
Kuvataideterapia
autistisen lapsen
vuorovaikutustaitojen tukijana

Autistisen lapsen puheen tuottamisen ja ymmärtämisen vaikeuksia kuvaavia
tutkimuksia on varsin hyvin saatavilla. Sitä vastoin tutkimuksia autististen lasten
kuvataideterapiasta ei ole tehty juuri lainkaan. Kuvataideterapiassa autistista
asiakasta lähestytään hyvin erilaisesta lähtökohdasta kuin yleisemmin
tunnetuissa käyttäytymisanalyyttisissä kuntoutus- ja terapiamenetelmissä.

Terapia-asiakkaan ei tarvitse
olla taiteellisesti lahjakas -
pelkkä kiinnostus ja halu ku-

valliseen ilmaisuun riittää. Kuvataide-
terapian ekspressiivisessä lähestymis-
tavassa korostetaan asiakkaan omaa
työskentelyä kuvataiteen eri keinoin
luovan prosessin kautta. "Luovuuden
tulen" herättämisen ja avartamisen
apuna voidaan käyttää luovien taidete-
rapioiden eri työskentelymenetelmiä:
yhdistellään esimerkiksi kuvallista
ilmaisua, musiikkia, tanssia, liikettä,
draamaa ja runoutta. Etenkin lasten
kanssa työskenneltäessä taideterapi-
aan liittyy usein myös mielikuvitusta
rikastuttava, terapeuttinen leikki.

Autistisen asiakkaan kuvallista
ilmaisua voidaan pitää eräänlaisena
kuvan tekemisen ja kuvien kautta
tapahtuvana kommunikaation muo-
tona. Jo pieni vauva etsii vastauk-
sia hoitajansa olemuksesta ja pyr-
kii omilla vihjeillään (katse, ilme,
ääntely) vastavuoroiseen kontaktiin
hoitajansa kanssa. Vuorovaikutuk-
sellisessa taideterapiassa terapeutti
pyrkii kaikin keinon havaitsemaan
ja ymmärtämään autistisen asiakkaan
pieniä, lähes huomaamattomia vih-
jeitä sekä osoittamaan asiakkaalleen,
että hänen viestinsä on tullut ymmär-
retyksi. Molemminpuolisen ymmär-
ryksen apuna käytetään sekä puhetta
että sanattoman vuorovaikutuksen ei-
kielellisiä kontaktimuotoja: katsetta,
toimintaa, liikettä, kosketusta, eleitä
ja ilmeitä.

HILKKA PUTKISAARI

Kuva liittyy Hilkka Putkisaaren omaan
luovaan kuvatyöskentelyyn.

Kuvataideterapiassa asiakkaan ku-
vallinen ilmaisu toimii asiakkaan ja
terapeutin vuorovaikutuksen välinee-
nä. Terapeutti pyrkii jakamaan lapsen
kokemuksen eri materiaaleilla (esimer-
kiksivetisyys, terävyys) työskentelystä,
jolloin mikä tahansa huoneen elementti
voi toimia taidemateriaalina. Terapeut-
ti pyrkii löytämään "yhteisen kielen"
ja välittämään lapselle, että hän jakaa
lapsen kokemuksen.

Kuva voi olla puhumattomalle au-
tistille ainoa kanava, jonka kautta
hän pystyy ilmaisemaan ajatuksiaan
ja mielikuviaan. Myös vuorovai-

. kutukseen keskittyminen ja luovan
kehonkielen käyttäminen ovat jo it-
sessään lapselle taideterapiaa, joka

koostuu rytmistä, liikkeistä, tauoista,
toiminnasta ja katsekontaktista.

Olen Pohjois-Karjalan Ammattikor-
keakoulusta sosiaalialan koulutusoh-
jelmasta luovien terapioiden ja kuva-
taideterapian suuntautumisvaihtoeh-
dosta valmistunut kuvataideterapeutti .
Tein opinnäytetyönäni tutkimuksen
autistisen lapsen vuorovaikutuksesta
kuvataideterapiassa.

Tutkimustuloksieni mukaan tera-
pia-asiakkaan vuorovaikutustaidot
monipuolistuivat ja hänen luovuuten-
sa rikastui kuvataideterapian aikana.
Tutkimuksestani käy ilmi, että hu-
manistisesti suuntautunut vuorovai-
kutuksellinen kuvataideterapia tukee
autistisen lapsen vuorovaikutustaito-
jen kehittymistä.

Opinnäytetyötä Sanatonmatka. Vuo-
rovaikutus puhumattoman autistisen
lapsen kuvataideterapiassa voi lainata
Autisti- ja Aspergerliiton kirjastosta.
Huomattakoon, että opinnäytetyö ei
ole yleisesti hyödynnettävä menetel-
.mäopas. Kuvataideterapia pohjautuu
terapiaprosessiin, jonka tulee tapahtua
ammattikoulutetun terapeutin ohjauk-
sessa. Lisätietoa humanistisesti suun-
tautuneesta kuvataideterapiasta saa
esimerkiksi Intemet-osoitteesta www.
humanistinenkuvataideterapia.fi.

Kirjoittaja on kuvataideterapeutti,
sosionomi, KM/lo.
S-posti: hilkka.putkisaari@baana-
mailfi
Kotisivu: http://baanawebJilhilkput
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