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1 Johdanto 

 

Kulttuuri- ja taidetoiminta osana vanhusten kanssa tehtävää työtä on jäänyt marginaa-

liin tutkimuksissa. Kuitenkin kyseinen toiminta on psyykkisten ja sosiaalisten voima-

varojen generaattori, jonka merkitys pitäisi nostaa fyysisten voimavarojen huolenpi-

don rinnalle; asiaksi, johon ikääntyneellä on oikeus. Kysymys on ehkäisevästä työstä, 

joka tuottaa kokemuksen elämän merkityksellisyydestä ja mielekkyydestä uudistaen 

voimavaroja. (Lundahl, Hakonen, Suomi 2007, 269.) 

 

Teimme toiminnallisen opinnäytetyömme taidelähtöisestä ryhmätoiminnasta ikäänty-

neiden parissa. Ryhmän suunnittelun, toteutuksen ja reflektion kautta opinnäyte-

työmme tarkoituksena on olla osa laajempaa prosessia, jossa kulttuuri ja taide integ-

roituvat osaksi ikääntyneiden kanssa tehtävää sosiaalityötä. Koska toiminta oli tai-

delähtöistä, oli sen merkitys ensisijaisesti asiakkaiden hyvinvoinnin tukemisessa. Toi-

mintaan sisältyi kuitenkin ideaali ikääntyneestä aktiivisena oman kulttuurinsa tuotta-

jana, josta seuraisi hyvinvoinnin ja taiteen yhdistyminen toisistaan erottamattomaksi 

kokonaisuudeksi. Näkökulmaksemme opinnäytetyöhömme ikääntyneiden kanssa teh-

tävän sosiaalityön ja taidetoiminnan yhdistämisessä valitsimme voimaantumiskoke-

musten tutkimisen. Tavoitteenamme oli tutkia, onko yksilöllisiä voimaantumiskoke-

muksia mahdollista herätellä taidelähtöisen ryhmätoiminnan kautta. Yhteistyökump-

paniksemme saimme Seniorinuotan, jonne ohjasimme taidelähtöisiin menetelmiin kes-

kittynyttä ryhmää 21.8. - 9.10.2014.  

 

Opinnäytetyömme tietoperustana olemme käyttäneet teorioita sosiokulttuurisesta in-

nostamisesta, ratkaisu- ja voimavarakeskeisestä ohjauksesta, taidelähtöisistä menetel-

mistä sekä voimaantumisesta. Sosiokulttuurisen innostamisen teoria sekä voimaantu-

misteorioiden tarjoamat mallit ohjaavat kohti pitkäjänteisiä muutosprosesseja, jotka 

lähtevät liikkeelle yksilön havahtumisesta omaan elämäntilanteeseensa. Havahtumisen 

kautta syntyy motivaatio, joka synnyttää halun toimia olosuhteiden parantamiseksi. 

Näin sekä ympäristössä että yksilötasolla voi tapahtua positiivista muutosta. Sosio-

kulttuurisen innostamisen teoriassa motivaatio herää tiedostamalla elinympäristöön ja 

-oloihin liittyvät ongelmat (Kurki 2000, 120 - 121). Innostamisen projektit ovat ratkai-

suja ja helpottajia näihin haasteisiin, ja ne herättelevät ihmisten yksilöllisiä vahvuuk-
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sia sekä kehittävät ryhmän kykyä toimia ja ratkaista konflikteja (Mts. 120 - 121). Rat-

kaisu- ja voimavarakeskeisen ohjauksen teoriassa taas pyritään auttamaan asiakasta 

nimeämään ja vahvistamaan asioita, jotka ovat hänen elämässä toimivia ja hyvin. On-

nistumisen kokemukset motivoivat muutokseen ja tiedostettujen voimavarojen avuin 

voidaan etsiä uusia ratkaisuja elämän haasteisiin. (Vänskä, Laitinen-Väänänen, Kettu-

nen, Mäkelä 2011, 75 - 76.) 

 

Koska ryhmä kokoontui vain kahdeksan kerran ajan, päätimme taidelähtöisessä ryh-

mätoiminnassa keskittyä näiden prosessien alkuvaiheisiin. Sosiokulttuurisen innosta-

misen viitekehyksessä tätä ensimmäistä vaihetta kutsutaan herkistymiseksi ja voi-

maantumisen teoriassa havahtumiseksi. Parhaassa tapauksessa herkistymisen ja ha-

vahtumisen kautta syntyy aito motivaatio muutokseen, kohti mielekkäämpää elämää. 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia millaisia muutoksia tapahtuu asiakkaiden voi-

maantumiskokemusten sanallistamisessa ryhmätoiminnan aikana. Pyrimme selvittä-

mään millaisia muutoksia asiakkaiden itsemäärittelyssä ja kokemuksessa oman elä-

män subjektina tapahtuu. Lisäksi tarkastelimme millaisia uusia voimavaroja ja kykyjä 

sekä merkityksellisyyden ja mielekkyyden kokemuksia ryhmäläiset oppivat toiminnan 

aikana tunnistamaan. Aineistonkeruumenetelminä käytimme puolistrukturoituja alku- 

ja loppukyselyjä sekä osallistuvaa havainnointia, joiden avulla saatua aineistoa analy-

soimme teemoittelun ja tyypittelyn keinoin. 

 

2 Opinnäytetyön lähtökohdat ja tavoitteet 

 

Lähtökohtana opinnäytetyöllemme oli kiinnostus työskennellä ikäihmisten kanssa. 

Olemme molemmat tehneet harjoittelun päiväkeskuksessa, jossa kiinnostus ikäänty-

neitä kohtaan heräsi. Työskennellessämme ikäihmisten kanssa, havaitsimme heissä 

mielenkiintoista elämänkokemuksen tuomaa syvyyttä ja läsnäoloa. Huomasimme 

myös, että ikääntyneisiin suhtaudutaan ikään kuin toiminnan kohteina. 

 

Myös taideinterventiot voivat muodostua ikäihmisten kannalta ongelmaksi, jos ikäih-

minen nähdään kohteena, joka vain passiivisesti, ulkoa ohjattuna toimii taiteen vas-

taanottajana. Ikäihmisiä ei pitäisi aliarvioida; toiminnan on oltava riittävän haasteel-
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lista. Arkiset ja latteat tavoitteet eivät tuo onnistumisen ja nautinnon kokemuksia. Ta-

voitteellinen, psyykkistä energiaa sekä luovia voimavaroja vaativa toiminta vie muka-

naan. (Hohenthal-Antin 2006, 110, 156.) 

 

Olemme tutustuneet sosionomin opintojemme yhteydessä sosiokulttuurisen innostami-

sen teoriaan, jonka tarkoituksena on kääntää asiakkaan asema objektista subjektiksi. 

Kurjen (2000, 24) teorian mukaan innostamisessa tuetaan oma-aloitteisuutta ja sen tar-

koituksena on herkistää ja motivoida ihmisiä tietoisiksi omista mahdollisuuksistaan. 

Sosiokulttuurisen innostamisen tavoitteena on, että ihmiset voivat arkielämäänsä elä-

essään luoda itse uusia toimintatapoja, joiden myötä syntyy sosiaalista muutosta. Ih-

miset tunnistavat herättelevän toiminnan kautta kykyjään ja mahdollisuuksiaan vaikut-

taa elämänsä laatuun ja osallistua aktiivisesti oman yhteisönsä hyvinvoinnin kehittä-

miseen. (Kurki 2000, 58 - 59.) Kurjen teoriaan liittyy myös ajatus yksilön kasvami-

sesta itseään toteuttavaksi persoonaksi, liittymisestä ympärillä olevaan yhteisöön sekä 

osallistumisesta yhteiskuntaan myönteisellä asenteella (Kurki 2007, 83). Sosiokulttuu-

risen innostamisen periaatteita voidaan pitää ihmisarvoa kunnioittavina sekä rakenta-

vina. Siksi haluamme käyttää sen mukaista työotetta työskennellessämme sosiaalialan 

kentällä. 

 

Opinnoissamme olemme tutustuneet myös ratkaisu- ja voimavarakeskeisen ohjauksen 

teoriaan, jonka periaatteet ovat samansuuntaiset suhteessa sosiokulttuurisen innosta-

misen lähestymistapoihin. Asiakkaisiin suhtaudutaan itseohjautuvina ja vastuullisina 

yksilöinä, jotka luovat itsenäisesti uusia merkityssisältöjä elämälleen (Vänskä ym. 

2011, 63 - 64). Tämän näkökulman halusimme ottaa huomioon myös taidelähtöisten 

menetelmien käytössä ryhmänohjauksessa. Koimme kummatkin taidetoiminnan käy-

tön itsellemme luontevaksi työmenetelmäksi oman harrastustaustamme vuoksi; musii-

kin, käsitöiden, teatterin, kirjoittamisen ja kuvataiteen parissa. Halusimme syventää 

osaamistamme taidetoiminnan soveltamisessa ikääntyneiden kanssa tehtävässä työssä. 

 

Opinnäytetyömme tarkoituksena oli Seniorinuotan asiakkaiden yksilöllisten voimaan-

tumiskokemusten herättely taidelähtöisen ryhmätoiminnan kautta. Opinnäytetyömme 

oli toiminnallinen, joten keräsimme aineistoa työtämme varten ohjaamalla taideläh-

töistä ryhmätoimintaa, Syys-ryhmää, Seniorinuotan asiakkaille kahdeksan tapaamis-

kerran ajan syksyllä 2014. 
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Voimaantumisen käsite on hyvin laaja, ja keskityimme työssämme erityisesti vain 

muutamaan sen sisältämään näkökulmaan. Tavoitteenamme oli tukea asiakkaita 

omien voimavarojen ja kykyjen tiedostamisessa, josta seuraisi oman minäkuvan uu-

delleenmäärittely omien voimavarojen kautta sen sijaan, että asiakkaat määrittelisivät 

itseään ongelmiensa kautta. Tarkoituksena oli myös vahvistaa ryhmäläisten subjektiu-

den kokemusta, jolloin he kokisivat itsensä aktiivisiksi toimijoiksi, jotka pystyvät vai-

kuttamaan omaan elämäänsä. Taidetoiminnan kautta haimme myös elämän merkityk-

sellisyyden ja mielekkyyden kokemuksia. 

 

Toimeksiantajamme Seniorinuotta on Jyvässeudun Hoivapalvelut Oy:n alainen, kai-

kille 60 vuotta täyttäneille kaupunkilaisille suunnattu henkisen hyvinvoinnin tuki-

malli, joka on luotu muun muassa masennuksen ja yksinäisyyden lievittämiseksi. Se-

niorinuotassa on mahdollista saada yksilöllistä psykososiaalista keskustelutukea, jonka 

lisäksi on mahdollista osallistua suljettuihin ryhmäkokonaisuuksiin. Seniorinuotalla on 

myös avointa toimintaa seniorikahvilan muodossa, jonka tarkoituksena on olla ikäih-

misten matalan kynnyksen kohtaamispaikka. Oleellista toiminnassa on asiakkaan oma 

halu tukeen ja muutokseen. Tuen tavoitteena on asiakkaan vahvistuminen ja omien 

voimavarojen löytäminen. (Palvelut 2011.) 

 

3 Sosiokulttuurinen innostaminen 

 

Sosiokulttuurisella innostamisella on pitkä perinne Keski-Euroopassa sekä Latinalai-

sessa Amerikassa. Käsitteenä ja toimintana sosiokulttuurinen innostaminen (anima-

ción sosioculturelle) on syntynyt Ranskassa toisen maailmansodan jälkeen. Vapaaeh-

toistyön pohjalta varsinaiseksi ammatiksi innostamista alettiin kutsumaan 1960-lu-

vulla. Innostamisen tehtävät ovat vaihdelleet ranskalaisessa perinteessä ranskalaisen 

sosiologisen ideologian pääsuuntauksien mukaisesti; toisaalta on pyritty kommunikaa-

tion ja intimiteetin lisäämiseen yhteisöissä ja toisaalta yhteiskunnallisen käsitteistön 

opettamiseen ja siten yhteiskunnallisen kanssakäymisen lisäämiseen. Latinalaiseen 

Amerikkaan liike levisi 1960 -1970-luvulla, jossa se sai radikaalimman ja vallanku-

mouksellisemman muodon. Sosiokulttuurinen innostaminen yhdistyi Paulo Freiren va-

pautuksen pedagogiikkaan ja laajempaan sosiaalipedagogiseen näkökulmaan. (Kurki 

2000, 7, 11 - 12, 44.) 
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Sosiokulttuurinen innostaminen on aina suunnitelmallista ja päämäärätietoista toimin-

taa, jonka tavoitteena on saada aikaan sosiaalista aktiivisuutta ja muutosta ihmisten ar-

kielämässä. Perusedellytyksenä tälle on ihmisten yhteen saattaminen, joka mahdollis-

taa dialogin ja liikehdinnän syntymisen. Innostamisen tavoitteena on yhteisön jäsenten 

herkistyminen ja motivoituminen, jonka kautta herää tietoisuus omista mahdollisuuk-

sista valita elämänsä suunta kehittämällä itse omat vaihtoehtonsa ja ratkaisumallinsa. 

Toiminnan tavoitteena on tukea oma-aloitteisuutta ja osallistumista. Tärkeää on toi-

minnan ja sen merkityksen yhteinen pohdinta. Kaikkien innostamisen toimintojen 

sekä sen suunnittelun ja arvioinnin tulee liittyä pohdintaan siitä, mitä ihminen on yh-

teisössään, alueellaan ja koko yhteiskunnassa. Innostamisen prosessi on toiminnan ja 

reflektion vuorottelua, jonka pohjalta nousee jatkuvasti uutta ja parempaa toimintaa. 

(Kurki 2000, 24 - 27, 96.) 

 

3.1 Sosiokulttuurisen innostamisen juuret sosiaalipedagogiikassa 

 

Sosiaalipedagogiikka on syntynyt reaktiona yhteiskunnan teollistumis- kaupungistu-

mis- ja modernisoitumisprosessiin, minkä vuoksi sosiaalipedagoginen toiminta ja ajat-

telu linkittyvät vahvasti yhteiskunnallisiin ja poliittisiin tekijöihin. Sosiaalipedagogiset 

ideat syntyivät yhteiskunnan rakenteellisen muutoksen myötä tapahtuneesta ihmiskä-

sityksen muutoksesta, jossa köyhyyteen ja huono-osaisuuteen liittynyt aiempi kohta-

lousko alkoi korvautua tieteellä ja rationaalisella ajattelulla. Sosiaalisia ongelmia vas-

taan taisteltiin suunnitelmallisesti esimerkiksi kasvatuksella ja koulutuksella. Sosiaali-

pedagogiikan myötä yleisen kansankasvatuksen lisäksi pedagogisen mielenkiinnon 

kohteeksi nousivat köyhät, laiminlyödyt, rikolliset ja nuoret. (Hämäläinen & Kurki 

1997, 11 - 13.) 

 

Sosiaalipedagogiikka on käsitteenä kiistanalainen ja monimerkityksinen, ja siitä puhu-

taan alan kirjallisuudessa monilla tasoilla. Se on toisaalta yhteiskunnallista liikettä, 

jonka keskiössä on inhimillisyys, henkiset arvot ja yhteisöllisyyden edistäminen. Toi-

saalta se on nähty itsenäisenä tieteellisenä oppialana tai tieteellisen pedagogiikan 

yleisperiaatteena. (Hämäläinen & Kurki 1997, 13.) 

 

Sosiokulttuurinen innostaminen nähdään usein sosiaalipedagogiikan soveltamisalu-

eena. Yleisimmän näkemyksen mukaan innostaminen on ammatillista toimintaa, jolle 

sosiaalipedagogiikka on luonut tiedeperustan. Toisaalta jotkut akateemisen maailman 



8 
 
edustajat kokevat innostamisen ja sosiaalipedagogiikan suhteen löyhäksi, sillä sosiaa-

lipedagogiikka nähdään tieteenä ja innostaminen ammatillisena aktiviteettina, minkä 

vuoksi kaikki innostamisen lajit eivät ole yhteydessä itse sosiaalipedagogiikkaan. So-

siokulttuurinen innostaminen ei ole kasvatusta, mutta sen nähdään sopivan sosiaalipe-

dagogiseen kehykseen, koska se omaa sosiaalis-kasvatuksellisen strategian; innosta-

minen on sosiaalisissa ympäristöissä tapahtuvaa tavoitteellista toimintaa, jonka pää-

määränä on antaa ihmiselle mahdollisuus löytää itsensä, osallistua täydesti ryhmän tai 

yhteisönsä elämään ja parantaa omaa ja ympäristön elämänlaatua. (Hämäläinen & 

Kurki 1997, 196, 205.) 

 

Sosiaalipedagogiikka on sosiaalista kasvatusta, joka auttaa yksilöä kasvamaan yhteis-

kuntaan ja elämään yhdessä muiden ihmisten kanssa. Ikäihmisten ollessa kyseessä se 

keskittyy vanhuuden vahvistamiseen normaaliin ihmiselämään kuuluvana vaiheena. 

Monet ikäihmiset elävät omissa kodeissaan, eikä kaikilla ole huolta toimeentulostaan 

tai terveydestään. Sosiaalipedagogiikan tehtävänä on myös tukea syrjäytyneitä ja yksi-

näisiä ikääntyneitä kehittämään niin omaa kuin yhteisönsäkin arkielämää inhimilli-

semmäksi. Tarkoituksena on, että ikäihmiset heräisivät tiedostamaan tilansa, sekä löy-

täisivät persoonalliset, sosiaaliset sekä kulttuurilliset kykynsä ja voimansa. Pyrkimyk-

senä on, että ikäihmisestä tulee täysipainoinen osallistuja. (Kurki 2007, 31, 35.) 

 

3.2 Sosiokulttuurinen innostaminen ikääntyneiden parissa 

 

Erityispiirteinä ikääntyneistä puhuttaessa on eläköityminen, erilaiset muutokset per-

heessä ja parisuhteessa, sairaudet sekä fyysisten olosuhteiden muutokset, kuten mah-

dolliset asumistavan muutokset, sekä tietysti ikä. Erilaisia sosiokulttuurisen innostami-

sen projekteja ja ohjelmia tarvitaan. Näiden tavoitteena on herättää ihmisten kyky to-

teuttaa itseään persoonina, osallistuminen yhteisölliseen elämään ja integroituminen 

yhteiskuntaan osallistuen ja myönteisellä asenteella. Sosiaalisen kasvatuksen avainteh-

tävänä ikääntyvien parissa on ihmisten osallistumisen lisääntyminen. Tämän vuoksi 

on tärkeää mennä sinne, missä ihmiset ovat ja luoda kommunikaatiota heidän välil-

leen. (Kurki 2007, 56, 83.) 

 

Ikäihmiset eivät ole kaikki samanlaisia, eikä vanhuus ole objektiivisesti numeroina il-

maistava asia, jonka perusteella ihmistä ja hänen arvoaan voidaan mitata. Kaikki elä-

keläiset ovat ainutlaatuisia persoonia ja yksilöitä omissa yhteisöissään. Vanhenemista 
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ja siihen liittyviä muutoksia tapahtuu kaikille. Vanheneminen ei kuitenkaan ole pelk-

kiä vaivoja ja sairauksia tai muistin ja mielenkiinnon menettämistä; vanhuus voi olla 

ihmisen elämässä myös aktiivista ja osallistuvaa aikaa. Asenteiden muutosta tarvitaan, 

jotta ikääntyneet nähtäisiin ihmisinä, jotka ovat kykeneviä erilaisiin kokemuksiin fyy-

sisistä muutoksista huolimatta. Jokainen ihminen on iästään huolimatta arvokas ja ai-

nutlaatuinen persoona, joka kasvaa täydeksi ihmiseksi ihmissuhteissaan ja yhteisönsä 

kanssa. (Kurki 2007, 18, 20, 27, 39.) 

 

Toimintaa suunnitellessa on hyvä muistaa, että kaikki käytettävät työmenetelmät voi-

vat olla joko tukahduttavia tai vapauttavia. On oltava tarkkana, ettei työntekijä suun-

nittele kaikkea toimintaa ilman, että ikääntynyt vaikuttaa sen sisältöihin. Ikäihmisten 

kanssa tehtävässä työssä tärkeitä teemoja ovat kommunikaatio, affektiivinen suhde, 

itsearvostus sekä autonomia. (Kurki 2007, 92, 124.) 

 

Opinnäytetyöhömme liittyvää ryhmää ohjatessamme käytimme sosiokulttuurisen in-

nostamisen elementtejä; ihmisten yhteen saattamista, kommunikaation luomista sekä 

toiminnan suunnittelua yhdessä.  Kannustimme ryhmäläisiä alusta pitäen ryhmän 

omaehtoiseen jatkumiseen ohjaamamme ryhmätoiminnan päättymisen jälkeen, joka 

linkittyy sosiokulttuurisen innostamisen tavoitteisiin. Pyrkimyksenämme oli myös 

kulttuurillisen demokratian saavuttaminen iäkkäiden arjessa, jotta ikäihmiset siirtyisi-

vät kulttuuripalveluiden käyttäjistä niiden kehittäjiksi. 

 

Kulttuurisen demokratisaation, eli “korkeakulttuurin” tuotteisiin ja arvoihin tutustumi-

nen, on nähty välttämättömänä vaiheena kohti kulttuurista demokratiaa. Demokrati-

saation ansiosta kulttuuri moniarvoistuu ja myös alkuperäiskulttuurien arvo nousee 

esille, jolloin kulttuuri lakkaa olemasta pienen eliitin yksinoikeus. Tätä kautta ihmi-

sissä voi herätä ajatus, että he voivat myös itse olla oman kulttuurinsa kehittäjiä. Näin 

päästään kulttuurisen demokratian luomisen tasolle, joka on sosiokulttuurisen innosta-

misen ytimessä. Kulttuurinen demokratia tarkoittaa sitä, että ihmiset voivat arkielä-

määnsä eläessään luoda itse uusia toimintatapoja, joiden myötä syntyy sosiaalista 

muutosta. Ihmisen kyvyt ja mahdollisuudet vaikuttaa elämänsä laatuun ja osallistua 

aktiivisesti oman yhteisönsä hyvinvoinnin kehittämiseen vapautuvat näin käyttöön. 

Kulttuurisen kehittymisen kautta myös yhteiskunta kehittyy. Ihmisten välinen vuoro-

vaikutus paranee ja kiinnittyminen yhteiskuntaan on helpompaa. (Kurki 2000, 57 - 

59.) 
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3.3 Sosiokulttuurinen innostaminen ja empowerment 

 

Tutustuttuamme sekä sosiokulttuurisen innostamisen teoriaan, että empowerment -kä-

sitteen ympärille muodostuvaan teoriaan, huomasimme nopeasti näissä kahdessa teo-

reettisessa viitekehyksessä samankaltaisia piirteitä. Tässä luvussa avaamme empower-

ment -käsitettä ja nostamme esiin sen yhtymäkohtia suhteessa sosiokulttuurisen innos-

tamisen teoriaan. 

 

Räsäsen mukaan (2006, 77) termille ”empowerment” ei ole vielä vakiintunut suomen-

kielistä vastinetta. Suomenkielisestä tutkimustekstistä löytyy useita suomennosvaihto-

ehtoja ja rinnakkaistermejä; omavoimaistuminen, omavoimaisuus, täysivaltaistumi-

nen, valtaistuminen, voimaantuminen, voimavaraistaminen (Räsänen 2006, 10). Tässä 

opinnäytetyössä olemme valinneet käyttöömme suomennoksen voimaantuminen, 

mutta selkeyden vuoksi viljelemme tekstissä myös englanninkielistä kattokäsitettä em-

powerment. 

 

Artikkelissaan Hokkanen (2009, 317) avaa Robert Adamsin empowerment -käsitteen 

määritelmää. Hän näkee empowermentin keinona muutoksen aikaansaamiseksi, jonka 

avulla yksilöt, ryhmät ja yhteisöt voivat vaikuttaa elinolosuhteisiinsa tekemällä muu-

tosta ja näin kohentaa elämänlaatuaan tehden elämässään asioita, joita he itse haluavat 

tehdä. Myös toisten auttaminen samassa pyrkimyksessä on osa empowermentia. Em-

powerment on tavoitteellista, omaehtoista ja kollektiivista toimijuutta. (Hokkanen 

2009, 317.) 

 

Teoksessaan Voimaantuminen työyhteisön haasteena voimaantumisen käsitettä avan-

neiden Heikkilän ja Heikkilän (2005, 47 - 49) mukaan yksilön voimaantuminen on 

mahdollista herkistymisen ja motivoitumisen kautta. Heikkilä & Heikkilä esittelevät 

Wilsonin (1998) nelitasoisen mallin yksilön voimaantumisesta. Mallin ensimmäinen 

vaihe on ihmisen havahtuminen omaan tilanteeseensa ja tyytymättömyyden huomioi-

minen elämässään. Ihminen alkaa pohtimaan mitä voisi tehdä tilanteen kohenta-

miseksi ja havahtuu siihen, että voi itse tehdä tilanteelle jotain. Toisella tasolla tyyty-

mättömyys lisää motivaatiota toimintaan ja herättää tarpeen sitoutua myönteiseen 

muutokseen. Ihminen alkaa nähdä omat kehitysmahdollisuutensa, jonka myötä itse-

tunto ja itseluottamus kasvavat. Kolmannella tasolla ollessaan ihminen alkaa toteuttaa 
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voimaantumissuunnitelmaansa. Menestyksestä seuraa mielihyvää ja itseluottamus kas-

vaa edelleen. Riippumattomuuden tunteet lisääntyvät ja päätöksenteko nopeutuu, ja 

näistä myönteisistä kokemuksista ihminen saa energiaa ja uutta intoa. Neljännellä ja 

viimeisellä tasolla henkilö kokee voimaantumista, jolloin hänen on helpompi ottaa 

vastaan uusia asioita sekä oppia niitä. (Heikkilä & Heikkilä 2005, 47 - 49.) Olemme 

havainnollistaneet alla olevalla kuviolla (kuvio 1) teoriaa yksilön voimaantumisesta 

Wilsonia (1998) sekä Heikkilä & Heikkilää mukaillen. 

 

 
Kuvio 1. Nelitasoinen malli yksilön voimaantumisesta 

 

Myös Kurjen mukaan (2000, 133) aito osallistuminen ryhmässä tapahtuu ainoastaan 

herkistämisen ja motivoinnin kautta. Herkistymisellä tarkoitetaan tietoisuuden herätte-

lyä tilanteesta, jossa henkilö on arkielämänsä keskellä puutuneisuuden tilassa. Herkis-

tymisestä seuraava askel on motivaatio. Motivaatio syntyy, kun löydetään yhteisiä in-

tressejä ja kiinnitytään toimintaan, jonka osallistujat kokevat elämänsä kannalta mer-

kitykselliseksi ja tärkeäksi. (Kurki, 2000, 133.) 

 

Kurki (2007, 57) näkee empowermentin olevan parhaimmillaan ihmisten tukemista 

autonomian saavuttamiseksi tarjoamalla kokemuksia, joiden kautta he oivaltavat vai-

kuttamisen mahdollisuutensa suhteessa omaan elämäänsä. Empowerment-keskustelu 

on pyrkimys puuttua ikääntyneiden itsemääräämisoikeuden murtamiseen, joka nyky-

yhteiskunnassa on yhä yleistyvä ilmiö. Kurki kuitenkin näkee myös empowerment-

ajattelun mukaisessa toiminnassa riskin, että ikääntyneisiin yhä suhtaudutaan toimin-

nan kohteina; ammattilainen ajattelee kuinka “hän” antaa valtaa sen verran kuin se hä-

nelle itselleen sopii. Haasteena on myös, että empowerment-ajattelu jakautuu usein 

kahteen linjaukseen ryhtyen painottamaan voimaantumista voimallisesti joko indivi-

dualistisesta näkökulmasta hyläten yhteisön, tai sitten kollektivistisesta näkökulmasta 

unohtaen persoonan. (Kurki 2007, 58 - 59.) Myös Adamsin teoria tuo esiin empower-
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ment-käsitteen kohdentumisen kahteen, yhteiskunnalliseen ja yksilökeskeiseen, suun-

taan (Hokkanen 2009, 318). Kohdentumisesta Adamsin teorian mukaisesti on kirjoi-

tettu tarkemmin Taidelähtöiset menetelmät ja empowerment -kappaleessa. 

Sosiokulttuurisessa viitekehyksessä ihminen nähdään ainutlaatuisena yksilönä joka on 

samalla saumaton osa yhteisöä (Kurki 2007, 59). Kyseinen näkökulma ohjasi ryhmä-

toimintamme suunnittelua ja toteutusta käytännössä, vaikka itse tutkimuskysymykset 

painottuivat vahvasti ryhmäläisten yksilöllisten voimaantumisen kokemusten tarkaste-

luun. 

 

Kurki nostaa empowerment-ajattelun sijaan oleelliseksi asenteiden muuttamisen prak-

sikseen, joka tarkoittaa ajattelun ja toiminnan jatkuvaa vuorovaikutusta. Näin syntyy 

strategioita, joiden kautta ihmiset vapautuvat aktiivisiksi, tuottaviksi, luoviksi ja omaa 

elämänkutsumustaan toteuttaviksi persooniksi. (Kurki 2007, 59.) Hänen kuvaamansa 

praksis ja sen päämäärä ovat kuitenkin yhteneviä edellä mainitun Adamsin empower-

ment-määritelmän kanssa. 

 

4 Ohjaus 

 

Ohjauksella tarkoitetaan sosiaali- ja terveysalan kontekstissa erilaisia työmenetelmiä 

sekä toiminta- ja lähestymistapoja asiakastyöhön. Sen tavoitteena on ohjattavan oppi-

minen, elämäntilanteen kohentuminen sekä päätösten tekeminen. Ohjaustilanteessa 

ohjaaja tarjoaa ohjattavalle tilan tulla kuulluksi antamalla hänelle aikaa, huomiota ja 

kunnioitusta. Ohjauksessa korostuu yksilön aloitteellisuus oman elämänlaadun paran-

tamisessa sekä ohjaussuhteen vuorovaikutuksellisuus. Ohjauksen päämääränä on, että 

ohjattava saa mahdollisuuden tutkia elämäntilannettaan, oppii käsittelemään koke-

muksiaan ja suuntaamaan oppimistaan, sekä ratkaisemaan ongelmiaan itsenäisesti il-

man valmiiksi annettuja ratkaisuja. Tavoitteena on yksilön omien voimavarojen li-

sääntyminen sekä vastuunotto omasta elämästään. (Vänskä, Laitinen-Väänänen, Ket-

tunen, Mäkelä 2011, 16 - 17.) 

 

Jotta ryhmäläiset kokisivat toiminnan voimauttavana ja mielekkäänä, edellytti se jat-

kuvien tietoisten valintojen ja ohjauksellisten ratkaisujen tekemistä ryhmän arjessa. 

Koska ryhmämme toiminnan tavoitteena oli tukea ryhmäläisiä tunnistamaan omia voi-

mavarojaan ja vahvistaa subjektiuden kokemusta, valitsimme toimintaamme ohjaa-

vaksi näkökulmaksi ohjauksen teoriasta voimavara- ja ratkaisukeskeisen ohjauksen. 
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Toiminnan tapahtuessa ryhmässä, perehdyimme myös ohjauksen vuorovaikutukseen 

sekä ryhmänohjaukseen. 

 

4.1 Ohjaus vuorovaikutuksena 

 

Ohjaaja mahdollistaa yhdessä toimimisen ja tukee ohjattavaa ottamaan itse vastuuta 

valitsemalla tarkoituksenmukaisen ohjaajan roolin. Vuorovaikutuksen synnyttäjän 

roolissa ohjaajan on oltava tietoinen ryhmän prosesseista, vuorovaikutukseen ja sen 

ylläpitoon liittyvistä ilmiöistä sekä ohjauksen prosesseista. Ohjaajan tulee myös tie-

dostaa, millainen hän itse on vuorovaikuttajana, tunnistettava omat kehittämisalueensa 

ja pyrittävä keräämään palautetta ohjattavilta sekä kollegoilta kehittymisen mahdollis-

tamiseksi. Ohjaajan on tärkeä tunnistaa niin oma kuin ohjattavankin arvomaailma sekä 

kulttuurinen konteksti. (Vänskä ym. 2011, 25, 35.) 

 

Pyrimme dialogiseen vuorovaikutusorientaatioon ohjatessamme ryhmää. Dialogisessa 

vuorovaikutusorientaatiossa pyritään ohjaajan ja ohjattavan vastavuoroisuuteen sekä 

riittävän yhteisen ymmärryksen rakentamiseen. Ohjausprosessi kokonaisuutena toteu-

tuu yhteistyössä ja molemmilla osapuolilla on mahdollisuus osallistua ohjaustapahtu-

man kulkuun yhteisenä tavoitteenaan ohjattavan voimaantuminen sekä kestävien va-

lintojen ja ratkaisujen tekeminen tulevaisuudessa. Ohjaaja kulkee rinnalla, tukee ja 

mahdollistaa sekä tekee mahdollisesti ohjauksellisia aloitteita, jotka auttavat dialogin 

syntymisessä. Dialogista vuorovaikutusta, jossa korostuu keskustelu, kuuntelu ja kun-

nioitus, pidetäänkin asiakkaan osallistumisen kannalta tavoiteltavimpana. (Vänskä ym. 

2011, 58 - 60.) 

 

4.2 Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys 

 

Ratkaisukeskeinen ajattelu- ja työtapa on myönteinen ja maanläheinen tapa erilaisten 

ihmisten sekä heidän haasteidensa kohtaamiseen, jossa korostuu asiakas- ja voimava-

ralähtöisyys (Ratkaisukeskeisyys pähkinänkuoressa n.d.). Mäkinen, Raatikainen, Ra-

hikka ja Saarnio (2009, 118) määrittelevät voimavarat asioiksi, joita asiakas osaa ja 

jaksaa tehdä, ja jotka tuottavat hänelle onnistumisen kokemuksia. Voimavarat voivat 

olla ihmisessä olevia ominaisuuksia, tai ne voivat löytyä hänen arjestaan ja elinympä-

ristöstään. Voimavarat voivat olla esimerkiksi fyysisiä, sosiaalisia ja psyykkisiä. (Mä-

kinen ym. 2009, 118 - 119.) 
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Ratkaisukeskeisessä asiakastyössä keskitytään voimavarojen löytämiseen ja vahvista-

miseen. Tämän lisäksi olennaista on kiinnittää huomio asiakkaan oman arjen tavoittei-

siin ja ratkaisuyrityksiin. Työotteelle ominaista on toiveikkuus ja motivaation vahvis-

taminen. Usein asiakkaan elämän haasteet ja saadut diagnoosit saattavat määrittää hä-

nen koko identiteettiään. Hyviä ominaisuuksia ja hetkiä on kuitenkin väistämättä jo-

kaisella, ja niiden esiin nostamisen kautta voidaan aloittaa uudenlaisen identiteettitari-

nan luominen. Vaikka elämän pulmat eivät poistuisikaan kokonaan henkilön elämästä, 

alkaa arki rakentumaan hyvien ja toimivien asioiden varaan. Ratkaisukeskeinen oh-

jaaja on kiinnostunut ihmisen konkreettisesta toiminnasta sekä kykyjen ja taitojen val-

jastamisesta ongelmien ratkomiseen. (Vänskä ym. 2011, 75 - 76.) 

 

Voimavara- ja ratkaisukeskeisyys ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei ongelmista saisi pu-

hua ääneen. Ongelmat ovat osa arkea yhtä lailla kuin ratkaisut, voimavarat ja kyvyt-

kin. Tärkeää on, että ihminen kokee tulleensa kohdatuksi ja kuulluksi omassa tilan-

teessaan ja sellaisenaan, kuin hän on. Tämä edellyttää ohjaajalta empaattista kuunte-

lua. Empaattinen kuuntelija on kiinnostunut, pyrkii asettumaan asiakkaan asemaan ja 

luopuu kuuntelutilanteessa omien ajatusten, arvioiden ja tunteiden tarkkailusta keskit-

tyessään pelkästään siihen, mitä puhuja sanoo. (Mäkinen ym. 2009, 118 -121.) 

 

Ratkaisu- ja voimavarakeskeisessä ohjauksessa asiakas nähdään ohjausprosessin ja 

oman elämänsä substanssiosaajana. On tärkeää, että asiakkaalle syntyy ajatus siitä, 

että hän itse voi vaikuttaa omaan elämäänsä ja ratkaisuihinsa, sekä tunnistaa itsessään 

ja arjessaan piilevän muuttumismahdollisuuden. Kun puhutaan asiakkaan ja ohjaajan 

yhteistyöprosessista, on kyseessä jaettu asiantuntijuus. Ohjaajan ja ohjattavan vuoro-

puhelun kannalta tärkeää on löytää yhteiset käsitteet ja kieli, jotta varmistuisi, että pu-

hutaan samoista asioista. Näin asiakas, yhdessä ohjaajan kanssa tarkastellessaan elä-

mäntilannettaan, tulee tietoiseksi omista tavoistaan ja ajatusmalleistaan ja luo samalla 

asioille uusia merkityksiä. (Vänskä ym. 2011, 69 - 70.) 

 

4.3 Ryhmänohjaus 

 

Mitä tahansa ihmisjoukkoa ei voi kutsua ryhmäksi; ryhmän jäsenten välinen vuorovai-

kutus ja tavoitteellinen toiminta erottavat ryhmän ihmisjoukosta (Nikulin 2001, 11). 

Ryhmään hakeutumisen syitä voivat olla esimerkiksi halu kokoontua yhteen ja jakaa 
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asioita muiden kanssa. Ryhmässä oma itsetuntemus kasvaa ja kyky huomioida ja ym-

märtää muita lisääntyy. Ryhmätoiminta myös vahvistaa vuorovaikutustaitoja ja yhteis-

työkykyä. (Kaukkila & Lehtonen 2007, 12.) 

 

Ryhmätoimintaa suunnitellessa tulee ensisijaisesti pitää mielessään ryhmän tavoite, 

joka riippuu siitä millainen ryhmä on kyseessä. Huomioon on otettava myös tapaamis-

kertojen määrä, niiden kesto sekä ryhmän koko. Ryhmän koon kannalta tulee pohtia, 

minkä kokoinen ryhmä mahdollistaisi kiinteän sekä monipuolisen vuorovaikutuksen. 

Ryhmän tapaamiskertojen määrä sekä kesto tulee miettiä siltä pohjalta, mikä olisi ryh-

män kannalta hyödyllistä. Kokoontumistiheys kannattaa suunnitella niin, ettei tapaa-

misten välillä ole pitkiä taukoja ja ryhmän vakituinen kokoontumispaikka kannattaa 

sopia jo ennen ryhmätapaamisten alkua. (Nikulin 2001, 16.) 

 

Ryhmätoiminnan onnistumisen kannalta on tärkeää luoda yhteinen käsitys ryhmän pe-

rustehtävästä ja keskustella siitä yhdessä ryhmäläisten kanssa. Myös ryhmän ohjaajuus 

ja siihen liittyvät asiat tulee sopia etukäteen ja roolit tehdä selväksi ryhmäläisille jo 

alusta pitäen. Suunnitelluista toimintatavoista on tiedotettava ryhmään hakeutuvia hy-

vissä ajoin. Ryhmään hakeutuneet voidaan haastatella ennen ryhmän alkua, jolloin 

ryhmään pääsevät ne henkilöt, joille ryhmä on kaikista tarpeellisin ja soveltuvin. (Ni-

kulin 2001, 16 - 17.) 

 

Ohjaajan tehtävänä on pitää huolta ryhmän turvallisen ilmapiirin muodostumisesta ja 

varmistaa, että kaikilla ryhmän jäsenillä on hyvä olla ryhmässä (Vänskä ym. 2011, 98 

- 99). Aallon (2000, 15 - 16) mukaan turvallisuudella tarkoitetaan sellaista yksilön tai 

ryhmän tilaa, jossa on mahdollisimman vähän ihmisen minuutta uhkaavia tekijöitä, 

jotka voisivat aiheuttaa pelkoa, häpeää tai arvottomuuden tunteita. Turvallinen ryhmä 

nostaa jokaisen parhaat puolet esiin, kun jokainen kokee saavansa olla oma itsensä ja 

kokee itsensä hyväksytyksi. Turvallisuus syntyy viiden osatekijän kautta; luottamuk-

sen, hyväksynnän, avoimuuden, tuen antamisen ja sitoutumisen. Yksi merkittävim-

mistä turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä on ohjaajan ja ryhmän välinen vuorovai-

kutus. (Aalto 2000, 15 - 16, 27.) 

 

Positiiviseen tunneilmastoon tulee jo heti alusta asti panostaa, sillä positiivisuuden 

avulla ryhmään voi luoda myönteisyyden kehän, joka lisää ryhmäläisten hyvinvointia. 
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Ohjaajan tehtävänä on muun muassa edistää vuorovaikutusta ryhmäläisten välillä, ja-

kaa puheenvuoroja tasapuolisesti, pitää toiminta mielekkäänä vaihtelun avulla ja sel-

vittää hankaluudet heti niiden tultua ilmi. Ohjaajan tulee kohdata jokainen ryhmäläi-

nen henkilökohtaisesti ottaen huomioon niin puheliaat kuin hiljaisemmatkin osallistu-

jat. Ryhmäytymistä helpottaa nimien opettelu jo heti alussa. (Vänskä ym. 2011, 98 -

99.) Vuorovaikutusta edistävään istumajärjestykseen kannattaa kiinnittää huomiota ta-

paamisissa (Nikulin 2001, 16). 

 

Ryhmänohjaajan tehtäviin kuuluu myös ryhmän tarpeisiin sopivien ryhmäharjoitusten 

suunnittelu ja ohjaus. (Kaukkila & Lehtonen 2007, 70 - 72). Työskentelymenetelmät 

tulee suunnitella ryhmän tavoitteita tukeviksi ja suunnitella ne yhdessä ryhmäläisten 

kanssa heidän kiinnostuksensa mukaan. Toiminnallisuus on hyvä keino konkretisoida 

tilanteita ja toiminnallisten menetelmien käyttö myös mahdollistaa asioiden avautumi-

sen uusin silmin. Toiminnallisten menetelmien ohjaus vaatii ohjaajaltaan kokemusta ja 

kiinnostuneisuutta. (Nikulin 2001, 16 - 17.) Ohjaustilanteen ohjeistukseen on syytä tu-

tustua etukäteen, vaikka ohjeistuksen ei tarvitsekaan olla sisällöllisesti täydellinen. 

Hyvä ohjeistus on mahdollisimman selkeä ja yksinkertainen. (Aalto 2000, 141.) 

 

Epävarmuuden hyväksyminen kuuluu myös ohjaajan tehtäviin. Ohjaajan rooliin kuu-

luukin jatkuvaa tasapainoilua; kaikilla ihmisillä on omat todellisuutensa, eikä ole ole-

massa yhtä oikeaa totuutta tai ratkaisua. Toisaalta ryhmä voi löytää myös oman yhtei-

sen totuutensa. (Kaukkila & Lehtonen 2007, 70 - 72.) 

 

Ohjaajan oma motivaatio ryhmäohjausta kohtaan on tärkeää, sillä kun ohjaaja on mo-

tivoitunut, saavuttaa myös ryhmä parempia tuloksia. Motivaatiosta kertoo se, että oh-

jaaja kokee itse saavansa ryhmän toiminnasta jotain, ja että ryhmä antaa hänelle voi-

mia sen sijaan, että se veisi niitä. Lisäksi myös ohjaaja sitoutuu ryhmän tavoitteisiin. 

Ohjaajan kehittymisen kannalta on hyvä tehdä itsearviointeja sekä kerätä ryhmäläisiltä 

palautetta. Yksinkertaiset kysymykset jokaisen tapaamisen päätteeksi ovat toimivia; 

voidaan pohtia mikä toimi hyvin, mitä voisi kehittää, mikä on oma panos kyseisessä 

ryhmässä ja millainen tunnelma on ryhmän jälkeen. (Vänskä ym. 2011, 108.) 
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5 Taidelähtöiset menetelmät 

 

Järjestämämme ryhmätoiminta oli taidelähtöistä toimintaa. Jussilan ja Lundahlin mää-

ritelmän (2011, 16) mukaan taidelähtöiset menetelmät ovat taidetoimintaa, jonka ta-

voitteet eivät ole ensisijaisesti taiteellisia. Taidelähtöisessä toiminnassa tuotetaan mer-

kityksellisiä esityksiä ja teoksia, joiden tekemisen tarkoituksena on ennen kaikkea 

vahvistaa tekijöidensä itsetuntoa ja kokemusta omasta osaamisesta. Käytettävien tai-

demuotojen joukko on hyvin moninainen; se voi olla esimerkiksi musiikkia, tanssia, 

kuvataidetta ja draamaa. Taidemuotoja on myös mahdollista yhdistellä toisiinsa. (Jus-

sila & Lundahl 2011, 16.) 

 

Nieminen (2011, 35) toteaa artikkelissaan, että taidelähtöisen työskentelyn tavoitteet 

voivat olla eri yhteyksissä hyvin erilaisia: taidekasvatus, taideterapia, ilmaisu itsear-

voisesti, voimaantuminen, narratiivisuus, hyvinvoinnin tai terveyden edistäminen, ko-

touttaminen kulttuurillisesti ja toiminnallinen tekeminen. Työskentelyn näkökulma ja 

painotus ovat riippuvaisia ohjaajan osaamisalueista ja koulutuksesta. (Nieminen 2011, 

35.) 

 

Opinnäytetyöhömme liittyvän taidelähtöisen toiminnan tavoitteena oli ryhmäläisten 

havahtuminen omaan itseen ja elämäntilanteeseensa sekä ympäristöön liittyviin voi-

mavaroihin, mikä taas liittyi laajempaan tavoitteeseen ohjata ryhmäläisiä kohti pitkä-

jänteisempää voimaantumisen prosessia. Ryhmäläiset pääsivät kokeilemaan uusia asi-

oita turvallisessa ympäristössä ja tutustuivat toisiinsa, mikä taas saattoi luoda arkeen 

itsessään uusia sosiaalisia voimavaroja ja sisältöä. 

 

Ihmisillä on tarve saada äänensä kuuluviin ja tulla nähdyksi, ja juuri taiteella on kyky 

tarjota tila näille kokemuksille. Taiteessa kieli sanoittaa alueita, joihin sanat eivät 

taivu ja taiteen keinoin on mahdollista myös tunnistaa ja tutkia omia tunteitaan. Li-

säksi taiteen avulla on mahdollista käsitellä vaikeitakin asioita etäännytetysti ja fiktii-

visesti. (Häkämies 2013, 9-10.) Taiteella voidaan tuoda myös uusi tulokulma ongel-

miin menemällä niistä “hiukan ohi”, ja viedä näin huomio positiivisiin asioihin. 

Vaikka ongelmien ja ristiriitojen käsittely on turvallista taidelähtöisessä työskente-

lyssä, ei ongelmien käsittely ole itsetarkoituksellista. (Rantala 2011, 26.) 
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Taide voi toimia voiman ja energian antajana arjessa; elämykset, jotka syntyvät tai-

teesta ja kulttuurista, voivat olla keino arjesta irrottautumiseen. Taiteella on oma it-

seisarvonsa, jonka lisäksi sillä on välineellistä ja soveltavaa arvoa pyrkiessä joko tai-

teellisiin tai hyvinvointiin liittyviin yhteisöllisiin tai henkilökohtaisiin tavoitteisiin. 

(Hyyppä & Liikanen 2005, 104, 110.) 

 

Taiteellinen prosessi on Boalen mukaan silloin terapeuttinen, kun se antaa tekijälle 

mahdollisuuden liikkua ajassa ja paikassa, ja kun se mahdollistaa turvallisessa ympä-

ristössä omien ideoiden ja päätösten tekemisen. Taiteellinen toiminta tuottaa mahdolli-

suuden tehdä valintoja. Boalen mukaan esimerkiksi draaman kontekstissa protagonisti, 

eli tarinan päähenkilö (asiakas), tulee harjoituksen aikana oman elämänsä subjektiksi, 

joka on tietoinen omasta toiminnastaan erilaisissa tilanteissa. Yleensä arjessa ihmiset 

ovat suhteessa toisiin ihmisiin, mutta näyttämöllä tulevat he tietoisiksi omasta itses-

tään voimakkaammin. Arjessa näemme tilanteen, mutta näyttämöllä näemme sekä it-

semme että tilanteen, jossa olemme. (Boal 1995, 25 - 26.) 

 

5.1 Taidelähtöiset menetelmät ja ikääntyneet 

 

Ikäihmisen on mahdollista osallistua ja hyödyntää voimavarojaan luovien menetel-

mien kautta. Taide- ja kulttuuritoiminta on tärkeää osana iäkkään henkilön tarpeita; 

elämyksenä, merkityksenä sekä taidenautintona. Taide- ja kulttuuritoiminta vahvista-

vat hyvän elämän kokemuksia ja hyvänä koettua terveyttä. Myös kulttuuritoiminnan 

kautta syntyneet verkostot lisäävät yhteisöllisyyttä, jolla on vahva positiivinen vaiku-

tus elämänhallinnan tunteeseen. (Matilainen 2011, 63.)  

 

Ryhmätoiminta antaa ikäihmisille mahdollisuuden tärkeäksi kokemaansa vertaistu-

keen. Saman ikäisillä voi olla keskenään samanlaisia kokemuksia, minkä vuoksi hei-

dän on mahdollista ymmärtää ja näin tukea toisiaan. (Hohenthal-Antin 2006, 44 - 45, 

47.) 

 

Taidetoiminta sekä kaikenlainen luova toiminta tarjoavat arvostusta, osallisuutta sekä 

lisää elämänlaatua. Ikäihmisten ei tule olla vain kulttuuripalvelujen käyttäjiä, vaan 

myös niiden tuottajia. Taidetoiminta voi toimia kuntouttavana ja ennaltaehkäisevänä 

toimintana, sillä yhteisöön liityttäessä taide ehkäisee syrjäytymistä. (Hohenthal-Antin 

2006, 15.) 
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Kulttuurissamme on yleinen käsitys, jonka mukaan luovuus kuuluu ainoastaan lahjak-

kaille ihmisille. Oma luovuus tukahdutetaan itsekritiikillä, muiden arvostelun pelolla 

ja psykologisilla tulkinnoilla lopputuloksesta ja sen arvosta. Kaikilla on kuitenkin 

kyky ja lupa olla luova. (Tammi 2011, 50 - 51.) 

 

Ihmisen irtautuessa arkisesta ympäristöstään ja katsellessaan maailmaa uusin silmin, 

uteliaasti ja ihmetellen, pääsee hän samalla kosketuksiin luovuutensa kanssa. Taidetoi-

minnan ohjaajan tehtävänä onkin toimia jokaisessa ihmisessä piilevän luovuuden he-

rättelijänä. Ohjaaja houkuttelee ikäihmiset mukaan toimintaan, ottaa heidät tosissaan 

ja uskoo heihin. Kannustus, huumori ja läsnäolo ovat ohjaajan avaimet ryhmäläisten 

motivaation tukemiseen. On tärkeää kiinnittää myös huomiota siihen, että toimintaym-

päristö on turvallinen, avoin ja rohkaiseva. Myös taide itsessään luo avoimuutta. Taide 

rikastuttaa henkisesti sekä tuo hyvää oloa. Se voi myös yhdistää ihmisiä houkutellen 

esiin elämänenergiaa ja leikkimieltä. (Hohenthal-Antin 2006, 44 - 45, 61 - 62.) 

 

Taide- ja kulttuuritoiminnan ohjaajalla ikääntyneiden parissa on oltava yleistä ohjaus-

osaamista sekä taidetta ja ikääntyneitä koskevaa substanssiosaamista. Työn on oltava 

tavoitteellista ja voimaantumiseen tähtäävää. Ikääntyneistä suurin osa on tottunut 

opettajajohtoiseen toimintaan, ja siksi ohjaustilanteessa on erityisen tärkeää kannustaa 

ikääntyneitä omien näkemysten, voimavarojen ja tavoitteiden kautta toimimiseen. On 

myös olennaista, että taidetoiminnan teemat ja työtavat valitaan sen mukaisesti, mikä 

on itse ikääntyneille merkityksellistä. Ratkaisu- ja voimavarakeskeiselle työotteelle 

ominaista on not-knowing-position, eli ei-tietämisen tila, jossa asiantuntija toimii ryh-

mäläisten kumppanina sen sijaan, että valitsisi auktoriteettisen ohjaajan roolin. Ikään-

tyneen kometentiksi tuntemisen kokemus syntyy kumppanuuden kautta; yhdessä ra-

kentamisesta, dialogisuudesta ja vastavuoroisuudesta. (Lundahl, Hakonen, Suomi 

2007, 264 - 265.) 

 

Ratkaisu- ja voimavarakeskeiselle mallille ominainen not-knowing-position on oh-

jauksellinen ote, jolla voidaan lähestyä konkreettisesti Hohenthal-Antinin tuomaa aja-

tusta ikääntyneestä kulttuurin tuottajana pelkkänä kulttuurin vastaanottajana toimimi-

sen sijasta. Myös sosiokulttuurisen innostamisen ajatus kulttuurisesta demokratiasta 

nivoutuu samojen teemojen ympärille, jossa ihminen nähdään kulttuurin kehittäjänä, 
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joka voi luoda itse uusia toimintatapoja omien tiedostettujen ja käyttöön otettujen ky-

kyjen ja mahdollisuuksien kautta. 

 

5.2 Taidelähtöiset menetelmät ja empowerment 

 

Taiteen kautta ihminen voi kokea osallisuutta ja voimaantumista yhteiskunnallisella, 

yhteisöllisellä ja yksilöllisellä tasolla, jonka vuoksi taide linkittyy läheisesti empower-

ment-käsitteeseen. Empowerment on tullut osaksi sosiaalityötä voimavarakeskeisen 

ajattelun myötä ja tämän vuoksi taide on hyödynnettävissä oleva työmenetelmä myös 

sosiaalialan kentällä. (Lundahl, Hakonen, Suomi 2007, 257.) Vänskän ja muiden 

(2011, 77 - 78) mukaan voimaantumisella tarkoitetaan sekä yhteiskunnallista osalli-

suutta että henkilökohtaista voiman tunnetta. He näkevät voimaantumisen minäpysty-

vyytenä ja itsereflektiivisenä asenteena elämää kohtaan (Mts. 77 - 78.) 

 

Hokkasen (2009, 318) mukaan Adamsin voimaantumisteoria kohdentuu kahteen viite-

kehykseen; yksilölliseen ja yhteiskunnalliseen. Yhteiskunnallisessa viitekehyksessä 

olennaista ei ole kaikkien ryhmän jäsenten voimaantuminen, vaan tärkeää on yleinen 

yhteiskunnallisen aseman parantaminen. Yksilökeskeinen kohdentuminen taas keskit-

tyy ensisijaisesti yksilön sisäiseen elämänhallintaan, kompetenssiin ja vahvuuksiin. 

Koettu elämänlaadun muutos on keskiössä yhteiskunnallisen aseman ja elinolosuhtei-

siin liittyvien kytkentöjen sijasta. Yksilökohtainen kohdennus saattaa tosin laajentua 

suhteessa lähiyhteisöön ja vertaisryhmiin. Vertaisryhmässä yksilössä tapahtuu par-

haimmillaan tietoisuuden ja toimijuuden uudelleen määrittelyä. Pienryhmät ovatkin 

näiden kahden kohdennuksen rajapinnalla. (Hokkanen 2009, 318 - 319.) 

 

Hakosen (2008, 141) mukaan toiminta antaa yksilölle osaamisen ja pätevyyden koke-

muksia, sekä vahvistaa identiteettiä ja itseymmärrystä, mistä seuraa henkilökohtaista 

kasvua ja kehitystä. Taide- ja kulttuuritoiminta aktivoi myös tunteita ja vuorovaiku-

tusta, sekä antaa mahdollisuuden kokemusten jakamiseen. Tätä kautta sosiaaliset ver-

kostot vahvistuvat ja tapahtuu myös kiinnittymistä yhteisöön. (Mts. 141.) 

 

Yhteiskunnallinen taso ikääntyneiden taidelähtöisessä toiminnassa on potentiaalisesti 

suuri. Ikääntyneet voidaan Hakosen (2008, 141) mukaan nähdä kulttuurisena toimi-

jana sekä voimavarana muulle yhteiskunnalle; nuorempien sukupolvien on mahdol-
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lista ikääntyneiden kulttuurin kautta ammentaa pidempään eläneiden elämänasiantun-

tijuudesta kumpuavaa viisautta. Hohenthal-Antinin (2006, 124 - 125) mukaan ikäänty-

neen tunne riippuvuudesta ja hyödyttömyydestä voi vähentyä ja tilalle syntyä uusia ar-

vokkuuden kokemuksia, kun hänellä on mahdollisuus antaa yhteisölle jotain kulttuu-

rillisesti rikastuttavaa. Kokosimme alla olevaan kuvioon (kuvio 2) taidetoiminnan voi-

mauttavia vaikutuksia mukaillen Hakosen sekä Hohenthal-Antinin teorioiden pohjalta. 

        

 
Kuvio 2. Taidetoiminnan voimauttavat vaikutukset 

 

Sosiokulttuurisen innostamisen teoriasta kirjoittanut Kurki (2007, 58 - 59) näkee on-

gelmallisena voimaantumiskeskustelun jakautumisen tiukasti kahteen linjaukseen, yk-

silölliseen ja kollektiiviseen. Hänen mielestään empowerment-käsitettä käytettäessä 

olisi hyvä suhtautua sosiokulttuurisen innostamisen teorian mukaisesti ihmisiin ainut-

laatuisina persoonina, jotka tulevat täydeksi vasta ollessaan osa muista arvokkaista 

persoonista muodostuvaa yhteisöä. Toisaalta herää kysymys, onko voimaantumisteori-

oiden kahtiajakoisuus pelkkä tapa eritellä sen eri merkityksiä; käytännössä toiminnan 
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merkitykset kietoutuvat toisiinsa teorioiden jähmeästä esitystavasta huolimatta. Tar-

kastellessa Hakosen ja Hohenthal-Antinin luettelemia merkityksiä taidelähtöiselle toi-

minnalle, vaikuttaisi se voimaantumisen työkalulta, joka nivoo yksilöä, yhteisöä ja yh-

teiskuntaa yhteen. 

 

6 Toteutus 

 

Keväällä 2014 teimme yhteistyösopimuksen Seniorinuotan kanssa koskien opinnäyte-

työtämme, jolloin myös suunnitelmat tulevasta ryhmätoiminnasta lähtivät käyntiin. 

Valmistauduimme kesän ryhmätoimintaan lukemalla ja kirjoittamalla auki teoreettista 

viitekehystä, josta tulisi ryhmätoimintamme perusta. Saimme tutkimusluvan elokuussa 

2014 Jyvässeudun Hoivapalveluiden kehittämispäälliköltä. 

 

Ensimmäinen käytännön askel kohti ryhmätoiminnan aloittamista oli kirjoittaa esitte-

lykirje Syys-ryhmästä Seniorinuotan asiakkaille menevään lehteen (liite 1). Esittely-

kirjeessä kerroimme, että kyseessä on opinnäytetyöhön liittyvä ryhmä, jossa tullaan 

käyttämään luovia ja toiminnallisia menetelmiä. Lisäksi kerroimme yleistietoja alka-

vasta ryhmästä. Ryhmäläisten maksimilukumääräksi asetimme kuusi henkilöä, sillä 

ajattelimme määrän olevan toimiva ryhmän vuorovaikutuksen kannalta; näin pys-

tyimme varmistamaan, että jokainen ryhmäläinen saisi henkilökohtaista huomiota 

meiltä ohjaajilta ja tulisi varmasti kuulluksi. 

 

Ryhmä oli suljettu ryhmä ja toivoimme, että ryhmäläiset ilmoittautuessaan sitoutuisi-

vat toimintaan kaikkien kahdeksan tapaamiskerran ajaksi. Päätimme pitää ryhmän sul-

jettuna, koska halusimme tutkia ryhmäläisten henkilökohtaisia voimaantumiskoke-

muksia ja saada tietoa aiheesta samoilta ihmisiltä koko ryhmätoiminnan ajan. Ajatte-

limme myös turvallisuuden, luottamuksen ja avoimuuden ilmapiirin syntyvän helpom-

min ryhmän ollessa suljettu. Seniorinuotan työntekijät käyttivät ammatillista harkin-

taansa valitessaan ryhmään sopivia ja siitä mahdollisesti eniten hyötyviä henkilöitä. 

Lopulta ryhmätoimintaan lähti mukaan neljä yli 60-vuotiasta naista. 
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6.1 Ryhmätoiminnan suunnittelu 

 

Ennen ensimmäistä ryhmätapaamista olimme suunnitelleet vain ensimmäisen tapaa-

misen sisällön. Emme valmistelleet ennen ryhmäläisten kohtaamista valmista ohjel-

mapakettia seuraavalle kahdelle kuukaudelle, sillä halusimme suunnitella ryhmätoi-

minnan sisällön ratkaisu- ja voimavarakeskeisen työotteen sekä sosiokulttuurisen in-

nostamisen käytäntöjen mukaisesti yhdessä ryhmäläisten kanssa niin, että he itse sai-

vat vaikuttaa aktiviteetteihin ja niiden painotuksiin toiminnassa omien mielenkiinnon 

kohteidensa mukaisesti. 

 

Aloitimme ensimmäisen kerran ryhmätoiminnan esittäytymällä ryhmänohjaajiksi, 

jonka jälkeen siirryimme ryhmää aktivoivaan esittelykierrokseen, jotta ryhmäytymis-

prosessi lähtisi käyntiin mahdollisimman pian. Olimme suunnitelleet muutamia ryh-

mäytymistä palvelevia harjoitteita ohjattavaksemme. Halusimme panostaa alusta asti 

positiivisen ilmapiirin luomiseen ja kannustimme ihmisiä keskustelemaan toistensa 

kanssa. Keskustelua syntyi luontevasti, eikä puheenvuoroja tarvinnut jakaa; ryhmäläi-

set olivat aktiivisia ja antoivat tilaa kuuntelemalla toisiaan. Vasta varmistettuamme, 

että ryhmäläisten välille oli muodostunut keskusteluyhteys, siirryimme kertomaan 

opinnäytetyöstä ja sen tavoitteista keskustellen aiheesta yhdessä. Käytimme myös ai-

kaa ryhmäläisten odotusten kuulemiseen ja yhteiseen toiminnan suunnitteluun. Ryh-

mäläiset valitsivat itseään kiinnostaviksi taideaktiviteeteiksi maalaamisen, runojen lu-

kemisen ja kirjoittamisen, askartelun, käsityöt sekä musiikin ja draaman ryhmäkerto-

jen mausteena. 

 

Keskustellessamme ryhmäläisten kanssa ryhmään liittyvistä odotuksista, tärkeim-

mäksi asiaksi toiminnassa nousi ryhmän myötä syntyvä uusi sosiaalinen ympäristö; 

uudet ihmiset ja uudet ajatukset. Taidetoiminnan voi nähdä myös kiinnostavana kes-

kustelun virittäjänä, ja mukavana tekemisenä keskustelujen lomassa. Odotuksissa 

nousi esiin myös halu kokeilla uusia asioita ja löytää kiinnostavaa tekemistä arkeen. 

 

Toisella tapaamiskerralla jaoimme ryhmälle aikataulun. Olimme otsikoineet tapaamis-

kerrat niihin liittyvien teemojen mukaisesti ja kertoneet lyhyesti menetelmistä. Vii-

meisille neljälle ryhmätapaamiselle jätimme jouston ja suunnittelun varaa ajatellen, 

että kokeiltuamme ensimmäisillä kerroilla useita taidelähtöisiä menetelmiä, pystyi-
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simme viimeisillä kerroilla keskittymään niihin, joihin ryhmäläiset itse kokivat mie-

lekkäimmiksi syventyä. 

 

Toiminnan suunnittelussa teimme tietoisen valinnan ratkaisu- ja voimavarakeskeisen 

ohjauksen teorian mukaisesti, että aktiviteeteilla sekä ohjauksellisella otteellamme 

pyrkisimme ohjaamaan ryhmäläisten huomion asioihin, jotka ovat heidän elämässään 

toimivia ja hyvin. Tämä oli tarkoituksenmukaista tavoitteemme kannalta, joka oli tu-

kea asiakkaita määrittelemään itsensä ensisijaisesti muiden asioiden, kuin elämässään 

esiintyvien haasteiden kautta. 

 

6.2 Ryhmätapaamiset 

 

Ryhmätapaamisilla ei ollut yksittäisiä tavoitteita, vaan koko ryhmätoiminnan ja tapaa-

misten ohjelman taustalla oli ajatus voimaantumisprosessin käynnistämisestä ja omien 

voimavarojen tunnistamisesta. Ryhmätapaamisten tarkoituksena oli myös vastata ryh-

mäläisten odotuksiin ja intresseihin niin, että omistajuus toimintaa kohtaan kasvaisi 

ryhmäkertojen edetessä. Alla olevaan taulukkoon (taulukko 1) on koostettu kaikkien 

kahdeksan ryhmätapaamisen sisällöt lyhyesti. 

 

Taulukko 1. Ryhmätapaamiset 

1. tapaaminen 21.8. Aloitus     

-Tutustumista 
-Oman voimavaran valinta vahvuuskorteista 
-Keskustelua opinnäytetyöstä 
-Alkukysely 
-Toiminnan yhteistä suunnittelua 
-Aarrekartta-kirjekuoren askartelu 

2. tapaaminen 28.8. Maalaus 

-Aarrekartta-kirjekuoren viimeistely 
-Ensimmäisen kauneimman asian jakaminen kahvittelun lomassa 
-Puu-maalauksen luonnostelu 
-Syys-maalaus: syksyn ikkuna 

3. tapaaminen 4.9. Runot 

-Pantomiimin omainen kuulumiskerros 
-Kaunein asia ja kahvit 
-Ryhmäläisten tuomien runojen lukemista ja jakamista yhdessä 
-Runon kirjoittamiseen liittyviä harjoituksia 
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4. tapaaminen 11.9. Käsityöt 

-Kaunein asia ja kahvit 
-Neulahuovutusta 
-Neulegraffitin suunnittelu ja tekemisen aloittaminen 
-Jukeboksi 

5. tapaaminen 18.9. Ulkoilu 

-Kaunein asia ja termarikahvit läheisessä puistossa 
-Aistihavainto-kävely puistossa ja havainnoista kirjoittaminen 
-Inspiraatiokävelyretki lähikorttelissa 
-Neulegraffitin suunnittelua 

6. tapaaminen 25.9. Askartelu 

-Kaunein asia ja kahvit 
-Ovikranssin askartelua 
-Puu-maalauksen työstäminen eteenpäin 
-Neulegraffitin suunnittelua ja palojen kokoamista. 

7. tapaaminen 2.10. Näyttelyn pystytys 

-Kaunein asia ja kahvit 
-Puun koristelu, viimeistely ja asettaminen näytteille 
-Neulegraffitin suunnittelua 

8. tapaaminen 9.10. Lopetus 

-Neulegraffitin kokoaminen 
-Näyttelyn viimeistely 
-Kahvittelu 
-Oman voimavaran valinta vahvuuskorteista sekä voimavarojen valinta muille ryhmäläisille 
-Ryhmähaastattelu toiminnasta 
-Loppukysely 

 

Ensimmäisellä tapaamisella tutustumisen ja opinnäytetyöstä keskustelemisen jälkeen 

siirryimme voimavaraharjoitukseen, jossa jokainen sai valita vahvuuskorteista itsel-

leen sopivimman ja jakaa tämän muille. Toteutimme myös alkukyselyn, jonka lisäksi 

ehdimme aloittaa askartelun, jossa jokainen ryhmäläinen pääsi työstämään omaa 

suurta kirjekuorta, jonne tulevilla ryhmätapaamisilla tehdyt materiaalit saisi talteen. 

 

Toisella tapaamisella jatkoimme kirjekuoren työstöä niin, että jokainen sai lehdistä 

leikaten luoda oman aarrekarttansa kuoren kanteen. Aarrekartta ™ on työkalu, joka 

auttaa tiedostamaan sekä toteuttamaan unelmiaan ja päämääriään tehden yksilön avoi-

memmaksi ratkaisujen löytämiselle sekä rohkeammaksi toteuttamaan niitä (Aarre-

kartta - luo unelmasi todeksi n.d). Toisen kerran teemana oli myös maalaus ja ryhmä-

läiset pääsivät työstämään vesiväreillä omaa syksyn ikkunaansa. 
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Huomion ohjaamiseksi hyviin asioihin ryhmäläisten omassa arjessa loimme kaikissa 

ryhmäntapaamisissa kulkevan kotitehtäväharjoituksen, jossa viikon aikana ryhmäläi-

set havainnoivat omaa elämäänsä sekä ympäristöään miettien sieltä kauneimman 

asian, jonka he kertovat jokaisen ryhmäkerran alkupiirissä muille. Kaikki havainnot 

kirjoitettiin ylös. Kauneimpien asioiden havainnoinnista kehittyi jo toisella tapaami-

sella ajatus koostaa kauneimmista asioista puu, jonka lehtiin kirjoitettaisiin viikkojen 

aikana kertyneitä havaintoja sekä ryhmäläisille tärkeitä runoja.  

 

Kolmannella tapaamisella teemana oli runous. Jokainen ryhmäläinen oli tuonut muka-

naan itselleen tärkeitä tekstejä, joita luettiin yhdessä. Ohjeistimme myös erilaisia kir-

joitustekniikoita (tajunnanvirtakirjoitus, kuvailu- ja vertauskuvaharjoitukset), joita 

ryhmäläiset pääsivät kokeilemaan. Toteutimme kuulumiskierroksen alussa pantomii-

mileikillä. 

 

Neljännen tapaamisen teemana oli käsityöt ja kokeilimme neulahuovutusta yhdessä. 

Myös ajatus neulegraffitista lähti muotoutumaan, ja ryhmäläiset aloittivat siihen tule-

vien tilkkujen neulomisen ja virkkaamisen. Olimme pystyttäneet kannettavan tietoko-

neen ja kaiuttimet jukeboksiksi, josta kuuntelimme ryhmäläisten valitsemaa lempimu-

siikkia käsitöiden teon yhteydessä.  

 

Neulegraffiti on lähivuosina syntynyt katutaiteen muoto, jossa julkisilla paikoilla ole-

viin elementteihin, kuten paloposteihin, postilaatikkoihin, polkupyöriin, autoihin, lyh-

typylväisiin tai vaikkapa siltoihin, neulotaan kiinni värikkäitä käsitöitä (Wollan 2011). 

Neulegraffititaide on levinnyt ympäri maailmaa. Englanninkielisissä maissa neulegraf-

fiteja kutsutaan myös nimellä “Grandma graffiti” eli isoäitigraffiti. (Mts.)  

 

Keskustellessamme alkutapaamisella taidemuodoista ja ryhmän sisällöistä, ja kysyes-

sämme ryhmäläisiltä onko heillä intoa käsitöiden tekoa kohtaan, olivat yhtä ryhmä-

läistä lukuun ottamatta kaikki vastahakoisia käsitöitä kohtaan. Kerrottuamme tarkem-

min neulegraffiteista ja neulahuovutuksesta, ryhmäläiset kuitenkin innostuivat niistä. 

Ryhmäläisiltä tuli kommentteja kuten “No mukavahan sitä on uutta kokeilla.” ja “No 

kyllähän sitä nyt patalappuja virkata ja neuloa osataan.”. Aloitettuamme 4. tapaami-

sella graffitin suunnittelun ja tekemisen, kulki graffiti tiiviisti mukana ryhmän arjessa. 

Ryhmäläiset neuloivat ja virkkasivat graffitia innostuneen omatoimisesti myös vapaa-
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ajallaan ja toivat ryhmäkertojen alkuun tekemiään tilkkuja ja koristeita. 

  

Viides tapaaminen painottui ulkoiluun, jolloin suuntasimme läheiseen puistoon ottaen 

ryhmän arkeen tärkeänä osana kuuluvat iltapäiväkahvit termospullossa mukaan. Oh-

jeistimme aistihavainnointiharjoituksen, jonka pohjalta jokainen sai kirjoittaa havain-

tojensa pohjalta tekstin. Teimme myös kävelyretken lähiympäristössä ja kävimme et-

simässä inspiraatiota Toivolan vanhalla pihalla, jossa eräs ryhmäläisistä oli nähnyt 

neulegraffiteja. Retkestä kumpusi paljon ideoita ja intoa myös oman neulegraffitin te-

koon. Kävelyretken aikana ryhmäläiset alkoivat kerätä syksyn lehtiä kuivatettaviksi 

Kaunein asia- puuta varten. 

 

Kuudennella tapaamisella ohjeistimme ovikranssin teon luonnon oksista. Maalasimme 

pulloväreillä (valmisväreillä) yhteisen taideteoksemme, kauniiden asioiden puun run-

gon, sekä suunnittelimme neulegraffitia ryhmäläisten kotona työstämistä tilkuista. Ky-

syimme ryhmäläisiltä, onko heillä jokin sanoma tai yhteiskunnallinen kannanotto, 

jonka he haluaisivat yhdistää neulegraffitiin viestiksi ohikulkijoille. Pohtimisen ja ide-

oinnin jälkeen ryhmäläiset päätyivät ajatukseen puuvillakankaalle kirjotusta tekstistä 

“Ikä on vain numeroita”. Yksi ryhmäläisistä ilmoittautui halukkaaksi kirjailemaan 

tekstin kankaalle kotonaan. 

 

Seitsemännellä tapaamisella neulegraffitin lopullinen muoto alkoi hahmottua ja tilk-

kuja alettiin yhdistellä. Neulegraffitiin alun perin suunniteltu ja kirjottu tekstikangas 

päätettiin kehystää tauluksi, ja liittää osaksi sisätiloihin tulevaa näyttelyä. Kaunein 

asia -puu alkoi valmistua ja se päätettiin pystyttää Seniorinuotan tiloihin tulevaan ryh-

män näyttelyyn, joka oli juuri ennen Vanhusten viikon alkua. Puuta työstettiin eteen-

päin liimaten runkoon ulkoa kerättyjä luonnon lehtiä sekä paperista askarreltuja lehtiä, 

joihin oli kirjoitettu ryhmäläisten havaintoja ja heille tärkeitä runoja (kuviot 3 ja 4). 

Puussa yhdistyivät monet ryhmässä kokeillut menetelmät; maalaus, askartelu, runojen 

kirjoitus sekä ulkoiluun painottuneesta tapaamisesta saatu anti. Jokainen ryhmäläinen 

oli mukana työstämässä puuta. Ryhmästä nousi pari henkilöä, jotka olivat erityisen ak-

tiivisia ideoijia ja materiaalin tuottajia. 

 



28 
 

 
Kuvio 3. Kauneimpien asioiden puu 1 

 

 

Kuvio 4. Kauneimpien asioiden puu 2 

 

Kahdeksannella ja viimeisellä tapaamisella neulegraffiti pystytettiin lähiympäristöön 

(kuvio 6) ja näyttelyä viimeisteltiin. Näyttelyyn tuli puun lisäksi myös kuudennella ta-

paamisella tehtyjä ja kotona viimeisteltyjä kransseja sekä kirjottu tekstitaulu (kuvio 

5). Kahvittelun jälkeen jokainen sai valita itselleen osuvimman voimavaran vahvuus-
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korteista, jota ei kuitenkaan vielä kertottu muille. Tämän jälkeen muut ryhmäläiset va-

litsivat yhdelle kerrallaan heidän mielestään tätä henkilöä kuvaavimman voimavaran, 

jonka jälkeen omista ja toisten valinnoista keskusteltiin. Mielenkiintoista oli, että muut 

ryhmäläiset kolmessa tapauksessa neljästä valitsivat voimavarakorttien joukosta sa-

man ominaisuuden, jonka tämä oli itse itselleen mielessään valinnut. Kaikki ryhmäläi-

set valitsivat itselleen toisen voimavaran, kuin he olivat ensimmäisellä tapaamisker-

ralla valinneet. Tämän jälkeen pidimme ryhmähaastattelun, jossa pyysimme palautetta 

ryhmätoiminnasta. Tapaamisen lopuksi oli loppukysely. Jokainen ryhmäläinen otti 

mukaansa ryhmätapaamisilla kertyneet materiaalit ja tuotokset ensimmäisellä kerralla 

tekemissään kirjekuorissa, jonne olimme sujauttaneet askartelemamme runokortit 

muistuttamaan jokaista ryhmäläistä heidän omista vahvuuksistaan. 

 

 
Kuvio 5. Ikä on vain numeroita 
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Kuvio 6. Neulegraffiti 

 

Saimme ryhmäläiset innostumaan menetelmistä käytännössä olemalla itse innostu-

neita ja motivoituneita toimintaan. Huomasimme kuitenkin lähes jokaisella tapaami-

sella ryhmäläisillä olevan epävarmuutta omista kyvyistään ja osaamisestaan, jonka 

vuoksi ohjaajina pyrimme kannustamaan ryhmäläisiä kokeilemaan ja tekemään rohke-

asti. Muistutimme heitä yhä uudestaan siitä, ettei luovassa ja taidelähtöisessä toimin-

nassa ole oikeaa tai väärää tapaa tehdä asioita. Jo ensimmäisellä tapaamiskerralla eräs 

ryhmäläisistä toi esille, että on huomannut lapsilla olevan kyvyn ilmaista itseään kuva-

taiteellisesti vailla häpeää ja vähättelyä, mutta kyky hukkuu aikuistuessa jonnekin 

matkan varrelle. Tartuimme tähän ja käytimme kirjailija Julia Cameronin (1992, 37 - 

38) vertauskuvaa pään sisäisestä tarkastajasta, joka sanoo kaikkea uutta vääräksi, vaa-

ralliseksi ja surkeaksi - ja toisaalta jokaisessa ihmisessä olevasta luovasta puolesta, 

joka on kuin lapsi; vallaton ja uskalias kokeilemaan uusia asioita. Keskustelimme 

myös siitä, että tässä ryhmässä pyrimme siirtämään tarkastajan sivuun ja vaientamaan 

sen äänen, jotta sisäinen lapsi pääsisi valloilleen. 

 

Omien kykyjen vähättelystä huolimatta alkoi ryhmäläisten osaaminen kuoriutumaan 

tapaamisten mittaan esille. Ryhmää kohtaan tunnetun omistajuuden tunteen kasvaessa 

ryhmäläiset innostuivat kokeilemaan myös vapaa-ajallaan erilaisia askarteluun ja käsi-

töihin liittyviä menetelmiä sekä ideoimaan ja keräämään lisää materiaaleja teoksiin. 

Viimeisillä kolmella kerralla ryhmäläiset nostivat heti tapaamisen alussa pöydälle vii-

kon aikana tekemiään virkattuja kukkia, ketjuja ja patalappuja, keräämiään luonnon 
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materiaaleja ja ostamiaan askarteluvälineitä ja lankakeriä. Yksi ryhmäläisistä, jonka 

vahvuutena olivat kädentaidot, ryhtyi tapaamisten kuluessa neuvomaan ja opettamaan 

erilaisia käsityötekniikoita muille ryhmäläisille. Kyky ja into itseohjautuvaan ryhmä-

toimintaan olivat havaittavissa.  

 

Onnistumisen kokemuksia tapahtui myös muiden taidemenetelmien yhteydessä. Esi-

merkiksi ulkoilukerralla istuessamme puistossa ja keskustellessamme viikon kauneim-

mista asioista, lensi ylitsemme lintuparvi. Eräs ryhmäläisistä tästä intoutuneena ryhtyi 

kuvailemaan edeltävällä viikolla näkemäänsä kaunista näkyä, jonka toinen meistä oh-

jaajista kirjoitti vihkoon ylös: “Katselin ikkunasta kun leveäsiipiset kurjet lentelevät 

muodostelmassa taiteellisin kaartein.” Luimme tekstin hänelle ääneen ja annoimme 

positiivista palautetta havainnon kauneudesta; sehän oli kuin valmis runo! Ryhmäläi-

nen vaikutti olevan hyvillään tästä, ja kertoi saaneensa jo joskus vuosia sitten hyvää 

palautetta kirjallisista tuotoksistaan sekä kehotuksen olla vähättelemättä itseään, mutta 

hänelle on ollut aina haasteellista luottaa omiin kykyihinsä. Tämän kaltaiset hetket 

ryhmätoiminnan aikana olivat mitä otollisimpia vahvistamaan ja herättelemään ryh-

mäläisten kykyuskomuksia. 

 

Osa ryhmäläisistä toi tapaamisten edetessä esille halunsa jatkaa ryhmätoimintaa, joka 

voisi painottua käsitöihin tai kirjallisuuteen ryhmän loppumisen jälkeen. Toiveena oli, 

että ryhmä olisi kaikille avoin ja sen toimintaan ei tarvitsisi sitoutua niin tiiviisti, vaan 

paikalle voisi tulla omien aikataulujen puitteissa. Kaikki ryhmäläiset olivat innoissaan 

tämän kaltaisesta toiminnasta. Toimme esille ryhmäläisille, että heidän halutessaan tä-

män tyyppistä toimintaa on vastaisuudessa mahdollista toteuttaa itseohjautuvasti Se-

niorinuotan tiloissa, sillä Seniorinuotan työntekijät olivat jo aikaisemmin sanoneet ole-

vansa valmiita tukemaan ryhmästä viriävää jatkotoimintaa tarjoamalla heille tilan ja 

kahvitukset. Olimme itse myös valmiita tukemaan ryhmää sen omaehtoisessa jatkumi-

sessa. Keskustelimme asiasta yhdessä viimeisellä tapaamisella ja kerroimme, mitä 

ryhmän omaehtoinen jatkuminen käytännössä tarkoittaisi. Arkeen liittyvät menot, vel-

voitteet ja haasteet kuitenkin tekivät jokaisen ryhmäläisen tilanteesta sellaisen, ettei 

henkilökohtaisia resursseja löytynyt tarpeeksi omaehtoisen ryhmän ylläpitämiseen ja 

pitkäjänteiseen toimintaan sitoutumiseen. Ryhmäläiset tiedostivat, että ohjaajan puut-

tuessa ryhmäläisistä joidenkin henkilöiden olisi noustava vastuuhenkilöiksi koordinoi-

maan toimintaa. Sen sijaan ryhmäläiset olivat vastaisuudessa osallistumassa innolla 

Seniorinuotan yhteydessä viikoittain pyörivään Seniorikahvila-toimintaan. 
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7 Tutkimus 

 

7.1 Tutkimusmenetelmät ja aineiston keruu 

 

Rantalan mukaan (2013, 90) taide-ja kulttuuritoiminnan vaikutusten mittaaminen on 

koettu haastavaksi, sillä sen vaikutukset saattavat tulla esille vasta pitkien aikojen ku-

luessa, sekä sen syy-seuraus-suhteet käyttäytyvät hyvin ennalta-arvaamattomasti. Yli-

päätänsä taide- ja kulttuuritoiminnan prosessille ominaista ovat sen kokemuksellisuus, 

dynaamisuus, elämyksellisyys ja tulkinnallisuus (Mts. 90). Alun perin tutkimukses-

samme oli tarkoitus arvioida taidelähtöisen ryhmätoiminnan vaikuttavuutta voimaan-

tumisen kokemuksiin. Opinnäytetyön edetessä tulimme kuitenkin toisiin ajatuksiin ha-

vahtuessamme vaikuttavuuden arvioimisen vaikeuteen; kuinka pystyisimme arvioi-

maan, että juuri tämä taidetoiminta on vaikuttanut asiakkaan ajatteluun ja arkeen, eikä 

esimerkiksi jokin siviilielämässä tapahtunut elämänmuutos? Tämän vuoksi päätimme 

toiminnan vaikuttavuuden tutkimisen sijasta tutkia ryhmätoiminnan aikana tapahtu-

neita muutoksia.  

 

Tutkimuskysymykseksi muotoutui “Millaisia muutoksia tapahtuu asiakkaiden voi-

maantumiskokemusten sanallistamisessa ryhmätoiminnan aikana?”. Tämän ratkaisun 

tehdessämme tutkimus pysyi myös uskollisempana kulttuuri- ja taidetoiminnan koke-

mukselliselle ominaislaadulle. Pyrimme selvittämään millaisia muutoksia asiakkaiden 

itsemäärittelyssä ja kokemuksessa oman elämän subjektina tapahtuu. Lisäksi tarkaste-

limme millaisia uusia voimavaroja ja kykyjä sekä merkityksellisyyden ja mielekkyy-

den kokemuksia ryhmäläiset oppivat toiminnan aikana tunnistamaan.  

 

Opinnäytetyömme on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, jolle ominaista on koh-

teen tutkiminen mahdollisimman kokonaisvaltaisesti luonnollisessa tilanteessa. Laa-

dullisessa tutkimuksessa ihmisiä käytetään tiedon keräämisessä, toteutus on joustava 

ja suunnitelmat voivat olla muuttuvia. Tärkeää laadullisessa tutkimuksessa on, että tut-

kittavien ääni tulee kuuluviin. Tämän vuoksi aineiston koko voi olla pienikin. Tapauk-

sia käsitellään ainutlaatuisina, jolloin tutkimuksen tekijä ei määrää sitä, mikä on tär-

keää, vaan tärkeät asiat nousevat aineistosta. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2007, 160.) 
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Aineistonkeruumenetelmänämme käytimme puolistrukturoituja alku- ja loppuky-

selyitä (Liite1) ja aktiivisen osallistuvan havainnoinnin pohjalta tehtyjä päiväkirjamer-

kintöjä. Täydentävänä aineistona käytimme viimeisellä tapaamiskerralla tehtyä ryh-

mähaastattelua ryhmätoiminnan arviointia varten. Aineistonkeruu tapahtui ohjaamalla 

Seniorinuotan asiakkaista koostuvaa ryhmää kahdeksan tapaamiskerran ajan aikavä-

lillä 21.8. - 9.10.2014. Jokaisen tapaamisen kesto oli kaksi tuntia. Kyseessä oli lyhyt 

pitkittäistutkimus, sillä aineistoa kerättiin samoilta vastaajilta useammin kuin yhden 

kerran (Aaltola & Valli 2007, 126). 

 

Puolistrukturoitu haastattelu on lomakekysely, jossa kysymykset ovat ennalta määri-

teltyjä, mutta kysymyksistä puuttuu valmiiksi määritellyt vastausvaihtoehdot. Kysy-

mysten asettelu on tutkimuksessa avoin. (Kananen 2008, 73.) Avoimet kysymykset 

antavat vastaajalle vapauden kertoa, mitä heidän mielessään todella liikkuu, kun taas 

monivalinnat kahlitsevat valmiisiin vaihtoehtoihin (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 

2009, 201). 

 

Toteutimme puolistrukturoidun lomakekyselyn antamalla kyselyn ryhmäläisten täytet-

täviksi ensimmäisellä ja viimeisellä tapaamiskerralla. Alku- ja loppukyselyjen teemat 

olivat samat, ja tarkoituksenamme oli verrata vastauksissa tapahtuneita sisältö- ja laa-

tueroja. Myös kysymykset olivat samat kuudetta kysymystä lukuun ottamatta; alkuky-

selylomakkeessa kysyttiin odotuksia ryhmätoiminnalle ja loppukyselylomakkeessa 

kysyttiin, olivatko odotukset toteutuneet ja mitä ryhmätoiminta oli heille antanut. 

 

Toteutimme aineiston keruun niin, että vastauslomakkeissa vastaajat pysyivät meille 

anonyymeina, mutta pystyimme silti vertaamaan saman henkilön yksilöllisiä alku- ja 

loppulomakkeiden välillä ilmenneitä muutoksia. Toteutimme tämän niin, että vastattu-

aan alkukyselyyn laittoivat he vastauksen omalla nimellä varustettuun kirjekuoreen, 

jonka jälkeen he sulkivat ne itse. Viimeisellä kerralla vastattuaan loppukyselyyn ryh-

mäläiset saivat avata suljetun kirjekuorensa ja verrata alku- ja loppukyselyn vastauslo-

makkeita toisiinsa, jonka jälkeen he nitoivat ne toisiinsa kiinni ja palauttivat meille ni-

mettöminä. Kaikki neljä ryhmäläistä osallistuivat kummankin kyselylomakkeen täyt-

tämiseen, ja litteroituna vastauksista muodostui yhteensä neljäsivuinen aineisto.  

 

Käytimme opinnäytetyömme tiedonkeruumenetelmänä myös aktiivista osallistuvaa 

havainnointia. Osallistuvassa havainnoinnissa haastattelun tekijä on mukana yhteisön 
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toiminnassa; ennen havainnointia tutkija perehtyy tutkimaansa ilmiöön, ja saatuaan 

siitä yleiskuvan keskittyy hän tutkimuskysymyksen kannalta vain olennaisimpiin asi-

oihin. Jotta havainnointia voidaan käyttää tiedonkeruumenetelmänä, havainnoitavan 

ilmiön tulee olla havainnoitavissa; ulospäin näkyviä asioita on mahdollista havaita, 

tunteita ja ajatuksia sen sijaan ei. (Kananen 2008, 70 - 71.) Osallistuvaa havainnointia 

käytetään yleensä jos ilmiöstä ei tiedetä paljon ja siitä halutaan monipuolista ja yksi-

tyiskohtaista tietoa. Havainnoinnin avulla on myös mahdollista saada lisätietoa haas-

tattelun tai kyselylomakkeen lisäksi. (Grönfors 2007, 154 - 155.) 

 

Havainnoinnista muistiinpanoja tehtäessä on päätettävä etukäteen, missä ja miten 

usein muistiinpanoja tullaan tekemään. Myös se, mitä kirjataan ja missä muodossa, tu-

lee olla etukäteen päätettynä. Muistiinpanojen teon voi toteuttaa päiväkirjan omaisesti 

kirjoittaen ylös varsinaiseen vuorovaikutukseen liittyviä asioita kuin kontekstitietoja-

kin. (Grönfors 2007, 160 - 162.) Osallistuva havainnoija tekee havainnoijan roolinsa 

selväksi ryhmälle, jonka jälkeen tutkimuksellisuuden voi jättää taka-alalle ja fokus 

siirretään itse hyvien suhteiden luomiseen ryhmässä. Havainnoinnin pyrkimyksenä voi 

olla kokonaisvaltaisen kuvan saaminen tutkittavien elämästä tai se voi kohdistua rajat-

tuihin kohteisiin. Tutkijan on tärkeää pitää havaintonsa ja omat tulkintansa erillään. 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 217.) 

 

Havainnointimme oli osaltaan myös osallistavaa havainnointia, jossa tutkittavassa yh-

teisössä pyritään saamaan liikkeelle muutosprosessi, joka jatkuisi tutkimuksen jäl-

keenkin ja juurtuisi osaksi asiakkaiden elämää. Kyse on siis oppimisesta, joka mah-

dollistaa muutoksen. (Kananen 2008, 70.) Tämä linkittyy suoraan tavoitteeseemme 

herätellä taidelähtöisen ryhmätoiminnan kautta ryhmäläisiä tunnistamaan omia voima-

varojaan ja tukea heitä heidän henkilökohtaisen voimaantumisprosessin käynnistymi-

sessä. Parhaassa tapauksessa prosessi jatkuu ryhmäläisten arjessa myös ryhmän päät-

tymisen jälkeen. 

 

Opinnäytetyössämme havainnoimme ryhmäläisten itsemäärittelypuhetta; millaisten 

asioiden kautta ryhmäläiset määrittelevät itseään. Havainnoimme myös ryhmän ilma-

piiriä ja sitä, miten ryhmäläiset osallistuvat toimintaan. Havainnoimme ryhmätoimin-

taa ohjaamisen lomassa jokaisella tapaamiskerralla ja tapaamisten päätyttyä kirjoi-

timme havaintomme ylös päiväkirjanomaisesti. Kirjoittamisen jälkeen keskustelimme 
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yhdessä havainnoistamme ja kirjoitimme niistä raportin asioiden ollessa vielä tuo-

reessa muistissa. Päädyimme kuitenkin lopulta rajaamaan analysoitavaa tutkimusai-

neistoa niin, että käytimme ainoastaan alku- ja loppukyselyistä kertynyttä aineistoa, 

sillä havainnointi ei olisi tuonut kyselylomakkeiden jälkeen merkittävästi uutta tietoa. 

Sen sijaan hyödynsimme havaintojamme ryhmätoiminnan arvioinnissa. 

 

7.2 Analyysi 

 

Tutkimuksemme aineiston analyysi on teoriasidonnainen; aineiston analyysi ei perustu 

suoraan teoriaan, mutta se kytkeytyy siihen havaittavissa määrin. Käytännössä tämä 

tarkoittaa sitä, että etsimme aineistosta tehtyjen löydöksien ja niistä tehtyjen tulkinto-

jen tueksi selityksiä ja vahvistuksia teoriasta. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 

2006.) Tutkimuksemme analyysissa pyrimme kytkemään tulokset, eli alku-ja loppuky-

selyjen vastaukset, sosiokulttuurisen innostamisen, voimavara- ja ratkaisukeskeisen 

ohjauksen sekä voimaantumisen teorian pohjalle rakennettuun taidelähtöiseen ryhmä-

toimintaan.  

 

Teimme aineistolle sisällönanalyysin. Sisällönanalyysissa aineistoa tiivistetään ja siinä 

esiintyviä yhtäläisyyksiä ja eroja eritellään. Se on diskurssianalyysia muistuttava teks-

tianalyysimenetelmä, jossa tarkastelun alla oleva aineisto on tekstimuotoista. Sisäl-

lönanalyysissa pyritään tuottamaan tiivis kuvaus tuloksista sekä kytkemään tulokset 

laajempaan asiayhteyteen. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 105.) Sisällönanalyysin ensim-

mäisessä vaiheessa analyysimenetelmänämme käytimme teemoittelua ja toisessa vai-

heessa tyypittelyä. 

Koska opinnäytetyömme tavoite oli Seniorinuotan asiakkaiden yksilöllisten voimaan-

tumiskokemusten herättely, halusimme myös analyysissa keskittyä nimenomaan jo-

kaisen ryhmäläisen yksilöllisiin kokemuksiin. Aloitimme analyysin käsittelemällä jo-

kaisen ryhmäläisen vastaukset teemoitellen niitä itsenäisinä tapauksinaan ja kirjoittaen 

ryhmäläisistä kyselylomakevastausten perusteella omat tapauskuvaukset. Teemat oli-

vat itsemäärittely, arvot, ympäristöstä tulevat voimavarat, henkilökohtaiset voimavarat 

sekä subjektiuden kokemus. Teemat syntyivät kyselylomakkeiden teemojen pohjalta. 

Tarkentavassa tutkimuskysymyksessämme esiintyvät merkityksellisyyden ja mielek-

kyyden kokemukset muunsimme arvot-teemaksi. 
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Teemoittelu on laadullisen aineiston ryhmittelyä ja pilkkomista, jonka avulla päästään 

vertailemaan tiettyjä aineistossa esiintyviä aihepiirejä. Tarkoituksena on siis etsiä ai-

neistosta näkemyksiä, jotka kuvailevat tutkittavia teemoja. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

92.) Käytännössä kunkin teeman alle kootaan teemaan liittyvät kohdat tai niiden tiivis-

telmät. Vastaajien aitoja tekstisitaatteja esitellään teemojen yhteydessä. Kyse on ylei-

sellä tasolla tapahtuvasta luokittelusta ja kvantifioinnista. (Kananen 2008, 91.) Aineis-

ton pienen koon vuoksi kiinnitimme erityistä huomiota tutkimukseen osallistuneiden 

henkilöllisyyden suojaamiseen, emmekä tämän vuoksi ole liittäneet kuvauksia opin-

näytetyöhömme. Tapauskertomuksissamme analysoimme teemojen pohjalta tapahtu-

neita muutoksia yksi ryhmäläinen kerrallaan, jonka jälkeen lähdimme tyypittelemään 

tapahtuneita muutoksia. 

 

Tyypittelyssä aineistoa kuvataan teemoittelua laajemmin. Tyypittely on tyypillisten 

asioiden yhteen kokoamista saadusta informaatioaineksesta; kyseessä on aineiston tii-

vistäminen havainnollisiin tyyppeihin, joista on mahdollista tehdä myös tyyppiku-

vauksia. Tyyppikuvauksissa eri vastauksissa esiintyvät yleiset ja siten tyypilliset ele-

mentit yhdistyvät, ja vertailemalla tyyppikuvauksia voidaan nähdä tavat, joilla eri tyy-

pit eroavat toisistaan. Tyypit voidaan luoda teemoittelun avulla ja ne ovat koontien 

koonteja. Useimmiten teemat sisältyvätkin tyyppeihin. (Saaranen-Kauppinen & Puus-

niekka 2006.) 

 

Tulokset-osiossa olevaan taulukkoon (taulukko 6) olemme koostaneet tutkimukseen 

osallistuneiden ryhmäläisten vastauksissa tapahtuneet muutokset teemoittain luoden 

muutostyypit, joihin ryhmäläiset on jaettu. Muodostuneet tyypit olemme nimenneet 

positiiviseksi muutostyypiksi, muutos positiivisesta positiiviseen -tyypiksi, ei muu-

tosta -tyypiksi sekä negatiivinen muutos -tyypiksi. Valittuamme vastauksissa tapahtu-

neiden muutosten järjestämiseen niiden myönteisyyttä arvottavat tyypit (positiivinen, 

positiivisesta positiiviseen, ei muutosta, negatiivinen), nousi tarve määritellä, millä pe-

rusteella jokin muutos on positiivinen ja jokin negatiivinen. Pohjaamme tyypittelyn 

arvopohjan valitsemiemme teoreettisten viitekehysten tarjoamaan ideaaliin ihmisen 

hyvinvoinnista. 

 

Itsemäärittelypuhe on oman identiteetin ja kykyuskomusten sanallistamista. Voima-

vara- ja ratkaisukeskeisen ohjauksen teoriassa tuodaan esille, että usein asiakkaiden 
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diagnoosit ja elämän haasteet saattavat määrittää heidän koko identiteettiään. (Vänskä 

ym. 2011, 75 - 76). Kyseisen teorian mukaan kuitenkin oman identiteetin rakentami-

nen hyvien ja toimivien ominaisuuksien ja asioiden varaan mahdollistaa omien kyky-

jen ja vahvuuksien valjastamisen omien ongelmien ratkomiseen (Mts. 75 - 76). Siksi 

positiivinen muutos vastauksissa tarkoittaa tutkimuksessamme omien hyvien ominai-

suuksien ja voimavarojen kautta tapahtuvan itsemäärittelyn vahvistumista ja laajene-

mista. 

 

Koska merkityksellisyyden ja mielekkyyden kokemukset linkittyvät ihmisen arvomaa-

ilmaan, päätimme tutkia muutosta liittyen omien arvojen määrittelyssä. Arvot ovat ih-

misille tärkeitä asioita ja ajatuksia, ja jotka ohjaavat heidän elämänvalintojaan. Sosio-

kulttuurisen innostamisen teoriassa ihminen nähdään arvokkaana ja ainutlaatuisena 

persoonana, joka kasvaa täydeksi ihmiseksi ja persoonaksi yhteisössä ja ihmissuhteis-

saan (Kurki 2007, 39). Tämän vuoksi määrittelimme vastauksissa positiiviseksi muu-

tokseksi arvojen laajenemisen ihmissuhteiden ja yhteisöllisyyden vaalimiseen. Toi-

saalta jos arvopainotus olisi siirtynyt loppukyselyssä vaikkapa ihmissuhteista siihen, 

kuinka tärkeää on pitää huolta luonnosta, emme olisi tyypitelleet tapausta negatiivi-

sena muutoksena, vaan olisimme tulkinneet tämän positiivisesta positiiviseen muuttu-

vaksi vastaukseksi. 

 

Ympäristöstä tulevat voimavarat ovat elinympäristöön ja sosiaalisiin verkostoihin liit-

tyviä tekijöitä, jotka edistävät ihmisen hyvinvointia ja tuovat hänelle iloa ja jaksa-

mista. Henkilökohtaiset voimavarat taas liittyvät henkilön kykyihin, vahvuuksiin ja 

hyviin ominaisuuksiin. Jos asiakas alkaa tunnistamaan itseensä ja elämäänsä liittyviä 

voimavaroja, alkaa hänen arkensa rakentumaan hyvien ja toimivien asioiden varaan 

(Vänskä ym. 2011, 75 - 76). Hyvien asioiden tunnistaminen ja vahvistaminen antavat 

onnistumisen kokemuksia ja toiveikkuutta, ja toisaalta motivaatiota työskennellä elä-

mässä esiintyvien haasteiden kanssa. Positiivisiin muutoksiin tyypittelimme vastauk-

set, joissa esiintyy alkukyselyssä esiintyneiden vastauksien lisäksi uusia voimavaroja. 

Positiivisesta positiiviseen muutos-tyyppiin siirsimme vastaukset, joiden loppuky-

selyssä nousi esiin erilaisia voimavaroja kuin alkukyselyssä.  

 

Subjektius tarkoittaa tekijyyttä ja toimijuutta. Subjektius liittyy sosiokulttuurisen in-

nostamisen tavoitteeseen herkistää ja motivoida ryhmää kohti aidon osallistumisen ti-

laa, jossa ryhmäläiset löytävät intressejä ja kiinnittyvät johonkin toimintaan, jonka he 
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kokevat elämänsä kannalta merkitykselliseksi ja tärkeäksi (Kurki 2000, 133). Analyy-

simme tyypittelyssä tarkastelimme pystyivätkö ryhmäläiset määrittelemään itseään in-

nostavia tekemisen muotoja, oliko näitä asioita alkutilanteeseen nähden loppuky-

selyssä enemmän, ja oliko kokemus omista mahdollisuuksista toteuttaa näitä asioita 

vahvistunut ryhmätoiminnan aikana. Tämän suuntaiset muutokset määrittelimme posi-

tiivisiksi. 

 

Koska kyselylomakkeiden kuudes kysymys ei liittynyt tutkimuskysymykseemme, 

vaan toiminnan arviointiin, rajasimme sen pois analysoitavan tekstin joukosta. Sen si-

jaan analysoimme neljän vastaajan alku- ja loppukyselyssä antamista vastauksista viisi 

ensimmäistä, jotka liittyvät edellä mainittuihin tutkimuksen kohteisiin. Analysoita-

vana oli siis kaiken kaikkiaan 40 vastausta. Koska kuitenkin tarkoituksenamme oli 

verrata alku- ja lopputilanteita kullakin aihealueella tapahtuneen muutoksen löytä-

miseksi, nivoutuvat kunkin vastaajan alussa ja lopussa kutakin tutkimuksen kohdetta 

koskevat vastaukset toisiinsa. Yhteen nivoutumisen vuoksi puhumme tuloksia avates-

samme 20:tä vastauksesta.  

 

7.3 Tulokset 

 

Tutkimuksemme tulokset on havainnollistettu seuraavalla sivulla olevaan taulukkoon. 

Taulukon vasemmalla laidalla on puolistrukturoidun kyselylomakkeen teemat. Ylälai-

taan sijoitimme vastausten perusteella syntyneet neljä erilaista muutostyyppiä, joihin 

ryhmäläisten vastaukset ovat sijoittuneet. Kirjaimet A, B, C, D edustavat kutakin ryh-

mäläistä. 
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Taulukko 2. Tulokset 

 Positiivinen 

muutos 

Muutos positii-

visesta positii-

viseen 

Ei muutosta Negatiivinen 

muutos 

Itsemäärittely 

(kysymys 1) 

A,B,D C   

Arvot 

(kysymys 2) 

D C A, B  

Ympäristöstä 

tulevat voima-

varat (kysymys 

3) 

D B,C A  

Henkilökohtai-

set voimavarat 

(kysymys 4) 

 A,B,C,D   

Subjektius 

(Kysymys 5) 

C,D  A,B  

 

Positiivinen muutos- tyypille tyypillistä oli kyselylomakevastausten muuttuminen 

myönteisempään suuntaan. Erityisesti tämä positiivinen muutos korostui ryhmäläisten 

itsemäärittelyn muutoksissa, sillä kolmella neljästä vastaukset olivat kokeneet tämän-

laisen muutoksen. Itsemäärittely oli runsaampaa ja loppukyselyssä jokaisen vastaukset 

painottuivat sosiaalisiin suhteisiin. Puolet ryhmäläisistä määritteli itsensä loppuky-

selyssä halukkaana oppimaan uusia asioita.  

 

Sekä arvoja että ympäristöstä tulevia voimavaroja kartoittavassa kysymyksessä yksi 

vastaaja oli kokenut myönteisen muutoksen. Arvoja kartoittavaan kysymykseen D oli 

nostanut oman terveytensä. Loppukyselyssä hänelle tärkeää oli sekä oma että läheisten 
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terveys ja hyvinvointi. Loppukyselyssä ympäristön voimavaroja käsittelevässä vas-

tauksessa D tarkasteli elämäntilannettaan iloa ja voimaa tuovien elementtien valossa. 

Alkukyselyssä hän oli kuvannut samaa elämäntilannetta ainoastaan sitä hankaloitta-

vien tekijöiden kautta.  

 

Subjektiutta koskevassa kysymyksessä puolet ryhmäläisistä oli kuvannut subjektiuden 

kokemuksen lisääntymistä myönteisesti. Alkukyselyssä D ei kertonut, mitä haluaisi 

tehdä, vaan kertoi ainoastaan asiasta, joka estää häntä tekemästä asioita. Loppuky-

selyssä D kertoi asian, jota haluaisi tehdä, jonka jälkeen kertoi toisen esteen, joka hä-

nellä on “tällä hetkellä”. C:llä lista asioista oli kasvanut runsaasti. C:n subjektiuden 

kokemuksen kasvua kuvastaa osuvasti hänen kirjoittamansa lause: “Koen voivani 

tehdä näitä kaikkia ja vähän vielä muutakin.” 

 

Havaitsimme myös vastauksia, joissa muutosta oli tapahtunut jo valmiiksi positiivi-

sesta vastauksesta toisenlaiseen positiiviseen asiaan, jonka vuoksi koimme tarpeel-

liseksi luoda tyypin, joka kuvastaa tämän kaltaista muutosta. Tämä näkyi vastauksissa 

niin, että saman henkilön kirjoittamat vastaukset olivat täysin tai osittain erilaisia kes-

kenään, eikä meidän ollut mahdollista lähteä määrittelemään, mitkä asiat ovat positii-

visempia tutkittavan henkilön elämässä. Itsemäärittelyä kartoittavassa kysymyksessä 

yksi henkilö oli kokenut tämänlaisen muutoksen määritellen itseään vahvemmin teki-

jänä ja oppijana sekä itsellisenä, mutta muita tarvitsevana ihmisenä sen sijaan, että ko-

rosti elämänkokemustaan. Myös arvoja kartoittavassa kysymyksessä yksi henkilö 

edusti positiivisesta positiiviseen -tyyppiä, jolloin terveyden sijaan hän nosti tärkeäksi 

asiaksi arkielämässään näkyvän kohtuuden käsitteen. 

 

Puolet olivat kokeneet muutoksen positiivisesta asiasta toiseen positiiviseen ympäris-

töstä tulevia voimavaroja kartoittavassa kysymyksessä. Yhden vastaajan uusina voi-

mavaroina mainittiin säätila ja hyvä ruoka. Toisessa vastauksessa uusia voimavaroja 

olivat auringonpaiste, ystävät ja hyvä toimintakyky. 

 

Merkittävä tulos tutkimuksessamme oli, että kaikki ryhmäläiset lukeutuivat positiivi-

sesta positiiviseen- muutostyyppiin henkilökohtaisia voimavaroja koskevan kysymyk-

sen kohdalla. Muutokset olivat hyvin erilaisia keskenään. Sosiaaliset taidot korostui-

vat kahdella ryhmäläisellä, toisella heistä mainittiin myös omia positiivisia luonteen-

piirteitä sekä eläin- ja luontorakkaus. Yhdellä ryhmäläisellä korostuivat työskentelyyn 
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liittyvät taidot kuten pitkäjänteisyys, ahkeruus ja oivallukset, yhdellä taas oma terveys 

ja toimintakyky. 

 

Joidenkin henkilöiden kohdalla ei ollut tapahtunut havaittavaa muutosta, minkä vuoksi 

loimme ei muutosta- tyypin. Ei muutosta- tyyppiä edusti arvoja ja subjektiuden koke-

musta kartoittavissa vastauksissa puolet ryhmäläisistä. Näiden teemojen kohdalla ei 

muutosta -tyyppiä edustaneet olivat sekä alussa että lopussa osanneet määritellä selke-

ästi, mikä heille on tärkeää; terveys, perhe ja ystävät. Myös subjektiuden kokemus oli 

kummallakin vahva sekä lähtötilanteessa että kaksi kuukautta myöhemmin; he tietävät 

mikä on heille mieleistä tekemistä ja toteuttavat näitä asioita elämässään. Yksi neljästä 

nosti vastauksissaan esille samat ympäristön voimavarat sekä alussa että lopussa. 

 

Yksikään vastaajista ei lukeutunut minkään teeman kohdalta negatiivinen muutos-

tyyppiin. Negatiivisella muutoksella tarkoitimme vastausten muuttumista kielteiseen 

suuntaan alku- ja loppukyselyiden välillä. 

 

7.4 Johtopäätökset 

 

Merkittävä tulos tutkimuksessamme oli se, ettei negatiivista muutosta tapahtunut yh-

denkään ryhmäläisen vastauksissa siitä huolimatta, että negatiivisen muutoksen mah-

dollisuus oli olemassa, kuten se on aina ihmisten kokemuksia kartoittavissa tutkimuk-

sissa. Ryhmätoiminnalla on ollut joko positiivinen vaikutus ryhmäläisten voimaantu-

miskokemusten herättelyssä tai sillä ei ole ollut niihin merkittävää vaikutusta; kahteen 

positiivista muutosta edustavaan tyyppiin kuului kaikkiaan 15 vastausta 20:tä, loppu-

jen kuuluessa ei muutosta -tyyppiin. Vastauksien perusteella voidaan olettaa, ettei toi-

minnasta ole ollut haittaa osallistujilleen. Pikemminkin päinvastoin; koska suurin osa 

vastauksista oli muuttunut myönteisemmiksi tai myönteisestä toisenlaiseen myöntei-

seen, tuloksista voidaan päätellä taidelähtöisen ryhmätoiminnan olevan toimiva keino 

voimaantumiskokemusten herättelyssä.  

 

Oletuksemme ryhmäisistä ennen ryhmätoiminnan alkua oli, että heillä olisi vaikeuksia 

omien voimavarojen ja kyvykkyyden tunnistamisessa sekä ilmaisemisessa, jonka 

vuoksi lähdimme rakentamaan ryhmätoimintaa voimavara- ja ratkaisukeskeisen teo-

rian mukaisesti. Toiminnan tavoitteena oli herätellä ryhmäläisten voimaantumiskoke-

muksia. Ryhmätoiminnan menetelmiksi valitsimme taidelähtöiset menetelmät sekä 
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hyödynsimme erilaisia ympäristön aistimis -harjoituksia. Kokeilimme siis käytännössä 

erilaisia taidemenetelmiä etsien uusia kykyjä ja kiinnostuksen kohteita, sekä teimme 

harjoitteita, jotka ohjaavat havaintoja tietoisesti ympäristöstä löytyviin hyviin asioihin. 

 

Pidämme mahdollisena, että voimavara- ja ratkaisukeskeinen työote on voinut vaikut-

taa positiivisiin muutoksiin niin itsemäärittelyssä, arvoissa sekä ympäristön ja omien 

voimavarojen tunnistamisessa, kuin subjektiuden kokemuksen vahvistumisessa. Ai-

neistossa on havaittavissa positiivista muutosta ympäristön voimavarojen sanallistami-

sessa. Tämä muutos oli asia, johon pyrimme myös ympäristön aistimis-harjoituksilla. 

On mahdollista, että harjoite on vaikuttanut tapahtuneisiin muutoksiin; esimerkiksi 

vastauksissa uutena mainitut säätila ja auringonpaiste kertovat huomion kiinnittämi-

sestä ympäristöön.  

 

Joidenkin henkilöiden vastauksista nousi uutena asiana tekemiseen, toimeliaisuuteen, 

oppimiseen ja ahkeruuteen liittyvää tekstiä. Lisäksi yhden henkilön subjektiuden ko-

kemusta kartoittavassa vastauksessa mainittiin tekemisen kohteena monia ryhmätoi-

minnassa käytettyjä toimintoja; käsityöt, ulkoilu ja runonlausunta. Tästä päättelimme 

myös itse taidelähtöisten menetelmien tuoneen jotain uutta ja mielekästä ryhmäläisten 

arkeen, joka mahdollisesti voi edesauttaa voimaantumisprosessin jatkumista.  

 

8 Pohdinta 

 

8.1 Ryhmäläisiltä saatu palaute ryhmätoiminnasta 

 

Ryhmäläiset antoivat palautetta ryhmätoiminnasta loppukyselylomakkeessa. Lisäksi 

teimme ryhmälle viimeisellä kerralla lyhyen ryhmähaastattelun, jossa pyysimme heitä 

kertomaan mielipiteensä ryhmätoiminnasta; oliko toiminta tuonut heille jotain uutta 

arkeen ja olivatko he oppineet tai oivaltaneet jotain uutta. Keräämästämme palaut-

teesta kävi ilmi, että ryhmäläiset kokivat ryhmätoiminnan onnistuneena. Ryhmäläiset 

pitivät porukkaa mukavana ja keskustelut sekä asioiden jakaminen oli ollut heille eri-

tyisen tärkeää. 

 

“Tämä oli virvoittava kokoontuminen, ihanat ohjaaja ja kivat kaverit.” 
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“Me ollaan kiva porukka. Te ootte erinomaisia ohjaajia. Olen saanut uusia virikkeitä 

täältä. On ollut kiva tulla tänne, on ollut hyvä porukka. En olis sellasta kukkaakaan 

osannut aiemmin virkata, täällä opin.” 

“Mukava on kun pääsee juttelee, kertoa ja jakaa ajatuksia.” 

“Olihan tuossa tuo suruprosessikin. Hyvä kun oli ryhmä täällä, sai käydä itkasemassa 

täällä.” 

 

Ryhmäläiset kertoivat toiminnan tuoneen arkeen “vaihtelua”, “kiirettä” ja “mukavaa 

toistemme tapaamista”. Toiminta tarjosi ryhmäläisille viikoittaisen sosiaalisen ympä-

ristön, jonka merkitys oli suuri erityisesti yksin asuville ryhmäläisille. 

“Pääsee toisten seuraan. Mukavaan seuraan. Meikäläisellä ei sitä jatkuvasti ole. Iltai-

sin puhuu tyhjille seinille.” 

“Olen ihan täysin ryhmäihminen. Vaikka sanoin, että osaan toimia itsenäisesti, niin 

toisaalta tarviin sitä ryhmää, että lähden käyntiin.” 

Yksi ryhmäläinen kertoi myös oivaltaneensa ryhmätoiminnan aikana uudestaan jo it-

selleen ennestään vanhan ajatuksen: “Aina kannattaa kuunnella toisia”. Ryhmäläisille 

oli tullut ryhmätoiminnan aikana myös yhteinen tärkeä oivallus:“Ikä on vain nume-

roita”. Ryhmänohjaajien ja ryhmäläisten suhde rikkoi mielikuvia sukupolvien välissä 

olevista raja-aidoista, ja ryhmäläiset nostivat tämän esiin tärkeänä asiana: 

“Kyllä ne nuoret ja vanhatkin voi olla yhdessä.” 

“Mä en oo niin vanha kun olen nuorten seurassa.” 

 

Ryhmän lyhyt kesto nähtiin harmillisena, sillä olisi ollut vielä paljon asioita, joiden te-

kemiseen olisi riittänyt kiinnostusta: “Olis voinu pidempään jatkua, olis voinut musii-

kista ja kirjallisuudesta puhua vielä porukalla. Miinuspuoli on että liian vähän oli ai-

kaa! Ei keretty kaikkea tehdä.” 

 

Voimaantumisprosessin heräämiseen viittaavia kommentteja löytyi sekä kyselylomak-

keesta että ryhmähaastattelusta. Kommentit eivät erittele kokemuksen laatua yksityis-

kohtaisemmin, mutta jonkinlaista liikehdintää palautteen perusteella on havaittavissa. 

“Tulihan tässä aivoja vähän kopautettua.” 

“Jäi sinne joku kytemään.” 

“Ryhmätoiminta antoi uusia ideoita ja voimaannuttavan olon.” 
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8.2 Ohjaajien pohdintaa ryhmätoiminnasta 

 

Opinnäytetyön toiminnallisen osion toteuttaminen, Syys-ryhmän ohjaaminen, oli 

meille ohjaajille opinnäyteprosessin parasta antia. Se antoi kokemusta pienryhmän- 

sekä erilaisten menetelmien ohjaamisesta ja psykososiaalisesta työstä. Ryhmän ohjaa-

minen ja sen myötä saatu palaute vahvistivat ryhmänohjaajan taitojamme, sekä toi li-

sää osaamista erilaisten taidelähtöisten menetelmien ja voimavara- ja ratkaisukeskei-

sen ohjauksen käytöstä. Kaikki tämä on tuonut lisää ammatillista osaamista ja roh-

keutta siirtyä sosiaalialan kentälle, erityisesti luovien ja toiminnallisten menetelmien 

käyttöön ohjaukseen sekä ikääntyneiden kanssa tehtävään työhön.  

 

Taidelähtöistä toimintaa ohjatessamme pyrimme sekä suunnittelemaan ryhmän sisäl-

lön, että ohjaukselliset ratkaisut voimavara- ja ratkaisukeskeisen ohjauksen teorian 

mukaisesti. Tutkimuksemme antaa tietoa ennen kaikkea siitä, mitä nämä työmenetel-

mät yhteen tuotuna antavat. Analyysin, tekemiemme havaintojen sekä saamamme pa-

lautteen perusteella toiminta oli ryhmäläisille virkistävää ja aktivoivaa. Tutkimuk-

semme vahvisti myös taidetoiminnan merkitystä voimavarojen sekä elämän mielek-

kyyden tuojana ikääntyneiden elämässä; ohjaamamme toiminta herätti intoa uusien 

asioiden oppimiseen ja kokeilemiseen, jonka lisäksi se on harjaannuttanut asiakkaan 

kykyä nähdä voimavaroja sekä itsessään, että omassa ympäristössään. Toiminta lie-

vitti myös asiakkaiden kokemia yksinäisyyden tunteita. Ryhmätoiminta oli käytän-

nössä ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä, joka toi asiakkaille uusia sosiaalisia suh-

teita ja yhteenkuuluvuuden tunteita mielekkään tekemisen lisäksi. Erilaiset kulttuuri- 

ja taidelähtöiset menetelmät ovat hyödynnettävissä ikääntyneiden lisäksi myös eri-

ikäisille asiakasryhmille. 

 

Ilmapiiri ryhmässä oli alusta asti hyvin lämmin ja avoin, ja se säilyi sellaisena koko 

ryhmän elinkaaren ajan. Ryhmäläiset puhuivat myös itse paljon siitä, miten mukavaa 

ryhmässä on ja kuinka hyvä henki siellä vallitsee. Kaikki ryhmäläiset olivat taidok-

kaita kuuntelemaan muita, mutta ottamaan myös oman tilansa keskusteluissa. Puheen-

vuoroja ei ollut tarpeen jakaa. Erityisesti ryhmän ensimmäisillä tapaamiskerroilla ryh-

mäläiset kuuntelivat toisiaan kohteliaasti puhumatta toistensa päälle. Ryhmän edetessä 

päällekkäin puhumista tapahtui välillä, mikä on luonnollista ryhmäläisten käydessä 

toisilleen tutuksi ja muodollisuuden kadotessa käytöksestä. Ryhmässä oli paljon kan-
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nustusta, lohdutusta, hyväksyntää sekä huumoria. Aallon (2000, 72) mukaan turvalli-

suuden lisääntyminen tuo mukanaan naurua, joka taas lisää ryhmäläisten vapautunei-

suutta ja turvallisuutta. Samanaikaisesti nauru toimii myös ihmisten tunnekanavien 

avaajana, jonka myötä itseilmaisu vahvistuu. Hulluttelu vapauttaa sisäisen lapsen, joka 

saa ihmiset irtautumaan rooleistaan. (Mts.) 

 

Kaikki ryhmäläiset myös kokivat, että toisten seurassa ja yhdessä työskennellessä oli 

mahdollista irrottautua hetkeksi arjesta. Kivutkin jäivät taka-alalle. Myös keskustelut 

ja kokemusten vaihto toisten ryhmäläisten kanssa olivat merkittävässä roolissa ryhmä-

toiminnassa. Sosiaalisella tuella voidaankin katsoa olevan myönteisiä vaikutuksia yk-

silön sosiaaliseen, psyykkiseen ja somaattiseen terveyteen sekä hyvinvointiin. Vertais-

tuki voi lisätä elämänhallinnan tunnetta, kun asiasta voi keskustella muiden samassa 

tilanteessa olevien kanssa peilaten omia tunteitaan. (Jansson 2012, 14 - 15.) 

 

Huomasimme jo ensimmäisillä tapaamisilla, että menetelmien kokeiluun meni aikaa 

paljon kauemmin, kuin olimme etukäteen olettaneet. Lisäksi ryhmäläisten keskustelut 

venyivät helposti pidemmiksi, kuin olimme aikataulullisesti ajatelleet. Pyrimme pitä-

mään ryhmätapaamisen sisällön suurin piirtein sille etukäteen asetetuissa raameissa, 

mutta kuuntelimme myös paljon ryhmäläisille ominaista tahtia sekä keskusteluissa, 

että työskentelyssä. Tiedostimme, että tehokkaammalla ja tiukemmalla aikataululla 

olisimme ehtineet tekemään enemmän eri asioita, mutta koimme, ettei se olisi ollut 

ryhmäläisiä palveleva ratkaisu; keskusteluiden ja kiireettömyyden myötä syntynyt yh-

teisöllisyyden ja rentouden tuntu oli ryhmäläisille tärkein asia koko toiminnassa. 

Tämä tulee esille myös ryhmäläisten antamasta palautteesta. 

 

Pidimme hyvänä ratkaisuna tehdä ensimmäisistä neljästä tapaamisesta tiiviimpiä, jotta 

pääsisimme kokeilemaan useita erilaisia taideaktiviteetteja, ja jättää lopuille neljälle 

kerralle paljon jouston varaa. Tämä antoi mahdollisuuden toisaalta kokeilla ja löytää 

uutta, ja sen jälkeen käyttää kunnolla aikaa asioihin, jotka erityisesti innostivat ryhmä-

läisiä. Käytännössä yhdessä rakennetut taideteokset, eli neulegraffiti ja kauneimpien 

asioiden puu nousivat ryhmätoiminnan keskipisteiksi loppua kohden. 

 

Huomasimme, että 5. kerralla järjestetty retki lähiympäristöön vaikutti ryhmäläisiin ja 

toimintaan vahvasti. Retken aikana tekemämme aistihavaintoharjoitus tuntui avaavan 

silmiä; ulkona kävellessä syntyi uusia ideoita ja intoa taideteostemme työstämiseen. 
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Ryhmäläiset vaikuttuivat matkan varrella Jyväskylän keskustassa sijaitsevassa käsi-

työläispihassa näkemästään käsityötaiteesta, tutkivat teoksia tarkasti ja ottivat kännyk-

käkameroillaan niistä valokuvia. He alkoivat keräämään kadulta mieleisiään syksyn-

kirjavia lehtiä aikeissa hyödyntää niitä materiaalina töissämme. Eräs ryhmäläisistä il-

maisi, että itsessään ulkona käveleminen tuntui todella hyvältä. Pohdimme, että retki-

kerta olisi tehnyt hyvää jo heti ryhmätoiminnan alkupuolella, sillä se stimuloi ja antoi 

välittömästi materiaalia, jota työstää eteenpäin taiteellisin menetelmin. Tuota kertaa 

ennen olimme työskennelleet sisätiloissa pelkkien mielikuvien varassa. 

 

Sekä me ohjaajat että ryhmäläiset koimme, että ryhmäkerrat menivät nopeasti, ja 

meistä tuntui, kuin olisimme päässeet vasta tekemisen makuun. Jotkut ryhmäläiset jäi-

vätkin harmittelemaan, että ryhmä kesti niin lyhyen aikaa, ja että olisi ollut vielä pal-

jon asioita, joita tehdä ja joihin syventyä. Kipinä oli syttynyt ja innostamisprosessi 

eteni herättelystä kohti motivaatiota.  

 

Jos meillä olisi ollut lisää ryhmätapaamisia, olisimme käyttäneet aikaa runojen ja kir-

jallisuuden lukemiseen ja niistä keskustelemiseen, sekä jatkaneet omien tekstien kir-

joittamista. Runojen merkitys nousi ryhmässä moneen kertaan esille. Ryhmäläiset toi-

vat itselleen merkityksellisiä tekstejä omatoimisesti tapaamisiin lukeakseen niitä 

muille ja keskustellakseen niiden merkityksistä ryhmässä. Teksteistä monet olivat hei-

dän itse kirjoittamia. Jotkut ryhmäläiset toivat mukanaan myös valokuvia. 

 

8.3 Tutkimuksen luotettavuus ja pätevyys 

 

Aloitimme opinnäytetyön työstämisen kesäkuun alussa, joka tarkoittaa sitä, että lähes 

puolet opinnäytetyömme työstöstä on ajoittunut kesälomakuukausille ohjaavien opet-

tajien sekä toimeksiantajien ollessa tavoittamattomissa. Tämä on vaatinut meiltä pal-

jon itsenäisten ratkaisujen tekemistä niin teoriapohjan kuin tutkimuskysymyksemme 

suhteen. Opinnäytetyöprosessimme on kokonaisuudessaan luettavissa liitteenä (liite 

3). 

 

Aineiston koko oli pieni ryhmän pienestä koosta johtuen; kyselyyn vastasivat pienryh-

määmme osallistuneet neljä ryhmäläistä. Alku- ja loppukyselyt olisi voinut saada toi-

mivammiksi testaamalla niitä ensin tutuilla, jotka olisivat voineet antaa palautetta nii-

den täyttämisestä ja toimivuudesta. Mikäli ryhmän aloituspäivämäärä ei olisi tullut 
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niin nopeasti kesäloman jälkeen, olisimme ehtineet ottaa huomioon myös opettajien 

kommentit. Sekä ennen alku- että loppukyselyä teimme voimavaraharjoitukset, jotka 

saattoivat osaltaan orientoida positiivisempiin vastauksiin kuin jos kyselyt olisi tehty 

ilman minkäänlaista orientaatiota. 

 

Rantala (2013, 91) kirjoittaa raportissaan Taide käy työssä siitä, kuinka taidetoimin-

nan vaikutukset ovat monesti odottamattomia, ja että ne saattavat tulla esiin yllättä-

vissä arkipäivän tilanteissa. Taidetoiminnan ominaislaatuun liittyvä kokemuksellisuus 

tuo myös vaikutuksiin subjektiivisuutta; on tilanteita, jolloin henkilö itse kertoo, ettei 

muutosta ole tapahtunut, mutta esimerkiksi työkaveri huomaa kyseisen henkilön toi-

mintamalleissa jotain uutta suhteessa entiseen (Mts. 91.) Tämä on nähtävissä myös tu-

loksissamme; osa ryhmäläisistä koki alku-ja loppukyselyjen vastausten olevan saman-

laisia, mutta analysoidessamme vastauksia tarkemmin, pystyimme havaitsemaan ta-

pahtuneita muutoksia. Toisaalta on otettava huomioon, että tehdyt johtopäätökset 

muutosten mahdollisista syistä ovat omia tulkintojamme, jolloin virheellisten tulkinto-

jen mahdollisuus on aina olemassa. Analyysin pohjalta nousseet muutokset henkilöi-

den voimaantumiskokemusten sanallistamisessa voivat johtua myös ryhmätoiminnan 

ulkopuolisista asioista, eikä voimavaralähtöinen ohjaus ole välttämättä vaikuttanut ta-

pahtuneisiin muutoksiin. Kyselylomakkeet on täytetty kahden kuukauden aikavälillä, 

joka on lyhyt aika tämän kaltaisen tutkimuksen tekoon. Vastausten sisältö voi olla 

myös täysin päivästä ja sen hetkisestä mielialasta riippuvaisia. 

 

8.4 Eettisyys 

 

Olemme huolehtineet tutkimuksemme eettisyydestä opinnäytetyöprosessin alusta 

saakka. Pyysimme kirjalliset tutkimusluvat niin Seniorinuotan kehittämispäälliköltä 

kuin tutkimukseen osallistuvilta ryhmäläisiltä. Kerroimme jo ensimmäisille tapaami-

sella ryhmäläisille tutkimuksestamme, siihen liittyvistä asioista sekä tutkimusmenetel-

mistämme. 

 

Olemme myös pitäneet huolta tutkittaviemme anonymiteetista ja henkilösuojasta läpi 

opinnäytetyöprosessin, joka on ollut erityisen tärkeää ryhmän koon ollessa hyvin 

pieni. Tämän vuoksi emme ole voineet käyttää monia ryhmäläisten kommentteja tai 

elämäntilanteita esimerkkeinä, vaikka ne olisivat kuvanneet osuvasti tapahtunutta 



48 
 
muutosta. Tuttu henkilö olisi muutoin pystynyt tunnistamaan vastaajan henkilöllisyy-

den esimerkeistä ilmenneiden yksityiskohtien perusteella. Tämän vuoksi pyrimme kä-

sittelemään vastauksia mahdollisimman yleisellä tasolla ja tyypittelyssä nimesimme 

vastaajat neutraalisti henkilöiksi A, B, C, D. 

 

8.5 Yhteenveto 

 

Sosiokulttuurisen innostamisen viitekehyksestä katsottuna toimimme innostajan roo-

lissa ryhmätoimintaa ohjatessamme. Onnistuimme innostajina saamalla ryhmäläiset 

lähtemään mukaan toimintaan, tuomaan omia ideoitaan ja ajatuksiaan julki sekä suun-

nittelemaan yhteistä toimintaa aktiivisesti. Ryhmäläisillä oli vahva omistajuuden 

tunne ryhmätoiminnasta ja siihen sisältyvistä aktiviteeteista. Tämä näkyi esimerkiksi 

ryhmäläisten tavassa tehdä myös vapaa-ajalla taideaktiviteetteja ja tuoda tuotoksiaan 

ja syntyneitä ajatuksiaan jaettavaksi ryhmäkerroille. 

 

Koemme saavuttaneemme työllemme asettamamme tavoitteen herätellä ryhmäläisten 

yksilöllisiä voimaantumisen kokemuksia. Olennaista oli, että ryhmäläiset tiedostivat 

itselleen tärkeitä ja merkityksellisiä asioita sekä oppivat tunnistamaan omia voimava-

rojaan ja kykyjään. Voimaantuminen on pitkälti oman ajattelun sekä omien rutiinien ja 

arjen tietoista muuttamista, mikä vaatii paljon aikaa. Silmien avaaminen omille voi-

mavaroille ja ympäristön tarjoamille mahdollisuuksille, sekä asioille, joista unelmoi ja 

joita haluaisi tehdä, oli ensimmäinen askel tässä isommassa prosessissa. Voimaantu-

miskokemusten herättely oli realistinen tarkennus opinnäytetyön tavoitteelle alkupe-

räiseen tavoitteeseen nähden, joka oli kokonaisvaltaisemman voimaantumisprosessin 

läpikäyminen. Tiedostimme kuitenkin nopeasti perehdyttyämme teoriaan ja aloittaes-

samme ryhmätoiminnan suunnittelun, että kahdessa kuukaudessa olisi ollut mahdo-

tonta käydä läpi voimaantumisen tai sosiokulttuurisen innostamisen prosessia tämän 

pidemmälle. Ryhmätoiminnan tarjoamat puitteet olivat sopivat vasta orientoitumiseen 

ja käynnistämisvaiheeseen.  

 

Mikäli aikaa olisi ollut enemmän, olisi ollut mielenkiintoista käydä innostamisen pro-

sessia pidemmälle. Omaehtoisten ryhmäläisten voimin toimivan ryhmän perustami-

seen olisi vielä jonkin verran matkaa, mutta taide-ja kulttuuritoiminnan järjestäminen 

pitkäjänteisesti voisi hyvin lähteä muovaamaan Seniorinuottaa vahvemmin kohti 
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ikääntyneiden aktiivista, yhteisöllistä ja omaehtoista kansalaistoiminnan tilaa. Toimin-

taa voisi lähteä rakentamaan sosiokulttuurisen innostamisen teorian mukaisesti yhä 

vahvemmin ikääntyneiden ideoiden pohjalta ja tukien heidän osallisuuttaan toimin-

nassa. Pitkäaikaisemmassa innostamisen prosessissa asiakkailla olisi mahdollisuus 

kasvaa kohti aktiivisempaa ja itseohjautuvampaa toimintakulttuuria niin, että he itse 

olisivat luomassa oman näköistään ikääntyneiden kulttuuria. 

 

Haluamme lähettää suuren kiitoksen Seniorinuotan asiakkaille, jotka osallistuivat 

Syys-ryhmään. Ilman teitä tätä opinnäytetyötä ei olisi syntynyt. Kiitos kuuluu myös 

itse Seniorinuotalle, joka antoi meille mahdollisuuden järjestää taidelähtöistä toimin-

taa tarjoamalla puitteet ja materiaalit. 
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Liitteet 

 

Liite 1. Esittelykirje 

 

Tervetuloa elokuussa alkavaan Syys-ryhmään! 
 
Ryhmässä kokeillaan erilaisia taidelähtöisiä menetelmiä, joiden kautta tutkiskelemme 
yhdessä syksyn etenemistä ja sen tuomia tuntemuksia ja havaintoja. Ryhmässä tutus-
tumme toisiimme ja harjoittelemme itseilmaisua turvallisessa tilassa. Ryhmäkertojen 
aikana tulemme sukeltamaan mm. draaman, musiikin, kuvataiteen, käsitöiden sekä 
kirjoittamisen maailmoihin. 
 
Syys-ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin kello 13.00 - 15.00 kahdeksan viikon ajan. 
Aloituskerta on 21.08.2014 Seniorinuotan tiloissa. Toivomme, että olet mukana jokai-
sella kerralla. 
 
Ryhmän maksimikoko on 6 henkilöä ja ilmoittautuminen tapahtuu Seniorinuotan 
työntekijöille. Ryhmän ohjaaminen on osa kahden sosionomiopiskelijan opinnäyte-
työtä. 
 
Tule innostumaan ja löytämään uutta itsestäsi ja muista! 
 
Terveisin 
Sanni ja Katja 
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Liite 2. Alku- ja loppukysely 

 

Kyselylomake 
Vastaa alla oleviin kysymyksiin omin sanoin. Kysymyksiin ei ole olemassa oikeita tai 
vääriä vastauksia, tärkeintä on, että vastaat rehellisesti. Jos kysymykset tuntuvat haas-
tavilta, ei sitä tarvitse säikähtää. Kirjoita sen verran, kuin ajatuksia ja tekstiä syntyy. 
Jos ajatuksia syntyy enemmänkin, voit jatkaa kirjoittamista lomakkeen kääntöpuolelle. 
Jotkut kysymyksistä voivat olla päällekkäisiä. Toivomme, että vastaat kuitenkin jokai-
seen kysymykseen tyhjentävästi, vaikka se toistaisi osittain edeltävien vastausten si-
sältöä. 
 
 
1. Kuinka kuvailisit itseäsi ihmisenä? 
 
 

 
 

 

 

2. Mikä on sinulle tärkeää elämässäsi? 
 
 

 

 

 

 
 

 

3. Mitkä asiat tuovat sinulle iloa ja voimaa arkeesi? 
 
 

 

 

 
 
 



55 
 
4. Mitä vahvuuksia ja hyviä ominaisuuksia sinulla on? 
 
 

 

 

 

 

     
5. Millaisia asioita haluaisit tehdä tai harrastaa? Koetko voivasi tehdä näitä asi-
oita? 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

Alkukyselyn 6. Millaisia odotuksia sinulla on ryhmätoiminnalta? 
Loppukyselyn 6. Mitä ryhmätoiminta antoi sinulle? Mitä olisit toivonut ryhmä-
toiminnalta? 
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Liite 3. Opinnäytetyöprosessi 
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