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Tervetuloa selaamaan Yeesin

taidekirjaa, joka koostuu 

 yeesiläisten tuottamasta

upeasta taiteesta!

On selvää, että taiteella on

paljon mielen hyvinvointia

tukeva vaikutus. Se antaa

esimerkiksi mahdollisuuksia

itsensä ilmaisulle ja

voimaantumisen kokemuksille

sekä sen on todettu vahvistavan

tyytyväisyyttä elämässä.

Taiteen muotoja on lukuisia,

eikä ole olemassa yhtä oikeaa

tapaa tuottaa sitä. Siinä sen

hienous piileekin! Mitä taide

merkitsee sinulle?

Kiitos teille kaikille yeesiläisille,

jotka olitte mukana tämän

taidekirjan toteutuksessa! <3
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"Halusin nostattaa arkea

esille ja myös tuoda

esimerkkinä miten katon

hukkaneliöitä voitaisiin

hyödyntää luoden kivaa

kaupunkikuvaa kaikille."
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Taiteen tekemisen äärellä
rauhoittuminen on kaunis kokemus. Se,

miltä se tasan tarkkaan tuntuu, riippuu
minulla taiteenlajista ja elämänvaiheesta.

(Lempparitaiteenlajeihin kuuluu
valokuvaus, maalaus, paperitaide ja
kirjoittaminen.) Usein taiteilu on
kuitenkin helpottavaa ja rauhottavaa. � 

Taiteen tekeminen tuntuu minulle siltä,

kuin huokaisisin ulos ahdistavia tunteita.

Se tuntuu myös siltä kuin istuisin niiden
tunteiden kanssa, hyväksymässä niitä.

Taiteilu on minulle prosessi, jossa pääsen
olemaan "hyvää pataa ahdistuksieni
kanssa". Voisi siis sanoa, että taiteilu saa
minut hyväksymään itseni
kokonaisemmin. Tunnin verran
taiteillessa saatan hieman hyväksyä
esim., epävarmuuksia, surua, kaipuuta,

yksinäisyyttä, ajatusmalleja. Ehkei sitä
ulkopuolinen edes näe valmiissa
teoksissa, mutta tärkeämpää minulle
onkin se tekeminen. �
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Olen oppinut, että taiteen teko tuntuu
minulle mahdollisimman mukavalta ja
huojentavalta silloin, kun varaan sille
oman ajan.

Oli kyseessä valokuvauskävely, tai
iltakasilta alkava maalaussessio. (Netflix
saa pyöriä taustalla.) Spontaanisti saatan
kyllä kirjata muistivihkoon sananparsia,

esim ideoista taideteoksia varten, mutta
se, että esim. varaan tekstien hiomiseen,

tai maalauksen aloittamiseen, oman
ajan, saa minut keskittymään paremmin.

Se tuntuu siltä, kuin kunnioittaisin itse
tekemistä, mikä taas saa minut
rentoutumaan sen äärelle paremmin. 

Taiteilu on monesti auttanut minua
vaikeissa elämänjaksoissa. Olen
superkiitollinen, että voin käyttää taiteen
tekoa tukemaan mielenterveyttäni. Ei
sitä aina priimaa jälkeä pukkaa, eikä sitä
aina jaksa edes taiteilla, eikä ne ideat
aina tunnu yhtä mullistavilta
myöhemmin. En silti halua katua tai
hävetä sitä, mitä minusta "tulee ulos",

kun pääsen tekemään. Olen siinä
tehdessä saanut onneksi samalla
hyväksyttyä synkkiä ajatuksia, ja
tutustuttua itseeni lähemmin. Puuh. ��❤ 



"Neulominen on kulkenut

suvussa ja sitä on tullut jo

neljännestä luokasta asti

tehtyä. Neulominen auttaa

stressin hallinnassa ja saa

muutenkin mielen

rauhoittumaan!"
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"Musiikki on itellä keino vaikuttaa omaan mielialaan ja tunteisiin, ja

purkaa niitä. Musiikin avulla voi selkiyttää omia ajatuksia ja

tuntemuksia myös sillon ku niille ei löydy vielä sanoja <3"
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