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1 Johdanto  

Väestö ikääntyy ja  yhteiskuntarakenne muuttuu. Samalla myös muistisairaiden määrä 

Suomessa on kasinkertaistumassa seuraavien vuosikymmenien aikana, mikä on 

yhteiskunnallinen haaste. Tästä syystä alan virikkeellisyyden kehittäminen on tärkeää. 

(Hohenthal-Antin 2009, 15, Erkinjuntti 2006, 5).  

Tein työelämälähtöisenä kehittämistehtävänä luovaa liikettä ja muistelua yhdistävän 

toimintatuokion ”Muistojen Tanssi” ja siitä ohjekirjan Keski-Suomen 

Muistiyhdistykselle. Kehittämistehtävä on asiakaslähtöinen, tarkoituksenmukainen ja 

tavoitteellinen. Asiakaslähtöisyydellä tarkoitan muistisairaan tarpeiden ja tavoitteiden 

huomioimista kuntotumisen näkökulmasta. Opinnäytetyössä avaan teoriataustaa, ja 

sitä miten prosessi eteni alusta loppuun. Muistojen Tanssi toimintatuokion avulla on 

mahdollisuus saada esiin muistelua sekä liikettä ja samalla herätellä piilossa olevia 

voimavaroja ja luovuutta. Ammattilaiset voivat mahdollistaa muistisairaan luovaa 

toimintaa ja vahvistaa hänen uskoaan omiin kykyihinsä. Luovan muistelun harjoituksia 

on myös helppo soveltaa kotioloihin rikastuttamaan vuorovaikutusta ja tuomaan iloa 

arkeen (Hohenthal-Antin 2009, 16). Raportti sisältää teoriaa yleisimmistä 

muistisairauksista ja luovista toiminnoista. Aikaisempaa vastaavaa tuotetta ei löydy, 

joten tämä on uusi menetelmä muistisairaiden kuntoutukseen. 

Kehittämistehtäväni aihe nousi Keski-Suomen Muistiyhdistykseltä ja heidän 

tarpeestaan saada uusi työkalu muistisairaiden ohjaamiseen.  Toimintatuokion on 

tarkoitus toimia merkityksellisenä ja tavoitteellisena muistelun ja liikkeen tuottajana 

muistisairaalle, ja ohjekirja puolestaan on työkalu toimintatuokion ohjaamiseen 

muistisairaiden ohjaajille. Tärkeä toimintatuokion asiakaslähtöinen tavoite on 

sosiaalinen osallistuminen, itsetunnon kohottaminen, itseilmaisu sekä se, että 

muistisairas kokee olevansa aktiivinen toimija ja vahvasti osallisena. Aktiivinen 

toimijuus ja osallisuus on tärkeää kun hyödynnetään luovia menetelmiä (Matilainen, I. 

2011, s.64). Toimintatuokiossa yhdistyy innovatiivisesti sekä muistelu että luova liike. 

Muistisairaan on mahdollisuus muistella kuvien kautta vanhoja asioita ja tuoda sa-

malla luovuutta esiin keksimällä liike kuvan tarjoamaan mielikuvaan tai muistoon 
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Muistojen Tanssi toimintatuokiossa.  Toimintatuokion nimi on Muistojen Tanssi ja sa-

malla nimellä kutsun myös kokonaisuutta valmiista ohjekirjasta eli ohjekirjan nimi on 

myös Muistojen Tanssi- Luovaa liikettä muistisairaille. 

Rylatt (2012) totesi omassa tutkimuksessaan luovien toimintatuokioiden lisäävän it-

seilmaisun ja kommunikaation parantumista dementiaa sairastaneiden ryhmässä joille 

ohjattiin luovia tuokioita. Tutkimusjakson aikana tuokioita pidettiin 8 viikon ajan, 3 

kertaa viikossa. Tuokiot sisälsivät draamaa, musiikkia ja tanssia.  Myös mielenterveys-

kuntoutujien parissa tutkitusta tanssi interventiosta todettiin olevan hyötyä mielenter-

veystyössä ja etenkin toimintaterapiassa.  (Forggett 2012). 

2 Kehittämistehtävän tarkoitus ja tavoite 

Tämän opinnäytetyön tarkoitus on kehittää Muistiyhdistyksen tarjoamia palveluja 

muistisairaille. Kehittämistehtävän tavoite on tuottaa luovan liikkeen ja muistelun yh-

distävä toimintatuokio sekä ohjekirja tuokion ohjaamiseen tavoitteineen. Ohjekirjan 

avulla muistisairaiden ohjaajat pystyvät tuottamaan toimintatuokion muistisairaalle 

mahdollistamaan osallistumista vähäisistä voimavaroista huolimatta. Kehittämistehtä-

vän lopputuotteena oleva Muistojen Tanssi ohjekirja sisältää toimintatuokion Muisto-

jen Tanssi ja kuvalliset ohjeet toimintatuokion ohjaamiseen (liite 4). 

Muistojen Tanssi ohjekirjan tavoitteena on tiedon tuottaminen eli tuottaa toiminta-

tuokiosta ohjeistus työvälineeksi luovan liikkeen käyttöön muistisairaiden ohjaajille. 

Muistojen Tanssi toimintatuokion tavoitteena on vaikuttaa asiakkaan toimintakykyyn 

vahvistamalla muistisairaan itseilmaisua, parantamalla asiakkaan itsetuntoa sekä luo-

malla sosiaalisuutta. Lisäksi muistelun ja luovan liikkeen yhdistävä interventio virkistää 

muistia liikkeen fyysisiä hyötyjä unohtamatta. Muistojen Tanssilla tarkoitan koko ohje-

kirjaa mihin sisältyy toimintatuokio. Ohjaajat saavat myös linkin opinnäytetyön raport-

tiin, jotta saavat kattavamman tietopohjan tuotteelle. 

Toimeksiantajalla oli tarve tuotteeseen, jolla voidaan lisätä luovalla tavalla muistisai-

raiden osallisuutta monipuoliseen muistia virkistävään toimintaan. Vapaa-ajan 

harrastukset sekä liikuntaharrastus ovat yhteydessä hyväksi koettuun terveydentilaan, 

elämän tyytyväisyyteen ja tarkoituksenmukaisuuteen (Hirvensalo 2002, 13).  
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Paluu menneeseen muistellen aktivoi sekä mielen että kehon.  Muistisairailla on mo-

nia taitoja jäljellä ja niiden esille tuomiseksi muistisairas tarvitsee rohkaisua. Kehon lii-

kemuisti on myös hyvä ja sitä on helppo aktivoida. (Hohenthal-Antin 2013, 36 ) Kun 

työskennellään ja ohjataan muistisairaita asiakkaita, on hyvä tietää taustaa 

yleisimmistä muistisairauksista. 

3 Yleisimmät muistisairaudet   

Seuraavissa luvuissa käydään läpi muistisairauksien yleisyyttä ja taustaa sekä yleisim-

piä muistisairauksia.  

Suomessa arvioidaan olevan 100 000 lievää ja sekä 93 000 keskivaikeaa tai vaikeaa 

muistisairautta sairastavaa henkilöä. Kyseessä on koko ajan nopeasti lisääntyvä 

kansantauti ja vuonna 2060 Suomessa arvioidaan olevan 240 000 keskivaikeaa tai 

vaikeaa muistisairautta sairastavaa henkilöä, mikä on tuplasti enemmän kuin nyt. 

(Muistiliitto 2016) 

Muistisairaudet ovat kansantauti minkä seuraukset ovat moninaisia ja ne koskevat 

sairastuneita mutta myös heidän lähipiiriään. Sairaudet altistavat fyysisille, 

kognitiivisille, psyykksille ja sosiaalisille toiminnanvajeille ja ne heikentävät 

elämänlaatua. Kognition heikkenemisen ohella muistisairaudet heikentävät 

toimintakykyä ja lisäävät avuntarvetta. Keskeinen avuntarpeeseen johtava tekijä on 

liikuntakyvyn heikkeneminen. Muistisairauksista johtuvat yhteiskunnalliset 

vaikutukset näkyvät kustannuksissa. (Pitkälä, Savikko, Pöysti, Laakkonen, Kautiainen, 

Standberg, Tilvis 2013 s. 17-18) 

Muistisairaudet rappeuttavat aivoja ja heikentävät suurelta osin muistisairaan toimin-

takykyä. (Muistiliitto 2016) Muistisairaudet ovat lisäksi ikääntyneillä ihmisillä merkittä-

vin sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvetta aiheuttava sairausryhmä. Lähes neljännes-

miljoonalla suomalaisella on jokin muistioire. Kognitiivinen toiminta on lievästi heiken-

tynyt noin 130 000 suomalaisella. Heistä lievästä muistisairaudesta kärsii noin 35 000 

henkilöä ja vähintään 95 000 henkilöllä on keskivaikea muistisairaus. Muistisairaudet 

yleistyvät väestön ikääntyessä ja muistisairaudet ovat merkittävä tekijä mikä johtaa 
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toimintakyvyn heikkenemiseen ja lisääntyneeseen avuntarpeeseen. Tämän takia muis-

tisairaiden toimintakyvyn ylläpitäminen on eräs ikääntyneiden kuntoutuksen kehittä-

misen suurimpia haasteita. (Pitkälä yms.2013, 12 ) 

3.1 Yleisimmät dementoivat etenevät muistisairaudet  

Alzheimerin tauti on yleisimpiä eteneviä muistisairauksia. Alzheimerin tauti on hitaasti 

etenevä aivosairaus, jonka oireet aiheutuvat tiettyjen aivoalueiden vaurioista. Taudin 

kulku on jaoteltu varhaiseen, lievään ja keskivaikeaan ja vaikeaan vaiheeseen. Sairaus 

voidaan havaita jo alkuvaiheessa kehittyneen diagnostiikan avulla. Tauti voi alkaa 

melko huomaamatta ja tyypillisiä ensioireita ovat mieleen painamisen häiriöt ja lievät 

tapahtumamuistiin liittyvät häiriöt sekä uuden oppiminen voi hankaloitua. Sairauden 

edetessä muita oireita ovat lähimuistin heikentyminen ja hahmottamisen häiriöt eli 

eksyminen on mahdollista myös tutussa ympäristössä. Muita oireita ovat vaikeus ym-

märtää abstrakteja asioita, kommunikaatio vaikeudet ja toiminnanohjauksen heiken-

tyminen. Vanhat asiat säilyvät yleensä mielessä hyvin vaikka lähimuistissa alkaa ilmetä 

heikentymistä. Samoin persoonallisuus, sosiaaliset kyvyt ja huumorintau säilyvät mie-

lessä hyvin. (Muistiliitto 2016) Muistisairaiden ryhmissä vallitsee usein iloinen, välitön, 

avoin ja huumorintajuinen ilmapiiri. 

Erittäin harvinaista on että tauti olisi perinnöllinen. Suurimpia taudin riskitekijöitä ovat 

korkea verenpaine, diabetes, ylipaino, liikunnan puute, tupakointi ja korkea koleste-

roli. Tautiin on olemassa lääkehoitoa mikä parantaa keskittymistä ja ylläpitää toiminta-

kykyä mutta parantavaa lääkehoitoa ei ole. Vertaistuki ja neuvonta on tärkeää ja Muis-

tiyhdistyksellä on tärkeä rooli tuen, tiedon ja neuvonnan jakamisessa. Elämä voi jatkua 

iloisena ja hyvänä sairaudesta huolimatta vaikka surun ja pettymyksen tunteisiin on 

hyvä osata sopeutua. Muistiliitto 2016) 

Otsa-ohimolohkorappeumasta johtuvat muistisairaudet ovat yleisnimitys otsalohkoja 

vaurioittaville eteneville eli degeneratiivisille aivosairauksille ja yleisin näistä on otsa-

lohkodementia. Yleistä otsa-ohimolohkorappeumasta johtuville muistisairauksille on 

aivojen otsa- ja ohimolohkojen toiminnan heikkeneminen ja siitä johtuvat oireet, 

joista yleisimpiä ovat muutokset käyttäytymisessä ja toiminnanohjauksessa. Muutok-

set voivat näkyä keskittymiskyvyttömyytenä, estottomuutena, huolettomuutena tai 
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vaihtoehtoisesti myös apaattisuutena ja aloitekyvyttömyytenä. Joustamattomuutta ja 

äkkipikaisuutta saattaa myös usein esiintyä. Otsalohkossa tapahtuu useat kielelliset 

toiminnot ja tästä syystä myös puheen tuottamisessa ja sanojen löytämisessä saattaa 

olla haasteita. Otsalohkodementioissa sairauden tunto puuttuu lähes alusta asti. Ma-

temaattiset kyvyt, motoriset taidot, muisti sekä tilan hahmottaminen ovat kohtalaisen 

hyvin säilyneet. Sairauden edetessä voi ilmaantua vapinaa ja jäykkyyttä. Otsa-ohimo-

lohkorappeumasta johtuviin muistisairauksiin ei ole olemassa pysäyttävää hoitoa 

mutta lääkkeillä voidaan vaikuttaa pakkoliikkeisiin, impulssiivisuuteen, sekä mielialan 

vaihteluihin. Kuntoutusvaihtoehdot ovat yksilöllisiä mutta vertaistuki ja läheisten ym-

märrys ja arvostus on ensiarvoisen tärkeää. On tärkeää ymmärtää myös että jotkin 

käytösoireet saattavat johtua sairastuneen tarpeiden, toiveiden ja ajatusten viestin-

nästä. (Muistiliitto 2013) 

Erilaisia aivoverenkiertohäiriöiden ja aivojen verisuonten vaurioiden aiheuttamia 

muistisairauksia kutsutaan verisuoniperäisiksi eli vaskulaarisiksi muistisairauksiksi ja 

ne eivät yleensä ole periytyviä. Pääosin verisuoniperäisten muistisairauksien riskiteki-

jät liittyvät elintapoihin kuten tupakointiin ja korkeaan kolesteroliin ja ympäristöteki-

jöihin. Verisuoniperäinen muistisairaus on yleisnimitys monille tiloille ja sairaudet on 

luokiteltu eri alatyyppeihin ja oireet ja eteneminen vaihtelevat sen mukaan missä ja 

minkä tyyppinen verenkiertohäiriö on. Vasemman aivopuoliskon vaurio aiheuttaa kie-

lellisiä häiriöitä ja oikean puoleinen hahmottamisen vaikeutta. Syvien osien vauriot 

johtavat usein hidastumiseen. Yleisesti myös toiminnanohjaus vaikeutuu ja siitä syystä 

myös kotona asuminen saattaa hankaloitua. Verisuoniperäisissä muistisairauksissa 

myös tilan hahmottaminen vaikeutuu ja muisti vaikeudet ovat yleisiä. Toisin kuin otsa-

ohimolohkoperäisissä muistisairauksissa muistisairaat ovat itse usein pitkään selvillä 

oman toimintakykynsä heikentymisestä ja se saattaa vaikuttaa myös mielialaan suu-

resti. Oireet voivat hieman vaihdella kausittain ja joskus olla hetken poissakin. Kuntou-

tus on tärkeässä roolissa ja tietoa saa useimmiten erivaihtoehdoista muun muassa 

Muistiyhdistykseltä ja sosiaalitoimesta. Erilaiset toimintaterapiaryhmät, fysioterapia, 

vertaistuki, sopeutumisvalmennus ja päiväkuntoutus voivat olla hyödyllisiä. (Muisti-

liitto 2013) 
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Lewyn kappale tauti on myös yksi yleisimmistä muistisairauksista. Tauti on saanut ni-

mensä taudissa havaittavien mikroskooppisen pienten muutosten, Lewyn kappailei-

den mukaan joita havaitaan runsaasti aivojen kuorikerroksen alueella. Yli puolella poti-

laista on Alzheimerin taudille tyypillisiä aivomuutoksia. Tyypillisimpinä oireina ovat 

älyllisen toimintakyvyn heikentyminen ja siinä erityisesti vireystilan ja tarkkaavuuden 

vaihtelut. Oireet korostuvat väsyneenä ja silloin myös muistaminen ja looginen ajat-

telu on hankalaa. 

3.2 Dementoituneen ikäihmisen toiminaterapia 

Vuonna 2013 Saksassa julkaistussa tutkimuskoosteessa oli todettu toimintaterapia 

kustannustehokkaammaksi hoitomuodoksi kuin lääkkeet. Tutkimuskoosteen tutkimus-

ongelma oli selvittää toimintaterapian tehokkuutta dementiaa sairastavilla henkilöillä. 

Eritoten strukturoidut ja asiakaslähtöiset toimintaterapiainterventiot olivat tarkoituk-

senmukaisia. Taloudelliset tutkimukset osoittivat toimintaterapian hidastavan laitos-

hoitoa 1.5 vuotta. Eettiset tutkimukset osoittivat positiivisia vaikutuksia elämänlaa-

tuun. (Korczak, D.,Habermann, C., Braz 2013, 1-3) 

Pikkarainen (2004) kirjoittaa Dementoituneen ihmisen kuntoutuksen lupaus kirjassa 

siitä mistä dementoituneen asiakkaan hyvä hoito muodostuu ja mitä on toimintatera-

peutin rooli muistisairaan kuntoutuksessa. (Pikkarainen 2004, 46) Suora lainaus kir-

jasta ” Dementoituneen ihmisen hyvä hoito ja hyvä elämä alkaa hyvästä hetkestä, toi-

minnan äärellä yhdessä viipymisestä ja ihmisenä kohtaamisesta”. Tämän moni alalla 

työskentelevä voi varmasti allekirjoittaa. Toimintaterapia tarjoaa oman näkökulman 

toiminnan hahmottamiseen ja analysoimiseen ja omalta osaltaan rikastuttaa hoito- ja 

kuntoutuspalveluja. Toimintojen merkityksellisyys, analyysi, synteesi, porrastaminen 

ja soveltaminen oat käsitteitä, joilla voidaan jäsentää muistisairaan toimintaa. (Pikka-

rainen 2004, s.46) 

Toimintaterapian yksi keskeinen näkökulma on toiminnallisen oikeudenmukaisuuden 

varmistaminen yhteiskunnassa. Tarkoituksen mukaiseen ja merkitykselliseen toimin-

taan osallistuminen edistää koko väestön elämänlaatua ja terveyttä yhteiskunnassa. 

Tärkeää on toiminnan mahdollistaminen kaikille. Muistisairaat voivat kokea toiminnal-

lista vieraantumista ja syrjäytymistä toimintarajoitteen takia ja tämän vuoksi he eivät 
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välttämättä koe toimintaa yhtä tyydyttävänä kuin ennen rajoitetta. Toiminnallisesta 

vieraantumisesta voidaan käyttää käsitettä deprivaatio. (Hautala yms.2011 s.14-17; 

Towesend, E., Polatajko H. 2007, 79-80) 

Suomessa toimintaterapeuttien työnkuva ja tehtävä alue vaihtelee dementia työssä. 

Työn sisältöön vaikuttaa dementoituneen asiakkaan sairauden vaihe, elämäntilanne, 

moniammatillinen tiimi sekä paikalliset toimintaedellytykset. Dementoituneiden asiak-

kaiden toimintaterapiassa keskeistä on terapeuttinen toiminta ja sen analysointi, toi-

minnan porrastaminen, vuorovaikutussuhde sekä toimintaympäristön mahdollisuuk-

sien ja rajoituksien tutkiminen ja muutostöiden mahdollistaminen. (Pikkarainen 2004, 

34-37) Yleisesti toimintaterapia dementiatyössä yleistyi 1970 ja 1980 luvuilla. Toimin-

taterapeutteja palkattiin erilaisiin vanhustenkoteihin- ja hoitokoteihin. Tällä saralla 

kuitenkin aluksi kohdattiin erilaisia kysymyksiä joiden eteen jouduttiin kun työtä ver-

rattiin niin sanottuun ”tavalliseen” kliiniseen työhön. (Perrin yms. 2008, 27) Muistisai-

raiden asiakkaiden kuntoutuksessa yleisen terveydentilan vaaliminen ja ylläpitäminen 

on tärkeämpää kuin itse ”terveys” sillä terveydentila on dynaaminen prosessi eikä ta-

voitteena ole korjata terveyttä. Optimaalista ja balanssissa olevaa terveydentilaa ta-

voiteltaessa etsitään sopivaa taitojen ja haasteiden tasapainoa. (Perrin 2008, 41). 

Dementoituneiden asiakkaiden kuntoutus on jatkuvasti kehittyvää ja laajentuvaa toi-

mintaa. Toimintaterapeuttien ammattitaitoa käytetään hyväksi moniammatillisissa 

työryhmissä, joissa dementoituneiden toimintakykyä arvioidaan ja kuntouttavaa hoi-

toa suunnitellaan omaisten kanssa. Suomessa toimintaterapeutteja työskentelee 

muistisairaiden kanssa myös dementoituneille asiakkaille tarkoitetuissa pien- ja ryh-

mäkodeissa sekä vanhainkodeissa. Kuntoutuksessa tavoitteena on laadukas, asiakas-

lähtöinen ja kuntouttava arki. Toimintaterapeutin ammatillinen taito ja tieto sekä am-

matti-identiteetti vaikuttavat hänen toimintatapaansa asiantuntijana. Monipuoli-

suutta hoito ja kuntoutus käytäntöihin saadaan myös muilta tieteenaloilta. Toiminta-

terapiassa dementoituneiden asiakkaiden kanssa kuntouttavan työn interventiot ja so-

vellutukset perustuvat vahvaan teoreettiseen taustaan. (Pikkarainen 2004, 34) Näyt-

töön perustuvassa kirjallisuuskatsauksessa 2011, todettiin että sosiaalista osallisuutta 

vahvistavilla interventioilla on positiivisia vaikutuksia varhaisessa dementian vai-
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heessa. Katsauksessa läpikäytiin 26 artikkelia, mitkä keskittyivät toimintaterapia inter-

ventioiden vaikuttavuuteen eri taitojen alueilla sekä liittyen vapaa-aikaan ja sosiaali-

seen osallisuuteen. Toimintaterapeutit pitivät tärkeänä myös sosiaalista osallisuutta 

siinä vaiheessa kun verbaaliset taidot ovat dementian myöhäisessä vaiheessa jo enem-

män heikentyneet. (Letts 2011, 497-594) 

Toimintaterapiassa käytettävät interventiot ja toimintatuokiot perustuvat asiakkaan 

toiminnallisen identiteetin analysointiin ja terapeutin kliiniseen päättelyprosessiin. 

Jotta toimintaterapia olisi asiakaslähtöistä on asiakkaan elämänhistorian tunteminen 

merkityksellistä etenkin muistisairailla. Yksi tärkeä lähtökohta on myös asiakkaan ja te-

rapeutin välinen vuorovaikutussuhde niin yksilö asiakkaiden kanssa kuin ryhmissä. Asi-

akkaiden arvokas ja ainutlaatuinen kohtaaminen voi vaikuttaa suurelta osin terapia-

prosessin tai intervention kulkuun.  Toimintaterapeuttien keskeinen osaamisalue on 

toiminnan terapeuttinen käyttö. (Pikkarainen 2004 ,36) 

Muistisairaiden kuntoutuksessa erilaiset ryhmätoiminnat ovat yleinen toimintatapa. 

Ryhmätoiminnasta muodostuu kuntouttavaa silloin kun se on ja riittävällä ohjausre-

sursseilla toteutettua. (Pikkarainen 2004, s.40) Ryhmään kuuluminen ja liittyminen 

ovat ihmisen perustarpeita ja ryhmässä on mahdollisuus parantaa ja käyttää vuorovai-

kutustaitoja. Ryhmässä toimimalla voi vahvistaa sosiaalista identiteettiään ja ryhmä 

voi yhtenä elementtinä antaa myös jakamista ja tukea. Ryhmä on oiva ympäristö 

päästä lähemmäksi omia tuntemuksia ja ottaa huomioon myös muiden tunteita. Tä-

män kautta on mahdollista lisätä itsetuntemusta ja itseilmaisua. Ryhmien ulkopuolelle 

jääminen saattaa johtaa syrjäytymiseen. (Hautala yms. 2011, 162) Muistisairaiden ja 

ikääntyvien kuntoutuksen ryhmien tulisi olla innovatiivisia, luottamuksellisia ja vertais-

tukea antavia (Pikkarainen 2013, s.53). Merkityksellisyyden lisäämiseksi ryhmämuotoi-

sessa toimintaterapiassa on hyvä ottaa huomioon kaikki ryhmän terapeuttiset ele-

mentit kuten paikka, aika, kesto, tila, ohjaajat, toiminnat, jäsenet ja heidän tarpeet 

sekä ohjauksen tapa ja tyyli. On myös tärkeää ottaa huomioon osallistuvien sosiaaliset 

ja psyykkiset taidot sekä toiminnan sopiva haastavuus jotta päästäisiin vahvistamaan 

positiivista sosiaalista identiteettiä. (Pikkarainen s.42) Toimintaterapiassa ihmisen toi-

minnot voidaan jakaa eri toimintakokonaisuuksiin joista kaikista ihmisen hyvinvointi 
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muodostuu.  Ryhmässä tapahtuvat luovat toiminnat voidaan luokitella vapaa-ajan, lei-

kin ja sosiaalisten suhteiden/yhteiskunnallinen osallistuminen toimintakokonaisuuk-

siin. (Pikkarainen 2004, 34)  

Ryhmätoiminnoissa voidaan käyttää ikäihmisten ja muistisairaiden kanssa luovia toi-

mintoja, mitkä kannustavat asiakasta itseilmaisuun ja itsensä toteuttamiseen. Osa 

muistisairaista voi tarvita enemmän tukea ja rohkaisua luovaan toimintaan kuin toiset. 

Tutkimusten mukaan jokapäiväinen luovuus on hyväksi terveydelle ja on tärkeä työ-

kalu paranemisprosessissa. Luova toiminta on yhtä tärkeää kuin ravinto ihmiselle. Ge-

rontologisen kuntoutuksen kirjallisuudesta löytyy runsaasti näyttöä luovien toiminto-

jen positiivisista vaikutuksista. Erään tutkimuksen mukaan löytyi näyttöä luovan tans-

sin positiivisista vaikutuksista vanhemmalla iällä. Musiikin terapeuttisia vaikutuksia 

masentuneilla ikääntyneillä on myös tutkittu. Toimintaterapiassa mahdollisuus luo-

vuuden kokemiseen on ”lahja” asiakkaalle ja toimintaterapeutille. (Hasselkus 2002, 

122) 

4 Luovat menetelmät muistisairaan ikäihmisen kuntoutuksessa 

Luovuus on ihmisen lajiominaisuus. Luovalla toiminnalla ei tarkoiteta vain käsitöitä tai 

käsillä tehtäviä taiteellisia asioita eikä se myöskään ole mikään mystinen taito vaan ih-

misen perusolemukseen kuuluva piirre mikä toisilla tulee helpommin esiin kuin toisilla. 

(Matilainen, I. 201163; Perrin yms.2008, 41) Toimintakyvyn heikentyminen muuttaa 

toimijuutta ja osallisuutta ja tämä näkyy hyvin myös muistisairailla. Osallistumisen vä-

hentymiseen vaikuttaa liikkumiskyvyn heikentyminen, muistiongelmat ja näistä joh-

tuva mielialan lasku.  Yleisesti vanhuspalveluiden laadukkaan kuntoutuksen peruspila-

rina ja haasteena on voimavarojen tukeminen osallisuutta ja toimijuutta lisäämällä. 

Muistisairaiden ja ikääntyvien osallisuutta voidaan lisätä hyödyntämällä taiteen ja 

kulttuurin eri muotoja esimerkiksi tanssia, musiikkia, draamaa ja kuvaa käyttäen. (Ma-

tilainen, I. 2011, 63) Jotta muistisairas pääsee vaalimaan luovuuttaan sen edellytyk-

senä on turvallinen ympäristö, sellainen ympäristö jossa asiakas saa kokea olevansa 

turvassa, voi olla oma itsensä ja tuntea vapaasti. (Perrin yms. 2008, 41) 
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4.1 Muistelu   

Muistelu auttaa muistisairasta hahmottamaan minuuttaan. Muistiherättäjät tarjoavat 

aiheita keskusteluun, jossa muistisairas voi tuntea olevansa lähihistoriansa asiantun-

tia. Muistoja herättäviä asioita voi olla muun muassa arjen esineet, kuvat, valokuvat, 

aforismit, vaatteet, kartat, lelut, elokuvat ja kirjat. Myös erilaiset materiaalit, kosketus, 

musiikki, äänet, vierailut, näyttelyt ja tanssi voivat toimia muistiherättäjinä. Luovaa 

toimintaa tai muistiherättijiä valittaessa tulee ottaa huomioon asiakkaiden voimavarat 

eli voimavaralähtöisyys. Erittäin voimakkaita muistojen esille tuojia ovat valokuvat 

(Hohenthal Antin 2013, 51-66).  Muistojen Tanssissa muistelukuvina käytetään valoku-

vista kopioituja kuvia. Muistelukuvalla tarkoitetaan kuvaa jota käytetään muistelun ak-

tivointiin ja sitä kautta liikkeen keksimiseen (liite 3). 

Muistelun tavoite on vahvistaa ikäihmisen identiteettiä ja itsetuntoa sekä auttaa ikäih-

mistä toteuttamaan itseään. Muistelussa rohkaistaan ikäihmistä käyttämään taitojaan 

ja voimavarojaan ja edesautetaan voimaantumista. Monilla muistisairailla  sosiaalinen 

verkosto on pienentynyt ja muistojen jakaminen toisten kanssa voi auttaa uusien ver-

kostojen ja ystävyyssuhteiden luomiseen. (Stenberg 2015, 7) On tärkeä muistaa että 

etenevää muistisairautta sairastavilla saattaa sanallinen tuotos ja ymmärrys heiketä. 

Siitä huolimatta muistisairas tarvitsee  läheisyyttä ja sosiaalisia suhteita. (Stenberg 

2015, 19) 

Luova muistelu keskittyy ongelmien sijaan asiakkaan vahvuuksiin, pätevyyteen ja osaa-

misiin ja voidaankin puhua voimavarakeskeisestä voimavaratyöstä. (Hohenthal-Antin 

2013,s. 25) Cooperin kirjassa (2007) Boogin mukaan luovat aktiviteetit toimintaterapi-

assa auttavat asiakkaita myös käsittelemään ympärillä olevaa maailmaa. (Boog, 

K.2007, s.75-88) Cooperin kirjassa luovia toimintoja toimintaterapiassa käsitellään eri-

tyisesti saattohoitopotilaiden näkökulmasta. Boog kirjoittaa siitä, että asiakkaat 

yleensä yllättyvät kyvystään oppia uutta. Tämä vahvistaa identiteettiä ja tyytyväisyyttä 

itseen. Merkittävin lopputulos luovien menetelmien käytössä on tunteiden ilmaisemi-

nen, positiivinen vaikutus itsetuntoon ja yleinen tunne elämän kontrollista.  (Boog 

2007, 75-88)  
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Muistelukuvat mitkä on valittu Muistojen Tanssi toimintatuokioon on valittu niin että 

ne herättävät mahdollisesti muistelua ja keskustelua sekä niistä saa virikkeitä liikkeen 

tuottamiseen.  Kuvat ovat valokuvista suurennettu. Kuvien joukossa on paljon luonto-

aiheisia ja kauniita kuvia sekä vanhoja esineitä tai asioita kuten esimerkiksi kyläkeinu 

(Liite 3). 

4.2 Musiikki, liike ja tanssi 

Yhteinen kieli, jota me kaikki käytämme päivittäin on liike. Luova liike ja tanssi ovat lä-

hellä toisiaan. Luovalla liikkeellä opinnäytetyössäni tarkoitan liikettä joka syntyy spon-

taanisti ja on lähtöisin ryhmän jäsenistä improvisaation, sisäisen tunteen ja muistelun 

avulla. 

Taidelähtöisiä menetelmiä Suomessa on käytetty sosiaali- ja terveysalalla jo 1990-lu-

vun puolivälistä lähtien tavoitteena syrjäytymisen ehkäisy sekä osallisuuden ja toimin-

takyvyn parantaminen. (Häyrynen, T. 2011s.26; Rönkä 2011 s.10) Tanssi saa aikaan 

liikkumisen riemua ja virkistäytymisen tunnetta sekä tanssille tyypillinen läsnäolo aut-

taa rauhoittamaan levotonta mieltä. Tanssin välityksellä on myös mahdollista ilmaista 

erilaisia tunteita ja olla kosketuksessa muihin ihmisiin. Liikkeen ja liikunnan positiivisia 

fyysisiä vaikutuksia unohtamatta. Keholla on askel, -liike- ja rytmimuisti ja muistisai-

raalla askel muisti on hyvin säilynyt. (Hohenthal-Antin 2013 s. 61) Yleisesti valssin as-

kel muistuu monille ikääntyneille mieleen ja tuo erialisia muistoja. Tanssi interventioi-

den käytöstä hoitokodeissa on tehty vuonna 2013 kirjallisuuskatsaus, jonka tarve lähti 

sitouttavan ja merkityksellisen toiminnan löytämisestä asukkaille ja hoitohenkilökun-

nalle. Johtopäätöksenä todettiin että on todisteita siitä että kyseisillä interventioilla ja 

toiminnalla on positiivinen vaikutus ongelma käytökseen, sosiaalisuuteen ja nautinnon 

kokemiseen. Katsauksessa todettiin myös että alan tutkimuksissa on haastetta.  (Guz-

man-Garcia, Hughes, James, Rochester 2013) 

Musiikki on vahva muistojenherättäjä ja sen avulla voidaan käsitellä tunteita sekä lau-

lusta saa positiivista voimaa. On näyttöä että musiikki herättää ihmisessä myönteisiä 

tunteita ja se edistää jo toipumista. Laulaminen myös aktivoi enemmän aivoja kuin pu-

huminen sillä aivot tuottavat ja ottavat vastaan musiikkia aivojen useassa eri osassa. 
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(Hohenthal-Antin 2013, 59-61) Muistojen Tanssi toimintatuokiossa taustalla käytetään 

musiikkia tai laulua. 

4.3 Tanssi-ja liiketerpia omana alanaan 

On olemassa tanssi- ja liiketerapian monitieteinen ala jota voi harjoittaa koulutetut 

tanssiterapeutit. Tanssi- ja liiketerapia on kuntoutus ja hoitomuoto, joka kuuluu luo-

viin taideterapioihin. Tanssiterapian näkökulmasta kehollisella liikkeellä on mahdolli-

suus tavoittaa asiakkaan kokemusmaailmaa monitasoisesti eli tanssin ja liikkeen avulla 

voi käydä läpi muistoja esimerkiksi puhetta edeltävänä aikana tai ilmentää tunteita, 

joista on vaikea puhua. (Suomen Tanssiterapiayhdistys 2016) 

5 Kehittämistehtävän Muistojen Tanssi- prosessin kulku 

 

Vaihe 1: 

Idean esitestaus= 
muistelukuva+liike 

Vaihe 2: 

1.Prototyypin 
testaus, palaute ja 
kehittäminen (liite 

2. ja 3 .)

Vaihe 3: 

Syntyy prototyyppi 
2. + testaus 

Vaihe 4: 

Syntyy prototyyppi 
3 liikekuvien 

myötä, viimeistely 
prototyyppi 4.=

Muistojen Tanssi  
(liite 4)
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Kuvio 1. Muistojen Tanssi toimintatuokion ja ohjekirjan valmistumisen prosessin kulku.  

(Vaiheet avataan alla olevissa luvuissa. Prototyypit 1-4 Kuviossa 2 alempana.) 

Prosessini eteni projektisyklin mukaan. Projektisyklin avulla on mahdollisuus tarkas-

tella kehittämistehtävän tarkoituksenmukaisuutta, toteutettavuutta, vaikuttavuutta ja 

tuloksellisuutta (Silferberg 2007, 42). Projektisyklin mukaan kehittämistehtävä alkaa 

esisuunnittelulla, missä pohditaan projektin todellista tarvetta ja tavoitteellisuutta. 

Keski-Suomen Muistiyhdistyksellä oli selkeä tarve tuotteen kehittämiselle, jonka oli 

tarkoitus palvella sekä muistisairaiden ohjaajia tai omaisia sekä tuoda esille muistisai-

raiden voimavaraoja ja osallisuutta.  

Kehittämistehtävän suunnittelu lähti liikkeelle rajausten ja palaverien jälkeen, joissa 

mietittiin kehittämistehtävän ajalliset ja taloudelliset resurssit.  Kehittämistehtävä ei 

vaadi toimeksiantajalta suuria ajallisia tai taloudellisia panostuksia. Ennen Muistojen 

Tanssia Muistiyhdistykselle opiskelijat tekijvät muistelulaatikon, Muikkulaatikko, 

opinnäytetyönä. Kyselyn mukaan edellisestä opinnäytetyönä tehdystä virike paketista 

tuli esille muun muassa  seuraavia ilmaisuita muistisairaiden ohjaajilta: 

”monipuolisuutta”, ”paperinen liikuntaosio” sekä ”enemmän ideoita huonosti 

liikkuville”. Yhdessä palautteessa edellisestä ”tuote paketista” oli palautteena 

seuraava: ”Käytössämme on ollut jo aiemmin runsaasti samaa materiaalia eri tahoilta 

hankittuna, joten varsinaisesti tuotteessa ei ollut mitään ennen kokeiltua”. Otin nämä 

kommentit huomioon esisuunnittelussa ja tämän pohjalta oli ajatus myös kehittää 

jotain uutta ja inspiroivaa myös ohjaajien kannalta.  

 

* 

 



15 
 

 

5.1 Ideointivaihe ja resurssit (vaihe 1) 

Projektia eli hanketta voidaan kuvata tehtäväkokonaisuutena, joka on tavoitteellinen 

ja aikataulutettu ja jossa resurssit on määritelty etukäteen (Silferberg 2007, 42). Kehit-

tämistehtävä Muistojen Tanssi lähti liikkeelle ideasta yhdessä toimeksiantajan eli 

Keski-Suomen Muistiyhdistyksen kanssa. Tarkoituksena oli lähteä luomaan uutta työ-

elämästä lähtevää tuotetta tuottaen materiaalia Muistiyhdistyksen toimijoille. Kehittä-

mistehtävän on tarkoitus palvella tavoitteellisesti sekä asiakkaita että ohjaajia.  

Ideointi ja resurssivaihe lähti käyntiin palaverilla ja tiedonhaulla. Palaverissa käytiin 

läpi nykyistä tilannetta ja ideoitiin uutta tuotetta. Tiedonhaku keskittyi muistisairauk-

siin, luovaan liikkeeseen, muisteluun ja muistisairaiden toimintaterapiainterventioihin.  

Palaverin lopputuloksena muodostui idea kehittää luovaa tanssia ja muistelua yhdis-

tävä toimintatuokio. Tämän jälkeen testasin toimintatuokion ideaa muistisairaille ja 

toimeksiantaja oli mukana ryhmässä. Idea käsitti liikkeen tuottamista ryhmässä muis-

telun ja kuvan kautta sekä liikkeiden yhdistämisen tanssiksi. Liikkeet pohjautuivat ai-

kaisempaan tanssi ja liikunta osaamiseen, kokemukseen muistisairaiden ohjaamisesta 

ja ihmisen fysiologiasta sekä tiedonhakuun. Esitestausvaiheessa idea oli toimiva muis-

tisairaiden ryhmässä. Esitestauksen jälkeen kirjoitin intervention eli toimintatuokion 

ohjeet kirjallisena. Tätä voidaan kutsua ensimmäiseksi toimintatuokion ja ohjekirjan 

prototyypiksi.  Toimintatuokio tuotti muistelua ja liikettä ja innosti silmin nähden ryh-

mäläisiä. Ensimmäiseen prototyyppiin kuului toimintatuokion kirjallinen ohje (löytyy 

liitteestä 4) ja muistelukuvat. Muistelukuvat (liite 3) ovat A4-kokoisia kuvia maisemista 

ja vanhoista esineistä. Niiden tavoite on herättää muistelua ja sen kautta myös lii-

kettä. Muistelukuvat tulevat liitteeksi Muistojen Tanssi ohjekirjaan. Ne eivät kokonai-

suudessaan ole tässä raportissa mukana. Ohjekirjan ensimmäisen prototyypin raken-

tamiseen kuului toimintatuokion ohjeiden rakentaminen, muistelukuvien valinta ja 

etenemisen suunnittelu yhdessä toimeksiantajan kansaa. Kävimme toimeksiantajan 

kanssa läpi ensimmäisen ohjekirjan prototyyppiä eli toimintatuokion ohjeita sekä vali-

timme muistelukuvia. Seuraavissa vaiheissa 2-4 hiotaan edelleen ohjekirjaa sekä liik-

keitä.  
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5.2 Testaus, palaute ja kehittäminen (vaihe 2) 

 Toisessa vaiheessa toimintatuokiota eli luovan liikkeen interventiota testattiin ohjaa-

jille. Palautteessa ilmeni että vastaajat voisivat työssään toteuttaa toimintatuokiota. 

Ohjasin ensimmäisen prototyypin eli kirjoittamani toimintatuokion muistelukuvien 

avulla ohjaajille ja ohjaajat osallistuivat tanssiin.  Ohjauksen tavoitteena oli saada ke-

hittämisideoita ja palautetta toimintatuokion toimivuudesta ja ohjeiden kehittämi-

sestä. Ennen tuokion ohjaamista jaoin ryhmälle tuokion ohjeet sekä kerroin hieman 

taustasta ja tavoitteista. Tuokion ohjaamisen jälkeen keräsin palautteen kehittämistä 

varten. Toimintatuokion ohjauksessa mukana olleet ohjaajat saivat sähköpostilla kyse-

lykaavakkeen(liite 2) tuokion toimivuudesta ja sen tuottamista ajatuksista ja kokemuk-

sista ohjauksen jälkeen. Ryhmässä oli noin 12 henkilöä paikalla ja kyselykaavakkeita 

palautui kolme kappaletta ja yksi vapaamuotoinen palaute. Lupa vastausten käyttämi-

seen opinnäyteyössä kysyttiin kyselykaavakkeessa. Haastattelun sijaan valitsin tiedon-

keruumenetelmäksi kyselykaavakkeen jotta opiskelijat saisivat rauhassa miettiä inter-

vention tuottamia ajatuksia ja tuntemuksia. Kyselykaavake on liitteenä. Haastattelulla 

on monesti enemmän hyviä puolia kuin kyselylomakkeella, mutta kun tutkitaan konk-

reettista ja yksiselitteistä ilmiötä ja lomake on hyvin suunniteltu, se on toimiva. (Hirs-

järvi ym.2008, s.36). Saadut palautteet koottiin ja niistä kerättiin kehittämisideoita. 

Palaute sisälsi kehitysideoita, joita käytettiin tuotteen suunnittelussa. Kehitysideana 

tuli apukysymysten tekeminen koskien muistelukuvia, joista on tarkoitus saada aikaan 

muistelua, ja liikettä ja kehitysidea apukysymyksistä toimi erinomaisesti (liite 3). Jos 

muistelukuvassa on esimerkiksi, kissa voisi apukysymys olla ”Mitä liikettä kissa voisi 

tehdä aamuisin?”. Apukysymykset helpottavat ohjaajan työtä, jos muistelua tai liikettä 

kuvasta ei synny helposti. 2011 on tehty systemaattinen kirjallisuuskatsaus johon oli 

otettu mukaan 10 artikkelia/tutkimusta, jotka käsittelivät intervention muokkaamisen 

vaikutuksia Alzheimer potilailla toimintaterapian näkökulmasta. Näiden perusteella 

löytyi vahvaa näyttöä siitä että muokkaamisella on vaikutuksia. Eräs muokkaamisen 

muoto on lyhyiden vihjeiden antaminen toiminnan suorittamisen helpottamiseksi. 

(Padilla, R. 2011, 533-531) 



17 
 

 

5.3 Kehittäminen, testaus ja arviointi (vaihe 3) 

Kolmannessa vaiheessa tuotteen ensimmäiseen prototyyppiin lisättiin palautteen poh-

jalta apukysymykset (liite3) muistelukuviin helpottamaan toimintatuokion ohjaajaa. 

Asiasta pidettiin palaveria toimeksiantajan kanssa, jossa esittelin toimeksiantajalle te-

kemäni apukysymykset ja prototyypin 2. Tuotteen toinen prototyyppi sisältää ohjekir-

jan, mikä sisältää toimintatuokion ohjeet, muistelukuvat apukysymyksineen ja tuo-

kion tavoitteet.    

Kaksi opiskelijaa Keski-Suomen Muistiyhdistyksellä ohjasivat ohjeiden mukaisesti pro-

totyypin 2. muistisairaiden liikuntaryhmässä ja olin havainnoimassa ryhmässä ja haas-

tattelin heidän kokemuksiaan toisesta prototyypistä. Havainnoinnissa kiinnitin huo-

miota toimintatuokion onnistumiseen kirjallisten ohjeiden perusteella ja siihen miten 

ohjeet oli ymmärretty. Kiinnitin huomiota myös asiakkaiden tyytyväisyyteen toiminta-

tuokion aikana. Toinen opiskelija oli fysioterapeuttiopiskelija ja toinen toimintatera-

piaopiskelija. He eivät olleet nähneet toimintatuokiota ohjattavan aikaisemmin ei-

vätkä olleet saaneet muuta opastusta ohjeen lisäksi. Toimintatuokion ohjaus ohjeiden 

mukaan toimi suunnitellulla tavalla. Muistelua ja liikettä syntyi ryhmässä ja lopuksi liik-

keet koottin tanssiksi sekä taustalle lisättiin rauhallista liikkeitä tukevaa musiikkia. Ha-

vainnoinnin perusteella ryhmässä vallitsi hyvä tunnelma. Ohjaajilla oli positiivinen ko-

kemus ohjauksen jälkeen, ja heistä interventio ( Muistojen Tanssi prototyyppi 2.) oli 

helppo ja mielekäs ohjata annettujen ohjeiden perusteella. Lisää kehittämisideoita 

heillä ei ollut. Havainnointi on kaikille tieteenhaaroille yhteinen perusmenetelmä. On 

jopa väitetty että kaikki tieteellinen tieto perustuu todellisuudessa tehtyihin havaintoi-

hin. (Hirsjärvi, Hurme 2008, s.37) Kysyin luvan havainnointiin ennen ryhmätuokion al-

kamista. 

Kuvio 2. Prototyyppien sisältö. Katso tarkemmin apukysymykset, muistelukuvat ja lii-

kekuvat liitteistä. 
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5.4 Toteutus ja arviointi: Muitojen Tanssi ohjekirja (vaihe 4) 

Viimeisessä eli neljännessä vaiheessa alkoi kehittyä tuotteen kolmas prototyyppi. Toi-

seen prototyyppiin lisättiin muutama liikekuva-esimerkki (Liite 3). Liikekuvalla esi-

merkki auttaa ohjaajaa antamaan liike esimerkin, jos ryhmässä ei synny ajatusta liik-

keestä. Pohdin että miten voisin vielä helpottaa ohjaajan työtä jos ohjaajalle ei synny 

ajatusta liikkeestä. Ajattelin toimivuutta sellaisen ohjaajan näkökulmasta jolla ei ole 

liikunnallista taustaa tai voi olla haastavaa heittäytyä keksimään luovasti liikkeitä. Tä-

ten harjoitukseen voisi olla ohjaajan helpompi tarttua. Lähetin toimeksiantajalle säh-

köisesti prototyypin kolme. Liikekuvat olivat valokuvien muodossa sisällytettynä ohje-

kirjaan. Toimeksiantaja oli runkoon tyytyväinen mutta toivoi selkeämmin Muistojen 

Tanssin tavoitteet esille ohjekirjaan ja korjasi muutamia ilmauksia eli kieliasua. Toteu-

tus eli viimeisessä vaiheessa syntyi lopullinen ohjekirja eli prototyyppi 4. Ohjekirjan vii-

meinen eli neljäs prototyyppi ”Muistojen Tanssi” (LIITE 4) sisältää intervention selkeät 

ohjeet, selkeät tavoitteet, muistelukuvat apukysymyksineen sekä muutaman liikekuva-

esimerkin.   

 

Prototyyppi 1: 
Toimintatuokion 

ohje

Prototyyppi 2: 
Toimintatuokion 

ohje, 
apukysymykset. 
muistelukuvat

Prototyyppi 3: 
Toimintatuokion 

ohje, 
apukysymykset, 
muistelukuvat, 

liikekuvat

Prototyyppi 4: 
Toimintauokion 

ohje, 
apukysymykset, 
muistelukuvat, 

liikekuvat, selkeät 
tavoitteet+kieliasu
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6 Pohdinta 

Kehittämistehtävän tavoitteena oli tuottaa uusi asiakas- sekä käyttäjälähtöinen toi-

mintatuokio muistisairaita ohjaavien käyttöön sekä siihen liittyvä ohjekirja tavoittei-

neen. Muistojen Tanssin asiakaslähtöinen tavoite oli sosiaalinen virkistäytyminen sekä 

itsetunnon ja itse-ilmaisun vahvistaminen. Käyttäjälähtöinen tavoite oli tiedon jakami-

nen muistisairaiden ohjaajien käyttöön ja työelämälähtöisen kehittämistehtävän toi-

meksiantaja oli Keski-Suomen Muistiyhdistys, Muistiluotsi hanke. Muistojen Tanssin 

kehittämisvaiheessa tein testauksia, joiden avulla pystyin kehittämään tuotetta. Yhden 

testin palautteena sainkin kehittämisehdotuksen, jonka avulla kehitin tuotteen käyttä-

jälähtöisyyttä.  Lopputuotoksena syntyi ”Muistojen Tanssi” toimintatuokio ja ohjekirja. 

Ohjekirjaan tullaan liittämään myös linkki opinnäytetyön raporttiin ennen sen levittä-

mistä.  Ohjekirjaa hyödynnetään jakamalla sitä muistisairaita ohjaavien käyttöön ja 

tuotetta voi kysellä Keski-Suomen Muistiyhdistyksen kautta. 

Prosessi eteni vaiheittain ennen lopullista tuotosta eli tiedon tuottamista ohjekirjan 

muodossa. Haasteena prosessin aikana tuli esiin työn rajaus sekä ajalliset resurssit, joi-

hin olisi voinut suunnitteluvaiheessa kiinnittää enemmän huomiota. Haasteena toi-

mintatuokion ohjaamisessa voi olla jossain määrin ohjaajan rooli koska luovuuteen 

heittäytyminen asiakkaan kanssa voi olla toisinaan haastavaa(Rönkä 2011, s.131).  Toi-

nen haaste voi olla kysymys siitä, että kuka on tarpeeksi pätevä ohjaamaan toiminta-

tuokiota huomioon ottaen mitä kaikkea ryhmänohjaamiseen liittyy muistisairaiden 

kanssa. 

Mielenkiintoista ja samalla myös haastavaa oli Muistojen Tanssi projektin rajaaminen 

sekä taustateorian rakentaminen niin että prosessi tulee hyvin esille sekä työn tarkoi-

tuksenmukaisuus teoriaan pohjautuen. Pidän tutkimusta merkittävä, minkä tuloksena 

toimintaterapian todettiin viivästyttävän laitoshoitoon menemistä. Edellinen korostaa 

mielestäni toimintaterapiainterventioiden kehittämisen tärkeyttä dementiaa sairasta-

villa. Ohjekirjaa tehdessä tärkeää oli sen pitäminen tärkeä, selkeänä ja ymmärrettä-

vänä.  
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Hyvä jtkotutkimusaihe olisiti tutkia tarkemmin käyttäjien kokemuksia ja sitä että mil-

laisia hyötyjä on saatu pitkällä tähtäimellä. Tällä saataisiin tietoon tarkemmin asiakas-

lähtöisen tavoitteen täyttyminen muistisairaan virkistäytymisestä ja sosiaalisuudesta 

sekä itseilmaisun parantumisesta. Ohjekirjan käyttäjälähtöisyyttä muistisairaiden oh-

jaajien näkökulmasta voisi tutkia. Yksi tutkimus aihe voisi olla myös ohjaajan vaikutus 

intervention onnistumiseen. Ohjaajaa tutkittaessa voisi tarkastella ohjaajan persoonan 

tai taustan vaikutusta interventioon sekä vaatiiko intervention onnistuminen jotain 

tiettyä taitoa. 

 Toimintaterapeuttien ammattitaitoa ja osaamista tarvitaan niin käytännön asiakas-

työssä kuin kehittämistyössä. Tämän kehittämistehtävän merkityksellisyyttä lisää 

Muistojen Tanssia tukeva teoriatieto. Muistojen Tanssia ohjatessasi projektin aikana 

ryhmissä syntyi monenlaista muistelua ja liikkeiden moninaisuus myös yllätti. Tun-

nelma ryhmissä oli positiivinen ja voimauttava. Ryhmissä oli havaittavissa toisten roh-

kaisua ja kannustamista. Eräässä ryhmässä iäkäs mies, jolla oli huono liikuntakyky, yl-

lätti keksimällä erittäin luovan ja haastavankin liikkeen kuvasta, jossa oli kissa. Mies 

liikkui kepin varassa, mutta intoutui menemään kyykkyyn ja nousemaan sieltä ylös rul-

laten pyöreällä selällä kissamaisesti ylös. Tilanne kuitenkin oli täysin turvallinen. 

Kehittämistehtävän tukena käytin kyselylomaketta (liite 2.) ja havainnointia ja mene-

telmät toimivat toistensa täydentäjinä. Laajentamalla menetelmien käyttöä saadaan 

esiin enemmän näkökulmia mikä lisää tutkimuksen luotettavuutta. (Hirsjärvi ym. 2008, 

38) Havainnoitavana olleilta opiskelijoilta oli lupa havainnointiin joten se havainnointi 

oli eettisesti hyväksyttävää. Prosessin lopputuotteena työelämälähtöisenä kehittämis-

tehtävänä syntyi Muistojen Tanssi (Liite 4.). Toimeksiantaja työstää ohjekirjan lopulli-

seen muotoonsa (vihko) ennen edelleen jakamista. Siihen tullaan lisäämään vielä linkki 

Theseukseen. 
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Liitteet 

Liite 1. Muistelukuva esimerkki: Kyläkeinulla 
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Liite 2. Palaute kysely opiskelijoille tuokion kehittelyä ja opasta varten 

Luovan liikkeen interventio 

1 Luettuasi ohjeet harjoitukseen olisitko osannut ohjata harjoituksen jollekkin 
ryhmälle sen perusteella? 
 

2 Mitä muutoksia tekisit ohjeeseen jotta se olisi mahdollisesti selkeämpi? 
 

3 Mitä mieltä olit interventiosta kun olin ohjannut sen? 
 

4 Mitä tunteita ja ajatuksia se herätti? 
 

5 Tuliko kehitysideoita interventioon? 
 

6 Tuliko ideoita ohjekirjan tekemiseen? 
 

7 Olisiko hyvä että ohjekirjassa olisi liitteenä video jos ohje on netti versiona? 
 

8 Muuta palautetta? 
 

9 Voisitko kuvitella käyttäväsi interventiota asiakas työssä? 
 

10 Saanko käyttää vastauksiasi opinnäytetyössä? 
 

  
 

 

Kiitos vastauksista ja voi vastata niihin kohtiin mihin on sanottavaa. 

Taru Vuolle, G8671 
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Liite 3. Apukysymys ja liikekuva esimerkki 

Kyläkeinulla… 

- Herättääkö keinu muistoja? Millä luvulla kyläkeinut olivat yleisiä? 

- Millainen liike voisi tulla kuvasta mieleen? Voisiko liikkeessä olla koko keho 
mukana niin että haastetaan vähän tasapainoa samalla? 

- Keinuva liike voi liikkua eteen-taa tai sivulta-sivulle. Liike esimerkkinä voi 
olla myös valssin askel samalla muistellen vanhoja lavatanssi aikoja. 

 

Esimerkkiliike: painon siirto eteen tai sivulle koko keho liikkuu 

Seisten: 

   
Tai porrstetusti istuen: 
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Liite 4. Muistojen Tanssi 

Muistojen Tanssi 

Luovaa liikettä muistellen 

 

 

OHJAAJAN OPAS MUISTISAIRAIDEN TOIMINTATUOKIOON 

Opas on tehty opinnäytetyönä Jyväskylän Ammattikorkeakoulusta kesällä 2016 toi-
mintaterapian koulutusohjelmasta: Luovaa liikettä muistellen muistisairaille: Muisto-
jen Tanssi. 
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SISÄLLYS 

1 JOHDANTO  

2 HARJOITUKSEN TAVOITTEET 

3 INTERVENTIO OHJEET 

 paikka 

 välineet 

 ohjeet 

 kuvaaminen 

 turvallisuus 

 musiikki 

 

4 APUKYSYMYKSET KUVIIN  

 

 

liitteet: 

Muistelukuva 
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1 JOHDANTO 

Tämä ohjekirja on tarkoitettu muistisairaiden ohjaajille tai omaisille muistia virkistävän 
harjoituksen toteuttamiseen. Ohjekirja sisältää harjoituksen tavoitteet sekä selkeät 
ohjeet ja harjoitukseen liittyvät kuvat.  

Harjoituksen tarkoitus on osallistaa muistisairasta muisteluun ja lempeään liikkeeseen. 
Harjoitusta voi ohjata pienessä ryhmässä tai yhdelle ihmiselle kerrallaan. Ajatus harjoi-
tuksen kehittämisessä on ollut mielekkään toiminnan kehittäminen muistisairaille. Toi-
mintatuokion tavoitteena on virkistää muistia, tukea asiakkaan toimintakykyä rikastut-
tamalla sosiaalista ympäristöä sekä vaikuttamalla postitiivisesti asiakkaan itseilmai-
suun ja itsetuntoon. Liikkeitä pystyy muokkaamaan toimintakyvyn mukaan. Kaikki liik-
keet on mahdollista suorittaa myös tuolilla istuen. 

Opas on tehty osana opinnäytetyötä josta voi halutessaan lukea lisää teoria tietoa asi-
aan liittyen, työ löytyy Theseuksesta: LINKKI LISÄTÄÄN KUN TYÖ ON THESEUKSESSA 

 

2 TAUSTAA JA TAVOITTEET 

Luovan liikkeen intervention tavoitteena on vaikuttaa asiakkaan toimintakykyyn vah-
vistamalla muistisairaan itseilmaisua, parantamalla asiakkaan itsetuntoa sekä luomalla 
sosiaalisuutta. Lisäksi muistelun ja luovan liikkeen yhdistävä interventio virkistää muis-
tia liikkeen fyysisiä hyötyjä unohtamatta.  Paluu menneeseen muistellen aktivoi sekä 
mielen että kehon.  Muistisairailla on monia taitoja jäljellä ja niiden esille tuomiseksi 
muistisairas tarvitsee rohkaisua. Kehon liikemuisti on myös hyvä ja sitä on helppo akti-
voida.  

Luovien menetelmien merkitys ja hyödyt hoitotyössä muistisairaiden kanssa ovat mo-
ninaiset. Luova muistelu antaa mahdollisuuden keskittyä muistisairaan voimavaroihin, 
vahvuuksiin ja parhaiten muistissa säilyneisiin muistoihin. Varhaisiin muistoihin on kyt-
köksissä suuri osa identiteettiä, mikä murenee pikku hiljaa sairauden myötä. Luovassa 
muistelutyössä muistisairas voi kokea suurta onnistumisen kokemusta itsestään tule-
vasta luovuudesta ja se voi auttaa muistisairasta parantamaan omanarvontuntoaan 
sekä itsetuntoaan. Luovien toimintojen sekö muistelun hyödyistä on näyttöä. 
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TAVOITTEET PÄHKINÄNKUORESSA 

Sosiaalisuuden rikastuttaminen 

Ryhmässä on mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin, saada vertaistukea 

sekä ylläpitää vuorovaikutustaitoja. Keskustelulle on hyvä varata aikaa. 

Itse-ilmaisun ja itsetunnon vahvistaminen 

Luovan liike vaikuttaa positiivisesti mielialaan, itsetuntoon ja vahvistaa it-

seilmaisua. Harjoituksessa asiakkaat osallistuvat aktiivisesti toiminnan kul-

kuun mikä vaikuttaa onnistumisen ja kyvykkyyden tunteisiin. 

 Fyysisiä hyötyjä unohtamatta 
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3 TOIMINTATUOKION OHJEET 

Ohjaaja valmistautuu tuokioon ottamalla esiin oppaan mukana tulleet muistelukuvat  

(yhdellä harjoitus kerralla noin 3-6 kuvaa) ja mahdollisesti katsoo valmiiksi musiikki 
soittimen ja musiikin. Lisäksi ohjaaja ottaa huomioon turvallisuusseikat ja tilan. Näistä 
lisää myöhemmin. 

Interventioon valmistautuminen: Interventiota toteutettaessa ryhmässä asetutaan pii-
riin jotta kaikki näkevät toisensa. Liikuntarajoitteiset voivat istua myös tuolilla. 

1. Ohjaaja valitsee ryhmän tasosta riippuen noin 3-6- kuvaa joita käytetään har-

joituksessa. Kuvat voivat olla esimerkiksi luontoaiheisia valokuvia, kuvia van-

han ajan välineistä tai työtehtävistä, maisemia tai tunnetilaa ilmaisevia kuvia. 

Voit käyttää  harjoituksen mukana tulevia kuvia tai jotain muita itseltä löytyviä 

kuvia. Kuvat voivat olla myös postikortteja. 

 

2. Ohjaaja näyttää ryhmäläisille kuvan ,josta ryhmä keksii yhdessä jonkun liik-

keen. Ohjaaja voi auttaa ja valitsee lopulta liikkeen jos tulee useita ideoita. Ide-

oinnin aikana voi syntyä myös yhteistä muistelua kuvasta. 

 

3. Lopuksi voidaan yhdistää kaikki 3-6 liikettä ja toistaa niitä peräkkäin jolloin 

muodostuu ryhmälle oma ”tanssi”. Kuvia voidaan käyttää kun muistellaan mitä 

liikkeet olivat ja mikä tulee minkäkin jälkeen. Kuvat voivat olla esillä ja yhdessä 

voidaan muistella mitä liikkeet olivat. 

 

4. Toistetaan liikesarjaa yhteisenä jatkumona jonkin aikaa ja taustalle voi laittaa 

jonkinlaista kohtalaisen rauhallista musiikkia. Musiikkina voi käyttää asiakas-
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ryhmän tuntemaa oman ajan musiikkia tai kappaleita. Musiikkia voidaan to-

teuttaa myös laulamalla jos ei ole soitinta ja asiakkaat voisivat myös itse toi-

vota/tuoda musiikkia, tekijänoikeus asiat huomioiden. 

 

5. Jos ryhmä kokoontuu useamman kerran voidaan liikkeitä lisätä välillä tutun 

sarjan perään. Tanssi voidaan myös kuvata jos ryhmäläiset antavat luvan ja kat-

soa sitten yhdessä mikä lisää merkityksellisyyttä. 

 

Toimintatuokion lopuksi voidaan keskustella siitä mitä ajatuksia ja tuntemuksia 

harjoitus herätti ja kertoa että seuraavalla ryhmäkerralla voidaan toistaa liike-

sarja jos ryhmä on jatkuva tai useasti toistuva. 

 

PAIKKA 

Harjoitukseen riittää vähäinenkin tila ja harjoituksen voi tehdä istuen, seisten tai 
vaikka vuoteessa käsiä liikuttaen tai vain muistellen. Tilan olisi hyvä olla rauhallinen 
missä ei ole taustamusiikkia. 

VÄLINEET 

Välineitä ei välttämättä tarvita mutta musiikkisoitin tai ”live musiikki” tukee harjoi-
tusta siinä vaiheessa kun liikesarja on valmis. Musiikkisoittimen puuttuessa voi myös 
laulaa. 

MUSIIKKI 

Musiikkia kannattaa hyödyntää kun liikkeet yhdistetään sarjaksi. Musiikkia voi myös 
pitää hiljaisella taustalla kun liikkeitä keksitään sillä se voi myös helpottaa liikkeen kek-
simistä. Valssin rytmi sopii hyvin taustalle sekä klassinen musiikki. Ikääntyneiden muis-
tisairaiden kanssa on hyvä käyttää kohtalaisen rauhallista musiikkia jotta muistisairas 
kerkeää musiikkiin. Musiikkina voi käyttää esimerkiksi perinteisiä vanhoja hittejä tai 
kansanmusiikkia. 

KUVAAMINEN 

Jos ryhmäläisiltä saa jokaiselta luvan voi ryhmän tuotoksen kuvata esimerkiksi table-
tilta ja yhdessä katsoa miltä se näyttää. Se voi lisätä harjoituksen merkityksellisyyttä 
useimmin toistuvissa ryhmissä. Videota katsellessa ryhmäläisten on mahdollisuus 
nähdä oma onnistumisensa. 
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TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄT SEIKAT 

Liikkeet voi tehdä tukevassa tuolissa istuen tai tuolista kiinni pitäen jos huimaa tms. 

Jos asiakkaan ehdottama liike ei ole turvallinen niin ohjaaja voi johdatella vaihtamaan 
ystävällisesti liikettä toiseen ehdottamalla toista versiota samasta liikkeestä. 

On hyvä ottaa huomioon myös tilan sopivuus, lattian liukkaus ja ympärillä olevat muut 
esineet tai tavarat joihin voi vaikka kompastua. 

ESIMERKKI LIIKE KUVAT JA APUKYSYMYKSET MUISTELUKUVIIN 

Iso musta kissa istui… 

- Herättääkö kuva muistoja? Oletteko koira vai kissa ihmisiä? 

- Tuleeko jotain liikettä mieleen kuvasta? 

- Voisiko liike olla venyvä, esimerkiksi miten kissa venyttelisi tai köyristäisi ja 
ojentelisi selkää? 

- Saako liikkeeseen koko kehoa mukaan mm. kyljet, selkä, kädet ja jalat? 

- Tuolilla istuessa voi käsiä ja kylkiä venyttää ja sängyssä myös voi venytellä 
käsiä/sormia. 

 

- Esimerkki liike: venyttelevä kissa 
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Ne ennätys helteet… 

- Herättääkö kuva muistoja?  

- Tuleeko mieleen kuvasta esimerkiksi kuumuuteen tai veteen liittyvää lii-
kettä? 

- Voisiko vedestä tulla mieleen uintiliike? Miten voisit käsillä piirtää auringon 
(samalla polvista niiaten)? Miten voisit hikeä pyyhkiä otsalta?  
 

Esimerkkiliike: aurinko 
 

    
 

 



34 
 

 

Kyläkeinulla… 

- Herättääkö keinu muistoja? Milloin luvulla kyläkeinut olivat yleisiä? 

- Millainen liike voisi tulla kuvasta mieleen? Voisiko liikkeessä olla koko keho 
mukana niin että haastetaan vähän tasapainoa samalla? 

- Keinuva liike voi liikkua eteen-taakse tai sivulta-sivulle. Liike esimerkkinä 
voi olla myös valssin askel samalla muistellen vanhoja lavatanssi aikoja. 

 
Esimerkkiliike: painon siirto eteen tai sivulle koko keho liikkuu 
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Kovimmat pakkaset… 

- Tuleeko muistoja mieleen ennätys pakkasista? 

- Millaisia liikkeitä tekee mieli tehdä kovilla pakkasilla? 

- Voisiko varpaita ja sormia saada mukaan liikkeeseen? 
 
Esimerkkiliike: oman itsen halaus samalla kiertäen vartaloa puolelta toiselle 
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Rankametsällä… 

- Onko joukossa metsämiehiä/naisia tai tuleeko kuvasta muistoja mieleen? 
Millainen on rankametsä? 

- Voisiko liikkeessä aktivoida yläselkää ja saada liikettä lapojen väliin? 
 
Esimerkkiliike: sahaus 
 

   

  Voi, niitä kukkia… 

- Millaisia muistoja metsäkukat herättää ja millainen liike voisi tulla kukista mie-
leen? Muistaako joku metsäkukkia kappaletta? Tai Muurari kappaletta? Voisiko 
niistä tulla liikettä mieleen esimerkiksi maalaminen? 

- Liike esimerkkinä kukan poimiminen pitkältä kurkottamalla tai vastakkaiselta si-
vulta, kukan herääminen keväällä lumen alta tai voisiko kukka herättää myös mie-
leen jotain tanssi askelta esimerkiksi valssi 
 

Esimerkkiliike: tulppaanin avautuminen ja sulkeutuminen (selkä pyöristyy ja ojen-
tuu) 
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Esimerkki liike 2: tuuli 

   

Mäenlasku oli… 

- Tuleeko mieleen mäenlasku muistoja? Millä entisaikaan laskettiin mäkeä? 

- Miltä mäenlasku voisi näyttää liikeen muodossa? Voisiko siinä olla vähän 
vauhtia? Saisiko koko kehoa mukaan jos mahdollista? 
 

Esimerkki liike: jalkojen kiertäminen puolelta toiselle esimerkiksi laskettelu 
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Sillä suolla... 

- Tuleeko suo muistoja mieleen? Onko luonto tärkeä tai merkityksellinen 
asia? Pidätkö luonnossa liikkumisesta? Miltä suolla tuoksuu? 

- Miltä suolla kävely voisi näyttää? 
 
Esimerkki liike: polven nosto tai hillanpoiminta 
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Juhannuksen aikaan oli tapana… 

- Parhaita juhannusmuistoja? Rakkaita juhannusperinteitä lapsuudesta? 
Missä on juhannusjuhlan juuret? 

- Minkälainen liike voisi juhannuksesta tulla mieleen? 

- Voit kuvitella hempeän ja lämpimän kesätuulen puhaltamaan, miltä se voisi 
tuntua ja näyttää liikkeenä? 

- Tuleeko juhannustansseista jotain mieleen(esimerkiksi valssi)? 

- Minkälaisen liikkeen juhannuskokko ja tuli elementtinä voisi herättää? 
 
Esimerkkiliike: käsien ”hankaaminen toisiaan vasten” (mielikuva tulesta) 
 

 

Esimerkkiliike 2: hyttysten hätistely 
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Esimerkki liike 3: valssin askel 

   

 

Joulun odotukseen kuului… 

- Mitä lapsuus muistoja joulu tuo mieleen? Mitä jouluisia tuoksuja tulee mie-
leen esimerkiksi. joulusauna ja vihtominen, piparkakut.. 

 
Esimerkki liike: piparkakku taikinan kauliminen tai kuusen ympärillä käveleminen 
kaikki yhdessä piirissä käsi kädessä 
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Harjoitus saattaa joskus vaatia hieman heittäytymistä sekä ohjaajalta että asiakkailta 
mutta oman kokemuksen perustella tuokion ohjaaminen on antoisaa ja se on tuonut 
ilon ja onnistumisen hetkiä asiakkaille ja ohjaajalle. Iloisia ja luovia hetkiä Muistojen 
Tanssin parissa! 

 

 

 


