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kasvusuunnassa. Tämä aiheuttaa valtavan paineen Suomen taloudelle ja 
palvelujärjestelmällemme, johon yritetään löytää painetta laskevia tukitoimia. Tämän takia 
tarvitsemme lisää ikäihmisille suunnattuja ennaltaehkäiseviä matalan kynnyksen aktivoivia ja 
osallistavia palveluita.  

Tässä kehittämistyössä pyrittiin kehittämään ja kuvaamaan ikäihmisille tarkoitettua 
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tapahtumaviikko mahdollisimman matalla kynnyksellä ja tehokkailla työresursseilla. 

Superseniorit 2017 oli Turussa ja Kaarinassa järjestettävä tapahtumaviikko yli 60-vuotiaille. 
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Ikääntyminen vaikuttaa ihmisen psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin usein 
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12.5.2017. Se oli myös valittu yhdeksi juhlavuoden Suomi 100 -hankkeeksi.  Tapahtumaviikko 
pyrittiin tuomaan mahdollisimman lähelle ikäihmisiä, jotta kynnys osallistumiseen pysyisi 
matalana. 

Tapahtumaviikko koostui Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ja muiden 
yhteistyökumppanien ja -tahojen järjestämistä tapahtumista. Viikolla oli isompia terveyteen ja 
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 Developing a Dynamic Concept for Activity Event 

In the year 2017, one in five Finns were at least 65 years of age, and the proportion is still on the 
rise. This puts an enormous pressure on the small economy of Finland and on our service system 
to which solutions and support to relieve this pressure is looked at. Because of this we need more 
active and participating services with low barrier to entry. 

The objective of this work was to develop and describe an event concept for elderly people, that 
could be replicated, produced and further developed in the future based on this document. The 
target group would receive an activating event week with as low as possible barrier to entry and 
effective resource usage. 

Superseniorit 2017 was an activity week for over 60-year-olds held in Turku and Kaarina. Our role 
in organizing the activity week was to plan and coordinate a new operating model for the 
happening. 

Senescence tends to affect the mental, physical and social well-being degradingly. Superseniorit 
2017 offered to help in these areas. The goal of the week was to activate elders, increase 
inclusion, create new social contacts and prevent exclusion. Getting new experiences, 
participating in new sports and activities as well as creating a community of elders in the 
neighborhoods were also part of Superseniorit 2017. Activity week was held 8.–12.5.2017 and it 
was chosen as one of the Suomi 100 projects. The activities were tried to be held as close to the 
elderly as possible to keep the barrier to entry low. 

The activity week consisted of events arranged by students of Turku University of Applied 
Sciences and other partners. The events included bigger themed events of health and wellbeing 
as well as smaller and shorter events held in the suburbs closer to the elderly. 
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1 JOHDANTO 

Vuonna 2017 yli 65-vuotiaita oli Suomen väestöstä jo yli viidennes ja määrä on edelleen 

kasvusuunnassa. Tämä aiheuttaa valtavan paineen Suomen taloudelle ja palvelujärjes-

telmälle, johon yritetään löytää painetta laskevia tukitoimia. Tämän takia tarvitaankin li-

sää ikäihmisille suunnattuja ennaltaehkäiseviä matalan kynnyksen aktivoivia, etsiviä ja 

osallistavia palveluita. 

Osallisuuden, yhteisöllisyyden, liikunnan, kulttuurin ja harrastuneisuuden tärkeys ihmi-

sen hyvinvoinnissa näyttelevät suurta roolia. Yhden osa-alueen heikentyminen vaikuttaa 

usein myös muihin osa-alueisiin negatiivisesti, joten on tärkeää, että tasapaino säilyy. 

Positiivisen minäkuvan ja pystyvyyden sekä sosiaalisten verkostojen ylläpitämisen kan-

nalta eri osa-alueiden täydentyminen on ensiarvoisen tärkeää.  

Superseniorit 2017 oli Turussa ja Kaarinassa järjestettävä tapahtumaviikko yli 60-vuoti-

aille. Tapahtumaviikon tarkoituksena oli aktivoida, lisätä osallisuutta, luoda lisää sosiaa-

lisia kontakteja sekä ehkäistä syrjäytymistä ikäihmisten parissa. Ikääntyminen vaikuttaa 

ihmisen psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin usein heikentävästi, jonka 

vuoksi näiden osa-alueiden huomiointi oli tapahtumaa suunnitellessa ydinasemassa. 

Myös uusien kokemusten ja elämysten tarjoaminen, uusiin lajeihin tutustuttaminen ja yh-

teisöllisyyden luominen ikäihmisten asuinalueille kuuluivat Superseniorit-viikon tavoittei-

siin. Superseniorit-viikko järjestettiin 8.– 12.5.2017. Se oli myös valittu yhdeksi juhlavuo-

den Suomi 100 -hankkeeksi.  Tapahtumaviikko pyrittiin tuomaan mahdollisimman lähelle 

ikäihmisiä, jotta kynnys osallistumiseen pysyisi matalana.  

Tapahtumaviikolle kaivattaisiin pysyvä malli, jotta voitaisiin lisätä ennakoitavuutta sekä 

tunnettavuutta ikäihmisten ja yhteistyökumppanien parissa. Toimiva konsepti tukisi myös 

viikon organisointia ja hallinnointia. Kehittämistehtävänämme oli kehittää mallia ensim-

mäisen vuoden pohjalta eteenpäin kohti valmista konseptia. Mallia kehitimme koordinoi-

malla vuoden 2017 Superseniorit-viikon ohjelmakokonaisuuden. Toimeksiantajanamme 

toimi Turun ammattikorkeakoulu ja viikon projektipäällikkönä toimi Turun ammattikorkea-

koulun opettaja Katariina Felixson. 

Tapahtumaviikko organisoitiin yhdessä Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ja 

opettajien, Turun kaupungin vanhusneuvoston sekä Kaarinan kaupungin vanhus- ja ve-

teraanineuvoston kanssa. Viikon toteutuksessa oli lisäksi mukana lukuisia yrityksiä ja 
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järjestöjä yhteistyökumppaneina. Yhteistyökumppanit osallistuivat tapahtumaviikon si-

sältöön muun muassa erilaisilla tarjouksilla ja järjestämällä itsenäisesti omia tapahtumia 

viikon aikana.  

Tapahtumaviikon järjestämisessä hyödynnettiin useiden eri Turun ammattikorkeakoulun 

tulosalueiden opiskelijoiden vahvuuksia. Toteutuksessa oli mukana toimintaterapeutti-, 

fysioterapeutti-, sairaanhoitaja-, sosionomi-, suuhygienisti- ja medianomiopiskelijoita. Eri 

alojen opiskelijat järjestivät moniammatillisessa yhteistyössä yli 30 tapahtumaa viikon 

aikana. 

Tässä kehittämistyössä pyrittiin kehittämään ja kuvaamaan ikäihmisille tarkoitettua ta-

pahtumakonseptia, joka olisi toistettavissa ja tuotettavissa mahdollisimman matalalla 

kynnyksellä ja tehokkailla resursseilla. Samalla projektimuotoinen kehittämistyö tarjosi 

opiskelijoille lisäosaamista projektiosaamisesta, ja työn tekijät loivat omanlaisen konsep-

tin projektin koordinoinnista. Raportin ensimmäisessä luvussa kerrotaan millaiselta poh-

jalta teemaviikkoa alun perin aloitettiin kehittämään ja millaiset tavoitteet kehittämistyölle 

asetettiin. Seuraavissa kahdessa luvuissa on tietoperusta, joka toimi pohjana tälle kehit-

tämistyölle. Tietoperusta koostuu ikäihmisten toimintakykyyn ja hyvinvointiin liittyvistä te-

kijöistä sekä projektitoiminnan ydinasioista. Viidennessä luvussa kuvataan kehittämis-

työn prosessia ja menetelmiä. Kuudennessa luvussa esitellään kehittämistyön valmis 

tuotos käytännön tasolla ja viimeisessä kappaleessa pohditaan ja arvioidaan kehittämis-

työn onnistumisia ja kehittämisehdotuksia. 
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2 KEHITTÄMISTEHTÄVÄN LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Kehittämistehtävän tausta 

Ensimmäinen Superseniorit-viikko järjestettiin vuonna 2016. Superseniorit-viikko oli sil-

loin osa HASIC eli Healthy Ageing Supported by Internet and Community-hanketta ja 

alkuperäinen tarkoitus oli järjestää pieniä ilmaisia, aktivoivia ja osallistavia pop-up-tapah-

tumia Turun ja Kaarinan lähiöissä ikäihmisille. HASICin tavoitteena oli saada alueella 

asuvat ja palvelujen ulkopuolella olevat ikäihmiset aktivoitumaan ja lähtemään mukaan 

lähellä järjestettäviin pop-up -tapahtumiin. Näitä tapahtumia järjestettiin eri alueiden ta-

loyhtiöiden kerhotiloissa ja muissa julkisissa tiloissa.  

Superseniorit-viikko muotoutui tämän kehittämistyön keskeiseksi tapahtumaksi Turun 

ammattikorkeakoulun tutkimus, kehitys ja innovaatio, eli TKI-projektiharjoittelun kautta. 

Osallistuvia projektiryhmiä oli tuolloin kaksi, ja molempien ryhmien tuli suunnitella kym-

menen erilaista tapahtumaa eri lähiöihin. Tapahtumaviikko oli melko pienellä budjetilla ja 

matalalla profiililla järjestetty, mutta yllättävän suuren tekijäresurssin ja oletettua aktiivi-

sempien yhteistyötahojen ansiosta paisui matkan varrella odotettua suuremmaksi tapah-

tumaksi. Projektiin lähti helposti mukaan erilaisia yhteistyötahoja, sillä yrityksille mahdol-

listui veloituksetta mainostilaa tapahtumaviikon mainoslehtisestä. Myös tapahtumissa ja-

ettaviin tuotekasseihin saatiin mukavasti erilaisia tuotteita.  

Ensimmäinen Superseniorit-viikko oli erittäin onnistunut kokeilu ja sen innostamana Tu-

run ja Kaarinan vanhusneuvostot halusivat jälleen seuraavana vuonna tehdä Turun Am-

mattikorkeakoulun kanssa yhteistyötä. Kokemukset aiemman TKI-projektin osalta olivat 

niin positiivisia, että sen pohjalta oli innostavaa ja luonnollista lähteä luomaan uutta pro-

jektia tutun konseptin kehittämiseksi. Projektin taustalla oli otollinen maaperä tällaiselle 

kehittämistyölle, sillä moniammatilliseen yhteistyöhön oli resurssit Turun ammattikorkea-

koulun opiskelijoista. Lisäksi useat yhteistyökumppanit olivat kiinnostuneita ja innostu-

neita jatkamaan ja jalostamaan hyväksi koettua konseptia.  

2.2 Kehittämistarve ja kehittämistehtävä 

Kehittämistyön taustalla on aina jonkinlainen kehittämistarve. Tässä työssä kehittämis-

tarve syntyi toiveesta luoda tapahtumakonseptista jatkuva ja entistäkin matalamman 
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kynnyksen tapahtuma. Tapahtumasta toivottiin vuosittain toistettavaa ja mahdollisuuk-

sien mukaan suurimmalta osin opiskelijavoimin toteutettavaa. Konseptista haluttiin luoda 

ikäihmisille näkyvä ja luotettava tapahtuma, johon voi osallistua matalalla kynnyksellä. 

Tapahtuman toivottiin kohtaavan mahdollisimman realistisesti ikäihmisten tarpeet, jonka 

vuoksi myös heidän elämänvaihettaan on avattu tässä työssä erilaisista näkökulmasta. 

Kehittämistarve kohdistui tapahtuman painopisteiden ja etenemisen mallintamiseen 

sekä niiden asiantuntevaan esittelyyn. 

Kehittämistarpeen pohjalta kehittämistehtävään on pyritty vastaamaan seuraavien ta-

voitteiden kautta.  Ensimmäisenä työn lyhyen aikavälin tavoitteena oli luoda projektimuo-

toinen tapahtumakonsepti, jonka eteneminen on dokumentoitavissa ja mahdollistetta-

vissa usean eri toimijan voimin vuosittain. Tavoitetasona ei ollut tämän työn kautta luoda 

täysin valmista konseptia, vaan luoda dokumentti, jonka pohjalta tapahtumaa on mah-

dollista jatkokehittää.  Toisena keskeisenä lyhyen aikavälin tavoitteena oli perehtyä ikäih-

misten kokemusmaailmaan ja ikääntymisen tuomiin muutoksiin toimintakyvyssä ja pyrkiä 

vastaamaan niihin etsivän ja aktivoivan vanhustyön toimintamuodoilla. Pitkän aikavälin 

tavoitteena tällä kehittämistyöllä on edistää ikäihmisten hyvinvointia ja luoda toimiva ja 

nykyaikainen palvelumalli ikäihmisille. Palvelumallin keskeisimpinä tehtävinä voisi pitää 

ikäihmisten huomioimista aktiivisina ja osallistuvina yhteiskunnan jäseninä sekä ilmapii-

rin ja toimintakentän muotoutumista etsivän vanhustyön näkökulmasta otolliseksi. 
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3 HYVINVOIVA IKÄIHMINEN 

3.1 Vanheneminen 

Suomalainen väestö ikääntyy monella eri tasolla. Suomalaisten aritmeettinen keski-ikä 

nousee, elinajanodote kasvaa, työvoiman määrä ja yli 65-vuotiaiden määrä lisääntyy. 

Erityisesti Suomessa lisääntyy yli 80-vuotiaiden osuus ja työikäisten ja ikääntyneiden 

välinen suhde muuttuu. Suomessa esiintyy myös suuria alueellisia eroja ikääntymisessä. 

Tällä hetkellä Euroopan Unionissa Suomi kuuluu kolmen nopeimmin vanhenevan maan 

joukkoon. Vuoteen 2030 mennessä yli 80-vuotiaiden määrä ja suhteellinen osuus väes-

töstä tulee kaksinkertaistumaan (Tulva ym. 2007, 18 -21). 

Ikääntyneiden terveydellisen aseman voidaan katsoa kehittyneen 1990-luvun alusta läh-

tien merkittävästä. Ikääntyneet kokevat terveytensä ja toimintakykynsä paremmaksi ja 

useimpien terveydentila ja toimintakyky säilyykin hyvinä jopa 75. – 85. ikävuoteen asti. 

On myös todennäköistä, että elinajan pidentymisen myötä myös terve ja aktiivinen elin-

aika pitenee. Näyttäisi myös siltä, että suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle, he ovat 

terveempiä, kuin edeltävät sukupolvet ovat olleet. (Tulva ym. 2007, 23).   

Ihmisen elämä voidaan jaotella erilaisiin vaiheisiin. Psykoanalyytikko Erik. H. Eriksonin 

mukaan jokaiseen vaiheeseen kuuluu erilaisia kehitystehtäviä. Vanhuuden kehitystehtä-

väksi Erikson nimeää minän eheytymisen. Tämän kehitysvaiheen tarkoituksena on, että 

elämä hyväksytään sellaisenaan kuin se on, kaikkine hyvine ja huonoine puolineen. Van-

huuden tärkeimpänä psykologisena haasteena pidetään oman elämän kokonaiskuvan 

näkemistä ja sen hyväksymistä. Ihminen haluaa tuntea itsensä kuolemattomaksi, mutta 

vanhuuden kehitystehtävänä on myös irtauttaa itsensä tästä illuusiosta sekä saavuttaa 

siten varmuus oman elämän merkityksellisyydestä. (Aejmelaeus 2007, 13.)  

Viime vuosikymmenten aikana on tehty runsaasti tutkimuksia kognitiivista taidoista, ku-

ten ajattelusta, muistamisesta, oppimisesta ja havaitsemisesta. Uusien tutkimustulosten 

seurauksena ikääntymistä ei enää nähdä älyllisten kykyjen heikentäjänä, vaan taustalla 

saattavat olla myös sairaudet tai muut tekijät. Fyysinen sairaus heikentää myös psyyk-

kistä toimintakykyä, ja päinvastainen vaikutussuunta on sekin mahdollinen. (Aejmelaeus 

2007, 16.) Erityisesti psyykkistä toimintakykyä heikentäviä fyysisiä sairauksia ovat sy-

dän- ja verisuonitaudit ja erilaiset aivojen sairaudet (Kan & Pohjola 2012, 14–15).  
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Onnistunut ikääntyminen on merkityksellistä yksilön kannalta. Onnistuvalla ikääntymi-

sellä on kuitenkin myös vaikutusta koko yhteiskunnan rakenteisiin. Esimerkiksi sosiaali- 

ja terveyspalveluiden käyttöön ja myös kustannuksiin onnistuneen ikääntymisen koke-

mukset vaikuttavat huomattavasti. (Eloranta & Punkanen 2008, 7.) Arvokasta vanhuutta 

turvataan perustuslaista alkaen. Suomen ja Euroopan unionin lainsäädäntö sekä erilai-

set ihmisoikeussopimukset pyrkivät takaamaan ihmisarvoisen vanhuuden jokaiselle. (Ki-

velä 2012, 126–127.) 

Hyvinvointi jaetaan usein kolmeen ulottuvuuteen: terveyteen, materiaaliseen hyvinvoin-

tiin ja koettuun hyvinvointiin. Suomen kielessä hyvinvointi-käsite viittaa sekä yksilölliseen 

että yhteisötason hyvinvointiin. Ympäristö ja elinolot, työ, koulutus ja toimeentulo ovat 

yhteisötason hyvinvoinnin ulottuvuuksia. Sosiaaliset suhteet, itsensä toteuttaminen, 

osallisuus, onnellisuus ja sosiaalinen pääoma ovat puolestaan yksilöllisen hyvinvoinnin 

osatekijöitä. (THL 2019a.)  

3.2 Toimintakyky  

Ihmisen toimintakyky koostuu fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta toimintakyvystä, 

jotka vaikuttavat toinen toisiinsa sekä positiivisesti että negatiivisesti. Esimerkiksi fyysi-

sen toimintakyvyn lasku saattaa aiheuttaa psyykkisiä ongelmia, kuten masennusta. 

Osallisuuden tunne ja hyvät sosiaaliset suhteet saattavat puolestaan vaikuttaa positiivi-

sesti ihmisen minäkuvaan ja itsetuntoon. (Tarvonen 2011,6—7.) 

Ikääntyminen määritellään lääketieteessä biologiseksi, psykologiseksi ja sosiaaliseksi il-

miöksi, jonka kanssa käsi kädessä kulkevat myös toimintakyvyn rajoitteet. Esimerkiksi 

erilaiset sairaudet ja vammat voivat olla toimintakyvyn rajoitteita. Myös teknologian ke-

hittyminen ja monet muut jatkuvat muutokset näkyvät jokaisen ihmisen arjessa. Suurinta 

muutosta ovat päässeet todistamaan ikäihmiset. Heidän arkisissa ympäristöissään - ku-

ten kaupoissa, kirjastoissa, julkisissa liikennevälineissä ja kotona- muutokset näkyvät 

myös heidän tahtomattaan. Puhelimet ovat muuttuneet moderneiksi minitietokoneiksi, 

televisiosta löytyy kahden kanavan sijaan kymmeniä vaihtoehtoja ja jatkuvasti julkais-

taan uutta teknologiaa, jonka käyttämiseen tarvitaan Internetiä. Ikäihmisille myös se, mi-

ten pankkikortit toimivat, voi olla vaikeaa ymmärtää, luottaa ja haasteellista käyttää. (Tar-

vonen 2011,6—7.) 
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Hektinen ja nopeasti muuttuva nykymaailma voi aiheuttaa monelle ikäihmiselle ahdis-

tusta, syrjäytymistä ja jopa pelkoja arjessa selviytymisestä. Toimintakyvyn heikentyessä 

ja hidastuessa normaalit arjen askareet vievät enemmän aikaa kuin ennen. Kykenemät-

tömyyden tunne, oman elämän hallinnan ja autonomian menettäminen ovat monelle 

ikäihmiselle tuttuja tunteita.  Arjesta selviytyäkseen moni ikäihminen tarvitseekin tukea 

muilta ja apua omien voimavarojen uudelleen löytämiseen ja ylläpitämiseen.  (Tarvonen 

2011,6—7.)  

Sosiaalisen toimintakyvyn määrittely on hankalaa, sillä se on monikerroksinen ja moni-

ulotteinen käsite. Se liittyy vahvasti niin psyykkiseen kuin myös fyysiseen toimintakykyyn 

muodostaen mutkikkaan kokonaisuuden. Myös yhteisöllinen toimintakyky on noussut so-

siaalisen toimintakyvyn rinnalle ilmaisten sitä, että sosiaaliseen toimintakykyyn liittyy tiu-

kasti vuorovaikutus oman yhteisön ja yhteiskunnan kanssa. (Aejmelaeus 2007, 24) So-

siaalinen toimintakyky näkyy ihmisten kyvyssä toimia läheisissä suhteissa eri yksilöiden 

välillä ja eri yhteisöissä. Sosiaalista toimintakykyä on vaikea myös mitata, mutta usein 

käytetään muita sosiaalista toimintakykyä sivuavia lähikäsitteitä, kuten sosiaalista pää-

omaa, toimijuuden ja osallisuuden tunnetta. (Koponen ym. 2018, 122.) 

Yhteisöt koostuvat yksilöistä, joita yhdistää yhteinen tehtävä tai päämäärä. Yhteisön ole-

massaolo ei ole tae yhteisöllisyydelle, vaan sen kehittymiseen tarvitaan yksilöiden tun-

teita ja heidän välistä vuorovaikutustaan. Luottamus, osallisuus, avoin kommunikaatio, 

sitoutuminen, motivaatio ja läheisyys ryhmään ja yhteiseen päämäärään ovat yhteisölli-

syyden kulmakiviä. (Kan & Pohjola  2012, 23-24.) 

Yhteisöllisyys lisää yhteisön jäsenten sosiaalista pääomaa, josta puhutaan usein myös 

sosiaalisena tukena. Lapsuudessa ja nuoruudessa hankittu sosiaalinen pääoma ja hy-

vinvointi luovat pohjan myöhemmälle elämän terveydelle ja toimintakyvylle. Sosiaaliseen 

pääomaan liittyvät keskeisesti siis luottamus erilaisiin verkostoihin, mutta myös vasta-

vuoroisuus on erittäin tärkeä sosiaalisen pääoman piirre. Jotta luottamus eri verkostojen 

ja ihmisten välillä voi syntyä, on vastavuoroisuuden normin toteuduttava. Palveluksesta 

odotetaan siis seuraavan myös vastapalvelus. Ihmisten keskinäinen luottamus toisiinsa 

ja aktiivisuus erilaisissa toiminnoissa tuottavat sosiaalista pääomaa, jonka mahdollistaa 

erilaiset sosiaaliset verkostot. Eri verkostojen kautta ihminen voi toteuttaa ja vahvistaa 

erilaisia rooleja elämässään, jotka vaikuttavat itsetuntoon ja arvostukseen sekä yhteen-

kuuluvuuden ja yhteisöllisyyden tunteen syntymiseen. (Kan & Pohjola  2012, 23-24.) 
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Yhteisöiksi mielletään perinteisesti mm. perhe, suku, kylä ja heimo. Nämä kaikki ovat 

asioita, jotka voivat liittyä paikkaan tai aiheeseen. Nykyään yhteisöllisyyden tunne voi 

olla kaupungistumisen myötä kadoksissa, mutta teknologian kehitys on saanut myös yh-

teisöt uusiin ulottuvuuksiin. Moni voi kokea kuuluvansa yhteisöön esimerkiksi harrastuk-

sen, aatteen tai ajattelutavan kautta, ja niiden harjoittaminen ja kontaktien luominen on-

nistuu myös virtuaalisesti netissä. Vaikka perinteiset yhteisömuodot ovat siis menettä-

neet asemaansa, on tilalle tullut jotain paljon suurempaa ja globaalimpaa. (Sitra 2019.)  

Yhteisöllisyys on kohtaamista, ymmärretyksi ja hyväksytyksi tulemista juuri sellaisena 

kuin on. Aidot kohtaamiset kasvattavat luottamusta, jonka seurauksena voi tulla avoi-

memmaksi ja rohkeammaksi. Avoimuus ja rohkeus puolestaan auttaa kohdatuksi ja ym-

märretyksi tulemista, ja näin alkaa hyvä ja positiivinen kierre, joka kasvattaa niin henki-

lökohtaista, kuin myös verkostojen sosiaalista pääomaa. Kohtaaminen ja luottamus kul-

kevat siis käsi kädessä, koska kohtaamiseen tarvitaan luottamusta. Ihmisen tarve, halu 

ja mahdollisuus olla jotain enemmän onnistuu yhteisöllisyyden kautta. Yhdessä toimien 

pystyy moniin asioihin paremmin, kuin yksin tuulimyllyjä vastaan taistellen. (Eloranta & 

Punkanen 2008, 135-136.)  

  

 

3.3 Osallisuuden käsite  

Osallisuus on hyvin laaja käsite, jota pyritään tulkitsemaan monien erilaisten teorioiden 

avulla. Teorioiden avulla selitetään ihmisten toimintaa ja sitä, kuinka ihmiset järjestävät 

yhteiset olemisen säännöt ja normit. Teoriat auttavat ymmärtämään muun muassa sitä, 

kuinka erilaiset resurssit jakautuvat, tarpeet muodostuvat sekä miten tunteet vaikuttavat 

käyttäytymiseen ja ihmisten välisiin verkostoihin ja kanssakäymiseen. (Isola ym. 2017, 

9.)  

Osallisuus edellyttää aineellisten ja aineettomien tarpeiden tyydyttämistä tai niihin liitty-

vien pitkäaikaisten vajetilojen, esimerkiksi luottamuksen, turvan tai aliravitsemuksen 

korjaamista (Isola ym. 2017, 30). Osallisuus muodostuu kirjoittajien mukaan kolmesta 

tekijästä:   

 1) Osallisuus omaan elämään mahdollistuu yksilön autonomialla, kun elämän hallitta-

vuus, toimintaympäristön ymmärrettävyys ja elämän ennakoitavuus lisääntyvät. Omiin 
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tarpeisiin ja voimavaroihin on oltava yhteys. Riittävän toimeentulon takaaminen, tarpee-

seen vastaavien palveluiden avulla sekä tarjoamalla tilaisuuksia luoda yhteyksiä ja ver-

kostoja muihin ihmisiin, koetaan olevan suuri vaikutus oman elämän osallisuuden 

kanssa. Filosofi Hegelin mukaan osallisuus omassa elämässä on ennen kaikkea sitä, 

että tulee kuulluksi ja nähdyksi sekä arvostetuksi ja ymmärretyksi omissa verkostois-

saan ja yhteisöissään. Jos pystyy vaikuttamaan oman elämänsä kulkuun, toimintaansa 

tai palveluunsa, on osallisena omaan elämäänsä. (Isola ym. 2017, 26—30.) 

2) Osallisuus on liittymistä erilaisiin vaikuttamisprosesseihin palveluissa, lähipiirissä ja 

elinympäristössä, joissa neuvotellaan resurssien jakamisesta, arvon muodostuksesta ja 

merkityksellisyydestä. Vastavuoroisuuden ja merkityksellisyyden kokemus ovat osalli-

suuden tunteessa tärkeitä tekijöitä: ihmisellä on tarve vaikuttaa ja tulla vaikutetuksi. 

Vuorovaikutuksen ei kuitenkaan tarvitse aina tapahtua ihmisyydestä, vaan erilaiset tilat, 

tarinat ja ympäristöt voivat myös tarjota keinon rakentaa merkityksellisyyden tunnetta ja 

kokemuksia. Filosofi Martha Nussbaumin mukaan yksi keskeisimmistä ihmisen toimin-

tavalmiuksista on kyky vaikuttaa omaan elinympäristöön. Ihmisen elämässä käänteen-

tekevä kokemus voi olla se, että pystyy vaikuttamaan jonkin elämään tai jättämään jäl-

jen itsensä ulkopuolelle. Tämä on erityisen tärkeää ihmisille, jotka kokevat voimatto-

muutta ja toivottomuutta elämässään. Se, että pystyy vaikuttamaan toisen elämään, voi 

vaikuttaa myös siihen, että on enemmän tahtoa tavoitella jotain suurempaa omassa 

elämässä. (Isola ym. 2017, 31.)  

3) Paikallisesta osallisuudesta, jossa pystyy vaikuttamaan olosuhteisiin lähellä ihmistä 

ja omaa elinympäristöä. Paikallisesti asukkailla on mahdollisuus panostaa yhteiseen 

hyvään ja näyttää omia taitojaan ja osaamistaan, jos niille luodaan sopivat puitteet esi-

merkiksi rakentamalla yhteisiä tiloja ja luomalla tilanteita ja toimintaa. Tällaiset puitteet 

mahdollistavat myös vastavuoroisten suhteiden luomiseen, jotka voivat vaikuttaa ar-

vokkuuden ja merkityksellisyyden kokemukseen. (Isola ym. 2017, 39.)   

Gerontologit ja tutkijat ovat sitä mieltä, että oman sosiaalisen roolin löytäminen ja turva-

verkoston rakentaminen ovat yksi hyvän vanhuuden päätekijöistä. Ikäihmisillä tulisi olla 

mielekäs asunto sekä ystäviä ja naapureita, joiden kanssa pitää yllä sosiaalisia suhteita. 

Sosiaalisiin suhteisiin liittyy lupa ja kyky tuntea erilaisia tunteita ja kehittää omaa tunne-

elämää esimerkiksi muistelemalla ja käsittelemällä surun kautta menetyksiä ja valmis-

tautumalla mahdollisiin tuleviin tilanteisiin ja muutoksiin. Näitä tunteita voi kehittää ja har-

joittaa esimerkiksi erilaisissa harrastemahdollisuuksissa tai järjestöissä vertaistuen 

avulla, jotka myös koetaan mielekkään vanhuuden kulmakivinä. (Lehti 2000, 18—19.) 

Taloudelliset ja kulttuuriset voimavarat ovat osa sosiaalista toimintakykyä, jota ihminen 
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käyttää toimiessaan lähiympäristössään esimerkiksi parisuhteen, perheen ja ystävien 

kanssa. Elämän aikana muodostuneet voimavarat auttavat ikäihmistä selviytymään ar-

jesta ja ne tuovat merkityksellisyyttä elämään. Tasapainoa elämään luo taloudellinen 

turvallisuus, läheisten olemassaolo sekä tunne kuulumisesta johonkin yhteisöön. (Aej-

melaeus 2007, 26.) 

Perheen ja suvun merkitys korostuu ihmisen vanhetessa. Niiden muodostama sosiaali-

nen verkosto antaa voimia arkeen ja esim. isovanhemmuus on ikäihmiselle usein suuri 

voimavara. Oman itsen kokeminen tärkeänä osana ja tekijänä omaa sosiaalista verkos-

toa vahvistaa myös psyykkistä puolta. Sosiaalisen verkoston suurimmat muutokset ta-

pahtuvat ihmisen vanhetessa. Suuria muutoksia ovat mm. eläkkeelle siirtyminen ja ikä-

tovereiden ja puolison menetys. Eläköityminen muuttaa usein ihmisen sosiaalista ase-

maa ja arvostusta, joka on työyhteisössä saavutettu. Myös yhteydenpito entisiin työto-

vereihin muuttuu radikaalisti. Merkittävä voimavara vanhuudessa on kuitenkin kuulumi-

nen omaan sukupolveen, jossa saman ikäisiä ihmisiä yhdistävät yhdessä koetut tapah-

tumat. (Aejmelaeus 2007, 27.)  

3.4 Liikunnan merkitys  

Vanheneminen aiheuttaa väistämättä fyysisisiä muutoksia ihmisen elimistössä ja ke-

hossa. Vanhenemista ei voi mitenkään estää, mutta sen ennaltaehkäisyyn löytyy yksin-

kertainen ja edullinen resepti: liikunta. Liikunta pitää kehon ja mielen virkeänä, mutta 

myös hyvinvoivana, vahvana ja terveenä. Fyysinen aktiivisuus ei vaikuta ainoastaan li-

haksistoon ja luustoon positiivisesti, se hillitsee myös iän tuomia muutoksia muun mu-

assa muistiin liittyvissä toiminnoissa ja mielenterveysongelmissa sekä vähentää Al-

zheimerin riskiä. Säännöllistä liikuntaa käytetään myös monien pitkäaikaissairauksien 

ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. Yleisimpinä diabetes, valtimotaudit sekä tuki- 

ja liikuntaelinsairaudet (VTKL 2019.) 

Ikääntyessä käytännössä kaikki aistitoiminnot, kuten tunto-, tasapaino-, kipu-, näkö-, 

kuulo-, maku- ja hajuaisti heikkenevät. Myös sydän ja verisuonisto sekä hengitys- ja ruo-

ansulatuselimistö kärsivät vanhetessa. Iäkkäällä elimet eivät ole yhtä tehokkaita kuin 

nuorella. Vanheneminen on väistämätöntä ja peruuttamatonta, mutta jokainen voi vai-

kuttaa siihen kuinka nopeasti fyysiset vanhenemismuutokset etenevät. Erityisesti elinym-
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päristö ja elämäntavat vaikuttavat hyvään terveyteen ja pitkään elinikään. Geeniperi-

mällä ei ole iäkkäiden ihmisten terveyteen enää juurikaan vaikutusta. (Aejmelaeus 2007, 

30–33.)  

Ihminen saavuttaa lihasvoiman huippunsa 20-30 ikävuoden tienoilla. Lihasvoima pysyy 

suhteellisen samanlaisena ja muuttumattomana aina 50. ikävuoteen asti, jos ihmisen 

fyysisessä aktiivisuudessa ja elämäntavoissa ei tapahdu suuria muutoksia. Lihasvoima 

alkaa heikentyä noin 1% vuosivauhtia 50. ikävuoden jälkeen, naisilla jopa nopeammin 

kuin miehillä vaihdevuosien hormonitoiminnan muutosten vuoksi. (Heikkinen ym., 2008, 

112.)  

Tietyt sairaudet, kuten diabetes, osteartriitti, sepelvaltimotauti ja reuma heikentävät li-

hasvoimaa erityisen paljon. (Heikkinen ym., 2008, 114.) Esimerkiksi vuodelepo vähentää 

lihasmassaa jopa 1–2% vuorokaudessa, ensimmäisten päivien aikana jopa enemmän 

(Ikäinstituutti 2019). Lihasvoiman puute muodostuu usein liikkumista rajoittavaksi teki-

jäksi erityisesti liikunnallisesti passiivisilla ihmisillä. Johtuipa liikkumattomuus sitten lihas-

voiman puutteesta tai ylipainosta, se johtaa ikäihmisillä usein ongelmiin ja epävarmuu-

teen liikkumiskyvyssä. Koordinaatio on heikkoa ja kaatumisriskit kasvavat, kun lihas-

massa heikkenee. (Heikkinen ym., 2008, 114-115.)  

Ikäihmisille sopivia lihasvoimaharjoitteita ovat muun muassa kuntosali tai vesijumppa, 

mutta myös yksinkertaiset tuolilta nousut ja kyykistykset auttavat aktivoimaan unohtu-

neita lihaksia. (UKK-instituutti 2019.) Useat tutkimustulokset todistavat, että liikuntaa har-

rastavilla ikäihmisillä on enemmän lihasvoimaa, kuin liikunnallisesti passiivisilla ikäihmi-

sillä. Lihasvoimassa tapahtuu myös myöhäisellä iällä muutoksia, jos liikuntatottumuk-

sissa ja –aktiivisuudessa tapahtuu muutoksia. Jo muutaman kuukauden lihaskuntohar-

joittelu kuntosalilla lisää lihasvoimaa 10-30%. Tällä saattaa olla suuria positiivisia vaiku-

tuksia esimerkiksi ikäihmisen itsenäiseen liikkumiskykyyn. (Heikkinen ym., 2008, 117.)  

Kun ikäännymme, kestävyyskunto heikentyy väistämättä, olimmepa liikunnallisesti sitten 

aktiivisia tai passiivisia (Heikkinen ym., 2008, 123). On luonnollista, että liikumme vä-

hemmän mitä vanhemmaksi tulemme. Keho ei palaudu liikuntasuorituksista yhtä nope-

asti kuin ennen ja liikkuminen tuntuu vaivalloiselta. On helppoa jämähtää paikoilleen. 

Sitä suuremmalla syyllä ikäihmisten olisi hyvä harjoittaa ja ylläpitää kestävyyskuntoa. 

Useissa epidemiologisissa tutkimuksissa ikääntyneiden korkea fyysinen aktiivisuus on 

ollut yhteydessä myös alhaiseen kuolleisuuteen (Heikkinen ym., 2008, 125).  
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Hyvä kestävyyskunto auttaa jaksamaan arjessa ja se ennaltaehkäisee monia pitkäai-

kaissairauksia. Huono kestävyyskunto voi muodostua myös esteeksi arkisille toimin-

noille, kuten portaissa kävelylle. (Heikkinen ym., 2008, 125.) UKK-instituutin liikuntapii-

rakan mukaan ikäihmisten tulisi harrastaa reipasta, kestävyyskuntoa kohottavaa liikun-

taa, kuten kävelyä, hiihtoa, uintia, pyöräilyä tai raskaita koti- ja pihatöitä 2,5 tuntia vii-

kossa. (UKK-instituutti 2019.) Ikäihmisten terveyden kannalta kestävyyskuntoa ei saisi 

kuitenkaan harjoittaa liian intensiivisesti, koska sillä saattaa olla enemmän haitallisia kuin 

hyödyllisiä vaikutuksia. Ongelmat tuki- ja liikuntaelimistössä sekä sydän ja verenkiertoeli-

mistössä voivat ilmetä liian raskaan kestävyysharjoittelun haittapuolina. (Heikkinen ym., 

2008, 126-127.)  

Lihasten koordinaation ja keskushermoston heikkeneminen on kolmas keskeinen ikäih-

misten toimintakykyyn liittyvä muutos (UKK-instituutti 2019). Ikääntyminen aiheuttaa 

haasteita ja vaikeuksia myös tasapainolle. Vaikeudet johtuvat muun muassa lihasvoiman 

ja näkökyvyn heikentymisestä, mutta erityisesti vartalon asennonhallinnan ja painopis-

teen muuttumisesta. Ikäihmisille tyypillinen etukumara asento johtuu rintarangan suuren-

tuneesta kyfoosista (eli rintarangan korostunut kumaraselkäisyys) sekä ojentuneesta 

lannerangasta. Myös lihasvoiman heikentyminen ja nivelten muutokset aiheuttavat epä-

varmuutta hermoihin ja lihaksiston kontrolliin. Tämä ilmenee tasapainon ja koordinaa-

tiokyvyn vaikeuksina liikkeessä, kuten kävelynopeuden hidastumisena tai horjumisena. 

(Eloranta & Punkanen 2008, 67.)  

Ikäihmisten vartalon asennonhallinnassa korostuu myös keskushermoston rooli. Tämä 

tulee esille erityisesti ikäihmisten Dual tasking -tasapainotutkimuksissa, jossa tasapaino-

harjoituksen aikana suoritetaan toista tehtävää, esimerkiksi kävellään ja puhutaan sa-

manaikaisesti. Kyseiset tutkimukset ovat osoittaneet, että tasapainosuoritus heikkenee 

iäkkäillä enemmän kuin nuorilla. Mitä monimutkaisemmasta toiminnosta on kyse, sitä 

varmemmin tasapaino kärsi. (Heikkinen ym., 2008, 126-127). Tanssi, voimistelu ja eri-

laiset pallopelit kuormittavat sopivasti luustoa kehon omalla painolla, mutta ovat myös 

oikein hyviä lajeja tasapainon ylläpitoon nopeiden suunnanmuutosten ja äkkinäisten liik-

keiden ansiosta. Myös luonnossa, mahdollisimman erilaisissa maastoissa liikkuminen 

haastaa koordinaatiota hyvällä tavalla.  (UKK-instituutti 2019.) 

Vähäinenkin liikunta on hyväksi toimintakyvylle ja terveydelle, kunhan se on säännöllistä. 

Jos liikkumisessa on ollut taukoa, maltti on valttia aloituksessa. Arkiliikuntaa tehosta-

malla saadaan jo ihmeitä aikaan. Tuolilta nouseminen omatoimisesti, liikkuminen ulkona 
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tai rappusten kiipeäminen ovat hyviä aloitus- ja kehittämiskohteita arjessa. (Ikäinstituutti 

2019.) 

3.5 Harrastusten merkitys 

Mielikuvat vanhuudesta ovat aikojen saatossa muuttuneet. Etenkin vuosituhannen vaih-

teen jälkeen eläkeikää ja vanhuutta on kuvailtu elämän toiseksi kasvuvaiheeksi. Eliniän 

noustessa myös vanhenemisen kulttuuri on muuttunut. Nykyistä eläkeläiskulttuuria lei-

maa dynaamisuus ja monenlainen aktiivisuus sekä huomattavasti suurempien mahdolli-

suuksien ja valintojen kirjo, kuin aikaisemmin. (Tulva ym. 2007, 37—39.) Paljon puhu-

taan myös ns. kolmannesta iästä, jota määrittelevät usein seuraavat seikat: eläköitymi-

nen, urapaineiden väheneminen, lasten lähteminen kodista, vapaus, itsensä toteuttami-

nen, harrastaminen ja autonomisuus sekä riippumattomuus. Tutkija Peter Laslettin mu-

kaan kolmas ikä edellyttää tiettyjen väestöllisten, taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuril-

listen kriteerien täyttymistä. Kolmas ikä toteutuu yleensä maissa, joissa eliniän odote on 

pitkä. Kolmannen iän ikärajana pidetään noin 60–80-vuotiaita, tämän jälkeen alkaa vasta 

vanhuuden käsite. (Tulva ym. 2007, 40.)  

Ikäihmisille sopivan viriketoiminnan on myös muututtava, koska vanhuuden määritelmä 

ja eläkeläiskulttuuri ovat muuttuneet. Vanhuus nähdään elämänkaaren aktiivisena 

osana, joten myös toiminnan on oltava aktiivista. Hyvänä ajatuksen perustana on se, 

että ikäihmiset pystyvät ja haluavat tehdä samoja asioita, kuin ennen eläköitymistä. Ei 

ole mitään tiettyä toimintaa, jota vain ikäihmiset harrastavat. Sitä ei voi kuitenkaan kiis-

tää, että tietynlainen viriketoiminta voi olla etenkin ikäihmisille toimintakykyä hyvinkin yl-

läpitävää ja korjaavaa. (Tulva ym. 2007, 48.) 

Markku Hyyppä ja Hanna-Liisa Liikanen ovat tutkineet Suomessa paljon kulttuurin hyviä 

vaikutuksia. Tutkimusten mukaan ihmiset, jotka ovat aktiivisesti mukana yhdistystoimin-

nassa, vapaaehtoistyössä, erilaisissa harrastuksissa tai kulttuuritoiminnassa elävät pi-

dempään kuin näihin heikosti osallistuvat. Erityisesti keski-ikäisillä miehillä sosiaalinen 

ja kulttuurinen aktiviteetti vaikutti heidän terveyteensä ja elinvuosiinsa positiivisesti. Hyy-

pän mukaan kulttuurin harrastaminen ei sellaisenaan liity hyvinvointiin, vaan sen taus-

talla olevaan sosiaalisuuteen ja yhteisöllisyyteen, jotka herättävät yhteenkuuluvuuden 

tunnetta. Yhdessä tekeminen, sosiaalinen aktiivisuus ja osallistuminen, kulttuuriharras-

tus ja keskinäinen luottamuksen tunne ovat eloonjäämisen suojatekijöitä. (Liikanen 

2011, 17.) 
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Musiikin vaikutuksia terveyteen on tutkittu taidelajeista eniten. Musiikilla ja sen kuunte-

lulla on todettu olevan mm. aivojen laajaa ja molemmille puolille levittyvää hermoverkos-

toa aktivoiva vaikutus. Hermoverkosto säätelee vireystilaa ja tarkkaavaisuutta, emooti-

oita ja etenkin muistia. (Liikanen 2011,18.)  

Erilaiset harrastusaktiviteetit ylläpitävät myös ikäihmisten psyykkistä toimintakykyä. Uu-

den oppiminen tuo onnistumisen tunteita, lisää itseluottamusta ja parhaimmillaan osal-

listaa ja luo kuuluvuuden tunnetta muuttuvaan yhteiskuntaan. Harrastukset antavat eri-

laisia virikkeitä eri tiedonkäsittelytaidoille ja -toimille. Kulttuuriset harrastukset, kuten kir-

jallisuus, teatterit ja elokuvat harjoittavat tulkintaa ja luovuutta. Kädentaitoja kehittävät 

harrastukset voivat sisältää koko prosessin aikana tarvittavia taitoja, suunnittelua, toteu-

tusta ja lopputuloksen arviointia. (Heikkinen 2002, 133.) 

Muistelutyötä tapahtuu kaiken ikäisillä ihmisillä, spontaanisti päivittäin. Ammatillisena 

työmuotona sillä on kuitenkin tärkeä rooli ikäihmisten viriketoiminnassa. Sen tarkoituk-

sena on rakentaa siltaa menneen ja nykyisyyden välille. On tärkeää, että ikääntyminen 

nähdään muunakin, kuin negatiivisina muutoksina ja ongelmina. Muistelu rohkaisee luo-

maan uusia ja säilyttämään entisiä sosiaalisia suhteita. Muistelua pidetään onnistuneen 

vanhenemisen edellytyksenä ja eletyn elämän tarkastelu onkin yksi tärkeimpiä vanhuu-

den kehitystehtäviä. (Marin & Hakonen 2003, 130, 133) Kirjoittaminen puolestaan mah-

dollistaa etenkin kolmannessa iässä itsensä toteuttamisen. Jos kirjoituksensa jakaa, se 

puolestaan luo identiteettiä uudelleen ja tavoittaa omaa persoonallisuuttaan. Erityisesti 

laitospalveluissa viriketoiminnan tulisi olla identiteettiä vahvistavaa ja elämän merkityk-

sellisyyttä tukevaa, jota kirjoittaminen kehittää. (Marin & Hakonen 2003, 146–147.)  

3.6 Etsivä vanhustyö 

Ammatillinen etsivätyö sosiaali- ja terveysalalla on matalan kynnyksen ennaltaehkäise-

vää työtä syrjäytymisen estämiseksi, jossa erityisen tärkeää on ihmisarvon ja –oikeuk-

sien kunnioitus. Työ perustuu tarpeelliseen tukeen, jota tarjotaan riippumatta ihmisen 

yhteiskunnallisesta tai juridisesta asemasta, sukupuolesta tai etnisyydestä. Etsivässä 

työssä kiinnitetään huomiota yksilön itsemääräämisoikeuteen ja se vaatii kunnioitusta 

yksilöä kohtaan. Syrjäytyminen ei tapahdu ilman syytä ja ylipäätään syrjäytyneiden ih-

misten olemassaolo ilmentävää jotain, mitä yhteiskunnan valtavirta ei hyväksy. Hyvin-

vointipalveluiden tarjoamat avunlähteet edellyttävät asiakkailta usein erilaisten ehtojen 

täyttämistä ja erityisesti henkisten kynnysten ylittämistä. Ammatillinen etsivätyö pyrkii 
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pois näistä kynnyksistä ja kontrolloivista työtavoista ja kunnioittaa jokaisen yksilön itse-

määräämisoikeutta ja ihmisarvoa. (Mikkonen ym. 2007, 17-18.) 

Etsivä työ vie terveys- ja sosiaalipalveluja suoraan kohderyhmän omaan ympäristöön. 

Sitä tapahtuu monilla eri tasoilla ja monissa eri yhteyksissä, ehkäisevien toimenpiteiden 

ja hoito-ohjelmien välimaastossa. Työtä tehdään siis siellä missä kohderyhmä toimii, 

mutta työ perustuu täysin vapaaehtoisuuteen. Asiakas saa itse päättää, haluaako hän 

olla yhteydessä ja kanssakäymisissä etsivän työn toteuttajaan. (Aalto ym. 2007, 20-21.) 

Ympäristöstä riippumatta kaikille on yhteistä etsivän työn työote, eli työntekijät ovat pai-

kalla kuulemassa ja kuuntelemassa ihmisten tarpeista ja toiveista, yrittäen löytää keinoja 

tuottaa ja tuoda palveluja asiakkaiden ulottuville. Tämä vaatii tietotaitoa tarjolla olevista 

palveluita ja kykyä antaa asiakkaalle informaatiota heti hänen sitä pyytäessä. Työssä on 

tärkeää myös toisen reviirin kunnioittaminen sekä ymmärrys ja maltti siitä, milloin asiakas 

on itse valmis kontaktiin työntekijän kanssa. (Mikkonen ym. 2007, 26-27.)  

Etsivässä vanhustyössä puututaan pääsääntöisesti syrjäytyneisiin ja yksinäisiin ikäihmi-

siin. Yksinäisyys määritellään subjektiiviseksi kielteiseksi kokemukseksi, joka johtuu 

puutteellisista vuorovaikutussuhteista (Lyyra ym. 2007, 146). Yksinäisyyden määrittä-

vien tekijöiden tunnistaminen auttaa yksinäisyyden ennaltaehkäisyssä, riskitekijöihin 

puuttumisessa ja auttamismenetelmien kehittämisessä. Ikäihmisten yksinäisyyttä ei ai-

heuta niinkään ikä, vaan ikääntymiseen liittyvät muutokset ja menetykset. Ikäihmiset kai-

paavat enemmän läheisyydentunnetta, kuin suurta verkostoa ympärilleen. Erityisesti les-

keytyminen aiheuttaa ikäihmisillä yksinäisyyttä. Myös huonoksi koettu taloudellinen 

asema yhdistetään usein myös yksinäisyyteen. Vaikka haluaisi olla aktiivinen, siihen ei 

välttämättä ole mahdollisuutta pienten tulojen vuoksi. Myös sosioekonomisen aseman 

muutokset esimerkiksi eläkkeelle jäämisen myötä voivat aiheuttaa yksinäisyyttä. Heiken-

tynyt toimintakyky ja huonoksi koettu terveys ovat suuria yksinäisyyden tunteen muodos-

tajia. Toiminnan vajavuudet saattavat haitata aktiivista osallistumista, mutta toisaalta va-

javuuden tunteen riskiä voi pienentää ylläpitämällä sosiaalisia suhteita vaikkapa soitte-

lemalla ystäville ja sukulaisille, jos heitä ei kasvotusten pysty näkemään. (Lyyra ym. 

2007, 149-151.) 

Finterveys 2017 –tutkimuksen mukaan joka seitsemäs 80 vuotta täyttäneistä miehistä ja 

naisista kokee itsensä jatkuvasti tai melko usein yksinäiseksi. Tutkimuksessa selviää, 

että kaikissa tutkittavissa ikäryhmissä (alkaen 30. ikävuodesta aina 80+ ikäisiin) naiset 

tuntevat yksinäisyyttä enemmän kuin miehet, vaikka heillä on enemmän läheisiä ystäviä 

kuin miehillä ja he pitävät yhteyttä sukulaisiin useammin kuin miehet. Miehet puolestaan 
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luottavat naisia huonommin toisiin ihmisiin ja vastavuoroisuuteen sosiaalisissa suh-

teissa. (Koponen ym. 2018, 124.) 
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4 PROJEKTIJOHTAMINEN 

4.1 Projekti 

Projektin tarkoituksena on toteuttaa jokin tietty toiminto ohjailemalla resursseja. Se on 

kestoltaan rajallinen ja se poikkeaa muusta organisaation toiminnasta. Vaikka tämä on 

yleinen määritelmä, on projekti nykyään yhä vaikeammin rajattavissa näin yksinkertai-

seen kehykseen. (Karlsson & Marttala 2002, 11–12.) Projektilla on toimeenpanijansa, 

joka on projektista riippuen toteuttajaorganisaatio tai erillinen tilaajaorganisaatio. Projekti 

on joustavuutensa takia hyvä tapa kehittää toimintaa ja kokeilla täysin uusia toimintata-

poja riskin säilyessä rajallisena. Projektimuotoinen työskentely on yleistymässä yhä use-

ammilla aloilla muun muassa sen tulossuuntautuneisuuden takia. (Mäntyneva 2016, 9-

11.) 

Projektit voidaan jakaa niiden tarkoituksen mukaan eri projektityyppeihin. Kehittämis-, 

tutkimus-, investointi- ja produktiohankkeisiin. Uutta toimintaa kehittäessä kyseessä on 

kehittämishanke, jonka lähtökohtana on jokin ongelma tai uuden innovaation tuoma 

mahdollisuus. Kehittämishankkeessa ei ole kyse varsinaisen projektin tehokkuudesta, 

vaan siitä siirtyykö malli käytäntöön. Projektin tulisi luoda malli, joka voi siirtyä organi-

saation pysyväksi toiminnaksi eikä itsessään olla taho, joka tuottaa uusia palveluita. (Silf-

verberg 2007, 25–51.)  

4.2 Projektisuunnitelma 

Kaikille projekteille tulee tehdä projektisuunnitelma. Se muokataan sisällöllisesti aina so-

pimaan projektin tavoitteisiin. Tehtyä suunnitelma voidaan pitää eräänlaisena sopimuk-

sena projektiryhmän ja projektipäällikön välillä. (Karlsson & Marttala 2002, 61.) Suunni-

telmaan määriteltävien tavoitteiden tulee olla mahdollisimman tiiviitä ja konkreettisia, 

jotta hanke voidaan suunnitella hyödylliseksi. Näin voidaan luoda hankeajan puitteissa 

toteutettava selkeä ja realistinen toimintamalli. Projektisuunnitelma on myös oppiva pro-

sessi. Sitä tulee muuttaa ja kehittää projektin edetessä. Jo suunnitteluvaiheessa on hyvä 

kirjata kohdat, jolloin projektisuunnitelmaa päivitetään ajan tasalle. Projektisuunnitelma 
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sisältää tavoitteiden lisäksi muun muassa suunnitelman projektin toimijoista; käytettä-

vistä kehittämismenetelmistä, kuvauksen projektiympäristöstä. (Mäntyneva 2016, 44—

49.) 

Projektisuunnitelmaa täydennetään ja tarkennetaan tekemällä työsuunnitelma. Työ-

suunnitelma sisältää tarkat työvaiheet eri toimijoille aikatauluineen. Tarkoitus on, että 

työsuunnitelma tehdään projektin toteuttajien kanssa yhteistyössä, jotta se palvelisi mah-

dollisimman hyvin työn ohjenuorana. Työsuunnitelmien avulla voidaan myös seurata 

projektin etenemistä (Ruuska, K. 2005, 164–165.) 

4.3 Projektin johtaminen 

Hyvä johtaja projektissa muun muassa jakaa vastuuta, kantaa kokonaisvastuun projek-

tista, on tavoitettavissa ja kuuntelee, antaa tilaa kaikille ryhmän jäsenille hoitaa omat 

tehtävänsä, helpottaa henkilöstön työtä sekä on selkeä ja johdonmukainen toimiessaan 

ympäristön kanssa. Jokainen toimii johtajan roolissaan kuitenkin myös omalla persoo-

nallaan. (Karlsson & Marttala 2002, 115.) Hyvä projektijohtaminen vaatii aikaa projekti-

ryhmäläisten kanssa. Näin pystytään havaitsemaan projektin todelliset haasteet tehok-

kaasti ja pystytään seuraamaan projektin todellista etenemistä. (Mäntyneva 2016, 44.) 

Tehtäviä delegoidessa tulee huomioida tehtävänantojen selkeys, jonka lisäksi tehtävillä 

tulee olla selkeät aikataulut. Näin tehtävien suorittamista pystytään myös valvomaan te-

hokkaasti. (Mäntyneva 2016, 35.) Työkaluna voidaan käyttää muun muassa vastuumat-

riisia, johon kirjataan selkeästi kaikkien osallisten vastuualueet tehtäväkohtaisesti. Vas-

tuualueita ovat vastuullinen tekijä, hyväksyjä, neuvoja sekä henkilö, joka on pidettävä 

tehtävästä ajan tasalla. Vastuumatriisi selkeyttää hyvin vastuualueita esimerkiksi use-

amman eri organisaation projektissa. (Mäntyneva 2016, 29.) 

Projektipäällikön tehtäviin kuuluu motivoida ja innostaa ryhmäläisiä. Jo yhden heikko mo-

tivaatio tai tipahtaminen tehtäviensä tasalta voi vaikuttaa merkittävästi projektiin. On tär-

keä tukea myös ryhmäläisten jaksamista. Projekteissa on aina hiljaisempia ja kiireisem-

piä jaksoja. On kuitenkin tärkeä varmistaa, etteivät ryhmäläiset pala loppuun kiireisim-

pienkään jaksojen aikana. (Mäntyneva 2016, 35.)  



24 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Rosa-Maria Tuominen & Meiju Vuorela 

4.4 Viestintä 

Hyvään projektiviestintään kannattaa panostaa. Jo heti alussa kannattaa tehdä mahdol-

lisimman yksityiskohtainen viestintäsuunnitelma, jota muokataan projektin osapuolten 

toiveiden mukaisesti. Viestintäsuunnitelmasta tulee ilmetä tahot, joiden välillä tiedon on 

kuljettava; viestintään käytettävät kanavat; vastuuhenkilöt sekä tieto kuinka nopeasti 

viesteihin on reagoitava. (Silfverberg 2007, 106–108.) 

Hyvä viestintä tukee projektin onnistumista; sitouttaa projektin toimijoita ja luo me-hen-

keä; tuottaa tietoa projektista tulevaisuutta varten; auttaa edistymisen seurannassa sekä 

tietenkin jakaa tiedon tehokkaasti eri toimijoiden välillä. Varsinkin projektin toteutusvai-

heessa korostuu tietojen ajankohtainen vaihtaminen muun muassa asiakastapaamisten, 

palaverien, sähköpostien ja raportointien keinoin. (Kuikka ym. 2012, 37–43.) 

Projektin raportointi toimii sekä projektin sisäisiin ja ulkoisiin tarkoituksiin. Ulkoinen ra-

portointi sisältää toimeksiantajalle sekä rahoittajille kirjoitettavat aloitus-, edistymis- ja 

loppuraportit. Projektia palvelevia raportteja ovat myös työsuunnitelmat, jotka auttavat 

työnteossa ja seurannassa sekä tilanneraportit, joilla voidaan ylläpitää sidosryhmien kiin-

nostusta. Kesken projektin mukaan tulevien asiantuntijoiden työtä helpottaa ajankohtai-

nen ja analyyttinen raportointi. (Silfverberg 2007, 106–107.) 

Projektin dokumenttien keräämiseen ja kokoamiseen on tärkeää nimetä vastuuhenkilö. 

Kerättävien dokumenttien määrä vaihtelee organisaation; projektin keston ja luonteen; 

prosessien monimuotoisuuden sekä resurssien mukaan. Huolellisella dokumentoinnilla 

voidaan säästää resursseja ja saada arvokasta tietoa tulevaisuuden projekteihin. 

(Kuikka ym. 2012, 37–39.) 

4.5 Tapahtuman järjestäminen 

Tapahtumaa järjestäessä ensimmäisenä pitäisi asettaa tavoite miksi tapahtuma järjes-

tetään. Tavoitteesta edetään tapahtuman suunnitteluun, johon kannattaa käyttää aikaa, 

jotta saa maksimoitua onnistumisen mahdollisuudet. Suunniteltaessa kannattaa huomi-

oida tapahtuman kohderyhmä. Vaikuttaako loma-ajat, kiinnostaako tapahtuma koh-

deyleisöä ja onko päällekkäisyyksiä samankaltaisten tapahtumien kanssa. Myös riskit 

kannattaa huomioida jo alussa mahdollisimman monipuolisesti, jotta niihin pystytään va-

rautumaan. (Visit Tampere 2018, 6–7.) 
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Suunnittelun ja toteutuksen keskiössä on käytettävissä olevat resurssit. Kuinka paljon 

henkilöstöä on käytettävissä sekä mikä on heidän tietotaitonsa. Tapahtuma jaetaan vas-

tuualueisiin, joista kaikkiin nimetään niistä vastaava henkilö. Toinen tärkeä resurssi on 

raha. Minkä verran rahaa on käytettävissä, millaisia ovat projektin tulonlähteet, onko 

mahdollista hakea tapahtumalle tukea tai sponsoreita. Mitkä ovat pakollisia menoja ja 

missä kohdin voidaan joustaa. (Visit Tampere 2018, 8–9.) 

Tapahtumapaikkaa valitessa ensimmäinen valinta on sisä- vai ulkotapahtuma. Toki jois-

sain paikoissa on mahdollista yhdistää molemmatkin. Valintaan vaikuttavat myös tapah-

tuman luonne, ajankohta, varaustilanne, vuokrakustannukset, sijainti ja esteettömyys. 

Kuten ajankohtaakin, niin sijaintiakin kannattaa arvioida nimenomaan kohderyhmän kan-

nalta. (Visit Tampere 2018, 6–8.) 

Kokoontumislaissa (530/1999) säädetään tapahtumien luvista ja ilmoitusvelvollisuu-

desta. Tapahtuma, joka ei vaadi viranomaiselta lisätoimia, ei vaadi myöskään ilmoitta-

mista. Arviointi on kuitenkin hankalaa, joten varmempaa on aina olla yhteydessä paikal-

liseen viranomaiseen ja selvittää heidän kantansa. Sähköinen ilmoitus liitteineen on jä-

tettävä poliisille vähintään viisi vuorokautta ennen tapahtumaa. Yleisötapahtumilla tulee 

olla myös turvallisuus- ja pelastautumissuunnitelma sekä riittävä määrä järjestyksenval-

vojia. Ilmoituksia eri viranomaisille vaaditaan myös joissain tapauksissa jätehuollosta ja 

väliaikaisista saniteettitiloista (Poliisi 2018.) 

Tapahtuman markkinoinnissa kannattaa käyttää mahdollisimman monia kanavia, kuten 

sosiaalinen media, radio, TV, tapahtumakalenterit, lehdet, julisteet ja flyerit. Markkinoi-

dessa kannattaa pitää mielessä kohderyhmä ja heidän seuraamansa viestintä. Tapah-

tuman jälkeen kannattaa muistaa lähettää kiitoskirje kaikille järjestämisessä mukana ol-

leille. Lisäksi kannattaa hyödyntää mahdollisuus jälkimarkkinointiin. Näin toimimalla syn-

tyy parhaat edellytykset tapahtuman uudelleen järjestämiselle. (Visit Tampere 2018, 36–

41.) 
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5 KEHITTÄMISTYÖN TOTEUTUS 

5.1 Kehittämistyöllä pyritään muutokseen 

Kehittämisellä pyritään muutokseen kohti parempaa tai tehokkaampaa toimintaa tai tuo-

tetta. Kehittämistyö etenee melko samalla tavalla kuin projektikin. Projekti ja projektimuo-

toinen kehittämistyö eivät välttämättä eroa toisistaan käytännössä juurikaan, mutta teo-

riassa erona on kehittämistyön reflektiivisempi luonne. (Toikko & Rantanen 2009, 16—

50.) 

Kehittämistoiminta voidaan hahmottaa suunnittelu- ja prosessiorientoituneena toimin-

tana. Suunnitteluorientoituneessa toiminnassa kehittämisvaiheet pyritään rajaamaan ja 

määrittelemään mahdollisimman tarkasti etukäteen. Prosessiorientoituneessa toimin-

nassa korostuu refleksisyys. Perusajatuksena on, että uutta tietoa syntyy koko prosessin 

ajan. Tietoa syntyy aktiivisen reflektoinnin ja arvioinnin myötä. (Toikko & Rantanen 

2009,51—53.) 

Nykyisissä muuntuvissa ja kompleksissa toimintaympäristöissä korostuu prosessi, joka 

etenee jatkuvasti täydentyen. Oppivassa prosessissa käytännön kokeilut ja kokeiluiden 

arviointi vuorottelevat. Prosessiorientoituneessa kehittämistyössä kehittäjän tulee luo-

pua tavoitteiden tarkasta määrittelystä etukäteen. Ajatuksena, että tarkat tavoitteet syn-

tyvät prosessin aikana suhteessa kehittämistyön ympäristöön. Kehittäjän tehtävä on ar-

vioida koko prosessin ajan sekä kehittämisen menetelmiä, että sen tavoitteita. Kehittä-

jältä vaaditaan taitoa reflektoida, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä yhteistoiminnal-

liseen dialogiin. Kumppanuus suhteessa prosessin muihin toimijoihin vaatii kykyä omien 

toimien kriittiseen arviointiin. (Toikko & Rantanen 2009,51—53.) 

5.2 Kehittämismenetelmät 

Kehittämistyölle tulee valita siihen parhaiten soveltuvat menetelmät. Tarkoituksenmukai-

sinta on valita menetelmät, joiden avulla kehittämistyö saavuttaa päämääränsä helpoi-

ten. Valitut kehittämismenetelmät vaikuttavat kehittämistyön prosessiin ja näin ollen 

myös sen lopputulokseen. (Hirsjärvi 2007, 123.) Valitsimme kehittämismenetelmiksi neu-

vottelevan arvioinnin ja palaverit. Koko prosessi voidaan nähdä eräänlaisena tuotteista-

misprosessina. 
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Neuvottelevassa arvioinnissa kehittämistyö etenee neuvottelujen kautta. Neuvotte-

luissa pyritään sovittelemaan näkemyksiä ja löytämään niistä yhteinen ymmärrys. Neu-

votteluissa pitää sanallistaa eri kumppaneiden näkökulmia ja intressejä, jotta niistä voi-

taisiin keskustella. Neuvottelevassa arvioinnissa on tärkeää arvioida omaa toimintaa 

kriittisesti sekä toimia vertaisena muiden toimijoiden kanssa. Neuvotteleva arviointi ete-

nee prosessimaisesti toiminnan ja arvioinnin vuorotellessa. Tarkoituksena on ylläpitää 

keskustelua eikä niinkään lyödä lukkoon yhtä tiettyä näkemystä. (Toikko & Rantanen 

2009, 84.) Neuvottelevaa arviointia hyödynsimme erityisesti eri alojen opettajien kanssa 

viikkoa ja tapahtumia ideoidessa ja suunnitellessa. Se oli muutenkin tärkeimpiä mene-

telmiä kehittämistyössämme. 

Palaverit toimivat keskustelua edistävinä menetelminä (Salonen ym. 2017, 55). Meidän 

kehittämistyössämme palavereilla oli suuri merkitys, sillä ne kokosivat toimijoita yhteen. 

Saimme uusimman tiedon tapahtumien kulusta sekä pystyimme saamaan kommentteja 

projektiryhmältä. 

Palavereissa ja keskenämme käytimme keskustelun virittämiseen aivoriihtä. Menetel-

mässä on neljä vaihetta: ongelman asettaminen ja rajaaminen; ideointivaihe; arviointi-

vaihe sekä valintavaihe. Tärkeintä on, että ideointivaiheessa ideoita heitetään eikä niitä 

millään tavoin vielä analysoida tai kritisoida kuin vasta arviointi ja valintavaiheessa. (In-

nokylä 2019.) 

Vaikka emme varsinaista tuotetta luoneetkaan, niin kehittämistyömme on nähtävissä 

eräänlaisena tuotteistamisprosessina. Tarkoituksena oli lisätä Superseniorit-viikon 

tunnettavuutta ja muokata viikon perusta sellaiseksi, joka voidaan toteuttaa vuosittain. 

Ei ollutkaan tarkoituksena, että saisimme luotua valmiin tuotteen vaan ideana oli kehittää 

viikkoa hieman valmiimpaan suuntaan. Varsinainen tuotteistamisprosessi vaatisi lopulli-

sen tuotteen kiteytyksen yhtenäiseen palvelumalliin ja tuotteen tarkan kuvauksen 

(LEAPS-projekti 2019). 

5.3 Kehittämistyön eteneminen 

Kehittämistyö eteni mukaillen Salosen (2012) kehittämää konstruktivistista kehittämis-

mallia. Olemme havainnollistaneet prosessia alla olevassa kuviossa (KUVIO 1). Kon-

struktivistisessa mallissa yhdistyvät lineaarinen suunnittelumalli sekä spiraalimalli. Pro-
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sessissa korostuu vuorovaikutus sen eri toimijoiden välillä sekä projektin äärelle pysäh-

tyminen sekä sen arviointi ja uudistaminen tarpeen mukaan. Mallissa oppiminen on li-

sätty osaksi kehittämistoimintaa. (Salonen 2012, 30.) 

Tässä kehittämisprosessissa vuorovaikutuksella ja oppimisella oli erittäin tärkeä rooli, 

sillä järjestäjistä, budjetista sekä tapahtumaviikon laajuudesta ei suunnitelmavaiheessa 

ollut vielä tarkkaa tietoa. Toimijoiden ja kumppaneiden koko ajan lisääntyessä oli erittäin 

tärkeää pystyä muokkaamaan kehittämistyötä resurssien mukaiseksi. 

 

Kuvio 1: Konstruktivistisen kehittämistoiminnan malli, kuvio on muokattu Salosen (2012) 
mallista meidän projektiamme vastaavaksi. 

Aloitusvaihe 

Projektimuotoisen kehittämistyön kulku jaetaan neljään eri vaiheeseen: aloitusvaihee-

seen, suunnitteluun, toteutukseen ja päättämiseen. Aloitusvaiheeseen käytettävä aika 

vaihtelee projektin luonteen mukaan. Paljon resursseja vaativaa projektia saatetaan val-

mistella vuosia ja silti jättää toteuttamatta. Toisaalta organisaation sisällä toteutettava 

projekti voi käynnistyä melko pienelläkin valmistelulla. (Mäntyneva 2016, 17–18.) 

Aloitusvaiheessa päätetään, onko projekti järkevä käynnistää. (Mäntyneva 2016, 17–

18.) Kehittämistyötä arvioidaan eri näkökulmista. Onko sille tarvetta, sopiiko se organi-

saation strategisiin suuntaviivoihin ja miltä se näyttää rahoittajien näkökulmasta. (Kuikka 

ym. 2012, 11.) Kehittämistyön aloitusvaihe on alusta koko kehittämishankkeelle. Siinä 
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vaiheessa tuodaan julki ensimmäistä kertaa kehittämistarve, josta syntyy kehittämisteh-

tävä. Lisäksi vaiheessa sovitaan toimintaympäristöstä sekä ajatus hankkeen toimijoista. 

Näiden pohjalta kehittämistyölle löydetään suunta. (Salonen 2012, 25.) Kun ideaa on 

arvioitu useasta eri näkökulmasta, voidaan siirtyä suunnitteluvaiheeseen. (Kuikka ym. 

2012, 11.) 

Kehittämistyön prosessi alkoi aloituskokouksella Katariina Felixsonin kanssa lokakuussa 

2016. Silloin keskustelimme alustavasti kokemuksistamme vuoden 2016 Superseniorit-

viikosta ja pohdimme mihin suuntaan tapahtumaviikkoa tulisi kehittää. Katariina Felixson 

kertoi meille myös projektin taloudelliset puitteet sekä viikolle suunnitellun ajankohdan. 

Aloitimme vertailemalla kokemuksia ja mielipiteitä siitä, mikä toimi ensimmäisellä Super-

seniorit -viikolla hyvin ja mikä ei, sekä mitä toivoimme lisää. Ensimmäisellä viikolla oli 

vaikea saada ikäihmisiä tapahtumiin, sillä viikko oli heille vieras. Yksi tehtävistämme olisi 

siis saada myytyä viikko ikäihmisille. Toinen haaste oli puuttuva rahoitus. Hankehake-

muksia oli kyllä tehty, mutta minkäänlaista rahoitusta ei myönnetty, joten tapahtumat olisi 

järjestettävä nollabudjetilla, minkä lisäksi oli tärkeää löytää sponsoreita esitteen paino-

kulujen kattamiseksi.  

Punnitsimme lähiötapahtumien ja isompien päätapahtumien etuja ja haittoja. Osallistu-

jamäärän lisäksi mielessä oli pidettävä ensisijaisen kohderyhmän tavoittaminen eli yksi-

näiset kotona asuvat vanhukset. Pohdimme muun muassa onko matalamman kynnyk-

sen toimintaa järjestää tapahtumia lähellä vanhuksia vai hieman kauempana tutussa jul-

kisessa tilassa. 

Tapaamisen jälkeen aloimme ideoida aivoriihen avulla mitä viikolla voisi tapahtua ja mi-

ten ne toteutetaan. Pohjana hyödynsimme kokemuksiamme ensimmäisestä Superse-

niorit-viikosta sekä sen onnistumisista ja epäonnistumisista. Omien kokemuksiemme li-

säksi hyödynsimme ryhmäläistemme kokemuksia sekä osallistujilta saatuja palautteita.  

Näiden pitkien vertailujen pohjalta sekä mielipiteiden vaihtojen jälkeen päädyimme seu-

raavaan ratkaisuun: jokaiselle arkipäivälle tuli oma teemansa, minkä tarkoituksena oli 

auttaa meitä ja tapahtumia järjestäviä opiskelijoita suunnittelutyössä rajaamalla aktivi-

teetteja tiettyihin aihepiireihin. Teemoiksi muodostuivat yhteisöllisyys, kulttuuri, liikunta 

sekä terveys ja hyvinvointi. Tapahtumaviikon tulisi kruunaamaan lopputapahtuma, jossa 

juhlistetaan 100-vuotiasta Suomea.  
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Päädyimme tarkentamaan roolimme Superseniorit-viikon ohjelmakoordinaattoreiksi. 

Muut mukana olevat opiskelijat saisivat siis suunnitella omanlaisensa sisällön, anta-

miemme suuntaviivojen puitteissa.  

Suunnitelma 

Suunnitteluvaihe voidaan jakaa edelleen kolmeen vaiheeseen. Esisuunnittelu, johon si-

sältyy projektin identifiointi ja rajaus; projektisuunnitelma; sekä konkreettiset työvaiheet 

sisältävä työsuunnitelma. (Silfverberg 2007, 35.)  

Projektin identifiointivaiheessa pohditaan mahdollisimman konkreettisesti mihin sillä py-

ritään ja miksi se käynnistetään. Lähtökohdat tulee pitää mielessä projektiprosessin ajan. 

(Kuikka ym. 2012, 12.) Rajausvaiheessa määritellään toteutuksen pääkohdat. Projektilla 

pitää olla tiedossa aikajänne eli mikä on projektin kesto kokonaisuudessaan. Se voi vaih-

della muutamasta viikosta muutamaan vuoteen. Määriteltäviä asioita ovat myös projektin 

käytössä olevat resurssit, joita ovat esimerkiksi käytettävissä oleva henkilöstö ja raha. 

(Paasivaara ym. 2011, 42–50.) 

Riskien arviointi tulee tehdä huolellisesti jo aikaisessa vaiheessa projektimatkaa. Projek-

tin riskit voidaan jakaa kahteen tyyppiin: ulkoiset riskit, jotka ovat projektista riippumatto-

mia, mutta voivat silti kaataa projektin sekä sisäiset riskit, jotka riippuvat projektin rajauk-

sesta ja toteutustavasta. (Silfverberg 2007, 30–31.) Projektin riskien ja vahvuuksien ar-

vioimisen apuvälineenä voi käyttää SWOT-analyysia. Lyhenne tulee sanoista 

”strengths”, ”weaknesses”, ”opportunities”, ”threats” eli suomeksi vahvuudet, heikkoudet, 

mahdollisuudet ja uhat. Asettamalla ne nelikenttään saadaan kaavio, jossa nykytila ja 

organisaation sisäiset asiat ovat yläosassa; alaosassa tulevaisuus ja ulkoiset asiat; va-

semmalla myönteiset asiat sekä oikealla kielteiset. Analyysin avulla saadaan projektin 

kehitystarpeet paremmin näkyville. (Kuikka ym. 2012, 63.) 

Suunnitelmallisuus on tärkeää projektissa. Suunnitelmiin pitää sisällyttää projektin koh-

dentuminen eli määritellään projektin toteuttajat, projektin varsinainen tekeminen ja pro-

jektin hyödynsaajat. (Paasivaara ym. 2011, 45–46.) Suunnitelmaan kirjataan myös toi-

mijoiden vastuut, kumppanit sekä kehittämistyön tavoitteet. (Salonen 2012, 27.) On kui-

tenkin tärkeää, että suunnitelmissa on joustoa, jotta tavoitteita voi muuttaa ”projektimat-

kan” aikana, jos ne alkavat tuntuvat epätarkoituksenmukaisilta. (Paasivaara ym. 2011, 
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45–46.) Joustavuuden takia myös projektisuunnitelmaa tulee ajatella enemmänkin stra-

tegisena työkaluna kuin kiveen hakattuna suunnitelmana (Silfverberg 2007, 35).  

On pohdittava projektin luonnetta suunnitelmia tehdessä. Liian summittaiset suunnitel-

mat vaikeuttavat työmäärän arviointia, mutta ketteryyttä vaativissa projekteissa tulee 

keskittyä lyhyen aikavälin suunnitelmiin. Muutenkin suunnitelmamäärät tulee mitoittaa 

hyvin. Hyvin suunniteltu on helpompi toteuttaa, mutta liiallinen suunnittelu on ajanhuk-

kaa. (Mäntyneva 2016, 43.) 

Projektia suunnitellessa tulee ottaa huomioon projektin toteuttajien osaaminen. Kaikilla 

tulee olla hyvä projektitaidot, yhteistyötaidot sekä tietenkin osaamista projektiin liittyvästä 

sisältöalueesta. Oman haasteensa tuo moniammatillisuus, joka vaatii joustoa sekä ym-

märrystä muiden ammattitaidosta. Myös erilaiset työskentelytavat ja ihmisten ennakko-

luulot vaikeuttavat moniammatillista yhteistyötä. (Paasivaara ym. 2011, 46,62) 

Kehittämistyömme suunnitteluvaiheessa tapasimme projektiin liittyen koulumme ter-

veys- ja hyvinvointialan opettajia, jotka halusivat omat oppilaansa mukaan Superseniorit-

viikolle. Keskusteluissa hyödynsimme menetelmänä neuvottelevaa arviointia läpi pro-

sessin. Saimme mukaan useiden alojen opiskelijoita, joten pystyimme hyödyntämään 

moniammatillista osaamista toteutuksessa.  

Suunnitteluvaiheessa teimme kirjallisen projektisuunnitelman, johon lisäsimme sillä het-

kellä tiedossa olevat toimijat, tapahtumat sekä suunnitelmat tehtävien toteuttamiseksi. 

Tavoitteiden määrittely, toimijoiden listaus ja vastuunjako jäi vajanaiseksi, sillä siinä koh-

taa prosessia emme tienneet kenen vastuulla niiden tekeminen olisi ja myöhemmin 

emme huomanneet niitä enää arvioida. Suunnitelmaa olisi pitänyt myös päivittää pro-

sessin mukana, mutta se jäi tekemättä oikeastaan kokonaan. 

Työstövaihe 

Projektin työstövaihe kannattaa aloittaa kaikille projektin toimijoille yhteisenä aloitusko-

kouksena. Aloituskokouksesta kannattaa tehdä mahdollisimman miellyttävä osanotta-

jille, jotta heille syntyy riittävästi motivaatiota projektin alkuvaiheesta asti. Tavoitteena on, 

että kokouksen jälkeen kaikille osapuolille on selvillä heidän roolinsa projektissa, yhteiset 

pelisäännöt sekä kaikki ovat tietoisia yhdessä sovituista työskentelytavoista. (Mäntyneva 

2016, 88.) Aloituskokouksen tavoitteena on saada projektille ”lentävä lähtö” ja käydä to-

teutussuunnitelma läpi kaikkien kesken (Karlsson & Marttala 2002, 75). 
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Projektin edetessä on tärkeää seurata sen edistymistä. Seuranta on hyvä kohdentaa 

mahdollisimman tarkasti, esimerkiksi tarkistamalla onko työsuunnitelmien aikataulut pi-

täneet, mikä on todellinen kustannusten taso ja onko projektin laajuuteen tullut muutok-

sia. Säännöllisesti järjestettävissä projektikokouksissa käydään läpi tehdyt tehtävät sekä 

tarkistetaan aikataulut. Viivästysten syyt selvitetään heti, jotta ne eivät vaikuta koko pro-

jektin onnistumiseen. Tarvittaessa tehtävät voidaan jakaa uudestaan tai hommata pro-

jektille lisäresursseja. (Karlsson & Marttala 2002, 89—91.) 

Osana projektin toteuttamista on muutoshallinta. Kun projektia jostain sisäisestä tai ul-

koisesta syystä joudutaan muuttamaan, täytyy muistaa päivittää myös projektisuunni-

telma. Ilman aidosti ajan tasalla olevaa projektisuunnitelmaa, projektin hallinta on erittäin 

haasteellista. Projektin laajuudesta, tavoitteista ja toimista tavoitteisiin pääsemiseksi on 

oltava mahdollisimman selkeä kuva, jotta ne voidaan todella toteuttaa. Vaikka projekti 

on muuttuva prosessi, täytyy muutoksia matkan varrella harkita tarkoin, jotta projektia ei 

tukahduteta liialliseen sekavuuteen. (Mäntyneva 2016, 107.) 

Suunnitteluvaiheen jälkeen projektimme eriytyi useaksi rinnakkaiseksi prosessiksi, jotka 

limittyivät jonkin verran keskenään. Tämän kappaleen olemme siksi jakaneet niihin nel-

jään prosessiin, jotta teksti pysyisi ymmärrettävämpänä. Huomioitavaa on kuitenkin, että 

jako on tehty vasta jälkikäteen. Erottelu ei siksi ole kovinkaan tarkkarajainen. Opinnäy-

tetyömme laajeni niin suureksi kokonaisuudeksi, että ilman tällaista jakoa prosessia olisi 

vaikea hahmottaa. Prosessien ajoittumista suhteessa toisiinsa olemme havainnollista-

neet alla olevalla kuviolla. (KUVIO 2). 
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Kuvio 2: Prosessien ajoittuminen 

Ensimmäisenä prosessina toimii koko projektin runko. Tähän laskimme sisältyväksi työs-

kentelyn Katariina Felixsonin kanssa; suunnittelupalaverit, joihin osallistuivat vanhus-

neuvostojen edustajat, me sekä TKI-ryhmien projektipäälliköt. Lisäksi projektin runkoon 

laskimme kuuluvaksi TKI-ryhmien kanssa työskentelyn ja varsinaisen viikon kehittämis-

työn. Projektin rungon prosessi alkoi toimeksiannosta ja päättyi vasta päätöspalaveriin. 

Toisena prosessina toimii terveysalan opiskelijoiden ja opettajien kanssa työskentely. 

Prosessi lähtee opiskelijoiden hankkimisesta ja päättyy tapahtumaviikolla tapahtumien 

valvomiseen ja niissä mukanaoloon. 

Kolmas prosessi sisältää esitteen työstämisen ja yhteydenotot kaupunkien liikuntatoimiin 

ja museokeskukseen sekä muutamiin muihin isoihin toimijoihin. Neljäntenä prosessina 

on loppukonsertti konserttitalolla. 

Työstövaihe – projektin runko 

Suunnitelmien valmistuttua esittelimme ne projektikokouksessa, jossa olivat läsnä van-

husneuvostojen edustajat, projektipäällikkö Katariina Felixson sekä TKI-projektiryhmien 

projektipäälliköt. Kun suunnitelmat hyväksyttiin, pääsimme toteuttamaan niitä.  

Teimme ohjeistukset ja tehtäväjaon TKI-projektiryhmille Katariina Felixsonin kanssa 

sekä kävimme ohjeistamassa opiskelijoita. Kerroimme heille Superseniorit-viikosta, sen 
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tavoitteista sekä heidän tehtävistään. Koetimme kuitenkin jättää ryhmille omaa ideointi-

varaa. Tarkoituksena oli, että saisimme heiltä uusia ideoita ja mahdollisesti uusia yhteis-

työtahoja. Esimerkinomaisesti kerroimme heille myös ensimmäisen Superseniorit-viikon 

tapahtumista ja yhteistyökumppaneista. 

Alkuohjeistuksen jälkeen olimme opiskelijaryhmiin yhteydessä säännöllisesti. Perus-

timme myös Facebook-ryhmän, jossa oli mahdollisuus kysyä mieltä askarruttavia kysy-

myksiä ja jossa pystyimme jakamaan ohjeita kaikille yhtä aikaa. 

Alkuun kysyimme melkein kaikesta myös Katariina Felixsonin mielipidettä, mutta jossain 

kohtaa aloimme itse hallita ohjelmakokonaisuutta, joten kokonaiskuva siitä osasta viik-

koa oli lähinnä meillä. 

Koko prosessin ajan olimme aktiivisesti yhteydessä opiskelijoihin ja projektiryhmään. Se 

vaati varsin suurta työpanosta, sillä toimimme eri toimijoiden välillä viestinviejänä ja tie-

tyissä tilanteissa myös päätöstentekijänä.  

Työstövaihe – terveysalan tapahtumat 

Saatuamme jonkinlaisen käsityksen viikosta, aloimme etsiä viikolle lisää tekijöitä. Lähe-

timme sähköpostia useille koulutusaloille muun muassa Taideakatemian opiskelijoille ja 

insinööriopiskelijoille, mutta kyseisiltä aloilta emme saaneet Superseniorit-viikkoa osaksi 

pakollisia toteutuksia, joten pystyimme vaan tarjoamaan viikkoa osaksi vapaavalintaisia 

opintoja. Emme saaneet yhtäkään yhteydenottoa opiskelijoilta. 

Terveysalan opettajista osa oli jo osoittanut kiinnostuksensa osallistua luokkansa kanssa 

Superseniorit-viikkoon, joten sovimme tapaamisen heidän kanssaan. Kävimme tapaa-

massa toimintaterapiaopettajaa Mary-Ann Kaukista, fysioterapeuttiopettajaa Johanna 

Kurttia sekä sairaanhoitajaopettajaa Isa Öhbergiä. Haasteena oli, että kaikkien opiskeli-

joiden toteutukset olivat eri ajankohtina, eri sisältöisiä ja laajuudeltaan eri suuruisia. Sil-

loin terveysalan opinnot järjestettiin vielä Ruiskadulla, joten sekin oli haasteena moniam-

matilliselle työskentelylle. 

Teimme suunnittelutyötä arvioinnin varassa etenevän interaktiivisen kehittämisprosessin 

mukaisesti. Prosessissa vaihtelee käytännön toiminta ja siitä tehtävä arviointi. (Toikko & 

Rantanen 2009, 83.) Käytännön toiminta oli viikko-ohjelman suunnittelua ja ryhmien teh-
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täväkuvausten työstämistä. Aina, kun saimme luonnoksen valmiiksi, lähetimme sen ryh-

mien opettajille. Muokkasimme suunnitelmia kommenttien pohjalta ja lähetimme taas uu-

den version eteenpäin. Haasteena oli, että kurssit alkoivat eri aikoihin, joten myös opet-

tajien intressit vastata viesteihimme ja kommentoida luonnoksia vaihtelivat. Jouduimme 

siis työstämään suunnitelmia oletusten varassa, kunnes saimme kommentteja. Jonkin 

verran viivästystä tuli myös projektiryhmän kokousten odottelusta. Tarvitsimme suunni-

telmillemme myös vanhusneuvostoilta hyväksynnän. 

Kävimme myös ohjeistamassa opiskelijoita, kun heidän kurssinsa alkoivat. Kerroimme 

Superseniorit-viikosta, sekä siitä millaisia ajatuksia oli syntynyt viikon kehittämisestä. Py-

rimme antamaan myös mahdollisimman selvän ohjeistuksen ryhmän tehtäväosuudesta. 

Annoimme opiskelijoille myös yhteistietomme, jotta he voisivat kysyä meiltä tarkentavia 

kysymyksiä suunnittelu- ja toteutusvaiheessa. Perustimme viestintää varten myös oman 

Facebook-ryhmän. Kävimme kevään mittaan Ruiskadulla useamman kerran tapaa-

massa opiskelijoita ja selvittämässä, missä vaiheessa suunnitelmat olivat. 

Työstövaihe – esite ja yhteistyökumppanit 

Olimme yhteydessä medianomiopiskelijaan ja sovimme tapaamisen heti, kun saimme 

yhteystiedot hänen opettajaltaan. Ensimmäisessä tapaamisessa kerroimme Superse-

niorit-viikosta yleisesti ja annoimme heille materiaalia, jonka pohjalta aloittaa esitteen 

työstämisen. Selitimme myös kriteereitä, joita olimme yhdessä muun projektiryhmän 

kanssa miettineet. Niitä olivat muun muassa selkeys, mahdollisuus hahmottaa tapahtu-

mia kartalla ja ulkoasuun lisää värejä, pelkän punaisen sijaan. Annoimme hänelle näissä 

puitteissa aika vapaat kädet. 

Suurimman osan yhteistyökumppanien yhteydenotoista hoitivat muut mukana olevat 

opiskelijaryhmät, mutta kaupungin toimijoihin olimme itse yhteydessä. Näitä olivat muun 

muassa Turun hyvinvointikeskukset ja museokeskus sekä Turun ja Kaarinan liikunta-

toimi. Olimme yhteydessä myös muutamiin aiemman vuoden yhteistyökumppaneihin, 

sillä arvelimme siten saavamme heidät varmemmin mukaan. 

Tapasimme medianomiopiskelijaa vielä toisenkin kerran. Myös Katariina Felixson oli sil-

loin paikalla. Hänen suunnitelmansa olivat hyvällä mallilla, joten annoimme vain muuta-

mia kehittämisehdotuksia. Tapaamisten välillä hän oli Katariina Felixsoniin yhteydessä 
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sähköpostitse. Olimme esitteen työstövaiheessa mukana, mutta se ei ollut täysin meidän 

vastuullamme. 

Keräsimme opiskelijoilta esitetekstit esitettä varten, jotta saimme lähetettyä ne kootusti 

eteenpäin. Jonkin verran jouduimme myös muokkaamaan tekstejä yhtenäisemmäksi. Li-

säksi pyysimme esitetekstit yhteistyökumppaneilta. Tehtäviimme kuului varmistaa, että 

tekstit saatiin toimitettua tarpeeksi ajoissa taittoa varten. Esite on tehtävämme liitteenä 

(LIITE 1). 

Työstövaihe – Lopputapahtuma 

Idea lopputapahtumasta oli syntynyt Katariina Felixsonin ja Turun vanhusneuvoston yh-

teistyönä. Ajatuksena oli pitää konsertti, joka kruunaisi koko tapahtumaviikon. Tammi-

kuun ensimmäisessä projektiryhmän palaverissa sovimme, että me tapahtumakoordi-

naattorit olemme järjestämässä tapahtumaa vanhusneuvoston kanssa. 

Tammi-helmikuussa keskityimme tapahtumapaikan valitsemiseen ja sen esiintyjien etsi-

miseen. Paikaksi valikoitui Turun Konserttitalo. Tässä kohtaa vastuu oli suurimmaksi 

osaksi vanhusneuvostolla ja Katariina Felixsonilla. Toki ehdotimme esiintyjiä ja järjes-

timme myös pari esiintyjää konserttiin. 

Lähempänä tapahtumaviikkoa pidimme suunnittelukokouksia Turun vanhusneuvoston 

puheenjohtajan Ulla-Maija Vierimaan kanssa. Niissä keskityimme suunnittelemaan kon-

sertin kokonaisuutta ja miettimään mihin tahoihin tarvitsisi olla vielä yhteydessä sekä 

muihin käytännön järjestelyihin. 

Katariina Felixsonilla oli vastuu yleisjärjestelyistä, kuten poliisille ilmoittamisesta, kahvi-

tuksen järjestämisestä, narikasta, kassien jaosta sekä järjestysmiesten hommaamisesta. 

Me saimme siis keskittyä konsertin ohjaamiseen ja järjestämiseen. 

Konserttia edeltävällä viikolla kävimme koko projektiryhmän kanssa konserttitalolla kat-

somassa tiloja ja neuvottelemassa muun muassa valaistuksesta ja äänistä sekä soitti-

mien ja kuorokorokkeiden asettelusta lavalle.  

Olimme yhteydessä myös esiintyjiin etukäteen puhelimitse ja sähköpostitse. Selvitimme 

millaisia toiveita heillä olisi lavan varustelun suhteen ja tarvitsevatko he harjoitteluajan 

konserttipäivänä. Heidän tarpeitaan selvitettyämme teimme infokirjeen, josta esiintyjät 
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pystyivät lukemaan konserttipäivän aikataulun, yleisen infon ja konsertin kulun sekä tie-

don mistä ja milloin he siirtyvät lavalle. Ohjeistuksen lähetimme kaikille esiintyjille hyvissä 

ajoin sähköpostitse. Ohjeistus on työn liitteenä, sillä se on hyvä esimerkki ohjeistuksista, 

joita teimme myös opiskelijaryhmille. (LIITE 2.) 

Ennen konserttipäivää kävimme kaupassa ostamassa virvokkeita ja pientä tarjottavaa 

esiintyjille takahuoneeseen. Varsinaisena konserttipäivänä menimme ajoissa konsertti-

salille järjestelemään takatiloja ja esiintymisaluetta, valmistelemaan tarjottavia ja esimer-

kiksi jakamaan pukuhuoneet esiintyjien kesken. Otimme vastaan kaikki esiintyjät ja var-

mistimme, että he tietävät harjoitusaikansa ja esiintymisjärjestyksen. 

Konsertin ajan toinen meistä toimi ns. stage managerina pitäen huolta esiintyjien aika-

taulusta, ja toinen oli lämpiössä juontaja Markku Heikkilän kanssa. Lämpiössä annettiin 

viime hetken ohjeet seuraaville esiintyjille ja koordinoitiin lavalle menoa ja kulkua. Kon-

sertin jälkeen siivosimme takahuoneen ja katsoimme, että lava ja katsomo jäivät hyvään 

kuntoon. 

Päättämisvaihe 

Päättämisvaiheessa arvioidaan kehittämistyön tuotos. Tuotoksen valmistumisen jälkeen 

projektista tehdään loppuraportti, johon sisällytetään kehittämistyön dokumentointi. Pro-

jektin dokumentteja ovat muun muassa projektisuunnitelma, projektimuistiot sekä erilli-

set työsuunnitelmat. Huolellisesti dokumentoitua projektia voidaan hyödyntää paremmin 

tulevaisuuden projekteissa. (Mäntyneva 2016, 145–147.) 

Tämän raportin kirjoittaminen voidaan laskea kehittämistyön päätösvaiheeksi meidän 

osaltamme. Varsinaisista loppuraporteista vastasi projektipäällikkö ja hän myös talletti 

tarpeelliset dokumentit. Me keskityimme kuvaamaan tarkemmin omaa toimintaamme ja 

rooliamme 
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6 KEHITTÄMISTYÖN TUOTOS 

6.1 Tuotoksena Superseniorit-hyvinvointiviikko 

Kehittämistyön tuotoksena luotiin projektin kulkua mallintavan dokumentin lisäksi konk-

reettisesti Superseniorit-hyvinvointiviikko. Superseniorit 2017 oli Turussa ja Kaarinassa 

järjestettävä tapahtumaviikko yli 60-vuotiaille, jonka tarkoituksena oli aktivoida, lisätä 

osallisuutta, luoda sosiaalisia kontakteja sekä ehkäistä syrjäytymistä ikäihmisten pa-

rissa. Superseniorit-viikko järjestettiin 8.– 12.5.2017 ja se oli myös valittu yhdeksi juhla-

vuoden Suomi 100 -hankkeeksi. Osallistujia oli viikolla arviolta 1500. Tarkkaa lukua ei 

ole, sillä kävijämääriä ei seurattu. Facebook-sivuilla kävijöitä oli 7000 huhti-toukokuun 

2017 aikana. Nettisivuilta viikon esite ladattiin 4000 kertaa. 

Tapahtumaviikko koostui Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ja muiden yhteis-

työkumppanien järjestämistä tapahtumista. Viikolla oli isompia terveyteen ja hyvinvointiin 

liittyviä teematapahtumia sekä pienempiä ja lyhytkestoisempia tapahtumia alueilla, 

joissa asuu paljon ikäihmisiä. Superseniorit viikkoa oli järjestämässä noin 100 Turun am-

mattikorkeakoulun opiskelijaa, opettajia, Turun vanhusneuvosto, Kaarinan vanhus- ja 

veteraanineuvosto, noin 50 yhteiskumppania sekä muita vapaaehtoisia, jotka auttoivat 

tapahtumien toteuttamisessa. 

Tapahtumia järjestettiin viiden päivän aikana yhteensä 66 (58 + palvelutalotapahtumat 

8). 33 opiskelijoiden järjestämänä, 33 yhteistyökumppaneiden järjestämää tapahtumaa 

sekä 15 supersenioreille kohdennettua tarjousta eri yhteistyökumppaneiden taholta. 

Tapahtumaviikon järjestämisessä hyödynsimme useiden eri Turun ammattikorkeakou-

lun tulosalueiden opiskelijoiden vahvuuksia. Toteutuksessa oli mukana toimintatera-

peutti-, fysioterapeutti-, sairaanhoitaja-, sosionomi-, suuhygienisti- ja medianomiopiske-

lijoita. Osalla se oli osa projektiopintoja ja osalla osana tavallista kurssia. Opiskelijoiden 

tehtävänä oli järjestää päätapahtumia sekä pienempiä lähiötapahtumia. 

Opiskelijat järjestivät muun muassa pakopelin Kunnonkodissa, erilaisia tietoiskuja, laji-

kokeiluja, toimintakyky- ja kuntotestauksia, verenpaineen mittausta sekä muistin riskites-

tejä. Tarkempi työnjako opiskelijaryhmien välillä löytyy taulukosta (TAULUKKO 1). 
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6.2 Tapahtumatyypit 

Tapahtumaviikko koostui kymmenistä erilaisista tapahtumista. Tapahtumat toteutuivat 

kahdessa kaupungissa sekä sisä- että ulkotiloissa. Tapahtumien koko ja osanottajamää-

rät vaihtelivat tilannekohtaisesti, mutta tässä työssä ne luokiteltiin kolmeen tapahtuma-

tyyppiin. Tapahtumatyypit olivat päätapahtumat, lähiötapahtumat sekä yhteistyökump-

paneiden tapahtumat. 

Päätapahtumat 

Päätapahtumat olivat suurella volyymilla järjestettyjä päiviä, niin oppilasmäärän kuin 

myös aktiviteettien puolesta. Päätapahtumat pyrittiin järjestämään suurta yleisö- ja kävi-

jämäärää ajatellen, mahdollisimman helppokulkuiseen lokaatioon, joka olisi lähellä mah-

dollisia ikäihmisten keskittymiä. Päätapahtumassa osallistava ja aktivoiva tekemisen ja 

kokemisen määrä oli suurempi kuin pienissä lähiötapahtumissa. Päätapahtumiin pyrittiin 

saamaan kyseisen päivän teemaan sopivia vetonauloja esimerkiksi hyviä puhujia ja lu-

ennoitsijoita sekä erilaisia toimintakykytestauksia.  

Ajatus neljästä eri päätapahtumasta pohjautui edelliseen Superseniorit-viikosta, jossa 

järjestettiin yhden suuremman, tapahtumaviikon kruunaavan päivän Turun kaupungin 

pääkirjastossa. Päätöstapahtumassa oli mielenkiintoisia työpajoja sekä erilaisia aktivi-

teetteja ikäihmisille suunnatuista peleistä aina musiikkimatkaan sekä ravitsemustieteili-

jän ja edunvalvontavaltuutetun luentoon. Ilmaiset kahvitarjoilut ja tuotekassit houkutteli-

vat myös kävijöitä. Ruiskadun kampuksella järjestetty ikäihmisten terveyteen ja hyvin-

vointiin painottuva päivä tarjosi muun muassa erilaisia tietoiskuja, mittauksia, avoimet 

ovet Kunnon kotiin ja edullista ruokaa. Ruiskadun tapahtumassa vieraili paljon väkeä ja 

päivä sai myös hyvin medianäkyvyyttä. Näistä päivistä inspiroituneena halusimme jär-

jestää vuoden 2017 Superseniorit-viikolla neljä eri päätapahtumaa, joiden lisäksi jokai-

sena päivänä oli myös pienempiä tapahtumia.  

Lähiötapahtumat  

Päätapahtumia huomattavasti pienemmät lähiötapahtumat järjestettiin asuinalueilla, 

joissa asuu paljon ikäihmisiä. Tällaisia alueita Turussa ovat muun muassa Runosmäki, 
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Hepokulta, Nättinummi, Suikkila ja Hannunniittu. Tarkemmat alueet löytyvät taulukosta 

(TAULUKKO 1). Lähiötapahtumien tarkoituksena oli viedä aktivoiva ja osallistava toi-

minta mahdollisimman lähelle ikäihmisiä, jotta heidän olisi helppo tulla oman kotikul-

mansa tapahtumaan vaikkapa kauppareissulla. Lähiötapahtumat järjestettiinkin yleensä 

lähiön keskustassa, esimerkiksi seurakuntatalon, palvelutalon tai alueen keskiössä ole-

van talonyhtiön tiloissa. Lähiötapahtumissa oli selkeästi suuria eroja osallistujamäärien 

suhteen, tähän ongelmaan oli törmätty jo edeltävänä vuonna. Tietyillä alueilla, esimer-

kiksi Jyrkkälässä on todella pienelle alueelle keskittynyt paljon väkeä suurten ja korkei-

den kerrostalojen ansiosta. Jyrkkälän alueella lähes kaikki kävelyliikenne myös keskittyy 

tietyn kadun ja aukion varrelle. Kyseisellä aukiolla asukkaat istuskelevat, nauttivat ulkoil-

masta ja tutustuvat herkästi uusiin, samankaltaisiin ihmisiin. Jyrkkälän väki olikin helppoa 

saada myös mukaan toimintaan äkkiseltään, koska liikennettä aukiolla riitti. Toisessa lä-

hiössä taas kerrostalot saattavat olla pieniä ja matalia, joka aiheuttaa automaattisesti 

sen, että väki asuu laajemmalla alueella. Naapurit eivät välttämättä ole niin tuttuja ja 

lähiön keskiöön on myös pidempi matka. 

Pienet lähiötapahtumat ovat koko Superseniorit-viikon alkuperäinen ydin. Näistä tapah-

tumista lähdettiin liikkeelle, alkuperäistä toteutusta suunniteltaessa. Lähiötapahtumien 

avulla oli tarkoitus osallistaa, aktivoida ja tutustuttaa ikäihmiset johonkin uuteen sekä 

herättää heidät siihen, että omilla kotikulmilla on jotain mielekästä ja ilmaista tekemistä. 

Ideaalitilanteessa matalan kynnyksen lähiötapahtuma tutustuttaisi uusia ihmisiä toisiinsa 

sekä loisi positiivisia sosiaalisia ja fyysisiä kokemuksia, jotka toivon mukaan jatkuisivat 

heidän itsensä ylläpitäminä.  

Yhteistyökumppaneiden tapahtumat  

Tapahtumaviikolla tärkeässä roolissa oli myös yhteistyökumppaneiden järjestämät ta-

pahtumat. Ilman näin aktiivista yhteistyötä erilaisten firmojen ja järjestöjen kanssa Su-

perseniorit-viikosta ei olisi kasvanut tapahtumamäärällisesti niin suurta.  

Yhteistyökumppaneiden hankkimisessa käytettiin paljon omia suhteita erilaisiin tahoihin. 

Turun ammattikorkeakoululla on myös erittäin mittavat verkostot erilaisiin toimijoihin ja 

korvaamaton tuki saatiin myös Turun ja Kaarinan kaupungilta. Yhteistyökumppaneina oli 

mitä erilaisimpia tahoja ja toimijoita aina museoista erilaisiin liikuntakeskuksiin. Tarjolla 

oli muun muassa opastettuja museokierroksia, ohjattuja liikuntatunteja, Sippe-kutsuja, 

lauluhetkiä ja lyhyitä risteilymatkoja. Tapahtumien lisäksi yhteiskumppaneilta saatiin 
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myös tarjouksia esimerkiksi apteekkeihin, kahviloihin ja ravintoloihin. Tapahtumissa oli 

mukana runsaasti vapaaehtoisia tekijöitä ja yritysten ja firmojen yhteiskuntavastuu näkyi 

koko Superseniorit-viikolla suuresti.  

6.3 Tapahtumaviikon teemat 

Tapahtumaviikon rakenne muodostui viiden teeman varaan. Neljä ensimmäistä teemaa 

pyrkivät vuoropuheluun tässä raportissa esitellyn teoriapohjaan kanssa. Teemat liittyivät 

läheisesti ikäihmisten hyvinvointia edistäviin tekijöihin. Viides teema muodostui tapahtu-

man ollessa yksi juhlavuoden Suomi 100 –hankkeista. Teemat oli jaettu viikon jokaiselle 

päivälle ja kaikki kyseisen päivän tapahtumat pohjautuivat päivän teemaan.  

Alkuviikon teemat olivat yhteisöllisyys ja kulttuuri. Viikko aloitettiin yhteisöllisyyden tee-

man kautta sen ollessa keskeisimmässä roolissa työn tavoitteiden suhteen. Yhteisölli-

syyden teemaa toteutettiin muun muassa Tutustu naapureihisi –tapahtumien avulla sekä 

Katja Pyynnösen aiheeseen liittyvällä luennolla. Kulttuuri valikoitui toiseksi teemaksi, sillä 

aktiivisen kulttuuritoiminnan on tutkittu lisäävän muun muassa yhteisöllisyyttä, osalli-

suutta, sallivuutta ja vahvistaa kokemusta oman elämän mielekkyydestä (Laitinen 2017). 

Tapahtumissa teema näkyi esimerkiksi tanssin ja taidemenetelmäpajan kautta. 

Loppuviikon teemoina toimivat liikunta ja hyvinvointi. Valtakunnallista Unelmien liikunta-

päivää vietettiin sattumalta juuri Superseniorit –viikolla. Sen ja teoriataustan viitoitta-

mana keskiviikon teemaksi muodostui liikunta. Keskiviikon päätapahtuma järjestettiin 

Ruiskadulla pääsääntöisesti fysio- ja toimintaterapeuttien organisoimana.  Superseniorit 

–viikolla liikuntatarjonta oli kattava aina kävelylenkeistä paritanssikursseihin ja potku-

nyrkkeilystä vesijumppaan. 

6.4  Lopputapahtuma  

Tapahtumaviikon päätteeksi järjestettiin lopputapahtuma Turun Konserttitalolla. Tarkoi-

tuksena oli järjestää viikon päätteeksi ikimuistoinen tapahtuma, jossa nivoutuu yhteen 

tapahtumaviikon teemat sekä kehittämistyön pohjimmainen tavoite – osallisuuden tuke-

minen ja ikäihmisten aktivointi. Lopputapahtuma järjestettiin yhteistyössä Turun vanhus-

neuvoston kanssa ja heidän toiveestaan tapahtuma oli osallistujille ilmainen. Suurin osa 

tapahtuman suunnittelusta ja toteutuksesta oli käytännössä projektikoordinaattoreiden 

vastuulla. Turun vanhusneuvosto ja projektipäällikkö osallistuivat joihinkin päätös-, lupa 

ja yhteydenpitohankintoihin, mutta itse tapahtumapäivänä vastuu oli koordinaattoreilla. 
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Lopputapahtuma toteutui konserttina, jonka teemana oli aikamatka läpi itsenäisen Suo-

men. Konsertti tarjosi kulttuuria niin musiikin, tanssin kuin myös näyttämötaiteen avulla. 

Esiintyjät olivat pitkälti paikallisia alansa ammattilaisia sekä pitkäaikaisia harrastajia. Mu-

kana oli myös useita erittäin tunnettuja nimiä, kuten Pirkko Mannola, Markku Heikkilä ja 

Heli Laaksonen. Juontojen ja musiikkikappaleiden kautta osallistujat pääsivät aikamat-

kalle Suomen historiaan. Tarkka ohjelma näkyy esiintyjille lähetetystä infokirjeestä (LIITE 

2.) Tapahtuman suosio ylitti odotukset ja tavoitteet ja tunnelma konserttitalolla oli lämmin 

ja iloinen. Konsertin yhteydessä tarjottiin kakkukahvit ja esiteltiin kuvia tapahtumaviikon 

varrelta. Lopputapahtuma onnistui todella luomaan osallistujille ainutkertaisen kokemuk-

sen ja osoitti vapaaehtoisten voiman tapahtumajärjestäjinä. 
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Taulukko 1: Opiskelijaryhmien tapahtumat  
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7 ARVIOINTI JA POHDINTA 

7.1 Kehittämistyön tuotoksen arviointi 

Superseniorit-viikko kehittämistyön tuotoksena onnistui kaikin puolin hyvin. Tapahtuma-

konsepti oli toimiva ja pidetty sekä yhteistyökumppanien että osallistujien mielestä. Ta-

pahtumaviikko tarjosi asiakkaille valtavasti mahdollisuuksia verkostoitua sekä kokea ja 

nähdä jotain uutta. Jälkikäteen voisi kuitenkin arvioida, että pienempikin määrä tapahtu-

mia olisi varmasti riittänyt onnistuneen tapahtuman toteutumiseksi. Tämä olisi helpotta-

nut ja keskittänyt tapahtumajärjestäjien työtä. Mukana oli valtava joukko opiskelijoita 

usealta eri alalta ja matkan varrella mukaan halusi vain lisää opettajia opiskelijoineen. 

Tästä muodostui tässä kehittämistyössä positiivinen ongelma, ja tämän olemme koke-

neet suurimmaksi kompastuskiveksemme: liian paljon opiskelijoita, joita olisi pitänyt pys-

tyä ohjeistamaan ja koordinoimaan paremmin. Vielä huhtikuussa mukaan hakeutui uusia 

opiskelijoita, mutta siinä vaiheessa koordinoinnin rajat olivat tulleet vastaan ja osallistu-

mista osattiin rajoittaa. 

Palaute Superseniorit-viikosta oli pääsääntöisesti ainoastaan positiivista. Osallistuja-

määrät olivat kohtalaisia ja suurimmassa osassa tapahtumista oli vähintään joitakin osal-

listujia, toisaalta esimerkiksi lopputapahtumassa oli jopa enemmän osallistujia kuin pys-

tyimme ottamaan mukaan. Saimme paljon kehuja organisointitaidoistamme vanhusneu-

vostoilta, lopputapahtuman esiintyjiltä ja Turun ammattikorkeakoulun opettajilta. Yhteis-

työ pelasi moitteettomasti TKI-projektilaisten ja meidän välillämme, ja tsemppasimme 

toinen toisiamme parhaimpaan mahdolliseen suoritukseen yhdessä TKI-projektitiimien 

vetäjien kanssa. Tapahtumaviikolla osallistujilta saatu palaute oli positiivista. Lähes ai-

noat negatiiviset palautteet asiakkailta liittyivät loppuunmyytyyn lopputapahtumaan. 

Superseniorit-viikon tavoitteina oli muun muassa yhteisöllisyyden luominen, uusien ko-

kemusten tarjoaminen ja mahdollistaminen. Näiden tavoitteiden toteuttaminen ei kuiten-

kaan suomalaisessa yhteiskunnassa valitettavasti ole helpoin tehtävä. Tapahtumaan 

osallistuminen itsessään vaati osallistujilta jo paljon rohkeutta, avaramielisyyttä ja heit-

täytymistä. Ulos lähteminen ja vieraiden ihmisten kohtaaminen oli monelle varmasti jo 

iso ponnistus. Tähän peilaten, voisi kuitenkin arvioida, että tapahtumaviikon avulla 

saimme tarjottua uusia kokemuksia, aitoja kohtaamisia ja kokemuksia yhteisöllisyydestä. 

Tuotos onnistui näin ollen suunnitellusti ja tavoitteita saavutettiin.   
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7.2 Kehittämistyöprosessin arviointi 

Kuten mainittua, projektissa oli mukana moniammatillinen työryhmä, joka koostui Turun 

ammattikorkeakoulun opiskelijoista, työntekijöistä sekä erilaisista yhteistyökumppa-

neista. Opiskelijat olivat eri aloilta ja suorittivat projektin tiimoilta erilaisia opintokokonai-

suuksia. Aikataulut, odotukset ja tavoitteet olivat jokaisella osallistujalla erilaiset. Projek-

tin koordinointi aiheutti välillä huomattavia haasteita, kun uusia osallistujia tuli kesken 

prosessin mukaan ja heillä ei itsellä välttämättä ollut kovin tarkkaa ajatusta siitä, minkä-

laisen työpanoksen he ovat tälle projektille valmiita antamaan. Mielestämme onnis-

tuimme kuitenkin näistä lähtökohdista huolimatta mahdollistamaan sujuvan osallistumi-

sen ja joustavan kokonaisuuden jokaiselle.  

Projektin lähtökohdat olivat kaiken kaikkiaan melko hyvin kunnossa ja tiimien vetäminen 

ja muodostaminen onnistui hankalista taustoista huolimatta. Kehittämistä meillä olisi ollut 

ainakin projektisuunnitelman hyödyntämisessä työvälineenä, sillä tässä projektissa sille 

ei luotu suunnitteluvaiheen jälkeen juurikaan ajantasaistavia muutoksia. Palautetta an-

nettiin myös jonkin verran epäselvistä tehtävänannoista ja aikatauluista. Tässä asiassa 

olisi varmasti ollut kehitettävää ja jälkikäteen on helppo huomata liian laajan työnkuvan 

ja -määrän vaikutus epäselkeyteen. Seuraavassa vastaavassa projektissa olisikin mie-

lekästä kehittää viestintää eri toimijoiden välillä. 

Näin jälkikäteen olemme harmitelleet, ettemme keränneet kunnon palautteita ja yhteen-

vetolomakkeita opiskelijoilta. Meillä on vain osasta tapahtumista tiedossa esimerkiksi kä-

vijämäärät ja se, kuka oikeasti pistettä/aktiviteettia piti ja järjesti. Myös kirjallinen palaute 

olisi ollut meille opiskelijoina myös todella arvokasta, mutta aikaa näiden järjestämiselle 

tai tekemiselle ei ollut tapahtumaviikkoa ennen. 

Oma roolimme projektikoordinaattoreina jäi ajoittain hieman epäselväksi. Projektipäälli-

kön ja –koordinaattoreiden tehtävät olivat osittain kerrostuneita ja konkreettinen työnjako 

jäi heikoksi. Työnkuvamme projektissa muotoutui prosessin edetessä ja projektin vaati-

mat tehtävät tulivat hoidettua. Parempi työnjako ja työnkuvan selkeämpi muoto olisi kui-

tenkin jättänyt paremmin tilaan koordinointitehtäviin keskittymiseen Jälkiviisaana on 

helppo puhua, mutta jos jotain voisimme muuttaa kehittämistyössämme, rajaisimme eh-

dottomasti omaa työtämme todella suurella kädellä. Jo pelkästään lopputapahtuman 
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koordinointi olisi ollut tarpeeksi työllistävä projekti, ilman alkuviikon tapahtumien ohjaa-

mista ja koordinointia, vaikkakin muut opiskelijat tekivät suurimman työn tapahtumissa 

viikolla.  

Eettisyys ja laatu kulkivat tässä kehittämistyössä koko prosessin ajan mukana. Ikäihmi-

sille luodut palvelut oli luotu kestävän arvopohjan päälle ja kaikki tarjotut tapahtumat pe-

rustuivat tutkimustietoon. Teemojen kautta huolehdittiin, että tapahtumaa järjestäessä, 

teoriapohja ja arvot kulkivat suunnittelussa mukana. Tapahtumissa ikäihmisiä pyrittiin 

kohtelemaan kunnioittavasti ja arvostaen ja ohjelma luotiin mahdollisimman monimuo-

toiseksi, jotta se sallisi mahdollisimman monen osallistumisen. Kehittämistyössä kuvai-

limme kattavasti projektin etenemistä ja pyrimme kuljettamaan kirjallisessa raportissa 

teoreettista puolta käytännön kanssa sujuvassa vuorovaikutuksessa. Kattavuuden te-

hokkuutta valitettavasti hieman heikentää raportoinnin viivästyminen. Raportti on kuiten-

kin pyritty luomaan kattavaksi ja sovellettavasti, joten halutessaan tästä saa runsaasti 

ideoita vastaavan työn kehittämiseen. 

Kehittämistoiminnassa noudatettiin luotettavuuden periaatteita. Mitään informaatiota ei 

jaettu tarpeettomasti ja prosessi pyrittiin dokumentoimaan ajantasaisesti ja tarkasti. Pro-

jektisuunnitelman osalta ajantasaisuus ei täysin toteutunut, mutta jatkuvalla projektipäi-

väkirjan kirjoittamisella, kokousmuistioiden tunnollisella kirjaamisella sekä erilaisten lo-

makkeiden ja ohjeistusten luomisessa luotettavuuden näkökulma kulki tärkeänä osana 

mukana.  

7.3 Pohdintaa 

Toivomme todella paljon, että Superseniorit-viikko jatkaa tulevaisuudessakin toimin-

taansa ja luomamme toimintamallin pohjalta voisi lähteä kehittämään entistäkin parem-

paa Superseniorit-viikkoa. Tapahtumaviikon pohjalla on laaja verkosto ja inhimillinen ar-

vopohja, joten toivottavasti kehittämistyö ja hyvin aloitettu hedelmällinen yhteistyö van-

husneuvostojen ja Turun AMK:n välillä jatkuu. Tekemällämme mallilla työtaakka opiske-

lijoille on mielestämme liian suuri. Näin suuren tapahtumaviikon järjestämiseen tarvittai-

siin suurempi koordinointitiimi, kenties useammalta alalta opiskelijoita, jotka voivat toimia 

oman alansa äänitorvena ja koordinoijana.  

Superseniorit-tapahtuma tulee olemaan meille molemmille varmasti aina sydäntä lähellä 

ja olemme saaneet tapahtuman merkeissä vietetyistä opinnoista paljon eväitä reppuun. 
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Projektityöt kiinnostavat jatkossakin, ja toivomme saavamme töitä projekteista tulevai-

suudessakin. Superseniorit-viikko on opettanut, kuinka tärkeää hyvin järjestetty kehittä-

mistyö on. 

Kaiken kaikkiaan Superseniorit-viikon koordinointi on ollut opintopolullamme varmasti 

yksi opettavimmista. Se antoi paljon, mutta myös otti todella paljon. Vapaa-aika tapah-

tumaviikon lähestyessä oli todella kortilla, töitä paiskittiin yötä myöden tapahtumaviikon 

eteen. Opimme, että kaksi opiskelijaa voi koordinoida lähes satapäistä opiskelijalaumaa, 

vaikka se vaatikin paljon. 

Nyt kun aikaa on kulunut kehittämistyöstämme jo tovi, tekemää työtä on mielestämme 

helpompi katsoa realistisemmin. Olemme yllättyneet useasti tekemästämme työmää-

rästä, organisointi- ja koordinointitaidoistamme sekä joustavuudesta. Reflektiivisyys 

omaa työtä ja toimintaa kohtaan on kehittynyt ja osaamme nykyään nähdä kompastus-

kivemme opettavaisina tapahtumina, joka vahvisti ammatti-identiteettiämme huimasti. 

Sosionomin kompetensseista olemme prosessin aikana oppineet paljon. Erityisesti ref-

lektiivinen johtamis- ja kehittämisosaaminen sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen ovat 

kehittyneet tämän prosessin aikana. Koemme, että olemme saaneet paljon työkaluja esi-

miestyöhön sekä matalan kynnyksen palvelujen kehittämiseen. Saimme myös arvokasta 

kokemusta moniammatillisesta työstä. 
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Esiintyjäinfo lopputapahtumaan 

Tervetuloa esiintymään Superseniorit-viikon lopputapahtumaan!  
   
Superseniorit-viikko toteutetaan Turussa ja Kaarinassa 8.-12.5.2017 Turun am-
mattikorkeakoulun, Turun ja Kaarinan vanhusneuvostojen sekä Turun kaupun-
gin yhteistyönä.  
Tapahtumaviikko tarjoaa virkistystä senioreille muun muassa liikunnan, kulttuu-
rityöpajojen ja yhteisöllisten tapahtumien muodossa. Viikko huipentuu juhlakon-
serttiin (Musiikillinen aikamatka läpi itsenäisen Suomen), perjantaina 12.5.2017 
Turun Konserttitalolla.  
Perjantaina 12.5. Turun konserttitalo avaa ovensa esiintyjille klo 10.30 alkaen. 
Esiintyjien kulku konserttitalolle tapahtuu Sibeliuksenkadun parkinkentän puolei-
sesta ovesta.   
Jos saavut paikalle autolla, ja tarvitset parkkipaikan mm. Multavierunkadulla, 
Nahkurinkadulla ja Yliopistonkadulla on ilmaisia parkkipaikkoja. Ne ovat kuiten-
kin melko ahkerassa käytössä, joten varauduthan parkkimaksuihin. Konserttita-
loa vastapäätä Puutorin parkkihallista (P-Puutori) löytyy ainakin vapaita paik-
koja.  
Koska teitä esiintyjiä on niin ihanan paljon, kaikille ryhmille emme voi valitetta-
vasti varata omaa pukuhuonetta. Tavarat saatte kuitenkin säilöön takatiloihin 
konsertin ajaksi.  
Harjoitusaikataulu/ Soundcheck:  
11.00–11.15: Bändi Puolalanmäen musiikkilukiosta  
11.20–11.30:Tuuli Mäkiranta, Puolalanmäen musiikkilukio  
11.30–11.40:Centro  
11.40–11.50:Kannelkuoro  
11.50–12.00:Mieskuoro Laulun Ystävät  
12.00–12.10:Mannola & Kotaviita  
12.10–12.15:THE ACROBATMAN  
12.15–12.20:Senioritanssi  
12.20–12.30:Pääkkönen (& Laaksonen)  
Sotaveteraanikuorolla ei ole omaa harjoitusaikaa, mutta tulevat katsomaan 
paikkoja klo 12  
Jos et tarvitsekaan harjoitusaikaa, ilmoitathan siitä pikimmiten meille.  
12.30: Salin ovet avataan yleisölle  
13.00: Konsertti alkaa  
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Konsertin kulku  
13.00 Alkusanat Ulla-Maija Vierimaa, Turun vanhusneuvoston pj.  
13.05Markku Heikkilän alkujuonto  
13.101910 Mieskuoro Laulun Ystävät: Finlandia  
Samaan aikaan, kun Mieskuoro poistuu lavalta, tulee juonto seuraavalle vuosi-
kymmenelle+ seuraava ryhmä saapuu sisään  
13.151920: Iloinen 20-luku, tanssiesitys  
Samaan aikaan, kun tanssijat poistuu lavalta, tulee juonto seuraavalle vuosi-
kymmenelle+ seuraava ryhmä saapuu sisään  
13.201930: Sotaveteraanikuoro: 30-luvun lauluja  
Samaan aikaan, kun kuoro poistuu lavalta, tulee juonto seuraavalle vuosikym-
menelle+ tanssijat saapuu sisään  
13.301940: Tanssistudio Centro, tanssiesitys  
Samaan aikaan, kun tanssijat poistuvat lavalta, tulee juonto seuraavalle vuosi-
kymmenelle+ seuraavat saapuvat sisään  
13.401950: Aulis Kotaviita, iskelmiä, Pirkko Mannola, omat säestäjät  

1. Aulis Kotaviita 3 kappaletta  
2. Pirkko Mannola 3 kappaletta (säestyksenä haitari)  

Samaan aikaan, kun Kotaviita ja Mannola poistuu lavalta, tulee juonto seuraa-
valle vuosikymmenelle+ bändi saapuu sisään  
14.101960: Puolalan musiikkilukio, Bändi  

1. Paint it black  
2. Emma  
3. The house of the rising sun  

Samaan aikaan, kun Bändi poistuu lavalta, tulee juonto seuraavalle vuosikym-
menelle+ kuoro saapuu sisään  
14.201970: Kannelkuoro: Elokuvasävelmiä:   

1. Cherbourgin sateenvarjot  
2. Puhu hiljaa rakkaudesta   

Samaan aikaan, kun kuoro poistuu lavalta, tulee juonto seuraavalle vuosikym-
menelle+ tanssijat saapuu sisään  
14.301980: Tanssikoulu Tanssitupa, tanssiesitys  
Samaan aikaan, kun tanssijat poistuu lavalta, tulee juonto seuraavalle vuosi-
kymmenelle+ Laaksonen ja Pääkkönen saapuvat sisään  
14.351990 :Antti LJ Pääkkönen & Heli Laaksonen, Samppalinnan kesäteatteri  
Samaan aikaan, kun Pääkkönen ja Laaksonen poistuu lavalta, tulee juonto seu-
raavalle vuosikymmenelle+   
14.552000: ACROBATMAN  
Samaan aikaan, kun ryhmä poistuu lavalta, tulee juonto seuraavalle vuosikym-
menelle+ seuraava ryhmä saapuu sisään  
15.052010: Tuuli Mäkiranta, Puolalanmäen lukio  
15.10Pirkko Mannola, yhteislauluna Kultainen nuoruus, säestäjänä Pekka   
15.15Heimo Puustinen, loppusanat   
 
Aikataulu on viitteellinen, joten varauduthan muutaman minuutin heittoihin aika-
taulussa. Toivomme, että kaikki esiintyjät ovat paikalla konserttitalolla viimeis-
tään 12.30.  
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Lavalle tullaan aina juontajan mukana, katsomosta katsottuna vasemmasta 
ovesta. Lavalta poistutaan oman esityksen jälkeen pieniä portaita pitkin (4 as-
kelmaa) katsomoon, jossa on esiintyjille varatut paikat. Tarvittaessa portaissa 
avustavat opiskelijat. Esiintyjille varatut istumapaikat täytetään rivi kerrallaan. 
Opiskelijat ohjeistavat myös tässä tarvittaessa.   
Jos et halua mennä esityksesi jälkeen seuraamaan konserttia, lavalta poistumi-
nen tapahtuu yleisöstä katsoen oikeanpuoleisesta ovesta, josta pääsee takaisin 
takatiloihin.   

  
Konserttitalon tulee olla tyhjä 15.45 mennessä. Tiukasta aikataulusta johtuen la-
valle siirtymiset ja poistumiset tulee olla niin ripeitä kuin mahdollista.  
Kaikille esiintyjille on käytössä langaton mikrofoni.  
  
Kysy rohkeasti, jos on kysyttävää!  
Yhteyshenkilönä toimivat:  
Meiju Vuorela, 040 5498 297, meiju.vuorela@edu.turkuamk.fi  
Rosa-Maria Tuominen, 041 5475 898, rosamaria.tuominen@edu.turkuamk.fi  
 
Tuhannet kiitokset panostuksestanne ja nähdään konserttipäivänä!  
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