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1 JOHDANTO
Ikäihmisten määrä kasvaa tulevaisuudessa. Tällä hetkellä Suomessa on noin 393 000
yli 75-vuotiasta. Vuoteen 2020 mennessä 75 vuotta täyttäneitä on 505 000. (Kaunisto
2008) Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan vuonna 2040 miesten elinajanodote
on 82,1 vuotta ja naisten 86,3 vuotta (Koskinen, Nieminen, Martelin & Sihvonen
2008, 30.). Vuonna 2008 ilmestyneen Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen
mukaan ikäihmisten kannalta on tärkeää, mitä palveluja ikähmisille on tarjolla ja mistä
niitä saadaan. Arjen sujumisen kannalta keskiössä ovat lähipalvelut, jotka tuodaan
kotiin tai tuotetaan kodin lähellä. (Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 2008, 17.)
Suomen vanhuspolitiikan tavoitteena on edistää ikääntyvien toimintakykyä ja
itsenäistä

elämää,

jotta

ikäihminen

asuisi

omassa

kodissaan

ja

tutussa

asuinympäristössään mahdollisimman pitkään. Kotona asuminen nähdään ikäihmisille
voimavarana, identiteetin lähteenä ja itsemääräämisoikeuden tunteena. Kotona
asuminen mahdollistaa myös sosiaalisten suhteiden säilymisen. (Ikäihmisten palvelut
2008.)
Ikäihmisten kasvava määrä ja pidentynyt elinikä tarkoittavat sitä, että ikäihmisten
palvelujen tulee olla lähellä kotia. Hyvinvointia Iisalmen Ikäihmisille-toiminta on
toimintakykyä tukevaa ja kodin lähellä tapahtuvaa palvelua. Kotona asumista tuetaan
keskeisimmillä sosiaali- ja terveyspalveluilla, esimerkiksi omaishoidon tuella,
kotihoidolla ja tuki- ja asumispalveluilla. Toimintakykyä tuetaan ja parannetaan
riittävän varhaisella ja monipuolisella ehkäisevällä ja kuntouttavalla toiminnalla.
(Kaunisto 2008.)
Iisalmen vanhuspoliittisen strategian (2004–2010) linjauksiin kuuluu terveyden ja
toimintakyvyn edistäminen, kotona asumisen turvaaminen, psyykkisen, sosiaalisen ja
fyysisen toimintakyvyn vajavuuksien varhainen tunnistaminen ja nopea puuttuminen.
Erityisesti korostetaan kuntoutustoiminnan ennaltaehkäisevää vaikutusta, millä
pyritään edistämään ikäihmisten toiminta- ja liikuntakykyä, terveyttä ja itsenäistä
selviytymistä omassa kodissa. (Iisalmen kaupungin vanhuspoliittinen strategia 2004,
10.)
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Tässä opinnäytetyössä kuvataan Hyvinvointia Iisalmen Ikäihmisille (HII) – toimintaa,
jota

pyrittiin

toimintakykyä

kehittämään

ikäihmisille

tukevaksi

toiminnaksi.

asiakaslähtöiseksi
HII-toiminta

sekä

on

osa

ikäihmisten
Savonia-

ammattikorkeakoulun vanhustyön opintoihin kuuluvaa toimintaa, jota järjestävät
sairaanhoitaja- ja sosionomiopiskelijat. HII-toimintaan kuuluvia toimintapäiviä
järjestettiin keväällä 2008 kuusi kertaa. Savonia-amk:n Iisalmen yksikkö on
opinnäytetyöni toimeksiantaja.
Hyvinvointia Iisalmen Ikäihmisille toimintapäivien yhtenä tavoitteena on tukea
ikäihmisiä elämään itsenäisesti kodeissaan mahdollisimman kauan ja tarjota päivään
osallistuville ikäihmisille vaihtelua arkeen (Kukkonen & Manninen 2006). Tämän
opinnäytetyön

tarkoituksena

oli

HII-toiminnan

kehittäminen.

Opinnäytetyön

tavoitteena oli muodostaa toimiva ryhmä keväällä 2008 tapahtuneisiin toimintapäiviin
ja arvioida toimintaa sekä ottaa ikäihmisen kohtaamisessa huomioon yksilöllisyys.
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2 IKÄÄNTYMINEN JA TOIMINTAKYKY

1.1 Ikääntyminen elämänkulussa

Ihmisen elinkaari jaetaan yleisesti neljään elämänvaiheeseen. Niitä ovat: lapsuus ja
nuoruus, aikuisikä eli työikä (ns. toinen ikä), kolmas ikä ja neljäs ikä (Helander 2006,
19). Suomalaisten keski-ikä on nousut yhdessä elintason kanssa. Elinvuosien
lisääntyessä elinikää kuvaavia termejäkin on päivitetty. Pitkän iän oloissa
ikääntyminen jaksottuu useisiin vaiheisiin: ikääntyvä työntekijä (yli 45 vuotta) ja
ikääntynyt (yli 55 vuotta) työntekijä, kolmas ikä tai seniori (60–85 vuotta) (Helander
2006, 17) sekä varsinainen vanhuus eli neljäs ikä (yli 80 vuotta) (Koskinen 2006.).
Eläkkeelle siirtymisen (yli 65 vuotta) jälkeen alkaa kolmas ikä. Kolmas ikä sijoittuu
työelämästä pois jäämisen ja toisten avusta riippuvuuden eli neljännen iän väliin.
Kolmatta ikää luonnehtivat itsenäisyys sekä vapaus toteuttaa persoonallisia päämääriä.
Tyypillisiä piirteitä neljännelle iälle ovat hauraus ja tarve turvautua yhä enenevässä
määrin toisten apuun ja tukeen selviytyäkseen päivittäisestä elämästä. Toimintakyky
on alentunut heikkenevän terveyden ja vanhuuden sairauksien takia. (Koskinen 2007,
19; Helminen & Karisto 2005, 15.)
On alettu käyttää myös termiä viides ikä, jolla tarkoitetaan sitä vaihetta, kun hoidon ja
palvelujen tarve on suurimmillaan eli elämän viimeisiä vuosia. Kuvaavia termejä
vanhuuden jakamiseen ovat englannin kielessä käytetyt ”elderly” 55 vuotta
täyttäneistä, ”older” 65 vuotta täyttäneistä, ”aged” 75 vuotta täyttäneistä ja ”very old”
85 vuotta täyttäneistä. (Koskinen 1994, 19; Koskinen 2006.)
Käytän

opinnäytetyössäni

toimintapäiviin

osallistuneista

ihmisistä

käsitettä

ikäihminen. Tainion (1999, 257–258) mukaan ikäihminen-sana on positiivisempi kuin
vanhus-sana. HII-toimintaan osallistuneet ikäihmiset olivat iältään kolmannessa ja
neljännessä iässä olevia iisalmelaisia. Ikäihminen-sana ei ole vielä yleisesti käytössä,
vaan yli 65-vuotias suomalainen on vanhuuseläkkeellä oleva. (Helander 2006, 16–17.)
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Helanderin (2006, 16–17) mukaan ”nimi tai titteli, jolla henkilöä kuvataan tai
puhutellaan, vaikuttaa olennaisella tavalla hänen kokemaansa arvostukseen ja
itsetuntoon”. Tainio (1999, 257–258) määrittelee artikkelissaan, että vanhus-sanaa
käytetään usein passiivisena toimenpiteiden kohteena eikä aktiivisena ja tietoisena
toimijana kuten ikäihminen-sanaa käytettäessä. Vanhus-sana saa uuden merkityksen
silloin, kun sitä käytetään jonkun muun sanan edessä määrittävänä tekijänä,
esimerkiksi vanhusten kuolemankuvat tai vanhusten määrä lisääntyy.

1.2 Ikäihmisen toimintakyky

Toimintakyky koostuu fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta ja kognitiivisesta osaalueesta (Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 2008, 26). Tämän opinnäytetyön
teoreettisen viitekehyksen muodostavat eri lähteistä kootut toimintakykyä kuvaavat
tekijät (kuvio 1).

IKÄIHMISEN
TOIMINTAKYVYN OSAALUEET

FYYSINEN TOIMINTAKYKY
fyysinen kunto
päivittäiset perustoiminnot
asioiden hoitamiseen liittyvät toiminnot
terveys
tasapaino
kävely
ryhti

PSYYKKINEN TOIMINTAKYKY
persoonallisuus
mieliala
minäkäsitys
itsearvostus
elämänlaatu
voimavarat
elämänkulku

ELÄMÄNLAATU
KOGNITIIVINEN TOIMINTAKYKY
muisti
oppiminen
tiedon käsittely
kielellinen toiminta
looginen päättely
kielitaito

SOSIAALINEN TOIMINTAKYKY
vuorovaikutustaidot
sosiaaliset taidot
yhteisössä toimiminen
sosiaaliset verkostot
sosiaaliset kontaktit

KUVIO 1. Toimintakyvyn osa-alueet eri lähteistä koottuina (Laukkanen 2008, 261–
267; Luoma & Lehtoranta 2007; Vaarama 2002, 11–12; Vallejo Medina, Vehviläinen,
Haukka, Pyykkö & Kivelä 2005, 58)
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Toimintakyvyn käsitteestä puhuttaessa tarkoitetaan laajasti ihmisen hyvinvointia,
johon kuuluu myös elämänlaatu. Toimintakykyä voi tarkastella voimavaralähtöisesti
eli kuvaamalla ihmisen jäljellä olevaa toimintakyvyn tasoa tai jo todettuja
toiminnanvajauksia. Sairaudet ovat kuitenkin vain osa toimintakykyä. Toimintakyvyn
kuvaamisella pyritään syventämään kokonaisuutta ihmisen elämänlaadusta ja
sairausdiagnooseista yleiseen selviytymiseen toimintaympäristössä, kuten kotona.
(Laukkanen 2008, 261.)
Ihminen arvioi omaa toimintaansa kontekstissa, jonka muodostavat oma identiteetti,
ympäristöä määrittelevät normit ja kulttuuri. Ihminen peilaa toimintakykyään
ympäristöönsä, aiempaan toimintaansa tai ikätovereihinsa. Ikäihminen voi kokea
oman heikentyneen toimintakykynsä menetyksenä, saamattomuutena tai jopa
laiskuutena, jos kotiaskareista ei selviydy kuten on aiemmin selviytynyt. (Laukkanen
2008, 261–262.)
Elämänlaatu on myös osa ihmisen toimintakykyä. Ihmisen elämänlaatu on yksilöllinen
ja se on sisällöltään jokaisella erilainen. Käsitys omasta elämänlaadusta on sidoksissa
aikaan ja omaan elämätilanteeseen. Elämänlaatu on paljon laajempi käsitteenä kuin
ihmisen perustarpeet. Elämänlaatuun kuuluvat esimerkiksi terveys, hyvinvointi,
aineellinen elintaso, sosiaaliset suhteet, elämän mielekkyys ja viihtyisä ympäristö.
(Vaarama 2002, 11–12.)
Sosiaalinen näkökulma ikääntymiseen korostaa yksilön ja yhteiskunnan välisiä
suhteita sekä siinä tapahtuvia muutoksia. Vanheneminen on kulttuurisidonnainen ja
historiallinen ilmiö.

Vanhuuskäsitys on ollut pitkään yksioikoinen. Teollisen

yhteiskunnan vanhus on nähty sosiaalisena ongelmana. Vanhenemiseen suhtaudutaan
eri tavalla miesten ja naisten kohdalla ja eri asuinseuduilla. Nykyisin vanhustyössä
korostetaan ikäihmisen omia voimavaroja ja elämänkokemusta ja ikäihminen nähdään
aktiivisena toimijana, aikaisemman passiivisen kohteen sijaan. (Koskinen 2002.)
Fyysinen toimintakyky tarkoittaa ikäihmisen fyysistä kuntoa, terveydentilaa ja
päivittäisistä perustoiminnoista (ADL-toiminnot eli Activities of Daily Living)
selviämistä.

Päivittäisillä

perustoiminnoilla

tarkoitetaan

henkilökohtaisesta
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hygieniasta huolehtimista (wc:ssä ja suihkussa käynti), kumartumista, kävelemistä
ulkona, portaiden nousemista, kurottamista pään korkeudelle ja vaatteiden pukemista
päälle. Fyysistä toimintakykyä kuvaavat lisäksi asioiden hoitamiseen liittyvät
toiminnot (IADL-toiminnot eli instrumental activities of daily living) eli puhelimella
soittaminen, kahvinkeittäminen ja kaupassa asiointi. Nämä toiminnot kuuluvat
päivittäisten perustarpeiden tyydyttämiseen, jolloin terveys ja toimintakyky pysyisivät
toimivina. (Laukkanen 2008, 264–267; Vallejo Medina, Vehviläinen, Haukka, Pyykkö
& Kivelä 2005, 58.)
Jyväskyläläisessä Ikivihreät-projektissa tutkittiin vuonna 1988 vuosina 1904–13 ja
1914–23

syntyneitä

Seuruuhaastattelu

ikäihmisiä.

tehtiin

Tutkimuksen

vuonna

1996.

otanta
Tulosten

oli

1

mukaan

224

henkilöä.

päivittäisten

perustoimintojen ja asioiden hoitamiseen liittyvien toimintojen hoitaminen vaikeutuu
iän myötä. Tutkituista 80–84-vuotiaista vain joka kuudes selviytyi itsenäisesti
vaikeuksitta

päivittäisistä

perustoiminnoista

ja

asioiden

hoitamisesta

kodin

ulkopuolella. (Sakari-Rantala, Laukkanen & Heikkinen 1999, 179.)
Psyykkisessä toimintakyvyssä on kyse siitä, miten hyvin ikäihmisen henkiset
voimavarat riittävät arkielämän vaatimuksiin, esimerkiksi siihen, miten kaupassa
käynti ja raha-asioiden hoitaminen sujuvat. Hyvä psyykkinen toimintakyky auttaa
selviytymään elämän kriisitilanteista. Elämänkulku on osa psyykkisen toimintakyvyn
tarkastelua, koska minäkäsitys muotoutuu elämänkulun aikana yksilön ja ympäristön
vuorovaikutuksen tuloksena ja sillä on merkitystä vanhenevien ihmisten selviytymisen
kannalta. Vanhuus on yksi elämänkulun vaiheista, kuten lapsuus, nuoruus ja
aikuisuus. Psyykkisen toimintakyvyn tukemiseen kuuluvia tärkeitä asioita ovat:
asiakkaan oman tahdon kunnioittaminen, erilaisuuden hyväksyminen, yksilöllisyys,
elämänkulun selvittäminen, turvallisuuden tunne ja mielialan kohottaminen.
(Laukkanen 2008, 264; Luoma & Lehtoranta 2007; Vallejo Medina ym. 2005, 58.)
Sosiaaliseen

toimintakykyyn

kuuluvat

vuorovaikutustaidot,

sosiaaliset

taidot,

yhteisössä toimiminen ja sosiaaliset verkostot. Sosiaalinen toimintakyky ilmaisee
yksilön kykyä suoriutua sosiaalisista rooleista sekä kykyä toimia yhteisöjen ja
yhteiskunnan jäsenenä. Se edellyttää toteutuakseen myös fyysistä ja psyykkistä
toimintakykyä. Sitä tarkastellaan usein lähiyhteisön sosiaalisten kontaktien mukaan.
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Laaja sosiaalinen verkosto vaikuttaa myönteisesti ikäihmisten hyvinvointiin.
Yhteydenpito lapsiin, naapureihin ja ystäviin ovat osa sosiaalisia kontakteja. Myös
formaaliset suhteet eli osallistuminen erilaisiin kunnan ja seurakunnan järjestämiin
tilaisuuksiin näkyvät sosiaalisessa toimintakyvyssä. Yhteiset ruokahetket vahvistavat
sosiaalista toimintakykyä. (Luoma & Lehtoranta 2007; Vallejo Medina ym. 2005, 59.)
Kognitiivista toimintakykyä tarkastellaan muisti- ja tiedollisten toimintojen kautta.
Kognitiivinen toimintakyky on uuden oppimista ja tiedon prosessointia. Kognitiivisen
toimintakyvyn heikkeneminen ei ole suoraan verrannollinen ihmisen ikään.
Passiivisuus, muistin vähäinen käyttö, kielteinen asenne ja väsymys vaikuttavat
heikentävästi muistin toimintaan (Suuntama 2008, 195). Kieltä oppii helpoiten
nuorena, mutta esimerkiksi kielitaito ja looginen päättelykyky voivat jopa parantua
elämänkokemuksen ja ikääntyminen myötä. (Vallejo Medina ym. 2005, 58.)

1.3 Toimintakykymittareita

Ikäihmisen toimintakykyä voidaan kuvata erilaisilla mittareilla. Mittareita on kehitetty
mittaamaan toiminnanvajauksia toimintakyvyn eri osa-alueilta. Mittareita käytetään
todentamaan toiminnanvajauksia, jotta toimintakykyä pystytään tukemaan oikein ja
aloittamaan ajoissa tarvittavat toimenpiteet, kuten esimerkiksi kuntoutus tai lääkitys.
(Laukkanen 2008, 265.)
Mittarit on laadittu tavoitteellisesti arvo- ja teoreettisista lähtökohdista käsin ja niiden
tulisi olla yhtäläisiä käyttötarkoituksen kanssa. Mittareita on kehitetty jotakin tiettyä
ikä- tai asiakasryhmää sekä toimintaympäristöä varten, jolloin niitä ei saa irrottaa
kontekstistaan. Koti- ja laitoshoidossa käytetään paljon RAI (Resident assessment
instrument) seuranta- ja arviointijärjestelmää sekä RAVA ikääntyneen ihmisen
toimintakykyä sekä päivittäisen avun ja palvelun tarvetta mittaavaa – mittaria.
Käytettävän mittarin tulee olla luotettava. (Ikäihmisten toimintakyvyn arviointi osana
palvelutarpeen arviointia sosiaalihuollossa 2006, 8-9.)
Usein

mitataan

sitä,

kuinka ikäihminen

selviytyy

itsenäisesti

päivittäisistä

perustoiminnoista, joihin kuuluvat syöminen, vuodetoiminnot, pukeutuminen,
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henkilökohtainen hygienia, sisällä ja ulkona liikkuminen, pidätyskyky ja ulkonäöstä
huolehtiminen. Mittareilla arvioidaan myös toimintojen sujuvuutta, esimerkiksi miten
kevyet ja raskaat kotityöt, julkisten kulkuvälineiden ja television käyttäminen
onnistuvat. Mittareita voi käyttää myös osana hoidon ja palvelutarpeen määrittelyssä.
Jos ikäihmisen toimintakykyä mitataan vain päivittäisten perustoimintojen osalta, niin
vaarana on, että varhainen alkava toiminnanvajaus muulla toimintakyvyn osa-alueella
voi jäädä toteamatta ja seurauksena voi olla kuntoutuksen viivästyminen. (Laukkanen
2008, 265.)
Hyvinvointia Iisalmen ikäihmisille-toiminnassa on käytetty toimintakyvyn tukemista
varten erilaisia mittareita. Kevään 2008 toimintapäivissä käytettiin Mini-Mental-StateExamination (MMSE) muisti-testiä, lyhyttä fyysisen suorituskyvyn testistö -testiä
(Short physical performance battery -testi, SPPB-testi) ja oikean- ja vasemman käden
puristusvoiman mittausta. MMSE-testi valittiin siksi, koska se on yleinen ja paljon
käytetty muistitesti. Se on kestoltaan lyhyt ja helppokäyttöinen. Toimintapäivään
osallistuneet fysioterapeuttiopiskelijat valitsivat SPPB-testin ja puristusvoiman
mittauksen.
Mini-Mental State Examination (MMSE)-testi on kognitiivisten häiriöiden seulontaan
ja kognitiivisen toimintakyvyn muutoksien seurantaan. Se koostuu seuraavista osista:
orientaatio aikaan ja paikkaan, keskittyminen, muisti, nimeäminen, toimintaohjeen
toteuttaminen,

lukeminen,

kirjoittaminen

ja

hahmottaminen.

MMSE:n

kokonaispistemäärä on 30, ja tehdyt virheet vähentävät sitä. 24 pistettä ja sitä
heikompi tulos on yleensä merkki poikkeavasta suorituksesta. Kuitenkaan jos MMSEtestin tulos on ollut 25–30 pistettä, niin se ei sulje pois mahdollista muistihäiriötä.
(Hulkko, Mänty, Sihvonen & Lounamaa 2007, 60.)
Monet muut tekijät kuin dementia, esimerkiksi afasia ja depressio, voivat heikentää
suoritusta. MMSE-testin tulokseen voivat vaikuttaa ikä ja koulutus. Vanhimmat ja
vähän koulutusta saaneet henkilöt voivat usein saada matalan pistemäärän ilman
kognitiivista häiriötä. Nuoremmat ja paremmin koulutetut saavat helposti korkean
pistemäärän,

vaikka

lievä

dementia

olisikin

jo

tarkemmin

tutkittaessa

diagnosoitavissa. Se antaa karkean arvion mahdollisesta heikentymisestä, mutta
normaali suoritus ei sulje pois muistihäiriön mahdollisuutta. (Hulkko ym. 2007, 60.)
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Lyhyen

fyysisen suorituskyvyn

testistön avulla mitataan iäkkään henkilön

liikkumiskykyä eli tasapainoa, kävelyä ja alaraajojen lihasvoimaa. Liikkumiskyky on
perusedellytys päivittäisistä toiminnoista selviytymiselle. (Hämäläinen, Mänty, Pajala,
Salomaa & Sihvonen 2007, 45–52.)
Puristusvoiman alentuminen rajoittaa selviytymistä päivittäisistä toiminnoista,
esimerkiksi tavaroiden kantamisesta, pään yläpuolelta tavaroiden nostamisesta ja
työvälineiden käytöstä. Puristusvoiman tulisi olla suositusten mukaan vähintään 20
prosenttia kehon painosta. Vasemman ja oikean käden puristusvoima mitataan kaksi
kertaa ja parempi tulos otetaan huomioon. Vertailuarvona käytetään joko ikäryhmien
keskiarvoa tai ihmisen painosta otettua 20 prosenttia. (Puristusvoiman mittaaminen
2000.)

1.4 Toimintakyvyn tukeminen

Vanhustyön

keskusliiton

Vireyttä

vuosiin-projektissa

(1994–1998)

tutkittiin

päiväkuntoutuksen ja viriketoiminnan vaikutusta ikääntyneen toimintakykyyn ja
terveyteen. Tutkimuksen aineisto koostui alkuhaastattelusta ja siitä noin vuoden päästä
tapahtuneessa seurantahaastattelusta. Tutkimuksessa haastateltiin 649 ikäihmistä,
jotka kävivät seurantavuoden aikana erilaisissa kuntoutusinterventioissa. (Viramo
1998, 3–4, 23.)
Tutkimuksen mukaan ikääntyneen toimintakykyyn ja terveyteen voitiin vaikuttaa
aktiivisella ja monipuolisella kuntoutuksella. Toimintakyky ei parantunut kaikilla
tutkituilla osa-alueilla, mutta toimintakyvyn ennallaan pysyminen on ikäihmisten
kohdalla merkittävä tulos. Toimintakyvyn pysyminen ennallaan ehkäisee ikäihmisten
uusia laitossijoituksia ja ikäihmisten raskaan hoidon tarvetta. (Viramo 1998, 72.)
Tutkimuksen tulosten mukaan ikäihmisten kotoa poistuminen lisääntyi kuntoutuksen
myötä ja se kuvastanee aktiivisuuden lisääntymistä ja sosiaalisten suhteiden
parantumista.

Kotoa

poistumisen

esteet

(huonot

sääolosuhteet,

ympäristön

vaarallisuus ja oma terveydentila) vähenivät kuntoutusinterventioiden kuluessa ja
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olivat vähemmän merkittäviä syitä kotoa poistumiselle. Tutkimuksen tulos oli, että
virike-

ja

päiväkuntoutustoiminnalla

voitiin

lisätä

kuntoutujien

psyykkistä

toimintakykyä ja vähentää heidän depressiivisiä oireitaan, esimerkiksi yksinäisyyden
ja turvattomuuden tunnetta. Kuntoutujan omalla motivaatiolla ja aktiivisuudella
kuntoutukseen hakeutumisessa oli merkitystä. Itse kuntoutukseen hakeutuneiden
psyykkinen toimintakyky parani kuntoutuksessa enemmän kuin niiden kuntoutujien,
jotka olivat tulleet kuntoutukseen ohjattuina tai kutsuttuina. Psyykkistä toimintakykyä
tukivat parhaiten säännöllinen kuntoutus tai viriketoiminta. (Viramo 1998, 72–73, 77–
79.)
Ravinnon merkitys toimintakyvyn tukemisessa on kiistaton. Kuopion yliopiston
kansaterveystieteen laitoksen, Kuopion kaupungin ja Kelan tutkimuksessa tutkittiin
kuopiolaisten yli 75-vuotiaista kotona asuvien ikäihmisten ravintotottumuksista
vuosien 2004–2007 aikana. Tutkimukseen osallistui tuhat kuopiolaista ikäihmistä.
Joka neljäs tutkimukseen osallistuneista ikäihmisistä söi liian vähän. (Taavitsainen
2008, 8.)
Ruokailu ei ole vain ravinnon saamista, vaan se on sosiaalinen tilanne ja mielihyvän
tuoja. Ruokailun tulee olla säännöllistä ja ruoan ravintoarvoltaan riittävää.
Energiantarve voi vähentyä ikääntymisen myötä, mutta ravintoaineiden tarve ei
muutu. Oikea ravitsemus on oleellinen osa toimintakykyä. Riittämätön tai
vääränlainen ravinto selittivät tutkimuksessa esimerkiksi muistiongelmia ja mielialaan
liittyviä

tekijöitä.

Liikunta

psyykkisentoimintakyvyn

ja

oikea

ruokavalio

vaikuttavat

fyysisen-

ja

säilymiseen, jotka mahdollistavat itsenäisen kotona

asumisen pitkään. Oikea ja riittävä ravinto vaikuttavat myös onnistuneen lääkehoidon
ja kuntoutumisen toteutumiseen. (Taavitsainen 2008, 8.)
Sosiaalisen toimintakyvyn tukemista on esimerkiksi dementoituneen ikäihmisen
kohteleminen aina aikuisena. Yhteisiin tapahtumiin osallistuminen on myös
sosiaalisuuden tukemista. Ikäihmiselle annetaan myös mahdollisuus mieleiseen
tekemiseen ja harrastamiseen. (Luoma & Lehtoranta 2007.)
Toiminnallisten ryhmien käyttö vanhussosiaalityön tukena pyrkii ikäihmisen
toimintakyvyn vahvistamiseen ja voimavarojen tukemiseen. Toiminnalliset ryhmät
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ovat osa ennaltaehkäisevää sosiaalityötä, jossa toteutuu varhaisen puuttumisen ja
etsivän

työn

tunnusmerkit.

(Kaisla

&

Liikanen

2007,

40.)

Sosiaali-

ja

terveyspalveluihin yhdistettynä taide ja kulttuuritoiminta tukevat ikäihmisten
identiteettiä, sosiaalista yhteenkuuluvuutta sekä koettua terveyttä (Hyyppä & Liikanen
2005, 146–147).
Ikäihmisen kuuluminen aktiiviseen ryhmään vähentää yksinäisyyttä ja antaa
kokemuksia ja elämyksiä, jotka onnistuessaan vaikuttavat kognitiivisiin valmiuksiin
sekä turvallisuuden tunteeseen. (Kaisla & Liikanen 2007, 40.) Dementoituneita
ohjatessa on hyvä käyttää toiminnallisia menetelmiä, koska käsillä tekeminen on
vähentää levotonta liikehdintää. Tuttu ryhmä lisää turvallisuuden tunnetta ja tuo
elämään

virikkeitä.

Sosiokulttuurinen

(Sulkava,

Viramo

lähestymistapa

&

Eloniemi-Sulkava

vanhustyössä

keskittyy

1999,

34–35.)

arjessa

oleviin

voimavaroihin. Sosiokulttuuriset menetelmät perustuvat yhdessä toimimiseen ja
luovuuden liikkeelle panevaan voimaan. (Kaisla & Liikanen 2007, 40.)
Toiminnalliset

ryhmät

voivat

olla

harrastuspohjaisia,

terapeuttisia

tai

kasvatuspohjaisia. Toiminnalliseen ryhmään osallistuminen antaa arkeen vaihtelua
vahvistamalla kätkettyjä ja käyttämättömiä voimavaroja. Osallistuvat ryhmäläiset
voivat vaikuttaa toiminnan sisältöön mielenkiintojensa mukaan. Toimintaan voi
sisällyttää elementtejä esimerkiksi taiteesta, liikunnasta, käsitöistä ja muistelusta.
(Kaisla & Liikanen, 2007 40.)
Blomqvistin ja Hovilan (2005, 29–30.) Yhdessä elämyksiä arkeen-hankkeen raportissa
on koottu yhteen Vanhustyön keskusliiton jäsenyhteisöjen yksiköissä tehdyt
ikääntyvien ryhmätoiminnot. Kartoituksessa jäsenyhteisöjä ovat esimerkiksi
palvelutalot, kuntoutuslaitokset, sairaskodit, vanhainkodit, päivätoimintakeskukset,
muut hoitoyksiköt, palvelukodit ja ryhmäkodit.
Postikyselynä toteutetussa selvityksessä haluttiin tietoa jäsenyhteisöjen yksiköiden
toteuttamasta

ikääntyneiden

toimintakykyä

ylläpitämästä

ryhmätoiminnasta,

edellytyksistä, esteistä, hyödyistä ja niiden sisällöistä. Kyselyn tarkoituksena oli etsiä
tekijöitä, jotta ikääntyneiden toimintakykyä ylläpitävää toimintaa voisi edistää ja tukea
jäsenyhteisöissä. Kartoitukseen osallistuneita hyväksyttäviä vastauksia palautui 301
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kappaletta. (Blomqvist & Hovila 2005, 29.) Selvitykseen vastanneista 60,1 % (n=181)
Vanhustyön keskusliiton jäsenyhteisöjen yksiköistä oli palvelutaloja. (Blomqvist &
Hovila 2005, 31.)
Ikääntyneiden

ryhmätoiminnoista

käytetyimpiä

olivat

musiikki

(90 %)

ja

taiteilijavierailut (82 %). Liikuntamuodoista käytetyimpiä olivat voimistelu (80 %),
ulkoilu (78 %) ja tanssi (46 %). Muita ikääntyneiden ryhmätoimintoja olivat
hengelliset tilaisuudet (92 %) ja keskustelut (87 %). Myös paikkakunnan kulttuuri- ja
liikuntapalveluita hyödynnettiin ryhmätoiminnoissa. (Blomqvist & Hovila 2005, 40–
42.)
Yksiköiden työntekijät arvioivat asiakkaiden ryhmätoiminnasta saamaa hyötyä.
Yksiköistä 79 % vastasi hyöty-kysymykseen. Käytetyin arviointimenetelmä oli
havainnointi. Yksiköistä 30 % koki, että ryhmätoiminnasta oli erittäin paljon hyötyä
toimintakyvyn ylläpitämisessä. Yksiköistä 58 % vastasi, että ryhmätoiminnasta on
asiakkaille paljon hyötyä. (Blomqvist & Hovila 2005, 43–44.)
Taloudelliset resurssit ja henkilökunnan kouluttamattomuus olivat usein ikääntyneiden
ryhmätoiminnan esteenä. Yksiköt toivoivat lisäkoulutusta ja verkostoitumista toisten
yksiköiden kanssa ryhmätoiminnan kehittämistä varten. Määrärahoihin sidotut
ryhmätoiminnat ovat vapaaehtoistyöllä toteutettuja ryhmiä vakaampia ja toiminta
jatkuu todennäköisemmin. (Blomqvist & Hovila 2005, 48–50.)
Ikäihmisten ryhmissä muistelu ja kokemusten jakaminen toisten kanssa on tärkeää.
(Kaisla & Liikanen 2007, 40.) Ihminen jäsentää muistelemalla eli identiteettityötä
tekemällä elettyä elämäänsä ja siten ylläpitää voimavarojaan, identiteettiään sekä
itsemääräämistään Muistelun avulla eletty elämä saa uusia merkityksiä ja ihminen
ymmärtää vaikeitakin elämänkokemuksiaan ja hyväksyy ne. Itsetuntemus lisääntyy
muistelemalla ja se antaa tunteen oman elämän hallitsemisesta. Muistelemalla
siirretään sukupolvelta toiselle tietoja perheen ja suvun historiasta tai sota-ajasta
kertomalla siirretään kokemuksellista viisautta, mitä sotaa kokemattomat eivät tiedä.
(Hakonen 2003, 130–131.)
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Toiminnallisiin menetelmiin ei tarvitse välttämättä itse osallistua saadakseen saman
hyödyn, vaan niitä voi hyödyntää ihmisen aistien kautta. Ravelin (2008, 249–251.)
tutki väitöskirjassaan ”Tanssiesitys auttamismenetelmänä dementoituvien vanhusten
hoitotyössä” dementoituvien vanhusten kokemuksia nähdyistä tanssiesityksistä.
Tanssiteoksissa näkyvä liike muuntuu koetuksi katsojan kehossa ja herättää kehon
muistoja ja tuntemuksia. Tanssiesitys on yksilölähtöinen ja psykososiaalinen
auttamismenetelmä. Esitysten merkityksenä oli vanhusten lisääntynyt kommunikointi,
voimavaroja esiintuonti, lisääntynyt hyvinvointi ja uusien tunteiden kokeminen.
Tanssiesityksen katsominen antoi vanhuksille osallisuuden tunteen, aktivoi heitä ja sai
heidät kiinnostumaan ympäristöstään.
Ikäihmisten osallistumista toiminnallisiin ryhmiin voivat haitata heikentyneet
aistitoiminnot,

alentunut

toimintakyky

ja

heikko

kognitiivinen

osaaminen.

Sitoutuminen toimintaan voi olla hankalaa kielteisen motivaation ja terveysongelmien
vuoksi. (Hovila, Blomqvist & Pitkälä 2004, 126.)
Taide- ja virikeryhmät psykososiaalisena kuntoutuksena-projektissa tutkittiin
ikääntyneiden yksinäisyyttä järjestämällä taide- ja viriketoimintaa kerran viikossa
kolmen kuukauden ajan. Toimintaan osallistui yhteensä 95 henkilöä, jotka olivat
kaikki yli

75-vuotiaita.

viriketoiminnan

Ryhmiin

päättymisen

osallistuneita

jälkeen

ja

kolme

haastateltiin
kuukautta

heti taide-

ja

interventioryhmän

loppumisen jälkeen. (Savikko, Pitkälä & Routasalo 2004, 57.)
Raportin mukaan ryhmätapaamiset merkitsivät ikääntyneille mahdollisuutta nähdä
muita ihmisiä ja saada vaihtelua elämään. Ryhmätapaamisissa voi kokeilla uusia
asioita, torjua yksinäisyyden tunnetta ja saada uusia ystäviä. Niihin liittyi odottamisen
iloa, mahdollisuutta päästä pois kotoa ja puhua muille omista kokemuksista. Mukana
olleista ryhmäläisistä 97 % lähtisi uudelleen mukaan vastaavaan toimintaan. (Pitkälä,
Routasalo, Lähteinen & Blomqvist 2004, 118.)

1.5 Vanhustyön projekteja Savonia-ammattikorkeakoulussa ennen kevättä 2008
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Hyvinvointia Iisalmen Ikähmisille -projekti (HII) aloitti Arvo-projektin alaprojektina
Iisalmen yksikössä keväällä 2005 (kuvio 2). Tätä ennen oli toteutettu Savoniaammattikorkeakoulun Iisalmen yksikössä ikäihmisille kohdennettuja toimintapäiviä
Ikääntyvien liikuntaa ja toimintakykyä (Ilte-projekti) edistävällä projektilla, joka
päättyi vuonna 2004. (Hirvonen & Laitinen 2006, 33.)
Arvo-projekti pyrki kehittämään ammattikorkeakoulun sekä työelämäosaamisen
mallia vanhustyössä vuosina 2003–2006. Rahoittajana oli Euroopan sosiaalirahasto
(ESR) ja Itä-Suomen lääninhallitus. Arvo-projektin tavoitteena oli kehittää
ammattikorkeakoulun tulosalueiden ja eri oppi- ja tutkimuslaitosten monialaista
yhteistyötä ja toimintaa. Arvo-projektin pilottikohderyhmänä olivat ikäihmiset.
Kehittämistavoitteena oli ammattikorkeakoulun eri alojen yhteistyön ja toiminnan
sekä moniammatillisen opettajuuden ja oppimisen kehittäminen yhteisen toiminnan
kautta. (Hirvonen & Laitinen 2006, 9,13.)

Ilteprojekti
2003–
2004

HIItoiminta
2006–
2008

Arvoprojekti
2003–
2006

Opinnäytet
yönä
kehitettävä
HIItoiminta
kevät 2008

HIIprojek
ti
20032006
KUVIO 2. Vanhustyön projektit ja vanhustyöhön liittyvä toiminta Savonia-amk:n
Iisalmen yksikössä
HII-projektin
erillisrahoitusta

päätyttyä
vuodesta

Iisalmessa jatkettiin
2006

alkaen,

toimintaa

koska

HII-toimintana

toiminnan

myötä

ilman

tapahtuva

moniammatillisten yhteistyötaitojen opiskeleminen nähtiin hyvänä. Toimintapäivät
järjestettiin Savonia-ammattikorkeakoulun Iisalmen yksikön tiloissa ja Ilvola-säätiön
tiloissa, Iisalmessa. Toimintapäivän sisältöön kuuluivat opiskelijoiden järjestämä
yhteinen toiminta ikäihmisten kanssa ja toimintakykymittauksien tekeminen
ikäihmisille. Opiskelijat suunnittelivat toimintaa verkkoympäristössä keskustelemalla
ja suunnittelupalavereissa. Toimintapäivänä yksi opiskelija oli vastuuvuorossa päivän
sujumisesta ja huolehti käytännön asioista sekä kirjoitti raportin Savonia-
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ammattikorkeakoulun

verkkoympäristöön

toimintapäivän

tapahtumista.

Vastuuvuorolaisena oleminen oli yksi toiminnan tavoitteina olevaa johtamis- ja
organisointikyvyn opiskelua. Uudet opiskelijat opastettiin HII-toimintaan saattaen
vaihtamalla eli jo mukana olevat opiskelijat perehdyttivät uudet opiskelijat.
Toimintapäivät toteutettiin arviointi- ja seurantapäivä-periaatteella, jolloin samat
ikäihmiset olivat mukana kahtena eri toimintapäivänä. Ensimmäisenä toimintapäivänä
suoritetut toimintakykyä mittaavat testit uusittiin noin puolen vuoden päästä, jolloin
toimintakyky testien tuloksia pystyi vertaamaan aikaisempiin tuloksiin.
Sairaanhoitaja- ja sosionomiopiskelijat opiskelivat projektissa joko projekti- tai vapaasti valittavia opintoja. Fysio- ja toimintaterapeuttiopiskelijat olivat mukana
toimintapäivissä Iisalmessa tapahtuvien harjoittelujensa aikana. Iisalmen kaupungin
kotihoitoyksikön

ja

Iisalmen

kotisairaanhoidon

kanssa

seudun

yhteistyötä

kansanterveystyön

tekemällä

opiskelijat

kuntayhtymän
saivat

kontaktin

ikäihmisiin.
Toimintapäiviin

osallistui

sairaanhoitaja-,

sosionomi-,

toimintaterapeutti-

ja

fysioterapeuttiopiskelijoita. Opiskelijoiden osallistuminen ja sitoutuminen projektiin
oli innostunutta ja motivoitunutta. Moniammatillisia taitoja kehittävä projekti antaa
opiskelijoille mahdollisuuden itsensä kehittämiseen. Moniammatillisesti toteutetut
toimintapäivät ovat opiskelijoille käytännön opiskelua tulevaisuutta varten, koska
sosiaali- ja terveydenhuollossa tehdään yhteistä työtä ikäihmisten kanssa. Väestön
nopea ikääntyminen on haaste koulutukselle, joten on tärkeää, että opiskelijat saavat
jo koulutuksen aikana kokemusta monialaisesta yhteistyöstä. HII-toiminta tukee
opiskelijoiden

ammatillista

kasvua

sekä

sosiaalisten

vuorovaikutustaitojen

kehittymistä. Tavoitteellinen toiminta antaa opiskelijoille mahdollisuuden itsensä
kehittämiseen

sekä

vahvistaa

opiskelijoiden

haasteisiin. (Kukkonen & Manninen 2006.)

valmiuksien

vastata

työelämän
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3 HYVINVOINTIA IISALMEN IKÄIHMISILLE-TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

1.6 Työn tarkoitus, tehtävät ja tavoitteet

Suurimpana haasteena keväällä 2008 pidetyille toimintapäiville oli edellisen vuoden
kokemukset, joita olivat osallistuvien ikäihmisten vähäinen määrä ja vaihtuvuus,
jolloin heihin ei päästy tutustumaan lähemmin. Opiskelijoita oli enemmän kuin
ikäihmisiä. Toimintapäiviä oli hankala suunnitella etukäteen, koska opiskelijat eivät
tienneet toimintapäivään osallistuvien ikäihmisten määrää ja heidän toimintakykyään.
Perumisia saattoi tulla haettaessa ikäihmisiä kotoa. Saman ryhmän kanssa toteutettavat
etukäteen suunnitellut toimintapäivät tukevat paremmin tavoitteellista työotetta.
Toimintapäiviä kehittääkseen opettajat ja opiskelijaryhmä kokoontuivat 27.11.2007
suunnittelemaan toiminnan jatkoa. He päättivät silloin, että HII-toiminta siirtyy sinne
missä on asiakkaita eli ikäihmisiä. Lisäksi toimintapäivät toteutettaisiin maanantaisin,
jotta opiskelijat pystyisivät helpommin osallistumaan toimintaan, koska silloin on
vapaasti valittavia opintoja. Iisalmessa on Suomen Punaisen Ristin ylläpitämä
vanhustentalo, jossa on ikäihmisille vuokrattavia asuntoja ja toimintaan sopiva
kerhohuone.
HII-toiminnan yleisenä tavoitteena on ikäihmisen fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja
kognitiivisen toimintakyvyn tukeminen toimintapäivien aikana. Tämän opinnäytetyön
tarkoituksena oli HII-toiminnan kehittäminen. HII-toimintaa kehittävän opinnäytetyön
tavoitteena oli muodostaa toimiva ryhmä kevään 2008 toimintapäiviin ja arvioida
toimintaa sekä ottaa ikäihmisen kohtaamisessa huomioon yksilöllisyys. Haastattelun
avulla haettiin tietoa siitä, minkälaisia kokemuksia ikäihmiset ovat saaneet
toimintapäivistä ja onko HII-toiminta ollut toimintakykyä tukevaa. Lisäksi haluttiin
saada kehittämisehdotuksia tulevaisuuden toimintaa varten.
Toimivan ryhmän muodostuminen tarkoittaa sitä, että ikäihmiset käyvät aktiivisesti
toimintapäivissä, keskustelevat toistensa kanssa, osallistuvat yhteiseen toimintaan ja
antavat palautetta toiminnasta. Ihmisten välinen omaehtoinen vuorovaikutus on
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merkki ryhmän muodostumisesta. Ryhmän jäsenten välinen vuorovaikutus on
keskeisin ryhmädynamiikkaan vaikuttava tekijä. Ryhmän vuorovaikutus koostuu
osallistujien vuorovaikutusteoista, esimerkiksi sanoista, ilmeistä, eleistä, liikkeistä ja
teoista. (Jauhiainen & Eskola 1994, 69–71.)
Ikäihminen otetaan yksilönä huomioon tarkoittaa sitä, että opiskelijat tietävät
olennaiset asiat ikäihmisestä ja hänen elämästään. Ikäihmisiä ohjataan toiminnoissa
yksilöllisesti ja rohkaistaan kokeilemaan uusia asioita. Ikäihmisten kuulumisia
kysellään ja käytetään voimavaraistavia työmenetelmiä, kuten muistelua ja
keskustelua.
Tämä opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena, koska toiminnan kehittämistä varten
tuli järjestää uutta ja kokeilevaa toimintaa. Toiminnallisen opinnäytetyön elementtejä
ovat käytännön toiminnan ohjeistaminen, opastaminen, toiminnan järkeistäminen tai
järjestäminen. Toiminnallisessa opinnäytetyössä yhdistyvät käytännön toteutus ja sen
raportointi tutkimusviestinnän keinoin. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9.)
1.7 Hyödynsaajat

Toimintapäivien kohderyhmänä olivat kolmannessa ja neljännessä iässä olevat
iisalmelaiset ikäihmiset. He olivat 77–88-vuotiaita miehiä ja naisia. He selviytyivät
itsenäisesti kotona asumisesta, mutta tarvitsivat kuitenkin tukea joissakin päivittäisistä
perustoiminnoista selviytymisessä, kuten lääkkeiden ottamisessa tai henkilökohtaisen
hygienian hoidossa.
SPR:n vanhustentalon alakerrassa on kerhohuone, jossa esimerkiksi Iisalmen
seurakunta ja Suomen Punainen Risti järjestävät viikoittain kerhoja ikäihmisille.
Talossa asuu paljon ikäihmisiä, joten talossa oli valmis osanottajakunta HII-toiminnan
toimintapäiviin. Ikäihmisten osallistuminen projektin toimintapäiviin oli myös heille
itselleen helppoa, koska heidän ei tarvinnut lähteä ulos talosta. Talossa asuvista
ihmisistä monet ovat maalta kaupunkiin muuttaneita ja heidän sosiaaliset kontaktit
ovat vähentyneet. He olivat muuttaneet osittain palvelujen ja toimintakyvyn
heikentymisen takia kaupunkiin.
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Talossa on Iisalmen kaupungin kotihoito yksikön tiimi, jonka kautta opiskelijat saivat
ikäihmisiin kontaktin. Hoitajat auttoivat valitsemaan kahdeksan ikäihmisiä, jotka
olivat toimintakyvyltään kykeneviä ja motivoituneita osallistumaan toimintapäiviin.
Ikäihmisille lähetettiin hoitajien kautta HII-toiminnasta kertova esite (liite 1).

1.8 Arviointisuunnitelma

Toiminnan arviointia varten pidin kenttäpäiväkirjaa, johon kirjoitin havaintoja ja
toimintapäivien tapahtumia. Se on hyvin samankaltainen aineistonkeruumenetelmä
kuin havainnointi. Kenttäpäiväkirjan kirjoittaminen on aineiston kokoamista sieltä,
missä ilmiö tapahtuu. Sen kirjoittaminen sopii tilanteisiin, joissa ei voi käyttää
nauhuria tai videokameraa. Kenttäpäiväkirjaan voi kirjoittaa havaintoja, keskusteluja,
ilmeitä tai eleitä. Kenttäpäiväkirja tulee tarkistaa ja täydentää heti tilanteen jälkeen,
koska niiden tuoreus on pätevän täydentämisen kannalta olennaista. (Anttila 1996,
225–228.)
Jokaisen toimintapäivän päätteeksi pidettiin arviointipalaveri yhdessä HII-toimintaa
ohjaavan opettajan ja opiskelijoiden kanssa. Vastuuvuorossa olevien opiskelijoiden
raportteja käytettiin toiminnan arvioimisessa. Toimintaan osallistuneet ikäihmiset
haastateltiin viimeisenä toimintapäivänä ja Ahjolatiimin hoitajilta kerättiin kirjallinen
palaute kyselyn muodossa.
Teemahaastattelu

on

käytetyin

aineiston

keräämistapa

toiminnallisissa

opinnäytetöissä. (Vilkka & Airaksinen 2003, 63). Siinä edetään tiettyjen etukäteen
valittujen teemojen ja tarkentavien kysymysten avulla. Haastattelun teemat perustuvat
usein tutkimuksen viitekehykseen. Siinä korostetaan ihmisten tulkintoja asiasta ja
asioille antamiaan merkityksiä. Teemahaastattelun avulla pyritään löytämään
merkityksellisiä vastauksia tutkimuksen tarkoituksen mukaisesti. (Tuomi & Sarajärvi
2002, 77.)
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Eskola (1975) määrittelee kyselyn Tuomen & Sarajärven mukaan ”sellaiseksi
menettelytavaksi, jossa tiedonantajat täyttävät heille esitetyn kysymyslomakkeen, joko
valvotussa ryhmätilanteessa tai kotonaan” (Tuomi & Sarajärvi 2002, 75). Kyselyn
huonoina puolina ovat sen joustamattomuus. Kysymyksiä ei voi tarkentaa tai
selventää kuten haastattelussa voi ja vastaajilla voi olla kirjoittamista haittaavia
esteitä, esimerkiksi alentunut näkökyky. Postikyselyn vastaamisprosentti voi olla
alhainen ja avoimet vastaukset voivat olla niukkasanaisia. (Tuomi & Sarajärvi 2002,
76).

1.9 Resurssien käyttö

Toimintapäiviin osallistuminen oli osallistujille ilmaista. Ahjolankadun kerhohuoneen
käyttämisestä ei tarvinnut maksaa vuokraa. Ruoka oli osallistujille omakustanteinen,
se tilattiin aina etukäteen Ilvolanpirtiltä. Se oli hinnaltaan 5,40 euroa. Vastuuvuorossa
ollut opiskelija järjesti ruuan tilaamisen ja hakemisen. Koulun auto oli varattu ruuan
hakemista ja toimintapäivää varten.
Savonia-ammattikorkeakoulun

Iisalmen

yksikkö

maksoi

toimintapäivien

kahvitarvikkeet, jotka opiskelijat kävivät ostamassa. Materiaalit liikuntaa ja
kädentaitoja varten lainattiin ja otettiin luvan kanssa Savonia-ammattikorkeakoulun
Iisalmen yksikön kuvaamataidon luokasta. Opiskelijat käyttivät myös omia tavaroita
toimintapäivissä, kuten leivontavälineitä ja kitaraa.
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4 HYVINVOINTIA IISALMEN IKÄIHMISILLE -TOIMINTAPÄIVÄT

1.10 Toimintapäivien suunnittelu ja toteutus

Toimintapäiviin osallistuneet opiskelijat suunnittelivat toimintapäivien sisällöt
kokoontumalla yhteiseen suunnittelupalaveriin, jossa mietittiin toimintapäivien
toimintoja. Ehdotuksiksi nousivat esimerkiksi kädentaidot, musiikki, liikunta ja
erilaiset pelit. Toimintapäivissä hyödynnettiin opiskelijoiden aikaisempia tietoja ja
taitoja, jotka otettiin huomioon toimintaa suunniteltaessa. Käytetyin työmenetelmä
toimintapäivissä oli ohjaus. Ohjausta käytettiin esimerkiksi eri toimintojen
ohjeistamisessa ja toimintojen ohjaamisessa.
Toiminnan suunnittelemista jatkettiin Moodle-verkkoympäristössä kevään aikana.
Vuorollaan järjestämisvastuussa ollut opiskelija kirjoitti raportin toimintapäivän
kulusta ja lisäsi sen Moodleen kaikkien nähtäväksi. Seuraava keskustelu on
esimerkkinä Leipominen ja musiikki-toimintapäivän suunnittelusta.
Vast: 10.3 HII-päivä, sunnuntai, 2 maaliskuu 2008, 15:39
Joo... eli karjalanpiirakoita ja musiikkia. Mitä mieltä olette
kehitelläänkö muuta ohjelmaa?
Vast: 10.3 HII-päivä, sunnuntai, 2 maaliskuu 2008, 16:17
Entä jos ois yleistä keskustelua ravinnosta, entä se testi, mna-testi?
löytyiskö siitä lyhennettyä versiota?
Vast: 10.3 HII-päivä, sunnuntai, 2 maaliskuu 2008, 20:17
Kun mietin, että miten ehditään kaikki. Tehdäänkö alkuun ne
karjalanpiirakat ja sitten levyraatia ja muuta? Vai miten ajattelitte? Oli
siellä kansiossa ehkä joku sellainen tyyliin syötkö terveellisesti-testi.
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Toimintapäivät jaettiin teemojen mukaan. Teemat olivat:
1. 24.1.2008 tutustumispäivä
2. 11.2.2008 terveys
3. 10.3.2008 leipominen ja musiikki
4. 31.3.2008 muistelumaalaus
5. 24.4.2008 liikunta
6. 12.5.2008 lopetus ja palautteenkerääminen
Toimintapäivät järjestettiin kolmen viikon välein alla olevan aikataulun mukaisesti:
klo 8 opiskelijat aloittavat toimintapäivän valmistelut
klo 9–10 ikäihmiset saapuvat kerhotilaan, kuulumisten vaihtaminen ja aamukahvi
klo 10–11yhteistä toimintaa
klo11–12 ruokailu
klo 12–13 yhteistä toimintaa
klo 13–14 iltapäiväkahvi ja seuraavan kerran ohjelman kertominen

1.11 Toimintakyvyn tukemisen keinot

Kognitiivista toimintakykyä tuettiin käyttämällä toiminnassa erilaisia tietovisoja,
loruleikkejä, pelejä ja laulamista. MMSE-testiä hyödynnettiin muistin ja kognitiivisten
toimintojen tukemisessa. Käytimme muistia harjoittavia pelejä, kuten Laiva on lastattu
ja Bingo. Pelit tukevat monipuolisesti toimintakykyä, jolloin käsillä tekeminen aktivoi
aivoja. Pelaaminen antaa samalla onnistumisen elämyksiä. Pelatessa kannustetaan
muita osallistujia ja se lisää yhteisöllisyyttä. Psyykkisen toimintakyvyn tukeminen
tapahtui

tiedonantamisella

ja

ajankohtaisista

aiheista

keskustelemalla.

Muistelumaalaus, musiikin kuunteleminen ja laulaminen olivat myös psyykkisen
toimintakyvyn tukemista.
Fyysistä toimintakykyä tuettiin käyttämällä erilaisia fyysisiä harjoitteita esimerkiksi
voimistelua ja pelejä. Fyysistä toimintakykyä tuettiin myös erilaisilla testeillä,
ikäihmiset osallistuivat toimintapäivien aikana kahteen fyysistä toimintakykyä
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mittaavaan testiin, lyhyeen fyysisen suorituskyvyn testistö -testiin ja fysioterapeuttiopiskelijat mittasivat ikäihmisiltä oikean ja vasemman käden puristusvoiman.
Sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen koostuu osaksi ryhmäläisten yhteisöllisyydestä
ja yhdessä tehdyistä toimintatuokioista. Ikäihmiset otettiin yksilöinä huomioon ja se
näkyi toiminnassa esimerkiksi siten, että kuulumiset vaihdettiin joka toimintapäivän
aamuna ja keskustelua oli paljon. Toimintapäiviin kuuluneet ruokailut ja kahvihetket
olivat osa sosiaalisen toimintakyvyn tukemista ja ikäihmisten hyvinvointia.
24.1.2008 Tutustumispäivä
Ensimmäiseen
opiskelijaa.

toimintapäivään

Ikäihmisten

osallistui

seitsemän

motivoituneisuutta,

kuntoa

ikäihmistä
ja

ja

seitsemän

mielentilaa

arvioitiin

silmämääräisesti sekä henkilökohtaisella keskustelulla. Henkilökohtaisen keskustelun
pohjana oli esitietolomake (liite 2), jonka ikäihmiset olivat saaneet kutsun mukana.
Esitietolomakkeen olivat ikäihmisten puolesta täyttäneet hoitajat ja yhden ikäihmisen
puolesta omainen. Esitietolomakkeesta saatuja tietoja huomioitiin seuraavien
toimintapäivien suunnittelussa, esimerkiksi ikäihmisten ruoka-aine allergiat otettiin
huomioon ruokailua varten. Ikäihmisten liikkuminen oli hyvää, kahdella heistä oli
kävelykeppi. Muistissa oli kaikilla hiukan vajausta. Ikäihmiset olivat motivoituneita
toimintapäiviin osallistumisessa.
Aamukahvien jälkeen esittelimme itsemme kertomalla mitä tiedämme omista
nimistämme. Esittelin oma nimeni kertomalla, että Kaisa on vanha savolainen nimi ja
toinen

nimi

Elisa

on

alkujaan

Raamatusta.

Nimikierros

koettiin

hyvänä

tutustumiskeinoa. Esittelykierroksen jälkeen ohjelmassa oli tulevien toimintapäivien
suunnittelua yhdessä ikäihmisten kanssa.

Ikäihmiset olivat kovin tyytyväisiä

opiskelijoiden ehdotuksiin eikä heillä ollut lisäehdotuksia. Ennen ruokailua oli
musiikkiliikuntaa, johon kaikki osallistuivat. Kyseessä oli loruja, joihin kuuluu
tuolista ylösnousemista ja liikkumista. Ruokailun jälkeen askartelimme nimilaput,
jotta kenenkään ei tarvitsisi miettiä toistensa nimiä.
kahvihetkeen.

Päivä päättyi iltapäivän
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11.2.2008 Terveys
Toimintapäivään osallistui seitsemän ikäihmistä ja neljä opiskelijaa. Päivä aloitettiin
aamukahvilla ja kahvinjuonnin lomassa vaihdettiin samalla kuulumisia. Ikäihmiset
olivat virkeitä ja kahvi maistui kaikille. Kahvin jälkeen sairaanhoitajaopiskelija
laulatti ikäihmisiä ja siihen osallistuivat kaikki kykyjensä mukaan. Heistä oli mukava
myös kuunnella muiden laulamista. Toimintapäivä osui 112-päiväksi, joten
keskustelimme hätäilmoituksen teosta, mitä silloin pitää sanoa ja miten sen voi soittaa.
Ikäihmisistä kenelläkään ei ollut kännykkää käytössä, mutta kaikki tiesivät miten
hätänumeroon soitetaan ja mitä silloin pitää kertoa. Keskustelimme myös
muistihäiriöistä ja siitä, miten ne vaikuttavat ikäihmisten elämään. Osallistujilta
kerättiin kirjalliset luvat, joissa he antavat luvan käyttää toimintapäivän tapahtumia
opinnäytetyön raportissa (liite 3).
Sairaanhoitajaopiskelijat testasivat ikäihmisten kognitiivista toimintakykyä MiniMental State Examination (MMSE)-testillä. Tulosten mukaan kaikilla oli vajavuutta
muistin osalta, he saivat 19–22 pistettä 30 pisteestä. Testin tuloksissa alle 24 pistettä
tarkoittaa yleensä poikkeavaa älyllistä toimintakykyä ja lievää dementiaa. Testin
tulosten mukaan ikäihmisillä oli muistin alueella ongelmia toimintaohjeen
toteuttamisessa, muistiin palauttamisessa ja kirjoittamisessa.
Ystävänpäivä oli muutaman päivän päästä, joten askartelimme ystävänpäiväkortteja.
Kortteja tehdessä ikäihmisiä rohkaistiin ja kannustettiin omien taitojen käyttämiseen,
koska osa vähätteli taitojaan. Pelasimme Laiva on lastattu -peliä ruokailun jälkeen.
Peliä pelattiin siten, että joku keksi esimerkiksi a-kirjaimella alkavan sanan ja
vieritettiin pehmeää palloa pöytää pitkin seuraavalle ikäihmiselle. Peli oli ikäihmisten
mielestä mieluisa ja jumppasi samalla muistia, koska sanoja piti miettiä ja palautella
mieleen. Pelin jälkeen oli voimistelua, jonka aiheena oli sienimatka ja ikäihmiset
olivat myös omine ehdotuksineen ohjaamassa voimistelun kulkua. Toimintapäivä
päättyi iltapäiväkahviin.
10.3.2008 Leipominen ja musiikkia
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Mukana toimintapäivässä oli viisi ikäihmistä ja viisi opiskelijaa. Päivä alkoi tuttuun
tapaan

kahvilla

ja

siinä

samalla

vaihdettiin

kuulumisia

ja

mietiskeltiin

karjalanpiirakoiden tekoa ja aiempia kokemuksia. Seuraavaksi ohjelmassa oli
karjalanpiirakoiden leivontaa (kuvio 3), johon myös ryhmän miehet osallistuivat
pienen suostuttelun jälkeen. Ennen ruokailua laulettiin muutamia osallistujien
toivomia virsiä pääsiäiseen liittyen.

KUVIO 3. Karjalanpiirakoiden tekemistä. (Ollikainen 2008)
Ruokailu odotellessa oli ohjattu liikuntatuokio, jossa jokainen sai vuorollaan ehdottaa
liikkeitä. Ryhmäläiset olivat fyysiseltä toimintakyvyltään eri kuntoisia, joten
kehotimme liikkumaan omaan tahtiin oman kunnon huomioiden. Voimistelu innosti
ikäihmisiä muistelemaan nuorena harrastettuja voimisteluja. Ruokailun jälkeen oli
levyraati, johon kappaleet valittiin tutut kappaleet yhdessä ikäihmisten kanssaan.
Päivä päättyi kahvin juontiin ja itse tehtyjen karjalanpiirakoiden syöntiin.
Kaiken kaikkiaan päivä oli mukava ja onnistunut. Näytti siltä, että ryhmän jäsenet
alkoivat tulla tutuiksi ja jutella kaikkien kanssa. Saimme runsaasti kiitosta
ikäihmisiltä, että toimintapäivät ovat mukavia ja on hyvä, että järjestämme. niitä
Koetimme kysellä mahdollisia lisätoiveita tuleville kerroille, mutta he olivat
tyytyväisiä

meidän

suunnitelmiimme.

Ryhmäläisiltä

kerättiin

suostumukset

teetätettyjen testien tulosten antamisesta kotihoidon työntekijöille (liite 4).
Päivän päätyttyä oli vuorossa seuraavan toimintapäivän suunnittelua yhdessä opettajan
kanssa. Sovittiin, että selvitetään tulevatko fysioterapeuttiopiskelijat ensi kerralla.
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Lisäksi

oli

keskustelua

kevään

toimintapäivien

toiminnoista,

runoista

ja

vesivärimaalausta ja retkestä.
31.3.2008 Muistelumaalaus
Toimintapäivään osallistui viisi ikäihmistä ja neljä opiskelijaa. Päivä aloitettiin tuttuun
tapaan aamukahvilla, jolloin kyseltiin toistemme kuulumisia sekä käytiin läpi päivän
ohjelmaa. Muistelumaalausta varten pidettiin pieni alustus, jossa kerrottiin muistelun
merkityksestä. Kahvin jälkeen aloitimme mielenmaisemien maalaamisen vesiväreillä.
Papereille (kuvio 4) muodostui kotimaisemia, eläimiä, muistoja metsästä ja kukkasia.
Maalaamisen jälkeen jokainen esitteli vuorotellen työnsä ja siihen liittyvät muistonsa.
Maalauksista tehtiin taidenäyttely kerhohuoneeseen (kuvio 5).

KUVIO 4. Lapsuuden kissa (Ollikainen 2008)
Ennen ruokailua pidimme tietokilpailun kirkollisista asioista sekä musiikista.
Pyrimme saamaan aikaan ryhmäytymistä jakamalla mukana olijat ryhmiin ja
kehottamalla pohtimaan vastauksia yhdessä. Ryhmässä tekeminen onnistui
vaihtelevasti. Osa näytti omaksuvan yhdessä tekemisen hyvin, sillä he keskustelivat
vastauksista. Ruokailu oli mieleinen hetki, kuten aina. Yhdessä ruokailu tuo vaihtelua
normaaleihin ruokailu-hetkiin ja ruoka maistui hyvin.
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KUVIO 5. Muistelumaalauksen taidenäyttely (Ollikainen 2008)
Iltapäivällä oli loruvoimistelua eli musiikkiliikuntaa. Se sopi kaikille osallistujille,
koska se tehtiin istualtaan. Siinä ei tarvinnut laulaa, vaan lausua ja tehdä liikkeitä
samalla. Ennen iltapäiväkahveja oli bingo (kuvio 6), josta innostuivat kaikki.
Palkintoina oli kettukaramelleja.

KUVIO 6. Bingon pelaamista (Ollikainen 2008)
Bingo on parhaimmillaan toimintakyvyn tukemista, koska siinä kannustetaan toisia,
seurustellaan muiden kanssa, etsitään numeroita ja saadaan onnistumisen elämyksiä.
Kahvit juotaessa keskusteltiin vielä tulevan kerran toiveista, mutta aiemmin tehtyä
ohjelmaa ei haluttu muuttaa. Kaikille jäi hyvä mieli päivästä.
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21.4.2008 Liikunta
Toimintapäivässä oli mukana viisi ikäihmistä ja kuusi opiskelijaa. HII-toimintaan
kuuluva opiskelijoiden moniammatillisten yhteistyötaitojen oppiminen toteutui, koska
toimintapäivään osallistui kaksi fysioterapeuttiopiskelijaa Kuopion yksiköstä.
Aamu alkoi tuttuun tapaan kahvitellen ja kuulumisia vaihtaen. HII-toimintaan tuli
kaksi uutta sosionomiopiskelijaa mukaan ja he esittelivät itsensä kaikille.
Fysioterapeuttiopiskelijat ohjasivat toimintakykytestit ikäihmisille. Lyhyeen fyysisen
suoristuskyvyn testistöön kuuluu seuraavat testit: 2,5 metrin kävely, tuolilta
ylösnousu, puolitandem-seisonta (toisen jalan varpaat ovat toisen jalan kantapään
sisäosaa vasten) ja tandem-seisonta (jalat peräkkäin). (Hämäläinen, Mänty, Pajala,
Salomaa & Sihvonen 2007, 45–52.)
Pelasimme testeihin odottavien kanssa gerial pursuit- pelin tapaista keskustelupeliä,
jossa on kysymyksiä. Sitä voi esimerkiksi käyttää apuna muistelutyössä. Kaikki
ikäihmiset osallistuivat testeihin. Fysioterapeuttiopiskelijat kävivät testien tulokset
läpi jokaisen kanssa. Fyysistä toimintakykyä mittaavassa testissä oli paljon hajontaa,
ikäihmiset saivat 3-10 pistettä 12 pisteestä. 7-9 pistettä testissä saaneilla on 1,5–2,1
kertainen riski liikkumiskyvyn rajoittumiseen kuin 10–12 pistettä saaneilla. 4-6
pistettä saaneilla ikäihmisillä on 2,9–4,9 kertainen riski liikkumiskyvyn rajoittumiseen
kuin 10–12 pistettä saaneilla ikäihmisillä. (Hämäläinen, Mänty, Pajala, Salomaa &
Sihvonen 2007, 45–52.)
Puristusvoiman mittaamisessa ikäihmiset olivat parempia kuin ikäryhmänsä. Oikean
ja vasemman käden puristusvoiman tulokset olivat joko parempia kuin ikäryhmiensä
keskiarvot tai hyvin lähellä keskiarvoja. Osallistujilta kerättiin luvat, jotta
toimintapäivissä otettuja valokuvia saa käyttää opinnäyte- ja muissa koulutöissä (liite
5).
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KUVIO 7. Narukävelyä (Ollikainen 2008)
Testien jälkeen oli fysioterapeuttiopiskelijoiden tekemän tasapainoradan vuoro, jossa
harjoiteltiin tasapainoa. Kerhohuone oli jaettu kuuteen erilaiseen toimintapisteeseen,
joissa jokaisessa oli joku opiskelijoista ohjaamassa. Pisteitä olivat lattiaan
mutkittelevasti teipatun narun päällä kävely (kuvio 7), hernepussien koskeminen
jalkaa välillä vaihtaen (kuvio 8), lattialla olevien hernepussien nostoa ja heittoa koriin,
tasapainolaudalla seisomista (kuvio 9), tasapainotyynyllä istuminen ja pallon heitto
sekä lattialla olevien hernepussien muodostaman ringin keskellä seisominen.
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KUVIO 8. Tasapainoilukuvio (Ollikainen 2008)
Ikäihmiset kiersivät radan läpi oman kuntonsa mukaan. Ruokailun jälkeen oli
tietokilpailu. Hetken hengähdyksen jälkeen oli tuolijumppaa (kuvio 10) pehmeän
pallon kanssa. Lihasryhmät käytiin läpi erilaisin harjoituksin ja lopuksi venyteltiin.

KUVIO 9. Tasapainolauta (Ollikainen 2008)
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KUVIO 10. Pallojumppa (Ollikainen 2008)
Oli mukava saada myös fysioterapeuttiopiskelijat mukaan HII-toimintaan, sillä
saimme heiltä paljon ohjeita ja ideoita fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseen ja
tasapainoharjoituksiin. Fysioterapeuttiopiskelijat antoivat opiskelijoille toimintapäivän
jälkeen palautetta.
Tavoitteena päivälle asetimme sen, että asiakkaamme saisivat virikkeitä
ja

uusia

kokemuksia.

Käytimme

päivän

aikana

erilaisia

harjoitusvälineitä, mitkä olivat ryhmäläisille pääosin entuudestaan
tuntemattomia. Tavoitteenamme oli myös, että ryhmä saisi innostusta ja
ideoita omasta toimintakyvystään huolehtimiseen omatoimisesti.
Ajatuksiamme

päivästä:

Omat

kokemuksemme

päivästä

olivat

positiiviset vaikka tapaamiskertoja oli vain tämä. Uskomme saaneemme
omat tavoitteemme toteutumaan melko hyvin. Asiakkaat vaikuttivat
antamansa palautteen perusteella olleen tyytyväisiä päivään ja saivat
uudenlaisia

kokemuksia.

Me

itse

saimme

kokemusta

ryhmän

ohjaamisesta ja moniammatillisesta yhteistyöstä muiden opiskelijoiden
kanssa.
P.S. Kiitos mukavasta päivästä:)
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12.5.2008 Lopetus ja palautteen kerääminen
Kevään viimeiseen toimintapäivään osallistui neljä ikäihmistä ja viisi opiskelijaa.
Suunnitelmana oli lettujen paistaminen ulkona ja ulkoilu, mutta lumisateen vuoksi
vietimme päivän sisätiloissa. Ikäihmisten saavuttua joimme aamukahvit ja kävimme
läpi päivän ohjelmaa. Muutaman kevätlaulun laulettuamme ja keväästä hiukan
juteltuamme valmistimme yhdessä lettutaikinan, jonka teossa yksi osallistujista antoi
hyviä vinkkejä. Taikinan tekemisen lomassa ikäihmiset keskustelivat siitä, miten
taikina on aiemmin tehty.
Palautteen kerääminen oli aamukahvin jälkeen. Palautteen kokoamisen jälkeen
piirsimme jokainen oman käden yhdelle suurelle paperiarkille. Käsien piirtäminen
herätti muistelua kouluaikojen kuvaamataidon tunneista. Seuraavaksi oli ruokailun
vuoro, jonka jälkeen alkoi letunpaisto. Ikäihmisistä vain yksi halusi olla mukana
paistamassa lettuja, muut sanoivat mielellään sitten maistelevansa.
Ikäihmiset lauloivat lauluja ja virsiä lettujen paistamisen aikana. Välillä oli letun
maistamisen vuoro. Mölkyn pelaaminen toimi liikuntaosiona (kuvio 11). Mölkkypelin pelaaminen oli kaikille mieluista ja siinä kukin yritti parastaan, jopa vähän
kisaten muiden kanssa. Pelatessa harjoitettiin alaraajan lihaksia nousemalla tuolista
ylös sekä tasapainon ja tarkkuuden harjoittamista mölkkyä heittäessä.

KUVIO 11. Mölkyn pelaamista (Ollikainen 2008)
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Lopuksi osallistujat saivat kortit, joissa oli heistä toimintapäivänä otettu valokuva.
Kortit annoimme ikäihmisille muistoksi keväästä. Lettukahveille kutsuttiin mukaan
Ahjolan tiimin hoitajia, joista kaksi tulikin. Heidän mukana ollessa vielä vähän
laulettiin ennen haikeita hyvästejä ja hyvän kesän toivotuksia. Ikäihmiset osallistuivat
kevään mittaan toimintakykyä mittaaviin testeihin ja niiden tulokset annettiin
Ahjolatiimin hoitajille. Ahjolatiimin hoitajat saivat täytettäväkseen HII-toiminnan
kehittämistä koskevat lomakkeet (liite 6).
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5 TOIMINNAN ARVIOINTI
Keräsin aineiston ryhmähaastattelusta (liite 7), hoitajien kirjallisista palautteista sekä
opiskelijoiden

antamista

palautteista.

Hyödynsin

kenttäpäiväkirjaani

sekä

toimintapäivistä järjestämisvastuussa olleiden opiskelijoiden raportteja kirjoittaessani
toimintapäivien

tapahtumista.

Toimintaa

arvioitiin

yhdessä

opettajan

ja

opiskelijaryhmän kanssa jokaisen toimintapäivän jälkeen purkutilanteessa, jossa
arvioitiin

päivän

sujumista.

Purkutilanteessa

annettiin

puheenvuoro

järjestämisvastuussa olevalle opiskelijalle ja opiskelijaryhmälle. Opettaja ohjasi
purkutilannetta tekemällä kysymyksiä, kuten mikä oli onnistunutta toimintapäivässä ja
mikä ei. Purkutilanteen tarkoituksena oli myös opiskelijoitten keskinäinen
reflektoiminen, joka on osa oppimista.

1.12 Ikäihmisten haastattelu

Ryhmähaastattelun puolestapuhujana on sen tehokkuus, usealta ihmiseltä saa tietoja
yhtä aikaa. Ryhmän kontrolloivasta vaikutuksesta on haastattelutilanteessa etuja ja
haittoja. Ryhmän jäsenet voivat auttaa toinen toisiaan, jos joku asia ei muistu mieleen.
Haastattelussa syntyvien väärinymmärrysten korjaaminen on ryhmähaastattelun etu,
muut ryhmän jäsenet voivat auttaa, jos jotakin asiaa ei muisteta oikein. Ryhmän
jäsenet voivat myös estää kielteisten asioiden esiintulon. Ryhmän jäsenissä voi olla
myös dominoivia henkilöitä, jotka voivat yrittää vaikuttaa keskustelun kulkuun.
(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 200.)
Palautetta keräävää haastattelua suunnitellessani, ennakoin muiden opiskelijoiden
kanssa, että haastattelu kannattaa järjestää ryhmähaastatteluna. Ryhmässä syntyisi
keskustelua ja osallistujat eivät tuntisi epävarmuutta alentuneen muistin takia, ryhmän
jäsenet

muistelisivat

yhdessä

kuluneita

toimintapäiviä.

Ryhmähaastattelussa

soveltuvin vaihtoehto olisi kaksi tai kolme haastateltavaa kerralla. Palautetta
keräävään haastatteluun osallistui neljä ikäihmistä, jotka olivat aktiivisesti käyneet
jokaisessa toimintapäivässä. Haastateltavien määrä voi vaikuttaa haastatteluaineiston
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litterointiin. Nauhaa voi olla vaikea litteroida, jos ihmiset ovat puhuneet
haastattelutilanteen aikana toistensa päälle tai haastateltavien äänet muistuttavat
toisiaan. (Hirsjärvi ym. 2004, 200.) Omana etunani oli, että haastateltavien äänet
olivat minulle entuudestaan tuttuja. En tehnyt koehaastattelua ennen varsinaista
haastattelua, jolloin olisin voinut testata kysymysten toimivuutta.
Ikäihmisille

ilmoitettiin

kirjallisesti

ja

suullisesti,

että

haastattelu

tehdään

nimettömänä. He antoivat suullisen suostumuksen, että haastattelun saa nauhoittaa.
Osallistujat kokoontuneet pöydän ympärille istumaan haastattelua vartena ja nauhuri
oli pöydällä. Ikäihmiset suhtautuivat nauhurin hyvin, he eivät jännittäneet haastattelun
nauhoittamista. Nauhurin olemassaolo unohtui niin hyvin, että yksi ikäihmisistä
halusi, että hänelle pitää sanoa, jos keskustelu alkaa rönsyillä.
Pittää sannoo että ei saa höpöttää ja huastoo mittään ylimääräistä.
Kysymykset olivat teemoitettu toimintapäivien mukaan. Haastattelun aikana kävi ilmi,
että ikäihmiset eivät olleet aikaan orientoituneita. He eivät muistaneet kaikkia
toimintapäiviä ajallisesti, vaan niiden tekemisten kautta, joita olimme toimintapäivinä
tehneet. He myös saattoivat muistaa oikein, että olimme todella tehneet jotain, mutta
ne tapahtumat eivät olleet tapahtuneet kyseisenä toimintapäivänä. Puhuttaessa
helmikuun toimintapäivästä, eräs ikäihminen muisteli huhtikuun toimintapäivää.

1.13 Palautteen kerääminen Ahjolantiimin hoitajilta
Viimeisenä toimintapäivänä annoin Ahjolantiimin hoitajille kyselylomakkeet.
Kyselylomakkeiden tarkoituksena oli kerätä palautetta ja kehitysehdotuksia tulevaa
toimintaa varten. Lomakkeita oli kahdeksan kappaletta ja ohjeistin hoitajat sanomalla,
että palautelomakkeet voi täyttää joko itsekseen tai tiimiltä voi kerätä yhteisen
palautteen.
Hoitajat lähettivät postitse takaisin kaksi palautelomaketta. Ohjeistin epäselvästi
palautelomakkeiden täyttämisen, joten en tiedä olivatko palautteet lomakkeet kahdelta
eri hoitajalta vai oliko niihin kerätty useamman hoitajan mielipide.
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1.14 Aineiston analyysi

Ryhmäläisten haastattelu nauhoitettiin ja litteroitiin. Litteroitua aineistoa oli yhteensä
kolme sivua. Hoitajien ja opiskelijoiden antama palaute otettiin mukaan analyysiin.
Ryhmähaastattelusta saatu aineisto ja hoitajilta – ja opiskelijoilta saatu palaute
analysoitiin luokittelun avulla. Aineisto analysoitiin teorialähtöisesti eli deduktiivisesti
toimintakyvyn osa-alueiden (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja kognitiivinen
toimintakyky) mukaan (kuvio 1). (ks. Tuomi & Sarajärvi 2002, 103.)
Haastatteluaineiston vastaukset jaettiin ryhmiin, joista kuhunkin tulee toisiaan
muistuttavia tapauksia. Luokittelussa olennaista on, että kaikilla tietyn ryhmän
tapauksilla tulee olla jokin ominaisuus, joka muiden ryhmien tapauksilta puuttuu.
(Routio 2007.)
Alkuperäisilmaukset tehtiin pelkistetyt ilmaukset ja niistä muodostettiin alaluokat.
Samaan kuuluvat alaluokat yhdistettiin yläluokiksi, joista muodostettiin pääluokka.
(kts. Tuomi & Sarajärvi 2002, 113–114.) Luokittelun viitekehykseksi otin
opinnäytetyöni teoriaosassa kuvatut toimintakyvyn osa-alueet: fyysinen, psyykkinen,
sosiaalinen, ja kognitiivinen. Koko analyysi on nähtävissä liitteessä 8. Pääluokkia
muodostui

viisi

luokkaa:

fyysistä,

psyykkistä,

sosiaalista

ja

kognitiivista

toimintakykyä tukevat toiminnat sekä toimintapäivien kehittämishaasteiden luokka.
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6 TULOKSET
Tiivistin luokittelun pohjalta toimintakykyä
toimintapäivien

anniksi.

Kuvioon

on

tukevat toiminnot kuvioon 13

kerätty

pääluokat,

jotka

nousivat

haastatteluaineistosta esiin. Tähän kuvioon on koottu luokittelun avulla keskeisimmät
toimintapäivien hyödyt.

Uuden oppiminen ja
vanhojen taitojen
verestäminen/
kognitiivinen
toimintakyky

Liikunta ja terveys/
fyysinen
toimintakyky

Toimintapäivien
kehittämisehdotukset

KUVIO 13. Toimintapäivien anti

Mielenvirkeys/
psyykkinen
toimintakyky
TOIMINTAPÄIVI
EN
ANTI

Yhdessä
tekeminen/
sosiaalinen
toimintakyky
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Tulosten mukaan ikäihmisten fyysinen toimintakyky muodostui liikkumisesta ja
terveydestä. Toimintapäivien osallistujat kuvasivat liikunnan merkitystä omalle
terveydelleen ja he pitivät liikuntaa tärkeänä omalle kunnolleen. Osa ikäihmisistä koki
uupumusta toimintapäivän jälkeen. Ikäihmiset olivat huolissaan ja epävarmoja
terveydestään ja pyrkivät liikkumaan ja osallistumaan vointinsa mukaisesti.

He

kokivat saavansa liikkumisesta hyötyä terveydelleen.
Minulle on tehny hyvvää, ainakiin ristiselälle.
Tykkäsin liikunnasta.
Osallistuisin jos terveys antaa periksi.

Toimintapäivien

merkitys

ikäihmisten

psyykkiselle

toimintakyvylle

oli

mielenvirkeyden saaminen. Ikäihmisten mielestä toimintapäivä oli tärkeä tapahtuma,
jota odotettiin, josta pidettiin ja jonka koettiin virkistävän. Toiminta antoi uusia
ajatuksia ja kokemuksia. Toimintapäiviä oli odotettu ja niitä oli kyselty etukäteen.
Ikäihmiset kuvasivat toimintapäivän antavan sisältöä elämään ja tekemisen
kokemuksia ja ajantäytettä. Toimintapäivät antoivat ajatukseen aihetta kotonakin.
Se on suur vajjaus jos täällä ei käy.
Kyllä niitä jotenkin tulloo. Aikaa miettiä kotonakin. Aina samat
ajatukset piässä pyörii, jottain verestä on.
Mittään muuta ei oo kun aikaa vaan.
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Sosiaalinen toimintakyky ilmeni ikäihmisten mielestä yhdessä tekemisenä, joka oli
ikäihmisille tärkeää. He kuvasivat yhdessä tekemisen merkitystä vuorovaikutuksena.
Sosiaalinen kanssakäyminen koettiin mahdollisuutena ja osallisuudentunteena.
Ikäihmiset olivat toimintapäivien ansiosta tutustuneet samassa talossa asuviin
ikäihmisiin. Nuorten ja vanhojen viihtyminen yhdessä ja yhteistyö sekä nuorten
toiminta tuottivat ikäihmisille hyvää mieltä.
Nuoretkin immeiset viihtyvät vanhojen kanssa.
Sosiaalinen kanssakäyminen ilmeni haluna kertoa toisillekin tästä toiminnasta ja
tutustumisena paremmin toisiinsa. Arkisista asioista keskustelemista pidettiin hyvänä.
Osallisuuden tunne syntyi sopivan kokoisesta ”pöydän ympärille sopivasta” ryhmästä,
yhteisistä ruokailuhetkistä ja ryhmässä koetusta hyvänolon tunteesta.
Tämä on kyllä hirveen hyvä, nämä on hyviä nämä keskustelutuokiot.
Kun saapi toisten mielipiteitä kuulla ja toistensa tekemisiä. Ihan
semmoisia käytännön asioita on mukava keskustella niistä.
Vanhan verestäminen ja uuden oppiminen olivat keskeinen tulos kognitiivisen
toimintakyvyn alueelta. Toimintapäivien myötä ikäihmiset oppivat uutta, esimerkiksi
karjalanpiirakoiden leipomista. Omia taitoja arvioitiin eri toiminnoissa. Omiin
taitoihin suhtauduttiin kriittisesti. Monipuolinen ohjelma, piirtäminen ja arvoitukset
antoivat kokemuksen muisti- ja tiedollisista toiminnoista.
Eihän se läheskään hyvä ollu. Kuhan vaan tein
Se on hyvä niitä arvoituksia arvella.
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Itse tekeminen oli mukavaa, vaikka piirakoiden rypyttäminen miellettiinkin vaikeaksi.
Piirakoiden maku oli jäänyt mieleen, kun kaksi kuukautta myöhemminkin niiden
makua muisteltiin haastattelussa. Muistelumaalaus oli myös jäänyt ikäihmisille
mieleen. Ikäihmisten maalaamissa papereissa oli kotimaisema ja omia mieltymyksiä
kuten kukkia, lehtiä ja eläimiä. Ikäihmiset pääsivät käyttämään nuorena opittuja taitoja
muistelumaalauksessa. Maalaaminen ei onnistunut samalla tavalla, kuten oli nuorena
onnistunut.
Minunkaan ei ole tullut piirrettyä kun viimeksi kansakoulusta pääsin
pois. Eipä se sen kummempi (maalaus), tuli vaan semmoinen kuin sattui.
Paremminhan sitä piirsi kansakoulussa ollessa, pojankloppina silloin.

Kehittämisehdotukset ikäihmisten toimintakykyä tukevalle toiminnalle tulosten
mukaan toivottiin lisää HII-toiminnan kaltaista toimintaa. Kolmen viikon väliä
toimintapäivissä pidettiin hyvänä ja riittävänä. Toimintakyvyn tukemiseksi tarvitaan
tietoa osallistujien kokemuksista, valmiuksista ja toimintakyvystä. Toimintakyvyn
ylläpitämiseksi tarvitaan jatkuvaa harjoittelua kotona.
Ikäihmiset olivat kokeneet yhteisen ruokailun hyväksi. Osalle toimintapäiviin
osallistuneista ihmisistä ruoka tulee säännöllisesti Ilvolanpirtiltä, mutta ei kaikille,
joten yhteisen ruokailun järjestäminen oli toimiva ratkaisu. Sitä kannattaa jatkaa
tulevaisuudessakin.
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7 POHDINTA
1.15 Kehittämisehdotukset

Tiiviimpi

yhteistyö

opiskelijoiden,

ohjaavien

opettajien

ja

Ahjolankadun

hoitohenkilökunnan välillä ei ollut mahdollista hoitajien työkiireiden takia.
Ahjolankadun tiimin hoitajilla on niin sanotusti kiertävät listat, jolloin hoitajat
kiertävät

kaikkien

asiakkaiden

luona.

Yhteistyö

ja

tiedonkulku

Savonia-

ammattikorkeakoulun ja Ahjolatiimin hoitajien välillä oli koettu hyväksi, hoitajat ja
opiskelijat olivat tiedottaneet toisilleen tapahtuneista muutoksista.
Toimintaan osallistuvien opiskelijoiden sitoutuminen oli ongelma. HII-toiminnan
yhteensovittaminen ohjattujen harjoittelujen ja teoriaopetuksen kanssa aiheutti
perumisia. Opiskelijat eivät voineet sitoutua toimintaan, koska lukujärjestykset ovat
tiedossa

vain

muutamia

viikkoja

aikaisemmin.

Toimintapäivät

toteutettiin

maanantaisin, jotta opiskelijat pystyisivät helpommin osallistumaan toimintaan, mutta
silti maanantaisin oli opetusta ja ohjattua harjoittelua.
Viramon tutkimuksen mukaan (1998) toimintaan itsenäisesti mukaan hakeutuvien
motivaatio parantaa psyykkistä toimintakykyä enemmän kuin niiden ikäihmisten,
jotka olivat tulleet ohjattuina tai kutsuttuina. Ikäihmiset kutsuttiin mukaan toimintaan.
HII-toiminta on nyt tuttua ja helposti lähestyttävämpää, joten siihen voi hakeutua
motivoituneita ihmisiä.
Ikäihmisen sosiaalinen ja psyykkinen toimintakyky tuli tulosten mukaan tuetuksi,
toimintapäivissä syntyi osallisuudentunnetta ja vuorovaikutusta. Nyt saadut tulokset
ovat samansuuntaisia psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn osa-alueilta kuin Taideja virikeryhmät psykososiaalisena kuntoutuksena-projektin tulokset (ks. Pitkälä,
Routasalo & Blomqvist 2004.).
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Toimintapäiviin osallistui paljon opiskelijoita (liite 9), joten tavoitteena ollut
ikäihmisten yksilöllinen huomioiminen toteutui mielestäni hyvin. Ikäihmiset saivat
moniammatillista ohjausta ja yksilöohjausta. Ikäihmisiä rohkaistiin kokeilemaan uusia
asioita ja tuettiin toimintojen toteuttamisessa. Toimintapäiviä suunniteltiin yhdessä
ikäihmisten kanssa ja he saivat vaikuttaa toimintojen sisältöihin.
Tutkimusten mukaan ikääntyneen toimintakykyyn ja terveyteen voidaan vaikuttaa
aktiivisella

ja

monipuolisella

kuntoutuksella

Fyysinen

toimintakyky

vaatii

pitkäkestoista ja säännöllistä toimintaa, jotta toimintakyky paranisi tai pysyisi
ennallaan (ks. Viramo 1998), joten HII- toiminnan kaltaisella toiminnalla, kolmen
viikon välein tapahtuvana, voi tukea toimintakykyä, mutta ei parantaa tai ylläpitää.
Tarvittaisiin MMSE-testin uusintaminen, jotta tiedettäisiin tukeeko toiminta
kognitiivista toimintakykyä. Tässä opinnäytetyössä tehdyn MMSE-testin tekemisen
jälkeen oli vain kolme kuukautta aikaa toiminnan loppumiseen, joten se jätettiin
toistamatta. Opiskelijat saivat kokemusta testien teosta ja siitä, minkälaisia eri keinoja
on testata ikäihmisen toimintakykyä. Kotihoidon Ahjolatiimin hoitajat saivat
monipuolista

tietoa

asiakkaidensa

toimintakyvystä.

Testien

järkevyyttä

ja

kohdentamista tulisi kuitenkin miettiä. Testataanko ikäihmisiä testaamisen takia ja sen
takia, että opiskelijat saavat kokemusta testien tekemisestä? Onko testien avuilla
saaduista tiedoista hyötyä hoitajille tai ikäihmisille itselleen?
Tavoitteena

oli

luoda

toimiva

ryhmä

kevään

2008

aikana

toteutettuihin

toimintapäiviin. Ryhmäläiset kävivät aktiivisesti toimintapäivissä (liite 9) ja he olivat
kyselleet toimintapäivistä ja odottaneet niitä. Tulosten mukaan he olivat tutustuneet
HII-toiminnan myötä muihin samassa talossa asuviin ikäihmisiin. (ks. Viramo 1998)
Tulosten mukaan toiminta oli onnistunutta, se toi ikäihmisille vaihtelua arkeen, uusien
asioiden kokeilemista ja vanhojen taitojen verestämistä.
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Eettisyys toteutui siten, että toimintaan ja ryhmähaastatteluun osallistuminen oli
vapaaehtoista. Keräsin ikäihmisiltä kirjalliset suostumukset, että saan käyttää
toimintapäivien tapahtumia, testien tuloksia ja valokuvia opinnäytetyöraportissani.
Raportissa ja valokuvissa ei esiinny toimintapäiviin osallistuneiden ikäihmisten nimiä,
sukupuoli ja ikä kuitenkin mainitaan. Ahjolantiimin hoitajat valitsivat vapaaehtoiset
osallistujat toimintapäiviin. Osallistuin HII-toimintaan ja ikäihmisten ohjaamiseen
kaikissa kevään 2008 toimintapäivissä, joten se, että ikäihmiset tunsivat minut, saattoi
vaikuttaa positiivisesti haastatteluun.
HII-toiminnan

kehittäminen

oli

monimuotoinen

prosessi.

Siihen

liittyi

suunnittelemista, koordinoimista, toteuttamista, raportointia ja arviointia. HIItoiminnan kehittäminen ilman toiminnalliseen opinnäytetyöhön liittyvää kokeilevaa ja
kehittävää toimintaa olisi ollut vaikeaa. Toimintaan osallistuneen opiskelijaryhmän
kanssa työskentely oli monipuolista ja reflektoivaa, mutta opiskelijoiden toimintaan
osallistuminen oli hankalaa lukujärjestyksen ja ohjatun harjoittelun takia. Mielestäni
toimintaan pitäisi sitoutua pitempään kuin yhden pisteen (27 tuntia) opinnot vaatisivat.
Kuitenkin

opiskelijoiden

tulisi

sitoutua

toimintaan,

koska

dementoituneelle

ikäihmiselle ohjaavien opiskelijoiden jatkuva vaihtuvuus ei ole hyväksi. Tutut rutiinit
luovat turvallisuuden tunnetta ja vähentävät kaaoksen tunnetta.
Ahjolatiimin hoitajien kanssa tulisi suunnitella toimintaa yhdessä ja lisätä muutenkin
yhteistyötä, jos aikaa riittää. Ryhmäläiset voisivat olla myös aktiivisemmin mukana
toiminnan

suunnittelussa,

jolloin

toiminnasta

tulisi

vielä

entistä

enemmän

asiakaslähtöistä. Toimintaan osallistuneet opiskelijat toivat palautteissaan esiin
suunnitelmallisuuden

tärkeyttä,

jotta

toiminta

tukisi

mahdollisimman

hyvin

ikäihmisten toimintakykyä. Opiskelijoiden sitoutuminen toimintaan olisi myös
toiminnan suunnitelmallisuuden kannalta tärkeää, jotta toiminta olisi tavoitteellista ja
toimintakykyä tukevaa. Yhteensä kevään 2008 toimintapäiviin osallistui 12
sairaanhoitaja-, sosionomi- ja fysioterapeuttiopiskelijaa. Toimintaa ei myöskään voisi
pitää ilman ohjaavia opettajia, koska purkutilanteiden pitäminen oli yksi
oppimistilanne.
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Opinnäytetyön tekeminen itsekseen oli vaikeaa. Ei ollut ketään kenen kanssa
keskustella raporttiin liittyvistä asioista ja reflektoida. Sain työhön paljon ohjausta,
mikä oli välttämätöntä, jotta raportin sai kirjoitettua. Työn aikatauluttaminen oli
minulle alusta lähtien vaikeaa, sain tutkimussuunnitelman valmiiksi juuri ennen
viimeistä toimintapäivää. Teoriatietoa olisi pitänyt opiskella paljon enemmän ennen
toimintapäivien aloittamista. Raportin kirjoittaminen, työharjoittelu ja opiskeleminen
yhtä aikaa oli vaikeaa, joten pidin taukoa raportin kirjoittamisesta muutaman
kuukauden syksyllä 2008. Sen tauon aikana sekä muiden opiskelijoiden töiden
kuunteleminen antoi lisämotivaatiota työn loppuunsaattamiseksi.
Kiinnostukseni sosiaaligerontologiaa kohtaan lisääntyi, kun suoritin harjoitteluja ja
projektiopintoja HII:ssä vanhustyön kentällä. Opinnäytetyön tekeminen kartutti
ohjaustaitojani ja gerontologian tietoa. HII-toiminnassa mukana oleminen antoi
kokemusta ja valmiuksia vanhustyöstä. Opin tietoa ikäihmisten toimintakyvystä ja sen
vaikutuksesta ikäihmisten arjessa selviytymiseen. Ikäihmisten kasvava määrä on myös
työpaikkoja lisäävä tekijä, joten syventävän tiedon opiskeleminen voi pitkällä
tähtäimellä olla työllistäväkin tekijä.
Tämä oli ensimmäinen opinnäytetyöni ja jos nyt suunnittelisin HII-toimintaa, niin
muuttaisin

joitakin

työskentelytavoistani,

esimerkiksi

palautteen

keräämisen.

Osallistujilta olisi pitänyt kerätä palautetta joka toimintapäivän jälkeen eikä pelkästään
viimeisellä kerralla, koska toimintaan osallistuneet eivät olleet aikaan orientoituneita.
Käyttäisin lisäksi toiminnan suunnittelussa enemmän teoriatietoa, vaikkakin
palautteen mukaan toiminta oli toimintakykyä tukevaa. Jatkotutkimusaiheina voisi
tutkita miten opiskelijat oppivat HII-toiminnassa moniammatillisia taitoja ja selvittää
minkälaisia taitoja opitut taidot ovat.
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LIITEET

Hei!
Tervetuloa Savonia- ammattikorkeakoulun opiskelijoiden järjestämiin Hyvinvointia
Iisalmen Ikäihmisille-projektin toimintapäiviin.
Kutsumme teidät mukaan kuuteen toimintapäivään keväällä 2008. Toimintapäivät
järjestetään Ahjolankatu 7:n kerhotilassa. Päivän järjestävät Savoniaammattikorkeakoulun sosionomi- ja sairaanhoitajaopiskelijat.
Toimintapäivät ovat:
Torstaina
24.1. 2008
Maanantaina 11.2.2008
Maanantaina 10.3.2008
Maanantaina 31.3.2008
Maanantaina 21.4.2008
Maanantaina 12.5.2008

klo 9-14
klo 9-14
klo 9-14
klo 9-14
klo 9-14
klo 9-14

Toimintapäivän aikana kartoitamme teidän kuntoanne ja järjestämme teille
mielenkiintoista viriketoimintaa eri teemojen mukaan ja annamme mahdollisuuden
viettää erilainen päivä ikäistenne ja opiskelijoiden seurassa. Toimintapäivän tarkoitus
on tarjota virkistävä ja mukava päivä.
Päivän hinnaksi muodostuu teille 5.40 € joka sisältää aamukahvin, lounaan ja
päiväkahvin. Päivä lähtee hyvin käyntiin yhteisellä aamukahvituokiolla. Lounaan
syömme n. klo: 12.00. Ennen kotiin lähtöä nautimme vielä lähtökahvit.
Mikäli teillä on päivälääkkeitä, toivoisimme että ottaisitte lääkkeet mukaan. Jos
teillä on jokin ruoka-aine allergia tai ruokavalioon liittyviä asioita toivoisimme,
että ilmoitatte meille hyvissä ajoin mahdolliset allergiat ja ruokavaliot.
Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi viettämään yhteistä toimintapäivää
kanssamme. Ilmoitattehan alla olevalle yhteyshenkilön numeroon jos ette pääse
osallistumaan johonkin kevään toimintapäivistä.
Terveisin
Kaisa Ollikainen
Sosionomiopiskelija

LIITE 2
1(2)

TOIMINTAPÄIVÄN ESITIETOLOMAKE

Toivomme teidän täyttävän kyseisen lomakkeen ennen
toimintapäivää. Ottakaa lomake mukaan toimintapäivään
tullessanne.
Nimi:____________________________________________
Osoite:___________________________________________
Puh:_____________________________________________
Syntymäaika:______________________________________
Siviilisääty: Naimisissa:_____ Naimaton:_____ Leski
vuodesta___
Valitkaa omaa tilannettanne parhaiten kuvaava vaihtoehto
laittamalla rasti ruutuun.
Sosiaaliset suhteet:
Olen seurallinen____ Yksinviihtyvä_____
Olen tyytyväinen elämääni___ Tyytymätön_____
Tunnen itseni masentuneeksi___ Yksinäiseksi_____
Kuinka usein lapsenne, lapsenlapsesi tai muut sukulaiset tai
naapurit vierailevat luonanne?
_____________________________________
Asun yksin__ Jonkun muun kanssa, kenen?
____________________
Tunnen kotini ja ympäristöni turvalliseksi: Kyllä____ En____
Liikunta- ja toimintakykyni on: Hyvä____ Heikko___
Käytän seuraavia
apuvälineitä:______________________________
Saan apua päivittäisiin toimintoihin: Kyllä____ en saa
apua_______
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Jos saan, keneltä?/mitä?
___________________________________
________________________________________________
Terveydentilani on:
Hyvä:___ Kohtalainen___ Heikko___
Sairaudet ja
lääkitys:__________________________________________
________________________________________________
Erityisruokavalio(t):_______________________________
Tupakointi: Kyllä____ Ei____
Päihteiden käyttö: En käytä____ Kohtuudella___ Runsaasti____
Unen saanti ja nukkuminen: Ei ongelmia____Ongelmia__
Jos ongelmia - mitä?
_____________________________________
Näkökyky: Hyvä_____ Heikko___
Kuulo: Hyvä______ Heikko____ Apuväline___
Puhe: Hyvä____ Epäselvä____
Harrastan:________________________________________
________________________________________________
Toiveitani tuleville
toimintapäiville:___________________________________
________________________________________________

LIITE 31(1)

Hei!

Olen vuonna 2008 valmistuva sosionomi-opiskelija ja teen opinnäytetyöni
Hyvinvointia Iisalmen Ikäihmisille - projektin toimintapäivien kehittämisestä.
Opinnäytetyöhön kuuluu kevään 2008 toimintapäivien sisällön raportointi.
En käytä osallistujien nimiä opinnäytetyönraportissa.

Terveisin
Kaisa Ollikainen
Sosionomiopiskelija
Puh.

LIITE 4

10.3.2008

LUPA TIETOJEN VÄLITTÄMISEEN

Lupaan että Savonia-amk:n opiskelijat saavat välittää minua koskevia tietoja
tarvittaessa (testien tulokset, terveydentila toimintapäivinä) Iisalmen
kotihoitoyksikön ja kotisairaanhoidon työntekijöille.

Paikka ja aika _____________________________________
Allekirjoitus ______________________________________

1(1)

LIITE 5 1(1)

21.4.2008

VALOKUVIEN KÄYTTÖOIKEUS

Annan Savonia-amk:n opiskelija Kaisa Ollikaiselle oikeuden käyttää
toimintapäivinä minusta otettuja valokuvia opinnäyte- ja muissa koulutöissä.

Paikka ja aika _____________________________________
Allekirjoitus

_____________________________________

LIITE 6 1(2)

PALAUTTEEN KERÄÄMINEN IISALMEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON
AHJOLAN TIIMILTÄ
Savonia-amk:n opiskelijat ovat järjestäneet Hyvinvointia Iisalmen Ikäihmisilletoiminnan (HII-toiminta) kuusi toimintapäivää keväällä 2008. HII-toiminnan
tavoitteena on ikäihmisen toimintakyvyn tukeminen toimintapäivien aikana.
Keräämme palautetta toiminnan kehittämistä varten.
1. Onko toiminta mielestänne ollut onnistunutta?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. Oletteko

huomanneet

toimintakyvyssä

toimintapäiviin
muutoksia

osallistuneiden
toimintapäivien

asiakkaiden
jälkeen?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3. Oletteko

saaneet

toimintapäiviin

osallistuneilta

asiakkailta

palautetta?

Millaista?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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4. Miten opiskelijat ovat onnistuneet toimintapäivien järjestämisessä, onko
yhteistyö ollut onnistunutta? Olisitteko halunneet enemmän yhteistyötä
opiskelijoiden ja opiskelijoita ohjaavien opettajien, Kristiina Kukkosen ja
Elina Mannisen kanssa? _________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
5. Oliko asiakkaita helppo löytää toimintapäiviin? Oliko tällaiselle toiminnalle
tarvetta?

Kannattaako

toimintapäiviä

jatkaa

tulevaisuudessa?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
6. Haluatteko

kertoa

työntekijöinä

omia

kehitysehdotuksia

toiminnan

kehittämiseen? Mitä opiskelijat voisivat tehdä toisin ja mitkä asiat ovat
toimineet hyvin?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
7. Saa antaa vapaasti palautetta
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
-

Kiitoksia palautteestanne ja hyvää kesän alkua –
Terveisin Kaisa Ollikainen
Sosionomi-opiskelija
Savonia-amk Iisalmen yksikkö
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12.5.2008

PALAUTTEEN KERUU HAASTATTELEMALLA
Kevät on kulunut nopeasti, tammikuussa aloitimme ja nyt on jo toukokuu. Kuusi
toimintapäivää on nyt takana ja palautteen keruu edessä.
Olemme tehneet yhdessä kaikenlaista, tehdään muistelumatka kevääseen

1. Mitä kaikkea olemme tehneet:
Tammikuu: tutustuminen, toimintojen kartoitus
Helmikuu: mmse, 112-hätänumero, laulamista
Maaliskuu 1: Karjalanpiirakoiden leipominen ja musiikki, levyraatia
Maaliskuu 2: muistelumaalausta ja lorut
Huhtikuu: testit, rata, jumppa, tietovisa
Toukokuu: letun paisto, laulaminen, mölkky
kahvin juontia ja ruuan syöntiä

2. Ovatko toimintapäivät vaikuttaneet toimintakykyyn?
3. Mitä olette tykänneet toimintapäivistä? Mistä
4. Mistä ette ole tykänneet?
5. Olisitteko halunneet lisää jotakin?
6. Kehitysehdotuksia?
7. Osallistuisitteko uudestaan tämäntyyppiseen toimintaan?

LIITE 81(5)

Fyysinen toimintakyky
Alkuperäisilmaukset
Pitää kuntoa hyvänä
Raput ovat hyviä, kun minä
aina menen rappuja pitkin
kylään
Minulle on tehny hyvvää,
ainakiin ristiselälle.
uupunut päivän jälkeen
Tykkäsin liikunnasta.

Pelkistetty
Alaluokka
ilmaus
hyvä kunto
porraskävely tekee liikunta vaikuttaa
kuntoon
hyvä

Yläluokka

liikkuminen
hyvä ristiselälle

uupunut
tykkää liikunnasta osallistuu
liikuntaan
Aurinkokellossa jumpassa. jumppa
muuallakin
minä oon vaan mukana
on mukana
siihen missä pystyy.
liikkuu voinnin
mukaan
Vielä kun pystyy hyvin
pystyy liikkumaan
liikkumaan
Osallistuisin jos terveys
epävarma terveys terveys
antaa periksi
huolestuttaa
Kyllä sitten osallistuisin, jos epävarma terveys
terveys antaa periksi

terveys

FYYSINEN
TOIMINTAKY
KY
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Psyykkinen toimintakyky
Alkuperäisilmaukset

Pelkistetty
ilmaus

– kyselleet milloin on
toimintapäivä
– asiakkaat odottivat
toimintapäiviä

toimintapäivät
kiinnostavat
toimintapäiviä odotetaan

– Ei malttaisi pois jäädä.

toimintapäivistä ei haluta
jäädä pois
ei halua jäädä pois

- Se on suur vajjaus jos täällä ei
käy.
– Tyytyväisiä toimintaan
– kovasti tykänneet
toimintapäivistä
– oikein hyvä on ollu.
- ihan se oli mukavaa.
– mielenvirkeyttä tuoneet
– virkistyneet
-Aina samat ajatukset piässä
pyörii, jottain verestä on.

Alaluokka

Yläluok
ka

odotettu
tapahtuma
tärkeä
tapahtu
ma

tyytyväisyys
pidetty
toimintapäiviin
tapahtuma
toimintapäivistä
on
tykätty
toimintapäivät ovat olleet
hyviä ja mukavia
mielenvirkeyttä
virkistystä
virkistävä
tapahtuma
uusia ajatuksia

– Pitää osata rypyttää
(karjalanpiirakoita)

käsillä tekemistä

– on, ihan uusi (kokemus leipoa
karjalanpiirakoita)

uusia kokemuksia

– tykkää laulamisesta: Virsiä
paremminkin.
– Ompahan jottain tekemistä että
on poissa pahanteosta.

laulamista, virrenveisuuta

– aikaa kun on.
– Aikaa miettiä kotonakin.
– Mittään muuta ei oo kun aikaa
vaan.

aikaa on
aikaa on kotona
on aikaa, ei muuta

MIELENVIRKEYS

tekemisen
kokemus

sisältöä
elämään

jotain tekemistä

ajantäyte
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Sosiaalinen toimintakyky
Alkuperäisilmaukset
- Ennen kaikkea minusta
on mukava kun nämä
nuoret immeiset liikkuu ja
heiluu kun hommia tekkee.
– Ennen kaikkea teidän
nuorten toiminta, se niin
kiinnostaa minua
– Nuoretkin immeiset
viihtyvät vanhojen kanssa.
-Tulee
vuorovaikutusta
myöskin nuorten ihmisten
kanssa.
-Mukava kahtoo niitä
(miesopiskelijoita) kun ne
touhusivat.
– Mikäs siinä, nykyään
miehet osallistuvat hirveen
paljon taloushommiin

Pelkistetty
ilmaus
nuoret
työskentelevät

– ruokailun kokeneet
hyväksi
– joo, kyllä ne hyviä syyä
oli.
– ne oli hyviä ne
karjalanpiirakat
– kyllä kai niistä
(karjalanpiirakoista)
jonkinlaista on tullu
– Ihan on hyvin hyvä
käydä täällä, ei vois
käymättä pois jättää.
– Oikein hyvä olla käydä
– On nähny kuinka kaikki
toimii hyvästi
– en minä nyt tiijä,
paljonko soppii pöydän
ympärille.

Yläluokka

Yhdistävä luokka

nuoret ja vanhat
yhdessä

nuorten
toiminta
kiinnostaa
nuoret
viihtyvät
vanhojen kanssa
vuorovaikutusta
nuorten kanssa
eri-ikäisten ja
miehet osallistuvat
taloushommiin
miehet ja naiset sukupuolten
yhdessä
välinen
miesopiskelijat
touhusivat
toiminta
YHDESSÄ

– minä oon sanonu
toisille kertominen
muillekin tästä
– tutustuneet samassa
tutustuminen
talossa oleviin
– Tämä on kyllä hirveen
keskustelutuokio
hyvä, nämä on hyviä nämä
keskustelutuokiot.
keskustelu
– Ihan semmosia
käytännön asioista
käytännön asioita on

mukava keskustella
niistä. Kun saapi toisten
mielipiteitä kuulla ja
toistesa tekemisiä.

Alaluokka

tärkeä
kokemus
keskustelu

TEKEMINEN

kanssakäyminen

saa kuulla toisten
mielipiteet
ja
tekemiset
ruokailu hyvä

ruokaileminen
yhdessä

piirakat hyviä syyä

osallisuuden
tunne
ei voi jäädä pois
hyvä käydä
kaikki toimii hyvin
ryhmä
ympärillä

pöydän

sopivassa
ryhmässä hyvän
olon kokeminen
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Kognitiivinen toimintakyky
Alkuperäisilmaukset

Pelkistetty
ilmaus

Alaluokka

– On ollut
monenlaista
ohjelmaa.
– Se on hyvä niitä
arvoituksia arvella,
– Minunkaan ei ole
tullut piirrettyä kun
viimeksi
kansakoulusta pääsin
pois.
– Siellä oli pakko
piirtää paperille.
Opettaja neuvoi.

ohjelma
arvoitukset

päättelyä
vaativia
kokemuksia

– Kotimaisema,
nehän ne muistuu.
– Sekkiin hän se on
kun siinä oppii–
Vaikka ei tiedä, niin
työ tiijätte niin työ
sanotte sitten.
-Paremminhan sitä
piirsi kansakoulussa
ollessa.
Pojankloppina sillon.
minä tekemisestä
niinkään. Se on
äkkinäistä miehiltä
tehä tämmösiä
(piirakoita).
Se on vaikeeta
(rypyttäminen)
-Eipä se sen
kummempi, tuli vaan
semmonen kun sattu.
Eihän se läheskään
hyvä ollu. Kuhan
vaan tein.

Yläluokka

muisti- ja
tiedolliset
toiminnot

piirtänyt
viimeksi
kansakoulussa

VANHAN VERESTÄMINEN JA UU-

muistelua
opettaja neuvoi
piirtämisessä

DEN OPPIMINEN/
KOGNITIIVINEN

koti muistuu
mieleen
hyvä kun oppii

TOIMINTAKYKY
uuden
oppimista

ohjausta
uuden ja vanhan
prosessointia
paremmin
piirsipojanklopp
ina
äkkinäistä
miehille
rypyttäminen
vaikeaa
ei hyvä, kunhan
teki

omien taitojen
arviointia
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Ikäihmisten toimintakykyä tukeva toiminta
Alkuperäisilmaukset

Pelkistetty
ilmaus

– Kyllä nämä riittää.
– Nämä aikataulut riittävät
– Nämäkin käy, nämä aikataulut.
– Se riittääkin, ainakin minulle.
(3viikon välein)

–
aikataulut sopiva
riittävät
aikataulu
aikataulut käypiä
3viikon
välein
riittävä

– Kyllä työ tiijätte mitä pystyy
tekemään.

opiskelijat
tietävät
mitä
pystyy tekemään

– tulevaisuudessakin tämmöistä
toimintaa
– Tämä on huono homma, jos
loppuu tämä. Jos työ ette piäkään
ens vuonna tätä?

toimintaa
tulevaisuudessaki
n

Ensimmäisen
tapaamiskerran
perusteella
olisimme
voineet
suunnitella
toisen
kerran
paremmin heidän toimintakykyään
ajatellen.

osallistujien
toimintakyky
pohjana
suunnittelulle

Liikunnallisten ja
tukevien
sisällyttäminen
toimintapäivään

samoja
harjoitteita
jokaiseen
toimintapäivään

niin, että ikäihmiset osaisivat ja
muistaisivat toteuttaa harjoituksia
myös kotona, olisi mielekästä.

harjoittelu kotona

- helpottaisi päivän suunnittelua.
ryhmän toiminnassa toistekin

tieto helpottaa
suunnittelua

Lisäksi koko projektista enemmän
tietoa etukäteen opiskelijoille.
11.2.2008
pidetystä
toimintapäivästä jäi pois kolme
opiskelijaa, jotka olivat luvanneet
olla paikalla

IKÄIHMISTEN
toimiva
toimintapäivä

TOIMINTAKYKYÄ

sopivaa
toimintaa

TUKEVA
TOIMINTA

etukäteistietoa
ikäihmisistä ja
heidän
valmiuksistaan

Pitkäjänteistä suunnittelua voisi
olla enemmän.

Yläluokka

huono asia, jos
toiminta loppuu

Etukäteen enemmän tietoa, mitä he
ovat aikaisemmin tehneet ja
millaisia valmiuksia heillä on.

tasapainoa
harjoitusten
jokaiseen

Alaluokka

osallistujien
toimintakyky
toimintakyvyn
tukeminen

jatkuva
harjoittelu

toiminnan
suunnittelu

pitkäjännitteistä
suunnittelua
etukäteistietoa
toiminnasta
opiskelijoille
opiskelijoiden
perumiset

toimiva
työryhmä

sitoutuminen

LIITE 9
1(1)

HII-toiminnan osallistujat keväällä 2008

Ikäihmiset

24.1.2008
11.2.2008 10.3.2008 31.3.2008 21.4.2008 12.5.2008
tutustuminen terveys
leipominen muistelu- liikunta
lopetus ja
ja musiikki maalaus
palautteenkerääminen
7
7
5
5
5
4

Sosionomiopiskelijat

2

2

1

2

4

2

Sairaanhoitajaopiskelijat

5

2

4

2

0

3

Fysioterapeuttiopiskelijat
Opettajat

2
1

1

1

1

1

1

