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Opinnäytetyöni tarkoituksena oli valmistaa kaksi ikäihmisille suunnattua muistelulaukkua. Tavoitteena oli muistelulaukkujen kautta tuoda mielekästä tekemistä sekä hyvinvointia ikäihmisille, sekä tuottaa materiaalia ikäihmisten toimintatuokioiden ohjaajille.
Samalla tavoitteena oli kehittää paikallisesti kulttuurialan ja vanhuspalveluiden yhteistyömuotoa. Tarkoituksena on, että muistelulaukut tulisivat aktiiviseen käyttöön eri vanhuspalvelutahoille.
Teoreettisena taustana oli tutkimustieto, jonka mukaan kulttuuritoiminnalla on hyvinvointivaikutuksia. Lisäksi tutkimustieto osoittaa, että muistelulaukut soveltuvat erityisen
hyvin ikäihmisten toimintaan. Yhteinen muistelu synnyttää yhteisöllisyyttä ja lievittää
yksinäisyyttä. Muistelulaukkujen käyttö on myös viihdyttävää ja opettavaa. Kulttuurin
harrastamisella on positiivisia vaikutuksia henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin.
Muistelulaukut ovat nimeltään Kauppalaukku sekä Partaveitsestä permanenttiin -muistelulaukku. Työn tilaaja oli Lempäälän kunnan kumppanuus- ja tapahtumapalveluiden alainen kulttuuripalvelut. Muistelulaukut tehtiin yhteistyössä Pirkanmaan maakuntamuseon
hallinnoiman Seutumuseomallin kehittämishankkeen (2017–2019), Lempäälä-Seura
ry:n, Lempäälän kunnan kulttuuripalveluiden ja Diakonia-ammattikorkeakoulun sosionomi (AMK) -opiskelijan kanssa. Muistelulaukkujen toteutus tehtiin yhdessä seutumuseotutkijan kanssa. Muistelulaukut omistavat yhdessä Lempäälän kunnan kumppanuusja tapahtumapalvelut ja Lempäälä-Seura ry. Muistelulaukut ovat lainattavissa Lempäälän
kunnan kulttuuripalveluista.
Muistelulaukut ovat vanhoja matkalaukkuja, jotka sisältävät erilaisia muistiherätteitä, kuten esineitä, valokuvia, tuoksuja, makuja, ääntä ja historiatietoa. Laukkujen sisältö on tarkoitettu kosketeltavaksi ja kokeiltavaksi. Muistelulaukkujen kehittämistyön tueksi on
haastateltu Lempäälän kunnan vanhuspalvelutahoja ja ikäihmisiä. Kehittämistyössä huomioitiin asiakasryhmän ja käyttäjätahojen tarpeet. Muistelulaukkuja esiteltiin kolmessa
ikäihmisten toimintatuokiossa, joissa niistä kerättiin myös palautetta ikäihmisiltä ja työntekijöiltä.
Muistelulaukkuja voidaan käyttää materiaalina esimerkiksi ikäihmisten muistelutyössä,
parityöskentelyssä tai yksilötyöskentelyn tukena. Toimintatuokion ohjaaja määrittää toiminnan tavoitteet ja käyttää muistelulaukkujen niihin soveltuvalla tavalla.
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The purpose of this thesis was to produce two reminiscence packages for activity sessions
for elderly people. The aim was to increase well-being and activity for the elderly people.
The second aim was to produce material for the instructors of activity sessions and make
the packages as an active tool for eldercare. The third aim was to develop a local cooperation with cultural sector and eldercare.
There is a theoretical backround for using the packages. The research imply that cultural
activity can increase well-being. It is also shown that the reminiscence packages can be
very suitable for activities for elderly people.
The packages are called “Kauppalaukku” and “Partaveitsestä permanenttiin”. The
packages were commissioned by the municipality of Lempäälä. The packages were
produced in co-operation with Pirkanmaa provincial museum, Lempäälä-Seura
association, municipality of Lempäälä and with a student of social services at Diaconia
University of Applied Sciences. Reminiscence packages are owned by Lempäälä-Seura
and the municipality of Lempäälä. They can be borrowed from the Cultural Services of
Lempäälä.
Reminiscence packages consist of objects, photographs, scents, tastes, sounds and historical knowledge, all which recreate and stimulate memories. The customer can touch and
explore the materials in the package freely. The development of the packages was aided
by the eldercare of the municipality of Lempäälä. The needs of users and customers were
acknowledged during the development of the packages. The reminiscence packages were
evaluated by using them in three separate activity sessions. Packages worked as a tool to
reminiscence.
The reminiscence packages can be used for reminiscence work individually, in pairs or
in groups. The instructor can determine the objectives for the reminiscence session and
use the packages for different purposes. Reminiscence in a group creates a sense of
community and relieves solitude. The reminiscence packages can be also used for
teaching, and they can increase mental and physical well-being.
Keywords: elderly, cultural sector, cultural objects, functional thesis, reminiscence,
reminiscence method, well-being
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JOHDANTO

Lempäälän kunnassa oli syntynyt toive saada käyttöön muistelulaukkuja, joita voitaisiin
lainata eri käyttäjätahoille. Opinnäytetyöni tarkoituksena oli valmistaa kaksi ikäihmisille
suunnattua muistelulaukkua. Samalla tavoitteena oli kehittää paikallisesti kulttuurialan ja
vanhuspalveluiden yhteistyömuotoa. Tavoitteena oli muistelulaukkujen kautta tuoda lempääläläisille ikäihmisille mielekästä tekemistä sekä hyvinvointia ja materiaalia ikäihmisten toimintatuokioiden ohjaajille. Tavoitteena oli myös, että muistelulaukut tulisivat aktiiviseen käyttöön eri vanhuspalvelutahoille. Muistelulaukut ovat lainattavissa Lempäälän kulttuuripalveluiden yhteisökoordinaattorilta, ja ne soveltuvat ikäihmisten toimintahetkien materiaaliksi sekä yksilötyöskentelyn tueksi.

Muistelulaukuilla pyritään vastaamaan Pirkanmaan alueellisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman (2017) tavoitteisiin kulttuurin saavutettavuudesta kaikille ihmisryhmille. Teoreettisena taustana oli tieto siitä, että kulttuuritoiminnalla saadaan aikaiseksi hyvinvointivaikutuksia. Ensisijaiseksi kohderyhmäksi valikoituivat ikäihmiset, joille muistelulaukku
-tyyppinen toiminta soveltuu erityisen hyvin. Muistelulaukut ovat paketteja, jotka voivat
sisältää erilaisia muistiherätteitä, kuten esineitä, valokuvia, tuoksuja, makuja ja ääntä.
Tarkoituksena on, että esineitä sekä muuta materiaalia saa koskea ja kokeilla.

Muistelulaukut tehtiin yhteistyössä Pirkanmaan maakuntamuseon hallinnoiman Seutumuseomallin kehittämishankkeen, Lempäälä-Seura ry:n, Lempäälän kunnan kumppanuus- ja tapahtumapalveluiden ja Diakonia-ammattikorkeakoulun sosionomi (AMK) opiskelijan kanssa. Lisäksi Lempäälän vanhuspalvelutyön tahoilta ja ikäihmisiltä kerättiin haastattelujen avulla tietoa muistelulaukkujen suunnittelun tueksi. Muistelulaukut
omistavat yhdessä Lempäälän kunnan kumppanuus- ja tapahtumapalvelut ja LempääläSeura ry.

Muistelulaukkujen aihepiirit noudattavat Kuokkalan museoraitin aihepiirejä. Kauppalaukku sisältää nimensä mukaisesti esineitä ja muuta aineistoa entisaikojen kyläkaupasta
useammalta vuosikymmeneltä. Partaveitsestä permanenttiin -muistelulaukku puolestaan
sisältää ulkonäöstä huolehtimiseen liittyviä esineitä 1900-luvun jälkipuoliskolta. Muistelulaukut valmistuivat syksyllä 2018.
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Opinnäytetyöni raportissa kuvataan sosionomin (AMK) opintojen kehittävänä opinnäytetyönä valmistuneiden kahden ikäihmisille suunnatun muistelulaukun valmistuksen prosessi alusta valmiiseen tuotokseen saakka. Opinnäytetyön raportissa kuvataan kehitystyön tukena käytettyjä menetelmiä sekä niiden huomioimista suunnittelu- ja toteutustyössä. Lisäksi arvioidaan kehitystyön onnistumista ja tavoitteiden saavuttamista. Muistelulaukkuja käytiin esittelemässä ikäihmisten toimintaryhmissä, joissa saatiin palautetta
muistelulaukkujen toimivuudesta toimintatuokioiden materiaalina. Tärkeässä osassa
opinnäytetyön raporttia on myös teoreettinen viitekehys, joka osaltaan perustelee muistelulaukkujen kehittämistyön tarvetta, ja kulttuuritoiminnan mukanaan tuomia hyvinvointivaikutuksia ikäihmisille. Opinnäytetyön loppuluvussa arvioin opinnäytetyön tarkoituksen ja tavoitteen toteutumista. Lisäksi pohdin kulttuurin hyvinvointivaikutusten toteutumista muistelulaukkujen kautta, sosiaali- ja kulttuurialan yhteistyömuotoja sekä omaa
ammatillista kasvuani sosiaalialla.
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KULTTUURIHYVINVOINTIA IKÄIHMISILLE

2.1 Hyvinvointia kulttuurista

Viimeisen kahden vuosikymmenen aikana on tehty runsaasti tutkimuksia, joiden mukaan
kulttuurin ja taiteen harrastaminen lisää elinikää, terveyttä ja erityisesti koettua terveyttä
(Jumppanen & Suutari 2013, 9–12). Tämän vuoksi kulttuuria ja taidetta sekä sosiaali- ja
terveysalaa yhdistävää toimintaa on pyritty lisäämään myös valtakunnallisesti (Sosiaalija terveysministeriö 2015). Kulttuurin harrastamisen nähdään olevan terveyttä edistäviltä
vaikutuksiltaan vähintään yhtä vaikuttavaa kuin liikunnan harrastamisen tai jopa vaikuttavampaa niiden ryhmien kohdalla, joilla liikunnan harrastaminen on haastavaa, kuten
liikuntarajoitteisilla ja ikäihmisillä. Kulttuurin ja taiteen harrastamisen vaikutusmekanismeista yhdeksi tärkeimmistä on noussut sosiaalinen pääoma, joka syntyy yhteisön peruskulttuurin, yhteisöllisyyden, yhdessä tekemisen ja sosiaalisen luottamuksen kautta.
(Hyyppä 2013, 19–22; Hyyppä 2002.)

Ikääntymisen mukanaan tuoma biologinen vanheneminen vaikuttaa heikentävästi ihmisen fyysiseen, kognitiiviseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn. Vanheneminen myös heikentää stressinsietokykyä ja sairastumisalttius kasvaa. (Portin 2013,114; Tilvis, Pitkälä, Strandberg, Sulkava & Viitanen 2016, 30–31.) Yleistä on, että aistit heikkenevät, jolloin erityisesti kuulon ja näkökyvyn muutokset vaikuttavat kommunikointiin.
Lisäksi ne vaikuttavat tilanteiden ja eettisten elämysten kokemiseen. Näön ja kuulon
avuksi on olemassa erilaisia apuvälineitä kuulokojeista suurennuslaseihin. (Hyvärinen
2008, 171–176; Sorri & Huttunen 2008, 158–164.) Myös liikkumisen esteet rajoittavat
ikäihmisen mahdollisuuksia osallistua toimintaan ja tapahtumiin.

Ikäihmisillä, liikuntarajoitteisilla ja laitoksissa asuvilla tulee olla tasavertainen oikeus
kulttuuripalvelujen saamiseen ja harrastamiseen (Hyyppä & Liikanen 2005, 180, 182;
Pirkanmaan alueellinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma 2017). Saavutettavuus koskee
niin kohteen fyysistä, sosiaalista, tiedollista kuin taloudellistakin saavutettavuutta (Kulttuuria kaikille. Saavutettavuus).
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Tätä taustaa vasten on laadittu Pirkanmaan alueellinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma
(2017), joka ensimmäisenä Suomessa suosittelee jokaiselle ihmiselle taiteeseen ja kulttuuriin osallistumista vähintään 100 minuutin ajan viikossa mahdollisimman monipuolisesti ja omaehtoisesti, kokien ja osallistuen. Suunnitelman tavoitteena on taata, että kulttuuriset oikeudet toteutuvat kaikille pirkanmaalaisille iästä, asuinalueesta ja elämäntilanteesta riippumatta, mikä kaventaa myös hyvinvointi- ja terveyseroja. Tärkeitä tavoitteita
ovat palvelun saavutettavuus, ihmisten yksilöllisten tarpeiden huomioiminen, toimintakyvyn parantaminen ja osallisuus yhteiskuntaan. Suunnitelman pohjana on tieto siitä, että
kulttuuri ja taide edistävät hyvinvointia, jolloin niitä voi myös käyttää suunnitelmallisesti
sen edistämiseen. Kulttuuri ja taide synnyttävät merkityksellisyyden ja hyvänolon tunteita, vaikuttavat terveyteen ja sen kokemiseen, lisäävät yhteisöllisyyttä ja parantavat elämänlaatua sekä torjuvat yksinäisyyttä. Suunnitelman perustaksi esitellään laaja tieteeseen
perustuva pohja. Suunnitelman tarkoituksena on kehittää yhteistyötä eri sektorien eli
taide-, taidekasvatus- ja kulttuuripalveluiden sekä jokaista ihmisryhmää koskevien muiden palveluiden välillä. Tärkeänä pidetään myös sitä, että kulttuuri ja taide ovat alan ammattilaisten ohjaamaa toimintaa.

Pirkanmaan alueellisessa kulttuurihyvinvointisuunnitelmassa (2017) määritellään muun
muassa hyvinvointi, kulttuurihyvinvointi ja kulttuuri. Koska opinnäytetyönä valmistuvat
muistelulaukut on tilattu osittain tämän suunnitelman toimenpiteenä, niin myös käytettävät käsitteet määräytyvät sen mukaan. Kulttuuri määritellään suunnitelmassa näin:

Kaikki inhimillinen toiminta on pohjimmiltaan kulttuuria, mutta luovuudella ja itseilmaisulla on kulttuurissa erityinen rooli. Tässä suunnitelmassa
kulttuurilla tarkoitetaan toimintaa, jossa ihminen käyttää omaa luovuuttaan
tai osallistuu taiteeseen ja luovaan toimintaan. Kulttuuri on sisältöä, joka
tekee elämästä mielekkään ja elämisen arvoisen. (Pirkanmaan alueellinen
kulttuurihyvinvointisuunnitelma 2017, 7.)
Hyvinvointi sen sijaan määritellään ihmisen kokonaisvaltaiseksi fyysiseksi, psyykkiseksi,
sosiaaliseksi ja emotionaaliseksi hyväksi oloksi, jonka juuret ovat mahdollisuuksien tasaarvossa ja yhteiskunnan toimintaan osallistumisen positiivisissa vaikutuksissa. Hyvinvoinnin osatekijöiksi mainitaan muun muassa terveys, toimintakyky, yhteisöllisyys ja
mielekäs tekeminen. Kulttuurihyvinvoinniksi puolestaan nähdään kulttuurin ja taiteen
mahdollisuudet edistää terveyttä ja hyvinvointia. (Pirkanmaan alueellinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma 2017, 7.)
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Museot ovat lähivuosina huomioineet lasten lisäksi myös aikuiset, ikäihmiset ja muut erityisryhmät niin saavutettavuuden kuin pedagogiikankin alueella. Tästä erinomaisena esimerkkinä on Tampereen kaupungin kulttuurikasvatusyksikkö TAITE:n ikäihmisten museopalvelu Konkarit, joilla on monipuolisesti ohjelmaa sekä lainattavia esine- ja äänipaketteja (Tampereen kaupunki. Kulttuurikasvatusyksikkö TAITE. Konkarit-ikäihmisten
museopalveluja). Muistelupaketteja, -laukkuja, -kontteja ja -rasioita on tehty monissa
museoissa yleisölle lainattaviksi ja opetuskäyttöön. Pääsääntö on, että muistelupaketit sisältävät esineistöä eri vuosikymmeniltä, vuosisadoilta ja teemoista. Esineiden lisäksi voi
olla valokuvia, elintarvikkeita, nesteitä, tuoksuja sekä ääntä. Museoilla on erikseen suojeltava museokokoelma, sekä opetuskäyttöön tarkoitettu käyttökokoelma. Muistelupakettien esineet ovat yleensä käyttökokoelmasta tai tätä tarkoitusta varten hankittuja esineitä.
Myös muuta ikäihmisten hyvinvointia tukevaa toimintaa on kehitetty (esim. Kivimäki
2012).

2.2 Muistelu työmenetelmänä vanhustyössä

Muistelutyön tueksi tai virikkeeksi on tuotettu paljon aineistoa, joista osa on tehty opinnäytetyönä. Muun muassa Vanhustyön keskusliiton Vahvike.fi-sivusto ylläpitää materiaalipankkia, esittelyitä lainattavista ja ostettavista materiaaleista, sekä listaa aiheeseen
liittyvistä opinnäytetöistä (Vanhustyön keskusliitto. Vahvike. Ryhmä- ja viriketoiminnan
aineistopankki). Muistiherätteistä tehdyt opinnäytetyöt ja tutkielmat antavat hyvin tietoa
siitä, mikä mahdollisesti toimii hyvin ikäihmisten kanssa ja mikä ei. Aineiston monipuolisuus nousee tärkeäksi tekijäksi, sillä silloin on mahdollista valikoida käytettävää aineistoa asiakaskunnan mukaan. Parhaimpia muistiherätteitä ovat erityisesti musiikki, valokuvat ja kosketeltavat esineet, asiakkaiden lapsuuteen liittyvät sekä henkilökohtaisesti koskettavat asiat. Muistiherätteet ovat asioita, kuten esineitä, dokumentteja, hajuja, makuja
tai liikettä, jotka saavat unohduksissa olleet muistot aktivoitumaan. (Kaarela & Pulkkanen 2016, 15–16, 34; Pölkki 2017, 26–28; Hohenthal-Antin 2009, 40–41.)

Muistelutyö on menetelmä, joka pohjautuu ikäihmisen elämänkokemuksiin ja muistoihin
elämänkaaren eri ikävaiheilta. Muistelutyö on vuorovaikutusta muistelijan ja kuulijan tai
kuulijakunnan välillä. Muistelijaa tuetaan jakamaan kokemuksiaan ja muistojaan muiden
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kanssa. Muistelutilanteessa tärkeää on arvostava kohtaaminen sekä yksilön muistojen ja
elämänkokemusten kunnioittaminen. Muistelutyössä ikäihminen on oman elämänsä asiantuntija, jonka muistojen paikkansapitävyyttä ei tule epäillä, koska sillä ei ole vaikutusta
muistelutyön tavoitteiden toteutumiseen. Muistot ja niiden tulkinta ovat ihmisellä jatkuvassa muutoksessa. Ryhmässä muistoja voidaan jakaa vertaisten kesken, mikä lisää ryhmään kuulumisen tunnetta. Muistelijalle tilanne on parhaimmillaan terapeuttinen sekä itsetuntoa, itsearvostusta ja identiteettiä vahvistava kokemus. Muistelutyö tuo mieleen sekä
positiivisia että negatiivisia muistoja, mutta muistelutyöllä on samalla myös elämää jäsentävä vaikutus. Muistelutyön avulla negatiivisiakin tunnetiloja ja ristiriitoja voidaan
käsitellä ja hyväksyä osaksi omaa elämänkaarta. Muistelutyön myötä esille nousevat elämän saavutukset, joista voi olla ylpeä ja jotka kannattelevat positiivista kuvaa omasta
elämänkaaresta ja omasta osaamisesta sekä voimavaroista. (Stenberg 2015, 4–5, 7–12.)

Muistelutyö on muistelijan lisäksi myös kuulijalle merkityksellistä. Erilaisuudesta, erilaisista elämän- ja sukupolvien välisistä kokemuksista huolimatta ihmiset löytävät toistensa
kertomuksista itselleen tuttuja ja merkityksellisiä asioita sekä omia muistoja. Muistelutyön avulla työntekijä oppii tuntemaan asiakkaat yksilöinä paremmin, sekä sen myötä
vaikuttamaan heidän elämänlaatuunsa ja koettuun hyvinvointiinsa. Muistelutyön kautta
ikäihminen siirtää kokemuksellista ja historiallista tietoa sekä kulttuurista perintöä nuoremmille sukupolville. Suurin osa ihmisistä saa muistelutyöstä nautinnon ja ilon tunteita.
Muistelutyö ei kuitenkaan sovi kaikille, sillä kaikki eivät nauti siitä. Muistelu saattaa herättää myös negatiivisia kokemuksia menneisyydestä, jolloin muistelutyö ei myöskään
lisää heidän hyvinvointiaan. Erilaiset muistelutyylit tuleekin huomioida muisteluhetkiä
valmisteltaessa. (Stenberg 2015, 8–9, 17, 26–27.)
Usein muistelua tapahtuu myös spontaanisti arjen eri tilanteissa. Muiston ja muistelun voi
saada spontaanisti aikaan ympäristössä jokin muistiheräte, kuten sanonta tai esine. Muistiherätteitä voidaan käyttää myös tarkoituksellisesti ja tavoitteellisesti herättämään muistoja ja muistelutyön tukena ohjatuissa toimintahetkissä. Aistivajavuudet vaikuttavat herätteiden käyttöön. Erilaiset ihmiset tarvitsevat erilaisia muistiherätteitä, mikä on hyvä
huomioida toiminnan suunnittelussa. Eri ihmisiä kiinnostavat kulttuurisesti, historiallisesti ja alueellisesti erilaiset virikkeet. Erityisen toimivia ovat henkilökohtaisesti kiinnostavat herätteet, kuten valokuvat tutuista ihmisistä ja paikoista, sekä tutut esineet ja äänet.
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(Stenberg 2015, 28; Kts. myös Vanhustyön keskusliitto. Vahvike. Ryhmä- ja viriketoiminnan aineistopankki.)

Muistisairaus vaikuttaa ihmisen kognitiivisiin ja sosiaalisiin kykyihin monin tavoin. Tapahtumien ja tilanteiden ymmärrys muuttuu, erityisesti lähimuistin toiminta heikkenee,
ihminen saattaa muuttua pelokkaaksi tai vetäytyä, sanojen löytäminen ja lauseiden tuottaminen vaikeutuvat, minkä lisäksi myös keskittymiskyky ja tunteiden käsittely vaikeutuvat. Muistot saattavat sekoittua keskenään tai mukana on aineksia, joista on haaveiltu,
mutta jotka eivät ole tapahtuneet. Tällä ei kuitenkaan ole merkitystä muistelutyön kannalta, sillä sen tärkein tavoite on vuorovaikutus ikäihmisen kanssa ja hyvän olon tukeminen. Vuorovaikutus muistisairaan kanssa vaatii erityistä herkkyyttä ja osaamista. Muistelutyö sekä muut sosiokulttuuriset menetelmät ovat keinoja vaikuttaa muistisairaan mielialaan, toimintakykyyn ja voimavaroihin positiivisesti. Muistisairaan kanssa on hyvä käyttää moniaistisia keinoja, kuten ääntä, valokuvia, sekä tunto-, haju- ja makuaistin avulla
havainnoitavia asioita. (Stenberg 2015, 18–20, 24–25.)

2.3 Sosiokulttuurista innostamista ja elinikäistä oppimista

Sosiokulttuurinen innostaminen on aatteena ja käytäntönä maailmanlaajuisesti tunnettu
ja monimuotoinen sosiaalipedagogiikan muoto. Sosiokulttuurista innostamista käytetään
niin vapaaehtoistyössä, kuin ammattilaistenkin toimesta. Innostaminen on kehitetty Ranskassa toisen maailmansodan jälkeen, jolloin sitä on käytetty apuvälineenä muun muassa
uusien yhteisöjen rakentamisessa. Sosiokulttuurisen innostamisen avulla voidaan toteuttaa interventioita, joiden avulla pyritään saamaan aikaiseksi ihmisen elämänlaatua parantavia muutoksia. Näitä muutoksia ovat eristäytyneisyyden muuttuminen solidaarisiksi
asenteiksi, passiivisen muuttuminen aktiiviseksi ja yksilöllisen muuttuminen yhteisölliseksi. Tärkeässä osassa sosiokulttuurisen innostamisen metodia on niin kutsuttu innostaja, joka ohjaa toimintaa. Innostajalla tulee olla tietynlaisia ominaisuuksia, kuten innostuneisuus, ammatillinen osaaminen, humaanisuus, omistautuneisuus, organisointikyky ja
johtamiskyky. Toiminnan suunnittelu ja arviointi ovat tärkeässä osassa vastuullista innostamista. (Kurki 2000, 7–9, 13, 23–28, 74–77, 80–82, 95–97.) Sosiokulttuurisen innostamisen menetelmiä käytetään myös työssä ikäihmisten kanssa (Stenberg 2015, 14–16).
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Sosiokulttuurinen innostaminen on sosiaalipedagogiikan työmuoto. Sosiaalipedagogiikka on toimintaa, jonka tarkoituksena on tukea yksilöä tai ryhmää toimimaan yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä ja ennaltaehkäistä huono-osaisuutta. Vaikuttaminen tapahtuu kiinnittämällä huomiota erityisesti yhteisön vuorovaikutussuhteiden laatuun. Ajatuksena on se, että yksilön identiteetti rakentuu ja elämänlaatua parantavat valmiudet opitaan vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. (Hakkarainen 2009 14–16, 29.) Sosiaalipedagogisessa työssä korostetaan yhteisöllisyyttä ja elämyksellisyyttä, sekä aktiivipedagogisia, yhteisöpedagogisia ja elämyspedagogisia työorientaatioita. Näihin perustuvia työmuotoja sovelletaan laajasti erilaisiin sosiaalisiin ongelmiin. (Hakkarainen 2009, 21). Esimerkiksi museoilla on mahdollisuus muistelulaukkua käyttäen tehdä ennaltaehkäisevää
sosiaalityötä ikäihmisten parissa (Laukkarinen 2012).

Sosiokulttuurisen innostaminen on myös kasvatuksellista toimintaa. Innostaminen ja arjen oppimistilanteiden huomaaminen ovat nousseet aikuiskasvatuksen uudeksi metodologiseksi strategiaksi ja laajemmin yhteiskunnalliseksi ideologiaksi. Elinikäinen oppiminen ja sosiokulttuurinen innostaminen tukevat toisiaan tiiviisti. (Kurki 2000 16; Luoma
2015, 3, 71–72.) Innostamisessa huomio kiinnitetään formaalin kasvatusjärjestelmän ja
akateemisen tiedon sijaan arjen tilanteisiin, spontaaniuuteen, tekemiseen, tuntemiseen ja
tiedostamiseen. Elinikäinen oppiminen on jatkuva prosessi, joka ei katso ikää tai tapahdu
vain kasvatusinstituution rajoissa. Oppimista tapahtuu kaikissa arkipäivän ympäristöissä
jatkuvasti. Elinikäinen oppiminen voidaankin nähdä ihmisen jatkuvana ympäristöönsä
mukautumisen prosessina eli niin sanotusti kokemuksellisena oppimisena. Ihmisen elämänkokemus vahvistaa oppimista antamalla tietopohjan, johon suhteuttaa uutta tietoa.
Elinikäinen oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa yksilön ja ympäristön välillä. (Hellsten 2012,12–14; Kurki 2000, 40–44, 47–50.)

2.4 Ryhmätoiminta ja luovuus yksinäisyyden lievittäjänä

Yksinäisyys, muistisairaudet ja mielenterveyden ongelmat ovat yleisiä ongelmia vanhuksilla. Erityisesti masennus on yleistä. (Tilvis et al. 2016, 30.) Yksinäisyys on negatiivinen
psyykkinen olotilatila, joka aiheuttaa muiden muassa huonompaa koettua elämänlaatua
ja hyvinvointia, sekä lisää sairastavuutta, masennuksen riskiä, sosiaalisia pelkoja, eristy-
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neisyyttä, päihteidenkäyttöä ja ennenaikaisen kuoleman riskiä. Yksinäisyyden kokemukset sekä muut yksilön psyykkisiin voimavaroihin liittyvät tekijät vaikuttavat toisiinsa vahvasti. (Hakonen 2008, 125–128; Junttila 2016, 53–56; Kainulainen 2016, 114–121, 124–
125; Kauhanen 2016, 103–113.). Suomessa yksinäisimpiä ovat nuoret aikuiset ja yli 70vuotiaat, joista 10,7% kokee itsensä yksinäiseksi. Naiset kokevat yksinäisyyttä miehiä
enemmän. (Toikka, Vuorjoki, Koskela & Pentala 2015, 9.) Iäkkäiden yksinäisyyttä aiheuttavat muiden muassa kriisit, elämäntapahtumat, yhteiskunnan eriarvoisuus, epävirallisen avun puute, erot terveydessä ja hyvinvoinnissa, mahdollisuus osallistua, kokemus
elämän tarkoituksenmukaisuudesta ja mielekkyydestä sekä tekemisen puute ja aktiivisuuden vähentyminen (Ilomäki, Saares, Rinne & Shemeikka 2015; Kivinen 2018, 10–18;
Tiilikainen 2016; Uotila 2011, 24–30). Gerontologisen sosiaalityön yhtenä osa-alueena
on ikäihmisten yksinäisyyden tunnistaminen ja siihen puuttuminen. Yksinäisyyttä ja mielialaongelmia ennaltaehkäisevinä ja niihin vaikuttavina toimina käytetään usein ryhmätoimintaa, jonka sisällöt vaihtelevat kiinnostuksen ja tarpeen mukaan.

Ryhmätoiminnalla sekä erilaisilla taide- ja kulttuuritoiminnan tavoilla on todettu olevan
vaikutusta ikäihmisten yksinäisyyden vähentymisessä ja voimavarojen lisääntymisessä.
(Pitkälä & Routasalo 2012.) Taiteen ja kulttuuritoiminnan soveltaminen sosiaali- ja hoivatyössä on todettu tukevan vanhusten identiteettiä, sosiaalista yhteenkuuluvuutta sekä
koettua terveyttä (Hyyppä & Liikanen 2005, 82). Taidetta ja kulttuuria soveltaviksi gerontologisen sosiaalityön menetelmiksi soveltuvat erityisesti toiminnalliset ryhmät, luovat menetelmät, muistelutyö sekä sosiobiografinen eli yksilön elämäkertaan keskittyvä
menetelmä. Menetelmiä voidaan käyttää apuna myös yksilön tukemisessa. Esimerkiksi
uuteen asiakkaaseen tutustuminen voidaan toteuttaa taide- ja kulttuuripainotteisin menetelmin. Ikäihmisille suunnattu taide- ja kulttuuritoiminta on intensiivistä ja tavoitteellista.
Tavoitteena on antaa kokemus itsestä kulttuurisena tuottajana, voimaannuttaa ja löytää
yksilöllisiä sekä yhteisöllisiä voimavaroja. Ikäihmisten taide- ja kulttuuritoiminta vaikuttaa sekä yksilöön, yhteisöön että yhteiskuntaan sukupolvia yhdistävänä ja ikäkulttuuriin
vaikuttavana tekijänä. Esteettiset kokemukset, elämyksellisyys, vuorovaikutus, yhteisöllisyys, identiteetin vahvistuminen, voimaantuminen sekä kätkettyjen voimavarojen löytyminen ja sosiaalisia kykyjen vahvistuminen on yhdistetty ikäihmisten taide- ja kulttuuritoiminnan kokemiseen, tavoitteisiin ja tuloksiin. Itse toiminnan sisällöllä, oli se sitten
piirtämistä, muistelutyötä, taidetta tai kulttuuria, ei ole niin paljoa merkitystä, kunhan se
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on osallistujille mieluista ja työskentely on tavoitteellista. Tavoitteita voivat olla identiteetin ja sosiaalisten voimavarojen lisäksi myös vartaisryhmä-, ennaltaehkäisevä ja kuntouttava toiminta. (Hakonen 2008, 141–147; Liikanen 2007, 69–91; Stenberg 2015, 14–
16.)

Myös toiminnallisten taide- ja kulttuuripainotteisten ryhmien vaikuttavuudesta ikäihmisten hyvinvointiin on tehty tutkimuksia. Esimerkiksi erään taide- ja virikeryhmiä ikääntyneiden yksinäisyyteen vaikuttavana psykososiaalisena kuntoutuksena koskevan tutkimuksen mukaan yksinäisyyden tunne oli lievittynyt 89%:lla osallistujista (Routasalo &
Pitkälä 2004). Tosin on saatavilla näiden tulosten kanssa ristiriitaistakin tutkimustietoa,
jonka mukaan sosiaalisella osallistumisella ei ole nopeuttavaa vaikutusta ikäihmisten yksinäisyyden lieventymisessä, vaan tärkein vaikuttava tekijä on ajan kuluminen. Toisaalta
samassa tutkimuksessa todetaan, että sosiaaliseen toimintaan osallistuneiden ikäihmisten
kuolleisuus oli pienempi. Huomioitavaa on kuitenkin se, että kognitiivisilta ja liikkumiseen liittyviltä kyvyiltään parempikuntoiset ja vähemmän masennusoireita potevat ikäihmiset myös osallistuivat muita enemmän sosiaaliseen toimintaan. Psykososiaalisten tarpeiden, kuten kiintymyksen, hyväksytyksi tulemisen sekä tarpeellisuuden kokemukset
vaikuttivat masennusoireiden vähäisempään esiintymiseen. Tutkimuksessa arvellaan, että
ohjattu ikäihmisten toiveet ja tarpeet huomioon ottava ryhmätoiminta voi edesauttaa
ikäihmisten psykososiaalisten tarpeiden täyttymistä ja siten yksinäisyyden ja masennusoireiden ilmenemistä. (Pynnönen 2017.)
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OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET

3.1. Kehittävä opinnäytetyö

Opinnäytetyöni on kehittävä opinnäytetyö. Metodikirjallisuudessa puhutaan myös toiminnallisesta opinnäytetyöstä, jolla tarkoitetaan samanlaista tuotoksen tai työkäytännön
kehittämiseen keskittyvää opinnäytetyötä. Diakonia-ammattikorkeakoulussa opinnäytetyön aihe vastaa aina työelämän tarpeeseen, ja mukana tulee olla myös yhteiskehittämisen
näkökulma. Yhteiskehittämisellä tarkoitetaan sitä, että opiskelija ja työelämätahot yhdessä etsivät ratkaisuja työelämän kehittämistarpeisiin. Kehittämistyön tuotokselle määritellään aina kohderyhmä, jonka tarpeisiin pyritään vastaamaan. Kehittämistyö on usein
projektityyppinen ja voi myös tapahtua yhteistyöhankkeena. Vaikka kehittämispainotteisessa opinnäytetyössä painopiste on kehittävässä työssä, on opinnäytetyössä aina mukana
myös tutkimuksellinen ote. Opinnäytetyössään opiskelija yhdistää teoriatietoa käytännön
kehittämiseen. Kehittävässä opinnäytetyössä tuloksena syntyy jokin tuotos. Tällöin opinnäytetyön kirjallinen osuus on opinnäytetyön raportti, jossa keskiössä on tuotoksen kehittämisprosessin kuvaus. Opinnäytetyön raportti noudattaa tutkimusviestinnän käytänteitä. (Gothóni, Kolkka, Hyväri & Vuokila-Oikkonen 2016; Diakonia-ammattikorkeakoulu 2010, 32–33; Vilkka & Airaksinen 2003; Vilkka & Airaksinen 2004, 80–81.)

Opinnäytetyö perustuu tutkimuseettisille lähtökohdille ja sen tulee noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä. Rehellisyys, huolellisuus ja tarkkuus ovat keskeisellä sijalla opinnäytetyön prosessissa. Lisäksi opinnäytetyössä tapahtuvan kehittämistyön täytyy olla
avointa. Opinnäytetyössä käytetyt aineistot, metodit ja materiaalit täytyy olla tuotu esille
opinnäytetyössä (Gothoni 2016; Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 6.) Kehittävässä opinnäytetyössä nojaudutaan positiiviseen muutokseen, ja se tehdään kehityksestä
hyötyvien parhaaksi. Keskeiset eettiset lähtökohdat kehittävässä opinnäytetyössä kohdentuvat tutkimukseen osallistuvien ja opinnäytetyön tekijän väliseen toimintaan. Opinnäytetyöhön osallistuneilta tulee olla saatu lupa tutkimukseen ja tutkimuksessa mukana
olevat yhteistyötahot sekä tutkimuksen kohteet ovat tietoisia tutkimuksen tavoitteista ja
lähtökohdista. Myös tuloksista tiedottaminen ja vuorovaikutus kehittämistyön eri tahojen
välillä ovat tärkeitä. (Gothoni 2016; Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2009.)
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3.2 Yhteistyötahojen esittely

Muistelulaukut on tehty yhteistyössä Lempäälä-seuran, Lempäälän kunnan kulttuuripalvelujen ja Pirkanmaan maakuntamuseon toimesta. Muistelulaukkujen tilaajana oli Lempäälän kunnan kumppanuus- ja tapahtumapalvelut, joka vastaa kulttuuripalvelujen tuottamisesta. Puhun tahosta opinnäytetyössäni Lempäälän kunnan kulttuuripalveluina. Kulttuuripalvelut osallistuivat kehittämistyöhön myös taloudellisella panoksella.

Lisäksi mukana oli Pirkanmaan maakuntamuseon Seutumuseomallin kehittämishanke,
jatkossa seutumuseohanke. Seutumuseohanke (2017–2019) on seitsemän kunnan yhteishanke, jonka tarkoituksena on kehittää kuntien kulttuuriperintötyötä. Hanketta rahoittaa
opetus- ja kulttuuriministeriö sekä hankkeeseen osallistuvat kunnat.

Lempäälä-Seura osallistui muistelulaukkujen tekoon luovuttamalla muistelulaukkujen sisältöön tarvittavia esineitä Kuokkalan museoraitin käyttökokoelmasta. Kunta ja Lempäälä-Seura omistavat yhdessä Kuokkalan museoraitin sekä vastaavat sen museotoiminnasta. Lempäälä-Seura omistaa museokokoelmat, joista saatiin esineitä muistelulaukkuihin. Lempäälä-Seura tarjosi myös työskentelytilat museossa, materiaalia sekä tietämystä
aihepiireihin liittyen.

Muistelulaukkujen kehittämistyöhön osallistuin minä, Diakonia-ammattikorkeakoulun
sosionomi (AMK) -opiskelija ja aiemmin Lempäälä-Seura ry:n määräaikaisena museotyöntekijänä toiminut kahden alan ammattilainen. Olen aiemmalta koulutukseltani museo- ja kulttuurialan ammattilainen. Kunnan kulttuuripalveluiden puolelta yhteistyökumppanina toimi yhteisökoordinaattori. Lempäälä-Seuran puolelta yhteistyöstä vastasivat puheenjohtaja, sihteeri ja museovastaava. Käytännön työn muistelulaukkujen suunnittelussa, koostamisessa ja alkuvaiheen markkinoinnissa teimme minä ja seutumuseotutkija.
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3.3 Tarkoitus ja tavoitteet

Opinnäytetyöni tarkoituksena oli valmistaa kaksi ikäihmisille suunnattua muistelulaukkua. Opinnäytetyön tavoitteita oli useita. Yhtenä tavoitteena oli kehittää paikallisesti kulttuurialan ja vanhuspalveluiden yhteistyömuotoa. Teoreettisena taustana oli tieto siitä, että
kulttuuritoiminnalla voidaan saada aikaiseksi hyvinvointivaikutuksia, ja että muistelulaukut soveltuvat erityisen hyvin ikäihmisten toimintaan. Tavoitteena oli muistelulaukkujen
kautta tuoda lempääläläisille ikäihmisille mielekästä tekemistä, hyvinvointia sekä materiaalia ikäihmisten toimintatuokioiden ohjaajille. Tavoitteena oli myös, että muistelulaukut tulisivat aktiiviseen käyttöön eri vanhuspalvelutahoille. Museon puolesta tavoitteena
oli palveluiden saavutettavuuden ja näkyvyyden lisääntyminen sekä käyttökokoelman
käyttötapojen kehittäminen.

Muistelulaukkujen oli tarkoitus tulla kulttuuripalveluiden haltuun ja lainattavaksi Lempäälän kunnan vanhuspalvelutahoille, ja myöhemmin mahdollisesti myös laajemmalle
yleisölle. Tarve muistelulaukuille oli noussut muun muassa Pirkanmaan alueellisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman (2007) pohjalta. Lisäksi tieto TAITE:n Konkarit-ikäihmisten museopalveluiden paketeista oli kiirinyt Lempäälään ja kuntaan oli toivottu samanlaisia. Seutumuseohanke antoi mahdollisuuden toiveen toteuttamiseen. Muistelulaukkujen aiheiksi oli valittu jo etukäteen entisajan kauppapuoti ja parturi-kampaamo. Aiheet
olivat nousseet Kuokkalan museoraitin aihepiireistä.
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PROSESSIN KUVAUS

4.1 Yhteistyö alkoi ideasta

Suunnitelmanani oli tehdä sosionomi (AMK) koulutuksen opinnäytetyöni liittyen muistelulaukkuihin museoalaa ja kulttuurialaa yhdistävänä toimintamuotona. Idea oli ollut
mielessäni jo opintojeni alusta lähtien. Ajattelin, että muistelulaukut olisivat hyvä tapa
käyttää osaamistani sekä sosiaali- että kulttuurialaa hyödyttävällä tavalla.

Aloittaessani määräaikaisen työn Lempäälä-Seuralla Kuokkalan museoraitilla luetteloijana kuulin suunnitelmasta käyttää käyttökokoelman esineistöä muistelulaukkujen tekoon. Työtehtävänäni oli valikoida esineistöä myös tätä tarkoitusta silmällä pitäen. Otin
yhteyttä seutumuseotutkijaan, seuran toimijoihin sekä kunnan yhteisökoordinaattoriin ja
ehdotin, että voisin osallistua muistelulaukkujen tekoon. Kerroin suunnitelmastani ottaa
kehitystyöhön mukaan sosiaalialan näkökulman sekä asiakaslähtöisyyden ja vanhuspalvelutahojen kanssa yhteistyössä kehittämisen. Minut otettiin mielellään mukaan projektiin, ja sosiaalialan näkökulma koettiin tärkeäksi.

Prosessin alussa oli selvää, että muistelulaukut tullaan tekemään osana seutumuseohanketta, Lempäälän kunnan kulttuuripalveluiden tilauksesta, yhteistyössä Lempäälä-Seuran
kanssa ja Kuokkalan museoraitin museokokoelmia hyödyntäen. Ennen yhteydenottoani
oli ollut tarkoitus, että seutumuseotutkija tekisi muistelulaukut seutumuseohankkeessa.
Päätimme kuitenkin tehdä laukut yhteistyössä, sillä kummankin työpanosta tarvittaisiin.

4.2 Muistelulaukkujen suunnittelu

Muistelulaukkujen suunnittelu tehtiin huolellisesti, sillä oli tarkoitus saada tuotettua heti
käyttövalmiit muistelulaukut. Aikaa muistelulaukkujen suunnitteluun ja toteutukseen oli
vain noin kaksi kuukautta. Prosessin ensimmäisessä vaiheessa sovimme yhteistyökumppaneiden kanssa yhteistyön sisällöistä, tavoista ja vastuista eri toimijoiden kesken. Tahot
olivat kokoustaneet ja olleet yhteydessä keskenään myös jo ennen minun liittymistäni
mukaan. Projektin edetessä pidimme paljon yhteyttä sähköpostitse ja puhelimitse, sekä
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tarvittaessa tapasimme. Suunnittelusta vastasimme pääasiassa minä ja seutumuseotutkija.
Myös yhteistyötahoilla oli hyviä ideoita ja ehdotuksia, jotka veivät suunnittelua eteenpäin. Heillä oli sekä aihepiirien, että museon tuntemus, joten ideoista oli paljon hyötyä.
Esimerkiksi lempääläläisyyden huomioiminen muistelulaukkujen sisällössä oli hyvä
idea, jonka toteuttamiseen yhteistyökumppaneilla oli myös keinoja. Museosta löytyi
muun muassa paikallisen tehtaan paperinarua ja paikallisen kampaajan tilaamia kampaamoalan lehtiä. Valitsimme muistelulaukkuun mukaan myös kuvia paikallisista kauppaliikkeistä.

Suunnittelun avuksi tutustuimme seutumuseotutkijan kanssa muiden museoiden muistelulaukkuja vastaaviin materiaaleihin. Kävimme myös tutustumassa Tampereen kaupungin kulttuurikasvatusyksikkö TAITE:n Konkarit-ikäihmisten museopalveluiden toimintapaketteihin. Tampereen toimintapaketit oli mainittu tilaajatahon toimesta esimerkkinä,
joten ne antoivat hyvän esimerkin siitä, mitä muistelulaukuilta odotetaan. Meidät otti vastaan museolehtori, jolla oli pitkä kokemus toimintapakettien muodostamisesta, lainaamisesta ja käyttämisestä ikäihmisten kanssa. Konkarit-ikäihmisten museopalveluilla on yhteensä seitsemän eri teemaista ja sisältöistä toimintapakettia (Konkarit toimintapaketti esite), joista neljän sisältöön pääsimme tutustumaan.

Suunnitteluvaiheessa tutustuin muiden muassa ikäihmisille suunnatuista virikemateriaaleista kertoviin opinnäytetöihin, Vahvike-sivuston materiaalipankin sisältöön sekä muistelutyöstä ja muistivirikkeistä kertovaan kirjallisuuteen. Lisäksi perehdyin museoiden näkökulmasta kirjoitettuihin artikkeleihin ikäihmisten kulttuuritoiminnan järjestämisestä.
Kirjallisuuden pohjalta saimme seutumuseotutkijan kanssa myös arvokasta tietoa siitä,
minkä tyyppiset esineet ja aineistot ovat toimineet hyvin ikäihmisten toiminta- ja muistelutuokioissa. Lisäksi saimme tietoa vastaavanlaisen toiminnan suunnittelu- ja toteutusprosessin onnistumisista ja haasteista, joihin voitiin itse varautua etukäteen. Ikääntymisestä kertova kirjallisuus antoi meille tietoa siitä, minkälaisia toiminnanrajoitteita ikäihmisillä voi olla. Esimerkiksi näönalenema tai motoriset vaikeudet voivat vaikeuttaa esineiden havainnointia ja käsittelyä. Kirjallisuuden avulla tarkastelimme aihetta useammasta näkökulmasta, ja tutuimme sekä museoiden toteuttamaan muistelutoimintaan että
virikepakettien käyttöön hoitolaitoksen sekä henkilökunnan näkökulmasta. Myös teoria
siitä, mitä muistelulaukkujen avulla voidaan tehdä ja mitä hyvinvointivaikutuksia niiden
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käytöllä voi olla, oli tärkeää muistelulaukkujen suunnittelun kannalta. Se ohjasi omalta
osaltaan muistelulaukkujen sisältöä ja laukkujen markkinointia eri tahoille.

Suunnittelun tueksi tein haastatteluja Lempäälän vanhuspalvelutahojen työntekijöille ja
ikäihmisille. Haastattelut olivat samalla tapa ottaa vanhuspalvelutahot ja ikäihmisten ääni
mukaan kehitysprosessiin. Haastattelupyyntööni vastasi kaksi työntekijää ja kaksi ikäihmistä. Haastattelin luovan toiminnan ohjaajaa Lempäälän Ehtookoto ry:stä sekä tukipalveluista ja lähitoritoiminnasta vastaavaa avopalveluiden esimiestä Lempäälän kunnan
ikäihmisten palveluista.

Käytin haastattelumetodina teemahaastattelua. Teemahaastattelu on haastattelumenetelmä, jossa haastateltavalta kysytään valmiin haastattelurungon mukaisia kysymyksiä.
Kysymysten asettelu on teemahaastattelussa kuitenkin avoin, mikä tekee haastattelusta
keskustelevamman kuin strukturoidussa haastattelussa. Avoimien kysymysten lisäksi
voidaan esittää myös tarkempia apukysymyksiä. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 47–48.) Käytin haastattelussa haastattelurunkoja (LIITE 4.), joiden pohjalta kysyin kysymyksiä muun
muassa asiakaskuntaan ja toiveisiin muistelulaukkujen sisällöistä. Ikäihmisiltä kysyin
muiden muassa heidän aktiivisuuttaan toimintahetkissä käymisessä ja mielenkiinnonkohteitaan liittyen muistelulaukkujen teemoihin. Haastattelin myös TAITE:n Konkarit-ikäihmisten museopalveluiden museolehtoria hänen kokemuksistaan toimintapakettien valmistamisesta ja käytöstä ikäihmisten toimintahetkissä.

Valitsin teemahaastattelun menetelmäksi siksi, että siten sain kerättyä toisiinsa vertautuvaa tietoa. Haastattelurunko oli myös työkalu kysyä asioita, joihin toivoin vastauksia.
Teemahaastattelun avoimuus antoi kuitenkin mahdollisuuden siihen, että vastaaja saattoi
vastata soveltaen, jolloin haastattelijalle uusien näkökulmien oli mahdollista tulla esille.
Tein haastatteluista haastattelumuistiot, jotta niiden sisältämä tieto olisi dokumentoidussa
muodossa. Haastateltavana olleet työntekijät lukivat muistiot läpi ja hyväksyivät niiden
sisällön. Haastateltavana olleet ikäihmiset eivät päässeet lukemaan muistioita, sillä eettisistä syistä en ottanut ylös heidän henkilötietojaan. Olen kertonut säilyttäväni haastattelumuistion niin kauan, kuin sitä tarvitaan opinnäytetyön tekemiseen. Opinnäytetyön raportin julkaisemisen jälkeen hävitän haastattelumuistiot. Muistelulaukkujen suunnitteluun liittyvät tiedot olen analysoinut valmiista haastattelumuistioista. Kaikille haastateltaville kerroin haastattelun tarkoituksesta ja käytöstä opinnäytetyönä ja eri toimijoiden
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kanssa yhteistyössä valmistuvien muistelulaukkujen suunnittelu- ja valmistusprosessissa.
Lisäksi kerroin, että haastattelusta saatuja tietoja esitellään myös Diakonia-ammattikorkeakoulun sosionomi (AMK) opintojeni opinnäytetyön raportissa siinä roolissa, jossa ne
ovat muistelulaukkujen kehittämisessä. Nimeän opinnäytetyöni raportissa haastateltavat
vain heidän työnimikkeillään.

Haastattelujen avulla saimme seutumuseotutkijan kanssa tietoa ikäihmisistä ja muistelulaukkujen tulevista käyttäjätahoista sekä niiden tarpeista ja toiveista. Lisäksi saimme ideoita muistelulaukkujen sisällöistä ja käytännön valmistamisesta. Hyviä huomioita
saimme myös esimerkiksi siitä, että vakavasti muistisairas saattaa laittaa pienet esineet
suuhun, mikä voi olla vaarallista. Pieniä esineitä menee myös helposti hukkaan. Samoin
papereiden ja kuvien laminointia ehdotettiin, jotta ne olisivat kestävämpiä ja helppoja
puhdistaa. Haastatteluista sai myös ideoita siitä, mitä laukkujen olisi hyvä sisältää, jotta
niitä voitaisiin käyttää eri tarkoituksiin. Erityisesti haastateltavien toive muistelulaukkujen monipuolisuudesta, helppokäyttöisyydestä ja selkeydestä niin sisältöä kuin lainauskäytäntöjäkin ajatellen olivat tärkeitä huomioita kehittämistyön kannalta.

Muita haastatteluissa esille nousseita seikkoja olivat esimerkiksi eri sukupuolia kiinnostavat asiat ja se, että ikäihmiset kohderyhmänä ovat iältään ja taustoiltaan heterogeeninen
ryhmä. Lisäksi haastatteluissa selvisi se, että onko vastaavaa materiaalia käytetty aiemmin tai tiedetäänkö, onko vastaavaa materiaalia mahdollista saada joiltain tahoilta. Kävi
ilmi, että muistelulaukuille on tarvetta ja niille löytyy käyttökohteita vanhuspalvelutahojen toiminnassa. Käyttötavoista haastateltavat mainitsivat muun muassa ryhmätoiminta
ja yksilöön tutustuminen muistelulaukun avulla. Haastateltavat toivoivat esineisiin ja aihepiireihin liittyvää taustatietoa, mutta ”ei liikaa”. Museolehtorin haastattelu antoi paljon
tietoa ja ideoita niin käytännön toteutukseen kuin sisältöönkin liittyen. Turvallisuus nousi
etenkin museolehtorin haastattelussa muistelupakettien toteutuksessa huomioitavaksi
asiaksi. Toisaalta muistelupakettien turvallinen käyttö on myös käyttäjän vastuulla.

Haastatteluin ja kirjallisuuden avulla pyrin myös kartoittamaan mahdollisia eettisiä kysymyksiä esimerkiksi henkilötietojen, tabujen, loukkaavuuden ja turvallisuuden suhteen.
Työtä museossa ohjasivat myös museoalan arvot ja menetelmät. Lisäksi tarvitsimme
muistelulaukkujen aihepiireihin liittyvää historiatietoa siitä, mitä aihepiirit ovat eri aikoina pitäneet sisällään ja minkälaisia kokemuksia ihmisillä niistä on. Tietoa me saimme
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monista eri lähteistä, kuten Kuokkalan museoraitilta, luettelointiohjelmasta, internetlähteistä, vanhoista lehdistä ja oppaista. Lisäksi meille on museotyötä tehdessämme kertynyt
tietoa esimerkiksi siitä, minkä tyyppiset esineet ja asiat herättävät eri ikäisten, eri sukupuolta tai eri kulttuurista olevien ihmisten huomion. Esimerkiksi itse kauppamuseossa
oppaana ollessani olin huomannut, kuinka lähes jokainen tietyn ikäinen nainen huomasi
50-luvulta olevat lasten vaaleanpunaiset sukkanauhat ja jäivät muistelemaan niihin liittyviä asioita. Tämä vuoksi halusin tuollaiset sukkanauhat myös Kauppalaukkuun.

Suunnitteluvaiheessa pohdittiin sitä, tulevatko muistelulaukut lopulta aktiiviseen käyttöön ja miten siihen voidaan vaikuttaa. Tämän vuoksi laukkujen lainausprosessia pyrittiin
suunnittelemaan siten, että se olisi toimiva. Lainausprosessi tulee kuitenkin lopulta muodostumaan lainaajatahon mukaan. Museolehtorin haastattelussa kävi ilmi, että säännöllinen markkinointi ja yhteydenpito suoraan käyttäjiin on tärkeää, jotta muistelulaukut saadaan käyttöön.

Prosessin aikana syntyi useita ideoita ja vaihtoehtoja, joita selvitettiin ja arvioitiin. Vaikka
prosessin alussa oli selvä suunnitteluvaihe, tapahtui suunnittelua ja ideointia läpi koko
prosessin aina valmiin tuotoksen viimeistelyyn asti. Suunnittelussa otettiin huomioon kirjallisuudesta ja haastatteluin kerätyt tiedot. Toinen määrittävä seikka olivat muistelulaukkujen aihepiirit ja saatavilla oleva aineisto.

4.3 Muistelulaukkujen toteutus ja viimeistely

Toteutusvaiheessa ideat, suunnittelu ja käytännön toteuttaminen vuorottelivat, kun suunnitelmia piti soveltaa käytäntöön. Käytännön ongelmiin piti keksiä luovia ratkaisuja ja
välillä todeta, ettei idea toiminutkaan. Esimerkiksi esineiden kestävyys ja aineistojen monipuolisuus sekä moniaistisuus olivat asioita, joiden käytännön toteutusta saatavilla olevia aineistoja käyttäen pohdittiin paljon.

Lempäälä-Seuran toimijat myös kävivät museossa auttamassa esineiden etsimisessä.
Kunnan yhteisökoordinaattori puolestaan hankki joitain muistelulaukkuihin tarvittavia
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materiaaleja. Lempäälä-Seuran museovastaava allekirjoitti alustavan hyväksynnän muistelulaukkuihin ehdotetuille esineille. Lopullinen päätös esineiden sijoittamisesta muistelulaukkuihin tehtiin Lempäälä-Seuran vuosikokouksessa.

Yksi suurimmista käytännön haasteista oli se, mihin esineet pakataan ja miten. Olisiko
muotona pahvilaatikko, paketti, tuohikontti, rasia, kassi vai laukku? Museolehtorilta
olimme saaneet neuvon, että paketin tulisi olla sellainen, että sen saa helposti kannettua,
pakattua, varastoitua ja että se kestää käyttöä. Lopulta matkalaukut osoittautuivat parhaimmiksi, sillä ne ovat paitsi vanhoja ja kauniita esineitä, myös käytännöllisiä kantaa ja
varastoida. Toinen ongelma oli se, kuinka saada esineet kulkemaan laukussa niin, etteivät
ne pääse liikkumaan itsekseen ja mene rikki. Kauppalaukku tuli lopulta niin täyteen, että
esineet itsessään pitävät sisällön tiivisti kasassa. Ainoana puutteena Kauppalaukussa on
se, että se on painava kantaa pitkiä matkoja. Partaveitsestä permanenttiin -laukkuun puolestaan askartelimme pohjan, johon esineet kiinnitetään kuminauhapidikkein. Lisäksi
laukkuun lisättiin ylimääräinen pehmike, jotta sisällä ei olisi liikaa tilaa. Toisaalta laukun
ylimääräinen tila antaa myös mahdollisuuden sisällön kehittymiselle jatkossa.

Seutumuseotutkijan kanssa jaoimme työtehtäviä tasapuolisesti sekä oman osaamisemme
että käytettävissä olevien resurssiemme mukaan. Koska olin osan aikaa vielä työntekijänä
museossa, tunsin kokoelmat, luettelointiohjelman ja minulla oli pääsy museoon, olivat
esineistöön ja niihin liittyvään tiedonhakuun liittyvät tehtävät luonnollisesti vastuullani.
Seutumuseotutkijalla puolestaan oli käytössään Vapriikin työtilat, toimistotyövälineet ja
kamera. Hänen tehtävikseen määrittyi siten esineiden valokuvaus, yhteistyö Vapriikin
kuva-arkiston kanssa sekä kuvien muokkaaminen, kollaasien teko, tulostaminen ja laminointi. Hän myös huolehti seutumuseohankkeeseen liittyvät tehtävät. Lisäksi hän piti yllä
suunnitteluun tarpeellisia esinelistoja. Yhteisiä tehtäviä olivat sisällön suunnittelu, esineiden etsiminen, askartelu, tekstien tuottaminen ja mainostaminen.

Työskentelyn alkuvaiheen tärkeimpänä työvälineenä olivat esinelistat museosta saatavista ja hankittavista esineistä. Osa esineistä ja aihepiireistä päätettiin tuoda mukaan kuvana, jolloin ne joko valokuvattiin, etsittiin sopiva kuva museon käyttämästä luettelointiohjelmasta tai Vapriikin kuva-arkistosta. Haastatteluissa oli tullut ilmi, että kuvat ja erityisesti ihmisiä sisältävät kuvat kiinnostavat ikäihmisiä. Ihmisiä sisältäviä kuvia ei museoista löytynyt, mutta kumpaankin laukkuun saatiin mukaan lehtiä, joissa oli oman aikansa
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ajankohtaisia asioita ja kuvia ihmisistä. Joistain aiheista, kuten erilaisista kahvi- ja tupakkamerkeistä tehtiin kuvakatalogit, jolloin monipuolisuutta saatiin lisää. Katalogin kuvista
katsoja voi löytää merkin, joka on itselle tuttu ja merkityksellinen.

Muistelulaukkujen sisällön etsiminen, käytännön valmistelu ja viimeistely veivät paljon
aikaa. Etsimme tarvittavia esineitä ja askartelumateriaaleja museosta, kirpputoreilta, kotoa sekä erilaisista kaupoista. Museosta löytyi ruskeaa käärepaperia ja pakettinappuloita.
Kotoa löytyi pehmeän paketin sisältö, pieniä muovipusseja tupakoille ja kolikot kukkaroon. Askartelukaupasta löytyi punavalkoista paperinarua ja perinteisiä kiiltokuvia. Kirpputorilta löytyivät niin toimiva kahvimylly, sokerisakset kuin vanhat matkalaukutkin. Sokeritoppa sisältöineen ja etiketteineen on etikettiä myöden rekonstruoitu museon aidon
esineen mukaisesti. Topan sisältö ei kylläkään ole sokeria, vaikka sitä yritettiin tehdä sokerimassasta.

Yhteistyötahojen tiedottaminen oli suuressa osassa koko prosessia. Jaoimme seutumuseotutkijan kanssa vastuun eri yhteistyötahojen tiedottamisesta siten, että työn etenemisestä minä tiedotin Lempäälä-Seuraa ja seutumuseotutkija kunnan yhteisökoordinaattoria. Seutumuseotutkija myös huolehti osapuolten välillä tarvittavista sopimuksista. Seutumuseotutkija tiedotti seutumuseohankkeen puolesta Lempäälä-Seuraa ja yhteisökoordinaattoria sekä Pirkanmaan maakuntamuseon Facebook-sivuilla. Opinnäytetyöni raportin olen lähettänyt kaikille kehittämisprosessissa mukana olleille tahoille.

Olin Lempäälä-Seuran puolesta yhteydessä Vanhustyön keskusliittoon. Sieltä lähetettiin
meille Kuokkalan museoraitin esineistä tehty Arjen esineitä vuosien takaa -kuvapaketti
(Vanhustyön keskusliitto. Vahvike. Arjen esineitä vuosien takaa), jonka liitimme mukaan
muistelulaukkuun. Korttipaketin mukana on myös vihko, joka sisältää aihepiirejämme
käsittelevää historiatietoa. Kuvapaketti on valmistunut opinnäytetyönä, jonka tarkoituksena oli tuottaa aineistoa muistisairaille ikäihmisille tarkoitettuun Ilona-virikeohjelmistoon (Nieminen 2014). Korttien kehittämisessä on huomioitu niiden soveltuvuus muistisairaille, ja siten ne soveltuvat myös erittäin hyvin ikäihmisille suunnattuun muistelulaukkuun.
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Materiaalin valinnassa huomioitiin esimerkiksi eri sukupuolet sekä niiden todennäköiset
kiinnostuksenkohteet, turvallisuus, hygienia, yleisyys ja kattavuus, monipuolisuus ja monimuotoisuus. Muistelulaukut ovat lopulta ideoiden sekä saatavilla olevan materiaalin ja
resurssien kompromissi. Prosessimme keskeisiä kysymyksiä ovat olleet muistelulaukkujen sisältöön ja sen rajaamiseen liittyvät kysymykset. Myös laukkujen nimiä on pohdittu
paljon. Lopulta yhteistyötahot valitsivat nimet ehdotustemme joukosta.

Vaikka toteutusvaiheen suuntaviivana käytettiin suunnitteluvaiheessa saatuja tietoja ja
määriteltyjä suuntaviivoja, teimme myös itsenäisiä ratkaisuja. Esimerkiksi laukkujen viimeistelyvaiheessa olimme tekemässä esinekatalogeja, joihin oli tarkoitus tulla vain esineen kuva ja nimi. Meidän ei alun perin ollut tarkoitus syventää aihepiireihin liittyvää
historiatietoa tai tietoa esineiden taustoista. Tätä ei myöskään toivottu haastatteluissa,
vaan historiatieto koettiin liian raskaaksi. Omien ohjaustyöhön liittyvien kokemuksieni
pohjalta koin, että kuvat ja nimet eivät riitä, vaan mukana olisi hyvä olla myös hieman
tietoa aiheesta. Monet ikäihmiset nauttivat visailusta, joten mukaan liitettiin vielä viimeistelyvaiheessa visailutyyppisiä kysymyksiä ja lyhyitä tietoiskuja. Näiden mukaan ottaminen lisää muistelulaukkujen käytön helppoutta ja monipuolisuutta.

Muistelulaukkujen viimeistelyvaiheessa keskityimme sisällön sijaan ulkonäköön ja pakkaamistapaan. Lisäksi teimme tarvittavat tekstit, kuten esinekatalogit ja tiedon muistelulaukkujen omistajatahoista. Valmiit laukut luovutettiin Lempäälän kunnan kulttuuripalveluille ja Lempäälä-Seuralle.

4.4 Muistelulaukkujen markkinointi

Suunnittelimme ja toteutimme muistelulaukkujen markkinointia prosessin eri vaiheissa.
Ajatuksenamme oli, että mahdollisimman monipuolinen markkinointi lisää mahdollisten
käyttäjätahojen tietoutta ja kiinnostusta muistelulaukkuja kohtaan. Suunnittelimme olevamme yhteydessä vanhuspalvelutahoihin, tekevämme mainoksen sekä mainostavamme
muistelulaukkuja internetissä ainakin Facebookin ja Vahvike-sivuston kautta. Myös
muistelulaukkujen esittelyä vanhuspalvelutahoille pohdittiin, kuten myös muistelulaukkuihin liittyvää lehtijuttua paikallisuutisiin. Ajatuksena oli myös, että muistelulaukkujen
omistajatahot markkinoivat muistelulaukkuja jatkossa omilla kanavillaan, kuten lehdessä,
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internetsivuilla, museossa ja tapahtumissa, paperimainoksin sekä ottamalla suoraan yhteyttä mahdollisiin käyttäjätahoihin. Toiveena on, että muistelulaukkujen esittely ja markkinointi saa aikaan lumipalloefektin, eli ihmiset suosittelevat muistelulaukkuja tuntemilleen ihmisille, jolloin tieto niistä tavoittaa myös ne henkilöt, jotka eivät ole olleet suoran
markkinoinnin kohteina.

Vanhuspalvelutahoilla tekemäni haastattelut ja tahojen ottaminen siten mukaan muistelulaukkujen kehitystyöhön olivat myös osittain markkinointia kohdeyleisölle, jonka
avulla saatiin monet eri tahot kiinnostumaan toiminnasta ja kokemaan sen itselleen tutuksi aiheeksi. Myös tieto siitä, että tällaista ollaan tekemässä ja juuri heidän käyttöönsä
lisäsi toivon mukaan kiinnostusta muistelulaukkuja sekä monialaista yhteistyötä kohtaan.
Lisäksi haastattelutapaamiset olivat foorumi keskustelulle, jonka aikana pääsi kertomaan
kehitystyön tavoitteista ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksista ikäihmisille.

Toteutimme prosessin puolessa välissä pienen näyttelyn Lempäälän pääkirjastolla. Ajatuksena oli nostaa projektiamme esille ja kertoa siitä kuntalaisille. Samaan aikaan julkaistiin kirjastolla myös Kuokkalan museoraitin rakennuksessa toimineen ja osan esineistöstä
omistaneen kauppiaan elämää esittelevä teos (Mäkelä 2018), jota yhteistyökumppaneiden
taholta toivottiin mukaan Kauppalaukkuun. Näyttelyä varten teimme esitteen (LIITE 2.)
ja kokosimme sinne muutamia esineitä. Esineet olivat kirjaston asiakastiskillä esillä kaksi
viikkoa. Kävin kaksi kertaa kysymässä kirjaston työntekijöiltä asiakkaiden reaktiota esineisiin. Huomiot olivat rohkaisevia, sillä esineet olivat kiinnostaneet ja innostaneet myös
muisteluun.

Kävin esittelemässä muistelulaukkuja kolmessa eri ikäihmisten toimintapaikassa. Yhdestä esittelytapahtumasta tehtiin myös juttu paikallislehteen. Jutussa kerrotaan muistelulaukkujen tarkoituksesta ja kuvaillaan tapahtuman ilmapiiristä, sekä yksittäisten ikäihmisten muistoista. (Mäkinen 2019; LIITE 5.)

Vanhustyön keskusliitosta toivottiin muistelulaukuista materiaalia Vahvike-sivustolle.
Tämä oli ollut myös minulla ajatuksena. Soveltuvat materiaalit, eli muutaman kuvan, esittelytekstin ja internetlinkin opinnäytetyön raporttiin toimitin sitten, kun muistelulaukut ja
opinnäytetyön raportti olivat valmiit. (Vanhustyön keskusliitto. Vahvike. Lainattavat ja
vuokrattavat.)
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Muistelulaukuista otettiin edustavia kuvia (LIITE 1.), joita voidaan käyttää markkinoinnissa. Valmiisiin muistelulaukkuihin liittyvää esitettä emme tämän prosessin aikana enää
tehneet, vaan markkinointia jatkavat muistelulaukkujen omistajatahot.
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5. MUISTELULAUKUT KÄYTTÖVALMIINA

5.1 Muistelulaukkujen esittely

Kehitystyön lopputuotoksena syntyi kaksi muistelulaukkua, Kauppalaukku ja Partaveitsestä permanenttiin -muistelulaukku (LIITE 1.). Valmiit muistelulaukut omistavat yhdessä Lempäälän kunnan kulttuuritoimi ja Lempäälä-Seura ry. Niitä voi pyytää lainaan
ottamalla yhteyttä Lempäälän kunnan kulttuuripalveluiden yhteisökoordinaattoriin.

Kauppalaukkuun valittiin esineitä ja muuta aineistoa entisajan kyläkaupan valikoimasta.
Aihe on kaikkia ihmisiä koskettava ja arkinen. Laukun sisältö on peräisin useammalta
vuosikymmeneltä pula-ajan ostokorteista yhä tänä päivänäkin myynnissä oleviin puisiin
pyykkipoikiin ja mäntysuopaan saakka. Laaja aikaikkuna mahdollistaa aineiston monipuolisuuden. Vanhimmat esineet eivät välttämättä ole tämän päivän ikäikäihmisille tuttuja, mutta he ovat voineet kuulla niistä kerrottavan tai nähdä omien vanhempiensa vielä
käyttävän niitä. Kauppalaukku sisältää kosketeltavia ja kokeiltavia esineitä. Esimerkiksi
kahvimylly, jonka sisällä on oikeita kahvipapuja, on toiminnallinen esine. Kun myllyä
pyöritetään, ilmaan lehahtaa vastajauhetun kahvin tuoksu. Lisäksi voi haistella voi pieniin
muovipusseihin laitettuja tupakoita, joista erityisesti astmatupakka tuoksuu voimakkaasti.
Makuaistia voi hivellä laukusta löytyvillä Pihlaja-marmeladeilla. Yhteisökoordinaattori
lisää kahvipapuja ja marmeladeja tarpeen mukaan. Kaikkia esineitä voi koskea ja kokeilla. Erityisen hyvin käteen sopivia ovat pieni puinen pakettinappula ja sokerisakset.
Mukana on myös kaksi karamellirasiaa, joista toinen helisee ja toisesta löytyy ompeluun
käytettäviä tarvikkeita. Mukana on kaksi Suomen kuvalehteä 50-luvulta. Lehdissä on kuvia ja ajankohtaisia aiheita. Kaikkein pienimmät esineet, kuten napit ja mustekynän kärjet
on kiinnitetty siten, etteivät ne irtoa helposti. Kauppalaukun sisällössä on siis huomioitu
monipuolisesti eri aistit ja arjen toiminnot. Mukana on myös katalogi, joka sisältää kuvat
ja hieman tietoa laukun esineistä (LIITE 3.).

Partaveitsestä permanenttiin -muistelulaukku sisältää Kauppalaukkua hieman vähemmän
aineistoa, mutta sisältöä on kuitenkin riittävästi ja sen pakkaamiseen on nähty vaivaa.
Mustalla esineiden muotoiset kolot sisältävällä, alustalla näet kokoelman miesten ja naisten ulkonäön hoitoon käytettävistä tarvikkeista. Miehille löytyy partaveitsi koteloineen,
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saippuakuppi ja tuoksuva partasaippua, höylä ja kölninvesi. Naiset löytävät kiharrusraudat, tuoksuvia hajuvesipulloja, permanentintekovälineet ja ohjekirjat, sekä hiusvärikarttoja. Molemmille tuttuja esineitä ovat käsikäyttöiset hiusleikkurit eli ”klippaussakset”
sekä pyöreä peili. Mukana on myös lehtiä, joissa esitellään sekä miesten että naisten muotia. Laukussa olevaa partaveistä on tylsytetty siten, että sillä ei voi satuttaa itseään vahingossa. Mukana on myös katalogi, joka sisältää kuvat ja hieman tietoa jokaisesta laukun
esineestä (LIITE 3.).

Muistelulaukut ovat valmiita käytettäväksi ikäihmisten toimintahetkissä. Laukkujen kehittämistä voi kuitenkin viedä vielä eteenpäin. Sisältöä voi kehittää esimerkiksi ikäihmisiltä tulleen palautteen mukaan. Laukut saattavat kehittyä myös siten, että ikäihmiset itse
lahjoittavat niihin materiaalia. Muistelulaukkujen kehittäminen on varmasti välttämätöntäkin, sillä aineistot kuluvat käytössä, menevät rikki ja hukkaan. Kulttuuripalveluilla on
myös tulevaisuuden suunnitelmana saada käyttöönsä useampia eri teemaa olevia paketteja, joita se voisi lainata monille eri käyttäjäryhmille. Tällöin Kauppalaukku ja Partaveitsestä permanenttiin -muistelulaukku sijoittuvat osaksi laajempaa kokonaisuutta.

5.2 Ikäihmisten palaute muistelulaukuista

Muistelulaukkuja on esitelty ikäihmisistä koostuville ryhmille kolme kertaa. Ensimmäinen esittely tapahtui Nokialla nokialaisten ikäihmisten kohtaamispaikka Setorissa, jonne
tullaan itsenäisesti osallistumaan tapahtumiin ja ryhmätoimintaan. Minulla oli mukanani
Kauppalaukku. Muistelulaukun esittelystä oli ilmoitettu etukäteen paikallislehdessä ja
paikalle saapui ohjaajan lisäksi yhteensä 13 ikäihmistä, joskaan kaikki eivät olleet tienneet muistelulaukuista. Esittely toteutettiin siten, että esineet laitettiin vuorollaan kiertämään, kerroin niistä tietoja ja kyselin muistoja. Haasteena näin isossa ryhmässä oli se,
ettei kaikkia muisteluita ehtinyt tai voinut jäädä kuuntelemaan. Esineet kuitenkin herättivät kiinnostusta ja positiivista huomiota. Eri ihmisiä kiinnostivat eri esineet. Yhdelle osallistujalle vanhat postikortit herättivät ihastuneita huokaisuja, toinen jäi lukemaan 50-luvun lehtiä ja kolmas innostui veivaamaan kahvimyllyä samalla ääneen muistellen. Myös
ompeluvälineet kiinnostivat useampia naisia. Tilaisuus kesti noin tunnin verran, jonka
jälkeen alkoi toinen tilaisuus, eikä vapaalle keskustelulle ikävä kyllä jäänyt aikaa. Tunnelma oli lämmin ja kiinnostunut.

Diakonia-ammattikorkeakoulu

29

Toinen esittelytilaisuus tapahtui Lempäälän Sääksjärven Toimelatalossa ikäihmisten päivätoiminnassa. Paikalla oli yhteensä kuusi ikäihmistä, kaksi ohjaajaa ja Lempäälä-Seuran
puheenjohtaja. Pienempi ryhmä oli sikäli hyvä, että yhteistä keskustelua syntyi helpommin ja kunkin osallistujan kertomuksille oli aikaa. Esittelin sekä Partaveitsestä permanenttiin -muistelulaukun että Kauppalaukun. Yleisö oli kiinnostunut kummastakin aiheesta ja jaksoi hyvin noin puolentoista tunnin mittaisen tilaisuuden. Partaveitsestä permanenttiin -muistelulaukussa kiinnostivat erityisesti tuoksut, parranajovälineet, permanentintekovälineet ja ohjekirja sekä hiusvärikartat. Yksi osallistujista oli ollut ammatiltaan kampaaja, joten hän tunsi välineet hyvin. Kauppalaukun sisällöstä kiinnostivat erityisesti tupakka-askit ja tuoksupusseissa olevat tupakat, taskulamppu, toppasokeri ja sakariini sekä kahvimylly. Ryhmä antoi muistelulaukuille kouluarvosanaksi täydet kymmenen pistettä. Myös ohjaajat olivat hyvin kiinnostuneita lainaamaan muistelulaukkuja muihinkin päivätoimintaryhmiin ja lähitorille. Ohjaajat kokivat hyväksi, että mukana oli
myös tietoa esineistä ja historiasta.

Muistelulaukkujen kolmas esittely tapahtui Lempäälän Ehtookodon tiloissa Mummonkammari-toiminnan tilaisuudessa. Paikalla oli yhteensä 39 osallistujaa, joista suurin osa
ikäihmisiä. Kanssani laukkuja esittelemässä oli Lempäälän kunnan kulttuuripalveluiden
yhteisökoordinaattori. Muistelulaukkujen esittelypuheen jälkeen jakaannuimme yhteisökoordinaattorin kanssa eri pöytäryhmiin oman laukkumme kanssa. Laukkuja vaihdettiin puolessa välissä tapahtumaa. Laukkujen esittely kesti noin tunnin. Osallistujat olivat
hyvin eri kuntoisia. Osalla oli hoitajia mukana, mikä helpotti esittelijän työtä ja ikäihmisten toimintaan osallistumista. Joissain pöydissä keskusteltiin innokkaasti, kun taas toisissa esittelijän tehtävänä oli innostaa ikäihmiset tutkimaan ja keskustelemaan esineistä
ja muistoista. Tuntui siltä, että osa osallistujista ei jaksanut keskittyä toimintaan, ja he
olisivat tarvinneet enemmän tukea läpi toimintahetken. Voi todeta, että muistelulaukkujen käyttö näin isolle ryhmälle on hyvin haastavaa ilman useampaa ohjaajaa. Kun heiltä
kysyttiin mielipidettä muistelulaukuista, kaikki ikäihmiset kuitenkin kertoivat pitävänsä
esineitä ja aihepiirejä kiinnostavina. Kiinnostavimmiksi esineiksi he kokivat Partaveitsestä permanenttiin -muistelulaukun hajuvedet, hiusvärikartat ja permanentintekovälineet. Kauppalaukussa heitä kiinnostivat punnukset, lompakko ja sukkahousut. Työntekijät kiittelivät sitä, että muistelulaukkujen esineet olivat oikeita aikansa esineitä ja että nii-
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hin sai koskea. Toiminnassa oli aiemmin käytetty Kauppalaukustakin löytyviä kuvakortteja, mutta käsin kosketeltavat esineet koettiin jopa paremmin ikäihmisten toimintaan sopiviksi. Työntekijät totesivat, että tällaista materiaalia on toivottukin. Lisäksi he kehuivat
myös muistelulaukkujen helppoa lainauskäytäntöä.

Jokaisessa esittelytilaisuudessa muistelulaukut ovat synnyttäneet keskustelua, vuorovaikutusta ja muistelua. Tilaisuuksissa ovat nousseet esiin yksilöiden erilaiset kiinnostuksenkohteet sekä osallistujia yleisesti kiinnostavat esineet ja aiheet. Kahvimylly ja oikeiden papujen tuoksu ovat olleet kaikille tärkeitä. Kauppalaukussa on mukana rahapussi,
joka on täynnä kolikoita. Jokainen ryhmä on nauttinut visailusta, jossa arvataan rahapussin painoa. Voittaja saa kaksi kettukaramellia ja kaikki saavat yhden karamellin. Jokaisessa ryhmässä olen myös huomannut sen, että naisten Vision-merkkiset nylonsukat ovat
kiinnostaneet naisia, mutta miehet eivät ole suostuneet edes koskemaan niihin tai ainakaan tutkimaan niitä. Jäinkin miettimään, että ovatko sukat soveliaat, vai rikkovatko ne
joitain tabuja, joita minun ikäpolveni ei tunnista. Toisaalta kyseessä ovat käyttämättömät
sukat, jotka kuitenkin selvästi kiinnostavat sekä herättävät monenlaisia tunteita. Sukkien
koskemisesta on mahdollista myös kieltäytyä. Toisaalta tilaisuus antaa mahdollisuuden
tutustua esineeseen ja siten hälventää tabuja. Huomasin myös, että kauppa kiinnosti kaikkia iästä ja taustoista riippumatta. Jokaisella on ollut omakohtaisia kokemuksia kaupassa
asioimisesta koko elämänhistoriansa ajalta.
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6 POHDINTA

6.1 Arviointi, luotettavuus ja eettinen pohdinta

Koska tuotoksen oli tarkoitus valmistua nopealla aikataululla ja suunnittelu tehtiin tarkkaan, ei varsinaista arviointivaihetta ja sen jälkeen tulevaa toista työstövaihetta tullut. Sen
sijaan arviointia tapahtui koko prosessin jokaisessa vaiheessa. Valmiita muistelulaukkuja
on arvioitu myös suullisesti yhteistyötahojen toimesta. Muistelulaukkujen esittelytilaisuuksissa on kerätty palautetta muistelulaukkujen sisällöistä ja toimivuudesta. Palautetta
on kerätty sekä ikäihmisiltä, että työntekijöiltä. Lisäksi olen laukkujen esittelijänä havainnoinut niiden vaikutuksia osallistujien toimintaan.

Edelliseen lukuun olen koonnut esittelytilaisuuksissa esiin nousseita havaintojani, jotka
toimivat myös arvioinnin perustana. Havainnointi on laadullisen tiedonkeruun muoto,
jolla voidaan kerätä tietoa esimerkiksi käyttäytymisestä ja vuorovaikutuksesta. Havainnoija itse voi toimia joko ulkopuolisena tarkkailijana tai toimintaan osallistuvana toimijana. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) Palautetta olisi voinut kerätä kysymisen
ja havainnoinnin lisäksi myös kyselylomakkeella. Koska kyseessä oli minulle ennalta
tuntemattomat ryhmät ja ikäihmiset, joista osa olisi todennäköisesti tarvinnut apua lomakkeen täyttämisessä, koin kyselylomakkeen käytön huonoksi vaihtoehdoksi. Toki
myös muistelulaukkujen tekijän ja esittelijän toimintatuokion aikana tai sen jälkeen esittämä kysymys toiminnan mielekkyydestä on jo perustaltaan sellainen, että siihen vastataan positiivisesti. Tämän vuoksi myös havainnointia tarvittiin palautteen saamisessa.

Yhteistyötahot sekä Lempäälän kunnan kulttuuripalveluista että Lempäälä-Seurasta ovat
olleet tyytyväisiä muistelulaukkujen toteutukseen sekä yhteistyön toimivuuteen ja avoimuuteen. Kummaltakin yhteistyötaholta on ollut mukana toimija eri esittelytilaisuuksissa, joissa he ovat todenneet muistelulaukkujen sisällön olevan mielekästä, innostavaa,
toimivaa ja tarkoituksenmukaista ikäihmisten toimintahetkiä ajatellen. Yhteistyötahot
ovat myös lukeneet opinnäytetyöni raportin valmisteluvaiheessa, antaneet kommentteja
ja hyväksyneet tekstin sisällön.
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Saadun palautteen pohjalta voidaan arvioida, että kehittämistyön tavoitteet on saavutettu.
Kehitystyö ja yhteistyö eri tahojen kanssa on onnistunut hyvin. Lempäälän kunnan kulttuuripalveluille on saatu käyttöön toiveita ja suunnitelmia vastaavat muistelulaukut. Niiden käyttö aloitettiin heti esittelemällä laukkuja vanhuspalvelutahoille. Käytön aktiivisuus jatkossa määräytyy sekä vanhuspalvelutahojen tarpeen että markkinoinnin mukaan.
Vanhuspalvelutahojen työntekijät ovat olleet kiinnostuneita muistelulaukuista ja halukkaita lainaamaan niitä. Vanhuspalvelutahot ovat tietoisia muistelulaukkujen olemassaolosta ja lainausmahdollisuudesta. Kulttuuripalveluiden, museon ja vanhuspalvelutahojen välille on kehitetty toimiva yhteistyömuoto. Samoin kulttuuripalveluiden ja museon
tavoite saavutettavuuden ja näkyvyyden lisääntymisestä on toteutunut. Kuokkalan museoraitin käyttökokoelman käyttötapoja on kehitetty eteenpäin.

Prosessin aikana syntyneet ideat ovat toimineet hyvin. Ikäihmisten ja vanhuspalvelutahojen tarpeet on huomioitu muistelulaukkujen sisällöissä. Haastattelut ja kirjallisuuskatsaus
toivat käyttökelpoista tietoa muistelulaukkujen suunnitteluprosessin tueksi. Muistelulaukut ovat monipuolisia, helppokäyttöisiä ja eri ikäisiä sekä eri sukupuolia kiinnostavia.
Muistelulaukut sisältävät esineitä ja aineistoa, jota voi kokea kaikilla aisteilla. Muistelulaukkujen esittelyissä saatujen havaintojen perusteella muistelulaukut sopivat hyvin
ikäihmisten toimintatuokioihin ja saavat aikaan keskustelua sekä muistelua. Tämän perusteella niillä on myös mahdollisuus lisätä ikäihmisten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä.

Koko prosessin ajan on huomioitu eettisyyden ja luotettavuuden näkökulmat. Kehitystyön tavoitteena on ollut kohderyhmää, eli ikäihmisiä, hyödyttävä tuotos, joka toisi positiivisia kokemuksia ikäihmisille ja sisältöä toimintahetkiin. Lisäksi tavoitteena oli lisätä
yhteistyötä vanhuspalveluiden ja kulttuuripalveluiden välillä. Tuotos on kehitetty kohderyhmän tarpeita huomioiden. Tuotoksen kehittämisen tueksi ja sen tarpeen perusteeksi on
käytetty tutkimuskirjallisuutta tieteellisesti luotettavalla tavalla. Opinnäytetyön prosessi
on toteutettu ja siitä on raportoitu rehellisesti ja huolellisesti. Kehittämistyö on ollut
avointa ja läpinäkyvää. Metodeja on käytetty asianmukaisesti ja kehittämiseen osallistuvilta on kysytty luvat tietojen käyttämiseksi opinnäytetyössä ja sen raportissa. Opinnäytetyön tarkoituksista, tavoitteista ja lopulta tuotoksesta tiedottamiseen on kiinnitetty huomiota kaikkien kehittämistyöhön osallistuneiden kohdalla.
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6.2 Muistelulaukuista hyvinvointia

Kulttuurihyvinvointia, muistelutyötä, luovaa työtä ja sosiaalisen vuorovaikutuksen tärkeyttä ihmisen hyvinvoinnille koskevat tutkimukset osoittavat, että kulttuuripainotteisella
toiminnalla voi olla hyvinvointivaikutuksia. Tutkimustulosten perusteella voidaan päätellä, että ryhmätoiminnalla, ja erityisesti kulttuuriin ja taiteeseen liittyvällä luovalla toiminnalla, on positiivista vaikutusta ikäihmisten aktiivisuuteen, toimijuuden mahdollisuuksiin, mielialaan ja jopa fyysiseen hyvinvointiin. Kulttuurin harrastaminen pidentää
myös elinikää.
Muistelulaukut ovat helposti saavutettava tapa tuoda kulttuuria ikäihmisten luo. ”Museo
tulee kylään” muistelulaukun muodossa. Toimintatuokion ohjaajan ammattitaito kuitenkin ohjaa tuokion laatua ja tavoitteita. Sosiaalialan ammattilainen voi valita työmenetelmäkseen esimerkiksi muistelutyön ja tavoitella sen kautta yhteisöllisyyden lisääntymistä
ohjaamassaan ryhmässä.

Muistelulaukut sijoittuvat hyvinvointia edistäväksi kulttuuriksi siten, että ne ovat museoammattilaisten osin museoesineistä koostamia teemallisia paketteja, joita voi käyttää materiaalina hyvinvointia edistävässä työssä ikäihmisten kanssa (Pirkanmaan alueellinen
kulttuurihyvinvointisuunnitelma 2017, 7). Muistelulaukut on myös valmistettu nimenomaan ikäihmisten ja käyttäjätahojen tarpeet ja toiveet huomioiden. Muistelulaukkujen
aiheet ja sisällöt ovat kaikille ikäihmisille omasta elämänhistoriastaan tuttuja. Esineet on
tarkoitettu kosketeltaviksi ja eri aistein koettaviksi. Täten osallisuus, toiminnallisuus ja
elämyksellisyys ovat myös läsnä muistelulaukkujen käyttöhetkessä. Sisältö on valikoitu
siten, että se soveltuu muistelutyön muistiherätteiksi (Hohenthal-Antin 2009, 40–41).

Muistelulaukkua apuna käyttäen voidaan päästä sosiokulttuurisen innostamisen tavoitteisiin eli yhteisöllisyyden ja sosiaalisen avoimuuden lisääntymiseen sekä toisaalta myös
yksilön saamiin onnistumisen kokemuksiin. Ikäihmisillä on sellaista tietoa ja kokemusta,
jota esimerkiksi hoitajilla tai edes museotyöntekijöillä ei ole. Samoin jokaisella yksilöllä
on tietoa, jota muilla ihmisillä ei ole. Muistelulaukun avulla saadaan aikaiseksi muistelua
ja keskustelua aiheesta, josta jokaisella on jotain tietoa ja kokemusta. Kiinnostunut kuulija antaa arvoa yksilön kertomukselle ja näin yksilö saa kokemuksen siitä, että hänen
elämänkokemuksensa on arvokas. Toisaalta jaetut muistot ja samankaltaiset kokemukset
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luovat yhteisöllisyyttä muistelijoiden kesken. Yhdessä muistelu on vuorovaikutusta, joka
on yksi yhteisöllisyyden peruspilareista (Hellsten & Olkkonen 2014; Stenberg 2015, 16–
17).

Ikäihmisten kohdalla muistelulaukuissa yhdistyy pedagogiikka ja muistelu. Muistelulaukun sisältämä tieto voi olla uutta, minkä lisäksi vuorovaikutuksessa muiden kanssa tulee
esille aina myös uutta tietoa. Muistelutilanteessa tapahtuu siis vuorovaikutteista oppimista ja opettamista. Opettajan ja oppijan rooleissa ovat vuorotellen tilanteeseen osallistuvat ikäihmiset ja hoitajat tai ohjaajat. Oppiminen tapahtuu ikään kuin huomaamatta ja
miellyttävässä tilanteessa.

Muistelulaukkujen sisällöt ovat runsaat ja monipuoliset, sekä samalla selkeät. Tämän ansioista niitä voidaan käyttää monipuolisesti erilaisten asiakkaiden ja ryhmien kanssa. Sisältöä voi käyttää keskustelun herättäjänä isommassa tai pienemmässä ryhmässä, pareittain tai kahdestaan ohjaajan kanssa. Keskustelun ja muistelun myötä osallistujien välille
löytyy yhteisiä muistoja ja kokemuksia, jolloin toinen opitaan tuntemaan syvällisemmin
ja yhteisöllisyys lisääntyy. Muistelulaukut voivat siis todellakin toimia yhteisöllisyyden
ja hyvinvoinnin edistämisen työkaluina.

Muistelulaukkuja voidaan kehittää edelleen eri asiakasryhmille sopiviksi. Toisaalta laukun sisällölläkään ei välttämättä ole niin suurta vaikutusta kuin sillä, kuinka sisältöä käytetään ja tuokiota ohjataan. Esimerkiksi minä esittelin työharjoittelupaikassani TELMAkoulutuksen kehitysvammaisille nuorille kauppojen muutosta ”mummojen ajasta” nykypäivään Kauppalaukun avulla. Heille kerroin asioista helpolla kielellä ja nykypäivään
verraten. Kuvat ja konkreettiset esineet olivat apuna ajan ja erojen ymmärtämisessä. Toinen esimerkki muistelulaukkujen käytön kehittämisestä voisi olla se, että niitä käytettäisiin isovanhempi-lapsi -toiminnassa, jolloin ikäihmiset pääsisivät kertomaan lapsille heidän elämänhistoriansa asioista.
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6.3 Sosiaali- ja kulttuurialan yhteistyöstä

Prosessin aikana pohdin, että onko väliä, olisiko muistelulaukkua tekemässä vain sosiaalialan tai museoalan ammattilainen. Muistelulaukun käyttöhän on lopulta riippuvainen
ohjaajan kompetenssista ja tavoitteista. Lähdin kuitenkin pohtimaan asiaa siitä näkökulmasta, että mitä eri yhteistyötahot ovat näiden muistelulaukkujen valmistuksen prosessiin
tuoneet. Ensinnäkin museo- ja kulttuurialan ammattilaisilla on tietoa ja osaamista kulttuurista ja historiasta, sekä pääsy aineistojen ja esineiden äärelle. Toisaalta kuka tahansa
voi ottaa selvää eri ilmiöistä ja ajanjaksoista, askarrella ja käydä kirpputorilla. Jos kuitenkin halutaan hyödyntää museoiden resursseja, saattaa hyvin pian törmätä museoalan arvoihin ja toimintatapoihin, jolloin tarvitaan museoammattilaisen apua. Kun tarkastellaan
asiaa sosiaalipuolen näkökulmasta, toiminnalla on yleensä jokin sosiaalinen ja hyvinvointia lisäävä tavoite, kuten virkistyminen tai vuorovaikutuksen lisääminen. Kulttuurinen tai
historiallinen puoli eivät ole tärkeimpiä tekijöitä tavoitteen kannalta.

Mikäli halutaan pedagogisesti ja historiallisesti validi, mutta samalla myös sosiaalialan
asiakasryhmälle räätälöity muisteluaineisto, tarvitaan kehittämistyössä kummankin ryhmän ammattitaitoa tukemaan toisiaan. Muistelulaukkujen valmistus yhteistyössä museon
kanssa mahdollisti museoammatillinen osaaminen ja pääsy eri tietolähteisiin. Sen ansiosta laukkujen esineet ja muu materiaali ovat aitoja, aikaa ja teemaa kuvaavia, sekä monipuolisia. Kuitenkin sosiaalialan tietämys ja käyttäjätahon tuntemus toivat prosessiin
mukaan asiakkaan tarpeet etusijalle asettavan lähtökohdan ja käyttäjäystävällisyyden.

Vaikka kuka tahansa voi valmistaa muistelulaukun, on moniammatillisella yhteistyössä
paikkansa. Se valjastaa kunkin alan resurssit ja osaamisen yhteiseen käyttöön, sekä lisää
ymmärrystä eri alojen välillä. Uusia ideoita pääse syntymään, kun katsotaan ”laatikon
ulkopuolelle”. Tämä näkyy varmasti myös yhteistyön tuloksissa. Kulttuuri- ja sosiaalialan yhteistyö on hedelmällistä myös sitä ajatellen, että molemmat ovat kiinnostuneita
ihmisistä ja inhimillisen ilmentymistä. Aloilla on paljon potentiaalia tukea toisiaan. Esimerkkinä tästä on museoiden työ maahanmuuttajien kotouttamisessa ja suvaitsevuuden
synnyttäjänä, kun esitellään eri kulttuureita. Museot ja kulttuuritapahtumat ovat myös
elämyksellisiä paikkoja, joissa ihminen voi kokea yhteyttä muiden kanssa. Ihminen ei
olekaan yksin, vaan meillä kaikilla on samat pelot ja toiveet aikakaudesta tai kulttuurista
riippumatta. Yhteisöllisyys tuo hyvinvointia.
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Muistelulaukut vastaavat tarpeeseen saada tämän tyyppistä aineistoa toimintahetkien tueksi. Vaikka suoranaista tarvetta ei olisikaan, niin muistelulaukut ovat silti hyvä osa vanhustyön toimijoiden ”työkalupakkia”. Kulttuurin ja sitä kautta saatavan hyvinvoinnin saavutettavuuden kysymykset ovat kiinnostaneet minua jo pitkään. Mielestäni muistelulaukut ovat mainio tapa saada palveluja tuotua liikuntarajoitteisten tai muuten palveluissa ja
tapahtumissa osallistumiseen estyneiden ihmisten saataville. Näin myös kulttuurin hyvinvointivaikutukset ulottuvat yhteiskunnan kaikille ihmisryhmille.

6.4 Ammatillinen kasvu sosiaalialan osaajana

Kulttuurin hyvinvointivaikutukset ja ikäihmiset asiakasryhmänä ovat olleet minulle itselleni läheisiä aiheita, joiden parissa olen myös päässyt työskentelemään aiemmin. Uskon
vakaasti kulttuurin hyvinvointivaikutuksiin yhtenä hyvinvointiin vaikuttavana tekijänä,
sillä aiheesta on tehty luotettavaa tutkimusta. Valitsin opinnäytetyöni kehittämiskohteeksi
muistelulaukut, sillä halusin olla mukana kehittämässä kulttuuri- sekä sosiaali- ja terveysalan yhteistyömuotoja. Olen aiemmalta koulutukseltani museoalan ammattilainen, joten
pystyin tämän aiheen parissa käyttämään aiempaa osaamistani hyväksi sosiaalialaa koskevassa kehittämistyössä. Samalla oma kompetenssini monialaisena sosiaalialan osaajana kehittyi.
Yhtenä sosionomin (AMK) kompetenssina on, kyky ”innovatiiviseen ongelmaratkaisuun
ja verkostotyöhön sosiaalialan kehittämisessä” sekä ”kehittää kumppanuuslähtöisesti
asiakastyön menetelmiä, työkäytäntöjä sekä palveluprosesseja” (Diakonia-ammattikorkeakoulu. Opiskelu. Osaamisvaatimukset: sosionomi (AMK)). Tässä opinnäytetyössä yhteistyöverkosto on ollut laaja ja moniammatillinen. Yhteydenpitoa on ollut paljon ja työn
toteutumiseksi tavoitteiden mukaisesti on vaatinut eri toimijoiden intressien soveltamista
tuotoksen kehittämisessä. Osaamiseni näiden kompetenssien kannalta on kehittynyt opinnäytetyöprosessin aikana.

Oli kiinnostavaa huomata, kuinka museoammatillisesta osaamisestani huolimatta muistelulaukkujen kehittämisessä fokukseni oli sosiaalialan tarpeiden huomioimisessa. Käy-
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tännön työssä huomattavana hyötynä oli oma museoalan osaamiseni ja pohjatyöni Kuokkalan museoraitin luettelointityössä. Omana motivaation lähteenä kuitenkin oli ajatus
siitä, että ikäihmiset käyttäjäryhmänä tulisivat saamaan muistelulaukkujen kautta hyvää
mieltä, mielekästä tekemistä ja hyvinvointia. Opinnäytetyöni kautta opin paitsi muistelulaukkujen valmistuksesta ja käyttömahdollisuuksista, myös kehittämistyöstä, projektinhallinnasta, monialaisesta yhteistyöstä ja markkinoinnista. Lisäksi sain ohjauskokemusta
esitellessäni muistelulaukkuja vanhuspalvelutahoille. Olen tyytyväinen tuotokseen sekä
siihen, kuinka sujuvasti prosessi eteni ja yhteistyö toimi. Toiveeni päästä kehittämään
sosiaali- ja kulttuurialan yhteistoimintaa täyttyivät.
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LIITE 1. Kuvat muistelulaukuista

Kauppalaukku. Kuva: Teppo Moilanen
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Partaveitsestä permanenttiin -muistelulaukku. Kuva: Teppo Moilanen
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LIITE 2. Esite kirjastolle
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LIITE 3. Muistelulaukkujen katalogit
Kauppalaukku
Kaupankäynti
ja kauppias
Kirja

Kukkaro

Tämä kirja johdattaa sinut Kuokkalan
kylässä kauppiaana olleen Aleksanteri
Eskolan elämään.

Nahkainen rahakukkaro on monille
tuttu tunne taskussa. Kolikot kilisevät
iloisesti, ellei satu olemaan Matti
kukkarossa.
Arvaatko kuinka paljon tämä kukkaro
painaa?

Virkattu
pakassi

Vastaus: 480 grammaa
kaup- Ennen ei kaupasta saanut mukaansa
muovikassia, vaan mukaan otettiin oma
kauppakassi.
Millaisia erilaisia kauppakasseja tai
koreja muistat?

Ostokortti

Ostokortteja oli Suomessa käytössä sotaja pula-aikana, jolloin tuotteita oli
saatavilla rajoitetusti. Kortti takasi, että
jokaiselle kansalaiselle riitti yhtä paljon
elintarvikkeita ja tavaroita.

Kauppiaan kynä

Tiesitkö, että lyijykynänä lyijy ei sisällä
lainkaan myrkyllistä lyijyä? Se on
itseasiassa valmistettu maan alla
tiivistyneestä hiilestä eli grafiitista ja
savesta.
Tuotteen punnitseminen vaa’alla oli
tarkkaa puuhaa.

Punnuksia 4 kpl

Paperipussi

Pehmeä paketti

Kumpi painaa enemmän – kilo herneitä
vai höyheniä? Vastaus: Ne painavat
saman verran.
Vanhanajan
puodissa
myytin
kaikenlaista irtotavaraa paperipussissa.
Irtokarkkia ainakin, mutta mitä muuta?

Mitä sinun pehmeä pakettisi sisältää?
Tuntuuko pakettinappula tutulta?
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Ruoka ja juoma, nautinta-aineet
Piimäpurkki

”Hapan
luihin
pystyy”,
sanoo
lempääläinen sananlasku. Aiemmin
hapattaminen oli ainoa tapa saada maito
säilymään pidempään käyttökelpoisena.
Suomessa tunnetaan kaksi erilaista
piimälaatua, läntisen venyvä piimä ja
itäinen kokkareinen kokkelipiimä.

Maitopussi

Maidon kuljettamiseen on käytetty
monenlaisia eri tapoja – kiuluja,
tonkkia, lasipulloja, muovipusseja ja
vahattuja pahvipurkkeja. Maitopusseja
käytettiin
pääasiassa
1960-luvulla.
Muistoissa ovat myös pusseista virkatut
matot ja kassit.

Elovena-purkki

Raisio-konsernin
Elovena
kaurahiutaleet ovat jokaiselle tuttuja
ainakin elovenatytön muodossa. Elovena
on taiteilija Joel Viktor Räsäsen vuonna
1925 luoma teos. Elovenan ulkomuotoa
on päivitetty useaan kertaan. Purkissa
oleva Elovena on vuodelta 1958.

Paperipussi

Oletko syönyt uutispuuroa? Muistatko
reseptin?
Uutispuuro on tuoreista vasta korjatusta
viljasta valmistetusta ruisjauhoista eli
”uutisista” hauduttamalla valmistettu
puuro.
Lisäisitkö voisilmän tai marjoja?

Kahvimylly

Kahvipurkki

Parasta kahvia saa, kun tuoreet kahvinpavut jauhaa ja paahtaa itse. Kahvi keitetään tietysti kuparisella kahvipannulla.
Pyöritä myllyn kahvaa ja nuuhkaise
tuoksua!
Suomalaiset ovat aina juoneet runsaasti
kahvia. Kahvilla on kulttuurissamme
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myös suuri merkitys sosiaalisten tilanteiden yhteydessä ja päivän rytmittäjänä.
Jokaisella on myös oma lempimerkkinsä.

Sokerisakset

Sakkariini-pullo

Mikä on tai on ollut sinun lempikahviasi?
Sokerisaksia on tarvittu kiinteän sokeritopan paloitteluun sopivan kokoisiksi
paloiksi.

Sakkariini on vanhin keinotekoinen makeutusaine. Se on keksitty vuonna 1879
vahingossa tervan johdannaisten tutkimuksen yhteydessä.
Sakkariini on 300–500 kertaa makeampaa kuin sokeri.

Soletter-rasia

Sakkariinia pieninä pillereinä. Yksi pilleri vastaa kahta sokerinpalaa.

Vichy-pullo

Kivennäisveden on kehittänyt vuonna
1771 ruotsalainen professori Torbern
Bergman.
Tuote
jäljitteli
luonnonlähteiden terveysvaikutteiseksi
katsottua
vettä.
Suomessa
kivennäisvettä alettiin ensimmäisenä
valmistaa Victor Hartwallin tehtaalla
vuonna 1836.

Boston-tupakkaa askissa

Pienet muovipussit sisältävät sekä Boston-merkkistä tupakkaa että astman
hoitoon tarkoitettua lääketupakkaa.
Voit avata pussin ja nuuhkaista!

Klubi77-tupakka-aski

Tämä tupakka-aski on varmasti monelle
tuttu. Sen lisäksi, että se on ollut suosittu
tupakkamerkki, on myös askin takakanteen voinut kirjoittaa ostoslistan tai vaikkapa piirtää talon piirustukset.
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Pyykkipoikia
3 kpl

Yleisväri

Kodinhoito ja -tarvikkeet
Tämä on perinteinen pyykkipojan malli.
Pyykkipoika voidaan kuitenkin tehdä
myös ilman jousta.
Muistako miltä pelkästä puusta valmistettu pyykkipoika näyttää? Miltä tuoksuu puhdas tuulessa kuivunut pyykki?
Kun rouva haluaa värjätä kankaitaan ja
lankojaan, tarvitaan tietysti tekstiiliväriä.

Narukerä
Valmistaja
Piippo oy

Piippo Oy on Lempäälässä vuodesta
1946 vuoteen 1999 vaikuttanut pahvi- ja
myöhemmin muovituotteita valmistanut
yritys. Yritys sai alkunsa insinööri Matti
Piipon (1910-1995) halusta valmistaa paperinarua Suomessa.

Hakaneularasia

Hakaneulat ovat jokaiselle tuttuja vauvasta vaariin. Hakaneuloja on ennen
vanhaan käytetty jopa vauvan vaipoissa
kiinnikkeenä.

Tulitikkurasia

Oli E-liike, K-ketju, T-kauppa ja Sryhmä, mutta mikä oli sinun lähikauppasi?
Millaista lähikaupassasi oli?

Taskulamppu
pahvikotelossaan

Tämä DDR:ssä eli Saksan demokraattisessa tasavallassa (1949-1990) valmistettu taskulamppu edustaa hyvin DDR:n
muotoilua, joka on ollut näkyvästi esillä
suomalaisessakin arjessa.
Mitä muita DDR:ssä valmistettuja tuotteita muistat? Omistatko sellaisia edelleen?

Vaatetus
Vision-verkSuomen Trikoo Oy oli suomalainen tekskonylon-sukat
tiiliteollisuusyritys, joka toimi vuosina
pakkauksessaan 1903–2005. Sittemmin Suomen Trikoon
osti Nanso. Suomen Trikoon saumasuk-
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kia valmistettiin vuoteen 1965 asti. Sukkia mainostettiin iskulauseella ”Saumassa
sen salaisuus”.

Sukkanauha

Fazer-makeisrasia
Nappeja
Lankoja

Muistatko sen tunteen, kun sukat valuivat
ja venyivät? Näillä tyttömäisen vaaleanpunaisilla sukkanauhoilla ongelma on
historiaa! Vai onko?
Myös miesten sukkien pitimiksi on olemassa sukkanauhoja.
Koristeellisissa peltirasioissa on myyty
paljon asioita, kuten karamelleja, keksejä
ja teetä. Rasiat ovat paitsi kauniita ja säilyviä, myös käytännöllisiä pienten esineiden
säilytykseen.
Tässä
rasiassa
säilytetään parsinlankaa ja nappeja.

Venäläinen pel- Jotenkin on venäläistä alkuperää oleva
tirasia
peltirasia päätynyt Lempäälään ja loNappeja
pulta museoon. Onkohan näitä myyty
Suomessa?
Sisältä löytyy valikoima nappeja moneen
tarpeeseen.
Muuta
Mustepullo ja Pulpetin koloon sopiva mustepullo ja musmustekynän te- tekynänä terät ovat olleet tärkeitä esineitä
riä 2 kpl
koululaiselle.

Kiiltokuvat

Kiiltokuvat ovat olleet lasten suosiossa sukupolvesta toiseen.

Hyvä kahvi - Jotkut mainokset todella jäävät mieleen.
postikortti
Tuleeko mieleesi tällaisia mainoksia?
Katso myös laukun mukana oleva kooste
mainosjulisteita!
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Posti- ja onnit- Pääsiäis- ja joulukorttien lähettäminen
telukortteja
yleistyi Suomessa 1800- ja 1900-lukujen
kirjekuoressa
taitteessa. Tätä ennen oli ollut käytössä
myös visiittikortteja, eli eräänlaisia käyntikortteja, joissa oli antajan yhteystiedot.
Painotekniikan kehittyminen on mahdollistanut kuvallisten korttien tuotannon.
Suomen kuva- Hyppää ajassa 1950-luvulle. Mikä oli tuollehtiä 2 kpl
loin kuumin puheenaihe?

Kuvapaketti
Kuokkalan
museoraitin
esineistä

Arjen esineitä vuosien takaa-pakkauksen
kuvissa esitellään Kuokkalan museoraitin
kokoelmissa olevia esineitä.

Partaveitsestä permanenttiin -muistelulaukku

Miesten hiustenleikkuu ja parranajo
Partahöylä
Partahöylä ja ohuet vaihtoterät ovat
tuttuja monille. Terän tylstyttyä liiaksi
parranajoon, saattoi sillä vaikkapa
raaputtaa esineen vanha maalipinta
pois uuden maalin tieltä.
Partaveitsi ja ko- Sekä vaihtoteräinen partahöylä, että
telo
partaveitsi ovat tulleet jälleen muotiin!
Partaveitsen käytössä on oltava kuitenkin tarkkana, ettei tule vahingoittaneeksi ihoa. Veitsen terävyys on tärkeää, jotta se leikkaa sulavasti ihoa
myötäillen.
Osaatko teroittaa partaveitsen?
Partasaippuakuppi Tärkeää
ja saippua
kannalta
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tuoma liukkaus ja kosteus. Partasutia
apuna käyttäen partasaippuasta sipaistaan hieman saippuaa, joka vaahdotetaan joko toisessa kupissa tai vaikkapa
kämmentä vasten. Vaahto levitetään
kasvoille ja aloitetaan parranajo.
Partavesipullo ja Parranajon jälkeen levitettävä partakotelo
vesi rauhoittaa ja desinfioi ihoa.

Käsikäyttöinen
hiustenleikkuukone
/ Klippaussakset

Parturin hiusleikkuria kutsuttiin klippaussaksiksi, koska niistä lähti hiuksia
leikattaessa klippaava ääni. Jos sakset
eivät olleet tarpeeksi terävät, saattoivat
ne nipistää ikävästi.

Kampa

Kampa kulki kätevästi mukana vaikkapa povitaskussa.

Naisten kampaustarvikkeita
Piippausraudat / Kuumennetuilla piippausraudoilla saaKiharrusraudat tiin hiuksiin kauniit aaltomaiset kiharat.

Huopa-alus
kpl

Hiusalunen
puinen
hiuspuola

2 Ks. permanentin ohjeet laukussa olevasta Nestlen Permanentin käsikirjasta.
Hiukset jaettiin tasaisesti huopa-alusille.
Hiukset poimittiin huopa-aluselle pitkällä piikillä.
ja Ks. permanentin ohjeet Nestlen Permanentin käsikirjasta.
Kun hiukset oli jaettu tasaisesti huopaalusille, kiinnitettiin huopa-alusten
päälle aluset.
Hiuksiin levitettiin permanenttiöljyä ja
hiukset rullattiin puolille, jotka kiinnitettiin alusten jarruihin. Puolatyyppejä
oli erilaisia. Paksut puolat sopivat parhaiten hiusten etuosaan, ohuet puolestaan niskahiuksiin.
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Hiuskiinnike

Kun hiukset oli saatu rullalle puolan ympärille, lisättiin vielä hiuskiinnike pitämään hiukset paikoillaan käsittelyn
ajaksi.

Nutturakampa

Nutturakampa on hiuskamman näköinen hiuskiinnike. Nutturakamman tunnistaa sen kaarevasta muodosta.

Hiusvärikartta

Hiusvärikarttaa selailemalla voi valita
haluamansa hiusvärin.
Minkä värin sinä valitsisit?

Hiusvärikartta

Käsipeili

Hiusvärikartasta on myös kampaaja
löytänyt tiedot tiettyyn hiusväriin tarvittavien aineiden oikeista suhteista.

Muita tarvikkeita kauneudenhoitoon
Naisten käsilaukuissa kulki kätevästi
pienikokoinen peili joko irtopeilinä tai
puuterirasiassa.

Nivea-kosteusvoide

Tiesitkö, että Nivea tarkoittaa latinaksi
lumivalkoista?

Täikampa

Päätäi on 2–3 mm:n pituinen hyönteinen, joka asustaa tukassa. Se puree hiuspohjaan ja puremat aiheuttavat kutinaa.
Tärkein hoito on huolellinen kampaaminen tiheäpiikkisellä täikammalla. Hiukset kostutetaan ja kammataan alue kerrallaan aivan hiuksen tyvestä. Kampa
kuivataan paperiin jokaisen vedon jälkeen. Koko pää kammataan kaksi ker-
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taa jokaisella kampauskerralla. Kampaaminen toistetaan vähintään joka toinen päivä vähintään kahden viikon ajan.
Eau de Cologne Eau de Cologne, toiselta nimeltään KölEeva
ninvesi, on saanut nimensä saksalaisen
Kölnin kaupungin mukaan. Veden hajustepitoisuus on noin 2–5 %. Hajuina
ovat yleisesti mm. sitrus, rosmariini ja
laventeli. Kölninvesi sopii sekä miehille
että naisille, mutta se on erityisesti ollut
käytössä miesten parranajossa hajusteena ja desinfiointiaineena.
Pienet
Muistatko miltä äitisi, opettajasi tai puohajuvesipullot 2 lisosi tuoksui? Tunnistaisitko sen tuokkpl
sun yhä tänäkin päivänä? Oletko itse
käyttänyt hajuvesiä? Tuoksumuisti sitoo
tietyt tuoksut hyvin vahvasti osaksi
muistoja erilaisista tilanteista, paikoista
tai ihmisistä. Tuoksu voi jopa ohjata ihmistä parinvalinnassa!
Lehdet
Nestle - Perma- Permanentti on kemiallinen tapa kiharnentin käsikirja taa hiukset. Permanentin käsikirjassa
kampaajia ohjeistettiin vaihe vaiheelta
permanentin teossa.

Nestle kihara

Millainen olikaan muodikas kevätkampaus vuonna 1960?

Wella Journal

Vuoden 1966 keväällä ja kesällä muoti
suosi korkeita kampauksia ja suuria kiharoita.
Minkälaisia keinoja käytit kampauksen
tekemiseen vai tehtiinkö kampaukset
aina kampaajan tuolissa?
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KähertäjäKähertäjä-lehti uutisoi kesällä 1968
lehdet 2 kpl Tampereella järjestetyistä SM-kilpai(1968)
luista. Kilpailussa palkittiin parhaimmisto mm. rauta-, ilta-, päivä- ja taiteellisesta kampauksesta.
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LIITE 4. Haastattelurungot

1. Haastattelurunko työntekijä

Aika, paikka, haastattelija, haastateltava, lupa käyttää haastattelua opinnäytetyön aineistona.

1. Ammatti, koulutus, toimenkuva, työkokemus.
2. Kerro työpaikkasi toiminnasta ja asiakaskunnasta.
3. Onko muistelupaketti sinulle tuttu asia? Onko vastaavaa käytetty työpaikassasi?
4. Miltä muistelupaketti kuulostaa? Käyttäisittekö sellaista? Huolestuttaako siinä jokin?
5. Miten ja mihin tarkoitukseen pakettia käytettäisiin? Tehdäänkö teillä muistelutyötä asiakkaiden kanssa?
6. Miten ikäihmiset asiakaskuntana vaikuttavat paketin sisältöön? Onko jotain erityishuomioita tai rajoituksia?
7. Tuleeko mieleen ideoita tai muita ajatuksia? Muistelupaketin käyttö ohjaajan näkökulmasta. Mikä toimii ja mikä ei?
8. Miltä suunniteltu lainauskäytäntö kuulostaa?

Haastattelusta tehdään haastattelumuistio, jonka haastateltava tarkastaa ja hyväksyy.

2. Haastattelurunko ikäihminen

Aika, paikka, haastattelija, haastateltava, lupa käyttää haastattelua opinnäytetyön aineistona.

1. Haastateltavan ikä, tausta ja elämäntilanne
2. Käyttekö ryhmätoiminnassa tai muissa toimintahetkissä? Mitä siellä tehdään? Mikä on
mielenkiintoisinta?
3. Pidättekö muistelusta? Entä museoista tai kulttuurista?
4. Mitä toivoisitte entisajan kaupasta tai parturikampaamosta/kauneudenhoidosta kertovien muistelupakettien sisältävän? Ideoita?
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5. Toivoisitteko muistelupaketteja lainaan myös tänne? Osallistuisitteko sellaiseen toimintaan, joissa käytetään muistelupaketteja? Arveluttaako jokin?
6. Kiinnostavatko teitä esineet ja kuvat? Mikä kiinnostaa eniten?

Haastatteluista tehdään haastattelumuistio. Haastateltava ei tarkista muistiota. Asiakkaiden haastatteluja käsitellään nimettöminä.

3. Haastattelurunko museolehtori

Aika, paikka, haastattelija, haastateltava, lupa käyttää haastattelua opinnäytetyön aineistona

1. Kerro oma taustasi ja kokemuskesi muistelupakettien käytöstä.
2. Miksi museot tekevät tällaista toimintaa? Milloin ja mistä toiminta on lähtenyt liikkeelle?
3. Miten TAITE:n paketit on muodostettu? (kuka tehnyt, periaatteet, yhteistyö käyttäjien
kanssa)
4. Miten TAITE:n paketteja käytetään? Mistä ne lainataan, kuka ohjaa niiden käyttöä,
onko paketeissa ohjeita?
5. Ikäihmiset käyttäjinä – mitä tulee huomioida paketin muodostamisessa? (aistit, hygienia, turvallisuus)
6. Esinepuoli – mitä esineitä, miten valittu ja miten muokattu?
7. Tiedollinen puoli – minkälaista historiatieto, kuinka paljon ja miten esitettynä?
8. Minkälaisia kokemuksia on saatu? (museoväki, ikäihmiset, hoitajat) Mikä toi-mii ja
mikä ei toimi?
9. Muita vinkkejä tai ajatuksia?

Haastattelusta tehdään haastattelumuistio, jonka haastateltava tarkastaa ja hyväksyy.

Diakonia-ammattikorkeakoulu

59

LIITE 5. Lehtijuttu muistelulaukkujen esittelytilaisuudesta
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