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Tämä opinnäytetyö on kirjallinen kuvaus kehittämishankkeesta, jossa toimeksiantona oli 
suunnitella ja koordinoida vuoden 2018 Superseniorit-viikko. Kehittämishankkeen 
toimeksiantajana on ollut Turun ammattikorkeakoulu. Superseniorit-viikko on toteutettu 
yhteistyössä opinnäytetyön tekijöiden, Turun ammattikorkeakoulun sekä Turun ja Kaarinan 
kaupunkien vanhusneuvostojen kanssa. Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja koordinoida 
vuoden 2018 Superseniorit-viikko huomioiden ennaltaehkäisevän vanhustyön ja osallisuuden 
näkökulma. Opinnäytetyössä kuvataan suunnittelun lähtötilanne, tavoitteet, taustalla oleva teoria, 
kehittämismenetelmät sekä viikon toteutus. Näiden pohjalta on rakennettu Superseniorit-viikon 
toteuttamismalli, joka on myös esitelty opinnäytetyössä. 

Suomalaisten ikäihmisten määrä kasvaa aiempaa suurempien ikäluokkien saavuttaessa 
vanhusiän. Myös odotettavissa oleva elinikä pitenee pidentäen samalla vanhusikää. Ikäihmisten 
määrä kasvaa siis sekä suurempien ikäluokkien vanhentumisen että eliniän pitenemisen 
seurauksena. Kasvava ikäihmisten määrä asettaa paineita vanhuspalvelujärjestelmälle, sillä 
väestön huoltosuhteen muuttuessa ja vanhusväestön määrän lisääntyessä meidän on tuotettava 
pienemmillä resursseilla enemmän palveluita. Ennaltaehkäisevien vanhuspalveluiden avulla 
pyritäänkin edistämään ikäihmisten pidemmälle jatkuvaa toimintakykyä ja mahdollisuuksia 
selviytyä pidempään itsenäisesti arkielämästä.  

Ennaltaehkäisevien vanhuspalveluiden keskiössä on toimintakyvyn ylläpitäminen ja 
parantaminen hyvän vanhenemisen tueksi. Osana ikäihmisten kokemaa hyvää vanhenemista 
ovat sosiaaliset suhteet ja kokemus osallisuudesta. Superseniorit-viikon kautta tätä on pyritty 
tukemaan luomalla osallisuutta ja toimintakyvyn ylläpitämistä korostavaa ja tukevaa ohjelmaa. 
Näissä viikon tavoitteissa onnistuttiin erityisesti osallistavan ja toiminnallisen ohjelman 
järjestämisen kautta. Perinteiset luentotyyppiset ohjelmapäivät eivät tuottaneet yhtä suurta 
osallistumista, vaikka niilläkin on paikkansa osana ennaltaehkäisevää vanhustyötä.  

Superseniorit-viikon toteuttamismallin avulla viikko on mahdollista toteuttaa tilanteessa, jossa sen 
järjestäminen on vuosittain vaihtuvien tekijöiden vastuulla. Opinnäytetyöhön on kuvattu 
suunnittelun ja koordinoinnin kannalta keskeisimmät työvaiheet, tapahtuman järjestämisen 
olennaisimmat reunaehdot, yhteistyökumppaneiden roolit ja tapahtumaviikon järjestämisen 
haasteet ja kehittämiskohteet.  
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyömme toimeksiantona oli suunnitella ja koordinoida vuoden 2018 Superse-

niorit-viikko. Tämän työn pohjalta olemme luoneet Superseniorit-viikon järjestämiseksi 

toteuttamismallin, jonka avulla tapahtuma on mahdollista toteuttaa jatkossa. Tämä opin-

näytetyö on kirjallinen kuvaus viikon suunnittelusta ja koordinoinnista, sen tavoitteista, 

taustateoriasta ja näiden pohjalta luomastamme prosessimallista. Opinnäytetyön lo-

pussa arvioimme tapahtumaviikon toteutusta, luomaamme prosessimallia sekä omaa 

ammatillista oppimistamme sosionomien kompetenssien kautta. 

Superseniorit-viikko järjestettiin kolmannen kerran yhteistyössä Turun ammattikorkea-

koulun ja Turun ja Kaarinan kaupunkien vanhusneuvostojen kanssa. Viikon tavoitteena 

on lisätä vanhusväestön osallisuutta ja tapahtuman kohderyhmänä ovat kaikki alueen yli 

65-vuotiaat tai muut itsensä Supersenioreiksi tuntevat. Viikon tapahtumat haluttiin järjes-

tää kohderyhmän saavutettavissa olevissa paikoissa ja osallisuutta korostaen. Painopis-

te Superseniorit-viikon tapahtumilla oli ennaltaehkäisevässä vanhustyössä.  

Väestön vanheneminen ja eliniän piteneminen tuovat uusia haasteita vanhustyöhön. 

Vuoteen 2050 mennessä joka neljäs meistä suomalaisista on täyttänyt 65 vuotta ja yli 

80-vuotiaiden osuus väestöstä on kaksinkertainen nykyhetkeen verrattuna. Väestön 

ikääntymisen myötä yhä suurempi osa väestöstä on toimintakyvyltään rajoittuneita. 

Tästä syystä on tärkeää, että yhteiskunnassa kiinnitetään huomiota iäkkään väestön toi-

mintakyvyn ylläpitämiseen. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2017a.) Vanhusväestön si-

sään mahtuu eri-ikäisiä ja toimintakyvyltään erilaisia vanhuksia, joille kaikille tulisi löytää 

kunkin elämäntilanteeseen sopivat palvelut. Toimintakyvyn ylläpitäminen on tärkeää läpi 

elämän ja se kuuluu ennaltaehkäisevän vanhustyön keskiöön. (THL 2017b.) Huomioita-

vaa on, että kotona asuminen on ikäihmisille tärkeää ja valtaosa haluaa asua kotonaan 

niin pitkään kuin se on mahdollista. Ikäihmisten hoito- ja palvelujärjestelmän keskeisiä 

tavoitteita onkin kotona asumisen tukeminen. (Voutilainen ym. 2002, 100.) 

Ikääntyneiden ongelmista varsin monet eivät ole terveysongelmia. Ikäihmisten hoidon ja 

hoivan tarpeeseen vaikuttavat lisäksi esimerkiksi tulojen pienuus, heikoksi koettu terveys 

ja toimintakyky, yksinäisyys ja masennus sekä puutteelliset asunnot ja asuinympäristöt 

(Mäkitalo 2016, 67). Sosiaalisten suhteiden tiiviydellä ja sosiaalisten verkostojen anta-

malla tuella on merkittävä vaikutus kuolleisuuteen, terveydentilaan ja toimintakykyyn. 

Sosiaaliset suhteet sekä läheisiltä saatu tuki edistävät ikäihmisten kokemusta hyvästä 
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terveydestä ja elämänlaadusta sekä auttavat ylläpitämään toimintakykyä. Sosiaaliset 

suhteet toimivat myös puskurina ikäviä elämäntapahtumia kuten puolison kuolemaa tai 

omaa sairastumista vastaan. Läheisten tuki auttaa iäkkäitä myös palvelujärjestelmän tar-

joamien mahdollisuuksien hyödyntämisessä ja avun saamisessa toimintakyvyn vajeisiin. 

(Laaksonen & Silventoinen 2011, 258.) Osallisuuden edistämisen tulee siis kuulua en-

naltaehkäisevän vanhustyön tavoitteisiin. 

Superseniorit-viikon avulla voidaan luoda mahdollisuuksia toteuttaa monipuolisesti ja en-

nakkoluulottomasti ennaltaehkäisevää vanhustyötä eri muodoissaan ja sen kautta voi-

daan osaltaan näin vastata ennaltaehkäisevien vanhustyön palveluiden tarpeeseen. Su-

perseniorit-viikon aikana voidaan toteuttaa hyvin erilaisia tapahtumia ja viikon ohjelma 

on muokattavissa tai haluttaessa kopioitavissa myös muualle. Tämän tueksi ja avuksi 

olemme luoneet työssämme esiteltävän prosessimallin. Koska tänä vuonna saimme teh-

täväksemme uudistaa viikon toteutusta verrattuna kahteen edelliseen vuoteen, pyrimme 

prosessin alussa rakentamaan erilaisia tapoja toteuttaa viikko. Toteutuksessa päädyttiin 

lopulta uudistamaan viikkoa osittain ja pitämään osa viikon rakenteesta ennallaan. 

Lähtökohtana työllemme oli osallisuuden korostaminen ennaltaehkäisevässä vanhus-

työssä ja olemme pyrkineet hyödyntämään erilaisia osallisuutta ja sen vastakohtana syr-

jäytymistä koskevia käsitteitä, teorioita ja tutkimuksia osana opinnäytetyötämme. 

Olemme tarkastelleet osallisuutta ja osallistumista toisistaan eroavina, mutta myös limit-

täisinä ilmiöinä, sillä osallisuutta voidaan tarkastella myös osallistumisen kautta. Osalli-

suutta on vaikea mitata, sillä se muodostuu ihmisen oman kokemuksen kautta. Työmme 

tarkoituksena ei ole ollut tutkia tapahtumaviikkoon osallistuneiden kokemuksia osallisuu-

desta, mutta tämä voisi tarjota mielenkiintoisen tutkimusaiheen vanhusväestön osalli-

suuden kokemuksen tutkimukseen. Opinnäytetyömme lähdemateriaalia tutkiessamme 

huomasimme lisäksi, että vanhusväestön osallisuudesta, sen kokemisesta ja lisäämi-

sestä kaivataan lisää tutkimusta. 
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2 LÄHTÖTILANNE JA TAVOITE 

2.1 Kehittämishankkeen tarve ja tausta 

Superseniorit-viikko on Turun ammattikorkeakoulun sekä Turun ja Kaarinan kaupunkien 

vanhusneuvostojen yhteistyönä toteuttama yli 60-vuotiaille tai muuten itsensä Superse-

nioreiksi tunteville suunnattu viikko, jonka aikana järjestetään kohderyhmälle suunnattua 

ohjelmaa. Superseniorit-viikko on saanut alkunsa vuonna 2016 Turun ammattikorkea-

koulun HASIC-projektin alla. Viikon toteuttamisesta ja suunnittelusta ovat alusta alkaen 

vastanneet Turun ammattikorkeakoulun sosiaalialan opettajat ja opiskelijat. 

Opinnäytetyömme toimeksiantona oli suunnitella ja koordinoida vuoden 2018 Superse-

niorit-viikko. Suunnittelussa ja koordinoinnissa painopisteenä oli tapahtumaviikon kehit-

täminen edellisistä vuosista. Tapahtumiin haluttiin ennaltaehkäisevän, yhteisöllisen ja 

osallisuutta lisäävän vanhustyön näkökulma. Tarve viikon uudistamiseen lähti siitä, ettei 

tapahtumaviikolle ollut tänä vuonna tarjolla projektirahoitusta eikä tekijöitä ilman viikon 

kytkemistä osaksi sosionomiopintojen opinnäytetyötä ja tutkimus-, kehittämis- ja inno-

vaatio -projektiharjoittelua (myöhemmin TKI-projektiharjoittelu). Tapahtumaviikon sel-

keyttäminen, tapahtumien uudelleen organisointi ja suunnittelu siten, että ne voidaan to-

teuttaa mahdollisimman pienin kustannuksin ja pääasiassa opiskelijoiden toteuttamalla 

työllä, ohjasivat alusta asti viikon suunnittelua. 

Superseniorit-viikon aikana on aiempina vuosina järjestetty useita erilaisia tapahtumia 

ympäri Turkua ja Kaarinaa. Osallistujamäärät eri tapahtumissa ovat vaihdelleet ja tapah-

tumien koonti yhden viikon alle on vaatinut huomattavan määrän työtä, johon nyt tehtä-

villä uudistuksilla oli tarkoitus saada muutos. Aiemmilla kerroilla Superseniorit-viikosta 

on laadittu painettu esite, johon kaikki viikon tapahtumat on koottu. Tällä kertaa esitettä 

ei voitu kustannussyistä johtuen painattaa, joten konseptia piti yksinkertaistaa keskitty-

mällä muutamaan paikkaan, jossa kaikki ohjelma järjestetään. 

Superseniorit-viikko on aiempina vuosina saavuttanut tunnettavuutta, jota oli mahdollista 

hyödyntää myös tällä kertaa järjestettävän viikon osalta. Superseniorit-viikon järjestämi-

selle on havaittu aiempina vuosina olevan tarvetta ja kysyntää ja uudistamisesta huoli-

matta oli tarkoituksellista pitää mukana aiempien vuosien hyväksi havaittuja käytäntöjä. 

Superseniorit-viikon tavoitteena oli aiempien vuosien tapaan luoda yhteisöllisyyttä ja 

osallisuutta sekä edistää hyvinvointia. 
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2.2 Toimintaympäristö ja toimijat 

Superseniorit-viikon tavoitteena on luoda yhteisöllisyyttä ja tukea osallisuutta vanhusvä-

estön keskuudessa. Olemme määritelleet Superseniorit-viikon toimintaympäristöksi en-

naltaehkäisevän vanhustyön toteuttamisen Turussa ja Kaarinassa. Tapahtuma on aiem-

pina vuosina toteutettu molemmissa kaupungeissa. Tapahtuman järjestämispaikkojen 

osalta vaatimuksena olivat mahdollisimman pienet kustannukset tai mahdollisesti mak-

suttomuus, mahdollisuudet toteuttaa erilaisia teemapäiviä, esteettömyys ja helppo saa-

vutettavuus. 

Aiempien vuosien tapaan myös tänä vuonna Superseniorit-viikon käytännön suunnittelu- 

ja toteutustyöstä vastasivat lisäksemme Turun ammattikorkeakoulun opettaja ja projek-

tipäällikkö Katariina Felixson ja projektiin mukaan valikoituneet toisen vuoden sosiono-

miopiskelijat. Tänä vuonna mukana oli myös opettaja Janina Luoto. Viikon suunnitte-

lussa tärkeinä yhteistyökumppaneina ovat olleet Turun ja Kaarinan kaupunkien vanhus-

neuvostot. Kuntalain (410/2015) 27 §:ssä todetaan, että ikääntyneen väestön osallistu-

mis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava 

vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvostolle on an-

nettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmis-

teluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, ter-

veyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toimin-

noista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. Superseniorit-vii-

kon järjestäminen ei ole suoraan kuntalain mukaista vanhusneuvostojen toimintaa, mutta 

tukee vanhusneuvostojen tavoitteita. Vanhusneuvostojen mukana olo Superseniorit-viik-

kojen järjestämisessä on luontevaa, ylisukupolvisuutta tukevaa ja asiantuntemusta hyö-

dyntävää. 

Superseniorit-viikon järjestelyissä on aiempina vuosina ollut näiden suunnittelusta ja jär-

jestelyistä vastanneiden tahojen lisäksi mukana lukuisia yhteistyökumppaneita ja spon-

soreita. Tämän vuoden osalta oli alusta alkaen selvää, että näiden jo olemassa olevien 

verkostojen ja yhteistyökumppanuuksien hyödyntäminen sekä uusien luominen tulevat 

olemaan tapahtuman toteutumisen kannalta tärkeä osa työtämme, sillä tapahtuman to-

teuttaminen olisi mahdollista näiden turvin. 
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2.3 Kehittämistehtävä ja tavoite 

Opinnäytetyömme toimeksiannon mukainen kehittämistehtävä oli vuoden 2018 Super-

seniorit-viikon suunnittelu ja koordinointi. Työnämme oli luoda raamit Superseniorit-vii-

kon toteutukselle sekä huolehtia konseptin saamisesta toteuttamiskelpoiseksi ja vanhus-

neuvostojen hyväksymäksi. Hyväksytyn toimintasuunnitelman jälkeen tehtävänämme oli 

saada viikon tapahtumapaikat varattua ja hoitaa näihin liittyvä organisointi. Osa saa-

maamme tehtävää oli luoda pohja hankkeen käytännön toteutuksen tehneiden TKI-pro-

jektin opiskelijoiden työskentelylle. 

Vuoden 2018 Superseniorit-viikon tavoitteeksi suunnittelun ja koordinoinnin osalta ase-

tettiin uusien toteuttamistapojen suunnittelu ja viikon osittainen uudistaminen edellisistä 

vuosista huomioiden Superseniorit-viikon arvot ja tavoitteet. Uudistamisen kautta tavoi-

teltiin mahdollisuutta järjestää Superseniorit-viikko vuonna 2018. Viikkoa ei oltaisi läh-

detty toteuttamaan ilman, että saamallemme opinnäytetyön toimeksiannolle löydettiin te-

kijät. Tavoitteena oli suunnitella ja koordinoida viikko niin, että sen toteutus oli mahdol-

lista opiskelijoiden työpanoksen, yhteistyökumppaneiden avun ja sponsoreiden tuen 

kautta. 

Kehittämistyömme koski vuoden 2018 Superseniorit-viikkoa, mutta olemme halunneet 

tehdä näkyväksi tekemämme suunnittelutyön ja tämän pohjalta olemme laatineet työssä 

esiteltävän toimintamallin, jonka avulla viikon suunnittelu ja koordinointi on kuvattu pro-

sessina. Tämän mallin avulla Superseniorit-viikko on mahdollista toteuttaa vuosittain 

osittain vaihtuvien tekijöiden kanssa. Mallinnuksen avulla Superseniorit-viikon toteutta-

minen on mahdollista laajemmin ja toimintamallia voidaan hyödyntää myös muissa vas-

taavissa ennaltaehkäisevän vanhustyön osallisuutta korostavissa tapahtumissa. 
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3 IKÄIHMISET JA OSALLISTAMINEN 

3.1 Ikääntyvä väestö 

Vanheneminen on sarja erilaisia, eri tahtia eteneviä muutoksia, joita ei voida pysäyttää. 

Vanhuus tuo mukanaan luopumista, mutta se voi tuoda elämään myös uusia mielenkiin-

toisia sisältöjä ja toimintoja. Vanhuus ei aina johda huonoon toimintakykyyn ja syrjäyty-

miseen, vaan siihen voi kuulua myös hyvinvoinnin lisääntymistä ja mahdollisuuksia ke-

hittyä. Myös vanhuudessa ovat tärkeitä samat inhimilliset perustarpeet kuin muissakin 

elämän vaiheissa. Vanhus tarvitsee turvallisuutta, itsensä toteuttamisen mahdollisuuk-

sia, rakastetuksi tulemista ja seksuaalisuutta. Näihin perustarpeisiin voivat oleellisesti 

vaikuttaa vanhuksen lähipiiri sekä vanhustenpalvelujärjestelmät. (Medina ym. 2005, 11-

12.) 

Vanhuus voidaan määritellä monin eri tavoin. Vanheneminen ei ole pelkästään biologi-

nen ilmiö vaan suuressa määrin myös sosiaalinen. Yhteisöjen kirjoitetut ja kirjoittamatto-

mat normistot ja säännöt vaikuttavat siihen, mitä ikäihmisten käyttäytymiseltä odotetaan 

sekä millainen käytös on suotavaa. Useasti määrittelyn perusteena käytetään yhteiskun-

nassa vallitsevaa lainsäädäntöä. Vallitsevat eläkerajat havainnollistavat vanhenemista 

sosiaalisesta näkökulmasta. Yleisesti ottaen eläkkeelle siirrytään 63-68 vuoden iässä. 

(Nurmi ym. 2014, 231-232.) 

Laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja ter-

veyspalveluista (980/2012) määritellään käsitteet ikääntynyt väestö ja iäkäs henkilö. 

Ikääntyneellä väestöllä tarkoitetaan vanhuuseläkkeeseen oikeuttavassa iässä olevaa 

väestöä. Iäkkäällä henkilöllä puolestaan tarkoitetaan henkilöä, jonka fyysinen, kognitiivi-

nen, psyykkinen tai sosiaalinen toimintakyky on heikentynyt korkean iän myötä alkanei-

den, lisääntyneiden tai pahentuneiden sairauksien tai vammojen vuoksi taikka korkeaan 

ikään liittyvän rappeutumisen johdosta. 

Pidentyneen eliniän johdosta myös vanhuuden ajallinen pituus on kasvanut. Ihmiset ovat 

eläkkeelle jäädessään entistä hyväkuntoisempia ja terveempiä, joten aikaa työelämän ja 

varsinaisesti vanhusvuosiksi koettujen vuosien väliin mahtuu paljon. Tästä ikävaiheesta 

on alettu puhua kolmantena ikänä ja se toimii aikuisuuden ja vanhuuden välisenä ajan-

jaksona, jolloin omataan kaikki aikuisen oikeudet, mutta on vapauduttu sen keskeisestä 

velvoitteesta, työnteosta. Kolmannen iän käsitettä on kritisoitu siitä, että se luo normin 
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sosiaalisesti aktiivisesta eläkeiästä, joka ei kuitenkaan ole kaikkien saavutettavissa.  

(Gerontologia 2004, 11.) 

Suomen väestö vanhenee. Vertaillen 65-84-vuotiaiden osuutta väestöstä, vuonna 1950 

heitä on ollut 6,4 prosenttia ja vuonna 2017 taasen 18,7. Myös vanhimman ikäluokan eli 

yli 85-vuotiaiden osuus väestöstä on kyseisellä aikavälillä kasvanut 0,2 prosentista 2,7 

prosenttiin. Väkiluvun kehityksen ja väestön huoltosuhteen kannalta on merkittävää, että 

elävänä syntyneiden määrä laski kuolleiden määrää alemmalle tasolle 2010-luvun ai-

kana. Myös elinajanodote on kasvanut vielä 2000-luvullakin, sillä 80-vuotiaan miehen 

elinajanodote vuonna 2000 oli 6,6 vuotta ja 8,1 vuotta vuonna 2017. Vastaavasti 80 

vuotta täyttäneillä naisilla elinajanodote oli 8,2 vuotta vuonna 2000 ja 9,9 vuotta vuonna 

2017. (Tilastokeskus, 38-44.) 

Vuoteen 2050 mennessä joka neljäs meistä suomalaisista on täyttänyt 65 vuotta ja yli 

80-vuotiaiden osuus väestöstä on kaksinkertainen nykyhetkeen verrattuna. Väestön 

ikääntymisen myötä yhä suurempi osa väestöstä on toimintakyvyltään rajoittunutta. 

Tästä syystä on tärkeää, että yhteiskunnassa kiinnitetään huomiota iäkkään väestön toi-

mintakyvyn ylläpitämiseen. (THL 2017a.) Väestöennusteissa tulee kiinnittää huomiota 

myös siihen, että vanhusväestön määrän kasvulla ja eliniän pitenemisellä on monia mui-

takin seurauksia. Eräs merkittävä seuraus on ikääntyneen väestön erityisryhmien suu-

reneminen. Vanhusväestön määrän lisääntyminen lisää myös esimerkiksi ikääntyneiden 

liikuntavammaisten määrää ja erilaisista muistisairauksista kärsivien määrää. (Marin & 

Hakonen 2003, 15-16.) 

Ikääntyminen tuo mukanaan erilaisia toimintakyvyn vajeita, jotka hankaloittavat arkielä-

mää monella tasolla. Toimintakyky on perinteisesti jaoteltu kolmeen osaan: fyysiseen, 

psyykkiseen ja sosiaaliseen. Fyysisellä toimintakyvyllä voidaan tarkoittaa kehon yksit-

täisten elinten ja elinjärjestelmän toimintaa tai koko elimistön kykyä selviytyä fyysistä 

ponnistelua vaativista tehtävistä. Psyykkinen toimintakyky on monitahoinen käsite, johon 

liittyvät esimerkiksi kognitiiviset toiminnot, persoonallisuus, mieliala ja elämänhallinta. 

Sosiaalisena toimintakykynä nähdään ihmisen kyky selviytyä yhteisön jäsenenä ja vuo-

rovaikutustilanteissa. Ihmisen toimintakykyyn vaikuttavat huomattavasti myös elinympä-

ristö sekä jokaisen yksilölliset ominaisuudet. Toimintakykyisenä pidetään henkilöä, joka 

selviytyy itseään tyydyttävällä tavalla itselleen merkityksellisistä jokapäiväisen elämän 

toiminnoista siinä ympäristössä, jossa hän arkeaan elää. Suomessa on toteutettu toimin-

takykyä mittaavaa tutkimusta vähäisesti, mutta vuosina 1978-80 toteutettua Mini Suomi 

-terveystutkimusta ja sen kanssa vertailukelpoista vuosina 2000-2001 toteutettua 
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Terveys 2000 -tutkimusta vertailemalla nähdään, että ikääntyneiden itse ilmoittama toi-

mintakyky on parantunut. Tämän taustalla on sairastavuuden väheneminen ja elinolojen 

kohentuminen, mutta mahdollisesti myös yhteiskunnallinen muutos, itsenäisen suoriutu-

misen korostuminen ja halu käyttää kaikkia omia voimavaroja. (Laaksonen & Silventoi-

nen 2011, 247-250.) 

Iäkkään henkilön terveys ja hyvinvointi määrittyy pitkälti hänen aiemman elämänkul-

kunsa mukaan ja eri tekijöiden vaikutus kumuloituu elämänkaaren varrella. Kuitenkin 

vielä korkeassakin iässä tapahtuvilla terveyden ja toimintakyvyn muutoksilla on merki-

tystä. Keskeinen tekijä ikääntyneen arjen sujumisen kannalta on asuin- ja elinympäristön 

laatu. Asuinympäristön merkitys terveyden ja hyvinvoinnin määrittäjänä korostuu iäkkäi-

den ihmisten kohdalla, sillä he viettävät pääosan ajastaan lähiympäristössään. Itsenäi-

selle selviytymiselle on tärkeää erityisesti oman asunnon esteettömyys ja soveltuvuus 

iäkkään henkilön asumiseen. Myös iäkkään henkilön elintavoilla on merkitystä ja ter-

veyttä edistävät samat tekijät kuin nuoremmillakin: terveellinen ruokavalio, ylipainon vält-

täminen, fyysinen aktiivisuus, kohtuullinen alkoholin käyttö ja tupakoimattomuus. (Laak-

sonen & Silventoinen 2011, 252-254.) 

Elämänkaaripsykologiaan perehtynyt psykologi Tony Dunderfelt esittelee elämänkaari-

tutkimuksen pääpiirteitä kirjassaan Elämänkaaripsykologia (2011, 13-19, 200). Elämän-

kaaritutkimuksen avulla pyritään selvittämään ihmisen kehitys kokonaisuutena ja koko 

elämän mittaisena eri vaiheista muodostuvana kehitysliikkeenä, jossa ihmisen elämän 

eri osia ja alueita ei voida liittää suoraan yhteen, mutta ne on tunnettava. Elämänkaari-

psykologiassa viimeisenä ikävaiheena oleva kypsyyden ikävaihe (60-/65-vuotiaasta 

eteenpäin) eroaa aiemmista siinä, että menneisyys tuntuu kasautuvan ja tulevaisuus vai-

kuttaa epämääräiseltä tai olemattomalta. Pohdinta siitä, millaista oma elämä on ollut ja 

miten kuoleman väistämättömyys tulisi kohdata, tulee ajankohtaiseksi. Fyysiset vanhe-

nemisoireet saattavat aiheuttaa pohdintaa ja vaikuttaa negatiivisesti mielialaan. Toi-

saalta osa ihmisistä on valoisia ja elämänmyönteisiä todeten, miten itsellä on ollut hyvä 

elämä. Tämä onnistuu riippuen paljon siitä, miten aiemmat elämän kehitysvaiheet on 

käyty läpi eli kokeeko yksilö menneen elämänsä mielekkääksi vai ei. 

Yksilön kehitys, vanheneminen mukaan luettuna, jatkuu läpi elämän. Kehitykseen vai-

kuttavat geneettiset tekijät sekä lapsuuden, nuoruuden ja aikuisiän tapahtumien vuoro-

vaikutukset. Näiden lisäksi myös vanhuusiän kokemuksilla on oma itsenäinen merkityk-

sensä. Yksilön kehitys vaikuttaa henkilön itsensä lisäksi myös hänen sosiaaliseen ym-

päristöönsä, koko yhteisöön ja sen tulevaisuuteen. Iäkäs ihminen voi siirtää kulttuuria, 
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arvostuksia, asenteita, perinteitä sekä tietoja ja taitoja seuraaville sukupolville. Myös esi-

merkiksi syntymäluokka ja sukupuoli vaikuttavat vanhenemiseen ja sen kokemiseen. 

Vanhimmat sukupolvet ovat selkeästi tyytyväisempiä niukkoihin oloihinsa kuin nuorem-

mat ikäpolvet, joilla on yltäkylläisemmät olot. Vanhusten tyytyväisyys perustunee siihen, 

että he vertaavat nykytilaansa aiempaan, jolloin elettiin vaikeimmissa ja puutteellisim-

missa elinoloissa. Sukupuolen rooli vanhenemisessa on moninainen. Suomessa naisten 

keskimääräinen elinikä on kuusi vuotta pidempi kuin miesten. Miesten fyysinen toiminta-

kyky on parempi kuin naisten ja siksi miehet tuntevat itsensä naisia terveemmiksi. Nai-

silla sen sijaan sosiaalinen toimintakyky on miehiä parempi ja naisilla on vanhuudessakin 

enemmän merkityksellisiä ihmissuhteita kuin miehillä. Naisten pitemmästä eliniästä tosin 

seuraa, että he elävät miehiä useammin leskinä tai yksin. Eläkeikäisen väestön naisval-

taisuuden takia naisten on miehiä paljon vaikeampi solmia uutta suhdetta. (Nurmi ym. 

2014, 303-304.) 

3.2 Ennaltaehkäisevä vanhustyö 

Seniori- ja vanhustyö on luonteeltaan monitieteistä ja -alaista asiantuntijatyötä. Eri tieteet 

korostavat eri osia vanhenemisessa. Lääketieteellinen lähestymistapa vanhuuteen ko-

rostaa objektiivista, mitattavissa olevaa ja määrällistä tietoa vanhenemisesta. Kriittinen 

gerontologia on sosiaalistieteellinen näkemys vanhenemisesta, jossa korostetaan van-

henemisen kulttuurisia ja sosiaalisia prosesseja. Näiden eri kulmista vanhenemista lä-

hestyvien esimerkkien lisäksi on paljon muita näkökulmia tutkia vanhenemista, mutta 

sekä tutkimuksen että ammattilaisuuden areenat osoittavat eri lähestymistapojen kuiten-

kin limittyvän toisiinsa ja kulkevan rinnakkain. (Marin & Hakonen 2003, 113-114.) 

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveys-

palveluista (980/2012) määrittelee lain tarkoituksena olevan ikääntyneen väestön hyvin-

voinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukeminen. Laissa on 

määritelty kunnan velvollisuudeksi laatia suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen vä-

estön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi 

sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja ke-

hittämiseksi. Suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä 

toimenpiteitä. 
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Laaja-alaisella suunnittelulla ja määrätietoisella otteella saadaan ennaltaehkäistyä, myö-

hennettyä ja lyhennettyä pitkäaikaisen laitoshoidon tarvetta sekä voidaan lisätä inhimilli-

siä ja omatoimisia elinvuosia. Kuntouttamisen ja oman kuntoutumisen tavoitteena on yl-

läpitää tai edistää toimintakykyä. Tällä pyritään elämänlaadun ja liikkumisen parantami-

seen. Ikäihmisten kohdalla tämä tukee kuntoutujan parempaa selviytymistä arkipäivän 

toiminnoista. Toimintakyvyn heikkenemiseen tulisi pystyä reagoimaan nopeasti, sillä jo 

muutaman päivän sairaalajakso saattaa romahduttaa vanhuksen toimintakyvyn. Kuntou-

tuksessa on huomioitava fyysisen kuntoutuksen lisäksi toiminnallinen kuntoutus ja mo-

niammatillinen kannustus. Tärkeää olisi huomioida myös varhaisemman vaiheen enna-

koiva kuntoutusote esimerkiksi lääkärissäkäyntien yhteydessä. Liikuntareseptit, kuntou-

tus-, liikunta- ja aktivointipalvelujen esitteleminen ja ruokavalioneuvonta ovat esimerk-

kejä ennakoivasta kuntoutusotteesta. (Mäkitalo 2016, 44-45.) 

Kotona asuminen on ikäihmisille tärkeää ja valtaosa haluaa asua kotonaan niin pitkään 

kuin se on mahdollista. Ikäihmisten hoito- ja palvelujärjestelmän keskeisiä tavoitteita on-

kin kotona asumisen tukeminen. Tätä tuetaan esimerkiksi kotipalvelun avulla. Kotipalve-

lun käytön yleisimpiä perusteita ovat ikääntyneen alentunut toimintakyky, yksin tai puut-

teellisissa asuinoloissa asuminen sekä tukihenkilöiden vähyys. Kotipalvelussa työnteki-

jän työ perustuu parhaimmillaan kuntouttavaan työotteeseen. Tässä otetaan huomioon 

ikääntyneen voimavarat ja niitä tuetaan päivittäisissä askareissa yhdessä tekemisellä. 

Tärkeää on lisäksi pyrkiä tukemaan ikäihmisten aktiivista liikkumista. (Voutilainen ym. 

2002, 100-102.) 

Toimintakyvyn ylläpitäminen on tärkeää läpi elämän ja se kuuluu ennaltaehkäisevän 

vanhustyön keskiöön. Toimintakykyä ylläpitäviä asioita ovat mm. terveelliset ja monipuo-

liset ruokailutottumukset, kehon ja mielen käyttäminen tehokkaasti ja monipuolisesti, 

osallistuminen ja ihmisten tapaaminen sekä ylipainon, tupakoinnin ja alkoholinkäytön 

välttäminen (THL 2017b). Toimintakyvyn ylläpitämiseen ja parantamiseen tähtäävien toi-

mien osalta on hyvä huomioida italialainen vuodelta 2015 oleva tutkimus (Lommi ym. 

2015, 1861-1862), jonka mukaan kotona asuvat vanhukset tekevät omaa hyvinvointiaan 

koskevia päätöksiä omaa elämänasennettaan ja tulevaisuuden odotuksiaan vastaavasti. 

Näihin päätöksiin ja asenteisiin vaikuttavat oman asenteen lisäksi sosiaaliset verkostot. 

Positiivisesti tulevaisuuteen suhtautuvat vanhukset selviävät tutkimuksen mukaan pa-

remmin elämäänsä negatiivisesti vaikuttavista tapahtumista, ovat aktiivisempia ja elävät 

terveellisemmin. 
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Merkittävä perusta hyvälle ja onnistuneelle vanhenemiselle luodaan jo ihmisen aiem-

massa elämänkulussa. Tästä huolimatta myös vanhuuden aikaiset tapahtumat vaikutta-

vat siihen, miten terveeksi ja toimintakykyiseksi vanheneminen ja vanhuus muodostuvat. 

Aktiivisen vanhenemisen määritelmää (WHO) kuvataan tapahtumaksi, jossa optimoi-

daan yksilön mahdollisuudet fyysiseen, sosiaaliseen ja henkiseen hyvinvointiin elämän-

kulun aikana. Näin ollen voidaan pidentää terveen elinajan odotetta sekä lisätä vanhuus-

iän tuottavuutta ja elämänlaatua. Euroopan unionissa tavoitteena hyvälle vanhenemi-

selle on aktiivisuus ja elämään suuntautuvuus. Tällä tarkoitetaan ikääntyvien ihmisten 

aktiivisen omatoimisuuden ja itsenäisyyden, terveyden ja toimintakyvyn sekä omassa 

asunnossa asumisen tukemista mahdollisimman pitkään. Tähän tähtää myös Suomessa 

asetettu laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja 

terveyspalveluista. (Nurmi ym. 2014, 302.) 

Toimintakyvyn ja yleisen terveydentilan heikkeneminen on iäkkään näkökulmasta alen-

tunutta elämänlaatua ja riski itsenäisyyden menettämiselle. Näiden lisäksi ne lisäävät 

läheisten ja sosiaali- ja terveyspalveluiden kuormitusta. Olisikin tärkeää tietää, mihin te-

kijöihin voidaan ja kannattaa vaikuttaa vielä jopa hyvin iäkkäiden terveyden ja hyvinvoin-

nin edistämiseksi. Tämä on erityisen tärkeää, jotta hoito- ja hoivapalveluiden tarve saa-

daan kasvamaan hitaammin kuin ikääntyneen väestön määrä kasvaa. Keskeisiä keinoja 

tähän ovat sairauksien ehkäiseminen ja hyvä hoito, tapaturmien vähentäminen, työuran 

aikaisten olojen parantaminen, elinympäristöjen muokkaaminen, terveysvalistus ja elä-

mäntapamuutosten tukeminen sekä iäkkäiden fyysisen, kognitiivisen ja sosiaalisen ak-

tiivisuuden edistäminen. Nämä toimet tulee aloittaa mahdollisimman varhain, mutta hy-

vinkin iäkkäiden toimintakykyä voidaan oikein valituilla toimenpiteillä parantaa nopeasti. 

Koska suurin osa ikääntyneiden terveys- ja toimintakykyongelmista kasaantuu heikom-

massa asemassa oleville, tulisi tehokkaiden toimenpiteiden kohdistua erityisesti näiden 

ryhmien tilanteen parantamiseen. Lisäksi tulisi löytää keinoja toimintakyvyn kohenta-

miseksi myös kaikkein vanhimmassa ikäryhmässä. (Laaksonen & Silventoinen 2011, 

262-263.) 
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3.3 Osallistava toiminta ja yhteisöllisyys 

Osallisuus on toiminnassa kehittyvä tunne voimaantumisesta, valtaistumisesta sekä ta-

savertaisesta toimijuudesta. Osallisuudessa korostuu oikeus saada tietoa itseä koske-

vista asioista sekä mahdollisuudesta ilmaista mielipiteensä ja päästä siten vaikuttamaan 

omiin asioihinsa. Osallisuus on näin ollen yksilön tunne eikä suinkaan ulkoapäin tuotettu 

rakenne. Osallisuus antaa mahdollisuuden omien valintojen tekemiseen ja epäkohtien 

havaitsemiseen. Osallisuuden edistäminen on eettisesti kestävää toimintaa yksilön ase-

man ja yhteiskunnallisen vallan epätasapainon vuoksi. Osallisuuden vastakohtana voi-

daan pitää osattomuutta ja syrjäytymistä. (Talentia 2017, 16.) 

Osallisuus saa englanninkieliseksi vastineeksi useimmiten sana involvement, kun taas 

osallistumisen käsite englanniksi kääntyy sanaksi participation. Osallistuminen on keino 

tai prosessi osallisuuden edistämiseksi. Samalla se voi olla tunneperäistä kokemusta 

sosiaalisesta osallisuudesta. Siinä missä toinen ihminen voi kokea itsensä enemmän 

osalliseksi vähemmällä osallistumisella, saattaa toinen ihminen kokea osattomuutta ah-

keralla osallistumisella ja mukana olemisella. (Ylänen 2016, 11.) 

Yhteyden tunne ja yhteisiin kiinnostuksen kohteisiin nojaava toiminta muodostavat yh-

teisöllisyyttä. Yhteisöllisyys ylläpitää ja edistää me-henkeä, sosiaalista pääomaa ja soli-

daarisuutta. Auttaminen on yksi yhteisöllisyyden ilmenemismuodoista. Ihmiset tukevat ja 

auttavat toisiaan, mutta vastavuoroisesti myös tarvitsevat apua ja tukea. Näin ollen yh-

teisöllisyys tarvitsee muodostuakseen joukon ihmisiä, joilla on samankaltaiset intressit 

johonkin, joka saa ihmiset toimimaan yhdessä ja tuntemaan yhteyden tunteita. Harras-

tukset ja osallistuva toiminta ovat hyviä esimerkkejä yhteisöllisyydestä parhaimmillaan. 

Iäkkäillä ihmisillä yhteisöllisyys muodostuu useimmiten heidän jokapäiväiseen elä-

määnsä liittyvien sosiaalisten verkostojen, perheen, ystävien ja naapurien keskuudessa. 

(Hellsten & Olkkonen 2014, 13.) 

Osallisuus vanhuudessa on professori Jyrki Jyrkämän mukaan elämistä mukana, läsnä-

oloa ja vaikuttamista tosiasiallisesti ja potentiaalisesti oman elämän arjessa, vuorovaiku-

tuksessa läheisiin ja lähiympäristöön, paikallisyhteisöön ja koko yhteiskuntaan. Osalli-

suuden edistäminen on keskeinen osa hyvää vanhenemista yksilötasolla ja toisaalta 

osallisuus liittyy pohdintoihin hyvinvoivista yhteisöistä ja vaikuttamisen mahdollisuuksista 

yhteiskunnassa. (Gerontologia 2014, 274).  
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Vanhusväestön syrjäytymisen ilmenemismuotoina ovat perinteisesti olleet syrjäytyminen 

köyhyytenä ja syrjäytyminen yksinäisyytenä. Näiden lisäksi vanhusväestön syrjäytymistä 

voidaan tarkastella syrjäytymistä toiminta- ja liikuntakyvyn menettämisenä ja syrjäyty-

mistä muistisairautena. Syrjäytymisen taustalla on usein sosiaalisten suhteiden heiken-

tymistä. Koko elinkaaren aikana omaksuttu sosiaalisuus ja sosiaaliset verkostot seuraa-

vat mukana vanhuuteen. Sosiaaliset suhteet voivat heikentyä esimerkiksi leskeytymisen, 

eläkkeelle siirtymisen tai huonontuneen terveyden seurauksena. (Engström ym. 2009, 

26-27.) Ikääntyneiden ongelmista varsin monet eivät ole ensisijaisesti terveysongelmia. 

Ikäihmisten hoidon ja hoivan tarpeeseen vaikuttavat lisäksi esimerkiksi tulojen pienuus, 

heikoksi koettu terveys ja toimintakyky, yksinäisyys ja masennus sekä puutteelliset asun-

not ja asuinympäristöt. (Mäkitalo 2016, 67.) 

Eläkkeelle jääminen voi tarkoittaa erakoitumiseen taipuvaiselle ihmiselle täydellistä eris-

täytymistä muista ihmisistä ja yhteiskunnasta. Usein yksinäisyyteen liittyy turvattomuutta 

ja pelkoa siitä, ettei saa apua sitä tarvitessaan. Toiminta- ja liikuntakyvyn heikkeneminen 

vaikuttavat voimakkaasti itsenäiseen ulkoiluun, asiointiin ja kaupassa käyntiin. Liikku-

mattomuus heikentää edelleen toiminta- ja liikkumiskykyä ja saattaa johtaa tilanteeseen, 

jossa kodin ulkopuolelle lähtemisestä tulee vaikeaa. Liikkumiskyvyn ongelmista kärsivät 

jäävät helposti kaiken järjestetyn toiminnan ulkopuolelle. Muistisairailla liikkumiskyky säi-

lyy usein melko pitkään, mutta sairauteen liittyvät muistin ongelmat, monesti sairauden 

alkuvaiheessa koettu häpeä ja myöhemmässä vaiheessa vaikeutuvat muistin ongelmat 

ovat syrjäytymiselle altistavia tekijöitä. Erilaiset mielenterveys- ja alkoholiongelmat saat-

tavat olla syynä iäkkään haluun eristäytyä, jäädä kotiin ja kokea erilaisia pelkoja. Fyysiset 

sairaudet voivat asettaa rajoitteita elämiselle ja aiheuttaa syrjäytymistä. Omaishoitajilla 

on riski syrjäytyä hoitotyön viedessä kaiken ajan. Puolison kuolema on riski sosiaalisten 

suhteiden vähenemiselle ja syrjäytymiselle. Syrjäytymisvaarassa ovat myös varattomat 

ja vähävaraiset ikääntyneet. (Engström ym. 2009, 34-43.) 

Sosiaalisten suhteiden tiiviydellä ja sosiaalisten verkostojen antamalla tuella on merkit-

tävä vaikutus kuolleisuuteen, terveydentilaan ja toimintakykyyn. Sosiaaliset suhteet sekä 

läheisiltä saatu tuki edistävät ikäihmisten kokemusta hyvästä terveydestä ja elämänlaa-

dusta sekä auttavat ylläpitämään toimintakykyä. Sosiaaliset suhteet toimivat myös pus-

kurina ikäviä elämäntapahtumia, kuten puolison kuolemaa tai omaa sairastumista vas-

taan. Läheisten tuki auttaa iäkkäitä myös palvelujärjestelmän tarjoamien mahdollisuuk-

sien hyödyntämisessä ja avun saamisessa toimintakyvyn vajeisiin. (Laaksonen & Silven-

toinen 2011, 258.) 
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Vanhusväestön osallisuutta ja yksinäisyyden kokemuksia tarkastelleen tutkimuksen 

(Niedzwiedz ym. 2016, 28-29) mukaan osallisuus ja tunne yksinäisyydestä liittyvät vah-

vasti yhteen. Erityisesti vapaaehtoistyö, urheilu- tai muussa seurassa harrastaminen ja 

poliittisessa tai muussa vaikuttamistyössä mukanaolo vähensivät selvästi riskiä tuntea 

itsensä yksinäiseksi. Sosiaalinen osallisuus lisäsi myös tunnetta terveydestä ja toiminta-

kyvystä. Heikoimmaksi oman terveytensä määritelleet kokivat itsensä yksinäisemmiksi 

ja osallisuutensa heikommaksi. Saksassa tehdyn tutkimuksen (Bukov ym. 2002) mukaan 

sosioekonominen asema ja koulutustausta vaikuttivat huomattavasti osallisuuteen. Eri-

tyisesti miesten kohdalla korkeampi koulutus ja asema työelämässä liittyivät poliittiseen 

aktiivisuuteen, mikä taas lisäsi heidän osallisuuttaan. Naisilla osallisuus liittyi enemmän 

kotiin ja sen lähiympäristöön kuten lasten ja lastenlasten hoitoon. Nämä sukupuolten 

väliset erot esimerkiksi koulutuksen suhteen tulevat tulevaisuudessa muuttumaan erityi-

sesti naisten koulutustason nousun myötä. 

Italian Bolognassa toteutettiin vuosina 2006-2007 haastattelututkimus, jonka tarkoituk-

sena oli selvittää niin kutsutun kolmannen iän myöhäisemmässä vaiheessa olevien ja 

yksinäisinä nähtyjen vanhusten kokemuksia aktiivisesta kansalaisuudesta ja osallisuu-

desta. Tutkimuksen mukaan nämä vanhukset saivat kokemuksia osallisuudesta oman 

kotinsa ja arkiaskareiden sujumisen sekä asuinympäristönsä kautta eivätkä kaikki koke-

neet yksinäisyyttä. Tutkimuksessa haastatellut vanhukset nostivat tärkeiksi mahdollisuu-

den päästä enemmän ulos, tavata uusia ihmisiä ja kohdata erityisesti nuoria ihmisiä sekä 

osallistua ylisukupolvisiin toimintoihin. Tämä tulisikin huomioida mahdollistamalla myös 

vanhusväestön osallisuus ottamalla huomioon esimerkiksi tapahtumien logistinen saa-

vutettavuus. (Luppi 2010, 890.) 

Sosiaalinen osallisuus tarkoittaa ikääntyneelle sitä, että hän voi elää mahdollisimman 

pitkään tutussa ja turvallisessa ympäristössä, ylläpitää omia sosiaalisia suhteita, osallis-

tua harrastustoimintaan, hoitaa yksin tai avustettuna omia asioitaan ja että hänellä on 

halutessaan mahdollisuus osallistua lähiympäristön toimintaan. Sosiaaliseen osallisuu-

teen kuuluvat yksilön ja yhteisön väliset suhteet, joiden kautta hän voi osallistua ja kuulua 

omista lähtökohdistaan erilaisten ryhmien, yhteisöjen ja yhteiskunnan toimintaan. (Kailio 

2014, 26.) 
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4 KEHITTÄMISHANKKEEN TOTEUTUS JA TUOTOS 

4.1 Kehittämismenetelmät 

Valitsimme hankkeen kehittämismenetelmiksi SWOT-analyysin, aivoriihen ja 

benchmarkkauksen. SWOT-analyysi on strategiatyökalu, joka sisältää hankkeen, orga-

nisaation tai projektin vahvuuksien, heikkouksien, uhkien ja mahdollisuuksien analyysin. 

Analyysi on moneen tarkoitukseen sopiva arviointimenetelmä, joten sitä voidaan hyö-

dyntää toiminnan koko laajuuden tarkastelussa tai vain yhden toiminnan osa-alueen ha-

vainnoinnissa. Analyysia käytettäessä on kuitenkin tärkeää rajata tarkasti kulloinkin ana-

lysoitavana oleva kohde, jotta analyysin tuloksista saadaan mahdollisimman hyviä ja ver-

tailukelpoisia. (Lindroos & Lohivesi 2010, 219.) 

Lyhenne SWOT tulee englannin sanoista Strengths (vahvuudet), Weaknesses (heikkou-

det), Opportunities (mahdollisuudet) ja Threats (uhat). Vahvuudet ja heikkoudet ovat pro-

sessin sisäisiä tekijöitä ja mahdollisuudet sekä uhat ovat puolestaan prosessin ulkopuo-

lisia tekijöitä. SWOT-analyysin kautta saadaan aikaan suuntaa antavia tuloksia ja sen 

avulla onkin tarkoitus arvioida toimintaa yleisellä tasolla. SWOT-analyysissä käytettävien 

osatekijöiden kriteerien lisääminen ja niiden painottaminen parantavat tulosten käyttö-

kelpoisuutta. (Opetushallitus 2017.) 

SWOT-analyysin tulokset voivat olla ristiriitaisia, koska samat asiat voivat ilmetä heik-

kouksina sekä vahvuuksina ja mahdollisuuksina sekä uhkina. Monet luokiteltavat asiat 

ovat subjektiivisia eli asian luonne muuttuu siitä riippuen, mistä näkökulmasta asiaa tar-

kastellaan. Tämä mahdollistaa sen, että ristiriitaiset tulokset voivat olla mahdollisia. Käyt-

tämällä useampaa SWOT-taulukkoa rinnakkain voidaan ristiriitojen syntymistä ehkäistä 

ja samalla saada analyysista mahdollisimman vertailukelpoinen. Näin voidaan esimer-

kiksi erotella toiminnan nykyhetken arviot sekä arviot, jotka mahdollisesti vaikuttavat toi-

mintaan myöhemmin tulevaisuudessa. Selkeästi jäsennellyn SWOT-analyysin pohjalta 

voidaan tehdä päätelmiä, joiden avulla pystytään muuttamaan arvioidut heikkoudet vah-

vuuksiksi ja tulevaisuuden uhat mahdollisuuksiksi. Lopullinen tulos analyysista on koko-

naisvaltainen nykyhetken ja tulevaisuuden kattava. (Lindroos & Lohivesi 2010, 220.) 

Arvioimme SWOT-analyysin avulla Superseniorit-viikon vahvuudet, heikkoudet, mahdol-

lisuudet ja uhat huomioiden sekä jo toteutuneet tapahtumaviikot että meillä käytettävissä 

olevat muuttuneet resurssit. Arvion pohjalta saimme kokonaiskuvan tapahtuman 
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järjestämiseen liittyvistä kehittämiskohteista. Päädyimme tekemään kaksiosaisen 

SWOT-analyysin, jotta pystymme samanaikaisesti tarkastelemaan sekä nykyhetken että 

tulevaisuuden tilannetta. Kaksiosaisen analyysin avulla pystyimme luomaan selkeäm-

män ja analyyttisemman kokonaisuuden kehittämistoimenpiteistä ja -menetelmästä tule-

van viikon toteuttamiseksi. Projektin alussa tehty analyysi sisältää elementtejä kahden 

edellisen vuoden kokemuksista Superseniorit-viikoilta sekä kuvaa tämän vuoden lähtö-

tilannetta. Tulevaisuuden SWOT -analyysissa puolestaan pyritään miettimään mihin 

suuntaan Superseniorit-viikkoa tulisi kehittää ja mitä olisi hyvä ottaa jatkossa huomioon. 

Kuten aiemmin olemme tässä työssämme kertoneet, Superseniorit-viikko on järjestetty 

jo kahtena edellisenä vuotena. Analyysissa voimmekin todeta, että edellisten vuosien 

kokemus ja projektin vetäjän vankka tietämys toimivat ehdottomasti vahvuutena vuoden 

2018 Superseniorit-viikolla. Vahvuudeksi katsomme myös sen, että sekä Turun että Kaa-

rinan vanhusneuvostot lähtivät työhön mukaan hyvin suurella halukkuudella.  

Heikkoutena tänä vuonna puolestaan oli lähtötilanteen nollabudjetti. Superseniorit-viikko 

lähti liikkeelle HASIC-projektista, jolloin viikon rahoitus tuli pääosin hankkeen varoista. 

Toisena vuotena rahoitusta oli saatavilla Suomi 100 -juhlavuoden budjetista. Heikkou-

tena näimme myös sen, että suurin osa sekä vanhusneuvoston jäsenistä että opiskeli-

joista olivat tämän vuoden projektiryhmässä uusia eikä aiempaa kokemusta Superse-

niorit-viikolta näin ollen ollut. Projektin alussa kohtasimme myös haasteita yhteisymmär-

ryksen osalta, kun opiskelijat ja vanhusneuvoston jäsenet ajattelivat viikon uudistami-

sesta hieman erimielisesti.  

Toisaalta kuitenkin tuomme analyysissa esille tapahtuman uudistamisen mahdollisuu-

tena. Kun lähtötilanteessa uudistaminen oli vahvasti esillä, saimme valtuudet miettiä eri-

laisia näkökulmia ja lähestymistapoja viikon järjestämiseksi. Mahdollisuuksina näimme 

myös markkinoinnin uudistamisen ja uusien yhteistyökumppanien hankkimisen. Markki-

noinnin uudistaminen oli jopa pakonsanelemaa, koska budjetti oli huomattavasti pie-

nempi kuin kahtena aiempana vuotena.  

Analyysin uhka -osiossa nostimme esiin muutosvastarinnan. Näimme suurena uhkana 

sen, että yhteisymmärryksen puuttuminen olisi voinut vesittää koko projektin toteutumi-

sen ja sekoittaa aikataulut siten, että viikkoa ei olisi enää voitu järjestää. Uhkakuvaksi 

piirtyi myös se, että uudistuksessa olisi päädytty vääriin muutoksiin ja sitä kautta viikko 

olisi epäonnistunut. Uhkaksi nostimme esille myös sen, että samaan aikaan 



22 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Taina Laine ja Annukka Viitanen 

mahdollisesti järjestettävät muut tapahtumat tai huonot sääolosuhteet voisivat leikata 

osallistujamäärää pienemmäksi. (Taulukko 1.) 

Taulukko 1. SWOT-analyysi projektin alussa. 

 

VAHVUUDET 

 

 edellisten vuosien kokemus 

 projektin vetäjän vankka tietämys 

 vanhusneuvostojen halukkuus 

olla mukana 

 

 

 

HEIKKOUDET 

 

 nollabudjetti 

 suurin osa tiimistä uusia 

 yhteisymmärryksen löytyminen 

 

MAHDOLLISUUDET 

 

 tapahtuman uudistaminen 

 markkinointi 

 yhteistyökumppanit 

 

 

UHAT 

 

 muutosvastarinta 

 väärät muutokset 

 samanaikaiset tapahtumat 

 huonot sääolosuhteet 

 

Tulevaisuuden SWOT -analyysissa (Taulukko 2) vahvuudeksi nostimme edelleen aiem-

pien vuosien kokemukset. Kolmen vuoden kokemuksella osataan jo peilata mikä Super-

seniorit -viikolla toimii ja mikä ei. Aiemmat kokemukset ovat jo näyttäneet mitkä paikat ja 

aiheet keräävät ja kiinnostavat turkulaisia ja kaarinalaisia ikäihmisiä. Vahvuutena tule-

vaisuudessa toimivat myös hyväksi havaitut ja kiinnostuksensa ikäihmisiin osoittaneet 

yhteistyökumppanit. Heidän kanssaan on jatkossa helpompi tehdä yhteistyötä ja saada 

heitä mukaan tulevillekin viikoille.  

Heikkoutena tulevaisuuden analyysissa näemme rahoituksen ja markkinoinnin. Tulevat-

kin Superseniori-viikot ovat lähtökohtaisesti järjestettävä pienellä budjetilla, jossa van-

husneuvostojen panostus ja yhteistyökumppaneilta saatavat sponsorirahoitukset näytte-

levät suurta osaa. Rahoituksen suuruuteen vaikuttaa väistämättä myös tulevien 
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opiskelijaryhmien halukkuus ja taito kerätä sponsorirahaa yhteistyökumppaneilta. Tähän 

haastetta luo se, että sosionomiopiskelijoilla ei välttämättä ole osaamista tai kokemusta 

rahankeruusta eikä sitä taitoa sosionomiopinnoissa opeteta. Tässä kohtaa voisi olla 

mahdollisuus laajentaa projektityöskentelyä moniammatilliseen yhteistyöhön esimerkiksi 

tradenomiopiskelijoiden kanssa. Samaa opiskelijaryhmää voisi olla hyvä miettiä myös 

markkinoinnin osalta. Markkinoinnin tradenomiopiskelijat osaisivat ehkä paremmin luoda 

ja toteuttaa tehokasta markkinointisuunnitelmaa kuin sosionomiopiskelijat. Tulevaisuu-

den mahdollisuuksina näemme tapahtumaviikon uudistamismahdollisuudet edelleen. 

Superseniorit-viikkoa ei ole vieläkään muokattu yhteen ainoaan muottiin, vaan on hyvin 

mahdollista uudistaa ja kehittää viikkoa suuntaan jos toiseen. Hyväksi havaittuja ele-

menttejä kannattaa pitää mukana, mutta kehittämiskohteita luonnollisestikin on hyvä uu-

distaa.  

Mahdollisuutena haluamme nostaa esille myös tunnettuuden lisääntymisen. Vuosi vuo-

delta sana kiirii pidemmälle ja suurempi joukko ihmisiä ovat tietoisia Superseniorit-vii-

kosta. Tästä syystä olisikin hyvä, että välivuosia ei tulisi, mikäli halutaan jatkossakin ky-

seistä ikäihmisille suunnattua viikkoa järjestää. Kun ihmiset oppivat, että toukokuussa 

tapahtumaviikko järjestetään, osataan siihen jo varautua ja mahdollisesti tehdään 

omasta kalenterista sille tilaa valmiiksi. Uudet yhteistyökumppanit ja uudet ideat ovat 

myös mahdollisuus. Uusien yhteistyökumppanien avulla voisi Superseniorit-viikolle 

tuoda uutta sisältöä ja tätä kautta uudistaa viikkoa ja lisätä tunnettuutta edelleen. Uusien 

yhteistyökumppanien avulla myös rahoitukseen voisi saada tulevina vuosina helpotusta. 

Uudet ideat puolestaan pitävät tapahtumaviikkoa ajan tasalla ja mukailevat alati muuttu-

vaa maailman menoa.  

Uhkakuvina tulevaisuudessa pidämme tiimiläisten vaihtumisen projektissa. Toisaalta 

asian voi nähdä positiivisessakin valossa uudistamisen kannalta, mutta projektin työstä-

minen joka vuosi uuden tiimin kanssa tekee projektista työläämmän. Suurempi uhka on 

kuitenkin vielä se, että aiempien vuosien projektin vetäjä jättäytyy pois uusien työtehtä-

vien vuoksi. Aiemmin vahvuutena on ollut, että vetäjänä toiminut henkilö on pysynyt sa-

mana ja voinut vankalla kokemuksellaan tuoda uudet tiimiläiset hyvin projektin ytimeen 

mukaan. Nyt on edessä vetäjän vaihtuminen ja tulevaisuus näyttää mitä vaikutuksia sillä 

Superseniorit-viikolle on. Tämä muutos voi muiden tekijöiden ohella vaikuttaa koko työ-

ryhmän motivaatioon ja uskallukseen lähteä toteuttamaan tapahtumaviikkoa tulevaisuu-

dessa. On mahdollista, että tämä sekä rahoituksen epävarmuus luovat paineita 
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tulevaisuuden työryhmälle. Siksi on tärkeää, mikäli viikkoa vielä lähdetään toteuttamaan, 

että saadaan kasaan mukaan heittäytyvä ja rohkea joukko motivoituneita ja luovia ihmi-

siä. 

Taulukko 2. Tulevaisuuden SWOT -analyysi. 

 

VAHVUUDET 

 

 edellisten vuosien kokemus 

 vanhat yhteistyökumppanit 

 

 

 

HEIKKOUDET 

 

 rahoitus 

 markkinointi 

 

MAHDOLLISUUDET 

 

 tapahtuman uudistaminen 

 lisääntyvä tunnettuus 

 uudet yhteistyökumppanit 

 uudet ideat 

 

UHAT 

 

 tiimiläisten vaihtuminen 

 projektin vetäjän vaihtuminen 

 rahoitusta ei löydy 

 motivaatio 

 

Aivoriihi toimii ongelmanratkaisun menetelmänä ja sen tavoitteena on kehittää suuri 

määrä luovia ideoita siten, että kaikki ryhmän jäsenet osallistuvat. Aivoriihimenetelmässä 

on periaatteena, että määrä tuottaa laatua. On todennäköistä, että joukosta nousee esiin 

hyviä toteuttamiskelpoisia ideoita, kun ideoita ja ideoiden kehittelijöitä on paljon. Aivorii-

himenetelmän vahvuus onkin se, että ideoita on runsaasti ja toisten ideoiden pohjalta voi 

syntyä uusia ideoita. Tällöin voidaan myös oppia uusia tapoja lähestyä tarkasteltavaa 

asiaa. (Innokylä 2018.) 

Käytimme mukautetusti aivoriihimenetelmää Superseniorit-viikon suunnitteluvaiheessa. 

Kokoonnuimme palavereissa eri kokoonpanoilla. Joissain palavereissa oli opinnäytetyön 

kirjoittajien lisäksi ainoastaan Turun ammattikorkeakoulun edustaja, joissain edellisen 

lisäksi vanhusneuvostojen jäsenet ja joissain vielä TKI-projektiryhmien projektipäälliköt. 
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Toisinaan käytimme aivoriihimenetelmää myös parityöskentelyssämme. Jokaisen ideat 

kuultiin ja otettiin huomioon. Pohdittiin mitä vahvuuksia ja heikkouksia kussakin ideassa 

oli ja sitä kautta jalostimme ideoita parempaan suuntaa. Koimme, että tämän menetel-

män käyttäminen suunnitteluvaiheessa oli hyvin tuottoisaa.  

Benchmarking eli vertailuanalyysi on menetelmä, jossa opitaan esikuvilta niiden par-

haista käytännöistä. Benchmarking auttaa myös tunnistamaan heikkouksia omassa toi-

minnassa ja laatimaan niiden kehittämiseen tähtääviä ideoita. Benchmarkkausta voi to-

teuttaa monilla eri tavoilla, kuten esimerkiksi vierailulla organisaatioon, jonka kanssa 

omaa toimintaa halutaan vertailla, etsimällä tietoa parhaista käytännöistä erilaisista jul-

kaisuista tai yhteistyönä toimintaa kehittävien organisaatioiden välillä. Benchmarkkausta 

voidaan tehdä kuitenkin myös organisaatioiden sisällä, jolloin toimintaa ja prosesseja 

vertaillaan keskenään ja opitaan toistensa hyvistä käytännöistä. (Itä-Suomen yliopisto 

2018.)  

Benchmarkkausta käytimme mukautetusti myös sekä aloitus- että suunnitteluvaiheessa. 

Vertailukohteena pidimme kahden aiemman vuoden Superseniorit-viikkoa. Vertailimme 

aiempia vuosia keskenään sekä aiempia vuosia esiin nousseisiin ideoihimme. Suori-

timme vertailua myös resurssinäkökulmasta. Millaiset taloudelliset lähtötilanteet aiem-

pina vuosina oli ja mitä niinä vuosina oli ollut mahdollista toteuttaa? Vertasimme aiem-

pien vuosien lähtöbudjettia tämän vuoden budjettiin ja mitä tänä vuonna olisi mahdollista 

saada aikaan. Benchmarkkauksen avulla saimme myös alustavan käsityksen siitä, 

kuinka paljon aikaa ja henkilöresursseja pitää varata yhteistyökumppaneiden ja sponso-

rien hankintaan.  

4.2 Konstruktivistinen malli 

Kari Salonen kuvaa oppaassaan Näkökulmia tutkimukselliseen ja toiminnalliseen opin-

näytetyöhön (2013, 13-16) kehittämishankkeisiin sovellettavissa olevia ideaalimalleja: li-

neaarinen malli ja spiraalimalli sekä konstruktivistinen malli. Konstruktivistinen malli on 

Salosen kehittämä malli, jossa hän yhdistää lineaarisen mallin ja spiraalimallin vahvuu-

det ja kehitystoiminnan logiikan.  

Lineaarinen malli sekä spiraalimalli noudattavat molemmat klassisia työn kehittämisen 

ja päätöksenteon malleja. Lineaarisessa mallissa eri työskentelyvaiheet seuraavat toisi-

aan ajallisesti laaditun kehittämissuunnitelman mukaisesti. Lineaarisessa mallissa ei 
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kuitenkaan ole otettu huomioon tekijöitä, jotka voivat muuttaa etenemistä projektissa. 

Tämä malli olettanee siis, että projekti tai hanke olisi ikään kuin vakioitu vailla häiriöteki-

jöitä. Lineaarinen malli on hyvin yksinkertainen ja suoraviivainen malli, jossa työskentely 

etenee tavoitteen määrittelystä suunnitteluun, toteutukseen ja prosessin päättämiseen 

sekä lopuksi arviointiin. Spiraalimalli puolestaan on lähellä sosiokulttuurista mallia, koska 

se tunnistaa ja ottaa huomioon kehittämistoiminnan inhimilliset, kulttuuriset sekä sosiaa-

liset piirteet. Spiraalimalli tunnistaa näiden tekijöiden läsnäolon ja osallisuuden työsken-

telyssä. Spiraalimallissa tapahtuu sykleittäin arviointia, paluuta ja pysähtymistä sekä tar-

kennusta ja toimenpiteiden uudelleensuuntaamista. Spiraalimallia kuvataankin jatku-

vana spiraalina, jossa projektin tehtävät eli perustelu, organisointi, toteutus ja arviointi 

muodostavat kehän. Tässä mallissa toiminta jatkuu uusina kehinä, joissa edellisen vai-

heen tuotos arvioidaan aina uudelleen. Malli on hyvin reflektiivinen ja vuorovaikutteinen.  

(Salonen 2013, 13-16.) 

Salosen konstruktivistisessa mallissa otetaan huomioon kehittämishankkeen huolellinen 

suunnittelu, hankkeen vaiheistus, toiminnasta oppiminen, osallisuus, tutkimuksellinen 

kehittämisote ja monipuolinen menetelmäosaaminen. Konstruktivistisen mallin suurin 

ero lineaariseen malliin lienee siinä, että arviointi ja reflektointi kehittämishankkeen eri 

vaiheissa sekä inhimillisten tekijöiden huomioonottaminen ovat selkeästi esillä. Näin ol-

len konstruktivistinen malli sisältää paljon elementtejä spiraalimallista, kun asioiden ää-

relle pysähdytään ja niitä arvioidaan tasavertaisen sekä vuorovaikutteisen keskustelun 

lomassa. (Salonen 2013, 16.) 

Konstruktivistisen mallin aloitusvaihe eli idea hankkeesta on se, mikä saa koko prosessin 

liikkeelle. Aloitusvaihe sisältää kehittämistarpeen, alustavan kehittämistehtävän, toimin-

taympäristön sekä toimijoiden sitoutumisen ja osallistumisen työskentelyyn. Aloitusvai-

heessa tärkeäksi elementiksi nousee hankkeen tärkeistä ja merkityksellisistä asioista 

puhuminen, mikä on vaikuttamassa työskentelyn onnistumiseen. Tässä vaiheessa esiin 

nousseet asiat on syytä dokumentoida, jotta saadaan selvä käsitys siitä, miten toimijat 

sitoutuvat ja antavat tukensa projektille sekä miten realistisesti asiat rajataan. Aloitusvai-

hetta seuraa suunnitteluvaihe, jossa tehdään kirjallinen kehittämissuunnitelma. Tästä ke-

hittämissuunnitelmasta ilmenee tavoitteet, ympäristö, projektin vaiheet, toimijat, mene-

telmät ja resurssit. Tässä vaiheessa on syytä selvittää myös projektin eri toimijoiden teh-

tävät ja vastuut. Vaikka etukäteen on vaikeaa tietää tarkkaan, mikä onnistuu ja toimii 

käytännössä, on kuitenkin tärkeää, että työskentely on mahdollisimman huolellisesti 

suunniteltu. (Salonen 2013, 17.) 
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Seuraavassa konstruktivistisen mallin vaiheessa, esivaiheessa, toiminta siirtyy kentälle 

eli siihen ympäristöön, jossa varsinainen työn tekeminen toteutuu. Esivaihe voi käytän-

nön tasolla olla hyvinkin lyhyt ajallisesti, mutta tarkoituksena on organisoida yhdessä 

tulevaa työskentelyä. Mikäli suunnitteluvaiheesta esivaiheeseen siirtyminen venyy pit-

käksi, on syytä esivaiheeseen panostaa enemmän, jotta tekijät myöhemmin välttyisivät 

turhalta työltä. Kehittämishankkeen toiseksi tärkein vaihe heti suunnitteluvaiheen jälkeen 

on työstövaihe. Tämän vaiheen aikana projektin toimijat työskentelevät tiiviisti sovitun 

tavoitteen ja tuotoksen saavuttamiseksi. Työstövaihe saattaa olla kaikkein vaativin ja pi-

sin, koska siinä realisoituvat kaikki hankkeen osatekijät toimijoista ja menetelmistä aina 

dokumentointiin asti. Työstövaihe voidaan nähdä ammatillisen oppimisen kannalta työs-

kentelystä vastaaville tärkeimpänä vaiheena, vaikkakin tämä vaihe on raskas ja vaativa. 

Tässä vaiheessa ohjaus, vertaistuki sekä palaute ovat oleellisen tärkeitä onnistumisen 

ja ammatillisen kehittymisen näkökulmasta, koska työstämisessä aktivoituvat niin suun-

nitelmallisuus, vastuullisuus, itsenäisyys, vuorovaikutteisuus, epävarmuuden sieto, sit-

keys kuin itsensä kehittäminenkin. (Salonen 2013, 17-18.) 

Työstövaihetta seuraava tarkistusvaihe on tärkeää erottaa omaksi vaiheekseen, jotta 

sen rooli tärkeänä osana kehittämishanketta korostuu, vaikkakin tarkistuksen ja arvioin-

nin voidaan ajatella sisältyvän kaikkiin vaiheisiin. Tarkistusvaiheen funktio on varmistaa 

arvioinnin keinoin syntynyttä tuotosta. Toimijat voivat tässä vaiheessa vielä palata muok-

kaamaan työskentelyä työstövaiheeseen tai vaihtoehtoisesti siirtää sen viimeistelyvai-

heeseen. Vaiheena se voi olla lyhyt ja kertaluontoinen, mutta toisaalta työskentelyä voi-

daan kierrättää tarpeen mukaan työstö- ja tarkistusvaiheen välillä useitakin kertoja. Vii-

meistelyvaihe saattaa puolestaan kestää yllättävänkin kauan vaativuutensa vuoksi. Vii-

meistelyvaiheessa hiotaan ja karsitaan sekä tuotosta että kehittämishankkeen raporttia. 

Konstruktivistisen mallin viimeisessä valmiin tuotoksen vaiheessa, syntyy lopullinen tuo-

tos. Tätä voidaan konstruktivistisen mallin mukaan esitellä, levittää ja julkaista. (Salonen 

2013, 18-20.) 
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4.3 Kehittämishankkeen vaiheet 

Vuoden 2018 Superseniorit-viikko sai alkusysäyksensä siitä, että toimeksiantajana toi-

miva Turun ammattikorkeakoulu tarjosi projektia opinnäytetyön aiheeksi sosionomiopis-

kelijoille. Mikäli olisi käynyt niin, että kukaan opiskelijoista ei olisi valinnut tätä aiheek-

seen, ei Superseniorit-viikkoa tänä vuonna olisi välttämättä lähdetty järjestämään. Aihe-

valinnan tehtyämme tapasimme toimeksiantajan edustajan, Katariina Felixsonin, joka 

kertoi meille yksityiskohtaisemmin tämän vuoden toiveista, tavoitteista ja tarpeista. Fe-

lixsonin kanssa käytimme kehittämismenetelmänä benchmarkkausta varsinkin projektin 

alkuvaiheessa. Vertailimme omia ideoitamme edellisten vuosien toteutuksiin Superse-

niorit viikoista. Pyrimme poimimaan aiempien vuosien vahvuudet osaksi suunnitel-

maamme. Kävimme läpi merkityksellisiä, tärkeitä ja projektin etenemiseen vaikuttavia 

tekijöitä. Tarkoituksena oli tänä vuonna miettiä viikon uudistamista ja kehittämistä, josta 

päävastuu olisi meillä opinnäytetyön tekijöillä. Meidän tehtäväksemme tarkentui viikon 

suunnittelu ja koordinointi sekä toimintapaikkojen kartoittaminen ja hankinta. Suurin 

muutos tämän vuoden Superseniorit-viikon järjestämiselle oli rahoitus. Aiempina vuosina 

avustusta rahoitukseen tuli HASIC-hankkeen sekä Suomi 100 -juhlavuoden budjeteista. 

Vuonna 2018 lähdimme liikkeelle täysin nollabudjetilla, joka loi suurimman paineen ke-

hittämis- ja uudistamistoiminnalle. Toimijoina projektissa oli tänä vuonna Turun ammat-

tikorkeakoulu, opinnäytetyön tekijät, Turun ja Kaarinan vanhusneuvostot sekä sosiono-

miopiskelijoita TKI-projektista. Näiden lisäksi toimijoihin liittyivät myös ryhmä yhteistyö-

kumppaneita. Kun saimme aloitusvaiheen tärkeimmät raamit selville, pääsimme jatka-

maan suunnitteluvaiheeseen. 

Suunnitteluvaiheessa lähdimme ideoimaan erilaisia kehittämisehdotuksia. Tässä vai-

heessa käytimme sekä SWOT-analyysiä sekä aivoriihimenetelmää. Pääosin toteutimme 

SWOT-analyysin aivoriihimenetelmällä kahdestaan, mutta täydensimme analyysiamme 

myös palavereissa esiinnousseilla vanhusneuvoston jäsenien ja Turun ammattikorkea-

koulun edustajien näkemyksillä. Aivoriihtä pidimme kaikissa palavereissamme eri ko-

koonpanoilla projektin eri vaiheissa, koska aivoriihen periaatteena on se, että määrä 

tuottaa laatua. Koska resurssit olivat tänä vuonna huomattavasti pienemmät kuin aiem-

pina vuosina, lähdimme suunnittelemaan tapahtumaviikkoa siten, että tapahtumat kes-

kittyisivät vain yhteen paikkaan. Yhden tapahtumapaikan idean puolesta puhui myös 

aiempien vuosien kokemus. Aiemmin tapahtumia oli lukuisia ympäri kaupunkeja, pieniä 

ja suuria, mutta läheskään kaikkiin ei löytynyt osallistujia. Ydinajatuksemme 
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lähtötilanteessa oli, että tapahtumaviikon tarkoitus olisi ikäihmisiä aktivoiva ja osallistava 

toiminta. Mietimme, että olisi hyvä keskittyä vain yhteen suurempaan ja monipuolisem-

paan tapahtumaan, jossa olisi erilaisia aktiviteetteja päivän aikana. Tätä ideaa, kun läh-

dimme työstämään, mietimme mikä paikka olisi sijainniltaan edukas sekä turkulaisille 

että kaarinalaisille, missä olisi hyvät puitteet tapahtuman järjestämiselle ja mikä olisi hy-

vien kulkuyhteyksien päässä.  

Päädyimme alkuperäisessä suunnitelmassa kauppakeskus Skanssiin. Se sijaitsee lä-

hellä Turun ja Kaarinan rajaa, sinne pääsee helposti julkisilla kulkuneuvoilla sekä omalla 

autolla saapuessa ilmaista parkkitilaa löytyy hyvin. Skanssissa on myös tiloja, joissa olisi 

voinut helposti järjestää sekä pienempiä että suurempia tapahtumia päivän mittaan. 

Saimme myös vihreää valoa kauppakeskuksen päälliköltä, joka otti ideamme innolla vas-

taan. Hän lupasi jopa ilmaista markkinointia kauppakeskuksen käyttämillä foorumeilla, 

mikä sopi hyvin projektin alhaiseen budjettiin. Esittelimme ideamme ensimmäisessä pa-

laverissa, johon osallistuivat lisäksemme Turun ammattikorkeakoulun edustaja sekä Tu-

run ja Kaarinan vanhusneuvostojen edustajat. Esityksemme tapahtuman viemisestä 

kauppakeskukseen ei tyydyttänyt vanhusneuvostoja. Perusteluina tälle oli vanhusneu-

vostojen näkemys kauppakeskus Skanssin huonosta saavutettavuudesta sekä sen so-

veltumattomuudesta tapahtuman kohderyhmälle. Lisäksi Kaarinan vanhusneuvoston 

edustaja koki tapahtuman järjestämisen Turun puolella sulkevan heidät siitä pois, vaikka 

tapahtumapaikka sijaitseekin aivan kuntien rajalla. Palaverissa käydyn keskustelun pe-

rusteella suunnitelmamme piti rakentaa kokonaan uudelleen. 

Seuraavaa suunnitelmaa lähdimme pohtimaan ottaen huomioon vanhusneuvostojen toi-

veet tapahtumapäivien sijainneista. Toteutuksen reunaehdot tarkentuivat niin, että ta-

pahtumia piti olla sekä Turussa että Kaarinassa. Edelleen mietimme asiaa siltä kantilta, 

että ohjelman pitäisi olla aktivoivaa ja osallistavaa. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että 

Superseniorit-viikon ohjelma sisältäisi enemmän tekemistä kuin pelkkää vastaanottavaa 

kuuntelua ja istumista. Lähdimme yhteistyössä, Katariina Felixsonin kanssa, ideoimaan 

Superseniorit on the road -tyylistä ratkaisua, jossa yksi ja samansisältöinen päivä kier-

täisi viitenä päivänä eri paikassa. Tämän idean vahvuuksia mielestämme olivat se, että 

jokainen tapahtumaan osallistuva saisi tasapuolisen kokemuksen, veisimme tapahtu-

man lähemmäs ihmisiä ja resurssejakin säästyisi, kun suunnittelisimme vain yhden 

identtisen ohjelman kaikille viidelle päivälle. Melko nopeasti kuitenkin ymmärsimme, että 

idea ei ole täysin toteutuskelpoinen, sillä olisi suhteellisen vaikeaa saada toteuttajia koko 

viikolle. Tapahtumien toteutuksesta vastaavilla opiskelijoilla olisi kyseisellä viikolla myös 
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muuta koulua. Yhteistyökumppaneitakaan emme olisi saaneet sidottua koko viikoksi 

kiertämään joka päivä meidän ohjelman mukana Turussa ja Kaarinassa.  

Tästä ideamme lähti jalostumaan lopulliseen muotoonsa siten, että päädyimme yhteis-

työssä vanhusneuvostojen ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa järjestämään kolme 

tapahtumapäivää Turussa ja kaksi Kaarinassa. Lähdimme työstämään suunnitelmaa 

sillä ajatuksella, että pyrimme järjestämään kaksi mahdollisimman identtistä tapahtuma-

päivää Turussa ja Kaarinassa. Näiden neljän päivän lisäksi halusimme sisällyttää suun-

nitelmaamme viikon viimeiselle tapahtumapäivälle päätöstapahtuman. Suunnitellessa 

viikon ohjelmarunkoa, pidimme etusijalla koko ajan aktivoinnin ja osallistamisen näkö-

kulmia. Halusimme, että ohjelmasta rakentuu ennemmin aktiivinen ja tekemistä sisältävä 

kuin passiivista kuuntelua sisältävä kokonaisuus. Tätä suunnitelmaamme oli kuitenkin 

muutettava, kun vanhusneuvostojen toiveet tapahtumapaikoista alkoivat hahmottua. Ha-

lutut paikat eivät mahdollistaneet sellaista ohjelmaa, mitä alun perin olimme ajatelleet 

tapahtumaviikon sisältävän. Myös toiveet asiantuntijapuheenvuoroista olivat kauempana 

alkuperäisestä visiostamme, joten suunnitelmaa piti tässäkin kohtaa arvioida ja tarkas-

tella uudelleen. 

Salosen (2013) konstruktivistisen mallin seuraavat vaiheet, esi- ja työstövaihe, heti suun-

nitteluvaiheen jälkeen, pitävät sisällään työskentelyn siirtymisen kentälle. Suunnitteluvai-

heessa pääsimme siihen lopputulokseen, että Superseniorit-viikolla olisi kaksi tapahtu-

mapäivää Kaarinassa ja kolme Turussa. Seuraavaksi oli tärkeää löytää tapahtumille so-

pivat paikat päivien sisällöt huomioiden. Suunnitelmassa päädyttiin siihen, että Turun 

maanantain tapahtuma ja Kaarinan tiistain tapahtuma olisivat mahdollisimman samansi-

sältöiset asiantuntijapuheenvuoroineen. Keskiviikon tapahtumapaikka Turussa saneli 

sen, että päivästä piti rakentaa messutyylinen tapahtuma, jossa eri yhteistyökumppanit 

jakoivat apua ja tietoutta ikäihmisille.  Kaarinassa torstaina järjestettävä tilaisuus antoi 

puolestaan hyvät mahdollisuudet suunnitella päivästä ikäihmisiä aktivoiva päivä, jossa 

saatettiin korostaa alkuperäisen suunnitelman mukaista aktiivisuutta ja osallisuutta.  

Tässä vaiheessa projektiin tuli mukaan ryhmä sosionomiopiskelijoita, jotka suorittivat 

omaa TKI-projektiharjoitteluaan. Tämän opiskelijaryhmän päävastuulla oli viikon tarkan 

ohjelman suunnittelu ja yhteistyökumppanien, esiintyjien sekä sponsorien hankinta. TKI-

projektiryhmäläiset alkoivat työstää ohjelmaa ja me opinnäytetyön tekijät aloimme kar-

toittaa mahdollisia paikkoja, joissa tapahtumia voisi järjestää.  
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4.4 Superseniorit-viikon tapahtumakuvaus 

Superseniorit-viikko ajoittui tänä vuonna toukokuun kolmannelle viikolle 14.-18.5. Tapah-

tumaviikko toteutettiin Turun ammattikorkeakoulun toimeksiannosta opiskelijavetoisesti 

tiiviissä yhteistyössä Turun ja Kaarinan vanhusneuvostojen kanssa. Superseniorit-viikon 

kaikki tapahtumat olivat maksuttomia ja avoimia kaikille. Tapahtumaviikon ohjelmaa (liite 

1) markkinointiin sähköisesti sekä Superseniorit-verkkosivustolla että sosiaalisessa me-

diassa Supersenioreiden Facebook-sivuilla. 

Tapahtumaviikko aloitettiin maanantaina 14.5.2018 Turun kaupunginkirjaston Studiossa, 

joka toimii tapahtuma- ja kokoustilana kirjaston pääsisäänkäynnin välittömässä läheisyy-

dessä. Turun kaupunginkirjasto on ollut aiemminkin tapahtuman yhteistyökumppanina ja 

halusi tänäkin vuonna tarjota tilan käyttöömme maksutta. Päivän ohjelma koostui lähinnä 

asiantuntijapuheenvuoroista. Tilaisuuden avasi Turun vanhusneuvoston uusi puheen-

johtaja Soili Rantanen. Ensimmäisenä kutsuttuna puhujana oli farmaseutti Veronica 

Granlund Hansatorin Apteekista. Hän piti kattavan esityksen erilaisista lääkitykseen liit-

tyvistä huolenaiheista, lääkkeiden yhteisvaikutuksista sekä näkökulmista, joita jokaisen 

ikäihmisen olisi hyvä ottaa huomioon omassa lääkehoidossaan. Puheenvuoro kosketti 

lähes kaikkia kuuntelijoita hyvin läheltä ja se herättikin mielenkiintoisia kysymyksiä ja 

keskustelua Granlundin esityksen jälkeen.  

Toisena puhujana Superseniorit-viikon avauspäivässä oli Pohjola Terveyden Turun yk-

sikönpäällikkö Heidi Liikkanen, joka tuli esittelemään ikäihmisille Turussa vastikään ava-

tun Pohjola-sairaalan erilaisia palveluita palveluntuottajan näkökulmasta. Liikkanen toi 

esiin terveydenhuollon erilaisia mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja sekä kertoi Pohjola Ter-

veyden tavasta pitää hyvää huolta niin henkilökunnastaan kuin asiakkaistaankin. Jottei 

päivän ohjelma olisi tuntunut liian raskaalta, olivat TKI-projektiharjoitteluaan suorittavat 

sosionomiopiskelijat suunnitelleet väliajalle ohjelmanumeroksi yhteislaulua. Tunnettujen 

ikivihreiden sanat heijastettiin seinälle kaikkien nähtäville ja kitaran säestyksellä vietettiin 

yhteinen musiikkihetki.  

Tapahtumapäivän kolmantena puhujana yhteislaulutuokion jälkeen oli toiminnanjohtaja 

Tuula Kiviniemi Rikosuhripäivystyksestä. Kiviniemi tuli kertomaan ikäihmisille hyvin ajan-

kohtaisista ja monia vanhuksia pelottavista aiheista, nettihuijauksesta ja -rikollisuudesta. 

Kiviniemi puhui mm. siitä, miten petosrikolliset kalastelevat ikäihmisiltä tietoja ja yrittävät 

huijata hyväuskoisilta ihmisiltä rahaa. Hän painotti useampaan otteeseen, että mikään 
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virallinen taho ei koskaan kysy puhelimitse, sähköpostitse tai internetin välityksellä hen-

kilökohtaisia tietoja, kuten henkilötunnusta tai pankkitunnuksia.  

Päivän viimeisen puheenvuoron käytti Turun Seudun Osuuspankin palvelujohtaja Lauri 

Tammenniemi. Hän kertoi Osuuspankin ja vanhusneuvostojen yhteistyöstä, jonka avulla 

pyritään selkiyttämään ikäihmisten pankkipalveluita ja tarjoamaan opastusta turvalliseen 

ja sujuvaan pankkiasiointiin. Tämä on mahdollista hyvinkin yksinkertaisilla keinoilla, ku-

ten välttämällä asiointia ruuhka-aikoina, huolehtimalla pankkikortin ja verkkopalvelutun-

nusten säilytyksestä ja pitämällä mielessä, ettei kukaan koskaan, edes poliisista tai pan-

kista, pyydä luovuttamaan näitä tunnuksia, mikä todettiin myös Rikosuhripäivystyksen 

puheenvuorossa. Tilaisuuden lopuksi nautittiin pullakahvit, jotka avauspäivän tilaisuu-

teen ystävällisesti sponsoroivat päivän aikana puheenvuoronsakin käyttäneet Hansato-

rin Apteekki sekä Turun Seudun Osuuspankki. 

Superseniorit-viikon toinen tapahtumapäivä 15.5.2018 vietettiin Kaarinassa. Tapahtu-

mapaikaksi Kaarinassa valikoitui hiljattain valmistunut Kaarina-talo. Koska Kaarinan van-

husneuvosto oli suuressa roolissa mukana järjestämässä Superseniorit-viikkoa, saimme 

myös Kaarinassa tilan käyttöömme maksutta. Tilaisuuden avasi puheenvuorollaan Kaa-

rinan vanhus- ja veteraanineuvoston puheenjohtaja Mårten Kvist.  

Ensimmäisenä puhujana Kaarinassa toimi sairaanhoitaja Leena Puotila Lääkäritalo Tri-

nitaksesta. Hänen aiheenaan oli kotitapaturmat, mutta hän puhui hyvin monipuolisesti 

kaikista arjen hyvinvointiin liittyvistä asioista. Puotila antoi kuulijoille hyviä vinkkejä siitä, 

miten omilla pienilläkin arjen valinnoilla voi pitää itsestään huolta ja omaa kuntoaan hy-

vänä. Hänen puheenvuorossaan käytiin läpi esimerkiksi ravinnon ja liikunnan merkitystä 

kotitapaturmien ehkäisemisessä.  

Toisena puheenvuoronsa käytti apteekkari Helena Lehtinen Kaarinan Apteekista. Lehti-

nen oli jakamassa tietoa ikäihmisille terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista apteek-

karin näkökulmasta. Esityksessään hän kävi läpi lääkkeiden yhteisvaikutuksia ja herätteli 

kuulijoita miettimään erilaisia valintoja ja asioita jokaisen omaan ja yksilölliseen lääkityk-

seen liittyen.  

Myös Kaarinassa pidettiin pieni väliaika yhteislaulun merkeissä, jotta asiapainotteinen 

ohjelma ei olisi ollut liian raskas kuulijoille. Tämän tauon jälkeen tapahtumapäivän kol-

mantena puhujana kuultiin lakimies Inga Koskista. Hänen aiheenaan oli perintöasiat ja 

siihen liittyvät palvelut ja mahdollisuudet. Koskinen tarjosi kuulijoilleen tuhdin tietopaketin 
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lisäksi myös alennuskuponkeja omien palvelujensa käyttöön. Aihe herätti suurta mielen-

kiintoa ja keskustelua jälkeenpäin.  

Kaarina-salissa kuultiin tiistain aikana vielä Turun kaupunkilähetys ry:n Senioripysäkki-

toiminnan koordinaattori Katja Tujusen puheenvuoro, jossa hän kertoi kattavasti Seniori-

pysäkkitoiminnasta sekä Piikkiön POP Pankin konttorinjohtaja Sari Sunin esitys pankki-

asioiden hoitamisesta. Suni antoi hyviä käytännön neuvoja ikäihmisille siitä, miten pank-

kiasiat voisi hoitaa mahdollisimman helposti ja joustavasti. Kaarinan asiapainotteinen lu-

entopäivä päätettiin päätöskahvituksella, jonka sponsoroivat Kaarinan Apteekki ja Piik-

kiön POP Pankki.  

Superseniorit-viikon kolmas tapahtumapäivä järjestettiin keskiviikkona 16.5.2018 Tu-

russa Hansakorttelissa. Saamamme tila, Hansatori, soveltui parhaiten messutyyliseen 

tapahtumaan. Hansakorttelissa kulkee päivittäin paljon ihmisiä, joten odotuksemme oli, 

että tämä päivä saavuttaa monta satunnaista ohikulkijaakin. Esittelijöinä messupäiväs-

sämme olivat Kansalaisen IT-tuki, Turun kaupungin liikuntapalvelut, CoMEStrong-pro-

jekti, Pohjola Terveys, SPR Turun osasto, Turun seudun vanhustuki ry, Trinitas Lääkä-

ritalo, Turun seurun omaishoitajat ja läheiset ry, Turun kaupungin vanhusneuvosto, Nor-

dea sekä Varsinais-Suomen muistiyhdistys. Messuilla tarjoiltiin monipuolista tietoa mm. 

liikunta- ja terveyspalveluista, aktiivisesta järjestötoiminnasta sekä annettiin apua ja vink-

kejä teknisten laitteiden ja sovellusten käyttöön sitä tarvitseville. Esittelijöiden lisäksi 

messuilla kävijöille jaettiin tarjouksia Hansakorttelin eri liikkeisiin. Tapahtumassa riitti kä-

vijöitä ja saimme hyvää näkyvyyttä Superseniorit-viikolle. Näkymällä kohderyhmää laa-

jemmalle yleisölle meillä oli mahdollisuus tuoda esille tapahtuman lisäksi myös ennalta-

ehkäisevää vanhustyötä kyseisen konseptin kautta. Päivän aikana mainostimme myös 

viikon päätöstapahtumaa Uittamon lavalla.  

Superseniorit-viikon neljäs päivä, torstai 17.5.2018, vietettiin Kaarinassa Piikkiön seura-

kuntatalolla. Päivän suunnittelussa ja järjestelyissä tiivistä yhteistyötä tekemässä opis-

kelijoiden kanssa oli Piikkiön diakoniatyön diakoni Katri Elonheimo. Päivän avauspu-

heenvuoron piti Kaarinan vanhus- ja veteraanineuvoston puheenjohtaja Mårten Kvist. 

Tämä torstain tapahtumapäivä kuvasti kaikkein parhaiten sitä, mitä viikolta alun perin 

halusimme ja mihin suuntaan Superseniorit-viikkoa halusimme kehittää. Päivän kanta-

vina teemoina olivatkin ikäihmisten aktivointi ja osallisuus.  
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Kehittäjä Tiina Valtanen Kaarinan kansalaistoiminnan keskus Puntarista kävi pitämässä 

tilaisuudessamme SIPPE-hyvinvointikutsut. SIPPE-projekti tähtää ikäihmisten osallisuu-

den ja yleisen hyvinvoinnin lisäämiseen tarjoamalla SIPPE-esittelijöitä ikäihmisten hyvin-

vointikutsuille (Kotikunnas). Valtasen pitämässä tuokiossa muisteltiin lapsuusajan koti-

oloja, tuttuja ja erikoisempia ruokia ja pohdittiin miten mitkäkin asiat ovat muuttuneet 

tähän päivään mennessä. Vanhojen aikojen ja omien kokemusten muistelu sai paikalla-

olijat innolla mukaan. Seurakuntasali täyttyi iloisesta ja innokkaasta puheensorinasta, 

kun osallistujat jakoivat omia tarinoitaan.  

Tapahtumapäivään Piikkiössä osallistui myös Kaarinan liikuntapalvelut. He olivat kerto-

massa ikäihmisille liikunnan merkityksestä omassa arjessaan sekä antoivat kattavan tie-

topaketin kotikaupungin liikuntapalveluista ikäihmisille. Heidän puheenvuoronsa päät-

teeksi aktivoitiin yleisöä vielä pienellä jumpalla, joka on helppo ja turvallinen toteuttaa 

myös kotona. Halukkaat saivat kotiin ohjeet jumpan liikkeistä.  

Mukana torstain päivässä olivat myös Ikäihmisten palvelutori Eerikin edustajat. He olivat 

paikalla esittelemässä omaa toimintaansa ja innostamassa ikäihmisiä tutustumaan roh-

keasti heidän palveluihinsa. Ikäihmisten palvelutori Eerikki tarjoaa ennaltaehkäiseviä 

palveluita, kuten kotona asumista tukevaa ja hyvinvointia edistävää palveluohjausta 

sekä neuvontaa yksilölliset tarpeet huomioiden, maksuttomasti ja luottamuksellisesti 

(Ikäihmisten palvelutori Eerikki).  

Aktiivinen ja tapahtumarikas torstaipäivä jatkui Turun ammattikorkeakoulun sosiono-

miopiskelijoiden suunnittelemalla ja toteuttamalla keskustelutilaisuudella. Aiheena oli 

”Mikä meitä yhdistää?”. Tässä ohjelmanumerossa päästiin tärkeän aiheen, ylisukupolvi-

suuden, äärelle. Keskustelussa otettiin esille vanhoja paikkoja, sanoja ja sanontoja, joi-

den merkityksiä ja niihin liittyviä muistoja pohdittiin iloisen keskustelun merkeissä. Kai-

kissa päivän teemoissa toteutui hyvin aktivoinnin ja osallisuuden näkökulmat. Päivä poik-

kesikin huomattavasti aiemmista päivistä ja sai kiitosta leppoisasta ja mielekkäästä ilma-

piiristä. Päivän päätteeksi nautittiin vielä kahvit runsaine tarjoiluineen, jotka tapahtumaan 

sponsoroivat K-Supermarket Piikkiö sekä Café Piikkiö.  

Superseniorit-viikon päätöstapahtuma järjestettiin perjantaina 18.5.2018 Turussa Uitta-

mon lavalla. Päätöstapahtuman teemana oli niin ikään ikäihmisten aktivointi ja osalli-

suus. Uittamon lavalle järjestettiin päivätanssit, joita säestämässä oli Heikki Saaren yh-

tye. Kaunis ilma ja miljöö houkutteli paikalle paljon iloisia ja reippaita ikäihmisiä. Tanssi-

seura Sekahaku ry oli opettamassa osallistujille kävelyhumpan alkeita. 
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Mukaansatempaava opetustuokio sai hyvän vastaanoton ja innokkaita osallistujia. Se-

kahaku ry kertoi kiinnostuneille myös lisää toiminnastaan ja tarjosi kävijöille ilmaisia tu-

tustumiskäyntejä omille kursseilleen. Mukana Uittamon tapahtumassa oli myös Turun 

kaupungin liikuntatoimi, joka veti lavatanssityylisen jumppatuokion ja antoi ikäihmisille 

vinkkejä oman hyvinvoinnin huolehtimisesta liikunnan keinoin.  

Tapahtumaan oli kerätty sponsoreilta lahjoituksia Superseniorit-yllätyskassiin, joita jaet-

tiin päätöspäivänä yli 100 kappaletta. Kaiken muun ohjelman ohella oli mahdollisuus 

osallistua leikkisään tietovisaan kauniissa merimaisemassa sekä nauttia buffetin tarjoi-

luista.  

4.5 Kehittämishankkeen tuotos 

Tässä kappaleessa esittelemme kehittämämme toteutusmallin tapahtumaviikon järjes-

tämiseksi. Veimme mallin kehittämistä eteenpäin Salosen (2013) konstruktivistista kehit-

tämishankkeen mallia mukaillen.  

Lähdimme pohtimaan ja ideoimaan (aloitusvaihe) millainen mallin tulisi olla, että se olisi 

sovellettavissa erilaisten toimijoiden ja kokoonpanojen kesken. Mallin tuli olla mahdolli-

simman yksinkertainen, mutta erilaiset yksityiskohdat huomioiva. Käytimme mallinnuk-

sen rakentamisessa hyväksi SWOT-analyysiemme tuloksia ja pyrimme saamaan aikaan 

mallin, jossa olisi otettu huomioon niin aiempien vuosien kuin tämänkin vuoden vahvuu-

det, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Mallin rakennusvaiheessa hyödynsimme myös 

aivoriihityöskentelyssä esiin nousseita ideoita, joita hyödynnettiin jo vuoden 2018 Super-

seniori-viikon aikana sekä työskentelyn aikana esiin nousseita ideoita ja ajatuksia siitä, 

mitä työskentelyssä tulisi ottaa jatkossa huomioon. 

Suunnittelimme toteuttamismallia hyvin pitkälti toteutuneen Superseniorit-viikon mukaan 

(suunnittelu- ja esivaihe) huomioiden esiin nousseet kehittämistarpeet. Toimeksiantajalla 

oli hyvin vahva kokemus- ja tietopohja tapahtuman järjestämisestä ja kohderyhmästä. 

Vanhusneuvostoilla oli yleisen tason tietämystä kohderyhmästä ja ikäihmisten kokonais-

tilanteesta. Sosionomiopiskelijoilla oli puolestaan opintojen kautta kertynyttä teoriatietoa, 

jonka pohjalta lähdimme tapahtumaviikkoa rakentamaan. Toteuttamismalliin olemme 

nostaneet mukaan tarpeen kartoittaa laajemmin myös varsinaisen kohdeyleisön tarpeita, 

sillä tapahtuman avulla tavoitellaan kotona asuvia, yksinäisiä ja passiivisia vanhuksia. 

Jotta näiden ihmisten ideat ja kiinnostuksen kohteet tulevat esille ja tietoon, on 
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suunnittelun alussa tärkeää tehdä jonkinlainen kysely kotona asuvien ikäihmisten kes-

kuudessa. Kyselyn voi toteuttaa sähköisesti, jalkautumalla kohderyhmän keskuuteen ja 

suorittamalla gallupin tai luomalla kyselylomakkeen, joka voidaan jakaa eläkeläisseuro-

jen tai muiden järjestäytyneiden joukkojen tapahtumissa. 

Työstövaiheessa lähdimme rakentamaan itse toteuttamismallia. Kävimme tarkkaan läpi 

dokumentteja Superseniorit-viikon alusta lähtien ja analysoimme päivä kerrallaan, missä 

onnistuttiin ja missä epäonnistuttiin. Toteuttamismallin rakentamisessa otimme huomi-

oon onnistumiset ja kehitystarpeet, SWOT-analyysin tuotokset, benchmarkkauksen 

kautta tekemämme huomiot ja aivoriihien aikana esiin nousseet ideat.  

Konstruktivistisen mallin (Salonen 2013) mukaisen tarkistusvaiheen tarkoituksena on 

varmistaa arvioinnin keinoin syntynyttä tuotosta, joten kävimme syntynyttä toteutusmallia 

edelleen kriittisesti läpi ja tarkastelimme, onko siihen tehtävä vielä muutoksia. Tämän 

tehtyämme siirryimme viimeistelyvaiheeseen, jossa hioimme tuotosta ja karsimme pois 

ylimääräiset asiakohdat. Tästä syntyi meidän valmis tapahtuman toteuttamismallimme, 

jonka esittelemme seuraavaksi.  
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Kuva 1. Tapahtumaviikon toteuttamismalli. 

ALOITUS JA IDEOINTI 

 vastuutaho kokoaa yhteen toimijat ja toteuttajat – ryhmäytyminen 
 käydään läpi lähtökohdat ja kehitystarpeet 
 aloitetaan ideointi 
 kartoitetaan projektin resurssit ja laaditaan alustava budjetti 
 aloitetaan dokumentointi 

 

SUUNNITTELU 

 kun toimijat koolla, käydään läpi tavoitteet, toimintaympäristö sekä projektin eri vaiheet 
 tarkennetaan resursseja 
 jaetaan vastuut työryhmän sisällä 
 suunnitellaan markkinointi 
 suoritetaan kysely kohderyhmältä tarpeista ja toiveista 

 

VIIMEISTELY 

 käydään läpi ohjelma ja muut yksityiskohdat  
 lyödään lukkoon työskentely- ja tarkasteluvaiheiden tulokset 
 markkinoinnin loppurummutus 

TARKASTELU JA ARVIOINTI 

 arvioidaan työskentelyvaiheen sisältöä 
 Onko kaikki hyvin? Onko tarvetta tehdä muutoksia? Ovatko tavoitteet saavutettavissa? 

Onko kohderyhmä tavoitettu? Pysytäänkö budjetissa? 

TYÖSKENTELY 

 laaditaan tarkka ohjelma 
 varataan tapahtumapaikat 
 toteutetaan markkinointisuunnitelmaa 
 hankitaan yhteistyökumppanit ja sponsorit 

TAPAHTUMAN TOTEUTUS 

 suunnitelman mukainen toteutus 
 asiakaspalautteen kerääminen 
 verkostoituminen 

ARVIOINTI- JA PALAUTEKESKUSTELU 

 työryhmä kokoontuu ja arvoi tapahtuman suunnittelun ja toteutuksen 
 päätetään mahdollisen seuraavan vuoden vastuutaho 
 päätetään dokumentointi 



38 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Taina Laine ja Annukka Viitanen 

Toteuttamismallimme (Kuva 1.) ensimmäisenä vaiheena on aloitus ja ideointi. Tässä vai-

heessa vastuutaho kokoaa yhteen keskeisimmät toimijat ja toteuttajat. Toimijoiden 

joukko koostuu toimeksiantajasta, vanhusneuvostoista, kohderyhmän edustajista sekä 

tapahtuman toteutuksesta vastaavasta työryhmästä. Tässä vaiheessa on tärkeää tutus-

tua ja ryhmäytyä, jotta tuleva työskentely olisi tehokasta ja aikaansaavaa. Aloituksessa 

käydään läpi lähtökohdat ja kartoitetaan olemassa olevat resurssit, aloitetaan teemojen 

ideointi sekä laaditaan alustava budjetti. Tärkeää on muistaa aloittaa perusteellinen do-

kumentointi heti alusta asti, jotta kaikki ideat ja kehittämistarpeet saadaan kirjattua ylös.  

Toisena vaiheena toteuttamismallissamme on suunnittelu. Kun aloitusvaihe on suoritettu 

huolellisesti, voidaan kutsua toimijat koolle ja käydä läpi tavoitteita, toimintaympäristöä 

ja projektin eri vaiheita. Suunnitteluvaiheessa voidaan myös tarkentaa resursseja ja jae-

taan vastuut sekä aloitetaan markkinoinnin suunnittelu hyvissä ajoin. Markkinoinnin 

suunnittelussa on otettava huomioon käytössä olevat rahat, kohderyhmä, näkyvyys ja 

kustannustehokkuus. Suunnitteluvaiheessa tulisi saada ajankohtaista tietoa kohderyh-

män kiinnostuksenkohteista ja mieltymyksistä. Tässä vaiheessa olisi hyvä suorittaa koh-

deryhmäkohtainen kysely, jotta tieto voitaisiin hyödyntää suunnittelussa ja tapahtuman 

toteutuksessa. Kysely voidaan suorittaa työryhmän valitsemalla ja resursseihin sopivim-

malla menetelmällä. 

Työskentelyvaiheessa toiminta siirtyy kentälle ja työryhmä varaa tapahtumapaikat sekä 

laatii tarkan ohjelman. Tässä vaiheessa kontaktoidaan myös kaikki tarvittavat yhteistyö-

kumppanit. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että hankitaan ohjelman mukaisia asian-

tuntijoita ja ohjelmanvetäjiä sekä suoritetaan tarvittavaa varainhankintaa ja sponsoreita 

tapahtumalle. Työskentelyvaiheessa aloitetaan myös markkinoinnin toteutus suunnitel-

man mukaisesti.  

Tarkastelun ja arvioinnin vaiheessa arvioidaan työskentelyn toteutumista, sisältöä ja 

mietitään tarvittavia muutostoimenpiteitä. Tässä vaiheessa on tärkeää miettiä, onko 

kaikki edennyt hyvin ja suunnitelman mukaisesti, onko tarvetta tehdä muutoksia työs-

kentelyyn sekä ovatko tavoitteet saavutettavissa. Markkinoinnin osalta on hyvä tarkas-

tella ja arvioida onko kohderyhmä saavutettu ja voidaanko markkinointia tarvittaessa 

vielä muuttaa tai tehostaa. Arviointia on myös perusteltua suorittaa tässä vaiheessa bud-

jetin osalta. Ollaanko pysytty budjetissa ja onko lisärahoitusta vielä saatavissa tarpeen 

mukaan? Työskentely ja tarkastelu ovat vaiheina vuorovaikutuksellisia ja tämä kuvantuu 

toteuttamismallissamme kehämäisenä toimintana. Onkin tarpeellista, että tarkasteluvai-

heesta voidaan palata työskentelyvaiheeseen niin kauan, kunnes koko työryhmä on 
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tyytyväinen lopputulokseen ja ollaan saavutettu sellaiset tulokset, joita suunnitelmavai-

heessa lähdettiin tavoittelemaan.  

Toteutusmallimme seuraavassa vaiheessa, viimeistelyssä, kaikki työskentelyn ja tarkas-

telun aikaansaannokset lyödään lukkoon ja käydään asiat läpi ennen tapahtuman varsi-

naista toteutusta. Tässä vaiheessa esiintyjien, ohjelmanumeroiden, tarjoilujen ja muiden 

ohjelmasisältöjen olisi oltava kunnossa. Viimeistelyssä otetaan myös huomioon markki-

noinnin tehostaminen viime metreillä. Näin varmistutaan, että kohderyhmä on tavoitettu 

ja tapahtuma saa tarpeeksi näkyvyyttä.  

Näiden kaikkien edeltävien vaiheiden jälkeen on vuorossa itse tapahtuman toteutus. Ta-

pahtuma toteutetaan tarkentuneen suunnitelman mukaan. Tapahtuman aikana on hyvä 

kerätä mahdollisimman paljon asiakaspalautetta havainnoimalla sekä mahdollisilla asia-

kaspalautekyselyillä. Tapahtuman aikana on hyvä myös verkostoitua ja luoda kontakteja, 

jotta seuraavina vuosina tapahtuman järjestäminen on tehokasta ja luontevaa.  

Tapahtuman jälkeen on tärkeää kokoontua vielä työryhmän kesken arvioimaan tapahtu-

man suunnittelu-, työskentely- ja toteutusvaiheita. Tässä arvioinnissa on hyvä koota to-

teutuneen tapahtuman vahvuudet ja heikkoudet sekä listata mitä mahdollisuuksia ja uh-

kia tulevina vuosina saattaisi olla edessä. Mikäli halutaan varmistaa jatkuvuus tapahtu-

man järjestämiselle, on hyvä tässä viimeisessä vaiheessa sopia seuraavan vuoden vas-

tuuhenkilö, alustava aloitusaikataulu sekä mahdollisesti miettiä eri teemavaihtoehtoja.  
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5 KEHITTÄMISHANKKEEN ARVIOINTI 

5.1 Kehittämismenetelmien ja etenemisen arviointi 

Tässä projektissa käyttämämme SWOT-analyysi toimi menetelmänä, jonka tuloksia hyö-

dynsimme Superseniorit-viikon uudistamisessa ja kehittämisessä. Päätimme tehdä kak-

siosaisen SWOT-analyysin, jotta olisi selkeämpää arvioida nykyhetken haasteita ja ke-

hittämistarpeita sekä mitä ne voisivat tulevaisuuden kannalta olla jatkoa ajatellen. Tule-

vaisuuden kannalta oli oleellista miettiä, mitä kannattaa ottaa tulevina vuosina huomioon, 

mitä osuuksia jättää pois ja mitä säilyttää. SWOT-analyysin hyviä puolia ovat selkeys ja 

yksinkertaisuus, erilaisten näkökulmien vertailun mahdollisuus sekä analyysi pakottaa 

pohtimaan, mikä on olennaista projektin kehittämisen tai suunnittelun kannalta (Aalto-

yliopisto 2018).  

Superseniorit-viikko on suuri hallittava kokonaisuus, joten meille oli tärkeää tehdä kehit-

tämistarpeiden kartoitusta mahdollisimman yksinkertaisesti ja selkeästi. SWOT-analyysi 

auttoi meitä myös eri näkökulmien tarkastelussa, koska halusimme nimenomaan uudis-

taa tapahtumaa. Mietimme analyysin avulla sitä, mihin suuntaan tapahtumaviikkoa voi ja 

on järkevää viedä, jotta saisimme viikosta ikäihmisiä aktivoivan ja osallistavan, mutta 

kuitenkin helposti lähestyttävän ja kiinnostavan. SWOT-analyysin haasteellisia puolia 

ovat esimerkiksi vaikeus erotella vahvuuksia/mahdollisuuksia ja heikkouksia/uhkia toi-

sistaan tai se voi helposti jäädä liian yksipuoliseksi (Aalto-yliopisto 2018). Kohtasimme 

SWOT-analyysiä tehdessä nämä haasteet, minkä vuoksi toteutimme projektimme ana-

lyysit niin sanotulla aivoriihimenetelmällä. Tämä on hyvä tapa saada mahdollisimman 

kattava selvitys olemassa olevasta tilanteesta. Aivoriihimenetelmässä jokainen tekee 

analyysin ensin yksin ja kirjaa kaikkiin neljään kenttään omat näkemyksensä. Tämän 

jälkeen kaikkien ajatukset kootaan yhteen ryhmätyönä. (Suomen Riskienhallintayhdistys 

2018.) Pääosin toteutimme SWOT-analyysin aivoriihimenetelmällä kahdestaan, mutta 

täydensimme analyysiamme myös muiden toimijoiden ideoinnin ja näkemysten mukai-

sesti.  

Aivoriihimenetelmän käyttäminen osana Superseniorit-viikon suunnittelua oli tuottoisa. 

Aivoriihimenetelmän tarkoitus on, että määrä tuottaa laatua. Voimme näin jälkeenpäin 

tarkasteltuna todeta, että menetelmä toimi hyvin. Työryhmässä oli paljon erilaisia ja eri-

ikäisiä ihmisiä, jotka kaikki antoivat oman panoksensa aivoriihessä. Näin saimme 
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erilaisia ideoita määrällisesti paljon. Näistä pystyimme lähemmän tarkastelun kautta hio-

maan koko työryhmän kokoamaan suunnitelmaan, tavoitteisiin ja budjettiin sopivat ta-

pahtuman rajanvedot.  

Benchmarkkaus oli menetelmänä suhteellisen helppo toteuttaa ja sen tulokset olivat tar-

peelliset. Helpon toteutuksen mahdollisti toimeksiantajan vahva tietopohja ja mukanaolo 

aiempina vuosina sekä selkeä ja hyvä dokumentointi. Edellisten vuosien vertailu ole-

vassa oleviin suunnitelmiin auttoi siinä, että saimme realistisemman käsityksen mitä 

voimme tavoitella olemassa olevilla resursseilla. Benchmarkkauksen kautta ymmär-

simme, että aikataulullisesti tapahtumaviikon suunnittelu olisi ollut parempi aloittaa aiem-

min koko työryhmän kesken, mutta käytännössä se ei olisi ollut mahdollista, koska TKI-

projektiharjoittelun alkua ei voitu millään aikaistaa.  

5.2 Kehittämishankkeen tuotoksen arviointi 

Jokaiseen kehittämishankkeeseen kuuluu sen seuranta ja arviointi. Osa kehittämishank-

keen arvioinnista tapahtuu hankkeen aikana ja osa sen jälkeen. Kehittämishankkeen ai-

kainen arviointi on tärkeää, jotta osataan valita hankkeen etenemisväylät. Systemaatti-

sen prosessiarvioinnin kautta voidaan tuoda esille hankkeen tarkoitus ja se, miten pro-

sessissa on edetty. Tämä arviointi perustuu vahvasti projektin tekijöiden itsearviointiin ja 

näkemykseen. Kehittämisarvioinnilla on kaksi ulottuvuutta, jotka tulee molemmat huomi-

oida hankkeen arvioinnissa. Näistä formatiivinen arviointi kohdistuu kehittämisen toteut-

tamiseen ja summatiivinen arviointi lopputuloksiin ja vaikuttavuuteen. (Seppänen-Jär-

velä 2004, 19.) 

Superseniorit-viikon koordinointia ja suunnittelua formatiivisesti arvioiden voimme todeta 

viikon kehittämisen onnistuneen osittain. Lähtöasetelmina viikon kehittämiselle olivat vii-

kon uudistaminen vastaamaan muuttuneita olosuhteita ja osallisuus ennaltaehkäise-

vässä vanhustyössä. Pyrimme suunnittelun alussa suurempiin uudistuksiin kuin mihin 

lopulta päädyttiin. Omasta näkökulmastamme tarkastellen ne uudistukset, jotka päätet-

tiin toteuttaa, tukivat hyvin osallisuutta osallistumisen näkökulmasta tarkastellen. Kehit-

tämishankkeen aikana kohtasimme aiemmin kuvaamiamme haasteita ja muutosvasta-

rintaa, joka oli myös osittain perusteltua. Olisimme kuitenkin halunneet kehittää tapahtu-

maa enemmän osallisuutta ja yhteisöllisyyttä luovaksi erilaisten toiminnallisten menetel-

mien ja osallisuutta tukevien työskentelymuotojen kautta. Kehittämisen toteuttamisen ar-

vioinnissa tulee ottaa huomioon myös kehitysvaiheessa mukana olleiden ryhmien väliset 
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jännitteet ja erilaiset näkökulmat. Viikon kehittämisessä päädyttiinkin useassa kohtaa 

kompromisseihin, jotta eri sidosryhmien odotuksiin pystyttiin vastaamaan. Osa näistä 

kompromisseista oli tarpeellisia ja tukivat hyvin tapahtuman kehittämistä ohjaten sitä tar-

kentuviin tavoitteisiin. 

Vuoden 2018 Superseniorit-viikon kehittämistä arvioiden sen vahvuuksina olivat siihen 

sitoutuneet tekijät. Kehittämisen tueksi järjestettiin useita tapaamisia ja asioista keskus-

teltiin tapaamisissa. Näiden tapaamisten ja keskustelujen pohjalta tapahtuman suuntaa 

muutettiin useampaan kertaan ja lopullisen muodon hahmottamiseen kului kuukausia. 

Omaa toimintaamme arvioiden tämän vaiheen huolellisempi dokumentointi olisi palvellut 

meitä myöhemmin, kun prosessia tarkasteltaessa ja arvioitaessa tulee ottaa huomioon 

kaikki prosessin vaiheet. Muuttuviin ja yhteistyökumppaneiden keskenään eroaviin odo-

tuksiin vastaaminen ja ideoinnin aloittaminen uudelleen useaan kertaan onnistuivat ke-

hittämisvaiheessa ja myöhemmin myös toteuttamisvaiheessa hyvin, sillä kehittämis-

hankkeemme lähti uudistamisesta. Kehittämistehtävän alussa annetut vapaammat raa-

mit kehittämiselle toisaalta myös mahdollistivat suunnittelun ja ideoinnin laajemmin kuin 

tarkemmin rajattu tehtävä olisi mahdollistanut. Tämän ansiosta pääsimme muokkaa-

maan ja tuomaan tapahtumaviikkoon uusia näkökulmia. Kehittämistehtävässä aikaisem-

masta kaupallisen alan koulutuksestamme ja työkokemuksestamme oli huomattavaa 

hyötyä, sillä näiden avulla meidän oli mahdollista tarkastella Superseniorit-viikkoa sosio-

nomin näkökulman lisäksi taloudellisesta ja markkinoinnin näkökulmasta. Kehittämiseen 

nämä eri näkökulmat toivat lisää ymmärrystä ja mahdollistivat erilaisten toteuttamistapo-

jen näkemisen. Jatkossa Superseniorit-viikkoa toteutettaessa näemme tärkeänä myös 

monialaisen yhteistyön tapahtuman suunnittelussa ja järjestämisessä. 

Superseniorit-viikon summatiivinen eli kehittämistehtävän lopputuloksen ja vaikuttavuu-

den arviointi antaa mielestämme hyvän kuvan viikon onnistumisesta. Viikon kokonaisar-

vioon olemme tyytyväisiä ja koemme alkuperäisen tavoitteen toteutuneen hyvin erityi-

sesti keskiviikon messuilla, torstain ohjelmassa ja perjantain tansseissa. Nämä päivät 

tukivat hyvin osallisuutta ja yhteisöllisyyttä myös tapahtumien osallistujamäärillä mitaten. 

Lopputulosta ja vaikuttavuutta tarkasteltaessa kyseisten päivien ohjelma oli kohderyh-

mää kiinnostavaa, se järjestettiin helposti saavutettavassa paikassa ja markkinointi saa-

tiin kohdennettua oikeita kanavia pitkin yleisölle. Osallisuutta ja yhteisöllisyyttä korosta-

neiden päivien ohjelma oli rakennettu opiskelijoiden toiminnan kautta ja tässä toteutui 

myös tapahtumaviikolle asetettu toive ylisukupolvisuudesta, jossa opiskelijat aidosti 
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kohtaavat ikäihmisiä. Saimme tapahtuman aikana tästä hyvää palautetta, sillä moni Su-

perseniori koki erityisesti opiskelijoiden mukanaolon tärkeänä. 

Superseniorit-viikon luentotilaisuudet maanantaina ja tiistaina eivät onnistuneet täysin 

toivotulla tavalla. Maanantain osallistumismäärä oli alhainen noin 10 osallistujallaan. 

Tiistain tapahtumassa oli kuuntelijoita noin 30. Tilaisuuksien puheenvuorot oli pyritty ra-

kentamaan vanhusneuvostojen toiveiden mukaisesti ja ne hyväksytettiin heillä. Tällä pe-

rusteella uskomme, että aiheet itsessään olivat ikäihmisiä kiinnostavia ja ajankohtaisia. 

Arviomme mukaan tilaisuuksien paikat eivät ole ikäihmisten kannalta kaikkein toimivim-

pia emmekä saaneet tilaisuuksia markkinoitua riittävän hyvin. Markkinointiin käytetty ra-

hamäärä ja tapahtumien ohjelman varmistuminen markkinointimateriaalin tuottamisen 

kannalta liian myöhään aiheuttivat sen, ettei tapahtumaa päästy markkinoimaan parem-

min. Jatkossa tuleekin kiinnittää huomiota tapahtuman tarpeeksi ajoissa sovittuun ohjel-

maan ja aikatauluun, jotta tapahtuman markkinointimateriaali on mahdollista tuottaa oi-

keilla ja tarkoilla tiedoilla sekä jakaa ajoissa. Uskomme luentojen aiheiden ja aikataulujen 

sekä muun ohjelman tarkemman tiedottamisen tuovan yleisöä paremmin paikalle. 

Olemme kuitenkin tyytyväisiä molempien päivien ohjelmaan, puheenvuoroihin ja järjes-

telyihin. Tapahtuma oli erittäin mielenkiintoinen ja tarjosi osallistumisen mahdollisuuden 

niille, joille asiapitoinen ohjelma tarjoaa kanavan kuulua yleisöön ja kuunnella. 

Tapahtumaviikon onnistumista ja vaikuttavuutta voidaan tarkastella myös eri sidosryh-

mien kannalta. Vanhusneuvostoille tapahtumaviikkoon osallistuminen toi mahdollisuu-

den toteuttaa tehtäväänsä, tehdä omaa toimintaansa tunnetuksi ja päästä tekemään yli-

sukupolvista yhteistyötä opiskelijoiden kanssa. Viikon tavoitteiden kannalta erityisesti nä-

kyminen tapahtuman kohderyhmälle oli tärkeää, sillä vanhusneuvostojen toiminnan tar-

koitus on toimia kohderyhmän etujen hyväksi. TKI-projektin opiskelijoille tapahtumavii-

kon ohjelman käytännön järjestäminen toi opintopisteiden lisäksi kokemusta projektityös-

kentelystä, ikäihmisistä sosionomin työn kohderyhmänä sekä aitoja kohtaamisia Super-

senioreiden kanssa. Superseniorit-viikon sponsoreiden ja yhteistyökumppaneiden 

kanssa työskentely oli hyvää ja heidän ansiostaan pääsimme toteuttamaan viikon ohjel-

maa. Mikäli Superseniorit-viikko voidaan jatkossa toteuttaa moniammatillisesti ja eri alo-

jen opiskelijoiden yhteistyönä, voisi olla mahdollista tehdä arviointia markkinoinnin ja 

sponsoreiden näkökulmasta. Tässä opinnäytetyössä emme lähde arvioimaan tarkemmin 

tapahtuman vaikutusta yhteistyökumppaneiden kohdalla, vaikka se tärkeää onkin heidän 

osallistumisensa kannattavuuden osoittamiseksi. 
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Tekemämme suunnittelu- ja koordinointityön pohjalta loimme aiemmin esittelemämme 

Salosen mallia mukailevan tapahtumaviikon toteuttamismallin. Malli on rakentunut Salo-

sen konstruktivistista mallia seuraillen ja olemme ottaneet siinä huomioon tapahtuman 

suunnittelun etenemisen järjestelmällisesti ja lineaarisesti. Mallissa toteutuu kuitenkin 

myös spiraalimallin mukainen työskentely, jolloin työskentelyvaiheesta edetään tarkas-

telu- ja arviointivaiheeseen ja takaisin, kunnes tuotos on toivotun kaltainen ja voidaan 

siirtyä eteenpäin viimeistelyvaiheeseen. 

Superseniorit-viikon toteutuksen mallinnus oli mielestämme ajankohtaista erityisesti siitä 

syystä, että tapahtumalle voitaisiin löytää tekijät myös jatkossa. Mikäli viikko on tarkoitus 

toteuttaa jatkossa opiskelijoiden työn avulla ja ilman mukana olevaa aiemmilta vuosilta 

kokemusta omaavaa projektipäällikköä, tarvitaan viikon toteuttamiseksi malli, josta voi-

daan nähdä siihen olennaisesti liittyvät tekijät. Valmiin mallin olemassaolon tarkoituk-

sena on osoittaa viikon järjestämiseen olennaisesti liittyvät työskentelyvaiheet ja niiden 

järjestyminen ja limittyminen toisiinsa. 

Luomamme tapahtumaviikon toteuttamismallin vahvuuksina näemme sen selkeyden. 

Selkeän ja nopeallakin silmäyksellä avautuvan mallin tarkoituksena on tuoda esiin ta-

pahtumaviikon järjestämisen pääpiirteet ja kriittiset toimet. Mallia seuraamalla on mah-

dollista toteuttaa viikon suunnittelu ja koordinointi ja sitä voidaan tarvittaessa hyödyntää 

myös projektin johtamisessa. Mukaan lähteville tapahtuman yhteistyökumppaneille voi-

daan mallin avulla esittää työskentelyn runko, suunnitelmallisuus ja sen avulla voidaan 

vuosittain aikatauluttaa projekti. Luomamme mallin pohjalta on mahdollista suunnitella 

tapahtumaviikon resurssien tarvetta ja budjetointia, kun voidaan nähdä eri toimenpitei-

den vaikutukset projektin eri vaiheissa ja edessä olevien toimien määrä. 

Malliin olemme halunneet tarkoituksella jättää myös tulkinnan varaa ja avoimuutta, sillä 

Superseniorit-viikon toteutusta on jokaisena vuonna tarpeen rakentaa ja tarkastella 

myös mukaan lähtevien tahojen ja intressiryhmien näkemyksistä käsin. Mallia on syytä 

vuosittain täydentää vastaamaan vaihtuvien toimijoiden tarpeita. Mallin heikkoutena on 

se, että yksinkertaistettu malli voi johtaa myös liian yksiviivaiseen työskentelyyn ja alussa 

virheelliseen käsitykseen siitä, että malli olisi yksinään riittävä pohja vuosittaiselle työs-

kentelylle. Malli on mielestämme hyvä runko ja pohja, mutta se vaatii vuosittaista tarkas-

telua ja täydentämistä. 
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5.3 Ammatillinen arviointi  

Ammattitaito muodostaa perustan ammatilliselle toiminnalle. Ammattitaito rakentuu kou-

lutuksen ja kokemuksen kautta ja sen keskeisenä osana on tekemisen taito. Ammattitai-

don rinnalle on tullut käsite ammatillisesta asiantuntijuudesta, jolla tarkoitetaan tiettyyn 

asiaan, aiheeseen, tehtävä- tai ongelma-alueeseen kohdistuvaa osaamista. Ammatilli-

nen asiantuntijuus edellyttää kykyä hankkia tietoa sekä myös luoda uutta tietoa toimin-

taperustan muuttuessa. Tähän ei ole olemassa toimintamalleja, vaan uusiin tilanteisiin 

sopivat toimintatavat on luotava yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa. Ammatillinen 

asiantuntijuus on siis myös jaettua asiantuntijuutta. (Juujärvi ym. 2007, 9-10.) 

Superseniorit-viikon suunnittelussa ja koordinoinnissa oma ammatillinen asiantuntijuu-

temme rakentui sosionomiopintojemme, niiden aikana hankkimamme osaamisen ja jo 

olemassa olevan kaupallisen alan asiantuntijuutemme päälle. Meillä on molemmilla taus-

talla tradenomiopinnot ja usean vuoden työkokemus kaupallisen ja hallinnollisen alan 

työtehtävistä. Tämän hyödyntäminen oli projektin aikana avuksi sekä itsellemme että 

koko projektissa mukana olleelle ryhmälle. Meillä jo olevan kaupallisen alan asiantunti-

juuden kautta pystyimme hahmottamaan projektin rahoituksen kokonaisuutena sekä nä-

kemään erilaisia mahdollisuuksia toteuttaa projekti hyvin pienen budjetin avulla. Tähän 

liittyvää osaamistamme ja kokemustamme pystyimme hyödyntämään erityisesti erilais-

ten yhteistyö- ja sponsorisopimusten hankinnassa ja solmimisessa sekä markkinointiin 

ja mainontaan liittyvissä asioissa. Projektin aikana käytimme hyväksemme meillä jo ole-

massa olevia verkostoja sekä kävimme neuvotteluja uusien yhteistyökumppaneiden 

kanssa. Olemme molemmat olleet työelämässä mukana erilaisissa projekteissa, tottu-

neet järjestämään tapahtumia sekä toimimaan osana moniammatillista ryhmää. 

Sosionomin koulutukselle ja sen kautta saatavalle ammattitaidolle on asetettu omat kom-

petenssit. Kompetenssi eli pätevyys pitää sisällään työntekijän valmiudet, kyvyt ja taidot 

sekä ominaisuudet suoriutua tietyistä tehtävistä. Sosiaalialalle on määritelty kuuden ja-

ottelukohdan mukaisesti sosiaalialan koulutusohjelman tuottamat kompetenssit, jotka 

ovat sosiaalialan eettinen osaaminen, asiakastyön osaaminen, sosiaalialan palvelujär-

jestelmäosaaminen, yhteiskunnallinen analyysitaito, reflektiivinen kehittämis- ja johta-

misosaaminen sekä yhteisöllinen osaaminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Teo-

reettinen osaaminen ja ammatillinen pätevyys ovat edellytyksiä asiantuntijaksi kehittymi-

selle. Koulutuksen lisäksi yksilölliset ominaisuudet ovat tärkeitä, koska sosiaalialan työtä 

tehdään omalla persoonalla. (Mäkinen ym. 2009, 17-19.) Seuraavissa kappaleissa 
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käymme läpi sosionomin ammattitaidolle määriteltyjä osaamisen osa-alueita ja pei-

laamme projektin kautta oppimaamme ja tekemäämme kyseisiin kompetensseihin. 

Ensimmäisellä kompetenssilla, sosiaalialan eettisellä osaamisella, tarkoitetaan, että so-

sionomin tulisi sisäistää sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet sekä toimia nii-

den mukaisesti. Sosionomin tulisi kyetä myös eettiseen reflektioon ja huomioimaan jo-

kaisen yksilön ainutkertaisuus. Ammatillisessa asiantuntijuudessa edistetään suvaitse-

vaisuutta ja tasa-arvoa sekä pyritään ehkäisemään huono-osaisuutta yhteiskunnassa. 

(Mäkinen ym. 2009, 18.) Etiikalla tarkoitetaan toimintatapaa, jonka perustana on pohdittu 

käsitys oikeasta ja hyvästä. Etiikalla on sekä yksityinen että yhteisöllinen ulottuvuus. 

Etiikkaa pidetään kokonaisvaltaisena ajattelutapana, jonka pohjalta ihminen suhtautuu 

moraalisiin kysymyksiin. (Mäkinen ym. 2009, 166.) Puhuttaessa ammattietiikasta tarkoi-

tetaan ammattikunnan sopimia eettisiä periaatteita ja säännöstöä, jotka ohjaavat työnte-

kijöiden toimintaa. Nämä sisältävät ajatuksia siitä, millainen toiminta on ammatillisesti 

suositeltavaa ja hyväksyttävää. (Mäkinen ym. 2009, 180.) Ammatillisessa toiminnassa 

etiikan on nähty viittaavan tiettyihin menettelytapoihin ja sääntöihin. Toiminta voidaan 

määritellä eettiseksi tai epäeettiseksi sen perusteella vastaako se sääntöjä. Sosiaalialan 

työn vaativassa ongelmanratkaisua edellyttävässä toiminnassa eettisten sääntöjen ja 

periaatteiden hyödyntäminen ja arvioiminen on tärkeää. (Raunio 2009, 90-91.) Talentian 

ammattieettinen lautakunta on kirjannut ylös sosiaalialan työn valintoja ohjaavia arvoja. 

Ohjeissa pohditaan työntekijän ja työyhteisön eettistä vastuuta ja harkintaa, eettisiä me-

nettelytapoja erilaisissa asiakassuhteen tilanteissa, eettisten ohjeiden vaikutusta yhtei-

söllisesti sekä työtekijän jaksamisen vaikutusta työn eettisyyteen (Talentia 2017). 

Superseniorit-viikolla olimme eettisten kysymysten ja arvojen kanssa useamman kerran 

vastakkain. Jouduimme ja saimme pohtia sekä reflektoida omaa toimintaamme lähes 

koko projektin ajan. Meidän oli selkeästi otettava huomioon, että suunnittelimme ja kehi-

timme tapahtumaviikkoa täysin erilaiselle sukupolvelle, mitä itse edustamme. Halu-

simme itse ymmärtää ja oppia tiettyjä asioita, mutta toisaalta halusimme suunnitelmis-

samme hieman haastaa ikäihmisiä pois omalta mukavuusalueeltaan, jotta kokemus jos-

tain uudesta olisi mahdollinen. Jokaisessa ehdotuksessa ja päätöksessä oli myös poh-

dittava, onko kukin päätös koko ikäryhmän huomioonottava ja tasa-arvoinen ikään, kun-

toon ja liikkumiskykyyn katsomatta. Onnistuimme tässä mielestämme melko hyvin. Yh-

teistyössä vanhusneuvostojen kanssa pääsimme kuulemaan ja oppimaan kohderyhmän 

ajatuksia, mutta muutamalla rohkealla päätöksellä saimme myös aikaan jotain uutta. 
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Asiakastyön osaaminen -kompetenssissa sosiaalialan asiantuntijan tulisi osata luoda 

ammatillinen suhde asiakkaaseen ja osallistaa vuorovaikutukseen sekä yhteistyöhön. 

Tämä kompetenssi pitää sisällään sen, että osataan soveltaa erilaisia työmenetelmiä ja 

teoreettisia lähestymistapoja tilannekohtaisesti ja arvioida niitä. (Mäkinen ym. 2009, 18.)  

Alkuperäisen suunnitelmamme pääidea Superseniorit-viikolle oli nimenomaan panostaa 

ikäihmisten osallistamiseen sekä aktiivisiin ja vuorovaikutuksellisiin tapahtumapäiviin. 

Olisimme toivoneet viikolle enemmän toiminnallisuutta, jossa olisimme päässeet toteut-

tamaan erilaisia menetelmiä ikäihmisten aktivoimiseksi. Superseniorit-viikon kaksi vii-

meistä päivää, Piikkiössä ja Uittamon lavalla, kuvastavat parhaiten sitä, mihin suuntaan 

olisimme halunnut viikkoa kokonaisuudessaan kehittää. Ikäihmiset tempautuivat mu-

kaan hyvällä yhteishengellä ja osallistumisen ilo oli käsinkosketeltavaa. Asiapainotteiset 

luentopäivät olivat omalla tavallaan myös hyviä, mutta toiminnallisuuden ja passiivisem-

man kuuntelun yhdistelmä voisi toimia seuraavia vuosia ajatellen paremmin. Tämä tosin 

luo enemmän painetta sopivien toimitilojen löytymiselle.  

Kolmas kompetenssi on sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen. Asiakastyössä on 

tärkeää, että sosionomi tuntee sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia tukevat palvelu-

järjestelmät ja niihin liittyvät lainsäädännöt. Sosionomin tulisi osata koota ja suunnata 

asiakkaiden tarpeita vaativat palvelut erilaisten elämäntilanteiden mukaan. (Mäkinen ym. 

2009, 18-19.) 

Palvelujärjestelmäosaamisen ei ollut tarkoitus näkyä Superseniori-viikolla. Oli kuitenkin 

hyvä huomata, että tätä osaamisaluetta tarvitaan monessa tilanteessa, kuten jo ihan ar-

kisessa keskustelussa. Pyrimme viikon aikana kiertelemään osallistujien keskuudessa 

ja käymään keskusteluja heidän kanssaan. Muutamassa keskustelussa kohderyhmäläi-

set halusivat mielellään kuulla tarkemmin sosionomikoulutuksesta ja millaisiin työtehtä-

viin sitä kautta on mahdollisuuksia päästä. Näiden keskustelujen tiimoilta joillain tapah-

tumaviikkoon osallistujilla heräsi omakohtaisia kysymyksiä koskien omia etuuksia ja pal-

veluja. Palveluohjaus jäi näissä tilanteissa monesti valitettavan pintapuoliseksi, mutta oli 

tärkeää huomata, että osasimme ohjata sekä rohkaista kysymysten äärellä olevia ikäih-

misiä oikeisiin paikkoihin jatkokysymystensä kanssa.  

Yhteiskunnallinen analyysitaito tarkoittaa sosionomin ymmärrystä yksilön ja yhteiskun-

nan välisestä suhteesta. Sosionomin on osattava analysoida ja jäsentää suhdetta erilai-

sista teoreettisista näkökulmista. On myös tärkeää osata jäsentää sosiaalisia ongelmia 

yhteiskunnallisesta näkökulmasta. (Mäkinen ym. 2009, 19.) Yhteiskunnallisesta 
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näkökulmasta tarkastellen Superseniorit-viikko linkittyy ennaltaehkäisevän vanhustyön 

osaksi. Yhteiskunnan pyrkimyksenä on ennaltaehkäistä erilaisia vanhuudesta johtuvia 

ongelmia ja pyrkiä mahdollisimman omatoimisen vanhuuden tukemiseen. Väestön 

ikääntyessä ja huoltosuhteen kasvaessa ennaltaehkäisevän vanhustyön palveluista tu-

lee entistä tärkeämpiä. Oikein ajoitetuilla ja kohdennetuilla toimilla voidaan tukea ikään-

tyvää väestöä ja ellei kokonaan ehkäistä niin mahdollisesti myöhentää suurempaa pal-

veluntarvetta. 

Yhteiskunnalliselta tasolta tarkasteltaessa osallisuuden vastakohta, osattomuus, on on-

gelma, joka aiheuttaa yhteiskunnallisten ongelmien lisäksi suuren määrän inhimillistä 

kärsimystä. Yhteiskunnassamme elää suuri joukko yksinäisiä vanhuksia, joille kaupan 

kassan kanssa vaihdetut pari sanaa voivat olla päivän ainoa kontakti toiseen ihmiseen. 

Vanhusten elämänpiiri on useasti kaventunut kodin lähiympäristöön ja tästä syystä en-

naltaehkäisevien ja osallisuutta tukevien palveluiden tulisi olla lähellä vanhuksia. Super-

seniorit-viikko on haluttu järjestää paikoissa, joihin ikäihmisten on helppo tulla. Viikon 

ohjelmassa halusimme korostaa osallisuutta tärkeänä osana ennaltaehkäisevää van-

hustyötä, sillä osallisuuden kokemuksilla on selviä vaikutuksia moneen vanhuksen ter-

veyteen ja toimintakykyyn vaikuttavaan seikkaan. Näemme ikäihmisten osallisuutta li-

säävien vanhuspalveluiden tuottamiselle olevan yhteiskunnassamme tilausta. Tämän 

onnistumiseksi tarvitaan poliittista tahtoa sekä rahoitusta. 

Reflektiivisen kehittämis- ja johtamisosaamisen hallitsevan sosionomin tulisi osata si-

säistää reflektiivinen ja tutkiva työote sekä osata arvioida oman toimintansa teoreettisia 

lähtökohtia. Hän osaa myös tuottaa uutta tietoa ja soveltaa erilaisia ajattelu- ja lähesty-

mistapoja. Sosionomin tulee osata kehittää ja johtaa osaamista, työyhteisöjä ja palveluita 

sosiaalialan moniammatillisessa yhteistyössä. (Mäkinen ym. 2009, 19.) Kehittämishank-

keessamme kulki koko prosessin ajan vahvasti mukana reflektiivinen työote. Reflektiivi-

syyttä on harjoiteltu koko sosionomikoulutuksen ajan ja sen hyödyntäminen osana Su-

perseniorit-viikon suunnittelua ja koordinointia oli tärkeä ja hyödyllinen tapa peilata teo-

rioita ja käytäntöjä vallitseviin olosuhteisiin. Kehittämishankkeen taustateorioiden hyö-

dyntäminen ja soveltaminen osaksi kehittämishankettamme toi sille osaamispohjaa ja 

täydensi aiemmin oppimaamme. 

Kehittämishankkeessamme tarvittiin kykyä sisäistää jo olemassa olevan tapahtuman 

aiempi sisältö, tavoitteet ja arvot sekä näiden ja taustalla olevien teorioiden kautta raken-

taa tapahtumaan uutta sisältöä. Kävimme paljon ja usealla kokoonpanolla läpi edellisten 

vuosien hyviä ja säilytettäviä osia sekä arvioimme näiden sisältöä ja soveltuvuutta 
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uudistusten kannalta. Teimme useampia kehittämissuunnitelmia, joita muokkasimme eri 

sidosryhmien toiveita ja tapahtuman tavoitteita huomioiden. Johtamisosaamista vaadit-

tiin projektin koordinoinnissa, jolloin jaoimme työtehtäviä, otimme kantaa tapahtuman 

kustannusarvioon ja loimme tapahtuman yhteistyöverkostoja. 

Yhteisöllinen osaaminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen sosionomin kompetenssina 

tarkoittavat, että sosionomin odotetaan olevan kykeneväinen osallistumaan yhteiskun-

nalliseen arvokeskusteluun ja vaikuttavan yhteisölliseen päätöksentekoon. Sosionomi 

tunnistaa myös epätasa-arvoa luovia rakenteita ja osaa toimia niiden purkamiseksi. Hä-

nen tulisi ymmärtää kulttuureita ja yhteisöjen toimintaperiaatteita sekä osata vahvistaa 

kansallisuutta tukevaa yhteisöllisyyttä. (Mäkinen ym. 2009, 19.) Superseniorit-viikko kyt-

keytyy suoraan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen sen olemassa olevien yhteistyökump-

paneiden kautta. Vanhusneuvostoilla on laissa säädetty rooli kuntien päätöksenteon tu-

kena ja vanhusneuvostojen kanssa yhteistyötä tekemällä tapahtuma linkittyy suoraan 

yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja päätöksentekoon. Tapahtuman avulla on mahdol-

lisuus sekä luoda että tehdä tunnetuksi osallistavaa ja ennaltaehkäisevää vanhustyötä. 

Olemme osana kehittämishankettamme päässeet tuomaan esille sosionomien näke-

myksiä osallisuudesta, osallistamisesta, yhteisöllisyydestä ja ennaltaehkäisevästä van-

hustyöstä sekä tapahtuman suunnittelun ja koordinoinnin että varsinaisen toteutuksen 

kautta. Näemmekin Superseniorit-viikolla olevan sen varsinaisen tarkoituksen lisäksi tar-

koitus toimia yhteistyön välineenä ja keskustelufoorumina. Superseniorit-viikko rakentui 

useiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Tämän yhteistyön rakentamisen taustalla olivat 

aiemmat yhteistyökontaktit, meidän opinnäytetyöntekijöiden olemassa olevat ja luomat 

verkostot sekä TKI-projekteissa mukana olleiden opiskelijoiden verkostot. Näiden kaik-

kien kontaktien ansiosta yhteistyöverkosto muodostui varsin laajaksi ja pääsimme tuo-

maan viikon tarkoitusta esille hyvin erilaisissa toimintaympäristöissä. 

Superseniorit-viikon 2018 tarkoitus oli purkaa yhteiskunnassa olevaa epätasa-arvoa 

osallisuuden kautta. Osallisuus tästä näkökulmasta tarkastellen tarkoittaa mahdollisuutta 

päästä paikalle, esteettömyyttä, keskeistä sijaintia, tapahtumien maksuttomuutta ja 

niissä jaettavia tuotteita, ohjausta ja neuvontaa, kohtaamisia eri-ikäisten kanssa, vertai-

suuden kokemusta, yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tapahtumat raken-

tuivat erilaisiksi ja kaikkien niiden oli tarkoitus tarjota mahdollisuus osallistumiseen eri 

tavoin. Toiselle osallistuminen ja osallisuus syntyvät yhdessä tekemällä ja toinen saattaa 

saada saman kokemuksen kuuntelemalla ja keskustelemalla. Tapahtuman aikana oli 

mahdollista kohdata muita Supersenioreita, tapahtuman järjestelyihin osallistuneita 
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opiskelijoita, yhteistyökumppaneiden edustajia, kuunnella luentoja, juoda pullakahvit, 

laulaa, saada tietoa ja neuvontaa, kuulla erilaisista palveluista ja saada opastusta niiden 

käyttöön, muistella, tanssia, voimistella ja niin edelleen. 

Näemme tärkeänä tarkastella ennaltaehkäisevää vanhustyötä ja osallisuutta osana tätä 

työtä myös sosionomien osaamisen näkökulmasta. Sosionomeilla on osaamista tuoda 

osallisuus osaksi ennaltaehkäisevää vanhustyötä, tukea sen toteutumista ja kehittää eri-

laisia osallisuutta lisääviä keinoja. Osallisuus tukee hyvää vanhenemista ja on tärkeää 

sekä yhteiskunnallisella, yhteisöllisellä että henkilökohtaisella tasolla. Toivomme opin-

näytetyömme ja sen pohjalta luomamme Superseniorit-viikon toteuttamismallin pystyvän 

jatkossa osaltaan tukemaan Superseniorit-viikon toteuttamista ja kehittämistä. 
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