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Tämä julkaisu kertoo siitä, miten moninaista vanheneminen ja iäkkäänä 
eläminen on. Kyse ei ole niinkään numeroiden osoittamista ikävuosista, 
vaan kunkin yksilön elämänkulusta ja sen kutoutumisesta kanssaihmisten 
elämään. Elämänote-ohjelma tarkastelee tätä iäkkäiden elämänkulun vai-
hetta osallisuuden eri näkökulmista: Mitä erityistä siihen tuo ikääntyminen ja 
vanhuus, ja miten osallisuus on toteutunut aikaisemmassa elämässä? Miten 
osallisuuden kokemus voi olla – ja on vahva elämän loppuun asti?

Olemme nyt kolmen vuoden ajan opiskelleet toinen toisiltamme osalli-
suutta ja sen vahvana pitämistä. Tärkeinä oppaina meille ovat olleet lukuisat 
iäkkäät henkilöt; kertomalla mikä elämässä on tärkeää, mikä saa elämän-
otteen herpaantumaan ja miten tuota otetta omasta elämästä voisi saada 
tiukemmaksi. Opastusta ovat täydentäneet kokeneet järjestöjen ammattilai-
set ja osallisuuden tutkijat.

Elämänote-ohjelman tavoite on ollut luoda osallisuutta vahvistavia koh-
taamisia ja tilanteita erityisesti niiden iäkkäiden kesken, joilla on elämässään 
tavanomaista enemmän vaikeuksia. Yhä uudelleen olemme pysähtyneet 
miettimään, keitä tällöin tarkoitetaan ja miten heidät parhaiten tavoitetaan. 
Haasteellinen elämäntilanne voi olla elämänmittainen tai sitten se kohda-
taan vasta iäkkäänä. Jokaiselle se on omanlainen, elämää kuormittava asia.

Kohtaamisen tärkeys
Julkaisun esimerkit elämän haasteista ja niihin vastaamisesta järjestöjen eri 
toiminnoilla ovat monisävyinen, kerroksellinen kudelma. Kyse on ennen 
kaikkea yhteyden syntymisestä ja säilymisestä muihin ihmisiin. Kohtaamiset 
saattavat olla kertaluonteisia, elämänmittaisia tai jotain siltä väliltä. Iäkkäinä 
joudumme kohtaamaan elämän rajallisuuden monessa eri muodossa ja 
tilanteessa. Tuolloin meillä on tukenamme oma elämänkokemuksemme ja 
muut ihmiset. Myönteiset kohtaamiset ja niistä rakentuvat ihmissuhteet luo-
vat elämään merkityksellisyyden ja luottamuksen tunteen. Ne ankkuroivat 
meidät yhteiseen maailmaan – tämä on ollut Elämänote-ohjelman ydintä.

Hyvällä yhteistyöllä olemme onnistuneet nostamaan ohjelmassa esiin 
nousseita teemoja myös laajemmin yhteiskunnalliseen keskusteluun. Olem-
me myös vaikuttaneet havaittujen epäkohtien korjaamiseksi niin paikallisella 
kuin valtakunnankin tasolla. Kuten kaikilla eri ikävaihetta elävillä, myös ikään-
tyneillä on huominen edessä. Se voi olla lyhyempi, mutta se ei vähennä 
tarvetta kohdata kanssaihmisiä ja tuntea osallisuutta.

Yhteisellä matkalla 
osallisuutta edistämässä
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Päivi Topo, Ikäinstituutti. Kuva: Liisa Takala. Virpi Dufva, VALLI ry.

Miksi Elämäote-ohjelmaa tarvittiin?

Elämänote-ohjelman tavoitteena on ollut, että yhä useampi tavanomaista haasteellisemmassa tilanteessa elävä 
iäkäs saisi tilaisuuksia vahvistaa elämänhallintaansa ja kokisi enemmän osallisuutta omassa elämässään ja 
yhteisöissään. 

Ohjelma vastaa väestön voimakkaan vanhenemisen tuomaan suureen yhteiskunnalliseen haasteeseen. 
Iäkkäiden omaa panosta tarvitaan nykyistä enemmän yhteiskuntaan osallistumiseen sekä omasta ja läheisten 
hyvinvoinnista huolehtimiseen. Yhteiskunnan tuottamat tukipalvelut eivät yksin kykene vastaamaan iäkkäi-
den avuntarvitsijoiden nopeasti kasvaneeseen määrään. Järjestöjen toiminnan merkitys on yhä suurempi ja 
niillä on keinot lisätä toimintaan osallistuvien osallisuuden tunnetta, tarjota vertaisuuden kokemuksia sekä 
ratkaisuja elämän eri pulmatilanteisiin. Iäkkäiden panos järjestöjen vapaaehtoisina on erittäin suuri.

Iäkkäiden monimuotoisella joukolla on hyvin erilaisia elämäntilanteita, tarpeita ja toiveita. Taloudelliset 
ongelmat, yksinäisyys tai heikentynyt terveys ja toimintakyky ovat monelle tuttuja joko yksin tai yhdessä. 
Yhteistyötä tekemällä järjestöt pääsevät jakamaan tietoa eri tilanteissa elävien iäkkäiden voimavaroista 
sekä vaikeuksista, joita he ovat kohdanneet. Samalla karttuu tieto hyväksi koetuista toiminnoista ja niiden 
vaatimista resursseista. Elämänote -ohjelman avulla on syntynyt tilaisuuksia yhdessäoloon, oppimiseen, 
terveyden ja toimintakyvyn kohentamiseen sekä vaikuttamiseen. Elämänhallinta on vahvistunut.

 Yhteinen koordinaatio Ikäinstituutin ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liit-
to VALLI ry:n jakamana on antanut meille paljon ja mahdollistanut kahden 
toimijan sisältöjen jakamisen ohjelmassa mukana olevien käyttöön. Lämmin 
kiitos kaikille ohjelmassa eri rooleissa mukana olleille. Yhteinen matkamme 
on ollut todella antoisa.

Päivi Topo   Virpi Dufva
johtaja Ikäinstituutti   johtaja VALLI ry 
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Ohjelman koordinaation tehtävänä oli tarjota hankkeiden 
työntekijöille mahdollisuuksia oppia lisää iäkkäiden osalli-
suudesta ja sen vahvistamisesta sekä avata tilaisuuksia, joissa 
työntekijät voivat jakaa omaa osaamistaan ja kokemuksiaan. 
Koordinaation toimintatapa oli hankkeita osallistava, kuun-
televa ja ratkaisukeskeinen. Hankkeille rakennettiin yhdessä 
oppimisen verkosto ja mahdollistettiin osaamisen jakaminen. 
Koordinaatio toteutti ikäihmisten osallistumisen esteitä ja 
mahdollistajia luotaavan tutkimuksen, ja toi eri tavoin ikäih-
misten äänen kuuluviin päätöksenteon tueksi.  

Koordinaatiotiimin (6 henkilöä) taustalla olevat valtakun-
nalliset järjestöt, Ikäinstituutti ja Vanhus- ja lähimmäispalve-
lun liitto VALLI toivat mukanaan monipuolisen ja hankkeita 
hyödyttävän osaamisensa sekä tukevat hartiat mm. vaikutta-
mistyöhön. STEA tuki ohjelman hankkeita Veikkauksen varoin 
ja ohjelman toiminta-aika oli syksystä 2018 vuoden 2021 
loppuun.

Koordinaatio pakkasi matkalaukkuunsa hankkeiden tueksi 
mentoroinnin, arvioinnin, viestinnän ja vaikuttamistyön väli-
neitä. Koordinaation mentorit (2) kävivät koko hankekauden 
ajan säännöllistä vuoropuhelua kaikkien hankkeiden kanssa. 
Arvioinnin avulla selvitettiin yksityiskohtaisemmin hankkeiden 

Matkalla Elämänotteeseen
Ohjelmakauden toiminnan kuvaus

tarvitsemaa tukea ja ohjelman yhteisten tavoitteiden toteu-
tumista. Uutiskirje ilmestyi kuukausittain ja siihen koottiin 
vinkkejä hanketyön tueksi sekä pidettiin hankkeet ajan tasalla 
ohjelman tapahtumista. Sisäisessä Facebook-ryhmässä vin-
kattiin hyvistä toimintatavoista ja etsittiin ratkaisuja yhteisiin 
haasteisiin. 

Yhteinen verkosto muodostui isosta joukosta ikäihmisten 
osallisuuden lisäämiseen sitoutuneista, osaavista, asiantunte-
vista ja kokeneista työntekijöistä. Yhteiselle matkalle lähdettiin 
perehtymällä eri hankkeiden tavoitteisiin ja suunniteltuun 
toimintaan sekä tutustuttamalla hankkeiden työntekijät 
toisiinsa. Samalla koordinaatio perehtyi hanketyöntekijöiden 
tuen ja osaamisen lisäämisen toiveisiin ja tarpeisiin. Ohjelma-
kauden aikana noin puolet hanketyöntekijöistä pysyi samana 
ja myöhemmin matkaan tulleet perehdytettiin ohjelmaan ja 
sen työtapoihin.

Yhteiset koordinaatit
Koordinaatio halusi tarjota mahdollisuuksia hankkeiden väli-
selle dialogille. Tiivis vuorovaikutus loi keskinäistä luottamusta, 
vahvisti kehittämistä ja synnytti uutta yhteistyötä hankkeiden 
välillä. Ohjelman yhteistyön pääfoorumit olivat verkosto-

Elämänote-ohjelman muodostivat 20 hanketta, yli 50 työntekijää ja 
ohjelman koordinaatio. Yhteisellä kehittämismatkalla vahvistettiin osaa-
mista haasteellisissa elämäntilanteissa elävien ikäihmisten osallisuuden 
lisäämiseksi sekä elämänhallinnan ja hyvän arjen mahdollistamiseksi. 
Koko ohjelman tukena oli iäkkäistä henkilöistä koostuva raati sekä laaja 
ohjausryhmä, jossa oli osaamista paikallisesta ja valtakunnallisesta iäk-
käiden hyvinvoinnin edistämistyöstä.
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päivät ja ”zumpit” (matalan kynnyksen keskinäistä sparrausta 
tukevat strukturoidut ja temaattiset etänä toteutetut tapaa-
miset). Näiden rakentamisessa ohjenuorana oli yhteinen visio 
ja hankkeilta saadut toiveet ja palautteet. Tämä osoittautui 
onnistuneeksi toimintatavaksi, sillä verkostopäivillä kaikki 
hankkeet olivat aina edustettuina ja jokainen hanke osallis-
tui keskimäärin 16 zumpeille (2019–2020). Zumpit tarjosivat 
areenan yhteiselle vertaistuelliselle pohtimiselle sekä sisäiselle 
koulutukselle. Zumppien kautta koordinaatio oli yhteydessä 
jokaisen hankkeen työntekijöihin keskimäärin kuukausittain.

Elämänote-ohjelman hankkeisiin pidettiin hankekoh-
taisesti yhteyttä säännöllisesti käymällä niiden luona sekä 
toteuttamalla vierailuja virtuaalisesti koronapandemian vuok-
si. Kutakin hanketta tavattiin noin 10 kertaa, ja tapaamisiin 
osallistui 1–2 työntekijää koordinaatiosta. Tapaamisissa saatiin 
tilannekuva hankkeista ja hanketyöntekijöillä oli mahdolli-
suus reflektoida eri hankevaiheiden kysymyksiä ja ohjelman 
yhteisiä teemoja.

 

2018

• Hankkeiden ja koordinaation työ käynnistyy, elo-syyskuu 2018
• Ensimmäiset yhteydenotot hankkeisiin
• Elämänote-ohjelmalle yhteinen visuaalinen ilme ja esitteet
• Elämänote-verkoston uutiskirje 1/35 ilmestyy
• Seurantakysely hankkeiden tuloksista ja tarpeista, 1/4
• I verkostopäivät Helsingissä
• Ohjelman esittely SOSTE-risteilyllä
• Ensimmäiset koordinaation tekemät hankevierailut

• Laadullinen seurantatutkimus käynnistyy:  
Seurantahaastattelu 1/3 
- haastatteluja yhteensä 86 kpl 14 paikkakunnalla

• Zumpit – virtuaaliset tapaamiset hankkeiden kanssa käynnistyvät
• Elämänote-raadin tapaaminen 1/7
• II verkostopäivät Tampereella
• Seurantahaastattelu 2/3
• Toiset hankevierailut, tarinoiden keruu kirjaan
• III verkostopäivät Helsingissä

2019

2020

• Seurantahaastattelu 3/3
• Pandemia muuttaa toimintasuunnitelmia
• IV verkostopäivät (virtuaalisesti)
• Laadullisen seurantatutkimuksen julkaisu 1/2
• Zemppi-zumpit kuukausittain
• Välitetään ikäihmisten ajatuksia koronasta valta-
kunnan päättäjille

• V verkostopäivät (virtuaalisesti)

• Osallisuus-seminaari yhdessä muiden 
STEA-ohjelmien kanssa

• VI verkostopäivät (virtuaalisesti)
• Webinaarit vaikuttajille, 4 kpl
• Laadullisen seurantatutkimuksen julkaisu 2/2
• Hankekuvaukset ja toimintamallit kirkastuvat
• VII verkostopäivät
• Elämänotematkan koostava kirja
• Päätösseminaari
• VIII verkostopäivät
• Yhteinen tempaus Välittämisen päivänä
• Toimintamalli-webinaarit, 4 kpl
• Hankkeiden päätösseminaareja

2021
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Pandemia vei uuteen maastoon 
Koronapandemia vaikutti merkittävästi hankkeiden toi-
mintaan ja ikäihmisten osallistumisen mahdollisuuksiin. 
Koordinaatio rakensi yhteiselle keskustelulle ja vertaistuen 
jakamiselle uusia kanavia, jotka hankkeet kokivat merkityksel-
lisiksi odottamattomassa tilanteessa. Hankkeiden joustava ja 
innovatiivinen toimintatapa sekä hanketyöntekijöiden syvälli-
nen sitoutuminen todentuivat pandemian aikana. Hankkeissa 
kehitettiin nopeasti uudenlaisia toimintatapoja, joilla tuettiin 
ikäihmisiä uudessa haasteellisessa tilanteessa. Työssä näkyi 
vahva vastuu ikääntyneistä.

Pandemian aikana hankkeiden toiminnan piirissä olevat 
ikäihmiset osallistuivat muun muassa ulkona tapahtuvaan 
toimintaan ja viikoittaisiin puhelinrinkeihin. Hanketyöntekijät 
kävivät suuren määrän yksilöllisiä puhelinkeskusteluja ja mo-
net toiminnan piirissä olevat ikäihmiset ottivat etäopastuksella 
digitaitoja haltuunsa. Hanketyöntekijöiden tukemana käytiin 
videokeskusteluja ja osallistuttiin ryhmätapaamisiin. Kaikille 
digiloikan ottaminen ei ollut mahdollista, heidät tavoitettiin 
puhelimella tai kirjeillä. Näin pyrittiin turvaamaan yhdenvertai-
nen osallistumismahdollisuus.

Matkalla saadut opit jakoon – tuliaisia osallisuudesta
Hanketyön viimeisimpiä pysäkkejä ovat kehittämistyön tulos-
ten levittäminen ja toimintamallien juurruttamisen varmis-
taminen. Koordinaatiossa tarjottiin alusta alkaen koulutusta 
hankkeille toimintatapojen vahvuuksien tunnistamiseksi. 
Lisäksi työpajoissa ja zumpeilla etsittiin tavoitteellisesti juurtu-
mista tukevia tekijöitä. Koordinaatio kokosi hanketyöntekijöil-
tä säännöllisesti tietoa juurtumisen etenemisestä. Hyviä juur-
tumista tukevia käytäntöjä jaettiin ja panostettiin käytännössä 
hyviksi todettujen toimintamallien selkeään sanoittamiseen. 
Hankkeiden toimintamallit löytyvät Elämänote-ohjelman yh-
teisestä sähköisestä julkaisusta sekä Innokylästä. Syksyllä 2021 
toimintamalleista tallennetaan vielä webinaarit.

Verkostopäivien teemat 

 I Verkostoituminen ja Elämänote-teemoihin tutustu-
minen. Yksinäisyys osallisuuden tiellä. 

II  Ikäihminen toimijana. Köyhyys ja osallisuus. 

III  Osallisuus ja vapaaehtoistoiminta.  

IV  Jalanjäljet. Ikääntymisen tulevaisuuden näköalat. 

V  Saavutettavuus on osallisuutta. Kuntayhteistyö 

VI  Osallisuuden ulottuvuudet. Toiminnan juurtuminen. 

VII Ikäihmiset muuttuvassa yhteiskunnassa. 
Opit jakoon!

Zumppien (78 kpl) teemoja mm.

Etsivä vanhustyö 

Ratkaisukeskeisyyden askeleet

Toiminta haja-asutusalueilla 

Vaikuttajaviestintä 

Arvioinnin toteuttaminen

Vapaaehtoisten tukeminen 

Juurruttaminen yhteistyönä 

Matalan kynnyksen toiminta

Ikäteknologiakeskuksen Konstikoppa 

Onnistuneen hankkeen ainesosat

Innokylä
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Yhteistyössä iäkkäiden 
ääntä kuunnellen
Koordinaation toimintamalli
Koordinaation toiminnan kolme peruspilaria olivat: tuki hankkeille, viestintä ja vaikuttaminen 
ohjelman teemoista sekä laadullisen tutkimustiedon tuottaminen ohjelman vaikutuksista. 
Koordinaatiossa tehtiin säännöllistä itsearviointia – miten ja miksi onnistuimme, mikä tuki 
onnistumista ja mitä pitää kehittää edelleen. Erityisesti tavoitteena oli oppia, millaiset tekijät ovat 
hankkeiden tuen ja iäkkäiden osallistujien osallisuuden lisäämisen kannalta keskeisimpiä. Nämä 
kiteytyivät neljään teesiin, joita avataan tässä luvussa.

Yhteinen visio on toiminnan perusta
Hankkeita yhdisti tahto vahvistaa ikäihmisten osallisuutta 
yhteisöissä, tukea heidän toimijuuttaan ja hyvää arkea. Tätä 
yhteistä visiota vahvistettiin jokaisilla verkostopäivillä asian-
tuntijapuheenvuorojen ja työpajojen avulla sekä syventämällä 
yhteistä näkemystä osallisuuden ulottuvuuksista ja siitä, miten 
hankkeiden työ iäkkäiden parissa vahvistaa sitä.

Koordinaatiotyössä oli tärkeää tunnistaa eri hankkeiden 
toiminnan eteneminen ja tukea sitä räätälöidysti sekä pitää 
yhteinen tavoite kirkkaana. Koordinaation käytännön toimin-
tatapoja ohjelman hankkeiden tueksi olivat verkostopäivät, 
hankevierailut ja verkkotapaamiset (”zumpit”) sekä yhteiset 
materiaalit ja koulutukset. Koordinaation taustajärjestöjen 
osaaminen ja aiemmin kehitetyt työkalut vietiin laajemmin 
hankkeiden tueksi esimerkiksi uutiskirjeissä ja koulutuksissa. 
Ohjelmakauden aikana hankkeille järjestettiin viisi räätälöityä 
koulutusta hankekauden taitekohtiin. Koulutuksia pidettiin 
ratkaisukeskeisestä motivoinnista, palvelumuotoilusta, senio-
ritanssista, Innokylän hyödyntämisestä ja hankkeiden toimin-
nan juurruttamisesta.

Verkostopäivien palautteessa puheenvuorojen tuoma 
näköala sai erityistä kiitosta. Hankkeille tarjoutui mahdollisuus 
nähdä itsensä osana laajempaa kokonaisuutta. Hankkeet 
kokivat lisäksi annetun tietosisällön hyödylliseksi työnsä 
kannalta. Laajempaa kuvaa avattiin myös yhteisen kuukau-
sittain ilmestyvän uutiskirjeen avulla. Peräti 80 % hankkeiden 
työntekijöistä kertoi lukevansa sen kokonaan ja kaikki kokivat 
sen hyödylliseksi.

Arvostus, kuuleminen ja kohtaaminen – yhdessä
”Koordinaatio on olemassa hankkeita varten – ja yhdessä 
meillä on laajempi tehtävä.” Jo ensimmäisistä verkostopäivistä 
alkaen tämä ajatus oli koordinaation toiminnan ytimessä. 
Oletusarvo oli koko ajan, että hankkeilla on annettavaa toi-
silleen ja asiantuntijuus on koko ohjelman yhteistä. Hankkei-
den onnistumisista iloittiin yhdessä ja niistä viestittiin muille 
esimerkiksi yhteisessä Facebook-ryhmässä.

Kuuleminen ja myönteinen kohtaaminen syntyvät 
aktiivisesta, kannustavasta ja arvostavasta – jopa uteliaasta 
– säännöllisestä yhteydenpidosta sopivin aikavälein. Kuulemi-

1

2

3

4

Yhteinen visio on toiminnan perusta

Arvostus, kuuleminen ja kohtaaminen – yhdessä 
  
Yhteistyön foorumit ovat vahvat ja systemaattiset 

Iäkkäiden ääni on kaiken lähtökohta
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sen mahdollistama tunnelma rakentui viestimällä hankkeille 
luottamuksesta. Kun koordinaatio toimi hankkeille peilinä, it-
sereflektion paikkana, tämä mahdollisti oivalluksia hanketyön 
solmukohdissa. Yhteydenpidon arvo näkyi paitsi seuranta-
kyselyjen vastauksissa myös siinä, että hankkeilta löytyi aina 
aikaa koordinaation tarjoamille sparrausyhteydenotoille ja pu-
heluille. Hankekohtainen yhteydenpidon frekvenssi 2–4 kertaa 
vuodessa osoittautui sopivaksi. Tällöin pystyttiin palaamaan 
edellisen tapaamisen teemoihin, mutta myös kulkemaan 
rinnalla hankkeen kulloisessakin vaiheessa.

Hankkeiden työtä arvostettiin kuuntelemalla hanketyön-
tekijöiden tarpeita ja suuntaamalla koordinaation toimintaa 
ja esim. koulutustilaisuuksien tarjontaa hankkeilta saatujen 
toiveiden pohjalta. Myös tämä viesti siitä, että koordinaatio 
kulki hankkeiden rinnalla.

 Yhteistyön foorumit ovat vahvat ja systemaattiset
Verkostopäivät kokosivat hankkeet yhteen kahdesti vuodessa. 
Niiden ohjelma rakentui Elämänotteen keskeisten teemojen 
(esimerkiksi osallisuus, syrjäytyminen, mielen hyvinvointi, yksi-
näisyys, juurtumistyö) asiantuntijaluennoista sekä työpajoista, 
joissa syvennyttiin mm. löytävän työn menetelmiin, vaikutta-
mistyöhön, viestintään ja arviointiin. Verkostopäivillä varattiin 
aikaa hankkeiden työntekijöiden dialogille sekä kokemusten 
ja osaamisen jakamiselle, minkä tuloksena syntyi uudenlaisia 
toimintatapoja.

Kaikilla verkostopäivillä annettiin hankkeille mahdollisuus 
tuoda esille toimintaansa. Tärkeää oli lisäksi työpajoissa tapah-
tuva yhteiskehittäminen, jolloin pystyttiin avaamaan hanke-
työn solmuja ja etsimään uusia ratkaisuja. Lisäarvoa ohjelmalle 
on tuottanut kahden asiantutijayhteisön taustatuki. Ikäinsti-
tuutin ja VALLIn tietoa, toimintatapoja, aineistoja ja verkostoja 
on systemaattisesti tarjottu hankkeiden käyttöön – ja niitä on 
myös tuloksekkaasti käytetty.

Keskeistä Elämänote-ohjelmassa oli hankkeiden kiinnostus 
toistensa työtä kohtaan, halu oppia muiden kokemuksista ja 
tehdä konkreettista yhteistyötä. Koordinaation järjestämien 
yhteistyön paikkojen lisäksi kaikki hankkeet olivat tehneet 
ainakin yhden hankkeen kanssa yhteistyötä ja yhteiskehit-
tämistä, useimmat useiden hankekumppaneiden kanssa. 
Koordinaatio on usein toiminut yhteistoimintaan kannustaja-
na vinkkaamalla esim. muissa hankkeissa olevasta erityisosaa-
misesta.

Iäkkäiden ääni on kaiken lähtökohta
Elämänote-ohjelman keskeisin käsite on osallisuus. Toiminnan 
lähtökohta sekä koordinaatiolla että hankkeilla oli se, miten 
iäkkäät itse kuvaavat elämäänsä, siihen liittyviä toiveita, tarpei-
ta ja haasteita.  

Ohjelman osana toteutettu osallisuutta lisäävä tutkimus-
tapa on antanut äänen iäkkäille itselleen ja samalla uuden 
toimintamuodon vapaaehtoisille vertaishaastattelijoille. 
Tutkimuksen tuloksena iäkkäiden näkemykset hankkeissa 
kehitetystä toiminnasta pääsevät esille.

Hankkeissa mukana olevilta iäkkäiltä on tutkimustiedon 
lisäksi kerätty ajatuksia ja toiveita, joita on viestitty eri fooru-
meilla päättäjille. Tämä oli erityisen tärkeää pandemia-aikana, 
jolloin iäkkäiden tilanteesta saatiin vietyä tietoa heidän omalla 
äänellään suoraan päättäjille.

  Ohjelman yhteiseen työhön osallistui Elämänote-raati. 
Raadin ”konsepti” luotiin ohjelmakauden aluksi koordinaation 
työn tarkkailijoiksi ja palautteen antajiksi. Raati toi myös iäk-
käiden äänen koordinaation työn tueksi. Raatilaiset tapasivat 
koordinaatiota säännöllisesti ja olivat mukana yhteisillä ver-
kostopäivillä kuunnellen, keskustellen ja tsempaten hankkeita.

	 Kiitos	paljon	yhteisestä	matkasta	ja	osallistavasta	otteesta.	
Olisi	ollut	aika	lailla	yksinäistä	ilman	teitä.”

”On	ollut	suuri	ilo	olla	osa	Elämänotetta.	Se	on	pitänyt	yllä	intoa	
ja	motivaatiota	erilaisista	haasteista	koostuneena	aikana.”

”Ohjelmaan	kuuluminen	on	tarjonnut	erinomaisia	verkostoitu-
mismahdollisuuksia,	osaamisen	vaihtoa	ja	näkymistä	aivan	eri	
tavalla	kuin	jos	olisimme	olleet	vain	yksittäinen	hanke.”
”Koordinoidut	avustusohjelmat	antavat	paljon	enemmän	kuin	
yksin	toteutetut	hankkeet.	Elämänote-ohjelma	on	onnistunut	
pitämään	lankoja	käsissään	koronasta	huolimatta.”	

”
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4  Hanketyöntekijöiltä
•   sanoitetaan yhteisiä teemoja ja yhteis-

kehitetään toimintatapoja
•   hanketyötä esille blogeina, tarinoina ja 

 uutisina

5  Hankkeiden toimintaan osallistuvilta
•   eläkeikäiset vapaaehtoiset haastattelevat 

osallistujia

6  Päättäjille
•   hankkeiden viestejä viedään eri tasoille 

toimiville päättäjille

..ja kerää tietoa

Vierailtu & zoomailtu 248 kertaa
Arvioinnin ja viestinnän tukea 20 hankkeille
23 blogia, 34 tarinaa ja paljon uutisia

Kysytty hankkeilta 4 kertaa + verkostopäivien jälkeen
Kerätään työpajoissa yhteistä sanoitusta
Elämänote-Raati kokoontunut 7 kertaa

1 4

2

63

8 verkostopäivät
78 Zumpeilla 581 osallistujaa

Viestejä viety koordinaation taustajärjestöjen 
avulla mm.
• Ministeriöihin
• Oikeusasiamiehen Ihmisoikeuskeskukselle
• Digiarkeen neuvottelukunnalle
• Valtakunnallisille vanhusneuvostopäiville

Räätälöityjä koulutuksia (5)
Ikäinstituutin ja VALLIn yleiset koulutukset 
Uutiskirjeitä tuotettu 35 kertaa
Vaikuttajaviestintämateriaalia (2kpl)

5 26 vapaaehtoista perehdytetty
86  haastattelua toteutettu

   

1  Yksilöllisesti
•   toiminnan reflektointi (vierailut, videopuhelut)
•   arviointiin ja viestintään tuki
•   hanketyötä esille blogeina, tarinoina ja uutisina

2  Keskinäisellä verkottamisella
•   kaksi kertaa vuodessa verkostopäivät
•   teemoitetut pienryhmäkeskustelut etäyhteydellä

3  Tarjoamalla koulutusta ja tietoa
•   räätälöityjä koulutuskokonaisuuksia
•   mahdollisuus osallistua ohjelmaa koordinoivien 

tahojen yleisiin koulutuksiin
•   sisäisellä uutiskirjeellä ohjataan työtä tukevan 

lisätiedon lähteille

Koordinaatio tukee hankkeita..
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Minkälaisena olette kokeneet osallistumisen  
Elämänote-raatiin?

Marja-Leena: Olen osallistunut aktiivisesti koulutuksiin ja 
saanut uusinta tutkittua tietoa esimerkiksi ikäihmisten erilai-
sista tuen tarpeista ja niihin vastaamisesta. Raatilaisena koen 
tiedon jakamisen olevan myös minun vastuullani.

Maija: Olen ollut onnellinen, kun näin iäkkäänä olen saanut 
olla mukana ja tuoda mielipiteitäni esiin. En tiedä, onko niitä 
kuunneltu, mutta varmasti joku asia on voinut jäädä elämään 
– ainakin toivon niin.

Erkki: Kyllä tämä aika on kasvattanut ja opettanut minua pal-
jon. On ollut mukava seurata nuorten ihmisten intoa hoitaa 
ja parantaa meidän ikäihmisten arkea. Olen tuntenut itseni 
aika etuoikeutetuksi, kun olen saanut olla mukana yhteisissä 
tapahtumissa.

Marita: Olen kokenut osallistumiseni raatiin mielenkiintoisena 
ja uusia näkökulmia avaavana.

Kari: Raati on pystynyt antamaan työikäisille kokemusasian-
tuntijuutta, näkökulmia kohderyhmän tuntemukseen. Hank-
keiden työtä ja onnistumisia pitäisi tutkailla myös kriittisesti, 
olen edustanut tätä asennetta raadissa.

Kokemusasiantuntijat 
ohjelman tukena
Elämänote-raadin esittely

Elämänote-ohjelman koordinaatiolle antoi ohjelmakauden ajan neuvoja 
ja näkemyksiä viidestä iäkkäästä koostunut Elämänote-raati. Näillä sivuil-
la raatilaiset esittelevät itsensä ja kertovat näkemyksiään ohjelmasta.

Mikä on mielestänne Elämänote-ohjelman ja  
sen hankkeiden tärkein anti iäkkäille?

Marja-Leena: Hankkeissa on parannettu ikäihmisten taitoja ja 
välitetty tietoa asioista, joiden vuoksi elämänhallinta voi heike-
tä. Työn tulokset palvelevat koko Suomea verkostomaisuuden 
ja uusiin tutkimuksiin perustuvan tiedon jakamisen ansiosta.

Maija: Kaikki hankkeet tuovat monipuolisesti esiin iäkkäiden 
asioita ja niitä epäkohtia, mistä ei yleensä puhuta. Hankkeiden 
vetäjät ovat ottaneet sydämen asiaksi hankkeiden eteenpäin 
viemisen.

Erkki: On saatu ikäihmiset tietämään oikeutensa ja päättäjät 
sekä viranhaltijat tuntemaan ja ymmärtämään ikäihmisten 
haasteet ja tarpeet. Elämänote -ohjelma on saanut paljon 
hyvää aikaan.

Marita: Tärkein anti on yksinäisten iäkkäiden tavoittaminen ja 
vetäminen mukaan aktiiviseen toimintaan.

Kari: Ohjelman rakenne on ollut hyvä; ohjausryhmä, raati, 
koordinaatio ja hankkeet. Hankkeiden vetäjät ovat olleet 
innostuneita ja ainakin hetkellisesti on tavoitettu ihmisiä. 
Mutta mitä jää pysyvästi ohjelman jälkeen vaikeassa asemassa 
oleville ihmisille?
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Elämänote-raadin jäsenet

Marja-Leena Timonen (73), Oulu. Työelämässä 
44 vuotta , josta vanhustyössä 37 vuotta. Harras-
tukset: vapaaehtoistyö, kuntosali, hölkkä, hiihto, 
metsänhoitotyöt, marjastus ja opiskelusta innos-
tuminen yhä uudestaan.

Marita Riihinen (73), Kerava. Alempi oikeustutkin-
to, eläkkeellä tulliylitarkastajan virasta. Mukana 
monissa yhdistyksissä, mm. SPR:n Keravan osas-
ton hallituksessa, koulutettuna vapaaehtoisena 
Talkoorenkaassa.

Maija Jaakkola-Angervuori (82), Vehmaa. 
Elämän työ maatalon emäntänä, nykyään 
matkailu yrittäjä lapsuuden kodissa Järppilän 
kartanossa. Vehmaan kunnallispolitiikassa mu-
kana 50 vuotta. Motto: ”Elämä on sitä, miltä sen 
haluaa näyttävän.”

Erkki Poikolainen (70), Jyväskylä. Elämäntyö 
sähkömiehenä Schaumanin tehtaalla. Eläkkeellä 
mukana mm. Keski-Suomen näkövammaisissa, 
Avaran asukastoimikunnassa ja yhteistoiminnan 
johtokunnassa sekä eläkeläisvetäjänä sähköalan 
ammattiosastossa. Motto: ”Ole positiivinen. Nauti 
elämästä, huonomminkin voisi olla.”

Kari Itkonen (65), Tampere. Huutavan ääni erä-
maassa, savolainen vastarannan kiiski. Vetänyt 
12 vuotta työllisyydenedistämisprojekteja. 
Tampereen vanhusneuvoston jäsen, mukana 
ikäihmisten köyhyyden ja syrjäytymisen vähen-
tämisen hankkeissa. Motto: ”Kuin nuppineulan 
kärki, on joka miehen, naisen, kyvyt, taidot, 
järki. Kunhan vain sen tyynyn saisi, johon neula 
uppoaisi!”

Mitä terveisiä ja vinkkejä haluaisit antaa tuleville iäkkäiden 
osallisuutta edistäville hankkeille?

Marja-Leena: Toivon, että iäkkäiden moninaisuus ja tarpeiden 
kirjo näkyisi enemmän, eikä ikäihmisiä nähtäisi vain objektei-
na. Iäkkäiden osallisuutta ja hyvinvointia edistäisi myös esi-
merkiksi mahdollisuus tavoitteelliseen opiskeluun. Yksinäisyys 
ja toimettomuus lisäävät dementoivia oireita.

Maija: Tehkää kaikki voitavanne, että teidän hyvät hankkeen-
ne jäävät elämään ja niistä on hyötyä niille ihmisille, joille 
olette hanketta tehneet. Käyttäkää kaikkia kanavia hyödyksi, 
kun levitätte niistä tietoa.

Erkki: Tärkeintä on ottaa jokainen huomioon omana itsenään. 
Aikaa pitäisi löytyä jokaisen kohtaamiseen. On tärkeää saada 
toinen luottamaan ja tuntemaan itsensä yhteiskuntaan kuulu-
vaksi täysivaltaiseksi jäseneksi.

Marita: Teette upeaa työtä! Jatkamista ja jaksamista!

Kari: Hankesuunnitelma pitää tehdä asiakaslähtöisesti, todel-
lisen tarpeen mukaan. Tulee rakentaa siltoja kuntiin ja muihin 
hankkeisiin sekä tukea järjestöjä, jotka jo tavoittavat ihmisiä. 
Tehdään pitkäjänteistä työtä.
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Iäkkäiden ääni kuuluviin
Kokemus kuulumisesta, nähdyksi tulemisesta ja omien ajatus-
ten merkityksestä rakentavat hyvää arkea. Elämänote keräsi ja 
kuunteli sekä hanke- että ohjelmatasolla iäkkäiden ajatuksia ja 
toiveita. Näitä vietiin systemaattisesti eteenpäin eri foorumeil-
le, joista iäkkäiden oma ääni puuttui tai oli heikko. 

Iäkkäistä koottu Elämänote-Raati toi iäkkäiden näkö-
kulman myös ohjelmatason työhön sekä toimi samalla 
peilinä hankkeille. Raati osallistui kaikille paitsi ensimmäisille 
verkosto päiville, ja heidän antamansa palaute toi hankkei-
den työn arvon näkyväksi. Raati toi myös iäkkäiden äänen eri 
puolilta Suomea ja erilaisista hankkeista koordinaation työhön 
sekä teki ehdotuksia hankkeiden työn kehittämiseksi.

 
Verkostotyöllä uusia kumppanuuksia
Uusien kumppanuuksien ja yhteistyösuhteiden syntyyn 
tarvitaan ideoiden ja ihmisten törmäyttämistä sekä toisiinsa 
tutustuttamista. Nämä toteutuivat ohjelmassa kolmen tekijän 
ansiosta. 1. Verkostopäiville osallistuivat kaikki hankkeet ja 
ohjelmaan oli rakennettu alustoja tutustumiselle ja synergian 
löytymiselle. 2. Matalan kynnyksen virtuaaliset teemalliset 

Osallisuutta ohjelmatyöllä 
Keskeiset tulokset ja viestit 

Elämänote-ohjelman hankkeissa eri puolella Suomea työskennelleet 
yli viisikymmentä ammattilaista etsivät ja löysivät keinoja vaikuttaa 
iäkkäiden osallisuuteen, elämänhallintaan ja hyvään arkeen. Keskei-
set opit ja viestit tiivistyivät neljän otsikon alle: iäkkäiden ääni kuulu-
viin, verkostotyöllä uusia kumppanuuksia, osallisuuden sanoitus ja 
päättäjille työkaluja. 

tapaamiset, zumpit, toivat näkyväksi hankkeiden työn ja 
yhteistyön paikat. 3. Ohjelmassa käytettiin paljon resursseja 
hankkeiden työn seuraamiseen. Tämä mahdollisti vinkki-
pankkina toimimisen ja toimijoiden yhteen saattamisen, 
uusien polkujen avaamisen sekä tiedon ja työkalujen välittä-
misen hankkeille heidän työnsä tueksi.

 
Osallisuuden sanoitus
Laaja ohjelma loi edellytyksiä ja mahdollisuuksia kuulla tavan-
omaista hankalammassa tilanteessa olevia ikääntyneitä, jotka 
helposti muuten jäävät kuulematta. Iäkkäitä haastattelemalla 
saatiin uutta sanoitusta osallisuuden mahdollistajille ja esteille 
(kts. tutkimusluku). Sanoituksen lisäksi tutkimukseen osallistu-
neet iäkkäät kertoivat, että myös itse prosessi – haastattelemi-
nen tai haastatelluksi tuleminen ja mahdollisuus puhua oman 
elämän merkityksistä ja kokemuksista – oli monelle voimaan-
nuttava ja merkityksellisyyttä tuova kokemus. Olisi tärkeää 
luoda rakenteita, joissa iäkkäät itse saavat puhua ja pääsevät 
vaikuttamaan heitä koskeviin asioihin. Elämänote-ohjelmassa 
työstettiin systemaattisesti yhteistä ymmärrystä osallisuudesta 
ja siitä, kuinka hankkeissa voidaan osallisuutta vahvistaa.
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Päättäjille työkaluja
Yhteinen visio on luonut perustan vahvalle vaikuttamistyölle. 
Yhdessä kahdenkymmenen hankkeen kanssa koottiin tietoa 
ikäihmisten osallisuuden lisäämisestä ja sen toteuttamisen 
välineistä kansanedustajille, ministeriöiden työryhmiin sekä 
kunnallisille päättäjille. Lisäksi hankkeissa mukana olevilta 
iäkkäiltä kerätty ajatuksia ja toiveita, joita on viestitty eri fooru-
meilla päättäjille. Tämä oli erityisen tärkeää pandemia-aikana, 
jolloin iäkkäiden tilanteesta saatiin vietyä tietoa heidän omalla 
äänellään erilaisille päätöksenteon foorumeille.

Koordinaatiosta vastaavien Ikäinstituutin ja VALLIn johto 
vei Elämänote-ohjelman tuottamaa tietoa iäkkäiden osallisuu-
den mahdollistajista sekä hankkeiden tekemästä työstä usei-
siin kansallisiin avainpaikkoihin (mm. ministeriöt, Eduskunnan 
IKÄ-verkosto, erilaiset neuvottelukunnat). Lisäksi koordinaatio 
yhdessä hankkeiden kanssa järjesti viisi alueellista webinaaria, 
jotka tavoittivat noin 200 paikallista vaikuttajaa. Koordinaation 
tarjoamat vaikuttamistyön koulutukset ja materiaalit tukivat 
hankkeita osallisuusviestien välittämisessä heidän omissa 
kanavissaan. 

 

Yhteistyö järjestöjen kanssa tuottaa iäkkäille asukkaille hyvinvointia ja kunnille taloushyötyjä.
Järjestöillä on erityisosaamista ja edullista toimintaa, joka täydentää kuntien ja paikallisten 
yritysten palvelutarjontaa iäkkäille. Yhteistyö järjestöjen kanssa on kunnille kustannustehokas 
tapa edistää ikääntyneiden hyvinvointia ja terveyttä.

Ikäihmiset aktiivisina, osallisina toimijoina ovat yhteiskunnan voimavara.
Iäkkäät tulisi nähdä yksilöinä ja yhteiskunnan voimavarana sen sijaan, että heidät nähdään yhte-
näisenä, pelkkiä kustannuksia tuottavana joukkona. Iäkkäät ovat usein aktiivisia toimijoita paitsi 
lähisuhteissaan, myös vapaaehtoistyössä.

Yhteisölliset kohtaamispaikat ovat välttämättömiä syrjäytymisen ehkäisemiseksi.
Kuntien tulee aktiivisesti kartoittaa vapaita tiloja ja tarjota niitä järjestöjen käyttöön matalan 
kynnyksen kohtaamispaikoiksi. Järjestöjen toiminnan saavutettavuus edellyttää tukea kuljetus-
ten järjestämiseksi, erityisesti haja-asutusalueilla.

Poliittisille päättäjille kiteytettiin hankkeiden nimeämien tarpeiden ja 
tutkimustiedon pohjalta kolme ydinviestiä:
 

1

2

3
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	No	mähän	olin	tietysti	kauheen	mielissäni,	
että	mun	mielipiteitäni	arvostetaan.	Jos-
sain.	Kun	mä	en	oo	sitä	tuonu	esiin	kos-
kaan.	Ja	että	vanhana	tulee	tämmönen,	
että	multa	kysytään,	että	kuinka	vanhuk-
set	eläis,	että	ne	eläis	hyvin.

Osana Elämänote-ohjelman arviointia tehtiin laadullinen 
seurantatutkimus, joka toteutettiin haastattelemalla 
Elämänote-hankkeisiin osallistuvia iäkkäitä. Haastatteluil-
la selvitettiin, mikä tukee kotona asumista ja osallisuutta, 
ja mikä merkitys hankkeiden toimintaan osallistumisella 
on. Lisäksi saimme tietoa iäkkäiden ihmisten näkemyk-
sistä, kokemuksista ja toiveista liittyen osallisuuden 
teemoihin. Kehitimme samalla uutta, osallistavaa kans-
satutkimuksen mallia, jossa iäkkäät haastattelevat toisia 
iäkkäitä. 

Elämänote-tutkimuksessa tavoitteena oli selvittää, 
mikä tukee iäkkäiden kotona asumista ja osallisuutta, 
ja mikä rooli Elämänote-ohjelman hankkeiden toimin-
toihin osallistumisella on haastateltavien elämässä. 
Osallisuuden ytimessä on yhteenkuuluvuuteen perus-
tuva yksilöllinen kokemus siitä, että on merkityksellinen 
osa yhteisöä.  Koska haimme myös ratkaisuja osallisuu-
den vahvistamiseen, käsittelimme lisäksi osallisuuteen 
vaikuttavia rakenteellisia tekijöitä. Loimme osallisuuden 
viitekehyksen THL:n työn pohjalta (viite 1). Sitä kuvaa 
”osallisuusapila”, nelikenttä, joka havainnollistaa sitä, että 
osallisuus on yhteyttä hyvinvoinnin lähteisiin. Kuvio 
on työstetty yhteistyössä Elämänote-hanketyöntekijöi-
den kanssa. Mitä isommalla ja tummemmalla sana on 
kuviossa, sitä useampi hanke piti sitä keskeisenä omassa 
hankkeessa, kun heitä pyydettiin valitsemaan tärkeim-
mät kolme-neljä käsitettä nelikentän edellisestä versi-
osta, joka kuvasi osallisuutta yleisemmällä tasolla (viite 2).  

 

Osallisuuden jäljillä 
Elämänote-tutkimus

Haastatteluiden teemat ja menetelmä
 Haastattelun metodi on keskusteleva, ja se nojaa teemahaas-
tattelun ja kerronnallisen haastattelun perinteisiin. Nelikentän 
ja tutkimuksen tavoitteiden pohjalta rakensimme tutkimus-
haastattelujen kysymykset. Ensimmäisessä haastattelussa oli 
viisi teemaa: arki ja ”hankkeeseen” osallistuminen, elämän 
tärkeät asiat, kotiseutu ja kodin merkitykset, mukaan lukien 
naapurusto, pärjääminen ja hankaluudet sekä elämäntaidot 
ja vahvuudet. Näiden alla on esimerkkikysymyksiä, mutta 
haastattelijalla on vapaus kysyä teemoista itselle parhaiten 
sopivalla tavalla tai muokata kysymyksiä omaan suuhun sopi-
vaksi. Toisessa haastattelussa teemoina olivat eletty elämä ja 
elämänkulku, osallistuminen ja vaikutusmahdollisuudet sekä 
tulevaisuuden toiveet omalle elämälle. Haastattelun lopuksi 
kysytään, miltä haastattelu on tuntunut ja haluaako haasta-

Osallisuus 
Elämänote 

-ohjelmassa

Osallisuus on yhteyttä hyvinvoinnin lähteisiin

AINEETTOMAT

AINEELLISET

OMAT YHTEISET

Fyysinen ja 
henkinen terveys

Yhteiset tilat

Kulttuuri

Merkitys
Mielen hyvinvointi

Osaaminen
Tiedot
Taidot

Vahvuudet
Elämänhallinta

Merkityksellinen 
lähiyhteisö

Tarpeellisuuden 
tunne

Kohtaamiset
Luottamus

Kuulluksi tuleminen
Vaikuttaminen

Kuuluminen 
(ryhmään/yhteisöön)

Yhdessä tekeminen 
ja oleminen

Turvallisuus

Osallisuus on yhteyttä hyvinvoinnin lähteisiin
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teltava tuoda esiin vielä asioita, joita pitää tärkeänä. Kolman-
nessa seurantahaastattelussa teemoina olivat elämäntilanne, 
osallistuminen Elämänote-hankkeeseen ja sen merkitys, viestit 
päättäjille ja vahvuudet.

 Tutkimuksessa erityistä on myös sen menetelmä. Iäkkäitä 
koskevassa tutkimuksessa tutkimuksen tekijät ovat yleensä 
nuorempia ja edustavat eri sukupolvea. Tämä voi olla tulos-
ten kannalta merkittävää erityisesti haastattelututkimuksissa, 
joissa sosiaalisella vuorovaikutuksella on keskeinen rooli. 
Elämänote-tutkimuksessa kehitimme uudenlaisen kanssatut-
kimuksen mallin, jossa vapaaehtoiset iäkkäät toimivat haastat-
telijoina. Tutkimusprosessi on kuvattu tämän luvun lopussa. 

 Menetelmää kehitettiin yhdessä vapaaehtoisten iäkkäiden 
ryhmän kanssa esitutkimusvaiheessa pääkaupunkiseudulla 
tammikuussa 2019. Testasimme käytäntöjä, kuten kutsujen 
toimivuutta, haastattelijoiden perehdytystä ja haastattelu-
teemojen ja kysymysten soveltuvuutta sekä haastattelupro-
sessin sujumista. Tämän jälkeen laajensimme tutkimuksen 
eri puolille Suomea, missä Elämänote-hankkeet toimivat. 
Haastattelijoille järjestettiin alueelliset perehdytykset.

Yhteensä mukana oli 26 kanssatutkijaa (haastattelijaa) ja 
33 haastateltavaa. Tutkimusmallin mukaisesti yksi haastattelija 
haastatteli yhtä haastateltavaa kolme kertaa, muutama haas-
tattelija haastatteli useampaa ihmistä. Joitakin peruutuksia ja 
esteitä haastatteluille tuli, pääasiassa sairastumiseen tai koro-
naan liittyen. Suurin osa suunnitelluista haastatteluista saatiin 
kuitenkin tehtyä ja yhteensä haastatteluja tehtiin 87. Kanssa-
tutkijoiden keski-ikä oli 70 vuotta, haastateltavien puolestaan 
75 vuotta. Enemmistö oli naisia: kanssatutkijoista miehiä oli 
30 %, haastateltavista 24 %. Useimmat haastateltavista olivat 
mukana jossain Elämänote-ohjelman ryhmätoiminnassa. 
Muutama haastatelluista osallistui hankkeen järjestämään 
 yksittäiseen tapahtumaan tai tilaisuuteen tai sai yksilöllisem-
pää apua arkeensa. 

 
Tuloksia

Arjen osallisuutta tukevat elementit 		
	Ulko-oven	ovipumppu	voi	olla	aika	raskas,	
et	se	vetää	pakkasella	sen	kunnolla	kii.	Niil	
on	ikäihmisillä	huonot	käsivoimat	[...]	Ne	on	
pieniä	asioita	kuiteskin,	mutta	sitten	jos	on	
hankaluutta	liikkumisen	kans,	niin	ne	on	isoja	
asioita.	
 

Laadullisen seurantatutkimuksen 
toteutus kanssatutkimuksena

Suunnittelu  
• työnjako, resursointi, yhteistyökumppaneiden rooli, 
aikataulutus 

• asetetaan tavoitteet, muotoillaan sen mukaan haas-
tattelun teemat ja kysymykset  

Osallistujien kutsuminen mukaan   
• haastattelijat  
• haastateltavat  

Perehdytys haastattelijoille (4-5h)  
• tutustuminen, tavoitteet, suostumus, haastattelijan 
tehtävät (haastattelun tekeminen), haastattelun 
teemat, äänittimen käytön harjoittelu, ensimmäisen 
haastattelun sopiminen  

1. haastattelu
(1-2 viikon sisällä perehdytyksestä)  
• haastattelun lopuksi haastattelija ja haastateltava 
sopivat ajan toiseen haastatteluun noin kahden viikon 
päähän  

Reflektio haastattelijoille
(2-3 viikon sisällä perhdytyksestä, 3h)  
• kokemukset ensimmäisestä haastattelusta 
• perehdytys toisen haastattelun teemoihin 

2. haastattelu 
• haastattelun lopuksi sovitaan alustavasti kolmannesta 
haastattelusta 

Reflektio 2. haastattelusta haastattelijoille  
• lähitapaamisena tai pienryhmissä zoom-video-
puheluna tai puhelimitse (1h)  

Perehdytys 3. haastatteluun haastattelijoille 
(noin 10 kuukauden kuluttua, 3h)  
• kerrataan äänittimen käyttö ja haastattelun käytännöt 
• perehdytys kolmannen haastattelun teemoihin 

3. haastattelu 

Lopputapaaminen (2-3h) 
• kokemukset kolmannesta haastattelusta 
• reflektio ja palaute koko prosessista 

 

Aineiston analyysi ja käsittely, raportointi 
• litterointi ja analyysi sitä mukaa kun aineistoa saadaan 
• raportointi ja tulosten julkaisu ja tiedottaminen tar-
koituksenmukaisesti, myös osallistujille
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Elämänote-tutkimuksessa tuotiin esiin ikääntyneiden oma 
ääni ja tehtiin näkyväksi arjen osallisuutta tukevia elementtejä. 
Tulokset vahvistavat ikäystävällisyyttä ja osallisuutta koskevaa 
aiempaa tutkimustietoa. Esteetön, viihtyisä ja sosiaalisuut-
ta tukeva asuinympäristö on lähtökohta toimivalle arjelle. 
Toimivat lähipalvelut ja tieto siitä, mistä saa apua tarvittaessa, 
merkitsevät paljon ja tuovat myös turvallisuuden tunnetta. 

	Varmaan	moni	ikäihminen	ei	tiiä	esimerkiks,	
että	vois	hakkee	jotaki	kotiapuu.	Siivoomis-
seen	tai	ulkoiluttamisseen	tai	ittensä	muuten	
piristämiseen	[...]	
Haastattelija:	”Ja	varmasti	sit	semmonen,	
kenel	on	oikeen	pieni	eläke,	niin	ne	jää	mie-
lellään	syrjään,	et	ne	ei	uskalla	mennä	pyytä-
mään	ollenkaan	mittään.	
Haastateltava:	Nii,	sepä	se.	[...]	monellaki	var-
masti	on	se	vaikeus,	että	kun	ei	tiiä	mistä	vois	
mitäki	hakkee	ja	mihinkä	olis	oikeus.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden saavutettavuus on tärkeä 
osallisuuden vahvistaja, ja maksupolitiikka ja digitalisaatio ovat 
saavutettavuuden kannalta avainasemassa. Ikääntyneiden elä-
mänhallinnan ja kotona asumisen kannalta omaiset ja muut 
läheiset ovat tärkeitä. Useimmissa ihmissuhteissa vastavuo-
roisuus on keskeistä, ja ikääntyneiden panos lähisuhteissaan 
ja yhteisöissään ansaitsisi lisää huomiota. Pitkä ikä on myös 
voimavara ja vahvuus.

 Myös digitaalisuus nousi esiin merkittävänä osallisuuteen 
vaikuttavana tekijänä, vaikka suurin osa haastatteluista tehtiin 
ennen koronapandemiaa. Osa ikääntyneistä käyttää lukuisia 
digivälineitä ja internetiä ongelmitta arjessaan, mutta aihee-
seen liittyy myös paljon haasteita ja hankaluuksia. Palvelui-
hin pääsy voi vaikeutua ja jatkuvat muutokset digitaalisissa 
järjestelmissä aiheuttavat epävarmuutta. Moni haastateltavista 
oli pitkälti läheistensä varassa siinä, että joku muu hoiti heidän 
asioitaan verkon kautta tai auttoi laitteiden käytössä.

Myös ikääntyneiden ihmisten moninaisuus, voimavarat ja 
vastavuoroiset suhteet tulivat esiin haastatteluissa. Kasvavat 
avuntarpeet eivät tarkoita sitä, etteikö ihmisillä olisi myös 
annettavaa sekä lähisuhteissaan että laajemmin yhteisöissään 
ja yhteiskunnassa. Vaikka tietyt perusasiat ovat kaikille tärkeitä, 
ovat iäkkäiden ihmisten resurssit, kiinnostuksen kohteet, asen-
teet ja elämäntilanteet samalla lailla kirjavia kuin muissakin 
ikäluokissa. Osataanko ikääntyneitä ihmisiä ajatella riittävästi 
myös aktiivisina tekijöinä, antavana osapuolena, pääseekö 
heidän potentiaalinsa yhteiskunnassa ja yhteisöissä esiin?

	Ei	se,	et	mä	oon	liikuntarajoitteinen,	tee	siinä,	
et	mä	en	pystyis	menee	jonku	ihmisen	luokse	
kahville.	Tai	saada	mahdollisesti	se	ihminen	
tulee	ulos	sieltä.	Mut	ykskää	ei	oo	napannu.	
Kukaan	ei	oo	minuu	tarvinnu.	Et	se	on	sem-
monen,	joka	pitäis	kääntää	vähän	näiden	
rekrytoijienkin	ajatusmaailmaa,	että	vaikka	
sillä	ihmisellä	itsellä	olis	joku	tämmönen...	Hi-
daste,	tai	rasite,	mikskä	sitä	sanois...	Niin	voi	
sillä	kuitenkin	olla	paljon	muita	asioita,	mitä	
se	vois	tehdä.
 

 Motivaatio osallistua 	
Olen	monesti	kokenut	sen,	että	on	niin	kau-
hee	kipu	jaloissa	ja	käsissä,	ja	ovikello	soi	ja	
tullaankin	sitten	näistä	jostakin,	eksä	jaksa	
lähtee?	Ja	minä	sanon,	että	kuule,	kivut	jää	
tänne.	Siitä	se	alkaa,	se	on	erittäin	-	särky-
lääke	on	hyvä,	mutta	tällaisen	ihmisen,	joka	
antaa	ajastaan	meille,	ihania	ihmisiä.

Elämänote-tutkimus tuotti tietoa motivaatiosta ja tarpeesta 
osallistua Elämänote-ohjelman kaltaiseen järjestötoimintaan. 
Usein tarve toiminnalle liittyy muuttuneeseen elämäntilantee-
seen, ja näitä muutoksia ikä tuo tyypillisesti tullessaan. Joilla-
kin osallistuminen on jatkumoa aiemmalle aktiiviselle elämälle 
ja sitä tukee sosiaalinen persoonallisuus. Toiset eivät aiemmin 
olleet osallistuneet järjestöjen toimintaan, mutta elämänkulku 
ja esimerkiksi ihmissuhteiden muutokset toivat esiin kiinnos-
tuksen ja tarpeen osallistua.  

 Järjestöjen vahvuutena on tarjota maksuttomasti ja 
matalalla kynnyksellä paikkoja ja tilaisuuksia yhdessäoloon 
sekä mahdollisuuksia saada tietoja, taitoja ja tukea erilaisiin, 
vaikeisiinkin tilanteisiin. Yksilöllinen kohtaaminen nousi kes-
keiseen rooliin erityisesti, kun toimintaan mukaan tavoitellaan 
haasteellisessa elämäntilanteessa olevia ja ihmisiä, jotka eivät 
aiemmin ole järjestötoimintaan osallistuneet. 

 Osallistumisen kynnystä madaltavat toiminnan maksutto-
muus, kutsuva ilmapiiri, helppo saavutettavuus ja toiminnan 
erilaiset mielekkäät sisällöt. Tärkeä osallistumisen motivoija on 
kuitenkin usein toinen ihminen. Ei siis riitä, että järjestetään 
toimintaa ja tiedotetaan siitä, toisille vasta henkilökohtainen 
pyyntö tuo tunteen, että on tervetullut mukaan.
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Osallistumisen merkitykset

	Voi	kuinka	tyhmää	olla	yksistään	kotona,	kun	
voi	olla	tämmösessä	porukassakin.

Osallisuuden ulottuvuuksien vahvistamisessa Elämänote- 
hanketoiminnassa korostuvat aineettomat tekijät. Yhdessä 
tekeminen ja oleminen tuottaa kuulumisen ja merkityksen 
tunnetta. Arvostava kohtaaminen osallistujien kesken ja am-
mattilaisten osaaminen ryhmänvetäjinä sekä heidän osaami-
sensa eri aihealueilla tukevat arjen sujumista ja hyvinvointia. 
Osallistumisen kautta vahvistuivat omat aineettomat hyvin-
voinnin lähteet kuten merkityksen ja tarkoituksen kokemus. 
Osallistujat saivat lisäksi erilaisia tietoja ja taitoja ja pääsivät 
myös käyttämään ja jakamaan omaa osaamistaan ja resursse-
jaan. Nämä eri tekijät ruokkivat toisiaan.  

Aineellisia, yhteisiä hyvinvoinnin lähteitä järjestötoimin-
nassa ovat esteettömät ja saavutettavat tilat ja toiminnan 
vetäjän tekemä työ. Esiin nousi myös toiminnan jatkuvuuden 
turvaamisen ja pitkäjänteisyyden tärkeys. Osallistujien omista 
aineellisista hyvinvoinnin lähteistä terveys ja toimintakyky liit-
tyivät Elämänote-toimintaan osallistumiseen kahdella tavalla: 
toiminta tuki toimintakyvyn ylläpitoa esimerkiksi vahvista-
malla liikuntatottumuksia, mutta toisaalta ongelmat toimin-
takyvyssä vaikuttivat myös siihen, miten yleensä pystytään 
osallistumaan. 

	Jokainenhan	tästä	vois	lähtee	itse	kävele-
mään,	mut	siinä	tulee	just	se,	että	se	on	muka-
vampi	yhdessä	tehdä,	ja	sun	tulee	lähdettyä	
sillon.	Et	se	on	todella	hyvä	kyllä.

Elämänote-tutkimuksen haastateltavat olivat kirjava ja mo-
ninainen joukko. Haastatelluissa oli mukana niitä, jotka eivät 
lopulta välttämättä osallistuneet toimintaan kuin kerran tai 
toiminnan merkitys jäi heidän elämässään seuratulla ajanjak-
solla vähäiseksi. Toisaalta tieto osallistumismahdollisuuksista ja 
avoimuus sille, että toisessa elämänvaiheessa osallistuminen 
voisi olla merkityksellisempää, tuli myös osan kohdalla esiin. 
Haastatelluissa oli myös sellaisia, joille osallistuminen oli hyvin 
tärkeää ja merkitsevää, esimerkiksi vertaisten kohtaamisen 
kautta tai aktiivisemman toiminnan areenana, sekä heitä, joille 
osallistuminen oli jopa käänteentekevää ja henkistä kasvua 
ruokkivaa.

	Nii	en	mä	ois	uskonu	et	mul	on	enää	mittään.	
Mä	luulin	et	se	on	tässä	ja	nyt,	ja	nyt	aukes	se	
niinku	uusi	polku.	
 

Kaikille oli tärkeää sosiaalisuus, toisten kanssa yhdessä olemi-
nen ja tekeminen. Joillakin osallistuminen lisäsi aktiivisuutta 
elämässä muutoinkin.

	Osallisuus	yhteisöllisyys,	et	se	on	hurjan	
tärkeätä	tälle,	saadaan	ikäihmiset	mukaan	
näihin	toimintoihin.	Mä	oon	kokenu	sen	
todella,	sanotaanko	voimaannuttavana.	Se	
on	poikinu	kyllä	tää	[hanketoiminta]	sen,	että	
mä	oon	menny	kovasti	mukaan	[muihinkin	
toimintoihin].

Osallisuus syntyy myönteisistä kohtaamisista ja Elämänote-toi-
minta tarjosi tähän mahdollisuuksia.  Joissakin tapauksissa 
keskeistä oli vertaistuki haastavassa elämäntilanteessa, joilla-
kin korostui mahdollisuus olla toiminnassa mukana eri tavoin, 
omien tarpeiden ja oman persoonan mukaisesti. Toisille 
aktiivinen vaikuttaminen oli tärkeää, kun toiset halusivat olla 
vain mukana.

Elämänote-toiminnan merkitykseen seuratulla ajanjaksolla 
vaikuttivat osallistujien persoonat, elämäntilanteet ja elä-
mänkulun vaiheet, erityisesti sosiaaliset suhteet ja muutokset 
niissä. Myös aiempi suhde järjestötoimintaan osallistumiseen 
näkyi siinä, millainen merkitys ja vaikutus osallistumisella oli.  

Tutkimuksen toteutuksesta ja tuloksista on saatavissa 
lisätietoa sivulta: www.ikainstituutti.fi/elamanote/osallisuus-
tutkimus/

Viitteet 
1) Isola, A-M ym. (2017) Mitä osallisuus on? Osallisuuden viitekehystä rakenta-
massa. THL www.julkari.fi /handle/10024/135356
2) ”Jos mä sit kerran tulen” – Elämänote-ohjelman osallisuustutkimuksen 
tuloksia, osa 1 / 2. Ikäinstituutti 2020.  https://www.ikainstituutti.fi/tuote/
jos-ma-sit-kerran-tulen-elamanote-ohjelman-osallisuustutkimuksen-tulok-
sia-osa-1-2/

https://www.ikainstituutti.fi/elamanote/osallisuustutkimus/
https://www.ikainstituutti.fi/elamanote/osallisuustutkimus/
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-917-0
https://www.ikainstituutti.fi/tuote/jos-ma-sit-kerran-tulen-elamanote-ohjelman-osallisuustutkimuksen-tuloksia-osa-1-2/
https://www.ikainstituutti.fi/tuote/jos-ma-sit-kerran-tulen-elamanote-ohjelman-osallisuustutkimuksen-tuloksia-osa-1-2/
https://www.ikainstituutti.fi/tuote/jos-ma-sit-kerran-tulen-elamanote-ohjelman-osallisuustutkimuksen-tuloksia-osa-1-2/
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Sovatek-säätiö
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Elämänote-ohjelman 
hankkeiden esittelyt
Seuraavalla 42 sivulla esitellään Elämänote-ohjelman ydin – eri 
puolilla Suomea toimivat iäkkäiden osallisuutta edistävät hankkeet. 
Kaikkien hankkeiden tiivistetyt toiminta-ajatukset on koottu 
seuraavalle aukeamalle, minkä jälkeen jokainen hanke esitellään 
tarkemmin omalla aukeamallaan. Aukeaman ensimmäisellä sivulla 
on hanke-esittely ja toisella sivulla vapaamuotoisempi kooste 
ohjelman aikana tuotetuista materiaaleista. Sen koostamiseen on 
käytetty otteita hanketyöntekijöiden kirjoittamista blogeista ja 
koordinaation suunnittelijoiden laatimista hanketarinoista sekä 
iäkkäiltä kerättyjä sitaatteja. Sivujen valokuvat kertovat hankkeiden 
arjesta ja juhlista.
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Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen Kortteleihin 
kulttuuria -hanke kutsuu ikäihmisiä virkistävään ryhmä-
toimintaan lähellä kotia. Ohjelma suunnitellaan yhdessä, 
mukana ripaus taidetta ja kulttuuria.

Fingerroosin säätiön Löytävä vanhustyö -hanke 
tarjoaa sekä yksilöllistä että ryhmämuotoista tukea, mm. Pilke-
porukoita päihteiden kanssa tasapainoileville sekä avoimia 
Tarina-ryhmiä Vakka-Suomessa.

Elämänote-ohjelman 
hankkeiden toiminta-ajatukset

Jyväskylän Hoivapalveluyhdistyksen Eloa Elokotiin 
-hanke luo Lutakon alueen iäkkäille mahdollisuuksia tutus-
tua toisiinsa. Ryhmien tekemiset ja tapahtumat suunnitellaan 
ja toteutetaan yhdessä alueen iäkkäiden kanssa.

Kirkkopalveluiden ja ODL:n IkäArvokas-hanke 
levittää etsivän ja löytävän vanhustyön verkostomaista mallia. 
Hankkeen ”Hoksauta minut” –yhteydenottokortin avulla iäkäs 
voi ilmaista oman avuntarpeensa, ohjautua tätä kautta tarvit-
semiensa palvelujen piiriin ja päästä osalliseksi toimintaan.
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Kotipirtin Käräjätörmän monisukupolvinen yhteisö-
kylä -hankkeessa herätellään henkiin yhteisöllistä kylähen-
keä ja naapuriapua. Yhteisökylää kehitetään erityisesti muis-
tiystävällisyys huomioiden ja tulevia asukkaita kuunnellen.

Nääsvillen ja Pirkanmaan Marttojen Virkeät  
Ikämiehet -hanke järjestää Tampereella kursseja, joilla 
ikämiehet pääsevät laittamaan ruokaa, kokeilemaan erilaisia 
liikuntamuotoja, oppimaan digitaitoja ja vaihtamaan koke-
muksia.

Omakotisäätiön Kanto-hanke avaa palvelutalon ovet lä-
hialueen kotona asuville ikäihmisille. Yhteistyössä ikäihmisten 
ja vapaaehtoisten kanssa järjestetään osallistujia kiinnostavaa 
toimintaa.

Oulun Seudun Mäntykodin Kotiväki-hankkeessa 
lisätään viestinnän keinoin tietoisuutta ikääntyneisiin koh-
distuvasta kaltoinkohtelusta. Hankkeessa kehitetään myös 
turvataitoja mm. ryhmätoiminnan avulla.

Pohjois-Karjalan Marttojen Virkee-hanke tukee ikäih-
misten hyvää ravitsemusta PohjoisKarjalan alueella. Virkee 
tiedottaa, tarjoaa luentoja, arkiruokakursseja ja yksilöllistä 
ravinto-ohjausta.

Pohjois-Savon Kylien Ikäihmiset kiinni lähiyhtei-
söön -hanke tuo kylille virkistyspäiviä. Päivien sisältö koos-
tuu yhdessä suunnitellusta tekemisestä, ruuasta, seurustelusta 
ja hyvinvointia lisäävästä tiedosta.

Siskot ja Simot ry:n KOKEVA-hanke toteuttaa kerava-
laisille ikäihmisille maksuttomia naapurikerhoja lähellä kotia. 
Kerhossa naapurit tulevat tutuiksi ja pitävät myös huolta 
toisistaan.

Suomen Asumisen Avun Parempaa elämää  
lähitoiminnalla -hankkeen avoimet Porinaporukat ko-
koontuvat eri puolilla Espoota. Porinaporukassa jokainen tulee 
nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään.

Suomen muistiasiantuntijoiden Lupa puhua -hanke 
kehittää työkaluja, jotka tukevat muistiperheiden ja heidän 
kanssaan työskentelevien sosiaali- ja terveysalan ammattilais-
ten hyviä kohtaamisia.

SPR:n Kohdataan kylillä ja keskuksissa -hanke toimii 
Lapin, Turunmaan ja Länsi-Suomen piirien alueilla. Hankkeessa 
kehitetään kertaluonteista vapaaehtoistoimintaa, perustetaan 
kohtaamispaikkoja sekä vahvistetaan iäkkäiden selviytymisky-
kyä arjessa ja arjen häiriötilanteissa.

TampereMission Kaiku-hanke toimii Kaukajärven, An-
nalan ja Haiharan alueilla. Hankkeen perustamat korttelikerhot 
sijaitsevat lähellä kotia. Kerhoissa jaetaan omaa osaamista ja 
tutustutaan samalla toisiin.

Turun Lähimmäispalveluyhdistyksen Sippe- 
projektissa koulutetaan vapaaehtoisia pitämään itseään 
kiinnostavista teemoista hyvinvointikutsuja, joihin on tuotettu 
valmiita materiaaleja.

Suvanto ry:n Mummonmarkan vartijat -hanke pyrkii 
vähentämään iäkkäiden taloudellista hyväksikäyttöä viestimäl-
lä aiheesta eri tilaisuuksissa sekä verkkosivuilla ja sosiaalisessa 
mediassa.

Sovatek-säätiön Verkosta voimaa ja vertaistukea  
-hanke tukee Keski-Suomen ja Pirkanmaan omaishoitajia 
mielen hyvinvointiin keskittyvän verkkoohjelman ja vertaistu-
kiryhmien avulla.

Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen Kulttuuria 
minulle -hanke tuo arkeen helposti lähestyttäviä taidekoke-
muksia. Keskiössä ovat ryhmät, museoopastukset ja tapahtu-
mat, ketterästi myös etätoimintoina.

ViaDia Joensuun Ehtoovirkku-hanke Rantakylässä ja 
Utrassa lieventää yksinäisyyttä erilaisten ryhmien, koulutusten, 
tapahtumien ja retkien avulla. Lisäksi hanke edistää iäkkäiden 
vaikutusmahdollisuuksia.
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HANKE-ESITTELY

Tulokset
• Eteläpohjalaisille taajama-alueille on juurtunut osaksi 
pysyviä rakenteita vireää ikääntyneille suunnattua matalan 
kynnyksen ryhmätoimintaa.

• Ryhmätoimintaan osallistuneiden yksinäisyyden tunne on 
vähentynyt, sosiaalinen aktiivisuus on lisääntynyt ja arki 
tullut mielekkäämmäksi.

Kehitetyt toimintamallit 
• Kortteleihin kulttuuria – kulttuurisilla kohtaamisilla elämän-
laatua ja uusia ystäviä

• Unelmasta totta, toteutumattomat haaveet todeksi
• Elämä itse, elämäntarinataide kohtaa ja vahvistaa

Materiaalit 
• Pala palalta - Kuvataiteen tekniikat ryhmänohjaajille 
(löytyy Vahvikkeesta)

• Taideaviisi-julkaisu
• Elämä itse -esityksen videotaltiointi

www.muistiyhdistys.fi

Miksi ja kenelle?
Kulttuuri ja taide sekä sosiaaliset suhteet vaikuttavat suotui-
sasti aivojen hyvinvointiin sekä muistin toimintaan. Etelä- 
Pohjanmaan Muistiyhdistys ry:n Kortteleihin kulttuuria -hank-
keen kohderyhmänä ovat olleet eteläpohjalaisten kaupunkien 
ja kuntien taajamissa asuvat, erityisesti haasteellisissa elämänti-
lanteissa olevat ikäihmiset sekä alueen kuntien kulttuuritoimet, 
ikääntyneiden asiakasohjausyksiköt, muut järjestötoimijat ja 
oppilaitokset.

Mitä ja miten?
• Matalan kynnyksen kulttuuripainotteinen ryhmätoiminta talo-
yhtiöissä ja palvelukeskuksissa, joissa osallistujat ovat voineet 
hyödyntää omia voimavarojaan, tietotaitoaan sekä oppia uutta.

• Vapaaehtoisten kannustaminen vertaisohjaajiksi.
• Tietouden lisääminen taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaiku-
tuksista sote- ja kulttuurialan opiskelijoille ja ammattilaisille. 

• Hyvinvointia lisäävien kulttuurisisältöisten projektien jär-
jestäminen, mm. Kortteliajelu, Onnellisten päivien kesäleiri, 
Parvekekonsertit, Pohojolaanen kiertue, Elämä itse -esitys, 
Mennään metsään -kiertue ja Unelmasta totta -kampanja.

Kenen kanssa?
• Yksityisen ja julkisen sektorin hoivakodit sekä kirjastot tar-
jonneet tiloja hankkeen ryhmätoiminnalle. 

• Ikääntyneiden asiakasohjaajien ja kotihoidon henkilökun-
nan kanssa tehty tiedottamisyhteistyötä. 

• SeAMK:n kulttuurituotannon, sosionomian ja geronomian 
opiskelijat tuottaneet sisältöä hankkeelle. 

• Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry:n Kulttuuria minulle 
-hankkeen kanssa järjestetty kulttuurihyvinvoinnin seminaa-
ri sekä tuotettu Taideaviisi-julkaisu.

• Kortteleihin kulttuuria -toimintamalli mukana The Baring 
Foundationin julkaisussa ”Love in the Cold Climate”

Kulttuurin ja taiteen myötä 
elämänlaatua ja uusia ystäviä

ETELÄ-POHJANMAAN MUISTIYHDISTYS RY: KORTTELEIHIN KULTTUURIA

https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/EA_Kortteleihin-kulttuuria-%E2%80%93-kulttuurisilla-kohtaamisilla.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/EA_Kortteleihin-kulttuuria-%E2%80%93-kulttuurisilla-kohtaamisilla.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/LT_Unelmasta-totta-%E2%80%93-toteutumattomat-haaveet-todeksi.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/OT_Elama-itse-%E2%80%93-elamantarinataide-kohtaa-ja-vahvistaa.pdf
http://www.muistiyhdistys.fi
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Taide on sosiaalinen toiminnan muoto, se vaatii 
läsnäoloa ja sitä tehdään kohdattavaksi: runo 
luettavaksi, maalaus katsottavaksi, laulu kuultavaksi. 
Tekijä kohtaa taiteen tekemisen kautta omia 
vahvuuksiaan, epävarmuuksiaan, tunteitaan ja 
kokemuksiaan. Taiteen kokija kohtaa saman, tekijän 
teokseen reflektoituen. Yhteisestä kokemuksesta 
tulee summaksi enemmän kuin yksi plus yksi. 
Tekemisen kautta voimaantuminen koskee kaikkia, 
koko ryhmää. - Ote Elämänote-blogista -

	 Ohjaajat	ovat	osanneet	vetää	minua	oi-
keasta	narusta	ja	löytäneet	minusta	jotain	
sellaista,	jota	kukaan	aikaisemmin	ei	ole	
minussa	nähnyt.	He	ovat	uskoneet	ja	saa-
neet	valettua	minuun	sellaisen	annoksen	
itseluottamusta,	että	sillä	pärjään	seuraa-
vat	15	vuotta,	jolloin	täytän	sata	vuotta.”

”Tärkeintä	on	kuulua	porukkaan.”

”Ryhmätoimintaan	osallistuminen	on	tuo-
nut	rohkeutta.”

”Tärkeintä	ikätovereiden	ajatukset	ja	keinot	selvitä	eri	tilanteissa.”

”Tunnen	turvallisuutta,	kun	olen	saanut	tutustua	talon	asukkaisiin.”

”

Kulttuuri ja taide 
tuotuna arjen keskel-
le ei tarkoita elämää 
suurempaa. Ammat-
tilaisten kyky käyttää 
taiteen keinoja työ-
kaluina tuo kohdatun 
osallistujan arkeen ja 
olemiseen pitkäaikaisia 
hyvinvointivaikutuksia. 
Kanteleryhmän osallis-
tujat tekivät yhdessä ja 
osallisina tapaamises-
taan voimaannuttavan 
tuokion, jonka voimin 
jaksaa taas pitkään. 
-	Ote	hanketarinasta	-
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HANKE-ESITTELY

Tulokset
Saatujen tulosten mukaan löytävän työn myötä: 
• Asiakkaiden arjenhallinta ja oman elämän vastuunotto on 
lisääntynyt.

• Asiakkaiden mieliala on kohentunut.
• Päihteiden käyttö on vähentynyt.
• Ryhmään tai toimintaan kiinnittyminen on parantunut.
• Kuntien työntekijät kokevat saaneensa ammatillista tukea 
löytävien työntekijöiltä.

Kehitetyt toimintamallit
• Pilke®️- mielekästä tekemistä päihteiden käytön tilalle
• Aikaa, päätä ja sydäntä – yksilötyön malli
• Keskeinen toimipaikka – Löytävän työn sydän

Materiaalit
• Asiakas- ja viranomaisesitteet
• Pilke-käsikirja
• Löytävän työn animaatiot
• Tuloksellisuuden arviointi -mittari
                                  
www.fingerroos.net/loytava-vanhustyo

Miksi ja kenelle?
Ikäihmisille tarkoitettua matalan kynnyksen toimintaa löytyy 
jo kaupungeissa, mutta maaseutumaisissa kunnissa tarjontaa 
on liian vähän. Fingerroosin säätiön Laajempi Löytävä vanhus-
työ Vakka-Suomessa -hankkeen toiminta on kohdentunut 
palvelujen ulkopuolelle jääneiden ikääntyneiden osallisuuden 
lisäämiseen ja tarvittavien palvelujen piiriin saattamiseen 
löytävän vanhustyön avulla. Kohderyhmänä ovat olleet 
toiminta kyvyltään heikentyneet ja erilaisessa syrjäytymis-
vaarassa olevat yksinäiset ikäihmiset, jotka saattavat kärsiä 
mielenterveys- ja päihdeongelmista tai ovat kokeneet suuren 
elämänmuutoksen sekä lisäksi he, joita nykyisin tarjottavat 
palvelut eivät tavoita. 

Mitä ja miten?
Hankkeen ytimessä on ollut:
• Tavoitteellinen, ammatillinen toiminta, keskiössä ikäihmisen 
oma ääni. 

• Kotikäynneillä läsnä oleva kohtaaminen ajan kanssa luotta-
musta synnyttäen.

• Tiivis verkostoyhteistyö osana alueellista palvelujärjestelmää.
• Vertaistoiminnalliset suljetut Pilkeporukat päihteiden kanssa 
kamppaileville.

• Avoimet Tarina-ryhmät, joissa hyvää seuraa, kaffetta ja teetä 
leppoisassa ilmapiirissä.

• Mielekkään tekemisen löytäminen arkeen, jotta vältytään 
raskaampiin palveluihin joutuminen. 

Kenen kanssa? 
Löytävää vanhustyötä tehdään yhteistyössä kuntien työnteki-
jöiden, järjestöjen ja asiakkaiden läheisten kanssa. Tiivis vuoro-
vaikutus ja verkostoyhteistyö on työn onnistumisen ehdoton 
edellytys. Paikallislehdet ovat erittäin tärkeä viestintäkanava, 
samoin löytävän työn infot eri toimijoille. 

Löytävän vanhustyön malli 
Vakka-Suomen alueella

FINGERROOSIN SÄÄTIÖ: LAAJEMPI LÖYTÄVÄ VANHUSTYÖ VARSINAIS-SUOMESSA

https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/EA_Pilke%C2%AE-%E2%80%93-mielekasta-tekemista-paihteiden-kayton-tilalle.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/LT_Aikaa-paata-ja-sydanta-%E2%80%93-yksilotyon-malli.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/HO_Keskeinen-toimipaikka-%E2%80%93-Loytavan-tyon-sydan.pdf
http://www.fingerroos.net/loytava-vanhustyo
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FINGERROOSIN SÄÄTIÖ: LAAJEMPI LÖYTÄVÄ VANHUSTYÖ VARSINAIS-SUOMESSA Iäkkäiden hyvinvointia ei voida mitata desi maaleilla,  
rahalla tai palveluiden määrällä. Tärkeintä on, 
että iäkäs itse kokee elämänsä mielekkääksi ja 
merkitykselliseksi. Silloin moni muukin asia asettuu 
paremmin oikeille urilleen. Kun iäkkään päivät 
rakentuvat mielekkäiksi ja elämä on merkityksellistä, 
monet muutkin hyvinvoinnin kannalta tärkeät 
asiat – esimerkiksi riittävä liikunta, itsenäinen 
toiminnallisuus ja terveellinen ravinto – korjaantuvat 
parempaan suuntaan. - Ote Elämänote-blogista -

Ryhmäläisiä alkaa saapua paikalle, monella 
rollaattori tai kävelysauvat tukenaan. Tänään 
ryhmään kokoontuu viisi naista ja yksi mies. 
Muutama vakiokävijä on lähettänyt tervei-
sensä, että on tällä kertaa estynyt. Vähitellen 
istuudutaan pöydän ääreen ja kahvitellaan. 
”Voi että tämä ryhmä on ihana, meillä on 
täällä niin mukavaa! Koko kauden olen 
käynyt ahkerasti. Ennen ryhmää olin ihan jä-
mähtänyt kotiini, en käynyt missään. Olin jo 
melkein, miten sitä sanotaankaan... syrjässä.”  
-	Ote	hanketarinasta	-
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Tulokset 
Jalkautuminen iäkkäiden keskuuteen ja ulkotilojen käyttä-
minen mahdollistavat seinätöntä toimintaa ja henkilöstön hel-
pon saavutettavuuden. Henkilöstön monialainen osaaminen 
on mahdollistanut iäkkäiden vahvuuksien hyödyntämisen. 
Hankkeen myötä yhteisöllisyys on vahvistunut, mikä näkyy 
kasvaneina osallistujamäärinä yhteistilaisuuksissa ja ryhmä-
toiminnoissa. Ikääntyneiden innostaminen ryhmätoimintojen 
suunnitteluun aktivoi heitä osallistumaan ja hyödyntämään 
omaa osaamistaan. Ryhmätoimintojen monipuolisuus on aut-
tanut ikääntyneitä löytämään uusia mielenkiinnon kohteita. 
Toimintoihin osallistuneiden kesken on syntynyt ystävyys-
suhteita.

Kehitetyt toimintamallit
• Työrukkanen – alueen ikääntyneistä koottu yhteistyöryhmä
• Puistolauluihin on helppo hivuttautua mukaan
• Neulegraffitien teko yhdistää sukupolvet

Materiaalit
• Videoesitys yhteisestä tekemisestä YouTubeen.  

www.jklhoivapalvelut.fi

Miksi ja kenelle?
Jyväskylän Lutakossa toimi aiemmin päiväkeskus. Kun 
iäkkäiden kohtaamispaikkana toiminut päiväkeskus lakkau-
tettiin, päättyi sen myötä myös yhteinen toiminta. Kotihoidon 
mukaan muutos alkoi näkyä ikääntyneiden toimintakyvyn 
laskuna. Jyväskylän Hoivapalveluiden Eloa Elokotiin -hanke 
on rakentanut Lutakon alueelle osallisuutta ja yhteisöllisyyttä 
vahvistavaa yhteisöä, joka tukee iäkkäiden toimintakykyä sekä 
vähentää heidän kokemaansa turvattomuutta ja yksinäisyyttä. 

Mitä ja miten?
Hankkeen ytimessä on ollut:
• Psykososiaalista, fyysistä ja kognitiivista toimintakykyä 
vahvistavat ryhmätoiminnot, mm. monipuoliset terveys-
liikuntaryhmät, teemalliset keskusteluryhmät, yhteislaulu-
tilaisuudet.  

• Erilaiset tapahtumat, mm. alueen historiaan liittyen sekä 
pihajuhlat ja vuoden kiertoon liittyvät juhlat. 

• Yksilölliset kotikäynnit, joilla on vahvistettu yksilön psyko-
sosiaalisia valmiuksia sekä fyysistä toimintakykyä.

• Ikääntyneiden oma työryhmä ”Työrukkanen”, joka on osal-
listunut aktiivisesti yhteisten toimintojen suunnitteluun ja 
toteutukseen. 

Kenen kanssa?
• Asiakasohjausta on toteutettu mm. kaupungin kotihoidon 
kautta. 

• Tapahtumia suunniteltu ja järjestetty yhteistyössä alueen 
päiväkodin ja iäkkäiden kanssa.

• Tapahtumissa ja ryhmissä vieraillut teatteri- ja musiikki-
esiintyjiä sekä kaupungin kulttuuri- ja ympäristöluotseja. 

• Kiinteistöhuollon kanssa kehitetty alueen ulkotiloja.  
• Ammattikorkeakoulun opiskelijat (myös vaihto-opiskelijat) 
mukana yksilö- ja ryhmäohjauksessa.

Yhteisöllisyyden tukemista 
Jyväskylän Lutakossa

JYVÄSKYLÄN HOIVAPALVELUYHDISTYS RY: ELOA ELOKOTIIN 

https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/OT_Tyorukkanen-%E2%80%93-alueen-ikaantyneista-koottu-yhteistyoryhma.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/HO_Puistolauluihin-on-helppo-hivuttautua-mukaan.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/HO_Neulegraffitien-teko-yhdistaa-sukupolvet.pdf
http://www.jklhoivapalvelut.fi
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Porukalla suunnitellaan tekemiset ja tehdään yhdessä 
– yhdessä suunnitellen, tehden ja toisia tukien. 
Ryhmissä tutustuu uusiin ihmisiin, saa apua erilaisissa 
elämäntilanteissa ja porukalla voidaan käydä vaikka ongella. 
Kesäaikaan hyödynnetään alueen mahtavia puistoja ja 
läheistä vesistöä. Nähdään ja koetaan, mitä on ympärillä ja 
astutaan ulos muiden joukkoon. Elämä on täynnä ihmisiä ja 
tarinoita, jotka kaikki ovat tärkeitä ja meille merkityksellisiä. 
Ei unohdeta toisiamme, vaan otetaan se kaverikin mukaan! 
- Ote Elämänote-blogista -

	 Mukavassa	porukassa	vanheneminenkin		
on	hauskempaa!”

	 ”Vielä	kotonakin	naurettiin,	kun	muisteltiin	
Mölkky-heittoja.	On	meillä	vaan	onni	asua	
tällä	alueella.”

	 ”Kun	yhdessä	toimitaan,	vetreytyy	keho	ja	
mieli,	vaivatkin	vaimenee.”

	 ”Mummo	uupunut	Porukkaan	paarustaa.	
Siellä	järki	ja	tuntee	virkoaa.	Kotimatkalla	
askel	ei	paina!”

	 ”Sää	kuin	sää,	mölkky	ja	Boccia	virkistää!”

	 ”Tässä	porukassa	ikä	unohtuu	ja	viikot	vierii	
vikkelään.”

”

Tänään Piippuvitosen edessä 
on myös riksa pyörä kuskeineen, 
sillä pian on alkamassa kaupungin 
vapaaehtoisten kulttuuriluotsien 
opastama kulttuuri kierros alueelle. 
Kaikki lähialueen asukkaat pääsevät 
halutessaan mukaan, sillä heikkojal-
kaisemmilla on mahdollisuus istua 
riksapyörän kyytiin ja pyörätuolilla 
liikkuville on järjestetty saattajia 
mukaan. -	Ote	hanketarinasta	-
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Tulokset
Toimivat etsivän vanhustyön verkostot ovat olleet kehittä-
misen edellytyksenä. Verkostotyö on edesauttanut uusien 
ideoiden syntymisessä ja toimivien käytäntöjen jakamisessa 
sekä verkostojen luomisessa työn tekemisen tueksi. Hanke on 
koonnut toimijat yhteen ympäri Suomen.

Kehitetyt toimintamallit 
• Hoksauta minut -yhteydenottokortti jaettavaksi ikäihmiselle
• Matalan kynnyksen vertaiskerho ikäihmisten osallisuuden 
vahvistamiseksi ja yksinäisyyden torjumiseksi

Materiaalit 
• Vapaaehtois- ja vertaistoiminnan materiaalit: ammattilaisille 
suunnatun koulutuksen materiaalit, vapaaehtoisille suun-
natun valmennuksen materiaalit, vertaiskerhojen toimintaa 
tukevat materiaalit

• Hoksauta minut -yhteydenottokortti: käyttöönottoa ja levit-
tämistä tukevat materiaalit

https://www.kirkkopalvelut.fi/hyvinvointi/ikaarvokas/

Miksi ja kenelle?
Kirkkopalvelujen ja Oulun Diakonissalaitoksen säätiön yhtei-
sessä IkäArvokas-hankkeessa on levitetty ja jatkokehitetty 
Yhteisvastuukeräyksen tuotoilla aiemmin kehitettyä etsivän ja 
osallistavan vanhustyön mallia. Ensisijaisena kohderyhmänä 
ovat olleet hankepaikkakuntien vanhustyössä toimivat kunti-
en, järjestöjen ja seurakuntien työntekijät, joiden monialaisen 
yhteistyön avulla on löydetty yksinäisiä, avun ja palvelujen 
ulkopuolella olevia ikäihmisiä. Hankkeen toiminnasta ovat 
hyötyneet myös vapaaehtoistoiminnan koordinaattorit sekä 
ikäihmiset, jotka ovat olleet kiinnostuneita vapaaehtoistyöstä, 
vertaistoiminnasta ja vertaisryhmien ohjaamisesta. 

Mitä ja miten?  
IkäArvokas-hankkeen ytimessä on ollut:
• Etsivän ja löytävän vanhustyön verkostoyhteistyön ja osaa-
misen vahvistaminen; verkostotyöpajamallin levittäminen 
sekä koulutus- ja seminaaritilaisuudet. 

• Uusien menetelmien kehittäminen ja kokeilut yksinäis-
ten ikäihmisten löytämiseksi, keskiössä Hoksauta minut 
-yhteyden ottokortti.

• Kokemusten jakaminen ammattilaisten kanssa etänä toteu-
tetuissa vertaistapaamisissa.

• Koulutuskokonaisuus vapaaehtois- ja vertaistoimintaan.
• Digitaalisten menetelmien hyödyntäminen, 
mm. Vapaaehtoistyö.fi-alustan käytön aktivointi

Kenen kanssa?  
Toiminnan keskiössä ovat olleet paikalliset yhteistyökumppanit 
etsivän vanhustyön verkostoista. Yhteistyössä VALLIn Etsivän van-
hustyön verkostokeskuksen kanssa on toteutettu ammattilaisten 
osaamisen vahvistamiseen liittyviä tilaisuuksia. Ohjausryhmätyös-
kentelyssä on ollut mukana hanketta toteuttavien organisaatioi-
den lisäksi Suomen Kylät ry, VALLI ry sekä Kirkkohallitus.

IkäArvokas-hankkeen verkosto-
työ vahvistaa etsivän ja löytävän 
vanhustyön osaamista

KIRKKOPALVELUT RY JA OULUN DIAKONISSALAITOKSEN SÄÄTIÖ: IKÄARVOKAS

https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/LT_Hoksauta-minut-yhteydenottokortti-jaettavaksi-ikaihmiselle.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/HO_Matalan-kynnyksen-vertaiskerho-ikaihmisten-osallisuuden.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/HO_Matalan-kynnyksen-vertaiskerho-ikaihmisten-osallisuuden.pdf
https://www.kirkkopalvelut.fi/hyvinvointi/ikaarvokas/
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Oulun Löytävän vanhustyön verkostossa toimii lukuisa joukko 
järjestöjä, yhdistyksiä, säätiöitä, kaupungin toimijoita ja 
viranomaisia. Minut yllätti se voimakas tahtotila ja vilpitön 
halu, joka verkostoon kuuluvilla on edistää ikääntyvien asioita. 
Kenelläkään ei ole tarve kilpailla, vaan päätökset tehdään 
asiakkaan tarpeet edellä miettien, kuka meistä voisi auttaa 
häntä parhaiten. Toimintaa kuvaa myös keskinäinen luottamus, 
joka verkoston jäsenten kesken vallitsee. Yhdessä tekemällä 
voimme varmasti tavoittaa ja auttaa useampia kuin yksin 
toimiessamme. - Ote Elämänote-blogista -

	 Hankkeen	koulutukset	ja	vertaistapaamiset	
kokoavat	verkostoa	yhteen	ympäri	Suomen	
ja	edesauttavat	tutustumista	ja	yhteistyötä.	
Verkostotyö	on	ollut	parasta!”

”Olen	saanut	selkeää	tietoa	vapaaehtoistyös-
tä	ja	vertaisohjaajien	valmennuksesta.	Kou-
lutusmateriaalin	levitys	hyödyttää	laajasti	
vapaaehtoisten	kouluttajia.”

”Ihmiset,	jotka	tekevät	työtä	saman	pää-
määrän	saavuttamiseksi,	ovat	toiminnan	
parhaita	yhteiskehittäjiä	–	yhteistyössä	on	
voimaa!”

”Vertaisohjaajavalmennus	antaa	rohkeutta	
ja	uskoa	omiin	ryhmänohjaajataitoihin,	ta-
vallisen	ihmisen	tiedoilla	ja	taidoilla.	Ohjaa-
ja	toimii	vertaisena	kerholaisten	rinnalla.”

” Hoksauta minut -kortin voi napata mukaansa 
esi merkiksi apteekista tai seurakunnan toimi-
pisteestä. Jos ikäihminen saa kortin ja haluaa 
tulla hoksautetuksi, hän kirjoittaa korttiin yhte-
ystietonsa ja lähettää sen valmiiksi maksetussa 
kirjekuoressa takaisin, minkä jälkeen häneen 
ollaan yhteydessä. Hoksauta minut -kortin avulla 
pyritään löytämään erityisesti yksinäisiä, syrjäyty-
neitä ja palvelujen ulkopuolella olevia ikä ihmisiä. 
-	Ote	hanketarinasta	-

Kuva: Virpi Pietarinen
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Kenen kanssa?
• Kotipirtin asukkaiden, omaisten, vapaaehtoisten ja hoitajien 
kanssa hoivan kehittäminen.

• Käräjätörmän alueen taloyhtiöiden kanssa on viritelty 
 yhteistä toimintaa ja tapahtumia.

Tulokset
Jos asuinympäristön yhteisöllisyyttä halutaan kehittää, täytyy 
sitä koordinoida ja luoda tilanteita, jotka edesauttavat ihmis-
ten keskinäistä vuorovaikutusta.  Muistisairaiden asumisen 
tulee olla kodikasta, tuttua, selkeää ja turvallista. Tärkeää on 
arvostava ilmapiiri, esteetön vuorovaikutus ja oman näköinen 
hallittu arki. Asumista kannattaa suunnitella ennakoiden iän 
tuomia tarpeita. 

Kehitetyt toimintamallit
• Anna ääni ikäihmiselle - kuule, koosta ja kerro eteenpäin
• Kuule muistisairaita – tavoita tärkeät viestit
• Vapaaehtoistehtävänä yhteisöperehdyttäjä - esteettömän 
yhteisöllisyyden edistäjä

Materiaalit
• Pieni yhteisöllisyysopas – vinkkejä yhteisöllisyyden kehittä-
miseen -opaskirjanen

• Mitä muistisairas toivoo asumiselta? -opaskirjanen
• Käräjätörmän monisukupolvinen yhteisökylä -podcastit

www.karajatorma.fi 

Miksi ja kenelle?
Yhteisöllinen ja virkeä asuinympäristö ovat hyväksi ikään-
tyneille ja muistisairaille. Turvallinen ja osallisuutta tarjoava 
naapuruus ylläpitää ikääntyneen voimavaroja, vahvistaa 
toimijuutta ja kotona pärjäämistä. Eliniän noustessa erilaisten 
asumismuotojen kehittäminen on välttämätöntä. Kotipirtin 
hallinnoima Käräjätörmän monisukupolvinen yhteisökylä 
-hanke on konkreettisen rakennushankkeen lähtökohdista 
kehittänyt ratkaisuja välimuotoiseen asumiseen sekä edistänyt 
valtakunnallisesti yhteisöllisten ja muistiystävällisten näkö-
kulmien huomioonottamista tulevaisuuden asumisessa. 

Mitä ja miten?
Hankkeen ytimessä on ollut:
• Yhteisöllisestä ja muistiystävällisestä asumisesta kiinnostu-
neiden ihmisten kuuleminen työpajoissa, ryhmätapaamisis-
sa ja kyselyillä. Toiveiden ja käytännön ideoiden vieminen 
Käräjätörmän yhteisökylän suunnitteluun.

• Kerätyn tiedon pohjalta luotujen toimintamallien eteen-
päin vieminen nykyiseen asukaskantaan. Yhteisöllisyyttä ja 
muistiasumista tukevien suunnitelmien laatiminen tulevaa 
rakentamista ennakoiden. 

• Yhteisöllisen toiminnan kannustaminen alulle sekä kevei-
den ja mielekkäiden vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuk-
sien luominen Käräjätörmän alueella, esim. laatikkoviljely-
kokeilu ja yhteiset juhlat. 

• Yhteisöllisyyteen ja muistisairaiden itsenäiseen asumiseen 
liittyvien näkökulmien esillä pitäminen, mm. verkko-
luennoilla, blogeissa ja asiantuntija-artikkeleissa.  

• Kotipirtin hoivan kehittäminen yhteisöllisyyden ja muisti-
sairaiden asumisen näkökulmasta. 

Yhteisöllisen ja muistisairaat 
huomioivan asumisen 
kehittämistä Tampereella

KOTIPIRTTI RY: KÄRÄJÄTÖRMÄN MONISUKUPOLVINEN YHTEISÖKYLÄ

https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/OT_Anna-aani-ikaihmiselle-%E2%80%93-kuule-koosta-ja-kerro-eteenpain.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/OT_Kuule-muistisairaita-%E2%80%93-tavoita-tarkeat-viestit.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/OT_Vapaaehtoistehtavana-yhteisoperehdyttaja.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/OT_Vapaaehtoistehtavana-yhteisoperehdyttaja.pdf
www.karajatorma.fi
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Yhteisöllisyyden syntymiselle hyvää maaperää on, kun arjessa on 
paikkoja pysähtyä ja kokoontua. Tilat voivat olla esimerkiksi kerho-
huoneita, käytäväsyvennyksiä, pyykkitupia, kahviloita, hiekkalaati-
koita tai puistonpenkkejä, missä ihmiset ”törmääntyvät” toisiinsa, 
vaihtavat ehkä aluksi muutaman sanan, jäävät seuraavan kerran 
juttelemaan vähän pidempään. Yhteisöllisyys voi hyvin, kun 
yhteisön ihmisiltä löytyy joustavuutta, kykyä kuunnella, tehdä 
kompromisseja ja etsiä pulmatilanteissa rakentavia ja luovia rat-
kaisuja. Ilo yhdessä tekemisestä alkaa tuottaa yhdessä rakennettua 
hyvinvointia. - Ote Elämänote-blogista -

Käräjätörmässä naapuri voi olla yk-
sin asuva, perheellinen, opiskelija, 
iäkäs, maahanmuuttaja tai muisti-
sairautta sairastava. Eri elämänvai-
heissa olevat tamperelaiset tulevat 
asumaan alueella, jossa ohjaavina 
arvoina ovat yhteisöllisyys, turval-
lisuus, helppous, viihtyisyys ja vas-
tuullisuus. -	Ote	hanketarinasta	-

	 Oli	mukavaa,	kun	meiltä	iäkkäiltä-
kin	kysytään	mielipiteitä.	Sai	vähän	
	funtsata.”

”Yhteisöllisyys	on	mahdollisuus	
	yhdessä	tekemiseen	ja	olemiseen.			
Se	on	mahdollisuus	taata	turvallisuu-
den	tunne,	että	kuuluu	”johonkin”.	
Yhteisöllisyys	parhaimmillaan	antaa	
tilaa	olla	myös	yksin.	Yksilönä	kuulun	
yhteisöön.”

”Muistisairaat	ovat	joukko	erilaisia	ih-
misiä,	joilla	jokaisella	on	omat	henki-
lökohtaiset	mieltymykset.”

”Ihmisten	tulee	tuntea	olevansa	hyväk-
syttyjä	juuri	sellaisena	kuin	ovat.”

”Asiat	tulee	suunnitella	niin,	ettei	muisti-
sairas	koe,	että	hän	joutuu	hoitoon.”

”
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Tulokset
Haastattelujen, mittausten ja palautteiden perusteella ryhmiin 
osallistuneet miehet voivat paremmin. Heidän ravitsemuk-
sensa kohentui, mm. kasvisten ja sydänmerkkituotteiden 
käyttö lisääntyi. Liikkuminen monipuolistui ja toimintakyky-
mittausten tulokset paranivat. Myös koettu elämänlaatu 
parani, mikä näkyi eniten tyytyväisyydessä ihmissuhteisiin, 
koetussa terveydentilassa sekä mielialassa. Miesten digiosaa-
minen ja digitekeminen lisääntyivät hankkeen myötä. Hyvien 
tulosten pohjana on se, että toiminta on erityisesti miehille 
suunnattua.

Kehitetyt toimintamallit
• Virkeät Ikämiehet ravitsemus- ja liikuntakurssi 
• Virkeät Ikämiehet ravitsemus- ja liikuntakurssi verkossa 
• Videotyöpajassa ikäihminen rohkaistuu tekemään opastus-
videoita vertaisilleen

Materiaalit 
• Virkeät Ikämiehet -toimintamalli
• Virkeät Ikämiehet – ohjaajan opas 
• Virkeät Ikämiehet – parhaat reseptit

www.naasville.fi

Miksi ja kenelle?
Liikunnan ja hyvän ravitsemuksen tiedetään ylläpitävän ja 
lisäävän ikääntyneiden terveyttä, toimintakykyä ja elämänlaa-
tua. Miehillä niin liikkumisen hyödyt kuin liikkumattomuuden 
haitat korostuvat naisiin verrattuna. Kotona asuvien ikääntynei-
den miesten riski virheravitsemukseen on lisääntynyt johtuen 
yleisten kotitalous- ja ruoanvalmistustaitojen sekä ravitsemus-
tiedon puutteesta. Nääsvillen ja Pirkanmaan Marttojen Virkeät 
Ikämiehet -hanke on vastannut näihin haasteisiin. Lisäksi hanke 
on omalta osaltaan tukenut ikämiesten digiosaamisen kartutta-
mista yhteiskunnan digitalisoituessa kiihtyvällä tahdilla.

Mitä ja miten?
• Ravitsemus- ja liikuntakurssit, joissa miehet ovat kokkailleet 
yhdessä ja kokeilleet erilaisia liikuntamuotoja. Koronan 
myötä ryhmiä järjestetty myös etänä. 

• Ravitsemukseen ja liikuntaan liittyvät avoimet tietoiskut 
eri yhteistyötahojen kanssa sekä itsenäisesti järjestettyinä 
tapahtumina.

• Henkilökohtaiset ravitsemusneuvonnat Lähitori-kohtaamis-
paikoilla ja palvelukeskuksilla.

• Ravitsemus- ja liikunta-aiheisten videoiden tuottaminen 
ikämiesten kanssa. 

• Arviointi- ja seurantatyövälineen kehittäminen ryhmätoi-
mintaan. Työväline koostuu räätälöidystä alku- ja loppu-
kyselystä, seurantakäytänteistä ja niiden kuvaamisesta. 

• Ryhmätoimintamallin kuvaaminen ja levittäminen.
 
Kenen kanssa?
• Tampereen seudun Lähitori-kohtaamispaikkojen ja palvelu-
keskusten kanssa yhteistyötä mm. löytävässä työssä, tilojen 
käytössä ja viestinnässä. 

• Vuokra-asuntosäätiön, kaupungin ja omaishoitoyhdistyksen 
kanssa yhteistyötä asiakasohjauksessa ja tilojen käytössä.    

 

Ravitsemus- ja liikuntakursseja 
Tampereen miehille

NÄÄSVILLE RY JA PIRKANMAAN MARTAT RY: VIRKEÄT IKÄMIEHET 

https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/EA_Virkeat-Ikamiehet-ravitsemus-ja-liikuntakurssi.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/EA_Virkeat-Ikamiehet-ravitsemus-ja-liikuntakurssi-verkossa.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/OT_Videotyopajassa-ikaihminen-rohkaistuu-tekemaan.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/OT_Videotyopajassa-ikaihminen-rohkaistuu-tekemaan.pdf
https://www.naasville.fi
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Kokemuksemme kursseilta osoittavat, että ikämiehillä on intoa oppia 
laitta maan ruokaa. Ja vaikka makkara monelle maistuukin, ovat miehet 
kiinnostuneita myös kala- ja kasvisruuista. Usein miehet ovat yllät-
täneet itsensäkin sillä, kuinka maistuvaa ruokaa he ovat porukalla 
saaneet aikaiseksi.  Vaikka lähtökohdat ja taidot ovat ikämiehillä eri-
laiset, se ei haittaa menoa Virkeät Ikämiehet -kursseilla – kokeneempi 
ikämies voi opastaa toista ja niksit vertaiselta ovat kaikkein parhaita! 
Kurssin ohjaajille erityisen palkitsevia hetkiä ovat ne, kun ikämiehet 
kertovat saaneensa uusia ideoita omaan arkeensa ja kokeilleensa kurs-
sin oppeja kotona. - Ote Elämänote-blogista -

	 Äijäporukka	on	ollut	tärkeä	ja	on	ollut	helppo		
olla	porukassa.	On	lisännyt	sosiaalista	kanssa-
käymistä.”

”Jalat	tuntuu	paremmilta,	kun	tehnyt	jalkajump-
paa	kotona.”	

”Olen	valtavan	kiitollinen	teille	–	en	juuri	pystynyt	
kävelemään	ennen	kuin	tulin	kurssille.”

”Tykkäsin,	että	oli	ravitsemusterapeuttista	neu-
vontaa,	jota	ei	ole	ikinä	ennen	ollut.”

“Teidän	ansiosta	vallan	olen	ruvennut	ruokaa	
laittamaan.”

”Kyllä	me	miehet	pystytään	mihin	vaan,	kun	vaan	
ryhdytään!”

”Tapaamiskerran lopuksi ohjaajat muis-
tuttavat ensi maanantain kuntosaliko-
keilusta, ja herättelevät miehiä mietti-
mään yhteisten tapaamisten jatkamista 
omin voimin tulevaisuudessa. Harjoit-
telun ja tiedon saamisen lisäksi muiden 
tapaaminen on tärkeä syy osallistua 
ryhmään. Kotiinlähdön koittaessa eräs 
miehistä kertoo: ”40 vuotta olen tällä 
seudulla asunut, mutta vähänpä olen 
täältä ihmisiä tuntenut.” -	Ote	hanke-
tarinasta	-
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Tulokset
Verkostoyhteistyöllä on tavoitettu yli 100 haasteellisessa elä-
mäntilanteessa olevaa iäkästä, joista 80 % osallistui hankkeen 
toimintaan. Löydetyistä suurimmalla osalla oli haasteena 
yksinäisyys. Iäkkäiden osallistuminen toiminnan kehittämiseen 
edisti sitoutumista yhteisöön. Vapaaehtoiset perehdytettiin 
toimintaan yksilöllisesti. Heille tarjottiin ammatillista ja vertais-
tukea, mikä edesauttoi toimintaan kiinnittymistä ja toiminnas-
sa jaksamista.

Kehitetyt toimintamallit 
• Palvelutalosta käsin toteutettava jalkautuva etsivä vanhus-
työ

• Ajattelijoiden klubi
• Etsivän vanhustyön kautta löydetyn polku osallisuuteen

Materiaalit 
• Etsiväkortti
• Ryhmänohjaajan kansio vapaaehtoisille

https://omakotisaatio.fi

Miksi ja kenelle 
Helsingin Puotila-Vartiokylän alueella ei ole ollut toimintaa 
tai aktiviteetteja iäkkäille. Alueella asuu paljon iäkkäitä, jotka 
eivät ole vielä kotihoidon palveluiden piirissä, mutta joiden 
toimintakyky ja osallistumismahdollisuudet ovat heikentyneet 
tai heille myönnetyt palvelut eivät vastaa tarpeita. Hanke 
on täydentänyt Helsingin kaupungin palveluja tarjoamalla 
arkea tukevaa toimintaa niille, joiden tarpeisiin kaupungin 
palvelutarjonta ei vastaa. Kohderyhmänä ovat olleet erityisesti 
haastavassa elämäntilanteessa olevat iäkkäät sekä heidän 
lähiverkostonsa omaiset, läheiset ja vertaistoimijat.
 
Mitä ja miten
• Julkisia palveluja täydentävien toimintamuotojen kehittämi-
nen kotona asumisen tukemiseen.

• Omakotisäätiön palvelutalon ovien avaaminen lähialueen 
kotona asuville iäkkäille. 

• Iäkkäiden itse suunnittelema ja toteuttama, heidän toivei-
taan ja tarpeitaan vastaava toiminta. 

• Iäkkäiden haasteellisten elämäntilanteiden määrittely tutki-
mustiedon ja käytännön kokemusten perusteella.

• Jalkautuva, kohtaamiseen perustuva ja osallisuutta edistävä 
löytävä vanhustyö.

• Yhteisöllinen vapaaehtoistoiminta.

Kenen kanssa  
• Yhteistyö Helsingin kaupungin Seniori-infon kanssa sähköi-
sellä alustalla, jossa jaetaan tietoa potentiaalisista avun-
tarvitsijoista. 

• Seurakunnan kanssa alueellista yhteistyötä tukea tarvitse-
vien iäkkäiden tavoittamiseksi.

• Oppilaitosyhteistyö toiminnan järjestämisessä ja kehittämisessä.
• Puotila-seuran hallituksen jäsenyys alueen ikäihmisten 
edustajana.

Omakotisäätiön palvelutalon 
toimintaa kotona asuville 
iäkkäille Itä-Helsingissä

OMAKOTISÄÄTIÖ: KANTO-HANKE 

https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/LT_Palvelutalosta-kasin-jalkautuva-etsiva-vanhustyo.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/LT_Palvelutalosta-kasin-jalkautuva-etsiva-vanhustyo.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/OT_Ajattelijoiden-klubi.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/OT_Etsivan-vanhustyon-kautta-loydetyn-polku-osallisuuteen.pdf
https://omakotisaatio.fi
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Ajattelijoiden klubi on kaikille avoin keskustelupiiri, jossa yhdessä pohditaan 
muun muassa vanhenemista muuttuvassa yhteiskunnassa. Osallistujat 
seuraavat kiinnostuneina ja huolestuneina yhteiskunnallisia ja maail-
manlaajuisia ilmiöitä sekä ajassamme esiintyviä moraalisia kysymyk-
siä. Ajattelijoiden klubista on tullut monelle tärkeä osa arkea. Klubi 
koetaan paikaksi, jossa voi vapaasti ilmaista syvimpiä ajatuksiaan. 
”Koemme kuuluvamme yhteisöön, jossa meitä arvostetaan ja jossa 
jokaisen mielipidettä kuullaan”, toteaa eräs tapaamisiin säännöllisesti 
osallistuva nainen. ”Olen niin onnellinen, että meillä on tällainen yhteisö, 
jossa tuntee olevansa osa jotain. Kanto-hanke on antanut meille yhteisön 
ja pohjan.”  - Ote Elämänote-blogista -

	 Aikaisemmin	ei	ollut	oikein	mitään.	Nyt	on	
tuttu,	toinen	tuttu,	ystävä	ja	ulkoilukaveri.”

”Sisälle	tulee	helpotus,	kun	kerron	sinulle	
kaikki.”

”Kun	joku	kyselee,	mitä	kuuluu	ja	miten	voit,	
tulee	tunne,	että	joku	välittää	ja	on	kiinnos-
tunut.”

”Tässä	ryhmässä	ei	jää	naisten	jalkoihin.”

”Täällä	saa	olla	sellainen	kuin	on,	ei	tarvitse	
pingottaa.”

”Tällaiset	tapahtumat	rytmittävät	ja	jäsentä-
vät	päivittäistä	elämää	ja	on	todellinen	syy	
lähteä	johonkin.”

”Ilmapiiri	on	vapaa,	kunnioittava,	luottava,	
luotettava	ja	turvallinen”.

”

Monelle ryhmätoimintaan osallistuminen 
vaatii ensimmäisellä kerralla hiukan roh-
keuttakin. Jos on tottunut istumaan neljän 
seinän sisällä ilman juttukaveria, voi tällainen 
yhteisöllinen kokoontuminen aluksi hiukan 
jännittää. Eräskin mies oli tullut KANTO-hank-
keen toimintaan mukaan alun perin hyvin 
epäluuloisena ja jopa vastahankaisena. Nyt 
hän on muutaman käymiskerran jälkeen kuin 
kotonaan ja käy säännöllisesti eri tapaami-
sissa. Tälläkin kertaa hän suuntaa suorinta 
tietä testaamaan frisbee-golfia eikä rollaattori 
hidasta hommaa millään lailla! 
-	Ote	hanketarinasta	-
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Tulokset
• Liian moni kaltoinkohtelua tai lähisuhdeväkivaltaa kokenut 
ikääntynyt jää edelleen löytymättä.

• Vertaistuen merkitys korostuu ryhmätoiminnoissa mukana 
olleiden kokemuksissa.

• Luottamuksellisen asiakassuhteen luominen on merkityk-
sellistä kaltoinkohtelua kokeneiden löytämisessä ja avun 
piiriin ohjaamisessa.

Kehitetyt toimintamallit
• RajatOn-ryhmätoimintamalli
• Haastavan asian esille tuominen valokuvanäyttelyn keinoin

Materiaalit
• ”Ennen minä juoksin pakoon” -valokuvanäyttely
• Miten ihmeessä osaisin kysyä -ikääntyneiden kohtaaman 
kaltoinkohtelun puheeksi ottaminen

• Selviytymisen polulla -yhdessä turvataito-opas

www.mantykoti.fi

Miksi ja kenelle?
Ikääntyneiden kaltoinkohtelu on aiheena vaikea ja vanhus-
palveluissa se jää usein tunnistamatta. Oulun Seudun Mänty-
koti ry:n Kotiväki-hankkeessa on tarjottu pohjoisen Suomen 
alueella apua, tukea ja tietoa kaltoinkohtelun ja lähisuhdeväki-
vallan uhan alla eläville ikääntyneille sekä vanhustyön ammat-
tilaisille, vapaaehtoisille, opiskelijoille ja omaishoitajille. 

Mitä ja miten? 
• Kaltoinkohtelua kokeneille iäkkäille suunnatut suljetut 
RajatOn-ryhmät, joissa valokuvaterapeuttisia menetel-
miä hyödyntäen voimaannuttavaa vertaistoimintaa sekä 
 toiminnalliset Voimapäivät.

• Kaltoinkohtelukokemuksista selvinneiden kokemusten 
kuvaaminen sekä yleisen tietouden lisääminen ”Ennen 
minä juoksin pakoon” -valokuvanäyttelyn ja siitä työstetyn 
virtuaalinäyttelyn avulla.

• Yksilötapaamiset ja turvasuunnittelu yhdessä iäkkään kanssa.
• Etätoimintoina ryhmäpuhelut, Löydä sanojen voima  
–ryhmä, etävoimapäivät sekä infotilaisuudet. 

• Ikääntyneiden ja ohjausryhmän kanssa tuotettu  
Selviytymisen polulla – yhdessä -turvataito-opas.

• Tietoisuuden lisääminen ikääntyneiden kaltoinkohtelusta 
yhteistyöverkostoissa.

Kenen kanssa?
• Viestintä- ja kehittämistyö Oulun ikäihmisten Elämänkaa-
ri- ja Löytävän Vanhustyön verkostojen (kunta, vanhustyön 
toimijat, -järjestöt, vanhusneuvosto, seurakunta) kanssa. 

• Oppilaitosyhteistyö (työssäoppiminen, turvataitovalmen-
nukset) sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten kanssa.

Luo luottamusta – älä ohita 
ikääntyneen kaltoinkohtelua

OULUN SEUDUN MÄNTYKOTI RY: KOTIVÄKI-HANKE

https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/EA_RajatOn-ryhmatoimintamalli.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/OT_Haastavan-asian-esille-tuominen-valokuvanayttelyn-keinoin.pdf
http://www.mantykoti.fi
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Miten yksinäinen ikääntynyt saadaan ylittämään se 
joskus suureltakin tuntuva kynnys, astumaan ulos ja 
tulemaan mukaan osalliseksi kaikista tarjolla olevis-
ta mahdollisuuksista kohdata muita ihmisiä? Myös 
yhteisöt voivat huolehtia monin tavoin vanhuksista. 
Naapurin kuulumisia kannattaa kysyä, omista mur-
heista voi rohkaistua puhumaan sekä hakea niihin 
apua ilman syyllisyyttä ja häpeää. Välitetään! 
- Ote Elämänote-blogista -

	 Itkin	surusta,	mutta	myös	siitä	helpotukses-
ta,	että	sain	luvan	olla	siinä	omine	tunte-
muksieni.”

“Yhtenä	päivänä	näin	värit.”

”Ennen	oli	turvallisempaa	olla	vaiti.	Nyt	
löysin	ääneni.”

“Vertaistuen	merkitystä	ei	voi	ammattilainen	
korvata.”

”Laiminlyöntikin	on	lyönti.”

”

Vaikeista asioista puhuminen ja niiden 
työstäminen vaatii uskallusta ja ryhmä-
tapaamiset ovat olleet tilanteita, joissa 
kipeitä asioita on voinut avata avoimesti ja 
rehellisesti siten, että ympärillä olevat ym-
märtävät, mistä on kyse. Valokuvaterapeut-
tiset keinot asioiden työstämisessä ovat 
avanneet solmuja. Osallistujista jokainen 
sanoo tuntevansa kiitollisuutta ryhmään 
osallistumisesta, ja saaneensa uudenlaista 
toivoa elämäänsä. Kynnys tulla ryhmään on 
ollut suuri, mutta se on kannattanut. Kal-
toinkohtelun aiheuttama tuska ja häpeä on 
helpottanut. -	Ote	hanketarinasta	-
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HANKE-ESITTELY

Tulokset
Ikäihmisten ravitsemus- ja kotitalousneuvonnalle on ollut 
suuri kysyntä ja tarve. Hankkeen toiminnassa mukana ole-
minen on tuonut osallistujille virikkeitä arkeen. Osallistujat 
ovat kokeneet saaneensa hyödyllistä tietoa ravitsemuksesta 
sekä käytännön ideoita terveyttä ja toimintakykyä edistävään 
ruokavalioon. Uudenlaisten ruokien valmistaminen yhdessä 
muiden iäkkäiden kanssa on koettu merkitykselliseksi. Monet 
osallistujat ovat kertoneet siirtäneensä toiminnassa opittua 
omaan arkeensa, esimerkiksi valmistamalla kurssilla tehtyjä 
ruokia kotona. 
Vapaaehtoiskoulutuksella on saatu mukaan uusia vapaa-
ehtoisia toimimaan ikäihmisten parissa. 

Kehitetyt toimintamallit
• Arkiruokakurssilla kokeillaan yhdessä uutta

Materiaalit
• Luentomateriaali ikäihmisten ravitsemuksesta  
• Virkeet keittiössä – Arkiruokavinkkejä ikäihmisille -minivihko

www.martat.fi/pohjois-karjala

Miksi ja kenelle?
Ravitsemus ja sosiaalinen kanssakäyminen ovat olennaisesti 
yhteydessä ikääntyneen terveydentilaan. Kotona asuvien 
iäkkäiden hyvää ravitsemusta voidaan tukea ennaltaehkäise-
vällä ravitsemus- ja kotitalousneuvonnalla. Pohjois-Karjalan 
Marttojen Virkee – Vireästi Karjalassa -hankkeessa on hyvän ra-
vitsemuksen turvaaminen koettu erityisen tärkeäksi eläkkeelle 
siirtyneiden ja muita elämänmuutoksia kokeneiden ikäihmis-
ten kuten omaishoitajien, leskien ja yksin asuvien miesten 
toimintakyvyn vahvistamiseksi. 

Mitä ja miten?
• Ravitsemusluennot ikäihmisille sekä heidän omaisilleen ja 
läheisilleen. Luentoja toteutettu myös sähköisissä kanavissa.

• Arkiruokakurssit, joissa jokaisella kurssikerralla ollut oma 
erityisteemansa.  

• Ravitsemus- ja kotitalousneuvonta ikäihmisten kotona tai 
puhelimitse. 

• Joukkoneuvontapahtumat ikäihmisten suosimissa paikoissa 
koronapandemian sallimissa rajoissa. 

• Retket, joilla edistetty terveellisiä elämäntapoja ja sosiaalista 
kanssakäymistä.

• Vapaaehtoisten koulutukset, joissa vahvistettu ravitsemus-
tietämystä ja muuta ruokakurssien järjestämiseksi tarvitta-
vaa osaamista. 

• Ravitsemusviestintä monikanavaisesti, mm. lehtikirjoitukset 
ja verkkoviestintä.

Kenen kanssa?
Luentoja on pidetty sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayh-
tymän tilaisuuksissa. Ruokakursseja sekä yksilöneuvontaa 
on toteutettu yhteistyössä paikallisten eläkeläis-, muisti- ja 
terveysyhdistysten kanssa. 

Terveellistä ravitsemusta 
yhdessä tehden 
Pohjois-Karjalassa

POHJOIS-KARJALAN MARTAT RY: VIRKEE – VIREÄSTI KARJALASSA

https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/EA_Arkiruokakurssilla-kokeillaan-yhdessa-uutta.pdf
http://www.martat.fi/pohjois-karjala
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Yhdessä tekeminen ja sosiaaliset hetket voivat olla monel-
la tapaa voimaannuttavia. Ikäihmiset tarttuvat tuumasta 
toimeen varsin ripeästi. Samalla tulee yhdessä pohdittua 
monenlaisia arjen ajankohtaisia asioita. Keittiössä kannattaa 
joskus koettaa, miltä tuntuu poiketa arjen tavanomaisista 
rutiineista. Ikäihmiset kokeilevat innolla uutta, minkä voi ha-
vaita myös ruokakursseilla. Uudetkin raaka-aineet maistuvat, 
kunhan niistä saadaan tietoa ja omakohtaisia kokemuksia, 
joko maistamisen tai ruoanvalmistuksen kautta. 
- Ote Elämänote-blogista -

Olipas	täällä	mukavaa,	ihan	mieli	virkistyi.”	

”Nytpä	tulee	taas	ajateltua	enemmän	tätä	
ravintoa	ja	ruoanlaittoo.”

”Tätä	kurssia	voisi	jatkaa	vaikka	joka	viikko.”

”Olen	saanut	uusia	ideoita	ruoanlaittoon	ja	
olen	jo	kokeillutkin	kotona	uusia	reseptejä.”

”

Hyvällä yhteistyöllä hiki pinnassa ja posket 
punaisina saadaan ruuat valmiiksi. Aikaan-
saannokset katetaan esille iloisella mielel-
lä. Vieraassa keittiössä tavaroita etsitään 
välillä yhteistuumin. ”Kauhian julma tuo 
kauha, kun en pienempää löytänä.” Riemu 
on suuri, jos oikean mallisia tarjoiluastioita 
sattuu löytymään. Jokaisen ruokalajin tekijä 
esittelee päivän tuotoksensa ja mahdolliset 
reseptiin tekemänsä muokkaukset. Sitten 
syödään tyytyväisinä, jutellaan arkisis-
ta asioista ja ihmetellään, kuinka piimä 
saadaan piilotettua smoothien sisään tai 
kuinka hyvin päärynä ja kaali sopivatkaan 
yhteen. -	Ote	hanketarinasta	-
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HANKE-ESITTELY

Tulokset
Maaseudun ikäihmiset tarvitsevat lähelle vietyä toimintaa 
omalle kylälle. Hanke ja kyläyhdistys ovat yhdessä ”tarpeeksi 
neutraali toimija”, jolloin mukaan tuleminen on helpompaa. 
Säännöllisesti järjestetyt virkistyspäivät auttavat löytämään 
uusia ystäviä ja kiinnittymään lähiyhteisöön. Toimintaa tulee 
tehdä yhdessä kylien vapaaehtoisten kanssa, heillä on mah-
dollisuus löytää apua tarvitsevat ikäihmiset.  

Kehitetyt toimintamallit
• Maaseudun kylien virkistyspäivissä kohdataan ja saa-
daan eväitä arkeen

• Elämyksiä, yhteisöllisyyttä ja virkistystä ikäihmisille etä-
yhteydellä

Materiaalit
• Virkistyspäivän toteuttajan käsikirja

www.pohjois-savonkylat.fi 

Miksi ja kenelle? 
Pohjois-Savon väestöstä jopa kolmannes on yli 65-vuotiaita, 
ja heistä moni kokee itsensä yksinäiseksi. Ikäihmiset kiinni 
lähiyhteisöön -hanke on tarjonnut yksinäisyyttä lieventävää 
toimintaa alueen harvaanasutulla maaseudulla. Monet palve-
lut ja toiminnot ovat pääosin kuntakeskuksissa, joten hanke 
on edistänyt yhdenvertaisuutta ja tarjonnut osallistumisen 
mahdollisuuksia kylillä asuville ikäihmisille. Hankkeen toimin-
nalla on haluttu kiinnittää ikäihmisiä kyläyhteisöön ja tarjota 
heille sosiaalisia kontakteja.

Mitä ja miten?
• Virkistyspäivät, joita on järjestetty kylillä kasvokkain sekä 
säännöllisesti että pop up -tyyppisesti. Virkistyspäivissä 
on ollut selkeä rakenne: tieto-osuuden ja ruokailun jäl-
keen tarjolla virkistystä, kulttuuria sekä toimintakykyä ja 
hyvinvointia ylläpitävää sisältöä.   

• Etäyhteyksillä järjestetyt lyhyemmät etävirkistyspäivät, joihin eri 
kylien asukkaat ovat kokoontuneet asian ja viihteen äärelle.  

• Pienryhmätoiminta, jota on toteutettu korona-aika-
na virkistys päivien sijaan.   

• Puhelinsoitot virkistyspäiviin osallistuneille ikäihmisille hei-
dän hyvinvointinsa varmistamiseksi korona-aikana.   

• Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri-ryhmätoiminnan kokeilu.  
• Ikäinstituutin Virtuaalisesti voimaa vanhuuteen -hankkeen 
etäjumppa-pilottiin osallistuminen. 

Kenen kanssa
• Tapahtumien puitteet on järjestetty kylillä toimivien yhdis-
tysten ja kylien vapaaehtoisten kanssa.

• Tapahtumiin sisältöä ovat tuottaneet mm. viranomaista-
hot, yhdistykset ja järjestöt, kunnan toimijat, oppilaitok-
set, pelastus laitokset, yritykset, seurakunnat, muut hankkeet, 
ohjelmantarjoajat, taiteilijat, säätiöt ja kansalaisopistot.

Virkistyspäiviä ja toimintaa
harvaanasutun maaseudun
ikäihmisille Pohjois-Savossa

POHJOIS-SAVON KYLÄT RY: IKÄIHMISET KIINNI LÄHIYHTEISÖÖN 

https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/HO_Maaseudun-kylien-virkistyspaivissa-kohdataan.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/HO_Maaseudun-kylien-virkistyspaivissa-kohdataan.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/EA_Elamyksia-yhteisollisyytta-ja-virkistysta.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/EA_Elamyksia-yhteisollisyytta-ja-virkistysta.pdf
http://www.pohjois-savonkylat.fi
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Lähetimme lähes kaikille virkistyspäiviin osallistuneille kevättervehdyskirjeen ja 
-kortin. Niissä kerroimme mitä tukea ja apua meiltä on saatavana. Terveh -
dyksellä olemme halunneet tuoda viestin maaseudun ikäihmisille, että 
”Olette meille tärkeitä, emme ole unohtaneet teitä”. Ajatus tästä kirjeestä 
tuli yhdeltä kylän vapaaehtoiselta ja nyt kirjeitä on lähtenyt matkaan jo
melkein 700 kappaletta. Kirjeen lähettämisen jälkeen olemme saaneet 
useita koskettavia puheluita, joissa on kiitelty iloa tuottaneesta viestistä. 
Eräs sanoi, että ”toteutus saa arvosanan 10+”. Puheluiden päätteeksi on
kiitelty, että kuuntelimme. Oli tullut toiveikkaampi mieli ja vähemmän
yksinäinen olo. Puheluja varten olimme koostaneet listan asioista, jotka
olivat tärkeitä kartoittaa kotona selviytymisen kannalta. - Ote Elämänote-blogista -

	 Irrottaa	arkirutiineista.	Uutta	ajateltavaa	ja		ideoita.	
Uusia	tuttavuuksia.	Hauskuutta”	

”Uusia	ystäviä,	olen	tavannut	enemmän	kyläläisiä.”

”

Tiedon äärellä on ruo-
kahalu ehtinyt herätä. 
Emäntä nostaa kylätuvan 
leivinuunista pöytään 
punajuuripaistosta jauhe-
lihamurekkeen, perunoi-
den ja salaatin kaveriksi. 
Pöydissä kehutaan kilvan 
ruoan makua ja riittä-
vyyttä. Lounaan jälkeen 
hanketyöntekijä Satun 
matkassa tupaan pöläh-
tää Synnöve Winter, joka 
saapuu paikalle treenaa-
maan kyläläisiä hyvin 
omintakeisella tyylillään 
Vuoden kylä -kisaan 
osallistumista varten. 
Paikalla olijat lähtevät 
huumorimielellä mukaan 
viihdyttäjän touhotuksiin 
ja yhdessä muodostetaan 
vauhdikkaasti mm. kylälle 
yhteinen bändi. Herjaa 
heitetään ja nauru raikaa. 
”Tänne on mukava tulla, 
täällä tuntee olevansa 
oma ittensä”, joku mie-
histä sanoo, ja kertoo 
tulleensa kimppakyydillä 
paikalle kymmenien kilo-
metrien päästä.  
-	Ote	hanketarinasta	-

”Hyviä	luentoja	ja	motivoi	hoita-
maan	terveyttä.”	

”Hyvää	ohjelmaa,	ruokaa,	tietoa	eri	
asioista,		toisten	ihmisten	tapaa-
mista!”
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HANKE-ESITTELY

Tulokset
Ikäihmisten kotien lähellä tapahtuvalle toiminnalle on 
tarvetta. Kodin läheisyys mahdollistaa osallistumisen myös 
niille, joilla ei ole mahdollisuutta lähteä pihapiiriä kauemmas. 
Kerhotoiminta tutustuttaa saman talon asukkaita ja naapurei-
ta toisiinsa sekä lisää keskinäistä naapuriapua. Samalla usein 
tyhjänä oleville kerhotiloille tarjoutuu yhteisöllistä käyttöä. 
Kerhotoimintaa ei voi perustaa vain ikäihmisten oman aktiivi-
suuden varaan, vaan siihen tarvitaan tueksi ammattimaista tai 
vapaaehtoista tukea.

Kehitetyt toimintamallit 
• Naapurikerho
• Jalkautuva työ ovelta ovelle

Materiaalit 
• Toimintakortit ikääntyneiden osallistavaan ryhmätoimintaan
• Ohjausopas ikääntyneiden parissa toteutettavaan kerho-
toimintaan

www.siskotjasimot.fi

 

Miksi ja kenelle? 
KOKEVA-naapurikerhotoiminta lisää keravalaisten ikäihmisten 
yhteisöllisyyttä ja osallisuutta tarjoamalla mahdollisuuden 
kokoontua säännöllisesti yhteen iloisen tekemisen parissa. 
Mukaan ovat tervetulleita myös kaiken ikäiset vapaaehtoiset. 
Toimintaa toteutetaan kolmella eri asuinalueella. Toiminta sai 
alkusysäyksen huomiosta, että näillä alueilla on suurimman 
osan ajasta käyttämättömänä olevia kerhotiloja, ja ikäihmisiä, 
joille ne voisivat tarjota luontevan kohtaamispaikan lähellä 
kotia.

Mitä ja miten?
• Naapurikerhot. Kerhotoiminta koostuu yhteisestä kuulu-
misten vaihdosta ja erilaisista aktiviteeteista (esim. tietovisa, 
bingo, levyraati).

• Matalan kynnyksen toiminta. Naapurikerhoihin voi osallistua 
oman aikataulun mukaan säännöllisesti tai vain toisinaan.

• Kohderyhmälähtöisyys: toiminta nousee osallistujien tar-
peista, toiveista ja toimintakyvystä.

• Arvostava kohtaaminen.
• Jalkautuva työ. Hanketyöntekijät ovat jalkautuneet ker-
hoalueille kutsumaan mukaan kerhotoimintaan.

• Korona-ajan kerhokirjeet, jotka viestivät välittämisestä ja 
sisältävät aivojumppa-, tietovisa- ja muita tehtäviä.

Kenen kanssa?  
Kerhot kokoontuvat As Oy Nikkarinkruunun tiloissa lukuun 
ottamatta Ahjoa, jossa toimintaa toteutetaan yhdessä Yhte-
näinen Ahjo ry:n kanssa Kylätalossa. Keskeinen yhteistyötaho 
on myös vanhusneuvoston nimittämä monialainen löytävän 
vanhustyön työryhmä.

Yhteisöllisyyttä keravalaisten 
kerrostalojen kerhohuoneisiin

SISKOT JA SIMOT RY: KOKEVA – KOHTAAMISIA KERAVAN ASUINALUEIDEN IKÄÄNTYNEILLE

https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/HO_Naapurikerho.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/LT_Jalkautuva-tyo-ovelta-ovelle.pdf
http://www.siskotjasimot.fi
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SISKOT JA SIMOT RY: KOKEVA – KOHTAAMISIA KERAVAN ASUINALUEIDEN IKÄÄNTYNEILLE
Yhteisissä kohtaamisissa toisen ihmisen ajatuksia ja kokemuksia elämästä ja 
hänen tilanteestaan voi ymmärtää paremmin. Siskojen ja Simojen Välittämi-
sen keikoilla tarjotaan mahdollisuus kertaluontoisiin vapaaehtoistehtä-
viin. Ylisukupolvisella kohtaamisella on merkitystä, vaikka pitkäaikainen 
sitoutuminen toisen ihmisen rinnalle ei olisikaan mahdollista.
Kohtaamisissa käydyn keskustelun ja tekemisen avulla osallistujat 
voivat oppia toisiltaan ja muodostaa yhdessä myös uusia ajatuksia. 
Vanhuksiin ei tulisi suhtautua vain avun kohteina. Kohtaamisen avulla 
voimme huomata, että ei ole ’me’ ja ’he’ tai ‘auttajat’ ja ‘autettavat’, vaan 
’me yhdessä’. Meillä on yhdessä erilaisia kokemuksia ja ajatuksia, joista 
voimme oppia puolin ja toisin. - Ote Elämänote-blogista -

	 Kokevan	toiminta	alkoi	juuri	
sopivasti,	olin	muuttanut	
tänne	vuosi	sitten	ja	ajattelin,	
että	muutan	pois	jollen	kohta	
tapaa	muita	aikuisia.	Vaikka	
tytär	perheineen	asuukin	
lähellä,	niin	silti	kaipaa	välillä	
omaa	aikuista	seuraa.”

“Arkipäivään	uutta	virtaa	ja	
tutustunut	naapureihin.”

”Mukava	käydä,	tavata	ihmisiä.	
Seuraa.	Ikävä	olla	yksin.”

”

Yhteisissä kohtaamisissa opitaan 
tuntemaan lähellä asuvat naapurit. 
Tunteminen edistää keskinäisen 
naapuriavun syntymistä ja sitä kautta 
turvallisuuden tunnetta. Osallisuus 
ja yhteisöllisyys lisääntyy, kun on 
mahdollisuus vaikuttaa kohtaamisten 
sisältöön ja toimintaan. Kiinnostava 
tekeminen kuten tietovisat ja aivo-
jumppa haastavat muistia ja päättely-
kykyä. Poikkeusaikana tekemistä on 
lähetetty kerholaisille säännöllisten 
kerhokirjeiden muodossa ja tuloksista 
on voitu rupatella toisten kerholaisten 
kanssa puhelimessa. 
-	Ote	hanketarinasta	-
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HANKE-ESITTELY

Tulokset 
Ryhmiin osallistuneet omaishoitajat saivat tukea oman hyvin-
voinnin vaalimiseen erilaisten mielen taitojen opettelun, esi-
merkiksi itsemyötätunnon tärkeyden sekä omien tunteiden ja 
tarpeiden hyväksynnän kautta. Tunteiden hyväksyminen ja it-
semyötätunto vaikuttavat sekä uupumuksesta palautumiseen 
että ehkäisevät uupumista. Myös omaishoitajien digitaidot 
vahvistuivat verkko-ohjelman käytön myötä. Johtopäätöksenä 
voidaan todeta, että ryhmä sopii hyvin eri taustoista tuleville 
omaishoitajille ja lähes missä vaiheessa tahansa omaishoita-
juutta. 

Kehitetyt toimintamallit
• Mielen taitojen ja vertaistuen ryhmät omaishoitajille

Materiaalit
• Keskustelukortit
• OMApolku verkko-ohjelma
• Käsikirja ryhmämallista

www.sovatek.fi

Miksi ja kenelle?
Omaishoitajan uupumus voi johtaa sekä hoitajan että 
hoidettavan joutumiseen palveluiden piiriin. Perinteisten 
tukipalvelujen ja kuntoutuskäytäntöjen rinnalle tarvitaan 
keinoja omaishoitajien henkisen hyvinvoinnin tukemiseksi. 
Sovatek-säätiön Verkosta voimaa ja vertaistukea -hanke on 
kehittänyt omaishoitajien mielen hyvinvointia tukevan mallin. 
Digitaalisia sovelluksia hyödyntämällä voidaan tukea entistä 
tehokkaammin ja monipuolisemmin myös niitä omaishoita-
jia, joiden osallistuminen perinteiseen ryhmätoimintaan olisi 
muutoin haasteellista tai mahdotonta.

Mitä ja miten?
• Ryhmätoiminta, jossa aiemmin kehitettyyn mielen hyvinvoin-
nin verkko-ohjelmaan (OMApolku) on yhdistetty ammatti-
laisten ohjaamat vertaisryhmätapaamiset. Verkko-ohjelman 
kuuden etapin teemoja on työstetty yhdessä suljetuissa 
ryhmätapaamisissa, joita on toteutettu myös etäyhteyksillä.

• Materiaalien tuottaminen ryhmätoimintamallin kanssa työs-
kentelevien tueksi ja toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi.

• Yleisen tietoisuuden lisääminen omaishoitajien mielen hy-
vinvoinnin tukemisen tärkeydestä osallistumalla teemapäi-
vien ja tapahtumien järjestämiseen sekä pitämällä luentoja 
kuntien työntekijöille ja opiskelijoille.

Kenen kanssa?
• Ryhmiä on järjestetty yhteistyössä paikallisten omaishoito-, 
muisti- ja mielenterveysomaisten yhdistysten sekä kuntien 
ja yksityisten toimijoiden kanssa. 

• Paikallisten yhdistysten verkostojen sekä omaishoitajia koh-
taavien kuntien työntekijöiden (esim. palvelu- ja asiakasoh-
jaajien) kautta on löydetty osallistujia ryhmiin.

• Teemapäiviä ja tapahtumia on järjestetty yhteistyössä 
omaishoitoyhdistysten, muiden yhdistysten ja kuntien kanssa.

Mielen hyvinvointia 
Keski-Suomen ja Pirkanmaan 
omaishoitajille

SOVATEK-SÄÄTIÖ: VERKOSTA VOIMAA JA VERTAISTUKEA 

https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/EA_Mielen-taitojen-ja-vertaistuen-ryhmat-omaishoitajille.pdf
http://www.sovatek.fi


4949

SOVATEK-SÄÄTIÖ: VERKOSTA VOIMAA JA VERTAISTUKEA Mielen taitojen ryhmissä opetellaan ensin tunnista-
maan vaikeita tunteita erilaisten harjoituksien ja yh-
teisten keskustelujen avulla, ja lopulta käsittelemään 
niitä hyväksyvällä tavalla. Ryhmäläisten kokemuksissa 
onkin painottunut muiden ryhmäläisten antama 
tuki vaikeille ajatuksille ja tunteille, joita osa ryhmä-
läisistä vasta tässä ryhmässä on rohkaistunut ääneen 
kertomaan. Erään ryhmäläisen sanoin: ”Tältä polulta 
ammennan reppuuni aimo annoksen hyväksyntää ja 
voimaa jaksaa eteenpäin.” - Ote Elämänote-blogista -

	 Toisten	(vertaisten)	kertoma	on	auttanut	
muistamaan,	että	omaishoitajan	on	tärkeää	pitää	
huolta	itsestään!	Sitä	voi	muutoin	käydä	niin,	että	
itse	väsyy	ja	sairastuu.	Ja	itselle	niin	kyllä	kävikin,	ei	
ollut	voimia	pitää	itsestä	huoli.	”

“Jos	on	tullessa	ollut	huolestunut	tai	muutoin	
hankala	olo,	niin	ryhmästä	lähtiessä	olo	on	ollut	
joka	kerta	keveämpi.”	

“On	ollut	tärkeä	kuulla	samassa	tilanteessa	
olevilta,	miten	he	pärjäävät.	Ja	saanut	itse	kertoa	
huoliaan.”

”Olen	oppinut	tunnepuolesta,	että	tunteet	tulevat	ja	
menevät,	ei	niihin	tarvitse	jäädä	vellomaan!”

“Lempeys	itseä	kohtaan	on	tullut	tärkeämmäksi.	
En	aiemmin	osannut	ottaa	omaa	aikaa,	nyt	se	on	
tullut	tärkeäksi.“

“Koko	elämäni	olen	hoitanut	muita,	nyt	hoidan	
itseänikin.	Aloitin	uuden	harrastuksen,	johon	
panostin	myös	rahaa.	Näin	ei	olisi	aiemmin	tullut	
edes	mieleeni	tehdä!”	

” Iltapäivää jatketaan ryhmää varten 
tuotettujen korttien avulla. Jokainen 
saa valita muutaman aiheen, joista 
haluaa tänään parin kanssa keskus-
tella. Juttutuokion jälkeen asetu-
taan parin kanssa vastakkain silmät 
kiinni keskittyen ensin aisteihin, 
sitten tunteisiin ja lopulta ajatuksiin. 
Ajatuksista herätellään esiin myötä-
tuntoa toista kohtaan. Harjoituksen 
jälkeen ohjaaja kysyy tunnelmia: 
”Tuli sellainen mielikuva, että meidän 
omaiset menevät alamäkeen ja me 
taas mennään jyrkkään ylämäkeen 
rinnettä ylöspäin.” ”Kyllä tässä tulee 
sellainen yhteenkuuluvuuden tunne, 
että samassa veneessä ollaan.” 
-	Ote	hanketarinasta	-
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Tulokset
• Jalkautuvan tiedottamisen avulla löydetään haasteellisessa 
elämäntilanteessa olevia. Henkilökohtaisen kutsu viedään 
sinne, missä ihmiset liikkuvat: tapahtumiin, diakonia-
lounaille, palvelulinjan kyytiin, leipäjonoihin.

• Ryhmästä saatu tuki ja tieto esim. alueen palveluista tar-
joavat uusia mahdollisuuksia olla läsnä omassa elämässä. 
Toiminnan kautta sosiaalinen verkosto vahvistuu ja ihmiset 
kiinnittyvät lähiympäristöön.

• Onnistunut verkostoyhteistyö ei ole vain tiedon jakamista 
ja asiakasohjauksia. Kumppanuus – yhteisen ymmärryksen 
luominen ikääntyneiden tuen tarpeista ja tukemisen tavoista  
– vaatii aikaa ja tutustumista.

• Matalan kynnyksen ryhmätoiminta on kustannustehokas 
tapa vähentää yksinäisyyttä: Porinaporukka-ryhmiin osallis-
tuneista 95 % kokee yksinäisyytensä lievittyneen.

Kehitetyt toimintamallit
• Puhelinporinat – ikääntyneiden ryhmätoimintaa puhelimitse
• Jalkautuva tiedottaminen osana etsivää vanhustyötä

www.asumisenapu.fi/

Miksi ja kenelle? 
Espoossa on ollut vain vähän ikääntyneille suunnattua mata-
lan kynnyksen ryhmätoimintaa. Tällainen toiminta vähentää 
yksinäisyyttä ja lisää osallisuutta, kun ihminen tulee näh-
dyksi ja kuulluksi omana itsenään. Suomen Asumisen Avun 
Parempaa elämää lähitoiminnalla -hankkeessa on käynnistetty 
kaikille avoimia Porinaporukka-ryhmiä. Mukaan toimintaan 
on etsivän työn keinoin saatu itsensä yksinäiseksi kokevia ja 
ihmisiä, joilla on erilaisia haasteita elämässään.

Mitä ja miten?
• Avoimet ja maksuttomat Porinaporukka-ryhmät, joihin voi 
osallistua ilman ennakkoilmoittautumisia.

• Etsivä työ ihmisten tavoittamiseksi ja kiinnittämiseksi, erityi-
sesti jalkautuva tiedottaminen ja yksilöllinen tuki.

• Tapaamisissa tarjolla seuraa ja yhdessä tekemistä. Osallistua 
voi omalla tavallaan: mukaan saa tulla ”ihan vaan kattele-
maan”.

• Vertaisvapaaehtoisilla tärkeä rooli yhteisön rakentajina. He 
huolehtivat osaltaan tervetulon tunnelmasta.

• Korona-aikana suosittua etäryhmätoimintaa verkossa ja 
puhelimitse (ks. Puhelinporinat-toimintamalli).

Kenen kanssa?
Yhteistyö alueen muiden toimijoiden kanssa on korvaama-
tonta. Tarvitaan ”koko kylä” – alueen asukkaat, järjestötoimijat, 
seurakuntien ja kaupungin työntekijät – etsimään, löytämään 
ja välittämään, jotta myös palveluiden katveessa olevat ikään-
tyneet saadaan mukaan toimintaan.

Porinaporukka-toimintaan 
kuuluvat kaikki värit ja tunteet

SUOMEN ASUMISEN APU RY: PAREMPAA ELÄMÄÄ LÄHITOIMINNALLA

https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/HO_Puhelinporinat-%E2%80%93-ikaantyneiden-ryhmatoimintaa-puhelimitse.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/LT_Jalkautuva-tiedottaminen-osana-etsivaa-vanhustyota.pdf
http://www.asumisenapu.fi/
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SUOMEN ASUMISEN APU RY: PAREMPAA ELÄMÄÄ LÄHITOIMINNALLA Mitä sinä tunnet, kun menet uuteen tilanteeseen? Odotatko innosta kihisten 
uusien ihmisten tapaamista vai jännitätkö altistumista arvioiville katseille? 
Osaan meistä on juurtunut niin syvä toiseuden tunne, että esimerkiksi 
ryhmätoimintaan osallistuminen voi tuntua mahdottomalta. Silloin 
tarvitaan etsivän työn välineitä ja vaikuttavaa verkostotyötä. Py-
sähdymme etsivän vanhustyön kumppaneiden kanssa pohtimaan 
yhdessä asiakkaiden kokemusmaailmaa: tarpeita ja kipupisteitä. Kun 
meillä on jaettu ymmärrys yksilöllisistä asiakastarpeista ja yhteinen 
eetos aidon kohtaamisen tärkeydestä, voimme hyvillä mielin ”kuljettaa” 
ihmisiä toistemme toiminnan piiriin. - Ote Elämänote-blogista -

	 Minulla	ei	ole	ketään	muita:	ei	isää,	ei	äitiä,	ei	siskoa,	
lapsia	tai	lapsenlapsia.	Minulle	Porinaporukka	onkin	
helmi,	josta	on	löytynyt	parhaat	ystävät.”

”Tänne	oli	helppo	tulla.	Heti	sanottiin,	että	kiva	
kun	tulit	ja	alettiin	juttelemaan.	Uskalsin	sitten	
naapuriakin	pyytää	mukaan,	kun	tänne	voi	tulla	
sellaisena	kuin	on.”

”Tää	on	ihanaa,	kun	mulla	on	joku,	mihin	mä	
kuulun.”

”On	huimaa,	miten	suuri	merkitys	ryhmällä	on	
kävijöille:	se	viikoittainen	parituntinen	hyvässä	
seurassa	ja	tieto	siitä,	että	jääkaapin	ovessa	
on	numero,	johon	voi	muina	päivinä	soittaa,	
kannattelee	ja	luo	toivoa.”

”Vaikka tapaamisen virallinen 
alkamisaika on kello 10, ovi alkaa 
käydä tiuhaan jo puoli kymme-
neltä ja eteisen naulakko täyttyy 
ulkovaatteista ja kengistä. Täällä 
saa nimittäin olla sukkasillaan 
ja eteisen korista voi valita var-
paiden lämmikkeeksi itselleen 
mieleisen väriset villasukat. Nimi 
Porinaporukka kuvaa osuvasti tätä 
porukkaa! Iloinen porina täyttää 
koko tilan samalla, kun osallistujat 
kokoontuvat pikkuhiljaa pitkän 
pöydän ääreen nauttimaan aamu-
päiväkahvit ja vaihtamaan kuulu-
misia. -	Ote	hanketarinasta	-
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Kenen kanssa?
• Yhteistyötä kuntien, muistiyhdistysten, omaishoitoyhdistys-
ten ja yritysten kanssa muistiperheiden ja ammattilaisten 
tavoittamisessa. 

• Muistiperheiden, hankkeen Avainhenkilöiden, muistialan 
asiantuntijoiden ja sote-ammattilaisten kanssa yhteis-
kehitetty työvälinettä. 

Tulokset
Muistimatka tuo sote-kentälle uudenlaisen, inhimillisen 
toimintamallin kohdata muistisairas henkilö sekä hänen 
läheisensä. Sen avulla löydetään helposti ajankohtainen, 
perheelle tärkeä asia, joka kaipaa ratkaisua. Muistimatkan 
juurruttamiseksi tarvitaan yhteistyökumppaneita, jotka ottavat 
sen käyttöönsä ja jakavat hyvää käytäntöä eteenpäin. Muisti-
matkan herättämä kiinnostus jo hankeaikana on osoittanut 
sen tarpeellisuuden muistiperheille ja ammattilaisille. Muisti-
matka on herättänyt kiinnostusta yllättävillä tahoilla ja sille on 
löydetty jo hankeaikana erilaisia käyttötapoja. 

Kehitetyt toimintamallit
• Muistimatka helpottaa asioiden puheeksi ottamista ja enna-
kointia

Materiaalit
• www.muistimatka.fi
• Muistimatka sähköisenä ja tulostettavana versiona 
• Muistimatka painotuotteena

www.muistimatka.fi

Miksi ja kenelle?
Muistiperheiden ja ammattilaisten toimivan yhteistyön edel-
lytyksenä on avoin ja luottava vuorovaikutus. Tämä saattaa 
estyä, mikäli vaikeat asiat jäävät puhumatta tai vastaukset 
olettamuksiksi. Räätälöidyn puheeksi ottamisen mallin avulla 
muistisairas henkilö tulee ymmärretyksi, läheiset eivät uuvu, 
kyky ennakoida ja varautua tulevaan paranee, rajoittamis-
toimet vähenevät ja tilanteiden kriisiytyminen vältetään. 
Suomen muistiasiantuntijoiden Lupa puhua –hanke on ra-
kentanut siltoja muistiperheiden ja heitä kohtaavien ammat-
tilaisten välille, jotta muistiperheet saavat entistä parempaa, 
yksilöllisempää ja oikea-aikaisempaa tukea arkeensa uuden 
työvälineen avulla. 

Mitä ja miten?
• Työpajatyöskentelyt, joissa muistiperheet ja sote-ammat-
tilaiset on tuotu saman pöydän ääreen keskustelemaan ja 
ratkomaan puheeksi ottamisen haasteita yhdessä. 

• Työpajojen pohjalta kehitetty konkreettinen yhteistyötä, 
ymmärrystä ja puheeksi ottamista helpottava työväline; 
Muistimatka. 

• Vapaaehtoisista sote-ammattilaisista ja muistiperheiden 
edustajista koostuva avainhenkilöiden joukko, joka osallis-
tunut Muistimatkan suunnitteluun ja toiminut hankkeen 
sanansaattajana. 

• Oppilaitosten kanssa yhteiskehitetty Muistimatkaa ja tarjot-
tu harjoittelupaikkoja. Muistimatka-toimintamallin integroi-
misen suunnittelua osaksi opintosisältöjä yhdessä sote-alan 
oppilaitosten kanssa.

Muistiperheiden ja 
ammattilaisten yhteistyötä 
edistämässä

SUOMEN MUISTIASIANTUNTIJAT RY: LUPA PUHUA

https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/EA_Muistimatka-helpottaa-asioiden-puheeksi-ottamista.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/EA_Muistimatka-helpottaa-asioiden-puheeksi-ottamista.pdf
http://www.muistimatka.fi
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Moni muistiammattilainen kohtaa työssään päivittäin muistiperheiden 
kotona pärjäämisen haasteita sekä omaishoitajien uupumista. Moni 
omaishoitoperhe on jaksamisen äärirajoilla, ja tukea pyydetään usein 
liian myöhään. Tarjottua apua voi myös olla vaikea ottaa vastaan.  Mikä-
li koulutukseen, erityisesti muistiosaamiseen panostettaisiin, saataisiin 
varmasti muutoksia aikaan myös asenteissa. Moni toi esiin, että olisi 
tärkeää panostaa myös muistisairaan omaisten tiedon ja ymmärryk-
sen lisäämiseen muistisairauksiin liittyen. Näin vältyttäisiin monelta 
arkea kuormittavalta tekijältä ja yhteistyö ammattilaisten kanssa olisi 
toimivampaa. Lisätietoa muistisairauksista ja muistisairauden kanssa 
elämisestä kaipaavat myös muistiperheet. - Ote Elämänote-blogista -

	 Muistisairaudet	ovat	tuttu	
elämänkumppani	useille	ikääntyneille	
meidän	perhepiirissämme.	Matka	
diagnoosin	jälkeen	on	ollut	jokaisella	
heistä	omanlaisensa,	ja	jokaisen	
kohdalla	on	pitänyt	löytää	juuri	hänelle	
sopiva	tapa	ottaa	puheeksi	vaikeitakin	
asioita.	Tunteiden	kirjo	on	ollut	valtava.	
Muistimatkan	korteissa	on	paljon	
hyödyllistä	tietoa	ja	ne	ovat	oiva	
apuväline	tukemaan	myös	meidän	
läheisten	jaksamista.”

”

Hankkeen materiaa-
leissa muistiperheiden 
ääninä toimivat Ulpu 
ja Paul. Heidän kaut-
taan on nostettu esille 
muistiperheitä arjessa 
askarruttavia asioita 
mm. some-julkai-
suissa. Kuvitus: Emmi 

Jormalainen

Osallistujien eteen pöydille on jaettu 
vihreäsävytteisiä esitteitä, joiden kan-
sissa sympaattiset piirroshahmot Ulpu 
ja Paul katsovat toisiaan. Kuvitteelliset 
hahmot on luotu samaistuttaviksi hah-
moiksi, joiden avulla muistiperheiden 
saattaa olla helpompi sanoittaa han-
kalia tilanteita. Ulpu ja Paul kertovat 
muistiperheiltä ja ammattilaisilta ke-
rättyjen kokemusten pohjalta kotona 
muistisairauden kanssa asumisestaan, 
onnistumisistaan ja haasteistaan sekä 
kohtaamistilanteistaan ammattilaisten 
kanssa.  -	Ote	hanketarinasta	-
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Kenen kanssa?
Toimintaa on toteutettu ja kehitetty alueesta ja toiminnasta 
riippuen itsenäisesti tai sopivien yhteistyökumppanien kanssa. 
Yhteistyötä on ollut järjestöjen, oppilaitosten, seurakuntien, 
urheiluseurojen ja yritysten kanssa.

Tulokset
• Toimintaa kehitettäessä on alusta alkaen kiinnitettävä huo-
miota hankkeen jälkeiseen aikaan.

• Toiminnalle on kysyntää, mutta organisointivastuuta kanta-
via vapaaehtoisia on etsittävä ja tuettava jatkuvasti.

• On myös osattava muuttaa suunnitelmia – jos toiminnalle 
ei ole jossain kysyntää tai tarvetta, suunnataan resursseja 
rohkeasti uusille alueille.

Kehitetyt toimintamallit
• Kertaluonteista ystävätoimintaa – koulutus- ja toimintamalli
• Virkistystä riksapyöräajelusta
• Virtuaalinen kahvihetki

Materiaalit
• Aistikävely
• Virtuaalinen kahvihetki
• Virkistystä riksapyöräajelusta
• Kertaluonteinen ystävätoiminta
• Ystävätoiminnan mentorimalli

http://rednet.punainenristi.fi/kohdataankylillajakeskuksissa

Miksi ja kenelle?
Kohdataan kylillä ja keskuksissa -hanke on Suomen Punaisen 
Ristin ystävätoiminnan kehittämishanke. Hanke on toiminut 
Lapin, Länsi-Suomen ja Turun saaristossa toimivan Turunmaan 
piirin alueilla. Näillä seuduilla väestöllinen huoltosuhde on 
maan keskiarvoa suurempi, väestö ikääntyvää, välimatkat 
pitkät ja kulkuyhteydet usein hankalat. Hankkeen kohderyh-
minä ovat olleet alueiden osallisuutta ja toimintaa kaipaavat 
iäkkäät, vapaaehtoiset ystävätoiminnan kouluttajat sekä muut 
vapaaehtoiset, toimijat ja alueiden verkostot.

Mitä ja miten?
• Matalan kynnyksen kohtaamispaikkatoiminta (kasvokkain ja 
virtuaalisesti), joissa teemoina on ollut muun muassa henki-
nen tuki, kodin turvallisuus, ensiaputaidot ja digitaidot. 

• Kohderyhmän resilienssin kasvattaminen koulutuksin ja 
yhteisöjä rakentamalla.

• Kertaluonteisen ystävätoiminnan mallinnus ja koulutukset. 
Kertaluonteisen toiminnan tarve korostui erityisesti koro-
na-aikana, jolloin vapaaehtoiset muun muassa veivät kirjas-
ton kirjoja ikäihmisille ja toimittivat koteihin ruoka-apua.

• Etsivä työ. Etsivää työtä varten luotiin etsivän työn kortti, 
jota voi käyttää apuna, kun yritetään tavoittaa ne ihmiset, 
joille toimintaan osallistumisesta olisi hyötyä. Korttia voi 
jakaa esimerkiksi verkostojen työntekijöille, lähipalveluihin 
tai vaikkapa suoraan ihmisten postiluukkuihin. 

• Vastuuvapaaehtoisten tukeminen muun muassa luomalla 
vapaaehtoisen mentorin koulutusmalli. Koulutuksissa kou-
lutetaan ystävävälittäjille työpareja ja sitä kautta vahviste-
taan vapaaehtoisten tukea ja jaksamista.

Lapin, Länsi-Suomen ja 
Turunmaan alueilla on 
kohdattu kylillä ja keskuksissa

SUOMEN PUNAINEN RISTI: KOHDATAAN KYLILLÄ JA KESKUKSISSA

https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/OT_Kertaluonteista-ystavatoimintaa.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/HO_Virkistysta-riksapyoraajelusta.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/EA_Virtuaalinen-kahvihetki.pdf
http://rednet.punainenristi.fi/kohdataankylillajakeskuksissa
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Koronan seurauksena ystävätoiminnassa lähdettiin 
kokeilemaan useita uusia menetelmiä yksinäisyyden 
torjumiseen. Keskeisimpänä uutena toiminta muotona 
vapaaehtoisia koulutettiin vetämään erilaisia verkko-
ryhmiä, jotka osaltaan korvasivat fyysisiä kohtaamis-
pakkoja. Vaikka toiminta vaatii laitteita sekä jonkin 
verran tietoteknistä osaamista, on se onnistunut varsin 
hyvin. Kun ihmiset ovat rohkaistuneet kokeilemaan eri-
laisia välineitä, ei se hetken päästä olekaan enää ollut 
vaikeaa. - Ote Elämänote-blogista -

Nauvossa tutustutaan ikäihmisten asu-
mispalveluihin Grannasin tehostetussa 
palveluyksikössä, jonka yhteydessä on 
myös ikäihmisille tarkoitettuja rivita-
loasuntoja. Ympäristö on tosi kaunis. 
Pihapiiriin on asukkaiden iloksi istutettu 
paljon kukkia, hyötykasveja ja marjapen-
saita. Tällä viihtyisällä alueella asuu sekä 
ruotsin- että suomenkielisiä ikäihmisiä 
eri puolilta Turun saaristoa. SPR:n pai-
kallisosaston toimitiloissa paikalla oleva 
vapaaehtoinen kertoo, että Nauvon 
alueella melkein kaikki ikäihmiset on jo 
löydetty. Ketään ei haluta jättää yksin. 
Onkohan tämä nyt sitä ruotsinkielisten 
pikkupaikkakuntien yhteisöllisyyttä? 
Koko yhteisö kantaa vastuuta asukkais-
taan. -	Ote	hanketarinasta	-
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Kenen kanssa?
• Tampereen kaupungin kulttuuri- ja sote-palveluilta saatu 
sisältöä kerhoihin ja tehty yhteistyötä mm. asiakasohjauksen 
ja tiedottamisen tiimoilta. 

• Paikallisen seurakunnan kanssa on jaettu osaamista ja ohjat-
tu asukkaita sopivien toimintojen piiriin. 

• Taloyhtiöt ovat antaneet kerhotiloja maksutta käyttöön sekä 
tiedottaneet hankkeen toiminnasta omissa kanavissaan. 

Tulokset
Toiminta on vähentänyt ikäihmisten yksinäisyyttä ja lisännyt 
heidän luottamustaan yhteisöön ja lähipalveluihin. Yhtei-
söön kuulumalla ihmisten mahdollisuudet vaikuttaa itselleen 
tärkeisiin asioihin lisääntyy, ja he motivoituvat paremmin 
huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan. Tietoisuus palveluista 
ja etuuksista lisää oikea-aikaista palvelujen käyttöä ja siirtää 
raskaampien palvelujen tarvetta. 

Kehitetyt toimintamallit
• Juttelukammarissa tavataan kaupassa käydessä
• WhatsApp-viikkotehtävillä havahdutaan hyvään
• Vapaaehtoisten kuukausikahveet - tietoa ja vertaistukea

Materiaalit 
• Likellä® -kerhojen toimintamallin kuvaus 
• Opas Likellä® -kerhojen ohjaajille 

www.tamperemissio.fi

Miksi ja kenelle?
Heikkenevä toimintakyky, yksinäisyys, masennus, heikko 
taloustilanne sekä lähipalvelujen vaikea saavutettavuus ovat 
riskitekijöitä iäkkään terveydelle. TampereMission Kaiku- 
hankkeen lähtökohtana on ollut Kaukajärven, Annalan ja 
Haiharan kaupunginosien ikääntyneiden asukkaiden tukemi-
nen omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen. Kaiku-hankkeessa 
on avattu korttelikerhoja, joissa yhteinen tekeminen perustuu 
osallistujien omiin kiinnostuksiin, voimavaroihin ja kykyi-
hin. Kerhoissa luodut suhteet ovat kantaneet myös rappu-
käytäviin, kauppoihin ja kotiin kahvikupin ääreen.

Mitä ja miten?
• Kerrostalojen kerhohuoneissa kokoontuvien korttelikerhojen 
perustaminen asukkaiden kanssa. Kerhoissa on jaettu tietoa 
osallistujien tarpeiden mukaan, mm. palveluista ja etuuksista. 
Kerhotoimintaa on järjestetty myös etäyhteyksillä. 

• Aktiivinen jalkautuminen alueella korttelikerhotoiminnasta 
hyötyvien ihmisten löytämiseksi.  

• Asukkaiden yksilöllinen tukeminen arjen sujumiseen liitty-
vissä kysymyksissä ja tarvittaessa saattelu palveluiden piiriin.  

• Digilaitteiden käytön ohjaus ja neuvonta sekä vapaaehtois-
ten digikavereiden koulutus.  

• Vapaaehtoisten perehdyttäminen, tukeminen ja koulutta-
minen korttelikerhojen vetäjiksi. 

• Korttelikerho-toiminnan vakiinnuttaminen osaksi Tampe-
reen kaupungin toimintaa. 

• Tietoisuuden lisääminen Pirkanmaan alueella korttelikerho-
jen mahdollisuuksista. 

Osallistumisen mahdollisuuksia 
omassa korttelissa Tampereella

TAMPEREMISSIO RY: KAIKU-HANKE

https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/LT_Juttelukammarissa-tavataan-kaupassa-kaydessa.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/HO_WhatsApp-viikkotehtavilla-havahdutaan-hyvaan.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/OT_Vapaaehtoisten-kuukausikahveet-%E2%80%93-tietoa-ja-vertaistukea.pdf
https://tamperemissio.fi/
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TAMPEREMISSIO RY: KAIKU-HANKE Olen kiitollinen, että voin olla kuuntelemassa ja jakamassa ihmisten tarinoita. 
Tarinat tekevät kertojan näkyväksi ja hänen kokemuksensa todeksi. Tarina 
tarinalta kertojan elämän polku muuttuu selkeämmäksi ja jokaiselle ko-
kemukselle löytyy tarkoitus. Toivoisin, että jokaisella olisi mahdollisuus 
kertoa tarinaansa niin kauan, että se muuttuu eletyksi elämäksi. Joku 
löytää elämälleen merkityksen helpommin ja toinen joutuu kamp-
pailemaan kauemmin oman keskeneräisyytensä kanssa. Keskeneräi-
syyttä on joskus vaikea hyväksyä; saati sitten jakaa muiden kanssa. Siksi 
olenkin erityisen iloinen, jos voin olla kuuntelemassa vielä hapuilevaa 
tarinaa, joka etsii muotoaan. - Ote Elämänote-blogista -

	 Tuntuu	hienolta...	Tuntee	kuuluvansa	
johonkin	porukkaan.”

”Oon	oivaltanut	monta	juttua	tässä	kun	on	
juteltu.	Ajatukset	on	selkiytynyt.”

”Mulla	on	aina	kyllä	helvetin	paljon	parempi	
olo	kerhon	jälkeen.”

”En	muuten	ehkä	näitä	uskaltaisi	kokeilla	
(digiasioita),	mutta	teidän	kanssa	se	on	
niin	kivaa	ja	kotoisaa.”

”Ihan	kuin	olisi	herännyt	eloon.”

”

Eteisessä on tungosta, sillä osa Korttelikerhon 
osallistujista on tapaamisen aluksi lähdössä 
yhteiselle kävelylenkille Kimmo-ohjaajan kans-
sa. Peremmällä keittiössä toinen ohjaaja Heljä 
laittelee kahveja valmiiksi. Osa kerholaisista on jo 
asettunut yhteiseen olohuoneeseen vaihtamaan 
kuulumisia. Tuuli ujeltaa ikkunan takana, mutta 
kerhohuoneessa on lämmin tunnelma. Tähän 
kerhoon on helppo tulla crocsit tai reinot jalassa 
ja tupakkatauollakin voi piipahtaa selittelemättä. 
Helppous ei poista kerhon tärkeyttä osallistujil-
leen. ”Jatkuvuutta ja pysyvyyttä, perjantaina tuun 
tänne.” ”Tää on meidän porukka.”  
-	Ote	hanketarinasta	-
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Tulokset
• Sippe-kutsut lisäävät yhteisöllisyyttä, kohentavat mielialaa ja 
tarjoavat vinkkejä omaan arkeen. 

• Sippe-vapaaehtoisuus vahvistaa omaa identiteettiä sekä tar-
joaa sosiaalisen verkoston ja mahdollisuuden olla aktiivinen 
toimija.

• Uudenlainen vapaaehtoistoiminta kiinnostaa ympäri Suomen.
• Kehitämme ennakkoluulottomasti digitaalisia mahdolli-
suuksia.

• Olemme luoneet selkeän ja paikallisiin tarpeisiin mukau-
tuvan Sippe-toiminnan mallin.

Kehitetyt toimintamallit
• Sippe-hyvinvointikutsut ikäihmisille
• Sippe-vapaaehtoisten kouluttaminen

Materiaalit
• Hyvinvoinnin teemoista kootut koulutuspaketit vapaaehtoi-
sille, 12 kpl

• Sippe-vapaaehtoisen koulutusmateriaalit mm. koulutus-
sisällöt, vapaaehtoisen työkirja

• Toimintaa havainnollistavat videot
• Sähköinen materiaalipankki verkkosivuilla
 
www.sippe.fi
 
 

Miksi ja kenelle?
Toiminta edistää ikäihmisten laatusuosituksen keskeisiä 
tavoitteita: toimintakyvyn vahvistaminen, vapaaehtoistyön 
lisääminen ja digitalisaation hyödyntäminen. Sippe-hyvin-
vointikutsut täydentävät kuntien ennaltaehkäiseviä palveluja 
tarjoamalla toimintaa Sippe-paikkakuntien kotona asuville yli 
60-vuotiaille. Kohderyhmä on ikäihmiset: kutsuille osallistujat 
sekä kutsuja pitävät vapaaehtoiset.

Mitä ja miten?
• Kotikutsujen tyyliin pidettävät Sippe-hyvinvointikutsut 
iäkkäille eri teemoista, kuten ravitsemus, musiikki, liikunta  
ja muistelu.

• Vapaaehtoisten kouluttaminen Sippe-hyvinvointikutsujen 
esittelijäksi.

• Materiaalit vapaaehtoisille ja Sippe-toiminnan levittämiseen.
• Toiminnan esittelyt ja uusien vapaaehtoisten koulutukset 
Sippe-paikkakunnilla.

• Sippe-hyvinvointikutsut netissä ja etätoiminnan kehittäminen.
• Virtuaalitodellisuussisältöjen pilotointi ryhmätoiminnassa.

Kenen kanssa?
Sippe-toimintaa koordinoidaan Turun alueella, jossa kutsuja 
järjestetään yhteistyöverkostojen kautta mm. virtuaalisen 
kotihoidon asiakkaille ja toimintaa kaipaaville pienryhmille. 
Jokaisella Sippe-paikkakunnalla on taustaorganisaatio, jota 
tuetaan paikallisessa koordinoinnissa. Sippe-toimintaa on 
käynnistetty tai suunnitteilla 13 paikkakunnalla.

Uudenlaista Sippe-
vapaaehtoistoimintaa levitetään 
Turusta ympäri Suomen

TURUN LÄHIMMÄISPALVELUYHDISTYS RY: SIPPE-HYVINVOINTIKUTSUT 

https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/EA_Sippe-hyvinvointikutsut-ikaihmisille.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/OT_Sippe-vapaaehtoisten-kouluttaminen.pdf
http://www.sippe.fi
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TURUN LÄHIMMÄISPALVELUYHDISTYS RY: SIPPE-HYVINVOINTIKUTSUT Sippe on täynnä yllätyksiä! 60+ on juuri paras ikä 
lähteä Sippeilemään. Yläikärajaa ei ole, ja Sippe vain 
paranee vanhetessaan. 60+ on voimavara: arvokas ja 
neuvokas. Sippenä ei voi toimia ilman pitkää elämän-
kokemusta. Sippeily tuo elämään merkityksellisyyttä 
myös työvuosien jälkeen. Jokainen voi löytää Sippenä 
parhaat palansa ja uusia osaamisalueita. Sippe liikkuu 
ihmisten arjessa, kodeissa ja kerhotiloissa. Sippe tuo 
ihmiset yhteen, eikä jätä ketään yksin!   
- Ote Elämänote-blogista -

	 Ihmiset	avautui	ja	oli	
hauskaa!”

”Tunnelma	oli	kuin	
ennen	vanhaan	
lauantaitansseissa.”

”Mukavaa	yhdessäoloa.”

”Kohokohta	oli	tietenkin	
ryhmä	ja	asiasta	
innostuneet	ihmiset.”

” ”Me vapaaehtoiset 
olemme sellaisia 
empaattisia vertais-
tukijoita. Tieni tähän 
Sippe-toimintaan 
on kulkenut monen 
yhdistyksen ja sattu-
mienkin kautta. Olen 
pitänyt Sippe-kutsuja 
musiikista ja matkai-
lusta. Kutsuillani on 
tehty muun muassa 
nojatuolimatkoja eri 
puolilla Eurooppaa ja 
Suomea. Sippe-vapaa-
ehtoisena toimimises-
sa tärkeitä ovat myös 
Sippe-palaverit, joissa 
me vetäjät ideoimme 
yhdessä ja saamme tu-
kea toisiltamme. Koen, 
että saan vapaaeh-
toisena itse toimimi-
sesta enemmän kuin 
asiakkaani. Ja tiedät-
tekö mistä tiedän, 
että Sippe-kutsut on 
menneet hyvin? Siitä, 
kun kukaan ei huo-
maa, että me vetäjät 
poistumme.” 
-	Ote	hanketarinasta	-
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Kenen kanssa?
• Eläkeläisjärjestöjen, Poliisihallituksen, Rikoksentorjunta-
neuvoston, Kuluttajaliiton ja Finanssialan kanssa yhteis-
työssä tapahtumia ja tiedottamista. 

Tulokset
Teema on ajankohtainen ja se on kiinnostanut sekä kohde-
ryhmää että suurta yleisöä. Verkostotyöskentely on moni-
puolistunut ja ikääntyneiden riski joutua hyväksikäytetyiksi 
tunnistetaan palveluissa. Kiinnostava asia lisää ikääntyneen 
halukkuutta opetella digitaitoja. Oppimismahdollisuuksia tulisi 
olla enemmän tarjolla.

Kehitetyt toimintamallit
• Sinäkin olet mummonmarkan vartija! 
Turvataitojen vertaiskouluttajaksi omaan yhdistykseen

• Mummonmarkat turvaan ja ikääntyneiden taloudellinen 
hyväksikäyttö historiaan

Materiaalit
• Kuinka torjua ikääntyneisiin kohdistuva taloudellinen 
hyväksi käyttö sekä huijaukset? -luento

• Turvaa rahasi - opas ikääntyneelle
• Sinulle, joka kohtaat työssäsi ikääntyneitä - Opas ammatti-
laiselle taloudellisen kaltoinkohtelun tunnistamiseen

• Verkkotesti ja -koulutuspaketti

www.suvantory.fi

Miksi ja kenelle?
Ikäihmisten taloudellinen kaltoinkohtelu sekä ikäihmisiin 
kohdistetut petokset ja huijaukset ovat kasvavia ilmiöitä, jotka 
saavat jatkuvasti uusia muotoja. Usein kaltoinkohdelluksi 
joutuneet ikääntyneet eivät tee tapahtumasta ilmoitusta polii-
sille. Tämä voi johtua esimerkiksi häpeästä – tai siitä, että tekijä 
on läheinen, jolle ei haluta hankaluuksia. Paras tapa taloudel-
lisen kaltoinkohtelun ehkäisemiseen on aiheeseen liittyvän 
tietoisuuden lisääminen iäkkäiden keskuudessa. Suvanto ry:n 
Mummonmarkan vartijat -hanke on pyrkinyt torjumaan iäk-
käiden kokemaa taloudellista kaltoinkohtelua tiedottamisen ja 
kouluttamisen keinoin.

Mitä ja miten?
• Maakunnissa järjestetyt seminaarit, joissa esiintyjinä paikal-
lisia toimijoita yhteistyöverkostoista puhumassa kaltoin-
kohtelun ja huijausten ennaltaehkäisystä sekä kertomassa 
mistä apua on tarvittaessa saatavilla. Osa tapahtumista 
järjestetty webinaareina.

• Luennot pienemmillä paikkakunnilla muiden järjestämissä 
tilaisuuksissa.

• Mummonmarkan vartijoiden kouluttaminen vanhus-
neuvostoihin ja eläkeläisjärjestöihin turvataitojen eteenpäin 
välittämiseksi. 

• Monipuolisen materiaalin tuottaminen vertaiskouluttajien 
tueksi.

• Kaikille avoimen koulutuksen ja testin luominen verkko-
sivustolle.

• Yhteistyön lisääminen ja osaamisen jakaminen niiden 
 organisaatioiden välillä, jotka toimivat ikääntyneiden 
 taloudellisen kaltoinkohtelun estämiseksi.

• Aktiivinen tiedon jakaminen kaltoinkohteluun ja huijauksiin 
liittyen eri kanavissa.

Tietoisuuden lisäämistä 
taloudellisesta kaltoinkohtelusta 
ympäri Suomen

TURVALLISEN VANHUUDEN PUOLESTA – SUVANTO RY: MUMMONMARKAN VARTIJAT 

https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/OT_Sinakin-olet-mummonmarkan-vartija.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/OT_Sinakin-olet-mummonmarkan-vartija.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/EA_Mummonmarkat-turvaan-ja-ikaantyneiden.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/EA_Mummonmarkat-turvaan-ja-ikaantyneiden.pdf
http://www.suvantory.fi
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Ikäihmisiin kohdistuu samoja huijausyrityksiä kuin 
muuhunkin väestöön. Joissain tapauksissa huijarit 
kuitenkin pyrkivät kohdistamaan toimintansa erityi-
sesti ikäihmisiin. Usein huijauksissa käytetään kahta 
vipuvartta: menetyksen pelkoa tai lupausta suuresta 
onnesta. Nämä eivät tietenkään ole totta, mutta hui-
jarit ovat erittäin taitavia saamaan uhrin vakuutetuksi 
siitä, että kyseessä on todellinen tilanne.   
- Ote Elämänote-blogista -

	 Sydämellinen	kiitos!	Olette	osaavia	ja	
empaattisia.	Osasitte	kohdata	meidät	
ihminen	ihmiselle	ja	hymyssä	suin.	Oli	ilo	
nähdä	teidät	ja	että	viihdytte	työssänne.	
Hyvää	jatkoa!”

”Raskas	aihe,	mutta	ymmärtäväisellä	
kepeydellä	kerrottu.”

”Hyvä	että	tämä	asia	on	otettu	esille	
enenevässä	määrin.”

”Mukavasti	etenevä,	rauhallinen	esitys.		
Ei	liiallista	pelottelua	asialla!”

”
Läheisten tekemästä taloudellisesta 
hyväksi käytöstä siirrytään ulkopuolisten 
tekemiin huijauksiin. ”Kuinka moni teistä 
tunnistaa poliisin virkamerkin?” Yksikään 
käsi ei nouse. ”Kuinka moni katsoo omia 
tiliotteitaan?” Noin puolet käsistä nou-
see. Valepoliisi– ja romanssihuijausten 
kautta päädytään tilausmyyntiin. Puhe-
lintarjonnan rajoituksesta puhuttaessa 
kynät alkavat sauhuta, kun yhteystietoja 
kirjataan ylös. Pirjo herättelee kuulijoi-
ta tunnistamaan huijauksen ja kertoo 
myös, miten tulisi toimia, jos on joutunut 
huijauksen uhriksi. Lopuksi katsotaan 
muutamia esimerkkejä huijausyrityksistä 
sähköisissä kanavissa. Luennon jälkeen 
sali alkaa tyhjentyä, mutta luento antoi 
selvästi ajattelemisen aihetta.  
-	Ote	hanketarinasta	-
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Tulokset/johtopäätökset/suositukset 
Ryhmiin osallistujien yksinäisyyden kokemus on vähentynyt 
ja hyvinvoinnin kokemus lisääntynyt vertaistuen ja sosiaa-
listen kontaktien kautta. Taide on toiminut yhdistävänä ja 
mahdollistavana keinona kannustaen osallistujia jakamaan 
elämäntarinoitaan ja kokemuksiaan. Myös arjen voimavarat 
ovat parantuneet. Runoista ja lauluista puhuminen on lisännyt 
sujuvasanaisuutta ja kannustanut kirjoittamaan. Lisäksi osal-
listujat ovat löytäneet uusia tuttavuuksia sekä omalta paikka-
kunnaltaan että etätoiminnoissa yli kuntarajojen.

Kehitetyt toimintamallit
• Ajatushetki/Minnestimmen -museo-opastus – taidenäytte-
lyyn matalalla kynnyksellä

• Torstaitanssit
• Kulttuurikahvit

Materiaalit
• Taideaviisi yhdessä Kortteleihin Kulttuuria -hankkeen kanssa. 
• Kerro se tanssien -tanssivideoteos välittää tietoisuutta 
 tanssin hyvinvointivaikutuksista.

• Videosarja Tiinasta ja Otosta: Otolla on muistisairaus ja Tiina 
on hänen työikäinen puolisonsa.

www.muistiturku.fi

Miksi ja kenelle?
Kulttuurin ja taiteen hyödyistä on olemassa vahvaa näyttöä 
aivoterveyden edistämisessä ja muistisairauksien ehkäisemi-
sessä. Taidelähtöisillä toiminnoilla on monipuolisia terveys- ja 
hyvinvointivaikutuksia ja niiden on myös havaittu vähentävän 
riskiä sairastua masennukseen. Varsinais-Suomen Muistiyhdis-
tyksen Kulttuuria minulle -hankkeessa kohderyhmänä ovat 
olleet ikääntyneet muistisairautta sairastavat ja muistinsa 
heikentyneeksi kokevat läheisineen sekä ammattilaiset.

Mitä ja miten?
• Ikääntyvien muistiasiakkaiden osallisuuden lisääminen 
kulttuurin ja taiteen keinoin.

• Kulttuuri- ja sotealojen vahvuuksia yhdistävän, tutkimus-
tietoon perustuvan yhteistyön ja yhteistyömuotojen kehit-
täminen.

• Helposti lähestyttävät aivoterveyttä huomioivat taide-
kokemukset erilaisissa ryhmissä, asiakkaita kuunnellen ja 
osallistaen.

• Kulttuurisisältöiset kotikäynnit, museo-opastukset sekä 
tapahtumat.

• Koulutustilaisuudet ja luennot ammattilaisille.

Kenen kanssa?
• Ryhmiä yhteistyössä: Raision kirjasto- ja kulttuuritoimi, 
 Uudenkaupungin ja Paimion kulttuuritoimet

• Etänä ja livenä toteutetut museo-opastukset sekä opastus-
mallin kehittäminen: Turun taidemuseo

• Menneisyyden Taikalaatikko ja Saariston Aikamatka 
 -materiaalien kehitys ja pilotointi: Turun museokeskus

• Opiskelijayhteistyö: Turun taideakatemia
• Korona-ajan tanssiteoksen esitys ja heränneistä ajatuksista 
keskustelu: Tanssiteatteri ERI

Kulttuurin ja taiteen keinoin 
hyvinvointia varsinais-
suomalaisille muistiasiakkaille

VARSINAIS-SUOMEN MUISTIYHDISTYS RY:  KULTTUURIA MINULLE

https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/HO_Ajatushetki_Minnestimmen-museo-opastus.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/HO_Ajatushetki_Minnestimmen-museo-opastus.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/EA_Torstaitanssit-%E2%80%93-interaktiivinen-tanssihetki-etana.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/HO_Kulttuurikahvit-etatapaaminen.pdf
http://www.muistiturku.fi
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Tanssissa ihminen on taiteen tekemisen ja kokemisen väline. Keho 
on meillä jokaisella, eikä tanssi vaadi sen kummempia työvälineitä. 
Tanssitaiteilijana ja tanssi-liiketerapeuttina kontakti, kosketus ja 
läsnä oleva vuorovaikutus ovat tärkeä osa tanssitaidetta. Tällaisena 
aikana on löydettävä uudenlaisia keinoja olla läsnä kehollisesti 
ja tanssi on osoittautunut hyväksi keinoksi kohdata ihmisiä di-
gitaalisesti. Vaikka kohtaamme tietokoneruutujen äärellä istuen 
– kannustamme liikkeeseen. Olemme ottaneet osaksi viikoittaista 
kuulumisten kertomista liikkeen. Jokainen kertoo liikkeen avulla, 
millainen olo hänellä on.  - Ote Elämänote-blogista -

	 Minusta	on	hyvin	antoisaa	se,	että	me	olemme	kaikki	hyvin	
erilaisia	ihmisiä.	Meillä	on	erilaiset	linjat	ajattelussa,	kun	
me	katsomme	jotakin	kuvaa,	me	näemme	siinä	eri	asioita,	
eri	tavalla,	eri	tunteita	ja	niin	edelleen.	Se	on	minusta	
tärkeätä	ihmisten	kohtaamisessa,	että	ottaa	huomioon	
tämän,	että	meillä	on	kaikilla	oma	maailmamme.”

”Tanssi	tekee	hyvää	päästä	varpaisiin.”

”On	tärkeää	voida	puhua	muististaan	ryhmässä.”

” Musiikki tulee vanhasta 
rahisevasta gramofonista. 
Musiikin kuuntelu rauhoit-
taa tunnelmaa ja kahvit 
saadaan juotua. Tämän 
päivän musiikkipainottei-
sen kokoontumisen aikana 
ehditään myös jutustella. 
Kaikki eivät jutusteluun 
osallistu – joku vain nauttii 
olostaan, joku hiukan tor-
kahtaakin. Lopuksi pääte-
tään vielä laulaa yhdessä 
säestyksen kera.  
-	Ote	hanketarinasta	-
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Kenen kanssa?
• Asukasyhdistyksen ja oppilaitosten kanssa järjestetty tapah-
tumia ja ryhmätoimintaa. 

• Siun Soten sosiaalityön ja kotihoidon työntekijät ovat ohjan-
neet asiakkaita mukaan toimintaan. 

• Kaupunki tarjonnut tiloja käyttöön. 
• Seurakunnan ja muiden järjestöjen kanssa yhteistyötä 
tiedottamisessa ja kotikäyntien asiakasohjauksessa. 

• Muiden järjestöjen kanssa asiantuntijaosaamisen vaihtoa. 

Tulokset
Kun toiminta lähtee asiakkaiden toiveista ja jokainen voi tulla 
mukaan omana itsenään, syntyy hyvä ilmapiiri, johon on 
mukava tulla ja kutsua mukaan muitakin ikäihmisiä. Yhteys 
ikäihmisten välillä kantaa myös arjessa hankkeen toiminnan 
ulkopuolella. Tilanteiden mukaan joustava toimintatapa näkyi 
korona-aikana siten, että kasvokkain järjestettävä perus-
toiminta pystyttiin muokkaamaan puhelimen, somen ja 
ulkoilun avulla toteutettavaksi.

Kehitetyt toimintamallit
• Ruokajakelussa kohdataan heitä, joita muu apu ei tavoita
• Vuosikirja madaltaa kynnystä lähteä mukaan toimintaan
• Kohtaamiset opiskelijoiden kanssa rikastuttavat elämää

Materiaalit
• Elä sie vuan kuavu – kaatumisen ehkäisy -ohjelehtinen 
 ikäihmisille.

www.viadia.fi/joensuu

Miksi ja kenelle?
Joensuun alueen ikäihmisistä merkittävä osa asuu kaupungin 
suurimman lähiön, Rantakylän ja Utran alueella. Yksinäisyy-
den ja toimintakyvyn alenemisen lisäksi alueen ikäihmiset 
kohtaavat haastavia tilanteita mm. riittämättömän toimeen-
tulon sekä perussairauksien ja riippuvuuksien aiheuttamana. 
Haasteita tuottavat myös nykypäivän sähköisten palveluiden 
ja teknologia-apuvälineiden käyttäminen. ViaDia Joensuun 
Ehtoovirkku-hanke on tarjonnut iäkkäille tietoa, arjen tukea ja 
apua sekä osallistavaa toimintaa kotona asumisen mahdollis-
tamiseksi ja elämänhallinnan tueksi.  

Mitä ja miten?
• Avoimet ryhmät, joissa tarjolla monipuolista sisältöä, mm. 
tiedotusta, liikuntaa, kulttuuria ja aivojumppaa.

• Retkien järjestäminen lähialueella, jotta osallistujat tutustui-
sivat uusiin paikkoihin ja toisiinsa. 

• Tapahtumien toteuttaminen, esim. ystävänpäivätanssit, 
joulujuhlat, terveystempaukset. 

• Kouluttaminen ajankohtaisista aiheista, mm. digilaitteiden 
käyttö, ryhmissä ja yksilötapaamisissa. 

• Kotikäyntien yhteydessä palveluohjauksen, kotiavun ja 
saattoavun antaminen.   

• Yhteydenpito ja palveluohjaus puhelimitse. Tietoa ja toiminta-
vinkkejä tarjottu myös asiakaskirjeissä ja Facebook-ryhmissä. 

• Vertaistuellisen ystävätoiminnan tukeminen mm. ikäihmis-
ten tapaamisten ja soittorinkien kautta.

Ryhmätoimintoja ja yksilöllistä 
arjen tukea Joensuussa

VIADIA JOENSUU RY: EHTOOVIRKKU-HANKE

https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/LT_Ruokajakelussa-kohdataan-heita-joita-muu-apu-ei-tavoita.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/HO_Vuosikirja-madaltaa-kynnysta-lahtea-mukaan-toimintaan.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/EA_Kohtaamiset-opiskelijoiden-kanssa-rikastuttavat-elamaa.pdf
http://www.viadia.fi/joensuu
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Arvostan suuresti ikäihmisten tietoa, taitoa ja kokemusta erilaisista 
työtehtävistä. Vaikka meillä on käytössä digitaaliset laitteet ja tieto-
järjestelmät, niin mikään ei ole niin verratonta kuin asiastaan innos-
tuneen ikäihmisen siirtämä tieto ja elämänkokemus ammatistaan. 
Usein saan ilokseni huomata, että puheliaanakin ihmisenä menen 
sangen sanattomaksi näiden monenlaisia aikakausia nähneiden 
tietopankkien kanssa. Se onkin tämän työn innostavin ja hykerryttä-
vin asia! Saan olla oppimassa ja ihastelemassa valtavaa kokemusta 
– ja joskus saan itsekin tuotua jotain nykyajan asioita heidän ajatus-
maailmaansa. - Ote Elämänote-blogista -

	 Ryhmässä	on	hyvä	yhteishenki.	Kaikki	ovat	tutustuneet,	eikä	ole	
haitannut,	vaikka	oma	ystävä	ei	jollain	kerralla	mukana	olisikaan.	
Olen	saanut	toiminnan	myötä	paljon	uusia	ystäviä.”

”Tämä	on	monelle	ainoa	sosiaalinen	kanssakäyminen	viikossa	
puheluita	lukuun	ottamatta.”

”Kiitos	siitä,	että	olen	saanut	opastusta	älypuhelimen	käyttöön.	
Osaan	jättää	nyt	soittopyynnön	esim.	terveyskeskukseen.”

”Eläkkeelle	jäätyäni	tunsin	olevani	hieman	ulkopuolinen	kaikesta.	
Nyt	on	ihana	ryhmä,	jossa	voi	olla	oma	itsensä	ja	saan	halutessani	
ääneni	kuuluville.”

”

Monenlaisia rouvia saa-
puu hiljalleen paikalle. 
Osa hitaammin, toiset 
nopeammin, jotkut 
puheliaampia ja jotkut 
hiljaisempia. Kaikki 
asettuvat sulassa sovus-
sa pöydän ääreen, jolle 
ohjaajat Jaana ja Johan-
na ovat levittäneet Mie-
lipakan luonto aiheisia 
valokuvakortteja. 
Jokainen saa tapaami-
sen aluksi poimia kortin, 
jonka kuva puhuttelee 
tänään ja kertoa, mitä se 
tuo mieleen. Ryhmäläis-
ten hakiessa kahvia ovat 
luontokortit vaihtuneet 
ET-lehtiin, tarroihin, 
runokirjoihin, saksiin, 
liimapuikkoihin ja eri-
värisiin pahveihin. Nyt 
päästään askartelemaan 
oman elämän aarrekart-
ta niistä asioista, jotka 
tuovat itselle voimaa. 
Välillä lauletaan spon-
taanisti: ”Se elämäni 
parhainta aikaa oli niin, 
oli niin...” 
-	Ote	hanketarinasta	-
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Onnistuneen hanketyön tiellä  
Iäkkäiden osallisuutta edistämässä 

Koordinaatio ja Elämänote-hankkeet selvittivät työpajatyöskentelyn 
avulla, mitkä tekijät ovat olennaisia iäkkäiden osallisuutta edistävien 
hankkeiden työssä. Onnistunutta hanketta edeltävät hyvä taustatyö, 
tarpeiden tunnistaminen ja realististen tavoitteiden asettaminen. 
Hankkeen toiminta-aikana keskeisiä tekijöitä ovat arvostava kohtaami-
nen, verkostoituminen ja oikeat ihmiset tavoittava viestintä.

1

2

Tunnetaan erilaisten haasteiden kanssa elävien iäkkäiden tilanne, 
ongelmat ja välineet niiden lievittämiseen
 

Sitoutunut taustayhteisö tukee osallisuutta edistävää työtä
 

Olennaista on täsmentää, keitä iäkkäitä varten työtä teh-
dään, millaista heidän elämänsä on ja millaisia osallisuuteen 
liittyviä haasteita heillä on. Huolellinen taustatyö ja realististen 
tavoitteiden asettaminen on tärkeää. On myös tunnistettava 
olemassa olevat ja vielä kehittämistä kaipaavat ratkaisut, sekä 

iäkkäiden osallisuuden kannalta keskeisimmät yhteistyö-
kumppanit. Suunniteltuun kohderyhmään kuuluvien iäkkäi-
den ja keskeisten kumppaneiden näkemysten kuuleminen 
osaltaan varmistaa sen, että hanketyölle asetetut tavoitteet ja 
toimintatavat ovat toteuttamiskelpoisia.

Kun taustayhteisö on sitoutunut edistämään iäkkäiden osalli-
suutta, arvokasta ja joskus haastavaakin työtä voidaan tehdä 
paremmin. Hankkeen tukena toimiva taustayhteisö ja sen 

olemassa olevat verkostot auttavat iäkkäiden tavoittamisessa 
ja kehitetyn toiminnan juurtumisessa.



67

4

5

3

Arvostavan kohtaamisen taito ja ratkaisukeskeinen lähestymistapa 

Viestintää vastaanottajille tutulla kielellä
 

Toimivat verkostot käytössä iäkkäiden osallisuuden lisäämiseksi
 

Kohtaamisissa on panostettava luottamuksen ja myönteisen 
ilmapiirin rakentamiseen. Näin mahdollistetaan se, että ikäih-
minen voi olla oma itsensä ja hän rohkenee tuoda esiin omia 

kokemuksiaan. Luottamuksen synnyttämisen taito merkitsee 
ikäihmisille mahdollisuutta olla oma itsensä, osallistua omalla 
tavallaan sekä kokea yhteenkuuluvuutta ja yhdenvertaisuutta.

Viestinnässä on asetuttava vastaanottajan saappaisiin ja 
käytettävä heille tuttua kieltä. Selkeät ja visuaalisesti houkut-
televat materiaalit luovat positiivista mielikuvaa ja madaltavat 

kynnystä osallistua toimintaan. Hyvin toteutettu viestintä 
herättää myös alan ammattilaisten mielenkiinnon ja edistää 
siten tiedon leviämistä ikääntyneille vielä paremmin.

Vahvan verkoston rakentamisen taustalla ovat yhteinen 
tavoite, toiminta-ajatus ja tahtotila. Ne takaavat, että iäkkäiden 
osallisuutta edistävään työhön löydetään sitoutuneimmat 
toimijat. Vahvan verkoston tunnusmerkki on, että kaikki osa-

puolet saavat yhteistyön tuloksena itselleen tärkeitä asioita. 
Toimijat eivät kilpaile keskenään, vaan luottavat toisiinsa, 
jakavat tietoa avoimesti ja arvostavat muita.
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Hankkeita pyydettiin osana ohjelmatyön arviointia kertomaan 
tärkeimmistä saavutuksistaan. Alla olevat sitaatit on poimittu 
näistä vastauksista. Saavutukset piirtävät tiekarttaa iäkkäiden 
osallisuutta lisäävälle toiminnalle: millaisia asioita tulee huo-
mioida tällaisessa toiminnassa – ja mitä tapahtuu, kun nämä 
asiat ovat toiminnan keskiössä.

 
Ihmissuhteet, vertaisuuden voima ja  
kokemus kuulumisesta 

”Ikäihmiset	ovat	saaneet	elämäänsä	iloa,		
uusia	ystäviä,	kuulumisen	kokemusta	ja		
kiinnittyneet	lähiyhteisöön.”

Järjestöjen hanketyössä on mahdollista tuoda toiminta 
hyvin lähelle ihmisten arkea. Toimintaa rakennetaan yhdessä 
osallistujien kanssa, huomioiden toiveet ja tarpeet ja käyttäen 
resurssit yhteiseksi iloksi. Myönteiset sosiaaliset kohtaamiset 
ja kokemukset auttavat jaksamaan ja motivoivat huolehti-
maan itsestä ja toisista. Silloin kun tavoitellaan haasteellisessa 
tilanteessa olevia iäkkäitä, olennaisia ovat oikeat reitit heidän 
löytämisekseen, henkilökohtaiset kontaktit ja saatteleminen 
mukaan toimintaan, jopa omalta kotiovelta asti.

Tiekartta iäkkäiden 
osallisuuden lisäämiseen
Huomioita ja suosituksia

”Osallisuus	ja	elämän	mielekkyys	lisääntyy,	
kun	löytyy	uusi	harrastus	ja	ryhmätoiminta-
muoto.”
 

Osallisuutta lisää toiminta, jossa voidaan kohdata ja oppia yh-
dessä uusia taitoja, jotka kantavat elämässä eteenpäin. Taidot 
voivat tukea arjen hallinnassa, oman terveyden ja toimintaky-
vyn ylläpitämisessä tai kuulumisessa yhteisöön esim. digitaito-
jen, ruuanlaiton tai terveysliikunnan oppimisen myötä.

  

Yhteisöllisyyden ja vuoropuhelun voima

Yhteisöllisyyden kulmakivi on tulla näkyväksi ja nähdyksi niin, 
että jokaisella on mahdollisuus osallistua omien voimavaro-
jensa mukaisesti. Näkyväksi tulemista on esimerkiksi se, että 
osataan kulttuurialan työntekijöiden ja muistiasiakkaiden 
vuoropuhelun avulla tuoda esiin iäkkäiden tarpeita. Näin 
kulttuuri arkeen voimaa tuovana elementtinä saadaan myös 
eri muistisairauksien kanssa elävien ulottuville. 

”On	syntynyt	uutta	yhteisöllisyyttä	ja	naapu-
riapua,	jotka	tukevat	kotona	asumista	monin	
tavoin.”
 

Elämänote-ohjelman hankkeissa toimintamuodot olivat moni naiset ja tavoitteena ikäihmisten 
osallisuuden lisääntyminen eri tavoin. Hankkeiden toiminta mahdollisti yli 40 000 kohtaamista. 
Osa kohtaamisista tapahtui ryhmissä, osa pandemian takia mm. puhelimitse ja etäyhteyksin, osa 
taas yhteisten uusien taitojen oppimisen äärellä. Kyse ei kuitenkaan ole vain ohjelmakauden aikana 
tapahtuneista kohtaamisista, vaan vaikutus on suurempi: uusien toimintamallien leviämisen ja 
juurtumisen sekä luotujen yhteistyöverkostojen kautta ohjelman vaikutus jatkuu tulevaisuudessakin.
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Toiminta on mahdollista, kun esteet puretaan

Esteettömyys on välttämätön askel tiellä osallisuuteen. 
Esteettömyys tarkoittaa paitsi tilaa, johon pääsee omasta 
kodista helposti, myös sosiaalista esteettömyyttä: syrjimätöntä 
ilmapiiriä, moninaisuuden tunnistamista ja ovien avoimuutta 
kaikille. Toiminnassa ei saa olla osaamisen vaatimuksia, joista 
tulisi esteitä osallistumiselle. Esteettömyyttä on lisäksi se, että 
toiminta on taloudellisesti saavutettavaa eli parhaimmillaan 
ilmaista osallistujille.  
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Yhteiset tilat yhteiseen käyttöön

Kokoontumiseen tarvitaan toiminnan mahdollistava tila, sisällä 
tai ulkona. Tyhjien tilojen antaminen esimerkiksi ikäihmisten 
matalan kynnyksen toiminnan käyttöön tukee yhteisöllisyyttä, 
naapuriavun syntymistä, vähentää yksinäisyyttä ja tukee ikäih-
misten rikasta itsenäistä arkea omassa kodissa.

 

Osallisuutta lisätään verkostoyhteistyöllä

Elämänote-ohjelma on käytännössä osoittanut verkostotyön 
voiman – sen, miten osallisuutta edistetään parhaiten jakamal-
la osaamista ja hyviä käytäntöjä sekä hyödyntämällä verkoston 
asiantuntijuutta. Elämänote-yhteisö on tarjonnut valmiin 
laajan areenan tiedon ja tuotettujen materiaalien levittämi-
selle. Lisäksi verkoston vertaistuki hanketyöntekijöille on ollut 
merkittävä.

 Elämänote-ohjelmassa saadut kokemukset iäkkäiden osal-
lisuuden edistämisestä luovat toiveikkaita näkymiä tulevaisuu-
teen. Ammattilaisten yhteistyöllä ja suhtautumalla ikäihmisiin 
osallisina toimijoina ja yhteiskunnan voimavarana voidaan 
saada paljon hyvää aikaan. Avainsanoja tiellä osallisuuteen 
ovat arvostus, merkityksellisyyden kokemus ja mahdollisuus 
vastavuoroisuuteen.
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Elämänotteessa hoksattua ja 
hyväksi havaittua

• Aikaa, päätä ja sydäntä – yksilötyön malli
• Hoksauta minut -yhteydenottokortti jaettavaksi ikäihmiselle  
• Jalkautuva tiedottaminen osana etsivää työtä 
• Jalkautuva työ ovelta ovelle 
• Juttelukammarissa tavataan kaupassa käydessä 
• Palvelutalosta käsin toteutettava jalkautuva etsivä vanhus-
työ 

• Ruokajakelussa kohdataan heitä, joita muu apu ei tavoita 
• Unelmasta totta – toteutumattomat haaveet todeksi

Elämänote-verkostossa kokeiltiin ja kehitettiin. Ohjelmakauden lopuksi kuvattiin yhteensä 47 
toimintamallia, jotka tukevat haasteellisessa elämäntilanteessa olevia iäkkäitä. Toimintamallien 
teemoja ovat mm. iäkkäiden löytäminen ja heidän saamisensa mukaan toimintaan. Erilaiset 
ryhmätoimintamallit ja materiaalit tarjoavat tiedon ja taidon kautta eväitä arkeen. Lisäksi mukana 
on toimintamalleja, joissa iäkkäät nostetaan esiin aktiivisina toimijoina. Elämänote-ohjelman 
toimintamallit löytyvät Ikäinstituutin ja VALLIn verkkosivuilta sekä Innokylästä.

• Ajatushetki/Minnestimmen -museo-opastus –  
taidenäyttelyyn matalalla kynnyksellä

• Keskeinen toimipaikka – Löytävän työn sydän 
• Kulttuurikahvit 
• Maaseudun kylien virkistyspäivissä kohdataan ja saadaan 
eväitä arkeen 

• Matalan kynnyksen vertaiskerho ikäihmisten osallisuuden 
vahvistamiseksi ja yksinäisyyden torjumiseksi 

• Naapurikerho
• Neulegraffitien teko yhdistää sukupolvet 
• Puhelinporinat – ikääntyneiden ryhmätoimintaa puhelimitse
• Puistolauluihin on helppo hivuttautua mukaan
• Virkistystä riksapyöräajelusta
• Vuosikirja madaltaa kynnystä lähteä mukaan toimintaan
• WhatsApp-viikkotehtävillä havahdutaan hyvään

Löydetyksi tuleminen Helppo osallistua

https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/LT_Aikaa-paata-ja-sydanta-%E2%80%93-yksilotyon-malli.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/LT_Hoksauta-minut-yhteydenottokortti-jaettavaksi-ikaihmiselle.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/LT_Jalkautuva-tiedottaminen-osana-etsivaa-vanhustyota.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/LT_Jalkautuva-tyo-ovelta-ovelle.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/LT_Juttelukammarissa-tavataan-kaupassa-kaydessa.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/LT_Palvelutalosta-kasin-jalkautuva-etsiva-vanhustyo.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/LT_Palvelutalosta-kasin-jalkautuva-etsiva-vanhustyo.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/LT_Ruokajakelussa-kohdataan-heita-joita-muu-apu-ei-tavoita.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/LT_Unelmasta-totta-%E2%80%93-toteutumattomat-haaveet-todeksi.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/HO_Ajatushetki_Minnestimmen-museo-opastus.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/HO_Ajatushetki_Minnestimmen-museo-opastus.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/HO_Keskeinen-toimipaikka-%E2%80%93-Loytavan-tyon-sydan.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/HO_Kulttuurikahvit-etatapaaminen.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/HO_Maaseudun-kylien-virkistyspaivissa-kohdataan.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/HO_Maaseudun-kylien-virkistyspaivissa-kohdataan.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/HO_Matalan-kynnyksen-vertaiskerho-ikaihmisten-osallisuuden.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/HO_Matalan-kynnyksen-vertaiskerho-ikaihmisten-osallisuuden.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/HO_Naapurikerho.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/HO_Neulegraffitien-teko-yhdistaa-sukupolvet.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/HO_Puhelinporinat-%E2%80%93-ikaantyneiden-ryhmatoimintaa-puhelimitse.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/HO_Puistolauluihin-on-helppo-hivuttautua-mukaan.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/HO_Virkistysta-riksapyoraajelusta.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/HO_Vuosikirja-madaltaa-kynnysta-lahtea-mukaan-toimintaan.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/HO_WhatsApp-viikkotehtavilla-havahdutaan-hyvaan.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/Loydetyksi_tuleminen_valmiit.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/Helppo_osallistua_valmiit.pdf
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• Ajattelijoiden klubi
• Anna ääni ikäihmiselle – kuule, koosta ja kerro eteenpäin
• Elämä itse – elämäntarinataide kohtaa ja vahvistaa
• Etsivän vanhustyön kautta löydetyn polku osallisuuteen
• Haastavan asian esille tuominen valokuvanäyttelyn keinoin
• Kertaluonteista ystävätoimintaa – koulutus- ja toimintamalli
• Kuule muistisairaita – tavoita tärkeät viestit
• Sinäkin olet mummonmarkan vartija! Turvataitojen vertais-
kouluttajaksi omaan yhdistykseen

• Sippe-vapaaehtoisten kouluttaminen
• Työrukkanen – alueen ikääntyneistä koottu yhteistyöryhmä
• Vapaaehtoistehtävänä yhteisöperehdyttäjä– esteettömän 
yhteisöllisyyden edistäjä

• Vapaaehtoisten kuukausikahveet – tietoa ja vertaistukea
• Videotyöpajassa ikäihminen rohkaistuu tekemään opastus-
videoita vertaisilleen

• Arkiruokakurssilla kokeillaan yhdessä uutta 
• Elämyksiä, yhteisöllisyyttä ja virkistystä ikäihmisille etäyhtey-
dellä

• Kohtaamiset opiskelijoiden kanssa rikastuttavat elämää 
• Kortteleihin kulttuuria – kulttuurisilla kohtaamisilla elämän-
laatua ja uusia ystäviä

• Mielen taitojen ja vertaistuen ryhmät omaishoitajille
• Muistimatka helpottaa asioiden puheeksi ottamista ja enna-
kointia

• Mummonmarkat turvaan ja ikääntyneiden taloudellinen 
hyväksikäyttö historiaan

• Pilke® – mielekästä tekemistä päihteiden käytön tilalle
• RajatOn-ryhmätoimintamalli
• Sippe-hyvinvointikutsut ikäihmisille
• Torstaitanssit – interaktiivinen tanssihetki etänä
• Virkeät Ikämiehet ravitsemus- ja liikuntakurssi verkossa
• Virkeät Ikämiehet ravitsemus- ja liikuntakurssi
• Virtuaalinen kahvihetki

Eväitä arkeen Osallistujasta tekijäksi

https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/OT_Ajattelijoiden-klubi.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/OT_Anna-aani-ikaihmiselle-%E2%80%93-kuule-koosta-ja-kerro-eteenpain.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/OT_Elama-itse-%E2%80%93-elamantarinataide-kohtaa-ja-vahvistaa.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/OT_Etsivan-vanhustyon-kautta-loydetyn-polku-osallisuuteen.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/OT_Haastavan-asian-esille-tuominen-valokuvanayttelyn-keinoin.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/OT_Kertaluonteista-ystavatoimintaa.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/OT_Kuule-muistisairaita-%E2%80%93-tavoita-tarkeat-viestit.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/OT_Sinakin-olet-mummonmarkan-vartija.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/OT_Sinakin-olet-mummonmarkan-vartija.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/OT_Sippe-vapaaehtoisten-kouluttaminen.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/OT_Tyorukkanen-%E2%80%93-alueen-ikaantyneista-koottu-yhteistyoryhma.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/OT_Vapaaehtoistehtavana-yhteisoperehdyttaja.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/OT_Vapaaehtoistehtavana-yhteisoperehdyttaja.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/10/OT_Vapaaehtoisten-kuukausikahveet-%E2%80%93-tietoa-ja-vertaistukea.pdf
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