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1 Johdanto 

 

Vanhustyön kenttä on muutoksessa. Väestö ikääntyy, kotihoito lisääntyy ja palveluta-

loihin muuttaa yhä huonompikuntoisia asukkaita. Kuitenkin hoitoala on kehittynyt myös 

niin, että kulttuurityövälineitä käytetään yhä enemmän ja ikäihmisten kanssa toteute-

taan erilaisia projekteja ja työpajoja. Viimeinkin on oivallettu, että hyvään myöhäisikään 

kuuluu, sekä kotona, että palvelutaloissa asuville, oikeus taide- ja kulttuurielämyksiin 

(Hohenthal-Antin 2006: 14).  

 

Tässä opinnäytetyössä kerrotaan vanhustyön kentän muutoksesta, avataan sosiaali-

pedagogista näkökulmaa, sekä esitellään uusia suomalaisia pilottiprojekteja, joiden 

avulla musiikillisia kulttuurielämyksiä on tuotu ikäihmisten ulottuville. Opinnäytetyön 

kirjoittaja kuvailee tarkempana tapausesimerkkinä myöhäisiän musiikkitoiminnasta Mu-

siikin erityispalvelukeskus Resonaarin ja helsinkiläisen palvelutalon yhteistyössä toteut-

tamia Kaikki soittaa - musiikkituokioita, jotka ovat osa Resonaarin Kaikki soittaa – kult-

tuurisen sosiaalityön musiikkipalvelua. Musiikkituokiot alkoivat helsinkiläisessä palvelu-

talossa syksyllä 2013 ja jatkuivat keväällä 2014. Musiikkituokiotoimintaa tullaan jatka-

maan myös syksyllä 2014. 

 

Opinnäytetyö on monimuotoinen opinnäytetyö, sillä siihen kuuluu tapausesittelyn lisäk-

si laaja kirjallisuuskatsaus, jonka avulla kuvaillaan vanhustyötä, sekä opinnäytetyön 

teoreettisia lähtökohtia.  

 

Opinnäytetyön kirjoittaja on osallistunut Musiikin erityispalvelukeskus Resonaarin ja 

helsinkiläisen palvelutalon yhteistyössä toteutettujen Kaikki Soittaa - musiikkituokioiden 

toimintaan ja havainnoinut pilottiprojektin etenemistä virkistystoiminnan ohjaajan näkö-

kulmasta osana työnkuvaansa projektin yhteistyöhenkilönä. Näin ollen näkökulma ky-

seiseen projektiin on subjektiivinen, eikä välttämättä täysin luotettava. Opinnäytetyön 

eettisyyden turvaamiseksi helsinkiläinen palvelutalo ja sen asukkaat sekä henkilökunta 

on jätetty tarkoituksella anonyymeiksi, suojellakseen heidän yksityisyyttään. 
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2 Keskeiset käsitteet 

 

2.1 Myöhäisikä 

 

Artikkelissaan Musiikillisen toimijuuden ja voimaantumisen mahdollisuudet myöhäisiän 

musiikkikasvatuksessa Tuulikki Laes esittelee termin myöhäisikä (later adulthood) kor-

vaamaan vakiintuneita käsitteitä kuten vanhuus, ikäihmisyys, seniorius, eläkeläisyys ja 

kolmas ikä, jotka ovat saaneet jo painolastia arkisessa kielenkäytössä. Termi on tietoi-

sesti kehitelty vastapariksi käytössä olevaan varhaisiän käsitteeseen. Myöhäisikä on 

kattava termi kuvaamaan ikää yksilöllisenä kokemuksena, korostamatta kronologista 

ikää. (Laes 2013: 7.)  

 

Vaikka Laes on muotoillut termin musiikkikasvatuksen kentälle, se soveltuu myös käy-

tettäväksi sosiaalialalla. Palvelutaloissa asuu hyvin heterogeeninen joukko 50-100 -

vuotiaita asukkaita,  jolloin käytössä olevat termit kuten vanhus, ikäihminen ja seniori 

eivät sovellu kuvaamaan heitä yhtä hyvin kuin myöhäisikä. Tässä opinnäytetyössä käy-

tetään kuitenkin näitä edellä mainittuja termejä synonyymeina toisilleen. 

 

2.2 Hyvinvointi 

 

Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan, terveys on psyykkisen, fyysi-

sen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila (WHO 1998). Hyvinvointi muodostuu Erik Allardtin 

(1976) klassisen määritelmän mukaan kolmesta osa-alueesta; Having, loving ja being 

(Kuvio 1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Hyvinvoinnin kolme osa-aluetta Erik Allardtin mukaan 

 

 

Having 

 

Being 

 

Loving 
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Having, joka voidaan kääntää suomenkielessä esimerkiksi elintasoksi, pitää sisällään 

terveyden, ruuan, koulutuksen, työllisyyden sekä asuinolot. Loving, eli yhteisyyssuhteet 

sisältää seuraavia ulottuvuuksia: Rakkaus, toveruus, solidaarisuus ja sosiaaliseen ver-

kostoon kuuluminen. Being taas viittaa itsensä toteuttamisen muotoihin, kuten arvonan-

toon ja korvaamattomuuteen, mahdollisuudet vapaa-ajan toimintaan ja harrastuksiin 

sekä poliittiseen osallistumiseen. (Allardt 1976, viitattu Malte-Colliard – Lampo 2013: 

8.) Ikääntyvälle väestölle tulisi tarjota toimintaa, jossa nämä hyvinvoinnin osa-alueet 

toteutuisivat. 

 

Allardtin hyvinvoinnin määritelmä pohjautuu Maslow’n tarvehierarkiaan vuodelta 1943. 

Teorian mukaan ihmisellä on perustarpeet, jotka tulee tyydyttää ensin, jonka jälkeen 

ihminen alkaa etsiä tyydytystä ”ylemmille” tarpeille. Maslow on järjestänyt ihmisen tar-

peet hierarkkiseen järjestykseen seuraavasti; 1. Fysiologiset tarpeet, 2. Turvallisuuden 

tarpeet, 3. Yhteenkuuluvuuden ja rakkauden tarpeet, 4. Arvonannon tarpeet,  sekä 5. 

Itsensä toteuttamisen tarpeet. (Maslow 1943: 372-382.) Näistä ensimmäinen on perus-

tavin tarve, joka kuvataan yleensä pyramidin pohjalla, ja viimeisin ylin tarve, joka kuva-

taan pyramidin huipulla. Maslow’n mukaan, jos ihminen ei voi ilmaista itseään, se voi 

aiheuttaa tyytymättömyyttä ja levottomuutta. Kuvataiteilija, muusikko tai runoilija voi olla 

täysin onnellinen vain saadessaan toteuttaa itseään. (1943: 382.) Kun ihmisen kaikki 

aika ei kulu perustarpeiden, kuten ravinnon ja turvallisuuden takaamiseen, itsensä to-

teuttamisesta tulee tärkeää. 

 

2.3 Sosiokulttuurinen innostaminen 

 

Sosiokulttuurinen innostaminen on filosofis-metodologinen lähestymistapa sosiaali- ja 

kulttuurityöhön. Se on syntynyt Ranskassa toisen maailmansodan jälkeen ja siinä yh-

distyvät sosiaalinen, kasvatuksellinen ja kulttuurinen toiminta. Sen keskeisiä käsitteitä 

ovat yhteisöllisyys, herkistyminen, dialogi, osallistuminen, luovuus ja toimintaan sitou-

tuminen (Kurki 2000: 11,14). Innostamisen keskeisenä kehittäjänä on 1960-luvulla vai-

kuttanut brasilialainen Paolo Freire, jonka vapautuksen kasvatustieteen metodologian-

sa (educación liberadora) on yhä läsnä innostamiseen liittyvässä keskustelussa (Kurki 

2000: 12,36). 
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3 Vanhustyön muuttuva kenttä 

 

3.1 Väestölliset muutokset 

 

Yhteiskunnan haasteena tällä hetkellä on kaksoisikääntyminen, eli se että ikääntyvät 

elävät pidempään ja heidän määränsä kasvaa (Ikääntyvä väestö ja tulevaisuus 2013). 

Kehittyneissä maissa eletään keskimäärin kolmekymmentä vuotta vanhemmiksi kuin 

sata vuotta sitten. On arvioitu, että vuonna 2025 60-vuotiaitten ja sitä vanhempien 

määrä maailmassa on jo lähes 990 miljoonaa. (Emdem - Lampikoski 2001: 35.)  

 

Suomalainen väestö ikääntyy. Kehityksen takana on yleisen hyvinvoinnin kasvu ja siitä 

johtuva keskimääräisen eliniän piteneminen. Jatkuva eliniän piteneminen tuo myö-

häisikäisen elämään lisää toimintakykyisiä vuosia, mutta kasvattaa myös aikaa jolloin 

toimintakyky on heikentynyt ja avuntarve suuri. Yksi seuraus tästä on se että myös 

erilaiset ikääntyneen väestön eritysryhmät suurenevat; On enemmän dementiaa sai-

rastavia sekä liikunta-, näkö- ja kuulorajoitteisia. (Jyrkämä 2003: 13-16.) Itsenäisesti 

pärjäävien vanhusten kotihoitoa lisätään ja palvelutaloihin muuttaa yhä huonokuntoi-

sempia asukkaita joilla saattaa olla usein erilaisia toimintarajoitteita. Palvelutalojen 

asukkaat ovat hyvin heterogeeninen joukko, sekä iältään että toimintakyvyltään. 

 

Väestöllisessä huoltosuhteessa vuonna 2013 on yli puolet Suomen väestöstä on huol-

lettavia ja kehityksen ennustetaan jatkuvan niin, että vuonna 2060 huollettavia olisi jo 

76,6 % väestöstä. Suurin osa heistä on yli 65-vuotiaita. (Kuvio 2.)  

 

 

Kuvio 2. Väestöllinen hoitosuhde 1865-2060 (Väestöennuste 2012) 
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Väestölliset muutokset vaikuttavat suuresti ikäihmisten parissa tehtävään työhön.  Pit-

käikäisyyden lisääntyminen ja syntyvyyden lasku vaikuttavat myös siihen, etteivät sosi-

aalinen turva ja hyvinvointipalveluiden taso tule säilymään entiseen tapaan (Kurki 

2007: 199).  

 

3.2 Hyvinvoinnin ja terveyden tukeminen taiteen ja kulttuurin avulla 

 

Suomessa vuonna 2008 julkaistussa tutkimuksessa on todettu, että musiikin kuuntelu 

aktivoi aivoissa tarkkaavaisuutta, muistia, tunteita ja vireystilaa säätelevää laajaa her-

moverkkoa. Tutkimuksessa osoitettiin myös, että musiikin jokapäiväinen kuunteleminen 

nopeuttaa aivoinfarktipotilaan kuntoutumista. (Särkämö ym. 2008, viitattu Malte-

Colliard – Lampo 2013: 9.) Yhdysvaltalaistutkimuksessa on osoitettu, että itsenäisesti 

asuvat 65-100 –vuotiaat, jotka osallistuivat kahden vuoden ajan taiteilijan ohjaamaan 

intensiiviseen taideprojektiin, olivat sosiaalisempia ja psyykkisesti vireämpiä, sekä käyt-

tivät vähemmän lääkkeitä ja lääkärin palveluita, kuin taideohjelmaan harvemmin osal-

listuvat (Cohen 2006, viitattu Malte-Colliard – Lampo 2013: 9). 

 

Taiteen ja kulttuurin tuoman hyvinvoinnin tärkeys on huomattu myös suomalaisessa 

keskustelussa (mm. Lempinen-Vesa 2014). Terveyttä kulttuurista –verkosto on toiminut 

taiteen ja kulttuurin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyön edis-

tämiseksi. Terveyttä kulttuurista verkoston toiminnan ansiosta aloitti opetusministeriö 

vuonna 2008 selvityksen, jonka tuloksena syntyi VTT Hanna-Liisa Liikasen Taiteesta ja 

kulttuurista hyvinvointia (Taiku) – ehdotus toimintaohjelmaksi vuosille 2010-2014. Oh-

jelman visio vuodelle 2015 on seuraava; jokaisella on oikeus ja tasa-arvoinen mahdolli-

suus tehdä taidetta ja osallistua kulttuuritoimintaan riippumatta asuinpaikasta tai elin- ja  

työympäristöstä halunsa, toimintakykynsä ja luovien voimavarojensa mukaisesti koko 

elämänsä ajan, myös vaihtuvissa elämäntilanteissa ja yhteisöissä. (Isotalo 2013: 10-

11.) Lisäksi Suomessa on jo pitkään panostettu elinikäiseen oppimiseen sekä ikäyli-

opistoihin, ja vuonna 2010 elinikäisen oppimisen strategia on kirjattu yhdeksi valtion 

tavoitteeksi (OKM 2012, viitattu Laes 2013: 6). 
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3.3 Vanhuspalvelulaki ja luova vanhuus 

 

Vanhustyötä voi tarkastella myös Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisen sekä 

iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalvelulain 1 § mukaisesti, siinä määritellään lain tarkoitus, 

joka on seuraava; 

 

1) tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriu-

tumista; 

2) parantaa ikääntyneen väestön mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien 

päätösten valmisteluun ja tarvitsemiensa palvelujen kehittämiseen kunnassa; 

3) parantaa iäkkään henkilön mahdollisuutta saada laadukkaita sosiaali- ja terveyspal-

veluja sekä ohjausta muiden tarjolla olevien palvelujen käyttöön yksilöllisten tarpeitten-

sa mukaisesti ja riittävän ajoissa silloin, kun hänen heikentynyt toimintakykynsä sitä 

edellyttää; sekä 

4) vahvistaa iäkkään henkilön mahdollisuutta vaikuttaa hänelle järjestettävien sosiaali- 

ja terveyspalvelujen sisältöön ja toteuttamistapaan sekä osaltaan päättää niitä koske-

vista valinnoista.  (Finnlex 2013.)  

 

Lain ensimmäisessä pykälässä määritellään, että senioreiden hyvinvointia tulisi tukea. 

Taiteella ja kulttuurilla on monia positiivisia vaikutuksia hyvinvoinnille. Ne voivat tuottaa 

elämyksiä ja mielihyvää, edistää yhteisöjen muodostumista ja osallisuutta, lisätä viihtyi-

syyttä ja niillä on yhteys myös hyvänä koettuun terveyteen (Malte-Colliard – Lampo 

2013: 8). Sosiokulttuurisen innostamisen avulla on mahdollista tukea ikäihmisiä vaikut-

tamaan tarvitsemiensa palveluiden oikea-aikaiseen toteutumiseen ja kehittämiseen. 

 

Lain kolmannessatoista pykälässä määritellään, että kunnan on järjestettävä iäkkäälle 

henkilölle laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka ovat hänen tarpeisiinsa näh-

den oikea-aikaisia ja riittäviä. Palvelut on toteutettava niin, että ne tukevat iäkkään hen-

kilön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä, itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta. 

Muun palveluntarpeen ennalta ehkäisemiseksi on kiinnitettävä huomiota erityisesti 

kuntoutumista edistäviin ja kotiin annettaviin palveluihin. (Finnlex 2013.)  

 

Hyvä myöhäisikä ei ole vain perustarpeiden tyydyttämistä. Taiteella ja kulttuuritoimin-

nalla on yhteys terveyteen, ja niiden harrastamisen myötä syntyy myös yhteisöllisyyttä. 

(Hohenthal-Antin 2006: 14.) Luova toiminta luo vanhukselle edellytyksiä kokea elämi-
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sen merkityksellisyys ja yhteisöllinen aktiivisuus. Hohenthal-Antin ennustaa kirjassaan 

Kutkuttavaa taidetta, että suuret hyvin koulutetut ikäluokat eivät tyydy heittelemään 

hernepusseja käskystä, vaan ryhtyvät itse tuottamaan kulttuuritoimintaa. (2006: 15.) 

 

McLeish kehitti termin odysseeinen ihminen vuonna 1976. Käsitteellä tarkoitetaan ih-

mistä, joka on luova vanhanakin, tai joka ryhtyy luovaksi ensimmäisen kerran vasta 

ikääntyneenä. Luovuuden ehdot täyttyvät parhaiten iäkkäillä; On aikaa levätä ja pohtia, 

käytettävissä on laaja kokemusvarasto, josta ammentaa inspiraatiota, sekä nuoremmil-

le tyypilliset ehdottomat käsitykset ovat väistyneet. Kun myöhäisiässä oleva ihminen ei 

pelkää enää epäonnistumisia, rohkeus ja ennakkoluulottomuus lisääntyy. Luovuus tar-

vitsee aikaa ja joutilaisuutta toteutuakseen, ja niitä seniorilla on käytettävissään. (Ho-

henthal-Antin 2006: 39-40.) Luovan toiminnan avulla voidaan tukea myöhäisiän hyvin-

vointia, toimintakykyä ja osallisuutta. 

 

Vanhuspalvelulaissa ei ole kuitenkaan määritelty hoitajamitoitusta palvelutaloihin (Yle 

2014), ja siitä johtuen hoitajia ei ole tarpeeksi. Koska usean palvelutalon asukkaan 

toimintakyky on rajallinen, osallistuminen luoviin toimintoihin on haasteellista. Useat 

palvelutalon asukkaista ovat niin huonokuntoisia, että he tarvitsisivat henkilökohtaisen 

avustajan, jotta he pääsisivät osallistumaan haluamiinsa kulttuuritapahtumiin ja yhtei-

söllisiin hetkiin. Tämä asettaa haasteita virkistystoiminnan toteuttamiselle palvelutalon 

toimintaympäristössä. Ryhmien järjestäminen on haastavaa, sillä osallistujamääriä on 

vaikea arvioida etukäteen ja lisäksi osallistujilla on useita erilaisia rajoitteita toimintaky-

vyssään, joista olisi hyvä olla tietoinen jo toimintaa suunniteltaessa. Olisi tärkeää että 

kaikille pystyttäisiin tarjoamaan hänen yksilöllisistä tarpeistaan lähtöisin olevaa, oikea-

aikaista ja toimintakyvyn rajallisuuden huomioon ottavaa luovaa toimintaa. 

 

3.4 Sosionomina vanhustyössä 

 

Vanhustyön on pitkään ajateltu olevan terveydenhuollon ammattilaisten työaluetta. 

Vasta 90-luvulta asti keskusteluun on tullut sellaisia näkemyksiä, että vanhustyön 

osaaminen tarkoittaa muutakin kuin hoitotyön hallintaa. Vanhusspesifisyyteen kuuluu 

ammatillisessa työssä yksilöllisen elämänkulun jatkumon huomioon ottaminen, oman 

elämän asiantuntijuuden arvostaminen ja eletyn elämän aikana muotoutuneiden joka-

päiväisten toimintojen tukeminen. (Salonen 2008: 159.) 
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Myöhäisikä tulee ymmärtää ainutkertaisena elämänvaiheena kehitystehtävineen, mutta 

muistaa, että monimutkaiset sosiaaliset, psyykkiset ja biologiset vanhenemisprosessit 

määrittävät asiakkuutta vanhus- ja seniorityössä. Pitkä elämä merkitsee vanhusten 

kykyä arvioida ja ymmärtää elämää eri tavoin kuin nuorempien. (Salonen 2008: 160). 

 

Artikkelissaan Sosionomin (AMK) osaaminen 2000-luvun seniori- ja vanhustyössä, Kari 

Salonen määrittelee sosiaaligerontologiaa seuraavasti; Sosionomin tulee tukeutua ja 

perustaa työnsä sosiaalitieteelliseen tietoon vanhuudesta, vanhenemisesta ja vanhana 

ihmisenä elämisestä. Näin ollen näkökulmista puuttuvat hoitotieteellinen näkemys, bio-

logiset ikääntymismekanismit sekä kehon toiminnot. Sosionomilla työn lähtökohtina 

tulisi olla ikääntyvien ihmisten elämänkulut ja heidän kokemusmaailmansa, jokapäiväi-

nen arjen toiminta, erilaiset ympäristöt sekä näiden kaikkien yhteiskunnallinen muutos 

ajassa. (2008: 162-163.) Kuitenkin tämän päivän vanhustyössä on tärkeää, että sosio-

nomi ymmärtää myös vanhuuden psykologisia ja biologisia ilmenemismuotoja, sillä 

palveluiden piiriin tulee yhä huonompikuntoisia vanhuksia. Ihminen on kokonaisuus ja 

usein fyysiset ja psyykkiset vaivat heijastuvat myös sosiaaliseen toimintakykyyn. Myö-

häisikäisten ryhmiä suunniteltaessa sosionomin on hyvä ottaa huomioon muun muassa 

osallistujien rajallinen toimintakyky ja muistisairaudet. Yhteiskunta ylläpitää pelkoa 

vanhenemisesta ja dementiasta ja luo tarpeetonta traagisuutta dementiaan sairastu-

neiden ja heidän omaistensa elämään. Tulisi unohtaa muistaminen ja olla läsnä silloin-

kin kun sanoja ei enää ole. Sairaus ei ole koskaan koko ihminen, ja uusia puolia voi 

löytää läheisyyden, taiteen ja leikin avulla. (Sihvola 2013: 14.)  

 

Sosionomi tarvitsee työssään monipuolisia menetelmiä, sillä hyvinvointialan ammatti-

laisena asiakaskunta ja sen mukanaan tuomat haasteet ovat erilaisia. Jotta sosionomi 

voisi tukea asiakastaan kokonaisvaltaisesti ja ymmärtäisi että hänen oma persoonansa 

on myös merkittävä osa työtä, on hänen kehitettävä työmenetelmiään ja niiden tavoit-

teellisuutta sekä omasta, että asiakkaan näkökulmasta. Taidelähtöisten luovien mene-

telmien käyttö on voimavara sosionomille ja laajentaa hänen ammatillista osaamistaan. 

Työtavoissa painotetaan toiminnallisuutta, elämyksellisyyttä ja yhteisöllisyyttä. (Nietos-

vuori 2008: 135.) 

4 Sosiaalipedagoginen näkökulma 

 

Sosiaalipedagogiikka yhdistetään Suomessa yleensä lapsiin ja nuoriin, jonka takia poh-

dintaa toiminnasta vanhusten parissa sekä toimintaa heidän kanssaan on vähän ver-
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rattuna muuhun Eurooppaan (Kurki 2007: 197). Kuitenkin sosiaalipedagogiikan käsite 

kattaa ihmisen koko elämänkaaren ja vanhustenkin parissa tehtävässä työssä on tilaa 

pedagogisille työmuodoille, aktivoinnille, toiminnallisuudelle, elämyksellisyydelle ja yh-

teisöllisyydelle (Hämäläinen 1999: 77).  

 

Suhteemme vanhuuteen on muuttunut yhteiskunnallisen kehityksen myötä.  Aiemmin 

ikäihmisiä tarvittiin hoitamaan lapsia, tekemään talousaskareita, välittämään suullista 

perinnettä, sekä muita tietoja ja taitoja. Teollisessa yhteiskunnassa vanhukset eriste-

tään ja heitä hoivataan. Monissa yhteisöllisissä kulttuureissa vanhusten rooli on yhä 

tärkeä. Vaikka elintaso ei olisikaan korkea, voi sosiaalisen osallistumisen ja yhteisön 

arvostuksen avulla elää hyvää ja arvokasta myöhäisikää yksilönä ja yhteisön jäsenenä. 

(Kurki 2007: 199–200.)  

 

Sosiaalipedagogisessa työssä keskeistä on toisen ihmisen kohtaaminen (Hämäläinen 

1999: 68) ja vuorovaikutus. Ihmisten välisen vuorovaikutuksen laadusta riippuu, millais-

ta oppimista ja persoonallisuuden kehitystä tapahtuu. On ilmeistä, että sosiaalipedago-

gisessa työssä tarvitaan erilaisia työmuotoja ja että niitä on kehitettävä erilaisia asia-

kasryhmiä varten (Hämäläinen 1999: 69). Dialoginen vuorovaikutussuhde auttaa van-

huksen voimavarojen löytymisessä ja itsemääräämisoikeuden toteutumisessa. Se voi 

merkitä ikäihmiselle osallisuutta ja välittämistä. Aidon ja rehellisen vuorovaikutussuh-

teen avulla hän voi kokea luottamusta, arvostusta ja toivoa. (Eloranta - Punkanen 

2008: 134.) Sosiaalipedagogisessa aikuissosiaalityössä dialogisella kohtaamisella ja 

realistisilla tavoitteilla on tärkeä merkitys. Työntekijän tehtävänä on auttaa asiakasta 

näkemään omia vahvuuksiaan ja mahdollisuuksiaan kehittymiseen. (Väisänen 2007: 

181.) Tällaisen vuorovaikutussuhteen kehittymiselle tulee varata riittävästi aikaa. 

 

4.1 Yhteisöllisyys ja osallisuus 

 

Hoidollisiin tavoitteisiin, kuten elämänlaadun parantamiseen, pyritään käyttämällä hy-

väksi yhteisön sosiaalista ja kulttuurista toimintaa, sekä yksilöiden välistä vuorovaiku-

tusta (Eloranta –Punkanen 2008:135). Yksilölliset tarpeet ja yksilöiden elämä vaikutta-

vat koko yhteisöön, sillä yhteisöllinen elämä rakentuu yksilöiden elämän kehittyessä ja 

yhteisön yhteisiin tavoitteisiin pyrkiessä (Kurki 2007: 198). 

 

Yhteisöön ja osallisuuteen liittyvillä kokemuksilla on keskeinen osa sisäisen voimantun-

teen rakentumisessa, ylläpitämisessä ja vahvistumisessa (Siitonen 1999: 61). Yhteisön 
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jäsenenä yksilö tuntee kuuluvansa johonkin ja saa kokea arvostusta ja hyväksyntää. 

Jotta voisi kokea olevansa yhteisön jäsen tulee osallistua yhteisön yhteiseen toimin-

taan omista lähtökohdistaan. Osallistumisella ja osallisuuden kokemuksella on suuri 

merkitys mielekkäässä vanhuudessa. Se vähentää todistetusti yksinäisyyttä ja lisää 

onnellisuuden ja terveyden tunnetta (Taipale 2007: 242). Myös dementoituneelle van-

hukselle hyvä hetki voi jättää positiivisen muistijäljen, vaikka itse toiminto voikin unoh-

tua (Taipale 2007: 241).  

 

4.2  Myöhäisiän sosiokulttuurinen innostaminen 

 

Ikääntyneiden kanssa toteutetulle sosiokulttuurisen innostamisen lähtökohdista nou-

sevalle toiminnalle on asetettu tavoitteita, kuten kulttuurinen tasa-arvo ja osallisuus, 

ikääntyneiden ja heidän tarinoidensa näkyväksi tuleminen, hyvinvoinnin ja luovuuden 

edistäminen, sukupolvien kohtaaminen taiteen äärellä sekä syrjäytymisen ehkäisy. 

(Taipale 2007: 232.) Innostamisen yhtenä tehtävänä voi olla kulttuuriperinnön jatku-

vuuden edistäminen, jolloin pyritään antamaan mahdollisimman monelle mahdollisuus 

tutustua kulttuuriin ja saada sen avulla voimavaroja (Väisänen 2007: 185). Se voi tar-

koittaa myös vanhusten elämäntarinoiden sekä muistojen tallettamista ja niiden välit-

tämistä uusille sukupolville. 

 

Innostamisen avulla ihmiset huomaavat, kuinka heidän toimintansa arjessa ja lähiyhtei-

sössä liittyvät yhteiskunnalliseen sekä yhteisölliseen toimintaan laajemmaltikin. Sosio-

kulttuurinen innostaminen on sellainen toimenpiteiden yhdistelmä joka luo osallistumi-

sen prosesseja. Näiden prosessien kautta yksilöt kasvavat aktiivisiksi toimijoiksi yhtei-

sössään (Kurki  2000: 20). Sosiokulttuurisen innostamisen puitteissa toteutettu taiteelli-

nen toiminta ei ole terapiaa, vaikka sillä saattaakin olla terapeuttisia vaikutuksia sekä 

yksilön että yhteisön tasolla (Taipale 2007: 234). 

 

4.3 Innostaminen palvelutalossa 

 

Sosiokulttuurinen innostaminen pitää sisällään kaiken sen mitä palvelutalossa tehdään. 

Asukkaille pyritään takaamaan mahdollisimman täysipainoinen arki huolehtimalla hei-

dän perustarpeistaan sekä tukemalla heidän sosiaalista elämäänsä ja yhteisöllisyyttä. 

(Kurki 2007: 214.) Yhteisöllinen työote rikastuttaa melkein kaikkea myöhäisiän hoito- ja 
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kuntoutustyötä. Se voi kasvattaa palvelutalon asukkaiden sosiaalisia taitoja ja parantaa 

itsetuntoa sekä kommunikaatiokykyä. (Eloranta - Punkanen 2008: 135.) 

 

Toiminnan lähtökohtana on sen muistaminen, että laitokseen muuttaminen tarkoittaa 

aivan erilaista riippuvuutta mitä ikäihminen on ennen kokenut. Toimintakyvyn kaventu-

essa myös sosiaalinen osallisuus vähenee. Laitokseen muuttaessa seniorin on luovut-

tava myös kodistaan ja suurimmasta osasta henkilökohtaisia tavaroitaan. Myös suhde 

sukulaisiin muuttuu, sillä vaikka palvelutalossa voi vierailla olosuhteet ovat hyvin erilai-

set kuin kotona. On haastavaa auttaa vanhuksia säilyttämään autonomisuutensa ja 

luomaan yhteisöllinen arki keinotekoisessa ympäristössä. Sosiokulttuurisen innostami-

sen avulla etsitään merkitystä myöhäisikäisten elämään siten että heillä on yhä edes-

sään tulevaisuuden projekti. (Kurki 2007: 214.) 

 

Yhtenä suurena haasteena vanhusten innostamiselle palvelutalossa on se etteivät ta-

lon asukkaat pysty välttämättä itse päättämään osallistuvatko he toimintaan vai eivät. 

Suuri osa palvelutalon asukkaista ei pysty liikkumaan omatoimisesti vaan he tarvitsevat 

hoitajien apua siirtymiseen. Koska hoitajamitoitusta ei ole määritelty vanhuspalvelulais-

sa (Yle 2014), saattaa tapahtua niin ettei hoitaja ehdi tuomaan tilaisuuteen kaikkia 

asukkaita, jotka haluaisivat osallistua ja jotka voisivat hyötyä osallistumisesta. Joskus 

tiedonkulku voi olla ongelmana, henkilökunta ei ehdi tutustumaan virkistystoiminnan 

viikko-ohjelmaan tai tapahtumien mainoksiin ja saattaa etteivät sijaiset ja keikkatyönte-

kijät tiedä palvelutalossa tapahtuvasta toiminnasta. Myöskään kaikki asukkaat eivät ole 

tietoisia aikatauluista sillä heikko näkö, rajallinen mahdollisuus itsenäiseen liikkumiseen 

tai muistisairaudet voivat vaikeuttaa viikko-ohjelman, mainosten ja ilmoitusten seuraa-

mista. 

 

Leena Kurki on täydentänyt Carolina Elizasun esittämiä kuuttatoista tavoitetta ikäihmis-

ten laitoksissa tapahtuvan innostamisen tavoitteiksi. Ne ovat seuraavat:  Henkilön itse-

näisyyden ja riippumattomuuden ylläpito, jota tuetaan arjen askareiden suorittamisella 

[1],  ulkomaailman kohtaaminen, eli järjestetään mahdollisuuksia ulkoiluun ja retkiin, 

kulttuurisiin kokemuksiin sekä ystävien tapaamisiin [2], kulinarististen makutottumusten 

ja -toiveiden tukeminen, kuten ruoan valmistaminen yhdessä ja ruoan avulla juhliminen 

[3], sosiaalisten roolien ylläpito, joka vahvistaa ihmisen omanarvon ja hyödyllisyyden 

tuntoa [4], omaan kulttuuriin ja ryhmään integroitumisen tukeminen, jota voi tukea yllä-

pitämällä tapoja ja riittejä [5],  psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin tukeminen [6], identi-

teetin vahvistaminen ja juurien kohtaamisessa auttaminen [7], sekä henkilökohtaisen, 
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että ryhmän kulttuurin kehittämisen ja uuden oppimisen tukeminen [8], eristymistä ja 

itseensä sulkeutumista vastaan taistelu, jolloin muun muassa sukulaisten ja vapaaeh-

toisten kohteluun laitoksessa tulee kiinnittää huomiota [9],  viihtymisen ja iloitsemisen 

tukeminen; leikki on kaikkia varten [10], positiivisen kuvan luominen omasta itsestä, 

esimerkiksi kunkin omaan tyyliin sopivan kauniin vaatetuksen avulla [11], mahdolliste-

taan uskonnon harjoittaminen [12], ajan ja paikan tajun ylläpito [13], terveyskasvatuk-

sen antaminen [14], vahvistetaan uskoa persoonan mahdollisuuksiin ja subjektiuteen, 

objektiuden asemasta [15], sekä tuetaan ikäihmistä tilanteensa ikävien puolien unoh-

tamisessa ja suuntaudutaan tulevaisuuteen [16]. (Elizasu 2000, viitattu Kurki 2007: 

215-216.) Näitä kaikkia kuuttatoista kohtaa on hyvä pyrkiä toteuttamaan palvelutalossa 

tapahtuvan virkistystoiminnan puitteissa, tai palvelutalon ulkopuolisten toimijoiden ja 

vapaaehtoisten kanssa yhteistyössä. 

 

5 Musiikki vanhustyössä 

 

Musiikki on tärkeä osa vanhustyötä. Koska musiikkituokioita on helppo järjestää, niitä 

käytetään paljon. On tutkittu, että musiikki eri muodoissaan on suosituin harrastus 

ikäihmisten keskuudessa, jopa 75 % vanhuksista kuuntelee musiikkia. (Hohenthal-

Antin 2006: 64.) Musiikki on hyvä työkalu muisteluun ja jotkut kappaleet sitovat yhteen 

kokonaisia sukupolvia. Musiikki on myös väline, jonka avulla voi käsitellä tunteita; Kos-

kettava laulu voi tuntua kertovan omasta eletystä elämästä (Hohenthal-Antin 2006:66). 

Tutun laulun laulaminen on kuin eri kuvataitelijoiden samasta mallista maalaama teos; 

vaikka jokaisessa teoksessa olisi jotain samaa ne kuitenkin kuvastaisivat enemmän 

jotain tekijästään kuin teoksen mallista. Tutun laulun laulamisessa yhdessä on ehkä 

pohjimmiltaan kyse muodon antamisesta yksilöllisille kokemuksille ja hankalasti ilmais-

taville mielen liikkeille. Musiikki mahdollistaa myös yhteisten kokemusten jakamisen. 

(Taipale 1998: 76-77.) 

 

Yhteislaululla on tärkeä asema ikäihmisen kohtaamisessa maassamme menneinä vuo-

sikymmeninä vallinneen laulukulttuurin takia. Laulaminen on useimmille luontevaa ja 

laulutuokioon on matala kynnys osallistua. (Taipale 1999: 341.) Laulamalla voi helposti 

ilmaista ja jakaa tunteitaan. Laulamisen on todettu lisäävän ikäihmisten vireyttä ja ko-

hentavan heidän kokonaisterveyttään. (Hohenthal-Antin 2006: 66). 
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Musiikki tarjoaa mahdollisuuden vuorovaikutukseen myös dementoituneen henkilön 

kanssa (Taipale 1998: 65, 1999: 341). Dementoituvien hoitotyössä musiikin vastavuo-

roinen käyttö edellyttää sen kiinnittämistä selkeään vuorovaikutukselliseen tilantee-

seen. Fyysinen kontakti asukkaaseen ja katsekontakti hänen kanssaan, sekä muunlai-

nen tuttuuden osoittaminen poistavat esteitä hoitavan musiikkikokemuksen tieltä. Taus-

talla soiva musiikki voi olla dementoituvalle irrallinen elementti, kun taas sama musiikki 

laulettuna voi tuottaa voimakkaasti aktivoivan vaikutuksen. Musiikki tanssittuna voi 

myös luoda yhteisiä empatian tiloja, joissa dementoituneellekin voi avautua väylä 

kommunikaatioon. Musiikki voi toimia monella tapaa syvällisenä ei-kielellisenä vuoro-

vaikutuksen keinona, jolloin musiikkikokemuksen kautta voi olla mahdollista täyttää 

aukko jota paikkaamaan dementoituneen ihmisen psyyke tuottaa oireiluja ja ahdistusta. 

(Taipale 1998: 76-79.) 

 

5.1 Musiikkiterapian näkökulma 

 

Heidi Ahosen mukaan musiikkiterapian tavoitteet ikäihmisten parissa työskennellessä 

ovat seuraavat: Itsenäisyyden lisääminen, masentuneisuuden vähentäminen, sosiaali-

sen kanssakäymisen lisääntyminen, elämänlaadun paraneminen, fyysisen toimintaky-

vyn koheneminen, muistin ja muistojen viriäminen; elämän kertaamisessa tukeminen, 

todellisuuteen ja tähän päivään orientoituminen, itsetunnon koheneminen, eletyn elä-

män tarkoitukselliseksi kokeminen, sekä tunteiden purkaminen (2000: 288). Virkistys-

toiminnan ja seuraavaksi esiteltävien myöhäisiän musiikkiprojektien avulla pyritään 

näihin samoihin tuloksiin, kuitenkin kutsumatta toimintaa terapiaksi. 

 

6 Tapausesimerkkejä myöhäisiän musiikkiprojekteista 

 

Myöhäisiän musiikkikasvatuksen sosiokulttuurisessa suuntauksessa pyritään vahvis-

tamaan musiikillista toimijuutta, ei vain oppimalla ja kartuttamalla taitoja, vaan niiden 

seurauksena pyritään saavuttamaan laajempi ja syvempi muutos musiikin käytössä 

sekä yksilöllisellä, että sosiaalisella tasolla (Laes 2013: 8). Myös musiikkitoiminnan 

avulla saavutettavat onnistumisen kokemukset ovat tärkeitä. Onnistuminen liittyy lähei-

sesti arvostukseen, hyväksymiseen ja luottamukselliseen ilmapiiriin. (Siitonen 1999: 

154). Ikäihminen voi kokea onnistumisen tunteita esimerkiksi yhteislaulun aikana, tai 
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kun huomaa osaavansa soittaa ensimmäistä kertaa jonkun tutun kappaleen, vaikkei 

aiemmin olisi koskenutkaan instrumenttiin.  

 

Pedagogit ja sosiaalipedagogiikkaan perehtyneet sosionomit, ovat keskeisessä ase-

massa luomassa myöhäisikäisille oppimista ja aitoa voimaantumista tarjoavia koke-

muksia (De Nora 2000, viitattu Laes 2013: 14). Uusissa musiikkiprojekteissa vanhus-

työn kentällä korostuvat oppiminen, osallisuus, yhteisöllisyys ja henkilökohtaisen hyvin-

voinnin tukeminen. 

 

6.1 Seniorit soittaa 

 

Yksi Resonaarin Kaikki soittaa - projektin tavoitekokonaisuuksista oli osa-alue nimel-

tään Seniorit soittaa. Sitä kuvaillaan Resonaarin Internet-sivustolla seuraavasti:  Se-

niorit soittaa – osatavoitteessa luodaan uusi musiikkitoiminnan malli ikääntyneille tar-

joamalla heille mahdollisuus bänditoimintaan. Musiikin soittaminen aktivoi, ja samalla 

syntyy tilaisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen. (Resonaari 2014.) Tässä myö-

häisiän musiikkikasvatusprojektissa tavoitteena on nimenomaan oppiminen, joten se ei 

ole rinnastettavissa hyvinvointiin tähtäävään virkistystoimintaan (Laes 2013: 9). Kuiten-

kin projektin kautta siihen osallistuvien hyvinvointi kasvaa sillä musiikin soittamisen ja 

uuden oppimisen kautta voi saada lisää sisältöä elämään. 

 

 

Kuvio 3. Seniorit soittaa; Riskiryhmä Savoyssa 2010 (Resonaari 2014) 
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Seniorit soittaa - toiminnan avulla on avattu uudenlainen lähestymistapa vanhustyöhön 

ja monipuolistettu musiikkitoiminnan järjestämismahdollisuuksia. Resonaarissa on 

käynnissä senioribänditoimintaa ja Resonaarin bändeistä Riskiryhmä on myös keikkail-

lut useissa tilaisuuksissa kuten Resonaari Soi – konsertissa Savoy-teatterissa sekä 

Taiteiden Yönä Espan lavalla. (Resonaari 2014.) Yhtyeen jäsenet, noin 70-vuotiaat 

naiset, soittavat 60- ja 70 lukujen ulkomaisia rockhittejä.  Bändin kokoonpano on bas-

so, sähkökitara, rummut ja kahdet kosketinsoittimet sekä vokalisti. Kellään osallistujista 

ei ollut aiempaa kokemusta bänditoiminnasta. (Laes 2013: 9.) 

 

Riskiryhmän jäsenet sitoutuivat bänditoimintaan ja halusivat oppia omaehtoisesti ja he 

soittivat yhdessä myös Resonaarin oppituntien ulkopuolella. Musiikkiharrastus vaikutti 

voimakkaasti myös jäsenten elämään harjoitusten ulkopuolella; Kulttuuriharrastukset ja 

sosiaalinen elämä lisääntyivät ja kaksi yhtyeen jäsentä jopa luopui asunnoistaan muut-

taen yhteiseen treenikämpällä varustettuun omakotitaloon. (Laes 2013: 9.) Bändin jä-

senyys haastoi osallistujat itsensä ylittämiseen uusien asioiden äärelle ja esiintymisko-

kemus antoi itsevarmuutta myös muihin sosiaalisiin tilanteisiin. Musiikin oppimisen 

avulla he alkoivat tarkastella ikääntymistään uudesta näkökulmasta. Yksi Riskiryhmän 

jäsen kertoi haastattelussa haluavansa jättää lapsilleen ja lapsenlapsilleen positiivisen 

muistijäljen, että mummolla oli hauskaa! (Laes 2013: 13.) 

 

6.2 Laulunloihtijat 

 

Laulunloihtijat on tamperelaisen kulttuuriosuuskunta Uulun ja Suomen Kulttuurivartin 

syksyllä 2011 ja keväällä 2012 yhteistyössä toteuttama pilotti, jossa he kokeilivat mu-

siikillista luovuutta ylläpitävää toimintamallia senioreille Tampereella Kuuselan Seniori-

keskuksessa, Irjalan Makasiinissa, Nekalan päiväkeskuksessa ja Koivupirtin palvelu-

kodissa. Ryhmät olivat heterogeenisiä, niihin osallistui noin 16-35 65-98 -vuotiasta. 

Laulunloihtijoiden toimintamallissa vanhukset perehtyvät sanoittamiseen, sovittamiseen 

ja säveltäiseen, sekä musiikin tekemiseen soittamalla ja laulamalla. Ideana on kehittää 

ja ylläpitää luovuutta ja rohkaista itseilmaisuun, sekä tutustuttaa ikäihmiset musiikki-

kappaleen tekoprosessiin. (Keskinen – Mentu 2013: 54-55.) 

 

Laulun tekoprosessi tarjosi osallistujille strukturoidun keinon tarkastella tätä hetkeä 

sekä muistella menneitä. Musiikin avulla voi myös ilmaista tunteita. Osallistujille oli pal-
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kitsevaa saada kokea olevansa osa jotain tavanomaista suurempaa  yhdessä muiden 

kanssa. (Keskinen – Mentu 2013: 56.) Kulttuuriosuuskunta Uulun Joonas Keskinen 

kertoo, että musiikin ohella osallistujien kanssa puhuttiin paljon muustakin. Musiikki toi 

osallistujien mieleen paljon vanhoja muistoja; Tangoa työstäessä monet muistelivat, 

missä tanssittiin ensimmäistä kertaa, kenen kanssa ja mihin se johti (Keskinen –Mentu 

2013: 55). Musiikkikappaleen tekoprosessin aikana oli tilaa myös dialogiselle kohtaa-

miselle, muistelulle ja kokemusten jakamiselle. 

 

 

Kuvio 4. Laulunloihtijat (Voimaa taiteesta 2014) 

 

6.3 Omakuva 

 

Omakuva – pilotissa tarjotaan yhteisötanssia sekä sana- ja kuvataidetta ikäihmisille. 

Kulttuuri A&T toteutti projektin vuonna 2013 helsinkiläisessä Kinaporin palvelukeskuk-

sessa. Pilottiin osallistui kaksitoista palvelukeskuksen päivätoimintaan osallistuvaa it-

senäistä eläkeläistä, sekä kolme henkilökunnan edustajaa, iältään 56-84 -vuotiaita. 

(Sihvola ym. 2013: 74.)  

 

Omakuva on toimintamenetelmä, jossa yhdistetään useaa eri taiteenlajia; Yhteisötans-

sia sekä sana- ja kuvataidetta. Se on tarkoitettu oman minäkuvan ja identiteetin tarkas-

teluun erilaisissa elämän murrosvaiheissa. Omakuva-pilotissa käsiteltiin taiteen keinoin 

ikäihmisten henkilöhistoriaa positiivisten muistojen kautta, nykyhetkeä ja omia voima-
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varoja, sekä tulevaisuuden unelmia ja mahdollisuuksia. Tapaamisia järjestettiin kerran 

viikossa noin neljän kuukauden ajan. (Sihvola ym. 2013: 75, 85.) 

 

 

Kuvio 5. Omakuva (Kulttuuri A&T 2014). 

 

 

Omakuva-projektin avulla osallistujat saivat uusia oivalluksia, hyvää oloa, uusia ihmis-

suhteita ja itseluottamusta. Ohjaajat kehuivat ja ryhmässä sai olla oma itsensä. (Sihvo-

la ym. 75.) Joskus taideharjoitteiden avulla osallistujissa saattoi murtua isojakin patoja. 

Palvelukeskus Kinaporin asiakas kertoo tanssillisesta tehtävästä seuraavasti: …lattialle 

vedettiin kuvitteellinen raja. Rajan toiselle puolelle sai jättää kaiken sen, mitä halusi, 

taakkansa. Kannoin sinne mieheni, hyvästelin ja annoin anteeksi. Ihan kevyesti se ei 

käynyt: jälkikäteen itketti aika lailla. Onneksi ohjaajalla oli ammattitaitoa tulla luokseni. 

Hän osasi palauttaa tilanteen. (Sihvola ym. 2013: 80.) Läsnäolo ja oikea-aikainen koh-

taaminen ovat tärkeitä ominaisuuksia kulttuurityöpajojen ohjaajalle. 

 

6.4 Tähän asti 

 

Kulttuurisilta on Metropolia Ammattikorkeakoulun Musiikin koulutusohjelman EU-

rahoitteinen hanke, joka on toteutettu yhteistyössä Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kau-

niaisten kaupunkien kanssa. Hankkeen tavoitteena oli tuottaa kaupunkien palvelura-

kenteisiin uusia toimintamalleja, joissa sovelletaan osallistavan ja eheyttävän musiikki- 
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ja taidekasvatuksen menetelmiä. Kohderyhmäksi hankkeeseen oli määritelty lapset, 

nuoret, maahanmuuttajat ja vanhukset, eli osa pääkaupunkiseudun väestöstä joka on 

”kulttuurin katvealueella”. (Kulttuurisilta 2010.) Kulttuurisilta -hankkeen Helsingin, Es-

poon ja Vantaan yhteinen osaprojekti Tähän asti käynnistyi tammikuussa 2010. Muisto-

ja, ihmisyyttä ja yhteisyyttä pohtiva tanssi- ja lauluesitys huipentui näytöksiin Kansallis-

oopperan Alminsalissa, Espoon Sellosalissa ja Vantaan Martinuksessa loka- marras-

kuussa 2010 (Iskanius 2010).   

 

Tähän asti -produktioon osallistui musiikin opiskelijoiden lisäksi kolme eläkeläiskuoroa 

Helsingin, Espoon ja Vantaan työväenopistoista, Kallion ilmaisutaidon lukion oppilaita 

sekä Käpylän musiikkiopiston pikkuviulisteja. Seitsemänkymmenen esiintyjän iät vaih-

telivat seitsenvuotiaista yli 80 -vuotiaisiin. Koreografi Hanna Brotheruksen ja muusikko 

Reijo Aittakummun myötävaikutuksella syntyneen teoksen lähtökohtana olivat koulu-

laulut. Osallistujien koululauluihin liittyvät muistot punottiin yhteen laulun, musiikin, liik-

keen, puvustuksen ja Suomen Kansallisoopperan näyttämötekniikan avulla. (Valkonen 

2010: 13.) 

 

 

Kuvio 6. Tähän asti (Davidow 2014). 

 

 

Koreografi Hanna Brotherus kertoo nähneensä, kuinka vapauttavaa vanhukselle, jonka 

elämä on saattanut olla rankkaa ja suorituskeskeistä, voi olla kun hän saa luovan liik-

keen avulla tehdä leikkimielisesti mitä vain, vaikkapa kieriä lattialla. Artikkelissa to-
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detaan myös, että tanssi edistää terveyttä monella tapaa. Kunto, virkeys ja aktiivisuus 

kohenevat ja uni on syvempää fyysisen harjoittelun jälkeen. Kuten Brotheruskin sanoo, 

myös mielelle on tärkeää tehdä jotain merkityksellistä, kaiken ikäisenä. (Valkila 2010: 

6-7.)  

 

Produktioon osallistuneille eläkeläisille kokemus oli tärkeä. He kokivat yhdessä tekemi-

sen innostavaksi ja mukavaksi sekä kulttuurin virkistäväksi. Musiikin opiskelijoille Tä-

hän asti -teos toimi taiteen soveltavan käytön harjoitteluna, ja esityksen jälkeisessä 

yleisökeskustelussa todettiin kulttuurikokemuksen antaneen uutta voimaa ja iloa päi-

vään. (Valkonen 2010: 13.) Tähän asti -teosta on kuvailtu matkaksi, jossa vuoden luo-

va harjoittelu on ollut tärkeämpää kuin itse määränpää eli esitykset. Eläkeläiset kerto-

vat oppineensa itsestään uusia puolia tässä projektissa, joka kesti yli vuoden. Heidän 

elämäänsä on tullut lisää sisältöä ja askel on reipastunut. Vanhusten mielestä Tähän 

asti -produktiossa hienointa oli eri-ikäisten esiintyjien yhteishenki, joka korostui työikäi-

sille ominaisen kilpailun puuttuessa. (Valkila 2010: 8.)  

 

7 Kaikki soittaa –musiikkituokiot 

 

Kaikki soittaa – musiikkituokiot on ensimmäinen kerta kun Resonaarin oppeja on ko-

keiltu palvelutalossa. Musiikkituokiot ovat avoimia palvelutalon asukkaille, heidän 

omaisilleen ja henkilökunnalle. Musiikkituokioiden toimintaympäristönä on palvelutalon 

ravintola. Resonaarin työntekijät tuovat soittimet mukanaan, lisäksi palvelutalolla on 

kosketinsoittimet sekä rytmisoittimia, joita voidaan käyttää työpajoissa. Kaikki soittaa - 

musiikkituokiot pitävät sisällään yhteislaulua, rytmiikkaa, instrumenttien kokeilua ja oh-

jaavien muusikoiden esiintymistä. Musiikkituokioiden rakenne pysyy samana joka ker-

ralla. 

 

7.1 Helsinkiläinen palvelutalo toimintaympäristönä 

 

Helsingin kaupunki tarjoaa monipuolisia vanhuspalveluja ikäihmisille. Kaupunki järjes-

tää muun muassa sijoitus- ja arviointipalveluja, kotipalveluja, päivätoimintaa, palvelu-

asumista sekä ryhmäkotimuotoista asumista. Palveluasunnot on tarkoitettu niille van-

huksille jotka eivät kykene enää asumaan kotonaan ja tarvitsevat ympärivuorokautista 

hoivaa (Seniori-info 2014).  
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Ikäihmisille tarjotaan palvelutalossa erilaisia virkistystoiminnan ryhmiä arkipäivisin. Ta-

voitteena on tukea asukkaiden toimintakykyä tarjoamalla mahdollisuuksia yhteisölli-

seen toimintaan, jokaisen omien voimavarojen puitteissa (Puistolan palvelutalo, toimin-

ta 2014). Asukkaille järjestettäviä ryhmiä ovat muun muassa lehtikatsaus, levyraati, 

bingo, kokkikerho, miesten ryhmä, runopiiri, käsityöpaja sekä aisti- ja rentoutusryhmä. 

Lisäksi toimintaa järjestetään vaihtuva teemaissa aamu- ja iltapäiväryhmissä. Myös 

ulkoilua ja retkiä eri kohteisiin järjestetään. Viikonloppuisin toimintaa, esimerkiksi yh-

teislaulua ja ääneen lukua, vetävät vapaaehtoiset. Yhteistyötä on tehty myös lähialu-

een päiväkotien kanssa ja palvelutalon asukkaat ovat toteuttaneet muun muassa teat-

teriproduktion. Musiikkitoimintana palvelutalossa järjestetään yhteislauluja, karaokea, 

esiintyjävierailuja, tansseja muutaman kerran vuodessa sekä musiikin kuuntelua erilai-

sissa ryhmissä. 

 

Palvelutalon virkistystoimintaa kehitetään jatkuvasti. Virkistystoiminnan ohjaajat tekevät 

läheistä yhteistyötä vastuutiimiensä osastonhoitajan, sekä hoitohenkilökunnan kanssa. 

Tärkein kontakti palvelutalossa on kuitenkin asukkaiden ja ohjaajien välinen kohtaami-

nen ja dialoginen vuorovaikutus. Virkistystoiminnan tarkoituksena on tehdä palvelutalon 

arjesta mielekkäämpää asukkaille sekä luoda osallisuutta ja yhteisöllisyyttä palveluta-

lon toimintaympäristössä, sekä auttaa vanhuksia toteuttamaan ikäkautensa kehitysteh-

tävää, eheytymistä. 

 

7.2 Resonaari 

 

Musiikin erityispalvelukeskus Resonaari toimii Helsingissä osana HelsinkiMissio Ry:tä. 

Resonaari tuottaa erityismusiikkikasvatusta ja kulttuurisen sosiaalityön asiantuntija- ja 

innovaatiopalveluja. (Resonaari 2014.) Resonaari tarjoaa myös tavoitteellista musiikin 

opetusta erityisryhmille, käyttäen apunaan kehittämiään kuvionuotteja. 

 

Kuvionuotit on nuotinkirjoitusmenetelmä joka mahdollistaa soittamisen myös sellaisille 

kohderyhmille, joille perinteisten nuottien opiskelu on hankalaa tai jopa mahdotonta. 

Kuvionuottien avulla soittaminen on mahdollista heti kenelle tahansa ilman aiempaa 

soittotaitoa. Kuvionuoteissa vastaava informaatio kuin perinteisissä nuoteissa kuvataan 

värien ja muotojen avulla (Kuvio 6.). Näin ollen kuvionuoteista voi siirtyä myöhemmin 

perinteisen nuottikuvan käyttöön jos soittaja tahtoo tai pystyy. (Resonaari 2014.)  
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Kuvionuottien avulla soittaminen tarjoaa  onnistumisen elämyksen soittajalle heti en-

simmäisestä soittokerrasta alkaen. Näin motivaatio kasvaa innostaen pitkäjänteiseen 

musiikin opiskeluun ja harjoittelemiseen. Tutkimuksissa kuvionuottien käytön on todettu 

vaikuttavan kokonaisuuksien hahmottamiseen, informaation käsittelykyvyn paranemi-

seen, keskittymiskyvyn kasvuun ja onnistumisen kokemuksiin, jotka tukevat myös it-

searvostusta ja itsetuntoa (Kaikkonen – Uusitalo 2006). 

 

 

 

Kuvio 7. Kaarlo Uusitalon 90-luvulla kehittämät kuvionuotit (Sinivire 2014). 

 

 

Resonaari on tehnyt jo pitkään työtä saadakseen musiikin käyttöä levitettyä laajemmal-

le. Se on tehnyt merkittävää työtä kehitysvammaisten parissa, yhtenä esimerkkinä 

maailman maineeseen noussut Pertti Kurikan Nimipäivät (Pekkala 2013), jonka jäsenet 

ovat Resonaarin oppilaita.  

 

Resonaarin järjestämät musiikkituokiot palvelutalossa 2013-2014, ovat jatkumoa Re-

sonaarin Kaikki Soittaa kehittämishankkeelle joka käynnistyi vuonna 2009 ja päättyi 

2011.  Projektin tavoitteena oli syrjäytyneiden ja senioreiden osallistumismahdollisuuk-

sien lisääminen sekä uusien toimintamallien synnyttäminen, joiden avulla voidaan ta-

voittaa tukea tarvitsevia henkilöitä laajemmin. (Resonaari 2014.) Resonaarin Kaikki 

soittaa - projektista on syntynyt Kaikki soittaa – musiikkipalvelu, joka jatkaa toimintaan-

sa Kaakkoisen kotihoidonpalvelujen kanssa Kulosaaren ja Herttoniemen alueilla vuon-

na 2014. Alustavasti on sovittu, että palvelutalossa toteutetuiden musiikkituokioiden 
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kaltainen toiminta jatkuu Helsingin kaupungin Vallilan työkeskuksessa vuonna 2014. 

(Kaikkonen 2014: 5-7.) 

 

7.3 Musiikkihetkien tarkoitus 

 

Musiikkituokioiden tarkoituksena on tuoda iloa ja osallisuutta palvelutalon asukkaiden 

arkeen sosiokulttuurisen innostamisen keinoin. Tarkoituksena on myös edistää palvelu-

talon yhteisöllisyyttä. Vanhustyössä tulisi satsata yhteisöllisiin taideaktiviteetteihin, nii-

den antaman hyvinvoinnin lisäarvon takia (Hohenthal-Antin 2006:136). Yhteisten ko-

kemusten avulla henkilökunta ja asukkaat kiinnittyvät paremmin toisiinsa, ja heille tulee 

yhteisiä muistoja joita muistella arjessa. Yhdessä laulaminen, osallistuminen yhteiseen 

musisointiin rytmisoittimin ja tanssiminen vahvistavat yhteisöllisyyden tuntua.  

 

Musiikkituokiot toistuvat samassa toimintaympäristössä tasaisin väliajoin. Niihin kuuluu 

laulua ja rytmiikkaa jotka osallistavat asukkaita toimintaan, sekä myös tanssia ja soitti-

mien soittoa mahdollisuuksien mukaan. Kun osallistavat musiikkihetket toistuvat use-

amman kerran, ne jättävät muistijäljen ja ovat näin ollen merkittävämpiä kuin yksittäiset 

konsertit. Toistuva rakenne mahdollistaa myös uuden oppimisen ja siitä iloitsemisen, 

sekä yhteisen kokemuksen jakamisen. (Kaikkonen 2014: 5.) Elämä voi myös tuntua 

mielekkäämmältä, kun on jotain mitä odottaa. 

 

Musiikkituokioiden yksi oleellinen osa ovat rytmiikkaharjoitukset. Rytmi on tärkeää, sillä 

jokaisella on rytmi kehossaan. Rytmiikkaa opetellessa ja sitä yhdessä soittaessa osal-

listujien tarkkaavaisuus on korkealla ja keskittymiskyky paranee. Samojen harjoitteiden 

toisto helpottaa rytmin omaksumista. 

 

Musiikkituokioissa on tarkoitus myös tehdä soittaminen mahdolliseksi ikäihmisille. Kos-

ka perinteiset nuotit ovat vaikeita, vanhuksille ei lähdetä helposti opettamaan soittimien 

soittoa, sillä heidän toimintakykynsä saattaa olla heikentynyt. Tutkimukset kuitenkin 

osoittavat, että vanhuksilla on riittävästi kykyjä uuden oppimiseen. Luonnollista on, että 

riittävälle taitotasolle pääseminen voi kestää pidempään kuin nuoremmilla. Nuorten 

kanssa samalle taitotasolle pääseminen ei kuitenkaan ole edes välttämätöntä, eikä 

edes oleellista. Tärkeämpää on päästä itseään tyydyttävälle taitotasolle, ja ylipäätään 

halu oppia uutta. (Emden – Lampikoski 2001: 214-215.) On tärkeää innostaa ikäihmisiä 

uuden asian äärelle jotta iloa voi syntyä, sekä tarjota tilaisuuksia uuden oppimiseen. 
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7.4 Musiikkituokiot ja niiden rakenteen muuttuminen 

 

Ensimmäiseen Kaikki soittaa –musiikkituokioon 1.10. 2013 helsinkiläisen palvelutalon 

ravintolaan oli kokoontunut 34 palvelutalon ja neljä dementiaryhmäkodin asukasta, 

sekä 18 hoitajaa ja kahdeksan muuta henkilökunnan edustajaa, mukaan lukien virkis-

tystoiminnan ohjaaja (kirjoittaja). Resonaaria edustivat molemmat johtajat; Kaarlo Uusi-

talo ja Markku Kaikkonen, kaksi työllistettyä muusikkoa; Marlo Paumo ja Jaakko Lahti-

nen, sekä  Resonaarissa työharjoitteluaan suorittava sosionomiopiskelija, eli yhteensä 

69 henkilöä.  

 

Toinen johtajista avasi tunnin kestävän musiikkihetken kertomalla ketä he ovat ja mikä 

Resonaari on. Tämän jälkeen muusikot esittivät kolme kappaletta, joista kaksi viimei-

sempää oli yleisölle tutumpia ja monet lauloivat mukana. Sitten siirryttiin rytmiikkaosi-

oon, jossa harjoiteltiin yhdessä napsuttamaan, taputtamaan, taputtamaan reisiin ja pi-

tämään taukoa, imitoiden ohjaavaa muusikkoa. Tämän jälkeen tehtiin rytmiikkaharjoitus 

Käymme yhdessä ain -laulun tahtiin aiemmin opittua hyödyntäen. Sitten kuunneltiin 

muutama musiikkiesitys, jonka jälkeen tehtiin rytmiikan kaikuharjoitus, jossa muusikko 

Lahtinen taputti ensin ja muut taputtivat kaikuna perässä. Työpaja päättyi musiikkiesi-

tykseen, jonka aikana useat, myös muistisairaat, lauloivat mukana tuttua kappaletta 

Päivänsäde ja menninkäinen. Lopuksi halukkaat saivat kokeilla kuvionuottien avulla 

kosketinsoittimien soittamista. 

 

Toiminnan jatkuessa musiikkituokioihin muodostui selkeä rakenne, jonka jälkeen sitä 

toistettiin lähes samalla sapluunalla viikoittain (Liite 1).  Soittimien kokeilu jäi pois oh-

jelmasta ja tanssikappaleita lisättiin. Yhteislaulujen ja musiikkikappaleet vaihtuivat 

myös asukkaille tutummiksi. Virkistystoiminnan ohjaaja kyseli vanhuksilta mieleisiä 

kappaleita ja toimitti niistä listan Resonaarin johtajalle sähköpostitse. 

 

7.5 Musiikkituokioiden arviointi 

 

Asukkaiden osallistuminen musiikkihetkiin pysyi korkeana verrattuna muihin virkistys-

toiminnan ryhmiin koko havainnointiajan. Useat omatoimiset osallistujat sitoutuivat toi-

mintaan. Yleensä sosiaalipedagogisessa työotteessa osallistuminen toimintaan ja sii-
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hen sitoutuminen on vapaaehtoista, mutta tässä tapauksessa haasteena on palveluta-

lon asukkaiden toimintakyvyn rajallisuus, jonka takia osallistujien osallistuminen on 

riippuvainen hoitajien aikatauluista. Aikataulujen yhteensovittaminen ja hoitajien va-

pauttaminen hoitotyöstä jotta he voisivat osallistua yhteisöllisyyttä rakentavaan het-

keen, on näin ollen osaltaan myös osastonhoitajien vastuulla sillä he suunnittelevat 

työntekijöiden työvuorot. 

 

Tuokioiden edetessä huomattiin, että musiikkituokioiden toimintaympäristö, sekä osal-

listujien määrä, toimintakyky ja kykenemättömyys osallistumiseen sitoutumiseen vai-

keutti haastavampien soittimien käyttöä. Alunperin projektin yhtenä tarkoituksena oli 

tehdä soittaminen mahdolliseksi ikäihmisille, mutta se ei näin ollen toteutunut alkupe-

räisessä muodossaan.  

 

  

Kuvio 8. Rytmiikkaa Marlo Paumon ja Jaakko Lahtisen johdolla 19.2.2014 

 

 

Virkistystoiminnan ohjaajilla ei välttämättä ole myöskään soittotaitoa, mutta Resonaarin 

intervention avulla ja harjoittelemalla, on sekä vanhusten, että ohjaajan mahdollista 

oppia soittamaan tai säestämään kuvionuoteista. Työpajat voivat innostaa ohjaajaa ja 

hoitajia käyttämään musiikkia laajemmin osana virkistys- ja hoivatyötä. Koska vanhus-

työ muuttuu, on hyvä saada uusia tapoja toimintaan. Kaikki soittaa – musiikkituokioissa 

kokeillaan uusia työkaluja vanhustyön kentällä. 
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7.5.1 Yhteisöllisyyden ja osallisuuden toteutuminen 

 

Musiikkituokioiden tarkoituksena oli tuoda iloa, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä palveluta-

lon arkeen. Tämä tavoite toteutui Kaikki soittaa - musiikkituokioissa tarkkailuaikana. 

 

Tuokiossa tärkeäksi muodostui osallistuminen. Osallisuutta ja yhteisöllisyyttä koettiin 

yhdessä laulamalla, soittamalla rytmisoittimia, tanssimalla ja jakamalla kokemus mu-

siikkiesityksestä. Osa toimintaa oli myös toisten asukkaiden sekä muun henkilökunnan 

yhdessä tanssiminen sekä toisten tanssimisen seuraaminen. Yhteislauluihin oli matalin 

kynnys osallistua, mutta myös tanssimiseen, rytmiikkaan ja rytmisoittimien soittoon 

osallistuttiin avoimin mielin ja tuokioissa oli välitön tunnelma. Dementoituneet vanhuk-

set tanssivat hymyillen ohjaajan kanssa. Yhteisöllinen ote toiminnassa kohottaa asuk-

kaiden itsetuntoa, parantaa kommunikaatiokykyä, sekä lisää sosiaalista suoriutumisky-

kyä (Eloranta –Punkanen 2008: 136). 

 

Musiikkituokioista tuli suosittuja tapahtumia ja useat vanhukset kaunistautuivat tuokioita 

varten. Tuokioista tuli pieniä juhlia arjen keskelle, jotka rytmittivät elämää ja edustivat 

jotain arjesta poikkeavaa mitä odottaa. Kaikki soittaa - musiikkituokioista puhuttiin ja 

niitä muisteltiin usein myös toisissa ryhmissä, sekä niiden ulkopuolella. Hoitajat kertoi-

vat myös virkistystoiminnan ohjaajalle useiden vanhusten virkistyneen osallistuttuaan 

toimintaan. On myös kiinnostavaa huomata, että musiikkituokioihin osallistui myös pal-

jon sellaisia omatoimisia vanhuksia jotka eivät osallistuneet muihin palvelutalossa jär-

jestettyihin virkistystoiminnan ryhmiin. 

 

Yhteisöllisyyden yhtenä pyrkimyksenä on hierarkkisten rakenteiden purkaminen ja ta-

sa-arvoisuus (Eloranta –Punkanen 2008: 136), ja näin ollen on tärkeää että myös pal-

velutalon henkilökunta osallistuu musiikkihetkiin. Musiikkituokioissa asukkaat, hoitajat 

ja muu henkilökunta laulavat, tanssivat ja taputtavat yhdessä sekä eläytyvät nautti-

maan musiikkiesityksistä, ja tämä tekee heistä tasa-arvoisia osallistujia. Yhteisöllisyys 

toteutuu kun kaikki osallistuvat toimintaan omalla tavallaan. Aluksi toiminta toteutui 

kuten oli suunniteltu, mutta vaikka asukkaiden osallistumisprosentti pysyi korkeana 

koko tarkkailuajan, henkilökunnan osallistuminen laski tuokioiden jatkuessa pidem-

pään. Näin ollen asukkaille syntyi yhteisöllisyyden ja osallistumisen kokemuksia keske-

nään, mutta ei samassa määrin henkilökunnan kanssa. Henkilökunnan edustajat pyrki-
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vät osallistumaan tapahtumiin muiden työtehtävien salliessa ja useat heistä tanssittivat 

vanhuksia sekä avustivat heitä rytmisoittimien käytössä.  

 

Monet asukkaista tulivat tapahtumaan viikoittain ja jäivät tapahtuman jälkeen keskuste-

lemaan toisten asukkaiden kanssa. Vanhukset kokivat olevansa osa yhteisöä johon he 

kuuluivat, sillä he jakoivat yhteisen harrastuksen osallistuessaan musiikkituokioihin. 

Näin ollen voidaan todeta myöhäisiän hyvinvoinnin kasvaneen. 

 

7.5.2 Kehitysvammainen ohjaajana 

 

Resonaarin musiikkituokioiden lisävahvuutena on se, että se tuo moninaisuutta van-

husten lähelle. Resonaarin työllistämät muusikot, jotka toimivat projektissa työpajojen 

ohjaajina, ovat lievästi kehitysvammaisia. Kehitysvammaisen ohjaajan kohtaaminen ja 

häneltä opetuksen vastaanottaminen voi olla avartava kokemus ikäihmiselle.  

 

Musiikkituokioiden, sekä muiden vastaavien tapahtumien, yhteydessä kehitysvammais-

ten muusikoiden kyvyt nousevat esille. He tuottavat sosiaalisia kulttuuripalveluita yhtei-

sön keskipisteenä. Näin asenteet erilaisuutta kohtaan voivat muuttua ja ennakkoluulot 

hälventyä. (Kaikkonen 2014: 5.) Sekä kehitysvammaisten, että vanhusten, potentiaalin 

ja taitojen esille nostaminen voi lisätä yksilön itsearvostusta, mutta se voi myös laa-

jemmin vaikuttaa yhteiskunnallisiin asenteisiin, murtaen myyttiä tuottamattomista ja 

kykenemättömistä ihmisryhmistä (Taipale 2007: 233).  

 

Nykyaikainen kehitysvammahuolto syntyi vasta 1960- luvulla, joten monet vanhuksista 

eivät välttämättä ole kohdanneet juurikaan kehitysvammaisia. Vuosisadan alussa suu-

rin osa vammaisista kuoli jo varhaislapsuudessa ja myöhemmin heidät suljettiin erilai-

siin hoitolaitoksiin. (Kehitysvammahuollon historiaa 2013). Tällainen kehitysvammais-

ten ja ikäihmisten kohtaaminen on aivan uudenlaista vanhustyön kentällä ja parhaim-

millaan sen avulla syntyy kulttuurisista rikastumista. 

 

Palvelutalo tarjoaa myös lievästi kehitysvammaisille muusikoille mukavan ja turvallisen 

ympäristön harjoitella ohjaustyötä. Ensimmäisissä työpajoissa Resonaarin johtajat toi-

mivat työpajojen ohjaajina, siirtäen koko ajan ohjausvastuuta työllistetyille muusikoille. 

Vuoden 2014 kevättalvella muusikot alkoivat vetämään musiikkituokiota Resonaarissa 

ilman johtajia, työharjoittelussa olevan sosionomiopiskelijan avustamana. 
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Suurin osa kyseessä olevan helsinkiläisen palvelutalon asukkaista on naisia, joten to-

dennäköisesti siitä oli hyötyä, että muusikot olivat miehiä. Miehet tuovat virkistystä ja 

silmäniloa vanhusten arkeen ja he odottavat innokkaasti musiikkituokioita. Opinnäyte-

työn kirjoittaja on ohjannut karaoke- ja yhteislauluhetkiä ikäihmisille, ja huomannut, että 

vanhusten laulun ääniala on usein matalampi kuin nuorten, joten miesten esilaulamaa 

äänialaa on helpompi ja mukavampi seurata oman laulun tukena. Todennäköisesti 

myös muusikoille palvelutalossa esiintyminen oli miellyttävä kokemus, sillä heihin suh-

tauduttiin nuorina, komeina ja taitavina miehinä, ilman kehitysvammaisen leimaa. Mo-

lemmat muusikot saivat useita ihailijoita iäkkäiden rouvien parista. 

 

8 Johtopäätökset 

 

Opinnäytetyö ja sen tulokset ovat työelämän hyödynnettävissä. Erilaiset kulttuurialan 

projektit ja soveltavan taiteen menetelmät ovat tärkeä osa tulevaisuuden vanhustyötä. 

Väestön ikääntyessä ja väestöllisen huoltosuhteen muuttuessa, pedagogisesti pätevien 

yrittäjien ja kolmannen sektorin toimijoiden toteuttamat projektit ovat tärkeitä täydentä-

mässä olemassa olevaa myöhäisikäisten palveluverkkoa luovien toimintojen osalta. 

Näitä palveluita voidaan soveltaa hyvin erilaisten ryhmien kanssa. 

 

Kulttuurilla ja taiteella, sekä arvostavalla dialogisella kohtaamisella on merkitystä myö-

häisiän hyvinvoinnille. Tärkeintä on löytää aikaa, jotta ikäihmisten sosiaaliset tarpeet 

tulisivat huomatuksi. Palvelutalossa asuville vanhuksille tulisi tarjota mielekäs arki. Yh-

teisöllisyys ja osallisuus tuovat turvaa ja mielekkyyttä myöhäisikään. 

 

Jatkotutkimuksissa olisi kiinnostavaa kartoittaa laajemmin millaisia kulttuuriprojekteja 

myöhäisikäisten parissa toteutetaan Suomessa ja ulkomailla. Olisi mielenkiintoista 

haastatella vanhuksia ja saada selville heidän näkökulmansa tarjolla olevista palveluis-

ta ja virkistystoiminasta.  

 

9 Pohdinta 

 

Yhteiskunnallisesta näkökulmasta käsin on hyvä huomata, että kulttuurisiin normeihin 

mukautumalla ihmiset ylläpitävät huomaamattaan vanhuuden ja kehitysvammaisuuden 
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stigmaa kykenemättöminä ihmisryhminä. Siksi juuri he itse ovat avainasemassa muu-

toksen toteutumiseen, eli siihen miten vanhuus ja vammaisuus käsitetään tulevaisuu-

dessa. (Eman 2012, viitattu Laes 2013: 14.)  Esiteltyjen projektien avulla saadaan 

ikäihmiset ja myös kehitysvammaiset näkyvämmäksi osaksi yhteiskuntaa ja heidän 

osaamisensa esille.  

 

Tällaista yhteistyötä voisi kehittää ja lisätä. Olisi hyvä, jos eri väestöryhmät voisivat 

toimia vapaammin keskenään ja virkistää toinen toisiaan. Tällöin toteutuisi enemmän 

kohtaamisia vanhusten, vammaisten, lasten ja nuorten välillä. Nyt on liian usein niin, 

että kaikki toimivat omilla kentillään jotka vain satunnaisesti kohtaavat toistensa kans-

sa. Yhteistyö voisi lisätä suvaitsevaisuutta, ymmärrystä ja yhteisöllisyyttä yhteiskunnal-

lisella tasolla. 

 

9.1 Resurssihaasteita palvelutalossa 

 

Palvelutaloissa supistetaan kulttuuri- ja sosiaalialan henkilökuntaa, sillä koska asukkaat 

ovat hoidollisempia, hoitoalan virkoja tarvitaan lisää. Opinnäytetyön kirjoittaja toimi pro-

jektin tarkasteluajan virkistystoiminnan ohjaajan sijaisena palvelutalossa, kunnes virka 

yllättäen muutettiin sairaanhoitajan viraksi. Vaikka vanhustyön kentällä on huomattu 

kulttuurin merkitys hyvinvoinnille, näyttää siltä, että ollaan kuitenkin säästösyistä pa-

laamassa ajassa taaksepäin, eikä palvelutalojen omilla resursseilla pystytä takaamaan 

ikäihmisille mielekästä arkea. Tämän takia ulkopuoliset projektit ovat tärkeitä vanhus-

työn kentällä. Ongelmana on vain se, että yleensä myös ulkopuoliset projektit maksa-

vat, eikä palvelutaloilla ole välttämättä niihin varaa. 

 

Tämä herättää myös lisää kysymyksiä jatkotutkimusta varten; Miten voidaan ratkaista 

pysyvässä resurssipulassa toimivan laitoksen kulttuurintuottaminen? Miten tavoittaa 

vanhukset, jotka ovat kotihoidon piirissä ja taata myös heille kulttuuritoimintaa? Pitäisi-

kö sosionomikoulutuksessa perehtyä myös kulttuurintuottamiseen? Entä yleisemmin 

terveydenhuoltoalan koulutuksissa? Tästä aiheesta on käyty ajankohtaista keskuste-

lua, esimerkiksi Psykologi Pirkko Lahti ehdottaa Itä-Savo-lehdessä, että taideopintojen 

pitäisi kuulua myös lääketieteen opintoihin (Lempinen-Vesa 2014). 

 

Liian usein vanhustyössä tulee vastaan henkilökunnan kiire, joka on täysin ristiriidassa 

myöhäisiän elämänvaiheen kanssa, jolloin vanhuksilla olisi aikaa ja joutilaisuutta. Liisa 
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Laukkarinen kuvaa myös tämän päivän palvelutalon arkea 1990-luvulla julkaistussa 

runossaan; 

 

Nostaa vanhus selkään ja kantaa vuorille 

Odottamaan yötä, petoja ja kuolemaa 

Ja ihmisistä viimeisenä hän korkealta paikaltaan 

Näkee auringon laskevan ja hänelle jää 

Hämäränrauha 

Kun yö hänet häivyttää. 

 

Työntää vanhus kelkalla jäälle 

Odottamaan yötä, pakkasta ja kuolemaa 

Ja tähdet suurenevat, tulevat läheltä katsomaan 

Häntä joka meren on määrä jäätää 

Ja yön häivyttää. 

 

Tilata taksi ja saattaa äiti laitokseen 

Missä hälinä ja kiire saartavat 

Hänet joka jää odottamaan 

Ruoka-annosta, omaa vuoroa, omaa poikaa 

Joka ehtii tulemaan hitaammin kuin kuolema 

Ja odottaessaan hän hukkaa muistonsa 

Menettää itsensä 

Ennen kuin yö hänet häivyttää.  

(Laukkarinen, 1990, viitattu Siltala 2013: 89.) 
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Liite 1 

  1 (1) 

 

  

Musiikkihetki Xxxxxxxxssa 

 

1. Kuuntelu, kaksi biisiä, mahdollista kuunnella myös levyltä 

 

2. Rytmitehtävät: 

- Kaiku: opetetaan neljä eri rytmiä, kaikki taputtaen käsillä 

- Kaiku: siirretään rytmitehtävät eri paikkoihin, napsutus, taputus, reisiin taputus, 

jalkoihin taputus ja lopuksi äänellä samat rytmit 

- soitetaan yhtä aikaa edellinen 

 

3. Yhteislaulut, yhteensä kolme biisiä 

- eka pelkkä yhteislaulu 

- toiseen rytmitehtäviä, jaetaan rytmisoittimet, tehdään pieni perusharjoitus. 

Käymme yhdessä ain, huiskutukset… 

- ja laattasoittimet mukaan 

- mukana rytmisoittimet, muille esim. B-osaan taputustehtävä 

 

4. Kuuntelu, jokin herkkä biisi 

 

5. Tanssi 

- kaksi biisiä, valssi/rock tai valssi/slovari 

 

6. Yhteislaulu 



 

 

 

  

 


