
Taide on  
tavallista

Taideterapia kuntoutumisen tukena

Mitä taideterapia on?  |  Sopisiko se minulle?



”Tutkimme kuvissamme 
iloa, tuskaa, kaihoa, häpeää, 
surua. Nyt katson taidetta 
ja elämää eri muodoissa 
uusin silmin. Picassoa 
minusta ei tullut. Ei se 
haittaa, sain paljon muuta!”



”Olen saanut jakaa sairauteen 
ja sairastumiseeni liittyviä 
asioita luottamuksen 
ilmapiirissä ja avoimesti. 
Minä olen nyt tällainen;  
hyvä, riittävä ja kaunis. 
Sairaus on osa minua, mutta 
ei sanoita minuuttani.”



Mitä taideterapia on?

Kenelle?

Taideterapian tavoitteena on tukea syöpää sairastaneiden ja heidän 
läheistensä kuntoutumista vahvistamalla mielen ja kehon yhteyttä. Syövän 
herättämiä tunteita käsitellään muun muassa kuvallisen ilmaisun kautta. 
Itseilmaisuun virittäydytään aisteja, tunteita ja ajatuksia herättelevillä 
harjoitteilla. 

Taideterapiassa työskennellään useiden taiteen lajien kanssa. Työskentely voi 
polveilla eri taiteiden välillä asiakkaan ilmaisutarpeen ja -tapojen mukaan. 
Asiakkaan ei tarvitse olla taiteellisesti lahjakas tai osaava. Terapiassa voi oppia 
uusia tapoja ilmaista itseään ja saada rohkeutta vanhojen esteiden ylittämiseen. 
Terapiassa käydään myös keskusteluja. Taidetyöskentelyyn siirrytään sopivien 
harjoitusten kautta. Taiteen tekoon osallistuminen on vapaaehtoista eikä teoksia 
tulkita tai arvostella.

Taideterapia sopii eri ikäryhmille ja elämän eri ongelmista kärsiville. 
Taideterapiaa käytetään myös ennaltaehkäisevänä, kuntouttavana, 
mielenterveyttä hoitavana ja terveyttä edistävänä menetelmänä. 

Taideterapiassa oma elämäkerta tulee näkyväksi ja kuulluksi. Kuvien kautta 
kipeitäkin tunteita voi käsitellä yksityisesti symbolitasolla. Kuvan kanssa voi 
keskustella, kuvaan voi palata uudelleen ja kuvaan voi tehdä muutoksia prosessin 
edetessä. Taideterapiassa löydetään luovan toiminnan avulla keinoja sopeutua 
uuteen normaaliin elämään ilman syöpää tai syövästä huolimatta!



Satakunnan Syöpäyhdistys on 
tehnyt pioneerityötä taideläh-
töisten menetelmien juurrutta-
miseksi osaksi syöpäpotilaiden ja 
läheisten tukitoimia jo vuodesta 
2013. 

Taideterapia Satakunnan 
Syöpäyhdistyksessä

Mimmu Rankasen (TaT) väitös The Visible Spectrum: Participants’ Experiences 
of the Process and Impacts of Art Therapy tutki osallistujien näkökulmia 
taideterapian prosessiin ja vaikutuksiin. Tutkimuksen mukaan taideterapiaan 
osallistuneet asiakkaat kokivat merkityksellisiksi seuraavat lopputulokset:

•   Lisääntynyt itsereflektiokyky ja henkilökohtaiset oivallukset.
•   Arkeen voimavaroja antavat itseilmaisun ja luovuuden kokemukset. 
•   Parempi tunteiden tunnistamisen ja käsittelyn kyky.
•   Kokemus sosiaalisesta tuesta ja hyväksytyksi tulemisesta.
•   Lisääntynyt itsen ja toisten ymmärrys sekä hyväksyminen.
•   Taideterapian mahdollistama menneisyyteen liittyvien tunteiden ja  
     tulevaisuuden mahdollisuuksien työstäminen. 

Kaikki edellä mainitut tulokset voidaan kokea todeksi Satakunnan Syöpäyhdistyksessä 
tapahtuvassa taideterapiassa.

Tutkittuja tuloksia

”Minun mielestäni taide on se avain, 
jonka avulla pääsemme välillä pois 
arjestamme ja pahasta olosta vapaal-
le leikkikentälle nauttimaan elämän 
monimuotoisuudesta”, sanoo ryhmä-
taideterapeutti Tommi Ojala.



”Olen tullut nähdyksi 
ja koen puhdistuneeni 
henkisesti ja fyysisesti. 
Liike, tila tunteille, on 
tuonut kauneuden takaisin 
elämääni. Kauneuden, 
jonka koin kadonneen 
sairauden myötä.” 



”Taideterapiaryhmä 
merkitsee minulle 
vertaisten tukea, toivon 
ylläpitämistä, iloa ja valoa 
ja asioiden pohdintaa 
monesta eri näkökulmasta. 
Ryhmässä koen olevani 
vahva, mutta voin myös 
myöntää heikkouteni.” 



Taideterapiaa 
ryhmille, yksilöille, 
perheille –  
ota yhteyttä
Tommi Ojala
ryhmätaideterapeutti
044 734 7500
tommi.ojala@satakunnansyopayhdistys.fi

www.satakunnansyopayhdistys.fi

Ka
ns

ie
n 

ku
va

t:
 M

iik
ka

 K
im

in
ki


