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1 IDEASTA TOIMINNAKSI

Opinnäytetyömme taustalla vaikutti kiinnostus monikulttuuriseen työhön, ennaltaeh-

käisevään seniori- ja vanhustyöhön sekä luoviin menetelmiin. Ajatus ikääntyneiden

maahanmuuttajien ja suomalaisten senioreiden sosiaalisen vuorovaikutuksen mahdol-

listamisesta tuli omien havaintojen kautta. Tämäntyylistä toimintaa ei oman käsityk-

semme mukaan Jyväskylässä ollut, ja uuden toiminnan kehittäminen tuntui ajankoh-

taiselta.

Toimeksiantajiemme Jyväskylän Maahanmuuttajapalveluiden, Vapaaehtoistoimin-

nankeskus Vaparin, Jyväskylän kaupunkiseurakunnan maahanmuuttajatyön ja Huh-

tasuon päiväkeskuksen yhteyshenkilöt olivat kanssamme samaa mieltä aiheen ajan-

kohtaisuudesta. Päädyimme neljään toimeksiantajaan, koska aihe koskettaa eri sekto-

reilla työskenteleviä ammattilaisia ja samalla saimme vahvan tukiverkoston omalle

työllemme. Työn avulla oli myös mahdollisuus nostaa esiin sosiaalialan sisäistä mo-

niammatillista yhteistyötä. Myöhemmin yhteistyökumppaniksemme tuli myös Virma-

projekti, jolla oli samansuuntaisia tavoitteita opinnäytetyömme kanssa.

Kun lähdimme kartoittamaan mahdollista olemassa olevaa ikääntyneille maahanmuut-

tajille ja suomalaisille senioreille tarkoitettua yhteistä toimintaa Jyväskylässä vahvistui

ennakkokäsityksemme siitä, että toimintaa ei sillä hetkellä ollut. Myös teoriatietoa tai

vastaavia tutkimuksia aiheesta emme löytäneet. Ainoa mahdollisuus tutkia aihetta oli

aloittaa ikääntyneille suomalaisille ja maahanmuuttajille tarkoitettu ryhmätoiminta,

jonka avulla kulttuurien välinen kohtaaminen voitaisiin mahdollistaa. Näin ollen pää-

dyimme toiminnallisen opinnäytetyön tekemiseen, jonka puitteissa käynnistimme

Ikääntyneiden monikulttuurisen kerhon. Ikääntyneiden maahanmuuttajien ja suoma-

laisten sosiaalisen vuorovaikutuksen mahdollistamisen lisäksi tavoitteenamme oli ko-

keilla ja arvioida monikulttuuriseen ryhmätoimintaan sopivia menetelmiä ja selvittää

ryhmäläisten kokemuksia toiminnasta.

Ikääntyneiden monikulttuurisen ryhmätoiminnan tausta koostuu päivätoiminnan roo-

lista, ikääntyneistä maahanmuuttajista, vapaaehtoistyön ja ikääntyneiden ryhmätoi-

minnan merkityksestä sekä ohjaamiseen ja luoviin työmenetelmiin liittyvästä teorias-

ta.



3

Teoriatieto, jota päiväkeskustoiminnasta löytyy, kertoo sen sisältöjen määrittelemät-

tömyydestä. Osittain tämä johtuu ehkä myös siitä, että päivätoimintaa ei ole kehitetty

ja tutkittu riittävästi. Sisältöihin ja menetelmiin ei ole olemassa ohjeistusta. Ikäänty-

neiden maahanmuuttajien huomioiminen päivätoiminnassa on vielä alkuvaiheessa.

Päivätoimintaa ei ole suunniteltu tukemaan maahanmuuttajien integroitumista, vaikka

yksi sen tavoitteista onkin sosiaalisen kanssakäymisen mahdollistaminen. Päiväkes-

kustoiminta ei aina palvele parhaalla mahdollisella tavalla edes suomalaisia ikäänty-

neitä, koska käytännössä resurssit ovat pienet ja toiminta on usein suunnattu mahdolli-

simman suurta joukkoa ajatellen.

Ikääntyviin maahanmuuttajiin liittyvä tieto on melko uutta, eikä kokemusta tiedon

soveltamisesta käytäntöön juurikaan ole. Lukemassamme kirjallisuudessa mainitaan

suhteet valtaväestön edustajiin tärkeiksi, mutta konkreettisia toimintamalleja on vielä

vähän. Tieto on lähinnä ”faktoja luettelevaa”. Osittain tämä johtuu ehkä myös siitä,

että toiminnan kehittäminen ei ole selkeästi kenenkään vastuulla. Kotoutumista tuke-

vat toimenpiteet on suunnattu pääasiassa työikäisille ja lapsille, eli heille, joiden ko-

touttaminen on ”kannattavaa”. Tässä suhteessa ikääntyvät maahanmuuttajat ovat vä-

liinputoajia. Maahanmuuttajien kohdalla puhutaan paljon perhekeskeisyydestä, vaikka

käytännössä se ei toimi suomalaisessa yhteiskunnassa. Tämä on erityisesti tulevaisuu-

den haaste, kun nuoremmat sukupolvet kotoutuvat ikääntyneitä maahanmuuttajia pa-

remmin. Kulttuurien kohtaaminen voi antaa paljon puolin ja toisin, mutta se vaatii

myös sopeutumista molemmilta osapuolilta.

Työssämme yhdistyy näiden edellä mainittujen näkökulmien kanssa ikääntyneiden

ryhmätoiminnan eri ulottuvuudet, vapaaehtoistoiminnan soveltaminen ryhmätoimin-

taan sekä itse ryhmän ohjaus ja luovat menetelmät. Ryhmätoiminnan merkitykset ovat

yhteisiä niin ikääntyneille maahanmuuttajille kuin suomalaisillekin. Monikulttuurisen

ryhmän ohjauksessa voidaan soveltaa yleistä ohjaamisen teoriaa ja erityisesti luovia

menetelmiä. Vapaaehtoistoiminnan soveltamismahdollisuus toimii siten, että vapaaeh-

toinen on mukana aktiivisena ja muita innostavana ryhmäläisenä. Tavoitteemme oli

kehittää mahdollisimman asiakaslähtöistä toimintaa.
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2 IKÄÄNTYNEIDEN MONIKULTTUURISEN

RYHMÄTOIMINNAN TAUSTA

2.1 Ikääntyneiden päivätoiminta

Päivätoiminta osana vanhuspalveluita

Opinnäytetyömme liittyy keskeisesti ikääntyneiden päivätoimintaan, vaikka se ei ole

ainoa mahdollinen ympäristö aiheemme tarkasteluun. Tässä yhteydessä on kuitenkin

syytä hahmottaa miten, päivätoiminta sijoittuu suhteessa muihin ikääntyneille tarkoi-

tettuihin palveluihin. Vanhusten keskeiset palvelumuodot koostuvat asumispalveluista,

tukipalveluista, kotipalvelusta ja kotisairaanhoidosta, kuntoutus-, apuväline- ja terve-

yspalveluista, laitoshoidosta, omaishoidon tuesta sekä veteraanipalveluista ja –

etuuksista. Päivätoiminta kuuluu tukipalveluihin ateriapalvelun, kuljetuspalveluiden ja

saattoavun, turvapuhelinpalveluiden, kylvetyksen, vaatehuollon ja siivouksen ohella.

Tukipalveluiden tarkoituksena on edistää ikääntyneen omatoimista selviytymistä ja

mahdollistaa sosiaalinen kanssakäyminen. (Ikäihmisten palvelut 2006.)

Vanhuspalvelut ovat olleet ja ovat edelleen muutospaineen keskellä lisääntyvän palve-

lutarpeen vuoksi. Perinteistä palvelurakennetta on muutettu, jonka seurauksena muun

muassa vanhainkoti- ja muuta laitoshoitoa on korvattu tehostetulla palveluasumisella.

Vaaraman ja Lehdon (1996, 39) artikkelista käy ilmi, että avopalvelun ja ehkäisevän

työn kehittäminen on ollut tavoitteena jo 1990-luvun alussa samaan aikaan, kun talou-

dellisuuden lisääminen korostui. Käytännössä avopalveluiden kehittäminen on siirtä-

nyt vanhuspalvelujen henkilöstön palveluasumiseen, jota Vaarama, Hakkarainen,

Voutilainen ja Päivärinta (2000, 96 - 97) luonnehtivat osuvasti ”avopalvelun laitosval-

taistamiseksi”. Palveluita on painotettu kotona asumista tukevaan suuntaan, vaikka

tosiasiassa kotona tapahtuvien palveluiden määrä on vähentynyt suhteutettuna ikään-

tyneiden määrään. Kotipalvelua saavat vain kaikkein huonokuntoisimmat, mikä puo-

lestaan on ristiriidassa kotona asumisen tukemisen tavoitteen kanssa. Ennaltaehkäise-

vässä työssä onkin tarvetta uusille keinoille. Haasteena on palveluiden kehittäminen

niin sisällöllisesti kuin määrällisestikin. (Vaarama, Voutilainen & Kauppinen 2005,

37, 41, 54 - 55, 57).
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Palveluiden tuottamisessa on siirrytty entistä monimuotoisempiin vaihtoehtoihin, mikä

luonnollisesti vaikuttaa myös palveluiden sisältöihin. Tämä ilmiö mainitaan myös

Paasivaaran (2004) artikkelissa. Vanhus- ja muiden järjestöjen lisäksi vanhusten pal-

veluiden tuottaminen on viime vuosina siirtynyt entistä enemmän myös yksityisille

tahoille. Julkista huolenpitoa pyritään korvaamaan muilla keinoilla tuotetuilla palve-

luilla, ja myös perheiden merkitys huolenpidon tuottamisessa korostuu entises-

tään.(Mts. 20, 30.)

Kunnat voivat tuottaa palvelut itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai ostaa ne ul-

kopuolisilta palveluntarjoajilta. Jokainen kunta päättää omalla kohdallaan, mitä palve-

luita se tarjoaa (Ikäihmisten palvelut 2006). Vanhuspalveluita varten ei ole omaa lain-

säädäntöä, vaan palveluiden toteuttamisen taustalla on useita eri lakeja (Vanhuspoliit-

tinen ohjelma 2001, 2). Sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen Kuntaliiton yhteinen

Ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskeva laatusuositus (2001, 2 - 3) kuitenkin velvoit-

taa kuntia tekemään vanhuspoliittiset strategiat ja ohjelmat, joiden tavoitteena on

myös kehittää vanhuspalveluita.

Jyväskylän vanhuspoliittinen strategia 2002 – 2010 korostaa ikääntyneiden kotona

selviytymistä edistävien palveluiden järjestämistä. Myös sosiaalisen kanssakäymisen

ja päivätoiminnan merkitykset ennaltaehkäisevänä työnä tuodaan vahvasti esiin. Stra-

tegian tavoitteissa on myös mainittu ikääntyneiden maahanmuuttajien erityistarpeina

kielen ja kulttuurin huomioon ottavat palvelut. Päiväkeskustoiminnan yhdeksi käytän-

nön tavoitteeksi on muun muassa lueteltu kerhotoiminnan, retkien ja juhlien lisäämi-

nen. Ikääntyneet maahanmuuttajat on huomioitu päiväkeskustoiminnan tavoitteissa

erityisryhmien toimintapäivien kohdalla sekä vapaaehtoistoiminnan laajentamisen

yhteydessä, jossa tavoitteena on heidän sosiaalisten verkostojensa tukeminen. (Elämää

ja hyvinvointia ikääntyville ihmisille 2002.) Jyväskylän vanhuspoliittisen strategian

tavoitteet ovat ajan tasalla, mutta herää kysymys niiden toteutumisesta. Kuinka paljon

asiat ovat käytännön tasolla muuttuneet resurssien kiristyessä?

Jyväskylän vanhuspoliittisen strategian vertailukohteeksi valikoitui Turun kaupungin

vanhuspoliittinen ohjelma (2001) siitä syystä, että Turussa asuu paljon maahanmuutta-

jia. Olisi voinut olettaa, että vanhuspoliittisessa ohjelmassa myös ikääntyneet maa-

hanmuuttajat näkyisivät. Erillisiä tavoitteita ei kuitenkaan esiintynyt. Ovatko he mar-

ginaalinen ryhmä, jota ei kannata erikseen mainita, vai ovatko palvelut jo kehittyneet
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ikääntyviä maahanmuuttajia palveleviksi? Vanhuspoliittisen ohjelman pääpaino oli

hoidollisuudessa, eikä päivätoimintaa käsitelty erikseen. Ilmeisesti sen ajatellaan kuu-

luvan avohoidon palveluihin sen tarkemmin sitä määrittelemättä.

Myös vanhuspalveluita käsittelevässä kirjallisuudessa on päivätoiminnan sisältöä ja

merkitystä käsitelty vähän. Usein sosiaalisen kanssakäymisen merkitys mainitaan so-

siaalisen toimintakyvyn yhteydessä fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn rinnalla.

Tieto painottuu kuitenkin kahteen viimeksi mainittuun ja hoitotyöhön. Päivätoimintaa

koskevan tiedon vähyys saa ihmettelemään, kuinka pitkälle päivätoiminnan mahdolli-

suudet ennaltaehkäisevänä työmuotona tiedostetaan. Tästä syystä näemme päivätoi-

mintojen sisältöjen kehittämisen yhdeksi ajan haasteeksi.

Uusi asia ikääntyneiden päivätoiminta ei kuitenkaan ole, sillä kotona asuvien vanhus-

ten virkistys- ja harrastustoiminnan sekä muutenkin avohuollon tarve on tunnistettu jo

1950-luvulta lähtien. Aluksi päivätoimintoja kehittivät erityisesti järjestöt ja seura-

kunnat. Kunnallisen päivätoiminnan kehitys suuntautui avopalveluita tukevaksi, kun

taas sosiaaliset, kulttuuriset ja henkiset merkitykset korostuvat järjestöjen päivätoi-

minnassa. (Koskinen, Aalto, Hakonen & Päivärinta 1998, 44 - 45, 47 – 48.)

Päivätoiminnasta ja päiväkeskustoiminnasta puhuttaessa ne ymmärretään usein sa-

maksi asiaksi. Koskinen ja muut (1998) toteavatkin, että päivätoiminnoilla ei ole va-

kiintuneita käsitteitä, sillä sisällöt ja organisaatio ovat eri kunnissa erilaisia. Yleensä

päivätoiminnat mielletään sosiaalisen kanssakäymisen ja erilaisten harrastusten mah-

dollistajiksi, joista liikunta on tullut erityisen keskeiseksi. Myös ateriointi- ja sauno-

mismahdollisuus ovat kuuluneet perinteisesti päiväkeskusten toimintaan. (Mts. 237 -

238.) Päivätoiminnasta puhutaankin ehkä silloin, kun kyseessä on järjestöjen ja mui-

den kolmannen sektorin toimijoiden järjestämä toiminta, jossa vapaaehtoistyöllä on

suuri merkitys tai silloin, kun aiheesta puhutaan yleisemmällä tasolla. Päiväkeskus-

palvelut puolestaan ovat osa avopalvelujärjestelmää ja usein kunnallista toimintaa.

Koskinen ja muut (1998, 237 - 241) ovatkin nimenneet päivätoimintoihin erilaiset

kortteliklubit ja kylätalot sekä päiväkeskukset. Muina osa-aikaisina palveluina nime-

tään myös vanhusten perhehoito, päiväosasto, päiväsairaala ja viikko-osasto, joiden

palveluissa hoidon osuus on merkittävin.
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Päivätoiminnan haasteet

Edellisessä kappaleessa esiin nostettujen tekijöiden, kuten juuri päivätoiminnan sisäl-

töjen määrittelemättömyyden ja yleisten linjausten puuttumisen, vuoksi päivätoimin-

nan toteuttaminen tuo mukanaan omat haasteensa, joita käymme seuraavissa kappa-

leissa eritellymmin läpi. Haasteita tulee ulkoapäin, kun esimerkiksi kuntien on toteu-

tettava tiettyjä suosituksia ja tuotettava laadukkaita palveluita. Toisaalta resurssit ovat

niukat. Asiakkaiden tarpeet ja toiveet on pystyttävä ottamaan entistä paremmin huo-

mioon. Päivätoiminnan haasteet erityisesti sosiaalialan näkökulmasta jäävät usein kui-

tenkin sivuun erityisesti päiväkeskusten arjessa. Haluammekin nostaa näitä esiin eri-

tyisesti ennaltaehkäisevän työn ja asiakaslähtöisyyden näkökulmista. Asiakaslähtöi-

syyteen puolestaan ovat vaikuttamassa vanhuskäsitysten muuttumisen ja kulttuurisuu-

den näkökulmat. Nämä olivat myös asioita, jotka tavalla tai toisella näkyivät tai olivat

taustalla ryhmätoiminnassamme.

Ennaltaehkäisevällä työllä voidaan vaikuttaa eri ikäisten ikäihmisten toimintaky-

kyyn, mutta erityisesti niin sanottujen väliinputoajien, eli aktiivisten senioreiden ja

palveluiden piirissä olevien vanhusten väliin jäävään joukkoon. Ennaltaehkäisevää

otetta ei voi rajata vain tiettyihin toimenpiteisiin, sillä sen vaikutukset voivat näkyä

niin fyysisessä, psyykkisessä kuin sosiaalisessakin toimintakyvyssä. Jyväskylän van-

huspoliittisessa strategiassa on huomioitu muun muassa eläkkeelle siirtyminen, kulje-

tuspalvelut ja palveluohjaus. (Elämää ja hyvinvointia ikääntyville ihmisille 2002.)

Ennaltaehkäisevän työn systemaattinen toteuttaminen näkyykin Jyväskylän päiväkes-

kuksissa juuri palveluohjauksena. Myös jokaiselle 70 vuotta täyttävälle jyväskyläläi-

selle tehtävät ennaltaehkäisevät kotikäynnit ovat olleet merkittävä uudistus. Niiden

avulla on mahdollista tavoittaa myös ikääntyneet maahanmuuttajat ja kertoa heille

tarjolla olevista palveluista. Ennaltaehkäisevä näkökulma on otettava huomioon jo

päivätoimintaa ja muita vanhuspalveluita suunniteltaessa. Palveluiden, niin sosiaali- ja

terveyspalveluiden kuin harrastusmahdollisuuksien ja kohtaamispaikkojenkin, on ol-

tava lähellä, ikäihmisten omalla asuinalueella. Fyysiset paikat aktiivisuuden harjoitta-

miselle mahdollistavat myös vaikuttamisen. Ikääntyneiden aktiivinen osallistuminen

vanhuspolitiikan toimijoina on osa kansalaisaktiivisuutta. (Koskinen ym. 1998, 218,

269 - 270.)
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Ennaltaehkäisevissä työotteissa sosiokulttuurisen näkökulman tarkoitus on tukea eri-

tyisesti arjen voimavaroja (Hakonen 2003 a, 111 - 112). Ikääntyneiden virike- ja ryh-

mätoiminta liittyy juuri tähän ajatukseen, jonka avulla pyritään mahdollisimman täy-

sipainoiseen elämään. Se antaa mahdollisuuden sosiaalisiin suhteisiin ja elämyksen

kokemukseen. Kulttuuri ja ”inhimillinen toiminta” kuuluvat myös perinteisenä pidet-

tyyn viriketoimintaan. Tästä esimerkkejä ovat liikunta, käsityöt, muistelu, musiikki,

kirjallisuus, leivonta, pelit, kauneuden hoito ja eläintenhoito. (Weckroth 1999, 34 -

35.) Yleisesti toiminnan pitäisi olla sellaista, että se houkuttelee ikäihmisiä osallistu-

maan säännöllisesti. Toimintakyvyn säilymistä edesauttaa säännöllinen lähteminen

kodin ulkopuolisiin toimintoihin. ”Henkinen ja fyysinen aktiivisuus pitävät yllä mie-

lenterveyttä sekä sosiaalista hyvinvointia.” (Weckroth 1999, 34 – 35, 40 - 41.)

Ikääntyneiden ennaltaehkäiseviä palveluita kehitetään koko ajan erilaisissa projekteis-

sa, joissa useissa kattojärjestönä toimii Vanhustyön keskusliitto. Muun muassa ikään-

tyneiden toimintakykyyn keskittyviä projekteja ovat olleet Yhdessä elämyksiä arkeen

ja Vireyttä vuosiin – projektit. Ikääntyneiden maahanmuuttajien asioita ajanut

IkäMamu -projekti on myös tehnyt tärkeää työtä. Osa projektien käytännöistä jää elä-

mään, osa päättyy projektien myötä.

Asiakaslähtöisyys on ajan haaste vanhusten palvelujen tuotannossa. Se edellyttää

moniammatillista yhteistyötä ja organisaatiorajojen rikkomista. Tämä Paasivaaran

(2004, 32) havainto liittyy lähinnä laitos- ja avohoitoon, mutta asiakaslähtöisyyttä olisi

syytä tarkastella laajemminkin jo ennaltaehkäisevässä työssä.

Oman havaintomme mukaan erityisesti päiväkeskusasiakkaat ovat entistä huonokun-

toisempia, koska kotona asutaan yhä pidempään erilaisten palveluiden turvin. Tämä

vaikuttaa myös päiväkeskustoiminnan sisältöön. Kaikilta ei voi odottaa samantasoista

osallistumisaktiivisuutta. Toisaalta sellaisiakin ryhmiä on, joissa käy omatoimisempia

ikääntyneitä. Kaikkia palvelevaa toimintaa on siis vaikea määritellä. Todellinen asia-

kaslähtöisyys tarkoittaisi käytännössä sitä, että pienryhmiä olisi paljon ja ne olisi koot-

tu asiakkaiden kiinnostuksen ja voimavarojen mukaan. Tavoitteiden tulisi olla aina

asiakkaiden omien tavoitteiden mukaisia (Weckroth 1999, 35). On selvää, että pienillä

työntekijäresursseilla useiden suljettujen ryhmien järjestäminen ei ole päivätoiminnas-

sa mahdollista, jolloin yhteistyön merkitys eri tahojen kanssa korostuu entisestään.

Näiden yleisten haasteiden lisäksi erityisesti ikääntyvien maahanmuuttajien huomioi-

minen vaatii asiakaslähtöistä työotetta.
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Kolmas ja neljäs ikä ovat uusia käsitteitä, jotka ovat viime vuosina osaltaan korvan-

neet vanhuus-käsitettä. Näistä erityisesti kolmatta ikää pidetään hyvinkin aktiivisena

elämänvaiheena. Omien läheisten hoitaminen on hyvin yleinen ”aktiivisuuden” muo-

to. Kolmatta ikää ajatellaan myös aikana, jolloin on mahdollisuus harrastaa. Sen sijaan

neljännen iän kulttuuria on kyseenalaistettu, koska sitä leimaa negatiivinen sävy. Nel-

jännestä iästä aletaan puhua noin 80. ikävuoden vaiheilla, jolloin avuntarve alkaa kas-

vaa ja elämä rajautuu enemmän. Pääpaino on sairaudessa ja hoidon näkökulmassa.

Myös viides ikä-käsite on tullut keskusteluun mukaan. Sitä käytetään ajasta, jolloin

ikääntynyt on täysin riippuvainen muiden avusta. (Helin 2002, 37 - 38; Saarenheimo

2003, 7.)

Kolmas ja neljäs ikä ovat tuoneet oman lisänsä vanhuspalveluiden tarpeiden tarkaste-

luun. Ikäihmisten palveluiden suunnittelussa ei voi kuitenkaan nojata liian homo-

geeniseen ajatteluun, sillä edes ikävaiheiden jaottelu ei kerro yksilön tarpeista tai voi-

mavaroista. Ikäihmisten välillä on eroja niin terveydentilassa kuin sosiaalisissa voi-

mavaroissakin. (Helin 2002, 39.) Tämä on varmasti yksi syy siihen, miksi asiakasläh-

töisyys on noussut entistä keskeisemmäksi.

Kulttuurinen vanheneminen koskettaa ikääntyviä ihmisiä niin suomalaisten keskuu-

dessa kuin laajemminkin. Tietäväisen (2003) mukaan eri kulttuureissa ihmisillä voi

olla ikääntymiselle erilaisia merkityksiä, ja yhteiskunnan muuttuessa myös erilaisten

kulttuuritaustojen määrä lisääntyy. Suomalainen negatiivissävytteinen suhtautuminen

vanhenemiseen ihmetyttää esimerkiksi maahanmuuttajia. Väestön ikääntyminen on

haaste, ja lisähaasteena tulee olemaan myös ikääntyneiden maahanmuuttajien tarpei-

den huomioiminen vanhustyössä. (Tietäväinen 2003, 102 - 103, 119.)

Ikääntymistä katsottaessa kulttuurin läpi voidaan nähdä ”valtava kirjo erilaisia elä-

mänvaiheita, sosiaalisia asemia ja yksilöllisiä kokemuksia” (Saarenheimo 2003, 7).

Myös Tietäväisen (2003, 28) mukaan sosiaalinen vanheneminen merkitsee jokaiselle

yksilöllisesti sitä, miten hän suhtautuu olemiseensa siinä yhteisössä tiettynä aikana ja

tietyssä ympäristössä. Hänen mukaansa ihminen on yksilöllisempi kaikissa suhteissa

vanhana kuin nuorena tai keski-ikäisenä. Tämä on osoitettu vanhenemisen tutkimuk-

silla. ”Uusi gerontologinen, kvalitatiivinen ja elämäkerrallinen tutkimus ovat nosta-

neet esiin iäkkään ihmisen erityslaatuisen, yksilöllisen, kokemuksellisen elämän.”

(Mts. 28, 57.)
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Erityisesti kulttuurinen vanheneminen on tullut esiin ikääntyneiden maahanmuuttajien

myötä. Muissa kulttuureissa ikääntyneiden asema voi olla hyvinkin erilainen verrattu-

na suomalaiseen ajattelutapaan. Parhaimmillaan tämä tuo uutta näkemystä suomalai-

seen keskusteluun.

2.2 Ikääntyvät maahanmuuttajat

Ikääntyneiden maahanmuuttajien määrä on Suomessa vielä pieni muihin Euroopan

maihin verrattuna, mutta se on kasvussa. Vuoden 2004 lopussa Suomessa asui 6 787

yli 65-vuotiasta ulkomaan kansalaista, ikääntyviä 55 – 64 -vuotiaita oli 6 154. Jyväs-

kylässä yli 60-vuotiaita muita kuin Suomen kansalaisia oli vuoden 2005 lopussa 159.

Jokin muu syntymämaa kuin Suomi oli 274 yli 60–vuotiaalla jyväskyläläisellä. Tässä

luvussa ovat siis esimerkiksi Suomen kansalaisuuden saaneet maahanmuuttajat. Inke-

rinsuomalaisia paluumuuttajia on eniten Suomessa, mutta myös eri statuksilla tulleita

ikääntyneitä maahanmuuttajia löytyy. Näitä ovat kiintiöpakolaiset, pakolaisten per-

heenyhdistämisen tai perhesiteen perusteella tulleet, mutta myös turvapaikanhakijoissa

on joitakin ikäihmisiä. Luonnollisesti myös maahanmuuttajat, jotka ovat asuneet

Suomessa jo pidempään ja ovat eläköitymässä lasketaan ikääntyviin maahanmuutta-

jiin. (Linderborg 2006, 1; Nieminen 2006; Palomäki 2003 a, 6.)

Maahanmuuttajien, jotka eivät ole työmarkkinoiden käytettävissä on katsottu olevan

erityisen syrjäytymisuhan alla (Lepola 2000, 18). Ikääntyneet maahanmuuttajat voivat

kokea olonsa yksinäiseksi, vaikka heillä olisikin perhe ja ystäviä Suomessa. Esimer-

kiksi Lahden seurakuntayhtymässä tehdyn kyselytutkimuksen mukaan paluumuuttaji-

en keskuudessa yksinäisyyden kokemukset olivat yleisempiä suomalaisiin ikäihmisiin

verrattuna (Palomäki 2004, 5). Hankalin tilanne on heillä, joilla ei ole Suomessa per-

hettä (Palomäki 2003 b, 6).

Monet ikääntyvät maahanmuuttajat, varsinkin pakolaisina saapuneet, saattavat olla

luku- ja kirjoitustaidottomia, mikä vaikeuttaa uuden kielen oppimista. Kielenopetuk-

sen järjestämisessä ikääntyville maahanmuuttajille tulisi kulttuuritaustan lisäksi ottaa

huomioon ikääntymiseen liittyvät erityispiirteet. Vaivalla hankittu suomen kielen taito

rapistuu helposti ja lopulta unohtuu, kun opittua ei pääse soveltamaan arkielämässä.
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Suomen kielen taidon puuttuminen eristää maahanmuuttajaikäihmiset yksinäisyyteen

ja toimettomuuteen syrjäyttäen heidät valtaväestöstä ja heitä ympäröivästä todellisuu-

desta. Usein asiat hoidetaan tulkin tai lasten ja lastenlasten avulla (Palomäki 2003 b,

6). Salokangas ja Tossavainen (1999) ovat huolissaan myös paluumuuttajien tilantees-

ta. Vaikka tarve suomen kielen taidolle ei ole sama kuin työikäisillä paluumuuttajilla,

tarvitaan kieltä juuri arkiasioiden hoitamiseen, mikä puolestaan luo tunnetta elämän-

hallinnasta. Myös kontaktit valtaväestöön luovat tarvetta kielitaidolle. Tutkimuksen

mukaan paluumuuttajilla ei ole riittävästi tietoa esimerkiksi sosiaalipalveluista ja heil-

lä on kokemus, että tieto on hajallaan. (Salokangas & Tossavainen 1999, 36, 42 - 48.)

Valtaväestön kielteinen suhtautuminen ja jopa rasistiset hyökkäykset lisäävät ulkopuo-

lisuuden tunnetta. Ikääntyville maahanmuuttajille suunnatut erityistoimenpiteet kuten

erilaiset tapaamispisteet, kielikurssit, kerhot, seurakuntatyö ja retket ovat ensiarvoisen

tärkeitä tapahtumia sosiaalisen vuorovaikutuksen turvaajina ja yksinäisyyden ehkäisi-

jänä. (Linderborg 2006, 4.) Maahanmuuttajien yhteiskuntaan integroimiseksi tarvitaan

siis fyysisiä paikkoja, joissa maahanmuuttajille mahdollistuu yhteiskunnallisessa osal-

listumisessa tarvittavien taitojen opiskelu ja harjoittelu. Kohtaamispaikoissa on myös

mahdollista eri taustoja edustavien maahanmuuttajien ja maan alkuperäisasukkaiden

kohtaaminen puolueettomalla maaperällä. (Vihantola 2002, 41.) Kohtaamisen mahdol-

listamisen lisäksi tulisi edistää myös ikääntyvien maahanmuuttajien huomioimista

tasavertaisina aktiivisina toimijoina (Tuomi 2003, 2).

Kotoutuminen on monimuotoinen prosessi kaikkien maahanmuuttajien kohdalla, ja

edellä mainitut tekijät on todettu haasteeksi erityisesti ikääntyvien maahanmuuttajien

kotoutumisessa. Yleisesti maahanmuuttajien maastamuuttoon liittyy menetyksiä muun

muassa ihmissuhteissa ja tukiverkostoissa. Mahdollisuus sosiaalisen tuen saantiin voi

heikentyä, ja uusien verkostojen muodostaminen on haaste. Valtaväestön vaikutusta

maahanmuuttajien kotoutumiseen ei voi vähätellä, mutta kontaktien luominen valta-

väestön edustajiin voi viedä pitkään. Oman etnisen ryhmän ymmärrys ja tuki puoles-

taan ovat tärkeitä oman kulttuurin ja sen arvojen mukaisten tapojen säilyttämisessä.

(Liebkind, Mannila, Jasinskaja-Lahti, Jaakkola, Kyntäjä & Reuter 2004, 96, 99, 255;

Räty 2002, 112, 114 - 116.)
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Integraatiopolitiikka tukee maahanmuuttajia vain vastaanottovaiheessa. Toimet eivät

ole edes vastaanottovaiheessa riittäviä, jotta ne tukisivat sosiaalista ja psykologista

integroitumista. Lisäksi maahanmuuttajien asioista huolehtivat suomalaiset, eikä maa-

hanmuuttajilla itsellään välttämättä ole mahdollisuutta olla päättämässä asioista.

Maahanmuuttajien viranomaiskohtaamisissa korostuu nykyhetki, jolloin voi helposti

tulla tunne, että asiakkaan historiaa ei huomioida missään. Tämä antaa maahanmuutta-

jalle tunteen, että hänet määritellään vain ulkomaalaiseksi, mikä voi horjuttaa identi-

teettiä. Suomalaisten ystävien saaminen helpottaisi tätä tilannetta huomattavasti, jol-

loin valtaväestön edustajista edes jotkut näkisivät maahanmuuttajat kokonaisvaltai-

semmin. Myös vanhuus on monille maahanmuuttajille lähtömaassa ollut kunnioitettu

asema, joka ei olekaan länsimaissa samanlainen. (Matinheikki-Kokko 1997, 12 – 13;

Puusaari 1997, 21 – 22)

Ennakkoluuloja ja syrjintää maahanmuuttajia kohtaan esiintyy edelleen, ja nämä vai-

keuttavat erityisesti ikääntyneiden maahanmuuttajien kotoutumista. (Päivärinne 2002,

31 - 32.) Tehokkain keino ennakkoluulojen vähentämiseksi on kontaktien mahdollis-

tamien eri ryhmien välillä. Niiden olisi kuitenkin oltava säännöllisiä ja sellaisia, että

jopa ystävyyssuhteiden solmiminen on mahdollista. Myös tasa-arvoisuus ja kontaktien

tukeminen vaikuttavat lopputulokseen. (Liebkind, Haaramo & Jasinskaja-Lahti 2000,

56 - 58.) Sosiaalisen vuorovaikutuksen mahdollistaminen ja tukeminen olivat lähtöaja-

tuksia myös monikulttuurisessa ryhmässämme. Yleisesti muun muassa vapaaehtoistyö

on tukenut maahanmuuttajien ja suomalaisten välisiä kontakteja esimerkiksi tukihen-

kilötoiminnan avulla.

2.3 Vapaaehtoistoiminta ikäihmisten tukena

Vapaaehtoistoimijoiden rooli nousi esiin jo päivätoiminnan ja siihen liittyen erityisesti

järjestöjen toiminnan yhteydessä. Tämä osoittaa vapaaehtoistoiminnan merkitystä

seniori- ja vanhustyössä. Vapaaehtoistoiminnan tarkoitus onkin keskittyä ennen kaik-

kea ennaltaehkäiseviin työmuotoihin, sekä korostaa yksilön vastuuta itsestään ja toi-

sista ihmisistä. Se on sosiaaliyhteiskunnallista toimintaa, jonka vastakohtana voidaan

pitää valtion ja muiden julkisten viranomaisten toimintaa. Vapaaehtoistyö on läheises-

sä suhteessa käsitteeseen kolmas sektori, jota käytetään kuvaamaan yhdistysten ja



13

järjestöjen toimintaa. Toiminnan kantavana ajatuksena on yhteisen tekemisen malli,

josta syntyvän osallisuuden tunteen kautta tuettavan henkilön voimavarat kasvavat.

Sosiaalinen vapaaehtoistyö ja toiminta tähtäävät sosiaalipolitiikan kanssa samankaltai-

siin tavoitteisiin. Vapaaehtoistoiminta on siis osa sosiaalis-yhteiskunnallista toimintaa.

Se voi kohdistua sosiaalityötä laajemmalle sosiaalipoliittiselle alueelle ja olla täyden-

tämässä ammattityötä silloin, kun ammattityöntekijät eivät voi vastata kaikkiin asiak-

kaan tarpeisiin. (Lehtinen 1997, 19; Koskiaho 2001, 16 - 17.)

Vapaaehtoistoiminnan periaatteellisena lähtökohtana voidaan pitää sitä, että vapaaeh-

toinen osallistuu toimintaan aina omasta halustaan. Vapaaehtoistoiminnan pohjana on

itsemääräämisen periaate, joka pätee kaikkiin vapaaehtoistoimintaan osallistuviin.

Vapaaehtoistoimintaan ei tarvitse erityistä koulutusta, vaan toiminnan yksi tärkein

resurssi on vapaaehtoisen oma elämänkokemus. (Lehtinen 1997, 20.) Tämä nousi esil-

le myös monikulttuurisessa ryhmässämme, jossa vapaaehtoisellamme oli vahva am-

mattitausta sekä paljon elämänkokemusta. Vapaaehtoistoimijan ei kuitenkaan pidä

korvata ammattityöntekijöitä, tai ottaa vastuuta ryhmän toiminnan koordinoimisesta

tai suunnittelusta.

Tarkoituksenmukainen vapaaehtoistoiminta vaikuttaa pitkällä aikavälillä alentavasti

julkisten palvelujen kuormitukseen. Tietäväinen (2003, 33) puhuu sosiaalinen pääoma

käsitteen yhteydessä siitä, kuinka sosiaalisten suhteiden terveyttä lisäävät vaikutukset

voivat olla vaihtoehto medikalisaatiolle. Tähän viitaten hän nostaa esiin esimerkiksi

ystävä- ja vapaaehtoistoiminnan merkitykset. Sosiaalityön uutena ammatillisena haas-

teena voidaankin pitää sosiaalisten verkostojen ja sosiaalisen pääoman tukemista.

Yleinen mielipide Lehtisen (1997) mukaan on, että verkostoja voidaan vahvistaa am-

mattityön avulla. Lisäksi sosiaalityössä on yhä enemmän alettu kiinnittämään huomio-

ta ongelmia ennaltaehkäiseviin työmuotoihin. Työmuodoissa ongelmia pyritään rat-

kaisemaan ihmisten omissa paikallisyhteisöissä, jolloin erilaiset yhteisen tekemisen

muodot ovat parasta sosiaalipolitiikkaa. Tässä ennaltaehkäisevässä työkentässä on

myös tilausta vapaaehtoistoiminnalle, joka voisi olla tukemassa yksilöiden ja yhteisö-

jen hyvinvointia.(Mts. 5 - 6.)
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2.4 Ryhmätoiminnan merkitys ikääntyneille

Erikuntoisten ikäihmisten toiminnassa on suuria eroja. Vireät ikäihmiset ovat aktiivi-

sia ja he voivat toimia ryhmissä ohjaajina. Heidän kykyjensä käyttö on myös ennalta-

ehkäisevää toimintaa, jotta toimintakyky säilyisi mahdollisimman pitkään. Myös jo

apua tarvitsevilla ikääntyneillä on tarvetta kokeilla uutta ja harrastaa. (Airila 2002, 18

- 19.) Ikääntyneille tarkoitetun ryhmätoiminnan on todettu ylläpitävän fyysistä,

psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Sosiaalisen toimintakyvyn osalta keskustelu

on ehkä keskittynyt yksinäisyyden kokemusten lievittämiseen, mihin ryhmätoiminnas-

ta on koettu olevan hyötyä. (Blomqvist & Hovila 2005, 20 – 23, 25.)

Parhaiten ryhmätoiminta palvelee silloin, kun osallistujat kokevat toiminnan omak-

seen ja itselleen mielekkääksi. Laineen ja muiden (2004) mukaan yksi ryhmän piirre

on jokin tietty päämäärä. Toimivan ryhmän tunnusmerkki on myös turvallisuuden

tunne, jolloin jokainen voi kehittää itseään. Jokaisella on ryhmään liittyviä tavoitteita,

ja niiden muodostaminen yhteiseksi tavoitteeksi vaatii aikaa. (Laine, Ruishalme, Sa-

lervo, Sivén & Välimäki, 2004, 35 - 37.)

Tarkastelemme ikääntyneiden ryhmätoiminnan merkitystä sosiaalisen vuorovaikutuk-

sen, sosiaalisten suhteiden, vertaisuuden, yhteisöllisyyden kokemusten ja monikulttuu-

risuuden ja luovien menetelmien näkökulmista. Jaottelu nousi osittain omien ennak-

kokäsitystemme ja monikulttuurisessa ryhmässämme tekemiemme havaintojen kautta.

Erityisesti vuorovaikutuksen ja sosiaalisten suhteiden vaikutus nousi esiin myös useis-

ta kirjallisista lähteistä.

2.4.1 Sosiaalinen vuorovaikutus

Sosiaalinen vuorovaikutus on yläkäsite, johon kuuluvat muun muassa käsitteet sosiaa-

liset suhteet ja sosiaaliset taidot. Sosiaalisilla suhteilla tarkoitetaan sosiaalisen vuoro-

vaikutuksen luonnetta ja erilaisia laadullisia piirteitä. Käsite sosiaaliset taidot kuluu

osana sosiaaliseen kompetenssiin, joka sisältää myös joukon ihmisen sopeutumiseen

liittyviä taitoja. Sosiaalisella vuorovaikutuksella tarkoitetaan ihmisten välistä toimin-

taa erilaisissa ympäristöissä. (Kauppila 2005, 19.)
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Toimintojen perusteella ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa saatujen kokemusten

myötä ikääntynyt muodostaa minäkäsityksensä, jonka ytimenä on käsitys mahdolli-

suuksista ohjata ja vaikuttaa omaan elämään. Jokaisella ihmisellä on minäkäsitys, tie-

dostettu käsitys itsestä. Se muodostuu niistä ajatuksista ja tunteista, joita oma itse toi-

mijana ja kokijana tuottaa, samoin kuin niistä, joita minä koettuna kohteena herättää

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. (Ruoppila 2002, 120.)

Toimiva sosiaalinen verkosto ja saatavilla oleva sosiaalinen tuki vahvistavat toiminta-

kyvyn säilymistä ja parantavat elämänlaatua. (Heikkinen, E., 2002, 28). Sosiaalinen

pääoma tuotetaan vuorovaikutuksessa ja kommunikaatiossa, joiden tulee perustua

vastavuoroisuuteen ja luottamukseen (Marin 2002, 105). Sosiaalisen tuen merkitys on

todettu monissa tutkimuksissa tärkeäksi myös ikääntyneen terveyden kannalta. Naimi-

sissa olevat ja ne, joilla on läheisiä ystävyyssuhteita, paljon uskonnollisia tai muita

harrastuksia elävät keskimäärin vanhemmiksi kuin ne, jotka ovat ilman mainittuja

sosiaalisia siteitä. Sosiaaliset verkostot toimivat puskurina yksinäisyyden aiheuttamaa

stressiä vastaan.( Pohjolainen 1999.)

Sosiaalisen vuorovaikutuksen ja verkostojen toimivuus vaikuttavat myös olennaisesti

ikääntyneiden maahanmuuttajien kotoutumiseen. Vuorovaikutuksen toimivuutta voi-

daan korostaa kulttuurisen uusiintumisen kannalta, sillä kun ihmiset toteuttavat itseään

vuorovaikutuksessa toistensa kautta, he tiedostavat samalla inhimillisen paikkansa

maailmassa ja rakentavat yhteiskunnallista järjestystään kulttuuriksi.(Ahponen 2001,

16.) Tiedon, ymmärryksen ja elämänkokemuksen lisääntyminen, tietoisuuden kasvu ja

harjaantuminen vuorovaikutustilanteissa – kaikki kartuttavat mielemme voimavaroja

tietyin, riittävin edellytyksin (Heikkinen, R-L., 2002, 226).

2.4.2 Sosiaaliset suhteet

Toimivan sosiaalisen vuorovaikutuksen synnyttämä sosiaalinen verkosto koostuu aina

useammasta kuin yhdestä yksilöstä tai toimijasta. Verkko maksimoi yksilöllisiä re-

sursseja ja etuja. Erilaiset sosiaaliset yhteydet antavat ihmiselle malleja, joihin hän voi

samaistua ja joihin nähden hän voi luoda persoonallisia eroja. Verkostosuhteet ovat

siten samuuden ja erottautumisen kenttiä. (Marin 2003, 73, 84.) Ikääntyneiden kohdal-

la voidaan todeta, että toimiva sosiaalinen verkosto on tärkeä psyykkisen ja sosiaalisen

hyvinvoinnin kannalta, mutta vuosien karttuessa myös arjen sujumisen kannalta. Van-



16

husten kokeman yksinäisyyden on todettu lisäävän depression vaaraa. Mikäli ihmisel-

le ei jo aiemmin elämässä ole muodostunut sosiaalisia verkkoja, on niiden rakentami-

nen vanhuudessa vaikeaa. (Sainio 2004, 169.)

Keskeistä sosiaalisessa vanhenemisessa on se, että käsite laajentaa vanhenemisen ja

vanhuuden tarkastelua ikääntyvästä yksilöstä hänen ja hänen ympäristönsä sekä koko

yhteiskunnan välisen suhteen erittelyyn. Sosiaalinen vanheneminen merkitsee muu-

toksia ihmisen asemaan yhteiskunnassa. Viimeistään eläkeiän saavuttaminen merkit-

see yleensä vetäytymistä työelämästä. Ikääntyessä luovutaan usein erilaisista yhteis-

kunnallisista luottamustoimista ja järjestöjen jäsenyyksistä. Asema perheessä muuttuu

vanhemmuudesta isovanhemmuudeksi ja isoisovanhemmuudeksi. Fyysisen kunnon

heikkeneminen saattaa vaikuttaa harrastuksiin. (Koskinen ym.1998, 188.) Tämä luon-

nollisesti vaikuttavaa ikääntyneen sosiaalisen tukiverkoston suppenemiseen ja näin

ollen voivat lisätä ikääntyneen syrjäytymistä ja yksinäisyyttä. Uudet suhteet merkitse-

vät aina uutta identiteettityötä ja kulttuurista sopeutumista tai joustavuutta. Ikäihmisel-

lä ei välttämättä ole enää fyysisiä tai henkisiä resursseja tai halujakaan siihen (Marin

2003, 85).

2.4.3 Vertaisuus

Halusimme tuoda tässä yhteydessä esiin myös vertaisryhmän merkitykset, vaikka mo-

nikulttuurinen ryhmämme ei ollut suoranaisesti vertaisryhmä. Erilaisissa ryhmissä voi

kuitenkin olla vertaisryhmän piirteitä, kun ryhmäytymistä alkaa tapahtua. Ikäihmisten

ryhmää ei automaattisesti voi pitää vertaisryhmänä, mutta yhteisen aihepiirin löytymi-

nen edesauttaa vertaisuuden kokemista.

Heiskasen ja Hiisijärven mukaan (1996) vertaisryhmä tarkoittaa yhdenvertaisten ih-

misten vapaaehtoista ja tasavertaista ryhmää. Sen tavoitteena on edistää jäsentensä

hyvinvointia, jaksamista ja tarvittaessa tukea parantumisprosessia. Ryhmästä tulee

vertaisryhmä, kun sen jäsenillä on jokin yhdistävä tekijä, jonka puitteissa ryhmään

hakeudutaan. Pöyhtärin (2005) mukaan on tutkittu, että vertaistuella on suuri merkitys

ihmisen jaksamiselle ja elämänhallinnalle, eikä mikään ammattiapu voi korvata sitä.

Vertaistoiminnassa ihminen ei ole hoidon ja toimenpiteiden kohteena vaan itse toimi-

jana. Se siis perustuu kokemuksellisuudelle. Vertaistuki on osaltaan myös keino sel-

viytyä vaikeasta elämäntilanteesta tai psyykkisestä vammasta. Se voi olla myös tuke-
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massa pidempää kuntoutumista. (Mts. 2005.) Epäviralliseen ryhmään liittyminen voi

kasvattaa itsetuntoa, sillä ryhmässä yksilö voi saada uutta tietoa tai huomata, että jot-

kut hänen omiin mahdollisuuksiinsa liittyneet epäilyksensä ovatkin yhteisiä melkein

kaikille ryhmän jäsenille. Tämä lisää turvallisuuden tunnetta ja vakuuttaa jäsenen siitä,

että hän ei ole yksin. Tärkeimmät syyt epävirallisiin ryhmiin liittymisessä ovat turval-

lisuus, itsetunnon kohentaminen, tiedon saaminen ja usein myös jakaminen, jäsenyy-

den tuoma sosiaalisten tarpeiden tyydytys sekä tiettyjen päämäärien tai tavoitteiden

edistäminen.(Pennigton 2005, 14, 15.)

On havaittu, että samanlaisessa elämäntilanteessa olevat ihmiset kokevat toistensa

tuen ja kanssakulkemisen merkittävänä voimavarana. Hyvää oloa edistävää yhteyden

kokemusta voidaan vertaisryhmässä rakentaa tietoisesti, koska yhteinen päämäärä ja

tehtävä yhdistävät ihmisiä toisiinsa. Ryhmän kiinteyttä ja sen jäsenten sitoutumista

voidaan tarkoituksellisesti lisätä siten, että ryhmän toiminnan suunnittelu ja toteutus

annetaan koko ryhmän yhteiseksi tehtäväksi. Kukaan meistä ei saa syvällistä tyytyväi-

syyttä pelkästään toisten toiminnan kohteena olemisesta. Sen sijaan ihmisluontoon

kuuluu, että elämän todellinen mielekkyys ja yhteenkuuluvuus rakentuvat siitä, että

saa olla myös tuomassa kanssakulkijoilleen omaa panostaan. (Heiskanen & Hiisijärvi

1996.)

Voimavarojen ylläpitäjänä ja kartuttajana ei toisten läsnäoloa ja tukea voi liiaksi ko-

rostaa (Heikkinen 2002, 228). Juuri siksi myös maahanmuuttajien olisi tärkeä saada

myös keskustelukumppaneita, joiden kanssa he voisivat purkaa ikäväänsä ja käydä

läpi menneisyyden muistoja. Erityisesti samanlaisessa tilanteessa olevan maahanmuut-

tajan tuoma vertaistuki voisi keventää taakkaa ja lisätä hyvinvointia. (Vihantola 2002,

42.) Lähdettäessä tutkimaan ikääntyneiden maahanmuuttajien, pakolaisten ja suoma-

laisten vertaistuellisia yhtymäkohtia voidaan yhdeksi yhteiseksi tekijäksi nostaa esi-

merkiksi sodan kokemisen. Monilla suomalaisilla esiintyy itsellään, lähipiirissään tai

suvussaan traumaattisia kokemuksia sodasta. Suomalaisilla on siis kansallista koke-

musta ja muistoja siitä, mitä muutto voi merkitä. Kokemukset eivät kuitenkaan erityi-

semmin näy kulttuurissamme, eikä sitä ole myöskään kyetty hyödyntämään meille

tulevien maahanmuuttajien vastaanottotyössä. (Arvilommi 2005, 6.)
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2.4.4 Yhteisöllisyyden kokemukset

Yhteisö on määritelty muun muassa sellaiseksi sosiaaliseksi yksiköksi, josta voidaan

tunnistaa seuraavia ominaispiirteitä: sosiaalinen vuorovaikutus, yhteenkuuluvuus ja

yhteisen päämäärän tavoittelu. Yhteisöllisyyden merkitys ihmisten elämässä on yhä

tärkeä, vaikkakin ajan myötä muotoaan muuttava. Yksilön kannalta voidaan lähteä

siitä, että ihminen on luonteenomaisesti yhteisöllinen. Ihmiseksi ei voi tulla ilman

yhteisöllisiä siteitä. (Mäkelä 2002, 13.)

Yhteisöllisyyden muodostajana voidaan pitää yksiköistä tavalla tai toisella rakentuvaa

ryhmää, jonka aktivoiminen pitää sisällään asiakkaiden voimavarojen tunnistamisen ja

käyttämisen sosiaalisten rakenteiden kanssa yhteisen tavoitteen toteuttamiseksi. Kuu-

luminen johonkin on ihmisen perustarve. Kuulumisen kautta myös minuus saa muo-

tonsa ja käsitys itsestä jäsentyy. Yhteisöissä vaikuttaa mallikäyttäytyminen, toisin

sanoen esimerkin voima yhdessä tekemisen ja vuorovaikutuksen kanssa.

Yhteenkuuluvuuden tunne yhteisössä synnyttää yhteisiä arvoja, ja muun muassa va-

paaehtoinen järjestö-, seura-, ja harrastustoiminta voivat vahvistaa yksilön suotuista

käyttäytymistä ja yksilön ja ryhmän välistä vuorovaikutusta. Mitä enemmän vanhuk-

sella on mielekkäitä vuorovaikutussuhteita yhteisöissä ja ihmisiä, jotka kannustavat

osallistumaan yhteiseen päätöksentekoon, sitä vähemmän hän tarvitsee epätarkoituk-

senmukaisia suojautumiskeinoja. (Noppari & Leinonen 2005, 50 - 51.)

Ihmissuhteet ovat myös kotoutumisessa merkittävä tekijä. Usein maahanmuuttajat,

erityisesti pakolaiset, tulevat Suomeen maista, joissa vallitsee yksilökulttuuria tradi-

tionaalisempi yhteisökulttuuri. Maahanmuuttajien tutustuminen suomalaisiin luo heil-

le yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tutustumisen kautta he kokevat myös olevansa toivot-

tuja uudessa yhteiskunnassa. Avoin, vastaanottava ympäristö antaakin maahanmuutta-

jille parhaat mahdollisuudet luoda kontakteja oma yhteisönsä ulkopuolelle ja kokea

myös oman etnisen alkuperänsä hyväksyttävyys. (Vihantola 2002, 18, 57.) Olemme

yksilöitä vain yhteisön jäseninä ja yhteisön jäseniä vain yksilöinä. Tämä samankaltai-

suuden ja erilaisuuden jatkuva työstäminen synnyttää yhteiskunnat ja yksilöt. (Hauta-

mäki, Lehtonen, Sihvola, Tuomi, Vaaranen & Veijola 2005, 133.)
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2.4.5 Monikulttuurinen konteksti

Kulttuurien väliset erot ja kulttuurien kohtaaminen ikääntyneiden keskuudessa ovat

varmasti hyvin samanlaisia kuin nuorempienkin sukupolvien keskuudessa. Voidaan-

kin siis yleisesti puhua kulttuurien välisestä kanssakäymisestä ikään katsomatta. Toi-

saalta ikääntyneillä voi olla enemmän elämänkokemusta erilaisten ihmisten kohtaami-

sesta ja näin ollen myös kykyä suhtautua asioihin luonnollisemmin. Toisaalta voi taas

esiintyä tiedon puutteesta johtuvia ennakkoluuloja.

Lähtökohta joka tapauksessa on se, että jokainen on kasvanut tietyssä kulttuurissa ja

käyttäytyy ja elää oppimiensa normien puitteissa. Harvoin edes osataan ajatella kult-

tuurin vaikutusta, vaan toimitaan niin kuin on totuttu. Oman kulttuurin normit huoma-

taan vasta, kun joku toinen käyttäytyy eri tavalla. Toisaalta jokainen on yksilö, eivätkä

kaikki saman kulttuurin jäsenet ajattele samalla tavalla, vaikka yhteisiäkin tekijöitä

löytyy. Kulttuuri myös muuttuu jatkuvasti, ja siihen vaikuttaa muun muassa eri kult-

tuurien välinen kanssakäynti. (Räty 2002, 42 - 44.)

Yleisesti monikulttuurisuudella tarkoitetaan erilaisten ihmisten olemassaoloa. Maa-

hanmuuttajien määrän lisääntyessä käsitettä monikulttuurinen on alettu käyttämään

laajemmin. Ihannetila monikulttuurisesta yhteiskunnasta mahdollistaisi kaikkien kult-

tuurien tasa-arvoisuuden, mikä olisi keskinäisen vuorovaikutuksen tulosta. Tähän

ihannetilaan pääseminen ei ole realistista, mutta pienempien yhteisöjen kehittämisessä

tämä on hyvä tavoite. Arjessa tavoitteeseen voidaan pyrkiä miettimällä muun muassa

erilaisten juhlapäivien huomioimista, eri kielten käyttämistä  ja jokaisen osallistumista

yhteiseen toimintaan täysipainoisena jäsenenä. Näillä keinoin voidaan tukea myös

maahanmuuttajan oman kulttuurin säilyttämistä. (Räty 2002, 46 - 48, 126 - 127.)

2.4.6 Luovat menetelmät

Luovien menetelmien avulla on mahdollista ilmaista itseään myös ilman sanoja, tai

niitä voidaan käyttää yhdessä puheen kanssa. Luovuus ja itsensä toteuttaminen ovat

kaikille ihmisille ominaista, jos siihen annetaan mahdollisuus. Tämä mahdollisuus

vaatii usein myös harjoitusta ja ohjausta. Osallistuminen luoviin toimintoihin antaa

kaiken ikäiselle ihmiselle mahdollisuuden sosiaaliseen kanssakäymiseen, rentoutumi-
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seen ja uudenlaisen sisällön saamiseen elämäänsä. Samalla on mahdollisuus oppia

uusia asioita. Toiminnallisten menetelmien avulla on myös mahdollista tuoda esiin

ajatuksia ja tunteita. Vaikuttavana tekijänä on kokemuksellisuus. (Laine ym. 1999,

302 - 303; Keränen, Nissinen, Saarnio & Salminen 2001, 106.)

Luovien ja toiminnallisten menetelmien käytössä on paljon työmuotoja, joissa ei vält-

tämättä tarvita edes yhteistä kieltä, eivätkä kulttuuriset erotkaan ole este. Narratiiviset,

eli tarinalliset menetelmät ovat ainoita, joissa kieli nousee kynnyskysymykseksi. Luo-

vissa ja toiminnallisissa menetelmissä symbolit toimivat yhteisenä kielenä, jotka ym-

märretään asiayhteydestä. Tämän ”sielun kieli” toimii ikään kuin viestintäkanavana.

(Andreev & Salomaa 2005, 170 - 171.)

Luovien työmuotojen toteutuessa ryhmässä toteutuu elämyksellisyyden lisäksi myös

yhteisöllisyyden kokemus. Luoviin työmenetelmiin liittyy tietty ”heittäytyminen” ja

leikkimielisyys, jotka voivat tuntua joillekin vaikeilta. Yksi luovuuden esteistä voi olla

epäonnistumisen pelko. Tästä syystä toimintaan osallistumisen on oltava vapaa-

ehtoista. (Andreev & Salomaa 2005, 161, 172; Keränen ym. 2001,106.)

2.5 Ryhmän ohjaaminen

Airilan (2002, 35) kirjoittamassa teoksessa on listattu ryhmän ohjaamisessa huomioi-

tavia tekijöitä. Osittain teoksessa on ajateltu dementoituneita ja huonokuntoisia van-

huksia, mutta huomioitavat seikat sopivat hyvin myös monikulttuurisen ryhmän oh-

jaamiseen:

o hyvän ilmapiirin luominen: hyväksyvä, arvostava, vapaa, lämmin
ja turvallinen

o kaikkien huomioiminen
o turvallisuus; henkinen ja fyysinen
o keskustelulle tilaa
o selkeä puhe, selvät ohjeet
o myönteisyys
o ryhmäläisten voimavarojen esiin saaminen
o luottaminen vanhuksen kykyihin
o vanhuksen omanarvontunnon kohottaminen

Myös Hintsala (1997) korostaa selkoryhmien ohjausta käsittelevässä teoksessaan asi-

akkaiden osallisuuden merkitystä toiminnan suunnitteluun. Vaikka päävastuu on oh-

jaajalla, myös ryhmäläiset ottavat vastuuta, ja toimintaa on mahdollista suunnitella
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yhdessä. Ohjaajan rooli on mahdollistaa toiminta ja tarvittaessa toimia tukena. On

tärkeää, että ohjaaja huomioi jokaisen ryhmäläisen jollain tavalla, jolloin helpotetaan

myös osallistumista. (Hintsala 1997, 27 - 28.) Teoksessa vanhusten selkoryhmää käsi-

teltiin lähinnä muistihäiriöisten vanhusten osalta, mutta osa tiedosta pätee mielestäm-

me myös ryhmään, jossa selkokielen tarve johtuu heikommasta suomen kielen taidos-

ta. Selkoryhmässä tavoitteena on tukea sellaisten vanhusten elämänlaatua ja toiminta-

kykyä, jotka tarvitsevat tukea erityisesti kielellisessä vuorovaikutuksessa (Mts. 6).

Kielestä pyritään saamaan mahdollisimman yksinkertaista. Lauseet ovat lyhyitä ja

niitä on vain sen verran kuin asian kannalta on oleellista.

Ryhmän koolla on erityisesti selkoryhmissä merkitystä. Pienessä ryhmässä, jossa on

5 - 8 henkilöä, syntyy helpommin vuorovaikutustilanteita myös ryhmäläisten kesken,

eikä vuorovaikutusta ole vain ohjaajan ja ryhmäläisten välillä. Myös ryhmäläisten

tukeminen keskinäiseen vuorovaikutukseen on helpompaa pienessä ryhmässä. (Hint-

sala 1997, 29.) Toimintaa suunnitellessamme ihannetavoitteemme oli 6 – 8 osallistu-

jaa, joista puolet olisi ollut suomalaisia ja puolet maahanmuuttajia.

Pienessä ryhmässä on helpompi luoda turvallinen ja hyväksyvä ilmapiiri, joka antaa

tunteen siitä, että on arvostettu. Jokaisella kerralla samanlaisina toteutetut rituaalit

luovat myös turvallisuuden tunnetta. (Hintsala 1997, 41.) Selkoryhmissä keskustelun

tukemiseen on kiinnitettävä erityistä huomioita, jolloin osallistuja kokee, että hänen

ajatuksillaan on merkitystä. Tarvittaessa ryhmänohjaaja voi auttaa löytämään sanoja

ajatukselle, mutta jo aito kuuntelu ja kiinnostuksen osoitus tukevat vuorovaikutustilan-

teissa. Hyväksyvät eleet ja ilmaisut ja mahdollisimmat suorat kysymyksenasettelut

ovat pieniä, mutta konkreettisia apuvälineitä. (Mts. 41, 55 - 58.)

Myös Himberg ja Jauhiainen (2004) puhuvat yleisemmällä tasolla ryhmätoiminnan

yhteydessä tunneviestinnän merkityksestä. Sen huomioiminen vuorovaikutuksessa

avoimuuden ohella on yksi toimivan ryhmän lähtökohta. Erityisesti ryhmän ohjaajan

tulisi kyetä havaitsemaan vuorovaikutusta ja kommunikaatiosuhteita. Havainnointi ei

ole yksinkertaista sillä havainnoitsijan kokemustausta, kiinnostuksen kohteet ja ha-

vainnoitavien tilanteiden määrä vaikuttavat tilanteeseen. (Mts. 120 - 121, 123.)

Ryhmän ohjausta käsiteltäessä ei voi välttyä yleisiltä ryhmä-ilmiön piirteiltä, joita

esimerkiksi edellisessä kappaleessa mainitut kirjoittajat ovat käsitelleet. Perinteiset
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ryhmän tunnusmerkit ovat yhteinen tavoite, ryhmäsuhteet ja ryhmädynamiikka. Ryh-

mäsuhteet ovat erilaisia ja jatkuvasti muuttuvia rooli-, normi-, valta-, kommunikaatio-

ja tunnesuhteita, jotka syntyvät ryhmän jäsenten välille vuorovaikutuksessa. (Himberg

& Jauhiainen 2004, 99, 167.)

Ryhmän tekeekin mielenkiintoiseksi juuri se, että sen käyttäytymistä ei voi koskaan

ennustaa, vaikka tiedossa olisi yksilöiden ominaisuuksia. Puhutaankin ryhmädynamii-

kasta, johon kokonaisuus vaikuttaa, ei vain siinä olevat yksilöt. Jatkuvat muutokset

muun muassa ryhmäsuhteissa vaikuttavat dynamiikkaan, jolloin kokonaisuus muuttuu

jatkuvasti. Toiminnan liikettä ja tapahtumien kulkua käsiteltäessä puhutaan puolestaan

ryhmän prosessista. Prosessin etenemistä tukevat ryhmän jäsenten vuorovaikutus ja

tunteet, jotka eivät ole yhteistoiminnan kanssa ristiriidassa. Eteneminen näkyy myös

siten, että ryhmäläiset kokevat voivansa osallistua toimintaan ja oman panoksen anta-

minen ryhmän hyväksi on luontevaa. Jos jokin estää prosessin kehityksen, on asiaa

käsiteltävä. Myös hajaantumista ryhmässä voi tapahtua, joka vaikuttaa samalla tavalla

prosessin kulkua estävästi. (Himberg & Jauhiainen 2004, 95, 99, 140 - 141.)

Ryhmän yhteenkuuluvuuden tunteeseen vaikuttaa koheesio, eli ryhmän kiinteys, jol-

loin jäsenet kokevat vetovoimaa ryhmää kohtaan. Koheesion tunteeseen vaikuttavat

mielenkiinto ja ryhmäläisten positiivinen suhtautuminen toisiinsa. Ilmapiiri on avoin

ja välittävä. Ryhmissä, joihin osallistuminen on vapaaehtoista, tämän tunteen on olta-

va voimakas, jotta osallistujat pysyvät ryhmässä. (Laine ym. 2004, 38 - 39.)

Ohjaajan tehtävä ryhmässä on toiminnan suuntaaminen yhteisen edun mukaisesti. Hän

ei voi käyttäytyä kuten muut ryhmäläiset esimerkiksi tunteiden ilmaisussa tai liittou-

tumalla tiettyjen ryhmäläisten kanssa. Ohjaajan on tuettava jokaisen ryhmäläisen vai-

kuttamismahdollisuutta. Ohjaajan on hyväksyttävä ryhmässä nousevien tunteiden vas-

taanottaminen. Ryhmän ohjaajan on pystyttävä toimimaan siten, että ryhmällä on

mahdollisuus edetä omien voimiensa ja valmiuksiensa mukaan. Käytännössä tämä

tarkoittaa sitä, että ohjaaja osaa vetäytyä taka-alalle. Ohjaajan ei voi käyttää valtaa-

omien tavoitteiden toteuttamiseen. Myös ryhmädynamiikka on väline, jota on käytet-

tävä vastuullisesti. Asioihin, jotka eivät ole ryhmän toiminnan kannalta oleellisia, ei

ole syytä puuttua. (Himberg & Jauhiainen 2004, 179 – 180, 188 - 189.)
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Ohjaajan on valmistauduttava ryhmänohjaustilanteeseen keskittymällä. Muut työteh-

tävät tai ajankohtaiset asiat on siirrettävä syrjään ryhmänohjauksen ajaksi. Kokemuk-

sen myötä latautuminen tapahtuu itsestään, eikä siihen erikseen tarvitse kiinnittää

huomioita. (Niemistö 2004, 79 - 80.) Tämä huomio keskittymisestä on tärkeä kaikessa

ohjauksessa, mutta erityisesti luovissa menetelmissä, joissa ohjaajan tuki ja innosta-

minen toimintaan ovat merkittäviä. Seuraavissa kappaleissa käsittelemme ohjausta

luovien menetelmien näkökulmasta.

Luovien menetelmien ohjaamisessa myös ohjaajan on oltava rohkea ja luova. Lisäk-

si hänellä on oltava muun muassa ryhmätyötaitoja, tilanneherkkyyttä ja ongelmanrat-

kaisukykyä. Ohjaajan on pyrittävä tekemään ryhmätilanteesta mahdollisimman turval-

linen. On oltava innostava, jotta ympäristö tukee jokaisen luovuutta, mutta riittävän

hillitysti, jotta uuteen asiaan voi jokainen tutustua omassa tahdissaan. Lisäksi työme-

netelmiä ei välttämättä ymmärretä työyhteisöissä, joten luovia menetelmiä ohjaava

työntekijä joutuu usein perustelemaan työtään. (Andreev & Salomaa 2005, 175 - 176.)

Yksi luovien menetelmien alueista on kädentaidot, jota käsittelemme seuraavissa kap-

paleissa. Nämä ovat luovien menetelmien yleisemmin tunnettu muoto, joita kohtaan

on ehkä vähemmän ennakkoluuloja. Ryhmätoiminnassamme erityisesti erilaisilla kä-

dentaidoilla oli suuri rooli.

Kädentaitojen terapeuttinen ja aktivoiva vaikutus on huomionarvoista ohjaustoimin-

nassa. Käsityö viihdyttää ja luo sosiaalisen kanssakäymisen mahdollisuuksia harrasta-

jille, mutta erityisesti se vastaa ihmisen tarpeeseen luoda ja ilmaista itseään. (Weck-

roth 1999, 37 - 38.)

Vaikka terapiaa voi antaa vain koulutettu terapeutti, voi kädentaitojen terapeuttisia

piirteitä hyödyntää myös muussa kädentaitojen ohjauksessa. Näitä ovat esimerkiksi

Weckrothin (1999) luettelemat toiminnan elementit. Sosiaalinen merkitys liittyy muun

muassa yhdessäoloon ja ryhmään kuulumisen tunteeseen, yhdessä työskentelyyn ja

toisten auttamiseen. Kokonaisvaltainen toiminta vaatii ja kehittää fyysisiä, psyykkisiä

ja sosiaalisia taitoja ja edistää vuorovaikutusta. Myönteisen minäkuvan muodostumi-

nen ja oman toiminnan merkitys ovat toiminnassa tärkeitä. Myös osallisuuden ja vas-

tavuoroisuuden kokemukset ja kokemus omasta arvosta ja tarpeellisuudesta kuuluvat

toiminnan antiin. Toiminnan on painotuttava tekemiseen, jolloin lopputulos ei ole tär-

kein. Myönteinen palaute lisää onnistumisen kokemusta. Weckroth on listannut mer-
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kityksiä nimenomaan askartelun terapeuttisen merkityksen kautta, mutta sen elementit

sopivat myös muuhun luovaan toimintaan, erityisesti kädentaitoihin. (Mts. 38 - 39.)

Ryhmiä ohjatakseen ei tarvitse olla terapeutti, mutta ohjaajan koulutuksen merkitystä

ei voi vähätelläkään. Blomqvistin ja Hovilan (2005) raportista nousee esiin, että ikään-

tyneiden ryhmätoimintaa ohjaavat usein henkilöt, joilla ei ole alan koulutusta. Tutki-

muksessa olikin noussut esiin koulutuksen tarve. Ikääntyneiden ryhmän ohjaamisessa

tarvitaan ”gerontologista osaamista, eettisyyttä ja ikääntyneiden arvostamista”. (Mts.

49 - 50.)

3 TOIMINNAN TOTEUTUS

3.1 Toiminnan lähtökohdat ja kohderyhmä

Kuten johdannossa kuvasimme, lähtökohta toiminnalle oli oma kiinnostuksemme mo-

nikulttuurisen työn ja seniori- ja vanhustyön kehittämiseen. Ikääntyneiden maahan-

muuttajien osallisuus tässä aihepiirissä oli selvä. Toisaalta myös ajatus siitä ennalta-

ehkäisevästä näkökulmasta, kuinka suomalaiset seniorit voisivat vuorovaikutuksen

kautta saada uutta sisältöä elämäänsä kokemalla itsensä hyödylliseksi, oli yksi lähtö-

ajatus. Näiden kiinnostuksen kohteiden yhteissummana syntyi ajatus ikääntyneiden

monikulttuurisesta ryhmästä, jossa suomalaiset senioreiden ja ikääntyneiden maahan-

muuttajien sosiaalinen kanssakäyminen voitaisiin mahdollistaa. Oma ajatuksemme oli,

että kanssakäyminen voisi johtaa ikääntyneiden maahanmuuttajien ja suomalaisten

senioreiden vertaisuuden kokemuksiin, koska esimerkiksi iän mukanaan tuomat toi-

mintakyvyn muutokset ovat kulttuurista riippumattomia. Toiminnan kohderyhmäksi

valikoituivat siis suomalaiset ja maahanmuuttajaseniorit. Ikääntyneisiin maahanmuut-

tajiin kuuluvat sekä paluumuuttajat että pakolaistaustaiset maahanmuuttajat. Kohde-

ryhmä ja toisaalta oma kiinnostuksemme vaikutti myös ajatukseen luovien menetel-

mien hyödyntämisestä toiminnassa.

Marras- joulukuun vaihteessa 2005 lähdimme kartoittamaan, onko Jyväskylässä sillä

hetkellä käynnissä tai aikaisemmin toteutettu tämänkaltaista toimintaa. Olimme tällöin

yhteydessä Jyväskylän kaupungin maahanmuuttajapalveluihin, Vapaaehtoistoiminnan
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keskus Vapariin, Jyväskylän kaupunkiseurakunnan Lähimmäisen kammariin sekä

maahanmuuttajadiakoniin. Lähetimme myös sähköpostin Keski-Suomen Yhteisöjen

Tuen NetWorkShop –projektin työntekijöille, jotka olivat aikaisemmin toteuttaneet

ikääntyneille maahanmuuttajille koordinoitua toimintaa Jyväskylässä. Projekti oli kui-

tenkin jo päättynyt, emmekä saaneet projektityöntekijöihin yhteyttä toiminnan kartoi-

tusvaiheessa.

Taustaselvityksen jälkeen tulimme siihen tulokseen, että ainoa mahdollisuus tämän-

kaltaisen toiminnan järjestämiseen on kerätä itse monikulttuurinen senioriryhmä ja

koordinoida kyseinen toiminta. Päädyimme neljään toimeksiantajaan, ja tammikuussa

2006 kirjoitimme toimeksiantosopimukset Jyväskylän kaupungin Maahanmuuttaja-

palveluiden, Vapaaehtoistoiminnan keskus VaParin, Kaupunkiseurakunnan maahan-

muuttajien diakoniatyön ja Huhtasuon päiväkeskuksen yhteyshenkilöiden kanssa.

Alustavasti suunnittelimme yhteistä palaveria järjestettäväksi tammikuulle 2006, mut-

ta tapaamisen peruuntumisen vuoksi tapasimme kaikkia toimeksiantajiemme edustajia

erikseen. Näissä tapaamisissa kartoitimme myös toimeksiantajiemme näkemyksiä ja

ajatuksia siitä, mitä tarpeenmukainen kerhotoiminta sisältäisi. Seuraavassa kappalees-

sa luetellaan yhteistyötahojemme toimenkuvat palveluiden tuottamisessa Jyväskyläs-

sä, sekä mitkä olivat toimeksiantajiemme vastuualueet projektissamme:

1. Jyväskylän kaupungin maahanmuuttajapalvelut on vastuussa kaupungin maa-

hanmuuttajien vastaanottojärjestelyistä, kotoutumispalvelujen järjestämisestä,

sosiaalityöstä, sekä koulutuksen, konsultaation ja tiedotuksen järjestämisessä

Jyväskylässä. (Maahanmuuttajat 2006.) Maahanmuuttajapalveluiden edustaja

sitoutui projektissamme auttamaan maahanmuuttaja-asiakkaiden tavoittami-

sessa toiminnasta tiedottamisen kautta.

2. Vapaaehtoistoiminnan keskus VaParin tehtävänä on tarjota ennaltaehkäiseviä

vapaaehtoistyöhön perustuvia palveluja, jossa tuetaan apua tarvitsevia ja edis-

tetään yhteisvastuuta ihmisten ja yhteisöjen kesken. (Vapaaehtoistoiminnan

keskus VaPari ja Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osasto 2006.) VaParin

yhteyshenkilö sitoutui projektissamme etsimään ikääntynyttä vapaaehtoista

ryhmämme tueksi.

3. Jyväskylän kaupunkiseurakunnan maahanmuuttaja diakonityö on vastuussa

kaupunkiseurakunnan maahanmuuttajatyöstä ja palveluista. (Diakonia 2006.)



26

Seurakunnan edustaja sitoutui projektissamme auttamaan projektin materiaa-

likuluissa.

4. Huhtasuon päiväkeskuksen tehtävänä on tarjota ikääntyneille päivätoimintaa ja

palveluohjausta Jyväskylän kaupungin sosiaali-, ja terveyspalvelujen alaisuu-

dessa. (Päiväkeskukset 2006.) Päiväkeskuksen edustaja sitoutui antamaan

meille päiväkeskustilat käyttöön toimintaamme varten.

Toiminnalle sopivimman kaupunginosan valintaan vaikutti keskeisesti Maahanmuut-

tajapalveluiden työntekijöiden näkemys siitä, millä alueella on eniten ikääntyviä maa-

hanmuuttajia. Huhtasuon alueen valintaa vahvisti myös tilojen saatavuus. Huhtasuon

päiväkeskus oli vakaumuksellisesti sitoutumaton paikka. Lisäksi se oli jo tuttu monille

suomalaisille ikääntyneille kohtaamispaikkana. Päiväkeskuksen tilat antoivat hyvän

mahdollisuuden yhteisen toiminnan järjestämiselle viihtyvyytensä ja ryhmätoiminnal-

le suunnitellun tilanratkaisunsa kannalta. Huhtasuolla on päiväkeskuksen lisäksi myös

seurakunnan tiloja, joita pystyimme sopimuksen mukaan hyödyntämään. Sopimusten

allekirjoittamisen jälkeen aloitimme kerhon toiminnasta tiedottamisen sekä itsenäisesti

että yhteistyössä toimeksiantajiemme kanssa. Ennen toiminnan alkamista saimme Pa-

lapeli-projektin projektipäällikön kautta tiedon alkavasta Virma-projektista. Projektin

työntekijät olivat aikaisemmin olleet toteuttamassa Keski-Suomen Yhteisöjen Tuen

NetWorkShop –projektia. Saimme tietää, että projektityötekijät olivat aloittamassa

uutta Virma nimistä projektia, jonka tavoitteena on:

1. Ikääntyneiden maahanmuuttajien mielekkään elämän verkoston kehittäminen.

2. Suomen arkikielen kehittäminen ja opettaminen toiminnan avulla työtuvissa.

3. Asiakkaiden oman osaamisen hyödyntäminen.

4. Asiakkaiden mielekkään elämän verkoston laajentaminen viranomaisten, ystävien,

asukasyhdistysten, mamu- yhdistysten sekä muiden järjestöjen avulla

5. Kehittää maahanmuuttajien vapaaehtoisvoimavaroja ja mentor -/ tutor toiminta-

muotoa Jyväskylän ja maalaiskunnan asukkaiden kanssa.

(Virma –projekti 2006.)

Virma-projektin kohderyhmänä ovat ikääntyneet maahanmuuttajat ja suomalaiset.

Projektin yksi toiminta-alueista on Jyväskylän Huhtasuo, joka oli myös meidän pro-

jektimme toiminta-alue. Sovimme tapaamisen Virma- projektin työntekijöiden kanssa

ensimmäiselle kerhokerrallamme Huhtasuon päiväkeskuksella, ja osittain samankal-
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taisten tavoitteiden ja yhteisen kohderyhmän vuoksi päätimme alkaa yhteistyöhön

heidän kanssaan.

Kerhotoiminnan aloittamiseen liittyi monia etuja ja riskejä. Arvioimme toimintaan

liittyviä näkökulmia suunnitellessamme toimintaa ja käytimme siinä apuna SWOT-

analyysia (Liite 1) kartoittamaan toiminnan sisäisiä ja ulkoisia vahvuuksia, heikkouk-

sia, mahdollisuuksia sekä uhkia (Silferberg 2005, 15 - 16). Käytimme alkukartoituk-

seen SWOT- analyysia, koska se on arviointikeinona selkeä, ja sen avulla pystyimme

hahmottamaan toimintaan liittyvät suuret kokonaisuudet. Lähtökohtaisesti pidimme

vahvuutena yhteiskumppaneiden ammattitaitoa sekä Huhtasuon päiväkeskuksen tilo-

jen sopivuutta kerhotoiminnan järjestämiselle. Vahvuudeksi arvioimme myös oman

motivaatiotasomme aiheen tutkimiseen ja sen, että meillä oli mahdollisuus keskittyä

toimintaan kokonaisvaltaisesti, koska se kuului koulutusohjelmamme opintoihin.

Myös opinnäytetyötämme ohjaavan opettajan tuki toiminnan järjestämisessä arvioitiin

vahvuudeksi. Toimintaan liittyvät mahdollisuudet arvioimme liittyvän uuden toimin-

nan luomiseen, sekä siihen, että yhteistyökumppanit saivat mahdollisuuden tiedostaa

toiminnan merkitykset ja kehityshaasteet. Näimme mahdollisuutena myös asiakkaiden

voimavarojen esiintulon järjestetyn toiminnan kautta. Toimintaan liittyvät heikkoudet

arvioimme liittyvän asiakkaiden toimintaan sitouttamiseen, aihealueemme rajaami-

seen, tiedonkulun toimimiseen sekä omiin valmiuksiimme lähteä kehittämään uutta

toimintaa. Myös yhteistyökumppaneiden kiireinen työaikataulu laskettiin lähtökohtai-

sesti toiminnan heikkoudeksi. Toimintaan liittyvät uhat arvioimme liittyvät asiakkai-

den löytymiseen, ryhmätoiminnan jatkumiseen työmme toiminnallisen osuuden pää-

tyttyä ja siihen onko, aihealueesta tarpeeksi teoreettista tietoa. Arvoimme myös kah-

deksan kerhokerran ja asiakkaiden kielierojen olevan uhka asiakkaiden ryhmäytymi-

sen onnistumiselle.
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3.2 Toiminnan tarkoitus ja tavoitteet

Työmme aiheen rajaamiseksi sekä toiminnan koordinoimisen helpottamiseksi ra-

jasimme työmme tarkoituksen ja tavoitteet. Tavoitteenamme oli:

1. Mahdollistaa suomalaisten ja maahanmuuttajasenioreiden sosiaalinen vuoro-

vaikutus ryhmätoiminnan avulla.

2. Selvittää, mitä suomalaisten ja maahanmuuttajasenioreiden kohtaaminen mer-

kitsee heille itselleen.

3. Kokeilla, kehittää ja arvioida ikääntyneiden monikulttuuriseen ryhmään sopi-

via työmenetelmiä.

Projektimme esisijainen tavoite oli järjestää suomalaisille senioreille ja ikääntyneille

maahanmuuttajille tilaisuus sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Tarkoituksenamme oli

myös tutkia sitä, kuinka merkitykselliseksi seniorit kokevat ryhmätoiminnan ja kuinka

kulttuurinen tausta on rikastuttamassa ja rajaamassa kohtaamiseen liittyvää erillisyy-

den ja yhteisöllisyyden tunnetta. Tavoitteemme oli myös kehittää uudenlaista toimin-

taa ja kokeilla ja arvioida siihen sopivia työmenetelmiä, joita eri tahojen ammattilaiset

havahtuisivat käyttämään omassa työssään. Monikulttuurisen ryhmätoiminnan idean

eteenpäin viemisen oli tarkoitus palvella erityisesti päiväkeskuksia sekä muita ikään-

tyneiden kanssa työskenteleviä tahoja, kuten seurakuntaa.

Tavoitteidemme taustalla vaikuttivat omat näkemyksemme päivätoiminnan haasteista

ja niihin liittyvistä kehitystarpeista, joihin liittyivät läheisesti teoriassa läpikäymämme

asiakaslähtöisyys ja monikulttuurinen konteksti sekä vanhuskäsityksen muuttuminen

kolmannen ja neljännen iän käsitteiksi. Ajatuksemme oli, että toimintamme palvelisi

erityisesti kolmannen iän asiakaskuntaa, ja näin ollen toiminnan luonne olisi ennalta-

ehkäisevässä työssä.
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3.3 Toiminnan resurssit

Lähdimme suunnittelemaan ikääntyneiden monikulttuurista kerhoa tiedostaen omat

ajalliset resurssimme. Alusta lähtien oli selvää, että toteuttaisimme projektin mahdol-

lisimman itsenäisesti, ja toimeksiantajien resurssit liittyisivät lähinnä tilojen järjestä-

miseen, materiaalien hankkimiseen sekä tarvittaessa tukeen ja käytännön neuvoihin.

Omat opinnäytetyön toteutukseen varatut resurssit pitivät sisällään suurimman osan

kerhotoiminnan tiedottamisesta, yhteistyön toimeksiantajien kanssa, kerhotoiminnan

suunnittelun ja ohjauksen, palautteen keräämisen arviointia varten sekä raportoinnin.

Sovimme että lähdemme tekemään yhteistyötä Virma- projektin kanssa opinnäyte-

työmme toiminnallisen toteutuksen ajaksi, jonka jälkeen Virma-projekti jatkaa moni-

kulttuurista toimintaa osana omaa toimintaansa. Virma-projektin yhteistyötä puolsivat

myös resurssikysymykset. Projektityöntekijöiden avulla oli mahdollista saada ikään-

tyneitä maahanmuuttajia mukaan toimintaan, koska projektin työntekijöillä itsellään-

kin on maahanmuuttajataustat. Lisäksi Virma-projekti mahdollisti myös joitakin mate-

riaalihankintoja. Toisen Virma-projektin työntekijän äidinkieli oli venäjä, joten hän

pystyi tarvittaessa toimimaan tulkkina paluumuuttajille.

Koska kerho kokoontui vasta iltapäivällä, oli koko päiväkeskus käytössämme suu-

rimman osan kerhoajasta. Käytännössä tarvitsimme keittiön ja päiväsalin tiloja. Käyt-

tämiemme käsityö- ja askartelumateriaalien määrä oli loppujen lopuksi melko pieni, ja

niiden hankinta onnistui yhteistyötahojemme avulla. Saimme myös lainata välineitä

koulumme taideluokasta sekä yhdeltä ryhmäläiseltä. Kahvi- ja teetarjoilut kustansim-

me itse, koska katsoimme, että se oli hyvin pieni menoerä. Erillistä rahoitusta ei toi-

minnallamme ollut.

Varsinainen käytännön toteutus, toiminnasta tiedottaminen, kerhojen kokoontuminen

ja loppuhaastattelut ajoittuivat keväälle 2006 helmikuun lopusta kesäkuun alkuun.

Kerhot kokoontuivat maaliskuun alusta toukokuun puoleenväliin kerran viikossa yh-

teensä kymmenen kertaa. Kerho alkoi keskiviikkoisin kello 14.30 ja kesti noin puoli-

toista tuntia. Jokaisen kokoontumisen jälkeen arvioimme yhdessä toiminnan onnistu-

mista, kirjoitimme oppimispäiväkirjaa ja valmistelimme seuraavan kerhokerran. Tar-
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vittaessa neuvottelimme käytännön toteutuksesta myös Virma-projektin työntekijöi-

den kanssa. Ryhmäläisten haastattelut, toimeksiantajien ja Virma-projektin kanssa

pidetyt loppupalaverit ajoittuivat toukokuun puolesta välistä toukokuun loppuun. Pro-

jektin raportin kirjoitus, eli opinnäytetyön toiminnallisen osuuden dokumentointi ja

taustateorian kirjoitus toteutettiin suurimmaksi osaksi kesäkuun ja syyskuun välisenä

aikana.

3.4 Toiminnan eteneminen

3.4.1 Toiminnasta tiedottaminen

Tammi-helmikuussa 2006 toimitimme toimeksiantajillemme ikääntyneiden monikult-

tuurisesta kerhosta tekemämme esitteen (liite 2). Aktiivinen kerhotoiminnasta tiedot-

taminen ajoittui helmikuun loppuun ja maaliskuun alkuun. Suomalaisten ikäihmisten

saamiseksi ryhmään kävimme kertomassa alkavasta toiminnasta Huhtasuon päiväkes-

kuksen asiakkaille. Ikääntyneitä maahanmuuttajia, erityisesti pakolaisia, oli vaikeampi

tavoittaa, koska heillä ei ole omaa kokoontumispaikkaa. Tästä syystä mainostimme

toimintaa Palapeli-projektin kursseilla opiskeleville maahanmuuttajille. Tavoitteena

oli, että opiskelijat olisivat kertoneet toiminnasta ikääntyneille sukulaisilleen ja ystä-

villeen. Lisäksi vierailimme Huhtasuon kirkolla paluumuuttajien ryhmässä ja ker-

roimme monikulttuurisesta kerhosta.

Ikääntyvien maahanmuuttajien tavoittamiseksi kävimme myös kertomassa opinnäyte-

työstämme Huhtasuon sosiaaliaseman palveluohjaajalle, jonka asiakkaisiin kuuluu

paljon eri-ikäisiä maahanmuuttajia. Sekä suomalaisia ikäihmisiä että ikääntyneitä

maahanmuuttajia ajatellen jätimme mainoksia Huhtasuon alueella päiväkeskuksen

lisäksi Huhtasuon Kylätoimistolle, Kirpputorille, Terveysasemalle ja Spar-

myymälään. Ensimmäisen kerhokerran jälkeen lähetimme mainoksemme vielä sähkö-

postilla Huhtasuon alueen kotihoidon avopalveluohjaajalle, joka välitti tiedon kotisai-

raanhoitoon ja kotipalveluun.

Tiedottaessamme alkavasta toiminnasta Huhtasuon päiväkeskuksella tapasimme vain

osan päiväkeskuskävijöistä. Tästä syystä päiväkeskuksen työntekijät lupautuivat esit-
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telemään kerhon mainosta esimerkiksi viikoittaisen jumpan yhteydessä, johon osallis-

tuvat eivät välttämättä käy päiväkeskuksella joka päivä.

Maahanmuuttajapalveluiden yhteyshenkilömme puolestaan oli luvannut ottaa yhteyttä

Huhtasuolla asuviin ikääntyneisiin maahanmuuttajiin, jotka olivat sillä hetkellä Maa-

hanmuuttajapalveluiden asiakkaana. Heitä ei loppujen lopuksi juurikaan ollut, koska

osa oli muuttanut pois alueelta. Vaparin kautta saimme kerhoomme vapaaehtoistoi-

minnassa mukana olleen eläkeläisen.

Nimi ”Ikääntyneiden monikulttuurinen kerho” tuli tekemämme mainoksen kautta.

Tavoitteena oli tehdä mainos, joka kertoisi lyhyesti mistä on kysymys. Nimi oli par-

haiten toimintaa kuvaava, ja tästä syystä myös termi ”kerho” jäi elämään. Tavoit-

teenamme oli miettiä yhdessä ryhmäläisten kanssa kerholle sopivampi nimi ensim-

mäisellä kokoontumiskerralla, joka olisi vahvistanut yhteenkuulumisen tunnetta (Ks.

Pulkkinen 2003, 158). Paikalla oli tuolloin kuitenkin vain yksi suomalainen, joten

nimeksi jäi mainoksessa käyttämämme Monikulttuurinen kerho.

3.4.2 Toiminnan toteuttaminen

Jo suunnitteluvaiheessa meillä oli ajatus, että toiminnan pitäisi olla sellaista, johon

kaikki pystyvät osallistumaan. Suomen kielen taito ei voinut olla esteenä. Tästä johtu-

en oli luontevaa, että toiminta painottui käsillä tekemiseen ja muuhun luovaan toimin-

taan (ks. s. 21). Pohdimme etukäteen joitakin mahdollisia menetelmiä, kuten erilaisten

korttien tai esineiden käyttöä tutustumisvaiheessa, monotypiamaalausta, huovutusta ja

musiikkia. Tavoitteena oli mahdollisimman asiakaslähtöinen toiminta, jonka tarkoi-

tuksena oli saada asiakkaiden vahvuudet ja osaamisalueet mahdollisimman hyvin

esiin. Aikaisempi kokemuksemme muun muassa vanhustyön harjoittelun kautta oli

luonut mielikuvan, että asiakkailla on paljon voimavaroja, joita ei ehkä aina osata

hyödyntää. Tavoitteena oli, että he voisivat jakaa osaamistaan opettamalla muita ja

samalla saada vahvistusta omien taitojen merkityksestä. (Ks. Weckroth 1999, 31 –

39.)

Pyrimme toteuttamaan toiminnassa sitä luovuuden periaatetta, että toiminnalla ei olisi

etukäteen asetettuja tiukkoja rajoja tai tuloshakuisuutta (Keränen ym. 2001, 105). Oh-

jaajina pyrimme olemaan hieman sivuroolissa, jotta huomio olisi ryhmäläisissä ja itse
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toiminnassa. Tarkoituksemme oli lähinnä toimia toiminnan mahdollistajina ja tarvitta-

essa tukea ja kannustaa ryhmäläisiä (Hintsala 1997, 27 - 28).

Osallistujat

Ryhmän osallistujien määrä vaihteli yhdestä kuuteen. Ensimmäisellä ja kahdeksannel-

la kerralla paikalla oli vain yksi suomalainen. Neljännellä kerralla paikalla oli 2 suo-

malaista. Muilla kerroilla mukana oli yksi tai kaksi maahanmuuttajaa ja yhdestä nel-

jään suomalaista. Vakituisempia ryhmäläisiä oli neljä, joista yksi oli maahanmuuttaja.

Loppuajasta mukaan tuli myös maahanmuuttaja ja suomalainen, jotka olisivat luulta-

vasti tulleet mukaan jo aikaisemmin, jos he olisivat tienneet toiminnasta. Ryhmään

osallistujat olivat pääasiassa naisia yhtä miestä lukuun ottamatta, joka oli mukana

kolmella kerralla.

Osallistujien vaihtuvuus vaikutti myös toiminnan suunnitteluun siten, että kaikki eivät

olleet mukana päättämässä seuraavien kertojen teemoista. Ryhmän ikäjakauma oli

myös suuri, noin viidenkymmenen ja kahdeksankymmenen ikävuoden välillä, mikä

toi oman haasteensa toiminnan suunnitteluun. Esimerkiksi muualla kuin päiväkeskuk-

sen tiloissa toteutettu kokoontuminen karsi osallistujia ehkä terveydellisistä syistä

johtuen. Osa ryhmäläisistä oli omatoimisia ja aktiivisia eläkeläisiä, osa oli jo avohuol-

lon palveluiden piirissä. Tässä yhteydessä olikin nähtävissä aikaisemmin esiin nosta-

mamme kolmannen ja neljännen iän erot ja niiden mukanaan tuomat asiakaslähtöisyy-

den haasteet.

Ryhmässä oli kaksi osallistujaa, jotka olivat olleet mukana vapaaehtoistoiminnassa.

Heistä toinen oli vielä työikäinen. Heidän roolinsa ryhmäläisinä olikin merkittävä,

sillä heillä oli kokemusta erilaisten ihmisten, erityisesti ikääntyneiden, kohtaamisesta

(ks. s. 13). He olivat toimintaan positiivisesti suhtautuvia ja omalla esimerkillään roh-

kaisivat myös muita ryhmäläisiä.

Yhteisöllisyyden luominen

Tärkein keino yhteisöllisyyden luomiseen oli kerhon aloitus yhteisellä tee- ja kahvi-

hetkellä, jolla aloitimme lähes joka kerta. Samalla se toimi aloituksena, jonka aikana

oli mahdollisuus kuulumisten vaihtamiseen ja yleiseen keskusteluun (Esim. Airila

2002, 36). Ohjaajina huomasimme, että se oli rakentava ja hyvä idea, koska se selvästi

vapautti ilmapiiriä. Keskustelua syntyi helposti ilman erillistä ohjaajien tukea, kun
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joku ryhmäläisistä aloitti keskustelun. Toisaalta pyrimme ohjaajina saamaan keskuste-

luun mukaan kaikki tasapuolisesti. Kerhokerralla, jolla oli eniten osallistujia (kuusi),

pidimme aloitushetken yhteydessä erillisen tutustumiskierroksen, jossa jokaisella oli

mahdollisuus kertoa jotain itsestään. Muuten pyrimme mahdollisimman luonnollisiin

vuorovaikutustilanteisiin, jolloin jokaisella oli mahdollisuus kertoa itsestään sen ver-

ran kuin halusi.

Perinteisesti erilaiset käsityöpiirit ovat toimineet yhteisöllisyyden luojina, kun yhtei-

nen kiinnostuksen kohde kerää harrastajia yhteen (Weckroth 1999, 37.) Useilla ryh-

määmme osallistuneilla oli jokin tietty käsityöharrastus, ja kiinnostus käsillä tekemi-

seen oli yhdistävä tekijä. Yhteisöllisyyttä pyrittiinkin luomaan toiminnan lomassa.

Korostimme sitä, että jokainen ryhmäläinen oli tervetullut mukaan vaikka ei haluaisi-

kaan joka kerralla osallistua toimintaan. Mahdollisuus oli aina olla toisten seurassa ja

katsella tai tehdä esimerkiksi omaa käsityötä. Tärkeä yhteisöllisyyden luomiskeino oli

myös yhdessä opettelu, mikä liittyi uusiin työmuotoihin, kuten nahkatöihin.

Kerhokertojen teemat

1. Tutustuminen, suunnittelu

Paikalla: suomalainen, ohjaajat ja Virma-projektin työntekijät

Ensimmäisen kerhokerran osallistujamäärään vaikutti olennaisesti naistenpäivä, joka

on paluumuuttajanaisille tärkeä suomalaisten äitienpäivään verrattava juhlapäivä.

Myös paikallisliikenteen lakko vaikutti siten, että yksi ryhmäläinen ei päässyt ensim-

mäisellä kerralla mukaan. Paikalla oli yksi suomalainen, joten keskityimme tapaami-

sessa keskustelemaan teen merkeissä lähinnä Monikulttuurisen kerhon tarkoituksesta

sekä Virma- projektin lähtökohdista. Ensimmäisen kerhokerran tulos oli siis yhteis-

työn sopiminen Virma- projektin kanssa ja toiminnan turvaaminen myös opinnäyte-

työmme puitteissa järjestetyn toiminnan jälkeen. Keskustelimme käsitöistä, ja paikalla

ollut ryhmäläinen näytti meille nypläystyötään. Tarkoituksena oli suunnitella ainakin

alustavaa runkoa kerhokerroille, mutta osallistujamäärän vähäisyyden vuoksi tämä jäi

toteutumatta. Sovimme vain seuraavan kerran teeman, joka tuli luontevasti ensimmäi-

sen ryhmäläisemme käsityötaidoista.
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2. Pitsinnypläys, tutustuminen

Paikalla: 2 suomalaista, maahanmuuttaja, ohjaajat ja Virma-projektin työntekijät

Toisen kerhokerran ohjelmassa oli käsitöiden esittelyä. Ensimmäisellä kerralla muka-

na olleen suomalaisen eläkeläisen kanssa oli sovittu, että hän tuo mukanaan pitsiny-

pläystöitään ja mahdollisesti opettaa muita kerholaisia. Kerhon aluksi joimme teetä ja

juttelimme yleisiä kuulumisia. Tämän jälkeen suomalainen eläkeläinen esitteli töitään

ja kertoi muille pitsinnypläyksen tekniikasta. Esittelyn lomassa kerholaisten välille

syntyi luontevaa keskustelua ja tutustumista. Kerhon päätyttyä kaksi kerholaisista läh-

tikin yhdessä keskustellen pois päiväkeskukselta.

Kerhokerran päätteeksi sovimme seuraavan kerran teeman. Jatkoimme ryhmäläisten

omista taidoista. Virma-projektin työntekijät tiesivät, että yksi ryhmäläisistä on taitava

käsitöissä, joita tehdään nahasta. Pyysimme ryhmäläistä esittelemään seuraavalla ker-

ralla töitään ja mahdollisesti myös opettamaan muita nahkatöiden tekemisessä.

Ohjaajina odotimme hieman jännityksellä mitä toinen kokoontuminen toisi tullessaan,

koska ryhmässä oli sen pienestä koosta huolimatta monikulttuurisuutta. Oli helpotta-

vaa huomata, kuinka käsitöiden kautta virisi keskustelua kuin itsestään. Konkreettinen

väline toimi hyvin vuorovaikutuksen mahdollistajana toisesta kerrasta lähtien. Kun

keskustelu oli käynnistynyt, siirtyi se luontevasti myös muihin aiheisiin, ja keskuste-

limme esimerkiksi teen ja kahvinjuonnin tottumuksista ja niihin liittyvistä tavoista.

3. Nahkatyöt

Paikalla: kaksi maahanmuuttajaa, neljä suomalaista, lehtitoimittaja, ohjaaja ja Virma-

projektin työntekijät

Edellisellä kerralla mukana ollut maahanmuuttaja on tehnyt ja myös opettanut nahka-

töitä, ja hän lupasi esitellä tuotoksiaan sekä ottaa mukaan välineitä ja materiaaleja,

jotta kaikki voivat itse kokeilla nahan työstämistä. Virma-projekti hankki lisäksi tar-

vittavia materiaaleja.
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Aloitimme kahvilla ja teellä, jonka aikana kävi vilkas keskustelu. Pöydän ääressä

teimme tutustumiskierroksen, jossa jokainen sai kertoa itsestään. Emme olleet aikai-

semmilla kerroilla tehneet varsinaista esittelykierrosta, koska osallistujia oli ollut vä-

hemmän ja tutustuminen oli ollut luontevaa ilman varsinaista esittelyäkin. Suurin osa

ajasta meni esittelykierrokseen, jonka jälkeen aikaa oli enää 15 minuuttia. Päätimme,

että kokeilemme nahkatöiden tekemistä toisella kerralla. Ehdimme kuitenkin katsella

nahkatöitä, ja ryhmäläinen kertoi miten niitä tehdään ja mitä kaikkea pienesineitä na-

hasta voi tehdä. Virma-projektin kutusuma lehden toimittaja otti valokuvia lehteen

edellisellä kerralla esitellystä nypläystyöstä, nahkatöistä ja ryhmäläisistä.

Toimittajan läsnäolo ja kuvaaminen korostivat käsitöiden merkitystä ja muutenkin

tekivät toiminnasta ehkä ”vakavasti otettavamman”. Vaikka varsinainen toiminta jäi

lyhyeksi, mahdollisti tee- ja kahvihetki ryhmäläisten välisen vuorovaikutuksen. Mie-

lestämme toisiin tutustuminen oli tässä vaiheessa tärkeää, ja yhdessä ison pöydän ää-

ressä vietetty hetki toimi erityisesti monikulttuurisen vuorovaikutuksen edistäjänä.

Nahkakäsitöihin liittyvän teeman jatkaminen olisi ollut luontevaa seuraavalla kerralla,

mutta taidon osaava ryhmäläinen ei päässyt seuraavalla kerralla mukaan. Tästä syystä

siirsimme nahkatyö-teeman jatkamisen kahden viikon päähän. Kyselimme muiden

ryhmäläisten käsityöharrastuksista, ja yksi suomalainen ryhmäläinen kertoi harrasta-

vansa virkkaamista ja lupasi ottaa seuraavalla kerralla tekemiään töitään mukaan.

4. Virkkaustyöt

Paikalla: 2 suomalaista ja ohjaajat

Olimme suunnitelleet kerhokerran alkuun luovaa, käsityöaiheista tutustumispiiriä.

Tarkoituksena olisi ollut löytää uusia kiinnostavia käsityömuotoja ja mahdollisesti

tutustua niihin myöhemmillä kerhokerroilla. Ohjelmassa oli myös yhden kerholaisen

virkkaustöiden esittely. Koska osallistujia oli vain kaksi ja toisen ryhmäläisen oli läh-

dettävä aikaisemmin, sovimme yhdessä, että pidämme hieman lyhyemmän kerran ja

keskitymme yhteiseen kahvihetkeen ja virkkaustöiden esittelyyn. Virkkaustöiden esit-

telijä oli kuitenkin positiivisesti motivoitunut esittelemään töitään. Osaamista vahvisti

vielä toisen ryhmäläisen ja ohjaajien kiinnostus ja ihastus taitavasti tehtyjä käsitöitä

kohtaan. Pienemmässä ryhmässä keskustelu siirtyi käsitöiden esittelyn jälkeen luonte-



36

vasti ryhmäläisten yhteiseen kotiseutuun. Vaikka ohjaajien rooli ei ole tuoda itseään

esiin (ks. s. 22), tällä kerralla oli kuitenkin luontevaa, että me olimme ohjaajina aktii-

visemmin keskustelussa mukana ja kerroimme muun muassa mistä olemme kotoisin.

5. Nahkatyöt

Paikalla: 2 maahanmuuttajaa, 3 suomalaista, ohjaajat ja Virma-projektin työntekijät,

Aloitimme kerhokerran juomalla kahvia ja teetä, ja projektityöntekijät näyttivät valo-

kuvia Virma-projektia edeltäneen NetWorkShop – projektin ajoilta. Keskustelimme

myös yleisesti esimerkiksi musiikista. Olimme kaksi viikkoa aikaisemmin sopineet

teemaksi nahkatöiden jatkamisen, koska edellisellä kerralla ei nahkatöiden ”opetta-

jamme” ollut paikalla. Edeltävällä kerralla ehdimme tutustumaan töihin, ja ryhmäläi-

nen esitteli nahkatöitä muille. Nyt jatkettiin siten, että jokainen sai tehdä itse nahkasta

esimerkiksi rintakorun, jonka kaikki tekivätkin kahta ryhmäläistä lukuun ottamatta.

Toinen heistä ei halunnut osallistua toimintaan, vaan teki omia käsitöitään. Toisella

ryhmäläisellä ei ollut silmälaseja mukana, joten työskentely ei onnistunut, vaan hän

katsoi muiden tekemistä. Projektityöntekijät olivat hankkineet tarvittavat materiaalit:

liimat, sakset, paperia, rintakorunsolkia. ”Opettajallamme” oli mukana eriväristä nah-

kaa joita saimme käyttää.

Toimintaan osallistujat olivat siitä hyvin innostuneita. ”Opettaja” sai antaa ohjeistusta

paljon, sillä nahan työstäminen oli kaikille uutta, eikä aivan helppoa. Vuorovaikutus

tuli lähinnä sitä kautta, että ryhmäläiset neuvoivat toinen toisiaan, ja yhdessä ihastel-

tiin toisten aikaansaannoksia. Lopuksi projektityöntekijät ottivat valokuvia aikaan-

saannoksistamme. Uskomme, että tämä lisäsi ryhmäläisten tekemän työn arvostuksen

kokemusta, samoin kuin aiemmin lehden toimittajankin ottamat kuvat.

Kun sovimme seuraavan kerran teemaa, ei kukaan ryhmäläisistä nostanut esiin omaa

harrastustaan, jonka ympärille teeman voisi mahdollisesti rakentaa. Ehdotimmekin

ohjaajina, että teemme ruukkuja servettitekniikalla. Kerhokerta oli pääsiäisviikolla,

joten ruukkujen maalaaminen oli kevääseen suuntaavaa tekemistä, vaikka teemamme

ei varsinaisesti ollut pääsiäinen. Materiaaleiltaan tämä oli erilaista verrattuna aikai-

sempiin teemoihin, ja työskentely oli mahdollista päiväkeskuksen tiloissa. Toiminnas-
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ta ylijääneet materiaalit olivat myös sellaisia, että niiden hankinnassa avustanut seura-

kunnan diakoniatyö pystyisi niitä myöhemmin käyttämään.

6. & 7. Ruukkujen maalaus ja servettitekniikka

6. kerta: Paikalla 1 suomalainen, ohjaajat ja Virma-projektin työntekijät

7. kerta: Paikalla 2 suomalaista, 1 maahanmuuttaja, ohjaajat ja Virma-projektin työn-

tekijät

Kuudennella kerhokerralla oli mukana vain yksi suomalainen, joka oli todella innos-

tunut ruukkujen maalaamisesta. Sovimmekin jatkavamme teemaa myös seuraavalla

kerralla, jotta muutkin ryhmäläiset saavat kokeilla tekniikkaa, ja materiaaleja oli varat-

tu kaikille. Kuudennella kerralla emme pitäneet varsinaista tee- kahvihetkeä, vaan

pidimme taukoa työskentelyn lomassa. Seitsemännellä kerralla puolestaan aloitimme

kerhon tuttuun tapaan yhteisellä tee- ja kahvihetkellä, jossa kuluikin jonkin verran

aikaa. Jotkut kerholaiset kokivat ruukunmaalauksen liian haasteellisena toimintana ja

näin ollen tahtoivat pelkästään seurata toimintaa. Annoimme tähän mahdollisuuden, ja

kerhokerrasta muotoutui mukava yhdessäolon hetki keskustelun, työskentelyn ja työn

katselun merkeissä. Työn lomassa vuorovaikutusta syntyi muun muassa ryhmäläisten

erityisruokavalioista ja säiden ennustamisesta. Työskentelyn sisältö ei siis rajannut

keskustelun sisältöjä. Samalla oli havaittavissa taustassakin mainitsemiamme vertai-

suuden kokemuksia.

Mahdollisuudesta ruuan laittoon ja leipomiseen olimme keskustelleet jo aikaisemmin,

mutta vasta nyt tilan varmistuttua sovimme seuraavasta kerrasta Huhtasuon kirkon

keittiöllä. Nahkatöiden yhteydessä olimme jutelleet, mitä voisi leipoa, ja vappu-teema,

erityisesti tippaleivät ja rosetit, oli ryhmäläisten toive. Juttelimme myös, että toiseksi

viimeisellä kerralla voisimme sään salliessa ulkoilla yhdessä ja viimeisellä kerralla

haastattelisimme ryhmäläisiä siitä, mitä mieltä he ovat olleet toiminnasta ja monikult-

tuurisesta kerhosta yleensä.
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8. Vappuaiheinen leivonta

Paikalla: suomalainen, ohjaajat ja Virma-projektin työntekijät

Kerhokerran aiheena oli vappuaiheinen leipominen ja ruuanlaitto, ja suunnitelmis-

samme oli valmistaa tippaleipiä, sämpylöitä ja salaattia. Paikaksi olimme sopineet

seurakunnan kanssa Huhtasuon kirkon keittiön, jonka puitteet olivat hyvät leipomisel-

le. Kerhon osallistujamäärä oli kuitenkin niin pieni, että päätimme vain tehdä tippalei-

piä ja lopuksi nauttia ne siman kanssa. Työskentelyn lomassa juttelimme vapusta sekä

juhlapäivistä Suomessa ja Venäjällä. Keskustelimme myös siitä, kuinka kerhon jatku-

vuus ja vahvistuminen voisi onnistua. Arvelimme, että suomalaisten ja maahanmuut-

tajien olisi helpompi osallistua kerhoon, jos kerhon vetäjissä olisi niin suomalais- kuin

maahanmuuttajataustaisiakin ohjaajia.

Kerhon alussa keittiölle tuli myös ryhmä maahanmuuttajanaisia, jotka olivat lopette-

lemassa kokoontumistaan seurakunnan tiloissa. He olivat kiinnostuneita tippaleipien

teosta ja simasta, mutta heillä ei ollut mahdollisuutta jäädä ryhmään ajankohdan vuok-

si. Tilanteesta näki kuitenkin, miten leipominen ja ruuanlaitto olisivat hyvää kulttuuri-

en välistä vuorovaikutusta edistävää toimintaa, jossa kieli ei olisi este.

9. Ulkoilu

Paikalla: 1 suomalainen, 1 maahanmuuttaja ja ohjaajat

Aiheeksi oli sovittu sään salliessa ulkoilu. Lopuksi ulkoilimme vajaan tunnin suoma-

laisen ryhmäläisen kanssa. Alussa joimme teetä, ja mukana oli suomalaisen lisäksi

myös maahanmuuttaja. Tilanne oli mukava, ja saimme paljon keskustelua aikaiseksi.

Tulkkasimme ryhmäläisille englanniksi ja suomeksi. Suomalainen osallistuja teki nyp-

läystyötään, ja maahanmuuttaja oli tästä hyvin kiinnostunut. Hän kertoi myös käsityö-

läisistä omassa kotimaastaan. Tilanteessa näkyi jälleen sopivan aiheen yhteydessä

mahdollisuus kulttuurien vertailuun ja oman maan tavoista kertomiseen. Vaikka varsi-

nainen ulkoilu ei toteutunutkaan isommalla ryhmällä, oli teehetki jälleen kerran onnis-

tunut ja osoitti merkityksensä.
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10. Loppuhaastattelut

Paikalla: 1 suomalainen, 1 maahanmuuttaja, ohjaajat ja Virma-projektin työntekijät

Viimeisellä kerralla toteutimme loppuhaastattelut. Haastattelimme molemmat yhden

ryhmäläisen ja joimme samalla teetä ja kahvia. Molempiin haastatteluihin meni noin

tunti. Haastatteluihin oli mahdollista käyttää reilusti aikaa, koska paikalla ei ollut use-

ampia ryhmäläisiä. Tarkoitus oli, että Virma-projektin työntekijät olisivat vetäneet

yhteislauluhetken niille ryhmäläisille, jotka eivät ole haastateltavina, mutta tähän ei

osallistujamäärän vuoksi ollut tarvetta. Otimme myöhemmin neljään useimmin paikal-

la olleeseen ryhmäläiseen yhteyttä ja sovimme heidän kanssaan ajankohdat, jolloin

teimme loput haastattelut.

4 ARVIOINTI

Koska kyseessä on toiminnallinen opinnäytetyö, on tutkimusmenetelmien määrittely

vaikeaa, eikä se ole tarpeellistakaan. Tutkimuskäytäntöjä käytetään toiminnallisessa

opinnäytetyössä väljemmin verrattuna varsinaisiin tutkimuksiin. Esimerkiksi aineiston

käsittelyä ja analysointia ei ole mahdollista tehdä yhtä tarkasti kuin tutkimuksellisissa

opinnäytetöissä. Tiedon laadun turvaamiseen pyritään perustason tutkimuskäytännöil-

lä. (Vilkka & Airaksinen 2003, 56 – 58, 63 - 64.)

4.1 Arviointikeinot

Arviointikeinoina käytimme Ikääntyneiden monikulttuuriseen kerhoon osallistuneiden

ryhmäläisten haastattelua, osallistuvaa havainnointia sekä yhteistyökumppaneiden

arvioita toiminnasta. Haastattelimme opinnäytetyömme toiminnallisen osuuden pää-

tyttyä kuutta kerhomme ryhmäläistä. Ohjaajina meillä oli mahdollisuus havainnoida

toimintaa, ja arvioimme sitä pitämällä ohjauspäiväkirjaa. Toimeksiantajiemme ja yh-

teistyökumppaniemme arvioita selvitimme avoimella haastattelulla, jotka nauhoitim-

me.



40

Osallistujien haastattelussa käytimme puolistrukturoitua teemahaastattelulomaketta

(Liite 3), jossa kysymykset ja niiden järjestys olivat kaikille samanlaiset, mutta haasta-

teltavat saivat vastata kysymyksiin vapaamuotoisesti (Eskola & Vastamäki 2001, 26).

Jaoimme lomakkeen kahteen osioon, joka sisälsi tiedottamisesta ja ennakkokäsityksis-

tä seitsemän kysymystä ja ryhmän toiminnasta kymmenen kysymystä. Yhteensä ky-

symyksiä oli siis seitsemäntoista. Omaa työskentelyämme varten merkitsimme haas-

tattelulomakkeisiin myös, oliko haastateltava suomalainen, maahanmuuttaja vai pa-

luumuuttaja. Tavoitteenamme oli saada mahdollisimman paljon ryhmäläisten näkö-

kulmaa toiminnan eri merkityksistä. Pyrimme laatimaan haastattelulomakkeen kysy-

mykset toiminnan tavoitteiden ja toteutumisen kautta. Kysymyksissä selvitimme

muun muassa vuorovaikutuksen ja monikulttuurisuuden kokemuksia sekä toimintaan

liittyviä mielipiteitä.

Kerroimme haastatteluiden alussa, että ryhmäläisten henkilöllisyydet eivät tule mis-

sään esiin. Pyrimme muutenkin eettisyyteen, josta yksi esimerkki oli se, että kirjoi-

timme ryhmäläisten vastaukset haastattelulomakkeille. Emme nauhoittaneet haastatte-

luita, koska ajattelimme, että osalle haastateltavista se olisi voinut olla outo, jopa hie-

man ahdistava tilanne. Tilanne olisi ehkä myös vaikuttanut vastauksiin. Haastatteluti-

lanteissa tuli myös paljon muuta keskustelua, joka ei liittynyt kysymyksiin. Näin ollen

nauhoitetun haastattelumateriaalin läpikäyminen olisi vienyt paljon enemmän aikaa.

Viimeisellä kokoontumiskerralla, joka oli varattu haastatteluiden tekemiseen, haastat-

telimme kahta ryhmäläistä. Paikkana olivat päiväkeskuksen tilat, joten haastatteluym-

päristö oli tuttu, rauhallinen ja tilava. Haastattelimme kumpikin yhden ryhmäläisen.

Loput neljä haastattelua sovimme kunkin ryhmäläisen kanssa erikseen. Kaksi haastat-

telua sovimme päiväkeskuksen tiloihin, koska se oli helppo paikka tavoittaa haastatel-

tavat. Nämä haastattelut toteutimme myös siten, että tilanteessa oli yksi ryhmäläinen

ja yksi ohjaaja. Vaikka jaoimme päiväkeskuksella toteutetut haastattelut, tapasimme

kuitenkin kumpikin kaikki haastateltavamme. Kaksi haastattelua sovimme päiväkes-

kuksen ulkopuolelle ja niissä olimme molemmat mukana. Toinen esitti kysymykset ja

toinen kirjoitti vastaukset lomakkeeseen. Aikaresurssit vaikuttivat haastatteluiden ja-

kautumiseen. Halusimme kuitenkin molemmat mahdollisuuden tavata ryhmäläiset

vielä viimeisen kerran ja näin päättää yhteistyön heidän kanssaan omalta osaltamme.
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Haastatteluiden jälkeen kokosimme kaikki vastaukset kysymysten alle, joista teimme

yhteenvedot. Joihinkin kysymyksiin vastaaminen oli osalle haastateltavista hieman

vaikeaa, ja osaan kysymyksistä asiakkaat vastasivat lyhyesti, mikä vaikutti vastausten

läpikäyntiin.

Osallistuvasta havainnoinnista puhutaan havainnoinnin ollessa luonnollista ja toi-

minnan ohessa tapahtuvaa. Havainnointi on hyvä keino tutkia esimerkiksi vuorovaiku-

tusta. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 202 – 203.) Kirjasimme havaintojamme

ohjauspäiväkirjaamme ja pohdimme ryhmän toimintaa myös jälkikäteen kokonaisuu-

tena. Pääpaino havainnoidessamme ryhmätilanteita oli ryhmäläisten keskinäinen vuo-

rovaikutus, monikulttuurisuuden vaikutus ja näkyminen sekä menetelmien toimivuus

ryhmässämme. Erityisesti pyrimme havainnoimaan suomalaisten ja maahanmuuttajien

välillä syntyvää vuorovaikutusta.

Päädyimme kirjoittamaan ohjauspäiväkirjaa vuorotellen kerhokertojen jälkeen. Kä-

vimme kuitenkin jokaisen kokoontumisen jälkeen yhdessä läpi keskeisimmät tilanteet

ja tunnelmat. Kokosimme päiväkirjamme yhteen, jolloin se toimi tärkeänä työvälinee-

nä kirjoittaessamme raporttia ja kootessamme arviointia. Vaikeinta ohjauspäiväkirjan

kirjoittamien oli niiden kahden kerran jälkeen, jolloin paikalla oli vain yksi suomalai-

nen. Tuolloin vuorovaikutus oli ohjaajien ja ryhmäläisen välillä. Havainnointia helpot-

ti kuitenkin se, että ryhmä oli pieni. Suuremman ryhmän havainnoiminen olisi ollut

huomattavasti haasteellisempaa.

Toimeksiantajien ja yhteistyökumppanien arvioinnit toiminnasta toteutimme lop-

pupalavereiden yhteydessä, jotka toteutimme avoimen haastattelun periaatetta sovelta-

en. Avoin haastattelu on hyvin lähellä keskustelua, ja esimerkiksi mielipiteiden selvit-

täminen tapahtuu mahdollisimman luonnollisesti keskustelun muodossa (Hirsjärvi ym.

2004, 198). Nauhoitimme kaikki loppupalaverit. Tarkoitus oli pitää toimeksiantajille

yksi yhteinen tapaaminen, jossa olisi ollut kaikki neljä yhteyshenkilöä läsnä. Tämä ei

kuitenkaan onnistunut, koska yhteistä ajankohtaa oli vaikea löytää. Pidimmekin toi-

meksiantajillemme kolme erillistä loppupalaveria: yhteisen Vaparin ja seurakunnan

yhteyshenkilöille, ja Huhtasuon päiväkeskuksen ja Maahanmuuttajapalveluiden yh-

teyshenkilöille omat tapaamiset. Lisäksi toteutimme vielä yhden avoimen haastattelun

Virma-projektin työntekijöiden kanssa. He pystyivät arvioimaan myös toiminnan on-

nistumista, koska olivat itsekin ryhmässä mukana. Arvioinnin yhteydessä käytämme
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Virma-projektin työtekijöistä nimeä yhteistyökumppanit ja muista yhteistyötahoista

puhumme toimeksiantajina.

Koska avoin haastattelu toimi samalla palaverina, jossa kerroimme toiminnan onnis-

tumisesta ja omista havainnoistamme, teimme palavereita varten asialistan (Liite 4).

Kävimme läpi toiminnasta tiedottamisen ja kerhon alkuvaiheen onnistumista sekä

varsinaisen toiminnan onnistumista. Lisäksi kerroimme kerhon osallistujien määrästä

ja ryhmän muodostumisesta. Kävimme läpi lyhyesti myös yhteistyötoimijoiden roolit

ja toiminnan jatkumisen Virma-projektissa sekä arvioimme oman raporttimme aika-

taulua. Toimeksiantajiemme oli vaikea arvioida itse toimintaa, koska he eivät siinä

olleet mukana. Saimme kuitenkin hyvää yleistä palautetta muun muassa kohderyh-

mästämme ja toiminnan tiedottamisesta. Palavereissa meni aikaa reilusta puolesta tun-

nista reiluun tuntiin riippuen siitä, kuinka monta yhteyshenkilöä oli paikalla.

4.2 Suomalaisten ja maahanmuuttajasenioreiden sosiaalisen vuoro-

vaikutuksen onnistuminen

Tavoitteenamme oli saada paikalle saman verran ikääntyneitä maahanmuuttajia ja

suomalaisia senioreita, jotta osallistujien määrä olisi ollut tasapainossa. Näin ollen

myös vuorovaikutustilanteilla olisi ollut mahdollisimman hyvä lähtökohta. Paikanva-

linnalla pyrimme mahdollistamaan ikääntyneiden maahanmuuttajien ja suomalaisten

kohtaamisen puolueettomalla maaperällä (Ks. s. 11).

Toiminnasta tiedottaminen ja ennakkokäsitykset

Osallistujat olivat kuulleet toiminnasta päiväkeskuksella ja seurakuntatalolla paluu-

muuttajien ryhmässä suoritetun mainostamisen kautta, Palapeliprojektista ja omalta

sosiaalityöntekijältä. Yksi suomalainen eläkeläinen sai tiedon Vaparin kautta. Toimin-

taan liittyvät odotukset olivat maahanmuuttajilla suomen kielellä keskusteluun ja

opiskeluun liittyviä sekä odotuksia uusien asioiden oppimiseen. Myös yksi suomalai-

nen oli odottanut joitain keskustelutilanteita. Yhden suomalaisen vastauksessa tuli

esiin ajankulu yksinäisyyteen ja uusien tuttujen saaminen. Kahden suomalaisen vasta-

usten mukaan heillä ei ollut suurempia odotuksia tai he eivät osanneet nimetä mitään

tiettyä ajatusta, mutta he molemmat olivat odottaneet enemmän ihmisiä, toinen erityi-

sesti maahanmuuttajia. Kaksi ryhmäläisistä vastasi, että tiedottamista toiminnasta olisi
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voinut olla enemmän, koska osallistujia oli vähän, eivätkä kaikki varmasti tienneet

toiminnasta.

Syyt, miksi ryhmäläiset olivat lähteneet toimintaan mukaan, olivat jokaisella hieman

erilaiset. Maahanmuuttajista toinen oli lähtenyt työntekijän kehotuksesta ja toinen

siksi, ettei halua istua yksin kotona vaan haluaa olla tekemisissä ihmisten kanssa.

Myös yksi suomalainen oli lähtenyt samasta syystä mukaan. Yksi suomalainen oli

sattumalta paikan päällä ryhmän alkaessa, toinen oli yleisesti kiinnostunut uusista asi-

oista ja opiskelijoiden toiminnasta. Yhdessä vastauksessa syyksi nousi se, että on ai-

kaa ja kiinnostus eri kulttuureita kohtaan sekä sosiaalisena ihmisenä halu olla erilais-

ten ihmisten kanssa tekemisissä.

Toinen maahanmuuttajista oli osallistunut aikaisemmin projekti- ja ryhmätoimintaan,

jossa oli sekä suomalaisia että paluumuuttajia. Toinen maahanmuuttaja puolestaan oli

osallistunut vain toimintaan, jossa oli maahanmuuttajia. Yksi suomalainen ei ollut

aikaisemmin osallistunut vastaavanlaiseen toimintaan. Kaksi suomalaista ei ollut osal-

listunut monikulttuuriseen kerhotoimintaan, mutta oli tavannut muuten maahanmuut-

tajia. Eräs suomalainen ryhmäläinen oli ollut kurssilla, jossa oli maahanmuuttaja, ja

sen lisäksi ollut muutenkin jonkin verran tekemisissä maahanmuuttajien kanssa.

Oman arviomme mukaan ryhmästä tiedottamisen olisi voinut aloittaa aikaisemmin.

Sopiva ajankohta olisi voinut olla esimerkiksi marraskuu 2005, jolloin olisimme itse

ehtineet tavata enemmän kohderyhmäämme, ja myös työntekijöillä olisi ollut enem-

män aikaa tiedottaa asiakkaitaan. Tiedottamisesta olisi voinut tehdä tarkemman suun-

nitelman, jonka mukaan eteneminen olisi helpottanut käytännön tiedottamista. Onnis-

tuimme kuitenkin tavoittamaan Huhtasuon alueen suomalaiset ja paluumuutta-

jaseniorit hyvin itse toteuttamamme tiedottamisen kautta, jossa tapasimme kohderyh-

mämme edustajia. Tästä huolimatta toimintaan mukaan lähteneiden määrä oli pieni.

Ennakko-odotuksemme oli, että päiväkeskuksen asiakkaista tulisi riittävä määrä osal-

listujia, koska asiakaskunta on laaja ja mukana on erikuntoisia asiakkaita. Tästä syystä

emme mainostaneet toimintaa suomalaisille Huhtasuon alueella enempää. Maahan-

muuttajien tavoittamisen haasteellisuuden tiedostimme etukäteen ja pyrimme tiedot-

tamaan sen mukaisesti. Tekemäämme tiedottamista tehokkaamman ”puskaradion”

toimimiseen olisi tarvittu huomattavasti enemmän aikaa.
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Itse tiedottamista olisi myös voinut rakentaa tarkemmaksi ja selkeämmäksi, jotta se

olisi voinut kertoa paremmin toiminnan tarkoituksesta. Informaatio kerhon sisällöstä

jäi melko vähäiseksi tiedottamisessa. Tämä johtui osittain myös siitä, ettemme halun-

neet rajata toimintaa liikaa etukäteen, jotta asiakaslähtöisyyden periaate olisi toteutu-

nut mahdollisimman hyvin. Asiakaslähtöisyyttä jo tiedottamisvaiheessa olisi lisännyt

myös se, jos esitteen olisi kääntänyt useammalle kielelle. Mahdollisesti se olisi tavoit-

tanut maahanmuuttajia paremmin. Mosaiikki-lehdessä tiedote oli suomeksi ja venä-

jäksi.

Toimeksiantajistamme päiväkeskuksen yhteyshenkilö oli tyytyväinen tiedottami-

seen. Hänen mielestään se oli ollut riittävää ja näkyvää, mutta asiakkaiden motivoimi-

nen uuteen toimintaan on haastavaa, ja tämän vuoksi juuri tiedottamiseen tulisi varata

paljon aikaa ennen toiminnan aloittamista. Muut toimeksiantajamme olivat sitä mieltä,

että tiedottaminen ei välttämättä ollut tarpeeksi kohdennettua maahanmuuttajaryhmil-

le. Mainostamista pidettiin ongelmallisena, koska maahanmuuttajat harvoin lähtevät

tämänkaltaiseen toimintaan mukaan ilman, että he ovat saaneet siihen erillistä henki-

lökohtaista kutsua. Tiedottamiseen olisi voinutkin käyttää hyväksi maahanmuutta-

jayhdistysten toimintaa. Maahanmuuttajat tarvitsevat tutut kasvot tiedottamisvaihees-

sa. He lähtevät helpommin toimintaan mukaan, jos tuttu työntekijä vakuuttaa heidät

siitä, että mainostettava toiminta on tärkeää ja hyödyllistä. Myös toimeksiantajien ar-

vioinnissa nousi esiin esitteen kieli. Esitteet oli laadittu suomenkielellä ja näin ollen

maahanmuuttajien kielitaito ei välttämättä riittänyt kirjoitetun kielen hallintaan. Maa-

hanmuuttajien kulttuurissa informaatio kulkee yleensä puskaradion kautta. Siksi tä-

mänkaltaisen kerhotoiminnan vakiinnuttaminen vie yleensä enemmän aikaa.

Osallistujien määrä, tarpeet ja aktiivisuus

Ryhmäläisille sosiaalinen vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa merkitsee yleisellä

tasolla paljon. Tämä tuli esiin jokaisen suomalaisen haastateltavan vastauksesta. Tar-

kemmin he kuvasivat kanssakäymisen merkityksiä siten, että saa kontaktia muihin,

keskusteleminen ja yhdessäolo ovat tärkeitä asioita ja kanssakäyminen merkitsee pal-

jon ystävyyttä. Maahanmuuttajat kokivat kanssakäymisen merkitykset toisten auttami-

sena ja uuden tiedon jakamisena sekä erilaisten ihmisten kanssa toimeen tulemisena

erilaisissa tilanteissa.
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Yleisellä tasolla yhteisöllisyys merkitsi ryhmäläisille samankaltaisia asioita kuin kans-

sakäyminenkin. Yhden maahanmuuttajan mukaan yhteisöllisyyden kautta voidaan

jakaa hyötyä ja tietoa. Toisen maahanmuuttajan mielestä ihmiset istuvat kotona katso-

en ikkunasta ja televisiota, jos ei voi osallistua yhteiseen toimintaan, eikä se ole hyvä

asia. Suomalaisten haastateltujen vastauksissa tuli esiin yhteisöllisyyden merkitys hy-

vinvoinnin perustana, kuulumisena useisiin järjestöihin ja yhteisöihin sekä mielekkyys

yhdessä toimimiseen. Näissä vastauksissa yhteisöllisyys koettiin siis sosiaaliseksi vuo-

rovaikutukseksi, yhteenkuuluvuudeksi sekä yhteisen päämäärän tavoittelemiseksi (Ks.

s. 17). Yhden suomalaisen vastauksessa tuli esiin myös yhteisen toiminnan kokeminen

vaikeana ja huonommuuden tunnetta lisäävänä. Yhdessä oleminen on helpompaa kuin

yhdessä tekeminen.

Omaa arviotamme ryhmäläisten sosiaalisen vuorovaikutuksen onnistumisesta vaike-

utti ryhmän koheesion puute. Osallistujien suhteen kahta samanlaista kokoontumisker-

taa ei ollut. Pienen ryhmän etu oli kuitenkin se, että vuorovaikutustilanteet olivat

luonnollisia ja kaikki ryhmäläiset saivat tasapuolisesti huomiota ohjaajilta ja muilta

ryhmäläisiltä (ks. s. 21). Ryhmäläisten kannalta oli harmillista, että joillakin kerroilla

oli vain yksi osallistuja. Ryhmäläisillä oli selkeästi tarve sosiaaliseen kanssakäymi-

seen. Tämän johtopäätöksen teimme havainnosta, että vaikka kaikki ryhmäläiset eivät

halunneet tai pystyneet osallistumaan toimintaan, he olivat kuitenkin mielellään läsnä

ja osallistuivat keskusteluun.

Ennakko-odotuksemme siitä, ketä toiminta mahdollisesti palvelisi eniten, muuttui

toiminnan myötä. Odotuksemme oli, että erityisesti maahanmuuttajat tarvitsevat mah-

dollisuuksia uusiin sosiaalisiin suhteisiin. Tämä käsitys vahvistui myös teorian myötä.

Toiminnassamme yksi suomalainen ryhmäläinen, jolla oli ilmeisesti vähiten sosiaali-

sia suhteita kerhon ulkopuolella, osallistui toimintaan eniten, ja näin ollen toiminta

antoi hänelle mahdollisuuden sosiaaliseen kanssakäymiseen. Muuten kerholaisten

aktiivisuus näkyi siten, että aktiivisilla osallistujilla oli myös muita menoja, mutta kun

he olivat ryhmässä, olivat he innostuneita osallistujia. Tärkeintä mielestämme oli, että

jokaisella oli mahdollisuus osallistua toimintaan omien resurssien mukaan.

Havaitsimme, että vapaaehtoistyötä pitkään tehneiden ryhmäläisten osallistuminen

vaikutti positiivisesti myös yhteisöllisyyteen. Esimerkillinen suhtautuminen toimin-

taan ja samalla myös muiden innostaminen puolsivat vapaaehtoistyöntekijöiden hyö-
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dyntämistä myös ryhmätoiminnassa. Vapaaehtoistoiminnan kantavana ajatuksena ole-

va yhteisen tekemisen malli siis toimi myös monikulttuurisessa ryhmätoiminnassa

 (Ks. s. 12).

Toimeksiantajistamme Vaparin ja seurakunnan edustajat ihmettelivät kerhon osallis-

tujamäärän pienuutta. Syitä pohdittaessa tuli esille muun muassa kysymys siitä, oliko

ryhmän kokoaminen ikääntyneiden oma tarve vai olivatko ikääntyneiden maahan-

muuttajien ja suomalaisten kanssa toimivat henkilöt vain päätelleet, että tällaista toi-

mintaa olisi hyvä olla olemassa. Toimeksiantajamme arvioivat, että aidosti toimintaan

sitoutuneita maahanmuuttajia on vaikea tavoittaa myös heidän työsektorillaan. Kerhon

kehittämisen kannalta nousikin esiin, että kerhotoimintaa voisi kehittää perhekeskei-

sempään suuntaan, jolloin maahanmuuttajien osallistumisaktiivisuus voisi myös nous-

ta. Perhekeskeisyys on valtti maahanmuuttajien ryhmätoiminnassa. Maahanmuuttajat

lähtevät helpommin toimintaan perheittäin kuin yksilöinä. Nuoremmat sukulaiset voi-

sivat samalla toimia tulkkeina, joka madaltaisi kommunikoinnin kieleen liittyvää kyn-

nystä (vrt. s. 11). Myös aidon auttamisen mahdollisuudet nuorten ja ikääntyneiden

välillä voitaisiin tällä tavoin mahdollistaa.

Myös Maahanmuuttajapalveluiden yhteyshenkilömme pohti, että maahanmuuttajat

tarvitsevat tuttua ja turvallista toimintaa eivätkä ehkä tarvitse uusia ystäviä tai tuttavia.

Energia on mennyt jo sopeutumisessa uuteen maahan, eikä uusille toimintamuodoille

välttämättä ole tilausta. Uusien suhteiden luominen vaatii myös suomalaisilta ikäihmi-

siltä fyysisiä ja henkisiä resursseja (Marin 2003, 85), joten urakka on maahanmuutta-

jilla vielä suurempi. Toimeksiantajamme mielestä maahanmuuttajat ovat iästä riippu-

matta haasteellisia asiakkaita uuden toiminnan järjestämisen kannalta ja kohderyh-

mämme oli erityisen haastava aktivoida. Tämän vuoksi on myös positiivista, että Vir-

ma-projekti oli toiminnallisen osuuden läheinen yhteistyökumppani asiakkaiden akti-

voimisen ja toiminnan jatkumisen kannalta. Maahanmuuttajatyö on Suomessa uusi

työmuoto, ja yhteistyökumppanimme kokee, että ikääntyvistä maahanmuuttajista on

vaikea saada konsultaatiota ja ammattitaitoista tietoa.

Päiväkeskuksen yhteyshenkilömme näkemys oli, että juuri ikääntyneet asiakkaat ovat

vaikeimmin motivoitavissa uuteen toimintaan. He kiinnostuvat ja innostuvat toimin-

nasta muita asiakasryhmiä hitaammin. Ikääntyneiden aktiivisuuden ennakoiminen on

myös vaikeaa. On vaikea ennustaa, millainen toiminta menestyy. Tämä ongelma kos-
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kettaa myös päiväkeskustoimintaa, vaikka yleensä vakiintuneet asiakkaat ovat jo vuo-

sien varrella tulleet työntekijöille tutuiksi. Yhteyshenkilömme mietti vielä monikult-

tuurisen kerhon kohdalla sitä, olisiko päiväkeskuksen työntekijöiden rooli voinut olla

aktiivisempi esimerkiksi niin, että he olisivat osallistuneet toimintaan päiväkeskuksen

asiakkaiden kanssa. Itse emme olleet tätä ajatelleet, eikä se luultavasti olisi ollut ryh-

män kokonaisuutta ajatellen tarpeen, mutta yleisesti se on hyvä idea.

Paikka ja aika

Ryhmäläiset olivat pääasiassa tyytyväisiä kerhon aikaan ja paikkaan. Paikkana päivä-

keskusta pidettiin hyvänä, koska siellä on tarvittavia työvälineitä. Kaksi ryhmäläistä

olisi pitänyt siitä, että kerho olisi alkanut aikaisemmin keväällä tai syksyllä. Syksyllä

talvi ja joulunalusaika olisivat antaneet omat mahdollisuutensa. Kerhon iltapäiväaika

koettiin lähes yksimielisesti hyväksi ratkaisuksi. Yhdessä vastauksessa tuli esiin, että

keskiviikko oli sopiva päivä, mutta kerho olisi voinut alkaa esimerkiksi tuntia aikai-

semmin.

Oma havaintomme oli, että Huhtasuo Jyväskylän kaupunginosana ei ollut ikäänty-

neiden maahanmuuttajien osalta paras mahdollinen, vaikka tavoitteemme oli viedä

toimintaa kohderyhmän omalle asuinalueelle. Mietimme olisiko Kuokkalan alueella

ollut helpompi tavoittaa erityisesti pakolaistaustaisia asiakkaita. Myös vuodenaikana

ollut kevät ei ollut asiakkaiden kannalta paras mahdollinen. Sitoutuminen kerhon toi-

mintaan ei ollut kovin aktiivista muun muassa pääsiäispyhien vuoksi. Kerhon toimin-

taan varattu iltapäiväaika oli myös ongelmallinen. Aloittaessamme toimintaa iltapäi-

vällä muuten aktiiviset päiväkeskusasiakkaat olivat viettäneet jo pitkän päivän päivä-

keskuksella, eikä lisäohjelma kohdannut heidän tarpeitaan. Huhtasuon päiväkeskus

paikkana oli kuitenkin hyvä. Se antoi hyvät ja vakaumuksellisesti neutraalit puitteet

tämänkaltaisen toiminnan järjestämiseen.

Ryhmäläisten vastaukset osoittivat, että heille aika ja paikka sopivat. Toisin sanoen

heille, jotka pääsivät paikalle, ajankohta ei ollut ongelma. Avoimeksi jääkin kysymys,

olisiko osallistujia ollut enemmän, jos kellonaika ja olisi ollut aikaisempi ja toiminta

ajoittunut syyskaudelle.

Myös yhteistyökumppanit olivat kanssamme samaa mieltä, että kerhon ajankohta oli

ongelmallinen. Iltapäiväaika on luonnollisesti huono senioreiden elämänrytmi huomi-
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oon ottaen. Päiväkeskuksen yhteistyökumppanimme kokemuksen mukaan iltapäiväai-

ka pienentää selvästi ikääntyneiden aktiivisuutta. Hänen mielestään kerho olisi voinut

olla suositumpi, jos toiminta oli pystytty toteuttamaan aikaisemmin osana päiväkes-

kuksen omaa toimintaa. Toisaalta tällöin kerhon sisältö ei olisi ollut selkeästi päivä-

keskuksesta erillinen. Yhteyshenkilömme oli myös sitä mieltä, että uuden aloittaminen

on yleensä helpompi ajoittaa syksyyn.

Virma-projektin työntekijät pohtivat ajankohdan lisäksi myös paikan merkitystä. Hyvä

idea voisi olla perhekahvila, jossa voisi olla kerran viikossa ikääntyneille varattu aika.

Kahvila olisi neutraalimpi ympäristö kuin esimerkiksi päiväkeskus tai kirkko, joita

kohtaan voi olla ennakkoluuloja. Paikkaa valittaessa on myös otettava kulttuurikysy-

mykset huomioon. Esimerkiksi jos tilassa on tarkoitus harrastaa liikuntaa, se ei voi

olla liian avara, eivätkä miehet ja naiset voi olla samassa ryhmässä. Haasteeksi koet-

tiin myös toiminnan kehittäminen sellaiseksi, että miehiä saataisiin mukaan.

Monikulttuurinen konteksti

Ryhmäläisten vastaukset monikulttuurisuuden kokemuksesta ryhmässämme olivat

suurimmaksi osaksi positiivisia. Yksi suomalainen ja yksi maahanmuuttaja eivät

osanneet vastata kysymykseen. Toisen maahanmuuttajan mielestä se on hyvä asia.

Yhden suomalaisen vastaajan mielestä maahanmuuttajat ovat iloisia, huumorintajui-

sia, avoimia ja värikkäämpiä kuin suomalaiset ja tuovat piristystä kerhoon. Toimeen

tulee, vaikkei osaisi kieltä. Myös toinen suomalainen ryhmäläinen koki monikulttuuri-

suuden positiivisena. Hänellä oli tunne, että maahanmuuttajat ovat sopeutuneet hyvin

ja heillä on myönteinen asenne sekä omaa että meidän kulttuuriamme kohtaan. Yksi

vastaajista oli sitä mieltä, että olisi parempi, jos paikalla olisi suomalaisia, koska maa-

hanmuuttajien kanssa puhuminen on vaikeaa kielitaidon vuoksi.

Monikulttuurisuus ei ollut ryhmäläisille uusi asia. Neljä kuudesta ryhmäläisestä vasta-

si tapaavansa eri kulttuuritaustoista tulevia ihmisiä myös muualla. Kohtaamispaikat

sijoittuivat Palapeli-projektiin, Kumppanuustalolle, Lähimmäisen kammarille ja erilai-

siin projekteihin. Osa suomalaisista oli törmännyt monikulttuurisuuteen myös omalla

asuinalueellaan. Yksi suomalainen vastasi tapaavansa muita kuin suomalaisia hyvin

vähän, ja toinen suomalainen kertoi tavanneensa eri kulttuuritaustoista tulevia ihmisiä

aikaisemmin erilaisessa elämäntilanteessa ja heistä on hyviä kokemuksia ja muistoja.

Kaksi haastateltavista oli osallistunut jossain muodossa monikulttuuriseen toimintaan
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aikaisemmin. Yleisesti monikulttuurisuusryhmä koettiin tarpeelliseksi. Yksi suoma-

lainen haastateltava oli sitä mieltä, että sekä suomalaiset että maahanmuuttajat voivat

hyötyä toiminnasta, mutta erityisesti maahanmuuttajat. Ihmisille joilla on tarvetta ja

aikaa, toiminnan avulla on mahdollisuus tutustua muihin kulttuureihin.

Oman arviomme mukaan monikulttuurinen konteksti ei noussut kerhon teemana kui-

tenkaan niin kantavaksi kuin ajattelimme. Havaintojemme mukaan monikulttuurisuu-

teen suhtauduttiin neutraalisti, eivätkä kulttuurierot tuottaneet vuorovaikutusongelmia.

Osittain tämä johtui ehkä siitä, että ryhmään osallistuneet maahanmuuttajat osasivat

hyvin suomea tai englantia, joten kieli ei noussut suureksi ongelmaksi. Vuorovaiku-

tukseen liittyvät kulttuurierot ovat ehkä asioita, jotka olisivat nousseet esiin vasta

myöhemmin. Lyhyessä ajassa ehditään vasta tutustumaan ja kohtaamisessa on mukana

tietty hienovaraisuus. Tämä näkyi kerhossamme siten, että asioista oltiin helposti sa-

maa mieltä, eikä eriäviä mielipiteitä juurikaan esitetty. Osittain tämä selittyy ehkä

myös ryhmän muotoutumisen vaiheilla, jotka eivät ryhmässä päässeet selvästi näky-

mään ryhmän kiinteyden puuttumisen vuoksi (Ks. esim. Himberg & Jauhiainen 2004).

Mahdollisuus eri kulttuuritaustoista tulevien ikäihmisten sosiaaliseen vuorovaikutuk-

seen onnistui mielestämme aikatauluun ja muihin resursseihin nähden melko hyvin.

Suomalaisten ja maahanmuuttajasenioreiden välistä vuorovaikutusta oli mahdollista

ohjaajina tukea ja toiminnallinen luonne edesauttoi kommunikointia. Monikulttuuri-

suutta toimintaan toivat myös omalla tavallaan suomalaiset ja maahanmuuttajataustai-

set kerhon ohjaajat.

Yleistä arviota

Oman arviomme mukaan monikulttuurisen kerhon aloittaminen oli kaiken kaikkiaan

erinomainen kokeilu sille, onko tämänkaltaiselle ryhmätoiminnalle tilausta. Toimin-

nan kautta oli mahdollista selvittää mitkä asiat toiminnassa olivat ryhmäläisille merki-

tyksellisiä. Pystyimme myös kartoittamaan asiakkaiden toiveita tulevaa toimintaa var-

ten. Kun Virma-projekti jatkaa toimintaa saumattomasti, on ryhmäämme osallistuneil-

la mahdollisuus jatkaa osallistumistaan monikulttuuriseen toimintaan. Kerhotoimin-

nan jatkuminen täytti jo itsessään omat odotuksemme uuden toimintatavan kehittämi-

sestä. Sitä, kuinka laajasti toiminta tulevaisuudessa tavoittaa ikääntyneiden maahan-

muuttajien lisäksi myös suomalaiset, ei voi kuitenkaan ennustaa.
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Myös toimeksiantajistamme päiväkeskuksen edustaja koki, että tämänkaltaisen toi-

minnan järjestäminen on äärimmäisen hyvä idea. Neljän ohjaajan, kahden suomalais-

taustaisen ja kahden maahanmuuttajataustaisen, sekä yleisesti monikulttuurisuuden

hän koki hyväksi kokeilumalliksi tällaisen kerhon järjestämisessä. Tyytyväisyyttä

muissa toimeksiantajissa herätti se, että Keski-Suomen yhteisöjen tuki ry:n Virma-

projekti jatkaa kerhon toimintaa ilman katkosta. Osa yhteistyökumppaneista kuitenkin

koki, että Virma-projektin aikainen mukaantulo häiritsi jossain määrin kerhon toimin-

nan selkiytymistä ja opinnäytetyömme edistymistä. Heidän ajatuksensa oli, että pro-

jekti olisi voinut tulla mukaan vasta loppuvaiheessa.

Sekä oman arviomme että Virma-projektin työntekijöiden arvion mukaan tämän tyyli-

sen toiminnan aloittaminen ja kehittäminen on haasteellista, koska toiminta vaatisi

laajaa yhteistyötä sekä julkisen että kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Yhteistyö

ei aina kuitenkaan ole helppoa tiedon ja ajanpuutteen vuoksi. Myös suoranaisia en-

nakkoluuloja voi esiintyä.

4.3 Työmenetelmien toimivuus ja kehittämisideat

Ryhmäläiset kokivat, että heillä on ollut mahdollisuuksia vaikuttaa kerhon toimin-

taan. Yksi vastaajista koki vaikuttamisen joissakin tilanteissa vaikeana, koska hänellä

ei ollut tarpeeksi tietoa projektiin liittyvistä resursseista ja toimintamahdollisuuksista.

Yksi ryhmäläinen ei osannut sanoa asiasta mitään. Toinen ryhmäläinen ei itse ollut

vaikuttanut kerhon toimintaan, mutta arveli, että muut ryhmäläiset olivat voineet vai-

kutta.

Ryhmäläiset pitivät toiminnassa erityisesti yhdessäolosta, keskustelusta ja yhdessä

tekemisestä. Myös uuden näkeminen ja oppiminen nousivat esiin yhdestä vastaukses-

ta. Suomalainen ryhmäläinen piti erityisesti siitä, että ihmisten erikoislahjakkuudet ja

osaaminen tulevat esille ja käyttöön. Yhdessä vastauksessa teemoista nousivat erityi-

sesti esiin ruukkujen maalaaminen ja nahkatyöt, ja myös ruuanlaitto olisi kiinnostanut,

jos olisi päässyt paikalle.

Ryhmäläiset olisivat halunneet lisää toimintaa, jossa lahjakkuudet ja uuden opettelu

tulevat esille. Juttelua ja tutustumista toivottiin lisää. Parempaa orientoitumista itse
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kerhon toiminnalliseen osuuteen toivottiin lisää yhdessä vastauksessa. Toiminnan ke-

hittämisestä kysyttäessä nousi esiin myös ryhmässä olevien suomenkielisten merkitys,

jotta kieltä voi opetella. Maahanmuuttajataustaiset eläkeläiset eivät ole suomen kielen

kurssilla. Yksi vastaajista olisi halunnut lisää tietoa suomalaisten tavoista ja ajatuksis-

ta erityisesti puutarhanhoidosta. Konkreettisia ehdotuksia toimintaan olivat musiikki,

valokuvien katselu, seurapelit ja matkustelu. Yksi haastateltava nosti kehittämisideak-

si nuorten osallistumisen toimintaan ja yhteistyön tekemisen esimerkiksi seurakunnan

kanssa. Toiminnan taustassa läpi käymämme sosiaalisen vuorovaikutuksen, yhteisölli-

syyden ja kotoutumisen tukemisen merkitykset yhdistettynä toiminnallisuuteen olivat

ryhmäläisten vastauksissa nähtävissä.

Oman arviomme mukaan toiminnassa parasta olivat teemat, joissa ryhmäläisten tai-

dot tulivat esiin. Se oli lähtötavoitteemme jota halusimme erityisesti kokeilla, ja tämän

ryhmän kanssa se myös toimi. Suunnitteluvaiheessa on kuitenkin otettava huomioon,

että osallistujavetoisia teemoja ei riitä jokaiselle kerralle ja kaikki ryhmäläiset eivät

ehkä halua tuoda osaamistaan esiin ryhmässä. Ohjaajien suunnittelemia kokoontumi-

sia tarvittiin ja niihinkin pyrittiin saamaan ryhmäläisiltä ideoita. Alussa yhteinen

suunnittelu oli kuitenkin hieman vaikeaa, koska ryhmäläisiä oli vähemmän. Ehkä

myös osallistujien toiveet alkoivat hahmottua vasta muutaman kerran jälkeen.

Yleisesti ottaen toimivinta olisi ehkä ollut, jos alku olisi ollut ohjaajavetoisempi. Siinä

tapauksessa on kuitenkin pyrittävä tukemaan mahdollisimman paljon ryhmäläisten

yhteenkuuluvuuden tunnetta, jotta ryhmän vetovoima muodostuu. (Ks. s. 21 - 22.)

Toiminnan ja työmenetelmien tarkempi suunnittelu ja niistä tiedottaminen olisi voinut

helpottaa asiakkaiden kykyä esittää toivomuksiaan toiminnasta. Kerhon resurssien ja

tarkoituksen määrittely olisi luonut asiakkaille tarkemman kuvan siitä, mitä kerhossa

on mahdollista tehdä. Myös kerhokertojen alussa ja lopussa olisi ollut hyvä keskustel-

la asiakkaiden kanssa siitä, mitä on luvassa ja miltä edellisen kerhokerran toiminta

tuntui.

Ryhmässä olisi ollut mahdollista toteuttaa paljon enemmänkin, jos kertoja olisi ollut

enemmän. Muun muassa ryhmäläisten vastauksista noussut valokuvien käyttäminen

muistelun ja tutustumisen tukena olisi ollut hyvä idea. Myös erilaiset kädentaidot ku-

ten kankaanpainanta olisi toiminut ryhmässä varmasti hyvin.
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Puolitoista tuntia oli lyhyt aika, ja siitä alkuhetki vei usein suuren osan. Pidempi kesto

olisi antanut lisää mahdollisuuksia varsinaiselle toiminnalle, mutta se olisi ollut siihen

aikaan iltapäivästä liian raskasta. Se, että toiminnan osuus jäi useammalla kerralla

vähemmälle, ei haitannut, koska alussa pidetyn tee- ja kahvihetken yhteydessä tuli

hyvin vuorovaikutusta. Toiminnan avulla ja suunnittelulla sitä voidaan kuitenkin

suunnata niin, että vuorovaikutusta tulisi nimenomaan ryhmäläisten kesken. Tämä

näkyi hyvin esimerkiksi tehdessämme nahkatöitä, joissa ohjaaja oli yksi ryhmäläisistä,

ja muutenkin kaikille uusi asia oli yhdistävä tekijä.

Toimeksiantajien oli vaikea arvioida työmenetelmien toimivuutta, koska he eivät

nähneet toimintaa. He eivät olleet myöskään kuulleet ryhmässä olleiden asiakkaidensa

palautteita. Alun perin tarkoituksena oli, että yksi toimeksiantajistamme olisi ollut

yhdellä kerralla seuraamassa toimintaa. Tulimme kuitenkin siihen tulokseen, että

Virma-projektin työntekijöiden arviot ovat riittävät. Koimme myös, että toimeksianta-

jan läsnäolo olisi ehkä vaikuttanut pieneen ryhmään, jossa ohjaajia oli muutenkin

ryhmäläisten määrään suhteutettuna paljon.

Päiväkeskuksen yhteyshenkilömme piti hyvänä ratkaisuna sitä, että olimme aloitta-

neen kerhon aina yhteisellä kahvi- ja teehetkellä. Tämä on koettu hyväksi ratkaisuksi

myös muussa toiminnassa. Hänen kokemuksensa oli, että juuri tämänkaltaiset aloituk-

set yhdistävät asiakkaita ja antavat mahdollisuuden tutustumiselle ja kuulumisten

vaihtamiselle. Ikääntyneiden motivoiminen toimintaan on haaste, ja siksi toimintaan

orientoitumiseen tulisi varata toiminnan alkuvaiheessa keskimääräistä enemmän aikaa.

Toiminnan alussa toimii ohjaajalähtöinen toiminta ennen kuin ikääntyneet aktivoitu-

vat, kykenevät hahmottamaan toiminnan raamit ja tekemisen mahdollisuudet. Tämän

havaitsimme myös ohjaajina.

Virma-projektin työntekijöiden mukaan käsitöistä lähtevä toiminta oli hyvä tämän

ryhmän kohdalla. Myös samanlaisena toistunut aloitus oli heidän mielestään onnistu-

nut, sillä sen aikana syntyi keskustelua. Useat maahanmuuttajat ovat kiinnostuneita

oppimaan suomen arkikieltä. Tämän edistämiseksi toiminnassa voisi antaa jokaiselle

puheenvuoron tai esimerkiksi aiheen, josta voi seuraavalla kerralla kertoa. Ikääntynei-

den kohdalla myös valokuvien kautta on helppo keskustella, sillä jokaisella on kerto-

muksia elämän varrelta, ja valokuvien käyttö sopii kaikille kielestä riippumatta. Pro-
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jektissa mietitäänkin jatkossa, mikä olisi sellaista toimintaa, joka houkuttelisi osallis-

tujia. Yhteistyökumppanimme pohtivat, että näitä voisivat olla konkreettiset asiat,

kuten lopussa tapahtuva matka/retki tai arpajaiset. Muita ideoita olivat laulaminen tai

erilaisten tanssien opetteleminen.

4.4 Monikulttuurisen ryhmän merkitys osallistujille

Kulttuurinen vanheneminen

Taustassa on selvitetty ryhmätoiminnan merkitystä ikääntyneille. Ikääntyminen tuo

aina elämään muutoksia, jotka ovat sidoksissa kulttuuriin. Tästä syystä halusimme

selvittää ryhmätoiminnan merkitysten taustaksi, miten haastateltavat kokevat ikään-

tymisen ja vaikuttaako kulttuuritausta ikääntymisen kokemukseen. Oma odotuksemme

ikääntymisestä kysyttäessä oli, että maahanmuuttajien vastaukset olisivat enemmän

poikenneet suomalaisten vastauksista. Vastaajien ikä näytti ainakin osittain vaikutta-

van siihen mistä näkökulmasta ikääntymistä ryhmäläiset tarkastelivat, joka osoittaakin

aikaisemmin käsittelemäämme ikääntyneiden heterogeenisyyttä ryhmänä.

Ryhmäläisten vastaukset ikääntymisestä vaihtelivat vastaajan iän mukaan. Maahan-

muuttajien ja suomalaisten vastaukset eivät kuitenkaan merkittävästi poikenneet toi-

sistaan. Yhden maahanmuuttajan mielestä ikääntyessä riippuvuus muista ihmisistä

kasvaa, ja ikääntyville tulisi olla lisää tekemistä ja aktiviteetteja.

Toinen maahanmuuttaja koki, että terveydelliset ongelmat kasvavat. Vanhetessa ihmi-

sellä on vähemmän voimia ja hän pääsee liikkumaan pienemmällä alueella. Jos tutta-

vat asuvat kaukana, heitä on vaikea tavata. Myös yksi suomalaisista oli huolissaan

terveydentilasta ja avun saamisesta. Ikääntyminen on päivä kerrallaan elämistä, niin

kuin tähän saakka. Toinen suomalainen ei osannut sanoa mitä ikääntyminen merkit-

see, mutta eteenpäin pääsee kuitenkin. Yksi suomalaisista ryhmäläisistä oli sitä mieltä,

että se on luonnollinen asia jokaisen kohdalla. Vaikka vanhenee, voi mieli pysyä vir-

keänä ja lapsenomaisena. Yhdelle ryhmäläisistämme ikääntyminen puolestaan on po-

sitiivinen asia ja tuo elämään vapautta ja mahdollisuuksia.

Osassa vastauksissa näkyi sama piirre, jonka Koskinen ja muut (1998) ovat nostaneet

esiin siitä, että ikäihmisillä on useammin positiivisempi suhtautuminen vanhenemi-

seen, kuin yleinen yhteiskunnallinen keskustelu antaa ymmärtää. Heillä on voimava-
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roja, joita muun muassa elämänkokemus on tuonut mukanaan. Myös elämänviisautta

on enemmän kuin nuoremmilla sukupolvilla. Vanheneminen ei ole vain joukko fyysi-

siä muutoksia, vaan sillä on myös sosiaaliset ulottuvuutensa. (Mts. 11 - 12, 110, 118.)

Ryhmän merkitys osallistujille

Ryhmäläisten mielestä he olivat voineet kerhossa tutustua sekä vetäjiin että muihin

kerholaisiin. Yksi vastaajista ei kuitenkaan ollut kokenut, että ryhmä olisi tarjonnut

mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin. Maahanmuuttajan mielestä oli hyvä, että on

paikkoja, missä pystyy tapaamaan uusia ihmisiä ja tutustumaan heihin. Yksi vastaaja

oli sitä mieltä, että ryhmässä tutustuminen olisi ollut mahdollista, jos toiminnasta olisi

tiennyt aikaisemmin. Ryhmäläisen mukaan tilanne olisi vielä parempi, jos olisi kieli-

taitoa, mutta hyvä että tällaista toimintaa järjestetään.

Kysyttäessä kanssakäymisen merkityksistä muiden ryhmäläisten kanssa nousi yhdestä

vastauksesta esiin, että ryhmäläisten yhteenkuuluvuus on ollut hyvä. Kanssakäyminen

koettiin myös asiaksi, jonka kautta voi oppia uusia asioita ja saada muilta ryhmäläisil-

tä apua ja tietoa. Yhdelle ryhmäläiselle kanssakäyminen muiden kanssa oli merkinnyt

uusia sanoja, ystävällisiä naisia ja hyvää mieltä. Yksi ryhmäläinen vastasi, että ihmis-

ten kohtaaminen antaa aina. Yhdessäolo jo itsessään antaa, vaikkei puhuttaisi. Hänen

mielestään kukin kokee sen omalla tavallaan. Erään ryhmäläisen mukaan kanssakäy-

minen muiden kanssa merkitsi paljon. Hän koki että on voinut saada tietoa maahan-

muuttajien kotimaista. Yksi ryhmäläinen koki, että kanssakäyminen muiden ihmisten

kanssa on ollut vähäistä ja samojen ihmisten näkeminen jäi vähäiseksi. Jatkuvuutta

yhteydenpidossa ei ollut.

Monikulttuurisuusryhmä oli vastaajien mielestä tarpeellinen, koska toiminnan muo-

dossa kanssakäyminen muiden ryhmäläisten kanssa on helppoa. Myös tiedon ja uuden

opettelun vuoksi ryhmä on tarpeellinen. On hyvä, että on paikka jonne voi mennä ha-

lutessaan tapaamaan toisia ja tekemään erilaisia asioita käsillä. Yhden suomalaisen

ryhmäläisen mielestä monikulttuurisuusryhmä on tarpeellinen kaikille, mutta erityises-

ti niille tulijoille, jotka saavat kurkistaa tähän ympäristöön ja elämään. Ryhmä on an-

tanut mahdollisuuden nähdä ja selvittää asioita muista kulttuureista. Yksi ryhmäläisis-

tä koki, että monikulttuurisuusryhmä ei ollut hänen itsensä kannalta kovin tarpeelli-

nen.
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Oman havaintomme mukaan yhdeksän kerhokertaa on määrällisesti liian vähäinen

vapaa-ajalle ulottuvien ystävyyssuhteiden rakentumiselle. Osittain tämä johtui ehkä

myös siitä, että ryhmäläiset olivat eri-ikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa, joten

kaikkien tarpeet ryhmän suhteen eivät olleet samanlaiset. Tästä syystä myöskään ver-

taisuuden kokemuksia emme ryhmässä juuri havainneet. Perinteinen näkökulma ver-

taistukeen edellyttää samankaltaista elämäntilannetta (ks. s. 17). Erilaisuus ei noussut

olennaiseksi vain suomalaisten ja maahanmuuttajien välillä, koska myös ryhmän suo-

malaisilla osallistujilla oli hyvin erilaiset taustat. Erilaisuuden käsite ei siis ole sidottu

yksin kulttuurieroihin. Ehkä osittain tästä syystä monikulttuurisuus ei noussut niin

korostuneeksi piirteeksi.

Ennen opinnäytetyön toiminnallista osuutta ajattelimme ikääntyneiden maahanmuutta-

jien ja suomalaisten senioreiden sosiaalisen kanssakäymisen palvelevan erityisesti

maahanmuuttajia (Ks. esim. Linderborg 2006, 4). He mahdollisesti tarvitsevat tukea,

jota suomalainen ikäihminen voi antaa, samalla saaden uusia merkityksellisyyden ko-

kemuksia arkeensa. Tämä ennakkokäsityksemme muuttui heti toiminnan alkuvaihees-

sa. Myös suomalaiset ikäihmiset voivat tarvita tukea ja vahvistusta sosiaaliseen kans-

sakäymiseensä. Ryhmätoimintaan osallistuneet maahanmuuttajat olivat omien kulttuu-

riryhmiensä aktiivisimpia edustajia ja näin ollen myös ehkä sosiaalisesti aktiivisempia

kuin muut ryhmänsä edustajat.

4.5 Arvioinnin luotettavuuteen vaikuttavat tekijät

Oman arviomme mukaan haastattelulomake oli pääasiassa toimiva. Mietimme kui-

tenkin, olivatko kysymykset haastateltavia johdattelevia, kuten ”Onko tämänkaltainen

monikulttuurisuusryhmä mielestäsi tarpeellinen?”. Saimmeko kysymystenasettelulla

sellaiset vastaukset, kuin oletimme? Osa haastattelukysymysten käsitteistä oli ehkä

sellaisia, joita ikäihmiset eivät ole tottuneet käyttämään. Pyrimme kuitenkin haastatte-

lutilanteissa selkiyttämään kysymyksiä ja muotoilemaan tarkemmin, mitä kysymys

tarkoitti. Tästä syystä oli oleellista, että teimme haastattelut itse. Ikääntyvien maa-

hanmuuttajien haastatteluiden kohdalla piti olla huolellinen ja varmistaa, että haasta-

teltavat ymmärsivät kysymykset oikein. Tästä huolimatta on mahdollista, että joiden-

kin kysymysten vastaukset olivat yleisemmällä tasolla. On myös mahdollista, että

osaan vastauksista vaikutti haastattelijoiden rooli. Olimme myös ryhmän ohjaajia, ja
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kriittisen palautteen antaminen oli ehkä joillekin vaikeaa. (Ks. Hirsjärvi ym. 2004, 195

– 196.) Totesimme kuitenkin, että osa vastauksista oli rehellisiä ja palaute oli suoraa.

Yhdestä vastauksesta saimme toiminnan kehittämiseen palautetta, jonka itsekin olim-

me havainneet kehittämiskohdaksi.

Osallistuvan havainnoinnin kohdalla arvioinnin luotettavuuteen vaikuttaa esimerkiksi

se, että olimme myös ohjaajia, eikä pelkkä havainnointiin keskittyminen ollut mahdol-

lista. Pyrimme kuitenkin erilaisissa tilanteissa siihen, että vaikka olimme läsnä, keski-

tyimme havainnoimaan ryhmäläisten välistä vuorovaikutusta mahdollisimman tarkas-

ti. Tämä helpotti myös ohjauspäiväkirjan kirjoittamista, jota ei voinut tehdä havain-

noinnin yhteydessä. Toimeksiantajien ja yhteistyökumppaneiden arviot tukivat lähinnä

kokonaisuutta ja tämän arvioinnin vahvuus oli heidän ammatillinen kokemuksensa.

Toimeksiantajat pohtivat asiakkaille tehdyn haastattelulomakkeen muotoilua ja sitä,

olivatko asiakkaat ajatelleet tulevansa juuri monikulttuurisen kerhoon. Ehkä ryhmäläi-

set kokivat olevansa ryhmän jäseniä, mutta monikulttuurisuusteema jäi heille kuiten-

kin kaukaiseksi ajatukseksi. Tämän omalta osaltaan arveltiin vaikeuttavan haastattelu-

lomakkeen kysymysasettelua. Yksi yhteistyökumppaneista pohti myös haastattelun

kautta saatua palautetta. Hänen mukaansa ikääntyneiltä saatu kritiikki tulee vasta pie-

nen tutustumisen jälkeen. Uskallus sanoa negatiivisia asioita yhteisestä toiminnasta on

yleensä toiminnan alkuvaiheessa pieni. Rehellisen palautteen saaminen siis edellyttää

riittävän pitkää ja saumatonta yhteistyötä.

5 POHDINTA

Työmme tausta-ajatuksena oli oma näkemyksemme siitä, että erityisesti ikääntyneet

maahanmuuttajat huomioiva ennaltaehkäisevä seniori- ja vanhustyö kaipaisi kehittä-

mistä. Tukea tälle havainnolle saimme sekä opettajiltamme että työelämän edustajilta.

Projektimme tarkoituksena oli mahdollistaa ikääntyneiden maahanmuuttajien ja suo-

malaisten senioreiden sosiaalinen vuorovaikutus. Uudenlaisen ryhmätoiminnan avulla

pyrimme kokeilemaan ennakkoluulottomasti ja tutkimaan monikulttuuriseen ryhmä-

toimintaan sopivia työmuotoja mahdollisimman asiakaslähtöisestä näkökulmasta.
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Keskeistä oli myös saada selville ikäihmisten omat kokemukset ja ajatukset monikult-

tuurisesta ryhmätoiminnasta sekä sen tarpeellisuudesta ja merkityksestä.

Uuden toiminnan aloittaminen oli haastava tehtävä, ja aiheeseemme liittyvää tietoa ei

juuri ollut. Koska käytännössä aloitimme tyhjästä, aiheen rajaaminen oli aluksi vaike-

aa, ja kokonaisuus alkoi hahmottua vasta toiminnan suunnittelun aikana. Myös toi-

minnan tavoitteet hahmottuivat kunnolla vasta toimeksiantosopimusten allekirjoitta-

misen jälkeen, kun resurssit ja muut käytännön järjestelyt lähtivät muotoutumaan.

Selvitimme ensin mahdollisuudet ja vasta sen jälkeen muodostimme lopulliset tavoit-

teet ryhmätoiminnalle. Omat lähtöideat olivat kuitenkin koko projektin ajan esillä ta-

valla tai toisella.

Yhteenvetona voimme todeta toiminnan tiedottamisvaiheen merkityksen ryhmätoi-

minnan onnistumisen ja näin myös sosiaalisen vuorovaikutuksen mahdollistamisen

kannalta. Alussa oli jopa uhka, että toiminta ei osallistujien puutteen vuoksi käynnisty

ollenkaan. Päätimme kuitenkin, että osallistujien määrä ei vaikuta omaan työskente-

lyymme ryhmänohjauksessa, vaan pyrimme toimimaan tavoitteidemme mukaisesti

loppuun saakka. Tiedottamisen haasteet tulivat esiin kaikkien arviointikeinojen kautta.

Ikääntyneiden, sekä suomalaisten että maahanmuuttajien, motivoiminen uuteen toi-

mintaan voi olla vaikeaa. Myöskään etukäteen ei voi tietää millainen toiminta on suo-

sittua. Tämä oli sekä oma että toimeksiantajiemme arvio. Myös osassa ryhmäläisille

tehtyjen haastatteluiden vastauksissa oli nähtävissä tiedottamiseen ja ennakkokäsityk-

siin liittyvät puutteet.

Oma näkemyksemme oli, että yhteisöllisyys on yksi ryhmätoiminnan elementeistä ja

siitä syystä se näkyi myös haastattelulomakkeessa. Lähes jokainen haastateltu ryhmä-

läinen koki yleisellä tasolla sosiaalisen kanssakäymisen ja yhteisöllisyyden merkityk-

selliseksi. Monikulttuurisen ryhmä kautta osallistujille pyrittiin luomaan yksi mahdol-

lisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen. Suurin osa ryhmäläisistä koki voineensa tutustua

uusiin ihmisiin ja oppia uusia asioita. Vastaukset olivat erilaisia, mutta suurin osa

haastatelluista oli kokenut toiminnan jollain tavalla merkityksellisenä. Oman havain-

tomme mukaan yhteisöllisyyden luomista vaikeutti kuitenkin se, että ryhmä ei ollut

kiinteä. Kymmenen ryhmäkokoontumiskertaa ei ollut riittävä, jotta ryhmäytymistä

olisi tapahtunut. Tähän vaikutti myös se, että kaikki osallistujat eivät olleet joka kerta

paikalla. Ryhmäläisten lukumäärä ei itsessään estänyt havainnoimasta projektin taus-



58

taan liittyviä teemoja, vaikka esimerkiksi ennen toimintaa suunnittelemamme ryhmäy-

tymisen tutkimista emme voineetkaan toteuttaa. Vaihteleva osallistuminen vaikeutti

yhteistä suunnittelua joka olisi ollut yksi keino luoda yhteisöllisyyttä. Myös vertaisuus

oli teema, joka toiminnan tasolla näkyi odotettua vähemmän.

Huhtasuon päiväkeskus koettiin niin asiakkaiden kuin ohjaajienkin kannalta hyväksi

kokoontumispaikaksi. Sen sijaan kevät vuodenaikana sekä myöhäinen iltapäiväaika

eivät olleet parhaat mahdolliset ajankohdat. Suuremmalle osalle ryhmäläisistä iltapäi-

väaika oli kuitenkin sopiva. Myöhemmin tuli myös esiin, että Kuokkala kaupungin-

osana olisi voinut tavoittaa maahanmuuttajia paremmin.

Oma havaintomme oli, että kulttuurisista tekijöistä johtuvat erot eivät ryhmässä näky-

neet niin voimakkaasti, kuin olisi voinut olettaa. Osittain tämä johtui ehkä siitä, että

useimmille ryhmäläisistä monikulttuurisuus ei ollut uusi asia. Kysyttäessä kolme ryh-

mäläistä koki sen erittäin myönteisenä asiana. Luontevaksi osaksi toiminnassa muo-

dostui myös se, että ohjaajien keskuudessa oli monikulttuurisuutta.

Suurin osa ryhmäläisistä koki, että kerhon toimintaan oli ollut mahdollista vaikuttaa.

Näin ollen tavoittelemamme asiakaslähtöisyys toteutui. Erityisen pidettyä oli yhdessä-

olo, keskustelu, yhdessä tekeminen sekä uuden oppiminen. Myös näitä toivottiin lisää.

Ohjaajina havaitsimme, että hyvä asiakaslähtöinen toiminta ei välttämättä kärsisi,

vaikka alussa toiminta olisikin ohjaajavetoisempaa. Se voisi ehkä olla ryhmäläisille

helpompi keino selvittää ja tunnustella, mitä on mahdollista tehdä. Koko toimintaa

kokonaisuutena tarkastellessa erityisen onnistuneena pidimme aloituksessa toistuvaa

kahvi- ja teehetkeä, joka mahdollisti ryhmäläisten vapaan vuorovaikutuksen.

Edellisessä kappaleessa tulivat esiin yhdessäolon ja - tekemisen merkitykset. Myös

toiminnan taustassa on luettavissa se, kuinka ikääntyneiden sosiaalisten suhteiden laa-

tu ja määrä pienenevät usein iän myötä. Tarve vuorovaikutukselle ja johonkin kuulu-

misen tunne kuuluvat luonnollisena osana aikuisen ihmisen elämään. Ikääntyneiden

kohdalla näillä on jopa toimintakykyä vahvistava ja elämänlaatua parantava vaikutus.

Sosiaalipalveluihin kuuluvat ryhmätoiminnat voivat olla ainoa paikka, jossa ikäänty-

nyt saa mahdollisuuden sosiaaliseen kanssakäymiseen. Halusimme oman toimintam-

me kautta nostaa esiin uusia vaihtoehtoja ryhmätoimintojen kenttään.
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Ikääntyvät maahanmuuttajat on viime vuosina nostettu esiin, esimerkiksi IkäMamu –

projektissa (ks. esim. Linderborg 2006), mutta käytännön tasolla työ on vielä alkuvai-

heessa. Oma tavoitteemme olikin laajentaa ajatusta ikääntyneiden maahanmuuttajien

huomioimisesta toimintoja suunniteltaessa. Tutkittua tietoa on siitä, kuinka kotoutu-

minen voi olla vaikeaa ikääntyville maahanmuuttajille ja millä keinoilla sitä voisi

edistää, mutta käytännössä pysyviä toimintamalleja ei ole. Tämä kiteytyykin hyvin

Tuomen (2003, 2) esiin nostamassa ajatuksessa, että ikääntyneitä maahanmuuttajia ei

huomioitaisi vain erityisryhmänä, vaan edistettäisiin suvaitsevaisuutta ja ennen kaik-

kea huomioitaisiin heidät tasavertaisina toimijoina.

Tämä vaatisi myös päivätoiminnan kehittämistä, jonka sisältöjen määrittelemättömyy-

den saimme todeta päivätoiminnan perusteiden yhteydessä. Asia ei tule esiin vain

ikääntyneiden maahanmuuttajien kohdalla, vaan kehitystarpeita esiintyy myös suoma-

laisten ikääntyneiden saamissa palveluissa. Asiakaslähtöisten työmenetelmien kehit-

tämisen syyt selittyvät osittain sillä, että ikääntyneiden heterogeenisyys ikäryhmänä

on alettu tunnustaa, mikä näkyy esimerkiksi kolmannen ja neljännen iän käsitteinä.

Vapaaehtoistoiminnan merkitys ikääntyneille on nähty jo pitkään ja tukihenkilötoi-

mintaa myös ikääntyneille maahanmuuttajille on kehitetty. Halusimme kuitenkin tuo-

da myös tämän osa-alueen uudenlaisen hyödyntämisen vaihtoehdon esiin, jossa va-

paaehtoiset olivat mukana ryhmäläisinä. Vapaaehtoistoiminnan vahvuus liittyykin

sosiaalisen vuorovaikutuksen tukemiseen (ks. s. 12 - 13). Ryhmätoiminnassa vapaaeh-

toistyöntekijöiden esimerkinomainen ja muita kannustava rooli voi olla yksi toimin-

nan kehittämisen väline. Monikulttuurisessa ryhmässämme vapaaehtoistyöntekijät

olivat innostuneita ryhmäläisiä ja tukivat tätä kautta muiden ryhmäläisten toimintaa.

Monikulttuurisuus ei noussut ryhmässämme niin suureksi teemaksi kuin olimme etu-

käteen ajatelleet. Osa ryhmäläisistä ei ehkä osannut ajatella ryhmää niin selkeästi mo-

nikulttuurisena ryhmänä, vaan ryhmänä yleensä. Ryhmänohjaajan on kuitenkin tämä-

kin tekijä otettava huomioon toiminnan suunnittelussa, ja tiedon merkitystä ei voi vä-

hätellä. Tästä syystä monikulttuurisen ryhmätoiminnan kehittäminen vaatisi vielä

enemmän moniammatillista yhteistyötä. Toimeksiantajiemme näkemykset arviointi-

vaiheessa nousivat raportin kannalta tärkeäksi tiedoksi. Itse toiminnan toteuttamiseen

pätevät suurelta osin yleiset ryhmänohjauksen periaatteet ja ryhmäilmiöt, joita käsitte-

limme viitekehyksessä ryhmän ohjaamisen yhteydessä.
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Toimintamuotona käsityöt sopivat monikulttuuriseen ryhmäämme, mutta jokaisen

ryhmän kohdalla on tärkeää kartoittaa asiakkaiden mielenkiinnon kohteet ja edetä sen

mukaan. Mielenkiinnon kohteisiin vaikuttaa luonnollisesti myös osallistujien suku-

puoli. Mahdollinen yhteisen kielen puute on otettava suunnittelussa huomioon, mutta

useat luovien menetelmien muodot ovat kielirajat ylittäviä, kuten Andreev ja Salo-

maakin (2005, 170 – 171) toteavat.

Omaan ohjaustapaamme vaikutti keskeisesti opintojemme kautta omaksuttu sosiokult-

tuurisen seniori- ja vanhustyön viitekehys. Työtavoista tärkeimmiksi mielsimme jo

ideointivaiheessa sosiaalisen kanssakäymisen ja elämän merkitysten tukeminen sekä

ikääntyvien tukemisen omaehtoiseen toimintaan heidän omista voimavaroistaan käsin.

(Ks. Hakonen 2003 a, 111, 118; Suomi 2003, 107.) Virma-projektin työntekijöiden

näkökulma oli ehkä hieman erilainen, ja halusimmekin pitää kiinni omista tavoitteis-

tamme juuri seniori- ja vanhustyön menetelmien kautta. Itse koimme, että toiminnan

on oltava sellaista, joka mahdollistaa vuorovaikutuksen ja itse tekemisen kokemuksen.

Vaikka pyrimme niin tavoitteissa, kuin ohjauksessakin asiakaslähtöisyyteen, pohdim-

me pitkään sitä, kohtasiko toiminta todella asiakkaiden tarpeet. Suurin osa toimintaan

osallistuneista piti sitä tärkeänä, mutta todellisen arvion voisi muodostaa vain hank-

kimalla tietoa laajemmin kohderyhmämme edustajilta. Tällaisen selvityksen tekemi-

nen voisi olla esimerkiksi yksi jatkotutkimuksen aihe. Myös se, että jokainen ryhmän

jäsen ei kokenut ryhmätoiminnan vastaavan kaikkiin odotuksiinsa, kertoo työn haas-

teellisuudesta. Työtapojen soveltamiseen saimme oman ryhmämme kautta vain yhden

esimerkin käsityöpainotteisesta toiminnasta.

Monikulttuurinen ikääntyneille tarkoitettu toiminta jatkuu Virma-projektissa heidän

toimintasuunnitelmansa mukaan. Tämän tyylinen toiminta onkin vielä pitkälti kol-

mannen sektorin toimijoiden varassa, ja toiminnan sovittaminen kotoutumisen proses-

siin on haaste. Tämän haasteen kehittämiseksi palaammekin jälleen yhteistyön teke-

miseen ja erityisesti siihen kysymykseen, kuinka yhteistyötä julkisen ja kolmannen

sektorin välillä voisi edistää.

Pohdimme myös sitä, miten toimeksiantajamme voisivat hyödyntää työtämme mah-

dollisesti toimintojen kehittämisessä ja suunnittelussa. Vapaaehtoistyössä tämäntyyli-
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nen ryhmätoiminta voisi olla yksi työmuoto, tai esimerkiksi ikääntyneet maahanmuut-

tajat voisivat osallistua yhdessä vapaaehtoistyöntekijänsä kanssa jo olemassa oleviin

Virma-projektin ryhmiin. Maahanmuuttajapalveluissa monikulttuurinen ryhmätoimin-

ta voisi olla yksi ikääntyneiden maahanmuuttajien kotoutumissuunnitelman osa.

Ikääntyneiden maahanmuuttajien kohdalla on erityisen tärkeää, että oma työntekijä

voisi esimerkiksi ensimmäisellä kerralla olla mukana tai muuten tukea toimintaan

osallistumisessa. Ryhmien suunnittelussa maahanmuuttajien kanssa työskentelevien

ammattilaisten konsultaatio on erittäin tärkeää kirjoitetun tiedon puutteellisuuden

vuoksi.

Tiedon jakaminen on myös yksi keino päiväkeskustoiminnan sisältöjen suunnittelussa.

Maahanmuuttajia on päivätoimintojen piirissä vielä vähän, mutta toiminnan piiriin

lähteneet on hyvä ottaa toiminnassa huomioon. Yksikin maahanmuuttaja voi hyvien

kokemusten myötä innostaa muita tutustumaan toimintaan. Myös ennaltaehkäisevät

kotikäynnit ovat väylä kartoittaa ikääntyneiden maahanmuuttajien tarpeita ja toiveita

toiminnan kehittämiseksi.  Vaikka ennaltaehkäisevästä työstä puhutaan, on julkisten

palveluiden piiriin entistä vaikeampi päästä. Tästä syystä esimerkiksi seurakunnan

toiminnan kehittäminen niin sanotun väliinputoajaryhmän huomioimiseksi on merki-

tyksellistä. Seurakunnan puitteet ovat useilla alueilla hyvät myös ryhmien kokoontu-

miselle, ja useat maahanmuuttajat ovatkin löytäneet seurakunnan tiloissa toimivat

maahanmuuttajille suunnatut ryhmät. Lähtökohdat suomalaisten ja maahanmuuttajien

kohtaamiselle ovat siis jo olemassa.

Konkreettisia jatkoideoita Virma-projektille tuli ryhmäläisten haastatteluista, joista

osa oli hyvin samansuuntaisia kuin ne ideat, joista projektityötekijöiden kanssa loppu-

palaverissamme juttelimme. Musiikki, muistelu, seurapelit ja keskustelu ovat hyvin

toteutettavissa olevia teemoja. Yksi ryhmäläinen oli kiinnostunut kasveista, joka on

hyvä kulttuurirajat ylittävä työskentelymuoto (Ks. Hakonen 2003 b, 219). Valokuvien

kanssa työskentely tuli esiin esimerkiksi muistelun yhteydessä, joka on myös hyvin

käyttökelpoinen idea (ks. Pulkkinen 2003, 15.). Toiminnan kehittämisessä voisi ajatel-

la nimen keksimistä jokaiselle säännöllisesti kokoontuvalle ryhmälle, joka olisi pieni

mutta konkreettinen yhteisöllisyyttä luova väline. Keväällä ensimmäisen monikulttuu-

risen kerhon kokoontumispäivä oli naistenpäivä, joka on tärkeä päivä paluumuuttajil-

le. Yksi idea voisi ollakin esimerkiksi tämän juhlapäivän kohdalla, että suomalaisia
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osallistuisi heidän juhlaansa ja näin edistettäisiin kulttuurien välistä tasa-arvoisuutta

(Ks. s. 21).

Yleisesti toiminnan kautta saamamme kokemuksen myötä haluamme rohkaista moni-

kulttuurisen ryhmätoiminnan kehittämiseen. Haasteista ja kehittämistarpeista huoli-

matta oma kokemuksemme oli, että projekti oli onnistunut. Toivomme, että aihe on

esillä myös tulevaisuudessa ja yhteistyötahoillamme on mahdollisuus, tavalla tai toi-

sella, viedä ikääntyneiden monikulttuurista toimintaa eteenpäin.
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LIITTEET

Liite 1. SWOT - analyysi

SWOT – analyysi

sisäiset

vahvuudet

- projekti kuuluu opintoihin, mah-

dollisuus keskittyä yhteen asiaan,

toisin kuin työelämässä

- ohjaus koulun puolesta

- tukea myös yhteistyökumppaneil-

ta

- motivaatio mielenkiintoista aihet-

ta kohtaan

heikkoudet

- ajan käytön organisoiminen

- omien vahvuuksien ja taitojen

käyttö uudenlaisessa toiminnassa

- ennakointi ja toiminnan suunnitte-

lu siten, että innostetaan asiakkai-

ta osallistumiseen ja toiminnan

suunnitteluun

mahdollisuudet

- mahdollisuus luoda uutta

- mahdollisuus eri sektoreiden väli-

seen yhteistyöhön

uhkat

- muut opinnot hidastavat työn ete-

nemistä

- kirjallista tietoa aiheesta vaikea

löytää

- onko 8 kokoontumiskertaa riittävä

tavoitteiden saavuttamiseksi
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ulkoiset

vahvuudet

- yhteistyökumppaneiden vahva

ammattitaito ja asiakasryhmien

tuntemus

- tilojen saatavuus toiminnan to-

teuttamiselle

heikkoudet

- ohjaajien ja yhteistyökumppanei-

den toiveet ja ajatukset -> aiheen

rajaaminen

- yhteistyöhön käytettävän ajan

puute

- tiedonkulku

mahdollisuudet

- yhteistyökumppanit tiedostavat

aiheen merkityksen ja näkevät

kehittämishaasteet

- asiakkailta löytyy voimavaroja,

kun niiden esiintuominen mahdol-

listetaan

uhkat

- asiakkaiden löytäminen ja saami-

nen mukaan toimintaan

- asiakkailla ei yhteistä kieltä ->

nousee liian suureksi kynnysky-

symykseksi

- toiminnalle ei saada jatkuvuutta,

joka on tavoitteena
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Liite 2. Monikulttuurinen kerho -esite

HALUATKO UUSIA
YSTÄVIÄ?

Tule mukaan ikääntyneiden monikulttuu-
risuuskerhoon Huhtasuon
päiväkeskukselle (Nevakatu 2)       keski-
viikkoisin 8.3. alkaen
klo 14:30.
Ohjelmassa mm. kädentaitoja ja luovaa tekemistä yhdessä…

Ohjaajat:

Kati Pölkki
Sosiaalialan opiskelija/ amk

Marjaana Mustamaa
Sosiaalialan opiskelija / amk

YHTEISTYÖSSÄ:
Kaupunkiseurankunnan maahanmuuttajatyö
Jyväskylän maahanmuuttajapalvelut
VaPari
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Liite 3. Ryhmäläisten haastattelulomake

MONIKULTTUURINEN KERHO HUHTASUOLLA
8.3- 10.5.06

LOPPUHAASTATTELU

Tausta: maahanmuuttaja  / paluumuuttaja

suomalainen

Tiedottaminen ja ennakkokäsitykset

1. Mistä kuulit monikulttuurisesta ryhmästä?

2. Oletko aikaisemmin osallistunut toimintaan, jossa on sekä suomalaisia että
maahanmuuttajia?

3. Millaisia odotuksia/ ajatuksia sinulla oli kerhon toiminnasta?

4. Miksi päätit lähteä ryhmään mukaan?
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5. Mitä ajattelet ikääntymisestä?

6. Mitä kanssakäyminen muiden ihmisten kanssa sinulle merkitsee?

7. Mitä yhteisöllisyys( yhteiseen toimintaan osallistuminen) sinulle merkitsee?

Ryhmän toiminta

8. Onko ryhmä tarjonnut sinulle mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin?

9. Millaiseksi olet kokenut monikulttuurisuuden kerhossamme?
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10. Tapaatko muualla eri kulttuuritaustoista tulevia ihmisiä?

11.  Ovatko ryhmäläiset mielestäsi voineet vaikuttaa ryhmän toimintaan?

12. Millaisesta ryhmätoiminnasta olet pitänyt?

13. Millaista toimintaa olisit kaivannut lisää?

14. Kuinka toimintaa voisi mielestäsi kehittää?

15. Mitä kanssakäyminen muiden ryhmäläisten kanssa on sinulle merkinnyt?

16. Onko tämänkaltainen monikulttuurisuusryhmä mielestäsi tarpeellinen?
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17. Olisiko jokin muu paikka/ aika ollut sopivampi ryhmälle?

18. Haluatko vielä sanoa jotain ryhmästä ja/tai toiminnasta?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________
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Liite 4. Toimeksiantajien ja yhteistyökumppaneiden loppupalaverin asialista

MONIKULTTUURISUUS KERHON
JA OPINNÄYTETYÖN YHTEISTYÖPALAVERI
Marjaana Mustamaa ja Kati Pölkki

Paikka ja aika:

(palaveriin osallistuvien nimet)

ASIALISTA

1. Kerhon toiminnasta tiedottaminen ja kerhon alkaminen

2. Kerhon toiminta

3. Kerhon osallistujat ja ryhmän muodostuminen

4. Yhteistyötoimijoiden roolit

5. Kerhon päättyminen ja toiminnan jatkuminen Virma-projektissa

6. Opinnäytetyö raportin muotoon

Toteutetaan palaveri avoimena haastatteluna, eli nauhoitamme keskustelun arviointia
varten.
Käydään läpi opinnäytetyön toiminnallisen osuuden toteutumista em. kohtien mukaan
ja
yhteistyökumppanit voivat esittää omat näkemyksensä ja arvionsa toiminnan onnistu-
misesta ja
kehittämiskohdista.


