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Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tuottaa tietoa siitä, millaisena Kaapeli-yhteisövalmen-
nukseen osallistuneet ikäihmiset kokivat valmennuksen sekä miten yhteisöllisyys toteutuu 
ja vahvistaa ryhmän osallisuutta valmennuksen jälkeen. Opinnäytetyön taustalla on Sosi-
aali- ja terveysministeriön Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 -strategian tavoite ihmisten so-
siaalisesta yhteenkuuluvuudesta sekä osallisuuden vahvistamisesta viranomaisten ja järjes-
töjen yhteistoiminnan avulla. Eliniän pidentyessä on tärkeää luoda ikäihmisille mahdollisuuk-
sia käyttää omia voimavarojaan itsensä, yhteisönsä ja yhteiskunnan hyväksi. Kansalaissek-
torin rooli hyvinvoinnin edistämisessä, ongelmien ehkäisemisessä sekä uusien toimintamal-
lien luomisessa on keskeinen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2011: 13.) Opinnäytetyömme 
toimeksiantaja on Tampereen Kaupunkilähetys ry ja sen alaisuudessa toimiva Koskikotikes-
kuksen Palvelukeskus, joille tuotimme tietoa Kaapeli-valmennuksen tuomista hyödyistä val-
mennukseen osallistujille ja Palvelukeskuksen toiminnalle. Kyseessä oli Palvelukeskuksen 
ensimmäinen ikäihmisille suunnattu Kaapeli-valmennus, ja siksi tiedon tuottaminen oli eri-
tyisen olennaista. 
  
Käytimme opinnäytetyössämme yhteisöllisyyden todentamiseen sosiaalisen pääoman teo-

riaa ja näkökulmamme oli, että yhteisöllisyys vahvistaa osallisuutta. Opinnäytetyö on laadul-
linen tutkielma, ja sen aineisto on kerätty puolistrukturoitujen teemahaastattelujen avulla. 
Haastatteluaineisto analysoitiin teemoittelemalla. Haastatteluihin osallistuneet olivat Kaapeli 
-yhteisövalmennukseen osallistuneita ikäihmisiä, jotka kävivät säännöllisesti Koskikotikes-
kuksen Palvelukeskuksessa ja sen toiminnassa.  
  
Haastatteluiden perusteella tehdyt johtopäätökset osoittivat sekä Kaapeli-valmennuksen 
omana toimintamuotonaan että koko Palvelukeskuksen toiminnan ja ilmapiirin luovan yhtei-
söllisyyttä, joka vahvistaa osallisuutta. Palvelukeskus mahdollistaa ikäihmisten omaehtoisen 
toiminnan, jossa he voivat hyödyntää omaa osaamistaan ja resurssejaan sekä toimijuuttaan. 
Se tarjoaa tilan ja väylän erilaiseen toimintaan, joka hyödyttää sekä tekijöitä itseään että 
koko Palvelukeskusta asiakkaineen.  
  
Saatuja tuloksia ja osallistujien kuvaamia kokemuksia voidaan hyödyntää tulevien Kaapeli -
valmennusten suunnittelussa ja toteutuksessa. Kaapeli-valmennukset toimintamuotona on 
tarkoitus vakiinnuttaa osaksi Palvelukeskuksen toimintaa. Jatkotutkielmaksi ehdotamme tu-
levien Kaapeli-valmennusryhmien toiminnan ja aikaansaannoksien vaikutuksien tutkimista 
valmennuksiin osallistuneiden ja koko Palvelukeskuksen näkökulmasta. 

Avainsanat osallisuus, yhteisöllisyys, sosiaalinen pääoma, ikäihmiset 
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The purpose of our thesis was to produce information on how the elderly people who partic-
ipated in the Cable community training experienced the training and how communality oc-
curs and strengthens the group's inclusion after the training. The background of the thesis 
is based on the objective of the Socially Sustainable Finland 2020 Strategy of the Ministry 
of Social Affairs and Health, which aims to strengthen people's social cohesion and inclusion 
through cooperation between authorities and organizations. As life expectancy grows, it is 
important to create opportunities for elderly people to use their own resources for the benefit 
of themselves, their community and society. The role of the non-governmental sector in pro-
moting well-being, preventing problems and creating new approaches is essential. (Social 
and Health Ministry 2011: 13.) Our thesis was commissioned by Tampereen Kau-
punkilähetys ry and the Koskikotikeskus Service Center operating under it. This was the first 
Cable community training for the elderly in the Service Center; therefore, producing infor-
mation was essential. 
 
In this thesis the social capital theory was used to verify communality, and the premise was 
that communality would reinforce inclusion. The thesis is a qualitative research and its ma-
terial has been gathered through semi-structured theme interviews. The research material 
was thematically analyzed according to chosen themes. The interviewees were elderly peo-
ple who have participated in the Cable community training and regularly visit the 
Koskikotikeskus Service Center and its activities.  
 
The conclusions drawn from the interviews showed that both Cable community training as 
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utilize their own expertise, resources and agency. It provides space and a path for different 
activities that benefit the individuals themselves and the Service Center with its customers.  
 
The results obtained and the experiences described by the participants can be used to plan 
and implement future Cable community trainings. Cable community training as a method is 
intended to become a regular part of the Service Center training activities. As a continuation 
further study is recommended on how the outcomes of the future trainings affect the  
participants and the activities of the Service Center.  
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1 Johdanto  

Suomen väestö ikääntyy, sillä syntyvyys pienenee ja elinajanodote kasvaa. Vuoden 

2017 lopulla Suomessa oli yli 65-vuotiaita noin 1 179 000, ja väestöennusteen mukaan 

heidän osuutensa kasvaa noin 1 476 000 henkilöön vuoteen 2030 mennessä. Erityisesti 

hyvin iäkkäiden, 90 vuotta täyttäneiden ihmisten määrä kasvaa nopeasti. (Väestön 

ikääntyminen Suomessa 2019.) 

 

Väestön nopeaan ikääntymiseen on havahduttu myös yhteiskunnan tasolla. Rinteen hal-

lituksen tavoitteena on ikäystävällisyyden edistäminen sekä väestön ikääntymisestä joh-

tuvien yhteiskunnallisten muutosten tunnistaminen ja niihin varautuminen. Ikääntyneet 

ihmiset eivät ole vain palvelujen kohde, vaan he ovat myös yhteiskuntamme voimavara. 

Tavoitteena on lisätä ikäihmisten terveitä elinvuosia, parantaa toimintakykyä sekä tuot-

taa oikea-aikaisesti ja tehokkaasti toimivia palveluja. Hyvinvointimallimme yhtenä kulma-

kivenä on aktiivinen kansalaisyhteiskunta. (Ikäystävällisyyden edistäminen 2019.) 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 -strategian yhtenä ta-

voitteena on puolestaan vahva sosiaalinen yhteenkuuluvuus sekä osallisuuden vahvis-

taminen viranomaisten ja järjestöjen yhteistoiminnan avulla. Ihmisten eläessä pidem-

pään on tärkeää hyödyntää heidän terveet elinvuotensa ja luoda ikäihmisille mahdolli-

suuksia käyttää omia voimavarojaan itsensä, yhteisönsä ja yhteiskunnan hyväksi. Ter-

veyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, ongelmien ehkäisemisessä sekä uusien toimin-

tamallien luomisessa on kansalaissektori keskeisessä roolissa. (Sosiaali- ja terveysmi-

nisteriö 2011: 13.) 

 

Opinnäytetyömme tarkoituksena on tuottaa tietoa Tampereella toimivalle Koskikotikes-

kuksen Palvelukeskukselle, mitä Cable-yhteisövalmennukseen osallistuneet ikäihmiset 

saivat valmennuksesta. Käytämme työssämme suomen kieleen vakiintunutta muotoa 

Kaapeli-valmennus. Kaapeli-valmennus on uusi toimintamuoto Palvelukeskuksessa, ja 

se toteutettiin ensimmäisen kerran keväällä 2019. Tavoitteemme on haastattelujen 

avulla todentaa, millä tavoin yhteisöllisyys toteutuu ja vahvistaa osallisuutta ryhmän val-

mennuksen jälkeisessä toiminnassa. Yhteisöllisyyden todentamiseen käytämme sosiaa-

lisen pääoman teoriaa. Kaapeli-valmennukset on tarkoitus vakiinnuttaa osaksi Palvelu-

keskuksen toimintaa, ja seuraava valmennus toteutetaan jo lokakuussa 2019. Opinnäy-

tetyöllemme on siis erityinen tarve, jotta Palvelukeskuksen henkilökunta voi hyödyntää 

saamaansa tietoa tulevissa valmennuksissa.  
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Koskikotikeskuksen Palvelukeskuksen toiminta perustuu Tampereen kaupungin ja Tam-

pereen Kaupunkilähetys ry:n väliseen sopimukseen. Toiminta on ennaltaehkäisevää ja 

Palvelukeskus tarjoaa yli 55-vuotiaille kotona asuville tamperelaisille hyvinvointia tuke-

vaa toimintaa sekä ohjausta ja tukea arjen haasteissa. Kaapeli-valmennuksen tarkoituk-

sena on aktivoida ikäihmisiä kehittämään ja toteuttamaan itselleen mielekästä toimintaa 

omatoimisesti hyödyntämällä heidän omia voimavarojaan ja toimijuuttaan oman yhtei-

sönsä hyväksi.   
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2 Tampereen Kaupunkilähetys ry 

Tampereen Kaupunkilähetys ry on perustettu 1907, mutta sen toiminta on alkanut jo 

1881. Alussa toiminnan keskiössä oli pyhäkoulutyö sekä vaikeuksissa olevien ihmisten 

auttaminen. Kehitysvammatyö alkoi 1960 ja kehitysvammaisille tarkoitettu Rongankoti 

avattiin 1970, ja siitä toiminta on vuosien kuluessa laajentunut kattamaan erilaisia kehi-

tysvammaisten asumispalveluja, työtoimintoja sekä vapaa-ajantoimintoja. (Historia n.d.) 

Toiminta on laajentunut kehitysvammatyöstä, ja tänä päivänä yhdistys toimii ikäihmisten, 

kehitysvammaisten ja lapsiperheiden parissa sekä tekee järjestötyötä, johon kuuluu kou-

lutus-, kehittämis- ja vapaaehtoistoiminta. (Yhdistystoiminta n.d.) 

Tampereen Kaupunkilähetys ry on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon sosiaalipal-

velualan yhdistys, ja se tuottaa kokonaisvaltaisia ja monipuolisia, yhteiskunnan palvelu-

tuotantoa täydentäviä palveluita yhteistyössä kaupungin ja muiden palvelutuottajien 

kanssa. Yhdistyksen arvojen mukaisessa työssä korostuu ihmisten kunnioittava kohtaa-

minen sekä työn tekeminen ihmisten lähtökohdista käsin. Lisäksi lähimmäisenrakkaus, 

tasa-arvo, erilaisuuden ymmärtäminen sekä työntekijöiden ammattitaito ovat arvojen 

mukaisen työn lähtökohtia. Yhteistyökumppaneita ovat Tampereen kaupunki, seurakun-

nat, muut alan toimijat sekä STEA. Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää vuosikokous. 

(Yhdistystoiminta n.d.)   

 Koskikotikeskuksen Palvelukeskus 

Koskikotikeskuksen Palvelukeskus, johon jatkossa viittaamme Palvelukeskuksena, on 

osa Tampereen Kaupunkilähetys ry:n toimintaa, ja sen tavoitteena on tarjota ikääntyville 

tamperelaisille kohtaamispaikka, jossa he voivat osallistua monenlaiseen toimintaan, 

saada apua arjen ongelmiin sekä löytää vertaista seuraa. Toiminnan lähtökohtana on 

asiakkaiden tarpeet, ja toiminta rakentuu asiakkailta tulevan palautteen perusteella. (Put-

kisaari 2019.) 

Palvelukeskuksessa on kolme työntekijää, fysioterapeutti, toimintaterapeutti ja sosio-

nomi. Samassa rakennuksessa toimii lisäksi tehostetun palveluasumisen viisi ryhmäko-

tia, joista neljä on tarkoitettu muistisairaiden tehostettuun palveluasumiseen. (Koskikoti-

keskus n.d.) Palvelukeskuksen toiminta Tampereen keskustassa alkoi keväällä 2015. 

Tampereen kaupunki ostaa palvelukeskuspalveluja Palvelukeskukselta ja tuottajasopi-

mus on voimassa toistaiseksi. Palvelukeskuksen toiminta on ennaltaehkäisevää palve-



  4 (53) 

 

lua, jonka pyrkimyksenä on yhdistää ohjaus, neuvonta sekä muu toiminta ja palvelut sa-

maan paikkaan ja näin löytää yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisuja useaan eri tarpee-

seen yhdellä kertaa. Palvelukeskuksen tiloissa on myös kolmannen sektorin, yritysten 

sekä vapaaehtoisten tarjoamia palveluja ja toimintaa, joka osaltaan edistää moniamma-

tillisuutta ja monitoimijuutta. Palvelukeskus tarjoaa yhteisen tilan alueen asukkaille ja 

mahdollistaa vertaistuen, vapaaehtoistoiminnan sekä harrastamisen. Toiminnalla pyri-

tään ikäihmisten yhteisöllisyyden lisäämiseen sekä yksinäisyyden vähentämiseen. Toi-

minta ja palvelut tarjoavat mielekästä tekemistä, vahvistavat sosiaalisia verkostoja sekä 

tukevat kotona asumista. (Putkisaari 2019.) 

Palvelukeskus on matalan kynnyksen paikka, jossa ohjausta ja neuvontaa saa ilman 

ajanvarausta. Vuoden 2018 aikana Palvelukeskuksen ryhmätoiminnassa ja tapahtu-

missa kävi noin 1 000 asiakasta kuukaudessa ja kävijämäärät ovat kasvussa. Yksilöoh-

jauksen asiakasmäärät eivät ole mukana näissä luvuissa. (Putkisaari 2019.) 

Palvelukeskuksen toimintasuunnitelmassa painottuvat asiakkaan hyvä ja arvokas arki, 

hyvin toimivat palvelut sekä kansalaistoiminnan kehittäminen. Asiakas kohdataan arvok-

kaana yksilönä, toiminta pyrkii olemaan asiakaslähtöistä ja asiakkaiden osallisuutta ja 

yhteisöllisyyttä tuetaan mahdollistamalla omaehtoinen toiminta Palvelukeskuksen ti-

loissa. Kansalaistoiminnan kehittämisessä keskeistä on verkostoyhteistyö muun muassa 

seurakunnan, kulttuuritoimen, oppilaitosten ja yritysten kanssa. Erilaisilla kurssimuotoi-

silla palveluilla pyritään tavoittamaan monen ikäisiä asukkaita mukaan toimintaan. Kaa-

peli-valmennus on yksi esimerkki tällaisesta toiminnasta. (Putkisaari 2019.) 

Matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen toimintaan liittyy monia vahvuuksia. Ne ovat 

avoimia, helposti lähestyttäviä ja innovatiivisia paikkoja, jotka pystyvät toteuttamaan toi-

mintaansa spontaanimmin kuin perinteinen sosiaalityö, ja joissa toimintaa voidaan muut-

taa joustavasti kävijöiden tarpeiden mukaan. Ne tarjoavat ihmisille keskinäistä apua ja 

vertaistukea sekä lisäävät kansalaisten sosiaalista pääomaa. Yhteisöllisissä tiloissa kan-

salaisilla on mahdollisuus osallistua ja verkostoitua muiden kanssa sekä luoda omista 

tarpeistaan nousevia toimintamuotoja ammattilaisten tuen avulla. Matalan kynnyksen ti-

lojen toimintaan liittyy myös riskejä. Niissä toimii usein paljon vapaaehtoistoimijoita, ja 

toiminta saattaa vähitellen hiipua, jos heidän tukenaan ei ole riittävästi ammattilaisia. 

(Matthies 2008: 74–75, 77.) 
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Yhteisöllisessä työssä on tärkeää, että sen lähtökohtana ovat kansalaisten arjen kysy-

mykset, ja että kansalaiset ja palvelujen ammattilaiset toimivat tasavertaisina kumppa-

neina, vaikka heidän roolinsa ovatkin erilaiset (Matthies 2008: 78). 

 Cable-yhteisövalmennus 

Cable-yhteisövalmennusmenetelmä on lyhenne sanoista Community Action Based 

Learning for Empowerment. Se on yhteistoiminnallisen oppimisen lähestymistapa. Dia-

konissalaitoksella Cable on taipunut moneksi ja se on muovautunut suomalaisittain ter-

miksi Kaapeliksi, jota käytämme työssämme. Yhteisövalmennuksessa ryhmä luo yhtei-

sen tekemisen ja toiminnan kautta itse toimintansa päämäärät ja kohteet. Valmennuksen 

juuret ovat 1990-luvun brittiläisessä ja hollantilaisessa yhdyskuntatyössä. Englantilaisen 

ajattelun lähtökohtana oli kansalaisten yhteisöllinen toiminta ja Hollannissa puolestaan 

kehitettiin yhteisöllisen työn jalkautuneita malleja. Suomessa yhdyskuntatyö oli keskitty-

nyt alueelliseen viranomaisyhteistyöhön ja kaupunkisuunnitteluun, ja 1990-luvun loppu-

puolella myös Suomessa alettiin käyttää termejä kuten ”yhteisöllisyys” ja ” ihmisten arki”. 

(Kylmälä 2014: 9, 11.) 

 

Valmennusprosessissa tieto muuttuu havaitusta kokemuksesta havainnoksi, analyy-

siksi, tulkinnoiksi ja lopulta uudenlaiseksi toiminnaksi. Menetelmän alkukohtana on oman 

elämänkulun reflektio, itseymmärrys omasta persoonasta ja siitä mistä olemme tulleet ja 

millaisia olemme itsellemme ja toisillemme. Tämä avaa ymmärryksen siitä, miksi ko-

emme maailmamme niin kuin koemme. Lähestymistavassa on kyse oppimisen ja työn 

kehittämisen mallista, joka on sovellettavissa sekä työntekijöiden osaamisen että kansa-

laistoiminnan palvelunkäyttäjien omatoimisuuden ja autonomian vahvistamiseen. (Kyl-

mälä 2014: 10.) 

 

Kaapeli-valmennus sisältää neljä päävaihetta: omaelämäkerran laatimisen ja jakamisen 

eri tavoin, sukupolvityöskentely, havainnoinnin sekä sosiaalisen analyysin. Omaelämä-

kerrallista työskentelyä seuraavan sukupolvityöskentelyn kautta ikäluokka tunnistaa toi-

sensa myöhemmissä elämänvaiheissaan. Seuraavassa vaiheessa osallistujat lähtevät 

ulos kaupungin julkisiin tiloihin avoimin mielin tarkkailemaan ja havainnoimaan mitä ym-

päristössä tapahtuu. Näiden kolmen vaiheen jälkeen osallistujat yhdessä luovat uutta 

heitä itseään kiinnostavaa toimintaa omaan yhteisöönsä omien kokemustensa ja kyky-

jensä pohjalta. (Kylmälä 2014: 11–20.) Osallistavien menetelmien yksi tunnetuimmista 

kehittäjistä on brasilialainen Paulo Freire ja hänen luomansa Sorrettujen pedagogiikka 
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(Hyle 2014: 34). Sorrettujen pedagogiikka korostaa vapauden ja yhteiskunnallisen oikeu-

denmukaisuuden merkitystä, ihmisten mahdollisuuksia toteuttaa ihmisyyttään ajattele-

vina ja toimivina subjekteina, sekä vapautta toimia yhdessä organisoidusti dialogisissa 

ja tasavertaisissa suhteissa (Ryynänen 2016: 40).  

Palvelukeskuksen Kaapeli-valmennus on jaettu viidelle päivälle ja jokainen valmennus 

kestää noin kolme tuntia. Ensimmäisellä tapaamiskerralla tehdään karttaharjoitus, jossa 

jokainen tuo esiin positiivisen lapsuuden muistonsa silloisesta kotikaupungistaan. Har-

joitus toimii myös esittelynä ja avaa mahdollisuuden jokaiselle osallistua toimintaan heti 

alusta lähtien. (Seitsalo 2019.) 

Ensimmäisellä kerralla keskitytään voimavaroihin ja osaamiseen ja tehtävät tehdään pa-

rityöskentelynä. Jokainen pääsee esittelemään parinsa vahvuudet ja osaamisen koko 

ryhmälle. Tarkoituksena on rohkaista valmennettavia osallistumaan ja parityöskentely 

toimii matalana kynnyksenä, jossa samalla tutustuu jo yhteen ryhmäläiseen. Toisella ta-

paamiskerralla pohditaan arvoja ensin yksin, jonka jälkeen pienryhmissä kootaan ar-

voista arvosukupuu. Tavoitteena on vahvistaa yhteenkuuluvaisuuden tunnetta huomioi-

malla sama arvopohja riippumatta siitä, mistä päin Suomea on kotoisin tai minkä ikäinen 

on. Kolmannella kerralla toteutetaan sukupolvityöskentely pienryhmissä. Tarkoituksena 

on muistella nuoruuden aikaa 17-vuoden iässä, jolloin ollaan aikuisuuden kynnyksellä ja 

haetaan omaa identiteettiä ja itsenäistymistä. Tavoitteena on vahvistaa kollektiivisten 

kokemusten tunnetta. Kolmannen kerran jälkeen ohjeistetaan itsenäinen havainnointi-

tehtävä, joka toteutetaan joko pareittain tai pienryhmässä. Neljännellä valmennuskerralla 

puretaan havainnointikokemukset, jotka tehdään joko pareittain tai pienryhmässä. Ana-

lyysi keskittyy miettimään alueen arjen esteitä hyvinvoinnille ja toisaalta mahdollisuuksia 

ja millaista toimintaa alueella tai Palvelukeskuksessa voitaisiin toteuttaa. Viimeinen kerta 

on varattu toimintaideoiden muokkaamiseen. (Seitsalo 2019.)  
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3 Kansalaistoiminta 

Kansalaistoiminta on ihmisten yhteiseksi hyväksi tapahtuvaa aktiivista toimintaa, joka 

kohdistuu johonkin asiaan, tahoon tai ihmisiin, jotka hyötyvät toimijoiden itsestä ulospäin 

suuntautuvasta panoksesta. Käytetty työpanos voi olla iso tai vähäinen ja saatu hyöty 

suuri tai pieni, mutta merkityksellistä on ihmisten konkreettinen työpanos muiden kuin 

itsensä ja lähipiirinsä, kuten perheensä tai työnantajansa hyödyksi. (Harju 2003: 10–11.) 

 

Ihminen on yksityiselämässään yksilö, mutta ollessaan mukana kansalaistoiminnassa, 

hän on kansalainen (Harju 2003: 15). Kansalaisten vapaissa ryhmissä, rekisteröimättö-

missä tai rekisteröidyissä yhdistyksissä sekä yleishyödyllisissä säätiöissä yhdessä te-

kemä toiminta voidaan nähdä kansalaistoimintana, joka pitää sisällään kansalaisaktiivi-

suutta. Pelkkä kansalaisaktiivisuus on kuitenkin yksilökeskeisempää, koska siitä puuttuu 

konkreettinen toiminta ja yhteinen tekeminen yhteiseksi hyväksi. Myös vapaaehtoistyö 

eroaa kansalaistoiminnasta siinä, että kaikki vapaaehtoistyö ei suuntaudu yhteiseen hy-

vään, vaan voi kohdistua rajatumpaan joukkoon ihmisiä, kuten sukulaisiin, naapureihin 

tai tuttaviin.  (Harju 2003: 11–12.) 

 

Kansalaisyhteiskunnalla tarkoitetaan julkisen ja yksityisen sektorin rinnalla toimivia niin 

sanottuja kolmatta ja neljättä sektoria (Kohti autonomista ja elinvoimaista kansalaisyh-

teiskuntaa 2017: 13). Kansalaisyhteiskunta perustuu kansalaisten aktiiviseen julkiseen 

ja yhteisölliseen osallistumiseen, jossa kansalaiset toimivat subjekteina ja järjestelmät 

ovat objekteja. Tämä turvaa kansalaisten monipuolisen osallistumisen ja vaikuttamisen, 

takaa perusoikeudet sekä mahdollistaa ihmisten välisen vuorovaikutuksen. (Harju 2003: 

104.)  

 

Hautamäen (2001: 48) mukaan termi kansalaissektori kuvaa paremmin kolmannen sek-

torin ominaisluonnetta eli kansalaisten aktiivista toimintaa, joka on olennainen osa kan-

salaisyhteiskuntaa (Harju 2003: 16–17). Kansalaissektori käsittää kansalaisten muodos-

tamat yhdistykset, järjestöt, uusosuuskunnat ja säätiöt, joiden toiminnalle on tyypillistä 

yleishyödyllisyys, voittoa tavoittelemattomuus, riippumattomuus, yhteisöllisyys, solidaa-

risuus, eettisyys, vapaaehtoisuus ja oma-aloitteisuus. Aktiivinen ja toimiva kansalaisyh-

teiskunta edistää ja täydentää demokratiaa sekä lisää osallistujien sosiaalista pääomaa.  
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Neljänteen sektoriin kuuluvat kotitaloudet ja kansalaiset sekä heidän muodostamansa 

epäviralliset yhteenliittymät ja löyhät sosiaaliset verkostot. Kansalaisyhteiskunnan eri toi-

mijat ovat riippuvaisia toisistaan, sillä kansalaistoiminta muodostuu ihmisten toiminnasta. 

(Kohti autonomista ja elinvoimaista kansalaisyhteiskuntaa 2017: 13–14.) 

 Kansalaissektorin toiminta 

Kansalaisjärjestöt ovat tietyn tarkoituksen hyväksi toimivia rekisteröityjä tai rekisteröimät-

tömiä yhdistyksiä, jotka toimivat sovittujen sääntöjen ja taloudenpidon mukaisesti joko 

paikallisesti, alueellisesti tai valtakunnallisesti (Harju 2003: 12). Särkelän (2011) mukaan 

Kansalaisjärjestöillä on ollut suuri rooli osallisuuden kokemusten rakentajana Suomessa. 

Kansalais- ja vapaa-ajan toiminta tarjoavat sosiaalisia suhteita, mahdollisuuden vuoro-

vaikutukseen ja toimintaan, jonka kautta ihminen voi kokea itsensä tärkeäksi ja tarpeel-

liseksi. Kansalaistoiminnan mahdollistamien kohtaamisten kautta syntyy parhaimmillaan 

tarve vaikuttaa lähiyhteisöissä ja laajemmin yhteiskunnassa (Särkelä-Kukko 2014: 44.) 

Aktiivisiin yhteisöihin perustuvan kansalaisyhteiskunnan voidaan katsoa myös tukevan 

hyvinvointiyhteiskunnan rakentumista. Yhteisöihin kuuluminen, niissä toimiminen ja nii-

den kautta vaikuttaminen lisäävät osallisuutta ja kansalaisuutta sekä edistävät valtautu-

mista. Yhteisöllisyys ja kansalaisten keskinäinen huolenpito tuottavat hyvinvointia. 

(Juhila 2006: 123–124.) 

 

Kansalaissektori on perinteisesti toiminut julkisen sektorin toiminnan täydentäjänä, mutta 

Kuivalaisen (2013) toimittaman Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportin mukaan 

Suomessa alettiin julkisen talouden kiristymisen myötä 2010-luvulla korostaa yhteisöjen 

vastuuta hyvinvointipalvelujen tuottajina. Taloudellinen taantuma vaikutti yhteiskunnan 

mahdollisuuksiin järjestää kunnallisia palveluja, ja väestön ikääntymisestä ja korkeasta 

työttömyydestä johtuva huoltosuhteen heikentyminen ovat kasvattaneet alueellisia hy-

vinvointieroja, jotka näkyvät erityisesti köyhimmillä asuinalueilla. Vapaaehtoistyön ja hy-

väntekeväisyystyön merkityksen kasvaminen sekä niin sanotun Uuden julkisen hallinnon 

korostama kuntien, yhteisöjen ja kansalaisyhteiskunnan välinen kumppanuus, on tuonut 

järjestöille uusia haasteita, miten tarjota asiakkaille heidän tarvitsemaansa tuki. (Roivai-

nen 2016: 63, 67.) Tampereen Kaupunkilähetys toimii Tampereen kaupungin yhteistyö-

kumppanina ja täydentää kunnallisia palveluita, josta esimerkkinä Palvelukeskuksen toi-

minta, jonka kaupunki ostaa.  
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Kansalaisyhteiskunnalla tuella on iso merkitys hyvinvointipalvelujen säilymiseen (Matt-

hies 2008: 66). Hyvinvointipalvelujen siirtäminen paikallisille yhteisöille tarjoaa mahdolli-

suuksia kokonaisvaltaisempaa ja yhteisöllisempään sosiaalityöhön, mutta tarkoittaa sa-

malla myös vastuun ja resurssien siirtämistä julkiselta sektorilta paikallisyhteisöille (Roi-

vainen & Ranta-Tyrkkö 2016: 13). Palvelukeskuksen asiakkailla on mahdollisuus saada 

yksilöllisistä ohjausta ja neuvontaa terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiseen liittyvissä 

asioissa sekä saada Palveluohjaajalta apua sosiaaliturvaan ja etuuksiin sekä palveluihin 

liittyvissä kysymyksissä. Palvelukeskus tuottaa myös ryhmämuotoista toimintaa, jolla 

vastataan kaupunkilaisten palvelun tarpeeseen. 

 Kansalaisten omaehtoinen toiminta ja vertaistuki 

Kansalaisten omaehtoisella toiminnalla tarkoitetaan oma-apua, läheisapua, omavastui-

suutta ja vähäisiä taloudellisia suorituksia, ja se pitää sisällään yleensä kotiin liittyviä 

tehtäviä, kuten kodin- ja puutarhanhoitoa, korjaamista ja rakentamista sekä lasten har-

rastustoiminnan tukemista. Omaehtoisesta toiminnasta syntyvästä työpanoksesta hyö-

tyvät sekä henkilöt itse että heidän perheensä, sukunsa ja lähipiirinsä. Se on epävirallista 

julkisen vallan, talouden ja kontrollin ulkopuolella tapahtuvaa toimintaa, jota ei lasketa 

mukaan kansantalouden kokonaistaseeseen. (Harju 2003: 18–19.) 

 

Vapaaehtoistoiminnalla ja vertaistuella on yhteiskunnallista merkitystä, varsinkin vai-

keissa elämäntilanteissa. Ne tuottavat yhteisölle sosiaalista pääomaa ja edistävät hyvin-

vointia. (Laimio & Karnell 2011: 11.) Harju (2005) näkee vapaaehtoistyön kuvastavan 

aktiivista kansalaisuutta. Aktiivisen kansalaisuuden hän määrittelee muodostuvan nel-

jästä tekijästä: ihmisen identiteetistä, osallistumisesta, kohtaamisesta sekä välittämi-

sestä. Vapaaehtoistyössä nämä kaikki tekijät näkyvät konkreettisena siinä, että ihminen 

tekee ilmaista työtä toisten ihmisten ja yhteisönsä hyväksi. Hän toimii omana persoona-

naan, osallistuu toimintaan, kohtaa muita ihmisiä ja välittää heistä sekä yhteisistä asi-

oista. (Harju 2005: 68–70.) Vapaaehtoistoiminta tai vertaistoiminta on monesti ihmisille 

luontainen osa elämää ja tuottaa hyviä kokemuksia, ja siihen on voitu päätyä erilaisten 

tilanteiden kautta. Toiminta voi tuoda arkeen pysähdys- ja levähdyspaikan ja mahdolli-

suuden kohdata kanssaihmisiä (Nylund & Yeung 2005: 15).  

Vertaistuki on sosiaalista tukea, jota antavat toisilleen ihmiset, joita yhdistää haasteelli-

nen elämäntilanne tai kriisi. Denniksen (2003) mukaan vertaistuen antajalla on kokemuk-

sellista tietoa stressiä aiheuttavista tekijöistä tai tietynlaisesta käyttäytymisestä, ja hä-
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nellä itsellään on samankaltaisia piirteitä kuin tuen vastaanottajalla. Vertaistuen antami-

sesta on hyötyä sekä saajalle että antajalle. Toisten auttaminen vahvistaa omanarvon-

tuntoa, saa tuntemaan itsensä tarpeelliseksi ja hyödylliseksi sekä syventää ymmärrystä 

omasta ongelmasta. Yksilöllinen vertaistuki on useimmiten kahden ihmisen välistä kes-

kinäistä tukea, jota voidaan antaa ja saada esimerkiksi perheeltä, ystäviltä tai tukiver-

koston jäseniltä. Yhteisöllinen vertaistuki toteutuu kollektiivisesti vertaisryhmässä, jonka 

jäsenet ovat itse valinneet kuulumisen sosiaalisen tuen verkostoon. Vertaistuki lisää fyy-

sistä ja psyykkistä hyvinvointia, kun tuen antaminen ja saaminen ovat tasapainossa. 

(Jantunen 2010: 87–88).  

 

Vertaisuus on vertaistukea laajempi käsite. Vertaisia voi yhdistää samankaltainen elä-

mänvaihe tai tavallisesta elämänkulusta poikkeava tapahtuma, mutta vertaisuus ei vält-

tämättä edellytä jonkin ongelman tai kriisin olemassaoloa, vaan se voi perustua muihin 

ihmisiä yhdistäviin asioihin. (Jantunen 2010: 86–87). Tiedon saaminen ja omien koke-

musten jakaminen samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien ihmisten kanssa tekee 

heistä vertaisia toisilleen (Nylund 2005: 195). Vertaisuus voi saada aikaan ihmisten vä-

listä yhteydenpitoa spontaanisti, mutta sitä voidaan myös edistää ammattilaisten avulla. 

Erilaiset vertaisryhmät tuottavat jäsenilleen sosiaalista pääoma toimien heille voimava-

roina, selviytymisen tukena ja ongelmien lievittäjinä. (Juhila 2006: 129–130.)  
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4 Vanhuus elämänvaiheena 

Vanhuus voidaan määritellä monella tavalla, ja yksi yleinen määrittelyn peruste on yh-

teiskunnassa vallitseva lainsäädäntö, kuten siirtyminen työelämästä eläkkeelle noin 63–

68 vuoden iässä (Nurmi & Ahonen & Lyytinen & Lyytinen & Pulkkinen & Ruoppila 2014: 

231–232). Vanheneminen voidaan määritellä iän mukanaan tuomien fysiologisten toi-

mintojen lisääntyväksi huononemiseksi, joka vähitellen johtaa heikentyneeseen stressin-

sietokykyyn ja kasvavaan sairastumisalttiuteen (Portin 2013: 114). Vanhenemiseen vai-

kuttavat yksilön biologiset, fyysiset, psykologiset ja sosiaaliset tekijät sekä hänen tervey-

tensä ja elinympäristönsä, jotka ovat keskenään jatkuvassa vuorovaikutuksessa (Nurmi 

ym. 2014: 231).  

 

Ihmisen ikääntyessä terveydentila on keskeinen tekijä ja erityisesti koetulla terveydenti-

lalla on merkitystä. Toimintakyvyllä voidaan mitata terveydentilaa ja fyysisen toimintaky-

vyn lisäksi psykososiaalinen toimintakyky on tärkeä.  Siirtyminen keski-iästä vanhuuteen 

voidaan sijoittaa ikävuosille 65–74. Tähän ikähaarukkaan mahtuu tyypillisesti suuria yk-

silöllisiä eroja. Jotkut kokevat olevansa toimintakyvyltään ja terveydeltään edelleen kuin 

keski-ikäisiä, kun taas toiset samaistuvat vanhuksiin. (Niemelä 2007: 169.) Vanhuuteen 

ja vanhenemiseen liittyy aina myös yksilön itsensä antamia merkityksiä, kuten se, miten 

ihminen itse kokee vanhuuden tai määrittelee itsensä vanhaksi (Nurmi ym. 2014: 231). 

Iäkkäät ihmiset eroavat kuitenkin toisistaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toiminta-

kyvyn sekä terveydentilan, elämänkokemusten ja taloudellisten voimavarojen osalta, 

minkä vuoksi ikävuosien määrä ei ole kovin hyvä vanhuuden alkamisen mittari (Nurmi 

ym. 2014: 235).  

 

Suomalaisten elinajanodotteen pidentymisen johdosta on alettu puhua niin sanotusta 

kolmannesta ja neljännestä iästä. Kolmannen iän, jolloin ihminen on vielä suhteellisen 

terve, toimintakykyinen ja autonominen, katsotaan jatkuvan aina 75–80-vuotiaaksi. Tä-

män jälkeen alkaa neljäs ikä, jolloin yksilön fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toiminta-

kyky ja terveys alkavat heiketä vanhenemismuutosten ja sairauksien vuoksi. (Nurmi ym. 

2014: 234–235.) 

 

Valtakunnallisen Vanhusbarometri –tutkimuksen (1999) mukaan yli 60-vuotiaat käyttävät 

itsestään mieluiten ilmaisuja ikäihminen, ikääntynyt ihminen tai iäkäs ihminen sekä se-

niori tai seniorikansalainen, ja vanhus-nimityksen katsotaan sopivan enemmänkin yli 80-

vuotiaille (Nurmi ym. 2014: 236). Käytämme opinnäytetyössämme termiä ikäihminen, 

jolla tarkoitamme työelämästä eri syistä eläkkeelle siirtynyttä henkilöä.  
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Vaikka ikäihmisten koettu terveys, psyykkinen kuormittuneisuus, liikkumiskyky sekä kog-

nitiivinen ja sosiaalinen toimintakyky ovatkin parantuneet ja pitkäaikaissairaudet vähen-

tyneet vuodesta 2000 lähtien, niin erilaiset tuki- ja liikuntaelinten vaivat, verenkiertoelin-

ten sairaudet ja kyky selviytyä arjen askareista ovat silti yleisiä yli 65-vuotiaiden ja erityi-

sesti vanhimpien ikäryhmien keskuudessa (Sainio & Koskinen & Sihvonen & Martelin & 

Aromaa 2013: 63–64). Hyvinvointi myös jakautuu epätasaisesti, sillä terveyserot eri so-

siaaliryhmien välillä eivät ole hävinneet, ja yhä huonokuntoisempia ikäihmisiä asuu 

omissa kodeissaan (Heikkinen & Jyrkämä & Rantanen 2013: 5).  

 

Turvalliseen vanhenemiseen vaikuttaa monet seikat. Taloudellinen toimeentulo on yksi 

ulkoinen konkreettinen tekijä, jonka lisäksi siihen vaikuttavat myös emotionaalinen tur-

vallisuus, yhdessäolo sekä kokemus siitä, että yksilö on myös ikääntyessään merkityk-

sellinen. (Niemelä 2007: 170.) Terveydellä on iso merkitys kodin ulkopuolisiin aktiviteet-

teihin osallistumisessa, sillä erilaiset toiminta- ja liikkumiskyvyn ongelmat voivat rajoittaa 

osallistumista (Nurmi ym. 2014: 291). Keskitymme seuraavassa kuitenkin tarkastele-

maan ikäihmisten kognitiivisissa toiminnoissa, persoonallisuudessa ja sosiaalisessa toi-

mintakyvyssä tapahtuvia muutoksia, joilla näemme olevan enemmän merkitystä ikäih-

misten osallistumiseen Palvelukeskuksen toimintaan. 

 Ikääntymisen liittyvät psykologiset muutokset 

Kognitiivisilla toiminnoilla tarkoitetaan tiedon hankkimisessa, käsittelyssä, päätöksente-

ossa ja käyttämisessä tarvittavia toimintoja. Tarkkaavaisuus hidastuu, havaintomoto-

riikka, motoriikka ja havaintotoiminnot, kuten näkö- ja kuulohavainnot heikentyvät, ja 

myös muisti, kuten työ- ja tapahtumamuisti heikkenevät. (Nurmi ym. 2014: 238–247.) 

Ikäihmiset voivat kuitenkin yhä oppia uusia asioita, sillä harjoittelun myötä keskusher-

mostossa tapahtuu edelleen uutta verkottumista. Uuden oppiminen vahvistaa elämän-

halua ja elämisen tarkoituksen tunnetta sekä lisää hyvinvointia ja mahdollisuuksia osal-

listua erilaisiin toimintoihin. (Nurmi ym. 2014: 249–251.) Myös luovuuden säilymistä voi-

daan tukea kognitiivisten toimintojen harjoittamisella, lähiympäristön sosiaalisella tuella 

sekä erilaisilla taideaktiviteeteilla, kuten tanssilla, laulamisella ja instrumenttien soittami-

sella. Taideaktiviteetteihin osallistuminen tarjoaa mahdollisuuksia sosiaaliseen vuorovai-

kutukseen ja ystävyyssuhteisiin sekä lisää ikäihmisten ja heidän yhteisöjensä sosiaa-

lista, psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia ja elinikää. (Nurmi ym. 2014: 263–264.) 

 

Ikääntyessä myös ihmisen persoonallisuudessa tapahtuu muutoksia. Eriksonin (1962, 

1982; Erikson ym. 1986) kahdeksanvaiheisen persoonallisuuden kehitysteorian mukaan 
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yksilön kehitys tapahtuu eri vaiheille ominaisten kriisien kautta. Viimeisessä vanhuuteen 

sijoittuvassa vaiheessa, minän integraatiossa, on olennaista, että yksilö hyväksyy eletyn 

elämänsä ja ajatuksen sen rajallisuudesta. Tällöin hän voi löytää uusia merkityksiä elä-

mälleen, nähdä itsensä osana sukupolvien ketjua ja sopeutua lähestyvään elämän päät-

tymiseen. (Nurmi ym. 2014: 271.) Erikson näkee minän eheyden kokemuksesta synty-

vän elämän tarkoituksellisuuden kokemisen olennaisena osana viisautta. Epätoivo tai 

tunne oman elämän keskeneräisyydestä ovat seurausta minän eheyden puuttumisesta. 

(Read 2013: 248.) Baltesin ja Staudingerin (2000) mukaan viisaus on elämän asiantun-

tijuutta ja hyvää ymmärrystä elämänongelmista sekä kykyä tunnistaa ja suunnata voi-

mavaroja ongelmien ratkaisemiseksi. Se on syvällistä ja laaja-alaista tietämystä, arvioin-

tia ja neuvonantoa, jota käytetään omaksi ja toisten hyväksi. (Nurmi ym. 2014: 265, 267.) 

Viisaus lisääntyy elämänkokemusten karttuessa iän myötä (Ruoppila 2013: 229). 

 

Tunne oman elämän tarkoituksellisuudesta on tärkeä ikäihmisten hyvinvoinnin ja toimin-

takyvyn kannalta. Elämän tarkoituksellisuus on jokaisen löydettävä itse, mutta sitä voi-

daan tukea hyvien ihmissuhteiden sekä terveyttä, sosiaalisia suhteita ja mielen vireyttä 

ylläpitävien toimintojen avulla ja vähentämällä mielialaongelmia, erityisesti yksinäisyyttä 

ja masentuneisuutta. (Nurmi ym. 2014: 284.) 

 

Elämän tarkoituksellisuus avautuu ihmisille pala kerrallaan konkreettisten tarkoitukselli-

suuden kokemusten kautta, joita voi saavuttaa tekemällä tai toimimalla jonkin asian hy-

väksi. Kokemuksia voi löytää myös eläytymällä ja kokemalla jotakin ainutlaatuista ja ar-

vokasta, esimerkiksi kohtaamisten, taiteen tai luonnon tarjoaminen elämysten välityk-

sellä. (Laine 2015: 89.) Muistelu, harrastukset, huumori, luovuus sekä hengellinen ja fi-

losofinen pohdinta lisäävät elämän tarkoituksellisuuden tunnetta. (Nurmi ym. 2014: 284.)  

 

Myös se, millaisella asenteella kohtaa elämäntilanteet ja olosuhteet, joita ei voi itse muut-

taa, vaikuttaa tarkoituksellisuuden kokemukseen. Arvokkaat ja tarkoitukselliset teot tuot-

tavat ympärillä oleville ihmisille hyvää ja samalla tuovat myös ihmiselle itselleen hyvin-

vointia ja itsearvostusta. Jokainen sanoittaa elämän tarkoituksellisuuden kokemuksia eri 

tavoin esimerkiksi onnellisuutena, mielenrauhana tai olemalla yleisesti tyytyväinen elä-

mään. Luottamus siihen, että jokaisen ihmisen elämällä on tarkoitus, mahdollistaa tar-

koituksellisen arjen läpi jokaisen elämänvaiheen elämän loppuun saakka. (Laine 2015: 

89.)  
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Havighurst (1948; 1972) näkee vanhenemiseen ja vanhuuteen liittyvien kehitystehtävien, 

kuten eläkkeelle siirtymisen, isovanhemmuuden, muuttuneen yhteiskunnallinen osallis-

tumisen sekä sopeutumisen heikentyvään terveyteen, ikätovereiden ja puolison sairas-

tumiseen ja kuolemaan, olevan sidoksissa kulttuuriseen kontekstiin, aikaan ja paikkaan, 

jossa yksilö elää. Peckin (1968) mukaan vanhenevalta yksilöltä vaaditaan joustoa, jotta 

hän voi sopeutua sosiaalisiin sekä terveyteen ja toimintakykyyn liittyviin muutoksiin. On 

luovuttava työhön perustuneista rooleista ja löydettävä niiden tilalle uusia esimerkiksi 

harrastuksista ja sosiaalisista suhteista, sopeuduttava ruumiillisiin muutoksiin ja hyväk-

syttävä oman elämän päättyminen. Minän joustavuus ilmenee myönteisen minäkuvan 

säilyttämisenä menetyksistä huolimatta sekä kykynä arvioida ja valita elämän tavoitteita 

uudelleen. (Nurmi ym. 2014: 271–273.) 

 Sosiaalinen toimintakyky 

Sosiaalista toimintakykyä tarvitaan arjen, yhteisöjen ja yhteiskunnan toimintaan osallis-

tuttaessa. Se ilmenee sosiaalisena aktiivisuutena ja osallistumisena, kykynä suoriutua 

rooleista ja olla vuorovaikutuksessa sosiaalisen verkoston kanssa sekä yhteisyyden ja 

osallisuuden kokemuksina. Koettu yhteisyyden tunne syntyy, jos vuorovaikutussuhteet 

vastaavat yksilön odotuksiin ja tarpeisiin. (Tiikkainen 2013: 286–287.) Hyvä sosiaalinen 

toimintakyky edellyttää kognitiivisia taitoja ja tunne-elämän taitoja. Ikäihmisen sosiaali-

seen osallistumiseen vaikuttavat hänen omat osallistumismahdollisuutensa sekä tarjolla 

olevat tilaisuudet ja kulttuuriset normit. (Nurmi ym. 2014: 287.) Läheisissä suhteissa on 

ikäihmiselle entistä tärkeämpää saada apua sitä tarvitessaan, ja läheisen ihmisen puut-

tuessa turvattomuuden, masentuneisuuden ja yksinäisyyden kokemukset lisääntyvät. 

(Tiikkainen 2013: 288). 

 

Sosiaalinen osallistuminen ja harrastuksiin osallistuminen vähenee ikääntyessä. Naiset 

tapaavat ystäviään, puhuvat puhelimessa, osallistuvat taideharrastuksiin, opiskelevat ja 

käyvät uskonnollisissa tilaisuuksissa miehiä enemmän, kun taas miehet harrastavat 

enemmän liikuntaa ja hyötyliikuntaa, kuten kalastusta ja metsästystä. Asuinalueet eroa-

vat toisistaan osallistumisen mahdollisuuksien osalta, ja kaupungeissa asuvat ihmiset 

harrastavat yleensä useampia aktiviteetteja kuin maaseudulla asuvat.  (Nurmi ym. 2014: 

290.) 

 

Sosiaalinen aktiivisuus kohentaa fyysistä toimintakykyä, koettua hyvinvointia ja tyytyväi-

syyttä elämään sekä hidastaa kognitiivisen toimintakyvyn heikentymistä ja vähentää 

kuolemanriskiä. Passiivisilla harrastuksilla on todettu olevan samanlaisia vaikutuksia. 
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(Tiikkainen 2013: 290.) Liikunnalliset aktiviteetit vaikuttavat myönteisesti fyysiseen toi-

mintakykyyn, psyykkiseen hyvinvointiin, mielihyvään ja koettuun onnellisuuteen, ja liik-

kuminen voi auttaa lievien mielialaongelmien ja stressitekijöiden käsittelyä. Opiskelu eri-

tyisesti tukee fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä, ja suomalaisten ikäihmis-

ten opiskelu onkin lisääntynyt. Yksi melko yleinen ikäihmisten sosiaalisen osallistumisen 

muoto on vapaaehtoistyö, joka aktivoi tekijäänsä ja lisää elämän merkitystä, kun voi ko-

kea auttavansa muita. (Nurmi ym. 2014. 292–294.) 

 

Yksinäisyys on nyky-yhteiskunnan ongelma ja yksinäisyys yleistyy henkilön ikääntyessä. 

Valtakunnallisesti itsensä eniten yksinäiseksi tunteva ikäihmisten ryhmä on yli 75-vuoti-

aat naiset (FinSote 2018). Ikä yksin ei sellaisenaan aiheuta yksinäisyyden kokemusta, 

mutta siihen liittyvät toimintakyvyn heikkeneminen ja sosiaalisten kontaktien vähenemi-

nen altistavat yksinäisyydelle. Elämänmuutokset yleisesti voivat aiheuttaa yksinäisyyttä, 

esimerkiksi puolison kuolema, muutto toiselle asuinalueelle tai paikkakunnalle tai eläk-

keelle jäänti. (Jansson 2012: 12.) Erityisesti leskeksi jääminen ja lapsettomuus muodos-

tavat ison riskin yksinäisyyden tunteen syntymiselle. Yksinäisyyden merkitys vanhuuden 

hyvinvointia uhkaavana riskitekijänä korostuu väestön keskimääräisen eliniän kasva-

essa. (Nurmi ym. 2014: 300–301.)  

 

Yksinäisyyden ennaltaehkäisy on tärkeää, sillä se on yhteydessä heikentyneeseen toi-

mintakykyyn, masennukseen, muistin heikkenemiseen sekä yleisesti elämänlaatuun ja 

fyysiseen terveyteen. Puolison kuolema tai läheisen ihmissuhteen menetys voivat vai-

kuttaa ruokahaluun ja tätä kautta terveyteen. Toisaalta se voi myös lisätä alkoholinkäyt-

töä, jolla on puolestaan vaikutus sekä fyysiseen että psyykkiseen terveyteen. (Jansson 

2012: 12.) Kun ikäihmisen sosiaaliset suhteet jäävät toivottua vähäisemmäksi, hän alkaa 

kokea yksinäisyyttä, joka on elämänlaatua heikentävä riskitekijä. Sosiaalisella yksinäi-

syydellä tarkoitetaan sitä, että ihminen kokee jäävänsä sosiaalisten yhteisöjen ulkopuo-

lelle ja hänen sosiaaliset osallistumismahdollisuutensa ovat vähäiset. Jos ihminen ko-

kee, ettei hän pääse vuorovaikutussuhteeseen ja lähelle muita ihmisiä, voi seurauksena 

olla mielialaongelmia. Öbergin ym. (1987) mukaan eksistentiaalinen yksinäisyys taas 

tarkoittaa elämän tarkoituksen puuttumista. (Nurmi ym. 2014: 299.) Tällöin ikäihmisen 

elämästä puuttuu henkilö tai jokin asia, johon hän voi suuntautua, ja jonka hän kokee 

tärkeäksi (Read 2013: 246).  

 

Tutkijoiden mukaan yksinäisyys on sisäinen kokemus, ja jokainen kokee yksinäisyyden 

omalla tavallaan. Yksin olo ja yksinäisyys ovat erilaisia kokemuksia; ihminen voi valita 
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yksin olon, ja se on myönteinen kokemus, kun taas yksinäisyys ei ole itse valittua, ja 

siihen liittyy negatiivisia tuntemuksia ja ahdistusta. (Jansson 2012: 10.) 

 Hyvä vanheneminen 

Hyvä vanheneminen nähdään nykyään aktiivisena ja elämään suuntautuneena toimin-

tana, jossa Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan tulee optimoida yksilön mahdol-

lisuudet fyysiseen, sosiaaliseen ja henkiseen hyvinvointiin. Tavoitteena on eläkkeelle 

siirtyneiden henkilöiden tuottavuuden ylläpitäminen. (Nurmi ym. 2014: 302.) Hyvä van-

heneminen on arjen muuttuvien tilanteiden mukanaan tuomaa tyytyväisyyttä, iloa, onnea 

ja myönteisyyden tuntemuksia, jotka edellyttävät ikäihmiseltä toimijuutta. Toimijuudella 

tarkoitetaan valintojen tekemistä ja oman elämänkulun rakentamista historiallisen tilan-

teen ja yhteiskunnallisten olosuhteiden tarjoamissa mahdollisuuksissa ja rajoissa (Jyr-

kämä 2013: 422, 425.) Sosiaalipedagogisessa ajattelussa ihmisen näkeminen toimijana 

on keskeistä, ja toimijuus nähdään yhteisöllisen toiminnan ja ihmisen välisen suhteen 

näkökulmasta. Toimijuus rakentuu yksilön tahdosta, kyvyistä ja mahdollisuuksista toimia. 

(Nivala & Ryynänen 2019: 95.) 

 

Ikäihmiset muodostavat käsityksensä omasta vanhenemisestaan eri sukupolvien kanssa 

tapahtuvan kanssakäymisen myötä, ja se, miten muut heitä kuvaavat, vaikuttaa siihen, 

miten he kokevat itsensä. Ikäihmiset voivat siirtää perinteitä, tietoa, taitoja, viisautta, kult-

tuuria, arvostuksia ja asenteita sekä aineellista hyvää seuraaville sukupolville, ja yksilön 

kehitys jatkuu läpi hänen elämänsä vaikuttaen myös hänen sosiaaliseen ympäristöönsä 

ja yhteisöönsä. (Nurmi ym. 2014: 303–304.) 

 

Ikäihmisen oman elämän hallinnassa on subjektiuden säilyttäminen olennaista. Se tar-

koittaa sitä, että ikäihminen voi tehdä itse omaa elämäänsä koskevat ratkaisut eikä ole 

päätöksenteon kohteena. Hänellä on taito käsitellä elämän muutos- ja kriisitilanteita, ja 

hän hallitsee ne roolit, joiden mukaan hänen odotetaan toimivan. Tämä johtaa oman 

pätevyyden tunteen säilyttämiseen. Ihminen on ikääntyneenäkin täysivaltainen aikuinen, 

jolla on itsemääräämisoikeus sekä oikeus tasapuoliseen ja oikeudenmukaiseen kohte-

luun ja tarvitsemaansa hoivaan ja huolenpitoon. (Nurmi ym. 2014: 305–307.) 

 

Elämänmuutokset voivat olla odotettuja tai satunnaisia, lyhyt- tai pitkäkestoisia, mene-

tyksiä, uhkia tai uusia vaatimuksia, jotka vaativat käsittelyä ja sopeutumista käytettävissä 

olevin keinoin ja voimavaroin. Niiden vaikutukset ovat aina psykologisia ja jonkinasteisia 
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stressitekijöitä ikääntyvälle ihmiselle. Ikäihmisten yleisimpiä keinoja käsitellä näitä stres-

sitilanteita ovat luottaminen omiin kykyihin ja voimavaroihin, ongelman ratkaiseminen, 

tilanteen hyväksyminen, avun hakeminen uskonnosta ja sosiaaliselta verkostolta sekä 

myönteinen ajattelu. (Nurmi ym. 2014: 284–285.)  
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5 Sosiaalinen pääoma 

Käytämme Kaapeli-valmennukseen osallistuneiden ikäihmisten ryhmän yhteisöllisyyttä 

todentavana teoriana sosiaalista pääomaa ja erityisesti Robert D. Putnamin näkemystä 

siitä. Putnamin (1993a: 173) mukaan löyhät ja vapaaehtoisuuteen perustuvat toimijoiden 

väliset siteet, jotka liittävät yhteen erilaisia, mutta tasa-arvoisia ryhmän jäseniä, synnyt-

tävät sosiaalista pääomaa (Kaunismaa 2000: 123). Kaapeli-valmennukseen osallistu-

neet ikäihmiset muodostavat löyhiin sosiaalisiin siteisiin perustuvan ryhmän. Osallisuutta 

tutkimme ihmisen ja yhteisön välisen suhteen kautta. Ihmisen hyvinvoinnin perustana on 

tunne siitä, että kuuluu johonkin ja kokee olevansa merkityksellinen osa yhteisöä ja yh-

teiskuntaa. Kiteytettynä kyse on siitä, miten olemme yhdessä toisten ihmisten kanssa, 

minkälaisia suhteita muodostamme ja miten me nämä suhteet koemme. (Nivala & Ryy-

nänen 2013: 10.) Näkökulmamme on, että yhteisöllisyys vahvistaa osallisuutta. 

  

Sosiaalinen pääoma -käsitteen juuret kumpuavat Aristoteleen esittämästä ihmisten luon-

nollisesta laumahengestä eli yhteisöllisyydestä, jota Lyda Hudson Hanifan nimitti jo 

vuonna 1919 sosiaaliseksi pääomaksi tarkoittaen sillä ihmisten keskinäistä hyvää tahtoa 

sekä yksilöiden ja perheiden sosiaalista vuorovaikutusta (Hyyppä 2002: 48). Hyyppä 

(2002) kutsuu sosiaalista pääomaa yhteisöllisyydeksi tarkoittaen sillä kansalaisten 

omissa yhteisöissä tapahtuvaa luottamukseen ja yhteisiin päämääriin perustuvaa vapaa-

ehtoista kansalaistoimintaa (Hyyppä 2002: 11). Tuomelan (1983) mukaan sosiaalinen 

pääoma perustuu me-henkeen, joka syntyy kansalaisten keskinäisessä vuorovaikutuk-

sessa ja edellyttää toimijoiden keskinäistä luottamusta siihen, että jokainen toimii tavoit-

teen mukaisesti. Yhteiset uskomukset luovat me-asenteen, jota Hyyppä (2002) nimittää 

yhteisöllisyydeksi. (Hyyppä 2002: 27.) 

 

Sosiaalisen pääoman käsitettä ovat määritelleet sosiologit James Coleman (1988) ja 

Pierre Bourdieu (1980, 1986) sekä yhdysvaltalainen Robert D. Putnam (1993), jotka kui-

tenkin tarkastelevat käsitteen ulottuvuuksia eri tavoin (Ruuskanen 2002: 6, 9).  

 

Coleman (1988, 1990) painottaa määritelmässään yhteisön sisäisiä tiiviitä sosiaalisia 

verkostoja, jotka hänen mukaansa mahdollistavat tehokkaan informaation välittämisen, 

joka tukee yksilöiden päätöksentekokykyä. Tiiviit sosiaaliset verkostot helpottavat toimi-

joiden tarkoituksellista toimintaa sekä mahdollistavat heidän toisiinsa kohdistaman tark-

kailun ja normien ylläpitämisen, joista poikkeaminen johtaa sanktioihin. Sosiaaliseen 

pääomaan kuuluu hänen mukaansa myös vastavuoroisuuden velvoite ja luottamus, joilla 

hän tarkoittaa sitä, että tehdessään palveluksia ja auttaessaan muita voi yksilö luottaa 
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siihen, että hän saa myös itse apua tulevaisuudessa. Colemanin (1988, 1990) mukaan 

sosiaalinen pääoma on tuottavaa ja mahdollistaa sellaisten päämäärien saavuttamisen, 

joita ei ilman sitä olisi mahdollista saavuttaa. Colemanin näkemys ei kuitenkaan huomioi 

sitä, että yksilön ja yhteisön tavoitteet voivat olla ristiriidassa keskenään ja että tiukat 

normit saattavat tukahduttaa yksilön tavoitteet. (Ruuskanen 2002: 9–12.) 

  

Bourdieu (1986, 1990) tarkastelee sosiaalista pääomaa yhteiskunnallisen jakautumisen 

näkökulmasta. Hänen mukaansa taloudellinen, kulttuurinen ja sosiaalinen pääoma ovat 

resursseja, joita toimijat voivat käyttää kamppailussaan taloudellisesta ja kulttuurisesta 

hallinnasta. Sosiaalinen pääoma ja sen kerryttäminen liittyvät hänen mukaansa yksilön 

jäsenyyteen samankaltaisten ja toisiaan arvostavien henkilöiden tai organisaatioiden 

verkostoissa. Jäsenyys erottaa ryhmän jäsenet ulkopuolisista henkilöistä ja tuo heille ar-

vostusta ja luotettavuutta. (Ruuskanen 2002: 16–17.) Bourdieun (1980, 1985) näkemys 

sosiaalisesta pääomasta korostaa yhteiskunnallista luokkarakennetta ja luokkien välistä 

taistelua, jossa sosiaalista pääomaa käytetään taloudellisen voiton tavoitteluun. Hyypän 

(2002) mukaan se johtaisi taloudelliseen eriarvoisuuteen, hyvinvoinnin eriarvoistumiseen 

ja terveyden heikkenemiseen. (Hyyppä 2002: 49.) 

 Putnamin näkemys sosiaalisesta pääomasta 

Putnam (1993, 2000) on määritellyt sosiaalisen pääoman kansalaisten keskinäiseksi 

luottamukseksi, normeiksi ja verkostoiksi, jotka parantavat yhteiskunnan toimintaa 

(Hyyppä 2002: 50). Hänen mukaansa yksilöiden välinen aktiivinen vuorovaikutus ja so-

siaaliset verkostot luovat ja ylläpitävät vastavuoroisuuden normeja ja luottamusta. Sosi-

aalinen pääoma tehostaa ihmisten toimintaa vastavuoroisissa sosiaalisissa verkos-

toissa, ja sitä muodostuu, kun aktiivisten kansalaisten toiminta vakiintuu ja synnyttää 

yleistä luottamusta.  (Ruuskanen 2002: 14–16.) 

 

Luottamus toisiin ihmisiin eri tilanteissa saa yksilöt herkemmin luottamaan instituutioihin, 

ja luottamus instituutioihin luo uskallusta luottaa myös tuntemattomiin eli luottamus yleis-

tyy (Ilmonen 2002: 151). Sitä tukee yhdessä jaettu moraali (Ilmonen 2002: 143). Yleisty-

nyt luottamus auttaa ihmisiä suhtautumaan myönteisemmin institutionaaliseen sosiaali-

seen ympäristöönsä. He kokevat olevansa vastuussa toisistaan ja auttavat toisiaan mie-

lellään, ja ystävien ja tuttavien voidaan luottaa tekevän heille vastapalveluksia tulevai-

suudessa. (Ilmonen 2002: 155.) 
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Luottamus perustuu moraalisiin arvoihin, kuten reiluuteen, sanansa pitämiseen, totuu-

dessa pysymiseen ja solidaarisuuteen (Hyyppä 2002: 148). Luottamusta syntyy tilan-

teissa, joissa ihmisten välinen yhteys on välitöntä ja henkilökohtaista, ja luottamus toisiin 

ihmisiin ja heidän kykyynsä hoitaa heille kuuluvia tehtäviä saa asiat sujumaan. Ihmisten 

ja instituutioiden sellaiset piirteet, jotka tekevät tulevaisuudesta ymmärrettävän, saavat 

osapuolet luottamaan toisiinsa. (Ilmonen 2002: 140–142). 

 

Yleistyneen vastavuoroisuuden normilla Putnam (1993a: 172–173) tarkoittaa vaihtoa, 

jossa suoritetuista palveluksista odotetaan tulevaisuudessa saatavan vastapalvelus 

(Kaunismaa 2000: 125). Putnamin (1993; 2000) mukaan erityisesti luottamus edesauttaa 

ihmisten yhteistoimintaa ja vastavuoroisuutta (Ilmonen 2002: 136). Välimäki (2001) nä-

kee vastavuoroisuudessa tärkeänä osapuolten kokemuksen siitä, että heillä on merki-

tyksellinen paikka toisen maailmassa, ja että vuorovaikutuksessa oma minä tulee toisen 

tunnistamaksi, arvostamaksi ja ymmärtämäksi (Hyyppä 2002: 158). 

 

Putnam (2000) näkee sosiaalisen pääoman hyödyttävän sekä yksilöitä, yhteisöjä että 

koko yhteiskuntaa. Ihmisten keskinäinen luottamus ja tiivis vuorovaikutus helpottavat 

päivittäistä sosiaalista kanssakäymistä ja kollektiivisten ongelmien ratkaisemista. Ym-

märrys siitä, miten monin tavoin olemme sidoksissa toisiimme, laajenee, ja ihmisistä tu-

lee suvaitsevampia, empaattisempia ja vähemmän kyynisiä. Sosiaalista pääomaa tuot-

tavat verkostot parantavat tiedon kulkua ja helpottavat tavoitteiden saavuttamista. Sosi-

aalinen pääoma myös parantaa ihmisten terveyttä ja elämänlaatua sekä auttaa heitä 

selviytymään paremmin eteen tulevista haasteista. (Putnam 2000: 288–289.)  

 

Toisin kuin Coleman (1988, 1990) Putnam (1993) näkee tiiviit, toimijan omaksi hyödyksi 

käyttämät sosiaaliset verkostot haitallisiksi (Ruuskanen 2002: 13). Hän tarkastelee sosi-

aalista pääomaa horisontaalisena verkostona, jossa yhteisöllisyys perustuu heikkoihin 

sosiaalisiin siteisiin, jotka eivät rajoita yksilöitä, vaan sallivat myönteisen kanssakäymi-

sen ja mahdollistavat tavoitteiden saavuttamisen tiiviitä ja suljettuja yhteisöjä paremmin 

(Hyyppä 2002: 50–51).  

 

Sosiaalisen pääoman osa-alueet kietoutuvat tiiviisti toisiinsa, sillä luottamus toisiin ihmi-

siin edellyttää keskinäisiä solidaarisuuden normeja ja toimivia sosiaalisia verkostoja, 

jotka puolestaan voivat kehittyä ja vakiintua juuri luottamuksen ansiosta. Luottamus, vas-

tavuoroisuuden normit ja sosiaaliset verkostot muodostavat toisiaan tukevan kehän. 

(Kaunismaa 2000: 125.) 
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 Yhteisöt ja yhteisöllisyys 

Blackshaw:n (2010: 5) mukaan yhteisö yleensä määritellään ihmisten muodostamaksi 

yhteenliittymäksi, joka liittyy tiettyyn paikkaan tai ympäristöön, samankaltaiseen elämän-

tilanteeseen tai yhteisiin kiinnostuksen kohteisiin, jotka synnyttävät yhteisön jäsenten vä-

lille yhteenkuuluvuuden tunteen (Ryynänen 2016: 131).  

 

Yhteisön käsite viittaa ihmisten väliseen suhteeseen ja vuorovaikutukseen tai siihen, 

mikä yhteisön jäsenille on yhteistä. Yhteisö muodostuu ihmisten liittyessä yhteen, toi-

miessa yhdessä ja luovuttaessa päätösvallan käytössä olevista resursseista yhteisölle. 

Yhteisössä toimimisen tulee perustua vapaaehtoisuuteen, tavoitteiden tulee olla jäsen-

ten hyväksymiä ja toiminnan tasa-arvoista ja demokraattista. (Lehtonen 1990: 15, 29–

30.) 

 

Esimodernit yhteisöt olivat usein paikallisia koko elämän kestäviä yhteenliittymiä, kun 

taas jälkimoderni yhteisöllisyys on monesti luonteeltaan enemmän tilannekohtaista ja ly-

hytkestoista. Vaikka monille ihmisille on luontevaa liikkua yhteisöstä toiseen, jää osa ih-

misistä silti täysin yhteisöllisyyden kokemusten ulkopuolelle esimerkiksi sosiaalisen ti-

lanteensa vuoksi. (Korkiamäki & Nylund & Raitakari & Roivainen 2008: 10.)  

 

Sosiaalipedagogisen näkemyksen mukaan yhteisö on yhdessä toimivien erilaisten ih-

misten muodostama kokonaisuus, jonka keskiössä on toisen ihmisen vastavuoroinen ja 

dialoginen kohtaaminen. Tällöin tulee Kurjen (2002b) mukaan kohdata jokainen yhteisön 

jäsen omana erityislaatuisena yksilönään. (Ryynänen 2016: 135.)   

 

Kansalaisyhteisö on Hyypän (2002) mukaan jotain yhteistä omaavien henkilöiden muo-

dostama kokonaisuus. Se voi perustua paikallisuuteen tai paikan rajat ylittävään ominai-

suuteen, kuten rotuun, kieleen, uskontoon, harrastukseen, historiaan ja sosiaaliseen tai 

taloudelliseen asemaan. Hän näkee kuitenkin yhteisöllisyyden sisällön eli yhteishengen 

ja inhimilliset vuorovaikutussuhteet tärkeämmiksi kuin alueelliset rajat. Jäsenyys yhtei-

sössä on tunne johonkin kuulumisesta ja tunne henkilökohtaisista suhteista muiden yh-

teisön jäsenten kanssa. Jäsenyys tarjoaa turvallisuutta ja mahdollisuutta samaistua yh-

teisöön, ja yhteisön yhtenäisyys perustuu yksilön ja ryhmän keskinäiseen vuorovaikutuk-

seen. Yhteisöt, kuten uskonnolliset tai poliittiset yhteisöt usein yhdenmukaistavat jäsenet 

toimimaan samalla tavalla, mutta kansalaisyhteisöissä, kuten vapaaehtoisessa järjestö- 

ja harrastustoiminnassa yhdenmukaistaminen on vähäisempää. (Hyyppä 2002: 25–26.) 
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Hyypän (2002) mukaan yhteisöllisyys on sosiaalista pääomaa (Hyyppä 2002: 48). Se on 

vapaaehtoista ja aktiivista osallistumista kansalaisryhmissä, jotka voivat syntyä pitkälli-

sen tarpeen tai äkillisen tilanteen myötä. Osallistujien vapaasta tahdosta tapahtuva yh-

teydenpito muodostaa yhteisöllisyyden voiman, jota pitää koossa keskinäinen luottamus. 

(Hyyppä 2002: 113.) Yhteisön tärkeimpänä ominaisuutena hän pitää yhteishengen tun-

netta, joka perustuu yhteiseen historiaan. Historialla hän tarkoittaa yhteistä kulttuuritaus-

taa ja tietoisuutta yhteisistä kokemuksista, joka voi pitää sisällään niin onnistumisia kuin 

epäonnistumisia. Mitä voimakkaammin yhteiset kokemukset vaikuttavat yksilöihin, sitä 

vahvemmin he kokevat yhteenkuuluvuutta. (Hyyppä 2002: 27–28.) 

 

Jaakkola (2015) on tutkinut väitöskirjassaan ikäihmisten kokemuksia yhteisöllisyydestä. 

Kokemus hyväksytyksi ja arvostetuksi tulemisesta sekä tunne joukkoon kuulumisesta ja 

kuulluksi tulemisesta aktivoi heitä antamaan vastavuoroista tukea muille. Tämä näkyi 

yhteisöllisiin asioihin vaikuttamisena sekä vapautena valita oma toimijuutensa yhtei-

sössä. Yhteisön säännöllisiin tapaamisiin liittyvä sosiaalinen verkosto, samalla tavalla 

ajattelevien ihmisten joukko ja oma motivaatio tarjosivat voimavaroja tuovia kokemuksia 

ja yhteisöllisyyttä, ja kokemus oman elämän hallinnasta rohkaisi olemaan sekä aktiivinen 

toimija että toiminnan kohde. (Jaakkola 2015: 5–6.) Koettu yhteisöllisyys ja merkityksel-

linen ikääntymisympäristö vahvistivat haastateltavien identiteettiä ja voimavaroja. Yhtei-

söllisyyden myönteiset vaikutukset alueen sosiaalisen pääoman ja yksilöiden inhimillisen 

pääoman kasvulle osoittautuivat tutkimuksessa merkittäviksi. (Jaakkola 2015: 210–211.) 
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6 Yhteisöllisyys osallisuuden vahvistajana  

Osallisuuden käsitettä käytetään runsaasti, ja sillä viitataan monenlaiseen olemiseen ja 

tekemiseen. Käsitteelle ei löydy suoraan samanlaista vastinetta muista kielistä. Esimer-

kiksi englanninkielinen termi participation voidaan kääntää sekä osallisuudeksi että osal-

listumiseksi. Nämä kaksi käsitettä kuitenkin suomenkielisessä kontekstissa tavallisesti 

erotetaan toisistaan. (Nivala & Ryynänen 2013: 10.) Käsittelemme tässä kappaleessa 

osallisuutta eri näkökulmista sekä tarkastelemme myös osallisuuden ja yhteisöllisyyden 

välistä suhdetta. 

 Osallisuus 

Hämäläinen (1999) määrittelee osallisuuden sosiaalipedagogiikan käsitteenä koske-

maan yksilön ja yhteiskunnan välistä suhdetta, jonka kautta yksilöllä on mahdollisuus 

kiinnittyä elämänsä aikana yhteiskunnan instituutioihin, toimintajärjestelmiin ja kulttuuri-

muodosteisiin, jotka kyseisessä elämänvaiheessa ovat elämisen laadun ja elämänhal-

linnan kannalta merkityksellisiä. Osallisuus on välttämätön osa elämänhallintaa ja ilman 

sitä yksilö ei voi kehittyä kriittiseksi, vastuulliseksi ja itsetietoiseksi yhteiskunnan jäse-

neksi. (Hämäläinen 1999: liite 1.) Osallisuuden voidaan katsoa kuuluvan oleellisesti so-

siaalipedagogiikan käsitteistöön, sillä se kuvaa ihmisen ja yhteisöjen sekä ihmisen ja 

yhteiskunnan suhdetta (Nivala & Ryynänen 2013: 10). 

 

Isola ym. (2017) mukaan osallisuus on liittymistä, suhteissa olemista, kuulumista, yhtei-

syyttä, yhteensopivuutta ja mukaan ottamista. Se on osallistumista ja siihen liittyen vai-

kuttamista ja demokratiaa. Se on myös näiden edellä mainittujen järjestämistä ja johta-

mista. Osallisuus on kuulumista sellaiseen kokonaisuuteen, jonka avulla yksilöllä on 

mahdollisuus saada osakseen hyvinvointia ja vuorovaikutussuhteita, jotka lisäävät elä-

män merkityksellisyyttä. Osallisuus on vaikuttamista oman elämänsä kulkuun, mahdolli-

suuksiin, toimintoihin, palveluihin ja yhteisiin asioihin. (Isola ym. 2017: 3, 5.) Särkelä-

Kukko (2014) katsoo osallisuuden kokemusten rakentuvan pienistä arjen asioista, siitä 

miten yksilö tulee huomioiduksi ja kuulluksi, minkälaisia kohtaamisia ja keskusteluja hä-

nellä on, millaisia hänen sosiaaliset suhteensa ovat ja millä tavalla hän voi päättää ja 

vaikuttaa omaan elämäänsä liittyvissä asioissa (Särkelä-Kukko 2014: 36).  

 

Lambert ym. (2013) tutkimusryhmineen on tutkinut kuulumisen tunteen ja elämän tarkoi-

tuksellisuuden yhteyttä toisiinsa. Heidän tutkimustuloksensa todensivat näiden kahden 
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keskinäisen yhteyden. Tulokset myös osoittivat, että vahva kuulumisen tunne on sidok-

sisissa yksilön monipuolisempaan käsitykseen tarkoituksellisuuden tunteeseen omassa 

elämässä. Heidän tutkimuksensa eivät osoittaneet vain vahvaa korrelaatiota näiden kah-

den muuttujan välillä, vaan myös osoittivat, että juuri kuulumisen tunteen vahvistami-

sella, esimerkiksi kannustamalla yksilöä tulemaan tietoiseksi omista läheisistä ihmissuh-

teistaan, on merkittävä yhteys elämän tarkoituksellisuuden kokemukseen. (Lambert ym. 

2013: 1425.) 

 

Osallisuus näkyy yksilön omassa elämässä päätösvaltana, mahdollisuutena säädellä 

olemisiaan ja tekemisiään sekä ymmärrettävänä, hallittavana ja ennakoitavana toimin-

taympäristönä. Osallisuus ilmenee vaikuttamisen prosesseissa, joissa yksilö voi vaikut-

taa ulkopuoliseen ympäristöönsä esimerkiksi ryhmissä, palveluissa, asuinalueellaan tai 

laajasti ajateltuna yhteiskunnassa.  Osallisuutta edistetään paikallisesti, kun yksilö pys-

tyy panostamaan yhteiseen hyvään, osallistumaan merkityksellisyyden luomiseen ja ko-

kemiseen sekä liittymään vastavuoroisiin sosiaalisiin suhteisiin. (Isola ym. 2017: 5.) Pai-

kallisesti, esimerkiksi asuinalueella, on helppo rakentaa sellaisia tiloja, tilanteita tai toi-

mintaa, joiden kautta asukkaat voivat toteuttaa osaamistaan, tuottaa yhteistä hyvää ja 

vaikuttaa siihen, miten resursseja käytetään. (Isola ym. 2017: 38.) 

Osallistuminen, osallistaminen ja osallisuus käsitteinä ovat sellaisia, jotka usein esiinty-

vät keskenään ristiin. Osallistuminen voi olla pienimuotoista toimintaa lähiyhteisöissä, 

vaikuttamista laajemmin elinympäristön tai yhteiskunnan asioihin tai joskus jopa radikaa-

lia barrikaadeille nousua. (Nivala & Ryynänen 2013: 32.) Osallistuminen voidaan nähdä 

myös yhtenä osallisuuden muotona ja se voi olla vaikuttamista, vapaa-ajan toimintaa tai 

kansalaistoimintaa. Osallistuminen voi olla pitkäjänteistä tai nopeaa kertaluonteista rea-

gointia tietyn tavoitteen saavuttamiseksi (Särkelä-Kukko 2014: 35.) Osallistuminen voi 

olla sekä tavoite että toiminta. Ihmisten aktivoituminen yhteiseen toimintaan on jo sinäl-

lään arvokasta ja parhaimmillaan osallistuminen vahvistaa sosiaalista osallisuutta sekä 

yhteisöön kuulumisen tunnetta. Osallistuminen ja kuulumisen tunne ruokkivat toisiaan ja 

saavat aikaan parhaassa tapauksessa itseään vahvistavan kehän. Toiminta, jonka ta-

voitteena on osallisuuden lisääminen, tarjoaa yksilöille konkreettisia ja haluttavia osallis-

tumismahdollisuuksia sekä tukee sellaista osallistumista, jossa heidän osallistumisval-

miutensa ja -halunsa samalla kehittyvät. (Nivala & Ryynänen 2013: 32–33.)  

Ylä-Outinen (2012) on tutkinut väitöskirjassaan ikäihmisten arkea ja hänen mukaansa 

luontevaa yhteisöllisyyttä syntyy arkipäivän kohtaamisissa, ja yhteisöllisyyden kokemi-
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sen edellytyksenä on, että yksilö voi itse määritellä milloin haluaa yhteisöllisyyttä ja mil-

loin omaa yksityisyyttä. Palvelutalon asukkaat järjestivät omaehtoista toimintaa muuta-

man aktiivisen asukkaan toimesta. Suurin osa jäi passiivisiksi osallistujiksi, mutta siitä 

huolimatta tutkimuksessa todetaan, että tällainenkin osallistuminen lisäsi heidän hyvin-

vointiaan. (Ylä-Outinen 2012: 137–139.) 

 Osallisuuden rakentuminen yhteisöissä  

Osallisuutta voidaan tarkastella kuulumisen ja yhteisöön kiinnittymisen ja sen toimin-

nassa mukana olon kautta. Osallisuuden perustana on tällöin tunne jäsenyydestä ja kuu-

lumisesta yhteisöön ja se on vahvasti kokemuksellista ja perustuu ihmisen identiteettiin. 

Osallisuus on mukana olemista ja huomioiduksi tulemista ja mahdollisuus jakaa koke-

muksia muiden yhteisön jäsenten kanssa.  (Nivala & Ryynänen 2013: 20.) 

 

Osallisuus ei ole yksilön ominaisuus eikä yksilön toimintaa, sillä osallisuus toteutuu ih-

misen ja yhteisön suhteissa. Tätä voidaan tarkastella kolmesta näkökulmasta; ihminen 

on osallinen yhteisössä, kun hän on yhteisön jäsen, osa sen toimintaa ja näiden kautta 

syntyvän kokemuksen myötä tuntee kuuluvansa siihen. Yhteisö voi olla paikallinen lä-

hiyhteisö tai yhteiskunta. (Nivala & Ryynänen 2013: 26–28.) 

 

Osallisuutta voi kokea hyvinkin erilaisissa yhteisöissä, edellytyksenä on, että ne mahdol-

listavat kuulumisen, osallistumisen ja tunteen kuulumisesta.  Olemisen tasolla tämä tar-

koittaa sitä, että yhteisö hyväksyy yksilön jäsenekseen ja vastavuoroisesti tämä haluaa 

olla jäsen. Toiminnan tasolla yhteisöllä tulee olla todellisia toimintamahdollisuuksia ja 

yksilöllä edellytyksiä hyödyntää näitä. Toisin sanoen yksilön osallistuminen yhteisön toi-

mintaan edellyttää osallistumisvalmiuksia. Kokemus siitä, että yksilöllä on mahdollisuuk-

sia osallistua, ja hänellä on jollakin tavalla merkitystä osana yhteisöä sekä tietoisuuden 

kehittyminen johonkin kuulumisesta ovat osallisuuden edellytyksiä. Yhteisön tasolla 

edellytyksenä on yhteisön tarjoamat yhteenkuuluvuuden mahdollisuudet. Osallisuuden 

toteutumiseksi tarvitaan yhteisöjä, joissa yksilö voi tulla nähdyksi arvokkaana, ainutlaa-

tuisena omana itseään, ja jolla on mahdollisuus toimia ja todelliset mahdollisuudet ja 

valta vaikuttaa yhteisön asioihin. (Nivala & Ryynänen 2013: 27–28.)  

Thitz (2013) on tutkinut väitöskirjassaan Suomen evankelisluterilaisen kirkon seurakun-

talaisten yhteisöllisyyttä ja osallisuutta maaseudulla. Tutkimuksen mukaan yhteisöllisyys 

seurakunnissa rakentuu sosiaaliselle ja hengelliselle perustalle ja muodostuu henkilö-

kohtaisista kohtaamisista, sosiaalisesta kanssakäymisestä, yhteistoiminnasta ja elämän 
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merkityksellisyyden kokemuksista. Osallisuus seurakunnissa syntyy puolestaan seura-

kuntalaisten omista tarpeista sekä yhteisöllisestä kanssakäymisestä suhteessa itselle 

merkityksellisiin asioihin. (Thizt 2013: 5, 77–78, 91.)    

Osallisuuden kokemukseen vaikuttaa myös se, miten yksilö kokee olevansa arvostettu 

sosiaalisissa yhteisöissään. Hyvä itsetunto tukee itsensä toteuttamista ja edesauttaa 

oman toiminnan ja itsensä arvostamista. Osallisuutta vahvistaa tai toisaalta heikentää 

se, miten yhteisö ja ympäristö arvostavat yksilöä. (Särkelä-Kukko 2014: 42.) 

 

Yhteenkuuluvuus, sosiaaliset suhteet ja yhteisöt sekä kokemus yhteisöllisyydestä luovat 

osallisuutta. Yhteisten tunteiden jakaminen vahvistaa yhteisöjä ja lisää yhteenkuuluvuu-

den tunnetta. (Särkelä-Kukko 2014: 41.) Ryhmässä mahdollistuu yhteisen toimijuuden 

rakentaminen, joka voimistaa ryhmän jäseniä huolimatta siitä, että jäsenet voivat vaihtua 

ja suhde ryhmään on väljä. Ryhmästä saa monesti voimaa, kun omat voimavarat ehty-

vät, yhdessä yksilöt ovat enemmän ja yhteiset kokemukset yhdistävät ryhmän jäseniä.  

(Isola ym. 2017: 28.) 

Sosiaalipedagogisen näkemyksen mukaan osallisuuden edistämisessä keskeistä on, 

että sille luodaan yhteiskunnan tasolla rakenteita ja lainsäädäntöjä sekä osallisuuden 

mahdollistavia toimia. Osallisuuden edellytysten luominen vaatii aina muutoksia sekä yk-

silössä että yhteisössä, sillä osallisuus syntyy tämän suhteen kehityksessä. (Nivala & 

Ryynänen 2013: 30–31.)  

 

Osallisuuden kokemukseen vaikuttavat yksilön tunne kuulumisesta johonkin ja tunne 

siitä, että hän on merkityksellinen ja arvokas. Havainnollistaaksemme osallisuuden eri 

ulottuvuuksia, olemme valinneet näkökulmiksi osallistumisen, johonkin kuulumisen ja 

vaikutusmahdollisuudet.     
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7 Opinnäytetyön tutkimusprosessi 

Olemme tutkimusprosessin kaikissa vaiheissa pyrkineet noudattamaan Tutkimuseetti-

sen neuvottelukunnan hyvän tieteellisen käytännön HTK-ohjetta (2012) ja vastuullisia 

toimintatapoja. Eettisesti hyväksyttäviä periaatteita ovat rehellisyys ja huolellisuus työn 

kaikissa vaiheissa, eettisesti kestävä tiedonhankinta, tutkimus ja arviointi, muiden työn 

saavutusten kunnioittaminen asianmukaisella tavalla, aineiston huolellinen käsittely, tar-

vittavien lupien hankinta sekä toimeksiantajan, tutkimuksen tekijöiden ja siihen osallistu-

neiden oikeuksien, velvollisuuksien ja vastuiden varmistaminen. (TENK 2012: 6.) Tutki-

mukseen tarvittavan tutkimusluvan hankimme toimeksiantajaltamme Tampereen Kau-

punkilähetys ry:ltä, ja prosessiamme on ohjannut jatkuva kriittinen tarkastelu ja tutkittuun 

tietoon perustuva argumentointi.  

 Kohderyhmän kuvaus 

Kohderyhmämme koostui ikäihmisistä, jotka osallistuivat Palvelukeskuksen Kaapeli-val-

mennukseen keväällä 2019. Valmennukseen osallistui 16 henkilöä, joista haastatelta-

vaksi valikoitui kahdeksan henkilöä. Palvelukeskuksen henkilökunta oli mukana kartoit-

tamassa haastattelusta kiinnostuneita henkilöitä. Nämä kahdeksan henkilöä osallistuvat 

valmennuksen jälkeenkin Palvelukeskuksen toimintaan, ja tämän johdosta heidän haluk-

kuuttaan osallistua haastatteluun oli luonteva kysyä. Halusimme riittävän ison ryhmän, 

jotta mahdolliset poisjäännit eivät estäisi haastatteluiden järjestämistä. Haastatteluihin 

osallistui seitsemän henkilöä, sekä miehiä että naisia.  

Käytämme tässä opinnäytetyössä ryhmän käsitettä. Marja-Leena Koppinen ja Jorma 

Pollari (1993) määrittelevät ryhmän seuraavasti: ”Ryhmä on sosiaalinen yksikkö, joka 

muodostuu erilaisista yksilöistä, jotka ovat tietoisia yhteenkuuluvuudestaan ja joilla on 

kyky tai pyrkimys toimia yhdenmukaisella tavalla ympäristöönsä nähden.” (Koppinen & 

Pollari 1993: 28.)  

 Tutkimuskysymykset 

Tutkimuskysymyksemme ovat: 

 

1. Miten Kaapeli-yhteisövalmennukseen osallistuneet kuvaavat kokemuksiaan val-

mennuksesta?   
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2. Millä tavoin yhteisöllisyys toteutuu ja vahvistaa osallisuutta Kaapeli-yhteisöval-

mennuksen jälkeen?  

 Tutkimusmenetelmä ja aineiston hankinta 

Toteutimme opinnäytetyömme laadullisena tutkimuksena. Laadullinen tutkimus soveltuu 

käytettäväksi silloin, kun tutkimuksen tarkoituksena on hankkia tietoa ja aineisto kerä-

tään luonnollisissa ja todellisissa tilanteissa (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2009: 164). 

Laadullisessa tutkimuksessa pyritään löytämään tosiasioita, ei niinkään todentamaan jo 

olemassa olevia väitteitä. Tavoitteena on ymmärtää tutkimuskohdetta mahdollisimman 

kokonaisvaltaisesti. (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2009: 161.) Olemme rajanneet tut-

kittavan ryhmän niihin henkilöihin, jotka osallistuivat keväällä 2019 Kaapeli-valmennuk-

seen Palvelukeskuksessa.  

Tutkimusaineisto kerättiin tutkimukseen suostumuksensa antaneilta haastateltavilta 

puolistrukturoidun teemahaastattelun avulla, ja aineisto analysoitiin teemoittelemalla. 

Teemahaastattelu on toimiva metodi silloin, kun halutaan saada tutkittavien näkökulmat 

ja ääni esiin (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2009: 164). Teemahaastattelulle on tyypil-

listä, että teema-alueet ovat etukäteen mietitty, mutta kysymyksillä ei ole tarkkaa muotoa 

tai järjestystä (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2009: 208). Kysymykset ovat kaikille haas-

tateltaville samat, mutta he voivat vastata niihin omin sanoin. Teemahaastattelussa 

oleellista ei ole yksityiskohtaiset haastattelukysymykset vaan se, että haastattelussa 

edetään ennalta valittujen teemojen varassa. Teemahaastattelussa huomioidaan se, 

että ihmisten omat tulkinnat asioista ja niille annetut merkitykset ovat keskeisiä.  (Hirsjärvi 

& Hurme 2009: 47–48.) Koimme, että teoriasta nostamamme näkökulmat soveltuvat hy-

vin teemahaastattelun pohjaksi. Strukturoitu yksityiskohtainen haastattelu jättäisi liian 

vähän liikkumavaraa haastateltavien omien kokemusten ja mielipiteiden kerrontaan, 

jotka kuitenkin näimme olennaisiksi tutkimuskysymystemme valossa. 

Valitsimme haastattelumuodoksi ryhmähaastattelun, joka voi olla yksilöhaastattelua toi-

mivampi keino silloin, jos voidaan olettaa haastateltavien jännittävän haastattelijaa niin, 

että haastattelu ei toimi. Ryhmästä saa tukea toisista ja ryhmässä toiset vastaajat voivat 

auttaa muistamaan ja rohkaisevat toisiaan. Ryhmähaastattelu on myös ajankäytöllisesti 

tehokasta ja yhdessä istunnossa saadaan haastateltua useampi henkilö. Haastattele-

mamme ryhmä oli myös suhteellisen homogeeninen, joka on yksi ryhmähaastattelun 
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edellytyksistä (Eskola & Suoranta 2008: 94–96.) Kaikki haastateltavat asuvat Tampe-

reella, ovat eläkkeellä ja käyvät säännöllisesti Palvelukeskuksessa ja osallistuvat toimin-

taan.  

Koska tutkimuksen kohteena oli ryhmässä tapahtuva toiminta, oli mielestämme luonte-

vaa haastatella valmennukseen osallistuneita ryhmänä yksilöhaastattelujen sijaan. Ha-

lusimme kuulla haastateltavien kokemuksia Kaapeli-valmennuksesta sekä millä tavalla 

he kokivat ryhmän yhteisöllisyyden ja osallisuuden valmennuksen jälkeen. Ryhmähaas-

tattelulla on myös erityinen merkitys silloin, kun halutaan selvittää haastateltavien yhtei-

siä näkökantoja tutkittavaan aiheeseen. Tiedostimme myös ryhmähaastattelun haitta-

puolet, joita ovat muun muassa haastateltavien poisjäämiset, ryhmädynamiikan ongel-

mat sekä vaara, että yksi tai kaksi henkilöä hallinnoi keskustelua. (Hirsjärvi & Hurme 

2009: 61–63.)   

Laadimme haastattelujen pohjaksi kysymysrungon (liite 1), joka toimi haastattelutilan-

teessa haastattelun tukena. Kysymykset pohjautuivat tutkimuskysymyksiimme, joihin py-

rimme löytämään vastauksia. Haastattelun aluksi kysyimme haastateltavilta yleisiä ky-

symyksiä, joilla kartoitimme heidän taustatietojaan.  

Toteutimme haastattelut kesäkuussa 2019 Palvelukeskuksessa tutussa ympäristössä ja 

meille varatussa rauhallisessa tilassa. Näin haastatteluihin tulosta ei syntynyt kenelle-

kään ylimääräisiä kustannuksia tai vaivaa. Ihmisiin kohdistuvan tutkimuksen eettinen pe-

rusta muodostuu ihmisoikeuksista, ja siksi tutkittavien suojasta tulee huolehtia erityisen 

hyvin. Haastatteluihin mukaan pyydetyille henkilöille kerrottiin etukäteen ennen haastat-

teluja mahdollisimman selkeästi tutkimuksen tavoitteista ja toteutuksesta, jotta he saivat 

riittävästi tietoa voidakseen päättää osallistumisestaan. Tutkimukseen osallistuminen oli 

vapaaehtoista, mukana olon sai keskeyttää milloin tahansa ja itseään koskevan aineis-

ton tutkimuskäytön sai halutessaan myös kieltää jälkikäteen. (Tuomi & Sarajärvi 2018: 

155–156.) 

 

Teimme kaksi ryhmähaastattelua. Ensimmäiseen haastatteluun saapui kolme henkilöä 

alun perin sovitun neljän sijaan. Haastattelun päätyttyä pidimme tauon ja valmistau-

duimme seuraavaan haastatteluun. Iltapäivän haastatteluun osallistuivat kaikki neljä 

henkilöä, joiden kanssa haastattelusta oli etukäteen sovittu. Molempiin haastatteluihin 

osallistui sekä naisia että miehiä. Kumpikin haastattelu kesti runsaan tunnin. Olimme 

molemmat mukana kummassakin haastattelussa ja vuorottelimme haastattelijan roo-
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lissa. Ennen haastattelun aloittamista pyrimme luomaan haastateltaville rennon ilmapii-

rin kevyellä keskustelulla. Esittelimme itsemme ja kävimme läpi haastattelun tarkoituk-

sen sekä annoimme kaikille haastateltaville allekirjoitettavaksi suostumuslomakkeen. 

Kerroimme myös nauhoittavamme haastattelut. Kaikki allekirjoittivat suostumuslomak-

keen eikä nauhoitus herättänyt kysymyksiä. Tunnelma molemmissa haastatteluissa oli 

rento ja haastateltavat antoivat toisilleen aikaa vastata, kuuntelivat toisiaan ja olivat 

läsnä. Kukaan haastateltavista ei poistunut paikalta ennen haastattelujen päättymistä. 

 Aineiston analyysi 

Haastattelujen jälkeen purimme äänittämämme haastatteluaineiston tekstimuotoon eli 

litteroimme teemahaastattelut. Litterointi on raskas prosessi ja tekniikoita on monenlai-

sia. Tarkimmalla tasolla huomioidaan puheen lisäksi eleet ja äänenpainot taukoineen, 

karkeimmalla tasolla huomioidaan vain lauseen ydin, jolloin vastaajan sanatarkka lause-

rakenne jää pois. (Kananen 2014: 102.) Koska halusimme saada hyvän ymmärryksen 

haastateltavien ajatuksista, emmekä halunneet jättää pois heidän itse valitsemiaan sa-

navalintoja, teimme litteroinnin sanatarkalla tasolla. Jätimme kuitenkin pois eleet ja ää-

nenpainot, sillä emme keskittyneet opinnäytetyössämme haastateltavien väliseen vuo-

rovaikutukseen.  

Haastatteluissa saatuja tietoja käsittelimme luottamuksellisesti, niitä ei käytetty muihin 

tarkoituksiin kuin opinnäytetyön tekemiseen, ja haastateltavien anonymiteetti suojattiin 

koko tutkimuksen ajan, myös raportin kirjoittamisvaiheessa ja tuloksia julkistettaessa. 

Haastatteluaineistoa käsittelivät ainoastaan opinnäytetyön tekijät, ja se säilytettiin niin, 

etteivät ulkopuoliset päässeet siihen käsiksi. Sähköisessä muodossa olevasta litte-

roidusta aineistosta on poistettu kaikki mahdolliset tunnisteet anonymiteetin varmista-

miseksi. (Tuomi & Sarajärvi 2018: 156.)  

 

Litteroimamme aineiston analysoimme teemoittelemalla. Teemahaastattelun kysymys-

runko rakentui valitsemamme teoreettisen viitekehyksen teemoista, joka analyysivai-

heessa helpotti työtämme. Teemoittelu analysointitapana edellyttää teorian ja empirian 

vuoropuhelua, joka näyttäytyy tekstissä näiden kahden linkittymisenä toisiinsa (Eskola & 

Suoranta 2008: 175). Tarkastelimme sellaisia aineistosta nousevia piirteitä, jotka olivat 

yhteisiä usealle haastateltavalle ja perustuivat määrittelemiimme lähtöteemoihin. Analy-

soimme haastateltavien vastaukset ja ryhmittelimme samankaltaiset vastaukset samo-

jen teemojen alle. On myös tavallista, että esiin nousee myös muitakin kiinnostavia tee-

moja, jotka nostimme uusiksi teemoiksi tai alateemoiksi (Hirsjärvi & Hurme 2009: 173.) 
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Pääteemojamme olivat yhteisöllisyys ja osallisuus. Yhteisöllisyyttä tarkastelimme luotta-

muksen ja vastavuoroisuuden, me-hengen, sosiaalisten suhteiden ja vuorovaikutuksen 

kautta. Osallisuutta tarkastelimme osallistumisen, johonkin kuulumisen ja vaikutusmah-

dollisuuksien kautta. Haastatteluissa nousi esiin myös muita teemoja, kuten yksinäisyys 

uutena teemana sekä vapaaehtoisena toimiminen, toimintakyky ja elämäntilanne lähtö-

teemojemme alle. Olemme havainnollistaneet teemoja tuomalla esiin lainauksia haasta-

teltavien vastauksista. Lainaukset voivat toimia aineistoa kuvaavana esimerkkinä ja elä-

vöittää tekstiä (Eskola & Suoranta 2008: 175).   

Taulukko 1. Analyysissa käytetyt pääteemat ja alateemat 
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Vaikutusmahdollisuudet

Yksinäisyys
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8 Analyysin tulokset 

Haastateltavat olivat kaikki eläkkeellä lukuun ottamatta yhtä henkilöä, joka kertoi ole-

vansa sekä eläkkeellä että myös mukana työelämässä. Haastateltavat ovat osallistuneet 

Palvelukeskuksen toimintaan yhdestä neljään vuoteen, ja he käyvät Palvelukeskuksessa 

ja osallistuvat toimintaan säännöllisesti. Haastateltavat kertoivat useita erilaisia syitä Pal-

velukeskuksen toimintaan osallistumiseensa. Se on heille syy lähteä kotoa ja tuo sään-

nöllisyyttä elämään, siellä myös tapaa tuttuja ja ystäviä ja tulee hyvälle mielelle. Syyksi 

mainittiin myös ruokailu, liikuntaryhmät ja kuntosalin käyttö, omaisen asuminen samassa 

rakennuksessa sijaitsevassa ryhmäkodissa, halu olla mukana yhteisessä toiminnassa, 

saman ikäinen seura ja vertaistuki, kävijäkunnan huumorintaju ja samankaltaiset ajatuk-

set sekä yhdessäolo ja muiden auttaminen.  

Tääl on mukava henki, tänne on kiva tulla. (H6) 

Mielenterveydelle hyvä. (H4) 

 Kaapeli-valmennus ja sen jälkeinen toiminta 

Tiedon valmennuksesta haastateltavat kertoivat saaneensa Palvelukeskuksen ohjaajilta 

ja siellä jaetuista ilmoituksista. Ohjaajat olivat myös kertoneet valmennuksesta ja pyytä-

neet heitä mukaan, ja osa kertoi lähteneensä mukaan myös ihan uteliaisuudesta ja tie-

donhalusta.  

 

Henkilökunta on niin aktiivista, että ne pitää kyllä niin kun meidät hyvinkin tiedon 
tasalla (H1) 

Haastateltavien mukaan Kaapeli-valmennuksessa mukana olevista henkilöistä osa oli 

heille jo tuttuja Palvelukeskuksen jostain muusta ryhmästä, ja joidenkin ihmisten kasvot 

taas olivat tuttuja, sillä he olivat nähneet heidät Palvelukeskuksen yhteisissä tiloissa tai 

ruokalassa, mutta osan osallistujista he tapasivat ensimmäistä kertaa. 

Pyysimme haastateltavia kertomaan, millainen kokemus omien lapsuuden ja nuoruuden-

muistojen, omien vahvuuksien, kykyjen ja arvojen sekä ympäristöstä tehtyjen havainto-

jen kertominen muille oli. Kysyimme myös, millaiselta pari- ja pienryhmätyöskentely tun-

tui. Vastauksissa tuli esiin, miten eri tavoin haastateltavat kokivat kertomisen. Joillekin 

oli vaikeaa kertoa itsestään muille tai itsensä kehuminen tuntui vieraalta. Toisaalta mui-

den toiminta ja ohjaajien opastus helpotti kertomista. Osa puolestaan koki kertomisen 

hyvinkin helpoksi. 
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Siinä tietysti oli vähän esteitä kullekin, että yksinomaan voi kertoa itsestään, mutta 
tuota kyllä se siitä lähti. (H6) 

Ohjaajat sano sitä, että kerrotaan se mitä halutaan ett joku tietää. (H1) 

Haastateltavat kokivat, että pienryhmässä saa paremmin äänensä kuuluviin. Useimmille 

tämänkaltainen työskentelytapa oli tuttua työelämästä ja myös iän mukanaan tuomat ko-

kemukset pienryhmätyöskentelystä nousivat esiin.  

Yhtenä kysymyksenä oli, millaisena he kokivat toimintaideoiden tuottamisen pienryh-

missä. Joillekin haastateltaville tämän kuvaaminen oli hankalaa ja he kertoivat mieluum-

min itse ideoista kuin siitä, millä tavalla niitä ideoitiin ja tuotettiin kehittämiskelpoisiksi. 

Haasteltavien mielestä prosessi ei ollut ihan helppo, mielipiteitä kuunneltiin, ideoita hei-

teltiin ja karsittiin, ja lopuksi leikkimielellä ja vähän puolipakolla valittiin joku idea jatko-

työstettäväksi, että saatiin valinta aikaiseksi. Vastauksista tuli esiin, että siinä edettiin 

pienin askelin, koska resurssit ovat rajalliset ja kaikkien mielipiteet tuli huomioida.  

Koska mielipiteitä oli monia ja täytyy, lähetään, sitaateissa  poliittinen ratkaisu 
tehdä. (H3) 

Haastateltavat kokivat, että valmennuksen ohjaajien ja ryhmäläisten välinen suhde oli 

erittäin hyvä ja toimiva.  

Siis ne on aivan uskomattomia. (H1) 

Ohjaajille uskalsi puhua avoimesti, he olivat mukana kaikessa ja tukivat ryhmäläisiä. Oh-

jaajat antoivat lisävirikkeitä, mutta eivät rajoittaneet tai pakottaneet mihinkään.  

Osa haastateltavista näki, että Kaapeli-valmennuksen jälkeen toiminta ryhmän osalta on 

päättynyt tai se on muotoutumassa. Toisaalta tulevaisuus nähtiin positiivisena ja yh-

dessä tekeminen tärkeänä. Haastateltavat pohtivat myös, että tulevat valmennusryhmät 

tuovat lisävoimia toimintaan. Osa haastateltavista koki, että ryhmällä pitäisi olla vetäjä, 

joka kokoaisi ryhmän uudelleen yhteen. 

[…] että ois se vetäjä, joka kokois uudestaan. (H7) 

Ryhmän jäsenet ovat tavanneet toisiaan, mutta se on tapahtunut muussa Palvelutalon 

toiminnassa. 

Me ollaan niinku pirstouduttu eri ryhmiin. (H4) 
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Ideoinnin tuloksena syntynyt Kaveritaulu –toiminta oli kaikille haastateltaville tuttu, ja hei-

dän mielestään siihen osallistuu myös muita kuin valmennuksen käyneitä Palvelukes-

kuksen asiakkaita. Haastateltavat pohtivat vastauksissaan sitä, että Palvelukeskuksessa 

kävijät olettavat, että heidän ideoimansa toiminta, esimerkiksi kerran kuussa eri teeman 

ympärille kokoontuva Kertakerho, on tarkoitettu vain Kaapeli-valmennuksessa mukana 

olleille, vaikka se on tarkoitettu kaikille. Valmennuksessa ideoidut, ryhmäkoteihin järjes-

tettävät Musiikkihetket hakivat vielä muotoaan. Haastateltavat miettivät niille sopivaa 

ajankohtaa tulevana syksynä sekä minkälaisia teknisiä laitteita siellä tarvitaan. Tapahtu-

mista ja toiminnasta tiedottaminen koettiin yhdeksi kehittämisalueeksi. Haastateltavat 

pohtivat yhteistä WhatsApp-ryhmää, jonka avulla voisi kerralla tavoittaa useamman ih-

misen.   

He myös kokivat, että mikäli järjestetyn tapahtuman vastuuhenkilö esimerkiksi sairastuu, 

muut ottavat vastuuta eikä toimintaa tarvitse perua.  

[…] kyllä meil sitte taas semmosta yhteistä vastuun tuntoa on, että ei jätetä hoita-
matta. (H3) 

 […] yhdessä eteenpäin. (H2) 

Osa haastateltavista koki, ettei Kaapeli-valmennuksen ryhmän kanssa ole tarvetta kehit-

tää uutta toimintaa johtuen Palvelukeskuksen monipuolisesta ja riittävästä tarjonnasta. 

Haastateltavat myös pohtivat, oliko valmennuksen tarkoitus avautunut kaikille osallistu-

jille vai olisiko sitä pitänyt kirkastaa valmennuksen aikana. Osa koki, etteivät he olleet 

täysin ymmärtäneet sen ajatusta ja pitivät valmennusta liian lyhyenä. Kaapelin idea näh-

tiin kyllä hyvänä, mutta sitä pitää vielä jalostaa.  

Et yritettiin selvittää jollaki kaavoilla, mikä mä olen, mutta mitä sitten sen jälkeen, 
kuinka mä niinku soveltaisin sitä […] (H7) 

Valmennuksesta koettiin olleen hyötyä, ja siihen osallistumisen myötä haastateltavat oli-

vat tutustuneet uusiin ihmisiin. Haastateltavat olivat ymmärtäneet, että valmennuksen 

tarkoituksena on saada osallistujat suuntautumaan ulospäin. Valmennus oli myös tuonut 

heille lisää uskallusta ja rohkeutta, kun he olivat valmennuksen aikana joutuneet mene-

mään epämukavuusalueelle ja pohtimaan, millaisia he itse ovat ja avautumaan siitä 

muille. Oma asenne ja suhtautuminen muihin oli muuttunut. 

[…] mun uskallus on monta metriä eteenpäin menny. (H5) 
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  Yhteisöllisyys ryhmässä valmennuksen jälkeen 

Ryhmän ilmapiiri koettiin hyväksi ja positiiviseksi, ja kaikki kokivat olevansa tervetulleita 

ryhmään. Haastateltavien mielestä se näkyy siten, että he lähtevät mielellään liikkeelle 

ja mukaan toimintaan ja muita tavattaessa hymyillään ja halataan. Omat ajatukset ja 

mielipiteet otettiin ryhmässä hyvin vastaan, kenenkään ehdotuksia ei vähätelty, ja ryh-

män jäsenten mielestä heidän välillään oli luottamusta. 

Eikä siinä kukaan oo kuitenkaan sanonu sitten et oot sä tyhmä. (H1) 

Se se luottamus. (H5) 

Osa haastateltavista vastasi koko Palvelukeskuksen ryhmätoiminnan näkökulmasta ja 

kertoi olevansa tervetulleita joka paikkaan. 

Se hymy […] huomioi ihmisen. (H2) 

Tiedustellessamme haastateltavilta, voivatko he jakaa arjen kokemuksiaan muiden 

kanssa, saada niihin tukea ja antaa tukea muille, he vastasivat, että heillä on siihen mah-

dollisuus. Vastauksissa kuitenkin korostui, että valmennuksen jälkeistä ryhmää ei varsi-

naisesti nähty paikaksi, jossa kokemuksia jaettaisiin, vaan toiminta keskittyi ideoiden to-

teuttamiseen. Kaveritaulu nähtiin toimintamuotona, jonka kautta on mahdollista jakaa ar-

jen asioita, saada seuraa ja apua tarvittaessa. Vastaajat toivat kuitenkin esiin, että apua 

saa ja tukea voi antaa, erityisesti ryhmissä, joissa he käyvät säännöllisesti tai kun on 

syntynyt ystävyyssuhteita. Vastauksista ilmeni, että Palvelukeskuksesta saa apua kai-

kenlaisiin asioihin, kun uskaltaa kysyä. 

Haastatteluissa ilmeni, että ryhmässä on suunnitteilla uusi toimintamuoto Olen kuulolla. 

Haastateltavat olivat tunnistaneet ihmisten tarpeen puhua niin, että joku oikeasti kuunte-

lee. Toimintamuodon tarkoituksena on tarjota Palvelukeskuksessa kävijöille mahdolli-

suus purkaa omia ajatuksiaan toiselle henkilölle.  

Voi ottaa kommenttia siihen, jos on tarvetta tai muuta vastaavaa, mutta se, että se 
toinen saa puhua, kun on kuitenkin ihmisiä, jotka on yksin. (H1) 

Pyysimme haastateltavia kertomaan, miten he kuvailisivat Kaapeli-ryhmää ulkopuolisille. 

Vastaaminen koettiin vaikeaksi, sillä heille ei ollut muodostunut selkeää kuvaa siitä, mi-

ten ryhmä jatkaa toimintaansa varsinaisen valmennuksen jälkeen. 
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Ehkä se on vielä ko se on viel niin uutta. (H2) 

Hirveen vaikee sanoo […] siis se oli vaan se viis kertaa, ja ja tota mun mielest sen 
täytys niinku jatkua, et tohon pystyis vastaa. (H7) 

Haastateltavat pohtivat Kaapeli-valmennuksen aikaisia kokemuksiaan ryhmästä. Pien-

ryhmiin jakautuminen iän perusteella koettiin mielekkääksi, koska kokemuspohja, koulut 

ja harrastukset olivat samankaltaisia ja menneistä ajoista, kuten sopivasta pukeutumi-

sesta, virisi vilkas keskustelu. 

[…] purkutilanteessa kun kuunteli niin tota se, niin kun se elämä siellä takana niin 
on kovin paljon samanlaista meillä kaikilla. (H1) 

Kysyimme haastateltavilta, tapaavatko he toisiaan ryhmätoiminnan ulkopuolella. Suurin 

osa heistä tapaa toisiaan Palvelukeskuksen tiloissa ja käydessään ruokailemassa Pal-

velukeskuksen yhteydessä olevassa ravintolassa. Vastauksista kuitenkin ilmeni, että 

Kaapeli-ryhmän tarkoitus on tuottaa toimintaa, joka suuntautuu myös muille kuin Kaa-

peli-valmennuksessa olleille.   

No sen tarkotus oli tietysti se, että toi, nää kaapelilaiset suuntautuu ulospäin. (H6)  

Haastateltavat kokivat, että tuttujen tapaaminen, tervehtiminen ja saman ikäinen seura 

tekee hyvää. Palvelukeskuksessa muodostetaan uusia suhteita, kun vanha ystäväpiiri 

on jäänyt pois.  

[…] siellä menneisyydessä semmosia asioita, että mitkä joskus palaa mieleen ja 
niistä on ihan mukava jutella ja sitten ajatusmaailma on niinkun itseni ikäisellä ih-
misellä toisenlainen kun noilla nuoremmilla. […] (H1) 

Miesten osallistuminen toimintaan koettiin tärkeäksi ja heitä kaivattiin ryhmiin.  

Onko se että ne ei uskalla tulla. (H2) 

Tiedustellessamme haastateltavilta, mitä ryhmässä käyminen heille antaa, he kuvailivat, 

että se on yhteishengen luomista, keskustelua ja mielipiteiden vaihtoa. He ovat itse ha-

vainneet, miten tärkeää on nähdä, että on saatu jotain aikaiseksi. Keskustelussa tuotiin 

myös esiin erilaisten jäsenten välinen vuorovaikutus, puheliaammat saivat hiljaisemmat 

ryhmän jäsenet mukaan keskusteluun. 

Hieno havainto kato vielä, […] tälläkin iällä me saadaan aikaseks jotain semmosta, 
mikä tuo hyvää mieltä toisillekin. (H1) 
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Toisaalta vastauksista kävi ilmi, että Kaapeli-ryhmä ei osan mielestä ole enää toimin-

nassa vaan siitä on muodostunut pienempiä ryhmiä. Yksi haastateltavista totesi, ettei ole 

osaa Kaapeli-ryhmäläisistä enää nähnyt valmennuksen jälkeen.  

Vastaukset vahvistivat sitä, että oli ymmärretty toiminnan olevan ulospäin suuntautuvaa 

ja että se on avointa kaikille. 

 Osallisuus ryhmässä valmennuksen jälkeen  

Pyysimme haastateltavia kertomaan, millaisena he näkevät osallistumisensa ryhmän toi-

mintaan. Vastauksista tuli esiin, että osa haastateltavista osallistuu Kaapeli-valmennuk-

sen tuotoksena syntyneisiin tapahtumiin ja toimintaan. Kaveritaulu oli haastateltaville 

tuttu ja monet seuraavat sinne tulevia Palvelukeskuksen kävijöiden jättämiä ehdotuksia 

yhteisestä tekemisestä. Usea vastaaja koki, että ryhmän toiminta on kesätauolla tai että 

ei ole ehtinyt käydä järjestetyissä tapahtumissa. Syitä olivat kiire, aikataulut, muut vel-

voitteet sekä toimintakyky. Myös kesäaika nähtiin haastavana ajankohtana saada ihmi-

siä yhteen. Osallistumisessa nähtiin tärkeänä, että voi itse päättää, milloin ja mihin osal-

listuu. 

[…] sit jos mä en jaksa, ni sillon mä en tuu. (H2).   

Lähes kaikki vastaajat totesivat käyvänsä muussa Palvelukeskuksen tarjoamassa toi-

minnassa.  

Vapaaehtoisten tekemä työ nähtiin tärkeäksi, erityisesti ryhmäkotien puolella. Toisaalta 

vapaaehtoisena toimiminen koettiin rajoittavana ja velvoittavana, joten siihen ei haluttu 

sitoutua. Vapaaehtoisuuden nähtiin edellyttävän myös jonkinlaista osaamista, toisaalta 

taas miellettiin, että pelkästään ulkoilussa avustaminen riittäisi. 

Kaiken kaikkiaan se vapaaehtoistyö, […] se on hyvä juttu. (H5) 

Yhtenä kysymyksenä oli haastateltavien kokemus jäsenyydestä ryhmässä. Osa haasta-

teltavista kuvasi Kaapeli-valmennuksen aikaisia kokemuksia, sillä valmennuksen jälkei-

sen toiminnan kuvaaminen oli vaikeaa. Heidän mielestään valmennusryhmässä oli val-

linnut hyvä yhteishenki ja he olivat kokeneet olevansa osa ryhmää.  

Mä en ollu heti siinä siinä Kaapeli-ryhmässä, […] mutta kyllä nää on sitten vaan 
ottanut mut siihen mukaan. (H2) 
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Vastauksista tuli esiin haastateltavien kokemus Palvelukeskuksesta omana yhteisönä, 

jonne voi tulla omana itsenään.  

 […] sä voit istua ihan ihan mihin vaan tai sitte vaikka seistä päälläs, kukaan ei tuu 
sanoon. (H1) 

Pyysimme haastateltavia kertomaan, miten he voivat vaikuttaa ryhmän toiminnan sisäl-

töön. Osa haastateltavista koki, että he eivät ole itse tuoneet esiin ideoita. Osa kuvasi 

pienemmän ryhmän toiminnassa tehtyjä retkiä. Keskustelusta kävi ilmi, että osa haasta-

teltavista näki ideoinnin prosessina, jossa kaikki tuovat omia ideoitaan muiden mietittä-

viksi ja sitä kautta syntyy toteutettavia asioita. Asioita pitää pohjustaa ja ideat jalostuvat 

useamman tapaamiskerran tuloksena.  

[…] jos sinne heitetään niinku ajatus, se kypsyy, ja se saattaa olla jonkun ajan 
päästä hyvinkin toteuttamiskelponen. (H3) 

Vastauksista nousi yhdessä tekeminen ja kaikkien mielipiteiden huomioon ottaminen. 

Erilaiset ihmiset ja näkemykset yhdessä tuottavat uusia ideoita.  

Eiks se oon niin et muut, jokainen niinku ehdottaa ja yhdessä sitten päätetään. 
(H2) 

Haastateltavien näkökulmasta ne, jotka jo käyvät Palvelukeskuksessa, ovat jo muuten-

kin aktiivisia ja heillä oli paljon toimintaa arjessaan. Keskustelussa nousi esiin, että ei-

aktiiviset, kotiin jääneet ikäihmiset pitäisi saada toimintaan mukaan. Huoli koski myös 

ryhmäkodeissa asuvia, jotka eivät pysty osallistumaan toimintaan. Vapaaehtoisten toi-

minta nähtiin yhtenä keinona saada lisää ihmisiä mukaan toimintaan ja tapahtumiin.  

Istutaan vaan puiston penkillä aamusta ehtooseen tai ku ollaan omassa huo-
neessa. (H6) 

[…] ellei ole semmosta omaa halua lähtee liikkeelle […] jää sinne peräkammariin 
ja homehtuu. (H3) 

Haastattelun päätteeksi tiedustelimme haastateltavilta, millaisena he kokivat ryhmä-

haastattelun, ja he kaikki kertoivat tilanteen olleen heille mukava. 

Tää oli purku jossa tota saatiin niinkun yhdessä tuotua esille ja ja kunkin omista 
ajatuksista lisättynä toisen ja kolmannen, niin siitä tuli tää kokonaisuus. (H3)  
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9 Johtopäätökset 

 Kokemukset Kaapeli-valmennuksesta 

Kaapeli-valmennukseen lähdettiin mukaan uteliaisuudesta ja tiedonhalusta ymmärtää, 

mistä valmennuksessa on kyse. Aktiivinen henkilökunta oli merkittävässä roolissa val-

mennukseen mukaan lähtemisessä. Valmennuksessa tuli esiin ihmisten erilaisuus, sillä 

toisille itsestä ja omista kokemuksista avautuminen oli helppoa, kun toiset taas kokivat 

sen haasteelliseksi. Ohjaajien opastus, heidän luomansa turvallinen ilmapiiri sekä toi-

minta valmennuksen aikana tukivat osallistujia ja kannustivat heitä eteenpäin. Ohjaajien 

rooli koettiin merkittäväksi ja tärkeäksi. Pienryhmätyöskentely koettiin mielekkääksi ta-

vaksi työstää annettuja teemoja, ja ryhmätyöskentelyn aikana ryhmän jäsenet tukivat 

toinen toisiaan. Erilaisten mielipiteiden huomioiminen koettiin tärkeäksi, ja se tuli ilmi ide-

oiden tuottamisessa ja kehittämisessä toimintakelpoisiksi.  

Valmennuksesta koettiin olleen hyötyä ja uuden toiminnan luominen toi onnistumisen 

tunteita. Oman epämukavuusalueen ulkopuolelle meneminen ja omasta itsestä oppimi-

nen oli arvokasta ja muutti omaa suhtautumista toisiin. Joillekin valmennus toi lisää roh-

keutta ja kynnys kohdata uusia ihmisiä madaltui.  

Haastatellut olivat ymmärtäneet, että tarkoituksena oli suuntautua ulospäin, mutta val-

mennuksen tarkoitus ei täysin avautunut kaikille osallistujille. Valmennuksen kesto tuntui 

lyhyeltä, ja kun valmennus päättyi, jäi epäselväksi, miten valmennuksessa tehtyjä ja opit-

tuja asioita voisi hyödyntää jatkossa. Valmennuksen jälkeisen toiminnan osalta toiset 

kokivat, että pitäisi olla ohjaaja, joka vie toimintaa eteenpäin.  

 Yhteisöllisyys ja osallisuus Kaapeli-valmennuksen jälkeen 

Tarkoituksenamme oli tutkia Kaapeli-valmennuksen jälkeistä ryhmän yhteisöllisyyttä ja 

osallisuutta, mutta osoittautui, että haastateltujen oli ajoittain vaikea vastata valmennuk-

sen jälkeiseen toimintaan liittyviin kysymyksiin. Osan mielestä toimintaa ei enää ollut 

Kaapeli-valmennuksen jälkeen tai se on vasta muotoutumassa. Haastatellut kokivat 

koko Palvelukeskuksen omaksi yhteisökseen, ja vastaukset paikoitellen kuvasivatkin 

enemmän sitä, miten valitsemamme teemat toteutuivat itse valmennuksen aikana tai to-

teutuvat Palvelukeskuksen toiminnassa. 
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Kaapeli-valmennukseen osallistuneiden ikäihmisten välille syntyi luottamusta valmen-

nuksen aikana, sillä osallistujien omaan elämään liittyvien kokemusten, vahvuuksien ja 

arvojen jakaminen lähensi heitä toisiinsa. Luottamus muodostuu ihmisten välisissä hen-

kilökohtaisissa ja välittömissä tilanteissa (Ilmonen 2002: 141). Luottamusta lisäsivät 

avoin ja toimiva suhde ohjaajiin ja hyväksyvä ilmapiiri, joka rohkaisi osallistujia esittä-

mään mielipiteitä. Putnamin mukaan yksilöiden välinen aktiivinen vuorovaikutus ja sosi-

aaliset verkostot synnyttävät luottamusta ja vastavuoroisuuden normeja (Ruuskanen 

2002: 14-16).  

 

Luottamus tuli esiin myös valmennuksen jälkeisessä toiminnassa. Vaikka valmennuksen 

käyneiden ikäihmisten joukko onkin hajaantunut, niin pienempi ryhmä aktiivisia ihmisiä 

kokoontuu edelleen, osallistuu valmennuksessa ideoituun toimintaan ja tukeutuu toi-

siinsa kehittäessään uusia toimintamuotoja. Heillä on luottamusta toisiinsa ja toisten ky-

kyyn hoitaa heille kuuluvia tehtäviä, mikä saa asiat sujumaan (Ilmonen 2002: 142). Kaikki 

haastatellut tapaavat toisiaan mielellään Palvelukeskuksessa, sillä se koettiin paikaksi, 

josta saa tarvittaessa apua. Siellä kaikkia arvostetaan ja jokainen hyväksytään sellai-

sena kuin hän on sekä Palvelukeskuksen kävijöiden että henkilökunnan taholta. Ilmapiiri 

on positiivinen, kaikki ovat tervetulleita, eikä kuppikuntia ole syntynyt. Sillä, miten yhteisö 

suhtautuu yksilöön ja arvostaa häntä, on merkitystä osallisuuden kokemukseen (Sär-

kelä-Kukko 2014: 42). Vaikka osa haastatelluista ei kokenut olevansa mukana valmen-

nuksen jälkeisessä toiminnassa, he kuitenkin tutustuivat valmennuksessa uusiin ihmi-

siin, mikä helpottaa toisten kohtaamista Palvelukeskuksen toiminnassa. Nämä palvelu-

keskukseen ja siellä toimiviin ihmisiin liittyvät piirteet lisäävät osapuolten luottamusta toi-

siinsa (Ilmonen 2002: 140).  

Luottamuksen voi myös nähdä yleistyneen, sillä luottamus ohjaajiin ja Palvelukeskuk-

seen antoi haastatelluille rohkeutta luottaa myös muihin osallistujiin ja siihen, että he 

toimivat vastavuoroisesti. Yleistynyt luottamus saa osapuolet auttamaan toisiaan ja te-

kemään toisilleen vastapalveluksia (Ilmonen 2002: 155), ja vastavuoroisuuden normeja 

noudattavan yhteisön on helpompi ratkaista asioita yhdessä (Kaunismaa 2002: 125). 

Putnamin (1993; 2000) näkee erityisesti luottamuksen edistävän ihmisten vastavuoroi-

suutta (Ilmonen 2002: 136), joka tuli esiin valmennuksen aikaisessa ja sen jälkeisessä 

pienen aktiivisen joukon yhteisessä tekemisessä ja vastuuntunnossa hoitaa sovitut asiat. 

Heidän mielestään kaikkien ajatukset ja mielipiteet otetaan arvostavasti vastaan, ja Vä-

limäen (2001) mukaan vastavuoroisuudessa on tärkeää osapuolten kokemus siitä, että 
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oma minä tulee toisen tunnistamaksi, arvostamaksi ja ymmärtämäksi vuorovaikutuk-

sessa (Hyyppä 2002: 158). Vastavuoroisuus ilmenee myös Kaveritaulu ja Olen kuulolla 

toimintamuodoissa, joita haastatellut ovat kehittäneet kaikkien Palvelukeskuksen asiak-

kaiden hyödyksi ja iloksi. Niiden kautta jokainen voi saada tukea ja apua sekä tarjota sitä 

toisille. 

 

Iän mukaan jaetuissa pienryhmissä tapahtunut sukupolvityöskentely toi esiin valmennuk-

seen osallistuneiden kokemuksia yhtenevästä menneisyydestä, mikä vahvisti heidän yh-

teenkuuluvuuden tunnettaan. Hyypän (2002) näkemys siitä, että yhteishenki perustuu 

yhteiseen historiaan eli yhteiseen kulttuuritaustaan ja tietoisuuteen yhteisistä kokemuk-

sista tukee johtopäätöstämme (Hyyppä 2002: 27). 

 

Vaikka mielipiteitä oli monenlaisia, oli jokaisella kuitenkin jonkinlaista tahtoa saavuttaa 

valmennuksessa annettu tavoite eli työstää joku idea toimintakelpoiseksi. Tästä johtuen 

he työskentelivät yhteisen päämäärän saavuttamiseksi, mikä myönteisen ilmapiirin li-

säksi loi ryhmään myös me-henkeä. Tuomelan (1983) käsitys me-hengen syntymisestä 

toimijoiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa ja luottamuksessa siihen, että kaikki toi-

mivat tavoitteen mukaan vahvistaa huomiotamme (Hyyppä 2002: 27) Me-henki tulee 

esiin myös valmennuksen jälkeisessä toiminnassa, sillä osa haastatelluista toimii yhä 

aktiivisesti yhdessä ja kokee olevansa kaapelilaisia. Heillä on vahva tunne siitä, että he 

menevät yhdessä eteenpäin. Toisten ihmisten läheisyydessä ja sosiaalisissa tilanteissa 

koetut myönteiset tunteet sitovat ihmisiä yhteen ja vahvistavat yhteenkuuluvuutta 

(Hyyppä 2002: 125). 

 

Sosiaalisten suhteiden osalta vastaukset kuvastivat pitkälti Palvelukeskuksen toimintaa, 

eivät niinkään valmennuksen jälkeistä ryhmän toimintaa. Palvelukeskuksessa on mah-

dollisuus luoda ystävyyssuhteita ja tavata saman ikäistä seuraa, mikä koettiin tärkeäksi, 

sillä keskustelu menneistä asioista oman ikäisten kanssa on erilaista kuin nuoremman 

sukupolven kanssa.  

Kaapeli–valmennus edesauttaa uusiin ihmisiin tutustumista, ja myös sen kautta oli muo-

dostunut ystävyyssuhteita. Sosiaalisten suhteiden luominen muidenkin kuin vain Kaa-

peli-valmennuksen käyneiden kanssa nähtiin tärkeänä, sillä haastateltujen mielestä Kaa-

peli-ryhmän tarkoituksena on tuottaa toimintaa, joka suuntautuu kaikille palvelukeskuk-

sessa kävijöille, ja jota voidaan toteuttaa myös Palvelukeskuksen ulkopuolella. Miehiä 

toivottiin enemmän mukaan toimintaan.   
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Toimintaan osallistumisen syiksi kerrottiin muiden ihmisten tapaaminen, kotoa lähtemi-

nen ja sen positiivinen vaikutus hyvinvointiin. Sosiaalinen aktiivisuus edesauttaa mielen-

terveyden säilyttämistä, ja sosiaalinen osallistuminen ja kulttuurin harrastaminen tukevat 

henkistä ja kognitiivista kyvykkyyttä (Hyyppä 2013: 105). Osallistumisen ei välttämättä 

tarvitse olla aktiivista vaikuttamista, vaan oleellisempaa on, että on halu ja tarve tulla 

mukaan toimintaan, tavata ihmisiä ja tehdä asioita yhdessä. Jo aktivoituminen yhteiseen 

toimintaan on sinällään tärkeää, ja parhaimmillaan se vahvistaa yhteisöön kuulumisen 

tunnetta ja tukee sosiaalista osallisuutta. (Nivala & Ryynänen 2013: 32–33.)  

Merkittävänä asiana koettiin se, että voi itse vapaasti päättää, milloin ja millä tavalla osal-

listuu Palvelukeskuksen toimintaan. Yhteisöllisyyden voima on osallistujien omasta ha-

lusta tapahtuvassa keskinäisessä yhteydenpidossa (Hyyppä 2002: 113). Omaehtoisuus 

on oleellinen osa osallisuutta, ja se näkyi haastateltujen vastauksissa liittyen vapaaeh-

toistoimintaan, joka nähtiin tärkeänä, mutta johon toisaalta nähtiin liittyvän velvoitteita ja 

vastuuta, jotka edellyttävät sitoutumista. Omaehtoisuus ja oman elämän rytmittäminen 

itselle sopivaksi on järkevää, kun taas liiallinen kiire ja osallistuminen vahingollista ter-

veydelle ja hyvinvoinnille. (Haarni 2010: 165–166). Yhteisöllisyys perustuu Putnamin 

mukaan heikkoihin sosiaalisiin siteisiin, jotka mahdollistavat myönteisen kanssa käymi-

sen ja lisäävät yksilön liikkumavaraa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta (Hyyppä 2002: 28, 

51). 

 

Vaikka kaikki eivät olleet osallistuneet Kaapelissa syntyneeseen toimintaan, nähtiin Pal-

velukeskuksen muu toiminta ja tapahtumat mielekkäinä ja niihin haluttiin osallistua. Ker-

takerho- ja Kaveritaulutoiminta olivat kaikille tuttuja, ja niiden tapahtumia seurattiin sään-

nöllisesti. Aktiivinen osallistuminen toiminnan suunnitteluun ei ole ainoa tapa osallistua, 

vaan myös passiivinen osallistuminen tukee hyvinvointia (Ylä-Outinen 2012: 137–139). 

Elämäntilanne voi vaikuttaa siihen, mihin ja millä tavalla halutaan osallistua. Esiin tulleet 

kiire ja muut velvoitteet omassa elämässä rajoittavat osallistumista. Toimintakyvyn ra-

joitteet voivat olla joko fyysisiä tai kognitiivisia ja saattavat vaikeuttaa toimintaan osallis-

tumista.  

Vuorovaikutuksen osalta vastaukset kuvastivat Kaapeli–valmennuksen aikaista ja sen 

jälkeistä pienen aktiivisen ryhmän toimintaa. Haastatellut kokivat mukana olemisen ole-

van keskustelua, mielipiteiden vaihtoa ja yhteishengen luomista. Yhteisössä erilaisten 

ihmisten vuorovaikutuksessa on olennaista toisen vastavuoroinen ja dialoginen kohtaa-

minen (Ryynänen 2016: 135). Ryhmätyöskentelyn aikana vuorovaikutus eteni toinen 

toistaan tukien, sillä puheliaammat olivat saaneet hiljaisemmat mukaan keskusteluun. 
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Luottamuksen ohella avoin kommunikaatio on keskeinen sosiaalisen pääoma meka-

nismi (Möttönen 2002: 123). Merkittävänä pidettiin sitä, että oli yhdessä saatu luotua 

jotain uutta, jota hyödyttää kaikkia Palvelukeskuksessa.  

Haastateltujen vastauksista kuvastui tekeminen ja toiminnan kehittäminen yhdessä, ja 

esiin tuli myös se, että ryhmän jäsenten erilaisuus koettiin vahvuudeksi. Yhdistämällä 

ihmisten tiedot ja taidot pystytään yhdessä luomaan uutta. Kaapeli-valmennus edistää 

osallisuutta paikallisesti luomalla valmennettaville mahdollisuuksia merkityksellisen toi-

minnan luomiseen, kokemiseen ja vastavuoroiseen sosiaaliseen kanssakäymiseen. 

Tätä tukee osallisuuden teoria, jonka mukaan osallisuus ilmenee sellaisessa toimin-

nassa, joissa yksilö voi vaikuttaa ulkopuoliseen ympäristöönsä esimerkiksi ryhmissä 

(Isola ym. 2017: 5). Palvelukeskuksen toiminta on avointa kaikille tamperelaisille ikäih-

misille, ja Kaapeli-valmennuksen tuotoksena syntyneet toimintamuodot ovat kaikkien 

hyödynnettävissä. Palvelukeskuksen käyttöönottama uusi valmennusmalli tukee sosiaa-

lipedagogista ajattelua osallisuuden edistämisessä. Osallisuuden edellytysten luominen 

vaatii muutosta sekä yksilössä että rakenteissa, joissa yhteisö toimii (Nivala & Ryynänen 

2013: 31–31).  

Haastatteluissa nousi moneen kertaan esiin huoli kotona ja ryhmäkodeissa asuvista yk-

sinäisistä ikäihmisistä, jotka eivät pysty osallistumaan Palvelukeskuksen toimintaan. So-

siaalisten suhteiden ja elämän merkityksellisyyden välillä on vahva sidos (Lambert ym. 

2013: 1425). Ihmissuhteiden jäädessä vähälle, elämän merkityksellisyyden kokemus 

heikentyy ja kynnys hakeutua toiminnan pariin saattaa vaikeutua. Ryhmäkoteihin kaivat-

tiin lisää vapaaehtoisia, jotka voisivat auttaa asukkaita ulkoilussa ja Palvelukeskuksen 

toimintaan osallistumisessa. Toimintakyvyn heikkeneminen ja elämänmuutokset, kuten 

leskeys, sairaudet tai muutto toiselle paikkakunnalle altistavat yksinäisyydelle (Jansson 

2012: 12).  

Havaitsimme johtopäätöksissämme yhteneväisyyttä Jaakkolan (2015) väitöskirjassaan 

esittämiin johtopäätöksiin. Haastatellut toivat esiin kokemuksensa hyväksytyksi ja arvos-

tetuksi tulemisesta, ja haastatteluista välittyi tunne joukkoon kuulumisesta ja kuulluksi 

tulemisesta, joka aktivoi heitä antamaan vastavuoroista tukea myös muille. Säännöllinen 

Palvelukeskuksessa käyminen ja samalla tavalla ajattelevien ihmisten tapaaminen loi 

yhteisöllisyyden tunnetta. (Jaakkola 2015: 5–6.) Thiztin (2013) tutkimuksen tulokset osal-

lisuuden rakentumisesta tukevat johtopäätöksiämme siitä, että osallisuutta syntyy omista 

tarpeista, yhteisöllisessä kanssakäymisessä ja suhteessa itselle merkittäviin asioihin 

(Thizt 2013: 91). 
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Olemme johtopäätöksissä tuoneet esiin, miten sosiaalisen pääoman ulottuvuudet toteu-

tuivat Kaapeli-valmennuksessa, sen jälkeisessä toiminnassa sekä Palvelukeskuksessa 

yleisesti. Koska Hyypän (2002) mukaan yhteisöllisyys on sosiaalista pääomaa (Hyyppä 

2002: 48), näemme, että valmennuksen myötä osallistujien välille on syntynyt yhteisölli-

syyttä. Yhteisöllisyys on myös vahvistanut osallisuutta, sillä yksilöt ovat kokeneet ol-

leensa osa yhteisön toimintaa, heidät on huomioitu ja nähty arvokkaina ja ainutlaatuisina, 

ja heillä on ollut mahdollisuus jakaa kokemuksia ja vaikuttaa yhteisön asioihin. Näiden 

kokemusten kautta on syntynyt tunne yhteisöön kuulumisesta, joka saa ihmiset liikkeelle 

ja osallistumaan. (Nivala & Ryynänen 2013: 20, 26–28.) 
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10 Pohdinta 

Aloittaessamme opinnäytetyöprosessin keväällä 2019 meillä oli eri toimeksiantaja. Opin-

näytetyön tekeminen kuitenkin pitkittyi ja muodostui haastavaksi, sillä keväälle sopi-

mamme haastattelut eivät toteutuneet. Päädyimme tekemään opinnäytetyömme toiselle 

toimeksiantajalle, jolloin kohderyhmämme vaihtui, ja myös jo kirjoittamamme teoreetti-

nen viitekehys piti tehdä uudelleen.  

Kaapeli-valmennus ei ollut meille kummallekaan entuudestaan tuttu, joten kun saimme 

toimeksiannon haastatella valmennuksen käynyttä ryhmää, meillä oli jonkinlaisena ole-

tuksena, että ryhmä jatkaa kokoontumisia valmennuksen jälkeenkin. Haastattelujen ai-

kana meille välittyi tunne siitä, että osa haastateltavista koki, etteivät he ehkä vastaa 

ennakko-odotustemme mukaisesti. Tämä saattoi johtua siitä, että olimme muotoilleet 

osan kysymyksistämme olettaen ryhmän edelleen kokoontuvan. Toisaalta, koska Kaa-

peli-valmennus toimintamuotona oli meille uusi emmekä tunteneet Palvelukeskuksen toi-

mintaa, emme odottaneet heiltä mitään tietynlaisia vastauksia, vaan esitimme kysymyk-

siä avoimin mielin. Mikäli toiminta olisi ollut meille entuudestaan tuttua, olisi se saattanut 

luoda meille ennakko-odotuksia tietynlaisista vastauksista.  

Kokemattomuutemme haastattelijoina tuli esiin litteroinnin yhteydessä. Huomasimme, 

että kysymysten esittäminen olisi paikoitellen voinut olla selkeämpää ja tarkentavia ky-

symyksiä olisi voinut olla enemmän. Litteroinnin haasteeksi osoittautuivat tilanteet, joissa 

kaksi tai useampi henkilö puhui yhtä aikaa, jolloin meidän oli vaikea saada selvää, mitä 

sanottiin. Lisäksi ryhmähaastattelutilanteessa syntyy helposti jonkinlaista taustahälyä, 

joka ajoittain vaikeutti vastaajien kommenttien kuulemista nauhoituksesta. Nämä seikat 

eivät kuitenkaan vaikuttaneet haastatteluiden sisällön ja kokonaisuuden välittymiseen.  

Laadullisessa tutkimuksessa tutkija joutuu pohtimaan tekemiään valintoja ja ottamaan 

kantaa analyysin kattavuuteen sekä työn luotettavuuteen (Eskola & Suoranta 2008: 

208). Tässä tutkielmassa tekemämme analyysin tuloksia ja muodostamiamme johtopää-

töksiä voi hyödyntää Palvelukeskuksen tulevien valmennusten suunnittelussa ja toteu-

tuksessa, mutta niitä ei voi yleistää muiden palvelukeskusten toimintaan. Laadullisessa 

tutkimuksessa ei ole tarkkoja mittareita luotettavuuden arviointiin toisin kuin kvantitatiivi-

sessa tutkimuksessa, joten laadullisessa tutkimuksessa luotettavuuden arvioinnissa kes-

kiössä ovat työn tekijät ja näin ollen luotettavuuden arviointi koskee koko tutkimuspro-
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sessia (Eskola & Suoranta 2008: 210). Olemme koko tutkimusprosessimme ajan tarkas-

telleet kaikessa tekemisessämme työmme eettisyyttä ja luotettavuutta, myös valites-

samme menetelmät aineiston keräämiseen, analysointiin ja raportointiin.  

Alun haasteista huolimatta opinnäytetyön tekeminen on ollut antoisa ja mielenkiintoinen 

prosessi. Sen aikana oma oppimisemme teorian ja käytännön välisen vuoropuhelun 

merkityksestä on kasvanut. Teoria ja käytäntö eivät ole toisistaan irrallisia, vaan teoria 

kulkee mukana koko ajan ohjaten kaikkea tekemistä. Työskentely on kehittänyt pitkäjän-

teisyyttämme ja suunnitelmallisuuttamme. Kirjallisuuden lukeminen ja tiedon tuottaminen 

on lisännyt ymmärrystämme siitä, miten asiat linkittyvät toisiinsa muodostaen kokonai-

suuden. 

Kaapeli-valmennuksessa olisi mielestämme hyvä kiinnittää huomiota miesten nostamiin 

aiheisiin. Ohjaajien tuki ja rohkaisu ovat tärkeässä roolissa, jotta ideointi suuntautuisi 

myös sellaisiin aktiviteetteihin, jotka houkuttelisivat miehiä osallistumaan toimintaan. 

Haastatelluilta noussut huoli ryhmäkodeissa ja kotona asuvien ikäihmisten osallistumis-

mahdollisuuksista voitaisiin myös tuoda esiin Kaapeli-valmennuksessa tai sen jälkei-

sessä toiminnassa. Olemassa olevat toimintamuodot voivat lieventää yksinäisyyttä, 

mutta keinoja yksinäisten saamiseksi mukaan toimintaan olisi hyvä pohtia.   

 

Jatkokehittämisehdotuksena esitämme Kaapeli–valmennuksen idean ja tarkoituksen 

voimakkaampaa esiin tuomista valmennuksen aikana, sillä osa haastatelluista koki, että 

valmennuksen kesto oli liian lyhyt ja valmennuksen tavoite jäi epäselväksi. Myös val-

mennuksen jälkeiseen toimintaan kaivattiin lisää ohjausta.  

Opinnäytetyössämme olemme tarkastelleet ensimmäisen Kaapeli-valmennusryhmän 

toimintaa ja näin ollen haastateltavien määrä on vielä pieni. Kun Kaapeli-valmennuk-

sesta on tullut vakiintunut osa Palvelukeskuksen toimintaan, näkisimme hyödyllisenä jat-

kotutkimuksen, joka tarkastelee miten nykyisen ja tulevien ”kaapelilaisten” toiminta vai-

kuttaa Palvelukeskuksen toiminnan sisältöön ja toiminnan tavoitteisiin, ja mitä se antaa 

asiakkaille.  

Palvelukeskus ja Kaapeli-valmennus toimintamuotona tukevat mielestämme hyvin aktii-

vista kansalaisyhteiskuntaa, sillä ne mahdollistavat kolmannen iän eli terveen, toiminta-

kykyisen ja autonomisen elinajan hyödyntämisen. Kaapeli-valmennus on toimintamuo-

tona erinomainen, sillä se tarjoaa ikäihmisille mahdollisuuden toimijuuteen ja oman luo-
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vuuden käyttöön, sekä valmiuksia suunnitella ja toteuttaa omista tarpeista lähtevää toi-

mintaa. Ikäihmiset eivät ole yksi homogeeninen ryhmä, vaan heillä on monenlaista osaa-

mista, jonka he pystyvät antamaan yhteiseen käyttöön. Tämä on kansalaistoiminnan 

ydintä eli kansalaisten yhteiseksi hyväksi tapahtuvaa aktiivista toimintaa (Harju 2003: 

10). Näemme myös mielekkäänä toimintamuodon käyttöönoton laajentamisen ja viemi-

sen muihinkin ikäihmisten palvelukeskuksiin, jotka ovat osa Tampereen kaupunkilähetys 

ry:n toimintaa.  
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Teemahaastattelurunko ja kysymysteemat  

Taustatiedot haasteltavista   

 

• Oletteko vielä työelämässä vai eläkkeellä?  

• Kuinka kauan olette käyneet Koskikotikeskuksen Palvelukeskuksessa 

• Kuinka usein käytte Palvelukeskuksessa?  

• Miksi osallistutte Palvelukeskuksen toimintaan? 

 
Kokemukset Kaapeli-yhteisövalmennuksesta  

 
• Miten saitte tiedon valmennuksesta ja tulitte mukaan toimintaan? 

• Miten tutustuitte muihin vai tunsitteko toisenne jo entuudestaan?  

• Kaapeli-valmennuksen eri kerroilla tehtävänne oli jakaa omia lapsuuden ja nuoruu-

den muistoja, omia vahvuuksia, kykyjä ja arvoja sekä ympäristöstä tehtyjä havaintoja 

muille. Millainen kokemus niiden jakaminen oli?  

• Millaiselta pari- ja pienryhmätyöskentely tuntui?  

• Viimeisellä tapaamiskerralla tehtävänänne oli tuottaa ideoita, valita niistä parhaat ja 

muokata ne toteutuskelpoisiksi. Millaisena koitte uusien toimintaideoiden tuottami-

sen ryhmässä? 

• Miten kuvailisitte ohjaajien ja ryhmän välistä suhdetta?  

 

Kaapeli-valmennuksen jälkeinen ryhmän itsenäinen toiminta 

 

Yhteisöllisyys ryhmässä:  

 

Luottamus/vastavuoroisuus: 

• Miten kuvailisitte ryhmän ilmapiiriä?  

• Tunnetteko itsenne tervetulleiksi, miten se näkyy?  

• Voitteko jakaa ryhmässä kokemuksiasi, esimerkiksi omaan arkeen liittyviä asioita? 

• Koetteko saavanne tukea muilta ryhmän jäseniltä? Millaista tukea? 

• Millä tavoin itse tuette muita ryhmäläisiä? 

 

Me-henki:  

• Millä sanoin kuvailisitte ryhmää ulkopuolisille? 
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Sosiaaliset suhteet:  

• Tapaatteko toisianne myös tämän ryhmätoiminnan ulkopuolella? Missä? 

 

Vuorovaikutus:  

• Mitä ryhmässä käyminen antaa teille?   

 

Osallisuus ryhmässä:  

 

Osallistuminen:  

• Miten osallistutte ryhmän toimintaan?  

• Jaatteko vastuita toiminnan toteuttamisessa? 

• Osallistutteko Palvelukeskuksen ohjattuihin ryhmiin? 

 

Johonkin kuuluminen: 

• Miten kuvailisitte jäsenyyttänne ryhmässä? Koetteko itsenne tärkeiksi ja merkityksel-

lisiksi ryhmän jäseniksi?  Miten se näkyy muiden ryhmäläisten toiminnassa/tekemi-

sessä? 

• Mikä merkitys mielipiteillänne ja ajatuksillanne on muille ryhmän jäsenille? Miten se 

ilmenee muiden ryhmäläisten toiminnassa/tekemisessä? 

 

Vaikutusmahdollisuudet:  

• Miten voitte vaikuttaa ryhmän toiminnan sisältöön? Voitteko antaa esimerkkejä? 

 

Ryhmän itsenäinen toiminta valmennuksen jälkeen  

 

• Minkälaista toimintaa ryhmällä on tällä hetkellä?  

• Miten suunniteltu toiminta toteutuu?  

• Millaisena näette ryhmän tulevaisuuden? Millaisia uudenlaisia toimintaideoita kehi-

tätte? Miten koette mahdollisen yhteistyön uusien Kaapeli-valmennusryhmien 

kanssa? 

 

Lopuksi: 

• Onko vielä jotain, mitä haluaisitte tuoda esille? 

• Miten koitte tämän ryhmähaastattelun?  

 


