
Seuranta arviointi teatterista voimaa vuorovaikutukseen toiminta 

Olemme toteuttaneet pitkäaikaisseurantaa Viialan ryhmässä, joka oli ensimmäinen teatterista voimaa vuorovaikutukseen ryhmä. He 

ovat päässeet omalla panoksellaan vaikuttamaan ryhmätoiminnan kehittymiseen.  Vuonna 2012 Tampereen ammattikorkeakoulun 

opiskelijat toteuttivat kyselyn ja havainnoinnin ryhmän toiminnasta ja raportoivat sen kirjallisesti ja sanallisesti 

yhteistyökumppaneille.  Kehitysvammaiset osallistujat vastasivat hymynaama kyselyyn, joka muutettuna numeroiksi on arvio 4-1.  

(4 paras ja 1 huonoin) Ohjaajat vastasivat pääasiassa sanallisesti. Vuonna 2013Kehitysvammaisten tukiliiton harjoittelija teki 

jatkohaastattelun. 

2012   

Kysymys Kv vastaajat ohjaajat 

Oletko saanut riittävästi tietoa 
ryhmän toiminnasta? 

 Olen saanut riittävästi tietoa (5/6) ja kysymällä on saanut lisää. 
Yksi vastaajista koki saaneensa liian vähän tietoa. 

Miltä tuntui, kun Annen ja Petrin 
ryhmä aloitti? 

keskiarvo 3,7 Ryhmän aloittaminen oli mukava, hyvä ja mahtava juttu. Hienoa 
saada syrjäkylille toimintaa (2 /6), helpottaa ohjaajien päivää (1/6) 

Missä haluaisit, että ryhmä 
kokoontuisi jatkossa? 

Toimintakeskus 6 
vastausta 
Koti/ asuntola 1 
vastaus 
Muu 0 

Toimintakeskus 6 vastausta + kommentti että joskus jossain 
muualla. 

Miltä ryhmässä käyminen tuntuu 
nyt? 
Miten koet ryhmän kokoontumiset? 

keskiarvo 3,4 Hyvä ja positiivinen asia osallistujien kannalta. Vaihtelua arkeen ja 
ryhmä tärkeä. 

Miten Anne ja Petri mielestäsi 
toimivat/ohjaavat ryhmää? 

keskiarvo 3,7  

Haluaisitko jatkaa tätä ryhmää 
kevään jälkeen 

keskiarvo 3,7 ja ” 
minun mielestä voi 
jatkua” 

 

Oletko huomannut ryhmäläisissä 
muutoksia sinä aikana, kun ryhmä 
on kokoontunut? 

 Osa oli havainnut lisääntynyttä avoimuutta osallistujilla. Yhden 
mielestä osallistujat ovat virkistyneitä ja rentoja ryhmän jälkeen. 
Osan mielestä osallistujilla oli selkeä luottamus Anneen ja Petriin. 



Koetko vastaavanlaisten ryhmien 
perustamisen tarpeellisena 

 Ryhmän perustaminen tarpeellista, saadaan ulkopuolisia arkeen ja 
tavataan muita ihmisiä. Liian vähän mahdollisuuksia, jossa voi 
avautua ja oppia vuorovaikutustaitoja. 

 
 
 
 
 
 
 

  

2013 Haastattelu ohjaajat 

Onko ryhmässä toimiminen muuttanut 
ryhmäläisten vuorovaikutustaitoja? 

osallistuja ottaa enemmän kontaktia muihin ihmisiin, ryhmä antaa huomiota. 
osallistuja hakeutuu ryhmään helpommin, vaikeiden asioiden käsittely 
helpottunut. 
osallistujalla ei muutoksia vuorovaikutustaidoissa. 

Onko ryhmäläisillä haasteita joihin olisi hyvä 
tarttua? 

tarvitaan miehen mallia, osallistuja välttelee vaikeita asioita joita ei ymmärrä ja 
vaihtaa puheen aihetta. epäillään että pitemmällä aikavälillä muutos olisi 
mahdollinen teatterin keinoin. 
(Yleiset haasteet toimintakeskuksella: tilat ja usean toiminnon yhdistäminen 
saman katona alle) 

Yleisesti halutaan rahoitusta toiminnalle 
ryhmän koko hyvä, sillä harvoin päästään näin pieniin ryhmiin 
on tapahtunut ryhmäytymistä 
saa tuoda ajatuksiaan esille 
miehin tärkeää saada puhua miesten kanssa, koska ympärillä paljon naisia 
toinen ryhmä olisi hienoa asia 
teatteriryhmässä saa avautua vaikeista asioista 
meidän väki saa liian vähän huomiota 
tällaista käytännöntyötä enemmän tukiliitolle 
enemmän kontakteja talon ulkopuolelle esim. koulut mukaan 

 

Näistä kootuista kokemuksista olemme ottaneet opiksi. Vuoden 2012 opiskelijoiden tekemät kehitysehdotukset olivat seuraavat: 

tilan tulee olla häiriötön, yhteistyötä eri tahojen kanssa tulisi lisätä kuten asuntola, toimintakeskus ja ryhmän ohjaajat, toiminnasta 



olisi hyvä olla esite, jossa kerrotaan sisällöstä. Kuukausikirje yhteistyökumppaneiden välillä voisi auttaa viestin kulkemisessa ja 

yhteisen todellisuuden luomisessa. 

Vuonna 2013 tehtiin ensimmäinen esite toiminnan sisällöistä. Tilaratkaisuihin yritettiin vaikuttaa yhdessä, ja yleensä ratkaisuja 

saatiin aikaan. Häiriötön tila mahdollistaa luottamuksellisen työskentelyn, jota myös tuettiin yhteisillä ryhmäsopimuksilla. 

Ryhmäsopimuksissa sovittiin, että toiminnan aikana kerrottuja asioita ei kerrota ulkopuolisille ihmisille. Yhteistyötä on auttanut 

esitteen tekeminen, yhteiset tapaamiset sekä vuosittainen sopimus ajoista ja tekemisestä. Kuukausikirjettä ei syntynyt, vaikka 

sähköpostiyhteyksiä pyrittiinkin aktivoimaan. Kuukausikirjeen tilalle tuli päiväkirjamalli, jossa hyödynnettiin MAHTI -projektissa 

luotua tavoitteen asettelun mallia sekä mukautettua gas-arviointia. Tavoitepuu otettiin käyttöön vuonna 2015, jolloin ryhmiä aloitti 

useita yhtä aikaa.  

Tavoitepuu havainnollisti kaikille osallistujille ryhmän toiminnan tarkoituksen. Lisäksi toiminnan tueksi otettiin valokuvia, jotka 

toimivat muistin tukena. Vuodesta 2017 kuvat liitettiin osaksi päiväkirjaa. Haastattelujen tarkoitus vuonna 2013 oli saada ryhmän 

sisällöllistä tekemistä vastaamaan arjen tarpeita. Arjessa tapahtui asioita ryhmätapaamisten välillä paljon. 

 

Vuonna 2017 toteutettiin opinnäytetyökokonaisuus, jossa opiskelija kyselyn avulla selvitti arjen toimijuuden roolin kehittymistä 

ryhmätoimintojen aikana.  Tässä kyselykokonaisuudessa oli Viialan lisäksi mukana Valkeakoski ja Kuopio. 

Kysely arjen toimijuudesta 2017 Vastaajina osallistujat ja ohjaajat yhteensä 62 vastausta.  

Millaisia muutoksia henkilö itse havaitsee omassa 
toimijuudessaan? 

Olen tullut rohkeammaksi 
Olen kasvanut ihmisenä 
Olen oppinut kuuntelemaan muita 
Osallisuuteni on lisääntynyt 
Kun ottaa tunteelle lähden tilanteesta, mutta tästä ryhmästä ei ole 
tarvinnut lähteä. 

 

Millaisia muutoksia voidaan havaita henkilön 
toimijuudessa? 

Lisääntynyt oma-aloitteisuus 
Tuonut rytmiä arkeen 

 



On näkynyt hermostuneisuutena 
Toisen ymmärtäminen on toteutunut paremmin, kun on alkanut 
ymmärtää kuunnella toista 
Tunteista puhuminen on avautunut 
Omien valintojen perusteleminen helpompaa, myös sanallisesti 
 

Millaiseksi henkilö itse kokee halutun roolin 
tekemisen? 

Ilmapiiri on leppoisampi kuin entisessä työpaikassa 
Hyvää mukavaa yhdessä oloa 
Olen kasvanut tämän myötä 
Osaan ilmaista itseäni paremmin 
Olen ollut hieman jännittynyt. 

 

 

Kyselyn tuloksista, varsinkin kirjallisissa vastauksissa on nähtävissä henkilöiden kokema muutos positiiviseen suuntaan. Jo 

ryhmään liittyminen sai positiivista muutosta henkilöiden tunteissa. Ryhmien aikana suurin muutos käytiin henkilöiden henkisellä ja 

psyykkisellä puolella. Kirjallisten vastausten perusteella on näytettävissä toteen halutun roolin vaikutus arjessa henkilön rohkeutena 

olla enemmän kuuntelevassa ja ymmärtävässä vuorovaikutuksessa toisiin henkilöihin, joka antaa heille uskoa omaan tekemiseen.   

Halutun roolin suoranaisina vaikutuksina voidaan nähdä henkilöiden positiivisuus, kuuntelevaisuus, toisten huomioonottaminen, 

usko omaan tekemiseen ja vuorovaikutustaitojen kehittyminen. Ryhmäläisten kirjalliset vastaukset puhuvat sen puolesta, että 

tekemisen roolin ottaminen on ollut mielekästä ja aktivoivaa, kun se on ollut vapaaehtoinen ja itse päätetty tekeminen. Yksikään 

kyselyyn vastanneista ei pitänyt tekemistä vastenmielisenä tai passivoivana. Muutama vastaus tuli, ettei henkilö ollut kokenut 

mitään muutosta. Tähän syynä voi olla kysytyn asian ymmärtämisen vaikeus, tiedostamattomuus omista kyvyistä, osaamisesta ja 

myöskin toiminnan haasteista.  (Korhonen H.2018.) 

 

 

 

 



 

Yhteistyön kehittyminen Teatterista voimaa vuorovaikutukseen toiminnassa.

 

 

 

2010

•Telakka

•Tukiliitto

2011

• Telakka

• Tukiliitto

•Pirkanmaan tukiyhdistyksille 
yhteistyö kysely

•Viialan Toimintakeskus 
yhteistyö

•Valkeakosken seudun 
yhdistys 

2012

• Telakka

•Tukiliitto

•Viialan tomintakeskus

•Valkeakosken seudun 
yhdistys

•Tampereen 
ammattikorkeakoulu

•Aino ja Oiva Taidelinja 
Järvenpää

2013

•Telakka

•Tukiliitto

•TEKIJÄ teattereiden kiertue 
järjestelmä seminaari

•paikallislehdet (Viiala)

•Hämeenkyrön 
toimintakeskus

2014

•Telakka

•Tukiliitto

•Valkeakosken 
kumppanuusverkosto 
aloittaa (2014-2018), jossa 
mukana noin kymmenen 
toimijaa.

•Hämeenkyrön 
toimintakeskus

•Kivalakodit Lempäälä

•Valkeakosken päivätoiminta

2015

•Telakka

•Tukiliitto

•Valkeakosken kansalaisopisto

•KVPS

•Hämeenkyrön toimintakeskus

•Kivalakodit Lempäälä

•Valkeakosken päivätoiminta

2016

•Telakka

•Tukiliitto

•Teijo hanke käynnistyy, jossa 14 
sosiaali-aja terevysalan toimijaa 
ja 4 kulttuurialan toimijaa

•lehtijuttuja (aamulehti)

•Hyvinvointilomat

•Tampereen seurakunta

•Viialan toimintakeskus

•Hämeenkyrön toimintakeskus

•Kivalakodit

•Valkeakosken päivätoiminta

•Tampereen toimintakeskus

2017

•Telakka

•Tukiliitto

•Teijo Hanke

•% Taidetta kärkihanke, jossa 
mukana Teijon toimijat ja 
Tampereen kaupunki ja yksi 
kulttuuritoimija lisää

•Viialan toimintakeskus

•Hämeenkyrön toimintakeskus

•Kivalakodit

•Valkeakosken päivätoiminta

•Tampereen toimintakeskus

•Ylöjärven toimintakeskus

•Pälkäneen kuntoutusohjaus

2018

• Telakka

• Tukiliitto

•% Taidetta kärkihanke ja toimijat

• ITAK yhteistyötapaaminen

•Suonenjoen yhdistys

•Sysmän teatteriryhmä

•Porin Monituote

•MEKA TV

•Turun yhdistys ja Tärsky projekti

•Tukholman pohjoismainen 
kultturien saavutettavuus 
toiminta

•Kirsi hankkeen valmistelu

2019


