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”Sitten, kun en enää muista nimeäni.

 Sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

 Sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen.

 Sitten, kun en enää ole tuottava yksilö, kohdelkaa minua silloinkin ihmi-

senä. Välittäkää minusta, antakaa rakkautta, koskettakaa hellästi.

 Kello hidastaa, eräänä päivänä se pysähtyy kokonaan.

 Mutta siihen on vielä aikaa.

 Antakaa minulle arvokas vanhuus!”

(Palvelutalo Mansikan huoneentaulu)
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1 IDEASTA KÄYTÄNTÖÖN

Opinnäytetyöni tarkoituksena oli pyrkiä vakiinnuttamaan päivätoimintaa säännöllisek-

si ja osaksi arkipäivää Reisjärven kunnassa sijaitsevassa palvelutalo Mansikassa. Tä-

hän tavoitteeseen pyrin kokoamalla erilaista päivätoimintamateriaalia palvelutalon

käyttöön materiaalikansion ja -laatikon muodossa. Materiaalien kokoamisen tueksi

sekä työntekijöiden innostamiseksi toteutin yhdessä heidän kanssaan päivätoiminta-

tuokioita kesän 2008 aikana. Tuokioiden suunnittelussa ja niistä saatavan palautteen

kokoamisessa käytin apuna asukkaille ja työntekijöille suunnattuja haastatteluita ja

kyselyitä. Lisäksi arvioin toiminnan vakiintumista vuoden lopussa arviointihaastatte-

luin ja -kyselyin. Tutkimuksen eri osissa toteutettu tiedonkeruu, reflektointi ja toimin-

nan arviointi antavat tutkimukselleni toimintatutkimuksellisen mallin.

Jo ennen sosiaalialan koulutukseen tuloani, olin ehtinyt kerätä monipuolisesti koke-

musta ryhmien ohjaamisesta. Kun sitten opintojeni toisena vuonna pääsimme ohjaa-

maan päiväkeskusryhmää, innostuin erityisesti ikääntyneiden päivätoiminnan ohjaa-

misesta. Vanhustyönharjoitteluni palvelutalo Mansikassa ja siellä toteuttamani päivä-

toiminta lisäsi tätä intoa entuudestaan. Päivätoiminta oli Mansikan väelle jo ennen

harjoitteluani melko tuttu asia. Vaikka asukkaiden ikäjakauma on varsin laaja (69 – 93

-vuotta), on suurin osa asukkaista kuitenkin toimintakykyisiä ja halukkaita osallistu-

maan erilaiseen toimintaan. Harjoitteluni aikana ja myöhemmin sijaisena ollessani

huomasin Mansikan päivätoiminnan olevan kuitenkin hyvin epäsäännöllistä ja jo tuos-

sa vaiheessa mielessäni alkoi kehittyä idea Mansikan päivätoiminnan kehittämisestä

niin, että se voisi vakiintua Mansikan toimintaan paremmin.

Tutkimukseni teoreettisessa viitekehyksessä keskityn tarkastelemaan ikääntyneitä ja

heidän asemaansa. Koska ikääntyneiden määrän ennustetaan kasvavan vielä usean

kymmenen vuoden ajan, myös heille tarjottavien palveluiden tulee vastata tämän kas-

vavan väestöryhmän tarpeisiin ylläpitääkseen heidän hyvää elämänlaatuaan ja toimin-

takykyään. Ikääntyneet, kuten kaikki muutkin ihmiset, ovat asiakkaina erilaisia ja hei-

dän eletty elämänsä määrittää ne asiat, joilla voidaan myötävaikuttaa juuri heidän

elämänlaatuunsa (Backman, Paasivaara & Voutilainen 2004, 21). Koska ikääntyneille

tarjottavat palvelut ja niiden laatu ovat merkittävä osa myös kokonaisvaltaista elämän-

laatua, löytyy siitä myös peruste päivätoiminnan järjestämiselle. Näen päivätoiminnan

kuuluvan siis osaksi palvelun laatua ja kuntouttavaa työotetta. Sen tulisi kuulua päivit-
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täisen hoidon ohella yhtä tärkeänä osana arkisiin toimintoihin. Päivätoiminnan toi-

minnallisia menetelmiä käytettäessä pystytään huomioimaan palvelun laadussa määri-

telty ikääntyneen yksilöllisyys ja jokaisen henkilökohtainen eletty elämä. Lisäksi niillä

pystytään parantamaan ikääntyneiden sopeutumista ikääntymisen tuomiin muutoksiin.

Toiminnallisten menetelmien tavoitteena on siis ikääntyneen kokonaisvaltaisen hy-

vinvoinnin ja fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitäminen. (And-

reev & Salomaa 2005, 161 – 162.) Näistä näen sosiaalisen toimintakyvyn erityisen

tärkeänä asiana pitämässä myös ikääntyneet aktiivisina, omatoimisina yhteisön jäseni-

nä

Useat ikääntyneiden päivätoimintaan liittyvät tutkimukset ovat tähdänneet päivätoi-

mintakokemusten kokoamiseen ja niiden merkityksen osoittamiseen ikääntyneiden

arjessa. Varsinaisia päivätoiminnan kehittämiseen liittyviä tutkimuksia löytyi kuiten-

kin varsin vähän. Näistä eräs esimerkki on Parjasen (2004) tutkimus, joka tähtäsi van-

husten päivätoiminnan kehittämissuunnitelman tekemiseen painottaen asukkaiden

erilaista toimintakykyä. Laajempi tutkimus, ”Ikääntyneiden yksinäisyys” taas toteutet-

tiin Vanhustyön Keskusliiton toimesta vuonna 2002 ja se sisälsi paljon samoja piirtei-

tä oman tutkimukseni kanssa lähestyen asioita kuitenkin eri näkökulmasta. Tuosta

tutkimuksesta on tehty useita raportteja.

Koska ikääntyneiden toimintakyvyn heikkenemisen ennaltaehkäisy tulee olemaan

tulevaisuudessa yhä keskeisempi osa päivittäistä ikääntyneiden parissa tehtävää työtä,

on opinnäytetyöni hyvin ajankohtainen ja sillä pystytään vaikuttamaan niin tähän päi-

vään kuin tulevaankin. Kaikenlainen, aivan pieninkin resurssein toteutettu toiminnal-

linen tekeminen ja sen ylläpitäminen suuntaa kohti sosiaalialan ennaltaehkäiseviä ta-

voitteita. Lisäksi se tukee sosiokulttuurisuutta tuoden iältään, taustoiltaan ja toiminta-

kyvyltään erilaiset ikääntyneet toimimaan yhdessä omana yhteisönään. Kun kaikki

toimivat yhdessä, on silloin myös yhdessä kaikki tarvittava. Työ osoittaa Mansikan

työntekijöille päivätoiminnan merkityksen, antaa rohkeutta sen ohjaamiseen sekä hel-

pottaa tuokioiden suunnittelua ja toteutusta. Lisäksi se antoi asukkaille mahdollisuu-

den tuoda julki omat päivätoimintaan liittyvät kokemuksensa ja toiveensa. Itselleni työ

osoitti ennen kaikkea tutkimuksen tekemisen pääpiirteet sekä lisäsi omaa ammatillista

näkemystäni ikääntyneiden kanssa toimimisessa.
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2 IKÄÄNTYNEET NYT JA TULEVAISUUDESSA

2.1 Ikääntymisen muuttuvat käsitykset

Ikään ja ihmisen vanhenemiseen liittyy monenlaisia käsitteitä, kuten ikääntyneet, van-

hukset, iäkkäät ihmiset, eläkeläiset, seniorit, veteraanit ja kolmas ikäkausi. Näistä eri-

tyisesti viimeksi mainittua pidetään ihmistä kannustavana käsitteenä. Kolmannen ikä-

kauden ajankohdasta on monenlaisia määritelmiä, mutta yleisesti se voidaan ajoittaa

alkavaksi 58 – 65 -ikävuoden välillä, jonka aikana myös monet jäävät eläkkeelle, mut-

ta heidän terveydentilansa on silti vielä hyvä. Tämän ikäkauden lisäksi on määritelty

myös neljäs ikäkausi, jolla tarkoitetaan 80 -vuotiaita ja sitä vanhempia ihmisiä. (Em-

den & Lampikoski 2001, 15 – 17.) Neljännelle ikäkaudelle on tyypillistä erilaiset toi-

mintarajoitteet ja kasvava avuntarve, jolloin monet joutuvat siirtymään palvelutaloon

tai laitoshoitoon. Kasvava avuntarve johtaa lopulta riippuvuuteen toisista ihmisistä,

jolloin voidaan puhua viidennestä iästä. (Heikkinen 2002, 38.)

Kurki (2007) ei kuitenkaan pidä tärkeänä sitä, mitä käsitettä eri ikääntymisvaiheessa

olevista ihmisistä loppujen lopuksi käytetään. Tärkeämpää on se, mitä merkityksiä

sanaan sisällytetään ja mikä on kyseessä olevan henkilön merkitys yhteisössä. Tällöin

sanat vanha tai vanhus eivät myöskään ole vääriä sanoja. Kurki nostaa esiin myös aja-

tuksen, ettei ihmisiä pitäisi jaotella ikäryhmittäin. Sekä nuoruus että vanhuus ovat

ihmisen yksilölliseen kokemukseen perustuvia vaiheita, jotka seuraavat toisiaan siinä

elämänhetkessä, kun ihmisestä itsestä sopivalta tuntuu. Tämän ajattelun mukaan jo-

kainen ihminen elää siis elämäänsä yksilöllisessä vaiheessa riippumatta siitä, mikä

hänen biologinen ikänsä on. (Kurki 2007, 18.)

Samoin kuin ikääntyneistä käytettävä käsite, myös vanhuskäsitys on muuttuva eri ih-

misten keskuudessa. Se muokkautuu aikansa ja kulttuurinsa mukaisesti, se on sidok-

sissa vallitseviin arvoihin (Takala 2008). Vanhuskäsityksellä tarkoitetaan niitä käsi-

tyksiä ja asenteita, joita meillä on ikääntyneitä ihmisiä kohtaan. Tuohon käsitykseen

vaikuttavat myös meidän omat arvomme sekä tietomäärämme ikääntymiseen liittyvis-

sä asioissa. (Vallejo Medina, Vehviläinen, Haukka, Pyykkö & Kivelä 2005, 10.) Myös

nykyinen länsimainen nuoruuden ihannointi on muokannut vanhuskäsitystä ja saanut

ikääntyneessä väestössä aikaan riittämättömyyden tunteita, vaikka ikääntyminen kuu-

luukin luonnollisena osana elämänkulkuun. (Takala 2008.) Aivan lähivuosien aikana
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tämäkin vanhuskäsitys on kuitenkin kokenut suuria muutoksia. Ennen ikääntyminen

nähtiin sosiaalisena ongelmana ja ikääntyneet taakkana ja vain eläkerahojen perijänä.

Nykyisin he ovat kuitenkin osa yhteiskuntaa, sen jäseniä ja aktiivisia toimijoita niin

kuluttajina, vapaaehtoistyöntekijöinä kuin omaishoitajinakin. (Ikääntyvien ja pitkäai-

kaispotilaiden hoidon koulutusohjelma 2002.) Eri ikäryhmien asema ei kuitenkaan

koskaan ole täysin pysyvä ilmiö. Nykypäivä muuttaa ikääntyneiden asemaa jatkuvasti

uusien määrittelyiden, muuttoliikkeen ja eläkkeelle jäänti-iän muuttumisen myötä.

(Jyrkämä 2003, 19.)

Ikääntyneiden tulevaisuuden elinoloista on kuitenkin ennustettu varsin positiivisesti.

Sonkin, Petäjäkoski-Hult, Rönkä ja Södergård (2001) kuvaavat vuoden 2030 ikäänty-

neitä aktiivisiksi, tieto- ja viestintäteknogiaa hallitseviksi kansalaisiksi. Tuon ajan

ikääntyneet ovat ahkeria perinteen välittäjiä, kovia matkustelemaan ja harrastamaan

sekä osallistumaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Samalla ikääntyneitä kuvataan

myös osaaviksi ja näin myös vaativiksi. (Sonkin ym. 2001, 25.)

2.2 Ikääntyneet palvelujen asiakkaina

Ikääntyneiden kanssa työskenneltäessä kohdataan monenlaisia asiakkaita. Backman ja

muut (2004) jaottelevat teoksessa Ikäihmisten hyvä hoito ja palvelu kotihoidon asiak-

kaille tehdyn tutkimuksen perusteella ikääntyneet asiakkaat omavastuisiksi, ulkoapäin

ohjautuviksi, omapäisiksi ja luovuttajiksi (Backman ym. 2004, 21 – 23). Vaikka tut-

kimus onkin osoitus kotihoidon asiakkaista, voidaan tuota jaottelua soveltaa yhtälailla

myös palvelutalossa asuviin ikääntyneisiin.

Omavastuisilla ikääntyneillä on myönteinen asenne ikääntymistä kohtaan ja he omis-

tavat paljon niin sisäisiä kuin ulkoisiakin voimavaroja. He hoitavat tavoitteellisesti

itseään ja pohtivat erilaisten hoitomuotojen vaikuttavuutta omaan vointiinsa. Toden-

näköisesti tällaiset ikääntyneet ovat asiakkaina myös hyvin vaativia ja myös saavat

itselleen sopivaa palvelua. Ulkoapäin ohjautuvat taas suhtautuvat realistisesti omaan

vanhenemiseensa ja toimintakyvyn heikkeneminen kuuluu heidän mielestään olennai-

sesti vanhenemiseen. He noudattavat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten

ohjeita täsmällisesti ja kritiikittömästi. Omapäiset ikäihmiset päinvastoin eivät halua

ottaa apua vastaan, vaan tekevät omaan hoitoonsa liittyvät päätökset ammattilaisten

ohjeista piittaamatta. He luottavat omaan kokemukseensa ja saattavat jopa olla huo-
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mioimatta sairauksien aiheuttamat muutokset kokonaan. Neljäntenä jaottelussa ovat

luovuttavat ikäihmiset, jotka eivät enää halua tai pysty suoriutumaan itsenäisesti päi-

vittäisistä asioistaan. He ottavat vastaan sen avun, joka heille tarjotaan. Tällainen luo-

vuttaminen saattaa johtua yhtäkkisen sairastumisen tai läheisen kuoleman aiheutta-

masta masentuneisuudesta. (Backman ym. 2004, 21 – 23.)

Suomen ikääntyneiden määrän huima kasvu vaatii myös yhteiskunnan mukana pysy-

mistä edellä määriteltyjen, erilaisten asiakkaiden hyvien elinolojen ylläpitämiseksi.

Ikääntyneiden määrän kasvu Suomessa oli jo vuosina 2000 - 2005 nopeampaa kuin

muissa Euroopan maissa (Heikkinen 2002, 37). Vain Japanin väestönkehitys etenee

niin, että vuonna 2030 siellä on enemmän ikääntyneitä koko väestömäärään nähden

kuin Suomessa (Tuomioja 2000). Tilastokeskuksen (2007) julkaisemasta taulukosta

(Taulukko 1.) voidaan havaita 65 – 74 -vuotiaiden määrän kasvavan aina vuoteen

2020 saakka, jonka jälkeen kasvu kääntyy hienoiseen laskuun. Vastaavasti taas 75 –

84 -vuotiaiden sekä yli 85 -vuotiaiden määrä tulee kasvamaan aina vuoteen 2025 asti.

Tämä muutos tulee asettamaan vaatimuksia varmasti niin työelämälle, taloudelle kuin

terveydenhuollollekin. Tärkeintä on kuitenkin turvata erityisesti elämänlaatua ylläpi-

tävät seikat, joiden perustana voidaan pitää ikääntyneille tarjottavia palveluita ja nii-

den laatua. (Tuomioja 2000.)

TAULUKKO 1. Väestöennuste 2005 - 2025, miehet ja naiset yhteensä. (Tilasto-
keskus 2007)

Ikäryhmä 65 - 74 75 - 84 85-

2005 448 198 304 378 88 589

2010 507 325 320 677 112 736

2015 649 136 342 491 137 910

2020 720 478 401 847 153 711

2025 686 060 530 657 177 455
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3 IKÄÄNTYNEIDEN ELÄMÄNLAATUA MÄÄRITTÄVÄT TEKIJÄT

3.1 Elämänlaatu ja toimintakyky

Elämänlaatu määrittelee sen, mitä ihminen itse pitää elämässään tärkeinä ja arvostet-

tavina asioina ja mikä on hänen yksilöllinen kokemuksensa siitä. Elämänlaatu voidaan

jakaa ihmisen sisäisiin sekä elämän ulkoisiin laatutekijöihin. Sisäiset laatutekijät ovat

ihmisestä itsestään lähteviä mahdollisuuksia toimia elämässä, kuten toimintakyky,

elintavat, asenteet ja itsensä arvostaminen. (Vaarama 2004, 11 – 12.) Monet noista

mahdollisuuksista ovat jo lapsuudessa omaksuttuja asioita, joita voi olla vanhemmalla

iällä enää vaikea muuttaa. Vaikka terveys määritellään myös yhdeksi sisäiseksi laatu-

tekijäksi, voidaan omilla asenteilla ja itsensä arvostamisella vaikuttaa siihen, miten

tyytyväinen ihminen on elämäänsä jopa sairaanakin olleessaan. Ulkoiset laatutekijät

ovat taas ihmisestä itsestään riippumattomia tai ei niin suoranaisesti hänen muutetta-

vissaan olevia asioita, kuten asuinympäristö, yhteiskunnallinen asema, taloudelliset

resurssit ja saatavilla olevat palvelut (Vaarama 2004, 12). Näitä ulkoisia tekijöitä oh-

jaavat suurimmalta osalta yhteiskunnalliset muutokset sekä valtio ja kunta.

Yksi olennainen ikääntyneiden elämänlaatuun ja elämän merkityksellisyyteen vaikut-

tava tekijä on toimintakyky (Heikkinen 2002, 24). Toimintakyky voidaan määritellä

karkeasti joko sen mukaan, minkä verran toiminnan esteitä on ilmennyt tai minkä ver-

ran toiminnan mahdollisuuksia eli voimavaroja on vielä jäljellä (Lyyra 2007, 21).

Mielestäni jälkimmäinen määrittely on kuitenkin parempi juuri sen voimavarakeskei-

syyden vuoksi. Toimintakyky käsitteen sisältä voidaan erotella erilliseksi fyysinen

toimintakyky, jolla tarkoitetaan ihmisen liikuntaelimistön toimintaa, joka ikääntymi-

sen myötä voi kohdata suuriakin muutoksia. Toimintakykyyn kuuluvat myös psyykki-

set toiminnot, kuten muisti ja ongelmanratkaisu, sekä sosiaalinen toimintakyky eli

kyky toimia sosiaalisissa tilanteissa. Konkreettisella tasolla ikääntyneen ihmisen toi-

mintakykyä voidaan määritellä kuitenkin sen mukaan, miten hän yleisesti ottaen sel-

viytyy arkipäivän askareista, talouden pidosta, liikkumisesta paikasta toiseen tai sosi-

aalisista tilanteista. (Mts. 21.) Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky ovat

kaikki yhteydessä toisiinsa ja erityisesti ikääntyessä tuo yhteys korostuu. Fyysisen

toimintakyvyn heiketessä myös psyykkinen toimintakyky voi alentua ja se taas voi

omalta osaltaan vaikuttaa myös sosiaaliseen toimintakykyyn. (Karvinen & Oikarinen

2001, 9.)



10

Ikääntyneillä ihmisillä toimintakyvyn heikkeneminen ja näin ollen voimavarojen vä-

heneminen johtuu yleisimmin erilaisten sairauksien puhkeamisesta. Erilaiset sairaudet

aiheuttavat elimistössä muutoksia, jotka taas vaikuttavat toiminnan säätelyyn. Tavalli-

simpia näistä sairauksista voivat olla reuma-, sydän- ja keuhkosairaudet sekä tapatur-

mat ja halvaukset. (Heikkinen 2002, 19 – 20.) Yleisiä hoitoon tulon, kuten myös pal-

velutaloon tulon, syitä vuoden 2005 lopussa Stakesin hoitoilmoitusten perusteella oli-

vat fyysiset syyt, kuten liikkumiskyvyn vajavuus. Muita hoitoon tulon syitä olivat

muistamattomuus, yksinäisyys tai turvattomuus. Vuonna 2005 palvelutalossa asuvista

90 prosentilla oli muistin huononemista ja yli 50 prosentilla jokin dementoiva sairaus,

kuten Alzheimerin tauti tai alkoholin aiheuttama dementia. Muita sairauksia olivat

sydän- ja verisuonisairaudet tai masennus. (Ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalvelut

2005 2007, 66 - 68.) Voimavarojen heikkenemisen taustalla ei tietenkään aina tarvitse

olla sairaus, vaan ikääntyneillä ihmisillä myös eläkkeelle jääminen tai yhtäkkinen les-

keytyminen saattaa aiheuttaa masennusta, eristäytymistä ja tämän myötä lopulta myös

erilaisten fyysisten toimintojen heikentymistä (Heikkinen 2002, 20).

Koska ikääntyneillä voi esiintyä toimintakyvyn muutoksia nopeassakin tahdissa, ovat

ne yksi suurimmista elämänlaatua alentavista tekijöistä (Heikkinen 2002, 26). Lyyra

(2004) toteaa, että ihmisen toimintakykyä voidaan parantaa esimerkiksi sosiaalisen

tuen lisäyksellä, ympäristön muutoksilla sekä toimintatavoitteiden muuttamisella ny-

kyistä toimintakykyä vastaavammaksi (Lyyra 2004, 24). Palvelutalon arjessa tämä voi

tarkoittaa esimerkiksi erilaisten toiminnallisten menetelmien käyttöä, huoneen ja koko

talon sisustuksen suunnittelua asukkaan toimintakykyä vastaavaksi sekä hoito- ja pal-

velusuunnitelman sisältämien tavoitteiden asettamista realistisiin mittoihin. Monet

tutkimukset ovat osoittaneet, että varsinkin fyysisen toimintakyvyn ylläpidolla voi-

daan vaikuttaa merkittävästi myös muihin terveydellisiin ja tätä kautta myös elämän-

laadullisiin seikkoihin (Chodzko-Zajko 2005, 32).

3.2 Palvelut ja niiden laatu

Erityisesti ikääntyneille ihmisille olennainen osa hyvää elämänlaatua ovat myös laa-

dukas hoito ja palvelu. Kun ihmisen toimintakyky rajoittuu ja sosiaaliset suhteet vä-

henevät, määrittelee hoidon laatu yhä enemmän myös elämänlaatua. Tässä vaiheessa
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onkin erityisen tärkeää huomioida jokaisen asiakkaan hyvän elämänlaadun synnyttä-

vät tekijät yksilöllisesti ja tarjota palvelut tämän mukaisesti. (Vaarama 2004, 13.)

Tutkimukset osoittavat, että yli neljännes 75 vuotta täyttäneistä ja puolet 85 vuotta

täyttäneistä tarvitsee ulkopuolista apua joka päivä. Ikääntyneiden palveluita tuottaa

sosiaali- ja terveydenhuolto ja niiden tavoitteena on toimintakyvyn ja itsenäisen elä-

män ylläpitäminen (Ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalvelut 2005 2007, 14 – 15).

Ikääntyneiden hoivapalvelumuodot jaetaan avo-, välimuotoiseen- sekä laitoshoitoon.

Avohoidon palveluita ovat kotihoito, tukipalvelut ja kotihoidon tuki. Välimuotoisia

ovat taas koti- ja laitoshoidon välille tarjottavat palvelut, kuten asumispalvelut, lyhyt-

aikaishoito sekä ikääntyneiden perhepäivähoito. Ikääntyneiden laitoshoidolla taas tar-

koitetaan vanhainkoti- ja terveyskeskuksen vuodeosastoilla tapahtuvaa hoitoa. (Paasi-

vaara, Nikkilä & Voutilainen 2004, 50.)

Palvelu sinänsä ei takaa ikääntyneelle ihmiselle hyvää elämänlaatua, vaan keskeisem-

pää on tarjottavan palvelun laatu. Laatu merkitsee yleensä hyvää ja tavoittelemisen

arvoista asiaa ja palveluiden laadusta puhuttaessa tarkoitetaankin niille asetettujen

odotusten ja vaatimusten täyttymistä. (Holma 2003, 13.) Ikääntyneiden palveluiden

laatua määrittää Suomen Kuntaliiton ja Stakesin yhteistyössä tekemä Ikäihmisten pal-

veluiden laatusuositus, joka on uusittu vuonna 2008. Uuden laatusuosituksen tavoit-

teena on ikääntyneiden hyvinvoinnin parantaminen sekä heidän välistensä terveysero-

jen pienentäminen. Lisäksi laatusuositus pyrkii palveluiden laadun parantamiseen

(Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 2008, 7). Ikääntyneiden palveluiden järjestämi-

nen ja niiden laadun määritys juontaa juurensa myös useista laeista, joista ikääntynei-

den kannalta merkittävimpänä mainittakoon Suomen perustuslaki, jonka nojalla julki-

nen valta turvaa ikääntyneille riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut (L 11.6.1999/731).

Kuntalaki on myös merkittävä osoittaen vastuun palvelujen järjestämisestä kunnalle ja

sosiaalihuoltolaki taas määräten kunnan huolehtimaan ikääntyneille tarjottavasta riit-

tävästä neuvonnasta sekä sosiaalihuollon suunnittelusta ja toiminnasta (L

17.3.1995/365; L 17.9.1982/710).

Parhaiten ikääntyneille tarjottavan palvelun laatua määrittelee kuitenkin jo edellä esi-

tetty laatusuositus. Sen mukaan laadukasta palvelutoimintaa on ammattitaitoinen ja

asiakaslähtöinen palvelu, joka perustuu johdonmukaisiin, arvioinnin pohjalta tehtyihin

tavoitteisiin ja asiakkaan voimavaroja ja toimintakykyä edistävään toimintaan.

(Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 2008, 31.) Asiakaslähtöisyydellä tässä yhteydes-



12

sä tarkoitetaan asiakkaan nostamista kaiken suunnittelun keskiöön, hänen mielipi-

teidensä kuulemista, ihmisyyden arvostamista sekä itsemääräämistä (Voutilainen,

Vaarama & Peiponen 2004, 38). Tällaisella toiminnalla on merkittävä rooli ikäänty-

neen kokemuksessa palveluiden laadusta, sillä se määrittää hyvin paljon myös koko

hänen elämänsä laatua.

Tällä vuosituhannella on palveluiden kehittämisessä kiinnitetty erityistä huomiota

ikääntyneiden toimintakyvyn, osallistumisen sekä kuntouttavien työmuotojen paran-

tamiseen. (Ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalvelut 2005 2007, 17 – 18.) Tähän ke-

hittämistyöhön pyritään tällä hetkellä monilla erilaisilla ohjelmilla, joista uusin on

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (KASTE) 2008 – 2011.

Sen päätavoitteina ovat syrjäytymisen vähentäminen, hyvinvointi- ja terveyserojen

pienentäminen sekä palveluiden laadun ja saatavuuden parantaminen. (Sosiaali- ja

terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2008 – 2011 2008, 4.)

3.3 Palveluasuminen

Jossain vaiheessa ikääntyneen ihmisen elämää voi tulla vastaan vaihe, jolloin oma

toimintakyky ei riitä itsestä huolehtimiseen ja on siirryttävä asumaan palvelutaloon.

Tällöin palvelutalo ja sen tarjoamat palvelut muuttuvat merkittävään rooliin ikäänty-

neen ihmisen elämänlaatua määriteltäessä. Palveluasumisen määritelmä löytyy yleisen

asumispalvelun määrittelyn sisältä, joka säädetään sosiaalihuoltolaissa. Sen mukaan

asumispalvelua on kaikki palvelu- ja tukiasumista järjestävä palvelu ja sitä annetaan

henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat tukea asumiseensa. (L 17.9.1982/710.)

Palveluasumisen sisällöt löytyvät taas asetuksesta vammaisuuden perusteella järjestet-

tävistä palveluista ja tukitoimista. Sen mukaan palveluasumiseen kuuluvat asunto sekä

tarvittavat palvelut. Näitä palveluita voivat olla asukkaan terveydestä ja viihtyvyydes-

tä huolehtiminen sekä avustaminen siivouksessa, peseytymisessä ja liikkumisessa. (A

18.9.1987/759.)

Palveluasumista voidaan siis järjestää henkilölle, joka tarvitsee erityistä apua, turvaa

ja huolenpitoa ja sitä voidaan toteuttaa palvelutalossa tai ryhmäkodissa, jossa asuk-

kaalla on oma asunto. Palveluasuminen voidaan jakaa sekä tavalliseen että tehostet-

tuun asumiseen. Tavallisessa palveluasumisessa henkilökunta on paikalla ainoastaan

päivisin ja tehostetussa taas vuorokauden ympäri. (Andersson 2007, 9.)
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Palveluasumis -sanan käyttöön kannattaa kiinnittää huomiota, sillä nykyisin sitä käy-

tetään helposti myös sellaisista vuokra-asunnoista, joissa asuu ikääntyneitä, mutta

niiden yhteydessä ei tarjota valmiiksi asukkaan tarvitsemia palveluita. Palveluasumi-

sen ja laitoshoidon ero näkyy erityisesti siinä, että Kansaneläkelaitos (KELA) määrit-

telee palveluasumisen avohoidon piiriin, johon pääsääntöisesti kuuluivat siis vain ko-

tihoito, tukipalvelut ja kotihoidontuki. Parhaiten noiden käsitteiden eroa kuvaa kuiten-

kin määritelmä, että laitoshoitoa on vanhainkoti- ja sairaalan tai terveyskeskuksen

vuodeosaston hoito ja palveluasumista on se, että henkilö asuu omistusasunnossa tai

asunnossa, josta on tehty oma vuokrasopimuksensa. Olennaista palveluasumisessa on

henkilön omatoiminen vaikuttaminen palvelujen järjestämiseen. (Andersson 2007,

10.)

Palveluasumisen asiakasmäärä on kasvanut vuosien 1995 – 2005 välillä 80 % ja pal-

veluntarve kasvaa edelleen väestön ikääntyessä, palvelurakenteen kehittyessä sekä

vanhustenhuollon laadun parantuessa. Taulukko 2. antaa viitteitä palveluasumisen,

vanhainkotien ja terveyskeskusten vuodeosaston asiakasrakenteesta. (Andersson 2007,

14 - 15.) Taulukko osoittaa muun muassa sen, miten toimintakykyisiä ja itsenäisiä

palvelutalossa asuvat voivat olla jo laitosasunnoissa asuviin ihmisiin verrattuna. Tau-

lukosta nähdään myös selvästi naisten suurempi osuus kaikissa edellisissä palvelu-

muodoissa. Vaikka eri palveluissa olevien henkilöiden keskimääräinen ikä onkin suu-

rin piirtein sama, syy asumismuodon valinnalle tulee esiin psyykkisessä, fyysisessä ja

sosiaalisessa toimintakyvyssä. Fyysistä itsenäisyyttä on jäljellä vielä kolmasosalla

palvelutalossa asuvista, mutta määrä laskee huimasti vanhainkodeissa ja vuodeosas-

toilla. Palvelutalossa asuvien valmiudet toimia kaikilla toimintakyvyn osa-alueilla on

huomattavasti paremmat kuin laitoshoitoa tarvitsevilla ja tällöin myös henkilöstömi-

toituksen tulee laitoshoidossa olla yhtä asiakasta kohden suurempi.
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TAULUKKO 2. Tietoa palveluasunnoista, vanhainkodeista ja terveyskeskuksen

vuodeosastoilta vuonna 2004. (Muokannut Andersson 2004, 15.)

Palveluasuminen Vanhainkotihoito Terveyskeskuksen
vuodeosastojen
pitkäaikaishoito

Miehiä 23 % 24 % 29 %

Naisia 77 % 76 % 71 %

Ikä keskimäärin 82 vuotta 82 vuotta 83 vuotta

Hoitojakso n. 3 vuotta n. 2,6 vuotta n. 2 vuotta

Ei kognition
alenemaa (esim.
dementiasta joh-
tuvaa)

14 % 7 %

Fyysisesti itsenäi-
nen

n. 33 % n. 6 % n. 2 %

Osallistumiskykyä
(paljon tai kohta-
laisesti)

n. 80 % n. 60 % n. 45 %

Henkilöstömitoitus 0,46 0,62 0,69

Myös palveluasumisessa voidaan kiinnittää huomiota ikääntyneen ihmisen elämänlaa-

tuun. Keinoja tähän voivat olla asukkaan arvostava hoito ja huolenpito sekä itsenäi-

syyden, itsensä toteuttamisen ja osallisuuden mahdollistaminen. On myös tärkeää

kuunnella asukkaan omia toiveita, huomioida hänen yksilölliset tarpeensa sekä antaa

riittävästi aikaa näille asioille. (Voutilainen, Backman & Paasivaara 2004, 115 – 116.)

4 PÄIVÄTOIMINTA OSANA KUNTOUTTAVAA TYÖOTETTA

4.1 Kuntouttava työote

Ennen kuntoutus nähtiin vain kuntoutustyöntekijöiden tehtävänä, mutta nykyisin käyt-

töön otettu kuntouttavan työotteen käsite on nostanut esiin myös hoitotyöntekijöiden

roolin kuntouttavan toiminnan tekijöinä. Kuntouttavasta työotteesta käytetään myös
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nimitystä kuntoutumista edistävä hoitotyö ja sillä tarkoitetaan asiakkaan tukemista

toimimaan itse kaikissa niissä tilanteissa, joihin hänen oma toimintakykynsä antaa

mahdollisuuden. Työntekijä toimii motivoijana ja asiakkaan tukena, mutta ei tee asioi-

ta hänen puolestaan. (Holma, Heimonen & Voutilainen 2004, 43 – 44.)

Kuntouttavalla työotteella ja kuntoutuksella on kuitenkin eronsa. Kuntoutus perustuu

kuntouttajan erityisosaamiseen ja tarkkaan, lääketieteellisesti määriteltyihin tavoittei-

siin. Kuntouttavassa työotteessa asetetaan myös tietyt tavoitteet, mutta nämä määritty-

vät asiakkaan, hänen omaistensa ja moniammatillisen työryhmän yhteistyönä tehdyis-

tä arvioinneista. (Mts. 44.) Nämä tavoitteet kirjataan jokaisen asiakkaan hoito- ja pal-

velusuunnitelmaan, jolloin niiden toteutumista on myös helpompi arvioida. (Mts. 47.)

Kuntouttavan työotteen yksi osa-alue on mielekkään toiminnan mahdollistaminen

ikääntyneiden arkipäivässä. Ihminen haluaa vielä ikääntyneenäkin päästä osallistu-

maan ja tuntea tätä kautta itsensä merkitykselliseksi. Erilaisella toiminnalla voidaan

parantaa ikääntyneiden toimintakykyä ja lievittää yksinäisyyttä ja masentuneisuutta.

Erilaisia toimintamuotoja voivat olla esimerkiksi keskustelut, muistelu, yhteiset koti-

työt, retket, laulaminen, musiikin kuuntelu tai kuvataide. Toiminnan ohjaamisessa

tulee kuitenkin huomioida yksilöllisesti ikääntyneen toimintakyvyn rajoitteet ja antaa

mahdollisuus myös osallistumiseen vain kuuntelemalla. (Holma ym. 2004, 45 – 46.)

4.2 Päivätoiminnan määritelmä

Kuntouttavaa työotetta edistävää toimintaa voi olla myös ikääntyneiden päivätoiminta.

Päivätoiminnasta voidaan eri yhteisöissä käyttää erilaisia nimityksiä. Näitä voivat olla

viriketoiminta, ryhmätoiminta tai virkistystoiminta sekä eri teemojen perusteella ni-

metty toiminta, kuten taideryhmä tai liikuntaryhmä. Omassa työssäni käytän kuitenkin

päivätoiminnan määritelmää, sillä sen sisälle mahtuu kaikenlainen toiminta, joka voi

antaa merkityksen siihen osallistuvan päivälle.

Monet eri lähteet määrittelevät kattavasti kehitysvammaisten päivätoimintaa, mutta

suoraa, jonkin auktoriteetin lausumaa määrittelyä ikääntyneiden päivätoiminnalle en

löytänyt. Imatran kaupunki määrittelee nettisivuillaan päivätoiminnan tarjoavan erilai-

sia virikkeitä, sosiaalisia kontakteja sekä ikääntyvän ihmisen itsenäistä toimintakykyä,

terveyttä ja hyvinvointia edistävää toimintaa. (Vanhusten päivätoiminta 2009.) Päivä-
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toiminnassa käytetään erilaisia toiminnallisia menetelmiä, kuten keskustelua ja muis-

telutyötä, kädentaitoja, kotitöitä, retkeilyä, kisailua, liikuntaa, musiikkia, draamaa,

kirjallisuutta, kirjoittamista ja rentoutumista.

Yhteistä näille kaikille menetelmille on Suomen (2003) määritelmän mukaan se, että

ne pyrkivät tukemaan toimintakykyä niin fyysisesti, psyykkisesti kuin sosiaalisestikin.

Niiden kaikkien taustalla vaikuttavat myös sosiaalityön periaatteet asiakaslähtöisestä,

osallistavasta ja sosiokulttuurisesti innostavasta toiminnasta. (Suomi 2003, 107.) So-

siokulttuurisella innostamisella tarkoitetaan voimaannuttamista ja valtaistamista, jois-

sa on kyse ihmisten innostamisesta omaehtoiseen toimintaan. Tätä kautta heille pyri-

tään osoittamaan, että heillä todella on olemassa voimavaroja ja kykyjä ohjata omaa

elämäänsä. Tällaisella toiminnalla pyritään ehkäisemään ikääntyneiden ihmisten sai-

rastumisten aiheuttamaa passivoitumista ja pyrkiä voimaannuttamaan heitä. (Kurki

2007, 57 – 58.)

Päivätoimintaa tulee järjestää myös niille ihmisille, jotka asuvat palvelutalossa ja sen

tulee olla asukkaan omista toiveista ja mahdollisuuksista lähtevää, mutta myös asukas-

ta kannustavaa ja osallistavaa toimintaa. Toiminnan ja sillä pyrittävien tavoitteiden

tulee olla myös osana hoito- ja palvelusuunnitelmaa, jolloin voidaan vastata myös

kuntouttavan työotteen mukaisiin tavoitteisiin. Palvelutalossa asuva voi kokea jatku-

van toiminnan kuitenkin myös pakolliseksi, jolloin spontaani sosiaalisuus kärsii. On

siis annettava mahdollisuus myös osallistumattomuuteen ja valittuun yksinäisyyteen,

mikäli asukas itse tätä haluaa, sillä sosiokulttuurisen ajattelun mukaan myös tämä on

osallistumista. (Pikkarainen 2007, 108 – 109.)

4.3 Erilaisten päivätoimintateemojen merkitys ikääntyneiden elämässä

Ikääntyneiden päivätoiminnalla nähdään olevan monenlaisia vaikutuksia heidän ko-

kemukseensa elämästä, sen merkityksellisyydestä ja hyvästä elämänlaadusta. Olen

valinnut tarkempaan määrittelyyn niiden toiminnallisten menetelmien sisällöt ja mer-

kitykset, jotka sisältyivät myös opinnäytetyöni toiminnalliseen osuuteen ja sen pohjal-

ta koottuun materiaalikansioon. Kesällä toteutetuista tuokioista ja näin ollen myös

materiaalikansiosta jäi asukkaiden kanssa yhteisesti tekemämme päätöksen vuoksi

pois ainoastaan elokuva -teemaan liittyvä materiaali. Kaikki seuraavat määrittelyt on
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koottu palvelutalossa tapahtuvan päivätoiminnan näkökulmasta, mutta niiden sovel-

taminen esimerkiksi kotihoitoon on myös mahdollista.

Keskustelu eli puhe- ja tunnetyö sekä muistelutyö liittyvät läheisesti toisiinsa, sillä

monesti keskusteluiden aiheet koostuvat juuri vanhojen asioiden muistelusta. Näin

ollen liitin myös kansiossa nämä kaksi teemaa yhdeksi kokonaisuudeksi. Keskustelua

ja muistelua tapahtuu aivan arkisissa tilanteissa, kun joku tietty toiminto tai tapahtuma

palauttaa mieleen esimerkiksi jonkin muiston lapsuudesta ja tästä syntyy keskustelua.

Keskustelu voi olla myös pelkkää kuulumisten kerrontaa ja jutustelu ja sitä voi käydä

myös puhumattoman asiakkaan kanssa, jolloin vuorovaikutus voi tapahtua esimerkiksi

eleiden ja kosketuksen kautta. Spontaanin rupattelun lisäksi toiminta voi olla myös

suunniteltua ja ohjattua, jolloin pyritään muistelemaan kiinnostavia tai jopa kipeitäkin

asioita. Muistelun ja keskustelun aktivoimisessa voidaan käyttää apuna valokuvia,

tarinoita, lehtileikkeitä, esineitä tai musiikkia. Muistelun avulla osallistuja voi tuntea

itsensä merkitykselliseksi, parantaa itsetuntoaan ja luoda sosiaalisia suhteita jakaes-

saan muistojaan muiden ihmisten kanssa. Ensisijaisena päämääränä on herättää juuri

positiivisia muistoja, mutta monesti paljon elämää nähneille ikääntyneille ihmisille voi

pulpahtaa mieleen vaikeitakin muistoja. Kuitenkin vaikeita asioita käsitellessään ih-

minen voi löytää myös uusia voimavaroja nykypäivään ja voimaantua näiden myötä.

(Hakonen 2003, 130 – 135; Suomi 2003, 122 – 128.)

Luovaa toimintaa voi olla monenlaista. Käsillä tehtävää luovuutta ovat erilaiset käden-

taidot, kuten askartelu, savityöt, kankaanpainanta, maalaaminen ja piirtäminen. Ihmi-

sen luovuuden muuttumisesta ikääntymisen myötä on ollut valloillaan useampiakin

näkemyksiä. Heikentymismallin mukaan luovuus sananmukaisesti heikkenee ja jatku-

vuusmallin mukaan taas jatkuu ja ehkä jopa vahvistuu iän karttuessa (Hovila 2004,

43). Emden ja Lampikoski (2001) puoltavat luovuuden jatkuvuuden mallia vedoten D.

K. Simontonin Kalifornian yliopistossa tekemään tutkimukseen, jonka mukaan ei voi-

da teoreettisesti todistaa luovuuden vähenevän ihmisen ikääntyessä. Luovien tuotosten

määrä saattaa kyllä vähentyä, mutta laadultaan ne säilyvät entisellään elleivät jopa

parane. (Emden & Lampikoski 2001, 45 – 46.) Näin ollen vielä ikääntyneidenkin ih-

misten kädentaitoja voidaan harjoittaa monipuolisesti. Ikääntyneiden kanssa työsken-

nellessä on kuitenkin hyvä muistaa, että itse tekeminen on usein tärkeämpää kuin ai-

kaansaatu teos. Pelkkä kosketus materiaaleihin sekä oman ja muiden töiden tarkastelu

voi tuoda mieleen muistoja ja mielikuvia. (Pulkkinen 2003, 155.) Näin ollen kädentai-
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dot voivat olla myös osana muistelutyötä. Taidetta tehdessään ja heittäytyessään toi-

mintaan ikääntynyt voi antaa myös tilaa muille ajatuksille, unohtaa omat fyysiset ki-

punsa ja löytää uusia voimavaroja sekä näin kohottaa omaa itsetuntoaan. (Mts. 155 –

157.)

Jo aikaisemmin kuvattua voimaantumista voi tapahtua erityisesti retkeilyn ja erilaisten

elämysten aikana. Retkeily liitettynä eri teemoihin, kuten teatterielämykseen, luontoon

tai ostosten tekemiseen antaa mielekästä vaihtelua ikääntyneiden ihmisten elämään ja

päästää irtautumaan hetkeksi arkirutiineista. Hohenthal-Antin (2006) määrittelee hy-

vään vanhuuteen kuuluvaksi mahdollisuuden ja oikeuden taide- ja kulttuurielämysten

saatavuuteen. (Hohenthal-Antin 2006, 14.) Tällaisia elämyksiä eivät kaikki ikäänty-

neet ole välttämättä koskaan saaneet kokea. Oma kokemukseni on osoittanut, että ret-

keilyteemojen suunnittelussa kannattaa käyttää rohkeasti mielikuvitusta. On kuitenkin

hyvä muistaa, että aivan yksinkertaisetkin arjen ilot, kuten esimerkiksi jäätelöllä käyn-

ti, tuovat vaihtelua ikääntyneiden päivään.

Liikunta vaikuttaa ihmiseen niin fyysisesti, psyykkisesti kuin sosiaalisestikin. Liikun-

nallisuudella voidaan parantaa ikääntyneiden kykyä liikkua ja sopeutua ikääntymisen

tuomiin muutoksiin sekä ehkäistä toimintakyvyn heikkenemistä. (Hirvensalo & Lei-

nonen 2007, 234.) Liikunnalla voidaan ennaltaehkäistä erilaisia kroonisia sairauksia

sekä parantaa lihasvoimaa ja näin myös helpottaa arkipäivän liikkumista (Karvinen &

Oikarinen 2001, 11). Jokainen nuorikin ihminen tietää, että liikunta piristää myös

mieltä. Pitkälä (2004) toteaakin artikkelissaan, että ikääntyneillä psyykkisen toiminta-

kyvyn ja liikunnan yhteys saattaa olla vahvempi kuin muilla ikäryhmillä. Liikunnan

psyykkisiä vaikutuksia ovat esimerkiksi muistin ja unen laadun paraneminen sekä

mielialan koheneminen. (Pitkälä 2004, 24.) Sosiaalisesti liikunta vaikuttaa helpotta-

malla sosiaalisiin tilanteisiin osallistumista ja luomalla näitä tilanteita enemmän.

(Karvinen & Oikarinen 2001, 11.) Näin ollen liikunnalla voidaan vaikuttaa siis koko-

naisvaltaisesti ihmisen toimintakykyyn ja tätä kautta myös elämänlaatuun. Toiminta-

kyvyn parantuessa, myös elämän merkityksellisyys kasvaa. Erilaisia ikääntyneille

sopivia liikuntamuotoja voivat olla muun muassa lenkkeily, sauvakävely, tuolijumppa,

keppijumppa tai erilaiset hieronnat. Liikunnan tuomien positiivisten vaikutusten ja

innostuneisuuden ylläpitämiseksi liikunnan on hyvä olla säännöllistä, monipuolista ja

ikääntyneille ihmisille sopivasti kuormittavaa (Karvinen 1994, 13 – 16).
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Kisailu vaikuttaa myös hyvin kokonaisvaltaisesti, jolloin sen vaikutukset ovat verrat-

tavissa liikunnan vaikutuksiin. Aivojumppa tehostaa aivojen verenkiertoa, joka taas

lisää uusien soluyhteyksien syntymistä aivoissa. Näin voidaan ehkäistä mahdollisten

muistisairauksien ilmenemistä, vaikkakaan ei välttämättä estää niiden kehittymistä

kokonaan. Tällaista aivojumppaa voivat tarjota muun muassa ristisanatehtävät ja eri-

laiset strategiapelit. (Granö 2005, 5.) Muita kisailuaiheita voivat olla eriaiheiset tieto-

visat, arvoitukset, sana-arvaukset, leikit ja pelit. Emden ja Lampikoski (2001) nostavat

esille vielä ristisanatehtävät ja erityisesti ”kysely-vastaus -tekniikkaa” sisältävät tieto-

kilpailut erinomaisina aivotoimintaa harjoittavina tehtävinä (Emden & Lampikoski

2001, 209). Useat tutkimukset osoittavat, että ikääntyneiden fyysisellä aktiivisuudella

on myös vaikutusta heidän psyykkiseen toimintakykyynsä. Useilta fyysisesti hyväkun-

toisilta ikääntyneiltä on nimittäin saatu parempia tuloksia myös kognitiivista toiminta-

kykyä testaavissa tutkimuksissa. (Spirduso 2006, 190 – 191.)

Viimeisin toiminnalliseen osuuteen sisältynyt menetelmä oli rentoutuminen. Rentou-

tuminen on levollisuutta, hiljentymistä ja henkistä tasapainoa (Valkama 2008). Tär-

keimpiä edellytyksiä rentoutumiselle ovat oma motivoituminen, mukava asento, sopi-

va huoneen lämpötila sekä rauhoittava musiikki. Rentoutumista voi helpottaa myös

kevyellä hieronnalla. Se rauhoittaa mieltä, lisää stressinhallintaa ja luovuutta, auttaa

ongelmanratkaisussa sekä auttaa keräämään voimia ja saamaan riittävästi lepoa. (Me-

lin 2008.) Erityisesti ikääntyville ihmisille rentoutuminen voi antaa mahdollisuuden

itsetutkiskeluun sekä menneisyyden ja koettujen asioiden muisteluun. Tämä voi mah-

dollistaa heitä ymmärtämään esimerkiksi oman ikääntymisensä tuomat muutokset.

Koska ikääntyneet eivät näe mielikuvia enää yhtä värikkäinä ja elävinä kuin nuorem-

pana, voidaan erilaisella mielikuvaharjoittelulla ja rentoutumisella elvyttää näitä mie-

likuvia (Emden & Lampikoski 2001, 208).

Erilaisia menetelmiä kokeiltaessa on hyvä muistaa, etteivät kaikki niistä sovi mille

tahansa ryhmälle, koska silloin myöskään niiden merkitys ja niistä saatava hyöty ei

ole enää niin suuri. Jonkin asian vierastaminen, esimerkiksi laulaminen tai soittami-

nen, on aivan luonnollista eikä osallistujia kannata pakottaa sellaiseen toimintaan,

mikä ei heitä kiinnosta. (Noppari & Koistinen 2005, 176.) Toiminnallisten menetelmi-

en toimintakykyä ylläpitävä, sen heikkenemistä ehkäisevä ja ihmistä voimaannuttava

vaikutus on jo suuri merkityksen antaja koko päivätoiminnan järjestämiselle. Mene-

telmien käytön merkitys pohjautuu lisäksi sen yhteisöllistävään vaikutukseen, joka luo
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sosiaalisia suhteita ja tuo tukea monien ikääntyneiden yksinäiseen elämään (Mts. 16).

Yhteisöllistävyys toteutuu ensisijaisesti ryhmissä toimimisessa. Yhteenvetona voidaan

edellä kuvattujen toiminnallisten menetelmien merkitystä kuvata ikääntyneen ihmisen

identiteettiä, omatoimisuutta ja luovuutta tukevana toimintana. Sillä voidaan päästä

kosketuksiin siihen piilevään pahaan oloon ja ahdistukseen, joka voi rajoittaa ikäänty-

neiden rohkeutta heittäytyä elämään tätä päivää ja suunnata katsettaan tulevaisuuteen

(Mts. 171). Tätä kautta se vaikuttaa siis myös kokonaisvaltaisesti ihmisen toimintaky-

kyyn ja hyvän elämän laadun ylläpitämiseen.

4.4 Päivätoiminnan merkitys tutkimusten valossa

Edellä kuvatulle päivätoiminnan merkitykselle on osoitettavissa tukea myös erilaisten

tutkimusten kautta. Vanhustyön Keskusliiton vuonna 2002 toteuttaman ”Ikääntynei-

den yksinäisyys” -kehittämishankkeen tavoitteena oli selvittää voidaanko sisällöltään

osallistujien mielenkiinnon aiheista koostuvan ryhmätoiminnan avulla vaikuttaa osal-

listujien yksinäisyyteen, psyykkiseen hyvinvointiin, sosiaalisuuteen ja näin ollen koko

elämänlaatuun. Tämä suljettu ikääntyneiden ryhmä koostui kahdeksasta 72 – 92 -

vuotiaasta osallistujasta ja toiminta kesti kolme kuukautta sisältäen ryhmätoimintaa

kerran viikossa noin 2 – 6 tunnin ajan. Toiminnan sisältöinä olivat erilaiset toiminnal-

liset ryhmät, kuten taide- ja virikeryhmät, ryhmäliikunta- ja keskusteluryhmät sekä

terapeuttisen kirjoittamisen ryhmä. (Pitkälä, Routasalo, Kautiainen, Savikko & Tilvis

2005, 5.) Tämän kehittämishankkeen päätyttyä tehtiin ryhmätoiminnan vaikutuksista

myönteisiä johtopäätöksiä: toiminta vähensi ikääntyneiden yksinäisyyttä sekä paransi

psyykkistä hyvinvointia ja terveyttä. Yksinäisyyden vähenemistä edesauttoi ryhmä-

toiminnan sosiaalisesti aktivoiva vaikutus. Johtopäätöksissä mainittiin onnistuneen

ryhmätoiminnan edellytyksenä myös ammattimainen ryhmien ohjaaminen. (Mts. 60.)

Saarinen (2006) kertoo Sosiaaliturvassa julkaistussa artikkelissaan Tanskassa järjeste-

tyistä, vielä kotona asuvien dementoituneiden virikeryhmistä, joiden tavoitteena on

parantaa ikääntyneiden itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua. Ryhmätoiminta tarjo-

aa osallistujille monipuolisesti erilaista ohjelmaa, kuten jumppaa ja aivovoimistelua.

Toiminnan vaikuttavuus näkyy erityisesti siinä, että osallistujien laitokseen muutto on

siirtynyt myöhemmäksi ja heidän sosiaaliset taitonsa ovat parantuneet. (Saarinen

2006, 10 – 11.) Myös vuonna 2006 Kouvolassa järjestetyllä Ystäväpiiri -

ryhmätoiminnalla, jolla pyrittiin yksinäisyyden lievittämiseen, elämänlaadun ja elä-
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män hallinnan parantamiseen, nähtiin olleen positiivisia vaikutuksia ikääntyneiden

elämänlaatuun. Ryhmätoimintaa järjestettiin 12 kertaa, joiden aikana osallistujat saivat

vertaistukea toisiltaan muun muassa retkeilyn lomassa. Toimintaan osallistuneiden

yksinäisyys lievittyi ja he saivat uusia ystäviä sekä uusia kokemuksia. Erityisesti elä-

myksellisyys ja retket nähtiin tärkeinä. (Uusitalo 2007, 15.)

Ikääntyneiden kokemuksia erilaisesta ryhmätoiminnasta on tutkittu myös monissa

oppilaitoksessamme julkaistuissa opinnäytetöissä. Monet näistä tutkimuksista kohdis-

tuvat ensisijaisesti päiväkeskuksissa tapahtuvaan toimintaan, mutta ovat myös sovel-

lettavissa palvelutalonkin päivätoimintaan. Holttisen (2004) tutkimuksen tarkoitukse-

na oli selvittää päiväkeskusasiakkaiden palvelukokemuksia sekä kokemuksia päivä-

toiminnasta. Tutkimuksen mukaan päiväkeskuksessa käynti koettiin viikon kohokoh-

daksi ja kaikenlainen toiminta laidasta laitaan oli mieluista. Toiminta paransi ikäänty-

vien itsenäistä selviytymistä ja kokonaisvaltaista toimintakykyä. Holttinen nostaa esil-

le myös toiminnan tärkeyden ikääntyvän ihmisen kannustamisen sekä elämänlaadun

parantamisen kannalta. Kolu ja Ruth (2005) taas kartoittivat ikäihmisten kokemuksia

kokonaisuudessaan kaikista päiväkeskuksen tarjoamista terveyttä ja toimintakykyä

edistävistä palveluista. Näihin palveluihin sisältyivät myös erilainen virkistystoiminta,

jonka osuus hyvinvoinnille osoittautui tulosten mukaan merkittäväksi. Myös Hiltusen

(2008) tuore tutkimus siitä, voidaanko yhteisellä toiminnalla lisätä yhteisöllisyyttä

senioritalossa ja helpottaa uuteen asuinympäristöön kotiutumista, antaa myönteisiä

viitteitä siitä, että seniorit kokevat yhteisöllisyyden tärkeäksi ja tätä voidaan lisätä juu-

ri yhteisellä toiminnalla.

4.5 Ohjaaminen ja ryhmän toiminta

Ikääntyneiden kokemukset päivätoiminnasta määrittyvät suurelta osin myös työnteki-

jöiden ohjaustyylin mukaan. Toiminnallisten menetelmien ohjaaminen vaatii ohjaajal-

ta kokemusta ja tietämystä erilaisista menetelmistä sekä ennalta tehtyä suunnittelua ja

materiaalien hankkimista. Tämä voidaan usein kokea työlääksi, varsinkin jos tuota

valmistelua ei voi suorittaa työajan puitteissa. Yksin ei toimintaa kannata eikä voikaan

ottaa harteilleen, vaan sen taustalle tarvitaan koko työyhteisön tuki. (Noppari & Kois-

tinen 2005, 172.) Työntekijän ei koskaan kannata alkaa ohjata ryhmää pakon sanele-

mana, vaan innostuksen pitää lähteä hänestä itsestään. Innostuksen puute voi johtua

muun muassa siitä, että menetelmien käyttäminen saattaa joistakin ihmisistä tuntua
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myös vieraalta eikä heillä ole rohkeutta heittäytyä siihen mukaan. Jos omaa innostusta

löytyy riittävästi toiminnan ohjaamiseen, ei sitä kuitenkaan saa korostaa liikaa, jotta

voi antaa tilaa myös niille osallistujille, jotka suhtautuvat epäillen toimintaan. Osallis-

tujalla tulee olla myös mahdollisuus vain seurata toimintaa sivusta osallistumatta sii-

hen aktiivisesti. (Mts. 175.)

Toiminnallisten menetelmien toteuttamisessa osallistujana on aina tietty ryhmä, jonka

toiminta muuttuu jatkuvasti. Tällöin puhutaan ryhmädynamiikasta eli ryhmätilanteen

ja siitä tehtyjen tulkintojen vuorovaikutuksesta. (Himberg & Jauhiainen 2004, 113.)

Ryhmädynamiikka muuttuu ryhmäläisten vuorovaikutuksen välityksellä. Vuorovaiku-

tus on kahden tai useamman ihmisen kommunikointia joko sanallisesti tai ei-

sanallisesti. Vuorovaikutustaitoihin kuuluvat muun muassa kyky kuunnella toisen

mielipidettä, kommentoida ja jatkaa keskustelua tämän pohjalta sekä kertoa myös nä-

kemyksensä. Siihen kuuluu myös kyky antaa tukea toiselle ja vastaanottaa palautetta.

(Kaukkila & Lehtonen 2007, 31 – 34.) Ihmisen tunteet säätelevät pitkälti vuorovaiku-

tuksen syntymistä ja ne myös kannustavat tai estävät ihmistä osallistumasta erilaiseen

ryhmätoimintaan (Mts. 43).

Ohjaajalle hyviä ominaisuuksia ryhmän ohjaamisessa ovat luovuus ja rohkeus heittäy-

tyä, kyky leikinomaisuuteen, tilanteen hallinta ja valmius muutoksiin, ongelmanrat-

kaisukyky sekä empaattinen asenne. Ryhmää ohjatessa on tärkeää kunnioittaa ryhmä-

läisiä, luoda turvallinen toimintaympäristö sekä osoittaa aitoa välittämistä ryhmäläisiä

kohtaan (Kaukkila & Lehtonen 2007, 4). Vaikeita asioita käsiteltäessä ohjaajan tulee

kannustaa osallistujia positiiviseen ajatteluun. Innokkaimpien osallistujien hillitsemi-

seksi ohjaajan tulee myös kannustaa arempia. Erityisesti päälle puhumiseen tulisi

puuttua, jotta kaikkien ääni saataisiin kuuluviin. (Noppari & Koistinen 2005, 175 -

176.) Kaukkilan ja Lehtosen mukaan vastaavasti huonoja piirteitä ohjaajalla voivat

olla virheistä moittiminen, ylikriittisyys ja ryhmän kannustaminen parhaasta tuotok-

sesta kilpailemiseen (Kaukkila & Lehtonen 2007, 55). Ryhmissä tulee esille usein

myös joitakin konfliktitilanteita, mutta niistäkin voidaan oppia uutta, mikäli ne osa-

taan käsitellä oikein ja avoimesti. Avoimella käsittelyllä tarkoitetaan jokaisen osapuo-

len kuuntelemista ratkaisujen teossa. Kun edellinen konflikti on käsitelty onnistunees-

ti, voi seuraavankin käsittely sujua paremmin. (Mts. 78.)
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Ryhmätoiminta antaa ohjaajalle väylän nähdä osallistujien ajatusmaailmaan sekä

mahdollisuuden yksilölliseen asiakkaan kohtaamiseen. Heidän mielipiteidensä kuule-

minen toiminnan suunnittelun eri vaiheissa on tärkeää. Työyhteisön tulee sopia etukä-

teen toiminnan toteuttamiseen liittyvistä asioista, kuten kokoontumisten tiheydestä,

ajankohdasta, yhden kokoontumisen kestosta sekä toiminnan sisältöihin liittyvästä

työnjaosta. Toiminnallisten menetelmien toteuttaminen voi parhaimmillaan kasvattaa

työyhteisön yhteenkuuluvuutta. Lisäksi pienten asioiden liikkeelle laittaminen saattaa

saada aikaan myös laajemman kehityskulun päivätoiminnan toteuttamisen saralla.

(Noppari & Koistinen 2005, 174 – 179.)

5 PALVELUTALO MANSIKKA

5.1 Asukkaat, henkilöstö ja palvelut

Reisjärven kunnassa sijaitseva palvelutalo Mansikka on Reisjärven Vanhustenkotiyh-

distys ry:n vuonna 1998 perustama palvelutalo. Itse yhdistys on perustettu toukokuus-

sa vuonna 1968 ja sen rakennuttamia ikääntyneille tarkoitettuja muita asuintaloja

Reisjärvellä ovat Kotikartano 1 ja 2, Rantaniemi sekä Savimansikka. Savimansikka

valmistui vuonna 1991 ja jo vuonna 1993 alettiin suunnitella uuden, ajanmukaisen

rakennuksen perustamista Reisjärvelle Savimansikan viereen. Tämän talon nimeksi

tuli siis palvelutalo Mansikka, jonka toiminta aloitettiin 1. päivä elokuuta 1998. (Leh-

tola 1998.)

Reisjärven Vanhustenkotiyhdistyksen sääntöjen mukaan sen tarkoituksena on toimia

vanhusten sosiaalisen aseman ja hoitomahdollisuuksien parantamiseksi sekä heidän

henkisen ja terveydellisen kuntonsa ylläpitämiseksi. Yhdistys ja Reisjärven kunnan

sosiaalitoimi ovat solmineet ostopalvelusopimukset Mansikan palveluista sekä muu-

taman Savimansikassa asuvan asukkaan palveluista. (Puurula 2003.)

Palvelutalo Mansikka tarjoaa tavallista palveluasumista yhdeksälle asukkaalle, joille

kuuluu myös talon tarjoamat palvelut. Lisäksi Savimansikan puolella asuvista kolme

asukasta käyttää Mansikan palveluita. Asukkaat ovat iältään 69 - 93 -vuotiaita ja hei-

dän toimintakykyynsä vaikuttavat jo monet ikääntymisen mukanaan tuomat sairaudet.
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Alzheimerin tauti ja muu dementoituminen, kuten infarktiperäinen dementoituminen,

voi vaikeuttaa joidenkin asukkaiden arkistenkin asioiden ymmärtämistä ja heidän voi

olla vaikea löytää esimerkiksi takaisin omaan asuntoonsa. Lisäksi erilaiset sydänsai-

raudet sekä liian alhainen tai korkea verenpaine voi aiheuttaa huimausta ja äkkinäisiä

kaatumisia. Näiden lisäksi asukkailla ilmenee diabetesta, keuhkosairauksia, kuulon ja

näön heikkenemistä sekä tukirankavaivoja. Tukirankavaivojen lisäksi erilaiset nivel-

rikkojen aiheuttamat liikeratojen rajoitteet sekä lonkka- ja polviproteesit asettavat ra-

joituksia asukkaiden liikkumiselle. Fyysisten sairauksien lisäksi osalla on taustallaan

myös alkoholismia, masennusta sekä muita vaikeita menneisyydessä tapahtuneita

elämän kolhuja. Nämä ovat saattaneet joillekin aiheuttaa mielenterveydellisiä ongel-

mia, joihin heillä on myös lääkärin määräämä mielialalääkitys. Ikääntyneiden kohdal-

la on kuitenkin vaikea määrittää, johtuvatko mielenterveysongelmat menneisyyden

traumoista vai vain ikääntymisen mukanaan tuomista sairauksista, kuten dementiasta.

(Niemelä 2009.)

Näistä sairauksista huolimatta Mansikan asukkaista suurin osa on jossain määrin ak-

tiivisia myös omalla ajallaan ja he edustavatkin varmasti jo osin tuota aktiivista ja

harrastavaa ikääntyneiden ryhmää, jota kohti ikääntyneet ovat tulevaisuudessa kehit-

tymässä. Osalle kuitenkin yleisin ajanviete on vain sohvalla tai sängyllä lepäily. Näis-

tä yksilöllisistä piirteistä voidaan havaita selvästi myös erilainen asiakkuus. Osa asuk-

kaista on hyvin omavastuisia ja aktiivisia, ja osaavat esittää toiveensa hyvin selvästi.

Osa taas osoittautuu ulkoapäin ohjautuviksi tai jopa luovuttajiksi, jolloin heidän hou-

kuttelemisensa niin mielipiteen esille tuomiseen kuin myös toimintaan osallistumiseen

on haastavampaa.

Verrattaessa palvelutalo Mansikan asukkaiden sukupuolimäärän (naisia 11, miehiä 1)

suhdetta taulukossa 2. annetun yleisen palvelutalossa asuvien sukupuolimäärän suh-

teeseen, voidaan naisten enemmistön huomata olevan aivan yleisesti havaittu ilmiö.

Myös Mansikan asukkaiden keski-ikä (81v.) on hyvin lähellä taulukon 2. antamaa

palvelutaloissa asuvien ikää (82v.). Osallistumiskykyä Mansikan asukkailla on myös

lähes yhtä paljon kuin palvelutalon asukkaiden yleinen osallistuvuusprosentti osoittaa.

Henkilöstömitoitus Mansikassa omien laskelmieni mukaan yhtä asukasta kohti on

0,25, jolloin se on merkittävästi pienempi kuin sen yleisesti palvelutaloissa oletetaan

olevan taulukon 2. perusteella.
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Mansikassa työskentelee kolme työntekijää, jotka huolehtivat hoitotyöstä ja päivittäi-

sestä tuesta ja ohjauksesta. Työntekijät ovat koulutukseltaan lähihoitajia ja heiltä löy-

tyy tietämystä myös kuntoutuksen puolelta. Lisäksi palvelutalon hallinnollisista tehtä-

vistä huolehtivat Reisjärven vanhustenkotiyhdistys ry:n puheenjohtaja sekä palve-

lusihteeri, joka on koulutukseltaan laskentatoimen yo-merkonomi. Koska palvelutalo

tarjoaa tavallista palveluasumista, siellä ei ole siis yövalvontaa, vaan työntekijät ovat

paikalla päivisin klo 7 – 20 välisen ajan. Palvelutalo Mansikan palveluihin kuuluvat

avustaminen päivittäisissä toiminnoissa, kuten wc-käynneissä, henkilökohtaisesta hy-

gieniasta huolehtimisessa, pukeutumisessa sekä lääkkeiden jaossa ja niiden ottamises-

sa ruokailujen yhteydessä. Lisäksi palveluihin kuuluvat pyykinpesu, päivätoiminta,

lääkärissä, hammaslääkärissä, diabeteshoitajalla tai jalkahoitajalla käynti hoitajan

kanssa sekä jokapäiväinen, kokonaisvaltainen huomiointi. Nykyisin Mansikan työnte-

kijät huolehtivat myös asukkaiden asuntojen viikoittaisesta siivoamisesta, sillä talou-

delliset resurssit eivät riitä uuden siivoajan palkkaamiseen. Kaikkien edellä kuvattujen

palveluiden toteuttamisessa pyritään kuitenkin huomioimaan asukkaiden oma toimin-

takyky ja mahdollisuudet osallistua päivittäisiin toimintoihin. (Puurula 2003.)

5.2 Hoidon periaatteet ja päivätoiminta

Mansikan hoidon periaatteita ovat yksilöllisyys, kokonaisvaltainen hoito, asukaskoh-

taiset toimintatavat sekä kuntouttava työote (Puurula 2003). Yksilöllisyyttä pyritään

toteuttamaan huomioimalla asukasta omana yksilönään sekä tukemalla häntä omien

voimavarojensa mukaisesti. Kahdenkeskisissä juttutuokioissa asukas pääsee koke-

maan myös turvallisuuden tunnetta ja välittämistä tietäessään, että kaikkia hoitajia

koskee vaitiolovelvollisuus. Kokonaisvaltainen hoito taas käsittää lääkehoidosta, ruo-

kailuista, erilaisista ruokavalioista ja sairauksista sekä peseytymisestä ja siivouksesta

huolehtimisen siinä määrin, missä asukas sitä tarvitsee. Arkipäivien aikana pyritään

myös huomioimaan asukkaiden psyykkinen kunto, sen tukeminen ja seuranta. Asu-

kaskohtaiset toimintatavat nivoutuvat myös yksilöllisyyden kunnioittamiseen, jolloin

jokaiselle asukkaalle tarjottavat palvelut määrittyvät hänen toimintakykynsä ja voima-

varojensa mukaan. (Puurula 2003.)

Palvelutalo Mansikassa pyritään kiinnittämään erityistä huomiota kuntouttavan työot-

teen toteuttamiseen ja osa työntekijöistä onkin suuntautunut lähihoitajaopinnoissaan

juuri kuntoutuksen osa-alueelle. Kuntouttava työote tulee esille asukkaan kanssa yh-
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dessä tehtävässä hoito- ja palvelusuunnitelmassa, jossa sovitaan muun muassa asuk-

kaan osallistumisesta Mansikan järjestämään toimintaan. Tällä pyritään säilyttämään

asukkaiden arjen omatoimisuutta mahdollisimman pitkään. Asukkaita tuetaan myös

heidän omissa harrastuksissaan sekä ostosten ja kauppa-asioiden hoitamisessa. Yhtei-

nen ruokailu talon salissa sekä pienet henkilökohtaiset juttutuokiot asukkaiden omissa

asunnoissa tukevat myös kuntouttavaa työotetta.

Mansikan kuntouttavaa työotetta pyritään edistämään myös päivätoiminnan muodos-

sa. Erilaisten termien kirjosta viriketoiminta on ollut päivätoiminnan sijaan Mansikas-

sa enemmän käytetty sana. Osana tutkimustani pyrinkin tuomaan esille enemmän päi-

vätoiminnan käsitettä saadakseni sen korvaamaan aiemman viriketoiminta -sanan.

Kuten jo edellä totesin, päivätoiminta on erittäin hyvä määritelmä, sillä siihen voidaan

sisällyttää kaikenlainen, niin suuremmissa ryhmissä kuin pareittainkin tapahtuva mie-

lekäs toiminta. Tämän vuoksi esimerkiksi termi ”ryhmätoiminta” ei toimi kyseisessä

merkityksessä niin hyvin. Asukkailla on mahdollisuus osallistua joka keskiviikko yh-

teiselle asiointikäynnille lähimarkettiin sekä tulla kuuntelemaan kirkkokasettia sun-

nuntai-iltapäivisin palvelutalon saliin. Kirkkokasetti nauhoitetaan seurakunnan puoles-

ta ja se sisältää kunkin sunnuntaiaamun jumalanpalveluksen, jonka eräs asukas tuo

mukanaan kirkossa käytyään. Tällä tavoin myös muut asukkaat saavat kuulla juma-

lanpalveluksen. Silloin tällöin myös kirkkoherra käy pitämässä hartauksia Mansikassa

paikanpäällä. Aika ajoin työntekijät toteuttavat erilaisia päivätoiminnan toiminnallisia

menetelmiä, kuten bingoa, tietovisoja, jumppaa ja keskusteluja. Myös erilaisina juhla-

päivinä voidaan järjestää erityistä ohjelmaa. Omien harjoittelu- ja työkokemusteni

perusteella päivätoiminta on ollut kuitenkin hyvin epäsäännöllistä ja jää helposti tois-

sijaiseksi asiaksi muun hoitotyön ja siivouksen ohella.

6 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT

6.1 Tarkoitus ja tutkimusprosessi

Opinnäytetyöni tarkoituksena on pyrkiä vakiinnuttamaan päivätoimintaa Reisjärven

kunnassa sijaitsevaan palvelutalo Mansikkaan. Tähän tavoitteeseeni pyrin toteuttamal-

la päivätoimintatuokioita yhdessä työntekijöiden kanssa ja kokoamalla näiden pohjalta
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erilaista päivätoimintamateriaalia Mansikan käyttöön. Tuokioiden suunnittelun ja ma-

teriaalien kokoamisen tueksi toteutin haastatteluita ja kyselyitä niin asukkaille kuin

työntekijöillekin. Toiminnan vakiintumista arvioin vuoden lopussa arviointihaastatte-

luin ja -kyselyin.

Tutkimuksellani pyrin hakemaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

1. Millaisia toiveita asukkailla on päivätoiminnalle ja mitkä ovat palvelutalon mahdol-

lisuudet päivätoiminnan järjestämiseen?

2. Millaisia kokemuksia Mansikan asukkaille ja työntekijöille jäi kesän ja syksyn päi-

vätoiminnasta ja millaisia merkityksiä he päivätoiminnalle antavat?

3. Voidaanko omalla ohjausesimerkillä ja toiminnan suunnittelun helpottamisella vai-

kuttaa päivätoiminnan vakiintumiseen palvelutalo Mansikassa?

Jäljempänä tuleva taulukko 3. osoittaa tarkemmin opinnäytetyöni tutkimusprosessin

kulun ja aikataulutuksen. Työn tekeminen alkoi siis vuoden 2008 tammikuussa ottaes-

sani yhteyttä palvelutalo Mansikkaan ja tiedustellessani mahdollisuutta opinnäytetyön

tekemiseen. Palvelutalo olikin varsin innostunut asiasta, sillä olinhan jo harjoitteluai-

kanani kertonut mielenkiinnostani päivätoimintaa kohtaan ja mahdollisesta opinnäyte-

työn tekemisestä sen parissa. Aluksi aihe haki muotoaan, mutta koko ajan pysyvänä

tavoitteenani oli muokata se niin, että se liittyisi jollakin tavalla Mansikan päivätoi-

mintaan ja sen kehittämiseen. Pohdittuani pitkään erilaisia mahdollisuuksia Mansikan

päivätoiminnan vakiinnuttamiseksi, tulin siihen tulokseen, että se voisi kaivata jotakin

liikkeelle panevaa ja työntekijöitä rohkaisevaa materiaalia. Omien kokemusteni mu-

kaan päivätoiminta näytti jäävän toissijaiseksi kiireisten päivien vuoksi, jolloin aikaa

sen tarkemmalle suunnittelulle tai edes materiaalien etsimiselle ei työpäivien puitteis-

sa ollut. Niinpä päädyinkin kokoamaan Mansikan käyttöön tulevan materiaalikansion

(Liite 7.), jonka rinnalle kehittyi myös materiaaleja tukevien tavaroiden säilytystä var-

ten materiaalilaatikko. Materiaalin kokoamisen tueksi päätin toteuttaa yhteistyössä

työntekijöiden kanssa päivätoimintatuokioita, joiden myötä saisin välitettyä työnteki-

jöille oman ohjausesimerkkini ja voisin tulla vakuuttuneeksi myös kansioon tulevien

materiaalien toimivuudesta ja suosiosta osallistujien parissa.

Hyvin pian aiheen selkiydyttyä kävin esittelemässä sen ja työhön liittyvän aikataulun

myös asukkaille. Samalla pyysin asukkailta myös luvan tulevia haastatteluita ja tuoki-

oiden aikana tapahtuvaa havainnointia varten. Päivätoiminnan suunnittelun pohjaksi
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toteutin alkuhaastattelun ja -kyselyn Mansikan asukkaille ja työntekijöille. Pääpaino

tuokioiden toteuttamiselle oli heinä-elokuu, mutta reippaasta aikataulusta johtuen en-

simmäinen tuokio saatiinkin toteutettua jo aivan kesäkuun lopussa. Kesän tuokioista

keräsin palautetta palautehaastattelun ja -kyselyn avulla syyskuussa, jolloin tuokiot

olivat vielä tuoreessa muistissa. Materiaalikansiota ja -laatikkoa olin koonnut koko

päivätoiminnan toteuttamisen ajan ja muokkasin niitä vielä palautteiden pohjalta en-

nen niiden Mansikkaan luovuttamista. Materiaalien vaikuttavuutta ja päivätoiminnan

vakiintumista mittaava arvioimisaika oli siis syyskuusta joulukuuhun, jonka jälkeen

toteutin arviointihaastattelun ja -kyselyn. Näiden arviointien pohjalta tein vielä pieniä

muutoksia kansion ja laatikon materiaaleihin.

TAULUKKO 3. Opinnäytetyöni tutkimusprosessi.

01/2008 Yhteydenotto Palvelutalo Mansikkaan mahdollisen opinnäytetyön
tekemisestä

02/2008 Aihesuunnitelman laatiminen
Opinnäytetyön aiheen esittely sekä luvan kysyminen haastatteluihin
ja havainnoinnin tekemiseen asukkailta

03 – 04/2008 Tutkimussuunnitelman laatiminen
04/2008 Opinnäytetyön aihesuunnitelman hyväksyminen ja yhteistyösopi-

muksen allekirjoittaminen
05/2008 Alkuhaastatteluiden ja -kyselyiden toteuttaminen ja purku
06/2008 Päivätoimintatuokioiden suunnittelu ja niihin tarvittavan tietoperus-

tan kokoaminen
07 – 08/2008 Päivätoimintatuokioiden toteuttaminen ja materiaalikansion ja -

laatikon kokoaminen
09/2008 Palautehaastatteluiden ja -kyselyiden toteuttaminen ja purku

Materiaalikansion ja -laatikon palauttaminen palvelutalo Mansik-
kaan
Viime hetken muutokset/lisäykset materiaaleihin palautteiden poh-
jalta

09/2008 Opinnäytetyöraportin kirjoittamisprosessin aloittaminen
09 – 12/2008 Materiaalien vaikuttavuuden arvioimisaika
12/2008 Arviointihaastatteluiden ja -kyselyiden toteuttaminen ja purku
01/2009 Muutokset materiaaleihin arviointien pohjalta

Opinnäytetyöraportin täydentäminen ja viimeistely
Opinnäytetyön esittely

01 – 02/2009  Opinnäytetyön palautus
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6.2 Tutkimuksen perustana toimintatutkimus

Kyseessä on laadullinen tutkimus, joka myötäilee toimintatutkimuksen mallia. Tämä

malli voidaankin havaita jo yllä olevan tutkimusprosessin kulusta. Toimintatutkimuk-

sen tarkoituksena on saada aikaan jokin toiminnan muutos ja samalla tarkkailla tämän

muutoksen tapahtumista. Sille on ominaista toiminnan kehittäminen, mihin pyritään

itse toiminnan sekä sen tutkimuksen ja arvioinnin kautta. (Heikkinen & Jyrkämä 1999,

32 - 33.) Opinnäytetyössäni toiminta ja sen tutkimus koostuu asukkaiden toiveiden

pohjalta suunnitellusta päivätoiminnasta ja arviointi taas kootun materiaalin vakiinnut-

tavan vaikutuksen arvioinnista. Toimintatutkimuksessa toiminnan kehittymisellä ei ole

kuitenkaan päätepistettä, vaan sen tavoitteena on löytää aina uusi paremmin ymmär-

retty prosessi, joka ryhtyy taas omalla tavallaan muokkaamaan toimintaa (Mts. 18).

Tavoitteena olisikin saada juuri työntekijöiden ajatuksissa aikaan näitä uusia prosesse-

ja ja kehittämisväyliä, jotta päivätoiminnan kehitys tulisi jatkumaan vielä oman osuu-

teni loppuun saattamisen jälkeenkin.

Toimintatutkimuksen merkittävimpiä piirteitä on sen reflektiivinen toimintatapa. Ref-

lektiivisyydellä tarkoitetaan oman toiminnan, sen tavoitteiden ja kehittymisen tarkas-

telua ikään kuin ulkopuolisen silmin. Siinä seuraavat toisiaan toiminnan suunnittelun,

toteuttamisen ja havainnoinnin sekä tämän kaiken reflektoimisen ketju. Reflektoinnil-

la pyritään siis uuden, paremman toiminnan suunnittelun mahdollistamiseen. Toimin-

tatutkimuksen kulku (Kuvio 1.) on kuitenkin vain periaatteellinen malli toiminnan ja

sen suunnittelun käytännön toteutumisesta. Tutkijalle voikin olla vaaraksi jumiutua

liikaa noudattamaan tuon mallin vaiheita, jolloin itse toiminnan kehittyminen jää tois-

sijaiseksi. Ei voida myöskään taata, että asiat kehittyvät juuri vaihe vaiheelta eteen-

päin, vaan ne voivat välillä ottaa myös askeleen taaksepäin. (Mts. 36 - 38.)
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KUVIO 1. Toimintatutkimuksen kulku. (Muokattu Heikkinen & Jyrkämä 1999,

37.)

Toimintatutkimuksen kulun mallissa tutkijan ei tarvitse aina lähteä liikkeelle suunni-

telmasta, vaan tutkimus voi saada alkunsa toiminnasta, sen havainnoinnista ja edetä

vasta toiminnan reflektoinnin kautta suunnitelmaan. Omassa työssäni toteutuvat myös

pääpiirteissään nämä toimintatutkimuksen kulun vaiheet, jotka voidaan katsoa alka-

neeksi toiminnasta ja havainnoinnista. Tässä tapauksessa siis alkuhaastatteluiden ja -

kyselyiden toteuttaminen oli ensimmäinen toimintaa määrittävä vaihe, jonka jälkeen

pääsin reflektoinnin kautta toteuttamaan päivätoimintasuunnitelmaa. Jokaisen päivä-

toimintatuokion suunnittelun, toteutuksen ja sen havainnoinnin jälkeen reflektiota

tapahtui niin minussa kuin varmasti myös mukana olleessa työntekijässäkin. Parem-

man tuokion suunnitteluun meitä ohjasi myös jokaisen tuokion jälkeen osallistujilta

kysytyt toiveet tulevaa toimintaa varten. Omalla kohdallani edellä kuvattua mallin

noudattamisen jumiutumista ei päässyt tapahtumaan, sillä työn vaiheet asettuivat kuin

itsestään toimintatutkimuksen muottiin enkä työtä aloittaessani päättänyt varsinaisesti

ryhtyväni juuri toimintatutkimuksen toteuttamiseen. Tämän itsestään muokkautumisen

aiheutti myös suurimmaksi osaksi se, että alun perin suunnittelin toteuttavani alku-

haastattelun ja -kyselyn lisäksi vain lokakuun puolessa välissä loppuarvioinnin, joka

sisältäisi sekä tuokioihin liittyvän palautteen että vakiintumista mittaavan arvioinnin.

Mansikan henkilöstön kanssa tekemämme yhteisen päätöksen mukaisesti, päädyimme
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antamaan vakiintumiselle hiukan enemmän aikaa, jolloin jaoin palautteen ja arvioin-

nin erillisiksi tapahtumiksi. Arvioinnin myöhäistäminen antoi myös minulle mahdolli-

suuden perusteellisempaan reflektioon sekä materiaalien kehittämiseen.

6.3 Tutkimusaineiston keruumenetelmät

Käytin tutkimuksessani tarvittavan aineiston keräämiseen asukkaille suunnattuja haas-

tatteluita sekä työntekijöille suunnattuja kyselyitä. Kaikki lomakkeet suunnittelin itse

käyttäen apuna viitekehyksessä kuvattuja asioita. Asukkaiden alkuhaastattelun suun-

nittelussa käytin apuna myös Arvolan (2008) opinnäytetyön liitteenä olevaa asiakas-

kyselyä. Haastattelun valintaan päädyin saadakseni asukkaiden mielipiteet mahdolli-

simman kattavasti esille sekä välttääkseni mahdolliset kysymysten väärinymmärryk-

set. Työntekijöiden kohdalla taas kysely oli parempi ratkaisu oman aikani säästämi-

seksi sekä työntekijöille riittävän ajan antamiseksi lomakkeen täyttämiseen. Näillä

haastatteluilla ja kyselyillä pyrin saamaan pohjustusta päivätoiminnan suunnittelulle ja

toteuttamiselle.

6.3.1 Asukkaiden haastattelut

Kaikki tutkimuksen aikana asukkaille tekemäni haastattelut toteutin teema- eli puoli-

strukturoidun haastattelun muodossa. Tämä haastattelu on lomakehaastattelun ja

avoimen haastattelun yhdistelmä. Siinä haastattelija tietää haastateltavat teemat jo

valmiiksi, mutta kysymysten järjestys ja niiden muoto saattavat vaihdella haastattelun

kuluessa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2001, 195.) Vaikka jotkut haastattelun kysy-

mykset saattoivatkin vaatia edellä olevan kysymyksen kysymistä ensin, oli kysymys-

järjestystä suurimmalta osin mahdollista muokata myös haastattelun aikana. Haastatte-

lu voidaan toteuttaa joko yksilö-, pari- tai ryhmähaastatteluna (Mts. 197). Toteutin

tutkimukseni kaikki haastattelut yksilöhaastatteluina jokaisen asukkaan omassa asun-

nossa, jolloin pystyin antamaan heille samalla myös henkilökohtaista aikaa.

Toukokuussa toteutetun alkuhaastattelun (Liite 1.) tarkoituksena oli saada selville

asukkaiden aikaisempia kokemuksia päivätoiminnasta sekä toiveita tulevan päivätoi-

minnan sisällöistä. Lisäksi pyrin haastattelulla selvittämään myös asukkaiden mahdol-

lisuuksia osallistua erilaiseen päivätoimintaan esimerkiksi sairauksien tai mahdollisten

apuvälineiden puolesta. Syyskuussa tehdyllä palautehaastattelulla (Liite 3.) pyrin sel-
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vittämään asukkaiden mielipiteitä toteutettujen päivätoimintatuokioiden teemoista

sekä kokemuksia niihin osallistumisesta. Joulukuun arviointihaastattelu (Liite 5.) taas

tiedusteli asukkaiden mielipiteitä syksyllä järjestetystä päivätoiminnasta ja sen mah-

dollisesta säännöllistymisestä ja vakiintumisesta. Palaute- ja arviointihaastatteluiden

alkuun en tehnyt varsinaista saatekirjettä, vaan tarkensin kunkin haastattelun ja koko

työni tarkoitusta jokaiselle asukkaalle suullisesti.

6.3.2 Työntekijöiden kyselyt

Kaikki työntekijöille suunnatut kyselyt olivat niin sanottuja kontrolloituja kyselyitä.

Kontrolloitu kysely voidaan jakaa kahteen erilaiseen tyyppiin, informoituun tai henki-

lökohtaisesti tarkistettuun kyselyyn. Informoidussa kyselyssä lomakkeet jaetaan hen-

kilökohtaisesti kohdeihmisille käyden samalla läpi kyselyn tarkoitusta ja hankalalta

tuntuvia kysymyksiä. Henkilökohtaisesti tarkistetut kyselyt taas saatetaan lähettää

esimerkiksi sähköpostitse, mutta ne noudetaan henkilökohtaisesti tarkistaen ja keskus-

tellen niistä vielä sen täyttämisen jälkeen. (Hirsjärvi ym. 2001, 183 – 184.) Toteutta-

mani kontrolloitu kysely sisälsi piirteitä näistä molemmista, sillä vein kyselyt itse

henkilökohtaisesti Mansikkaan selventäen vielä kysymyksiä. Lisäksi hain ne sieltä

sovittuna aikana, jolloin osa työntekijöistä kommentoi kyselyä tai perusteli vielä suul-

lisesti vastauksiaan.

Alkukyselyllä (Liite 2.) pyrin selvittämään työntekijöiden aikaisempia kokemuksia

päivätoiminnan ohjaamisesta sekä mahdollisia ideoita tulevalle toiminnalle. Palaute-

kyselyssä (Liite 4.) taas tiedustelin työntekijöille jääneitä kokemuksia kesän tuokioi-

den ohjaamisesta sekä mielipiteitä tuokioiden ja kootun materiaalin vaikutuksesta päi-

vätoiminnan vakiintumiseen palvelutalon arjessa. Arviointikysely (Liite 6.) tiedusteli

työntekijöiden näkemyksiä syksyllä toteutetusta päivätoiminnasta ja sen vakiintumi-

sesta.

6.3.3 Havainnointi

Eräs tutkimukseni tiedonkeruumenetelmä oli myös päivätoimintatuokioiden ohjaami-

nen ja havainnointi, sillä niiden aikana sain tietoa eri teemojen toteutumisesta, asuk-

kaiden toimintakyvystä ja työntekijöiden ohjaustyylistä. Tarkkaillakseni jokaisen tuo-
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kion kulkua mahdollisimman tarkoin, suoritin niiden aikana havainnointia, josta olin

kertonut myös kaikille asukkaille etukäteen. Yhteen tuokioon, jonka aiheena oli teatte-

riretki, en päässyt osallistumaan enkä näin ollen voinut sitä havainnoida. Tiedustelin

retken onnistumisesta kuitenkin siellä mukana olleelta työntekijältä. Havainnointini

tarkoituksena oli selvittää asukkaiden toimintakykyä ja todellista kiinnostusta meneillä

olevaan toimintaan osatakseni huomioida nuo asiat kootessani materiaalikansiota.

Lisäksi tarkoituksenani oli tarkkailla työntekijöiden ohjaustapaa antaen vinkkejä eri

tilanteisiin.

Hirsjärvi ja muut (2001) kertovat havainnoinnista sen, että sitä voi olla joko tarkkaan

määriteltyä tai vapaata, tilanteen muokkaamaa havainnointia. Jotta havainnointia voisi

suorittaa mahdollisimman tarkkaan, täytyy havainnoijan olla yleensä ryhmän ulkopuo-

linen jäsen. Vapaammassa havainnoinnissa tarkkailija voi taas itse osallistua ryhmän

toimintaan jakamalla omia kokemuksiaan heidän kanssaan, mutta myös esittämällä

kysymyksiä ja havainnoimalla sitä samanaikaisesti. (Hirsjärvi ym. 2001, 201 – 203.)

Itse toteutin tuokioiden aikana juuri tuota vapaan havainnoinnin tekniikkaa. Havain-

noinnin etuna on se, että sen avulla saadaan tietoa ryhmän toimimisesta välittömästi.

Haittana voi taas olla se, että havainnoijan läsnäolo muuttaa osallistujien käyttäytymi-

sen luonnottomaksi, jolloin saatu tieto ei ole todenmukaista. (Mts. 200.) Oman ha-

vainnointini kohdalla en kuitenkaan usko läsnäoloni olleen haittaava tekijä, sillä olen

asukkaille jo entuudestaan tuttu, mikä auttoi tilanteita muodostumaan rennoiksi. Ha-

vainnoinnissani kiinnitin huomiota seuraaviin asioihin:

- Miten tuokio liittyi toiminnan tarkoitukseen?

- Toteutuiko tuokio suunnitelmien mukaisesti?

- Ketkä osallistuvat, miten ja kuinka usein?

- Miten ryhmäläiset omaksuivat tuokion aiheen ja miten tämä näkyi

heidän toiminnassaan?

- Minkälainen tunnelma tuokiossa on?

- Millä tavoin työntekijä osallistui tuokion toteuttamiseen, oliko hän

motivoitunut ohjaamiseen?

- Kuinka oma-aloitteinen työntekijä oli tuokion ohjaamisessa?
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7 PÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUMINEN

7.1 Tulosten analysointi

Saatujen tulosten analysointi on tärkeä vaihe tutkimuksessa. Siinä tutkija saa selville,

miten saadut tulokset vastaavat hänen tutkimuksen alussa asettamiinsa tavoitteisiin.

Laadullista tutkimusta tehtäessä tietoa kerätään yleensä useampaa menetelmää apuna

käyttäen, jolloin tiedon analysointikin jakaantuu moneen eri vaiheeseen tutkimusta.

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2001, 207 – 208.) Omassa tutkimuksessani tiedonke-

ruumenetelminä toimivat haastattelut, kyselyt ja havainnointi ja niitä toteutettiin use-

aan kertaan tutkimuksen aikana. Tällöin myös tulosten analysointia on tapahtunut pit-

kin matkaa tutkimusta tehtäessä.

Sekä haastattelut että kyselyt purin kokoamalla niiden vastaukset ensin allekkain yh-

delle tyhjälle lomakkeelle ja analysoimalla ne sisällönanalyysin avulla. Sisällönana-

lyysin avulla kerätyt tiedot saadaan järjestetyksi yksinkertaisemmiksi, jotta niitä olisi

helpompi käsitellä ja näin myös johtopäätösten tekeminen on vaivattomampaa. Ana-

lyysilla pyritäänkin saamaan tietoa tiiviissä muodossa. (Tuomi & Sarajärvi 2002,

105.) Asukkaiden alkuhaastattelussa kysyttyjen tuokioaihetoiveiden suosion sain sel-

ville laskemalla kunkin aiheen saamat äänet yhteen ja valitsemalla näistä ne, jotka

saivat ääniä yli puolelta asukkaista. Myös tuokioista tehtyjen havaintomuistiinpanojen

pohjalta kokosin yhteenvedon noudattaen sisällönanalyysin mallia.

7.2 Asukkaiden aikaisemmat kokemukset sekä toiveet päivätoiminnalle

Mansikan asukkaista suurin osa osallistui haastatteluihin. Jo alkuhaastattelua tehtäessä

yksi asukkaista tuntui arastelevan haastattelutilannetta siirtämällä sen ajankohtaa kerta

toisensa jälkeen. Lisäksi hän arvioi oman tuokioihin osallistumisensa tulevan olemaan

hyvin vähäistä huonokuntoisuutensa vuoksi, joten sovimme yhteisesti hänen jäävän

pois tutkimuksesta. Tällöin haastatteluihin osallistui siis yhteensä yksitoista asukasta,

joista yksi oli mies ja loput naisia. Kaikki alkuhaastatteluun vastanneet asukkaat vas-

tasivat myös kaikkiin muihin tutkimuksen aikana toteutettuihin haastatteluihin
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Aikaisemmin teoriaosuudessa luetelluista Mansikan asukkaiden sairauksista huolimat-

ta, alkuhaastattelut osoittavat asukkaiden toimintakyvyn mahdollistavan heille vielä

kuitenkin monia erilaisia ajanviettomahdollisuuksia arkipäivässä. Monet asukkaista

lenkkeilevät aktiivisesti ja osa ulkoilee hyvällä säällä terassilla istuskellen. Muita suo-

sittuja askareita ovat käsityöt, ristikoiden ja erilaisten ruudukkopelien täyttäminen,

television katselu ja radion kuuntelu, puutarhan hoito ja kukkien kasvatus, naapurissa

vierailu ja kaikenlaiset kotipuuhat, kuten silitys. Ikääntyneille ihmisille myös hyvin

yleinen ajanviete on sängyllä lepäily. Eräs toimelias asukas kertoi omista ajanvietteis-

tään näin:

Televisiota minä kattelen sillon, ku sieltä tulee jotain järkevää ohjelmaa.

Sitten minä kattelen noita vanhoja valokuvia ja kirjoja. Kesäaikana olen

paljon ulkona ja saatan iltaisin käydä hautausmaalla kävelemässä.

Asukkaiden mukaan päivätoimintaa on järjestetty tähän mennessä varsin vähän tai ei

juuri ollenkaan. Eräs asukas muisteli kirkkoherran käyneen pitämässä hartauden ja

kanttorin käyneen laulattamassa asukkaita, mutta hoitajien järjestämää toimintaa ei ole

ollut. Kuitenkin aikaisempia kokemuksia päivätoiminnasta kysyttäessä, muistui asuk-

kaiden mieleen bingon peluu, hernepussien heitto, jumppailu ja erilainen kisailu, mut-

ta niitäkin oli ollut hyvin vaihtelevasti. Ne, joilla oli kokemusta päivätoimintaan osal-

listumisesta, kokivat sen mukavana ajanvietteenä, joka lisäsi sosiaalisuutta ja antoi

jännitystä arkipäivään. Osa taas oli asunut Mansikassa vasta niin vähän aikaa, ettei

heillä ollut vielä kokemusta minkäänlaisesta päivätoiminnasta, sillä sitä ei ollut tarjot-

tu edellisessäkään asuinpaikassa. Haastattelun perusteella asukkaat toimivat mieluiten

sellaisessa ryhmässä, johon mahdollisimman moni asukkaista pystyy osallistumaan.

Vain yksi kertoi haluavansa toimia joskus myös ohjaajan kanssa kahdestaan. Asuk-

kailla ei ollut huonoja kokemuksia pienessä ryhmässäkään toimimisesta, mutta heidän

mielestään kaikkien kanssa yhdessä on mukavinta olla. Tämän osoittavat myös seu-

raavat kommentit:

Ei meitä ihan pientä ryhmää ole ollutkaan, kaikki yhdessä ja yhdessä

kaikki!

Kaikki (ryhmätoiminta) on mukavaa, me asukkaat ollaan niin kuin yhtei-

nen perhe!
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Kaikkien asukkaiden yhteinen mielipide oli, että päivätoimintaa saisi olla enemmän,

vähintään kerran viikossa ja ajankohdaksi paras olisi arkipäivä, lounaan ja päiväkah-

vin välillä. Toimintaa ei saisi kuitenkaan olla liian paljon, sillä jokaisella on myös

omat harrastuksensa ja menonsa, kuten hieronnat ja jumpat. Kaiken toiminnan keskel-

lä asukkaat haluavat myös omaa aikaa lepäämiseen. Haastattelussa tiedusteltiin myös

asukkaiden kiinnostusta eri päivätoiminta-aiheita kohtaan, joista seuraavat olivat mie-

leisiä yli puolelle asukkaista:

- Kädentaidot, kuten askartelu, savityöt ja kankaanpainanta

- Kisailu, kuten tietovisat, bingo, palapelit ja sana-arvailut

- Liikunta, kuten keppijumppa, tuolijumppa, kävely/lenkkeily ja pallope-

lit

- Musiikin kuunteleminen ja musiikkiesitysten seuraaminen

- Näytelmien seuraaminen

- Retkeily, kuten luonto-, teatteri- ja ostosretket

- Rentoutuminen ja siihen liittyvä tarinoiden ja musiikin kuunteleminen

sekä hieronta

- Muistelu ja keskusteleminen mm. menneisyydestä, vanhenemisesta,

valokuvista, sota-ajoista sekä ajankohtaisista aiheista

- Elokuvien katselu, erityisesti kotimaiset elokuvat

- Kirjojen ja lehtien ja erilaisten tarinoiden lukeminen ja niiden pohjalta

keskusteleminen

Asukkaat kokivat listan asioiden kattavan hyvin pitkälle heidän toiveitaan päivätoi-

minnan aiheista, eivätkä osanneet lisätä siihen mitään. Heidän erityinen toiveensa olisi

kuitenkin, että saisivat olla toistensa kanssa tekemisissä, kaikki saisivat olla mukana ja

he voisivat vaihtaa mielipiteitään niin, että kaikki tulevat kuulluiksi. Osalla heistä on

myös toimintaa rajoittavia tekijöitä, kuten huimausta, huono näkö tai kuulo, heikko

sydän tai huonokuntoiset jalat tai selkä. Osa käyttää liikkumisessa apuna keppiä tai

rollaattoria. Haastattelun myötä erityisesti pyöräily osoittautui lähes kaikille asukkaille

mahdottomaksi, joten aiheisiin listattu pyöräretki voitiin karsia heti pois päivätoimin-

nan suunnittelusta.
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7.3 Työntekijöiden aikaisemmat kokemukset, toiveet sekä ideat päivätoiminnalle

Kaikki Mansikan työntekijät osallistuivat jokaiseen tutkimuksen aikana toteuttamaani

kyselyyn. Myös palvelusihteeri täytti palautekyselyn ja arviointikyselyn, sillä hän oli

jonkin verran seuraamassa sivusta tai jopa itse osallistumassa tuokioihin.

Kaikkien Mansikan työntekijöiden koulutukseen on kuulunut joko yksilö- tai ryhmä-

ohjausopetusta, jolla on tähdätty ohjattavan ryhmän fyysisen, psyykkisen ja sosiaali-

sen toimintakyvyn tukemiseen. Heillä kaikilla on myös aikaisempaa kokemusta ikään-

tyneiden päivätoiminnan ohjaamisesta joko paljon tai jonkin verran. Tämä toiminta on

sisältänyt esimerkiksi jumppaa, spontaanisti syntyneitä pienryhmäkeskusteluita, askar-

telua, lukutuokioita, pelejä, leikkejä ja lauluja.

Jokainen työntekijä koki päivätoiminnan järjestämisen palvelutalossa erittäin tärkeäksi

erityisesti ikääntyneiden sosiaalisuuden lisäämiseksi sekä psyykkisen ja fyysisen toi-

mintakyvyn tukemiseksi. Heidän mielestään päivätoiminta kuuluu osaksi palvelutalon

arkea ja he kaikki ovat joko erittäin kiinnostuneita tai jonkin verran kiinnostuneita sen

järjestämiseen. Innostuksensa toteuttamiseksi työntekijät kaipaavat kuitenkin toimin-

nan tueksi koko työryhmän panoksen. Hoitotyön vaativan ajan vuoksi päivätoiminnan

suunnitteluun ei saisi kulua paljoa aikaa, vaan työntekijät toivoisivat valmiita, hyväksi

havaittuja suunnitelmia ja ideoita. Tämä osoittaa sen, että alussa omiin kokemuksiini

pohjautuva idea liikkeelle panevan ja työntekijöitä motivoivan materiaalin keräämi-

sestä on siis tarpeellinen Mansikalle. Työntekijät kokivat myös tuokioiden suunnitte-

lun taloudellisten resurssien puitteissa ja kaikki osallistujat huomioiden haastavaksi.

Yksimielistä ajankohtaa päivätoiminnan järjestämiselle työntekijät eivät osanneet

määrittää, sillä jokaisen viikon ohjelma on erilainen ja se voi muuttua aivan hetkessä.

Joidenkin työntekijöiden mielestä nykyisillä resursseilla voitaisiin järjestää päivätoi-

mintaa yksi tai maksimissaan kaksi kertaa viikossa ja erään työntekijän mielestä päi-

vätoimintaa ei ole mahdollista tällä hetkellä järjestää ollenkaan ilman opiskelijoiden

panostusta. Aikataulullisesti toiminnan järjestämisen mahdollisuus on yksimielinen

asukkaiden toiveiden kanssa eli lounaan ja päiväkahvin välissä. Otollisin päivä toi-

minnan järjestämiselle olisi torstai, jolloin ei ole muita suunniteltuja asioita. Työnteki-

jöiden ideoita tiedusteltaessa tulevaa toimintaa ajatellen, tuli esille seuraavia asioita:
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Asukkaiden vahvuuksien esille tuominen, esim. omien töiden esittely,

asukkaan oman erityisosaamisen hyödyntäminen. Yhdessä tekemistä, ti-

lanteita, joissa asukkaat, myös toisilleen vieraammat, voivat tutustua

toisiinsa paremmin ja karsia ennakkoluuloja. Liikuntaa ja musiikkia,

myös teemapäiviä esim. grillijuhlia.

Jututtaessani väkeä, yhtenä toiveena oli yhteisen näytelmän tekeminen.

Kirjallisuus, jossa asukkaat voisivat lukea itse toisille esim. runoja, jois-

ta pitävät tai toivoa ohjaajan lukevan. Kevyt jumppa omien rajoituksien

mukaan. Olemme suunnitelleet myös retkeilyä, mutta se on tuottanut jär-

jestelyongelmia. Rentoutumisharjoitukset voisivat olla myös paikallaan,

vaikkakin osalla on huono kuulo, joka voisi tuottaa ongelmia. Erilaiset

liikuntaleikit, jotka olisivat myös hauskoja. Muistelut eri teemoista. Toi-

minta, joka lisäisi yhteenkuuluvuuden tunnetta, toistensa arvostamista ja

hyväksyntää.

7.4 Päivätoimintatuokioiden toteutuminen

Opinnäytetyöni toiminnallinen osuus koostui päivätoiminnan järjestämisestä heinä-

elokuun aikana palvelutalo Mansikassa yhteistyössä työntekijöiden kanssa. Pääpaino

tuokioiden suunnittelussa oli minulla, mutta pyrkimyksenä oli, että myös työntekijät

suunnittelevat tuokioita muun työmäärän sallimien mahdollisuuksien mukaan. Päivä-

toiminta-aikataulu muodostui asukkaiden toiveiden ja työntekijöiden ideoiden pohjalta

seuraavanlaiseksi:

Maanantai 30.6.2008 TUTUSTUMINEN JA KESKUSTELU, JO-
HON YHDISTETTYNÄ MUISTELU

Torstai 3.7.2008 OSTOSRETKI

Torstai10.7.2008 TERASSIPÄIVÄ

Maanantai 21.7.2008 JUMPPA

Sunnuntai 27.7.2008 TEATTERIRETKI

Maanantai 31.7.2008 KISAILU
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Torstai 7.8.2008 KÄDENTAIDOT: KANKAANPAINANTA
– T-PAITA

Torstai 14.8.2008 ELOKUVAN KATSELU

Perjantai 22.8.2008 RENTOUTUS

Kaikkien tuokioiden tarkemmat toteutussuunnitelmat löytyvät materiaalikansiosta,

jotka toimitin myös tuokioita ohjaamaan tuleville työntekijöille paria päivää ennen

tuokiota tutustuttavaksi. Jokainen tuokio koostui aloituksesta, varsinaisesta toteutuk-

sesta ja lopetuksesta. Aloituksena ja tuokioon virittävänä tehtävänä toimi ”Mitä kuu-

luu” -kierros värikorttien avulla. Tässä jokainen osallistuja sai valita kuhunkin päivään

mielestään sopivan värin ja kertoa muutamalla sanalla päivän kuulumisista. Tuokioi-

den lopetuksena taas toimi jokin tuokion aiheeseen sopiva musiikkikappale tai tarina.

Näitä aloituksia ja lopetuksia ei toteutettu kuitenkaan niissä tuokioissa, joissa vaadit-

tiin siirtymistä pois Mansikasta, kuten erilaisilla retkillä. Niissä tunnelmaan virittävä-

nä tekijänä toimi matkalle valmistautuminen ja sen tuoma jännitys.

Tuokioihin osallistui yleensä 6 - 10 asukasta ja keskimääräinen määrä oli seitsemän

osallistujaa. Pääosin osallistujat olivat samoja, yleensäkin eniten toiminnasta innostu-

via, mutta hyvin usein saimme houkuteltua myös arempia mukaan toimintaan, mihin

he näyttivät olevan myös varsin tyytyväisiä. Rohkeimmat osallistuivat myös eniten

keskusteluun jopa niin aktiivisesti, etteivät muut saaneet välillä puheenvuoroa. Tähän

pyrittiin vaikuttamaan hyvän ohjaajan ominaisuuksien tavoin hillitsemällä innokkaim-

pia ja rohkaisemalla muita. Aremmat osallistujat taas saattoivat vain kuunnella, mikä

on myös tiettyä osallistumista ja se myös heille sallittiin. Osallistujien oli myös mah-

dollista lähteä tuokiosta kesken kaiken pois, mikäli väsymys pääsi yllättämään. Tuo-

kioiden tunnelma oli yleensä leppoisa, vaikka ensimmäisessä tuokiossa taisimme oh-

jaajina jännittää eniten. Itse jännitin eniten kankaanpainantatuokiota ja sen onnistu-

mista. Ostos- ja teatteriretkelle lähteminen sai taas asukkaissa aikaan jännitystä, mikä

kuitenkin hälveni matkaan päästyä.

Tuokioiden aiheet oli valittu siis sen mukaan, mitkä aihealueet saivat eniten kannatus-

ta asukkaille teetetyssä alkuhaastattelussa. Niillä pyrittiin myös parantamaan asukkai-

den toimintakykyä niin fyysisesti, psyykkisesti kuin sosiaalisestikin sekä antamaan

erilaisia elämyksiä ja vaihtelua muuten niin yksitoikkoiseen päivään. Näihin asioihin
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vaikuttaminen näkyi erityisesti liikunnassa, aivovoimistelussa, keskustelussa ja retkei-

lyssä. Osallistujat omaksuivat hyvin kyseessä olevan aiheen ollen heti aktiivisesti mu-

kana, vaikka välillä ohjaajina teimme pieniä tarkennuksia annettuihin ohjeisiin. Tuo-

kiot toteutuivat pääosin suunnitelmien mukaisesti pieniä muutoksia lukuun ottamatta;

terassipäivälle suunnitellut arvoitukset jätettiin pois keskustelun virittyä hyvin ilman

niitäkin ja pannukahvin sijasta juotiin ihan tavallisella keittimellä keitettyä kahvia.

Myös jumppatuokion loppuun aluksi suunniteltu hauska tarina muuttuikin rentoutta-

vaksi pallohieronnaksi sopien paremmin tuokion aiheeseen. Lisäksi jokaisen tuokion

lopuksi kyselimme osallistujien toiveita tulevia tuokioita varten.

Useimmiten suunnittelin tuokion itse, mutta sain myös hyviä vinkkejä työntekijöiltä

alkukyselyn myötä sekä vieraillessani ajoittain Mansikassa. Eräs työntekijä osallistui

erittäin aktiivisesti omiin tuokioihinsa, suunnittelemalla ja toteuttamalla jumppatuoki-

on ja terassipäivän lähes kokonaan omatoimisesti. Kokonaisuudessaan olin erittäin

tyytyväinen Mansikan työyhteisön paneutumiseen päivätoiminnan järjestämiseen sekä

työntekijöiden antamaan panokseen tuokioiden toteuttamisessa heidän osallistuessaan

koko tuokion ajan aina aloituksesta lopetukseen saakka. Alkuperäisenä suunnitelmana

nimittäin oli, että mikäli muu työmäärä on sillä hetkellä suuri, osallistuu työntekijä

vain varsinaiseen toteutukseen minun hoitaessani aloituksen ja lopetuksen. Havain-

noimieni asioiden kautta, huomasin osassa työntekijöistä pientä epävarmuutta ohjaus-

tilanteiden aikana heidän tukeutuessaan kirjaimellisesti tuokiosuunnitelmaan tai mi-

nun läsnäolooni. Tässä suhteessa olisinkin toivonut heiltä enemmän oma-

aloitteisuutta. Pyrin kuitenkin kannustamaan heitä tuokion aikana spontaaniuteen ja

muuttuvien tilanteiden hallintaan. Tässä merkittävimpänä apuna oli oma esimerkkini

ohjaajana.

7.5 Asukkaiden kokemukset kesän tuokioista

Palautehaastattelulla pyrin selvittämään paitsi mielipiteitä kesän tuokioista myös mie-

lipiteitä niiden vaikuttavuudesta päivätoiminnan vakiintumiseen. Alkuperäisenä tar-

koituksenani oli kerätä palautetta jokaisen tuokion lopussa, mutta parin ensimmäisen

kerran jälkeen tuo tekniikka alkoi tuntua hyvin väkinäiseltä eikä palautetta tullut lähes

ollenkaan. Kun päätimme venyttää materiaalien vaikuttavuuden arvioimisaikaa pi-

temmäksi, mahdollistui palautteen kerääminen erillisen palautehaastattelun muodossa

vasta kaikkien tuokioiden jälkeen. Näin sain asukkaat antamaan palautetta rohkeam-
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min ja luotettavammin. Kerätyt palautteet toimivat apuna materiaalikansion ja -

laatikon viimeistelyssä ennen niiden Mansikkaan luovuttamista.

Palautehaastattelun tuloksena tuokioihin osallistujat olivat tyytyväisiä tuokioiden ai-

heisiin, sillä ne oli valittu heidän omien toiveidensa pohjalta. Erityisen mieluisia olivat

kuva-arvoitukset ja muut visailut, bingo, jumppa ja päähieronta, kankaanpainanta,

teatteri- ja ostosreissut, ulkona kahvittelu ja räiskäleiden paisto. Kankaanpainannassa

tehdyt tuotokset on nähtävillä kuviossa 2., jonka julkaisemiseen on kaikkien kuvassa

esiintyvien asukkaiden lupa. Asukkaat toivoivatkin enemmän juuri tällaista toimintaa

sekä lisäksi hartauksia ja keskustelua mielenkiintoisista aiheista, kuten esimerkiksi

sota-ajoista. Vaikka elokuva-aiheinen tuokio oli myös asukkaiden oma valinta, osoit-

tautui kokonaisen elokuvan katsominen yhdellä kertaa kuitenkin liian väsyttäväksi.

Tämän vuoksi teimme asukkaiden kanssa yhteisen päätöksen elokuva -teeman poisjät-

tämisestä myös materiaalikansiosta. Jos elokuvien katseluhalu kuitenkin myöhemmin

asukkaille syttyy, on työntekijöiden helppo käydä lainaamassa erilaisia elokuvia esi-

merkiksi lähikirjastosta. Muuten tuokiot olivat asukkaiden mielestä sopivan mittaisia

ja toteutukseltaan mielenkiintoisia eivätkä muistaneet niistä jääneen mitään huonoja

kokemuksia. Tuokiot osoittautuivat monille osallistujille päivän kohokohdaksi, joka

virkisti mieltä ja toi vaihtelua yksin asunnossa istumiseen. Tuokio-ohjeet oli kerrottu

selkeästi ja osallistujat kokivat tulleensa kuulluiksi ja arvostetuiksi. He olivat erityisen

tyytyväisiä siihen, että myös huonokuuloiset ja huononäköiset osallistujat oli huomioi-

tu toteutuksessa. Eräs osallistuja kertoi tuokiokokemuksistaan näin:

Ne olivat vanhalle ihmiselle piristäviä. Antoivat intoa mennä eteenpäin.

Tulee sellainen olo, että minä tässä vielä joku oonkin.

Asukkaiden mielipidettä kesän päivätoiminnan sekä materiaalikansion ja -laatikon

vaikutuksesta tulevan päivätoiminnan vakiintumiseen tiedusteltaessa, he kaikki toi-

voivat hartaasti sillä olevan vaikutusta. Vakiintumiseen merkittävästi vaikuttavana

tekijänä jokainen mainitsi kuitenkin siivoajan palkkaamisen Mansikkaan, jolloin työn-

tekijöille vapautuisi enemmän aikaa asukkaille.
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KUVIO 2. Päivätoimintatuokioiden kankaanpainantateemassa painetut t-paidat.

7.6 Työntekijöiden kokemukset kesän tuokioissa

Palautehaastattelun lisäksi toteutin työntekijöille palautekyselyn tiedustellen heidän

omia kokemuksiaan tuokioiden ohjaamisesta ja myös heidän mielipiteitään kesän tuo-

kioiden vaikuttavuudesta päivätoiminnan vakiintumiseen.

Työntekijöiden palautekyselyyn osallistui myös Mansikan palvelusihteeri, sillä hän oli

seurannut vierestä useita tuokioita tai osallistunut itse esimerkiksi rentoutustuokioon,

joten halusin hyödyntää myös hänen palautteensa tuokioista. Työntekijät olivat hyvin

tietoisia toiminnan tarkoituksesta ja etukäteen tuomani tuokiosuunnitelma auttoi val-

mistautumaan tuokion ohjaamiseen. Työntekijät olivat tyytyväisiä siihen, että tuoki-

oissa oli huomioitu myös heidän ideointinsa, ne olivat hyvin suunniteltuja, aiheet oli-

vat selkeästi asukkaita kiinnostavia ja heidän toimintakykynsä ja itsemääräämisoikeu-

tensa huomioivia. Runsas osallistujamäärä oli myös iloinen yllätys. Ostosretki nähtiin

erityisen mieltä avartavana ja rohkeutta antavana sekä asukkaille että henkilökunnalle.
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Kaikki työntekijät olivat myös omasta mielestään hyvin motivoituneita ja aktiivisesti

mukana tuokioiden toteuttamisessa. Heidän motivoitumiseensa oli vaikuttanut mah-

dollisuus oman ammatillisuuden toteuttamiseen, aiheiden mielenkiintoisuus ja helppo

ja edullinen toteutettavuus, työyhteisön hyvä ilmapiiri ja kaikkien innostuminen asias-

ta, halu asukkaiden virkistämiseen ja muutos paitsi asukkaiden myös omassa päivä-

rytmissä sekä asukkaiden myönteinen palaute. He kokivat myös onnistuneensa pää-

osin hyvin, välillä vaihtelevasti, erilaisissa ryhmää tukevissa toiminnoissa eikä ohjaus-

tilanteissa ollut tullut vastaan suurempia konfliktitilanteita. Työntekijät kokivat myös

meidän välisen yhteistyömme sujuvaksi ja kokivat saaneensa riittävästi tukea ja opas-

tusta tuokioiden ohjaamiseen. Eräs työntekijä poti huonoa omaatuntoa siitä, ettei ollut

ehtinyt osallistua aktiivisemmin tuokioiden suunnitteluun ajanpuutteen vuoksi. Kaik-

kien työntekijöiden yhteinen näkemys on, että myös heidän keskinäinen yhteistyönsä

tuokioiden ohjaamisessa tulee toimimaan ongelmitta. Tähän on edellytyksenä kuiten-

kin, että aikaa saadaan järjestymään niin, että kaksi työntekijää voi osallistua ohjaami-

seen tai että toinen heistä ottaa vastuun muista töistä tuokion ohjaamisen ajaksi.

Työntekijöiden mielestä kyseisten teemojen tuokioita olisi mahdollista toteuttaa myö-

hemminkin Mansikassa ja tähän he aikovat myös pyrkiä. Suunnitteilla heillä onkin jo

ostosmatka, jouluaskarteluja, jumppaa ja rentoutusta. Kehityshaasteina jatkossa he

näkevät kuitenkin rohkeuden lisäämisen niidenkin aiheiden ohjaamiseen, jotka eivät

tunnu aivan omimmilta, ottamatta liikaa paineita suunnitelman täsmällisestä toteutu-

misesta. Lisäksi painoarvon antaminen vaatimattomaltakin tuntuville suunnitelmille,

tarvikkeiden hankinnan ja tilojen järjestelyn huomioiminen ja tuokioiden toteuttami-

nen kaikille sopiviksi nähtiin myös haasteina. Hyvä huomio eräältä työntekijältä oli,

että heidän tulisi hyväksyä myös se, ettei kaikilla aiheilla voi eikä tarvitse miellyttää

jokaista eikä jokaisen asukkaan toimintakyky välttämättä riitä kaikkeen toimintaan.

Kuitenkaan tuokioiden järjestämistä ei saisi tämän vuoksi unohtaa, sillä jokaiselle

löytyy aina kuitenkin jotakin, johon on mahdollista osallistua.

Työntekijät uskovat kesän tuokioiden innostavan heitä päivätoiminnan järjestämiseen

jatkossakin ja heidän mielestään aikaa edes lyhyille tuokioille olisi löydyttävä. He

kokevat saaneensa paljon hyviä vinkkejä ja rohkeutta. Myös materiaalikansion ja -

laatikon he uskovat luovan pohjaa erilaisille tuokioille. Vakiinnuttamisessa auttaisi

heidän mielestään alustavasti se, että tuokiot ajoittuisivat aina tietylle päivälle viikon

tai kahden välein, sillä tällöin ne olisi myös helpompi toteuttaa suunnitelmallisesti.
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Erään työntekijän kommentti päivätoiminnan vakiinnuttamisesta oli mielestäni erittäin

toiveita herättävä ja lupaava:

Kesän tuokioilla oli niin antoisa vastaanotto, että koen niiden pitämisen

jatkossakin osana kokonaisvaltaista hoitoa.

8 MATERIAALIKANSIO JA -LAATIKKO

Päivätoimintatuokioiden ja niistä saadun palautteen pohjalta kokosin Mansikan käyt-

töön materiaalikansion ja -laatikon, joiden tarkoituksena oli innostaa ja helpottaa päi-

vätoiminnan järjestämistä palvelutalo Mansikassa. Kansio tarjoaa ideoita ja materiaa-

leja keskustelun ja muistelutyön, kädentaitojen, retkeilyn, kisailun, liikunnan ja ren-

toutuksen, eli kaikkien kesällä toteutettujen tuokioteemojen osa-alueilta. Lisäksi jokai-

sesta osa-alueesta löytyy ohjeita tuokion ohjaamiseen sekä perusteita kunkin osa-

alueen järjestämiselle. Myös kesällä toteutettujen päivätoimintatuokioiden suunnitel-

mat sekä lomake tulevan päivätoiminnan suunnittelua varten, ovat mukana kansiossa

antamassa suuntaa tuokiokokonaisuuksien toteuttamiselle.

Kansion osana on myös laatikko, joka sisältää erilaisia tavaroita päivätoiminnan jär-

jestämistä varten, kuten postikortteja, lehtikuvia, pieniä esineitä, rentoutusmusiikkia,

kynttilöitä, kankaanpainantavälineet ja bingo -pelin välineet. Postikorteista ja lehtiku-

vista löytyy erilaisia teemoja eri vuodenaikoihin, juhlapyhiin ja aivan arkipäivänkin

asioihin liittyen. Myös pieniä esineitä löytyy monipuolisesti. Materiaalit kansiossa ja

laatikossa eivät ole tarkoitettu käytettäväksi välttämättä sellaisenaan, vaan niitä voi-

daan yhdistellä ja soveltaa eri tavoin. Olenkin liittänyt omia sovellutusehdotuksiani

kansion materiaalien joukkoon. Kansion sisällön on siis tarkoituksena tuoda tiettyjä,

valikoituja ja juuri ikääntyville ryhmille sopivia päivätoimintamateriaaleja helpommin

saataville, ei niinkään tarjota itse ideoituja kokonaisuuksia.

Sosiaalialan opintojeni aikana olin tutustunut jo jonkin verran ikääntyneiden päivä-

toimintamateriaaleihin ohjatessani ikääntyneiden ryhmää vanhustyön opintojaksolla

sekä suorittaessani vanhustyön harjoittelua palvelutalo Mansikassa. Jo tällöin totesin

Kirsti Koivulan teosten olevan hyviä lähteitä päivätoiminnan materiaaleiksi. Vaikka

osa teoksista onkin jopa yli kymmenen vuotta vanhoja, on ne silti tänäkin päivänä
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täysin käyttökelpoisia. Niinpä käytin pääasiassa hänen teoksiaan myös kesän tuokiois-

sa ja materiaalikansiossa. Koivulan (2005) kirjoista kaikkein osuvin ikääntyneiden

päivätoimintaan liittyvä teos ”Pirtin puolelle ” – Ikäihmisten virikekirja löytyy Mansi-

kasta jo entuudestaan, joten sen sisältämiä materiaaleja en tietenkään kerännyt kansi-

oon. Myös liikunnan ja kisailun teoriaperusta on koottu aika iäkkäästä Karvisen

(1994) teoksesta ”Iloisesti ikääntyen” - Ikääntyvien liikunnalliset harjoitteet, mutta

mielestäni ohjeet ja perusteet olivat niin osuvia ja kattavia, että päätin ehdottomasti

valita lähteekseni juuri sen. Muita käyttämiäni lähteitä olivat erilaiset visailu- ja lii-

kuntakirjat, tarinalevyt, rentoutusmusiikkilevyt, rentoutusmateriaalit ja askarteluleh-

det. Valitsin kaikista teoksista erityisesti asukkaiden toiveita vastaavia ja ikääntyneille

sopivia materiaaleja.

Kisailuun liittyvää materiaalia on huomattavasti muuta enemmän, sillä se on osoittau-

tunut asukkaille erityisen mukavaksi ajanvietteeksi ja se on myös helposti ja nopeasti

toteutettavissa myös työntekijöiden osalta. Kisailun osa-alueelta löytyy erilaisia ryh-

mäleikkejä, tietovisoja, sana-arvauksia ja arvoituksia. Lisäksi laatikosta löytyvät bin-

gopelivälineet ja entistä suuremmat numeropohjat, jotta myös heikkonäköiset voisivat

osallistua itsenäisesti pelaamiseen. Päällystin nuo pohjat kontaktimuovilla, jolloin sain

niistä kestävämmät. Numeroiden merkkausnappuloiksi eräs työntekijä keksi kerätä

insuliinikynien neulasuojia. Numeroiden arvontaan eräs entinen työntekijä on lahjoit-

tanut bingopallot. Liikuntaan liittyvää materiaalia olen luonut eniten itse, muiden ol-

lessa enimmäkseen eri teoksista koottua materiaalia. Kansiosta löytyy keppi- ja tuoli-

jumppa- sekä hierontaohjeita. Rentoutuksen osa-alueelle olen kerännyt niin aloitus-,

lopetus- kuin rentoutustekstinäkin käytettäviä tarinoita ja runoja. Sieltä löytyy myös

joitakin sopivan jännittäviä, mutta onnellisen lopun sisältäviä kertomuksia. Laatikossa

on myös rentoutukseen käytettäviä kynttilöitä ja rentoutusmusiikkia. Keskusteluun ja

muistelutyöhön kansiosta löytyy erilaisia keskusteluaiheita ja kysymyksiä keskustelun

virittämiseksi. Laatikon materiaaleista keskusteluissa voi käyttää myös erilaisia esinei-

tä tai kuvia. Kädentaitoihin liittyvää materiaalia löytyy kankaanpainannasta, askarte-

lusta ja savitöistä. Kankaanpainantavälineet, tuputtimet ja sabluunat, rakensin itse.

Värit hankin kirjakaupasta. Savitöiden tekemisohjeiksi sovelsin oikean saven sijasta

taikataikinaa, sillä sen tekeminen oli Mansikan työntekijöille jo entuudestaan tuttua ja

näin myös helpompaa toteuttaa. Retkeilyyn liittyen kansiosta löytyvät kesän aikana

pidettyjen retkeilytuokioiden tuokiosuunnitelmat ja muutamia muita vinkkejä retkei-

lyyn. Lisäksi laatikon materiaaleista löytyy sellaisiakin toiminnallisia välineitä, joita
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asukkaat voivat halutessaan käyttää itsenäisesti, kuten dominopeli ja vitsikirja luetta-

vaksi.

Materiaalikansion ja -laatikon toimitin Mansikkaan syyskuun loppupuolella. Palautta-

essani esittelin sen sisällön ja tarkoituksen paitsi työntekijöille myös asukkaille, sillä

mielestäni myös asukkaiden on tärkeää tietää mitä mahdollisuuksia päivätoiminnan

järjestämiselle jatkossa on.

9 TOIMINNAN ARVIOINTI

Kesän toiminnan ja materiaalikansion ja -laatikon vaikutusta päivätoiminnan vakiin-

tumiseen arvioin joulukuun puolessa välissä toteuttamallani arviointihaastattelulla

(Liite 5) ja -kyselyllä (Liite 6), jotka oli jälleen rakennettu samojen viitekehysten poh-

jalta kuin aikaisemmatkin haastattelut ja kyselyt. Arvioinnin ajankohtaan mennessä

kokoamani materiaalit olivat ehtineet olla Mansikan käytössä noin kolmen kuukauden

ajan.

9.1 Asukkaiden arvio päivätoiminnan vakiintumisesta

Haastattelin jälleen asukkaita henkilökohtaisesti selostaen haastattelun alussa sen tar-

koitusta ja muistuttaen siitä, mikä on minun sekä heidän roolinsa meneillään olevassa

prosessissa. Varsinaista ”alkukirjettä” ei haastattelun alkuun tarvinnut siis liittää.

Haastattelujen pohjalta selvisi, ettei päivätoimintaa ole asukkaiden mukaan ollut syk-

syn aikana Mansikassa kovinkaan paljon tai sen järjestäminen on ollut hyvin vaihtele-

vaa. Osa asukkaista määritteli päivätoimintaa olleen kerran kahdessa viikossa ja osa

taas kerran kuussa. Joku sanoi taas, ettei sitä ole ollut ollenkaan. Kuitenkin vähän ai-

kaa juteltuamme muistui monen mieleen useitakin tuokiokertoja. Syksyn aikana Man-

sikassa on siis ollut ainakin jumppaa, hernepussinheittoa, tietokilpailua, sana-

arvauksia, bingo, musiikkiesitys, kirkkokasetin kuuntelua sekä joulujuhla. Suunnitel-

missa oli myös joulukuun alussa toteutettava jouluostosreissu, johon myös minun piti

osallistua ohjaajan roolissa. Valitettavasti tuo matka jouduttiin perumaan työntekijän

sairausloman vuoksi. Päivätoiminnan järjestämisestä huolimatta ei sen määrä ole suu-
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rimman osan mielestä lisääntynyt eikä säännöllistynyt, vaan eräs asukkaista määritteli

sen jopa vähentyneeksi. Yksi asukas taas muisteli sen ehkä lisääntyneen vähän. Asuk-

kaat ovat erittäin tyytyväisiä työntekijöiden panokseen niiden tuokioiden aikana, jotka

on ollut mahdollista järjestää. Materiaalikansio ja -laatikko ovat olleet käytössä myös

ajoittain esimerkiksi joulujuhlaa ja tietokilpailuja järjestettäessä sekä erään asukkaan

painaessa liinoja kankaanpainantaväreillä. Osa asukkaista ei ole kuitenkaan nähnyt

kansiota eikä laatikkoa käytettävän missään vaiheessa eikä kukaan osannut määritellä,

mitä materiaaleihin olisi voinut lisätä tai mitä poistaa niistä.

Lähes kaikki asukkaat määrittelevät päivätoiminnalla olleen vaikutusta heidän arki-

päiväänsä piristäen henkisesti ja fyysisesti sekä tehden olon muutenkin paremmaksi.

Osa taas sanoo, että toiminta on ollut niin vähäistä, ettei merkittäviä vaikutuksia ole

huomattavissa. Jatkossa asukkaat toivoisivat päivätoiminnan vielä lisääntyvän ja että

sitä olisi edes joka toinen viikko. Heistä jokainen harmittelee kuitenkin hoitajien suur-

ta työmäärää ja varsinaisen siivoajan puutetta, jolloin työntekijöiden aika ei tahdo riit-

tää päivätoiminnalle. Pari asukasta kommentoi toiminnan jatkumista seuraavasti:

No minun mielestä sitä sais jatkaa. En tiiä millä mallilla, mutta kyllä ne

muut tietää sitte paremmin. Kyllä minäkin osallistun kaikkeen mihin

pääsen.

Aivanhan se piristää. Se piristys tulee siitä, kun on siellä toisten mukana.

Edes 15 – 20min. Pienikin olisi hyvä. Kahvin jälkeen olis mukava,

ettei kaikki painu heti omiin huoneisiinsa.

9.2 Työntekijöiden arvio päivätoiminnan vakiintumisesta

Päivätoiminnan järjestämisestä työntekijät listaavat asioita vähän kattavammin kuin

asukkaat: ulkopuolisten henkilöiden järjestämä bingo, asiointikäynnit joka keskiviik-

ko, kirkkokasetin kuuntelu sunnuntaisin, turinatuokiot, kankaanpainanta ja spontaanit

muistelut joka viikko, lasten musiikkiesitykset, runojen ja jouluisten tarinoiden luke-

minen, joulujuhla ja jouluaaton hartaus. Nämä aiheet ovat olleet asukkaiden toiveiden

mukaisia ja aikalailla samoja, mitä Mansikassa on aikaisemmin toteutettu. Kankaan-

painanta on tullut uutena aiheena Mansikan päivätoimintaan. Materiaalikansio on ollut

käytössä varsinkin joulujuhlan toteuttamisessa ja kankaanpainannassa ja työntekijöi-
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den mukaan sieltä löytyisi paljon potentiaalista materiaalia myös muuhun toimintaan.

Pääosin yllä mainittu päivätoiminta on ollut spontaanisti järjestettyä, mutta ennakolta

suunniteltu ja ohjattu toiminta on ollut harvemmassa. Ostosreissun peruuntuminenkin

oli työntekijöistä erittäin harmillinen asia. Työntekijät kokevatkin kehittyneensä eri-

tyisesti spontaanin, nopeasti kehitetyn toiminnan ohjaamisessa, sillä aikaa varsinaisel-

le täsmälliselle suunnittelulle ei ole ollut. Työntekijät tuntevat saaneensa myös paljon

uusia ideoita ja tuntevat itsensä valmiimmiksi kokeilemaan noita ideoita käytännössä.

Työntekijöiden kommenttien perusteella ei päivätoiminnan vaikutuksia asukkaiden

vointiin voida arvioida, sillä syksyn aikana monen asukkaan terveys on huonontunut,

jolloin heidän osallistumisensakin toimintaan on saattanut olla vähäisempää. Asukkaat

ovat kuitenkin erään työntekijän mukaan osoittaneet työntekijöille toiveita päivätoi-

minnan lisäämisestä.

Päivätoiminnan määrä ei työntekijöidenkään mielestä ole lisääntynyt tai säännöllisty-

nyt syksyn aikana. Eräs työntekijä on pyrkinyt pitämään toiminnan jatkuvuutta yllä

ottaen vastuun päivätoimintasuunnitelman tekemisestä jokaiselle kuukaudelle jakaen

jokaiselle työntekijälle oman viikoittaisen tuokioteeman. Tämä suunnitelma ei ole

kuitenkaan arviointikyselyjen perusteella toteutunut tarkoituksenmukaisesti. Päivä-

toiminnan järjestämiseen ovat vaikuttaneet työntekijöiden suuri työmäärä, henkilö-

kunnan ja sijaisten vähyys sekä työntekijöiden vastuulla oleva siivoustyö, joka on en-

nen kuulunut erilliselle siivoajalle. Jokaisen työntekijän mukaan ensisijaisena tavoit-

teena olisikin saada enemmän henkilökuntaa huolehtimaan muista talon asioista, kuten

siivouksesta, jotta asukkaille jäisi enemmän aikaa. Seuraavana tavoitteena olisi myös

säännöllisestä suunnitelmasta kiinni pitäminen ja tehtävien jakaminen tasapuolisesti,

jotta ainoastaan yksi ihminen ei joudu ottamaan vastuuta päivätoiminnan toteuttami-

sesta.

10 JOHTOPÄÄTÖKSET

Toimintatutkimukseni päällimmäisenä tarkoituksena oli siis selvittää, voidaanko

omalla ohjausesimerkillä ja toiminnan suunnittelun helpottamisella vaikuttaa päivä-

toiminnan vakiintumiseen palvelutalo Mansikassa. Tämän selvityksen pohjaksi tiedus-

telin asukkaiden toiveita ja palvelutalon mahdollisuuksia päivätoiminnan järjestämi-
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seen sekä asukkaille ja työntekijöille jääneiden päivätoimintakokemusten lisäksi päi-

vätoiminnalle annettuja merkityksiä.

Asukkaiden mielestä päivätoimintaa saisi olla enemmän, vähintään kerran viikossa

lounaan jälkeen, mutta sen tulisi huomioida myös jokaisen henkilökohtaiset viikoittai-

set menot. Asukkaiden toive päivätoiminnan määrästä ja aikataulusta on realistinen

verrattaessa työntekijöiden määrittämään toiminnan järjestämisen mahdollisuuteen.

Päivän määrittämisessä tulee huomioida kuitenkin myös kaksi viikoittaista saunapäi-

vää sekä asiointikäynti ja kirkkokasetin kuuntelu. Asukkaat osaavat määrittää selkeästi

toiveensa päivätoiminnan järjestämisen suhteen ja erilaisista toiminnallisista mene-

telmistä liikunta, erilainen kisailu, t-paitojen painaminen ja ostosreissu osoittautuivat

käytännössä kaikkein suosituimmiksi aiheiksi. Elokuvan katselu sen sijaan olikin liian

väsyttävää, vaikka alkuhaastattelun perusteella se oli hyvin toivottu aihe. Kuvio 2.

osoittaa asukkaiden toiveiden lisäksi lihavoidulla tekstillä olevat, syksyn arvioimis-

ajan aikana toteutuneet toiveet.

KUVIO 3. Asukkaiden toiveet päivätoiminnasta ja toiveiden toteutuminen.
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Asukkaiden kokemukset päivätoiminnasta kesän ajalta olivat hyviä ja he olivat tyyty-

väisiä tuokioihin valittuihin aiheisiin. He kokivat myös, että jokaisen osallistujan eri-

tasoinen toimintakyky oli otettu hyvin huomioon. Syksyn ajan päivätoimintaan asuk-

kaat eivät ole kuitenkaan kovin tyytyväisiä, vaan he olisivat toivoneet sitä olevan

enemmän. Heistä jokainen kuitenkin ymmärsi, ettei asia johdu työntekijöiden halut-

tomuudesta vaan suuresta työmäärästä ja tästä johtuvasta ajanpuutteesta. Sisällöllisesti

nuo harvoinkin järjestetyt toimintatuokiot ovat olleet asukkaiden mielestä hyvin toteu-

tettuja eikä heille ole jäänyt mistään tuokiosta huonoja kokemuksia. Päivätoiminnan

merkitys asukkaille on suuri, sillä ne ovat virkistäneet mieltä, lisänneet sosiaalisuutta

ja antaneet kokemuksen arvostetuksi tulemisesta. Nämä tulokset ovat samansuuntaisia

kuin muissa löytämissäni ikääntyneiden päivätoimintaan keskittyneissä tutkimuksissa

ja osoittavat myös käytännössä viitekehyksessä esitettyjen menetelmien merkityksen.

Mansikan asukkaille toiminnan aiheella ei niinkään ole merkitystä, kunhan se tapah-

tuu yhdessä. Näin voidaan olettaa, että päivätoiminnalla on ollut positiivista vaikutusta

asukkaiden niin fyysiseen, psyykkiseen kuin sosiaaliseenkin toimintakykyyn ja sillä

on voitu näin myös parantaa heidän elämänlaatuaan.

Myös työntekijöiden kokemukset kesän päivätoiminnasta olivat hyviä. He kokivat

saaneensa paljon lisää rohkeutta ja ideoita omaehtoiseen toiminnan toteuttamiseen.

Työntekijöiden ohjaukselliset valmiudet tukevat mahdollisuutta toiminnan järjestämi-

seen yhdessä näiden hyvien kokemusten kanssa. Heidän käytännön toiminnassaan oli

havaittavissa hyvän ohjaajan ominaisuuksia; vuorovaikutustaitoja, ryhmän toiminnas-

sa tapahtuvien muutosten sekä äkkinäisten tuokiosuunnitelmamuutosten hallintaa.

Lisäksi heillä on reilusti intoa ja halua järjestää virkistystä ja vaihtelua asukkaiden

päivään. Ylikriittisyyttä tai osallistujien moittimista en havainnut missään vaiheessa

eikä konfliktitilanteita syntynyt kertaakaan tuokioiden aikana. Työntekijöiden mielestä

päivätoiminnan järjestäminen kuuluu heidän tehtäviinsä osana palvelutalon arkea ja he

ymmärtävät sen positiiviset vaikutukset ikääntyneiden toimintakyvylle. Merkityksen

ymmärtäminen on havaittavissa siitä, että syksyn ajalle oli suunnitteilla monenlaista

piristävää toimintaa, kuten jouluostosreissu ja joulujuhla. Vaikka syksyn päivätoimin-

ta ei olekaan lähtenyt liikkeelle odotetulla säännöllisyydellä, mihin myös työntekijät

uskoivat, eivät he ole luopuneet toivosta, vaan aikovat jatkossa tehdä kaikkensa päivä-

toiminnan elvyttämiseksi.
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Palvelutalon mahdollisuudet varsinaisen päivätoiminnan järjestämiseen ovat tällä het-

kellä hyvin ristiriitaiset. Työntekijöiden valmiudet päivätoiminnan järjestämiseen ovat

varsin hyvät koulutuksen tuoman tuen ja ohjauskokemuksen myötä. Palvelutalon tilat

ovat myös omien kokemusteni mukaan toiminnan kannalta hyvät ja materiaalien haku

onnistuu talon nettiyhteyden, lähikirjaston tai nyt myös kokoamani materiaalikansion

kautta helposti. Lisäksi asukkaat ovat hyvin innostuneita osallistumaan toimintaan.

Näistä hyvistä lähtökohdista huolimatta päivätoiminnan järjestäminen on hyvin vaike-

aa henkilökunnan vähyyden ja erityisesti erillisen siivoajan puuttumisen vuoksi. Kos-

ka työntekijät huolehtivat muun hoitotyön ohella myös asuntojen viikoittaisesta sii-

voamisesta, jää asukkaiden virkistämiseen hyvin vähän aikaa. Työntekijöiden mielipi-

teet päivätoiminnan järjestämisestä ovat myös ristiriitaisia, sillä osan mielestä sitä olisi

mahdollista järjestää henkilöstöresursseista huolimatta ainakin jonkin verran ja osan

mielestä taas ei ollenkaan. Tämä johtunee siitä, että osa työntekijöistä on ollut talossa

jo kauemmin ja ehtinyt ehkä rutinoitua muuhun työhön uudempia työntekijöitä pa-

remmin, jolloin myös voimavaroja päivätoiminnan järjestämiseen löytyy enemmän.

Pohdittaessa päivätoiminnan järjestämismahdollisuuksia, voidaankin palata niihin

lähtökohtiin, jotka määrittävät ikääntyneille tarjottavan palvelun laatua ja hyvää elä-

mänlaatua. Laatusuosituksen mukaan laadukasta palvelutoimintaa on ammattitaitoinen

hoitotyö ja päivittäisiin tarpeisiin vastaaminen, johon voidaan todellakin lukea myös

siivous. Lisäksi laadukas palvelu pyrkii ikääntyneiden toimintakyvyn parantamiseen,

jota voidaan tukea erilaisella päivätoiminnalla. Tärkeänä palvelun laadun määrittäjänä

kaikessa työskentelyssä on kuitenkin asiakaslähtöinen työote, jolloin on tärkeää kuulla

erityisesti asukkaiden toiveet. Mansikan tapauksessa nuo toiveet suuntautuvat enem-

män päivätoiminnan lisäämiseen kuin siivoamiseen. Tällöin Mansikan tilanteessa tul-

laankin ristiriitaan, jossa hyvää palvelun laatua määrittää sekä siivouksesta huolehti-

minen että päivätoiminnan järjestäminen, jolloin resurssit molempien täysipainoiselle

toteuttamiselle kyseisellä henkilöstömäärällä eivät riitä. Ristiriidan poistaminen asuk-

kaiden toivetta kuunnellen johtaa siis yhteisen päätöksen tekemiseen päivätoiminnan

lisäämisestä siivoamisen vähentämisen kustannuksella.

Palattaessa vielä arvioimaan tutkimukseni perimmäisen tarkoituksen, oman ohjaus-

esimerkin ja toiminnan suunnittelun helpottamisen avulla tapahtuvaa päivätoiminnan

vakiinnuttamista, voidaan todeta, että työlläni voidaan vaikuttaa toiminnan vakiintu-

miseen, mikäli muut puitteet työn tekemiselle ovat kunnossa. Aloitushaastattelut, nii-
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den pohjalta suunnitellut päivätoimintatuokiot sekä Mansikkaan jäävä materiaali

osoittavat työntekijöille asukkaiden mielenkiinnon kohteet ja toiveet päivätoiminnan

aiheista. Osittain yhdessä suunnitellut ja yhdessä toteutetut tuokiot kesän aikana an-

toivat myös työntekijöille mallin tuokioiden rakentamisesta aloituksineen ja lopetuk-

sineen. Lisäksi ne kuitenkin rauhoittivat työntekijöiden mieliä siitä, ettei tuokion aina

tarvitse olla perusteellisesti suunniteltu sisältäen tuon aloituksen ja lopetuksen, vaan se

voi olla aivan yhtäkkinen, jonkin arkisen tapahtuman mukanaan tuoma idea nopeasti

toteutettavissa olevasta toiminnasta. Asukkaille toteutetut alkuhaastattelut kannustavat

asukkaita toivottavasti myös jatkossa esittämään rohkeasti toiveitaan. Kesän tuokiot

osoittivat heille myös sen, mitä kaikkea toimintaa palvelutalossa voi olla saatavilla.

Materiaalikansion ja -laatikon sisältämät päivätoiminta-ainekset ovat myös käyttökel-

poisia niin kauan, kuin ne vain saavat luotua piristystä asukkaiden päivään. Näin ol-

len, vaikka materiaalia ei ole ehditty hyödyntää täysipainoisesti vielä viime syksyn ja

varsinaisen tutkimusjaksoni aikana, jää se Mansikkaan odottamaan sitä hetkeä, kun

henkilöstön määrä on riittävä myös mahdollista päivätoiminnan järjestämistä varten.

11 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS JA EETTISYYS

Tutkimusta tehtäessä ja saatuja tuloksia analysoitaessa on kiinnitettävä jatkuvasti

huomiota omien valintojen ja toimintojen luotettavuuteen ja eettisyyteen. Erityisesti

toimintatutkimuksessa tutkijan omat valinnat ja tulkinnat eri tilanteista ovat keskeises-

sä roolissa, sillä toimintatutkija tulkitsee niitä subjektina, omista näkökulmistaan käsin

(Heikkinen & Jyrkämä 1999, 46).

Ennen työn varsinaiseen toteuttamiseen ryhtymistä pyysin asukkailta luvan tulevien

haastatteluiden tekemiseen sekä tuokioiden havainnoimiseen. Myöhemmin sain myös

luvan julkaista kuvan, joka esitetään kuviossa 2. Painotin heille vaitiolovelvollisuutta-

ni, joka koskee minua samalla tavoin kuin ketä tahansa palvelutalon työntekijää. Näin

ollen asukkaiden nimiä tai muuta henkilöllisyyteen viittaavaa tietoa ei esitetä opinnäy-

tetyön raportoinnissa ja tutkimusmateriaali säilytetään tutkimuksen ajan huolellisesti

ja hävitetään asianmukaisella tavalla. Tutkimukseen osallistuminen oli siis heille kai-

kille vapaaehtoista, joka edellä mainitun anonyymiyden lisäksi tukee tutkimuksen

eettisiä periaatteita. Lisäksi tutkimukseen osallistuminen oli kaikille asukkaille vapaa-
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ehtoista. Virallisen tutkimusluvan työn tekemiselle allekirjoitti huhtikuussa palveluta-

lon palvelusihteeri Merja Puurula.

Ennen varsinaisen alkuhaastattelun tekemistä toteutin erään asukkaan kanssa testi-

haastattelun. Tässä haastattelussa opin ikääntyville sopivan kysymysten asettelumuo-

don, jolloin myöhemmissä haastatteluissa testiä ei enää tarvittu, vaan nekin sujuivat

hienosti pienten tarkennuskysymysten avulla. Haastattelun etuna onkin, että haastatel-

tava saa kertoa asioista vapaasti ja haastattelija voi selkeyttää ja syventää näitä asioita

lisäkysymysten avulla. Nämä seikat voivat sekä lisätä että vähentää tutkimuksen luo-

tettavuutta. (Hirsjärvi ym. 2001, 192.) Lisäkysymysten avulla saatan haastattelijana

erehtyä johdattelemaan haastateltavaa liiaksi, jolloin hänen oma näkemyksensä voi

haaleta. Haastatteluiden avulla voidaan tutkia myös vaikeita ja arkaluontoisia asioita

(Mts. 193). Asukkaat voivat kertoa luottamuksellisesti ja avoimesti esimerkiksi niistä

esteistä, joita heillä saattaa olla tuokioihin osallistumiseen tai mielipiteestä ohjaami-

seen tai tuokion aiheeseen liittyen. Asukas saattaa kuitenkin peitellä myös mielipidet-

tään peläten sen vaikuttavan hänelle tarjottavan hoidon laatuun. Myös työntekijät saa-

vat kyselyihin vastatessaan tilaisuuden kertoa mahdollisista esteistään, peloistaan tai

ennakkoluuloistaan, joita liittyy ohjaamistilanteisiin.

Liian johdattelun lisäksi haastatteluun menetelmänä saattaa liittyä muitakin haittapuo-

lia. Yksilöhaastattelun haittana voi olla, että haastateltava ei välttämättä muista maini-

ta joitakin asioita, jotka taas ryhmähaastattelussa tulisivat ilmi muiden ryhmäläisten

muistuttaessa niistä (Hirsjärvi ym. 2001, 198). Erityisesti arviointihaastattelua tehdes-

sä tulivatkin esille asukkaiden muistivaikeudet, sillä moni asukkaista kommentoi en-

simmäisenä, ettei päivätoimintaa ole syksyn aikana ollut ollenkaan. Pienen jutustelun

jälkeen tuokioita muistui kuitenkin mieleen jopa useampia. Myös itse haastattelutilan-

ne voi haastateltavalle olla niin jännittävä, ettei kaikkia olennaisia asioita välttämättä

muista sanoa. Kuitenkin isomman ryhmän läsnäolo voi jännittää vielä enemmän ja

myös estää joidenkin asioiden esiintuloa (Mts. 2001, 198). Asioiden paremman muis-

tamisen takaamiseksi, olin yhteydessä palvelutaloon aina viikkoa ennen haastattelui-

den suorittamista ja kehotin asukkaita miettimään haastattelun teemoihin liittyviä asi-

oita valmiiksi. Hirsjärvi ja muut (2001) mainitsevat kirjassaan Tutki ja kirjoita haastat-

telun haitaksi vielä sen, että haastattelutilanne saatetaan kokea uhkaavaksi itselle

(Hirsjärvi ym. 2001, 193). Tämä saattoi varsinkin alkuhaastattelua tehdessä olla mah-

dollista muutaman uuden, minulle ennalta oudon asukkaan kohdalla, joiden kanssa en
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ollut ehtinyt muodostaa vielä luottamuksellista suhdetta. Tutkimusta aloittaessani

epäilin myös osan työntekijöistä, joilla ei ole kovin paljon kokemusta ohjaustilanteis-

ta, mahdollisesti ahdistuvan kyselyiden täyttämistä tietäessään niitä käytettävän tule-

vien tuokioiden suunnitteluun. Ilokseni sain kuitenkin huomata, että uudetkin asukkaat

tuntuivat kertovan mielipiteitään suhteellisen suoraan eikä työntekijöissäkään ollut

havaittavissa minkäänlaista ahdistusta päivätoimintaa kohtaan. Sekä haastatteluista

että kyselyistä teki luotettavamman se, että niihin osallistui joka kerta samat henkilöt

eli sain lopullisen toiminnan arviointiin vastaukset myös kaikilta niiltä henkilöiltä,

jotka olivat vastanneet haastatteluun tai kyselyyn niin tutkimuksen alussa kuin palau-

tettakin tiedusteltaessa.

Päivätoiminnan suunnittelu ja toteutus opinnäytetyössäni tukeutuu asukkaiden toivei-

den ja työntekijöiden ideoiden lisäksi teoriatietoon, jolloin toiminta voidaan perustella

ja se on näin ollen myös luotettavaa ja tavoitteellista. Tuokioiden aikana toteuttamani

havainnoinnin luotettavuudelle voidaan myös löytää teoreettisia perusteluita. Havain-

noinnin etuna on, että sillä saadaan välitöntä tietoa siitä, miten ihmiset käyttäytyvät

(Hirsjärvi ym. 2001, 200). Tuokioiden havainnoinnin pohjaksi määrittelin jo valmiiksi

tietyt havainnoitavat asiat, jolloin havainnoiminen sujui perusteellisemmin. Koska

havainnoinnin kohteet määritellään teorian pohjalta esiinnousseista asioista, tekeekin

tämä jo sinällään siitä luottamuksellista. Tällöin havainnot eivät jää irrallisiksi pala-

siksi, joita on mahdoton yhdistää toisiinsa. Jotta sain asukkaiden käyttäytymisen mah-

dollisimman luonnolliseksi ja luotettavaksi, en pyrkinyt varsinaisesti painottamaan

havainnoivani heitä koko ajan, vaan tein sitä toiminnan sivussa. Tähän liittyi kuitenkin

eettinen kysymys siitä, missä määrin asukkaiden olisi tullut tietää havainnointini koh-

teista?  Myös työntekijät saattoivat jännittää ohjaustilanteita minun läsnä ollessani

niin, etteivät käyttäytyneet samalla tavoin, kuin normaalisti asukkaiden kanssa toimi-

essaan. Havainnoinnin luottamuksellisuuteen saattaa haittaavasti vaikuttaa myös se,

ettei havainnoija muista jälkikäteen havaintoja kirjatessaan kaikkia oleellisia asioita

(Hirsjärvi ym. 2001, 201). Pyrin kuitenkin lisäämään luottamuksellisuutta kirjaamalla

päällimmäiset havaintoni välittömästi tuokion jälkeen ylös.

Hirsjärvi ja muut (2001, 200) nostavat esille myös havainnoijan emotionaalisen sitou-

tumisen tutkittavaan ryhmään. Asukkaiden ollessa minulle jo ennalta melko läheisiä

tulee tässä vastaan koko työn tekemisen ja tulosten analysoinnin luotettavuus. Oma

suhteeni asukkaisiin ja odotukseni heitä kohtaan saattaa muokata johtopäätöksiäni jo
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ennakolta, jolloin joku ulkopuolinen voi tehdä tulosten perusteella toisen suuntaisia

johtopäätöksiä. Jokaisen kokemusmaailma on kuitenkin yksilöllinen ja olen omalta

osaltani pyrkinyt purkamaan sitä raportoinnissani mahdollisimman puolueettomasti ja

luottamuksellisesti. Pohdin myös sitä, luoko oma innokkuuteni ja kova haluni houku-

tella muita toiminnallisten menetelmien toteuttamiseen, epäluonnollista ja väkinäistä

toimintaa työntekijöiden pyrkiessä auttamaan työni onnistumisessa? Kyselyiden pe-

rusteella huomaan kuitenkin työntekijöiden olleen hyvin rehellisiä vastauksissaan,

vaikka ne eivät aina olleetkaan myönteisiä työtäni kohtaan.

Raportointini luotettavuutta lisää se, että olen pyrkinyt kokoamaan raporttini viiteke-

hyksen mahdollisimman tuoreista teoksista ja se on yhtäpitävää työn tulosten kanssa.

Mikäli jokin teos kuitenkin on kymmenen tai useamman vuoden vanhempi, on tuo

kyseinen teos mielestäni sisältänyt niin tärkeää ja pätevää tietoa työni kannalta, että

olen halunnut ehdottomasti ottaa sen mukaan työhön. Muun muassa kansiossa käyt-

tämistäni Kirsti Koivulan toiminnallisista kirjoista moni on vanha, mutta päivätoimin-

taa suunniteltaessa tällaiset teokset ovat mielestäni suhteellisen ajattomia, mikäli nii-

den materiaalit osaa vain soveltaa tähän päivään sopiviksi. Tulosten esityksessä olen

käyttänyt havainnollistajana myös suoria lainauksia asukkaiden ja työntekijöiden vas-

tauksista, mikä osoittaa tulosten ja näistä tehtyjen johtopäätösten oikeellisuutta. Tut-

kimus on myös toistettavissa mille tahansa asiakasryhmälle, niin lapsille, nuorille,

kuin ikääntyneillekin, joille tarjottavaa toimintaa halutaan kehittää ja vakiinnuttaa

arkipäivään kuuluvaksi toiminnaksi.

12 POHDINTA

12.1 Tutkimusprosessin pohdinta

Muistellessani koko mennyttä opinnäytetyö prosessia olo tuntuu huojentuneelta ja

tyytyväiseltä. Työn tekeminen on vaatinut pitkäjänteisyyttä ja se on tuonut esiin uusia

näkökulmia ja tutkimuksen tekemiseen liittyviä tärkeitä yksityiskohtia.

Omat lähtökohtani opinnäytetyön tekemiselle olivat pyrkimys liittää siihen jotakin

toiminnallista, jonka myötä voitaisiin vaikuttaa myös johonkin ajankohtaiseen asiaan.

Halusin päästä siis toteuttamaan itseäni muutenkin kuin tuottamalla tekstiä opinnäyte-
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työraportin muodossa. Ryhmien ohjaaminen on ollut minulle mieluista puuhaa jo hy-

vin varhaisesta iästä asti, mutta ikääntyneiden ryhmän kanssa en ole ollut tekemisissä

ennen sosiaalialan opintojani. En ollut opintoja aloittaessani edes kuvitellut innostu-

vani ikääntyneiden kanssa toimimisesta, vaan kiinnostukseni oli suuntautunut aivan

toisaalle. Tutustuttuani kuitenkin ikääntyneiden päivätoimintaan ja nähdessäni sen

riemun ja onnistumisen ilon, jonka pelkkä tietovisa tai bingon pelaaminen sai osallis-

tujissa aikaan, halusin pyrkiä mahdollistamaan noita onnellisia hetkiä heille myös jat-

kossa. Näin ajatus päivätoiminnan kehittämisestä toiminnallisen toteutuksen avulla

palvelutalo Mansikassa sai alkunsa. Vaikka Mansikassa on ollut päivätoimintaa jo

useiden vuosien ajan, on sen säännöllisyys ollut hyvin vaihtelevaa ja juuri tähän asi-

aan halusin pyrkiä opinnäytetyölläni vaikuttamaan. Aluksi en suhtautunut tuohon aja-

tukseen opinnäytetyön tekemisestä päivätoiminnan kehittämiseksi edes kovinkaan

vakavasti, sillä en tiennyt Mansikan suhtautumista siihen. Olin kuitenkin enemmän

kuin onnellinen saatuani ajatukselleni vastakaikua myös Mansikan henkilöstöltä ja

päästessäni todellakin aloittamaan prosessin minulle hyvin mieluisan asian parissa.

Alkuselvitykset, kuten luvan saaminen haastatteluihin ja tuokioiden havainnointiin

sekä viralliseen tutkimuslupaan, hoituivat varsin helposti, sillä olimme jo ennalta tut-

tuja lähes kaikkien tutkimukseen kuuluvien ihmisten kanssa. Mansikan puolesta mi-

nulla ei ollut varsinaista opinnäytetyöni tekemistä ohjaavaa henkilöä, vaan sain melko

vapaat kädet tutkimusprosessin suunnittelulle. Päätin heti tutkimuksen alussa, että

tulen tekemään asukkaille kohdistuvat tiedonkeruut henkilökohtaisen haastattelun

muodossa, vaikka näihin kuluisikin paljon aikaa. Monien asukkaiden kohdalla kysely-

lomakkeen täyttäminen itsenäisesti olisi ollut mahdotonta, jolloin sen tarkoituksenmu-

kaisuus ja näin myös tutkimuksen antamien tulosten luotettavuus olisi kärsinyt. Haas-

tattelut sujuivatkin varsin hyvin pienten tarkennuskysymysten avulla. Työntekijöiden

kohdalla kysely tiedonkeruumuotona oli taas toimivampi ja omaa aikaani säästävämpi

ratkaisu, jolloin työntekijätkin saivat rauhassa miettiä vastauksiaan minun hoputtamat-

ta vieressä. Alun perin tarkoituksenani oli siis toteuttaa päivätoimintatuokioiden jäl-

keen vain palautehaastattelut ja -kyselyt, joissa olisin tiedustellut sekä kesän tuokioi-

hin liittyvää palautetta että arvioinut päivätoiminnan vakiintumista. Kesän tuokioiden

jälkeen ymmärsin kuitenkin, ettei kehitystä voida saada aikaan parissa viikossa tai

edes kuukaudessa, jolloin venytimme vakiintumista mittaavan arviointiajan useam-

paan kuukauteen ja toteutin erillisen arviointihaastattelun ja -kyselyn vasta joulukuus-

sa. Sekä haastatteluiden että kyselyiden kysymykset koen asetelleeni oikein, sillä ne
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antoivat minulle juuri sitä tietoa, mitä tutkimukseeni pyrin myös hakemaan. Jälkikä-

teen totesin kuitenkin, etten ollut työntekijöille kohdistetussa arviointikyselyssä kysy-

nyt ollenkaan heidän mielipiteitään kansion ja laatikon sisällöistä, mutta onneksi he

olivat antaneet palautetta niistä pyytämättäkin.

Kesän päivätoimintatuokiot onnistuivat myös ilman suuria ongelmia. Asukkaiden in-

nostus uusien asioiden kokeilemisesta, kuten kankaanpainannasta, oli koskettavaa

katsella. Oli myös mukava huomata, kuinka he arvostivat yhtä paljon aivan tavallista

yhdessäoloa räiskäleiden paiston kera kuin suuremmin resurssein järjestettyä ostos-

reissuakin. Koska ikääntyneille ihmisille hengellisyys on varsin tärkeä asia, jäin miet-

timään tuon alueen materiaalien puuttumista materiaalikansiosta. Hengellisyys tulee

esiin kuitenkin Mansikan arjessa kirkkokasetin ja hartauksien myötä eikä kukaan

asukkaista toivonut näiden lisäksi sitä enempää, joten en kerännyt kansioon tuon aihe-

alueen materiaaleja. Asukkaiden osallistumisaktiivisuuden lisäksi työntekijöiden pa-

nostaminen tuokioiden ohjaamiseen oli hyvää. Enemmän olisin kuitenkin kaivannut

suunnitteluun osallistumista, jonka vähäisyyttä he itsekin jälkikäteen harmittelivat.

Hyvä merkki työntekijöiden panoksesta on kuitenkin se, että he pyrkivät järjestämään

suunnitellun toiminnan myös minun poissa ollessani. Tästä on hyvänä esimerkkinä

teatteriretki, johon en itse voinut osallistua, mutta retki toteutettiin joka tapauksessa.

Tehdessäni syksyllä yhteenvetoa kaikista tuokioiden aikana tekemistäni havainnoin-

neista, huomasin havainnoineeni paljon sellaisiakin asioita, joita en lopulta tarvinnut

itse raportoinnissa. Koen tämän kuitenkin vain parantavan työni ja omien havaintojeni

luottamuksellisuutta, sillä tarkkojen havaintomuistiinpanojen pohjalta pystyin palaut-

tamaan jokaisen tuokion elävästi mieleeni ja karsimaan työn kannalta tarpeettomat

havainnot pois yhteenvedosta.

Tutkimukseni tarkoituksen sanallinen muotoilu on hahmottunut lopulliseen muotoon-

sa vasta aivan loppuvaiheessa. Tämän huomaan erityisesti ensimmäisen asukkaille

kohdistetun haastattelulomakkeen saatekirjeestä, jossa kerron opinnäytetyön tarkoi-

tukseksi vain ”tarjota päivätoimintaa heinä-elokuun ajan asukkaiden omista toiveista

lähtevien teemojen pohjalta”. Työntekijöidenkin kyselyn saatekirjeessä mainitsen kuin

toissijaisena asiana, että ”lisäksi pyrin myös selvittämään, voidaanko päivätoimintaa

tällä tavoin vakiinnuttaa paremmin palvelutalon arkipäivään”, vaikka loppujen lopuksi

se oli koko työn päällimmäisin tutkimuskohde. Tutkimukseen liittyvissä pulmissa

täsmentyi myös kysymysmuoto siitä, mitä tarkoitetaan työntekijöille osoitetun kysy-
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myksen ”tällä tavoin” -määritteellä. Ne kysymykset, joihin tutkimuksella etsittiin vas-

tauksia, täsmentyivätkin lopulliseen muotoonsa vasta viime syksyn aikana, kun varsi-

nainen toiminnallinen osuus oli ohi ja olin päässyt jo aloittamaan tutkimuksen rapor-

tointia.

Olin yllättynyt miten paljon aikaa itse raportointi vei koko opinnäytetyöhön varatusta

tuntimäärästä. Tiesin työni aiheen olevan laaja tehdäkseni sen yksin. Aivan hyvin

työni olisi voinut koostua pelkästä alkukartoituksesta, jossa olisin kysellyt asukkaiden

toiveita ja palvelutalon mahdollisuuksia päivätoiminnan järjestämiseen, mutta en ko-

kenut saavuttavani tällä riittävän suurta hyötyä. Siispä otin ennakkoluulottomasti ris-

kin ja lähdin toteuttamaan työtä päivätoiminnan kehittämiseksi. Työn laajuuden takia

viitekehyksen kokoaminen tuntui hyvin työläältä ja olisi ollut hyvä, että olisin ehtinyt

koota sitä enemmän ja syvällisemmin jo keväällä. Aikataulussa pysymiseksi rajasin

kuitenkin tiukasti tietyt alueet, jotka näin kaikkein merkittävimmiksi työni kannalta ja

raportoin niistä. Ilokseni sain myös huomata, että ne vastasivat myös saamiini tulok-

siin. Tutkimuksen loppuvaiheessa jäin kuitenkin pohtimaan, olisiko viitekehykseen

tarvittu vielä vakiintumisen ja säännöllisyyden käsitteiden määrittelyä, mutta päädyin

jättämään ne kuitenkin pois. Tutkimustuloksista on nimittäin selvästi havaittavissa

minun sekä Mansikan asukkaiden ja työntekijöiden samanlainen ymmärrys noiden

käsitteiden merkityksestä.

Myös lähteiden etsimisessä ja niiden valinnassa kehityin koko prosessin ajan. Etsies-

säni kesällä sopivia teoriaperusteita kansion eri teemoihin, saatoin käyttää tiiviin aika-

taulun takia vanhempiakin teoksia. Näidenkin teosten tieto oli mielestäni kuitenkin

erittäin pätevää ja aiheeseen sopivaa, joten en usko niiden vaikuttavan merkittävästi

tutkimuksen luotettavuuteen. Syksyn myötä vastaan tuli kuitenkin tuoreempiakin te-

oksia, joita pyrin käyttämään raportointiosuudessa. Raportoinnissa haastavimmaksi

asiaksi osoittautui asioiden hahmottaminen yhtenä kokonaisuutena sekä johdannossa

esitettyjen asioiden sitominen niin johtopäätöksiin kuin pohdintaankin.

12.2 Tutkimustulosten pohdinta

Tutkimustulokset antavat vastaukset kaikkiin määrittelemiini kysymyksiin ja ne vas-

taavat myös viitekehyksen esiin tuomia asioita. Tutkimuksen kannalta on ollut tärkeää

osoittaa asukkaiden halu osallistua ja olla aktiivisia omassa yhteisössään. Mansikan
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asukkaat osoittavat tällä aktiivisuudellaan, että jo nykypäivän ikääntyneet ovat hyvin

toiminnallisia ja kaipaavat elämäänsä sosiaalisuutta ja yhteisöllisyyttä. Tulevaisuudes-

sa tämän toiminnallisuuden tarve kasvaa entisestään. Asukkaat osaavat määritellä,

minkälainen toiminta heille on mieluista ja tähän työ antoi heille hyvät mahdollisuu-

det. Merkittävin esille noussut toive oli yhdessä tekeminen, jonka halusin nostaa esille

myös työn nimessä ”Kaikki yhdessä ja yhdessä kaikki”. Kun kaikki toimivat yhdessä,

on silloin yhdessä kaikki toimintaan tarvittava eikä aiheella, ole niin suurta merkitystä.

Mansikan asukkaiden joukosta löytyy kuitenkin niitäkin joiden osallistuminen on

kiinni rohkaisemisesta ja riittävästä innostamisesta. Tällöin työntekijöiden rooli nou-

see merkittävään asemaan. Työntekijöiden omat vanhuskäsitykset sisältävät selvästi

ikääntymisen näkemisen yhä aktiivisen toiminnan aikana ja kuntouttava työote on

mukana jokapäiväisessä hoitotyössä. Toiminnallisten menetelmien tuominen osaksi

arkea vaatisikin nyt näiden käsitysten ja työotteen yhteen liittämistä.

Päivätoiminta nähdään Mansikassa hyvin merkitykselliseksi palvelutalon arjessa, mi-

kä näkyy varsinkin asukkaiden kokemuksissa heidän kertoessaan päivätoiminnan vir-

kistävän ja lisäävän sosiaalisuutta. Samansuuntaisia kommentteja saatiin toiminnalli-

siin ryhmiin osallistujilta myös esimerkiksi Vanhustyön keskusliiton ”Ikääntyneiden

yksinäisyys” -hankkeessa, jossa osallistujien yksinäisyys lieveni ja sosiaalinen toimin-

takyky vahvistui (Pitkälä, Routasalo, Kautiainen, Savikko & Tilvis 2005, 5). Myös

Uusitalon (2007) artikkelissa kerrottu Ystäväpiiri -ryhmätoiminta paransi ikääntynei-

den elämänlaatua tarjoamalla yhdessäoloa ja mielekästä tekemistä.

Päivätoiminnan merkityksellisyydestä huolimatta sen vakiintuminen lähti Mansikassa

hyvin hitaasti liikkeelle. Tulokset osoittavat selkeästi, että oman ohjausesimerkin an-

tamisella sekä toiminnan suunnittelun ja toteuttamisen helpottamisella voidaan saada

vaikutuksia aikaan päivätoiminnan vakiintumiseen. Perustelut jokaisen toiminnallisen

menetelmän vaikutuksille on hyvin nähtävillä kansiosta ja materiaali tarjoaa ideoita ja

soveltamisehdotuksia monipuolisesti. Mansikan tapauksessa vakiinnuttamisessa on

vain kyse paljon suuremmasta asiasta, johon vaikuttaminen vaatisi yhteyttä palveluta-

lon ylläpitämään Vanhustenkotiyhdistykseen ja jopa kunnan päättäjiin henkilöstön

lisäämiseksi. Tällä välin Mansikan henkilöstön tulisi yhdessä asukkaiden kanssa päät-

tää asioiden järjestämisestä niille annettujen merkitysten mukaan. Jos päivätoiminta

nähdään ikääntyneiden toimintakyvyn ylläpitämiseksi merkityksellisempänä kuin
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asuntojen siivous, tulisi se nostaa ensisijaiseksi asiaksi. Jos taas tullaan siihen tulok-

seen, ettei siivoamisesta voida tinkiä, jää päivätoiminnan vakiinnuttaminen kiinni

kunnassa tehtävistä päätöksistä.

12.3 Tutkimuksen merkitys ja jatkotutkimusehdotukset

Koen tuoneeni työni kautta Mansikassa esiin sosionomin osaamisalueen pääpiirteitä ja

osoittaneeni erityisesti sosiokulttuurisen suuntautumisen suomia valmiuksia toimia

asiakkaiden kanssa. Näitä valmiuksia ja asenteita pyrin siirtämään Mansikan työnteki-

jöille, jotta ennaltaehkäisevä malli voisi jäädä elämään palvelutalon arkipäivään jat-

kossakin. Työn tekeminen antoi Mansikan henkilöstölle paremmat valmiudet päivä-

toiminnan järjestämiseen, mutta kuitenkin työn perimmäinen merkitys Mansikalle ja

päivätoiminnan vakiintumiselle tulee näkymään paremmin vasta tulevien vuosien ai-

kana. Mansikassa olisikin hyvä toteuttaa noin 1 – 2 -vuoden päästä uusi päivätoimin-

nan vakiintumista arvioiva tutkimus, jolloin tämänkaltainen kehittämistyö olisi saanut

siihen mennessä sen onnistumiseen tarvittavan, riittävän ajan. Päivätoiminnan vakiin-

tumispyrkimystä ajava vaihtoehto olisi myös työni tutkimustulosten esittäminen Reis-

järven Vanhustenkotiyhdistyksen jäsenille, jotka voisivat ajaa asiaa mahdollisesti

eteenpäin Reisjärven kunnassa. Tällöin asia saataisiin esille myös niiden ihmisten

keskuudessa, jotka päättävät Mansikalle kuuluvista resursseista.

Itselleni opinnäytetyön tekeminen avasi ennen kaikkea niitä osa-alueita, jotka tulee

ottaa huomioon tutkimusta tehdessä. Sen tekeminen on opettanut pitkäjänteisyyttä,

itsekuria ja opettanut ammatillista näkemystä ikääntyneiden kanssa työskenneltäessä.

Olen sen myötä saanut myös ammatillista varmuutta sosionomina toimimiseen ja

ymmärtänyt myös paremmin oman paikkani moniammatillisessa työympäristössä.

Tutkimuksen merkitystä laajempaan kokonaisuuteen on varmasti vaikea nähdä, sillä

kyse on vain yksittäisestä palvelutalosta ja sen toiminnan kehittämisestä. Sen merki-

tystä tulevaisuuden ikääntyneiden oloihin ei voida myöskään vielä ennustaa. Kuiten-

kin uskon, että suuret muutokset lähtevät liikkeelle pienistä palasista. Ikääntyneille

tarjottavien palveluiden suuntaaminen ennalta ehkäisyyn ja kuntouttavaan toimintaan

tulee näkymään hitaasti tapahtuvina muutoksina, joka vaatii aikaa. Kuitenkin noilla

muutoksilla on suuri merkitys ajatellen tulevaisuuden yhä aktiivisempia ja varmasti

yhä vaativampia ikääntyneitä.
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”Myönteisen elämän suuret asiat ovat

kiinnostava tekeminen,

joku josta pitää

ja asia johon uskoo.”

(Tuntematon)
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LIITTEET

Liite 1. Alkuhaastattelulomake asukkaille

Sosiaali- ja terveysala

15.5.2008

ALKUHAASTATTELU PALVELUTALO MANSIKAN ASUKKAILLE

HEI!

Olen sosionomiopiskelija Jyväskylän ammattikorkeakoulusta ja teen opinnäytetyötäni
liittyen palvelutalo Mansikan päivätoimintaan. Opinnäytetyöni tarkoituksena on tarjo-
ta päivätoimintaa teille asukkaille heinä-elokuun ajan teidän omista toiveistanne läh-
tevien teemojen pohjalta.

Päivätoiminnan suunnittelun pohjaksi haastattelen kaikkia asukkaita ja pyrin tällä ta-
voin selvittämään teidän omia toiveitanne päivätoiminnan sisällöistä. Teen myös työn-
tekijöille kyselyn, jonka avulla tiedustelen heidän kokemuksiaan sekä ideoitaan päivä-
toiminnan suhteen. Kyselyiden ja haastatteluiden tulokset käsitellään luottamukselli-
sesti eikä nimitietoja tulla käyttämään opinnäytetyön raportoinnissa.

Kevätterveisin TEIJA KALAJANNISKA
Sosionomiopiskelija
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Nimi: __________________________
Syntymävuosi: ___________
Sukupuoli: ____________

1. Minkä verran päivätoimintaa on tähän mennessä tarjottu?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Onko toimintaa ollut mielestäsi riittävästi?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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3. Minkälaisia kokemuksia sinulla on tähänastisesta päivätoiminnasta?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4. Minkälaista toimintaa toivot Mansikan päivätoimintaan?

Kädentaidot:
o Askartelu
o Maalaaminen
o Piirtäminen
o Savityöt
o Kankaanpainanta
o Valokuvaus
o Veistely
o Jokin muu, mikä?

____________________________________________________

Kotityöt:
o Ruuanlaitto
o Leivonta
o Pyykkien viikkaus
o Jokin muu, mikä?

_________________________________________________________

Erilaiset pelit:
o Tietovisa
o Bingo
o Palapelit
o Muistipelit
o Lautapelit
o Jokin muu, mikä?

_________________________________________________________

Liikunta:
o Keppijumppa
o Tuolijumppa
o Kävely/Lenkkeily
o Pyöräily
o Tanssiminen
o Pallopelit
o Jokin muu, mikä?

_________________________________________________________

Musiikki:
o Musiikin kuunteleminen
o Musiikkiesitysten seuraaminen
o Laulaminen
o Soittaminen
o Jokin muu, mikä?

_________________________________________________________



69

Draama
o Pantomiimi
o Näytelmien esittäminen muille asukkaille
o Näytelmien seuraaminen
o Jokin muu, mikä?

_____________________________________________________

Retkeily:
o Luontoretket
o Pyöräretket
o Teatteriretket
o Ostosretket
o Jokin muu, mikä?

_____________________________________________________

Rentoutuminen:
o Tarinoiden kuunteleminen
o Rentouttavan musiikin kuunteleminen
o Hieronta
o Jokin muu, mikä?

_____________________________________________________

Keskusteleminen seuraavien teemojen pohjalta:
o Menneisyys
o Tulevaisuus
o Vanheneminen
o Ajankohtaiset aiheet
o Puutarhan hoito
o Valokuvat
o Autourheilu
o Armeija/sotamuistot
o Jokin muu, mikä?

_____________________________________________________

Televisio:
o Ajankohtaisohjelmien katselu
o Elokuvien katselu
o Jokin muu, mikä?

_____________________________________________________

Kirjallisuus
o Runojen lukeminen
o Runojen kirjoittaminen
o Kirjojen/Lehtien lukeminen
o Jokin muu, mikä?

____________________________________________________

5. Mikä muu toiminta sinua kiinnostaa ja mitä odotat päivätoiminnan suhteen?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

6. Millaisten asioiden parissa vietät mielellään omaa aikaasi?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

7. Onko sinulla sairauksia tai vaivoja, jotka voivat haitata tai rajoittaa toimintaan osal-
listumistasi? Mitä?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

8. Käytätkö apuvälineitä, jotka voivat haitata tai rajoittaa toimintaan osallistumistasi?
Mitä?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

9. Minkälaiseen toimintaan et usko pystyväsi osallistumaan?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

10. Kuinka useasti toivot päivätoimintaa järjestettävän?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

11. Mikä ajankohta olisi mielestäsi paras, päivä ja kellonaika?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

12. Minkä kokoisessa ryhmässä toimiminen tuntuu sinusta mukavimmalta?
o Yksin omalla ajallani
o Kahdestaan ohjaajan kanssa
o Pienryhmässä
o Isossa porukassa

13. Minkälaisia kokemuksia sinulla on siitä ryhmäkoosta, jossa toimit mieluiten?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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14. Minkälaisia kokemuksia sinulla on siitä ryhmäkoosta, jossa et mielelläsi toimi?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

KIITOS VASTAUKSISTASI!
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Liite 2. Alkukyselylomake työntekijöille

Sosiaali- ja terveysala

15.5.2008

ALKUKYSELY PALVELUTALO MANSIKAN TYÖNTEKIJÖILLE

HEI!

Olen sosionomiopiskelija Jyväskylän ammattikorkeakoulusta ja teen opinnäytetyötäni
liittyen palvelutalo Mansikan päivätoimintaan. Opinnäytetyöni tarkoituksena on tarjo-
ta päivätoimintaa Mansikan asukkaille heinä-elokuun ajan heidän omista toiveistaan
lähtevien teemojen pohjalta. Ohjaamiseen on tarkoituksena innostaa mukaan myös
teitä työntekijöitä yhtä kerrallaan sekä rohkaista ohjaamaan ja ideoimaan tuokioita
jatkossakin. Työlläni pyrin myös selvittämään, voidaanko päivätoimintaa tällä tavoin
vakiinnuttaa paremmin palvelutalon arkipäivään.

Päivätoiminnan suunnittelun pohjaksi teen kaikille työntekijöille kyselyn, jolla pyrin
selvittämään kokemuksianne ja ideoitanne tulevan toiminnan suhteen. Myös asukkai-
den toiveita tiedustellaan teemahaastattelun avulla. Kyselyiden ja haastatteluiden tu-
lokset käsitellään luottamuksellisesti eikä nimitietoja tulla käyttämään opinnäytetyön
raportoinnissa.

Kevätterveisin TEIJA KALAJANNISKA
Sosionomiopiskelija
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

1. Nimi? _________________________________

2. Koulutustaustasi?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3. Sisältyikö koulutukseesi ohjaustoiminnan opetusta? Minkä tyyppistä ja kuinka pal-
jon?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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4. Onko sinulla aikaisempaa kokemusta ryhmien ohjaamisesta? Ympyröi.
Ei ollenkaan
Jonkin verran.
Paljon.

5. Onko sinulla kokemusta ikääntyneiden päivätoiminnan ohjaamisesta? Ympyröi.
Ei ollenkaan.
Jonkin verran.
Paljon.

6. Minkälaista toimintaa ohjaamisesi on sisältänyt?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

7. Miten tärkeäksi koet päivätoiminnan palvelutalon arjessa?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

8. Kuuluuko päivätoiminnan järjestäminen mielestäsi työnkuvaasi palvelutalossa?
Ympyröi.

Kyllä Ei

9. Miten kiinnostunut olet toiminnan ohjaamisesta?
o Erittäin kiinnostunut
o Jonkin verran kiinnostunut
o En kovin kiinnostunut
o En ole yhtään kiinnostunut

10. Minkälaisissa asioissa ja minkälaista tukea/ohjausta toivoisit oman ohjaustoimin-
tasi suunnittelussa tai toiminnan aikana?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

11. Minkä koet ohjaustilanteissa vaikeaksi?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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12. Mitä sellaista (erityis)osaamista sinulla on, jota voisit hyödyntää ohjaustilanteissa?
(esim. jokin teema)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

13. Omia ideoitasi päivätoiminnan sisällöiksi? (Voit käyttää ideoinnissa apuna seuraa-
via teemoja: Kädentaidot, kotityöt, erilaiset pelit, liikunta, musiikki, draama, retkeily,
rentoutuminen, keskusteleminen, televisio, kirjallisuus… jne.)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________

14. Kuinka useasti päivätoimintaa on mahdollista järjestää palvelutalo Mansikassa?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

15. Mikä olisi mielestäsi sopiva ajankohta päivätoiminnalle, päivä ja kellonaika?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

KIITOS VASTAUKSISTASI!
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Liite 3. Palautehaastattelu asukkaille

Sosiaali- ja terveysala

12.9.2008

PÄIVÄTOIMINTATUOKIOIDEN PALAUTEHAASTATTELU ASUKKAILLE

Heinä- ja elokuun 2008 aikana järjestimme palvelutalo Mansikassa päivätoiminta-
tuokioita yhteistyössä työntekijöiden kanssa. Tuokiot olivat osa opinnäytetyöni toi-
minnallista osuutta. Tässä vaiheessa pyydän teitä ystävällisesti arvioimaan ja anta-
maan palautetta tuokioiden teemoista ja toteutuksesta. Lisäksi toivon teitä kertomaan
myös omia kokemuksianne tuokioihin osallistumisesta.

Syksyisin terveisin Teija Kalajanniska
sosionomiopiskelija
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu

Päivätoimintatuokioiden teemat olivat seuraavat:
1. Ostosretki (Halpa-Hallissa ja kenkäkaupassa käynti, ruokailu ravintola Kulku-

rissa, ruokaostokset K-Marketissa)
2. Keskustelu ja muistelu (Keskustelu itselle tärkeistä asioista kuvien avulla,

ikääntymisen pohtiminen, lopputeksti)
3. Terassipäivä (Lettukahvit takapihan terassilla mukavia jutellen, lopetukseksi

hölmöläistarina)
4. Jumppa (Jumppaliikkeitä kepillä ja ilman, hernepussin heittoa ja lopuksi pal-

lohieronta)
5. Teatterimatka (”Oksidia ja Energiaa” -näytelmän seuraaminen runokiven-

puistossa)
6. Kisailu (Tietovisa, arvoituksia, bingo ja lopetukseksi hölmöläistarina)
7. Kädentaidot = kankaanpainanta (T-paitojen painaminen)
8. Elokuvan katselu (”Kahden kauppa ja kolmannen korvapuusti” ja ”Pekka ja

Pätkä pulassa” -elokuvien seuraaminen)
9. Rentoutus (Savolaisrentoutus, rentouttava ylävartalojumppa ja venyttelyt,

päähieronta ja rentouttava lopetusmusiikki)

(Nämä kysymykset käydään läpi tuokio kerrallaan muistellen yhdessä, mitä milloinkin
tehtiin)

Mitä mieltä olit tuokion aiheesta?
Mitä mieltä olit tuokion kestosta?
Mitä mieltä olit tuokion toteutuksesta?
Mistä pidit tuokiossa eniten?
Millaisia vaikutuksia tuokioilla oli arkipäivän elämääsi?
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Miten toimintaohjeet mielestäsi annettiin?
Miten sinua kuunneltiin ja arvostettiin tuokioiden aikana?
Jäikö mieleesi joitakin huonoja kokemuksia tuokioiden osalta? Jos, niin mitä?
Pääsitkö vaikuttamaan tuokioiden aiheiden valintaan?
Minkä asian olisi mielestäsi voinut tehdä tuokiossa toisin?
Minkälaisia toiveita sinulla on jatkossa järjestettävien tuokioiden aiheiksi?
Miten arvioit kesän aikana järjestetyillä toimintatuokioilla sekä Mansikkaan
jäävällä materiaalikansiolla ja -laatikolla olevan vaikutusta päivätoiminnan va-
kiintumiseen palvelutalossa?
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Liite 4. Palautekysely työntekijöille

Sosiaali- ja terveysala

12.9.2008

PÄIVÄTOIMINTATUOKIOIDEN PALAUTEKYSELY TYÖNTEKIJÖILLE

Heinä- ja elokuun 2008 aikana järjestimme palvelutalo Mansikassa päivätoiminta-
tuokioita yhteistyössä teidän työntekijöiden kanssa. Tuokiot olivat osa opinnäytetyöni
toiminnallista osuutta. Tässä vaiheessa pyydän teitä ystävällisesti arvioimaan ja anta-
maan palautetta tuokioiden teemoista, suunnittelusta ja toteutuksesta. Lisäksi pyydän,
että arvioitte myös omaa osallistumistanne tuokioihin sekä kesän tuokiotoiminnan
vaikuttavuutta päivätoiminnan vakiintumiseen tulevaisuudessa palvelutalo Mansikas-
sa.

Syksyisin terveisin Teija Kalajanniska
sosionomiopiskelija
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu

Päivätoimintatuokioiden teemat olivat tuokioittain seuraavat:
10. Ostosretki
11. Keskustelu ja muistelu
12. Terassipäivä
13. Jumppa
14. Teatterimatka
15. Kisailu
16. Kädentaidot = kankaanpainanta
17. Elokuvan katselu
18. Rentoutus

(Voit kommentoida niitä tuokioita täsmällisemmin, joissa olit itse mukana, mutta voit
antaa palautetta muistakin tuokioista.)

1. Miten tietoinen olit järjestettävien päivätoimintatuokioiden tarkoituksesta ja tavoit-
teesta niiden alkaessa heinäkuun alussa?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Missä kaikissa yllä olevista tuokioista olit mukana?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3. Mitä mieltä olit niiden tuokioiden aiheista, joissa olit itse mukana?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4. Miten kunkin tuokion suunnittelu oli mielestäsi onnistunut?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

5. Millä tavoin osallistuit niiden tuokioiden suunnitteluun, joiden toteutuksessa olit
myös mukana?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

6. Miten kunkin tuokion toteutus mielestäsi onnistui?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

7. Miten arvioit omaa osallistumistasi tuokioiden toteuttamiseen?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

8. Kuinka motivoitunut olit tuokioiden toteuttamiseen?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

9. Millaiset asiat vaikuttivat motivoitumiseesi?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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10. Oliko/olisiko kyseiset aiheet mielestäsi helppo suunnitella ja toteuttaa palvelutalo
Mansikassa?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

11. Mitä mieltä olit tuokioiden kestosta?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

12. Millaisena koit yhteistyömme?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

13. Miten arvioit tulevaisuudessa parityöskentelyn onnistuvan toisen työntekijän kans-
sa tuokioiden aikana?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

14. Millaisena koit yhteistyön ryhmäläisten kanssa?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

15. Miten koit onnistuneesi seuraavissa ryhmää tukevissa toiminnoissa: (laita rasti
sopivaan kohtaan)

Huonosti Hyvin Vaihtelevasti

Osallistumiseen rohkaiseminen____________________________________________
Mielipiteiden kuunteleminen ja
keskustelu____________________________________________________________
Kompromissien tekeminen_______________________________________________
Jännittyneen tunnelman laukaiseminen______________________________________
Selkeä puhe ja toimintaohjeiden
selventäminen_________________________________________________________
Luottamuksen rakentaminen______________________________________________
Kannustaminen riskien ottoon vaikeilta
tuntuvissa tilanteissa____________________________________________________

16. Mikäli koit onnistuneesi huonosti, joissakin yllä mainituissa ryhmää tukevissa
toiminnoissa, mistä uskot tämän johtuneen?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________

17. Missä muissa asioissa koit onnistuneesi tuokioiden toteuttamisessa?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

18. Minkälaisia kehityshaasteita huomasit suunnitteluun ja ohjaamiseen liittyen omal-
la kohdallasi?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

19. Millaisia konfliktitilanteita syntyi tuokioiden aikana? Miten selvisit niistä?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

20. Miten arvioit kesän tuokioilla sekä Mansikan käyttöön jäävällä materiaalikansiolla
ja -laatikolla olevan vaikutusta päivätoiminnan vakiintumiseen palvelutalossa?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

KIITOS VASTAUKSISTASI!
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Liite 5. Arviointihaastattelu asukkaille

Sosiaali- ja terveysala

19.12.2008

ARVIOINTIHAASTATTELU SYKSYN 2008 PÄIVÄTOIMINNASTA MANSI-
KAN ASUKKAILLE

1. Minkälaista päivätoimintaa Mansikassa on syksyn aikana ollut?

2. Kuinka usein päivätoimintaa on ollut?

3. Onko päivätoiminnan määrä lisääntynyt tai säännöllistynyt syksyn aikana?

4. Millä tavoin Mansikan materiaalikansio ja -laatikko on ollut käytössä tässä toimin-
nassa?

5. Millä tavoin työntekijät ovat mielestäsi onnistuneet tuokioiden toteuttamisessa?

6. Mitä toiveita sinulla on päivätoiminnan suhteen jatkossa?

7. Onko päivätoiminnalla ollut vaikutuksia omaan vointiisi? Millaisia?
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Liite 6. Arviointikysely työntekijöille

Sosiaali- ja terveysala

19.12.2008

ARVIOINTIKYSELY SYKSYN 2008 PÄIVÄTOIMINNASTA MANSIKAN
TYÖNTEKIJÖILLE

Opinnäytetyöni on loppusuoralla ja on aika viimeisen, arvioivan kyselyn. Yhteistyössä
toteutettujen kesän tuokioiden jälkeen luovutin kokoamani päivätoiminnan materiaali-
kansion ja -laatikon Mansikan käyttöön. Kansion ja laatikon tarkoituksena on ollut
tukea päivätoiminnan vakiintumista palvelutalon arkeen sekä innostaa teitä työnteki-
jöitä omaehtoiseen toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Kesän tuokioiden jälkeen
toteuttamani kyselyn tarkoituksena oli antaa palautetta kesän tuokioiden teemoista,
suunnittelusta ja toteutuksesta. Tällä viimeisellä arviointikyselyllä haluan vielä selvit-
tää, onko kesän toiminnalla ja luovuttamallani materiaalilla ollut vaikutusta Mansikan
päivätoiminnan vakiintumiseen.

Jouluisin terveisin Teija Kalajanniska
sosionomiopiskelija
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

1. Minkälaista päivätoimintaa Mansikassa on syksyn aikana ollut?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Kuinka usein päivätoimintaa on ollut?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3. Onko päivätoiminnan määrä lisääntynyt tai säännöllistynyt syksyn aikana?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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4. Millä tavoin Mansikan materiaalikansio ja -laatikko on ollut käytössä tässä toimin-
nassa?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

5. Minkälaiset asiat ovat olleet vaikuttamassa mahdollisuuteen järjestää päivätoimin-
taa syksyn aikana?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

6. Minkälaisissa asioissa tunnet kehittyneesi päivätoiminnan osalla?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

7. Millaisia eroavaisuuksia näet asukkaiden voinnissa aikaisempaan verrattuna?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

8. Millaisia kehityskohteita näet yhä päivätoiminnan järjestämisessä?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

9. Minkälaisia tavoitteita teillä on jatkossa päivätoiminnan järjestämisen suhteen?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

KIITOS VASTAUKSISTASI!
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Liite 7. Päivätoiminnan materiaalikansio palvelutalo Mansikkaan.

PÄIVÄTOIMINNAN
MATERIAALIKANSIO
           Palvelutalo Mansikka

Teija Kalajanniska
syksy 2008
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Kansion käyttäjille!

Käsissänne on materiaalikansio, jonka on tarkoitus innostaa ja helpottaa päivätoimin-
nan toteuttamista palvelutalo Mansikassa.

Kansio tarjoaa ideoita ja materiaaleja keskustelun ja muistelutyön, kädentaitojen, ret-
keilyn, kisailun, liikunnan ja rentoutuksen osa-alueilta. Kansion teemat on valittu ke-
väällä 2008 asukkaille tehdyn haastattelun sekä kesällä toteutettujen päivätoiminta-
tuokioiden pohjalta. Yllä olevat teemat on näiden tutkimusten perusteella arvioitu suo-
situimmiksi asukkaiden keskuudessa.

Kansion teemat sisältävät valmiita materiaaleja, jotka on helppo ottaa käyttöön kiirei-
senäkin työpäivänä. Materiaaleja ei ole pakko käyttää sellaisenaan, vaan niitä voi so-
veltaa tilanteen ja osallistujien mukaan, ja tätä varten kansiosta löytyy materiaaleihin
myös erilaisia sovellusvinkkejä. Jokainen teema on alustettu teorialla, josta selviää
toiminnan tarkoitus, sen merkitys asukkaiden elämässä ja tuokioon valmistautumiseen
liittyvät seikat.

Kansion osana on myös materiaalilaatikko, joka sisältää osan teemojen toteuttamiseen
tarvittavista materiaaleista. Kansion tarvikelistoissa (sekä sisällysluettelossa) on mer-
kintä niiden tarvikkeiden kohdalla, jotka löytyvät laatikosta. Laatikosta löytyy myös
joitakin kansiossa mainitsemattomia materiaaleja, kuten dominopeli, vitsikirja ja tuo-
kion aloittamismahdollisuutena käytettävät värikortit.

Kansion materiaalit eivät kata kaikkea mahdollista kuhunkin teemaan liittyvää aineis-
toa, vaan vain ne, joita on Mansikan päivätoiminnassa kokeiltu sekä hyviksi ja toteut-
tamiskelpoisiksi havaittu. Kansion ei myöskään ole tarkoituksena tarjota valmiita ma-
teriaaleja pidemmäksi aikaa eteenpäin, vaan helpottaa ensimmäisten tuokioiden suun-
nittelua ja toteuttamista. Tämän alkusysäyksen myötä toivon motivaation omaan päi-
vätoiminnan ideointiinne heräävän ja ideoiden toteuttamisen myös mahdollistuvan
palvelutalon arjessa. Voitte kerätä omia materiaalejanne kansiossa oleviin ylimääräi-
siin muovitaskuihin. Oman ideointinne ja tuokion suunnittelun tueksi kansio sisältää
myös ”Päivätoiminnan suunnittelu” -lomakkeen, josta löytyy tila mm. tuokioon tarvit-
tavien tarvikkeiden sekä tuokion kulun listaamiseen.

Aivan kansion viimeisiltä sivuilta löydätte listan kansiossa käytetyistä lähdemateriaa-
leista sekä lisämateriaalia kansion täydentämiseksi ja oman ideointinne tukemiseksi.

Toivon materiaalikansion ja -laatikon helpottavan päivätoiminnan toteuttamista sekä
ennen kaikkea vakiinnuttavan toimintaa pysyväksi myös tulevaisuuden Mansikassa!

Innostavin terveisin

Teija
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SISÄLTÖ

Kansion käyttäjille!

Päivätoimintasuunnitelma

1. Keskustelu ja muistelutyö

Laatikon materiaalit  pikkuesineet
          postikortit
          lehtikuvat
          rentoutusmusiikki
          kynttilät

2. Kädentaidot

Laatikon materiaalit  kankaanpainanta välineet
- värit
- tuputtimet
- vanupuikot
- sabluunat

3. Retkeily

4. Kisailu

Laatikon materiaalit  bingopallot
    bingonumeropohjat
    merkkausnappulat

5. Liikunta

6. Rentoutus

Laatikon materiaalit  rentoutusmusiikki cd:t
    kynttilät

7. Lähdemateriaalia tuokioihin
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PÄIVÄTOIMINTASUUNNITELMA   pvm____________

Tuokion teema ja aihe:

Käytettävä aika: Tavoitteet:

Tarvikkeet:

Tuokion kulku:

Aloitus

Varsinainen toteutus

Lopetus

Jatkosuunnitelmat/ seuraava tuokio
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KESKUSTELU JA
MUISTELUTYÖ
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KESKUSTELU = PUHE- JA TUNNETYÖ

Puhe- ja tunnetyö ei ole erillinen vanhustyön menetelmä, vaan se sisältyy
kaikkiin työn osa-alueisiin, niin perushoivaan kuin muistelu- ja verkostotyö-
hönkin.
Kommunikointi puheen ja tunteen avulla korostuu erityisesti puhumattoman
asiakkaan kanssa. Tällöin voi käyttää hyväksi eri aisteja. Puhe ei ole siis työs-
kentelyväline vain puhuvien asiakkaiden kanssa toimittaessa.
Keskusteleminen on identiteettityötä, joka vahvistaa sosiaalista toimintakykyä
ja ylläpitää ihmisen arvokkuutta.
Kiireettömyys ja rauhallisuus ovat tärkeimpiä elementtejä!
Hyvä keskustelu sisältää teemoja niin voimavaroihin ja jaksamiseen kuin on-
gelmiin ja huoliinkin liittyen. Huolien rinnalla kannattaa painottaa kuitenkin
ilon hetkiä ja positiivisia asioita.
Keskustelua voi monipuolistaa tietyssä aiheessa viipyminen, vastauksen odot-
taminen, hiljaisuuden sietäminen, lisäkysymysten esittäminen sekä asiakkaan
sanoman toistaminen.
Toimiva keskustelu edellyttää kaikkien osapuolten toiveiden huomioimista se-
kä heidän kuuntelemistaan.
Hyvän keskustelun jälkeen osanottajien olo on hyvä ja turvallinen!

(Lähde: Suomi, A. 2003. Puhe- ja tunnetyö seniori- ja vanhustyössä. Teoksessa Marin,
M & Hakonen, S. (toim.) Seniori- ja vanhustyö arjen kulttuurissa. Jyväskylä: PS-
kustannus. 122-128.)

MUISTELUTYÖ

Muistelutyö voi olla suunniteltua tai spontaania, arjen tilanteissa tapahtuvaa
muistelua.
Muistelulla voidaan rakentaa yhteys menneisyyden ja nykyisyyden välille, an-
taa voimavaroja ja arvostuksen tunteen kertojalle.
Muistelu voi tapahtua asiakkaan omissa ajatuksissa tai sosiaalisesti, jakamalla
kokemuksensa muiden kanssa.
Hyvä muistaa, etteivät kaikki halua muistella, sillä muistot saattavat sisältää
hyvinkin vaikeita asioita, joiden mieleen palauttaminen voi aiheuttaa pahan
mielen.
Perusperiaatteena on pyrkiä aktivoimaan ennen kaikkea myönteisiä muistoja!
Jos huonot muistot kuitenkin pääsevät aktivoitumaan, on hyvä muistaa, että
ikääntyneillä on yleensä myös keinoja käsitellä näitä tunteita, sillä surutyö on
olennainen osa heidän kokemustaan.
Muistelutilanteeseen on hyvä valmistautua hyvin, varata tarvittavat materiaalit
ja riittävästi aikaa. Asiakkaiden asettuminen ympyrän muotoon on toimiva
keskustelun onnistumisen kannalta.
Ohjaajan tulee olla rauhallinen ja säädellä niin hiljaisten kuin puheliaidenkin
keskustelua sekä kannustaa osallistujia puhumaan toisilleen eikä ohjaajalle.
Muistelun aktivointivälineenä voi käyttää esimerkiksi tarinoita, musiikkia, ku-
via, kortteja, valokuvia, piirtämistä, maalaamista, videoita, elokuvia, dioja,
draamaa ja teatteria, kirjallisuutta, tuttuja esineitä ja retkiä.

(Lähde: Hakonen, S. 2003. Muistelutyö. Teoksessa Marin, M & Hakonen, S. (toim.)
Seniori- ja vanhustyö arjen kulttuurissa. Jyväskylä: PS-kustannus. 130-136.)
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TUOKIOON VALMISTAUTUMINEN

1. Hyvän keskusteluryhmän koko on noin 3-5 henkilöä, jolloin kaikki pääsevät
mukaan keskusteluun ja tuntevat tulevansa kuulluiksi.

2. Varaa reilusti aikaa keskusteluun. Joskus keskustelutuokio saattaa kestää vain
lyhyen aikaa, mutta usein ne saattavat venähtää jopa useampaan tuntiin kes-
kustelijoiden innostuessa aiheesta.

3. Jos työvälineenä käytetään valokuvia, muistuta osallistujia hyvissä ajoin ennen
tuokiota valitsemaan aiheeseen sopiva kuva, jonka he voivat tuoda mukanaan
tuokioon.

4. Mieti muutama aiheeseen liittyvä kysymys itsellesi valmiiksi paperille, mutta
älä pyri noudattamaan niiden järjestystä liian tunnollisesti. Kysymysten kuuluu
olla vain tukemassa keskustelua, jolloin myöhemmäksi suunnittelemasi aihe
saattaa pompata keskustelussa pintaan jo aiemmin ja taas jonkin kysymyksen
kokonaan poisjättäminen saattaa tuntua aivan luonnolliselta.

5. Rauhoita paikka, johon kokoonnutte.
6. Siisti pöydät ja siirrä kaikki ylimääräiset tavarat pois pöydiltä
7. Yritä saada kaikki osallistujat saman pöydän ääreen tai ympyrään, jolloin kes-

kustelu on helpompaa ja kaikki kuulevat mahdollisimman hyvin, mitä toinen
sanoo. Myös erilaisten työvälineiden käyttö on tällöin helpompaa.

8. Levittele lehtikuvat, kortit, esineet tms. pöydälle kaikkien nähtäville.
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PÄIVÄTOIMINTASUUNNITELMA ma 30.6.2008

Kuvaus ryhmästä: Palvelutalossa asuva ikääntyneiden ryhmä, iältään 69 - 92-
vuotiaita. Ryhmän koko vaihtelee asukkaiden sen hetkisen kunnon ja omien menojen
mukaan 4-11 henkilön välillä. Ryhmäläiset ovat pääosin hyväkuntoisia, osalla kuiten-
kin vaikeuksia muistin tai aistien kanssa.

Teema: Tutustuminen ja keskustelu, johon yhdistettynä muistelu

Käytettävä aika: 1 h 15 min.

Tarvittavat välineet: Värikortit (keltainen, punainen, sininen, valkoinen, vihreä, ja
musta), kuvakortteja tai lehtikuvia, mahdollisesti asukkaan mukanaan tuoma valoku-
va, apukysymyslista keskustelua varten, musiikki cd, cd-soitin, lopetusteksti.

Toiminnan tavoitteet:

Vuorovaikutuksen herättäminen ja asukkaiden syvempi tutustuminen toisiinsa
Mukava yhdessä olo ja virkistäytyminen
Kuvan herättämien asioiden muistelu
Keskustelu ikääntymisestä ja sen kokemisesta
Työntekijöiden aktiivinen osallistuminen toiminnan ohjaamiseen

Toiminnan kulku:

Aloitus: Ennen ryhmäläisten saapumista saliin, asettelemme pienemmät pöydät yh-
deksi isoksi pöydäksi, jotta keskustelu olisi kaikille mielekästä.
Aluksi esittelen itseni ja kerron vielä kerran pääkohdat opinnäytetyöstäni ja toiminnan
tarkoituksesta. Tämän jälkeen kerron päivän teemasta ja senkertaisen tuokion kulusta.
Koska näemme asukkaiden kanssa yleensä vain kerran pari viikossa, käymme toimin-
nan alussa läpi Mitä kuuluu -kierroksen värikorttien avulla. Värikortit asetetaan salin
taululle kaikkien nähtäväksi, joista jokainen saa valita siihen päivään sopivan värin ja
kertoa tämän kautta omat kuulumisensa. Valitsemme myös itse omaan päiväämme
sopivan kortin ja kerromme omat kuulumisemme.

Toteutus: Aloitamme varsinaisen toiminnan levittelemällä pöydälle kaikkien nähtä-
ville erilaisia kuvakortteja ja lehtikuvia. Annamme jokaiselle hetken aikaa katsella
kuvia ohjeistaen heitä valitsemaan niistä sellaisen kuvan, joka liittyy jollakin positiivi-
sella tavalla häneen itseensä, kuva sisältää jonkin hänelle tärkeän ja onnellisen asian
tai muiston tai kertoo muuten vain jotain hänestä. Asukkaille on annettu mahdollisuus
tuoda mukanaan myös oma valokuva jostakin itseensä liittyvästä. Kun kaikki ovat
valinneet itselleen kuvan, keskustelemme kuvista erilaisten kysymysten pohjalta (ky-
symykset liitteenä). Jokainen saa osallistua keskusteluun oman tahtonsa mukaan eikä
ketään pakoteta vastaamaan kysymyksiin. Osallistumme myös itse mukaan keskuste-
luun valiten kuvien joukosta itseemme liittyvän kuvan. Keskustelun jälkeen laitamme
soimaan rauhallisen musiikkikappaleen ”Blessing” levykokoelmalta Tyyneyden tai-
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vas, mielenrauhaa musiikista, jonka aikana esitämme joitakin kysymyksiä (kysymyk-
set liitteenä), joiden avulla ryhmäläiset pääsevät eläytymään kuvan maailmaan. Tällä
tavoin tarjoamme mahdollisuuden mietiskellä kuvan asioita myös niille, jotka eivät
halua osallistua avoimeen keskusteluun. Tämän eläytymisharjoituksen jälkeen voim-
me vaihtaa vielä muutaman sanan siitä, miltä kuvaan eläytyminen tuntui. Näin ta-
kaamme, ettei kenellekään jää pahaa mieltä, mikäli kuva oli herättänyt joitakin huono-
jakin muistoja.

Lopetus: Koska asukkaiden toiveena on ollut hauskojen tekstien kuunteleminen, lu-
emme jokaisen toimintatuokion lopetukseksi pienen, tunnelmaa keventävän tekstipät-
kän. Tälle kerralle valitsin tekstiksi Kirsti Koivulan kirjasta Iltamme iloksi tekstin
”Anna-Kaisan yksinpuhelu” (teksti liitteenä), joka sopii hyvin muisteluaiheeseen. Ai-
van lopuksi kyselemme vielä palautetta kyseisestä kerrasta, kerromme seuraavalle
kerralle suunnitellusta ohjelmasta ja tiedustelemme mahdollisista toiveista tulevaa
toimintaa varten.
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Kysymykset kuviin liittyen.

KESKUSTELUA KUVISTA:
1. Mitä positiivisia asioita kuva kertoo sinusta itsestäsi?
2. Mitä kuvassa tapahtuu ja ketä/mitä siinä on?
3. Mitä onnellisia tunteita kuva sinussa herättää?
4. Minkälaisia muistoja kuvaan liittyy?
5. Ovatko kuvan asiat olleet sinulle tärkeitä aina?
6. Ovatko nuo tärkeät asiat muuttuneet elämäsi aikana? Miten?

7. Miltä ikääntyminen ja sen myötä asioiden muuttuminen sinusta tuntuu?
8. Mitä hyviä ja onnellisia asioita olet elämäsi aikana kokenut?
9. Mitkä ovat olleet parhaita hetkiä vuosien varrella?

TULKINTOJA JA MIELIKUVIA KUVASTA:
1. Mieti kuka/keitä kuvassa on?
2. Miltä kuvan hahmosta/hahmoista tuntuu?
3. Mitä ääniä kuvaan liittyy, miltä ne kuulostavat?
4. Kuvittele koskettavasi kuvan muotoja ja materiaaleja, miltä ne tuntuvat?
5. Mitä hajuja tai tuoksuja kuvaan liittyy? Yritä haistaa niitä.
6. Jos olisit kuvassa, missä kohtaa olisit, mikä hahmo olisit?
7. Miltä sinusta tuntuu olla tuossa kuvassa?
8. Kuvittele, mitä tapahtuu kuvan ulkopuolella, siellä minne et näe?

(Kysymykset ovat muunnelma Raija Lundahlin kysymyksistä ”Havaintoja kuvasta”
sekä ”Tulkintoja ja mielikuvia kuvasta”)

Sovellusehdotuksia:
- Kuvakysymyksiä voi keksiä lisää.
- Kuvien tarkkailu eri aiheiden pohjalta (aiheideoita myöhemmin)
- Kuvan tapahtumat voi myös näytellä muille osallistujille
- Kuvan tapahtumat voi piirtää tai maalata.
- Kuvan tapahtumista voi keskustella vain pienissä ryhmissä, ei koko ryhmän kesken.
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Lopetusteksti.

ANNA-KAISAN YKSINPUHELU

Iltapäivän aurinko lämmittää niin mukavasti.
Istun tässä mökkini portailla.
Kylläpä ne ovatkin kuluneet sileiksi –
onhan niillä hypättykin vuosikymmeniä.

Minulla on miltei täysi ämpärillinen mustikoita,
hyviä ja meheviä, päivällä poimittuja.
Aamulla sain kolme siikaa ja
sievoisen hauen pulikan verkoista.

Tuore vasta on tässä vieressäni
ja sauna on kylpykunnossa.
On se hyvä, että nuorina silloin
Santerin kanssa saimme tämän mökin.

Oli se Santeri vaan aikapoika
silloin nuorena… hi-hii, ihan naurattaa joskus.
vaan kun palasi sodasta,
se jotenkin muuttui – kummalliseksi.

Mikäs hätä mulla, kansaneläkettäkin saan pikkuisen,
kyllä se riittää yksinäiselle eläjälle.
Ja aina minä olen ollut pikkuruokainen,
paitti silloin kun kannoin lapsia ja imetin.

Aina piti olla syömässä, nyt ei.
Siksi pihistin keväällä perunamaan laidastakin
suikaleen ja kylvin annoksen kesäkukkia.
Siinä ne nyt sovussa kukkivat

komeasti malvat, ruiskukat ja resetat.
Resetat illalla niin kovin tuoksuvatkin.
Sipuliakin istutin, hyvin kasvavat.

Arpiani ei vihlo, päätäni ei pakota,
niveletkin ovat hiljaa.
Se mustikkareissu vähän selän päälle otti,
täytyy saunassa vastalla hautoa.

Hyvin minulla asiat, lapset muistaa
kortteja laitella ympäri maailmaa,
että jaksavatkin ja kalliita postimaksuja
maksavat. On niissä kyllä komeita maisemia.

Viisi poikaa ja tyttö maailmalla,
tyttö niin vaaleatukkainen.
Pojat kaikki niin vankkoja miehiä,
ei uskoisi niillä eväillä.
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Mukavia miniöitä toivat pojat,
sekin Antin ruottalainen Elliisapetti.
Tein kunnon kalakukon, kun tulivat käymään.

Antti söi ahneesti vanhalta muistilta,
Elliisapetti näpösteli ja maisteli.
Sitten sanoi jotakin: ”Godd, nästan som pizza.”
Minä vähän väpsähdin.

Pissalleko minun huolella tehty kalakukko,
tuoreet kalatkin? Antilta kysyin sitä.
Se söi ja nauroi ja sanoi, ettei se sitä
tarkoita, hyväksi vain sanoo.

No, mitä pissasta puhuu sitten?
No, mitä sitä nyt puhutaan, hm… hyvänen aika.
Jaa, vai sitä, minä ihan säikähdin,
olipa hyvä, että Elliisapettillekin kelpasi.

Ja entäpä se Kyllikin käkkäräpää Keevini,
mikähän senkin oikea nimi on?
Musta ja kiiltävä kuin Santerin tervaama
puuvene ennen. Puhuu ja pulittaa,

nauraa ja hokee: ”Litte mutter, litte mutter.”
Mikä litteä mutteri minä? Tyttö nauraa ja sanoo,
että senkun höpöttää, Keevini.
Harvoin vain käyvät, kaukana asuvat.

Lastenlapsiakin minulla on vaikka kuinka,
nekin Matin lapset viime kesänä…
Voi kun muistui mieleen se meidän
entinen komean kirjava Harja-kukko,
ihan samanlaiselta ne näytti,

niin oli kirjavat hiukset niillä.
Eikä voineet olla kuin yön yli,
lapset ei osanneet syödä minun ruokia,
jotai hampuurilaisia tahtoivat.

Hohhoi, kas kun ramasee tämä lämmin,
kun olisi se Santeri vain jaksanut…
kovia oli ne sotahommat silloin.
No, onhan meillä tämä valtio
ja minulla tuota eläkettä, hyvin minulla.

Lapsillekin aina sanon: ”Ei tässä hätää,
mökissä tarkenee näin hyvillä ilmoilla,
ja saunassa varsinkin, se vasta hyvä paikka on.”

Jaa, sinnehän minun piti tästä mennä.
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Mukava oli muistella mennyttä.
Ihan kuin olisi lapsetkin tuossa istuneet ympärillä.
Ja Santerikin, semmoisena nuorena…

Hyvähän minulla on tänäpäivänä täällä Suomessa,
ja varmaan vielä huomennakin, kun elonpäiviä lienee.
Jos ei, niin sitten vasta hyvä onkin.
Huomisella on huomisen huolet.

(Lähde: Koivula, K. 1995a. Iltamme iloksi. Ikinuorten virikekirja. Forssa: Program-
mes Kirsti Koivula & Co, 22 – 24.)
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KESKUSTELUN JA MUISTELUN AIHEITA

Tulevaisuus
Mitä odotat vielä tulevaisuudelta? Minkä haaveen haluaisit vielä toteutuvan?
Vanheneminen
Miten koet vanhenemisen?
Omat elämän tärkeät asiat
Tärkeät ihmiset, eläimet, tavarat, harrastukset…?
Ajankohtaiset aiheet
Mistä tänä päivänä uutisissa puhutaan? Mitä mieltä olet ympärillä tapahtuvista asiois-
ta?
Armeija/sotamuistot
Mikä jäänyt päällimmäisenä mieleen? Mitä olet saanut omaan elämääsi noilta vuosil-
ta?
Siisteys, epäsiisteys ja siivoaminen (liitteenä)
Oletko järjestelmällinen? Kumpi sinua häiritsee enemmän, epäjärjestys vai likaisuus?
Vuodenajat (liitteenä)
Muistoja kesästä… syksystä… talvesta… keväästä?
Nuoruuden kauneusihanteet
Millainen hiustyyli oli suosittu? Meikkasitteko itseänne? Laittoiko miehet hiuksiaan
vielä tuolloin? Miten nykyiset kauneusihanteet eroavat oman aikasi kauneusihanteis-
ta?
Nuoruuden muotivillitykset
Minkälaiset vaatteet olivat suosittuja? Miten nykyiset muotivillitykset eroavat oman
aikasi muotivillityksistä?
Lapsuuden joulu
Mitä perinteitä kuului joulun viettoon? Mitä ilman ei tule joulua?
Lapsuuden muut juhlaperinteet
Mitä perinteitä kuului pääsiäiseen… vappuun… juhannukseen…?
Koulumuistot
Käytittekö koulupukuja? Mikä oli lempi aineesi koulussa?
Matkustusmuistot (liitteenä)
Millainen oli ensimmäinen matkasi? Kenen kanssa matkustit?

(Huom! Materiaalikansiosta löytyy myöhemmin myös pitkä lista sekalaisia ky-
symyksiä keskusteluiden avaamiseksi.)
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TYÖVÄLINEITÄ KESKUSTELUIHIN

Keskusteluiden pohjana voi käyttää monia erilaisia tunnelmaan virittäviä välineitä,
esimerkkinä alla luetellut. Monesti kannattaa aloittaa työskentely konkreettisten väli-
neiden, kuten esineiden tai kuvien kautta. Näin keskustelu pääsee alkuun luonnollises-
ti. Voit siis aloittaa vaikkapa pyytämällä osallistujia valitsemaan tuokion aiheeseen
sopivan lehtileikkeen, valokuvan, esineen tms. ja jokainen voi kertoa sitten omasta
valinnastaan. Välineen tarkastelu voi tapahtua myös omassa hiljaisuudessa. Pyytämäl-
lä osallistujia valitsemaan useamman välineen, he voivat keksiä kaikista tai osasta
niistä tarinan, joka kerrotaan muille. Keksi ja kokeile omia sovelluksiasi, vain mieli-
kuvitus on rajana!

Omat valokuvat
Lehtijutut ajankohtaisista aiheista
Lehdestä leikatut kuvat (kts. materiaalilaatikko)
Vanhat postikortit (kts. materiaalilaatikko)
Pienet esineet (kts. materiaalilaatikko)
Eri aiheisiin liittyvä musiikki (rentoutusmusiikkia löytyy materiaalilaatikosta)
Tanssiminen tai liikehtiminen musiikin mukana
Erilaiset tarinat, kertomukset, sanonnat, vitsit, runot… (kts. materiaalikansio- ja
laatikko)
Piirtäminen
Maalaaminen
Saven muovaaminen (kts. materiaalikansion osuus ”Kädentaidot”  ”Taikinasta
muovaaminen”)
Elokuvat
Videot
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HIHAT HEILUMAAN
Juttutuokio siivoamisesta

1. Kumpi sinua häiritsee enemmän epäjärjestys vai likaisuus?
2. Johtuuko epäjärjestys liioista ja turhista tavaroista?
3. Voisitko astua vaivaantumatta huoneessasi lojuvien tavaroiden yli?
4. Millaisessa kunnossa on komerosi?
5. Onko sinulla kaapeissasi turhia tavaroita?
6. Onko sinun vaikea muistaa viedä tavaroita käytön jälkeen paikalleen?
7. Oletko järjestelmällinen?
8. Kuka siivoaa huoneesi?
9. Kuinka usein asuntosi siivotaan?
10. Miten saat siivousinspiraation, vai saatko?
11. Millaisessa mielentilassa siivoat, lauleletko vai sadatteletko?
12. Mistä siivouksen vaiheesta pidät vähiten – mistä eniten?
13. Pidätkö yleensä ottaen siivouksesta?
14. Pidätkö ikkunanpesusta?
15. Mikä paikka jää helpoiten siivoamatta (esim. ikkunat, kaapinovet, vessa, pöly-

jen pyyhkiminen jne.)?
16. Millainen olo on kun olet saanut perinpohjaisen siivouksen päätökseen, mitä

sen jälkeen teet?
17. Onko kodin siisteydellä vaikutusta mielenrauhaasi?

AINA KESÄ?
Juttutuokio vuodenajoista

1. Mikä on mielestäsi paras vuodenaika?
2. Jos saisit vapaasti valita vuodenajat, montako kuukautta antaisit kullekin?
3. Mihin vuodenaikaan olet syntynyt?
4. Mihin vuodenaikaan nukut parhaiten?
5. Mikä on kesässäsi parasta?
6. Mikä on kesässäsi ikävintä?
7. Mikä on syksyssäsi parasta?
8. Mikä on syksyssäsi ikävintä?
9. Mikä on talvessasi parasta?
10. Mikä on talvessasi ikävintä?
11. Mikä on keväässäsi parasta?
12. Mikä on keväässäsi ikävintä?

(Kysymykset on muokattu teoksesta Koivula, K. 2001. Potkua porukkaan. Ohjaajan
kirja. Tampere: Programmes Kirsti Koivula & co, 18.)
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SUVEN SYLEILYSSÄ

1. Mikä on parasta kesässä?
2. Mainitse jokin pieni ihana, konkreettinen yksityiskohta kesästä?
3. Mikä vuorokaudenaika kesäpäivästä on parhaasi?
4. Mikä kesän tuoksuista on huumaavin?
5. Miten hyttyset vaikuttavat kesääsi?
6. Miten vietät juhannusta?
7. Mitä ajattelet valoisina kesäöinä?
8. Nukutko kesällä enemmän vai vähemmän kuin talvella?
9. Miten ulkoilma vaikuttaa sinuun?
10. Millainen on unelmiesi kesä?
11. Rusketutko helposti?
12. Pidätkö auringonpalvonnasta?
13. Oletko joskus maannut nurmikolla, katsellut pilviä ja luonut niistä mieleisiäsi

lampaita?
14. Oletko kerännyt neliapiloita, mikä on ennätyksesi?
15. Oletko halannut puuta?
16. Mikä on makea kesäherkkusi?
17. Mikä on suolainen kesäherkkusi?
18. Pidätkö vihtomisesta?
19. Oletko joskus tehnyt vihtoja?
20. Pidätkö saunomisesta kesällä?
21. Pelkäätkö käärmeitä?
22. Oletko nähnyt käärmeen, missä ja mitä tapahtui?
23. Mitä teet metsässä kesällä?
24. Oletko kerännyt käpyjä ihan huviksesi?
25. Oletko tehnyt käpyeläimiä?
26. Mitä muuta kävyistä voi rakentaa?
27. Pidätkö marjastamisesta?
28. Oletko joskus löytänyt niin hyvän marjapaikan, että astiasi ovat tulleet täyteen

tai loppuneet kesken?
29. Miten mansikat maistuvat?
30. Minkä kanssa syöt uusia perunoita?
31. Oletko ollut joskus heinätöissä?
32. Haluaisitko, että Suomessa olisi ikuinen kesä?

(Kysymykset on muokattu teoksesta Koivula, K. 1999b. Räiskettä ryhmään. Ohjaajan
kirja. Forssa: Programmes Kirsti Koivula & co, 9.)
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MATKAMUISTELOITA

Ensimmäinen matkani…

1. kulkuneuvo
Millaisia muistikuvia ja kokemuksia sinulla on ensimmäisestä matkastasi autolla?
- junalla? - laivalla? - lentokoneella?

2. kotimaassa (=retki, turistikohde, sukulaisvierailu perhejuhliin jne.)
- Mihin matkustit, milloin, keiden kanssa?
- Millaisia kokemuksia sait matkalta?
- Mikä oli mieleenpainuvinta?
- Mihin kotimaan kohteeseen olet halunnut aina matkustaa ja miksi?
- Matkustelisitko mielelläsi, jos sinulla olisi mahdollisuus?
- Millä kulkuneuvolla menisit mieluiten ja miksi?
- Onko perää sanonnassa: ”Matkailu avartaa”?

3. ulkomaille
- Mihin matkustit, milloin, keiden kanssa?
- Millaisia ensivaikutelmia sait?
- Millaisiksi koit paikalliset asukkaat?
- Millaisia kulttuurieroja havaitsit?
- Miten turvalliseksi koit olosi?
- Miten kommunikoit?
- Millaista ruoka oli?
- Millaisia kommelluksia sattui?
- Mikä oli mieleenpainuvin kokemuksesi?

Ensimmäinen käyntini…
- ristiäisissä - järvellä, merellä
- häissä - teatterissa
- hautajaisissa - onnettomuuspaikalla
- kotikirkossa - virallisessa kokouksessa
- supermarketissa - sairaalassa
- sirkuksessa, huvipuistossa - leikkauksessa
- hammaslääkärissä - vanhainkodissa

(Lähde: Koivula, K. 2002b. Myötätuulta tupaan: ohjaajan kirja. Matku: Programmes
Kirsti Koivula, 33.)
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TURINATUOKIO

1. Mitä soitinta haluaisit oppia soittamaan?
2. Mihin olet heikkona?
3. Mikä olisit jos olisit toiveammatissasi?
4. Mikä on mieluisin lomamuistosi?
5. Mikä unelmasi ei ole vielä toteutunut?
6. Mikä on tärkein asia elämässäsi?
7. Mitä ilman et lähde koskaan kotoa?
8. Jos voisit olla joku toinen henkilö, nyt elävä tai jo elänyt henkilö, kuka haluai-

sit olla?
9. Mainitse kolme sanaa jotka parhaiten kuvaavat itseäsi?
10. Jos saisit syödä vain yhdenmakuisia ruokia olisiko se suolaista, makeaa, ha-

panta vai karvasta?
11. Minkä jäätelöpallon valitset jäätelökioskista?
12. Mitä tapahtuu kun käärit hihat?
13. Mikä kirja on yöpöydälläsi?
14. Mitä olet saanut elämässäsi aikaan ja mitä vielä odotat siltä?
15. Pitääkö mielestäsi unelmat toteuttaa?
16. Mihin voisit käyttää enemmän aikaa ja rahaa?
17. Mikä hetki viikosta on paras?
18. Mikä on mielestäsi pisin viikonpäivä?
19. Milloin nauroit viimeksi ja millaisessa tilanteessa?
20. Jos pitäisi valita olisitko kaunis vai rohkea?
21. Mistä olet vastuussa?
22. Menisitkö Hawk-hävittäjän kyytiin?
23. Oletko ihminen, jonka kanssa on vaikea tulla toimeen?
24. Pyritkö tekemään vähintään yhden hyvän työn päivässä?
25. Lainaatko mielelläsi rahaa jollekin?
26. Missä iässä ihminen on mielestäsi kauneimmillaan?
27. Mitä teet kun rintaan pistää ja potuttaa?
28. Pidätkö tieteiselokuvista?
29. Mikä on merkittävin matkamuistosi?
30. Mitä piirtelet kynällä (helpoimmin); kukkia, taloja, nimikirjoituksiasi vai jotain

muuta?
31. Päätätkö hyvissä ajoin kotona vai vasta kaupassa mitä kotona syödään päivälli-

seksi?
32. Minkä ottaisit jos olisi pakko valita kotieläimeksi minisika, kesy rotta vai

käärme?
33. Kenen kanssa haluaisit syödä pitkän lounaan?
34. Sano yksi asia itsestäsi josta olet ylpeä ja josta et ole?
35. Oletko television ylin ystävä vai pahin vihollinen?
36. Mainitse joku roolihahmo tv:stä tai elokuvista joka haluaisit olla?
37. Mikä Kauniitten ja rohkeitten hahmo olisit?
38. Mikä on suhtautumisesi kettutarhaukseen?
39. Millaisen muistokirjoituksen haluaisit itsestäsi?
40. Kuka ihminen on tuonut elämääsi hyvää vaikutusta?
41. Mistä kutiat?
42. Mitä mieltä olet asevelvollisuudesta?
43. Mikä on vahvin luonteenpiirteesi?
44. Kenelle ostit viimeksi lahjan?
45. Mikä on rakkain esineesi?
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46. Mikä on äitisi antama tärkein neuvo?
47. Kumman ottaisit kissan vai koiran?
48. Uskallatko sano oman mielipiteesi vai myötäiletkö yleensä muita?
49. Mitä antaisit lapsesi viimeksi tehdä?
50. Mikä on onnennumerosi?
51. Ketä pelkäät?
52. Mikä on elämäsi onnekkain vahinko?
53. Mitä tekisit ensiksi, jos sinulla olisi kaikki valta Suomessa?
54. Mikä tekee sinut surulliseksi?
55. Mikä eläin herättää sympatiasi?
56. Mikä on lempinumerosi?
57. Millaisia unia näet?
58. Missä maassa haluaisit asua?
59. Milloin viimeksi kävit teatterissa?
60. Mitä et missään tapauksessa kysyisi koskaan keneltäkään?
61. Miten teet suuret päätökset elämässäsi?
62. Ketä ihmistä kuuntelet eniten?
63. Millaisia taide-elämyksiä olet kokenut?
64. Miten vietät mieluisan viikonlopun?
65. Mikä väri kuvaa sinua parhaiten?
66. Miten kehität itseäsi?
67. Millaisen ensivaikutelman sinusta saa?
68. Mikä on suurin haaveesi?
69. Mikä joukkuelaji on suosikkisi?
70. Mikä on elämäsi punainen lanka?
71. Mihin EU-maahan muuttaisit?
72. Mitä teet yleensä ensimmäisenä kun tulet kotiin?
73. Ketä suomalaista arvostat eniten?
74. Mikä on sinun elämäsi maku?
75. Mikä on suurin saavutuksesi?
76. Miten teet arjesta juhlan?
77. Mihin olet heikkona?
78. Kerro noloin tilanne, jossa olet ollut?
79. Mainitse kaksi asiaa, jotka hallitsevat luonteenpiirteitäsi?
80. Oletko tällä hetkellä tyytyväinen elämääsi?
81. Huomaatko jos läheiselläsi on paha olla ja miten autat häntä?
82. Osaatko hälyttää ambulanssin, poliisin, palokunnan tai pelastaa hukkuvan?
83. Mitä ottaisit autiolle saarelle?
84. Kuinka hemmottelet itseäsi?
85. Mitä tekisit käsilläsi lahjaksi ihmiselle, josta pidät?
86. Missä urheilulajissa olisit halunnut olla maailman paras?
87. Minkä kaupan ohi sinun on vaikea kulkea?
88. Mitä sait synttäriarvonnassa (esim. iloisen luonteen)?
89. Millainen lapsi olit?
90. Miten haluaisit asua?
91. Oletko oman elämäsi sankari?
92. Mitä luit eilen?
93. Mikä on paras vuorokaudenaikasi?
94. Kun aamulla sataa, mitä ajattelet?
95. Ketä yhteiskunnallista vaikuttajaa arvostat?
96. Mikä lihas liikkuu ensimmäisenä kun suutut (esim. leuka, huulet, otsa, nenä

jne.)?
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97. Millainen mies on fiksu?
98. Millainen nainen on viehättävä?
99. Mitä kello näyttää silloin kun on päivän paras hetkesi?
100. Miten hoidat itseäsi?
101. Miten hellit itseäsi?
102. Mikä on lempikorusi?
103. Kumpi mielestäsi on ikävämpi ihminen tuppisuu vai hölöttäjä?
104. Kuka tv-hahmo saa sinut hyvälle tuulelle?

(Kysymykset on muokattu teoksesta Koivula, K. 2001. Potkua porukkaan. Ohjaajan
kirja. Tampere: Programmes Kirsti Koivula & co, 8 – 10.)

Materiaalilaatikosta löytyvät välineet keskusteluihin ja muisteluihin.

Sovellusehdotuksia:
- Sovella edellä mainittuja kysymyksiä tilanteen mukaan, jätä jotain pois tai lisää jo-
tain, jos tilanne niin vaatii.
- Keksi uusia kysymyksiä esimerkiksi ajankohtaisen juhlapyhän, vuosipäivän tai me-
diassa esiin nousseen aiheen pohjalta.
- Anna osallistujien muokata valitsemaansa kuvaa haluamallaan tavalla; leikata, repiä,
piirtää siihen jotain lisää, liimata niitä paperille yhtenäisiksi kuvaryhmiksi ym.
- Liitä toisiinsa erilaisia keskusteluiden työvälineitä esim. tanssimisen jälkeen voi
tanssin aikana syntyneen tunteen piirtää tai maalata näkyväksi.
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  KÄDENTAIDOT
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KÄDENTAIDOT

Kädentaitoihin kuuluu monenlaisia ilmaisumuotoja, kuten askartelu, savityöt,
kankaanpainanta, maalaaminen, piirtäminen ym. Luovuuteen liittyvä teoria
voidaan yhdistää myös kaikkiin näihin muotoihin. Tästä kansiosta löytyvät
esimerkit askarteluun, kankaanpainantaan sekä savitöihin (sovelluttuna taika-
taikinan muokkaamiseen).
Kädentaitoihin paneutumisessa ikääntyvien ryhmän kanssa, on hyvä muistaa,
että itse tekeminen on usein tärkeämpää, kuin aikaansaatu teos. Pelkkä koske-
tus materiaaleihin tai valmiiden töiden katselu voi tuoda mieleen muistoja,
mielikuvia ja tunteita.
Taiteellisuuden esiintuominen rikastuttaa myös mielikuvitusta. Sen tekeminen
antaa mahdollisuuden unohtaa kehon kivut ja saada mielen matkustamaan jon-
nekin muualle.
Kun kuvallisen ilmaisun aikana käydään läpi niin hyviä kuin huonojakin muis-
toja, sen kautta voimavarat uusiutuvat. Näin ollen voidaan ajatella, että luo-
vuuttaan käyttävä henkilö siirtää nämä tunteet muokkaamaansa tuotteeseen.
Ohjaajana on hyvä oppia heittäytymään itsekin luovuuden vietäväksi. Näin
pystyy antamaan rohkeammin tilaa myös muiden luovuudelle.

(Teoriassa on käytetty apuna artikkelia Pulkkinen, P. 2003. Kuvallinen ilmaisu. Teok-
sessa  Marin, M & Hakonen, S. (toim.) Seniori- ja vanhustyö arjen kulttuurissa. Jy-
väskylä: PS-kustannus. 155 – 157.)

TUOKIOON VALMISTAUTUMINEN

1. Kädentaitojen tuokioon kannattaa osallistujia ottaa sen mukaan, kuinka monta
ohjaajaa tuokioon pääsee osallistumaan ja minkälainen on osallistujien toimin-
takyky. Kolmen tai neljän hengen ryhmä voisi kuitenkin olla suositeltava ryh-
mäkoko. Mikäli halukkaita osallistujia olisi enemmän, voi saman aihepiirin
tuokion järjestää myöhemmin uudelleen näille lopuille.

2. Hanki kaikki tarvittavat välineet valmiiksi ja suunnittele mistä lähdette liik-
keelle.

3. Järjestele käytettävissä oleva tila ja pöydät niin, että osallistujille jää riittävästi
tilaa. Suojaa pöydät tarvittaessa sanomalehdillä.

4. Jotta saisit ohjeistuksesta mahdollisimman ymmärrettävän, mieti valmiiksi,
mitä sanoja käytät kertoessasi tuokion sisällöstä.

5. Anna jokaiselle aikaa niin kauan kuin he vaativat. Mikäli aikaa ei jostain syys-
tä ole pitkään, voi tuotoksia jatkaa varmasti myöhemminkin.

6. Kannusta osallistujia tekemään tuotoksestaan ennen kaikkea omannäköisensä
eikä pyrkimään huippu tuotokseen. Tällöin paineet tuottamisesta voivat kasvaa
liian suuriksi ja luovuus ja tekemisen nautinto häviävät.

7. Ole rohkaiseva ja kehu syntyviä tuotoksia, ne kertovat tekijästä itsestään ja
rohkaisullasi saat heidät tuntemaan itsensä arvostetuksi ja osaaviksi ihmisiksi!
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PÄIVÄTOIMINTASUUNNITELMA to 7.8.2008

Kuvaus ryhmästä: Palvelutalossa asuva ikääntyneiden ryhmä, iältään 69 - 92-
vuotiaita. Ryhmän koko vaihtelee asukkaiden sen hetkisen kunnon ja omien menojen
mukaan 4-11 henkilön välillä. Ryhmäläiset ovat pääosin hyväkuntoisia, osalla kuiten-
kin vaikeuksia muistin tai aistien kanssa.

Teema: Kädentaidot: kankaanpainanta  –  t-paita

Käytettävä aika: n. 1 h 30 min. Tarkoituksena painaa kuitenkin niin monen asukkaan
kanssa kuin mahdollista. Varauduttu jatkamaan painamista myöhemmin niiden asuk-
kaiden kanssa, jotka eivät varatun tuokion aikana ehdi omaa paitaansa painamaan.

Tarvittavat välineet: Jokaiselle oma valkoinen t-paita, kankaanpainanta värit, ”tuput-
timet” ja sabluunat, sanomalehtiä pöytien suojaksi ja paidan väliin, esiliinat vaatteiden
suojaksi.

Toiminnan tavoitteet:

Mukava yhdessä olo ohjaajan kanssa
Uuden taidon kokeileminen ja kokeminen
Oman luovuuden ja suunnittelun esiintuominen
Oma tuotos ja muisto siitä
Yhtenäisen t-paidan painaminen palvelutalon logolla
Työntekijöiden aktiivinen osallistuminen toiminnan ohjaamiseen

Toiminnan kulku:

Aloitus: Ennen tuokion alkua asettelemme työntekijän kanssa pöydät niin, että kan-
kaanpainanta olisi helppo toteuttaa. Laittelemme myös välineet valmiiksi kankaan-
painamista varten. Tarkoituksena on ottaa painamiseen mukaan kaksi asukasta yhtä
aikaa niin, että työntekijä ohjaa toista ja minä toista asukasta. Varsinaista aloitusta ei
tuokiossa ole, vaan asukkaat pyydetään painamaan sitä mukaa kun edellinen on paina-
nut oman paitansa.

Toteutus: Ennen kankaanpainamisen aloittamista ohjeistamme (kankaanpainannan
ohjeet liitteenä) osallistujia toiminnan kulusta ja välineiden käytöstä. Tarkoituksena on
siis painaa t-paitaan Mansikan logo (logo liitteenä, ei ole palvelutalon virallinen logo).
Kankaanpainanta aloitetaan valitsemalla värit, joilla kukin kohta sabluunasta halutaan
painaa. Avustamme työntekijän kanssa aktiivisesti välineiden käytössä ja painamises-
sa. Jokaiselle osallistujalle on varattu noin puoli tuntia aikaa, jotta jokainen saa painaa
oman paitansa hätäilemättä ja kiirettä tuntematta.

Lopetus: Tuokion lopetukseksi ihailemme yhdessä hetken aikaan saatua tuotosta ja
viemme sen sitten kuivumaan. Kuuntelen myös aktiivisesti osallistujien kommentteja
painamiskokemuksista ja kyselen hiukan siitä, miltä se tuntui.
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KANKAANPAINANTA

Tarvikkeet:
- alustoja pöytien suojaksi ja kankaan väliin tai alle (esim. sanomalehtiä)
- painajalle esiliina vaatteiden suojaksi
- tuputtimia ja vanupuikkoja
- kankaanpainantavärit
- värialustoja
- erilaisia sabluunoita
- valkoista tai muuta vaaleaa kangasta (esim. t-paita, kassi tai
tyynynliina)
(Kaikki tarvikkeet paitsi alustat, esiliina ja painantakankaat löytyvät ma-
teriaalilaatikosta)

Valmistautuminen:

1. Järjestele pöydät tyhjiksi ylimääräisistä tavaroista ja levittele niiden
suojaksi sanomalehtiä.

2. Anna kankaanpainajan valita mieleisensä sabluuna/sabluunat ja pai-
nantavärit.

3. Muista laittaa kaksinkertaisen kankaan (kuten t-paidan tai tyynynlii-
nan) väliin myös sanomalehti, jotta väri ei tarttuisi myös toiselle
puolelle.

4. Aseta sabluuna painajan valitsemaan kohtaan ja kiinnitä se maalarin-
teipillä kiinni.

5. Ota painajan valitsemaa väriä jäätelötikulla värialustalle vain sen
verran, kuin uskot sitä tarvittavan (pieni määrä väriä riittää yllättävän
isolle alueelle).

6. Ohjeista painajaa ottamaan väriä tuputtimeen käyttämällä sitä kevy-
esti värissä ja hankaamalla sitä sitten pyörivin liikkein värialustan
puhtaalla kohdalla. Tällöin väri levittyy tuputtimeen tasaisesti eikä
sitä tule liikaa kerralla.

7. Ohjeista painajaa myös tuputtamaan väriä sabluunassa olevien reiki-
en kohdalle rauhallisin pystysuorin liikkein, ei vetämällä kuin kynää,
sillä silloin väri leviää sabluunaviivojen ja aukkojen ulkopuolelle ja
lopputuloksesta tulee suttuinen.

8. Tuputtakaa kaikki sabluunan aukkokohdat värin peittoon. Eri kohdat
voi painaa eriväriseksi, kunhan muistaa ottaa jokaiselle eri värille
oman tuputtimensa. Näin estetään värien sekoittuminen keskenään.

9. Kun kaikki kohdat on tuputettu, irrottakaa yhdessä teipit varovasti
sabluunasta. Välttäkää sabluunan liikkumista kankaalla, jotta se ei
levittäisi vielä tuoretta väriä.

10. Nosta sabluuna kohtisuoraan ylös kankaalta.
11. Jätä kangas kuivumaan muutamaksi tunniksi (jätä välissä oleva sa-

nomalehti vielä kankaiden väliin).
12. Kun väri on kuivunut, silitä kuvan kohta melko kuumalla silitys-

raudalla. Huom! Ilman silittämistä kuva lähtee heti ensimmäisessä
pesussa irti. Tavallisesti kuvan ei pitäisi tarttua silitysrautaan, mutta
voit ensin kokeilla varmuuden vuoksi silittää kuvaa niin, että pidät
ohutta kangasta raudan ja painetun kankaan välissä.
Tämän jälkeen kangas on valmis käytettäväksi!
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Materiaalilaatikosta löytyvät kankaanpainantavälineet.

Sovellusehdotuksia:
- Kerää askartelulehdistä tai itse piirtämällä sabluunoita eri vuodenaikoihin liittyen,
tällöin kankaanpainanta-aiheita löytyy eri ajoille.
- Painakaa pöytäliinoja, tyynynpäällisiä, ekokasseja, tauluja, kangasnenäliinoja, verho-
ja ym.
- Järjestäkää näyttely aikaansaaduista tuotoksista. Jokainen voi esitellä oman tuotok-
sensa muille.
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JOULUKORTTI

Tarvikkeet: -    Valkoista ja punaista kartonkia
- Mattopuukko tai tavallinen terävä keittiöpuukko (jos saatavilla) ja

sanomalehteä leikkuualustaksi
- Tussi
- Sakset ja liimaa

Leikkaa kartongista alla olevien mallien (voit piirtää mallit ensin esimerkiksi leivin-
paperille tai tavalliselle paperille, josta ne on helppo siirtää kartongille) mukaisesti
valkoinen kortti ja punainen kuusen pallo. Leikkaa viivoitetut alueet auki puukolla
(talon/joulupallon ikkunat voi värittää myös mustalla tussilla, mikäli niiden auki leik-
kaaminen tuntuu hankalalta)
Liimaa punainen pallo kortin sisään oikealle kohdalle (kts. mallikorttia). Kirjoita jou-
lutervehdyksesi kortin yläreunaan. Piirrä lopuksi kuusenpallon ripustuslanka.

(Ohje on muokattu artikkelista Joulukortti. 1992. Askartelu ja käsityö 4, 22. Vantaa:
Kustannusliike Askartaja Oy.)

(Huom! Varsinaisessa kansiossa leikkausmallit ovat tässä)

IHASTUTTAVAT SYDÄNKORTIT

Tarvikkeet: -    Valkoista kartonkia
- Eri värisiä papereita tai kartonkia
- Koristenauhaa tai -teippiä
- liimaa
- sakset

Leikkaa kartongista sopivan kokoisia korttipohjia. Liimaa korttipohjan päälle halua-
masi värinen nauha tai teippi. Leikkaa värikkäästä paperista tai kartongista alla olevan
mallin (voit piirtää mallin ensin esimerkiksi leivinpaperille tai valkoiselle paperille,
josta se on helppo siirtää kartongille) avulla kolme sydäntä ja liimaa ne nauhan päälle.

(Ohje on muokattu artikkelista Ihastuttavat sydänkortit. 2008. Askartelulehti 1, 129,
10. Forssa: Eafons oy.)

(Huom! Varsinaisessa kansiossa leikkausmallit ovat tässä)
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PÄÄSIÄISKORTTI

Tarvikkeet: -     sinistä tai valkoista kartonkia korttipohjaksi
- vihreää, valkoista, keltaista ja oranssia, ohutta kartonkia
- musta tussi
- sakset ja liimaa

Leikkaa alla olevien mallien mukaan (voit piirtää mallit ensin esimerkiksi leivinpape-
rille tai valkoiselle paperille, josta ne on helppo siirtää kartongille) tipujen osat. Lii-
maa tipuille munankuoret päähän ja nokka paikalleen. Piirrä tussilla silmät.
Leikkaa vihreästä kartongista korttiin ruohikko(ruohikon tuuheuden voit päättää itse).
Liimaa ruohikko taitetun tai yksinkertaisen korttipohjan alareunaan. Levitä liimaa vain
ruohikon sivuille ja alareunaan.
Kun liima on kuivunut, asettele tiput ruohikolle puolittain piiloon. Älä liimaa tipuja
kiinni! Vastaanottaja voi tipuja siirtelemällä muutella kortin ilmettä ja ulkonäköä. Jos
haluat, voi tiput myös liimata kiinni.

(Ohje on muokattu artikkelista Pääsiäiskortti. 1993. Askartelu ja käsityö 1, 18. Van-
taa: Handmade Oy.)

(Huom! Varsinaisessa kansiossa leikkausmallit ovat tässä)

Valmiiden korttien mallit.
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Sovellusehdotuksia:
- Anna osallistujien päättää itse, miten asettelee kortin osat korttipohjalle. On mielen-
kiintoista seurata, miten erilaisia tuotoksia he saavat aikaan.
- Pääsiäiskortin yksinkertaistamiseksi, voit suunnitella tipun ohjeen avulla isomman
tipun mallin ja tehdä näin kortteja, joissa on vain yksi iso tipu. Isomman tipun leik-
kaaminen voi olla helpompaa kuin pienten leikkaaminen.
- Samoin sydänkortteihin voit suunnitella isomman sydämen mallin ja tehdä kortteja,
joissa on vain yksi iso sydän.
- Joulukortteja tehtäessä, leikkaa korttipohjat valmiiksi, jolloin osallistujien ei tarvitse
leikata talon kohdalle tulevaa aukkoa. Tämä helpottaa askartelua niiden kohdalla, joi-
den on vaikeampi käsitellä saksia.
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TAIKATAIKINASTA MUOVAAMINEN

Taikinan ohje (saatavilla erilaisia versioita)

Tarvikkeet: -     1 dl suolaa
- 3 dl vehnäjauhoja
- 1,5 dl lämmintä vettä
- kananmunaa voiteluun
- rusinoita, raesokeria ja
 pellavan- tai unikonsiemeniä koristeluun
- taikinakulho
- leivinpaperia
- vesivärejä tai askartelumaaleja
- siveltimiä
- esiliina ja suojamuovi

1. Liuota suola lämpimään veteen. Jos haluat taikinasta värillistä, voit lorauttaa
veden joukkoon vesi-, sormi- tai askarteluväriä. Voit käyttää myös elintarvike-
värijauhetta.

2. Jäähdytä seos.
3. Lisää jauhot vähitellen seokseen. Sekoita hyvin.
4. Anna taikinan jähmettyä jääkaapissa yhden tunnin ajan, jotta sitä olisi helpom-

pi työstää. Säilytä taikina muovipussissa, jottei se kuivu. Taikataikina säilyy
käyttökelpoisena muutaman päivän.

5. Muotoile taikinasta haluamasilaisia olentoja.
6. Paista valmiit tuotteet leivinpaperin päällä 100 - 150 asteessa useita tunteja,

kunnes pinta kovettuu ja siihen tulee kaunis väri.
7. Elintarvikeväreillä värjätyn taikinan paistamislämpötila on 50 - 100 astetta,

jotta värit eivät haalistuisi. Kuivuminen kestää useita tunteja. Kuiva esine on
kova.

8. Anna paistettujen esineiden jäähtyä rauhassa ennen maalaamista.

(Lähde: Andersson, M. & Tolpinoja, M. 1998. Muovaamassa -  Modellermassa. Hel-
sinki: Oy Edita Ab. 68.)

Sovellusehdotuksia:
- Sovella ohjeessa annettuja ainemääriä sen mukaan, minkälaiselta aine tuntuu sitä
muokattaessa, esim. tarvitseeko lisätä tai vähentää jauhojen määrää. Ohjeita on erilai-
sia ja niitä löytyy useita mm. internetistä.
- Käytä valmiita töitä keskustelun virittämiseksi.
- Anna osallistujille jokin valmis aihe, jonka pohjalta he voivat muovata mieleisensä
tuotoksen.
- Järjestäkää näyttely valmiista tuotoksista.
- Pyydä osallistujia kertomaan jokin tarina tuotoksen ympärille.
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     RETKEILY
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RETKEILY

Tämä teema sisältää vain niiden tuokioiden, eli teatteriretken, terassipäivän ja
ostosretken, suunnitelmat ja oheismateriaalit, jotka toteutettiin kesällä 2008.
Retkeily liitettynä eri teemoihin, kuten juuri teatterielämykseen, luontoon tai
ostosten tekemiseen antaa mielekästä vaihtelua ikääntyneiden ihmisten elä-
mään ja päästää irtautumaan hetkeksi arkirutiineista.
Hyvään vanhuuteen kuuluu oleellisesti mahdollisuus ja oikeus taide- ja kult-
tuurielämysten saatavuuteen, on sitten kyse kotona tai hoitolaitoksessa asuvas-
ta ikääntyneestä.
Yleisesti puhutaan ikääntyneiden voimaantumisesta. Tällä tarkoitetaan kaikki-
en voimavarojen ylläpitämistä ja niiden käyttöä.
Tähän voimaantumiseen voidaan vaikuttaa oleellisesti mm. erilaisella retkei-
lyllä ja antaa tällä tavalla mahdollisuus sellaisiin elämyksiin, joita ikääntynyt
ei välttämättä ole koko elämänsä aikana päässyt kokemaan.
Muita mahdollisuuksia retkeilyteemoiksi voisivat olla esim. luonnosta nautti-
minen aidossa luonnossa vaikkapa makkaraa paistaen, museoissa, taidenäytte-
lyissä, musiikkiesityksissä tai ihan vain jäätelön ostossa käyminen. Käytä roh-
keasti mielikuvitusta erilaisten retkeilyteemojen suunnittelussa!

(Teoriaosuudessa apuna käytetty teosta Hohenthal-Antin, L. 2006. Kutkuttavaa taidet-
ta. Taidetoiminta seniori- ja vanhustyössä. Juva: PS-kustannus. 14 - 15.)

TUOKIOON VALMISTAUTUMINEN

1. Varmista hyvissä ajoin, ketkä asukkaista ovat halukkaita osallistumaan
retkelle ja tee heille selväksi retken aikataulu. Rohkaise arempia, jotta
hekin uskaltautuisivat lähtemään mukaan.

2. Huolehdi, että retkelle lähtee mukaan riittävästi henkilökuntaa osallis-
tujien määrään verrattuna.

3. Listaa itsellesi ne asiat, jotka on tärkeää hoitaa ennen retkelle lähtöä.
Tee lista myös mukaan otettavista tarpeellisista tavaroista, kuten asuk-
kaiden lääkkeistä tai ensiapuvälineistä.
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PÄIVÄTOIMINTASUUNNITELMA su 27.7.2008

Kuvaus ryhmästä: Palvelutalossa asuva ikääntyneiden ryhmä, iältään 69 - 92-
vuotiaita. Ryhmän koko vaihtelee asukkaiden sen hetkisen kunnon ja omien menojen
mukaan 4-11 henkilön välillä. Ryhmäläiset ovat pääosin hyväkuntoisia, osalla kuiten-
kin vaikeuksia muistin tai aistien kanssa.

Teema: Teatteriretki

Käytettävä aika: n 2 tuntia.

Tarvittavat välineet: Tilataksi kuljetukseen, ensiapuvälineet mahdollisien kohtauksi-
en varalle

Toiminnan tavoitteet:

Mukava yhdessä olo ja retkihengen luominen
Virkistäytyminen näytelmän seuraamisen myötä
Teatterielämys
Työntekijöiden aktiivinen osallistuminen toiminnan ohjaamiseen

Toiminnan kulku:

Aloitus: Koska tuokio poikkeaa merkittävästi muista tuokioista ja se toteutetaan Man-
sikan ulkopuolella, ei varsinaista aloitusta tällä kertaa toteuteta. Tuokio poikkeaa
muista myös sillä tavalla, etten itse pääse osallistumaan siihen ollenkaan, vaan asuk-
kaat lähtevät teatteriretkelle yhdessä ohjaajan kanssa. Retki alkaa n. klo 12.30 siirty-
misellä taksikuljetuksella Reisjärven Susisaareen, Runokivenpuistoon missä näytelmä
esitetään.

Toteutus: Asukkaat seuraavat näytelmää, joka kestää noin tunnin ajan.

Lopetus: Näytelmän jälkeen asukkaat siirtyvät ohjaajan kanssa taksikuljetuksella ta-
kaisin Mansikkaan, jonne saavutaan noin klo 14.30.
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PÄIVÄTOIMINTASUUNNITELMA to 10.7.2008

Kuvaus ryhmästä: Palvelutalossa asuva ikääntyneiden ryhmä, iältään 69 - 92-
vuotiaita. Ryhmän koko vaihtelee asukkaiden sen hetkisen kunnon ja omien menojen
mukaan 4-11 henkilön välillä. Ryhmäläiset ovat pääosin hyväkuntoisia, osalla kuiten-
kin vaikeuksia muistin tai aistien kanssa.

Teema: Terassipäivä

Käytettävä aika: n. tunti.

Tarvittavat välineet: Värikortit, erilaisia luonnon kasveja terassin koristukseksi, cd-
soitin, musiikki cd, oikea kahvipannu, lettutaikina ja paistotarvikkeet, lopetusteksti

Toiminnan tavoitteet:

Mukava yhdessä olo ja virkistäytyminen
Luonnonläheisyyden tunteminen
Retkeilymieli ja ulkoileminen
Työntekijöiden aktiivinen osallistuminen toiminnan ohjaamiseen

Toiminnan kulku:

Aloitus: Ennen tuokion aloittamista järjestelemme työntekijän kanssa yhdessä terassin
niin, että sinne on kaikkien mukava tulla. Asettelemme luonnon kasveja esille koris-
teiksi ja laitamme soimaan rauhallista musiikkia levyltä ”Tyyneyden taivas, mielen-
rauhaa musiikista”. Näiden on tarkoitus virittää osallistujia luonnonmaisemaan. Lettu-
taikina on tehty jo etukäteen valmiiksi, josta paistamme yhdessä asukkaiden kanssa
lettuja. Keittelemme valmiiksi myös kahvia aivan oikealla kahvipannulla, joka myös
tarjoillaan tästä pannusta. Asukkaiden tullessa paikalle, käymme tuokion aloitukseksi
läpi Mitä kuuluu -kierroksen värikorttien avulla.

Toteutus: Varsinainen tuokio kuluu jutellessa luonnosta ja sen merkityksestä sekä
retkeilymuistoista. Luemme myös lyhyitä luontoon liittyviä arvoituksia, joita asukkaat
saavat arvailla (liitteenä). Samalla herkuttelemme lettukahveilla.

Lopetus: Tuokion lopetukseksi kuuntelemme hauskan hölmöläissadun nimeltään
”Myllynkiveä hakemassa” levyltä ”Puuronsyönti, hölmöläissatuja 3”. Aivan lopuksi
kyselemme vielä palautetta kyseisestä kerrasta, kerromme seuraavalle kerralle suunni-
tellusta ohjelmasta ja tiedustelemme mahdollisista toiveista tulevaa toimintaa varten.
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Liite.

LUONTOVISAILUA

1. Kasvaa ja kasvaa eikä koskaan pääse taivaaseen? – puu
2. Pieni mies metsässä, sadehattu hartioilla? – sieni
3. Neito kaunis, punaposki, makean maun antaa? – mansikka
4. Aitta mäellä, eikä ole ovia, ei ikkunoita? Mikä juuritta kasvaa? – kivi
5. Edestä vetää ja takaa potkaisee? – sammakko
6. Ei heinissä hajoa eikä vedessä vajoa? – päivänpaiste
7. Ei minulla ole jalkoja, kuitenkin juoksen, kylkeni minulle ravintoa tuovat,

suuni minua alati laihduttaa. – joki
8. Hanhin lammas, hapsin sarvi, sillä on villan vipsakkeet. – hämähäkki
9. Huone ruokaa täynnä, ei kattoa ja harvat seinät. – pelto
10. Iso suuri, mustan pruuni, vähäläntä, töppöhäntä. – karhu
11. Mikä jalatonna juoksee? – pilvi
12. Kahdesti syntyy, kerran kuolee. – lintu
13. Karvainen kuin lammas, keveästi keikuttaapi, ja ei sillä ole kuitenkaan yhtään

karvaa. – harakka.
14. Kasvaa talvella, ei kasva suvella, kasvaa latva alaspäin. – jääpuikko
15. Kattila kiehuu kankaalla ilman puita tervaksia. – muurahaispesä
16. Kesäksi riisuu, talveksi pukee. – järvi
17. Kesät keikkuu seppelissä, talvet huiskii huntu päässä. – koivu
18. Kulkiessa tunnet, korvilla kuulet, silmillä et näe. – tuuli
19. Kuuluu kumakka kello pitkän pellon pientareelta. – ukkonen
20. Mies merestä nousee sata seivästä selässä. – ahven

(Lähde: Vanhoja arvoituksia. 1990. Toim. Kaivola-Bregenhoj, A. 3. p. Hämeenlinna:
Karisto.)
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PÄIVÄTOIMINTASUUNNITELMA to 3.7.2008

Kuvaus ryhmästä: Palvelutalossa asuva ikääntyneiden ryhmä, iältään 69 - 92-
vuotiaita. Ryhmän koko vaihtelee asukkaiden sen hetkisen kunnon ja omien menojen
mukaan 4-11 henkilön välillä. Ryhmäläiset ovat pääosin hyväkuntoisia, osalla kuiten-
kin vaikeuksia muistin tai aistien kanssa.

Teema: Ostosretki

Käytettävä aika: n. 5-6 tuntia.

Tarvittavat välineet: Tilataksi kuljetukseen, asukkaiden lääkkeet, elvytysmaski, nit-
rot ja muut tarvittavat välineet hätätilanteita varten

Toiminnan tavoitteet:

Mukava yhdessä olo ja virkistäytyminen
Retkihengen luominen ja pääseminen hetkeksi eri maisemiin
Tarpeellisten ostosten tekeminen tai pelkkä jaloittelu kaupunkialueella
Nauttiminen ravintolatunnelmasta
Työntekijöiden aktiivinen osallistuminen toiminnan ohjaamiseen

Toiminnan kulku:

Aloitus: Koska tuokio poikkeaa merkittävästi muista Mansikassa pidettävistä varsi-
naisista tuokioista, ei tavallista aloitusta tuokiolle ole. Päivä alkaa siirtymisellä Reis-
järveltä, palvelutalo Mansikasta Haapajärvelle, missä sijaitsevat hyvät ostos- sekä
ruokailumahdollisuudet. Lähtö tapahtuu klo 10.30 ja siirtymiseen on varattu aikaa
noin puoli tuntia.

Toteutus: Päivän aikana on tarkoituksena käydä asukkaiden toiveiden mukaisesti
ostoksilla ainakin Halpa-Hallissa, jonne aikaa on varattu noin 1,5 tuntia. Ostoskierrok-
sen jälkeen siirrymme ruokailemaan paikalliseen Ravintola Kulkuriin, jonne aikaa
varataan noin 1-1,5h. Ruokailun jälkeen halukkailla on mahdollisuus asioida vielä
kenkäkaupassa.

Lopetus: Retken lopuksi suunnitteilla on käydä vielä kahvittelemassa Kahvila-
konditoria Häggmanilla. Kahvien jälkeen palaamme takaisin Reisjärvelle ja palveluta-
lolla on tarkoituksena olla n. klo 16.00.
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KISAILU

Varsinaista teoriapohjaa kisailun merkityksestä on vaikea löytää, mutta tiedot
voidaan soveltaa yleisistä virikkeellisyyden määritelmistä.
Tässä kansiossa kisailuesimerkkeinä ovat eriaiheiset tietovisat, arvoitukset, sa-
na-arvaukset, leikit, pelit ym.
Kisailulla voidaan nähdä olevan osittain samansuuntaisia vaikutuksia, kuin lii-
kunnalla. Se vaikuttaa ihmiseen niin fyysisesti, psyykkisesti kuin sosiaalisesti-
kin.
Aivotyöskentely ehkäisee ennenaikaista raihnaistumista sekä lisää oman suori-
tuskyvyn tuntemusta.
Tietovisat ja arvoitukset harjoittavat muistia ja päättelykykyä sekä lisäävät tie-
toa ja ymmärrystä.
Pieni kisailu ja yhdessä oleminen saavat aikaan ilon ja virkistymisen tunteen ja
onnistumisen elämyksen. Lisäksi ne lisäävät sosiaalista vuorovaikutusta ja ys-
tävyyssuhteita.

(Teoriassa sovellettu teosta Karvinen, E. 1994. Iloisesti ikääntyen. Ikääntyvien liikun-
nalliset harjoitteet. Jyväskylä: Gummerus. 13.)

TUOKIOON VALMISTAUTUMINEN

1. Kisailutuokion voi toteuttaa isollekin ryhmälle, n. 8-10 henkilöä. Tarvittaessa
isompi ryhmä voidaan jakaa kahteen joukkueeseen, jotka voivat kisailla kes-
kenään.

2. Asettele tuokioon käytettävä tila niin, että kisailut on siinä helppo suorittaa.
3. Hanki tai ota kaikki tarvittavat välineet esille niin, että ne on helppo ottaa no-

peasti käyttöön.
4. Hanki tarvittaessa kisailujen voittajalle/voittajille palkinnot.
5. Ohjeista osallistujia selkeästi tuokion teemaan ja tarkista, että kaikki ovat ym-

märtäneet idean.
6. Heittäydy itse rohkeasti kisailun maailmaan. Esitä kysymykset, arvoitukset ja

leikkiohjeet kuuluvasti ja rohkaise kaikkia yrittämään. Oma persoonasi saa
myös osallistujat innostumaan!
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PÄIVÄTOIMINTASUUNNITELMA ma 31.7.2008

Kuvaus ryhmästä: Palvelutalossa asuva ikääntyneiden ryhmä, iältään 69 - 92-
vuotiaita. Ryhmän koko vaihtelee asukkaiden sen hetkisen kunnon ja omien menojen
mukaan 4-11 henkilön välillä. Ryhmäläiset ovat pääosin hyväkuntoisia, osalla kuiten-
kin vaikeuksia muistin tai aistien kanssa.

Teema: Kisailu

Käytettävä aika: 1h 30 min.

Tarvittavat välineet: Värikortit, tietovisakysymykset, kuva-arvoitusohjeet, sana-
arvoituksen sanat, bingolaput + lyijykynät, palkinnot, lopetusteksti

Toiminnan tavoitteet:

Mukava yhdessä olo ja virkistäytyminen
Leikkimielisen kisailuhengen ja jännityksen herättäminen
Kognitiivisen toiminnan harjoittaminen
Työntekijöiden aktiivinen osallistuminen toiminnan ohjaamiseen

Toiminnan kulku:

Aloitus: Käymme tuokion alussa läpi Mitä kuuluu -kierroksen värikorttien avulla,
jonka jälkeen kerromme päivän teemasta ja toiminnan kulusta.

Toteutus: Aloitamme tuokion tietovisalla. Esitämme ryhmäläisille kysymyksiä (liit-
teenä), joihin vastausvuoron saa kädennostolla. Jokaisesta oikeasta vastauksesta saa
yhden pisteen, joiden kirjaamisesta me ohjaajat pidämme huolen. Tietovisakysymys-
ten lisäksi esitetään muutama sana-arvaus (liitteenä), joka on muunnelma ”Hirsipuu” -
pelistä. Tässä versiossa ei käytetä kuitenkaan hirsipuuta ollenkaan, vaan osallistujat
arvailet vuorotellen sanaan tai lauseeseen sopivia kirjaimia. Osallistuja voi omalla
vuorollaan arvata myös koko lauseen ja täysin oikeasta vastauksesta hän saa itselleen
yhden pisteen. Tämän jälkeen on vuorossa kuva-arvoituksia (liitteenä), jotka piirretään
kaikkien nähtäville salin taululle. Myös tässä jokaisesta oikein arvatusta kuvasta saa
yhden pisteen. Viimeisenä pelataan vielä jäljellä olevan ajan mukaan muutama kierros
bingoa, jota varten jokaiselle ryhmäläiselle jaetaan oma bingolappu, joka on täytetty
valmiiksi numeroilla. Jokaisesta voitetusta bingosta saa myös yhden pisteen. Lopuksi
lasketaan yhteen kaikki saadut pisteet ja kolme parasta palkitaan pienillä palkinnoilla.

Lopetus: Tuokion lopetukseksi kuuntelemme hauskan tarinan hölmöläisten kisailusta
nimeltään ”Leivänsyöntikilpailu” levyltä ”Hölmölän puhelin, hölmöläissatuja 1”. Ai-
van lopuksi kyselemme vielä palautetta kyseisestä kerrasta, kerromme seuraavalle
kerralle suunnitellusta ohjelmasta ja tiedustelemme mahdollisista toiveista tulevaa
toimintaa varten.
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Liite.

TIETOVISAKYSYMYKSIÄ

1. Kumpi on pitempi aika, 2 vuotta vai 26 kuukautta? (26 kuukautta)

2. Kuinka monta kertaa luku 25 sisältyy lukuun 175? (7 kertaa)

3. Mikä oli Väinämöisen soittokone? (kantele)

4. Kuka tuli Suomen presidentiksi Paasikiven jälkeen? (U.K. Kekkonen)

5. Onko KYLY a) kylpy ( a) kylpy)
b) kyllästyminen
c) kulunut

      6. Onko KOPU a) sanaharkka (a) sanaharkka)
b) viestikapula
c) purjealus

7. Katoaa aamulla, ilmestyy illalla, päivällä ei koskaan nähdä? (kuu)

8. Kaksi ikkunaa, joista näkee ulos, mutta ei sisälle? (silmät)

9. Eläviä kutsuu, kuolleita itkee, tulipalon liekit kytkee? (kirkonkellot)

10. Mikä se on, jota Jumala ei luonut, ja kuitenkin se on joka ihmisellä? (synti)

11. Huojuu, huojuu, kahden puolen, eikä kaadu kuitenkaan? (kehto)

12. Käskysana, jota voi juoda? (tee)

13. Vastaa, mutta ei kerro mitään? (kaiku)

(Lähde: Koivula, K. 1992. Joka leikillä lähemmä. Kerhon ohjaajan käsikirja. Loi-
maa: Programmes Kirsti Koivula. 37-43, 68, 55, 73-82.)

SANA-ARVAUS (taululle kirjaimia vastaava määrä viivoja)

R U N O N  J A  S U V E N  P Ä I V Ä (vihje: liputuspäivä heinäkuussa)
U N I K E O N P Ä I V Ä (vihje: eräs sunnuntai heinäkuussa)
E D E S T A K A I S I N  K U L K E E,  P A I K A L T A A N  E I  P Ä Ä S E.-ovi
(vihje: arvoitus)
K R U U N U  P Ä Ä S S Ä,  K A U L U S  K A U L A S S A,  E I  O L E  P A P P
I  E I K Ä  K U N I N G A S.-kukko (vihje: arvoitus)

(Lähde: Vanhoja arvoituksia. 1990. Toim. Kaivola-Bregenhoj, A. 3. p. Hämeenlinna:
Karisto.)
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Liite.

KUVA-ARVOITUKSIA

1. KUUSI YLHÄÄLTÄ

2. KAHVIKUPPI JA LAUTANEN
YLHÄÄLTÄ

3. PULLO YLHÄÄLTÄ

4. SAVUPIIPPU YLHÄÄLTÄ

5. ISOKORVAINEN MIES PUUN TAKANA

6. LUSIKKA SIVULTA

7. AVOIN KIRJA SIVULTA

(Lähde: Koivula, K. 1993. Tuttavaksi tulemme. Ryhmän ohjaajan käsikirja. Fors-
sa: Programmes Kirsti Koivula & Co.)
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BINGO

Tarvikkeet: -    bingoruutupohjat
- merkkausnappulat (neulatulpat tai kimblenappulat)
- bingopallot
- mahdolliset palkinnot voittajille

1. Ohjaa osallistujat istumaan pöydän ääreen niin, että kaikki kuulevat selkeästi äänesi
2. Jaa jokaiselle omat bingoruutupohjat ja 16 merkkausnappulaa
3. Nosta ämpäristä yksi bingopallo kerrallaan ja sano siinä oleva numero kuuluvalla
äänellä
4. Näin jatketaan kunnes jollakin on suora rivi pystyyn, vaakaan tai vinoon.
5. Peliä voidaan jatkaa ensimmäisen bingonkin jälkeen jännittämällä kuka saa ensim-
mäisenä kahden rivin bingon, kolmen rivin bingon jne.
6. Mahdolliset palkinnot voi antaa joko aivan viimeisenä sille, joka on kerännyt eniten
bingoja tai jokaisen yksittäisen bingon jälkeen.
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RYHMÄLEIKKEJÄ
TUTUSTUMINEN

Nimien muistelu
Tavoitteet: Tutustuminen ja nimien opettelu
Ryhmän koko: Kaikenkokoiset ryhmät
Aika: 15 min.

Heitetään ringissä kuviteltua tai oikeaa palloa siten, että heittäjä sanoo sen henkilön
nimen, jolle heittää pallon. Palloa heitetään niin kauan, että se on useampaan kertaan
kiertänyt kaikki henkilöt.

(Ohje on muokattu teoksesta Intohimosalaatti, leikkejä ja muita toiminnallisia mene-
telmiä. 2006. Toim. Hyppönen, M. & Linnossuo, O. Helsinki: LK-kirjat/ Lasten Kes-
kus, 15.)

Lelut/ esineet kertovat
Tavoitteet: Tutustuminen, itsestä kertominen ja oman itsen pohtiminen
Ryhmän koko: 7-15 hlöä
Aika: Riippuu harjoitteen tarkoituksesta
Välineet: Paljon erilaisia pikkuleluja/esineitä (löytyy materiaalilaatikosta)

Asetellaan useita pikkuleluja/esineitä keskelle pöytää. Istutaan pöydän ympärillä. Va-
litaan ohjaajan ohjeiden mukaan yksi tai useampi pöydällä olevista leluista/esineistä.
Tutustumistilanteessa valitaan lelu/esine, joka kuvaa itseä jollakin tavalla. Jokainen
kertoo vuorollaan, miksi valitsi juuri kyseisen lelun ja mitä se itsestä kertoo.

Muunnelmat:
1. Jokainen valitsee kolme lelua/esinettä, joiden avulla pohtii ja kertoo itsestään seu-
raavia asioita:

Mitä haluaisit oppia?
Mitä sinun pitäisi oppia?
Miten yleisimmin estät oppimistasi?

2. Jokainen valitsee kolme lelua/esinettä, joiden avulla pohtii ja kertoo itsestään seu-
raavia asioita:

Toteutunut minä (mitä merkittävää on saanut toteutettua elämässään)
Toteutumaton minä (mitä ei vielä ole saanut toteutettua)
Salainen minä (salainen haave, jonka haluaisi vielä toteutuvan. Ei ole
pakko kertoa, mikäli ei halua)

3. Jokainen valitsee yhden lelun/esineen, joka kertoo siitä, mitä mukavaa on tapahtu-
nut viimeisen viikon aikana. Se voi olla jotain aivan pientäkin, esim. lapsen lapsi kävi
kylässä.

(Ohje on muokattu teoksesta Intohimosalaatti, leikkejä ja muita toiminnallisia mene-
telmiä. 2006. Toim. Hyppönen, M. & Linnossuo, O. Helsinki: LK-kirjat/ Lasten Kes-
kus, 18 – 19.)
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LÄMMITTELY JA LEIKKI

Sanaryhmät
Tavoitteet: Ryhmähengen luominen
Ryhmän koko: 7-15 hlöä
Aika: Noin tunti
Välineet: Kyniä, paperia, johon on piirretty 5-osainen ruudukko

Ryhmä jaetaan joukkueisiin. Valitaan viisi eri otsikkoa, joista keksitään sanoja, esi-
merkiksi: tytön nimi, pojan nimi, kaupunki, ruoka. Leikin johtaja ilmoittaa sattuman-
varaisesti jonkin kirjaimen ja ryhmät alkavat täyttää ruudukkoa. Kun rivi on valmis,
ryhmä huutaa hep, pöö tai muun yhteisesti sovitun sanan. Muut joukkueet lopettavat
kuultuaan nopeimman ryhmän huudon. Jokaisen kierroksen jälkeen lasketaan pisteet.
Nopeudesta saa yhden pisteen ja jokaisesta oikeasta sanasta saa kolme pistettä. Sano-
jen ainutlaatuisuudesta eli siitä, ettei toisella joukkueella ole samaa sanaa, saa 2 lisä-
pistettä.
Kisaa voi käydä myös yksilösuorituksina ja keksittävien sanojen otsikkoja muuttaen.

Kirjain Tytön nimi Pojan nimi Kaupunki Ruoka

P

L

Paula

Leena

Pauli

Lassi

Pori

Lontoo

Pasta

Lipeäkala

(Ohje on muokattu teoksesta Intohimosalaatti, leikkejä ja muita toiminnallisia mene-
telmiä. 2006. Toim. Hyppönen, M. & Linnossuo, O. Helsinki: LK-kirjat/ Lasten Kes-
kus, 26.)

Esineiden kierrätys
Tavoitteet: Keskittyminen, hahmottaminen, virittäytyminen esimerkiksi savitöihin
Ryhmän koko: 7-15 hlöä
Aika: Riippuu ryhmän koosta
Välineet: Taustamusiikkia tai hiljaisuus

Istutaan piirissä. Yksi ryhmäläisistä (esimerkillisesti vaikkapa ohjaaja) ottaa edestään
kuvittelemansa esineen, jota pyörittelee, tunnustelee ja siirtelee käsissään miimisesti
siten, että kaikki saavat mielikuvan esineen muodosta, materiaalista, painosta, niin että
pystyvät hahmottamaan, mikä esine on. Seuraavaksi esine luovutetaan vieressä istu-
valle, jonka käsissä esine muovautuu uudeksi esineeksi, joka taas luovutetaan seuraa-
valle. Vastaanottajan tulee muistaa ottaa esine vastaan samalla tavalla kuin se hänelle
luovutetaan.

(Ohje on muokattu teoksesta Intohimosalaatti, leikkejä ja muita toiminnallisia mene-
telmiä. 2006. Toim. Hyppönen, M. & Linnossuo, O. Helsinki: LK-kirjat/ Lasten Kes-
kus, 32.)
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LUOTTAMUS- JA TUNNEHARJOITUKSET

Tunnevärilaput
Tavoitteet: Virittää tilanteeseen, vireystilan arviointi, tunteista keskustelu
Ryhmän koko: Pienryhmä
Aika: 15 - 30 min.
Välineet: Erivärisiä paperilappuja/kartongin paloja (löytyy materiaalilaatikosta)

Pöydälle levitetään erivärisiä paperilappuja tai kartongin paloja, joista jokainen ryh-
mäläinen poimii kolme eriväristä lappua senhetkiseen tunnetilaan liittyen. Jokainen
esittelee ja kertoo toisille värivalinnoistaan ja niihin liittyvistä tunteista.

(Ohje on muokattu teoksesta Intohimosalaatti, leikkejä ja muita toiminnallisia mene-
telmiä. 2006. Toim. Hyppönen, M. & Linnossuo, O. Helsinki: LK-kirjat/ Lasten Kes-
kus, 49.)

MINÄHARJOITUKSET

Luova minä
Tavoitteet: Oman luovuuden pohdinta
Ryhmän koko: 7-15 hlöä
Aika: 15 - 30 min.
Välineet: Erilaisia kortteja tai kuvia (löytyy materiaalilaatikosta)

Lattialle tai pöydälle levitetään erilaisia kortteja, joista jokainen ryhmäläinen poimii
kolme korttia:

1. tämänhetkinen tunnetila
2. nykyinen suhde luovaan minään (miten luovuus tulee minussa esille,

harrastanko luovia asioita…)
3. tuleva suhde luovaan minään (aikomukseni toteuttaa luovuutta tule-

vaisuudessa, uuden harrastuksen aloittaminen tai haaveet luovuuden
toteuttamisesta)

Jokainen esittelee lyhyesti kaikki kolme korttiaan kertoen valinnastaan ja suhteestaan
luovuuteen.

(Ohje on muokattu teoksesta Intohimosalaatti, leikkejä ja muita toiminnallisia mene-
telmiä. 2006. Toim. Hyppönen, M. & Linnossuo, O. Helsinki: LK-kirjat/ Lasten Kes-
kus, 53.)

Minun laivani
Tavoitteet: Minätyöskentely, oppia tiedostamaan kuka minä olen, mitä
on takana, mitä edessä
Ryhmän koko: Yksilötehtävä, pienryhmä
Aika: 60 min.
Välineet: Kyniä, paperia, askartelutarvikkeita, vanhoja lehtiä, valokuvia tai muita
henkilökohtaisia dokumentteja, muistoesineitä



129

Laivassa on RUUMA, joka sisältää kokemuksia.
Laivassa on PURJEET, voima, joka vie eteenpäin.
Laivassa on ANKKURI, joka estää menemistä.
Laivassa on PERÄSIN, jonka asento määrittää järkeä tai tunnetta.
Laivasta näkee PILVIÄ, jotka ovat haaveita ja unelmia.
Laivan tiellä voi olla KAREJA, joihin matkanteko voi päättyä.

Jokainen saa itse työstää oman näköisensä laivan visuaalisesti tai kirjoittaen tai mo-
lemmilla tavoilla. Laivaa voidaan työstää ohjaajan kanssa keskustellen tai myöhem-
min itsekseen. Laivan voidaan myös esitellä pienryhmässä. Tärkeää on, että laivasta
keskustellaan yhdessä sen tekijän kanssa. Laivan pohjalta työstetään tulevaisuuden
suunnitelmia.

(Ohje on muokattu teoksesta Intohimosalaatti, leikkejä ja muita toiminnallisia mene-
telmiä. 2006. Toim. Hyppönen, M. & Linnossuo, O. Helsinki: LK-kirjat/ Lasten Kes-
kus, 61.)
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SANANHELINÄÄ

Leikkijät istuvat tuoleilla piirissä. He heittelevät hernepussia tai palloa toisilleen. Oh-
jaaja huutaa äkkiä jonkun kirjaimen esim. K, jolloin sen henkilön, jolla on hernepus-
si/pallo kädessään, on lueteltava viisi K:lla alkavaa sanaa (kissa, kaappi, kesä, kudin,
kukka). Samalla hän laittaa pallon kiertämään piirissä. Sanat on ehdittävä sanoa, en-
nen kuin hernepussi/pallo tulee asianomaiselle takaisin. (Ellei hän keksi tarvittavia
sanoja, hän putoaa leikistä pois!) Näin jatketaan kunnes aakkosten kaikki kirjaimet on
käyty läpi.

A    E    H    I    J    K    L    M    N    O    P    R    S    T    U    V    Y    Ä    Ö

KUUMA PERUNA

Istutaan piirissä tuoleilla tai lattialla. Oletko joskus pitänyt kuumaa perunaa hyppysis-
säsi? Siitä on päästävä eroon äkkiä ennen kuin polttaa sormet. Otetaan hernepussi,
pesusieni tms. kuumaksi perunaksi, joka lähtee kiertämään leikkijältä toiselle. Ohjaaja
seisoo selin leikkijöihin ja huutaa: Seis! Tällöin kuuman perunan haltija joutuu pelistä
pois (=siirtyy tai siirtää tuolinsa taaksepäin piiristä). Näin leikki jatkuu kunnes jäljellä
on kaksi leikkijää, joista toinenkin putoaa lopulta pois. Voittajalle voidaan antaa jokin
pieni palkinto. Sama leikki voidaan toteuttaa laittamalla taustalle soimaan musiikkia.
Yhtäkkiä musiikki katkaistaan ja se kenellä hernepussi tällä hetkellä on, joutuu pelistä
pois.

(Leikkiohjeet on muokattu teoksesta Koivula, K. 2002b. Myötätuulta tupaan: ohjaajan
kirja. Matku: Programmes Kirsti Koivula, 45.)

HERNEPUSSI TUO ILOA RYHMÄÄN

1. Istu parin kanssa vastakkain (pieni väli 1 – 1,5 metriä) niin, että jokaisen vas-
takkainen pari istuu rivissä muiden parien kanssa.

- ota yksi hernepussi
- ”kopitellaan” – heitto – kiinni – viistosti vastakkaisella puolella oleval-
le naapurille

2. Vaihda pussi toiseen käteen selän takana – heitto naapurille

3. Heitä pussi jalan (polven) ulkosivun kautta jalkaa nostaen polven alta
- vaihda niin, että heität vasemman jalan alta

4. Hernepussiviesti
a) Vaihtelua saa aikaan leikkimällä samalla Laiva on lastattu -leikkiä.
b) Laita toinen hernepussi ottamaan toista ”kiinni”. Aina on jostain
suunnalta tulossa pussi.

(Leikkiohjeet on muokattu teoksesta Koivula, K. 1995a. Iltamme iloksi: ikinuorten
virikekirja. Matku: Kirsti Koivula, 112.)
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ARVAA MIKÄ?

Sana-arvaus (sovellus pelistä ”Hirsipuu”, ilman hirsipuuta)
Tarvikkeet:  -    liitu- tai fläppitaulu

- liitu tai tussi

Mieti jokin lähiaikoihin, viimeaikaisiin liputuspäiviin, juhliin, tapahtumiin tai muuten
vain tuttuihin tapahtumiin liittyvä sana tai lause. Piirrä taululle selkeästi kirjaimia vas-
taava määrä vaakasuoria viivoja. Merkkaa myös tavuviivat, mikäli sana jatkuu seuraa-
valle riville. Voit laittaa halutessasi osallistujille vinkiksi yhdestä kirjaimesta kaikki
sen ilmenemiskerrat näkyviin.
Anna osallistujien vuoronperään arvata jokin kirjain. Mikäli kirjain löytyy sanasta tai
lauseesta, laita kaikki sen ilmenemiskerrat näkyviin. Mikäli kirjainta ei löydy ollen-
kaan, merkataan se taulun sivuun kuitenkin näkyviin, jotta kaikki muistavat, että tämä
kirjain on jo kerran mainittu.
Jokainen saa arvata uuden kirjaimen vain omalla vuorollaan, mutta mikäli haluaa ar-
vata koko sanan tai lauseen, saa hän vastausvuoron kättä nostamalla. Arvauskisan
voittaa se, joka arvaa ensimmäisenä sanan tai lauseen täydellisesti oikein.

Kuva-arvaus
Tarvikkeet: -    liitu- tai fläppitaulu

- liitu tai tussi

Mieti jokin yksinkertainen esine. Piirrä se taululle joko sivuttaissuunnasta tai ylhäältä-
päin. Piirrä kuva hitaasti, vaiheittain, jotta osallistujat saavat rauhassa aikaa miettiä tai
mahdollisuuden arvata jopa kesken piirtämisen. Jokainen saa vastausvuoron kättä nos-
tamalla tai sitten vain hihkaisemalla arvauksensa. Arvauskisan voittaa se, joka tietää
täsmällisesti, mitä kuva esittää.



132

MUISTILEIKKEJÄ

Sanat

Kirjoita taululle tai piirtoheittimelle 32 sanaa. Kaikki saavat katsoa niitä parin minuu-
tin ajan ja sitten kirjoittaa muistiin mahdollisimman monta. Voidaan leikkiä myös
pareittain.
Kirjoita sanat seuraavasti:

Enkeli – Kahvi – Keitto – Verho
Kuppi – Ansa – Pulla – Mies
Avain – Sinappi – Kerma – Nasta
Pallo – Kirkko – Auto – Peili
Nainen – Talo – Pullo – Paperi
Siili – Lapsi – Kirja – Puu
Veitsi – Kissa – Kynä – Kortti
Hame – Lanttu – Kumi – Leipä

Kulkuneuvot

Jokainen saa kirjoittaa muistiin mahdollisimman monta kulkuneuvoa. Sitten käydään
läpi eniten muistaneen lista (voi myös leikkiä sanomalla vuorotellen). Esim. auto, ju-
na, lentokone, resiina, helikopteri, autolautta, jolla, kanootti, pulkka, reki, potkukelk-
ka, mopo jne.

Numerosarjat

Montako numerosarjaa muistat? Sano ensin kolminumeroinen, sitten nelinumeroinen
jne. Osallistujat toistavat jokaisen numerosarjan. Pisimmän muistanut voittaa.

2 – 3 – 5
1 – 7 – 9 – 2
4 – 6 – 5 – 1 – 8
9 – 7 – 8 – 0 – 5 – 4
1 – 8 – 4 – 7 – 3 – 9 – 1
2 – 3 – 7 – 4 – 4 – 5 – 1 – 4
8 – 4 – 1 – 5 – 3 – 7 – 4 – 8 – 4

(Lähde: Koivula, K. 1995a. Iltamme iloksi: ikinuorten virikekirja. Matku: Kirsti Koi-
vula, 47.)
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HELPOHKOT KYSYMYKSET

1. Mikä oli Väinämöisen soittokone? (kantele)
2. Mikä on Norjan lipun pohjaväri? (punainen)
3. Millaisella säällä lumi on nuoskaa? (suojasäällä)
4. Mitä nimitystä käytetään männyn lehdistä? (neulanen)
5. Mihin voi muodostua kuunsilta? (mereen, järveen tai lammikkoon)
6. Minkä niminen virta vaikuttaa ilmastoomme? (Golf-virta)
7. Mitä eläimiä ovat Tiku ja Taku? (maaoravia)
8. Minkä eläimen poikanen painaa syntyessään n. 100kg? (norsun)
9. Mikä eläin on sadussa noidan kotieläin? (kissa)
10. Mistä kirahvin on helpointa syödä? (puusta)
11. Kuka tuli Suomen presidentiksi Paasikiven jälkeen? (U.K. Kekkonen)
12. Mikä on amuletti? (taikaesine, jolla oletetaan olevan suojeleva vaikutus)
13. Mikä on Skotlannin kansallissoitin? (säkkipilli)
14. Minkä maalaisia ovat numerot, joita käytämme? (arabialaisia)
15. Mikä on Viron omakielinen nimi? (Eesti)
16. Mainitse eläin, jonka turkinväri muuttuu talvella? (orava, jänis)
17. Mikä on aortta? (sydämestä lähtevä iso valtimo)

(Kysymykset on muokattu teoksesta Koivula, K. 1992. Joka leikillä lähemmä. Kerhon
ohjaajan käsikirja. Loimaa: Programmes Kirsti Koivula & co, 68.)

MATKALLA TIETOJEN MAAILMAAN

Jaa kilpailijat kahteen ryhmään, esim. ”keskeltä poikki”, suurin piirtein tasavertaisiin
joukkueisiin. Esitä kysymys, ja se joukkue, josta tulee ensin oikea vastaus, saa pisteen.
Näin kilpailu sujuu joutuisaan, eikä kukaan tule nolatuksi tietämättömyydestään.

... Matematiikan maailmaan

1. Montako litraa on hehtolitrassa? (100)
2. Urheilukilpailussa juostiin 3200m. Kuinka monta kierrosta juostiin, kun radan

pituus oli 400m? (8 kierrosta)
3. Kumpi on pitempi aika, 2 vuotta vai 26kk? (26kk)
4. Paljonko on grossi? (12 tusinaa)
5. Mikä on 5kg:n ja 600g:n erotus? (4kg 400g)
6. Kumpi on pitempi matka, 10 degametriä vai 1000 metriä? (1000m)
7. Montako neljääkymmentä sisältää 36 kymmentä? (9)
8. Kuinka monta kertaa luku 25 sisältyy lukuun 175? (7 kertaa)
9. Montako viiden gramman sokeripalaa mahtuu puoleen kiloon? (100kpl)
10. Mikä seuraavista on pienin: 4:n ja 2:n erotus, tulo vai summa? (erotus)
11. Missä ajassa tuntiviisari kiertää puoli kellon ympärystää? (6 tunnissa)
12. Kahdesta tiilestä maalataan kaikki pinnat. Montako sivua yhteensä? (12)
13. Mikä on 5-vuotiaan Maijan ja 2-vuotiaan Matin ikäero 10 vuoden kuluttua?

(3v)
14. Minkä luvun puolikkaaseen pitäisi lisätä 3, että saataisiin 6? (6)
15. Kirjan kymmenellä lehdellä on 8 kuvasivua. Kuinka monta on yhteensä muita

sivuja? (12)
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16. Millä yksiköllä mitataan nopeutta merellä liikuttaessa? (solmu)
17. Mikä on suurin kolminumeroinen luku? (999)
18. Mistä luvusta pitäisi vähentää 23, jotta erotus olisi 27? (50)

…Kielen ja kirjojen maailmaan

1. Mitä yhteyttä on nimillä: Marketta, Oili, Leena, Saara, Kirsti ja Riikka? (viet-
tävät nimipäiviä naistenviikolla heinäkuussa)

2. Sano viisi suomenkielistä eläintä, joiden nimi päättyy s-kirjaimeen? (valas, an-
kerias, lammas, varis, porsas, oinas, ilves, jänis, rastas…)

3. Mitä on Suomi latinaksi? (Fennia)
4. Nimeä kolme suomalaista kirjailijaa, joiden nimi päättyy -pää tavuun? (Sillan-

pää, Haanpää, Mustapää, Pohjanpää, Tervapää)
5. Sano viisi eläintä, joiden nimi alkaa O-kirjaimella? (oranki, orava, oinas, ori,

osteri, olmi, opossumi…)
6. Kerro kolme vastakohtaa oikealle? (väärä, vasen, nurja)
7. Mikä on J.L. Runebergin synnyinkaupunki? (Pietarsaari)
8. Kuka sanoi viimeisinä sanoinaan ”Minä elän”? (Aleksis Kivi)
9. Kuka on kirjoittanut kuuluisan teoksen ”Sinuhe, egyptiläinen”? (Mika Waltari)
10. Mikä on aakkosistamme toiseksi viimeinen kirjain? (Ä)
11. Millaista onkea karhu käytti kalastaessaan avannosta? (häntäänsä)
12. Montako vokaalia on sanassa ”kalastusalus”? (viisi)
13. Mikä on ”suuren” synonyymi? (iso)
14. Mikä on näytelmälaji, joka surumielinen ja päättyy murheellisesti? (Tragedia)
15. Sano viisi laatusanaa, jotka päättyvät s-kirjaimeen? (kaunis, rikas, rakas, altis,

reipas, viisas, suulas, kirkas, aulis…)
16. Sano kolme T-kirjaimeen päättyvää laatusanaa? (ohut, lyhyt, pehmyt, kevyt…)
17. Minkä kunniaksi liputetaan 28.2 maassamme? (Kalevalan päivä)

…Kasvien maailmaan

1. Mikä juures oli Suomessa jokapäiväistä ruokaa ennen perunaa? (nauris)
2. Mainitse jokin kotimainen vihannes, jossa on erittäin paljon C-vitamiinia?

(kaali, lanttu)
3. Mikä puulaji on piili? (paju)
4. Mikä puutarhatuote sisältää runsaasti oksaalihappoa? (raparperi)
5. Mikä on Suomen yleisin puulaji? (mänty)
6. Mikä juures sisältää runsaasti terveellistä karoteenia? (porkkana)
7. Mitä rusinat ovat olleet ennen kuin niistä on tullut rusinoita? (viinirypäleitä)
8. Mikä yhteinen nimi on leikkokukalla ja mausteella? (neilikka)
9. Mikä viljalaji valmistuu ensimmäisenä? (ruis)
10. Minkä värinen on mesimarja? (punainen)
11. Mainitse kaksi suolla kasvavaa marjaa? (lakka, karpalo, juolukka)
12. Minkä värinen on ulpukka? (keltainen)
13. Mainitse ainakin kaksi kurkeen liittyvää kukan nimeä? kurjenkello, kurjenpol-

vi, kurjenmarja, kurjennokka)
14. Mainitse kaksi rikkaruohokasvia, joita käytetään ruuan valmistukseen keväi-

sin? (nokkonen, voikukan lehti)
15. Mistä valmistetaan popcorneja? (maissin jyvistä)
16. Mikä on Suomen yleisin lehtipuu? (koivu)
17. Mistä kahvia saadaan? (kahvipensaan marjoista)
18. Mistä talkkuna valmistetaan? (savustetuista kaurajauhoista)
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… Eläinten maailmaan

1. Mitä krokotiilista näkyy vedenpinnalla sen uidessa? (silmät ja sieraimet)
2. Mistä mölyapina on saanut nimensä? (pitää laulajaisia aamuin, illoin, ääni kuu-

luu kilometrien päähän)
3. Millä toisella nimellä leopardia kutsutaan? (pantteri)
4. Mikä on eläin, joka riippuu suurimman osan elämästään kynsiensä varassa ok-

silla pää alaspäin? (laiskiainen)
5. Kuinka lepakot nukkuvat? (takajaloista roikkuen pää alaspäin)
6. Miten pythonkäärme liikkuu? (matelemalla)
7. Millä tavoin koirien ääntely eroaa koirapetojen ääntelystä? (koira haukkuu,

koirapedot ulvovat)
8. Miksi emäsikaa sanotaan? (emakoksi)
9. Mikä on heinäsorsan toinen nimi? (sinisorsa)
10. Mitä siili syö? (etanoita, sammakoita, sisiliskoja, hiiriä, linnunmunia)
11. Mitä ennen valmistettiin hanhensulista? (mustekyniä)
12. Mikä eläin on ”köyhän miehen lehmä”? (vuohi)
13. Mitä tarkoitetaan hevosen muistilla? (hyvää muistia)
14. Mikä mehiläisyhdyskunnan jäsen jää yksin henkiin talven yli? (kuningatar)

(Kysymykset on muokattu teoksesta Koivula, K. 1992. Joka leikillä lähemmä. Kerhon
ohjaajan käsikirja. Loimaa: Programmes Kirsti Koivula & co, 36 – 43.)
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AMMATTEJA KAUTTA AIKOJEN

1. VALLESMANNI 1
1 nimismies
x haastemies
2 tallimestari

2. LUKKARI X
1 lukkoseppä
x kanttori
2 hevosenkengittäjä

3. PEHTOORI X
1 yliopiston rehtori
x maatilan tilanhoitaja
2 teurastaja

4. RUUSTINNA 1
1 rovastin vaimo
x runoilija
2 seurakuntasisar

5. PATRUUNA 1
1 tehtaanomistaja
x hevosmies
2 yövartija

6. MIILUNPOLTTAJA 2
1 puuseppä
x tupakkatehtaan työntekijä
2 tervanpolttaja

7. KISÄLLI 1
1 mestarin oppipoika
x talonmies
2 kulkuri

8. ARKKIATRI 2
1 arkkitehti
x paperin lajittelija
2 lääkärille myönnetty arvonimi

9. ITKIJÄ X
1 maatilan piika
x itkuvirsiä laulava nainen
2 puutarhuri

10. UNILUKKARI 1
1 kirkonvartija
x unissasaarnaaja
2 nukutuslääkäri



137

11. TOPPAROIKKA X
1 kiertävä kaupustelija
x työporukka
2 hevoskuski

12. SAVOTAN KYMPPI 2
1 tukinuittaja
x keittäjä
2 työnjohtaja

(Lähde: Koivula, K. 1995a. Iltamme iloksi: ikinuorten virikekirja. Matku: Kirsti Koi-
vula, 85.)
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VEIKKAA TAI TIEDÄ

1. Onko LUMO 1. Painimuoto X
x. Taikavoima
2. Lukemishäiriö

2. Onko KYLY 1. Kylpy 1
x. Kyllästynyt
2. Kulunut

3. Onko JOLLA 1. Lelu X
x. Vene
2. Soitin

4. Onko ÖYLÄTTI 1. Kerskuja X
x. Ehtoollisleipä
2. Öljytynnyri

5. Onko KORALLI 1. Kalkkipitoinen aine 1
x. Muhamettilaisten pyhä kirja
2. Kirkkosävelmä

6. Onko NAUTIIKKA 1. Tunnetila X
x. Merenkulkuoppi
2. Nautiskelun filosofia

7. Onko LAAKIO 1. Viljasäiliö 2
x. Vuorenhuippu
2. Tasainen alue

8. Onko KOPU 1. Sanaharkka 1
x. Viestikapula
2. Purjealus

9. Onko JAMBORE 1. Partioleirin nimi 1
x. Sambialainen tanssi
2. Eskimoiden tervehdys

10. Onko VASKOOLI 1. Kukkamaljakko X
x. Kullanhuuhtoastia
2. Vasikan juottoastia

11. Onko AUVO 1. Aurinkousva X
x. Riemu
2. Asumaton seutu

12. Onko LIEKKU 1. Keinutuoli 2
x. Valjaspari
2. Kehto

(Lähde: Koivula, K. 1992. Joka leikillä lähemmä. Kerhon ohjaajan käsikirja. Loimaa:
Programmes Kirsti Koivula & co, 55.
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VIISASTELUA

1. Vihtamateriaali – VASTA-AINE
2. Eläin, joka voi periä – HUKKA
3. Käskysana, jota voi juoda – TEE
4. Pyyntölausahdus, veden olomuoto – JÄÄ
5. Jono ja jenkka – LETKA
6. Lämmin mitta – SYLI
7. Ehyt hanki – UMPI
8. Tien alla ja soitin – RUMPU
9. Toisten koti, toisten vankila – LINNA
10. Ruusunakin pidetty rikkakasvi – HORSMA
11. Kuusen parta – NAAVA
12. Seos, jota on lupa vaivata – TAIKINA
13. Vastaa, mutta ei kerro mitään – KAIKU
14. Köynnöskasvi ja olotila – HUMALA
15. Sankaruus, jota mies ei tavoittele – TOHVELI
16. Taistelutanner ja lopputulos – SUMMA
17. Junalla ja juoksijalla – RATA
18. Kottaraisella ja puhujalla – PÖNTTÖ
19. Hyvin käyttäytyvä lapsi ja miehen vaate – KILTTI
20. Hajuton, mauton ja Häkkinenkin – HÄKÄ
21. Se kuumenee, sitä soitellaan – LEVY
22. Kiva kiinnitysväline – NASTA
23. Hunaja ja lokero – KENNO
24. Ehti ennen yötä – ILTA
25. Nousee pintaan ja pingolla – HIKI
26. Pohdittava ja syötävä – PÄHKINÄ
27. Pakkanen mitta – ASTE
28. Tyhmän vertaus, pitää jalat kuivana – SAAPAS
29. Yönäytös – UNI
30. Kulkee suusta suuhun – HUHU
31. Ahdas ja pipokin voi olla -  TIUKKA
32. Alussa se on mykkä – ELOKUVA
33. Voi potkiakin – ONNI
34. Sotilaan taskulaskin – KAMPA
35. Siunattu liitto – AVIO
36. Kansallisuuspiirteemme, joka voi mennä kaulaan – SISU
37. Epäonnistunut eläin – SUSI
38. Aamulla ja villavaatteilla – KOI
39. Sanalla ja raudalla – SEPPÄ
40. Sienestäjällä ja palloilijalla – KORI
41. Suorituskehoitus ja elin – MAKSA
42. Talvinen reikä – AVANTO
43. Virkamiehellä ja suksella – URA
44. Rasva ja valitus – VOI
45. Säilytyspaikka ja joskus pimeänä – VINTTI
46. Ota maasta ja oma maa – MANSIKKA
47. Tuo porsasta ja rikkoo tiet – ROUTA
48. Itsenäisellä maalla ja elokuviin menijällä – LIPPU
49. Maitovalmiste ja sammal – RAHKA
50. Salaatissa ja kaulassa – KURKKU
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51. Voi olla veitsi tai pää – TYLSÄ
52. Ahdin kesäherkku – SILLI
53. Niemellä ja linnulla – NOKKA
54. Juhlapuvun koristeena tai mummon lemmikki – MIRRI
55. Kaunis kukkanen ja sairaus – RUUSU
56. Nooalla ja kirjoituskoneessa – ARKKI
57. Presidentillä ja tiedolla – VALTAA
58. Junalla ja erotuomarilla – PILLI
59. Aarteella ja vainajalla – ARKKU

(Lähde: Koivula, K. 1995a. Iltamme iloksi: ikinuorten virikekirja. Matku: Kirsti Koi-
vula, 80 – 81.)



141

KOMPASTUSKIVIÄ

1. Mikä pila tuo onnea?
2. Mikä yhtäläisyys on mehiläispesällä ja Iso-Britannialla?
3. Mikä kana on nokka maassa ja pyrstö ilmassa?
4. Mihin tupaan ei tarvita avaimia?
5. Missä reessä ihminen voi olla kesälläkin?
6. Kiidän ja liidän, eikä se, mikä ajaa minua takaa, saa minua milloinkaan

kiinni?
7. Pilvestä äkkiä tuleva vesi kastelee miehen. Mies kulkee maantiellä eikä

kuule sateenropinaa. Mikä yhtäläisyys miehellä ja sateella on?
8. Kuka kehrää ilman palkkaa ja on tyytyväinen?
9. On talvet poissa, kesät täällä. Lapset kasvattaa vieras isä. Laulusta par-

haiten tunnetaan. Mikä se on?
10. Suuri julma kala – sano se yhdellä tavulla.
11. Pyöreä kuin pallo, läpinäkyvä kuin lasi, kevyt kuin höyhen, loistava kuin

sateenkaari, syntyy ja kuolee puhalluksesta.
12. Mikä se on, millä on jalat, mutta ei pysty kävelemään, kantaa ruokaa

mutta ei voi itse syödä?
13. Alaspäin täynnä, ylöspäin tyhjänä?
14. Mikä takkisi osa kuuluu kivikuntaan?
15. Mikä pallo ei pysty pomppimaan?
16. Mikä vihannes joutuu kulkemaan kaimansa läpi?
17. Mikä pystyy kyllä juoksemaan, mutta ei kävelemään?
18. Millä on lakki jalassa?
19. Kuinka kaksi ihmistä voi asetta neniensä väliin seisomaan?
20. Mikä on joskus alaston eikä pala tulessa?

Vastaukset:
1. onnenapila
2. kuningatar
3. porkkana
4. tuulentupaan
5. kiireessä
6. tuuli
7. kumpikin on kuuro
8. kissa
9. käki
10. hai
11. saippuakupla
12. pöytä
13. hattu
14. vuori
15. lumipallo
16. kurkku
17. vesi
18. sienellä
19. seisovat selät vastakkain
20. totuus

(Lähde: Koivula, K. 1995a. Iltamme iloksi: ikinuorten virikekirja. Matku: Kirsti Koi-
vula, 56.)
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NIMILEIKKIÄ KUNNISTA JA KAUPUNGEISTA

1. Minkä kaupungin nimi on maataloustyökalu? (Hanko)
2. Minkä kunnan nimi on maataloustyökalu? (Aura)
3. Minkä kunnan nimi liittyy alaraajoihin, piste molemmista? (Varpaisjärvi, Reis-

järvi)
4. Minkä kaupungin nimi viittaa 7. käskyn rikkomiseen? (Varkaus)
5. Minkä kaupungin nimi kertoo siitä, mitä maatilalla kasvatetaan? (Karjaa)
6. Minkä kaupungin nimi on lintu? (Kotka)
7. Minkä kunnan nimessä on kaksi g:tä? (Konginkangas)
8. Minkä kunnan nimestä yksi kirjain pois jättämällä tulee keittiön huonekalu?

(Pöytyä – pöytä)
9. Minkä kunnan nimi on tunturi? (Salla)
10. Minkä kaupungin nimestä viimeinen kirjain pois jättämällä tulee nuohoojan

tunnusmerkki? (Nokia – noki)
11. Minkä kunnan nimi on haiseva? (Lemu)
12. Minkä kunnan nimi on junan kulkutie? (Kisko)
13. Minkä kunnan nimellä kutsutaan maatamme? (Suomenniemi)
14. Minkä kunnan nimen alussa on Keski-Euroopan maa? (Puolanka – Puola)
15. Mitkä Suomen kuntien nimet viittaavat makeisiin, piste molemmista? (Karkki-

la, Mellilä)
16. Minkä kunnan nimi on liikennevahinko? (Kolari)
17. Minkä kunnan nimi on sama kuin erään maakuntamme? (Lappi TL)
18. Minkä kaupungin nimestä alkukirjain pois jätettynä tulee hätähuuto? (Lapua –

apua)
19. Minkä kunnan nimi viittaa käärmeveteen? (Kyyjärvi)
20. Minkä kunnan nimi viittaa siihen, mihin tullaan, kun ollaan vaivuttu tarpeeksi

alas? (Pohja)
21. Minkä kunnan nimi kertoo mitä viimeksi päällemme heitetään? (Multia)
22. Minkä kunnan nimen alkuosassa on mainittu naapurimaamme? (Ruotsinpyhtää

– Ruotsi, Virolahti – Viro)
23. Minkä Suomen kunnan nimestä yksi kirjain pois jätettynä tulee maksamaton

laina? (Velkua – velka)
24. Minkä kunnan nimen yhtä kirjainta muuttamalla saadaan saunassa tärkeä väli-

ne? (Vihti – vihta)
25. Minkä kunnan nimi on lähisukulainen? (Eno)
26. Minkä Suomen kaupungin nimi alkaa F-kirjaimella? (Forssa)
27. Minkä kunnan nimen alkuosa viittaa ihmiselle vaaralliseen kalaan? (Hailuoto –

hai)
28. Minkä kunnan nimi on yksi pitkä vokaali? (Ii)
29. Minkä kunnan nimestä viimeinen kirjain pois jättämällä tulee kaunis lintu?

(Joutseno – joutsen)

(Kysymykset on muokattu teoksesta  Koivula, K. 1993. Tuttavaksi tulemme. Ryhmän
ohjaajan käsikirja. Forssa: Programmes Kirsti Koivula & Co, 76.)
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HOKSAATKO?

1. On joskus nenänpäässä, ei tapa – TIPPA
2. Äänimauste – KUMINA
3. Kengissä ja pankissa – KORKO
4. Kultainen väylä – KESKITIE
5. Rannekasvi – RUIS
6. Pankkityttö – LAINA
7. Pankkimies – OTTO
8. Tunturitytöt – SAANA ja SALLA
9. Ehkä -poika – KAI
10. Tällä on aina toinenkin puolensa – MITALI
11. Antti ja ruoka – ROKKA
12. Äänenvaimentaja tämäkin – TUTTI
13. Humoristin veneessä pitämä puhe – KOKKAPUHE
14. Se on paperi seinällä, ja jos olet esillä, olet sillä – TAPETTI
15. Asia-aineksia – TIKUT
16. Tulen ääressä niistä huolehtii Mikko, ja Toivollakin on sellainen – KIPINÄ
17. Pankkirakennuksia – KOPIT
18. Pelikorttityttö – HERTTA
19. Huonekalumiehiä – ASKO
20. Vakuutusmies – SAMPO
21. Pyydystyttöjä – ANSA ja RITA
22. Kuntapoikia – SIMO
23. Luottamusmies – USKO
24. Heikkonäköinen matelija – SILMÄLASIKÄÄRME
25. Voi olla puuttuva tai pelastava – RENGAS
26. Vaarin suussa ja tehtaalla – PIIPPU
27. Vihreä luku – KUUSI
28. Maaningalla ja kuninkaalla – MAHTI
29. Maa ja rulla – PUOLA
30. Kissa ja tavaraerä – KOLLI
31. Maidontuottaja ja ensiluokkainen – VALIO

(Kysymykset on muokattu teoksesta Koivula, K. 1995. Iltamme iloksi: ikinuorten
virikekirja. Matku: Kirsti Koivula, 90.)

NOKKELUUKSIA

1. Kirkko ja mauste – BASILIKA
2. Kotiin kerran vuodessa tuotava kasvava luku – KUUSI
3. Sen mittainen voi olla, sen voi syödä – SANA
4. Hevosella ja hoitajalla – HARJA
5. Monessa soittimessa, hammaslääkärin tiellä – KIELI
6. Yhdestä sisään, kolmesta ulos – PAITA
7. On hyvä olla pään päällä – KATTO
8. Lankeamiskohteita – LOVET
9. Paperista tai heinistä – PAALI
10. Iänkin tuoma – LISÄ
11. Se on päässä, se voi olla myös jäässä – JÄRKI
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12. Hidas ennustaja – ETANA
13. Tillikka – KORVAPUUSTI
14. Lyödään tiskiin – KINTAAT
15. Lihapala tai kohtalon oikku – SATTUMA
16. Mihin voi ottaa – KAALI
17. Mikä ei leikkaa – LANTTU
18. Puhdeaikaa – EHTOO
19. Meni saunaan – SATU
20. Kala tai alokas – MONNI
21. Vaatii parin – AISA ja AIRO
22. Merelläkin omansa – KURKKU
23. Joskus kurkussakin – PALA
24. ”Piip” -päiden päällä, täysikuu – TÄHKÄ
25. Kirkollinen toimitus, kuuluu kesään – KASTE
26. Lyhyt, rankka pilvien itku – KUURO

(Kysymykset on muokattu teoksesta Koivula, K. 1995a. Iltamme iloksi: ikinuorten
virikekirja. Matku: Kirsti Koivula, 101.)
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SANOJA, SANOJA VAIN

Kuka löytää ensimmäisenä sopivan sanan? Sano sana, joka…

alkaa Ö:llä? esim. öljy
jossa on kaksi N:ää peräkkäin? esim. lennokki
jossa on kaksi I:tä peräkkäin, mutta ei ala I:llä? esim. Niilo
jossa on vain kolme kirjainta ja kaksi niistä on Y:tä? esim. pyy
jossa on kaksoiskonsonanttina K? esim. takki
jossa on kaksoiskonsonanttina S? esim. kissa
jossa on kaksoiskonsonanttina T? esim. mitta
jossa on tavuna AU? esim. auto
jossa on tavuna EI? esim. eilen
jossa on kaksi Ä:tä peräkkäin, mutta ei ala Ä:llä? esim. jäätelö
jossa on L ja T peräkkäin? esim. silta
jossa on tavu RA? esim. koira
joka loppuu T-kirjaimeen? esim. sakset
joka loppuu S-kirjaimeen? esim. mies
joka loppuu tavuun NEN? esim. hyttynen
jossa on pitkä vokaali E? esim. eepos
jossa on pitkä vokaali U? esim. muumio
jossa on pitkä vokaali O? esim. kooma
jossa on pitkä vokaali Ö? esim. fööni
jossa on kaksoiskonsonanttina P? esim. keppi
jossa on kaksoiskonsonanttina M? esim. ammatti
jossa on kaksoiskonsonanttina R? esim. hyrrä
jossa on kaksoiskonsonanttina L? esim. kallio
jossa on kaksoiskonsonanttina B? esim. Barabbas
jossa on T ja K peräkkäin? esim. mutka
jossa on S ja K peräkkäin? esim. koski
jossa on S ja T peräkkäin? esim. musta
jossa on Ö ja Y peräkkäin? esim. köysi
jossa on Y ja Ö peräkkäin? esim. työ
jossa on N ja K peräkkäin? esim. vinkua
joka päättyy pitkään vokaaliin? esim. tee

(Lähde: Koivula, K. 2002b. Myötätuulta tupaan: ohjaajan kirja. Matku: Programmes
Kirsti Koivula, 41.)
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SE – sanat

Vastaus alkaa SE:llä

1. Stop-merkki tarkoittaa - seis
2. Pariton luku - seitsemän
3. Uskovien yhteisö - seurakunta
4. Raudan taivuttelija - seppä
5. Aikayksikkö - sekunti
6. Koirarotu - setteri
7. Rakennusaine - sementti
8. Hevosen sukulainen - seepra
9. Arvonimi Arabimaissa - seikki
10. Öljyä sisältävä siemen - seesami
11. Kaupunki Etelä-Pohjanmaalla - Seinäjoki
12. Verihera - seerumi
13. Laulullaan houkutteleva taruolento - seireeni
14. Ruskea väriaine (mustekalasta) - seepia
15. Taikasana: aukene - seesam
16. Näyttelijä - Irma - Seikkula
17. Saamelaisten palvontakohde - Seita
18. Keinosiementäjä - seminologi
19. Säveltäjä – kapellimestari – Leif - Segerstam
20. Jousisoitin - sello
21. Värillinen kiemurteleva paperinauha - serpentiini
22. Mies- tai naissukulainen - serkku
23. Pitävät talon pystyssä - seinät
24. Heinien kuivausteline - seiväs
25. Kukista punottu laite - seppele
26. Meneväinen onnenonkija - seikkailija
27. Ikkuna ihan avoinna - selkoselällään
28. Tapahtumien raportointi - selvitys
29. Lampaan syöttökaukalo - seimi
30. Lautasliina - servetti
31. Tapahtuman kulun kertoja - selostaja
32. Reikäinen erottelija - seula
33. Suosittu kiisseli - sekahedelmäsoppa
34. Jalallinen kaappi - senkki
35. Keskenään viihtyvä ihmisjoukko - seurue, seurapiiri
36. Paperinen maksuväline - seteli
37. Aikakauslehti - Seura, Se
38. Tasavalta Länsi-Afrikassa - Senegal
39. Opettajien valmistuslaitos - seminaari
40. Juhlava toimitus - seremonia
41. Vanhempi, esim. nimen jäljessä - seniori
42. Vangin koti - selli
43. Maan hallintoelin (Suomessa 1809 - 1918) – senaatti
44. Hameen tai housujen vetoketjulla suljettava halkio – sepalus
45. Vuosittain toistuva myyntikausi - sesonki
46. Loppukilpailu - semifinaali
47. Musiikillinen lemmentervehdys - serenadi
48. Kalevalan Ilmarinen - Seppo
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49. Siperialainen mänty - sembra
50. Hartaustilaisuus - seurat
51. Maidon ja kerman erotin - separaattori
52. Kohu-uutinen - sensaatio
53. Järjestyksenvalvoja - Seriffi
54. Sukulaismies - setä
55. Yleisurheilulaji - seitsenottelu
56. Yleisurheilulaji - seiväshyppy
57. Muodostuu nikamista ja pitää meidät pystyssä – selkäranka
58. Paperin puusta saatava raaka-aine - selluloosa
59. Turskakala - seiti
60. Pariisin halki virtaava joki - Seine
61. Kirjoitettava maksuväline - sekki
62. Näyttelijätär, jonka etu- ja sukunimi alkaa SE:llä - Seela Sella
63. Läpinäkyvä pakkausmateriaali - sellofaani
64. Keisarinleikkaus - sektio
65. Salaatti- ja keittoaines - selleri
66. Pituusmitta ja rahamme osa - sentti
67. Murskattu kiviaines - sepeli

(Kysymykset on muokattu teoksesta Koivula, K. 2002b. Myötätuulta tupaan: ohjaajan
kirja. Matku: Programmes Kirsti Koivula, 107 – 109.)



148

YHDYSSANALEIKKI

Tarkoituksena on keksiä sana, joka sopii äärimmäisten sanojen yhdyssanan osaksi.
Esim. yhdyssana – sanaleikki.

1. Auto – liikenne – ympyrä
2. Pata – lappu – liisa
3. Lämpö – hoito – muoto
4. Kansan – terveys – keskus
5. Koti – pesä – pallo
6. Matkustaja – koti – maa
7. Kissan – kello – seppä
8. Väki – joukko – hysteria
9. Kehä – kukka – tarha
10. Lento – pallo – salama
11. Presidentti – peli – kortti
12. Harha – luulo – sairas
13. Veto – voima – mies
14. Koulu – kunta – liitos
15. Villa – sukka – housut
16. Vakuutus – yhtiö – järjestys
17. Päivä – kirja – kauppa
18. Liha – soppa – kauha
19. Tuli – tikku – aski
20. Järjestys – poliisi – auto
21. Sähkö – moottori – vika
22. Kuorma – auto – koulu
23. Ruka – tunturi – pöllö
24. Koulu – laitos – puhelin
25. Juoksu – lenkki – makkara

(Lähde: Koivula, K. 1995a. Iltamme iloksi: ikinuorten virikekirja. Matku: Kirsti Koi-
vula, 105.)
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SUOMEN KANSAN ARVOITUKSIA

1. Talveksi riisuu, kesäksi pukee? Koivu, lehtipuu
2. Viisi herraa, jokainen kammariinsa eroaa? Sormet sormikkaaseen
3. Tien pituinen, porsaan suuruinen? Lankakerä
4. Toinen toistaan ajaa, kiinni ei saa milloinkaan? Aallot, laineet
5. Viisi nientä, joka niemen päässä kallio? Sormet kynsineen
6. Muori loukussa istuu, punaisia marjoja helmassa? Kiuas, uuni ja kekäleet
7. Minkä kylkiluut on päällä päin? Veneen
8. Kolmea jalkaansa tulessa paahtaa? Kolmijalkainen pata
9. Ikä kaikki kannetaan, kerta kaksi tarvitaan? Sormus
10. Käki kukkuu, maa kumajaa? Kirkonkello
11. Läpinäkyvä, lämpimän pitävä, kauas kiiluva, lyömistä ei suvaitse? Ikkuna
12. Neljä miestä yhden lakin alla? Pöytä ja jalat
13. Oveton aitta ruokaa täynnä? Muna
14. Mies pihalla, parta tuvassa? Aurinko
15. Pienempi Jumalaa, suurempi kuningasta? Surma, kuolema
16. Suurempi sukua suurta, kuninkaita korkeampi, lattialla tallataan, kuin koiraa

pahinta? Päivänpaiste
17. Kaksi häntää yhdellä hiirellä? Kenkä ja kengännauhat
18. Huone ruokaa täynnä, ei kattoa ja harvat seinät? Pelto
19. Luinen suu, lihainen parta, kuikistaksen, keikistäksen, äsken ääneen paneksen?

Kukko
20. Mies mullassa, tukka tuulessa? Nauris pellossa
21. Käy käymistään, lyö lyömistään, ovensuussa ikänsä elää, pöydänpäähän ei voi

päästä? Ovi
22. Höyhentyynyä pehmeämpi? Äidin syli
23. Halli tynnyristä haukkuu, säkenet suusta lentää? Pyssy tai pappi saarnatuolis-

sa
24. Härkä navettaan mahtuu, härjän häntä ei ollenkaan? Lusikka suuhun tai uuni-

lapio uuniin
25. Kaksi kultaista kanaa, yli orren ottelevat? Silmät
26. Hiiri rautainen, häntä liinainen? Neula ja lanka
27. Kuuluu kuin kuningas, näkyy kuin saari, joka mies varansa valmistaa? Tauti,

ukkonen, tuulispää
28. Mies elää maailman alusta maailman loppuun asti, eikä pääse koskaan viiden

viikon vanhaksi? Kuu
29. Kanasia kaksi ortta, kaikki ihan valkeita? Hampaat suussa
30. Hepo tallissa, häntä katolla? Tuli uunissa, savu katolla
31. Neljä turpaa, kymmenen miestä sisässä? Sormet rukkasissa
32. Yli pellon yltää vaan yli pään ei yllä? Silmät

(Lähde: Koivula, K. 2001. Potkua porukkaan. Ohjaajan kirja. Tampere: Programmes
Kirsti Koivula & co, 74 – 75.)

... LISÄÄ ARVOITUKSIA

1. Katoaa aamulla, ilmestyy illalla, päivällä ei koskaan nähdä? Kuu
2. Kesät keikkuu seppelissä, talvet huiskii huntu päällä? Koivu
3. Kerran seisoo, kolmesti kuolee, puulla hakataan, veteen nakataan? Pellava
4. Hullu huutaa, viisas vetää? Kirkonkello
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5. Kaksi ikkunaa, joista näkee ulos, mutta ei sisälle? Silmät
6. Mikä se on, jota Jumala ei luonut, ja kuitenkin se on joka ihmisellä? Synti
7. Avopäinen astia, lihaa ja verta täysi? Sormus
8. Edestakaisin kulkee, paikaltaan ei pääse? Ovi
9. Ei ole kylä eikä kaupunki, kaikki ihmiset sinne menevät? Hautausmaa
10. Juopi yöt, juopi päivät, eikä koskaan täyteen tule? Meri
11. Iso sika mäellä makaa, kerran vuodessa kylkeä kääntää? Pelto
12. Huojuu, huojuu, kahden puolen, eikä kaadu kuitenkaan? Kehto
13. Hakee kuin parhaiten taitaa, mielipaha kun löytää? Verkonpaikkaaja
14. Kaksi miestä kävelee ympäri, mutta toinen menee toisen edelle? Kellon viisarit
15. Mikä kantaa suurta puuta, muttei pientä luuta? Vesi
16. Elävä edelle menee, nahka jää jäljelle? Käärme
17. Hampaat on, ei syö mitään? Kampa
18. Isä irri, äiti ärri, minä itse karvapörri? Koiranpentu
19. Harakka haristelee, pitkä pyrstö pyristelee, menee muuriin munimaan, vie mu-

nan mennessään, tuo munan tullessaan? Leipälapio
20. Huutaa yöt, huutaa päivät, ei koskaan apua saa? Koski
21. Ikkunasta mahtuu, ovesta ei? Päivänpaiste
22. Kaksi tupaa ja kymmenen miestä sisällä? Kädet kintaissa
23. Kananmunan kokoinen, kirkon seinän pituinen? Lankarulla
24. Kasvaa ja kasvaa eikä koskaan pääse taivaaseen? Puu
25. Eläviä kutsuu, kuolleita itkee, tulipalon liekit kytkee? Kirkonkellot
26. Ei sillä ole hinku, mutta kuitenkin se vinkuu, kaula sillä on, mutta ilman päätä

se laulaa? Viulu
27. Jyvän syö, kaksi kantaa? Hiiri
28. Kahdesti syntyy, kerran kuolee? Lintu
29. Kananpesä kankaalla, keskellä muna mädännyt? Peruna maassa
30. Ei vajoa mereen, vaikka vajoaa maanrakoon? Öljy
31. Halli tynnyrissä haukkuu, säkenet suusta lentelee? Pappi saarnatuolissa
32. Elää maailman alusta maailman loppuun eikä koskaan viittä viikkoa täytä?

Kuu
33. Jalaton juoksee, siivetön lentää, päivässä kymmenen kylää? Juoru, sanoma
34. Mikäs on kaikkien äiti? Maa
35. Ääni kuuluu, puhujaa ei koskaan näy? Tuuli
36. Yksi tynnyri, kahdenlaista olutta? Kananmuna
37. Vedessä elävä, maalla kuoleva? Kala
38. Tupa seisoo kalliolla, sata ikkunaa? Halkopino
39. Mikäs valitsematta otetaan? Viimeinen
40. Valkoinen kuin lumi, musta kuin muste, tanssii kuin neitonen, hirnuu kuin he-

vonen? Harakka
41. Viikon päästä viikon päähän varpusia vatsan täysi? Kirkko
42. On Ruotsissa, Ranskassa, Riiassa, Räävelissä, riihenparsilla, päreorsilla, mutta

ei Suomessa? R
43. Rautaiset hampaat, puinen ruoka? Saha
44. Viisi piikkiä ja moukari? Nyrkki
45. Mikä tauti se on, joka vetää suuta suuremmaksi ja silmiä pienemmäksi? Uni
46. Syö syömistään kunnes kuolee? Tuli
47. Sirkkiloitu, sarkkiloitu selin seinään sysätty? Seinäkello
48. Sileäselkä, nelijalka? Tuoli
49. Sika ui selällänsä, kantaa kuormaa vatsallansa? Vene
50. Pieni mies metsässä, sadehattu hartioilla? Sieni
51. Pata alla, tuli päällä? Piippu
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52. Neito kaunis, punaposki, makean maun antaa? Mansikka
53. Mieletön, kieletön, kaikille totuuden sanoo? Puntari
54. Mikä on makeata makeampi? Uni
55. Lyö lyömistänsä, käy käymistänsä eikä koskaan pääse pöydän päähän? Ovi
56. Kädetön, jalaton, ovia aukaisee? Tuuli
57. Kuka vieraan ruoasta ensimmäiseksi maistaa? Kärpänen
58. Kihisten, kahisten heiniin menee? Käärme
59. Kilkkaa, kalkkaa rautaisen katon alla? Lehmänkello
60. Ketä sinä joka päivä tervehdät? Ovenripaa
61. Kesät makaa, talvet liikkuu? Reki
62. Anopin silmä tuvassa? Akkuna
63. Lauta liikkuu lammikossa, ei kuiva, ei märkäne? Kieli suussa
64. Kaikkein pienin talossa, kaikkein suurin valta? Lapsi
65. Nipsii, napsii, käydä käpsii, sakeassa viidakossa? Sakset hiukset leikattaessa
66. Viepi talot, viepi mannut, vaik on luinen lukko ovella? Suu
67. Mitä siinä myllyssä jauhetaan, jonka alinen kivi liikkuu? Leipää ym. ruokaa
68. Tyttö tuvassa tanssii, punahelma heitteleikse, tukka tuulessa tupruaa? Tuli ta-

kassa
69. Villoina viskotaan, vetenä pois menee? Lumi
70. Peli, joka itse polvella laulaa? Lapsi
71. Isä maassa mätänee, pojat vieressä kasvaa? Peruna
72. Ei niin pieniä pitoja, ettei kuokkavierahia? Kärpänen ruokapöydässä
73. Sidottu, punottu, yli vaaran työnnetty? Aita
74. Alta kuin päivä, päältä kuin sysi, edestä kuin naskali, takaa kuin sakset? Pääs-

kynen
75. Korpi kaikuu, metsä raikuu, meren ruoikot rumajaa? Ukkonen
76. Saari, saari, niemi, niemi, saaressa sata pesää, muna kussakin pesässä? Nauris-

tai kaalimaa
77. Mikä pitkä jatkamatta? Tie
78. Kuusi kultaista pärettä, hopeainen seitsemäs? Viikonpäivät
79. Kaksi nälkäistä, toinen toistaan härnää? Onkiminen
80. Valkea pelto, musta siemen, kylvää ken taitaa? Paperi, kynä, kirjoittaminen
81. Ruskea tai valkea, suu ei enää halkea? Jänis
82. Mikä lapsen kasvattavi sekä vanhan vanhentavi? Aika
83. Mies mullassa, tukka tuulessa? Nauris
84. Ei näy, ei kuulu, tietää päivät tähän asti, ei edemmä? Muisti
85. Kirppu metsään menee, ei tuhannella hevosella kotiin saada? Kipinä
86. Vähän meillä, vähän teillä, vähän kaikella kylällä? Kerskattavaa
87. Yksi kerä, seitsemän läpeä? Pää
88. Neljä panee topin-topin, viiden viuhin-viuhin? Hevonen ja sen häntä
89. On kaula, on suu, vaan ei päätä? Pullo
90. Mikä on mustaakin mustempi? Murhe
91. Kaksi laivaa merellä, iät kaiket purjehtivat, eivät toisiansa tapaa? Kuu ja au-

rinko
92. Kraatari meni katolle, kyynärpuu perässä kulki? Kissa
93. Mikä näkymätön tuli sydäntäkin polttaa? Rakkaus
94. Yksi tupa, tuhannen akkunaa? Seula
95. Itse alasti, vaatteet sisällä? Kynttilä
96. Neljä ovea, yhdestä sisään tullaan? Paita
97. Kattila kiehuu kankaalla ilman puita tervaksia? Muurahaispesä
98. Pöydän alle syödessä, jalan alle käydessä? Kengät
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99. Minkä tulo on kamala ja lähtö ihana, mutta ilman sitä on huono aikaan tulla?
Talvi

(Arvoitukset muokattu teoksesta Koivula, K. 1992. Joka leikillä lähemmä. Kerhon
ohjaajan käsikirja. Loimaa: Programmes Kirsti Koivula & co, 72 -75.)
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MISTÄ LAULUSTA LÖYTYY?

1. ORAVA? Kas kuusen latvassa…
2. LAMMAS? Tuku, tuku lampaitani…
3. ELEFANTTI? Kolme pientä elefanttia, Tänä vuonna Afrikassa… (elefantti

vanha..)
4. JÄNIS? Jänis istui maassa
5. KUKKULA? Oi maamme Suomi (ei laaksoa, ei kukkulaa..)
6. KULKURI? Kuningas kulkureiden
7. VALKOINEN? Taivas on sininen ja valkoinen
8. JOUTSEN? Halk´ illan ruskon… (käy lento joutsenen)
9. LEIVO? Miks´ leivo lennät Suomehen…
10. SORSA? Souda, souda sinisorsa
11. NEITO? Sä kasvoit neito kaunoinen
12. PILLI? Tein minä pillin pajupuusta
13. AUTO? Pikku-Matin autosta on kumi puhjennut…
14. MUUTTOLINTU? Lintu (niin kuin muuttolinnun tie…)
15. RYÖVÄRI? Heinillä härkien
16. SAUNA? Lapsoset ketterät
17. HENKÄYS? Arkihuolesi kaikki heitä (henkäys hellä…)
18. KIRKKO? Kello löi jo viisi, Körö, körö kirkkoon
19. KOTI? Tiedän paikan armahan (sepä koti kulta on…)
20. SUUTARI? Keitä te ootte… (suutari on mennyt…)
21. TUOMI? Kotimaani ompi Suomi (valkolatva tuomi…)
22. PUURO? Joulu on taas
23. PORO? Juokse porosein
24. PEIPPO? Peiponpesä (koivunoksaan korkealle teki peippo pesän)
25. TALVI? Rati riti ralla, tuli talvihalla…
26. KALLIO? Kalliolle kukkulalle…
27. ENKELI? Maan korvessa
28. LAHJA? Joulupuu on rakennettu

(Kysymykset on muokattu teoksesta Koivula, K. 1993. Tuttavaksi tulemme. Ryhmän
ohjaajan käsikirja. Forssa: Programmes Kirsti Koivula & Co, 52.)
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MIKÄ SATU

Arvaa vihjesanojen avulla

1. Kulma – puukko – kissa – verstas? Eemeli
2. Suu – kukka – eväskori – susi? Punahilkka
3. Kurpitsa – kenkä – klo 12 – prinssi? Tuhkimo
4. Talo – hakku – omena – noita? Lumikki ja seitsemän kääpiötä
5. Lautanen – tuoli – puuro – sänky? Kolme karhua ja kultakutri
6. Etelämeri – apina – hevonen – limsapuu? Peppi Pitkätossu
7. Tiili – susi – risu – olki? Kolme pientä porsasta
8. Pulla – silakka – Ulla – Pilli? Pekka Töpöhäntä
9. Mylläri – aasi – rosvo – ikkuna? Bremenin soittoniekat
10. Mökki – talonpoika – lumi – tyttö? Lumityttö (Venäläinen satu talonpojasta,

joka teki lumesta tytön. Tyttö muuttui oikeaksi lapseksi ja kevään tultua suli
pois.)

11. Nenä – sirkka – puuseppä – valhe? Pinokkio
12. Kärpänen – vyö – jättiläinen – villisika? Urhea pikku räätäli
13. Pähkinänkuori – lumpeenlehti – kovakuoriainen – myyrä? Peukaloliisa
14. Liivi – vaate – kissa – hiiri? Hiiri kissalla räätälinä
15. Aurinko – meri – myrsky – korallipalatsi? Pieni merenneito
16. Korppi – kultaraha – kuningas – aarrekammio? Peukaloinen
17. Lumituisku – tulitikku – isoäiti – yö? Pieni tulitikkutyttö
18. Huilu – rotat – kaupunki – itsekäs? Pieni pillipiipari
19. Noita – metsä – piparkakku – tyttö? Hannu ja Kerttu
20. Poika – katto – moottori – pieni? Katto Kassinen

(Lähde: Koivula, K. 2002a. Hetki leikille. Lasten ohjaajan virikekirja. Tampere: Prog-
rammes KK & co, 15.)
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Materiaalilaatikosta löytyvät kisailuvälineet. Kuvasta puuttuvat bingossa käytet-
tävät merkkausnappulat.
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       LIIKUNTA
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LIIKUNTA

Ikääntyvien liikunnalla on monia fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia vaikutuk-
sia, kuten fyysisen kunnon ja liikkumiskyvyn parantaminen, oman suoritusky-
vyn tunteminen, virkistymisen kokeminen, sopeutuminen ikääntymisen tuo-
miin muutoksiin sekä itsenäisyyden ja aloitekyvyn tukeminen.
Liikuntatuokioiden ohjaamisessa on tärkeää huomioida osallistujien keskinäi-
nen erilaisuus ja toimintakyky.
Ohjaajan täytyy olla selvillä kaikkien osallistujien terveydentilasta ollakseen
varma liikkeiden turvallisuudesta, kyetäkseen rohkaisemaan sekä osatakseen
toimia oikein yllättävissä tilanteissa.
Liikuntatuokiot kannattaa suunnitella hyvin ainakin niiltä osin, mitä välineitä
aiotaan käyttää ja kauanko aiotaan viipyä esim. käsi- tai jalkaliikkeiden paris-
sa. Uusia liikkeitä voi keksiä kesken jumppailunkin, mutta tuokiota ei kannata
venyttää liian pitkäksi, vaan jokin päätösaika on hyvä sopia jo etukäteen.
Liikuntatuokioita on hyvä olla säännöllisesti, jotta ikääntyneiden kunto ei pää-
sisi hirvittävästi laskemaan niiden välissä. Ikääntyvä ihminen menettää lyhyes-
säkin ajassa nopeasti kuntoaan.
Tuokiot on hyvä suunnitella monipuolisiksi, jotta kaikki kehon osat saavat ra-
situsta. Ikääntyvän ihmisen viikoittaiseen liikuntaohjelmaan olisi hyvä kuulua
jokin liikuntamuoto, joka tähtää lihasten ja nivelten harjoittamiseen (esim.
jumppa), jokin verenkiertoelimistöä harjoittava liikuntamuoto (esim. kävely)
sekä koordinaation ylläpitoon vaikuttavia muotoja (esim. pelit ja tanssit).
Tuokion aikana on hyvä kertoa samalla, mikä merkitys milläkin liikkeellä on
ja mihin lihakseen kunkin liikkeen kuuluisi vaikuttaa. Näin osallistujat ymmär-
tävät liikunnan merkityksen ja pystyvät halutessaan suorittamaan liikkeitä
myös omatoimisesti omassa asunnossaan.

(Teoriaosuudessa apuna käytetty teosta Karvinen, E. 1994. Iloisesti ikääntyen. Ikään-
tyvien liikunnalliset harjoitteet. Jyväskylä: Gummerus. 13 – 16.)

TUOKIOON VALMISTAUTUMINEN

1. Suunnittele mitä liikkeitä tuokioon sisältyy ja yhdistätkö tuokion loppuun esi-
merkiksi rentoutuksen.

2. Asettele jumppatila ja tuolit niin, että jokainen mahtuu suorittamaan liikkeet.
3. Liikuntatuokiossa voi olla suurempikin joukko osallistujia, kuten 8-10 henki-

löä. On kuitenkin huomioitava, että tilaa on kaikille riittävästi ja osallistujat
kuulevat ohjaajan äänen selkeästi.

4. Kerää tuokiossa tarvittavat välineet (esim. jumppakepit)jo valmiiksi johonkin
lähelle, jotta ne voi ottaa nopeasti käyttöön.

5. Liikuntatuokion ei välttämättä tarvitse olla pitkä, jopa puolen tunnin kevyt,
omin voimavaroin suoritettava jumppa voi parantaa ikääntyneen toimintaky-
kyä.
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PÄIVÄTOIMINTASUUNNITELMA ma 21.7.2008

Kuvaus ryhmästä: Palvelutalossa asuva ikääntyneiden ryhmä, iältään 69 - 92-
vuotiaita. Ryhmän koko vaihtelee asukkaiden sen hetkisen kunnon ja omien menojen
mukaan 4-11 henkilön välillä. Ryhmäläiset ovat pääosin hyväkuntoisia, osalla kuiten-
kin vaikeuksia muistin tai aistien kanssa.

Teema: Jumppa

Käytettävä aika: 50 min.

Tarvittavat välineet: Värikortit, jokaiselle osallistujalle oma tuoli, jumppaohjeet,
mahdollisesti keppijumppa -kepit, muutama pallo pallohierontaa varten

Toiminnan tavoitteet:

Mukava yhdessä olo ja virkistäytyminen
Jumppaliikkeiden soveltaminen kaikille sopivaksi, jotta jokainen halukas voisi
osallistua
Fyysisen kunnon ylläpidon tukeminen
Työntekijöiden aktiivinen osallistuminen toiminnan ohjaamiseen

Toiminnan kulku:

Aloitus: Tuokion aluksi kerromme päivän teemasta ja senkertaisen tuokion kulusta.
Tämän jälkeen käymme läpi perinteisen Mitä kuuluu -kierroksen värikortteja apuna
käyttäen.

Toteutus: Varsinainen jumppa toteutetaan työntekijän suunnitteleman ohjelman mu-
kaisesti.

Lopetus: Tuokion lopuksi annamme osallistujien nauttia vuorotellen pallohieronnasta
rauhallisen musiikin soidessa taustalla. Kerromme vielä seuraavalle kerralle suunnitel-
lusta ohjelmasta ja tiedustelemme mahdollisista toiveista tulevaa toimintaa varten.
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KEPPIJUMPPALIIKKEITÄ

Auton ratissa
- leveä ote kepistä
- kuvittele, että keppi on iso rekan ratti, jota kääntelet
- kepin päät liikkuvat ylös ja alas

Souturetki
- seiso haara-asennossa tai istu tukevasti tuolilla
- leveä ote kepistä
- vedä keppi lähelle rintaa ja työnnä ”airot” pitkälle eteen

Melonta
- leveä ote kepistä
- pyöritä kepin päitä vartalon sivuilla kuten melaa

Purjeet ylös
- leveä ote kepistä
- nosta keppi ylös suorille käsille
- avaa rinta ja hengitä
- heiluttele keppiä ylhäällä puolelta toiselle
- laske keppi välillä alas lantion eteen ja rentouta hartiat

Uintiretki
- purista keppi suorana reisien väliin
- pakarat ja reidet tiukkana
- kauho käsillä laajaa rintauintiliikettä

Kuivaus
- kuvittele, että keppi on pyyhe
- jousta jaloista ja pyyhi reidet, kyljet ja pakarat

Pystysoutu
- kapea ote kepistä
- vedä keppi lantion edestä, läheltä vartaloa leukaan asti
- ylösmennessä sisään hengitys
- alhaalla hartiat rentoina

Oikea vastaus
- keppi poikittain lantion edessä
- kurkota vuorotellen käsi suoraksi ylös

Kyynärpään veto
- seiso lantion levyisessä haara-asennossa tai istu tukevasti tuolilla
- kapea ote kepistä
- jos seisot, pidä polvet paikoillaan
- vedä kyynärpää taakse
- keskivartalo kiertää

Kepin vääntö
- purista kepistä
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- väännä keppiä vuorotellen kämmenillä
- olkapää kiertyy sisäänpäin

Jousipyssyn viritys
- purista keppi reisien väliin pystyyn
- pidä toisella kädellä kepin päästä kiinni
- vedä toinen käsi olkapäähän
- tunne keskivartalon tiukennus

Kepin avaus
- keppi pystyssä lattialla
- seiso lantion levyisessä haara-asennossa tai istu tukevasti tuolilla
- kepin avaus vartalon sivuille, kädet auki
- keskellä kepistä kiinni molemmilla käsillä ja jousto reisistä alas

Hyvää huomenta
- keppi poikittain selän taakse
- keppi kyynärtaipeeseen
- jalat hieman koukussa
- katse eteen
- selkä tiukkana kallistus eteen

Sauvasiivet
- keppi poikittain selän takana
- hartioita hieman leveämpi ote kepistä
- pidä keskivartalo tiukkana
- nosta sauvoja irti selästä

Selän kurmuutus
- seiso tai istu tukevasti ja vedä napa kohti selkärankaa
- keppi poikittain selän takana
- vedä keppi selkää pitkin ylöspäin
- laske alhaalla hartiat rennoiksi

Selän pyöristys
- seiso lantionlevyisessä haara-asennossa tai istu tukevasti tuolilla
- pidä kantapäät maassa
- keppi poikittain molempien jalkojen alla polvitaipeiden kohdalla
- pyöristä selkä ja vedä leuka rintaan

Potkut
- istu tukevasti tuolilla
- potkaise toinen jalka kantapää edellä eteen
- vie keppi nousevan jalan sivulle
- potki vuorotellen ja keppiä rytmillisesti kiertäen

Punnerrus
- seiso haara-asennossa tai istu tukevasti tuolilla
- jännitä vatsa tiukaksi
- keppi olkapäiden päällä ja kyynärpäät eteen
- työnnä keppi ylös suorille käsille ja laske taas alas olkapäiden eteen
- työnnä pää käsien väliin
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Kyynärpäät yhteen
- myötäote kepistä olkapäiden päällä (pään etupuolella)
- nosta kyynärpäät ylös
- avaa kyynärpäät auki sivuille ja vie ne taas takaisin keskelle yhteen’

Utelias liike
- vedä napa kohti selkärankaa
- pidä keppi olkapäiden päällä ja kyynärpäät edessä
- työnnä leukaa eteen kepin yli ja tunne jännitys niskarusetissa
- vedä leuka sisään ja tunne venytys kallonpohjassa

Yhden käden punnerrus
- seiso haara-asennossa tai istu tukevasti tuolilla
- keppi toiseen käteen ja olkapäälle
- työnnä keppi ylös suoralle kädelle
- nosta kyljestä asti
- tue toinen käsi vyötärölle

Olkapään kierto
- istu tukevasti tuolilla
- ote kepin keskeltä toisella kädellä
- kierrä olkapää sisään ja kepin toinen pää ylös, toinen alas
- avaa keppi takaviistoon ja ryhdistä rintalihakset
- vaihda toinen käsi

Keppinyrkkeily
- istu tukevasti tuolilla
- ote kepin keskeltä toisella kädellä
- käänny tuolilla hiukan sivuttain niin, että käden vastakkainen kylki on

edempänä
- keppi pystyyn vartalon eteen
- ota askel vastakkaisella jalalla eteen
- lyö keppi eteen suoralle kädelle, kuten nyrkkeilisit
- vie keppi-isku loppuun asti, niin että vartalo kiertää mukaan
- vedä keppi takaisin lähelle vartaloa
- vaihda toinen käsi ja käännä toinen kylki eteen

Kepin heilautus
- istu tukevasti tuolilla
- ote kepin keskeltä toisella kädellä
- heilauta keppi vartalon sivulla ylhäältä alas ja takaviistoon
- vaihda keppi toiseen käteen ja tee sama toiselle puolelle

Kepin avaus
- istu tukevasti tuolilla
- ote kepin keskeltä toisella kädellä
- vie keppi pystyssä vartalon taakse ja avaa rinta
- vaihda keppi toiseen käteen ja tee sama toiselle puolelle

Puunhakkaaja
- istu tukevasti tuolilla tai seiso haara-asennossa
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- keppi pystyssä ja ota kepin keskeltä ote
- vie keppi ylös suorille käsille, pää käsien väliin
- jos seisot, nouse varpaille asti, laskeudu kyykkyyn kantapohjat maassa

ja vie keppi jalkojen väliin
- jos istut, laske keppi jalkojesi väliin niin kauas kuin saat

Ranskalainen punnerrus
- istu tukevasti tuolilla
- keppi pystyyn pään taakse
- kyynärpäät lähellä päätä
- ojenna keppi pään takana suorille käsille

(Ohjeet on muokattu teoksesta Arvonen, S. 2006. Keppijumpasta kuntoa ja ryhtiä.
Harjoitusohjeet kotiin, taukojumppaan ja urheiluun! 1. p. Saarijärvi: WSOY. 67 – 98.)
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TUOLIJUMPPALIIKKEITÄ

Kaikkien liikkeitä tehtäessä, on hyvä istua tukevasti tuolilla, jalat lattiaa vasten. Mikäli
jokin liikkeistä tuntuu vähässäkään määrin kivuliaalta, voi sen jättää tekemättä tai suo-
rittaa hiukan kevyemmin, omien voimien mukaisesti.

Jalkaliikkeitä
1. Marssiminen paikoillaan ensin ilman käsiä
2. Marssiminen paikoillaan, kädet voimakkaasti mukana heiluen
3. Marssi valssiaskelin puolelta toiselle
4. Molempien jalkojen nosto koukussa yhtä aikaa niin ylös kuin saa
5. Molempien jalkojen nosto suorana niin ylös kuin saa, jalkoja voi pitää ylhäällä

hetken aikaa, ja sitten laskea varovasti alas
6. Koukussa olevien jalkojen nostaminen vuoronperään rinnakkain ja auki, jalat

tekevät ilmaan liikkeen aikana kaarikuvion.
7. Nilkkojen ojentelu ja koukistus
8. Jalkaterien pyörittely ensin oikealta kautta ja sitten vasemmalta
9. Varpaiden kipristys, pidetään hetki ja sitten rentoutus
10. Varpaiden liikuttaminen kipristellen lattialla eteenpäin, niin yrittäisi rytätä

mattoa niiden alle.

Käsi-/ylävartaloliikkeitä
1. Hartioiden nosto ylös ja alas
2. Hartioiden pyöritys etukautta ja takakautta
3. Hartioiden pyöritys etukautta ja takakautta kämmenet hartioiden päällä
4. Kylkivenytys kevyesti nitkutellen ensin vasemmalle ja sitten oikealle
5. Hauiskääntö molemmilla käsillä yhtä aikaa, liike tehdään hitaasti, käsiä jännit-

täen (aivan kuin käsissä olisi raskaat painot)
6. Ojennetaan kädet vaakatasossa vartalon eteen. Tästä pyöräytetään vuorotellen

kädet yläkautta vartalon taakse suoraksi ja heti takaisin, vartalo kääntyy muka-
na.

7. Vartalon pyörittäminen puolelta toiselle
8. Ranteiden pyöritys
9. Kämmenten puristaminen nyrkkiin ja rennoksi
10. Nostetaan käsi sivulle vaakasuoraan ja koukistetaan 90 asteen kulmaan. Tästä

annetaan nyrkin pudota hartiatasolle eteenpäin ja nostetaan se sitten taas ylös.
Liikettä toistetaan useampia kertoja.

Sovellutusehdotuksia:
- Pelatkaa ringissä istuvien osallistujien kanssa jalkapalloa isolla jumppapallolla. Se
on hauskaa ja laittaa jalat liikkeelle.
- Ottakaa tuolijumppavälineeksi jumppakuminauhat. Se tuo vaihtelua jumppaan.
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MIELIKUVITUSMATKA JUMPATEN

Tuolijumppa

marssitaan (polven nostoja)
- tahtia muutellen, nopeasti, kävellään lumihangessa…
poljetaan ompelukonetta
- varpaat ylös, kantapäät ylös
potkitaan palloa
- jalka ojentuu vuorotellen
keinutaan valssia
- paino siirtyy puolelta toiselle
hiihdetään
- kädet vuorotahtia eteen – taakse, lasketaan alamäkeä tasatahtia
kaulitaan taikinaa
- kädet ojentuu – veto ja koukistus
pestään ikkunoita tai pyyhitään pölyjä
- oikea käsi nousee ylös – ja vasen
pudistellaan mattoja
soudetaan venettä
- kädet kurkottaa eteen, veto ja koukistus, kyynärpäät taakse
jauhetaan kahvia kahvimyllyllä
solmitaan huivi päähän – niskan takaa kiinni
solmitaan esiliinan nauhat kiinni
solmitaan kengännauhat kiinni

(Lähde: Koivula, K. 2002b. Myötätuulta tupaan: ohjaajan kirja. Matku: Programmes
Kirsti Koivula, 51.)
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VENYTTELYT TUOLILLA ISTUEN

Jalkavenytyksiä

1. Asetetaan kantapää lattiaa vasten ja nojataan ylävartalolla eteen. Venytys tun-
tuu pohkeessa ja takareidessä.

2. Ojennetaan nilkka taaksepäin tuolin alle niin, että saadaan venytysliike tuntu-
maan nilkan etuosassa.

3. Nostetaan molemmat jalat vuorotellen toisen jalan yli syliin ja ikäänkuin hala-
taan niitä. Venytys tuntuu reidessä ja pakarassa.

4. Otetaan eteen jakkara ja nostetaan toinen jalka suorana sen päälle. Kurotetaan
vastakkaisella kädellä kohti varpaita ja tartutaan niihin, mikäli mahdollista.
Venytys tuntuu takareidessä.

Käsi-/ylävartalovenytyksiä

1. Venytetään niskat laskemalla pää ensin oikealle ja sitten vasemmalle puolelle.
Päätä voi kääntää välillä myös etuviistoon, jolloin venytyksen saa tuntumaan
enemmän niskan takaosassa. Käsiä voi käyttää apuna tehostamaan venytystä.

2. Nostetaan oikea käsi hartiasuuntaisesti vartalon eteen ja painetaan vasemmalla
kädellä sitä kiinni vartaloon. Sama toiselle puolelle. Venytys tuntuu käsivarren
ulkosivulla.

3. Nostetaan oikea käsi koukussa niskan taakse ja painetaan toisella kädellä alas-
päin. Sama toiselle puolelle. Venytys tuntuu käsivarren sisäsivulla.

4. Ojennetaan oikea käsi vasemmalle puolelle pään yli ja pidetään siinä hetki.
Sama toiselle puolelle. Venytys tuntuu molemmissa kyljissä.

5. Ojennetaan oikea käsi vaakatasoon vartalon eteen. Tartutaan sormista kiinni ja
vedetään ne kohti lattiaa. Sama toiselle kädelle. Venytys tuntuu käsivarren
etupuolella. Samoin venytetään käsivarren toinen puoli, mutta vedetäänkin
sormet kohti kattoa.

Sovellutusehdotuksia:
- Laittakaa venyttelyn taustalle soimaan rauhallista musiikkia. Se rentouttaa mieltä ja
näin myös lihaksia.
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VENYTELLEN VIRKEEKS

Alota uamus lempeesti venyttäen. Nämä liikkeet antaa mukavan lähön päevän
hommiin. Ropan kunto kohenoo ja miell piristyy. Tie ja naati!

1. Ropan ojentelu
Vie käet etukaatta ylös, ojenna selekä ja venytä naatiskellen sormenpäehen asti. Tuo
käet sivukaatta alas. Toesta muutamia kertoja hittaasti ja raahallisesti.

2. Yläropan kierto
Nosta käet suorina etteen, kierrä ne raahallisesti vuokatasossa oekeelle niin kaavvas
ku ne heleposti männöö, palloo sammoo tietä takasin. Tie samallaen hijas kierto va-
sempaanni suuntaan. Seuroo samalla sormia. Voet toestoo liikettä kutakuinnii neljä
kertoo kumpannii suuntaan.

3. Käsivarsien pyörittely
Seeso jalat tanakasti harallaan ja taevutteina 45 – asteen kulumaan jalakoterät ulospä-
en. Taevuta myös polovet keppeesti jalakoterriin suuntaan. Pyörittele käsiä käsvarret
suorina ylös ja takasin.
(sovellus: liike voidaan tehdä myös istuen)

4. Niskan vappaatus
Seeso perusasennossa ja nosta käet sivulle lattian suuntaan. Kiännä leuka olakapeän
suuntaan, kahesti kummallekii puolelle. Pyörittele peätä neljään suuntaan – rintaan,
sivulle, taakse, toeselle. Ku taevutat piätäs taaksepäen, kohota leuka ilimaan. Tie pyö-
rittelyliikkeetä sekä myötä – että vastapäevään.
(sovellus: liike voidaan tehdä myös istuen)

5. Lantion pyörittely
Seeso pienessä huara-asennossa ja kookista vähäsen polovia. Laeta käet lanteille, sor-
met etteenpäen. Pyörittele lantioeta hittaasti kumpannii suuntaan. Tie mielesmukkaan
suuria ja pieniä ympyröetä. Tie niin kaavvan ku hyvältä tuntuu. Jos tykkeet, voet soet-
too rytmikästä mussiikkia ja tehä sen tahissa. Ja mikäpä estää vaekka  tanssiks pistäs-
tä!
(sovellus: liike voidaan suorittaa myös hiukan muutettuna, istuen ja  pyöritellen ylä-
kroppaa puolelta toiselle )

6. Kissamaenen venyttely
Asetu konttaasasentoon. Anna selän taepua notkolle, ku hengität sissään ja köyristyä,
ku hengität ulos. Yritä alottoo liike aina lantioesta siten, että se etenöö pitkin selekä-
rankoo ja vasta viimeseks seoroo piä. Voet kuvitella olevas kissa! Liike notkistaa ja
vahvistaa selekärankoo ja tekköö vyötärön kappeemmaks. Tie liike joka uamu.
(sovellus: liike voidaan tehdä myös istuen ja selkää pyöristäen)

Vappaasti savoks kiäntäny Kyllikki Lax

(Ohje on muokattu teoksesta Koivula, K. 1999a. Kimmokkeita kevättalveen. Ohjaajan
kirja. Tampere: Programmes Kirsti Koivula & co, 35.)
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                 RENTOUTUS
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RENTOUTUMINEN

Rentoutuminen on levollisuutta, hiljentymistä ja henkistä tasapainoa.
Rentoutus mm. rauhoittaa mieltä ja kehoa, lisää stressinhallintaa, auttaa on-
gelmanratkaisussa ja lisää luovuutta sekä auttaa keräämään voimia ja saamaan
riittävästi lepoa.
Tärkeimpiä edellytyksiä rentoutumiselle on mukava asento ja olotila, joko
maaten tai istuen, huoneen lämpötila, ei liian kylmä eikä kuuma sekä rauhalli-
nen, mieltä rauhoittava musiikki.
Omasta itsestä lähtevä edellytys rentoutumiselle on oma myönteinen asennoi-
tuminen ja motivoituminen.
Jokaiselle on oma tapansa rentoutua. Hyviä keinoja ovat musiikin kuuntelu,
mieluisten asioiden muistelu tai erilaiset rentoutuskasetit.
Myös kevyt hieronta, esim. pallolla tai kämmenillä, erilaisia otteita ja liikkeitä
vaihdellen, voi olla tehokas rentoutumiskeino. Tämä kannattaa tehdä kuitenkin
rentoutujaa ja hänen kehoaan kuunnellen. Hieronnan ja kosketuksen on tarkoi-
tus tuntua hyvältä, ei satuttaa.
Erityisesti ikääntyville ihmisille rentoutuminen voi antaa mahdollisuuden itse-
tutkiskeluun sekä menneisyyden ja koettujen asioiden muisteluun. Tämä voi
mahdollistaa heitä ymmärtämään esimerkiksi oman ikääntymisensä tuomat
muutokset.

(Teoriaosuudessa apuna käytetty seuraavia lähteitä:
Valkama, H. 2008. Rentoutuminen – avain jaksamiseen. Viitattu 19.9.2008.
http://www.rentoutus.fi/.
Melin, J. Rentoutus. Nyyti ry – opiskelijoiden tukikeskus. Viitattu 19.9.2008.
http://www.nyyti.fi/linkit_ja_artikkelit/artikkelit/rentoutuminen.htm.)

TUOKIOON VALMISTAUTUMINEN

1. Rentoutustuokion voi suunnitella isommallekin ryhmälle, kuten esim. 8-10
osallistujalle. Tärkeää on kuitenkin, että kaikki kuulevat riittävän hyvin ja tu-
levat huomioiduiksi. Tämän mahdollistamiseksi, voi tuolit asetella jo valmiiksi
sellaiseen järjestykseen (esim. piiriin), mistä kaikki näkevät ja kuulevat hyvin.

2. Mikäli tuokioon on suunniteltu myös hierontaa, olisi ohjaajia hyvä olla useam-
pia, jotta jokainen osallistuja ehtii olla hierottavana riittävän pitkään eikä mui-
den kuitenkaan tarvitse odotella omaa vuoroaan kovin kauaa.

3. Tilasta, jossa tuokio pidetään, on hyvä poistaa kaikki häiriötekijät sekä säätää
lämpötila mahdollisuuksien mukaan sopivaksi. Tunnelmaa voi luoda hä-
myisämmäksi sulkemalla verhot ja sytyttämällä kynttilöitä. Rauhallinen mu-
siikki antaa loppusilauksen rentouttavalle tunnelmalle.

4. Rentoutustuokion ei tarvitse kestää kauan, vain 15 - 20 minuuttiakin saa olon
rentoutuneeksi ja mielen virkeämmäksi.

5. Toimi rauhallisesti! Lue rentoutustekstit hitaasti, tauottaen, jotta rentoutujat
ehtivät ajatella sanomaasi. Kansiossa olevien rentoutustekstien sanamuotoja
voi muuttaa omaan suuhun sopiviksi, jotta itse lukuelämyksestä tulisi mahdol-
lisimman mukava. Hieronta on myös hyvä suorittaa rentouttavan rauhallisin
liikkein.

http://www.rentoutus.fi/.
http://www.nyyti.fi/linkit_ja_artikkelit/artikkelit/rentoutuminen.htm.)
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PÄIVÄTOIMINTASUUNNITELMA pe 22.8.2008

Kuvaus ryhmästä: Palvelutalossa asuva ikääntyneiden ryhmä, iältään 69 - 92-
vuotiaita. Ryhmän koko vaihtelee asukkaiden sen hetkisen kunnon ja omien menojen
mukaan 4-11 henkilön välillä. Ryhmäläiset ovat pääosin hyväkuntoisia, osalla kuiten-
kin vaikeuksia muistin tai aistien kanssa.

Teema: Rentoutus

Käytettävä aika: 40 min.

Tarvittavat välineet: oma tyyny, kynttilöitä, taustamusiikki -cd, savolaisrentoutus-
teksti, jumppa- ja venyttelyohjeet, lopetusmusiikkikappale

Toiminnan tavoitteet:

Mukava yhdessä olo
Rentoutuminen ja mielen virkistys
Rauhallisen tunnelman luominen
Kiittäminen osallistumisesta musiikkikappaleen myötä
Työntekijöiden aktiivinen osallistuminen toiminnan ohjaamiseen

Toiminnan kulku:

Aloitus: Ennen tuokiota siistimme salin pöydän ja asettelemme sille kynttilöitä, sam-
muttelemme valot ja suljemme säleverhot sopivan hämyisän tunnelman luomiseksi.
Ohjaamme osallistujat istumaan omille paikoilleen pöytään rauhallisen musiikin soi-
dessa taustalla.

Toteutus: Kun kaikki ovat päässeet paikoilleen mukavasti istumaan, aloitamme tuo-
kion lukemalla hiukan hupaisan rentoutustekstin Savon kielellä, jonka aikana osallis-
tujat pääsevät virittäytymään sopivan rentoon tunnelmaan. Kun lihakset ovat sopivan
rentoutuneet, jumppailemme kevyesti hartia- ja niskalihaksia sekä venyttelemme (oh-
jeet liitteenä). Venytysten jälkeen annamme osallistujien nauttia kevyestä päähieron-
nasta, joka tapahtuu taputtelemalla ja kevyin pyöritysliikkein.

Lopetus: Lopetukseksi ja omalta osaltani kiitoksena kaikille osallistujille kesän tuo-
kioihin soitamme musiikkikappaleen ”Muuttolinnut”, joka on Johanna Kurkelan le-
vyltä ”Marmoritaivas”.
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Liite.

SAVOLAINEN RENTOUTUS

Anna vua männä - savon kielen lempeessä hoevassa

Näin se tarina männöö

Tervetulloo vua rentootuksen mukavaa mualimaa. Kaekki tapahtuukii lupsakkaalla
savokielellä. Turvallisesti ja mukavalla tavalla. Sulle sattuvalla, sulle sopivalla. Otaha
alakuu oekee hyvä asento. Voet istuva eli muata, mite vua. Hönkäsehä pitkänpuoleine
uloshenkääs ja vetäse tuas ilimoo sissää, pitkää ja raahallisesti. Voit antoo henkitykses
tassaantuva ja voisitha tuota laittoo jo silimässii kiinni. Tuolla lailla justiisa. Alattii
tuntee miten mukavan mellevä olo alakaa ikkänku laskeutua piästä varpaisii. Kaekki
männöö tavallas, omassa tahissas, omilla voemillas. Anna vua männä, anna männä.
Oma sissäinen viisaas alakaa johattoo vielähii mukavampaa olotillaa, vielähi muka-
vampaa. Tuo sammaine veitikka huolehtii siusta koko aijjan, valavoin ja vartijoijen.
Anna vua männä, anna männä. Jos tarvihet välillä virkistyvä, tuo samane vartijas he-
rättellöö tarpeen vuaties. Ei hättee, ei hättee.

Avvooppas nyt mielenmaesemas ja huomootti olevas rautatieasemalla. Eissäs on juna
ja junassa lukkoo ”rentootusmatkalaeset”. Kahoppa nut opastetaaluun ja siinä lukkoo
”jostakii jonnekkii”. Nii justiisa, oot lähössä jostakii jonnekkii. Lähtöasemas on josta-
kii ja miäräasemas on jonnekkii. Nouseha junnaa ja otaha vaanun paras paekka. Just
se, se justiisa. Se onnii kaikista paikoista mukavin ja sulle sopivin. Kokkeileha parasta
asentoo ja alaha naattia. Naatit istuime lempeestä ja mukavasta vaekutuksesta. Out ku
taevaallisessa hoetavassa sylissä. Ikkäänku jonnii suojeluksessa. Selekäs alakaa pai-
noo selekänoijjaa ja persuus istuimee. Raakasoo, raakasoo. Kiännyhä vielä kahtomaa
ikkunast ja huomootki junnailijan seisova seisakkeella. Hää hymmyilöö ja iskoo sili-
mee. Hää kuiskoo hyvvee matkoo. Nii justiisa, hyvvee matkoo. Alatkii tuntee mite
matkasta tulloo täävelline, justiisa täävelline. Olos alakaa tuntuva vieläkii mukavam-
malta. Anna vua männä, anna männä.

Junnailija alakaa valamistella matkalle lähtöö. Kuuleha vihellykset yks, kaksi, kolo-
me, raakasoo, raakasoo, neljä ja viis. Juna alakaa matkata jostakii jonnekkii. Huomoot
maesemmin pikkuhiljoo vaehtuva ja junan vaahti alakaa pikkuhilijoo noppeutua.
Vaahti vieppii sinut vieläkii mukavampaa olloo. Anna vua männä, anna männä. Tässä
junassa onnii viis vaeehetta ja jokkaine vaehe viep aena vua täävellisempää olotillaa.
Aina vuaa täävellisempää. Yks, kaks, kolome, vieläkii täävelllisempää, neljä ja viis.
Out nyt nii mukavassa olotilassa ku sulle on täällä kertoo mahollista. Sulle sopivassa,
sulle sopivassa. Naati vua, naati vua. Tässä täävellisyyven tilassa voet aakasta alita-
juntas korvat kuulemaa mitä tuo viisas junnailija alakaa kertoo. Alaha kuunnella kau-
neuven näkemisestä:

On nähtävä kuapuyökköne ja kuismankukkain kaaneus. On huomattava havununnan
silimät ja perhonsiipiin kartat ja kuarnassa kiäpiökirjooja, sen reitit ja seitit, tuomen-
kehreejiin ja kulleroijen kuvut. Kuka kauneuvon näkköö ei jaksa olla juluma. Kuka
kauneuvon näkköö ei jaksa olla juluma. On kahottava elämä syvämmee. On kahottava
läheltä. On kahottava elämä syvämmee. On kahottava tulevii. On kahottava kuarnassa
kiipiäkirjoojii ja huomattava sen reitit ja seitit tuomenkehreejän ja kulleroijen kuvut.
Ilo se pittää olla, jokkaisen uuven uamun. Valon miärästä ja väristä riippumatta. Pili-
vine tahi aarinkoine, sinihämäräine tai epätoevonharmoo. Mikä tahhaa, mikä tahhaa.
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Uatteleppas uutta päevee, mahollisuuksia täännä. Voipha se olla justiisa tää päevä,
jota et ikkää unoha. Päevä jonka jäläkee kaikki onni toesella laella. Sillo onnii kasva-
nu isoks ku uskaltaa kahtoo mualimoo iha omilla silimillää. Sillonnii ku epäröinti ala-
kaa tulla tuppaas. Alaha sillo kysellä iteltäs mite paljo rohkeutta uskallat tännää jättee
käättämättä. Kuitennii suattaa olla hyvinnii pienestä kiinni. Voit murtoo kuores rikki
ja sukeltoo suoraa elämää. Uskaltain ja tahtoin, sinähä sen valihet. Anna männä, anna
männä. Yhe tunturi ku suavutat, huomoottii sen takana oleva jo uuve kukkulan. Kaa-
niin maesema jälkee suattaa aaveta vielähi ihanapi näköala. Ihmisennii parraat asiat
suattaavat olla eessäpäin. Noeille näköalapaekoille on vua usseesti kulettava syviin
rotkoin ja rämmeikköitten kaatta. Suottaa joskus tuntava että oot kolokutellunna ovia
joita ei oo ees olemassakaa. Tännää suattaaki olla ikkunas niin täännä valloo, ettei
seinijä ies huomoo. Ei pie hättäillä, ei hättäilä. Kaekella on aekasa, kaekella aekasa.

Pikkuhiljoo alakaa mielees kantautuva junan vihellys, junnailija antaa jo merkkiä, että
aletaa olla perillä. Tullaa jonnekkii. Matkoo on vielä jälellä. Jälellä oleva matka onnii
virkistysmatkoo. Virkistysmatkoo. Sitä onnii viijen numeron verran, viijestä yhtee.
Kuuletkii jo selevemmin vihellyksen ja alakaa viimeset metrit. Jokkaine numero ala-
kaa virkistee enemmä ja enemmä. Nollalla out miäränpiässä ja aakaset silimäs. Kuun-
teleha virkistysnumeroita, viis, neljä, vaahti alakaa jo olla melko hilijasta, kolome, olo
alkaa tuntua vielähi virkeemmältä, kaks, vieläki virkeemmältä, yksi, kaakki raakeus
on jiäny matkalla ja olos onnii tääsin virkistynyt mukavasta matkasta. Tunnet junan
pysähtyneen ja silimiisi sattuu opastetaalu jossa lukkoo ”jonnekkii”. Out perillä, nolla
ja aakaset molemmat silimäs. Kuunteleppas vielä siinä venytellessäs miten junnailija
toivottellee sulle oekein hyvvee päivänjatkoo.

Minäkin toivotan sinulle hyvää ja antoisaa rentoutusmatkaa tälle päivälle.

(Lähde: Hallama, S. Savolainen rentoutus. Espoo. Viitattu 21.9.2008.
http://www.hypnologia.com/fin/hypno/2004/1/savolainen.html.)

http://www.hypnologia.com/fin/hypno/2004/1/savolainen.html.)
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Liite.

RENTOUTUSJUMPPA

HARTIOIDEN PYÖRITTELY MOLEMPIIN SUUNTIIN

- Ilman käsiä

- Kädet olkapäillä

PÄÄN PYÖRITTELY PUOLELTA TOISELLE

VARTALON PYÖRITTELY PUOLELTA TOISELLE

RANTEIDEN PYÖRITTELY

RANTEIDEN KÄÄNTELY SORMET YLÖS JA ALASPÄIN

VENYTTELY

NISKAN VENYTYS

- vasemmalle ja vasemmalle viistoon

- oikealle ja oikealle viistoon

KYLKIVENYTYS

- vasemmalle

- oikealle

RANTEIDEN VENYTYS
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MIELIKUVAMATKA

Lepäät nyt rauhallisesti ja hengittäessäsi muutaman kerran syvempään voit tuntea il-
man virtaavan hengitysteissäsi. Kuulet minun ääneni ja tämän musiikin ja voit antaa
itsesi rentoutua juuri niin syvästi kuin haluat ja se on mahdollista. Anna kehosi hakea
itsellesi mukava asento. Voit antaa silmien sulkeutua nyt tai hetken päästä. Samalla
kun nyt lepäät mukavasti, voit antaa kehosi ja mielesi rentoutua. Ennalta on mahdo-
tonta sanoa rentoutuuko keho vai mieli ensin. Järjestyksellä ei ole mitään merkitystä
sillä toisen rentoutuessa rentoutuu toinenkin.
Sisään hengityksellä voit hengittää rauhaa, tyyneyttä, rentoutuneisuutta. Uloshengi-
tyksellä antaa olon rauhoittua alitajuisesti, ikään kuin automaattisesti rauhallisemmak-
si ja levollisemmaksi. Voit kuulla, miten rauhallinen, tasaantunut hengitys on merkki-
nä rentoutumisen alkamisesta ja miten jokainen hengitys vain syventää rentoutumista.
Voit mielessäsi nähdä miltä kehosi näyttää nyt rentoutuessasi. Voit tuntea, että on vain
ihmeen hyvä olla.
Rentoutuneisuus voi tuntua lämmön tunteena, painavuutena, keveytenä, väreilyn tun-
teena. Voit tuntea jotain näistä tuntemuksista tai jotain muuta. Tunnet mitä tunnetkin,
se on oikein juuri sinun rentoutumisesi kannalta. Oma tuntemuksesi vain lisää rentou-
tuneisuutta.
Vähitellen saat huomata, miten päälaen alue rauhoittuu ja samalla rentoutuu. Rauhalli-
suuden, rentoutuneisuuden tunne leviää otsan, kasvojen, silmien alueelle. Silmäluomet
saattavat tuntua painavilta tai muuten vain rauhoittuneilta. Kaulan ja niskan seutu rau-
hoittuu. Samoin kädet, olkavarret, käsivarret ja sormet. Hyvä olo leviää ylävartalon ja
rintakehän alueelle. Sydän lyö rytmikkäästi tasaisesti.
Rentoutunut olo leviää vatsan alueelle. Rentoutuneisuus leviää selän alueelle, paka-
roihin.
Hyvä ja levollinen tunne laskeutuu reisiin, polviin, pohkeisiin, nilkkoihin ja varpaisiin
asti.
Saatat mielikuvissasi nähdä oman rentoutuneen olemuksesi ja kuulla, miten hengityk-
sesi on tasaista ja rauhallista, ja tuntea, miten ilmavirta kulkee hengityselimissä.
Siirryt nyt mielikuvissasi johonkin miellyttävään paikkaan, metsään, pellolle. Näet
edessäsi polun, jota päätät kulkea. Polku johtaa kukkulalle, josta näkyy ranta. Kuulet
tuulen suhinan ja näet lukuisten lokkien lentävän pellon yläpuolella. Tunnet halua
oppia lentämään kuin lokki. Ja tiedät, että se on nyt mahdollista. Ennen kuin kokeilet
lentoon lähtöä, ajattele jotain pulmaasi. Ota pulma selkääsi ikään kuin selkärepuksi.
Ota sitten askeleita: Yksi, kaksi, kolme… ja nouse ilmaan. Tunne millaista on kohota
ilmaan reppu selässä. Käänny ilmassa ja anna painavan repun pudota. Näe miten se
putoaa kohti merta. Tunne ero, kun päästit ongelmasi menemään. Voit nyt aivan ke-
vyesti liidellä ilmassa. Ei tarvitse ponnistaa.
Tästä lähtien voit aina kiireisinä, vaikeina hetkinä muistella lentämistä ilman taakkaa.
Ojennat vain hartiasi ja annat taakkojen pudota.
Aloitat palaamisesi tietoisuuteen. Kehotietoisuutesi palaa vähitellen. Voit muutaman
kerran hengittää reippaammin. Tunnet, miten energia virtaa lävitsesi. Olosi on upea.
rentoutumisesi jälkeen saavutat täyden tarkkaavaisuuden helposti. Liikuttele raajojasi.
Palaat takaisin täyteen tietoisuuden tilaan. Silmät avautuvat. Hymyilet.

(Rentoutus on muokattu kootuista luentomateriaaleista Lundahl, R. 2005b. Taidekas-
vatus ja luova ilmaisu. Draamaharjoituksia ja leikkejä. Jyväskylä.)
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MAALAISMAISEMASSA

Istuudu (tai käy makuulle) ja tee olosi hyvin, hyvin mukavaksi. Sulje silmäsi ja vedä
syvään henkeä. Anna ruumiisi ja mielesi rentoutua täydellisesti. Hengitä jälleen sisään
ja tunne ulos hengittäessäsi rentoutuvasi yhä enemmän. Anna ruumiisi lakata toimi-
masta korvia lukuun ottamatta. Hengitä yhä syvään ja tunnet olevasi täysin rentoutu-
nut, aivan kuin olisit pehmeä, höyhenen kevyt taivaalla leijuva pilvi. Kaikki tuntuu
hyvin miellyttävältä, levolliselta ja rauhalliselta. Käytä hetki tullaksesi mielessäsi ai-
van tyyneksi.

Ala nyt luoda sielusi silmin maalaismaisemaa. Näe edessäsi kirkkaanpunainen lato.
Näe itsesi, kuin olisit elokuvassa, kävelevän kohti latoa. Tutki koko rakennusta lähes-
tyessäsi sitä. Onko lato suuri vai pieni? Kiinnitä huomiosi seiniin, ovatko ne tiiltä vai
puuta, sileät vai karheat? Katso punaisten seinien yli katolle. Onko se tasainen vai
harjakatto? Kävele lähelle latoa. Tultuasi ovelle avaa se ja mene sisään. Mitä siellä
on? Onko ladossa heinäparvea? Mistä lattia on tehty? Onko lattialla heinää? Hengitä
syvään sisään ja kiinnitä huomiosi ladon tuoksuun.

Katso vielä kerran ympärillesi – sitten astuessasi ulos ovesta huomaat vaaleanpunaisia
kukkia kasvavan ladon lähellä. Mene kukkien luo ja tutki niitä. Ovatko kaikki samaa
väriä, ovatko ne erikokoisia? Vedä syvään henkeä ja tunne kukkien miellyttävä tuok-
su. Tunne terälehtien pehmeys. Nauti vielä hetki näistä ihastuttavista kukista. Kävele
eteenpäin ja huomaa, miten vihreää ruoho on ympärilläsi. Riisu kenkäsi ja kävele ruo-
hikossa. Tunne miten pehmeä, viileä ruoho muuttuu kuin samettiseksi sieneksi kävel-
lessäsi sillä. Tunne ruohonkorret varpaittesi välissä. Paneudu ruohoon vatsallesi ja
haistele puhdasta, tuoretta ruohoa, joka on allasi. Käännyt selällesi ja venyttele ruohi-
kossa. Tunne viileät, pehmeät ruohonkorret ihoasi vasten.

Vedä syvään henkeä ja näe lämmin keltainen aurinko. Tunne miten se säteilee yllesi.
Tunne auringon lämmittävän käsivarsiasi ja jalkojasi. Tunne auringon lämpö koko
vartalollasi. Katso siinä yhä maatessasi kirkkaalle, siniselle taivaalle. Hengitä syvään
sisään, vedä keuhkoihisi virkistävää, puhdasta ilmaa. Tunne sen kulkevan päästä suo-
raan jalkoihisi. Pane taivaalle katsoessasi merkille lentääkö ilmassa lintuja ja leijuuko
ohitsesi pilviä. Maatessasi siinä, aurinko alkaa laskea ja taivas tulee vähitellen yhä
syvemmän siniseksi.

Vedä syvään henkeä ja huomaa, että päivänvalo on sammunut miltei kokonaan ja tai-
vas on muuttunut syvän sinipunaiseksi. Tähdet alkavat tulla näkyviin. Huomaa miten
tähdet ovat sijoittuneet taivaalle. Katso taivasta koko sen laajuudessa. Tunne olosi
rauhalliseksi ja tyyneksi ja onnelliseksi koko ruumiillasi. Olet täysin rentoutunut tässä
mielessäsi sijaitsevassa paikassa. Tulee olemaan hauskaa päästä sinne joskus uudes-
taan. Voit aina halutessasi muistaa tämän keskittyneen, tyynen tunteen. Voit muistaa
sen odottaessasi pääsyä lääkäriin tai hammaslääkärin vastaanotolle tai koska vain ha-
luat.

Ala nyt palata varovaisesti takaisin. Huomaa asentosi ja ympäristösi. Tunne jalkojesi,
polviesi, käsiesi, pääsi olemassa olo ja asento. Kytke ruumiisi taas toimintaan. Venyt-
tele, avaa silmäsi – tunnet olosi keskittyneeksi ja tyyneksi.

(Rentoutus on muokattu kootuista luentomateriaaleista Lundahl, R. 2005b. Taidekas-
vatus ja luova ilmaisu. Draamaharjoituksia ja leikkejä. Jyväskylä.)
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HYVÄN OLON HARJOITUS

Rentoutus suoritetaan joko pareittain tai ohjaaja/ohjaajat voivat suorittaa rentoutuksen
vuoronperään kaikille osallistujille.
Rentoutettava istuu tuolilla. Rentouttaja seisoo hänen selkänsä takana. Taustalla voi
soida rauhallinen musiikki.

Laske kätesi parin olkapäille. Anna käsiesi viivähtää siinä hetki.
Laske kätesi kevyesti pään päälle. Sivele yli pään kohti olkapäitä olkavarsiin saakka,
aivan kuin pyyhkisit jännitykset pois. Toista sively 2-3 kertaa.
Naputtele kevyesti sormenpäillä koko pää, niska, hartiat, lavat selkä ja olkavarret.
Tee sively kuten edellä.
Hiero sormenpäillä kevyesti painaen ja pyörittäen päänahka, kallonpohja ja niska.
Jatka hieromista hieman tukevammalla puristusotteella hartioille ja olkavarsille. Tee
sively kuten aiemmin.
Tartu hiuksiin läheltä päänahkaa tukevalla otteella ja tukista kevyesti. Käy näin tukis-
tellen läpi koko pään alue. Tee sively kuten aiemmin.
Aseta kätesi parin olkapäille ja paina tukevasti suoraan alaspäin. Jatka painamista
muutaman sekunnin ajan. Kevennä niin, että vain rentojen käsien paino lepää harti-
oilla. Toista painaminen, mutta hieman äskeistä kevyemmin, kevennä kuten edellä.
Tee painallus vielä uudelleen taaskin edellistä kevyemmin. Anna rentojen käsien levä-
tä hetken hartioilla.
Anna käsiesi kohota hieman irti parisi hartioilta ja anna lämmön virrata välillänne.
Kuljeta käsiäsi lähellä pariasi mutta koskematta, yli pään ja kaikkien niiden alueiden
joita olet käsitellyt.

(Rentoutus on muokattu kootuista luentomateriaaleista Lundahl, R. 2005b. Taidekas-
vatus ja luova ilmaisu. Draamaharjoituksia ja leikkejä. Jyväskylä.)
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RENTOUTUS

Tämä harjoitus pitäisi tehdä maaten, kädet vartalon sivuilla. Jos tämä ei ole mahdollis-
ta, myös istuma-asento on hyväksyttävä. Jalkapohjat pidetään maassa, selkä suorana ja
kädet leväten jalkojen sylissä.

Sulje silmäsi, hengitä muutaman kerran hitaasti ja syvään. Tämän jälkeen hengitä
luonnollisesti mieluiten nenän kautta. Anna suun olla kevyesti auki niin, että et jännitä
hampaitasi tai leukaasi. Käännä päätäsi hitaasti puolelta toiselle varmistaaksesi, että
niskassasi ei ole jännitystä ja sitten jätä pääsi takaisin keskelle. Joka kerta kun vedät
sisään henkeä, kiinnitä huomiota yhteen kehon osaan ja joka kerta kun hengität ulos,
keskitymme tunteeseen siitä, että kehon osa rentoutuu, sulaa ja vapautuu.
Aloita pääsi päältä, keskity päälakeesi, kun hengität sisään ja kun hengität ulos, va-
pauta mielesi. Kun hengität sisään, kiinnitä huomiota otsaasi, kun hengität ulos, va-
pauta mielesi.
Nyt kiinnität huomiosi kulmakarvoihisi, silmäluomiisi ja silmiisi ja kun hengität ulos,
rentoudu ja vapauta mielesi. Kiinnitä huomiota korviisi ja poskiisi kun hengität ulos ja
vapauta mielesi. Nyt keskity suuhusi, hampaisiisi, ikeniisi ja kieleesi ja kun hengität
ulos, tunne niiden pehmeneminen.
Siirrä huomiosi alas niskaasi ja olkapäillesi ja kun hengität ulos, vapaudu ja rentoudu.
Nyt annat huomiosi laskeutua alas käsivarsiisi, ylemmäksi ja alemmaksi ja rentoudu.
Matkusta mielen silmin alas ranteisiisi ja käsiisi ja jokaiseen sormeesi, yhteen kerral-
laan. Nyt tällä hetkellä: pikkusormi… etusormi… keskisormi… nimetön ja peukalo.
Vasen käsi: peukalo… etusormi… keskisormi… nimetön ja pikkusormi. Kevyesti
siirrä huomiosi selkärankaasi ja anna itsesi mielen silmin matkustaa alas selkärankaa-
si, nikama nikamalta, aina alas häntäluuhusi asti.
Anna mielesi matkata rintakehääsi ja rintalastaasi antaen kehosi vapautua. Seuraavaksi
kiinnitä huomio lantioosi… lonkkiisi… vatsaasi ja pakaroihisi ja kun hengität ulos,
rentoudu. Salli huomiosi matkata jalkoihisi: reisiisi… polviisi ja alempiin jalkojesi
osiin… vapaudu. Ajattele nilkkojasi ja jalkateriäsi – edeten kantapäistäsi ja jalkapöy-
dästäsi kuhunkin varpaaseen kerrallaan, vapaudu. Vasen jalkaterä: iso varvas… seu-
raavat varpaat… keskivarvas, seuraava varvas ja pikkuvarvas. Toista sama oikealla
jalalla. Tunne kehosi paino ja se vaikutelma, minkä se tekee tuoliin, lattiaan tai mat-
toon. Kulje läpi vartalosi ylös ja alas. Jos huomaat minkä tahansa osan, missä on jän-
nitystä, kiinnitä huomiosi tähän kohtaan ja hengitä siihen kuvitellen, että tämä kohta
täyttyy ilmakuplista tai valkoisesta valosta ja kun hengität ulos, tunne jännityksen ka-
toavan.
Nyt valmistaudu lopettamaan harjoitus. Tule takaisin tietoisuuteen siitä, että makaat
lattialla, tunne ne osat kehostasi, jotka ovat kontaktissa lattiaan. Hengitä uudelleen
syvään, venytä itseäsi ja hitaasti tule tietoiseksi ympäristöstäsi ja huoneesta missä olet.
Ja kun olet valmis, avaa silmäsi.

(Rentoutus on muokattu kootuista luentomateriaaleista Lundahl, R. 2005b. Taidekas-
vatus ja luova ilmaisu. Draamaharjoituksia ja leikkejä. Jyväskylä.)
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RENTOUTUSTA

Tila rauhoitetaan
Valot himmennetään / sammutetaan
Taustalle voi laittaa soimaan hiljaisella jotakin klassista rauhoittavaa musiik-
kia
Lukijan on syytä käyttää riittävän kuuluvaa ääntä
Teksti luetaan rauhallisesti käyttäen taukoja tehokeinoina antaen näin kuuli-
joille aikaa kulkea mielikuvituksensa mukana
Teksti on pyritty jaksottamaan jo valmiiksi sopiviin pätkiin, mutta sitä voi
muokata niin, että se ”istuu” lukijan ”suuhun”
Tutustu tekstiin etukäteen, lue se rauhallisesti ääneen itsellesi
Varaa tarpeeksi aikaa, palauta rentoutujat rauhallisesti takaisin nykyhetkeen
Keskustelkaa lopuksi yhdessä hetki miltä tuntui…jne.

Mielikuvamatkan sisältävä rentoutus

Asetu mukavaan makuu- tai istuma-asentoon ja sulje silmäsi. Sulje kaikki ympä-
ristön ylimääräiset äänet pois mielestäsi. Keskity vain itseesi ja vallitsevaan hy-
vänolontunteeseen. Hengitä muutaman kerran syvään ja rauhallisesti. Näin luot
hyvän pohjan rentoutumisellesi.

Jalkasi alkavat tuntua lämpimiltä ja painavilta. Huomaat miten sääresi, reitesi ja
pohkeesi alkavat painautua raskaasti alustaasi vasten. Jalkasi rentoutuvat jokaisen
uloshengityksen myötä yhä enemmän ja enemmän.

Keskity hetkeksi ajattelemaan vartalosi aluetta. Tunnet kuinka selkäsi, vatsasi ja
rintakehäsi rentoutuvat. Ne alkavat tuntua mukavan lämpimiltä, samalla ne pai-
nautuvat tiiviisti mutta rennosti alustaasi vasten. Vartalosi rentoutuu jokaisen
uloshengityksen myötä yhä enemmän ja enemmän.

Hetken kuluttua siirryt ajattelemaan sitä, kuinka miellyttävä raukeuden tunne levi-
ää pitkin käsivarttasi, hartioitasi sekä niskaasi. Huomaat kuinka ne alkavat tuntua
lämpimiltä ja painautuvat tiiviisti alustaasi vasten.

Seuraavana on vuorossa pään seutu. Sitä ajatellessasi huomaat miten takaraivosi,
leukasi, poskesi, ohimosi ja otsasi alkavat rentoutua. Ne tuntuvat lämpimiltä ja
painavilta. Annat kaikkien ikävien ajatusten valua pois mielestäsi. Rentoudut koko
ajan yhä enemmän ja enemmän.

Olosi on miellyttävä ja rento.

Kuvittele mielessäsi huone, jossa olet.
Luo huoneestasi juuri sinun mielesi mukainen.
Voit kuvitella sinne aivan mitä haluat…
Huoneesi voi olla hirsiseinistä rakennettu suuri tupakeittiö takkatulineen, rauhalli-
nen kirjastohuone leposohvineen,
suurella ja pehmeällä vuoteella varustettu makuuhuone,
tai jotakin aivan muuta…

Onko huoneessasi muita?
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Vai tahdotko olla hetken aivan yksin?

Löytyykö huoneestasi jokin tuoksu?
Haistele hetki paikallasi.
Huomaatko jossakin tuoksun aiheuttajan?
Onko se keittiöstä leijuva kahvin tuoksu?
Takan päällä oleva kukkakimppu?
Ikkunasta puhaltava tuulen henkäys
vai jotakin aivan muuta…

Huomaat yhdellä seinällä ikkunan.
Ikkunaverho on kutsuvasti raollaan.
Mielesi valtaa halu kurkistaa tuosta ikkunasta ulos.
Kuljet verkkaisin askelin ikkunan luo ja vedät verhot kokonaan syrjään.
Mitä näet?
Millainen on unelmiesi maisema?
Ihailet sitä hetken. Pian haluat kuitenkin päästä lähemmäksi tuota paikkaa…
Poistut hetkeksi huoneestasi ja lähdet kulkemaan kohti ikkunasta näkyvää maise-
maa.

Matka voi olla pitkä tai lyhyt, sillä ei tällä hetkellä ole merkitystä.
Matkanvarrella sinulla on niin paljon uutta opittavaa ja ihmeteltävää.
Kaikki aistisi ovat herkistyneitä juuri tätä retkeä varten.

Päästyäsi perille pysähdyt hetkeksi kuulostelemaan aistiesi sinulle välittämiä sa-
nomia. Katsele ympärillesi, miltä maailma nyt näyttää?
Onko kaikki sellaista kun ikkunasta katsellessasi kuvittelit?
Vai huomaatko jotakin uutta ja positiivisesti yllättävää?

Kuuntele, millaista ääntä pystyt erottamaan ympäristöstäsi?
Laulavatko linnut?
Kurnuttavatko sammakot?
Soliseeko puro?
Pauhaako koski?
Humiseeko tuuli?
Mitä kaikkea pystytkään kuulemaan?

Mieti hetki, minkälaisia tuoksuja pystyt ympäristöstäsi erottamaan?

Erottuuko tuoksujen joukosta jokin voimakkaampi tuoksu,
joku jonka voit melkein jopa maistaa?

Pian lähdet palaamaan takaisin kohti huonettasi.
Matkanvarrella voit tarkkailla tuntoaistiasi.
Miltä maaperä tuntuu jalkojesi alla?
Pystytkö tuntemaan tuulenvireen kasvoillasi?
Heinikon kahahtelun jalkojasi vasten…?

Matkasi taittuu joutuisasti ja kohta saavut takaisin huoneeseesi.
Se on miellyttävän lämmin ja rauhallinen.
Nautit vielä hetken sen viihtyisyydestä.
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Alan hetken kuluttua laskea numeroita kymmenestä alaspäin.
Jokaisen numeron kohdalla tulet aina hivenen enemmän tietoiseksi siitä fyysisestä
ympäristöstä jossa oikeasti olet.
Nyt alan laskea: Kymmenen, yhdeksän, kahdeksan… kaksi ja yksi.

Voit maata vielä hetken rauhassa paikallasi, mutta pian haluat venytellä jäseniäsi.
Jos olet makuuasennossa, voit hetken kuluttua nousta ensin istumaan ja vähitellen
sieltä yhä pirteänä ylös. Pääset jatkamaan päivän töitä ja tehtäviä. Olet levännyt
sekä tyytyväinen itseesi ja ympäristöösi.

(Rentoutus on muokattu teoksesta Koivula, K. 2001. Potkua porukkaan. Ohjaajan kir-
ja. Tampere: Programmes Kirsti Koivula & co, 13 – 15)
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HIEKKAPUSSI –RENTOUTUS

Luetaan hitaasti:

Asetu mukavaan asentoon ja sulje silmäsi.
Kuvittele, että makaat pihalla lämpimänä kesäpäivänä.
Tunne, miten painosi upottaa sinut maahan.
Tunnet itsesi painavammaksi ja painavammaksi, niin kuin hiekkapussi.
Tunne hiekan paino maan päällä.
Kuvittele, että pussin pohjassa on reikä.
Anna hiekan valua varpaittesi välistä.
Tunne, miten jalkasi tuntuvat rennoilta ja veltoilta.
Anna hiekan valua nilkoistasi.
Anna hiekan kadota sääristäsi ja polvistasi.
Anna sen lähteä reisistäsi ja takamuksestasi.
Tunne, miten hiekkapussi tyhjenee.
Anna hiekan valua ulos jokaisella uloshengityksellä.
Anna hiekan lähteä vatsastasi ja lantiostasi.
Säkin alaosa on nyt aivan tyhjä.
Tunne, miten rento ja veltto olet.
Anna sitten hiekan valua sormenpäistäsi.
Tunne, kuinka se virtaa ulos käsivarsistasi ja olkapäistäsi.
Tunne, miten se katoaa rintakehästäsi.
Hiekkapussi on nyt melkein tyhjä.
Tunne, kuinka rento olet maatessasi siinä velttona.
Nauti tyhjyyden ja rentouden tunteesta.

(Rentoutus on muokattu teoksesta Belknab, M. 1993. Lohikäärmeiden kesyttäminen,
luovia rentoutusharjoituksia lapsille. 25.)
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ELÄMÄN OHJEET

Kuljet tyynenä melun ja kiireen keskellä
ja muista mikä rauha onkaan hiljaisuudessa.
Pysyttele hyvissä väleissä kaikkien kanssa
niin pitkään kuin se alistumatta on mahdollista.
Puhu totuudesta hiljaa ja selkeästi
ja kuuntele toisia, sillä kaikilla on tarinansa.
Karta äänekkäitä ja riidanhaluisia,
sillä he ovat kiusana hengellesi.
Jos vertaat itseäsi muihin,
niin älä tule turhamaiseksi tai katkeraksi,
sillä aina on ja tulee olemaan suurempia
ja pienempiä persoonallisuuksia kuin sinä.

Iloitse suorituksistasi
samoin kuin suunnitelmistasi.
Ole kiinnostunut omasta urastasi,
vaikka se olisi vähäpätöinenkin.
se on kuitenkin vankka kiinnekohta
ajan vaihtelevissa kohtaloissa.
Ole varovainen liikeasioissa,
sillä maailma on kieroutta täynnä

- älä silti sulje silmiäsi hyveiltä.
Monet ponnisteleva korkeisiin päämääriin
ja elämä on täynnä sankaruutta.

Ole oma itsesi,
äläkä pelkää olla hellä.
Älä suhtaudu kyynisesti rakkauteen,
sillä kaiken arkipäiväisen roudan keskeltä
se nousee kuin ruoho

- tuoreena joka kevät.

Ota opiksesi vuosien neuvot
ja luovu sopuisasti nuoruuden leikeistä.
Paljon turhaa pelkoa syntyy väsymyksessä
ja yksinäisyydessä.
Ole sovussa luojasi kanssa,
millaiseksi hänet sitten kuvitteletkin.
Ole sovussa sielusi kanssa,
olkoot ponnistelusi ja toiveesi mitkä tahansa.

Maailmassa on paljon petosta, riistoa,
ja särkyneitä unelmia,
mutta se on sittenkin Kaunis Maailma.

(Rentoutus on muokattu kootuista luentomateriaaleista Lundahl, R. 2005b. Taidekas-
vatus ja luova ilmaisu. Draamaharjoituksia ja leikkejä. Jyväskylä.)
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KULUTUSJUHLAA

   Pyörähdin kiireisenä ulos kaupan ovesta. Automme on kaupan edustalla. Puikahdan
sisälle autoon, tutulle paikalleni etupenkille. Siihen pelkääjän paikalle. No, sanoohan
ne jotkut sitä maksajan paikaksikin.
   Jalkatilaan on ilmestynyt pullea muovikassi. Mitähän ukkoressuni on ostanut? Alan
tutkiskella pussia. Päällimmäisenä on jokunen pari miesten työkintaita. Kuinkahan
monet noitakin on kotona entuudestaan? Jassoo, kangaspaloja, jotain muovitavaraa?
Kaivelen pussin pohjia myöten. Joku ihmeellinen muovihärveli. Mitäs siinä paketin
kyljessä lukee? Kokoontaitettava lehtiharava? Sitten manaan, niin perusteellisesti.
Kumma, kun ei lyttyyn lyötävä lumilapio. Nythän on talvi, jouluviikko pian käsillä!
Taidankin penkoa joululahjojani?! Tuolla torikojulla tietysti joku rasvakieli lirkutteli
äijeliinini ostamaan jonkun valmiin tehopakkauksen. Paljonkohan noista piti vielä
maksaa?
   Sanomiset on jo valmiina kielelläni, kunhan nyt vain tulisi pian sanankuuloon armas
sauföörini. Sitten vilkaisen takapenkille. Herra siunatkoon, siellä sitä vasta on tavaraa!
En ala kurkkimaan penkinnojien yli, vaan pujahdan ulos ja olen juuri avaamassa toi-
sen oven, kun huomaan, että tässä autossahan on kattoteline! Silloin minun sisuni on
jo huippulukemissa. Sehän oli sovittu asia jo aikoja, että sitä ei laiteta, kun ei tarvita-
kaan. Ilmankos tuli niin kiire huoltoasemalle! Tietysti tilannut jo aikoja. Menen takai-
sin autoon, kouraisen hanskalokeroa. No, mihin siitä katosi se kynä ja se pieni muisti-
vihko? Olisin jättänyt pikkuviestin: ”Olen ostoksilla, odota!”
   Jotenkin siinä osui silmäni rekisterikilpeen… LX-mitä? En usko enää silmiäni, eihän
se meidän rekisterinumero ole, enhän minä ollutkaan omassa autossa! Ja minun lauk-
kuni on vielä siellä etupenkillä. Kun saan laukkuni pois ja olen pyörähtämässä ympäri,
kuuluu takaani tuttuakin tutumpi ääni, joka sanoo: ”Tule nyt vielä tämän kerran tähän
autoon!”
   Kun istun varmasti omalla paikallani, silmäilen vaivihkaa takapenkille ja vähän
muuallekin. Tyhjää on. Siihen tyrehtyi meidän kulutusjuhlat! Saanenko pukinpussis-
takaan mitään? Edes sitä kokoontaitettavaa lehtiharavaa…. Sanon sitten: ”Pyöräytäpä
tuosta torin kautta, käyn vilkaisemassa, jos siellä olisi jotain mukavaa pukin pussiin!
Niillä kun on kaikenlaista, talvella kesäkamppeita ja kesällä villahousuja. Vaikka sai-
sin tingityksi mukavaan sopuhintaan ostokseni. Ne kun on semmosia suupaltteja, mut-
ta osaan se minäkin, jos tarvitaan!

(Lähde: Koivula, K. 1995a. Iltamme iloksi: ikinuorten virikekirja. Matku: Kirsti Koi-
vula, 20.)
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PAHAKURUN PAINAJAINEN

Kivi lähti liikkeelle tunturin kupeesta, vei mennessään sille astuneen vaeltajan. Tuis-
kahdin nurin. Käsivarteni heilahti laajassa kaaressa. Räsähdys kuului selvästi. Rantee-
seen remmitetyn kompassin neste valui kalliolle. Tästä lähtien ei olisi ilmansuunnista
tietoa.

Kolmas päivä jo eksyksissä. Pelkästä kartasta ilman kompassia ei tuntunut olevan mi-
tään apua. Tunturit ja kurut olivat kaikki kovin samannäköisiä. Värikäs, syysruskan
maisema ei kulkiessa muuttanut ilmettään.

Ruokaa oli varattu mukaan vain parin päivän retkeä varten. Nyt sitä piti säästää. Rep-
pujen keveys tuntui pelottavalta. Kävelin edellä. Kati tarpoi perässä. Jalkoja särki,
nälkä kaiveli vatsassa, ja lämmin vesi muovipullossa ei vienyt kunnolla janoa. Loppu-
syksyinen Lappi tuijotti ilmeettömänä ympärillä. Mitäs tulitte tänne, lantalaiset! Minä
otan teidät!

Viides päivä. Vettä saatiin pienestä purosta. Se oli kovin pieni kalastukseen. Kauan
etsin syvempää poukamaa virveli kädessä, ennen kuin sellainen löytyi.

Kirkkaassa auringonpaisteessa välähtelevä kala poukahti korkealle ja lätskähti takaisin
veden pintaan. Kelasin siimaa sisään. Kati odotti innokkaana haavi kädessään, ja pian
potki kiiltäväkylkinen, täplikäs purolohi, tammukka, haavissa. Odotti kavereitaan,
joita tulikin puolenkymmentä vonkaletta.

Sinä iltana nukuttiin teltassa ensimmäisen kerran moneen päivään kylläisinä.

Savun haju kulkeutui tuulen mukana jostain kaukaa, ui sieraimiin. Tunturien väliin
uurtuneen syvän rotkon, kurun seinämät kohosivat ympärillä korkealle. Tuulenpuuska
ravisteli kitukasvuisia naavaisia tunturikoivikkoja kurun seinämillä. Toi mukanaan
savupilven, joka sai silmät kirvelemään. Levottomuus kasvoi mielessä. Tuuli ujelsi
takaa päin, painui selkään kuivana, savuisena, täynnä tuhkaa.

Kuru oli alkanut elää. Se huokailu, puuskutti ja valitti. Puhalsi nielustaan savupilviä ja
kipinöitä. Ylhäällä rinteellä, missä naavainen koivikko oli tiheämpää, tulikielekkeet
hypähtelivät puusta puuhun. Tuli juoksi siellä nopeammin kuin kurunpohjan kulkijat.

Kahlasin puroon ja Kati perässä. Vesi ulottui melkein vyötäisiin. Kyyristyin ja painuin
hetkeksi sukelluksiin reppuineni. Kati teki samoin. Nousi pärskien seisomaan pitkä
tukka liimaantuneena kasvoihin.

Palavia naavapalloja ja oksankappaleita lenteli seinämiltä kurun pohjalle. Putoili sä-
hähtäen puroon ja henkensä edestä pakenevien likomärille vaatteille.

Savu tiheni. Oli vaikeaa nähdä eteensä. Silmiä kirveli, ja hengitys kulki raskaasti.

Eteen aukeni pieni suo. Kallioinen kuru jäi taakse. Tuli kulki humisten suosaarekkees-
ta toiseen. Vain puronvarren upottava, märkä sammalikko ei palanut, ja siihen lysäh-
dettiin uupuneina.
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Se tuntui ensin mättääseen nojaavan käden kämmenselällä. Kylmä, karhea liike. Sitten
se näkyi. Kyykäärme, suurin, mitä olin milloinkaan nähnyt. Toinen, kolmas, yhä use-
ampia. Niitä tuli kymmenittäin. Luikertelivat mättäikössä. Pakenivat tulista kuolemaa.
Kati istui hiljaa ja tuijotti kahta käärmettä, jotka matelivat tuskaisen hitaasti hänen
jalkojensa yli. Hän ei liikahtanutkaan, vain kättäni puristavat, pienet sormet vapisivat
hiljaa.

Palovartiotornin viereen raivatulla pienellä laskeutumisalueella tutki lentäjä tunturiki-
vikolle levitettyä karttaa. Vieressä kyykkivän palovartijan sormi kulki kartan kuviois-
sa. – Mie luulen, että ne retkeilykeskuksesta kadonneet on jouthunneet pakenemhaan
mehtäpaloa Pahakurun läpi tuon suoalueen suuntaan. Tuota pienthä jokkee siun kan-
nattaa seuhrata lenthäissäis.

Lentäjä kääri kartan kokoon ja nousi helikopterin ohjaamoon. Koneen moottori pyö-
rähti ensin hitaasti ja sitten yhä useammin. Nostatti ilmaan pölyä ja kuivaa jäkälää
tunturin kupeesta.

Helikopterin roottorin lapojen laklattava ääni kuului ensin, sitten ilmestyi kone kuin
tupsahtaen kurun seinämän yli. Kiskaisin punaisen paidan yltäni ja heiluttelin sitä.
Kone laskeutui suurelle, vielä savuavalle ja kytevälle palsaturvesaarekkeelle, ja lentäjä
riensi luoksemme muovipullo kädessään. Ihanalta maistui kylmä, vahvistava urheilu-
juoma kummallekin eksyneelle.

Pertti Ehrnrooth

(Lähde: Koivula, K. 2001. Potkua porukkaan. Ohjaajan kirja. Tampere: Programmes
Kirsti Koivula & co, 56 - 57.)
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KASARISELÄN KUMMAJAINEN

Koko päivän oli navakka tuuli juoksuttanut vaahtoharjaisia aaltoja pitkin Inarinjärven
Kasariselkää. Tuo aava vesilakeus oli saanut nimensä kuulemma siitä, että joku lappa-
lainen oli ennen muinoin yrittänyt mitata järven syvyyttä sitomalla kattilan eli kasarin
pitkän köyden päähän roikkumaan ja laskemalla sen sitten syvyyksiin. Kerrotaan, että
köysi katkesi, ja syntyi hokema, että tuo Turjanmaan järvi on yhtä syvä kuin pitkäkin
eli sata kilometriä. No, nykyisin tiedetään, että vajaa sata metriähän on järven syvin
kohta. Ei sinne kuitenkaan ollut nyt menemistä avoimella inkkarikanootilla korkeaan
aallokkoon. Piti odotella suojaisessa saarenpoukamassa tuulen tyyntymistä.

Iltayöstä laineet laskeutuivat verkkaisen rauhallisiksi. Lähdettiin melomaan suoraan
yli laajan järvenselän. Oli ehditty melkein keskelle selkää, kun suoraan edestä nousi
öiselle taivaalle musta pilvenlonka, jota peitti matalalla vaeltavan kesäyöauringon
kehrän. Järvi tyyntyi tummanharmaaksi peiliksi, johon yhä lähemmäksi laahustava
pilvenmöykky kuvastui kuin jokin mahtavan muinaiseläimen selkä.

Painostava hiljaisuus lepäsi järven yllä. Sen rikkoivat vain melojen loiskahdukset ja
kolahdukset kanootin kylkeen.

Kun pilvi oli ehtinyt suoraan yläpuolellemme, kulki kummallinen humaus ylitsemme.
Oli kuin valtava lintuparvi olisi hurjalla vauhdilla pyyhkäissyt päittemme yli. Samassa
tuuli nousi. Vihuri lensi poikki järvenselän ajaen edellään korkeaksi kohoavia, valkei-
ta tyrskyjä kuin mahtavaa lammaslaumaa.

Suuren aallon vaahtoharja iski inkkarikanootin keulassa istuvan Katin melanlapaan.
Riisti melan hänen kädestään ja paiskasi sen korkealle ilmaan suoraan minua kohti.
Ojensin lähes vaistomaisesti kourani ja koppasin lentävän melan kiinni. Tyrkkäsin sen
kiireesti Katille, joka hätäännys kasvoillaan oli käännähtänyt katsomaan taakseen.

Ponnistelimme kaikin voimin yhä kasvavaa aallokkoa vastaan yrittäen koko ajan estää
kanootin kääntymistä poikittain aallonharjojen väliin. Se tietäisi varmaa kaatumista ja
joutumista raivoavan myrskyn armoille.

Juuri kun aallot tuntuivat vyöryvän väistämättömästi keulakannen yli kanoottiin, ko-
hahti päittemme yli jälleen tuo kummallinen humahdus, mutta tällä kertaa se tuli ta-
kaapäin. Tuntui taas kuin jättimäinen lintuparvi olisi pyyhältänyt ylitsemme. Keulan
edessä korkealle kohonnut vaahtopää rojahti alas ja levisi säihkyvinä pisarakimppuina
inkkarimme ympärille. Huomasimme äkkiä kelluvamme täysin tyynessä lampareessa,
jonka ympärillä yltyvä myrsky kohisi. Olin joskus lukenut merimiehistä, jotka olivat
purjehtineet läpi pyörremyrskyn ja osuneet laivan mastot katkenneina myrskyn sil-
mään, keskelle tyyntä läikkää meressä. Nyt me kai sitten olimme tuollaisessa ”silmäs-
sä” Inarinjärvellä.

Ihmeeksemme huomasimme liikkuvamme yhä kiihtyvällä vauhdilla takaperin. Tai
oikeastaan tuo tyyni läikkä vedenpinnassa liikkui ja kanoottimme sen mukana. Olim-
me nyt keskellä myrskyä, sen silmässä ja kiidimme sekä edellä pitkin vedenpintaa.

Kahta puolta kävi jyrinä ja ryske, kun ajauduimme kahden karikkoisen luodon välistä
saarten sokkeloihin, joissa tuulen voima ei enää riepotellut kanoottiamme, vaikka se
jälleen keikkui melkoisesti. Myrsky oli pudottanut meidät pois silmästään ja mennä
rymisti jo yhä kauempana takanamme.



186

Lapin kesäyöauringon säde ratkoi mustiin pilvenlonkiin repeämän, ja kuulakkaan si-
ninen taivas paljastui aukosta. Repeämä laajeni, ja pilvipeite väistyi kahtaalle paljasta-
en huikaisevan näkymän. Taivaankansi näytti laskeutuvan kaukana edessämme au-
keavan järvenselän takana koskettamaan loivina maininkeina keinuvaa vedenpintaa.

Aurinko hehkui matalalla punaisena pallona, joka näytti voivan minä hetkenä tahansa
sukeltaa ”Turjanmaan järven” syvyyksiin.

Pertti Ehrnrooth

(Lähde: Koivula, K. 2001. Potkua porukkaan. Ohjaajan kirja. Tampere: Programmes
Kirsti Koivula & co, 58 - 59.)
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MIETELAUSEITA YSTÄVYYDESTÄ

Jos sinulla on kaksi ystävää, sinulla on onnea. Mutta jos sinulla on yksi todella hyvä
ystävä, sinulla on enemmän kuin onnea.
S.E Hitnon

Aterioi ystäväsi kanssa, mutta älä tee kauppaa hänen kanssaan.
Armenialainen sananlasku

Ystävyys on kuin raha, helpompi hankkia kuin pitää.
Samuel Butler

Kun olet kyllästynyt ystävääsi, anna hänelle laina.
Venäläinen sananlasku

Vahvempaa ystävyyssidettä ei olekaan kuin yhteinen vihamies.
Frank Frankfort Moore

Ystävyys, joka perustuu imarteluun, kuolee ensimmäisen totuuden tullessa esiin.
Axel Fredenholm

Ystävä itsensä kanssa: ystävä muiden kanssa.
Kiinalainen sananlasku

Jos sinulla on yksi ystävä, olet sinä rikkaampi kuin jos sinulla olisi satatuhatta kilpai-
lijaa.
Maria Jotuni

Kaikki tämän maailman kunnia ei vastaa yhtä hyvää ystävää.
Voltaire

Ystävyys edellyttää jatkuvaa syntien anteeksiantoa.
William Blake

Kunpa voisin katsoa kaikkia olentoja ystävän silmin.
Veda

Jos kahden ihmisen välinen ystävyys säilyy, täytyy toisella olla paljon kärsivällisyyttä.
Intialainen sananlasku

Ystävän tapaaminen kaukana kotiseudulta on kuin raikas sade pitkän kuivuuden jäl-
keen.
Kiinalainen sananlasku

Ne jotka eksyvät metsiin kyllin syvälle löytävät lopulta toisensa.
Niilo Rauhala

Arvokkainta maailmassa on ystävyys.
Kiinalainen sananlasku

Mausta makean veden tuntee, todellisen ystävän vaikeina aikoina.
Kiinalainen sananlasku
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Ystävä on se, joka aina aavistaa, milloin häntä tarvitaan.
Jules Renard

Ystävyys on paljon enemmän kuin ystävällisyys ja kiitollisuus, paljon enemmän kuin
sanat voivat kertoa.
Axel Fredenholm

Ystävän kera mikään tie ei ole pitkä.
Japanilainen sananlasku

Ystävä puhuu edessä, vihollinen takana.
Sananlasku Lähi-Idästä

Ystävyys on yhteinen sielu kahdessa ruumiissa.
Aristoteles

Kun ystävä kuolee, hän palaa sinuun kuolemaan.
Pablo Neruda

Parempi ystävystyä villieläimen kuin uteliaan ihmisen kanssa.
Arabialainen sananlasku

Valitse ystäväsi hitaasti, luovu heistä vielä hitaammin.
Benjamin Franklin

Yksi ystävä elinaikana on paljon, kaksi ylen määrin, kolme tuskin mahdollista.
S.E Hinton

Ystävän lyömä haava on parantumaton.
Afrikkalainen sananlasku

Onnellinen on talo, jonka katon alla asuu ystävä.
Emerson

Ystävä on lahja, jonka annat itsellesi.
Robert Louis Stevenson

Ystävä tulee kaukaa, mutta vihollinen sielustasi.
Afrikkalainen sananparsi

Meillä ei ole useinkaan aikaa ystäville, koska kaikki aika kuluu vihamiesten kimpussa.
Positiivarit 2/99

Todellinen ystävä ei koskaan asetu tiellemme, ellemme satu olemaan menossa vää-
rään suuntaan.
Arnold H Glasgow

Annoit myös pari ystävää, ja ne hyvää – enkä pyydä enempää.
Eino Leino

Ystävät pitää hankkia ennen kuin heitä tarvitsee.
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On koettava eron tuska, jotta voi nauttia jälleennäkemisen riemusta.
Itämaista viisautta

Älä ympäröi itseäsi aidalla, vaan ystävillä.
Tsekkiläinen sananlasku

Ystävyys on sukulaisuutta vahvempi.
Afrikkalainen sananlasku

Jokaisen maan multiin kätketyn rakkaan ystävän myötä on mennyt osa minustakin.
Mutta se, millä ystävät ovat kartuttaneet onneani, voimaani ja ymmärrystäni, se pysyy
tukenani muuttuneessa maailmassa.
Helen Keller

Parasta antiikkia on vanha ystävä.

Koko tämän maailman rikkaus ei vedä vertoja hyvälle ystävälle.
Voltaire

(Lähde: Koivula, K. 1999a. Kimmokkeita kevättalveen. Ohjaajan kirja. Tampere:
Programmes Kirsti Koivula & co, 69 - 72)
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ERILAISTA HIERONTAA

Päähieronta

Laske kätesi hitaasti rentoutettavan pään päälle. Anna niiden hetken olla siinä ja lähde
sitten sivelemään päätä hellästi joka puolelta. Hetken päästä voit jatkaa hierontaa aset-
tamalla molempien käsiesi sormenpäät päänahkaa vasten ja hieroa niillä hellästi. Koh-
ta voit vaihtaa hierovan liikkeen pieneksi sormenpäänaputteluksi. Lopuksi voit vielä
sivellä päätä koko kämmenellä ja siirtyä kohti hartioita. Hetken aikaa myös hartioita
siveltyäsi pysäytä lopuksi kädet muutamaksi sekunniksi rentoutettavan hartioille, jotta
hän tuntee käsiesi painon.
Voit keksiä itse lisää erilaisia hierontaliikkeitä.

Pallohieronta

Ota joko yhden kokoinen tai kerää useamman kokoisia, pehmoisia ja kovia palloja.
Rentoutettava istuu edessäsi. Ala pyöritellä palloa hänen hartioillaan ja yläselässä.
Mikäli sinulla on käytössäsi useampia palloja, voit hetken päästä vaihtaa hierontapal-
lon erikokoiseen tai -kovuiseen.

Mustekalahieronta

Tämä hieronta onnistuu sitä paremmin, mitä useampi ohjaaja pääsee osallistumaan sen
toteuttamiseen. Yhtä rentoutettavaa henkilöä varten riittää kuitenkin 2-3 ohjaajaa.
Rentoutettava henkilö istuu edessänne. Laskekaa molemmat kätenne rentoutettavan
hartioille ja selän päälle, myös pää voi olla hieronnan kohde. Vaihdelkaa kämmenien-
ne paikkaa ympäriinsä aaltomaisilla painallus liikkeillä hitaasti ja rauhallisesti. Ren-
toutettavasta tuntuu, niin kuin hänen hartioitaan hieroisi mustekala.

Rentoutuksessa käytettävät materiaalilaatikon välineet.
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