KUVATAIDEPSYKOTERAPIA
Psykoterapia on tehokas psyykkisten
häiriöiden hoitomuoto. Psykoterapian tavoitteena
on asiakkaan toimintakykyä heikentävien
oireiden lieventyminen, ja sitä kautta elämänlaadun
kohentuminen. Kaikki psykoterapiat perustuvat asiakkaan ja terapeutin yhteistoimintaan. Kuntoutuminen mahdollistuu
säännöllisessä, luottamukseen perus-tuvassa hoitosuhteessa.

KUVATAIDEPSYKOTERPIA
Kuvataidepsykoterapia on psykoterapiaa, jossa asiakkaan on mahdollista ilmaista itseään sekä sanallisesti
että kuvallisesti erilaisten tarjolla olevien taidemateriaalien avulla. Luova, taiteellinen työskentely on asiakkaan
kasvun ja kehityksen palveluksessa.

MITÄ TERAPIASSA TAPAHTUU?
Kuvataidepsykoterapiassa kuvien tekeminen on
vapaaehtoista, mutta taidemateriaalit ovat aina tarjolla.
Niiden avulla asiakas voi kertoa, tutkia, muokata tai
jäsentää ajatuksiaan, tunteitaan ja kokemuksiaan.
Kuvataidepsykoterapiassa voi esimerkiksi piirtää,
maalata, muovailla ja muokata eri materiaaleja tai
vaikkapa rakentaa. Lasten terapiassa leikki ja sadut
voivat olla osana yhteistä vuorovaikutusta. Materiaalien
kanssa työskentely sekä valmiin työn katsominen herättää tunteita ja ajatuksia, joista voi keskustella yhdessä
terapeutin kanssa. Usein terapia-aika jakaantuukin
kuvan tekemiseen sekä yhteiseen katsomishetkeen.
Kuvat säilytetään terapiassa sen keston ajan ja niihin
voidaan palata terapiaprosessin eri vaiheissa.

KUVAN MERKITYS
Kuvan tekeminen on monitasoinen psyykkinen tapahtuma, joka mahdollistaa oman mielen havainnoinnin
yhdessä toisen kanssa. Se on myös moniaistinen
fyysinen tapahtuma, jossa sisäinen mielenmaailma sekä
ulkoinen todellisuus pyrkivät vuoropuheluun. Kuva voi
tavoittaa sanojen tavoittamattomissa olevia kokemuksia
ja antaa mahdollisuuden käsitellä niitä symbolisessa
muodossa. Näin asiakas voi vähitellen tulla tietoisemmaksi omista kokemuksistaan, jotka voivat tulla selvemmin ilmaistuiksi ja omaan minään liitetyiksi. Kuvaa
katsotaan ja tutkitaan yhdessä. Tulkinnat syntyvät
yhteisen pohdinnan kautta. Tekemisen prosessin lisäksi
kuvalla on itsenäinen, asiakkaan sisäistä maailmaa
jäsentävä tehtävä.

SUHDE TERAPEUTTIIN
Hyväksi ja luottamukselliseksi koettu yhteistyösuhde
asiakkaan ja terapeutin välillä on hoidon keskeinen
elementti.
Kuvataidepsykoterapiassa
kuvallinen
työskentely tuo tähän suhteeseen merkittävän lisän,
sillä kuva syntyy terapiasuhteen suojissa.

KENELLE?
Kuvataidepsykoterapia soveltuu niin lapsille, nuorille
kuin aikuisillekin, joilla on eriasteisia psyykkisiä häiriöitä.
Kuvataidepsykoterapiaan tulevan ei tarvitse osata
piirtää tai maalata. Kuvataidepsykoterapiaa on mahdollista saada sekä yksilö- ja ryhmäpsykoterapiana.
Kelan kautta kuvataideterapiaa voi hakea kuntoutuspsykoterapiana tai vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena. Myös kunnat ja sairaanhoitopiirit kustantavat
kuvataidepsykoterapiaa eri-ikäisille asiakkaille. Terapiaan voi hakeutua myös itsemaksavana asiakkaana.

TERAPEUTIN KOULUTUS
Kuvataidepsykoterapeutin työn edellytyksenä on syvällinen perehtyminen taiteeseen ja sen tekemiseen yhdistettynä psykoterapeuttiseen tietämykseen ja valmiuteen. Suomen kuvataidepsykoterapeuttien liitto on ollut
mukana kouluttamassa kuvataidepsykoterapeutteja
vuodesta 1972 yhdessä Taideteollisen korkeakoulun
koulutuskeskuksen sekä Suomen Mielenterveysseuran
kanssa. Koulutukset ovat perustuneet psykodynaamiseen viitekehykseen. Koulutuksen käyneille terveydenhuollon oikeusturvakeskus Valvira on myöntänyt vuodesta 1994 alkaen psykoterapeutti-nimikkeen.
www.kuvataidepsykoterapia.ﬁ
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