ja mä oon niin onnellinen. Mä
odotan mun ensimmäistä lasta. Viimeinen kuva on sit näist mun
viimeisist lapsist, et näis kuvis on niinku eka raskaus ja viimeset.”
(Jasmin)
Jasminin on ajoittain vaikea puhua raskauksistaan ja lapsistaan. Hänen kaikki lapsensa asuvat sijaiskodissa.
Kirsikalla ei ole kuvia tähän tehtävään, mutta hän pohtii:
”Emmä osaa sanoo, mikä on mun eri puolet, mulle on tärkeintä
kummiskin mun lapset ja ne tosi ystävät, jotka ei puukota selkään.”
(Kirsikka)
Sinin kuvissa on tyyni järvi, luontomaisema ja hänen nuorin lapsensa.
”Mä oon mietteliäs koska mä pohdin yleensä paljon asioita. Nyt
tullu elämään se rauhallisuus ja tyyneys, kun ei enää tartte niit
päihteit. Tää tyyni järvi kuvaa sitä. Mul on lapsii ennestään ja ne ei
asu mun kanssa, mutta tää nuorin asuu.” (Sini)
Marian kuvissa hän keinuu lapsensa kanssa. Lisäksi kuvissa on kesäinen kuva kallion laelta Mariasta itsestään ja kaunis, puurakenteinen silta.
”Mä valitsin nää kuvat, kun näist näkyy jotenki se äitys ja se kaikki
ihanuus, mitä se on tuonu tullessaan. Se on täs keinukuvas.
Sit mul tuli paineita, kun mä mietin tätä tehtävää ja piti ottaa jotenki niist eri puolist kuvii. Sit mä otin tämmösen kesäsen maisemakuvan, kun tossa edes on toi järvi, se niinku kuvaa tätä mun tyyneyttä, et mä odotan tulevaisuutta niinku tyynenä ja rauhallisena.”
(Maria)
Kaikki äidit tuntuvat pitävän tästäkin tehtävästä, joskin tehtävä koettiin hieman hankalana
ja vaikeana.
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4.5.2 Toinen työpaja: Elämän tärkeät asiat
Toisella kokoontumiskerralla äidit ovat selkeästi vapautuneempia ja avoimempia. Ryhmän
henki ja tietty yhteisöllisyys alkavat muodostua. Alkukahvittelun ja jutustelun jälkeen
alamme käsitellä äideille tällä hetkellä tärkeimpiä asioita. Tähän työpajaan äidit ovat valmistautuneet ottamalla kuvia itselleen tärkeistä asioista. Milla aloittaa. Hän on ottanut kolme kuvaa. Kuvat esittävät Millan työpaikkaa, lehtevää, vihreää puuta ja viimeinen kuva
esittää Millaan itseään.
”Tää mun työ on mulle nyt tosi tärkee. Tää kuva on otettu tuolt
töistä. Mä tykkään käydä siel ja siel on hyvä porukka. Sit tää toinen
kuva kertoo siit mulle tärkeest rauhallisuudest, kun mä oon aina ollu sellainen levoton sielu, niin nyt on niinku rauhoittunu. Tää kolmas kuva on niinku sitä sit itsestä otettu kuva, et tää kuva on paras
kuva munsta, kun mä oon aina ajatellu, ettei munsta saa kauniita
kuvia niin nyt tää kuva on näin hyvä.” (Milla)
Milla kertoo epäilevänsä, ettei hänestä saa otettua kauniita kuvia. Meistä jokainen vuorollaan ihastelee jokaista Millan ottamaa kuvaa ja hän saa paljon positiivista palautetta ahkeruudestaan työssään, seesteisyydestään ja siitä, miten on tehnyt todella suuren työn vapautuessaan aineiden koukusta. Viimeistä Millan omaa, kaunista kuvaa ihastellaan joukolla.
Seuraavan äidin kuva on perheestä.
” (…) no mulla on sitte tää mun perhekuva. Tässä on mun kaikki
lapset, nekin, jotka ei asu meidän kanssa vielä ja mun äiti ja mies.
Mulle tää mun perhe antaa voimaa ja on tärkein asia tällä hetkellä.
Mulla ei oo muuta kuvaa, mut mä saan voimaa kesästä ja luonnossa kulkemisesta, ne on mulle tosi tärkeitä. Sitten toi mun uusi työ,
kun mä oon nyt päässy kuntouttavaan työtoimintaan aluks muutaman päivän viikossa, siit mä oon tosi iloinen ja haluisin siel kyllä
olla usemminki, mut sitä katotaan sit.” (Sini)
Sinin kuva perheestä kiertää meidän kaikkien käsissä ja kuvasta kertova äiti saa muilta ryhmän jäseniltä ja meiltä ohjaajilta paljon myönteistä palautetta hyvin nopealla aikataululla
tehdyistä isoista ja hienoista elämänmuutoksista.
Kolmas äiti, Jasmin, on ottanut kuvia koirastaan ja lapsistaan:
”Nää mun lapset on tärkeitä. Nää kuvat on otettu siel tapaamispaikas, mis mä saan käydä niitä tapaamassa. Nyt mulle on kaikista
tärkeintä, että ne tapaamiset sujuu, ne ei oo aina nimittäin sujunu.
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Kun oli semmostakin et ton tytön koulunkäynti menee huonoks, jos
se niinku tapaa mua. Mulle tuli siit hirveen niinku paha mieli eikä
saatu sitä asiaakaan nyt heti selvitettyy, kun tuli tää kesäloma. Et
sitte täytyy selvittää kun... Aikasemmin me tavattiin, niin huoltoasemal jossai.” (Jasmin)
Milla haluaa myös avautua ja kertoa lapsestaan:
”(...) mä en oo kanssa tavannu mun lasta viiteen vuoteen eikä mulle
oo kukaan lähettänyt ees kuvaa siitä, vaikka ne lupas lähettää. Mä
en tiedä minkä näkönen lapsi mulla on.” (Milla)
Keskustelemme biologisten vanhempien tärkeydestä ja siitä yhteistyöstä, mikä sijaisperheen ja biologisten vanhempien välillä pitäisi olla ja toimia. Tässä tilanteessa neuvon äitejä
olemaan aktiivisessa yhteydessä omaan sosiaalityöntekijään lasten tapaamista koskevissa
asioissa. Jasmin totesi tähän:
”(...) sitä biologisena äitinä on aina niinku altavastaaja ja huonompi kun sijaisäiti eikä uskota oikeen mitä sanoo.” (Jasmin)
Millan mielessä oman tyttären tapaaminen on ollut jo pitkään:
” (…) se on kyllä mulle tärkeetä, että mä siihen tyttööni otan yhteyttä nyt kun oon ollu selvitepäin jo kohta vuoden. Mä sitä tuol klinikal jo puhusinki et mä otan siihen yhteyt.” (Milla)
Tässä kohtaa muut äidit antavat tälle lapsen tapaamista suunnittelevalle äidille runsaasti
positiivista palautetta ja erilaisia vinkkejä, miten hän voisi lapseen ottaa yhteyttä.
Kirsikka on ottanut kuvia lapsistaan, suihkulähteestä ja omenapuusta. Nämä kuvaavat hänelle tällä hetkellä elämän tärkeitä asioita. Elämä muuten näyttää varjopuoliaan: mies jatkaa juomistaan ja parisuhderiidat jatkuvat. Yhdessä ihastelemme lasten kauneutta ja äiti on
selkeästi tyytyväinen ja ylpeä saamastaan huomiosta ja palautteesta. Suihkulähde edustaa
Kirsikalle virkistävää elementtiä kaupungin keskellä
Suihkulähteen luona pesivät joutsenet ja ankkalammikon ankat ilahduttavat äitiä ja hänen
pientä poikaansa joka kerta, kun he kulkevat torin yli. Viimeinen Kirsikan valitsema kuva
on valtava, täydessä kukassa oleva omenapuu. Kuva on tärkeä heräävän luonnon kauneuden vuoksi:
”(...) se piristää aina, kun menee tost ohitte ja huomaa, miten ne
omenapuun kukat kukkii ja luonto herää.” (Kirsikka)
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Tässä vaiheessa Jasmin on syvissä mietteissä ja surullisen oloinen. Teija-ohjaaja tiedustelee, oliko äidillä murheita, joista haluaisi yhdessä jutella, mutta äiti kertoo olevansa vain
väsynyt ja jaksavansa kuitenkin hyvin.
Viimeisenä kuviaan pääsee esittelemään Milla. Hänen kuvissaan on vanha koira, lehtevä
puu ja nykyisen työpaikan kuva. Työ antaa Millalle tällä hetkellä paljon voimaa ja Millasta
huomaa sen, miten hän on kuntouttavaan työhönsä sitoutunut. Milla kertoo olleensa ammatinvalintapsykologilla ja siellä on pohdittu yhdessä Millalle sopivaa ammattia, koska aikanaan opinnot ovat jääneet. Milla on innostunut työstään ja tulevista mahdollisista opinnoistaan ja ammattihaaveista. Lehtevä puu edustaa tälle äidille luonnossa liikkumisen tärkeyttä.
Puu näkyy Millan parvekkeelta ja sen tuore vihreys ja kauneus kuvastaa äidille uutta alkua
ja heräämistä luonnon huomaamiseen. Aikaisemmin elämä on huumeporukoissa ollut:
”(...) kuin kuplassa, ei nähnyt mitään.” (Milla)
Viimeinen kuva esittää vanhaa koiraa, joka on jouduttu lopettamaan sairauden vuoksi. Koira oli Millalle ollut tärkeä ja sen menettäminen on vieläkin kipeä asia. Milla on pohtinut jo
uuden koiran ottamista, mutta
”(...) mä on ajatellu ottaa uuden koiran, mut ku toi itsetunto on
nollas, ettei tiedä miten pärjää sen kanssa, vaikka mä pärjäsin kyl
päihteissä ton edellisenki kans ja nyt pää on kuitenki selvä.” (Milla)
Keskustelemme koirista, siitä mitä niiden hoito vaatii ja miten ne ovat tärkeitä. Kaikilla äideillä on jokin eläin, joka selkeästi on tärkeä. Kannustamme Millaa pohtimaan huolella
koiran ottoa sen sitovuuden takia, mutta kerromme myös, että uskomme hänen kyllä hoitavan mahdollista tulevaa koiraa hyvin.
Eläimiin liittyvän keskustelun jälkeen lähdemme vielä pihalle virittelemään ensimmäistä
valokuvien ottoa. Sekä minulla, että Teijalla oli mukana omat kameramme.
Pihalla jakaannumme kahteen ryhmään ja otamme äideistä satoja kuvia, ryhmässä ja erikseen. Aluksi äidit jännittävät, toiset enemmän, toiset vähemmän, ja me Teijan kanssa kannustamme heitä etsimään uusia kuvauspaikkoja, uusia ilmeitä. Pikkuhiljaa äidit rentoutuvat
ja heillä tuntuu olevan hauskaa. Ottaessamme viimeisiä ryhmäkuvia kirkon kiviaidan luona
saamme puiston avajaisissa olleen ympäristöneuvoksen viereemme.
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Kun neuvos kuulee, että olemme voimauttavan valokuvan äiti -ryhmä, hän haluaa ottaa
meistä kaikista ryhmäkuvia. Neuvos pyytää lupaa esittää kuvat Saksassa omassa konferenssissaan. Tämä on äitien ja meidän ohjaajien mielestä todella hauska sattuma ja palatessamme kerhohuoneeseemme kuvausten jälkeen olemme kaikki hilpeällä mielellä.
Työpajan lopuksi vielä keskustelemme äitien kanssa miltä ensimmäinen valokuvaus tuntui.
”(...) kivalta, ryhmäkuvat oli helpompii kun se et otettiin yksinään
kuvii, ei ollu niin paljon paineit.”
”(...) eka kuva jännitti, sit ei enää.”
”(...) tosi vaikeet, kyllä jännitti.”
”(...) ryhmäs oli helpompi, sit ku otetiin niit ihan lähikuvii, se oli
vaikeet, ku sä tulit ihan lähelle.”
Lopuksi jaamme seuraavan työpajan tehtävät. Työpajoihin tulee kahden viikon tauko, koska seuraava viikko on juhannus. Selkeästi huomaan, että osa äideistä kaipaisi ryhmän kokoontumista myös juhannusviikolle. Lopuksi pohdimme vielä yhdessä juhannuksen mahdollista säätä ja mitä tällä seudulla voi juhannuksena tehdä.

4.5.3 Kolmas työpaja: Mökkeilyä, naiseutta ja äitiyttä
Kolmas työpaja on rakennettu niin, että olen varannut kokoontumispaikaksi mökin saunoineen. Mökki on syrjässä, metsän keskellä ja melko savipohjaisen järven rannalla. Aklinikka on luvannut kustantaa ryhmätoimintaan varatuista rahoista taksimatkan mökille.
Teija-ohjaaja on lähtenyt mökille ensin ja laittanut siellä saunan päälle ja takkaan tulen.
Minä itse tulen äitien kanssa taksilla.
Äidit olivat iloisia uudesta kokoontumispaikasta ja jo taksissa keskustellaan vilkkaasti.
Etupenkillä istuessani huomaan, että äidit antavat toisilleen erittäin hyvää tukea. He kyselevät, miten Kirsikan palaveri sosiaalityöntekijöiden kanssa oli mennyt ja mitä kukakin on
juhannuksena tehnyt.
Mökkiin tullessamme kiertelemme ympäristöä, saunaa ja laituria. Ympäristö on pilvisestä
säästä huolimatta vihreä ja kaunis. Aluksi asettaudumme kahvikuppien äärelle, takan viereen. Katselemme tietokoneelta ensin viime kerralla otetut yhteiset valokuvat. Äidit ihastelevat toisiaan kuvissa. Seuraavassa kuviossa 4 on kukan terälehtiin kirjattu äitien toisilleen
antamia voimauttavia kommentteja.
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ihanaa, mä oon
kaunis, mulla ei
näy ees
kaksoisleuka

miten sulla voi
olla noin ihana
ja kaunis hymy

ihana toi hymy!!

sulla on
samanlainen
ilme kuin pikku
myyllä-yhtä
suloinen

voimauttava
valokuvaus

tää on ihana
ryhmäkuva, meil
on joku hauska
juttu kesken kun
nauretaan
tää on mun
"lemppari"

tää on niin
rauhallinen ja
levollinen tää
kuva

tossa kuvassa
missä tuuli on
tarttunut sun
hiuksiin sä oot
niin kaunis

Kuvio 4. Äitien toisilleen antamia voimauttavia kommentteja.

Kuten edellinen kuvio 4 osoittaa, äidit olivat oivaltaneet hyvin voimauttavan valokuvausmenetelmään kuuluvan idean siitä, että toisten kuvia tarkastellessa palautteen tulee aina olla vain positiivista.
Kuvia katsellessa äidit ja me ohjaajat nauramme välillä vedet silmissä. Kuvat ovat todella
kauniita ja onnistuneita. Omia kuvia katselemalla ihminen voi tutustua omiin eri puoliinsa
ja antaa niille sellaisia merkityksiä, joita muut eivät näe. Kuva mahdollistaa myös tietyn
hetken tunnelman ikuistamisen ja säilyttämisen. (Savolainen 2008, 161.)
Toisten kuvia katsellessa emme välttämättä kuitenkaan ymmärrä toiselle merkityksellistä
tunnelmaa, koska jokaiselle ihmiselle kuva kertoo eri asioita.
Juttelemme kahvin lomassa juhannuksen ja kahden viimeisen viikon kuulumiset. Juhannus
on sujunut kaikilla äideillä hyvin. Keskustelemme myös Kirsikan vaikeasta parisuhteesta ja
siihen liittyvästä alkoholinkäytöstä ja itsetuhoisuudesta.
”(...) niin... joskus pitää lyödä päätä seinään monta kertaa, ennen
kuin tajuu asioita.” (Milla)
”(...) joo, mulle ei se alkoholi sovi ainakaan yhtään, mä tulen niin
pirun kiukkuseks. Sit tulee kaikki asiat mieleen ja sit tulee ne itsetuhoiset ajatuksetki mieleen.
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Nyt on hyvä, kun on toi antabus ja mä saan linikal keskusteluapuu
ja ne niinku ymmärtää mua ja mun tilannetta.” (Kirsikka)
”(...) joo ei se alkoholi kyl paranna asioita, se vaan niinku pahentaa. Ensin on niinku ne lievittys ne asiat, sit kumminkine pahenee ja
on hirvee morkkis.” (Maria)
”(...) oon mäki koittanu monta kertaa sitä antabusta, mut mulle tulee siit ihottuma, niin mä olen nyt ollu ilman ja selvinny. Kai mä sit
olen syöny aina kun tekee mieli juoda.” (Jasmin)
Tämä aihe on äideille varmasti arka ja vaikea, mutta tässä keskustelussa sitä ei juuri huomaa. Äidit juttelevat omasta alkoholin ja huumeiden käytöstään hyvin avoimesti ja vaikka
aihe on raskas, ilo ja nauru ovat kuitenkin vahvasti mukana. Yhteiset kokemukset A-klinikalla käymisestä, erilaisista hoitokokeiluista, retkahduksista ja pettymyksistä yhdistävät
naisia. Keskustelun lomassa kaksi NA-ryhmässä käyvää äitiä houkuttelee mukaansa myös
kolmatta äitiä, joka lupaakin tulla ystävänsä kanssa joku kerta mukaan. Sini kertoo NAryhmän tapaamisista ja siitä, miten siellä on mukava käydä ja miten hän löysi oman vanhan
NA-kumminsa uudelleen.
Osa äideistä lähtee saunaan ja minä lähden itse myös saunomaan. Saunassa juttelemme
lasten ruokailuun liittyvistä asioista. Näillä kahdella äidillä on aivan pienet lapset ja juttelemme erilaisten soseiden maistelemisista. Yksi äideistä uskaltaa kanssani uimaan. Teija
ottaa valokuvia uimareissustamme ja sisällä olevista äideistä heidän paistaessaan makkaraa.
Naiseuteen liittyvää aihetta on alettu jo käsitellä, kun puhe on kääntynyt vaihdevuosiin ja
kohdunpoistoon. Lisäksi keskustellaan Millan tilanteesta, joka ei ole nähnyt lastaan viiteen
vuoteen. Teija, joka on A-klinikalla töissä, lupaa auttaa äitiä pohtimaan tapaa, jolla ottaa
lapseen ja sijaisperheeseen yhteyttä.
Saunottuamme ja syödessämme paistamiamme makkaroita ja salaattia alamme pohtia tämän työpajan tehtäviä. Meille kaikille tulee mieleen Vain elämää -sarja televisiosta, jossa
myös kaikki istuivat ruokien äärellä ja kuuntelivat toistensa laulua ja kannustivat toisiaan.
Äidit ovat tälle kerralle ottaneet kolme kuvaa, jotka kuvaavat naiseutta, sitä, mikä heille
naisina on tärkeää. Lisäksi tehtävänä on ollut ottaa kolme kuvaa siitä, mikä äitiydessä on
tärkeää.
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Tehtävä ei ole helppo, mutta kaikki äidit ovat paneutuneet siihen todella syvällisesti ja lähettäneet minulle etukäteen jo lukemattomia kuvia aiheisiin liittyen. Olen taas suurentanut
kuvat ja jaan ne äideille.
Naiseus
Marian naiseutta kuvaavissa valokuvissa on viherkasvi, olohuoneen lamppu ja karkkipussi.
”(...)tää on mun ainoo viherkasvi. Mä tykkään kyl hirveesti kasveista ja
kukkasista, ja suunnittelen, mitä mä laitan parvekkeelle, mut sit mä pelkään, et jos ne kuolee. Tän mä toin mukanani sielt hoitopaikast et se on
mulle tärkee.” (Maria)

”(...) tää olohuoneen lamppu saatiin lahjaks, se niinku kuvastaa sitä, et mä tykkään sisustaa ja laittaa kotia ja tää viimenen on sit
karkkipussi, et semmoinen herkuttelu kuuluu mulle, mä tykkään
syödä, se on niinku mun juttu.” (Maria)
Sinin kuvissa on linnanrauniot
”(...) toi linnanraunio on niin hieno paikka, eli se kuvastaa niinku
sitä luonnossa olemisen puolta, et semmoista rauhaa ja seesteisyyttä.” (Sini)
Kirsikka on ottanut kuvat ompelukoneesta, kynsilakoista ja meikkipussista.
”(...) mä tykkään ommella, mut nyt mulla ei oo ompelukonetta, mut
kun tulee hyvä tarjous aion sen taas hankkia ja ommella.”
”(...) toi meikkipussi on sitä varten, et kun mä lähden johki juhliin,
mä laittaudun. En mä muuten oikeen meikkaa. Sit toi kynsilakka,
kun tykkään kaikest blingblingistä...” (Kirsikka)
Keskustelemme meikkaamisesta, kynsien huollosta ja vaatteista. Kaikki äidit kertovat, että
on mukavaa laittaa itseään ja huolehtia itsestään. Äideillä on ollut aikoja, jolloin ei aina
jaksanut laittaa itseään.
Seuraavan äidin, Millan, kuvissa on meikkipussi, hajuvesi ja mekko. Tämä äiti kertoo naisellisuuden tulleen takaisin päihteettömyyden myötä. Nyt on kiva ostaa hajuvettä ”vaikka
halppisversioo”, meikata ja pukeutua vaikka mekkoon.
Jasmin on ottanut runsaasti valokuvia ja nähnyt kovasti vaivaa asian eteen.
Kuvissa, jotka kertovat hänelle naisellisuuteen liittyvistä tärkeistä asioista, on kauniisti
katettu pöytä pöytäliinoineen ja kynttilöineen, tiara, sukkanauha.
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Yhdessä kuvassa siivoushansikkaiden sormien päähän Jasmin on liimannut lakatut tekokynnet. Viimeisessä kuvassa on kuvattuna kaunis kynttelikkö. Ihastelemme äidin vaivannäköä ja nauramme siivoushansikkaita, joiden sormissa tekokynnet kimaltelevat.
Jasmin kertoo, että hänelle naisellisuudessa on tärkeää
”(...) yhdessä syöminen, että olisi niinku katettu kauniisti ja perheenä yhdessä.”
”(...) tiarasta otin sen vuoksi kuvan, että se liittyy häihin. Se kun on
morsian ja kaunis. Mä oon tätä käyttäny monissa omissa häissä.”
(Jasmin)
Tiara kuvan eteen äiti on ripotellut kukkasen terälehtiä. Kuvaan ja sen ottamiseen äiti on
nähnyt vaivaa ja kuva on hänelle selvästi hyvin merkityksellinen.
”(...) sukkanauha kuvaa kanssa sitä hääjuttua ja sitte sitä, et naisena sitä mielellään pukeutuis kauniisiin alusvaatteisiin.” (Jasmin)
Keskustelemme kauniista alusvaatteista ja niiden merkityksestä naisellisuudelle. Stringeistä keskustelu herättää suurta naurua ja hilpeyttä.

”(...) nää kumihanskat sitte taas kuvaa sitä,
kun mä tykkään pitää kodin siistinä ja sit ku
olis kiva pitää siistit kynnetki, ni miten sitte
neki yhdistää.” (Jasmin)

Juttelemme kodin siivoamisesta. Kuva herättää naurua ja Milla ehdottaa, että tekokynsillä
varustetuista kumihansikkaista voisi jopa saada patentin.
”(...) tää viimeinen kuva kyntteliköst taas on sitä, kun tykkään kynttilöistä, takan hehkusta, uuninlämmöst. Ne tuo sellast ihanaa tunnelmaa ja lämpöö...” (Jasmin)
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Äitiys
Kaadettuamme lisää kahvia jatkamme äitiydestä.
Marja aloittaa. Hän on ottanut omaa äitiyttään kuvaaviksi valokuviksi kuvan lapsestaan ja
liikkuvasta mobilesta
”(...) mä otin tän lähikuvan, kun tää tehtävä oli järkyttävän vaikee.
Mut niinku täs kuvas, mis mun tyttö ja tää mobile on, niin se on
niinku se merkkaa sitä turvallisuutta ja läheisyyttä, mitä mä annan
äitinä mun lapsille.” (Maria)
Juttelemme yhdessä vanhemmuudesta ja nimenomaan riittävästä vanhemmuudesta. Marian
seuraava kuva on apina:
”(...) tää sit kans kuvaa mua äitinä, mä oon tämmönen apina, meil
mölistään ja mä heittäydyn leikkeihin.” (Maria)
Taas keskustelemme yhdessä lapsen kanssa leikkimisestä. Osa äideistä pitää leikkimisestä,
osan mielestä se on ”äärettömän tylsää”. Pelaaminen yhdessä lasten kanssa on meidän
kaikkien äitien mielestä kivointa ja hiekkakakkujen tekeminen melko tylsää. Marian viimeinen kuva esitti leijonaa:
”(...) tän mä otin sen takia, kun mä oon semmonen leijonaemo, et
jos jotakin mun lapsille tapahtuisi, niin olisin niinku leijona niit sit
puolustamassa.” (Maria)
Sinin kuvissa hän on raskaana ja toisessa kuvassa Sini keinuu yhdessä poikansa kanssa.
”(...) mä otin tän raskauskuvan, kun munsta on ihanaa ollu olla
raskaana ja sen on just sitä äitiyttä. Sit tää toinen kuva on tätä lapsen kanssa sitä hyvää ja tärkeetä yhdessäoloa.” (Sini)
Jasmin kertoo, että hän rakastaa myös niitä kuviaan, joissa hän on raskaana. Alamme jutella raskaudesta. Kysyn äideiltä, miten he ovat kokeneet raskauden.
Synnytyskokemuksista huomaamme, että oma nuorimmaiseni on samanikäinen kun kolmen muun äidin lapset. Tämäkin naurattaa meitä, olemme kaikki äidit olleet yhtä aikaa
raskaana.
Maria kertoo, että hänellä oli aivan kamala raskaus. Odottaessaan viimeistä tytärtään hän
oksensi koko ajan ja neuvolassa ei edes uskottu, että hän oli koko ajan voinut pahoin. Jasmin kertoo voineensa raskausaikana aina todella hyvin.
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Myös muut äidit kertovat raskauteen liittyvistä komplikaatioista ja tunnelmista. Juttelemme
myös synnytyksestä, kivunlievityksestä ja kokemuksesta. Myös Milla avautuu kertomaan:
”(...) ei mul kai raskaudes periaattees ollu mitää, mut se varmaan
johtus siit, et mä käytin koko raskausajan enkä ees tienny et mä oon
raskaana... Vasta pari viikkoo ennenku tyttö synty mä tajusin, et mä
oon raskaana tai mun äiti sanos et mä varmaan odotan... Emmä
käyny missään neuvolassakaan... Sairaalaan mä menin viistoista
minuuttia ennenku tyttö syntys.”
Äidit ja me ohjaajat suhtaudumme mielestäni hyvin lempeästi ja kannustavasti Millan kertomukseen. Tuomitsevia katseita tai sanoja ei näkynyt tai kuulunut. Tunnelma on hyvin
hauras ja herkkä. Yhdessä pohdimme, miten traumaattinen kokemus synnytys Millalle on
ollut ja miten hän ei ole koskaan sitä voinut kenenkään kanssa purkaa.
Hän käytti aineita, synnytti tyttären, tämä sijoitettiin ja Milla jatkoi käyttämistään ja elämäänsä. Neuvomme häntä juttelemaan asiasta oman hoitajan kanssa A-klinikalla, kun tuntee siihen itse olevansa valmis.
Kirsikka jatkaa seuraavilla kuvilla. Hänen kuvansa esittävät lasta leikkimässä, ruoanlaittoa
ja imuria. Kirsikka kuvaa kuvien valintaa seuraavalla tavalla:
” (…) lapsen kanssa oleminen ja leikkiminen, eik se oo just sitä äitiyttä ja tärkeetä, mä leikin lapsen kanssa päivittäin, teen torneja ja
käydään keinumassa. Sit on toi ruoanlaitto, se on kanssa sitä meidän äitien joka päivästä hommaa, mutta tärkeetä ja siivoominen
kanssa... se on pienen lapsen kanssa ihan loputonta, siitä mä en
tykkää.” (Kirsikka)
Milla on seuraavana vuorossa. Hänellä on äitiydestä vain yksi kuva. Vanha puu lehtevine
oksineen ja syvällä maassa olevine juurineen.

”(...) mä otin tän puun kuvan sen takii, et mä en ollu
sen mun tyttöni kanssa kun yhden ainoon yön siel sairaalassa ennenku se otettiin huostaan. Tää puu versoo
uutta ja sitä kun mä ajattelin, että mä alan tavata sitä
mun tyttöö et nyt alkaa olla se aika. Ja puun juuret on
tiukasti maassa kumminki, et mä oon niinku tää puu, et
nyt kun oon kohta ollu jo vuoden selvinpäin. Et mä oon
tosi vahva ihminen.” (Milla)
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Muut äidit ja me ohjaajat kannustavat taas Millaa ottamaan yhteyttä tyttäreensä ja kehuvat
häntä, kun tämä on pysynyt selvin päin jo miltei vuoden.
Jasminilla on äitiydestä monta kuvaa. Hänen ensimmäisessä kuvassaan on tikkuun asetettu
sydän kukkaruukussa.

”(...) täs mä ajattelin omasta äitiydestä sitä läheisyyttä niit mun kaikkii lapsii kohtaan... Nää vanhemmat on tietty
jo aikuisia, mutta näitä nuorempii tyttöi kohtaan... Ne on semmosii sylivauvoja... Emmä osaa muuta sanoo
tästä.” (Jasmin)

Seuraavassa kuvassa on rautapata, jossa lukee ”Kohtalaasta yritetähän, mutta priimaa pakkaa tulemahan”. Tätä kuvaa Jasmin selitti naurussa suin näin:
”(...) tää on sitä, kun mul on tässä äitiydessä kumminki semmosta
huumorii mukana.. Semmosta vahvuutta ja lapset on tietty priimoja... Ja toi rautapata ilmentää mun vahvuutta ihmisenä ja äitinä
kumminki.”
Seuraava kuva esittää rumpuja:
”(...) nää rummut kuvaa mun äitiydessä sitä, et mä oon aina laulanu lapsille sillo pienenä, sitä musikaalisuutta.”
Jasminin seuraavissa kuvissa on kuvattu enkeli sekä Katri-Helenan laulaman laulun ”Kuudenikäinen ” sanat ja nuotit:
”(...) tää on sit sitä hellyyttä, tää kuva ja tää viimeinen kuva on sen
laulun, sen ”kuudenikäinen sanat” mä en voi itkemättä kuunnella
tätä kappaletta.”
Me kaikki äidit hiljenemme hetkeksi ja osalla meistä on kyyneleet silmissä. Meitä naisia ja
äitejä on tänään yhdistänyt niin moni asia. Juomme vielä kahvia ja me ohjaajat annamme
kaikille äideille positiivista palautetta. Tunnelma on todella läheinen ja lämmin. Ennen
kuin taksi tulee hakemaan meitä, otamme pihalla vielä kuvia äideistä, yhdessä ja erikseen.
Taksikuski ottaa lopuksi meistä kaikista yhteisen kuvan. Kuvassa me kaikki nauramme ja
kätemme ovat toistemme ympärillä.
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Mökkivierailusta tein myöhemmin Windows Live Elokuvatyökalulla videon, johon kokosin Teijan mökiltä ottamia valokuvia. Videon esittelin seuraavassa työpajassa ja se oli
kaikkien äitien mielestä todella onnistunut ja herkkä kuvaus yhteisestä mökkiretkestämme.
Kuvien taustalla soi Haloo Helsingin kappale ”Kuussa tuulee”.

4.5.4 Neljäs työpaja: Valot ja varjot
Neljäs työpaja alkaa helteisissä merkeissä. Yksi kesä-heinäkuun harvoista helteistä on osunut juuri tähän päivään. Kuulumisten vaihdon jälkeen ja kahvikuppien ääressä alamme
pohtia yhdessä tämän työpajan tehtävää. Olen antanut äideille tehtäväksi kuvata oman elämänsä varjoja ja sitä valoa, joka auttaa kuitenkin kestämään varjot. Tehtävä on ollut useimmille äideille vaikea:
”[Tehtävä oli] vaikee, ajatus oli sellasena isona möykkynä ja mä
en saanu sitä oikeen purettuu kuviksi kovin helpolla.” ( Maria)
”(...) mä lähdin niinku miettiin pikkuhiljaa tätä tehtävää, ja se tuntu kyl välil vaikeelta, kun tuntuu, että on niin paljon niit kaikkii varjoja.” (Jasmin)
Ennen tehtävän purkua me kertaamme vielä sääntömme eli äidit voivat jakaa vain sen,
minkä haluavat ja ryhmä sopii täydestä luottamuksellisuudesta eli toisten asioita ei puhuta
ryhmän ulkopuolella.
Kirsikka haluaa aloittaa tällä kertaa:
”Mä en nyt ehtinyt ottaa kuvaa tai kuvii, kun täs on ollu taas kaikkee... Mut mun kuvan voitte kuvitella. Siin olis viinapullo jossain
pensaan varjossa ja sit joku mies istuis siel varjos kanssa, se kuvais
tota mun vaikeeta avioelämää. Sit toi viimene kuva olis sellanen,
missä joku puukottaa selkään toista... Niinku leikillään... Se kuvais
sit taas sitä ystävien petollisuutta ja selkään puukottamista.” (Kirsikka)
Juttelemme alkoholiin liittyvästä ongelmasta. Ryhmämme tarkoituksena ei ole ollut pohtia
alkoholiin tai muihin päihteisiin liittyvää problematiikkaa, vaan tarkoituksena on nimenomaan pyrkiä vahvistamaan ja voimistamaan näiden äitien elämää. Päihdehoito tapahtuu
A-klinikalla. Silloin tällöin työpajojen aikana keskustelu kuitenkin kääntyy päihteisiin.
Kirsikka on nyt päässyt antabuksen ja A-klinikan avulla hyvin eroon alkoholista, mutta
aviomies jatkaa aika ajoin rankkaa juomistaan.
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Keskustelu kääntyi parisuhteen ongelmiin, ja muut äidit kannustavat Kirsikkaa tekemään
oikeita, kestäviä valintoja itsensä ja lasten vuoksi.
Keskustelun päätyttyä kysyn Kirsikalta, miten hän on ajatellut näistä ongelmista selvitä ja
mistä kaikesta hän saa valoa ja voimaa elämäänsä:
”[Saan voimaa] näist lapsista ja noista todellisista ystävistä ja tost
klinikast, se on mulle hyvänä tukena ja antabus lääke on kanssa
hyvä ja sit tosta mun tulevasta ihanasta marsuvauvasta.”
Kirsikka on hankkimassa lapsilleen uutta marsua. Ystävät, joita Kirsikalla on paljon, ovat
hänen tukenaan tänä vaikeana aikana. Keskustelumme kääntyy todelliseen ystävyyteen ja
kiltin tytön syndroomaan, joka on useammalle naiselle ja äidille ongelma. Huonoille ja
energiaa syöville asioille ja ystäville ei oikein osata sanoa ei.
Milla kertoo seuraavaksi tarinaa varjoistaan. Kuvissa, joita hän on ottanut näkyy Subutexlääkelaatikon kuva, Suomen kartta ja kuva, jossa seisoo hiiri ja on teksti ”Elämässä ei ole
voittajia, on vain selviytyjiä”. Milla kertoo jo nuorena alkaneesta aineiden käytöstä.
Millan molemmat vanhemmat olivat alkoholisteja ja hänen äitinsä kuoli melko nuorena
alkoholiin. Elämä aineiden varjossa on Millan mukaan:
”(...) kuin semmoises kuplas olis eläny, ei niinku tajunnu mitä ympäril tapahtu, kun kaikki ajatukset oli niis aineis ja siin sit hävis
kymmenen vuotta.” (Milla)
Millan päihteidenkäyttö oli alkanut siitä, kun ensimmäinen poikaystävä oli aineiden väärinkäyttäjä. Lisäksi mies oli väkivaltainen. Myös muilla äideillä on ollut kokemusta väkivaltaisista miehistä.
”(...) sen jälkeen nää kaikki mun miehet on ollu väkivaltasii. Sit se
väkivalta vaan lisääntys ja nopeutus ja lopuksi mun oli tän viimesen äijän jätettävä melkeen salaa kun pelkäsin, että se käy päälle,
onneksi se joutus sit vankilaan.” (Milla)
”(...) miks sitä aina sit ottaaki samanlaisen, mä oon kanssa niin
monta kertaa pettyny noihin miehiin.” (Jasmin)
Naiset ja me ohjaajat keskustelemme jonkin aikaa väkivaltaisesta suhteesta ja sen luonteesta ja siitä, miten vaikea siitä todellisuudessa on päästä eroon. Annamme kaikki Millalle
runsaasti positiivista palautetta siitä, miten hän on vuoden aikana tehnyt todella isoja muutoksia ja muuttanut kokonaan elämänsä suuntaa.
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Millan seuraava varjokuva oli Suomen kartta.

”Tää kertoo siit, kun me ollaan muutettu niin monta kertaa.
Me muutettiin Espoosta Lappiin ja taas takasin ja siinä
välissä ihan joka vuosi... Mä en voinut kiintyä kehenkään
kaveriin ja aina vaihtu päiväkodit ja sitte myöhemmin koulut. Joka vuosi. Aina piti taistella ja löytää paikkansa uudes
porukas.” (Milla)

Juttelemme yhdessä siitä, miten lapselle on rankkaa jatkuva muuttaminen ja ajelehtiminen
paikasta toiseen. Teija ohjaa Millaa juttelemaan A-klinikalla oman ohjaajan kanssa näistä
lapsuudenkokemuksistaan. Millan oma ohjaaja on terapiaan suuntautunut ja Milla lupaa
jutella myös siellä näistä asioista.
Millalla ei ole kuvaa tyttärestään, joka jo sairaalassa otettiin huostaan ja sijoitettiin, mutta
hänestä näkee, että se on hänelle kipeä ja vaikea asia. Nyt viimeisten kuukausien aikana
Milla on rohkaistunut miettimään, voisiko ottaa tyttäreen yhteyttä ja miten hän sen tekisi.
Kannustamme häntä miettimään sopivaa yhteydenottotapaa ja juttelemaan asiasta myös
oman työntekijän kanssa.
Millan viimeinen kuva oli varjojen vastakohta, kuva, joka tuo hänelle valoa. Kuvassa oli
hiiri, ja teksti ”Elämässä ei ole voittajia vaan selviytyjiä”. Milla kertoo, että on nyt vuoden
aikana selvinnyt niin monesta asiasta ja nyt hän on pystynyt olemaan päihteettä jo miltei
vuoden ja uskoo lujasti itseensä. Me kaikki haluamme kopion tästä kuvasta.
Tupakkatauon jälkeen jatkamme elämän varjojen ja valojen pohtimista.
Sinillä on kaksi kuvaa. Elämän varjoa esittävässä kuvassa on valtava harmaa vesipyörre.
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”(…) Mä otin tän kuvan sen vuoksi, kun tää kuvaa mun entistä
elämää. Alkoholii ja sitä miten mulla oli vähän ystävii ja se itsetunto oli heikko etten uskonut, että oon näin vahva nainen.”(Sini)
Johanna: ” Miks täs kuvas on tää vesipyörre?”
”(…) Se on sen vuoksi, kun asiat alko vaan tapahtuu ja ne meni
huonompaan ja huonompaan suuntaan. Se pyörre niinku vei mukanaan.”(Sini)
Seuraavassa kuvassa, joka kuvaa Sinin elämän valoa, on nupuillaan oleva iso kukkanen.
”Tää sit on taas valo-kuva. Nyt on kaikkee ihanaa tulollaan ja nupullaan.
Elämässä on vielä niin paljon.” (Sini)
Sini on muutamien kuukausien aikana tehnyt suuria muutoksia elämässään ja haaveilee nyt
saavansa kaikki lapset myöhemmin pysyvästi takaisin kotiin. Kaikki äidit ja me ohjaajat
kannustamme Siniä kovasti elämänmuutoksen jatkamisessa. Sini myhäilee tyytyväisenä.
Sini kertoo NA-ryhmästä ja siitä, miten tärkeää hänestä on käydä ryhmässä. Puhe kääntyy
jostakin syystä myös muihin yhteisöihin.
Jasmin kertoo, että hän on alkanut miettiä uskontoa ja käynyt nyt muutaman kerran uskonnollisissa kokouksissa ja saaneensa sieltä lohtua elämäänsä. Milla kertoo tulleensa uskoon
jo vuonna 2007 ja muistavansa hyvin kauniit virret ja tunnelman. Toteamme, että miltei
meidän kaikkien äitien lempivirsi on ”Päivä vain ja hetki kerrallansa”. Tämä virsi sopii
äitien mielestä heidän nykyiseen elämäntilanteeseenkin hyvin. Äitien ryhmässä kaikenlainen keskustelu on kovin helppoa. Keskusteluaiheet vaihtuvat, ja niinkin vakavasta ja ehkä
toisille vaikeasta aiheesta kuin uskonto, on kuitenkin yllättävän helppo puhua.
Maria oli vuorossa seuraavana. Marialla on paljon varjo-kuvia.
Ensimmäisessä kuvassa on korppikotka häkissä ja seuraavissa kuvissa näkyy pesästä pudonnut lintu, sälekaihtimien takaa näkyvä kuu, entisen koiran hauta ja kuva, jossa Maria ja
hänen vastasyntynyt tyttärensä ovat posket vastakkain.
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”Korppikotka täs häkis kuvastaa sellasta yksinäisyyttä, mitä mä tunsin kun käytin, et niinku Milla
sano, niin olin sellases häkis tai savukuplas ja olin
vaan siel häkis ja käytin yksinään... Sitä kesti 15
vuotta.” (Maria)

”Tää pesästä pudonnut lintu taas kuvastaa just sitä yksinäisyyttä ja turvattomuutta mitä tunsi, sitä oli niin yksin ja koiran hauta taas sitä, kun toi mun koira oli mulle tosi tärkee ja
mä pelkään ihan hirveesti kuolemaa. Oma kuolema pelottaa
niin paljon välillä... Se on ollu mulla pienestä asti, et mitä sit
kun kaikki muut jatkaa elämää ja mua ei enää ole.” (Maria)

Juttelemme yksinäisyydestä ja kuolemasta. Maria kertoo, että kuolemanpelko ei vaivaa
häntä joka päivä, mutta aika ajoin kuitenkin. Kannustamme Mariaa keskustelemaan näistä
kipeistä ja ahdistavista ajatuksista omahoitajan kanssa A-klinikalla. Maria kertoo jo niistä
hiukan jutelleensa.

”Sälekaihtimien takana näkyvä kuu kertoo mun
tajuttomasta pimeänpelosta. Mulla pitää aina
olla valo yössä. Mä en tiedä, mikä siin on, mut
mä pelkään pimeetä.” (Maria)

”Viimenen varjo-kuva on sitte se kun mun viimenen tyttö syntys ja
mul sanottiin sairaalas, et me ei päästä kotiin, et mun pitää lähtee
katkolle ja vauva lähtee kriisisijoitukseen.
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Mä otin hirveesti kuvii silloin ja mieskin otti, kun mä ajattelin, etten
mä ikinä enää nää mun lasta. Se on sellainen tunne, jota en enää
ikinä haluu kokee. Onneksi sitte kuintekin kävi niin, että mä lähdin
katkol ja sitte sen jälkeen me päästiin koko perhe tonne hoitolaitokseen ja siel me sit oltiin puol vuotta ja kaikki alko sujuu.” (Maria)
Maria kertoo vielä lastensuojelun mukaan tulosta:
”(...) mä olin ajatellu, että mun kohdal ei ikinä lastensuojeluu tuu,
mut sit ku se tuli, niin ei se niin paha ollukkaan.” (Maria)
Maria on ottanut valon ja selviytymisen kuviksi kuvan omasta hoitopaikan äitiryhmästä,
koirasta, jolla on kissa kainalossaan ja omasta perheestään.
”(...) tää mun hoitopaikan äitiryhmä on niin ihana, tää porukka on
antanut mulle niin paljon voimii. Onneksi me nähdään vielä ja ollaan paljon yhteydes. Mä en olis halunnu lähtee sielt pois ollenkaa.
Sit tää koira ja kissa yhdessä tarkottaa nätä mun avoimuutta, että
sen avulla selviin. Mä oon rehellinen ja hyväksyn nyt itseni ja toiset
sellasena kun ne on. Tää viimenen kuva on paras... Se on mun perhe. Mä otin monta kuvaa, mutta tässä me koko perhe katotaan niinku samaan suuntaan. Tulevaisuuteen.” (Maria)
Keskustelemme Marian varjoista ja valoista ja Maria saa paljon positiivista palautetta hienoista kuvistaan, avoimuudestaan ja tehdyistä elämän muutoksista. Marialle on erityisen
tärkeä kuva taannoisen hoitolaitoksen äitien kanssa otettu ryhmäkuva.
Nämä naiset elivät Marian ja hänen perheensä kanssa tiiviin ja vaikean kuuden kuukauden
jakson. Jakson aikana Maria vieroittautui huumeista ja sai itselleen paljon lisää voimavaroja. Naisten yhteenkuuluvuuden tunne yhteisen elämäntilanteen aikana ja vertaistuen antaminen ja saaminen ovat tärkeitä toipumisen ja voimaantumisen kannalta.
Viimeisenä on Jasmin. Hän on ottanut varjo-kuvikseen kuvan puurolautasesta, kyltistä jossa lukee ”Älä hyppää pää edellä”, rikkinäisestä vanhasta ikkunalasista, Neitsyt Mariasta
Jeesus-lapsen kanssa ja pitsiliinan päälle asetetuista rikkinäisistä sormuksista. Jasmin kertoo jokaisesta kuvasta tarinan:
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Puurolautanen kuvaa sitä, kun joskus mulla on
ollu edellisen miehen kanssa niin tiukkaa rahasta, et on ollu pakko syödä pari viikkoo pelkkää puuroo, kun rahat tuli juotuu.” (Jasmin)

Äidit keskustelevat siitä, miten paljon alkoholiin ja aineisiin kuluu rahaa, ja
miten se on poissa jostakin muusta.

”(...) tän kuvan mä otin sielt ku me
oltiin tän ryhmän kans siel mökil... Täs
lukee tosiaan et ”Älä hyppää pää edellä”... Mä olen niin moneen paikkaan
menny ajattelematta ja pää edellä...
Nyt vanhemmiten mä olen alkanu harkitteen... Mut nuorena en harkinnu ja
olin sit kaikes semmoses mukana minkä
olis voinu välttääkin.”(Jasmin)

”(...) täs rikkinäises ikkunaruutu -kuvas mies autto
mua.. Täs ikkunaruudus kolme ikkunaa on ehjänä ja
kolme rikki. Se kuvaa sitä, et mä oon puoliksi rikki ja
puoliksi ehjä.” (Jasmin)

Mietimme yhdessä, miten on hyvä, että kolme ikkunaruuduista on vielä ehjää ja miten ehkä rikkimenneet lasit voisi korjata.
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”(...) täs kuvas sit taas on Maria ja Jeesus.. Tän mä otin sen vuoksi, että se
kuvaa mun epäonnistumista mun lasten
kanssa.. Siit sen enempää, etten ala taas
itkee.” (Jasmin)

Kuva on kaunis ja aiheen vakavuudesta huolimatta nauramme yhdessä kuitenkin sitä, miten meidän ei tule kuitenkaan olla täydellisiä äitejä.
”Maria oli täydellinen äiti – ja vielä neitsyt. Ihan siihen ei meistä
ketään olisi kuitenkaan pystynyt.” (Jasmin ja yleistä naurua)
”(...) tää viimeinen sit on rikkimenneet sormukset eli mun epäonnistuneet suhteet. Mul oli kanssa väkivaltanen toi edellinen mies, se
oli ilkee lapsilleki ja se kerran löi mua puukol. Mä jouduin kanssa
lähteen ihan salaa ja semmoseen turva-asuntoon. Onneks tää mun
mies on nyt eri.” (Jasmin)
Keskustelu pyörii hetken väkivaltaisissa miehissä ja siinä, miten hyvin Jasminilla nyt on
asiat. Jasmin on tavattoman luova ja herkkä äiti, joka on nähnyt paljon vaivaa valitsemiensa kuvien eteen.
Jasminin seuraavat kuvat kertoivat hänen selviytymisestään. Kuvissa nykyinen mies hevosen kanssa, kuva keittiöpyyhkeestä, jossa on aforismi itsestä huolehtimisen tärkeydestä,
linnunpesä poikasineen, Jasminin vanha isoäiti ja kuva perinteisestä suojelusenkelitaulusta.
Nykyinen parisuhde on hyvä ja nyt päihteettömänä Jasmin on alkanut huolehtimaan itsestään eri tavalla kuin ennen. Linnunpesä-kuvasta ja sen voimauttavasta vaikutuksesta Jasmin kertoo näin:
”(...) tää on mun voimaani kun oon koiran kanssa tossa pihalla ja
lenkillä ja seuraan miten noi linnut pesii... Meidän lintulautaan on
yksi lintu tehny pesän... Siel on kolme munaa... Se on ehkä peipponen.” (Jasmin)
Jasmin on aina nauttinut omista raskauksistaan ja nyt hän seuraa lintujen pesimispuuhia.
Myös muut äidit kertovat luonnon merkitsevän nyt enemmän kuin aikaisemmin.
”(...) mä oon löytäny uusii piirteit... Ittestäni, on ihana seurata
luonnon ihmeitä.” (Jasmin)
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Isoäiti on ollut Jasminille iso voimavara. Ihailemme kaikki vanhan ja viisaan näköisen isoäidin kuvaa. Jasminille on myös ollut uskonto tärkeä ja tämän vuoksi hän otti kuvan suojelusenkelitaulusta. Keskustelu kääntyy taas hetkeksi uskontoon ja sen tärkeyteen osalle äideistä.
Kirsikka haluaa kertoa lopuksi vielä yhdestä varjostaan. Hänet on raiskattu 15 vuoden ikäisenä. Milla kertoo, että myös hänellä on samanlainen kokemus. Useiden tutkimusten mukaan päihdeäitien menneisyyteen kuuluu hyvin usein hyväksikäytön kokemusta (mm. Vironkangas 2013, Karttunen 2013). Kirsikka ja Milla eivät koskaan nostaneet raiskauksesta
syytettä, eivätkä he ole koskaan käsitelleet asiaa kenenkään kanssa. Keskustelemme yhdessä vielä tästä kipeästä asiasta. Neuvomme molempia äitejä taas juttelemaan tästäkin asiasta
omien työntekijöidensä kanssa.
Lopuksi keskustelemme vielä yhteenvetomaisesti niistä vaikeista kokemuksista, joita äideillä on ollut. Äidit huomasivat, että vaikeita ja kipeitä asioita on kaikilla ja heistä monille
on tapahtunut juuri samanlaisia haavoittavia kokemuksia. Haavoittavien kokemusten, varjojen, vieressä on kuitenkin valoa tuovia ja voimauttavia kokemuksia.
Lopuksi kysyn äideiltä tunnelmia tämän työpajan sujumisesta ja mielialasta kotiin lähtiessä. Kaikki ovat jollakin tavalla uupuneita ja väsyneitä, mutta toisaalta helpottuneita.
”(...) näist asioist vois puhuu ja olis tärkeet puhuu vaikka kuinka
kauan.” (Jasmin)
Käymme vielä läpi seuraavan viikon unelmat -tehtävän ja toivotamme apuohjaaja Teijalle
hyvää kesälomaa.

4.5.5 Viides työpaja: Unelmat ja tulevaisuus
Tällä kerralla paikalla on kaikki muut, paitsi Sini, jolla on välttämätön meno. Teija on
myös poissa ja kesälomalla.
Kirsikka on tuohtunut. Hän haluaa pois Turun hoitopaikastaan. Tilanne on siellä tulehtunut
ja henkilökemia tämän äidin ja hoitopaikan välillä ei toimi. Lisäksi mies on taas tarttunut
pulloon. Lohdutamme Kirsikkaa ja itse lupaan viedä viestiä tilanteesta Kirsikan omalle sosiaalityöntekijälle.
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Tämän kerran aluksi olen ottanut mukaan musiikkia. Lupasin tuoda kappaleet ”Kuudenikäinen” ja ”Suojelusenkeli” mukanani ja nyt aluksi kuuntelemme ne. Kaikki äidit kuuntelevat kappaleita hiljaisuuden vallitessa ja osalla meistä on kyyneleitä silmissä.
Maria keventää tunnelmaa kahvia puuhatessamme. Hän näyttää kuvia uudesta koiranpennustaan. Kaikki ihailevat suloisen pennun kuvia. Keskustelu poukkoilee kuulumisten lomassa eläinten hoitoon ja mukaviin muistoihin. Millan entinen mies on ehdottanut Millalle
seksisuhdetta. Nyt naiset innostuvat keskustelemaan seksistä ja miehen ja naisen eroavuuksista tällä alueella. Itse kuuntelen hymyssä suin railakasta keskustelua ja entisenä terveydenhoitajana kommentoin välillä kondylooman tarttumiseen liittyvää keskustelua.
Pikkuhiljaa pääsemme tämän päivän aiheeseen. Olen antanut äideille tehtäväksi tehdä aarrekartan valitsemistaan kuvista. Osalle äideistä aarrekartan teko on jo tuttua. Kaikki äidit
ovat tehneet upean pahvisen aarrekartan. Jasminin mielestä tämä tehtävä on vaikea:
”(...) pää alko särkee, oli vaikeeta... Kun en oikein osaa antaa itelleni ees lupaa unelmoida.” (Jasmin)
Muiden mielestä tehtävä on kiva ja helppo. On mukava miettiä unelmiaan ja tulevaisuutta
kuvien kautta.
Kirsikka aloittaa. Hänen aarrekartassaan on kuva tulevasta marsusta, kesäinen piirakka,
puutarha, ompelukone ja silmälasit ja etelän matka -kuva. Kirsikka kertoo lähitulevaisuuden unelmansa olevan uuden marsun kotiin tulo ja piirakan leipominen. Hän haluaa kotiin
leipomaan piirasta, koska hoitopaikassa ei ole kunnon piirasvuokia. Lisäksi innokkaana
matkailijana hän haaveilee Turkin matkasta yhdessä lapsiensa kanssa. Uudet ja muodikkaammat silmälasit ja ompelukone olisi myös haaveina. Aarrekartasta kertoessaan Kirsikka
kertoo meille dramaattisen seikkaperäisesti aikaisemmista matkoistaan, joissa ei vauhtia ja
vaarallisia tilanteita puuttunut. Nauramme kaikki Kirsikan eloisalle esitykselle.
Jasminin aarrekartassa on kuva paljaista varpaista, joissa on voikukkia, terveellinen ruokaannos, liikuntavälineitä, pitsibody, tietokone, sukupuu, hoitajan kuva ja "Ota syliin" -teksti.
”(...) tää kuva, mis on nää paljaat varpaat ei oo sit mikään seksikuva (naurua), vaan tämä kuvaa sitä uskallusta, et mä unelmoin siitä,
että uskallan unelmoida. Kun joskus kysytään, mis mä oon 5 vuoden päästä tuol klinikalki Tuija joskus kysyy sitä multa... Niin en
mä osaa sanoo mitään.” (Jasmin)
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”(...) sit tää terveellinen ruoka ja liikunta tarkottaa, et nyt kun mä
oon alkanu syödä terveellisemmin ja liikkuu enemmän, et se pysyis.
Tää pitsibody meinaa sitä, että sit kun laihtuu, saa näit kauniit
vaatteita. Sukupuu sen takii, et olis hauska tehdä sukupuu joskus.
Hoitaja sitä, et mul on yks ammatti, mistä mä aina haaveilin mut en
tiedä mikä munsta sitte isona tulee, sit toi ”Ota syliin” tarkottaa sitä hirveetä läheisyyden tarvetta mikä mulla on. ” (Jasmin)
Keskustelemme ammatinvalinnasta. Jasmin on ollut äskettäin kuntouttavassa työtutkimuksessa ja myös Kirsikalle on tehty tutkimuksia siitä, millainen työ olisi sopiva. Naisia kiinnostava laihdutus, ruokavalio ja liikunta herättää myös vilkasta keskustelua.
Millan aarrekartassa on korkokengät, Espanja, talo, mökki, terveys, haikara, koiranpentu ja
aviopuolisoa kuvaava kuva. Milla toivoo pysyvänsä terveenä ja voivansa joskus matkustaa.
Myös uusi kiva aviopuoliso olisi tervetullut. Milla haaveilee myös talosta, mökistä järven
rannalla ja uudesta vauvasta. Korkokengät ovat mukana aarrekartassa, koska Milla kokee
olevansa kuitenkin naisellinen nainen ja haluavansa käyttää myös naisellisia vaatteita.
Keskustelemme Millan koirahaaveesta. Maria, joka juuri on saanut koiranpennun, osallistuu vilkkaasti keskusteluun.
Marian mielestä aarrekartta-tehtävä on mukava. Hänen kartassaan on myös talo, mökki,
sauna, puutarha, uusi pyörä ja norsu. Norsu kuvaa Afrikkaa, jonne Maria on aina halunnut
matkustaa. Polkupyörä on ensimmäinen ja melko lähellä toteutumista oleva unelma. Maria
myöntää, että hänen on helppo unelmoida, mutta on vaikea kestää sitä, että unelmat eivät
heti toteudu ja että niiden eteen pitää tehdä töitä.
” (…) me oltiin just viime viikonloppuna yhdel kaveril ja siel oli
ihana omakotitalo ja piha ja mä ajoin nurmikkoo.. Ja kaikkee et ärsytti miks mul ei oo.” (Maria)
”(...) mul on nyt omakotitalo ja auto ja semmost paljon mistä oon
unelmoinu... Sit käy monta kertaa niin, että ei osaa nauttii siit mitä
on vaan aina pitää saada jotakin uutta.” (Jasmin)
Keskustelemme siitä, miten hyvin asiat nyt meillä kaikilla on ja ihmisen jatkuvasta tyytymättömyydestä, vaikka asiat ovat hyvin. Toisaalta kaikkia äitejä ärsytti jatkuva ajatus siitä,
että asioista pitää aina ajatella positiivisesti.
”(...) jos joskus ei oo rahaa ruokaan eikä kattoo pään päällä, miten
vitus sitä ajattelee positiivisesti?”(Kirsikka)
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Aarrekartan teko oli ollut kuitenkin melko mukava tehtävä kaikille äideille ja äitien esitellessä karttojaan otin heistä lukemattomia kuvia. Lopuksi annoin vielä viimeisen työpajan
tehtävän äideille. Tutkimuksen lopussa olevassa liitteessä (liite 5) on kuvattu taulukon
muodossa äitien työpajoissa kertomien tarinoiden pääkohdat.

4.5.6 Kuudes työpaja: Oma tarinani
Tunnelma tällä viimeisellä kerralla on alusta asti hieman haikea. Ryhmämme on ollut tiivis
ja olemme saavuttaneet yhteenkuuluvuuden tunteen. Tämän jälkeen ryhmämme loppuisi.
Olen tullut työpajaan jo hieman aikaisemmin ja katsomme ennen varsinaisen ryhmän alkua
Millan kanssa hänen kuvistaan tehdyn videon. Olen tehnyt ryhmien välissä neljän äidin
kanssa oman kuvausprojektin, josta Windows Live Elokuvaohjelmalla tein kuvavideon.
Milla itse valitsi näistä sadoista kuvistaan ne hänelle tärkeät kuvat ja taustamusiikin. Milla
on tyytyväinen lopputulokseen ja lupasi, että koko ryhmä saisi myös katsoa videon tänään.
Kirsikan video on myös valmistunut ja sovimme myös hänen kanssaan, että katsomme sen
tänään koko ryhmän voimin.
Ryhmän aluksi viime kerralla poissa ollut Sini esittelee oman aarrekarttansa. Kartassa on
ammatti, yhteinen harrastus perheen kanssa, koulun ja esikoulun kuva, albumi ja koko perheen tunteet -kuva ja oma mökki. Sini oli nähnyt Aarrekartan eteen paljon vaivaa, kuvat
olivat kauniisti sommiteltuja ja hän kertoi innokkaan eloisasti unelmistaan. Keskustelemme
Sinin unelmista ja palaamme hetkeksi myös muiden unelmiin.
Kahvin ja kuulumisten jälkeen keskustelemme tämän työpajan tehtävästä. Äitien on tarkoitus tälle kerralle miettiä kuvien avulla, miten heidän elämänsä tarina tulee jatkumaan työpajojemme jälkeen.
Tällä kertaa Sini halusi aloittaa. Hän näytti puhelimestaan kuvan tyttäristään:
”Mä haaveilen et mun tarina jatkuu niin et saisin nää mun tytöt
saisin kotiin, ne on ollut sijoitettuna kolme vuotta ja nyt mä oon alkanut taas tavata niit säännöllisemmin.” (Sini)

Kirsikka jatkaa. Hänen kuvissaan on kyltti, jossa lukee isoilla kirjaimilla ”töitä”. Toisessa
kuvassa on marsuvauvoja ja kolmannessa kuvassa Kirsikan nuorimmat lapset.
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”Mul on nää kuvat, joissa on kaikki mun lapset, tuleva marsuvauva
ja tää kyltti missä lukee ”töitä”. Mä haluun jatkaa elämääni mun
lasten kanssa, ja sit et toi marsu tulee ja kuuluu ihan kohta meidän
elämään. Sit joskus mä kyl haluisin ihan oikeita töitä. Sitte mä ajattelin, et halusin, et tää mun avioliittosotku loppuis et nää ristiriidat
loppuisi ja mä eläisin niinku rauhallisemmin, ettei olisi tällast.”(Kirsikka)
Keskustelemme siitä, miten Kirsikka on jo näiden viikkojen aikana työstänyt vaikeaa parisuhdettaan ja miten hän pikku hiljaa on luopumassa alkoholisoituneesta miehestään itsensä
ja lasten vuoksi. Keskustelemme myös töistä. Milla on kuullut, että tällä seudulla on vaikeaa saada muuta työtä kuin kuntoutukseen liittyvää. Uskomme kuitenkin kaikki, että kun
suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle työllisyys tulee paranemaan. Kirsikka ja Maria aikovat
äitiysloman jälkeen kuitenkin jäädä vielä muutamaksi vuodeksi hoitovapaalle, joten työnhaulla ei vielä ole niin kiire.
Milla kertoi, että hänen elämänsä tulee jatkumaan seuraavalla tavalla:
”(...) täs on tää mun tytön kuva, se on täsä vielä pikkanen, kun mä
en oon sitä nähny, mut tähän lapseen mä otan yhtetyttä, sillain mun
tarina tulee jatkuun.
Ja sit tää luontokuva kuvaa sitä, miten mä aion pysyy edelleen raittiina. Kohta oon vuoden ollu ilman aineita ja aion edelleen olla ja
käydä tuol klinikal ja sit mä haluun kanssa liikkuu. Toi luonto on
tullu mulle tosi tärkeeksi ja toi metsissä liikkuminen.” (Milla)
Milla kertoo edelleen, miten kymmenen vuotta elämästä on kulunut aineiden parissa niin,
ettei luonnon kauneuttakaan ole huomannut. Milla kertoo myös saavansa tarinaansa uuden
puolison, mutta sen aika ei ole vielä. Nyt on parempi olla yksin. Milla näkee myös rehellisesti sen, että työtä päihderiippuvuuden eteen on vielä tehtävä
”(...) kylhän se on periaattees aina sielä pään sisässä se riippuvuus, ei siitä koskaan pääse kokonaan eroon, mutta en meinaa kaatua.” (Milla)
Jasmin jatkaa omilla kuvillaan. Kuvissa on meikkipussi, liikuntavälineet ja kasviskeitto.
”(...) mä aion jatkaa tätä laihduttamista ja ruveta kans liikkumaan.
Si toi meikkipussi meinaa sitä, että mä aion pitää ittestäni parempaa huolta.
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Nää voi olla pikkasen pintapuolisii, mutta mä olen tavoittanu elämäs monta hyvää juttuu, saanu ajokortin, lapsii ja vaikka oon ne
lapsetki sössiny.. Joo eli itsestä huolehtiminen pitää mielen virkeenä.
Mä voin tehdä hyvää ja terveellistä ruokaa ja laittaa rahaa siihen
enemmän, kun mä en tupakoi enkä enää juo.” (Jasmin)
Jasmin kertoo vielä, että nyt hän on ollut useamman vuoden raittiina, muutamaa retkahdusta lukuun ottamatta.
Marian kuvissa on avopuoliso ja tytär ja poika ja luontomaisema.
”(...) mun tarina jatkuu näitten mun rakkaitten kanssa. Tyttö on
viel niin pieni, että mä jään sen kanssa vielä kotiin ja mietin niit
töitä sit myöhemmin. Sit kesä ja liikunta on kanssa tärkeitä. Mä rakastan kesää ja vihaan talvee ja masennun heti kun aurinko ei paista.”(Maria)
Keskustelemme kaamosmasennuksesta. Kirsikalla on aurinkolamppu, jonka hän heti syksyllä ottaa käyttöön. Syksystä keskustelu kääntyy jouluun. Ainoastaan yksi äideistä kertoo
pitävänsä joulusta. Muille joulu on hieman haikeaa aikaa.

4.5.7 Palaute ryhmän toiminnasta ja voimaantumisen kokemuksesta
Tupakkatauon jälkeen keskustelemme äitien kanssa siitä, miten he ovat tämän valokuviin
perustuvan ryhmätoiminnan kokeneet.
Kaikki äidit ovat sitä mieltä, että ryhmä on ollut hyvä ja tarpeellinen. Millan ja Marian
mielestä ryhmä on ollut kiva ja tarpeellinen, mutta toisaalta se on ollut hyvin sitova ja tehtävät aika ajoin vaikeita, joten on myös hyvä, että ryhmä loppuu.
”(...) toisaalta on hyvä et loppuu, toisaalt ei haluis et tää loppuu.
Haikee olo kun tietää, ettei nää näit ihmisii ja äitei... Sitä mä sanoin tänäänki tuol klinikal.” (Milla)
”(...) tämmönen ryhmä pitäs pyörii aina tuol klinikal, mis olis pelkkii äitejä.” (Jasmin)
”(...) mä käyn NA-ryhmäs mut siel on suurin osa miehii ja meit ei
oo ku pari naista.” (Maria)
”(...) samoi kokemuksii on ollu kaikilla ja samat lähtökohdat ja
voidaan puhuu kaikest.” (Milla)
”(...) jos tää olis ollu vaik pelkkä äitiryhmä niin mä oisin tuntenu
itteni tosi ulkopuoliseksi.” (Maria ja Jasmin oli samaa mieltä)
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”(...) on ollut tosi ihanaa, kun on voinu puhuu asioista ja tietää,
ettei ne täältä levii ja sit on hienoo, et muillaki on samoja kokemuksii kun mulla ettei oo yksin niitten kanssa.” (Kirsikka)
”(...) meil on ollu tosi hyvä ryhmähenki, kun on kuvien kautta jaettu
näit meille tärkeit asioit.” (Milla)
”(...) tosi haikee olo... Mut aina kun joku loppuu jotakin uuttaki on
tulos ja jos me viel sit nähdään.” (Sini)
Kysyin äideiltä myös, miten he ovat kokeneet voimautuvansa ja ”mitä on jäänyt käteen”,
paitsi liuta valokuvia.
”(...) mä oon ainaki oppinu arvostaan itteeni, et ei mulla kumminkaan oo niin huonosti asiat.” (Milla)
”(...) mä koen et mä olisin jotenki niinku voimistunu, et vaikka mun
parisuhdesotkuni jatkuu ja vieläkin mieliala vaihtelee niin mä en
enää oo kumminkaan niin tasapainoton.” (Kirsikka)
”(...) mulle on ollu voimauttavaa se, kun on nähnyt muita naisii et
on ollu just ihana nähdä nimenomaan naisii tässä samas elämäntilateessa.” (Jasmin)
”(...) ja mä oon saanu kanssa jotenki energiaa lisää ja semmost
suunnitteluu, emmä aina oo mitää kauheesti suunnitellu mut nyt mä
niinku suunnittelen hieman enemmän jotakin ku pelkkää kauppalappuu. Emmä aio taloo ostaa tai rakentaa, mutta semmosii pienii
juttui suunnittelen eteenpäin.”(Jasmin)
”(...) mä oon ainakin voimistunu ja naisellistunu, et mä en enää haluu olla mikään miehen tossun alla oleva... Mun mies on tosi voimakastahtoinen ja nyt mä oon huomannu et mä oon kanssa arvokas
ja haluun itelleni omaa aikaa ja oon tärkee itelleni. Ja sit munsta
on kanssa ollu ihanaa kun on nähny nimenomaan naisii ja saanut
jutella naisten asioista.” (Sini)
Maria on samaa mieltä. Nimenomaan ryhmä, jossa on vain naisia, on koettu tärkeäksi.
”(...) mul on kanssa sama ku teil muil, et on ollu ihanaa, kun on
naisten kesken päästy kokoontuun. Se miten mä oon voimaantunu
on kyl taas niin vaikee selittää... Se on niinku... Semmonen... Et ku
kattoo noit kuvii mis itse on... Et mä näytänki kauniilta ja ihanalta... Se on niinku se juttu.” (Maria)
Tässä vaiheessa omat silmäni taas kostuvat. Koen voimakasta iloa siitä, että ehkä olen onnistunut ryhmätoiminnan tarkoituksessa. Äidit jatkavat aiheesta:
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”(...) nyt kattoo niit kuvii itsestä armollisemmin, et tossa on mulla
hieno hymy kumminki.” (Jasmin)
Kuvien äärelle asettuminen on tuonut esille myös äitien kipeitä ja arkoja asioita.
”(...) täs tuli kans mieleen ne kaikki kurjat, sielt lapsuudest väkivalta ja alkoholisimii ja semmosta.” (Jasmin)
”(...) täs on tullu miettineeks paljo syvällisemmin niit asioit vaik
lapsuudest ja parisuhteist... Emmä semmosii ennen osannu miettii.” (Milla)
”Mä kanssa aikasemmin ajattelin, etten koskaan tee samalla tavalla kun omas lapsuudes, mut ei mitään, mä oon tehny kaikki ja prikulleen ja pahemminki vielä.” (Jasmin)
”(...) mä kanssa toivoisin etten olisi niin armoton itteeni kohtaan,
mul on kanssa vuodesta 2007 hoettu siel hoidos mis mä sillo olin,
et ole Maria armollisempi ittees kohtaan... Sitä pitäs harjotella.”(Maria)
”(...) ainakin mä aion antaa ihan itelleni aikaa... Etten vaan uhraudu, vaan muistan ihan vaan itteenikin.” (Sini)
”(...) se tehtävä ”elämän tärkeet asiat” avas niinku silmät huomaan, mikä mulle oikeesti on tärkeet...”(Kirsikka)
”(...) se varjo-tehtävä oli kyllä vaikee ja siit jäi semmoinen huono
olokin. Et on niin paljon mulla niit asioita, jotka olis saanu jäädä
kokematta. Mutta toisaalta nyt kun niist puhuttiin ja jotenki sillai
kai täytyy ajatella, että toisten virheiden kanssa oppii elämään... Ja
toisten…” (Jasmin)
Kenttäpäiväkirjani merkinnän mukaan Jasminilla on tämän puheenvuoron jälkeen silmissään niin tuskainen ilme, että en muista itse koskaan sellaista nähneeni.
”(...) se varjo-tehtävä oli vaikee, mutta toisaalta oli hienoo huomata, että miten sitä on tosi vahva, kun on selvinny kamalan vaikeistaki asioista.” (Maria)
”(...) mulla ei oo tän ryhmän aikana ainakaan ollu niin mustii ajatuksii. Tääl on niin kivaa ollu ja kun on naurettu monta kertaa vedet silmis.” (Kirsikka)
”(...) munsta on tullu ainaki avoimempi ja vapautuneempi, en oo
niin sulkeutunu enää” (Sini)
”(...) mul on ollu kanssa parempi mieli, kun oon saanu teidän kanssa puhuu näist kaikist asioist.”(Milla)

90

Lopuksi kysyn vielä, miten äidit ajattelevat tällaisen ryhmätoiminnan sopivan esimerkiksi
lastensuojelutyöhön. Kaikki äidit olivat sitä mieltä, että tällaista ryhmätoimintaa todella
tarvittaisiin myös sosiaalityöhön ja lastensuojeluun. Seuraavassa äitien kommentteja:
”(...) todella sopisi, ehdottomasti, hyvä idea. Mä oon ollu monta
vuotta lastensuojelun kanssa tekemisis ja se sopis tosi hyvin sinne...
Olisi todella tärkeetä että saisi jakaa niit kokemuksii, mitä lastensuojelus asiakkail on. Semmonen Voikukkii -ryhmä biologisille äideille tarvittais tänneki.”
Äidit kertovat lisäksi, että heidän intonsa valokuvata ja katsella luontoa ihan eri tavalla on
lisääntynyt.
Jasmin kertoo:
”(...) mä otan vaan usein niist linnunpesist ja pöntöist kuvii. Ja
voittekste ees kuvitella... Ne munat mitkä kuvat viimeks näitte...
Niin nyt siel ei ollu enää yhtäkkii yhtää munaa, ei ees höyhenii...
Joku oli vieny ne linnunpojat sieltä.” (Jasmin)
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5 TUTKIMUKSEN TULOKSET
5.1 Aineiston analysointi
Tutkimuksen jokaisessa vaiheessa tutkijan velvollisuus on pyrkiä kuvaamaan tutkimusprosessin kulkua mahdollisimman luotettavasti. Oman tutkimukseni suoritin keskustelujen,
havainnoinnin ja kenttäpäiväkirjan muistiinpanojen avulla.
Tutkimuksen luotettavuutta parannettaessa on kiinnitettävä huomiota tehtyjen haastattelujen mahdollisimman tarkkaan litterointiin. (Hirsijärvi & Hurme 1993,130.) Ruusuvuoren,
Nikanderin ja Hyvärisen (2010, 425) mukaan tarkka keskusteluanalyysi vaatii hyvin tarkkaa litterointia, yksityiskohtien, taukojen, mahdollisten huokauksien ja naurahdusten muistiin merkitsemistä. Mikäli pääpaino on asiasisällöissä, vähemmän tarkka litterointi riittää.
Omassa tutkimuksessani olin kiinnostunut siitä, minkälaisia asiasisältöjä ja tapahtumien
prosesseja äidit minulle kertovat, enkä niinkään yksityiskohtaisesta keskustelunanalyysista.
Litteroin huolellisesti kaikki omat ja haasteltavien puheenvuorot, mutta en kiinnittänyt
litterointivaiheessa huomiota niinkään huomiota haastateltavien mahdollisiin taukoihin,
huokauksiin, naurahduksiin tai taukoihin.
Aineiston analyysini suoritin narratiivisella aineiston analyysilla. Heikkisen (2010) mukaan narratiivisessa analyysissa on olennaista se, että aineistosta nousevien tarinoiden ja
asioiden pohjalta luodaan analyysivaiheessa kokonaan uusia tarinoita. Narratiivisuudessa
on aina läsnä monta näkökulmaa. Heikkisen ajatusta erilaisten tutkimustapojen ja kirjoittamistapojen yhdistämisestä voidaan pitää luontevana seurauksena siirtymisestä modernistisesta tieteenihanteesta postmoderniin, konstruktiiviseen tiedonkäsitykseen. Heikkinen
avaa käsitteen bricoleurista. Bricoleur on Claude Levi-Straussin luoma kuvitteellinen
hahmo, joka käyttää luovalla tavalla erilaisia menetelmiä, välittämättä niiden ”oikeasta”
käyttötarkoituksesta. Bricoulage on taas toimintaa jossa käytetään järkeä ilman oikeaa metodia, mieluummin kuin metodia, ilman järkeä. (Heikkinen 2010, 145–149, 151.)
Taiteilijoille on tyypillistä eri metodien ja menetelmien ”bricoulagemainen” käyttö. Oman
tutkimukseni analyysiin ”bricoulemainen” menetelmä sopi mielestäni hyvin, koska tutkimukseni tarkoituksena on nimenomaan tuottaa uutta tietoa, joka ei ole modernin tiedonkäsityksen mukaista absoluuttista totuutta, vaan tutkimukseen osallistuneiden äitien valokuvien avulla tuotettua narratiivista kerrontaa.
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Polkinghoren (1995, 6–7) mukaan tutkimusaineistoa voidaan tuottaa kolmella eri tavalla:
numeerisesti (numerical), lyhyiden sanallisten vastausten muodossa (short answer) tai kerrontana (narrative). Tässä pro gradu -tutkielmassa aineistona toimi havainnoinen, tutkimuspäiväkirjan ja ryhmäkeskustelujen ja otettujen valokuvien avulla tuotettu narratiivinen
kerronta. Vaativassa muodossa narratiiviselta kerronnalta voidaan edellyttää selkeää juonta, jossa on kertomuksen tapaan alku, keskikohta ja loppu. Tosin narratiivinen kerronta voi
olla myös mitä tahansa aineistoa ilman selkeää juonen vaatimusta. (Heikkinen 2010, 149.)
Aineiston analyysia voidaan suorittaa kahdella tavalla. Aineistoa voidaan tutkia narratiivien analyysien tai narratiivisen analyysin avulla. Narratiivien analyysi jakaa aineistossa esiin tulevat käsitteet, metaforat ja tapaustyypit eri luokkiin. Narratiivit eivät tapahdu todellisuudessa, vaan ihmiset rakentavat mielessään muistojensa avulla merkityksellisiä kertomuksia, jotka eivät ole tieteellis-loogisen ajattelun mukaan tosia, mutta edustavat niitä
tuottaville ihmisille totuutta. (Polkinghore 1995, 4–5; Bruner 1987, 11–15).
Narratiivisessa analyysissa puolestaan aineiston kertomusten perusteella muodostetaan uusi kertomus ja aineisto. Jerome Brunerin (1987) mukaan narratiivit ovat ihmisen tärkein
tapa tuottaa merkityksiä eri elämäntapahtumista omasta lähtökohdasta ja kulttuurista käsin.
Kertomusten kautta ihminen rakentaa omaa identiteettiään. Omassa äitien kokemuksiin
perustuvassa narratiivisessa tutkimuksessa äidit kuvasivat valokuvien avulla valitsemistani
teemoista tarinoita. Narratiivien avulla ihminen pyrkii myös ymmärtämään ja jäsentämään
kokemuksiaan. (Bruner 1987, 11–5.) Narratiivinen analyysitapa ja inhimillisten kokemusten tutkiminen ei ole helppo tehtävä, koska toisen ihmisen kokemusta ei koskaan voida täysin selittää tai ymmärtää. Kuitenkin nämä kertomukset ovat kertojalle tosia ja tämän vuoksi
niiden tulee olla tosia myös tutkijalle.
Narratiivinen analyysini eteni siten, että haastattelujen litteroinnin jälkeen luin tekstiaineiston useampaan kertaan läpi, jotta saisin muodostettua kokonaiskuvan aineiston sisällöstä.
Narratiivinen lukutapa edellyttää useiden tutkijoiden mukaan kolmea samanaikaista lukutapaa: tutkimuksen taustateorian tuntemista, tekijän omaa ääntä sekä tutkimusta lukevan refleksiivistä aineiston lukutapaa ja tulkintaa (Syrjäläinen, Eronen & Värri 2007, 27).
Lukiessani yhä uudelleen haastateltavien kertomusta tukenani oli lähdeaineisto, refleksiivinen ote aineistoon ja sen tulkintaan sekä luonnollisesti oma tutkimuskysymykseni ja oletukseni tutkielman aiheesta.
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Narratiivisessa analyysissa aineiston kertomuksista tuotetaan uusi kertomus, jonka tarkoituksena on tuoda esille aineiston keskeisiä teemoja (Hänninen 1999, 18; Heikkinen 2001,
122). Perehdyttyäni huolella aineistooni teemoittelin tutkimuskysymysteni alle vastauksia
aineistosta ja lopuksi kokosin äitien tarinoista yhden uuden kertomuksen. Tässä seuraavassa tarinassa yhdistyvät työpajojen aikana kuulemani tarinat ja keskeiset teemat.

5.2 Äitien tarinat ja tutkimustulokset
5.2.1 Lapsuus
Sini, Kirsikka, Maria ja Jasmin ja Milla. Kaikki äitejä. Kaikki äidit ovat jo vuosia kärsineet
vakavasta päihderiippuvuudesta, ja kolmen äidin lapset on otettu huostaan. Iältään äidit
ovat 30–46-vuotiaita.
Ryhmätapaamisten aikana tarkoitukseni oli antaa näille äideille oma ääni ja mahdollisuus
kertoa oma tarinansa. Narratiivisessa tutkimuksessa korostuu nimenomaan tutkittavien
oma ääni ja tutkimuksesta saatava tieto muodostuu tutkijan ja tutkimuksen kohteena olevien ihmisten läheisestä ja dialogisesta vuorovaikutuksesta.
Voimauttavan valokuvan menetelmässä omiin lapsuuden muistoihin palaaminen vanhojen
valokuvien avulla on tärkeä työskentelyn muoto. Ensimmäisellä ryhmätapaamisellamme
äidit toivat mukanaan itselleen merkityksellisiä kuvia lapsuudestaan. Osalle äideistä oli hyvin helppoa valita ne kuvat, joita työpajaan halusi tuoda ja osalle äideistä se oli vaikeampaa. Yhdelle äidille valinta on helppo, koska hänestä ei ole lapsena otettu kuin muutama
kuva.
Äitien palatessa vanhojen lapsuuden kuvien äärelle muistui heidän mieliin monet hyvät ja
onnelliset hetket lapsuudesta. Pienelle lapselle äidin, isän tai huoltajan hyväksyvä katse on
äärimmäisen tärkeä. Useimmille meistä vanhemmista on tuttua lapsen jatkuva ”Äiti, isi –
kato mua!”-lause. Katsominen ja nähdyksi tuleminen on Savolaisen (2008, 165) syvästi
merkityksellistä, kun lapsi rakentaa joko yhteyden tai ulkopuolisuuden kokemusta.
Äitiyden eheään identiteettiin kuuluu Virokankaan (2013, 76–80) mukaan läheisesti naisen
oma kokemus lapsuudesta saadusta hoivasta ja turvallisuudesta.
Kuvia katsellessamme äitien valokuvissa näkyvät tärkeät sisarukset, läheiset, lapsuuden lelut ja leikkikaverit saivat keskustelujemme aikana uuden merkityksellisyyden.
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Osalle äideistä lapsuus ja sen tuomat muistot tuovat edelleen mieleen kipeitä ja haavoittavia asioita: vanhempien alkoholismi, jatkuvat muutot paikasta toiseen, vaihtuvat päiväkodit
ja koulut sekä kodin riitaisa ja väkivaltainen ilmapiiri. Tutkimusten mukaan (mm. Väyrynen 2007; Hiltunen 2015) on usein niin, että lapsuudessa omien vanhempien piittaamattomuus ja perhe-elämän rikkonaisuus altistaa myöhemmälle omalle ongelmalliselle päihdekäyttäytymiselle.
Albumityöskentelyn aikana äidit kertovat toisilleen ja meille ohjaajille useita tarinoita lapsuudestaan. Nämä tarinat olivat lähellä ”elämänkerrallista työskentelyä”, jota paljon käytetään sekä kasvatus- että sosiaalityössä. Tässä ryhmätapaamisessa ei ollut mahdollista kuulla äitien koko elämäntarinaa, mutta Känkäsen (2013) mukaan valmista tarinaa tärkeämpi
onkin kertomisen prosessi ja sen herättämät tunteet ja ajatukset. Valokuvien avulla äidit
muistivat lapsuudestaan tärkeitä ja herkkiä yksityiskohtia, jotka ehkä ilman kuvien läsnäoloa eivät olisi tulleet esille ja kuvien avulla joidenkin äitien oli helpompi kertoa tunteistaan ja ajatuksistaan.
Lapsuudesta keskustellessamme pohdimme äitien kanssa näiden hyvien ja huonojen kokemusten ja muistojen merkitystä. Kaikki äidit toteavat, että ilman lapsuuden kokemuksia he
eivät olisi niitä ihmisiä, joita nyt ovat. Lapsuuden vaikeat kokemukset ovat äitien mielestä
toisaalta myös vahvistaneet ja kasvattaneet heitä ihmisinä kestämään niitä asioita, joita
heille on tapahtunut. Savolaisen (2008, 168) mukaan kipeiden asioiden kohtaaminen on
tärkeä osa eheytymistä ja oman elämäntarinan pääosaan siirtymistä.
Oman toiminnallisen ryhmäni aloittaminen nimenomaan albumityöskentelyn avulla on
ollut harkittu asia. Hannulan (2000) mukaan Freire korostaa, että tämä hetki ja tulevaisuus
ovat tietoisuuden syntymiselle tärkeitä, mutta myös menneisyys ja koko ihmisen historia ja
aikaisempien sukupolvien historia vaikuttaa tietoisuuden lisääntymiseen. Menneiden tapahtumien selvittäminen ja niistä tietoiseksi tuleminen edistää ihmisen kasvua omaksi, vapaaksi yksilöksi. (emt., 91–97.)
Albumityöskentelyn avulla äidit tutustuivat paremmin toisiinsa ja toistensa elämäntarinoihin. He aktivoituivat tehtävän annon myötä palaamaan lapsuuden hyviin ja merkittäviin
muistoihin. Aikaisempien sukupolvien tapahtumat ja koko perheen ja suvun historia vaikuttaa tietoisuuden lisääntymiseen omasta itsestä. Palaaminen onnellisiin ja hyviin lapsuuden muistoihin oli äideille selkeästi tärkeää.
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Äidit kertoivat, että he eivät ole pitkiin aikoihin syystä tai toisesta katsoneet lapsuuden
kuviaan ja niiden etsiminen aktivoi monia sekä hyviä että huonoja muistoja. Kuva, olipa se
miten vanha tahansa, saa meissä usein aikaan monenlaisia tunteita. Rosilon (2012) mukaan
emme vain katso kuvaa järkemme avulla, vaan kuva herkistää meissä kykymme käyttää
tiettyä mentaalista tietoa. Tämä mentaalinen tieto on usein aliarvostettua, mutta se pitää
sisällään koko kokemusmaailmamme, muistomme ja käsityksemme elämästä. (emt., 130–
132.) Savolaisen (2014) mielestä ihmisen on välttämätöntä luoda omasta elämäntarinastaan
eheä mielikuva, jotta hänen kasvunsa mahdollistuisi.
Tomperin (2005, 21) mukaan Freire korostaa tietoisuuden merkitystä ihmisen kehityksessä
ja mahdollisessa muutoksessa. Äitien tietoisuus omasta tilanteesta lisääntyi jokaisen työpajan keskustelun aikana. Uskon, että keskustellessamme työpajassa äitien lapsuudesta ja lapsuuteen liittyvistä vaikeista kokemuksista lisääntyi meidän kaikkien ymmärrys siitä, miten
äitien omien vanhempien päihteiden käyttö, jatkuvat muutot paikasta toiseen ja turvattomuus ovat vaikuttaneet äitien elämään ja niihin valintoihin, joita he ovat tehneet.
Savolaisen (2008) mukaan kaiken sosiaalisen auttamistyön tärkein kysymys on se, miten
on mahdollista muuttaa ihmisen sisäistä käsitystä omasta itsestä silloin, kun hänen todellisuutensa on lapsesta asti rakentunut lohduttomaksi. Ihmisen tulevat, hyvät ja luottamukselliset ihmissuhteet rakentavat toivoa paremmasta, mutta silti lapsuuden kokemuksista vapautuminen on vaikeaa.
Albumityöskentelyn avulla ihminen voi rakentaa eheää elämäntarinaansa ja rakentaa lohdullisia mielikuvia kipeiden kokemusten tilalle. Ymmärtäessään omaa elämää muovanneet
asiat ja syy-yhteydet voi häpeän ja vihan tunteen tilalle tulla asioiden hyväksyntä ja parantava surun kokemus. (emt, 167–168.) Freiren teoria korostaa vapautumista sorrosta ja alistamisesta. Tietoisuuden ja ymmärryksen lisääntyessä myös äitien vapautuminen omasta
syyllisyydestä ja häpeästä voi toivoakseni vähentyä.
Voimauttavan valokuvausmenetelmän avulla kipeiden kokemusten tilalle rakennettaan
valoisia ja voimaannuttavia muistoja ja kokemuksia.
Äidiltä, jolla on päihdeongelma, on voinut puuttua hyväksyvä katse lapsuudesta. Lapselle
kokemus itsestä rakentuu kuitenkin toisten ihmisten läsnäolosta ja katseesta. (Savolainen
2008, 165). Nyt äidit saivat runsaasti hyväksyviä katseita osakseen muilta äideiltä ja meiltä
ohjaajilta.
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Tässä valokuvauksen menetelmässä on myös tärkeää, että omia ja toisten kuvia katsotaan
arvostavasti ja hyväksyvästi. Rakastavalla katseella voi toiselle välittää hänen merkityksellisyytensä. Toisaalta katseella voi (emt., 165) myös mitätöidä ja alistaa ja hyvinkin pienillä
nonverbaalisilla eleillä ja ilmeillä jättää toinen ulkopuoliseksi. Freiren teoria (1972) korostaa, että rakkaudellisen dialogin avulla voimme vähentää sortoa ja yhteiskunnallista epätasa-arvoa. Sosiaalityössä asiakkaiden voimaantuminen mahdollistuu, kun kohtaamme heidät
mahdollisimman rakkaudellisesti ja dialogisesti.
Työpajan aikana jakamamme kokemukset ja innostuneet kertomukset lisäsivät yhteisöllisyyttä ja Kurjen (2002, 29) mukaista ”sosiokulttuurista innostamista”. Sosiokulttuurisen innostamisen avulla tähdätään Kurjen mukaan nimenomaan laadulliseen muutokseen. Kurki
(2000) kritisoi länsimaalaista ajattelua liian rationaaliseksi, joka ei jätä tilaa taiteelle ja uuden kokemukselle. Sosiaalityössä etsinnän ja uuden kokeilun avulla voimme löytää jotakin
aivan uutta ja merkityksellistä. Lisäksi toiminnan kautta tapahtuva ymmärryksen lisääntyminen mahdollistaa sosiaalityössä myös kriittisen ajattelun lisääntymisen. (emt., 163–164.)
Freiren ajatus tasa-arvoisesta ja oikeudenmukaisesta maailmasta lähtee siitä, että ihmisen
tulee saada kuulua yhteisöön, jossa hänen tulee saada osakseen kunnioitusta. Albumityöskentelyn aikana äidit tunsivat selkeästi kuuluvansa joukkoon, saavansa kunnioitusta osakseen ja heitä yhdistivät monet lapsuuden kokemukset.

5.2.2 Äitien erilaiset puolet ja elämän tärkeät asiat
Työpajassa tutkimme äitien omia kuvia ja pohdimme heidän eri puoliaan. Äideistä huomasin, miten heistä on mukavaa kertoa omista erilaisista puolistaan kuvien avulla. Kolmen äidin kuvissa korostuu tyytyväisyys elämään ja tämän hetkiseen tilanteeseen. Äidit odottavat
rauhallisina ja tyyneinä tulevaisuutta. Kaikilla äideillä kaikissa kuvissa lapset ovat jollakin
tasolla mukana. Tällä hetkellä näille naisille ja äideille oli monet arkipäivän hyvinkin yksinkertaiset asiat toivat järjestystä elämään ja olivat äideille tärkeitä.
Osalle äideistä oli vaikea katsoa itseään kuvasta. Savolaisen (2008) mukaan suhtautuminen
omaan kuvaan ei ole mutkatonta. Omakuvalla on paljon suurempi merkitys kuin sen ulkoinen olemus. Oman itsensä näkeminen on joskus myös hyvin pelottavaa. Lapselle vielä
oman kuvan katsominen on mieluista, mutta kun vanhenemme, oman kuvan katsominen ja
siihen liittyvä ikääntyminen ja elämään liittyneet menetykset ja epäonnistumiset voivat tehdä oman kuvan katsomisesta aluksi hyvin pelottavan kokemuksen.(emt., 153.)
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Ryhmään osallistuneilla äideillä oli menneisyydessään paljon raskaita ja haavoittavia kokemuksia, jotka saattoivat aiheuttaa pelkoa oman kuvaan katsomiseen ja siihen tutustumiseen. Tähän pelkoon auttaa se, että yksinkertaisesti vain päätetään katsoa toisin, arvostavasti ja rakastavasti. Tätä arvostavaa ja rakastavaa katsomista omiin ja toisten kuviin harjoittelimme jokaisessa työpajassa. Kuvapelon voittamisessa ja omakuvan arvostamisen
lisääntymisessä on tähdellistä myös se, että katsomme toistemme kuvia arvostavasti ja
kunnioittavasti. Työpajoissamme olikin tärkeänä sääntönä se, että sekä omista, että toisen
kuvista sai sanoa vain hyviä, arvostavia asioita.
Kaikille näille ryhmään ja tutkimukseen osallistuneille äideille omat lapset olivat tällä hetkellä kaikkein tärkein asia. Osa äideistä ei tavannut pitkään aikaan lapsiaan, mutta he elättivät toivoa siitä, että asiat olisivat joskus toisin. Tutkimuksissa on todettu, että niillä äideillä, joilla on päihdeongelma ja joiden lapset on otettu huostaan, on usein kuitenkin hyvin
rakkaudellisia ja lämpimiä tunteita lapsiaan kohtaan. Granfelt (1998) nimeää väitöskirjassaan tällaisen äitiyden ”särkyneeksi äitiydeksi”. Lastensuojelussa tulisikin kiinnittää enemmän huomiota niin kutsutun ”särkyneen äitiyden” eheyttämiseen ja voimistamiseen (Tuovinen-Kakko 2011, 15).
Jasmin koki tärkeänä sen, että sai nyt rauhassa tavata tyttäriään hyvässä tapaamispaikassa,
koska aina tapaamiset eivät ole onnistuneet. Jasminin mukaan sijaisvanhemmat olivat
osasyynä tähän. Riitta Granfeltin (1998, 119) mukaan biologisen äidin ja sijaisäidin kesken
voi syntyä tietynlainen kilpailutilanne, joka voi vahvistaa biologisen äidin syyllisyyden ja
häpeän ja huonommuuden kokemuksia. Lastensuojelulaki velvoittaa sosiaalityöntekijöitä
tekemään työtä biologisten vanhempien kanssa. Silti vanhempien kokemus (TuovinenKakko 2011, 94–95) yhteistyöstä sosiaalityöntekijöiden kanssa on kuitenkin se, että he eivät saa olla riittävän osallisia lapsen elämässä eivätkä tule riittävästi kuulluiksi.
Osasyynä voidaan pitää sosiaalityöntekijöiden kiirettä ja jatkuvaa resurssipulaa, mutta onko myös mahdollista, että lapsi on niin ajattelun keskiössä, ettei aina täysin kuitenkaan
ymmärretä ja arvosteta hänen ja biologisten vanhempien yhteyttä? Sosiaalityöntekijän tulisi aina tehdä tiivistä, avointa ja mahdollisimman tasa-arvoista yhteistyötä lapsen biologisten vanhempien kanssa. Huostaanotettujen lasten biologiset vanhemmat kokevat usein jäävänsä aivan liian aliarvostettuun asemaan omaa lasta koskevissa asioissa (Pitkänen 2011,
123 ).
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Anneli Pohjolan (2009, 84–86 ) mukaan lastensuojelutyössä on edelleen vaikea aina ymmärtää todellista, aitoa asiakaslähtöisyyttä ja vaikea myös hyväksyä asiakkaan näkökulmaa, koska asiakkaan elämäntapa ja valinnat eivät sovi yleisesti hyväksyttyyn ja kapeasti
määriteltyyn normaaliuteen. Erityisen vaikea on kuulla ja ymmärtää asiakasta silloin, kun
hän on ”tabuilla” merkitty. Työpajoissa äidit tuottivat niin kutsuttua ”vastapuhetta”, jonka
kuuleminen on tärkeää sosiaalityössä. Vastapuheen kuuleminen ja ymmärtäminen lisää
tasa-arvoisuutta työntekijän ja asiakkaan välillä. Hannula (2000, 45) korostaa, että freirelaisen ajattelun mukaan ihmisten tietoisuuden lisääntyessä epäoikeudenmukaisuudesta ja
vääristä valtarakenteista mahdollisuus myös taisteleminen omien oikeuksien puolesta. Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan ymmärryksen lisääntyessä he molemmat voivat omalla tavallaan purkaa sekä keskinäistä valta-asetelmaa, että koko yhteiskunnassa olevia valtarakenteita.
Tämän kerran aihe ”elämän tärkeät asiat” asettaa monet äidit pohtimaan elämän peruskysymyksiä ja sitä, mikä nyt on tärkeää. Toisaalta se saattaa tuoda esille myös niitä tärkeitä
asioita elämässä, joille on joskus kääntänyt selkänsä. Paulo Freiren mielestä ihmiselle on
kuitenkin tärkeää se, että hänen tietoisuutensa omasta tilanteesta lisääntyy.
Äitien ryhmässä koettu voimakas yhteishenki ja yhteisöllisyys lisäävät tietoisuuden ja
muutoksen mahdollisuutta. Myös Savolainen (2002) korostaa, että oman menneisyyden
hyväksyminen voi auttaa voimaantumaan ja kehittymään ihmisenä. Menneisyyden kipeiden ja haavoittavien asioiden kohtaaminen voi olla kuitenkin ensimmäinen askel eheytymiseen ja voimaantumiseen. (emt., 38–39.)

5.2.3 Naiseus ja äitiys ja yhteisöllisyys
Anja Auvinen kehitti Suomessa jo 1990-luvulla päihdeongelmaisille naisille vertaistukeen
perustuvaa toimintaa. Auvisen kirjat (1992, 2000) kuvaavat hyvin naisten ”oma-apuryhmien” toimintaa ja tarkoitusta. Auvisen mukaan nainen on sukupuolensa vuoksi erityinen ja tarvitsee itselleen sopivaa palvelua.
Naisten elämään liittyy syyllisyys ja häpeä jo Aatamin ja Eevan myyttisestä tilanteesta lähtien. Naisia vaivaava epämääräinen syyllisyys, häpeä, huolestuneisuus ja jatkuva riittämättömyyden tunne ovat tuttuja useimmille naisille. Yhteiskunnan odotukset naisia kohtaan
ovat suuria.
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Naisten tulee pystyä huolehtimaan perheestään, kodistaan, parisuhteestaan, itsestään, ystävistään ja muista ihmissuhteistaan sekä luoda samanaikaisesti uraa ja käydä töissä. Lisäksi
naisille asetetut ulkonäköpaineet luovat paineita nykyisin jo aivan pienillekin tytöille.
Naisten päihteiden käyttöön liittyy vielä erityisen syvä syyllisyys ja häpeä. A-klinikat ja Aryhmät sekä NA-ryhmät ovat perinteisesti suunnattu enemmän miehille kuin naisille. Auvisen mukaan naisille tulee kehittää nimenomaan naisille tarkoitettuja ryhmiä, jossa naiset
saavat olla vuorovaikutuksessa toistensa kanssa ja joissa he saavat toisiltaan vertaistukea
naiseuteen ja äitiyteen liittyvissä kysymyksissä.
Helena Palojärven lisensiaattitutkimus (2009) selvittää myös naisten vertaistuen merkitystä
voimaantumisen välineenä ja erityisesti sitä, miten naisten NOVAT -ryhmä pystyy auttamaan, kun naisella on paha olla. Toiminta perustuu naisten yhteisöllisyyteen ja siihen, että
naisten tulee nimenomaan saada työstää keskenään syyllisyyden, vihan, häpeän tunteita ja
rakentaa itseluottamustaan. (emt., 31.) Tutkimuksen tulokset osoittavat, että naiset hyötyivät ryhmätoiminnassa tapahtuvasta vertaistuesta. Hyväksytyksi tuleminen omana itsenä,
empatian kokemus ja osallisuus olivat tärkeitä näille naisille. Suhde omaan itseen ja omiin
ongelmiin muuttui keskustelun ja toisten kuuntelemisen kautta.
Oma ”uhrimaisuus” omassa elämässä väheni ja voimavaraistuminen lisääntyi. Tutkimuksen mukaan naisten voimaantuminen ja osallistuminen oman elämän hallintaan lisääntyi ja
vertaistuen ja ryhmätoiminnan avulla voidaan ehkäistä ja poistaa monia sosiaalisia ongelmia. Asiakaslähtöisessä ryhmässä asiakkaat itse saavat määritellä ongelmansa ja niihin
toimivat ratkaisuvaihtoehdot. Ryhmää ohjaavan sosiaalityöntekijän tehtäväksi jää ryhmän
toiminnan tavoitteiden tukeminen ja edistäminen.
Ihmisten osallisuutta ja vastuullisuutta parantamalla lisääntyy myös ihmisten valtaistuminen ja voimaantuminen. Erityisen tärkeänä osallistava työote nähdään marginaaliryhmien
parissa. Kuronen (2004) näkee voimaannuttavan ja valtaistavan työotteen marginaaliryhmien parissa tärkeänä. Hänen mukaansa erityisesti naisille suunnatuissa ryhmissä tulisi
naisille antaa lisää tietoutta yksittäisiä naisia alistavista yhteiskunnallisista tekijöistä, sekä
kehittää nimenomaan naisille suunnattua toimintaa. Kurosen mukaan naisten ryhmien ohjaajien tulisi myös olla naisia, koska hänen tulee kyetä ymmärtämään ja jakamaan naisten
kokemukset alistamisesta. Vain silloin suhde voi olla tasavertainen. (emt., 277.)
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Auvisen ja Palojärven tutkimukset luettuani innostuin omassa ryhmässäni naisten kanssa
pohtimaan myös naiseutta ja siihen kuuluvia asioita. Auvinen korostaa raportissaan sitä,
miten toiminnallisen ryhmän avulla voi sekä ohjaaja että ryhmään osallistuvat A-klinikan
asiakkaana olevat naiset tulla tietoisiksi naisena olemisen kulttuurista ja omasta itsestä naisena. (Auvinen 1994.) Naiseuden teeman halusin valita yhdeksi työpajan työskentelyn kohteeksi nimenomaan sen vuoksi, että nainen tulee nähdä myös muiden rooliensa kautta kuin
äitiyden. Halusin antaa äideille mahdollisuuden kuvien avulla pohtia myös omaa naisellista
puoltaan. Myös feministisessä sosiaalityökritiikissä on korostettu sitä, että naisten tulisi
saada huomiota omana itsenään, ei vain puolisoina tai äiteinä (Berg 2008, 58).
Työpajassa käsittelimme äitien ottamia kuvia naiseuteen liittyen siten, että naiseus pyrittiin
näkemään nimenomaan voimavarana. Kaunis pukeutuminen, korkokengät, häihin ja morsiamena oloon liittyvät asiat, meikit, kynsilakat ja ”blingblingit”. Naiseudessa on tärkeää
myös sisustaminen, kukkien hoito, kodin siisteys ja lämpö, ompeleminen ja yhdessä ruokailu. Yhteinen naiseuden kokemus, meikeistä, hameista, korkokengistä, miehistä ja loputtomasta kodinhoidosta ja siivoamisesta puhuminen yhdisti meitä kaikkia tämän ryhmän
naisia.
Tein työpajan aikana saman huomion kuin Auvinen omia naisten ryhmiä ohjatessaan: naisten elämään liittyy myös paljon iloa ja voimavaroja. Auvisen (2000) mukaan naisen on
usein helpompi pyytää toisilta apua, kertoa omista huolistaan, voimattomuudesta ja tuen
tarpeesta ja naisille usein sallitaan erilaiset tunneilmaisut paremmin kuin miehille. Naisia
yhdistävät samanlaiset normit, yhteiskunnalliset odotukset ja tehtävät ja usein naisilla on
tarve ja halu puhua ja pohtia toisten naisten kanssa näitä naisen elämään kuuluvia samankaltaisia kokemuksia. (emt., 22–23.)
Puhuminen itsestä ja omista tunteista on naisille yleensä luontevampaa kuin miehille ja
itseen tutustuminen ja oman identiteetin vahvistaminen tapahtuu yhteisen puhumisen ja
keskustelun kautta (Palojärvi 2009, 45).
Feministinen radikaaliterapia eli FRT on Jaana Jaatisen (2000) mukaan naista tukeva ja
vahvistava ryhmätyöskentelymenetelmä, jonka ovat kehittäneet naistietoiset terapeutit
naisten tarpeiden näkökulmasta. Tämän terapian avulla lisätään tietoisuutta omasta itsestä,
omasta elämäntarinasta ja pyritään vapautumaan elämää kapeuttavista vallankäytön mekanismeista.
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Tarkoituksena on purkaa oman kasvun ja kehityksen esteitä ja etsiä voimaa ja hyvää oloa
nimenomaan naisina. (emt., 46–47.) Feministisen radikaaliterapian avulla naiset voivat
tutustua itseensä ja saada tukea tämän hetkiseen elämäntilanteeseensa. Huomasin vasta
jälkikäteen, että omissa työpajoissani oli selkeitä viitteitä feministisen radikaaliterapian
tyyppisestä toiminnasta. Myös Karttunen (2013, 229) katsoo, että feministisessä sosiaalityössä katsotaan naisten ongelmien olevan kollektiivisia, koska niiden lähtökohtien ajatellaan olevan yhteiskunnallisia ja sosiaalisia. Feministisella radikaaliterapialla ja feministisellä sosiaalityöllä on selkeitä yhtymäkohtia freirelaisuuteen ja sen ideologiaan.
Naiseuden lisäksi pohdimme työpajassa myös äitiyttä. Naiseuden ja erityisesti äitiyden
pohtiminen oli varmasti meille kaikille rankkaa. Koin myös itse aika ajoin ahdistusta äitiydestä keskustellessamme. Naisille ja äideille on ominaista kokea syyllisyyttä pienistäkin
virheistä. Äitiys nähdään jollakin tavalla niin pyhänä, että tavallinen äiti virheineen kokee
usein epäonnistumista äitiydessään. Bergin (2008) tutkimus tarkastelee osaltaan äitiyden
myyttiä. Lastensuojelutyössä ei hänen tutkimustulostensa mukaan riittävästi huomioida
äitiä yksilönä ja naisena eikä kiinnitetä tarpeeksi huomiota äitiyttä koskeviin ideologisiin
käsityksiin ja vääristyneisiin myytteihin. Tämä on aiheuttanut äideille turhaa syyllisyyden
kokemusta.
Bergin mukaan äitiyttä idealisoivissa kulttuurisissa käsityksissä ei tunnisteta äidin ja lapsen
suhteeseen luonnollisesti kuuluvaa ambivalenssia, eli vihan ja rakkauden tunteiden normaalia vuorottelua, eikä varsinkaan sitä, että äiti ei jostain syystä kykene rakastamaan lasta. (emt., 44–46, 58.) Leimatun ja marginaaliin sijoitetun äidin ja naisen on (Väyrynen
2007, 175) kuitenkin kovin vaikea saada todellista ääntään kuuluville ja tulla nähdyksi
omana itsenään.
Äitiys on yhteiskunnassamme laajasti naisen identiteettiin ja elämään vaikuttava asia
(Tuovinen-Kakko 2011, 25). Tarja Pösön (1986, 182) mukaan lasten huostaanotto merkitsee naiselle kyvyttömyyttä selviytyä äitiyden tärkeästä tehtävästä ja aiheuttaa voimakasta
syyllisyyttä ja häpeää. Väyrynen (2007, 179) puolestaan korostaa äitiyden romuttumisen
aiheuttavan äidin minäkäsitykseen ja identiteettiin valtavan vaurion ja monesti äiti tuntee
olevan täysin ”kastiton”.
Lastensuojelutyössä ja kaiken kaikkiaan sosiaalityössä tulee kuitenkin tiedostaa se, että yksinomaan äitiys ei määritä naista.
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Nainen voi kokea epäonnistuneensa äitiydessään ja hän voi tarvita paljonkin tukea itselleen
tai sitten on niin, että hän ei kaipaa äitiyteen lainkaan tukea, vaan tarvitsee tukea nimenomaan naisena ja ihmisenä. Tutkimukseeni osallistuvista viidestä äidistä kolmen äidin lapset on jouduttu yhteiskunnan toimesta sijoittamaan laitokseen tai sijaisperheeseen äidin
päihteiden käytön vuoksi. Työpajoissa emme suoranaisesti käsitelleet äitien mahdollisia
häpeän tunteita, mutta kenttäpäiväkirjan merkintöjeni mukaan häpeän ja syyllisyyden kokemus oli kuitenkin työpajoissa usein läsnä. Voimauttavan valokuvauksen avulla ja siihen
liittyvien kuvien avulla nämä työpajoissa ajoittain läsnä olevat häpeän ja syyllisyyden tunteet jäivät kuitenkin taka-alalle, koska työapajoissa tarkoituksemme oli nimenomaan löytää
iloa ja voimavaroja äitien elämään.
Äideistä Sini haaveili saavansa tyttärensä luokseen lopullisesti, nyt kun kuntoutuminen on
edennyt hyvin. Milla halusi saada mahdollisuuden tutustua synnytyssairaalasta suoraan sijoitettuun tyttäreensä ja Jasmin toivoi voivansa edelleen rauhassa tavata nuorimmaisiaan.
Äitiys voi olla tärkeä voimavara silloin, kun äiti pyrkii kuntoutumaan päihde- ja mielenterveysongelmistaan. Lapsen rakastaminen ja äitiyden identiteetti (mm. Granfelt 1998; Väyrynen 2006; Berg 2008, 45) on ”kelvottomimmankin” äidin oikeus ja äitiys ja lapsen rakastaminen voi toteutua arvokkaana myös pienimuotoisena tai osittaisena vanhemmuutena.
Jasmin kertoi hankaluuksistaan tavata lapsiaan. Milla ei ole tavannut tytärtään vuosiin eikä
edes tiedä, minkä näköinen hänen tyttärensä tällä hetkellä on. Sijaisperheeseen sijoitetun
lapsen äiti voi kokea menettäneensä lapsensa lopullisesti ja sosiaalityöntekijöiden tuki tilanteessa on usein riittämätöntä (Tuovinen-Kakko 2011,77). Sosiaalityössä tulee lisätä resursseja biologisten vanhempien kohtaamiseen ja kehittää myös erilaisia menetelmiä siihen. Sosiaalityön tärkeänä tehtävänä on tunnistaa yhteiskunnassamme vaikuttavat tabut ja
myytit ja purkaa niiden tuomaa epätasa-arvoa.
Äidit, jotka ovat menettäneet lapsensa voivat kuitenkin toteuttaa äitiyttään monin erilaisin
tavoin ja tätä äitiyttä on lastensuojelutyössä tärkeää tukea ja kannustaa.
Tässä naiseutta ja äitiyttä käsittelevässä työpajassa ovat monenlaiset tunteet läsnä. Voimaantumisteorian mukaan voimaantumista edistävät erilaisten tunteiden, innostuneisuuden, ilon, positiivisuuden ja toiveikkuuden kokemukset. Työpajassa koimme vaikeita tunteita, mutta myös suurta iloa, innostusta ja toiveikkuutta.
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Äitiysteema nostaa esiin monia, kipeitä ja haavoittavia muistoja: huostaanotot, lasten tapaamisten vaikeuden ja oman syyllisyyden ja häpeän.
Työpajoissa vallitseva avoin, luottamuksellinen ja toiveikas ilmapiiri mahdollisti hyvin
vaikeiden asioiden käsittelyn. Paulo Freire korostaa dialogisuuden merkitystä. Hänen mukaansa ilman dialogia ei ole myöskään ihmistä. Aito ja tasavertainen dialogi vaatii sekä
työntekijältä että asiakkaalta irti päästämistä ”herran ja rengin” -asetelmasta. Ryhmää ohjatessani en kokenut olevani sosiaalityöntekijä, vaan ryhmää ohjaava, kokemuksia toisten
äitien kanssa jakava äiti. Sosiaalityössä emme voi olla asiakkaiden paimenia tai ihmisten
elämän ”besserwissereitä” vaan meidän tulee asettautua nöyrästi ja rakkaudellisesti asiakkaiden aitoon kohtaamiseen. Työpajojen aikana äidit saivat itse kertoa kokemuksistaan
turvallisessa ja kunnioittavassa ilmapiirissä. Siitosen (1999, 86) mukaan hyväksyntä, arvostus, kunnioitus, luottamus ja yhteistoiminta lisäävät voimaantumisen mahdollisuutta.

5.2.4 Valot, varjot ja unelmat
Nämä äidit ovat kulkeneet läpi varjojen valoon. Tällä hetkellä elämässä on hyvä aika, mutta valon takana ovat ne varjot, joista on vaikea puhua ja joita on niin vaikea käsitellä. Työpajojen aikana keskustelimme monista ihmistä syvästi traumatisoivista aiheista kuten lasten huostaanotosta, raiskauksista, päihderiippuvuudesta ja parisuhteiden väkivaltaisuudesta.
Elämä kuljettaa äitejä niin, että he solmivat parisuhteita ja eroavat. Jasmin on eronnut neljä
kertaa ja usea hänen miesystävistään on päihderiippuvainen ja väkivaltainen. Millan miehet ovat myös olleet väkivaltaisia, ensimmäistä miestä lukuun ottamatta. Kirsikan nykyinen mies ei ole väkivaltainen, mutta hän kärsii päihderiippuvuudesta, jota hän ei ole motivoitunut hoitamaan. Sini ja hänen miehensä ovat olleet pitkään päihderiippuvaisia, mutta
nyt he ovat varsin nopeasti kuntoutuneet hyvään kuntoon.
Maria on jo nuorena ollut päihdehoidossa ja kuntoutuksessa ja hoidoista huolimatta aina
sortunut päihteisiin uudelleen. Millan elämää kuormitti rankka huume-elämä vuosikausia.
Äideillä on useita hoitojaksoja takanaan ja useiden vuosien A-klinikan asiakkuus.
Nyt, kesällä 2015, elämä on äitien kohdalla paremmalla mallilla kuin aikoihin. Jasmin on
sortunut pari vuotta sitten.
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Milla on ollut ilman huumeita miltei vuoden ja Maria ja Sini ovat myös olleet kuivilla jo
noin vuoden verran. Kirsikalla on antabus-kuuri ja sen avulla hän on pystynyt olemaan
selvin päin jo useamman kuukauden.
Ryhmässämme ei ollut tarkoitus käsitellä äitien päihdeongelmaan, sillä siihen he saavat hyvää hoitoa ja osaamista A-klinikalta. Näin intensiivisessä ryhmässä, jossa jaettiin hyvin
vaikeita asioita myös päihteet ja niihin liittyvä naisten syyllisyys ja häpeän tunne tulivat
ajoittain esille. Ilmapiiri ryhmässämme oli avoin ja lämmin, joten äitien oli suhteellisen
helppo puhua vaikeistakin asioista.
Kuolemanpelko, pimeänpelko, yksinäisyys, turvattomuus ja pelko lapsen menettämisestä
ovat niitä varjoja, joiden kanssa äitien on opeteltava elämään. Tutkijana koin välillä suurta
pelkoa siitä, mitä näiden asioiden avaaminen äideille merkitsi. Luotin kuitenkin siihen, että
psykiatriaan ja mielenterveystyöhön suuntautunut koulutukseni antoi minulle rohkeutta ja
ymmärrystä ottaa esille näitä asioita.
Apuohjaajana toimivan Teijan tuki ja apu eri tilanteissa oli korvaamaton. Jokaisella äidillä
oli myös hyvä hoitokontakti A-klinikkaan ja toivoimmekin äitien myös jatkavan keskustelua ja sen herättämiä ajatuksia siellä. Äitien varjoja käsitteleviä kuvia katsoessamme pyrimme luomaan mahdollisimman levollisen, kunnioittavan ja lämpimän ilmapiirin ja löytämään kuitenkin varjojen takaa myös valoa.
Valoa ja voimaa äitien elämään toivat todelliset ystävät, lapset, uudet parisuhteet, perhe ja
lemmikit. Uskonto ja sen tuoma lohtu on muutaman äidin voimavara. NA-kerhossa käyminen ja A-klinikan tuki ovat olleet tärkeitä voimavaroja. Liikunta ja luonnossa ulkoilu toivat
myös mielekkyyttä elämään.
Usko ja toivo kuuluvat freirelaiseen käsitykseen dialogista. Ilman toivoa ja valoa ja uskoa
ihmiseen ei voi tapahtua muutosta. Toivo tilanteen muuttumisesta parempaan suuntaan
antaa voimaa taistella oman elämäntilanteen ja koko yhteiskunnan rakenteiden muuttamisen puolesta.
Sosiaalityöntekijöiden tulee uskoa asiakkaaseen silloinkin kun hän ei itse usko. Pelkkä
usko ja toivo eivät kuitenkaan riitä, vaan sosiaalityössä tulee nähdä tärkeänä vaikuttaa
myös itse yhteiskunnan rakenteisiin ja sen sortoa ylläpitäviin tekijöihin. (Freire 2005, 96.)

105

Hannulan (2000, 5) mukaan aito freirelaisuus on uskoa ja toivoa ihmisten välisestä dialogisuudesta ja yhteisyydestä ja ihmisten yhteisestä taistelusta epäoikeudenmukaisuutta ja vääristynyttä valtaa vastaan.
Juha Siitosen (1999, 139) mukaan voimaantumisessa on tärkeää se, että ihminen ajattelee
voivansa saavuttaa unelmansa ja päämääränsä. Ryhmässä mukana olevat äidit osaavat taas
unelmoida. Heidän unelmansa ovat samanlaisia, kuin meidän kaikkien: unelmoidaan onnellisesta parisuhteesta, lapsista, omakotitalosta, mökistä ja etelänmatkoista ja tulevista
lemmikeistä. Nämä äidit unelmoivat myös siitä, että uskaltaisivat taas unelmoida: on ollut
aikoja, jolloin ei ole voinut eikä uskaltanut tehdä edes sitä. Voimaantumisteorian (Siitonen
1999) mukaan päämääriin ja unelmiin liittyvät pohdinnat lisäävät voimaantumista. Voimaantumista tarvitsevien ihmisten kanssa työskennellessä on tärkeää pohtia näitä arvoja,
unelmia ja päämääriä ja pitää ne mahdollisimman realistisina. (emt., 128–139.)

5.2.5 Kahden keskiset kuvausprojektit ja niiden merkitys
Voimauttavan valokuvan menetelmään kuuluu läheisesti dialogisen kuvausprojektin toteuttaminen. Tämän vuoksi jo ensimmäisillä työpajakerroilla kerroin äideille siitä mahdollisuudesta, että voisimme tehdä jokaisen äidin kanssa kahden kesken kuvausprojektin. Tässä
kuvaustilanteessa äidit saisivat itse päättää millaisena haluavat tulla nähdyiksi, millaisissa
paikoissa haluavat kuvat ottaa ja mitä niissä tehdä näkyväksi ja merkitykselliseksi.
Aluksi äidit eivät olleet kovinkaan innostuneita ideasta, mutta jo muutaman työpajan jälkeen sovimme kahden äidin kanssa valokuvauksesta ja myöhemmin myös kaksi muuta äitiä innostui asiasta. Ryhmätoiminnan aikana tein neljän äidin kanssa yhteisen kuvausprojektin. Varasimme aikaa useamman tunnin ja äidit saivat itse miettiä, miten he halusivat
tulla nähdyiksi. Kuvauspaikat äidit saivat myös itse päättää. Osalle äideistä paikkakunta oli
hieman tuntematon, joten itse myös ehdotin kuvauspaikkoja. Normaalisti kuvaaja määrittelee kuvattavaansa, mutta voimauttavan valokuvan menetelmässä tilanne on päinvastainen.
Kuvaustilanteessa kuvattava on päähenkilö, joka saa päättää ja kuvaaja on palvelija, joka
on tilanteessa kuvattavaa varten.
Kuvauskertojen aikana huomasin, miten äidit olivat selkeästi jännittyneempiä, kun tulin
kameran kanssa lähelle. Toisaalta tämä varmasti voi johtua meidän jokaisen omasta reviiristämme, joka jokaisella on erilainen. Toisaalta katseen vaikutus on voi tuntua hyvin voimakkaalta ja hämmentävältäkin.
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Äidit, jotka ovat elämässään kohdanneet paljon vaikeita asioita ja pettymyksiä voiva kokea
katseen ahdistavana ja pelottavana. Katseessa voi pelottaa se, että katse tuomitsee, katsoo
pahoin aikein tai näkee lävitse (Savolainen 2008, 152). Kuvaustilanteessa ja työpajojen
aikana kerroin äideille kuvauksiin liittyvistä peloista ja korostin sitä, että jokaisesta otetaan
kuvia, vain jos äiti itse haluaa ja kuvauspaikat, ilmeet ja eleet ovat vain äidin määriteltävä.
Kuvaustilanteissa äidit pikkuhiljaa rentoutuivat ja pääsivät flow-tilaan.
Osalla äideistä oli mukanaan puoliso, osalla ystävä ja lapset. Kaksi äitiä kuvattiin yksin.
Kuvasimme järven rannalla, kosken äärellä, kaislikossa, kivikossa, kansallispuistossa, metsän siimeksessä, keskellä kaupunkia, jäätelökojulla ja suihkulähteen reunalla. Äidit innostuivat ja kiipeilivät patsaiden päälle, puuhun ja aitojen yli löytääksemme parhaimmat kuvauspaikat. Kuvaustilanteissa yleinen flow-ilmiö vei kuvausten aikana välillä ajan ja paikan tajun.
Kuvattavista äideistä kuvia tuli satoja. Kotona kopioin kuvattavana olleen äidin kuvat
muistitikulle, jonka annoin äidille katseltavaksi. Äidit saivat rauhassa katsoa kuvia ja valita
niistä ne kuvat, jotka olivat heidän mielestään onnistuneet. Näistä kuvista rakensin Windows Live Elokuvatyökalulla videon. Äidit valitsivat videon taustalle mieleisen musiikkikappaleen.
Ryhmämme aikana ehdimme katsoa kahdesta äidistä tehdyt videot. Nämä olivat omasta
mielestäni ryhmätoiminnassamme tärkeitä hetkiä. Äidit olivat mielestäni ylpeitä kauniista
kuvistaan ja kuvista tehdystä kokonaisuudesta. Toisten äitien ja ohjaajan antama positiivinen palaute oli myös tärkeää. Kahden muun äidin kuvakollaasin valmistin vielä varsinaisen
ryhmätoiminnan jälkeen.
Noin kaksi kuukautta ryhmän päättymisestä kokoonnuimme vielä A-klinikalle. Mukana oli
myös Teija, joka oli ryhmämme neljässä ensimmäisessä työpajassa mukana ohjaajana.
Kahvin ja kuulumisten vaihdon jälkeen katsoimme yhdessä Jasminista, Mariasta, Kirsikasta ja Millasta tekemäni videot. Äidit olivat hyvin tyytyväisiä kuviin ja videoihin ja antoivat
myös toisilleen rohkaisevaa ja innostavaa palautetta.
Se, miksi halusin tarjota äideille vielä mahdollisuuden kahdenkeskiseen kuvaukseen, perustuu nimenomaan voimauttavan valokuvan menetelmän ideaan. Se, miten kuvaustilanteessa kuvaaja katsoo kuvattavaa ja näkee hänet kauniina ja arvokkaana lisää voimaantumisen kokemusta ja vähentää syyllisyyttä ja riittämättömyyden tunnetta.
107

Freire kirjoittaa ihmisiä lokeroivista myyteistä ja Savolainen puolestaan käyttää katsomisen hierarkiat -nimitystä sille, miten toisemme näemme. Äidit, jotka ovat kärsineet päihderiippuvuudesta vuosia, ovat usein yhteiskunnassa hyvin näkymättömiä ja vailla arvokkuuden kokemusta. Marginaalityössä on erityisen tärkeää uudenlainen katsomisen ja näkemisen tapa. Savolaisen (2014) mukaan voimauttavan valokuvauksen menetelmä perustuu
lähtökohtaan, jossa korjaavat asiat tapahtuvat liittymisen kokemuksessa toisiin ihmisiin.
Ihmisen on oltava ensin jonkun silmissä arvokas, ennen kuin hän voi olla sitä itselleen.
(emt., 2014.)
Näissä äitien kahdenkeskisissä kuvausprojekteissa mahdollistui aito kohtaaminen ja äideille itselleen tärkeiden asioiden esille tuominen. Itse koin näiden kahdenkeskisten valokuvausprojektien aikana lähentyväni näitä äitejä entistä enemmän. Kuvausprojektit mahdollistivat puhumisen monista tärkeistä ja vaikeistakin asioista kahden kesken. Kuvausprojektien aikana luottamukseni äiteihin kasvoi, koska kuvaajana näin äideissä paljon sellaista
herkkyyttä ja toisaalta suunnatonta vahvuutta, joka ehkä muuten olisi jäänyt huomaamatta.
Voimauttavan valokuvauksen idea (Savolainen 2014) onkin se, että kun kuvaaja näkee
kuvattavan hyvänä ja arvokkaana ja peilaa sitä kuvattavalle, myös tämä alkaa ajatella itseään arvokkaana ja hyvänä.
Tutkimukseni aineiston analysoinnissa en kuitenkaan käyttänyt kahdenkeskisten kuvaustilanteiden aineistoa, koska nämä kuvaustilanteet keskittyivät nimenomaan dialogiseen kuvaukseen. En nauhoittanut kuvaushetkiä, koska se olisi mielestäni vähentänyt tietynlaisen
flow-tilan syntymistä. Uskon silti, että näillä kaksin toteutetuilla kuvausmatkoilla oli merkityksensä äitien kokemaan voimaantumiseen kokemukseen ja näin myös tutkimustulokseen.

5.2.6 Äitien tarinoiden jatko
Äidit kertovat oman tarinansa jatkuvan päihteettä. Äidit, joiden lapset ovat olleet sijoitettuna haaveilevat lasten säännöllisistä tapaamisista ja kotiin muutosta. Granfeltin mukaan yllättävää on se, että nimenomaan ne äidit, jotka eivät elä lastensa kanssa näkevät äitiyden
erittäin hyvänä ja myönteisenä asiana itselleen. Äidit saavat lohtua tapaamisista ja pienistä,
tärkeistä hetkistä. Granfeltin (1992, 110; 1998, 137) mukaan äitiys voi huostaanoton jälkeenkin säilyä äidille tärkeänä voimavarana ja tuoda elämään paljon positiivista. Omassa
tutkimuksessani muistan hämmästelleeni tätä äitien kokemaa positiivista äitiyttä.
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Ennakkokäsitykseni oli, että äidit, joiden lapset on otettu huostaan, ovat ehkä vihaisia, katkeria, syyllisiä ja epätoivoisia. Tutkimukseen osallistuneet äidit, joiden lapset olivat huostaan otetut, olivat kuitenkin omassa äitiydessään voimakkaita, innostuneita ja rakastavia.
Merkityksellistä itselleni oli huomata äitien tuottama vastapuhe. Vastapuheen huomaaminen ja sen pohdinta auttaa sosiaalityöntekijää miettimään uudelleen koko marginalisaatiokysymystä ja syrjäytymisen käsitettä.
Uskomukseni mukaan ryhmään osallistuneet äidit eivät itse ajatelleet olevansa niitä ”toisia” ”syrjäytyneitä” tai ”marginaalinmarginaalissa” eläviä, mutta ympäröivä yhteiskunta on
asettanut heidät tiettyyn marginaaliin ja tiettyyn rooliin, joka vaikuttaa heidän minäkäsitykseensä ja identiteettiinsä. Näin yhteiskunta, rakenteet ja me kaikki yhteiskunnan jäsenet
toimimme tavallaan sortajina.
Kaikki äidit kuvasivat tulevaisuuttaan hyvin optimistisesti eikä yksikään äideistä nähnyt
itsellään riippuvuusongelmaa tai muita vaikeuksia tulevaisuudessa. Minna Ojanen (2006)
kuvaa oman tutkimuksensa äitien tulevaisuudennäkymiä myös hyvin samankaltaisesti.
Ojasen tutkimukseen osallistui viisi korvaushoidossa olevaa äitiä vuonna 2003. Nämä äidit
näkivät tulevaisuutensa hyvin perinteisenä: heillä oli toiveita koulutuksesta, perheen perustamisesta ja työstä. Koti ja perhe nähtiin tärkeänä turvallisuuden tuojana. Ihminen, joka on
päihderiippuvainen elää usein hyvin hektistä elämää eikä niinkään mieti tai suunnittele tulevaisuutta. (emt., 144.) Ojasen tutkimuksen äideille kuten ”omille” äideillenikin turvallinen tulevaisuus ja koti ja rauha näyttäytyivät todella tärkeinä asioina.
Marginaalista ja sen tuomista rooleista ja identiteeteistä on kuitenkin vaikea irrottautua.
Tutkimukseen osallistuneet äidit kokivat, etteivät halunneet käydä niissä yhteiskunnan tarjoamissa äitikahviloissa tai muissa sellaisissa paikoissa, joissa äidit ja lapset viettävät yhdessä aikaa, koska he tunsivat itsensä usein ulkopuolisiksi. Aiemmin kirjoittamani Tuula
Helnen ajatus siitä, että me kaikki itse luomme toiseutta ja lisäämme marginaalisuutta pitää
hyvin paikkaansa ja on Freiren esittämää sortoa ja alistamista. Jos jokainen ihminen pyrkii
kohtaamaan lähimmäisensä tasavertaisena ja arvokkaana, ei synny ulkopuolisuutta, alistettuja ja alistajia.
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Edellä kuvattu tarina on äitien valokuvien avulla tuotettu tarina heidän lapsuuden muistoistaan, omista erilaisista puolistaan, elämän tärkeistä asioista, naiseuden ja äitiyden merkityksistä, unelmista, valoista ja varjoista ja siitä miten kukin äideistä toivoo oman tarinansa
jatkuvan. Tämä äitien tarinoiden esille nostaminen vastaa ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni. Toisen tutkimuskysymykseni avulla halusin tarkastella, miten äidit ovat kokeneet voimaantuneensa tämän yhteisen matkamme aikana.

5.2.7 Äitien kokema voimaantuminen
Äitien oli hankala miettiä voimaantumisen kokemusta: Se on vaan
” se joku... Ei sitä osaa sanoo... Kun sitä rupee miettiin”.
Jasmin kertoo saaneensa lisää energiaa naisten kanssa keskusteluista. Hän kertoo myös
suunnittelevansa elämäänsä nyt hieman enemmän. Jasminille on ollut tässä elämäntilanteessa todella tärkeää, kun hän on nähnyt muita naisia.
Milla kertoo, että hänen mielestään hän arvostaa itseään nyt enemmän ja on iloinen, kun
on huomannut, että hän onkin kaunis ja hänestä saa kauniita kuvia. Millan mielestä on vielä hienoa, kun on kuvien kautta saanut muiden kanssa jakaa itselle tärkeitä asioita. Merkittävää Millan mielestä on ollut myös se, että on voinut syvällisemmin miettiä asioita.
Kirsikan mukaan hän ei ole enää niin tasapainoton ja hän kokee olevansa jotenkin voimistunut ja herännyt huomaamaan mikä elämässä on todella tärkeää. Kirsikka kertoo myös,
että ryhmän aikana hänellä ei ole enää ollut niin itsetuhoisia ja mustia ajatuksia kuin aikaisemmin.
Sini kokee myös, että naisten kanssa kokoontuminen on antanut itseluottamusta ja voimaa
eikä hän enää aio uhrautua naisena kuten ennen, vaan aikoo antaa itselleen myös aikaa.
Sini kertoo olevansa avoimempi ja vapautuneempi.
Maria aikoo olla itseään kohtaan vähemmän armoton. Yhteiset kokemukset ovat lähentäneet äitejä toisiinsa ja yhteiset naurut ja hetket ovat olleet kaikille tärkeitä. Elämän varjoista puhuminen oli kaikkien äitien mielestä rankkaa, mutta toisaalta vapauttavaa. Oli hienoa
huomata, että kaikilla on omanlaisia varjoja ja samanlaisia kokemuksia kuitenkin. Voimaannuttavaa oli se kun huomattiin, että varjoista voi selvitä ja ne voi kääntää vahvuudeksi.
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Maria kuvaa hyvin voimaantumisen kokemusta:
”Se miten mä oon voimaantunu, on vaikee selittää. Se on niinku
semmonen. Et kun kattoo noit kuvii mis ite on. Et mä näytänki kauniilta ja ihanalta. Et se on se juttu”. (Maria)
Seuraavassa taulukossa 2 on kuvattu yhteenvetona äitien subjektiivisia voimaantumisen
kokemuksia.
Taulukko 2. Yhteenveto äitien subjektiivisista voimaantumisen kokemuksista

Sini

Jasmin

-avoimuus ja vapautuneisuus
lisääntynyt

-lisää energiaa
-suunnittelee elämää enemmän

-naisten kanssa jaetut samanlaiset kokemukset voimaannuttaneet

- naisten ja äitien kanssa kokemusten jakaminen voimaannuttanut ja ollut tärkeää

-uhrautuvaisuus vähentynyt
-antaa itselleen omaa aikaa
enemmän

Maria

-armollisuus itseä kohtaan
lisääntynyt
-huomannut olevansa kaunis
-naisten kanssa samanlaisten
asioiden jakaminen ollut tärkeää
-”se miten mä oon voimaantunu on vaikee selittää. Se on
niinku semmonen. et kun kattoo noit kuvii mis ite on. Et mä
näytänkin kauniilta ja ihanalta.
Et se on se juttu”

-itseluottamus ja voima lisääntynyt

Kirsikka

Milla

-tasapaino lisääntynyt

-itsearvostus lisääntynyt

- itsetuhoisten ja ”mustien”
ajatusten väheneminen

-huomannut olevansa kaunis

-elämän tärkeiden asioiden
huomaaminen

-kokee, että syvällisten asioiden pohtiminen on ollut tärkeää

-yhteisten kokemusten jakaminen muiden naisten kanssa
tärkeää

-itselle tärkeiden asioiden jakaminen muiden naisten kanssa ollut tärkeää

Palojärvi on ohjannut naisten Novat-ryhmiä jo vuosia. Novat-ryhmä on suunnattu naisille,
joilla on päihdeongelma ja sen toiminta ja suosio perustuu nimenomaan naisten omaan
vertaistukeen ja ryhmätoimintaan.
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Palojärven toimintaan osallistuneet naiset kertoivat voimaantumisen kokemuksestaan. Naiset kuvasivat osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksen lisääntyneen. (Palojärvi 2009,
66.)
Lisäksi naiset kokivat myös itsetunnon ja itseluottamuksen parantuneen Novat-ryhmän
aikana. Palojärven tutkimuksessa naiset kokivat myös päässeensä irti kielteisistä käyttäytymismalleista. Lähisuhteissa ja vuorovaikutuksessa oli koettu myös positiivisia muutoksia. Novat-ryhmään osallistuneet naiset kokivat vertaistuen ja ongelmien hallinnan parantumisella voimaantuneensa. (Palojärvi 2009, 66.)
Seuraavassa kuviossa 5 on kuvattu Palojärven tutkimustulos naisten voimaantumisesta.

Kuvio 5. Voimaantumisen tuntemukset (Helena Palojärvi 2009, 66)

Kuten kuvio 5 osoittaa, Palojärven tutkimuksessa voimaantumisen kokemus ilmeni vertaistuen, osallisuuden ja itseluottamuksen kasvuna. Lisäksi naiset kokivat hallitsevansa ongelmia paremmin, he kykenivät irrottautumaan kielteisistä käyttäytymismalleista ja vuorovaikutus läheisten kanssa parani.
Oman tutkimukseni tulos on samantyyppinen kuin Palojärven tutkimuksen tulos. Maria ja
Kirsikka kokivat, että armottomuus itseä kohtaan, itsetuhoisuus ja mustat ajatukset vähenivät.
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Milla ja Maria kokivat, että näyttivät kuvissa kauniilta ja ihanilta. Millan mielestä hän osaa
nyt arvostaa itseään enemmän kuin ennen ja Kirsikka on huomannut, mikä hänelle on todella tärkeää tässä elämänvaiheessa.
Kirsikka koki lisäksi, että hänen tasapainottomuutensa on vähentynyt. Jasmin kertoo suunnittelevansa elämää nyt enemmän ja lisäksi hän on saanut lisää energiaa.
Kaikkien äitien mielestä on ollut tärkeää, että on saanut toisten, samanlaisessa tilanteessa
olevien äitien kanssa keskustella asioista. Vertaistuella on ollut sekä Novat-ryhmissä että
omassa, pienimuotoisessa ryhmässäni erittäin suuri merkitys. Naisille onkin tärkeää kehittää yhä edelleen omaa, ryhmämuotoista ja osallisuutta lisäävää toimintaa.
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6 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS JA EETTISYYS
6.1 Tutkimuksen luotettavuus
Laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on tulkita ja ymmärtää. Tutkija pystyy jo tiedonkeruuvaiheessa vaikuttamaan tutkimuksen tuloksiin. Hirsijärven ja Helena Hurmeen (2000)
mukaan käsitevalidius on tällöin tärkeää eli koskeeko tutkimus sitä, mitä sen oletetaan
koskevan. Validiteetilla tarkoitetaan yleensä sitä, millä tavalla tutkimustulos vastaa tosiasioita todellisuudessa. Reliabiliteetilla puolestaan tarkoitetaan sitä, missä määrin mahdolliset
satunnaistekijät ovat vaikuttaneet tutkimustulokseen. (emt., 187–189.) Validiteetti ja reliabiliteetti -käsitteitä käytetään yleensä (Heikkinen 2010, 153) modernistisen tiedonkäsityksen täydellisen, tieteellisen ja totuudellisen tiedon arvioinnissa, mutta sitä voidaan käyttää myös oman tutkielmani kaltaisessa tutkimuksessa mitattaessa narratiivisen tutkimuksen
luotettavuutta.
Oman tutkimukseni luotettavuutta pohdittaessa on mietittävä, miten paljon äitien kertomuksiin ja heidän subjektiiviseen voimaantumisen kokemukseensa vaikuttaa se, että olin
itse kahden äidin sosiaalityöntekijänä ohjaamassa ryhmää tai se, että ylipäätään olin sosiaalityöntekijänä mukana. Äidit saattoivat jännittää tilannetta ja minua. Lisäksi haastattelutilanteissa ihmisillä on tapana antaa sosiaalisesti hyväksyttyjä vastauksia (Hirsijärvi ym.
1996, 195). Oma mielikuvani toiminnallisesta ryhmästämme kuitenkin on se, että äidit kertoivat tarinoitaan hyvin rehellisesti ja avoimesti.
Modernistisen tiedonjärjestyksen lähtökohtana on tieteen ja tutkimuksen totuus ja mahdollisimman tarkka objektiivisuus. Narratiivinen tutkimusote liitetään kuitenkin usein konstruktionismiin, jonka mukaan totuus muodostuu tarinoissa ja on alati dynaamista ja muuttuvaa. (Heikkinen, 2010, 153.) Tämän pro gradu -tutkielman metodina on nimenomaan ollut
tarinoiden tutkinta. Konstruktivismin mukaan tieto ja todellisuus tuotetaan nimenomaan
narratiivisten tarinoiden välityksellä (emt., 153).
Analyysimenetelmäksi valitsemani narratiivinen analyysi toimi mielestäni hyvin tämäntyyppisessä tarinoiden tutkimisessa. Heti työpajojen jälkeen suorittamani litterointi, apuna
käytetty havainnointi sekä kenttäpäiväkirjan käyttö lisäsi analyysin luotettavuutta. Litteroinnin suoritin mahdollisimman tarkasti.
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Litteroinnissa en kuitenkaan kiinnittänyt huomiota taukoihin, huokauksiin tai muuhun
nonverbaaliseen viestintään, vaan pääpaino litteroinnissa oli asiasisällössä. Litteroinnin
luotettavuutta pyrin lisäämään vielä siten, että litterointien jälkeen kopioin kaikki litteroimani tekstit ja jaoin ne äideille luettavaksi. Äidit olivat tyytyväisiä suorittamaani litterointiin, eikä heillä kellään ollut niihin korjattavaa.
Itse koin olevani mukana ryhmässä sekä sen jäsenenä että ohjaajana. Itselläni oleva voimakas innostus tehdä tutkimus nimenomaan naisten ja äitien parissa oli mielestäni hyvä asia.
Se innoitti minua ryhmän ohjaustilanteissa, aineiston keruussa ja analyysivaiheessa. Granfelt (1998, 2–24, 28) on pohtinut omassa tutkimuksessaan, onko tutkijan mahdollista täysin
ymmärtää marginaalissa elävien naisten tarinoita ja kertomuksia. Vaikka itse olen tällä hetkellä erilaisessa elämäntilanteessa kuin useimmat ryhmäni äidit, totesin ryhmän aikana jakavani äitien kanssa samantyyppisiä kokemuksia ja ajatuksia. Heikkisen (2010, 167) mukaan narratiivisen tutkimuksen luotettavuutta pohdittaessa on huomioitava myös tutkimusotteen henkilökohtaisuus ja subjektiivisuus, joka narratiivisessa tutkimuksessa nähdään
tutkimuksen vahvuutena, kun taas empiirisessä tutkimuksessa se voidaan nähdä heikkoutena.
Narratiivisen tutkimuksen totuudellisuus voi perustua kahteen asiaan: totuuteen ja todentuntuun. Todentuntu ei perustu täsmälliseen totuuteen vaan siihen, että tarinan myötä lukija
eläytyy ja kokee sen totena. Eläytyessään tarinaan ja sen päähenkilöihin ja heidän kokemuksiinsa ja käsityksiinsä, lukijalle voi avautua kokonaan uusi ymmärrys asiasta. (Heikkinen 2010, 154.)
Tutkimukseeni osallistui vain viisi äitiä. Tutkimusjoukko on siis hyvin pieni eikä tutkimuksen tuloksista voida tehdä yleistyksiä. Toisaalta tapasin äitejä kuuden työpajan, kahdenkeskisten kuvausprojektiemme ja seurantatapaamisemme aikana lukemattomia tunteja. Pohtiessani oman tutkimukseni luotettavuutta löysin äitien tarinoista ja useista tutkimustuloksista useita yhtymäkohtia. Toisaalta tutkittaessa voimauttavan valokuvauksen ja yhteisöllisyyden merkitystä äideille on ikään kuin eläydyttävä heidän kertomuksiinsa sen merkityksestä.
Tämän jälkeen on muodostettava eläytymisen kautta oma ymmärrys tutkimuksen merkityksestä ja luotettavuudesta.
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6.2 Tutkimuksen eettisyys
Tutkimuksessa, joka kohdistuu ihmisiin ja hyvin arkaluonteisiin asioihin tulee tutkijan olla
hyvin perillä hyvästä tutkimuskäytännöstä ja tutkimukseen liittyvistä eettisistä periaatteista
(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Lisäksi Arja Kuulan (2011) mukaan tutkittavia
tulee selkeästi informoida tutkimuksesta ja aineiston käytöstä. Tutkimukseen osallistumisen tulee olla täysin vapaaehtoista. Tutkimukseen motivointi kuitenkin on sallittua. (emt.,
99–156.) Omassa tutkimuksessani jokaiselle A-klinikalla käyvälle äidille jaettiin kutsu
osallistua ryhmän toimintaan, mutta äitejä ei mitenkään painostettu osallistumaan ryhmään.
Äidit, jotka olivat kiinnostuneita ryhmän toiminnasta, haastattelin itse vielä ennen ryhmän
alkua ja kerroin heille alustavasti ryhmämme tulevasta toiminnasta ja pyrin motivoimaan
heitä osallistumaan ryhmäämme.
Tutkimuksissa, joissa käsitellään erittäin arkaluonteisia asioita, kuten esimerkiksi tutkittavan psyykkiseen tai fyysiseen terveyteen liittyviä asioita tai rikoksia, uskonnollisuutta, seksuaalista suuntautuneisuutta tai varallisuutta koskevia asioita on tutkijan erityisesti kiinnitettävä huomiota tutkimuksen eettisyyteen. Tutkittavan on myös tiedettävä, että hän voi
kertoa vain sen, minkä vapaaehtoisesti haluaa kertoa ja tutkimuksen voi myös lopettaa
kesken. (Kuula 2011, 135–136.)
A-klinikan työntekijöiden äideille jakamassa kutsussa oli jo maininta siitä, että tutkimuksessa tullaan noudattamaan luottamuksellisuutta ja äitien henkilöllisyys ei tule paljastumaan. Haastatellessani äitejä ryhmään toin tutkijana vielä uudelleen selkeästi esille sen, että luottamuksellisuus ja anonymiteetin säilyminen ovat tutkimuksen kannalta erittäin tärkeitä asioita. Itseäni tutkijana sitoo ehdoton vaitiolovelvollisuus ryhmämme toiminnasta.
Ryhmätoiminnan alkaessa sovimme ryhmän yhteiset ”pelisäännöt” eli sen, että kaikki, mitä
ryhmässä keskustelemme, pysyy vain ryhmän jäsenten tietona. Tutkimukseen ja toimintaan
osallistuvilta äideiltä pyysin vielä kirjallisesti luvan tutkimuksellisen aineiston käyttöön
(liite 3.) Lisäksi jokaisessa työpajassa korostin äideille sitä, että he kertovat asioistaan juuri
sen verran kuin itse haluavat.
Tutkimuksen eettisyyden kannalta on tärkeää, että tutkittavien anonymiteetti säilyy. Tämän
vuoksi muutin itse jokaisen äidin nimen peitenimeksi ja sekoitin heidän taustatietojaan.
Tutkimuksen eettisyyttä voi Kuulan (2011, 217) mukaan parantaa muuttamalla tai poistamalla erittäin arkaluonteisia asioita tutkimuksesta.
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Omassa tutkimuksessani en poistanut arkaluonteisia asioita, mutta muutin niitä niin, ettei
äitejä voi niiden perustella tunnistaa. Tutkimuksen luotettavuutta arkaluonteisten asioiden
muuttaminen ei kuitenkaan mielestäni huononna, koska tutkimuskysymysten kannalta
olennaiset asiat tulivat tutkimuksessa kuitenkin selkeästi esille.
Toiminnallisen tutkimuksen aikana nauhoitetut keskustelut, äitien minulle lähettämät valokuvat ja äideistä tekemäni videot hävitin litteroinnin ja aineiston kokoamisen jälkeen asianmukaisesti. Äidit saivat itse pitää omat valokuvansa muistona ja sopimuksemme mukaan
kopioin jokaiselle äidille omaan muistitikkuun äidistä tehdyn videon, yhteiset valokuvat
sekä kesän mökkiretkeltämme tekemäni videon. Tutkimukseen mukaan liittämäni valokuvat valitsin niin, että niiden kautta äitien tunnistettavuus ei ole mahdollista. Äitien ottamia
kuvia olisi ollut mukava käyttää enemmänkin, mutta eettisyyden ja anonymiteetin säilymisen vuoksi saatoin käyttää vain näitä muutamia kuvia tutkimuksen ”piristyksenä”.
Tutkimuksen eettisyyttä pohdittaessa tulee ottaa huomioon myös se, että tutkittavia ei tutkimuksen aikana saa millään tavalla vahingoittaa. Psyykkisen vahingoittamisen välttämiseen kuuluu Kuulan (2011, 237) mukaan tutkittavien arvostava kohtelu, kunnioittaminen
sekä kunnioittava kirjoittamistapa tutkimusta julkaistaessa. Tässä tutkimuksessa on piirteitä etnografisesta tutkimuksesta ja nimenomaan etnografisessa tutkimuksessa on eettinen
valppaus erittäin tärkeää. Jäppisen (2015) mukaan feministisestä etnografiasta kirjoittanut
Judith Stacey korostaa sitä, että etnografiseen kenttätyöhön liittyy hyväksikäytön riski,
koska havainnointiin liittyy aina tunkeilevaisuutta ja tutkijan hyötytarkoitus. Lisäksi tutkijalla on lopullinen valta tulkita ja kirjoittaa valmis teksti tutkittavien kertomista tarinoista
ja kokemuksista. (emt., 84.) Itse koin ryhmässämme olevan avoimen ilmapiirin ja luottamuksellisuuden tärkeänä tutkimuksen onnistumisen kannalta, mutta kieltämättä pohdin
paljon myös sitä, miten aineistoa tulkitsen.
Tutkimuksessani vuorovaikutus tutkittavien kanssa oli tärkeää ja tällaisissa tutkimuksissa
tutkittavien arvostava ja kunnioittava suhtautumistapa on tärkeää. Käsittelimme välillä hyvin vaikeita ja henkilökohtaisia asioita. Näiden asioiden esille tuominen ja niistä keskustelu
herättivät äideissä usein monenlaisia tunteita: iloa, surua, pettymystä ja itkuakin. Haahtela
(2015) kirjoittaa etnografiseen tutkimukseen ”uppoamisesta”. Toisaalta uppoutuminen
mahdollistaa kentälle pääsyn ja syvemmän ymmärryksen asioista ja ilmiöistä, mutta toisaalta se tuo esiin tutkijan haavoittuvuuden aineistolle.
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Haavoittuvuus tarkoittaa sitä, että etnografisessa tutkimuksessa tutkija elää koko ajan aineistonkeruunsa mukana ja on altis sille kaikelle, mitä kentällä tapahtuu. (emt., 40.) Tunteet kuuluvat elämäämme, eikä niiden maton alle lakaisu ole avoimuutta. Sosiaalityössä
usein puhutaan elämän hallinnan käsitteestä. Elämää ei kuitenkaan ole mahdollista hallita.
Emme voi vaikuttaa siihen, millaiseksi synnymme tai millaiseen perheeseen synnymme tai
millaisia menetyksiä elämässä kohtaamme. Elämän vaikeiden tilanteiden kohtaaminen
esimerkiksi valokuvien avulla on Savolaisen mukaan osa meille jokaiselle tarpeellista identiteettityötä. Haavoittavien ja hallitsemattomien asioiden ymmärtäminen ja sietäminen lisää
lohdullisuutta. Lisäksi uusien ja merkityksellisten asioiden löytäminen kipeiden asioiden
tilalle auttaa voimaantumaan. (Savolainen 2014.)
Tutkimuksen eettisyyttä pohdittaessa on ehkä hyvä miettiä myös, auttaako tutkimus jollakin tavalla tekemään tutkittavana olevien ihmisten elämää paremmaksi. Minun on vaikea
arvioida sitä, muuttuiko äitien elämä paremmaksi tämän toimintatutkimuksen ansiosta. Uskon, kuitenkin, että työpajojemme aikana äidit kokivat voimakasta yhteisöllisyyden ja voimaantumisen kokemusta, joten ainakin hetkittäin meidän kaikkien elämä oli ”parempaa”.
Toiminnallisen ryhmämme tarkoitus oli nimenomaan voimaannuttaa äitejä, joten usein itku, suru ja kyyneleet vaihtuivat kuitenkin loppujen lopuksi iloksi ja hersyväksi nauruksi.
Tavatessani äidit syyskuussa, kaksi kuukautta ryhmämme päättymisen jälkeen kaikille äideille kuului hyvää. He olivat onnellisen oloisia ja iloisia sekä täynnä uusia suunnitelmia.
Irmeli Järventie (1993) on tutkimuksessaan käsitellyt tutkijan rajallisuutta määritellessään
kosketuksen ja rajan periaatteita. Järventien mukaan kosketuksen periaate tarkoittaa tutkijalle virittäytymistä toisen ihmisen ajattelu- ja kokemusmaailmaan ja rajan periaate erillisyyden säilyttämistä oman ja toisen ihmisen maailman välillä. (emt., 177–178.)
Olen yrittänyt noudattaa molempia edellä mainitsemiani periaatteita aineistoa kerätessäni.
En itse ole A-klinikan asiakkuudessa, eikä lapsiani ole huostaanotettu, joten en voi täysin
väittää ymmärtäväni ryhmään osallistuneiden äitien elämismaailmaa ja kokemuksia. Sen
sijaan olen voinut keskustella heidän kanssaan ja nostaa esille niitä tarinoita, joita he ovat
halunneet kanssani jakaa. Olen omassa tutkimuksessani pyrkinyt raportoimaan kaikki tutkimusvaiheet mahdollisimman avoimesti, jotta lukija kykenee lukemansa perusteella arvioimaan tutkimuksen eettisyyttä sen jokaisessa vaiheessa.
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7 POHDINTAA JA JATKOTUTKIMUSAIHEITA
Tässä tutkimuksessa olen pyrkinyt ensin kuuntelemaan ja sitten narratiivisen analyysin
avulla kertomaan A-klinikalla asioivien äitien tarinaa. Näin jälkeenpäin tutkimusta ja sen
onnistumista pohtiessani tulee ensimmäisenä ajatuksena mieleeni se, että helpommallakin
olisin ehkä pro gradu -tutkielmassani päässyt, jos olisin valinnut tutkimusaiheeni erilaiseksi. Hankaluuksista ja vaikeuksista huolimatta en hetkeäkään kuitenkaan kadu sitä, että tein
tutkimukseni juuri tällä tavalla, itseni likoon laittaen. Yhteiset viikot ja tapaamiset äitien
kanssa mahdollistivat valmistuvana sosiaalityöntekijänä kokeilla, miten arkisessa sosiaalityössä voidaan toteuttaa taidelähtöistä menetelmää ja yleensä ryhmämuotoista toimintaa.
Aikuissosiaalityössä, päihdetyössä ja erilaisissa laitoksissa on totuttu käyttämään ryhmätoimintaa, yhteisöllisiä ja taidelähtöisiä menetelmiä, mutta menetelmien monipuolinen
käyttö on toistaiseksi vielä melko vähäistä usein varsin byrokraattisessa sosiaalityöntekijän
arkityössä. Tämä tutkimus osoitti itselleni, että sosiaalityöntekijän ei tarvitse byrokratian
pyörteissäkään kuitenkaan unohtaa luovuutta eikä hukata innostamista tai uusien työtapojen kokeilua. Tutkimuksen tärkeänä onnistumisen kokemuksena pidän myös sitä, että suhteeni äiteihin muuttui toiminnan aikana tasa-arvoisemmaksi, koin valta-aseman pienentyneen ja suhteemme muuttuvan lämpimäksi, avoimeksi ja luottavaiseksi ihmissuhteeksi.
Sosiaalityössä ihmisen aito ja rakkaudellinen kohtaaminen on erityisen tärkeää. Se on tärkeää nimenomaan sen vuoksi, että sosiaalityössä me työskentelemme usein ihmisten kanssa, jotka ovat saattaneet kokea elämässään valtavia pettymyksiä, hylkäämisiä ja rakkaudettomuutta. Ryhmässä jaetut kokemukset järkyttivät välillä itseänikin, mutta pyrin kohtaamaan ryhmään osallistuvat naiset mahdollisimman empaattisesti. Merja Laitinen (2004,
64) korostaa empaattisuuden tarkoittavan aitoa kuuntelemista ja inhimillistä kohtaamista
eikä asioiden kauhistelua.
Sosiaalityöhön liittyvän vallankäytön olemassaolo ei tee asiakkaan kohtaamista mitenkään
helpoksi. Tämän vuoksi tätä valta-asetelmaa tulee vähentää ja se voi tapahtua erilaisia taidemenetelmiä esimerkiksi voimauttavan valokuvan menetelmää käyttäen. Voimauttava valokuva -menetelmän eräs tavoite on lisätä kuvaajan ja kuvattavan tasa-arvoa ja purkaa valtarakenteita.
Inkeri Savan ja Arja Kataisen (2004) mukaan omaelämäkerronnallisessa taiteessa, kuten
esimerkiksi ryhmäläisen ottamissa valokuvissa tapahtuu ”liikettä itsestä ulos”, eli tehdään
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itse muulle ryhmälle näkyväksi. Näin taide voi uudelleen rakentaa itseä ja maailmaa. Taiteellinen työskentely voi johtaa oman elämänkokemuksen kunnioitukseen, ja omalle elämälle voidaan taiteen keinoin rakentaa jopa uusi käsikirjoitus. (emt., 30.)
Sosiaalityöntekijän tulee tuntea oman asiakkaansa tilanne mahdollisimman hyvin. Avoin ja
luottamuksellinen keskustelu on joskus riittävä tarpeellisen informaation saamiseksi, mutta
aina se ei riitä. Asiakkaan luottamuksen voittamiseksi ja verbaalisen vuorovaikutuksen lisäksi voidaan käyttää myös erilaisia luovia menetelmiä. Asiakasta voi pyytää tuomaan valokuvia omasta lapsuudestaan ja perheestään ja näin päästään keskustelemaan joskus hyvinkin vaikeasti sanoitettavista asioista. Asiakasta ei välttämättä tarvitse tavata toimistossa,
vaan tapaaminen voi olla yhteinen kuvausmatka.
Lastensuojelutyössä käytetään usein Nalle-kortteja ym. lapsen mielipiteen ja tunteiden selvittämiseksi. Useimmat lapset pitävät kuitenkin omien kuviensa katselemisesta. Lapsen
omien vauvakuvien katseleminen, hänen tärkeiden elämänvaiheidensa seuraaminen kuvien
kautta ja lapsen kanssa tehty mahdollinen kuvausmatka voi antaa sosiaalityöntekijälle paljon tärkeää tietoa lapsen todellisista ajatuksista ja tunteista. Valokuvien käyttö ja valokuvaaminen eivät kuitenkaan sovi kaikille asiakkaille tai työntekijöille. On kuitenkin hyvä
pohtia erilaisten ja uusien menetelmien käyttöä aivan perinteissäkin sosiaalityössä.
Usein perustellaan luovien menetelmien käyttämättä jättämisellä ajan puutetta. Sosiaalityössä tietynlainen byrokratiatyö vie paljon aikaa ja asiakkaiden kohtaamiselle jää valitettavan vähän aikaa. Todennäköistä kuitenkin on, että sosiaalityön resurssit eivät tule tulevaisuudessakaan lisääntymään. Työmäärä kuitenkin tulee lisääntymään yhteiskunnan kurjistumisen myötä. Tähän työn ja resurssien kohtaamisen ongelmaan on Savolaisen mukaan
ratkaisuna se, että työntekijä uskaltaa heittäytyä kokeilemaan uusia, luovia menetelmiä ja
kohtaa asiakkaansa mahdollisimman rakkaudellisesti. Näin voidaan vähäisissäkin resursseissa syventää luottamusta työntekijän ja asiakkaan välillä ja parantaa yhteistyötä ja työn
tavoitteellisuutta.
Oma kokemukseni valokuvien käytöstä sosiaalityössä on se, että aikaa siihen ei kuitenkaan
kohtuuttomasti kulu. Kun asiakas tuntee, että hänet kohdataan aidosti, hän kokee tulevansa kuulluksi ja osalliseksi.
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Panostamalla asiakkaan todelliseen kohtaamiseen ja kuulemiseen voidaan muutamalla tapaamiskerralla saada valtavasti tarpeellista informaatiota asiakkaan tilanteesta, ja näin kyetään muodostamaan kokonaiskuva tilanteesta ja miettimään yhdessä asiakkaan kanssa niitä
ratkaisuja, joita tilanne vaatii.
Voimauttavan valokuvan menetelmällä ja niin kutsutulla Photovoice- menetelmällä on
selkeitä yhtymäkohtia. Photovoice-menetelmän tarkoituksena on antaa ääni niille ihmisille
ja ryhmille, joilla ei muuten ole mahdollisuuksia tai kykyjä tuoda ajatuksiaan esille. Photovoice-menetelmä pohjautuu Paulo Freiren ajatukseen siitä, että valokuva mahdollistaisi
kriittisen ajattelun omasta yhteisöstä ja tällä tavoin antaisi voimia ja mahdollisuuden muutokseen. Kameran käyttöä perustellaan Photovoice-menetelmässä siten, että kamera on
väline, jota lähes kaikki pystyvät ja oppivat käyttämään. Menetelmää on käytetty maailmalla syrjäytyneiden, vaikeissa oloissa elävien ihmisten elämän ja mielipiteiden kuvaamiseen. Kuvien ja niiden kautta tuotettujen kertomusten avulla on tarkoitus tuottaa uutta tietoa erilaisista olosuhteista ja laajentaa ihmisten tietoisuutta sekä yhteiskunnallista osallisuutta. Kuvien ja kerronnan kautta avautuu mahdollisuus ymmärtää kuvaajan omaa näkemystä ja koko maailmaa uudella tavalla. (Wang & Burris 1997, 369 – 387.)
Paulo Freiren sorrettujen pedagogiikka-teoria korostaa sortajien ja sorrettujen yhteistä dialogia ja yhteistä ponnistelua sorron lopettamiseksi. Freiren aikakausi on jäänyt historiaan,
mutta yhä edelleen Janne Kivivuoren (Linna 1959, 242) sanoma siitä, että ”sitä sortajaa on
vaan niin monenlaista” pitää paikkansa. Suomessa eriarvoisuus lisääntyy, köyhyys ja huono-osaisuus koskettavat yhä useampia ihmisiä. Maapalloa globaalisesti koskettavat ongelmat: nälänhätä, luonnonmullistukset, epidemiat, luonnonvarojen loppuminen, saastuminen
ja pakolaisvirtojen kasvu lisäävät sortoa ja saavat ihmiset kamppailemaan tiukasti oman
elinehtojensa puolesta. Sortajien ja sorrettujen yhteinen taistelu tasa-arvoisemman ja oikeudenmukaisemman maailman puolesta tuntuu varsin ideologiselta ajatukselta. Tosin Freirekin myöntää (Hannula 2000, 88) idealistisuutensa rajallisuuden ja toteaakin, että ainoastaan
Kristus voi tuoda kuitenkin lopullisen rauhan ja tasa-arvon tähän maailmaan.
Freire korostaa aidon dialogisen kohtaamisen vähentävän sortoa ja lisäävän ihmisten välistä tasa-arvoa. Hänen mukaansa dialogia vaatii syvää uskoa ihmiseen ja ihmisyyteen, jo
ennen kuin on tavannut edes ihmistä. Äiteihin, joilla on vakava päidenongelma, liitetään
hyvin usein monenlaisia myyttejä ja stereotyyppisiä uskomuksia. Ammatti-ihmisilläkin
saattaa olla voimakkaita ennakkoajatuksia näistä äideistä.
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Meidän tulisi kuitenkin Freiren tavoin olla naivin hyväuskoisia ja silti kriittisiä. Freiren
(2005) mukaan ihminen tietää, että kykenee hyvään, mutta olosuhteet, joissa ihminen elää
ovat muokanneet hänet vajavaiseksi hyvyyden suhteen. Tämä on Freiren mielestä otettava
vastaan haasteena, sillä hän uskoo lujasti siihen, että ihmisellä on kyky luoda ja muuttaa,
vaikka olisikin olosuhteiden heikentämä. Sosiaalityössäkin on tärkeä uskoa ihmiseen, sillä
muuten työn dialogisuus on turhaa farssia ja muuttuu pelkäksi holhoavaksi manipulaatioksi. (emt., 99–100.)
Freire korostaa laajassa tuotannossaan yhteiskunnallisesti tiedostavien opettajien ja opiskelijoiden mahdollisuutta toimia inhimillisen ja sorrosta vapaan maailman puolesta (Hannula
2001, 64). Freiren filosofia voi toimia sosiaalityötä opiskelevien ja sitä opettavien sekä jo
valmistuneiden sosiaalityön ammattilaisten tärkeänä arvopohjana, koska Freire haastaa
meidät kaikki kriittiseen ajatteluun, yhteiskunnan tietoiseen tarkasteluun ja sen muuttamiseen oikeudenmukaisemmaksi ja tasa-arvoisemmaksi.
Paulo Freiren teoria on klassinen teoria, mutta sitä kohtaan voidaan esittää myös kritiikkiä.
Hannulan mukaan Freirea ovat erityisesti feministiset tutkijat arvostelleet. Heidän mukaansa Freiren peruskäsitteet kuten hallitseminen, sorto, sortaminen ja vapauttaminen viittaavat
nimenomaan maskuliinisiin piirteisiin eikä Freire ole niinkään perehtynyt naisten elämänkokemuksen pohtimiseen. Aikakausi ja kulttuuri, jossa Freire eli oli varmasti vähemmän
tasa-arvoinen miesten ja naisten suhteen kuin se, missä me nyt elämme. Feministisestä kritiikistä huolimatta valitsin Freiren teorian äitejä ja naisia koskevan tutkimukseni ydinteoriaksi, koska halusin tulkita hänen ajatuksiaan nimenomaan sosiaalityön perusarvoihin ja
ideologiaan soveltuvina. Voimme suhtautua monin paikoin pohdiskellen ja varauksellisesti
Freiren teoriaan, mutta siitä huolimatta erityisesti sosiaalityössä tulee kriittisesti pohtia
koko globaalia maailmaa, yhteiskuntaamme ja sen sortavia rakenteita ja miettiä, mitä me
voimme sosiaalityöntekijöinä tehdä tasa-arvoisemman ja oikeudenmukaisemman yhteiskunnan puolesta.
Helne toteaa (2004) myös, että me itse luomme toiseutta ja sortoa. Sosiaalityössä nähdään
asiakkaiden valtaistumisen (empowerment) tärkeänä asiana, mutta siihen voi Helnen mukaan liittyä oletus asiakkaiden vallanpuutteesta ja jopa passiivisuudesta. Voimaantumisen
ja valtaistumisen käsitteet liitetään sosiaalityössä usein nimenomaan marginaaliryhmissä
eläviin asiakkaisiin. Keskivertokansalaiseen näitä käsitteitä ei niinkään liitetä. (Helne,
Hänninen & Karjalainen 2004, 15.)
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Se, miten me puhumme asiakkaista, ja millaisia ajatuksia ja mielikuvia me heihin liitämme, on tärkeää. Kunnioittava ja mahdollisimman tasa-arvoinen suhtautuminen vähentää
sortoa, lisää dialogisuutta ja parantaa asiakkaiden osallisuutta ja elämän hallintaa.
Nykyajan äideille on historia myytteineen ja uskomuksineen luonut suuria paineita hyvän
äitiyden toteuttamiseen. Media ja eri asiantuntijat luovat omia paineitaan naisille ja äideille. Bergin mukaan (2008) kulttuuristen odotusten luoman ”äidin”ja oikeiden äitien välillä
on valtasuhde. Äidit voivat alistua toteuttamaan jotakin käyttäytymisperinnettä, totella tai
vastustaa toista. Kulttuuri, asiantuntijat, valistus, kontrolli, tuki ja apu muokkaavat äitiyttä
tiedon ja vallan kautta. Kaikenlainen äitien elämään puuttuminen niin avun, tuen, kontrollin, valistuksen tai kasvatuksen muodossa voidaan nähdä toimintana, jolla muokataan tietynlaisia äitiyksiä. (emt., 23.) Sosiaalityössä ja erityisesti lastensuojelutyössä tietty sosiaalityöntekijän valta-asetelma on olemassa, se on tiedostettava ja asetelmaa on pyrittävä purkamaan. Vaikka laki on antanut sosiaalityölle tietyn vallan, on sitä käytettävä mahdollisimman vähän. On pyrittävä yhteistyöhön asiakkaiden kanssa ja luotava olosuhteet, joissa
tasa-arvoinen kohtaaminen ilman vallankäyttöä mahdollistuu.
Tämä pro gradu -tutkimus keskittyi A-klinikalla asioivien äitien toiminnalliseen ryhmätoimintaan. Viettämällä äitien kanssa aikaa ja kuuntelemalla valokuvien avulla tuotettuja tarinoita pohdin paljon myös äitiyttä ja sitä onko sosiaalityössä tilaa erilaiselle äitiydelle ja
voiko sosiaalityö vahvistaa Granfeltin kuvaamaa (1998, 176) haurasta ja ”särkynyttä” äitiyttä. ”Särkynyt äitiys” voi olla kypsää ja eläytyvää. Se voi vahvistua ja eheytyä siitäkin
huolimatta, vaikka lapset eivät palaisikaan asumaan äitinsä kanssa.
Tutkimustuloksissa korostui se, että äidit olivat voimaantuneet sekä ryhmätoiminnan yhteisöllisyyden ja vertaistuen ansioista, että varsinaisen voimauttava valokuvan -menetelmän
johdosta. Kenttäpäiväkirjani merkintöjen mukaan äidit kokivat työpajoissa voimakasta yhteenkuuluvuuden tunnetta, joka näkyi monin eri tavoin. Naisille ja äideille tulisi sosiaalityössä tarjota ryhmätoimintaa, joka on tarkoitettu nimenomaan naisille. Päihdehoidossa
NA-ryhmät ja monet muut A-klinikoilla toimivat ryhmät ovat sekä miehille että naisille,
mutta naisten olisi tärkeää päästä keskustelemaan nimenomaan naisia koskettavista asioista. Tarvitaan myös Voikukkia -tyyppisiä ryhmiä nimenomaan huostaan otettujen lasten
biologisille äideille ja uskon, että sosiaalityössä olisi tilausta myös monelle muulle ryhmätoiminnalle.
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Tutkijana minua joskus pelotti vaikeiden tunteiden käsittely ryhmässämme, mutta avoimella, rohkealla ja kunnioittavalla asenteella nämä tilanteet usein käännettiin voimaannuttaviksi. Ennen tutkimusta ja erityisesti sen aikana mietin, miten äidit tulevat suhtautumaan
minuun, lastensuojelutyössä olevaan keski-ikäiseen ja kuuden lapsen äitiin ja millaisia tuntemuksia tutkimukseni heissä herättää. Mietin, kokevatko äidit minut uhkana, pelottavana
tai uteliaana hyväksikäyttäjänä. Mietin myös, millaisia arkaluonteisia ja haavoittavia asioita tutkimukseni ja keskustelumme nostavat esille ja miten käännän ne voimaannuttaviksi.
Voimauttauvan valokuvan menetelmään kuuluva idea on se, että emme tiedä, mitä tarkalleen ottaen tulee tapahtumaan. Jokainen kuvaustilanne ja kohtaaminen on erilainen ja siinä
voi tapahtua mitä vain. Näin on myös sosiaalityön asiakastilanteissa. Meidän on vain uskallettava heittäytyä tilanteisiin ja uskottava ja luotettava prosessiin.
Savolaisen mukaan voimauttavan valokuvauksen menetelmässä käy niin, että työtekijä,
joka uskaltautuu heittäytyä asiakkaan kanssa luovaan prosessiin ja laittaa myös omat tunteensa likoon tekee kuitenkin merkityksellisempää työtä kuin työntekijä, joka ei niinkään
panosta vuorovaikutuksen laatuun. Hyvä ja toimiva vuorovaikutus asiakkaan ja työntekijän
välillä parantaa työn tulosta ja sen merkityksellisyyttä. (Savolainen 2014.) Voimauttavan
valokuvan menetelmässä työntekijää ja työyhteisöä kuormittava työskentelytapa helpottuu,
kun vastavoimaksi muodostuu työn alkuperäinen merkityksellisyyden kokemus. Työntekijä, joka välittää aidosti asiakkaastaan tekee työn itselleen helpommaksi, kun kaikki se, mitä
hän tekee, onkin asiakkaalle vaikuttavaa ja työ on tekijälleen palkitsevaa.
Pohtiessani tutkimukseni onnistumista voin todetta, että tutkimusjoukon pienuuden vuoksi
tutkimustuloksia ei voida yleistää. Äitien voimaantumisen kokemukset olivat kuitenkin
aitoja, ja ne voidaan yleistää myös muihin tutkimuksiin (mm. Savolainen 2008; Palojärvi
2009). Bardyn (2000, 151) mukaan on tärkeää, että sosiaalityössä tutkitaan marginaalissa
elävien ihmisten tarinaa heidän itsensä kertomina ja päästetään irti jatkuvasta muuttamisen
ja kehittämisen ilmapiiristä. Sosiaalityössä tulisi olla aikaa ja suostuttava kohtaamaan ja
kannattelemaan ihmisen avuttomuutta, syyllisyyttä, haurautta ja särkyneisyyttä.
Jatkotutkimuksen ja työn kehittämisen aiheita on mielestäni lukuisia. Sosiaalityössä tulisi
yhä enemmän tutkia ryhmätoiminnan mahdollisuuksia arkisessa sosiaalityössä, kuten lastensuojelutyössä. Lisäksi ryhmätoimintaa tulisi kehittää myös yli ammattirajojen.
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Äitiysneuvolan ja lastenneuvolan terveydenhoitajan sekä lastensuojelun sosiaalityöntekijän
kehittämä parityö tai ryhmätoiminta voi olla hyvinkin hedelmällistä ja asiakastyötä kehittävää. Luovien ja taiteellisten menetelmien käyttämistä tulisi sosiaalityössä yhä edelleen
tutkia ja kehittää. Erityisesti voimauttavan valokuvausmenetelmän käyttöä aivan arkisessa
lastensuojelutyössä ja muussa sosiaalityössä tulisi kokeilla ja kehittää. Naisten ja äitien
omaa ryhmätoimintaa tulisi tutkia ja kehittää sekä päihdehuollossa että koko sosiaalityössä
Vanhemmille, jotka ovat joutuneet luopumaan lapsestaan, tulisi lisätä Voikukkia -tyyppisiä
vertaisryhmiä. Lapsen ja lasten biologisten äitien ja isien osallistamista tulisi lastensuojelutyössä määrätietoisesti ja tavoitteellisesti sekä tutkia että kehittää. Lastensuojelulaki velvoittaa tekemään biologisille vanhemmille oman asiakassuunnitelman, mutta miten monessa kunnassa näin toimitaan? Lapselle biologiset vanhemmat ovat kuitenkin erittäin tärkeitä
ja lastensuojelutyössä on pyrittävä kaikin keinoin tukemaan ja vahvistamaan myös tätä
vanhemmuutta, vaikka vain hyvin pienimuotoisena, mutta silti olemassa olevana. Juuri
julkaistun väitöskirjan (Hiltunen 2015, 198) mukaan huostaan otettujen lasten äidit kokivat, ettei heitä kutsuta aktiivisesti palavereihin, heidät mielipiteillään ei ole merkitystä ja he
kokivat itsensä täysin ulkopuolisiksi lastensa elämässä.
Suorannan ja Ryynäsen (2015) mukaan tutkimus ei ole pelkkä systemaattisen tiedonhankinnan prosessi, vaan myös hyvän elämän edistäjä. Teorian ja käytännön sulautuessa yhteen tuotetaan tärkeää arkielämässä käytettävää tietoa. Tavallisilla ihmisillä on kyky muuttaa maailmaa ja erityisesti niin sanotun taistelevan tutkimuksen mukaan tieteen tehtävänä
on tuottaa sellaista tietoa, joka vahvistaa ihmisen voimavaroja ja kykyjä. Tutkimukseen
osallistuneita ihmisiä ei tulisi pitää tutkimuskohteina vaan pikemminkin pyrkiä luomaan
tutkimussuhteita. Tutkimusta ei voi tehdä yksin, vaan yhdessä muiden kanssa. (emt., 83–
84.) Tässä tutkimuksessa pyrin luomaan nimenomaan syvällisiä suhteita ryhmään osallistuvien äitien kanssa ja uskon siinä onnistuneeni.
Itse haluan pitää lapsuuden kristillisen uskoni siitä, että joskus elämme paremmassa maailmassa. Freiren teoria korostaa myös viime kädessä Kristuksen poistavan maailman kärsimyksen ja synnin. Silti uskon, että tässä elämässä emme voi vain tuudittautua odottamaan
sitä parempaa huomista ja pelastusta, vaan meidän itse on toimittava sen paremman huomisen puolesta, omassa elämässämme ja työssämme sosiaalityöntekijöinä.
Hopi-intiaanien tavoin uskon siis, että ”Me olemme juuri ne, joita olemme odottaneet”.
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Liite 2. Kutsukirje äideille

Hei Äiti!
TERVETULOA RYHMÄTOIMINTAAN VOIMAUTTAVAN VALOKUVAUKSEN PARIIN!!!
Olen sosiaalityön opiskelija Johanna Laine ja järjestän äideille ryhmätoimintaa. Ryhmään valitaan 6– 8 äitiä.

Valokuvien ja valokuvaamisen avulla pohdimme
mm. seuraavia aiheita:
unelmat,
naisellisuus,
äitiys,
tulevaisuus…

Ryhmämme kokoontumisajat ovat 4.6, 11.6, 25.6, 2.7 ,
9.7 ja 16.7
klo 14.00-n.16.30.
Kokoontumispaikkana toimii__________________________
Ilmoita kiinnostuksestasi osallistua mielenkiintoiseen ja voimaannuttavaan
ryhmäämme A-klinikan työntekijällesi!
Ryhmätoiminnasta kiinnostuneet haastatellaan A-klinikalla toukokuun
aikana.
Tapaamistamme odottaen! t.Johanna
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Liite 3. Tutkimuslupa yksityiseltä henkilöltä
Tutkimuksen tekijä: Johanna Laine
Osoite: Leväntie 25, 32100 Ypäjä
s-posti: johanna.laine@fshky.fi ja puhelinnumero 040-8610721.
Tutkimuksen ohjaaja: Sirkka Alho, YTK, yliopistonopettaja, Kari Ilmonen YTT, dosentti, yliopistotutkija
Toimipaikka ja osoite: Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Puhelin: 040-3530 920 (puhelinaika ke 16–17.00) s-posti: sirkka.alho@chydenius.fi
Tutkimus: ”Toimintatutkimus voimauttavasta ryhmätoiminnasta A-klinikan äitien kanssa”
Pro gradu –tutkielma.
Tutkimustapa: Toimintatutkimus
Tutkimusmenetelmä: Narratiivinen analyysi
Pyydän ystävällisesti Sinua osallistumaan sosiaalityön pro gradu–tutkielmaani. Tutkielmani alustava aihe on ”Toimintatutkimus voimauttavasta ryhmätoiminnasta A-klinikan äitien
kanssa” ja tutkimuksen suoritan ohjaamassani ryhmässä, johon toivon Sinun osallistuvan
kesän 2015 aikana. Lisäksi pyydän lupaa käyttää tutkimusaineistoa mahdollisen artikkelin
kirjoittamiseen sekä mahdolliseen myöhäisempään tutkimukseeni.
Tutkimuksen tulen suorittamaan havainnoimalla ryhmän toimintaa, kirjoittamalla tutkimuspäiväkirjaa sekä mahdollisilla, pienimuotoisilla haastatteluilla liittyen valokuvista nouseviin tarinoihin. Mikäli haastattelut nauhoitetaan, ne hävitetään litteroinnin jälkeen. Tutkimuksen tekijänä sitoudun siihen, etten käytä saamiani tietoja haastateltavan tai hänen
läheistensä vahingoksi tai halventamiseksi taikka sellaisten muiden etujen loukkaamiseksi,
joiden suojaksi on säädetty salassapitovelvollisuus enkä luovuta saamiani tietoja sivullisille. Haastateltavan anonymiteetti säilytetään tutkimuksen joka vaiheessa ja kaikki tutkimukseen liittyvä materiaali hävitetään asianmukaisesti aineiston analyysin jälkeen.
Tutkijan sitoumus ja allekirjoitus ja nimenselvennys
____________________________________________
Luvan antajan allekirjoitus ja nimenselvennys
______________________________________________
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Liite 4. Ohjelmarunko

Tervetuloa Voimaannuttavan Valokuvauksen pariin
Alustava ohjelmarunko:
4.6. klo 14– n.16.30 Mitä voimaannuttava valokuvaus on? Tutustuminen toisiimme ja Albumityöskentely
ja lapsuuden kuvat+millainen minä olen, erilaiset puoleni ja vahvuuteni.
11.6. klo 14– n.16.30 Edelliset aiheet voivat jatkua+ oman elämäni tärkeät asiat

18.6 ei ryhmää – Juhannukseen valmistautuminen
25.6. Äitiys ja naiseus
(__________ mökki, sauna ja järvi. Ota uimavarusteet mukaasi! Kuljetus lähtee XX:n
pihalta klo.poikkeuksellisesti jo
klo 13.30 - sovitaan poislähdöstä yhdessä etukäteen!!!)
2.7.2015 klo 14--n.16.30 Arjen
Varjot
9.7 klo 14- n. -16.30 Unelmani
ja tulevaisuuteni
16.7. klo.14- n.16.30 Elämäni
Tarina - nyt ja myöhemmin, yhteiskuvat, palautteet ym.

Nähdään siis!
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Liite 5a. Äitien tarinoiden yhteenveto
Äiti

Lapsuus

Omat, erilaiset
puolet

Elämän tärkeät asiat

Naiseudessa
tärkeää

Sini

- turvallisuus
- lämpö
- sisarukset
- äiti

- iloisuus
- hoivavietti
- mietteliäisyys
- tyyneys
- rauhallisuus

- oma perhe
- äiti
- kesä
- luonto
- uusi kuntouttava työtoiminta

- rauhallisuus
- seesteisyys

- avoimuus

- omat lapset
- ystävät
- luonnon herääminen

- ompelu
- meikkaus
- itsestä huolehtiminen

- voimakastahtoisuus
- taiteellisuus

- kaksi nuorinta lasta
- koira

- yhteinen ruokailu
- romanttisuus
(tiera, sukkanauha)
- kodin siisteys
- tunnelma
- kodin lämpö

- rauhallisuus nykyisin

- työ
- nykyinen rauhallisuus
- päihteettömyys
- uuden elämän alku
- yhteydenpito tyttäreen
- entinen rakas koira

- hajuvesi
- meikkaus
- mekkojen käyttö

- äitiyden ihanuus
- tyyneys
- rauhallisuus

- kukat
- puutarha
- sisustaminen
- herkuttelu

Kirsikka - nukkeleikit
- sisko

Jasmin

- vanha kotipaikka

Milla

Mari

- turvallisuus
- läheisyys
- yhteiset retket
- sisarukset
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Liite 5b. Äitien tarinoiden yhteenveto
Äiti

Äitiydessä tärkeää Varjot

Valot

Sini

- raskaus
- yhdessäolo lapsen
kanssa

- alkoholi
- yksinäisyys
- huono itsetunto

- perhe
- lapset
- tulevaisuus
- uskonto

- alkoholi
- parisuhde
- ystävien petollisuus
- nuoruudessa tapahtunut raiskaus

- todelliset ystävät
- lapset
- tuleva marsu
- A-klinikka

- tuleva marsu
- unelma piirakan
leipomisesta
- unelma omasta
puutarhasta
- uudet silmälasit
- ompelukone
- etelänmatka

Kirsikka - ruuanlaitto
- leikkiminen
- siivous

Unelmat

Jasmin

- läheisyys
- huumorintaju
- musikaalisuus
- hellyys

- taloudelliset vaikeudet
- riskien ottaminen
- rikkonainen elämä
- lasten menetys
- väkivalta
- epäonnistuneet suhteet

- nykyinen parisuhde
- itsestä huolehtiminen
- luonnon ja lintujen pesinnän seuraaminen
- isoäidin viisaus
- uskonto

- uskaltaa unelmoida
- terveellinen
ruoka ja liikunta
- kauniit vaatteet
- sukupuun tekeminen
- tuleva ammatti
- uusi tietokone

Milla

- lapsen tapaaminen vuosien jälkeen

- huumeet
- jatkuva muuttaminen
- miesten väkivaltaisuus
- tyttären menetys
- nuoruudessa tapahtunut raiskaus

- luja usko omaan
onnistumiseen

- Espanjan matka
- korkokenkien ja
mekkojen käyttäminen
- talo
- mökki
- uusi puoliso
- lapsia
- terveys
- koira

Mari

- lapselle turvallisuuden ja läheisyyden antaminen
- leikkisyys
-”leijonaemo”

- yksinäisyys
- päihteet
- pimeän ja kuoleman
pelko
- turvattomuus
- vanhan koiran kuolema
- lapsen menettämisen
pelko synnytyssairaalasta

- hoitopaikan äitiryhmä
- avoimuus puhua
asioista
- oma perhe
- itsen ja muiden
hyväksyminen

- oma talo
- mökki
- sauna
- uusi pyörä
- Afrikan matka
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