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1 JOHDANTO 

Omaishoitajat ja heidän merkityksensä kunnan palvelujärjestelmässä on 

tullut yhä tärkeämmäksi meille ja arvostus heitä kohtaan on kasvanut. 

Omaishoidon merkitys tulee kasvamaan, koska laitoshoidon paikkoja vä-

hennetään koko ajan. Omaishoitajat tekevät ympärivuorokautisesti sitovaa 

ja vaativaa omaishoitotyötä. Siihen sisältyy niin myönteisiä kuin kielteisiäkin 

tunteita. Omaishoitajan tehtävät koostuvat toisen ihmisen arjesta ja hyvin-

voinnista huolehtimisesta. Omaishoitaja huolehtii usein yksin läheisensä 

ruokailusta, peseytymisestä, pukeutumisesta, lääkehoidosta ja moni myös 

sairaanhoidollisista toimenpiteistä. Omaishoitosuhde on tiivis ja läheinen ih-

missuhde, joka usein kestää vuosia, jopa vuosikymmeniä. Omaishoitajien 

ylikuormittuminen on uhkakuvana omaishoidossa ja heikkouksina omais-

hoidossa voidaan pitää, että omaishoitajien osaamisesta, jaksamisesta ja 

sosiaalisista verkostoista ei huolehdita tarpeeksi (Suomi 2016, 2). 

 

Omaishoitajuuden päättyminen tuo myös ristiriitaisia tunteita omaishoita-

jalle. Omaishoitotilanteen päättymisen jälkeen on vaarana, että omaishoita-

jana toiminut jää yksin kotiin ilman sosiaalista verkostoa, tukea ja aktiviteet-

teja, koska näitä ei välttämättä ole ollut mahdollista ylläpitää omaishoitoti-

lanteen aikana. Entisille omaishoitajille olisi tärkeää mahdollistaa osalli-

suus, yhteisöllisyys ja sosiaalisuus vertaisten kanssa yksinäisyyden vähen-

tämiseksi. Tämä sai meidät järjestämään entisille omaishoitajille virkistys-

päivää, jonka pohjalta olisi mahdollisuus myös kehittää jatkuvaa ja säännöl-

listä toimintaa entisten omaishoitajien aktiivisuuden lisäämiseksi.  

 

Kokonaisvaltainen toimintakyky, hyvinvointi ja elämänlaatu käsitteinä ovat 

moniulotteisia. Ne sisältävät ainakin fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen 

ulottuvuuden ja ovat kytköksissä toisiinsa monin tavoin. Myös ympäristön 

tarjoamat mahdollisuudet ja vaatimukset sekä yksilön terveys ja muut hen-

kilökohtaiset ominaisuudet vaikuttavat toimintakykyyn. (Suomi 2016, 2.) 

Osallistuminen ja sosiaalisuuden vahvistaminen edellyttävät toimintakykyä, 

joka koostuu fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta ja kognitiivisesta osa-
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alueesta. Vertaistoiminta on merkittävää omaishoitajan jaksamisen kan-

nalta niin omaishoitajuuden aikana kuin sen päätyttyäkin. Keskeistä on vas-

tavuoroinen kokemustenvaihto samanlaisessa elämäntilanteessa olevien 

kanssa. 

 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä on tärkeää, että käytännön toteutus ja 

sen raportointi tutkimusviestinnän keinoin yhdistyvät. Olennaista on myös 

löytää toiminnalliselle opinnäytetyölle toimeksiantaja, koska opinnäytetyön 

ja prosessin avulla voi luoda suhteita ja päästä kehittämään työelämän tai-

toja ja omaa innovatiivisuutta. (Airaksinen & Vilkka 2003, 9, 16.) Toimeksi-

antajamme oli Etelä-Karjalan Omaishoitajat ry., jolta saimme idean virkis-

tyspäivän järjestämiseen entisille omaishoitajille. Hyvän opinnäytetyön aihe 

nousee koulutusohjelman opinnoista ja aiheen avulla voimme mahdollisesti 

luoda yhteyksiä työelämään, ylläpitää suhteita aiempiin harjoittelupaik-

koihimme ja syventää tietojamme ja taitojamme oman alamme kiinnosta-

vista aiheista. (Airaksinen & Vilkka, 2004, 16.) Omaishoitajien parissa teh-

tävä työ on yksi keskeinen osa-alue geronomin työnkuvaa, ja siksi hyö-

dymme ammatillisesti juuri tästä aiheesta tekemästämme opinnäytetyöstä. 

Työn kautta pystymme näyttämään osaamistamme tulevan ammattimme 

yhdellä osa-alueella.   

 

Opinnäytetyömme pitkän aikavälin tavoitteena oli virkistyspäivään osallistu-

jien fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitäminen. Lyhyen 

aikavälin tavoitteenamme oli antaa entisille omaishoitajille mahdollisuus vir-

kistäytymiseen vertaistensa seurassa, korostaa yhdessä toimimista, osalli-

suutta ja me -henkeä sekä saada uusia jäseniä entisten omaishoitajien ryh-

mään, että kukaan entinen omaishoitaja ei jäisi yksin ja tutustuisi rohkeasti 

samassa elämäntilanteessa oleviin ihmisiin. 

 

2 OMAISHOITAJUUS 

Omaishoitajana toimiva henkilö pitää huolta kotioloissa perheenjäsenes-

tään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai 
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muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimi-

sesti. Laki omaishoidon tuesta (2005/937) määrittelee omaishoitajan henki-

löksi, joka on tehnyt toimeksiantosopimuksen omaishoidon järjestämisestä 

kunnan kanssa. (Laki omaishoidon tuesta 2.12.2005/937.) Vuonna 2012 

omaishoidon tuen kyselyyn vastanneissa kunnissa ja kuntayhtymissä 

omaishoitajista 54,5 prosenttia oli ollut yli 64-vuotiaita, kun vuonna 2006 

enemmistö eli 53 % oli ollut alle 65-vuotiaita. (Linnosmaa, ym. 2014, 17.) 

Omaishoidettavia henkilöitä Suomessa oli ollut vuonna 2012 yhteensä noin 

40 500. Yli 64-vuotiaita omaishoidettavia oli tuolloin ollut yli 64 % eli vajaa 

17 000 henkilöä. (Linnosmaa, ym. 2014, 13.)  

 

Pääasialliset hoidon tarpeet omaishoidossa ovat johtuneet fyysisen toimin-

takyvyn heikkenemisestä, muistisairaudesta tai pitkäaikaisesta fyysisestä 

sairaudesta tai vammasta (Linnosmaa, ym. 2014, 15). Tarvittaessa omais-

hoitajalle järjestetään valmennusta ja koulutusta hoitotehtävää varten, hy-

vinvointi- ja terveystarkastuksia sekä hänen hyvinvointiaan ja hoitotehtä-

väänsä tukevia sosiaali- ja terveyspalveluja. Näitä voivat olla muun muassa 

kodinhoitoapu ja siihen liittyvät tukipalvelut (esimerkiksi ateria-, kylvetys- ja 

kuljetuspalvelu), apuvälineet, asunnon muutostyöt, päivä- ja lyhytaikais-

hoito tai muut terveydenhuollon palvelut. Omaishoitaja tai kunta voi purkaa 

omaishoitosopimuksen, jos hoidettavan tai hoitajan terveydentila muuttuu, 

jos hoito ei enää vastaa hoidettavan etua tai vaarantaa hoidettavan tai 

omaishoitajan terveyden tai turvallisuuden. (Salanko-Vuorela 2016.) 

 

2.1 Omaishoitajan jaksaminen 

Omaishoitajan vastuu arjesta, huoli hoidettavasta ja erilaiset vaatimukset 

kuormittavat ja väsyttävät. Usein omaishoitajuus koetaan kutsumukseksi, 

joka voi saada unohtamaan oman jaksamisen. Omaishoitaja sivuuttaa hel-

posti omat tarpeensa joutuessaan venymään äärimmilleen, yrittäessään lii-

kaa ja valvoessaan murheidensa kanssa unohtaen samalla itsensä ja 

oman jaksamisensa. Väsyneenä positiiviset ajatukset haalistuvat, tulevai-

suus tuntuu ylitsepääsemättömältä ja hoitaminen velvollisuudelta ja näin ol-

len hoitamiseen tarvittavat voimavarat hiipuvat vähitellen. Omaishoitajuus 
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voi sisältää rakkautta, kiitollisuutta ja hellyyttä mutta hoidettavan sairauden 

myötä myös sääliä, katkeruutta, voimattomuutta, turvattomuutta, vihamieli-

syyttä ja tuomitsemista, mikä vaikuttaa omaishoitajan jaksamiseen. (Järn-

stedt, ym. 2009, 132; Kaakkuriniemi, ym. 2014, 10–12.) 

 

Omaishoitajan on tärkeää pitää huolta itsestään ja tehtävä asioita, joista 

saa voimia arkeen. Omaishoitajuuteen liittyvien erilaisten tunteiden vuoksi 

omaishoitajan olisi hyvä saada paljon tietoa läheisensä sairaudesta, sen oi-

reista ja muutoksista käyttäytymiseen, koska tieto poistaa turhia pelkoja ja 

kannustaa jaksamaan. Omaishoitajalle on tärkeää tuntea, että hänen tieto-

jaan ja kokemustaan omaishoitajana arvostetaan ja merkittävää olisi myös, 

että omaishoitaja arvostaisi itse itseään. Omaishoitajan elämään tulee kuu-

lua omaa aikaa, harrastuksia ja ystävyyssuhteita. Omaishoitajalla olisi 

myös hyvä olla ainakin yksi läheisempi ihminen, ystävä tai ammattilainen, 

jolle voi kertoa tunteistaan rehellisesti ja luottamuksellisesti, koska usein 

hoidettava ei sairautensa vuoksi kykene keskustelemaan. Usein omaishoi-

totilanteessa sosiaalinen verkosto on voinut kaikota, koska omaishoitaja ei 

jaksa tai pääse muiden seuraan kodin ulkopuolelle. Vertaistuki eli samassa 

tilanteessa olevien ymmärrys ja kokemusten jakaminen antaa voimia. 

(Kaakkuriniemi ym. 2014, 14, 16; Järnstedt ym. 2009, 134, 135.) 

 

Myös terveydestä huolehtiminen on omaishoitajalle ensiarvoisen tärkeää. 

Terveellinen ravinto, riittävä liikunta, lepo sekä monipuolinen virkistystoi-

minta ovat fyysisen terveyden perusta ja niiden tulisi kuulua omaishoitajan 

arkeen. (Järnstedt ym. 2009, 134–136.) Oma tai hoidettavan liikkumiskyvyn 

ja arkiselviytymisen mahdollistava fyysinen hyvä kunto ja liikunnalliset har-

rastukset tukevat voimavaroja. Se, ettei hoidettavalla ole muistisairautta, 

helpottaa myös arkea ja henkinen vireys tuo kiitollisuutta. Lisäksi omaishoi-

totilannetta helpottavat taloudelliset voimavarat eli eläketulot ja mahdolliset 

säästöt ja myös se, että lähietäisyydellä sijaitsevat kaupat, liikennevälineet 

ja tarvittavat palvelut mahdollistavat hoidettavan jättämisen hetkeksi itsek-

seen kaupassa käynnin ja asioiden hoidon ajaksi myös sitovassa ja vaati-

vassakin omaishoitotilanteessa. (Kaskiharju & Oesch-Börman 2015, 28–

30.) 
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Voimavaroja tukevia tekijöitä ovat myös psyykkiset tekijät eli kyky selviytyä 

hankalista elämäntilanteista, toipua vaikeuksista ja suhtautua haasteisiin 

joustavasti, luottamus avun saamiseen jaksamisen tueksi sekä hoidettavan 

kiitollisuus saamastaan avusta. Itsetuntemus, itsensä tunteminen tarpeel-

liseksi ja hyödylliseksi, myönteinen elämänasenne ja elämänkulun hyväk-

syminen voimaannuttavat omaishoitajaa. (Kaskiharju & Oesch-Börman 

2015, 31.) 

 

Omaishoitajan voimavaroja heikentää hoidettavan fyysiset tekijät eli toimin-

takyvyn ja tasapainon heikentyminen sekä kaatumisen riski. Myös hoitajan 

oman liikkumiskyvyn hidastuminen tai heikentyminen syö voimavaroja. 

Psyykkiset tekijät eli mielialaan liittyvät oireet, kuten ahdistuneisuus ja kiel-

teiset tunteet eli ahdistus, ristiriitaisuus ja voimattomuus heikentävät omais-

hoitajan jaksamista. Fyysinen rasitus ja riittämätön lepo vaikuttavat mieli-

alaan lisäten ärsytystä, stressiä, fyysisiä sairauksia ja vaikeuttaen vuorovai-

kutusta. Kommunikointivaikeudet hoidettavan kanssa, hoidettavan yhteis-

työkyvyttömyys ja käytösoireet sekä empatiakyvyn puute vaikuttavat omais-

hoitajan mielen hyvinvointiin. Yhteistyön sujumisen ongelmat ja ristiriitojen 

välttäminen aiheuttavat paineita ja tuntuvat raskailta. Voimavaroja heiken-

tää myös pelottavalta tuntuva muistin heikkeneminen tai jos omaishoidet-

tava purkaa pahaa mieltään hoitajaan, sättii tai kiukuttelee. Voimavarojen 

heikentymisestä huolimatta pahaa oloa tai väsymystä ei aina voi näyttää 

vaan on ylläpidettävä reipasta mieltä. (Kaskiharju & Oesch-Börman 2015, 

31, 34.) 

 

Kodin ulkopuolisen elämän kaventuminen sekä mieluisista harrastuksista ja 

tekemisestä luopuminen jaksamisen tai ajanpuutteen vuoksi heikentää 

omaishoitajan voimavaroja. Toimintakyvyn ongelmien lisääntyessä elämä 

voi muuttua yksitoikkoiseksi, jos elämä rajoittuu kodin seinien sisäpuolelle. 

Jatkuva läsnäolo, yksin vastuussa oleminen arjesta ja sosiaalisen verkos-

ton kaventuminen väsyttää fyysisesti ja henkisesti, mikä puolestaan heiken-
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tää terveyttä. Myös tietämättömyys omaishoitotilannetta helpottavista pal-

veluista ja tukimuodoista sekä niiden hakemisesta ja yhteystahoista ja han-

kala byrokratia ovat voimavaroja heikentäviä tekijöitä. (Kaskiharju & Oesch-

Börman 2015, 34–35.)           

 

2.2 Omaishoidettavan siirtyminen laitokseen 

Hautajärven ja Leiviskän tutkimuksen mukaan omaishoitajat olivat tehneet 

kaikkensa pärjätäkseen yhdessä puolisonsa kanssa kotona, vaikka puoli-

son menettämisen uhka oli jo pitkään kuulunut elämään. Miettinen (2006) 

toteaa, että läheisen siirtäminen pitkäaikaiseen laitoshoitoon voi järkyttää 

omaisten moraalista identiteettiä (Miettinen 2006, Hautajärven & Leiviskän 

2009, mukaan), ja sitä voidaan pitää puolison perusoikeuksien loukkaami-

sena. Laitoshoitopäätöstä ei haluta tehdä kevyin perustein koska päätös 

koetaan usein niin vaikeaksi, että sen tekemiseksi tarvitaan vahvistus ulko-

puoliselta taholta (Saarenheimo 2005, Hautajärven & Leiviskän 2009, mu-

kaan). Tutkimuksen mukaan ennen omaishoidettavan laitoshoitoon siirty-

mistä hoitajan oli täytynyt olla totaalisen väsynyt. Pitkän yhteisen elämän 

päättymistä puolison laitoshoitoon siirtymisen vuoksi oli verrattu avioeroon. 

Kokemus oli ollut jopa lopullista menetystä vaikeampi. (Hautajärvi & Lei-

viskä 2009, 62, 63.) Mikkolan (2009) mukaan väliaikainenkin hoivavastuun 

pois antaminen, kuten puolison intervallihoitoon vieminen, voi olla moraali-

sesti arveluttavaa, koska sitä voidaan pitää puolison hylkäämisenä hädän 

hetkellä (Romppala 2015, 28). Romppalan tutkimuksen mukaan puolison 

siirtäminen hoitokotiin oli aiheuttanut omaishoitajille syyllisyyttä, häpeää ja 

yksinäisyyttä (Romppala 2015, 31, 32). 

 

Romppalan tutkimuksen mukaan omaishoitajuus tai vastuu puolison hoi-

dosta ei ollut päättynyt, vaikka hoidettava oli siirtynyt pois omasta kodista 

(Romppala 2015, 33). Pitämällä kiinni omaishoitajan roolista ihminen tukeu-

tuu tuttuun ja turvalliseen haluamatta aloittaa edessä olevaa luopumisen 

prosessia (Hänninen & Pajunen 2006, Romppalan 2015, 33 mukaan). Hau-

tajärven ja Leiviskän tutkimuksen mukaan puolison ollessa laitoksessa 
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omaishoitajat olivat eläneet mukana joko ajatuksin tai olemalla konkreetti-

sesti läsnä koko puolison laitoshoidossa olemisen ajan. Omaishoitajat oli-

vat jatkaneet läheisensä hoitamista myös laitoksessa auttamalla ruokai-

lussa ja kaikissa muissakin hoitotoimenpiteissä. Tutkimuksen mukaan 

omaishoitajat olivat myös vierailleet puolisonsa luona hoitokodissa päivit-

täin tai useamman kerran päivässä. (Hautajärvi & Leiviskä 2009, 65–66.) 

Sandin (2003) mukaan kuolevan lähellä halutaan pysyä ja olla yhdessä niin 

kauan kuin mahdollista (Sand 2003, Hautajärven & Leiviskän 2009, 66 mu-

kaan). Kotona oleminen oli ollut omaishoitajille täysin mahdotonta ajatusten 

ollessa koko ajan puolison luona, joten he olivat käyneet vain nukkumassa 

kotonaan (Hautajärvi & Leiviskä 2009, 66.) 

 

2.3 Omaishoidettavan kuolema 

On yleistä, että läheisen ihmisen loppuhoitovaiheeseen liittyvää toivoa pa-

ranemisesta pidetään yllä viimeiseen hetkeen asti (Sand 2003; Miettinen 

2006, Hautajärven & Leiviskän 2009, 70–71 mukaan). Hautajärven ja Lei-

viskän tutkimuksen mukaan kuoleman läheisyys ja siihen valmistautuminen 

oli saanut aikaan omaishoitajissa fyysistä tekemisen ulottuvuutta ja psyyk-

kisiä reaktioita. Kodin arkiaskareiden tekeminen oli auttanut ahdistukseen 

ja pahaan oloon sekä tuonut hetken helpotusta. Tekeminen oli tuonut 

muuta ajateltavaa ja oli auttanut keskittymään johonkin muuhun kuin puoli-

sonsa lähestyvään menetykseen. Puolison kuoltua kuolemaan liittyvät jär-

jestelyt olivat antaneet tekemistä ja pitäneet kiireisenä. Puolison kuoleman 

aavistaminen etukäteen oli ollut joillekin omaishoitajille kokemuksena hyvin 

voimallinen ja todellinen, mutta silti puolison kuoleman väistämättömyys oli 

ollut joillekin omaishoitajille vaikeaa myöntää. (Hautajärvi & Leiviskä 2009, 

68-69.) Romppalan mukaan puolison kuoleman jälkeen omaishoitajat olivat 

tunteneet luopumisen ja menetyksen vuoksi muun muassa surua ja ikävää 

mutta myös helpotusta (Romppala 2015, 34, 36, 37).  
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2.4 Menetyksen jälkeen 

Välittömästi menetyksen jälkeen kuolemaan liittyviin tunteisiin voivat kuulua 

turtumus, tunnottomuus ja lamaantuneisuus (Cullberg 1991, Hautajärven & 

Leiviskän 2009, 80 mukaan). Dieckmann kertoo, että omaishoitajana toimi-

neen on vaikea saada elämästään otetta, koska raskas hoitotyö on toiminut 

tukipylväänä, ja puolison kuollessa tämä tukipinta on viety pois. Kädet ovat 

tyhjät eikä tiedä, mitä niillä tekisi; on tarpeeton olo. (Dieckmann, 2013, 23–

24.) Poijula (2007) kertoo menetyksen kokeneiden voivan toimia siten kuin 

mitään ei olisi tapahtunut ja järjestäytyneesti käytännön asioita hoitaen 

(Poijula 2007, Hautajärven & Leiviskän 2009, 80 mukaan). Kuoleman to-

dentuessa tekemiset ja emotionaaliset reaktiot voivat täysin lakata. Eräs 

omaishoitaja ei ollut pystynyt itkemään, ei ollut tuntenut lohduttomuutta, 

eikä mitään menetyksestä aiheutuvaan suruun viittaavaa. Jälkeenpäin hän 

oli ymmärtänyt tämän olevan suojamekanismi, jota ilman surun voimakas 

vaikutus olisi musertanut hänet. (Hautajärvi & Leiviskä 2009, 80.) 

 

Uusitalo (2006a) toteaa, että voimakkaiden surureaktioiden puuttuminen ei 

välttämättä kerro surun kokemisen ja ilmaisemisen vaikeudesta (Hautajärvi 

& Leiviskä 2009, 81). Laakson (2000) mukaan on hyvin tavallista, että lä-

heiset eivät pysty itkemään hautajaisissa mutta voivat kokea sen vuoksi 

myöhemmin häpeää pohtiessaan muiden suhtautumista käyttäytymiseensä 

(Laakso 2000, Hautajärven & Leiviskän 2009, 82 mukaan). Puolison mene-

tyksen jälkeen omaishoitajat voivat kokea myös syömättömyyttä, voima-

kasta laihtumista, unettomuutta, liiallista syömistä, väsymystä, levotonta yli-

aktiivisuutta tai sydämentykytystä ja huimausta. Sureva ihminen voi kärsiä 

myös lisääntyneestä lääkkeiden, alkoholin tai huumeiden käytöstä sekä 

seksuaalisen halukkuuden vähenemisestä. (Hänninen & Pajunen 2006; 

Laaninen 2007; Poijula 2002, Hautajärven & Leiviskän 2009, 82 mukaan.)  

 

Puolison kuollessa sureva joutuu luopumaan paitsi yhteisestä arjesta, 

mutta myös haaveista, tulevaisuudesta ja unelmista, jolloin elämä ei mene-

kään odotetusti (Hänninen & Pajunen 2006, 23–24). Laanisen mukaan luo-

pumisessa on kaksi ääripäätä, joiden välillä sureva joutuu kamppailemaan: 
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toisinaan hän haluaa luopua ja toisinaan pitää kiinni tiukasti kaikesta elä-

määnsä liittyvästä ennen puolison kuolemaa. Tunteiden vaihteleminen su-

ruprosessissa ilosta häpeään on tyypillistä. Luopuminen etenee omalla pai-

nollaan ja pikkuhiljaa alkaen hitaasti. Luopumista ei voi Laanisen mukaan 

tehdä surevan puolesta kukaan toinen ja suru puhuttelee jokaista ihmistä 

henkilökohtaisesti. Surua on kuvattu vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä vaa-

tivaksi elinikäiseksi prosessiksi, joka johtaa pysyvään muutokseen. Laani-

nen kertoo luopumisen lopputuloksena surevan hyväksyvän läheisensä ja 

pystyvän muistelemaan läheistään tämän hyvine ja huonoine puolineen. 

Suru ei ole vain luopumista sillä menetyksen tilalle voi saada myös jotain 

uutta. Raskaan kokemuksen kautta persoonallisuus vahvistuu ja kasvaa. 

(Laaninen 2007, 109, 110–112, 115–116.)  

 

Koska raskas hoitotyö ja sen päätyttyä läheisestä luopuminen on vienyt 

energiaa ja voimia, surevan on tärkeää saada tukea. Omaishoitajan olisi 

hyvä löytää uusia ja pystyä elvyttämään aiemmin käyttämiään voimavaroja 

omaishoitajuuden päätyttyä. Romppalan tutkimuksessa omaishoitajat olivat 

pitäneet voimavaroina erilaisia harrastuksia ja henkilökohtaista uskoa. Kui-

tenkin tutkimuksen mukaan jotkut omaishoitajat olivat kokeneet jäävänsä 

tyhjän päälle ja unohdetuiksi, kun tilanteessa tapahtuu muutos, eikä osa 

omaishoitajista ollut tutkimuksen mukaan välttämättä vielä valmis osallistu-

maan mihinkään toimintaan muutostilanteen jälkeen. Omaishoitajuuden 

päättyessä omaishoitajille voidaan järjestää päivätoimintaa, omaiskahviloita 

tai sururyhmiä. Osa omaishoitajista oli ollut tyytyväisiä järjestettyyn toimin-

taan ja toiset eivät olleet kokeneet tarvitsevansa erityisiä tukitoimia tai uutta 

toimintaa. (Romppala 2015, 41, 43–44.) 

 

Omaishoitajan näyttäessä ulkoisesti reippaalta, ulkopuoliset ihmiset ajatte-

levat hänen selvinneen menetyksestä. Kulttuuriset normitukset suremisen 

muodosta ja selviytymisen vaikutuksista eivät aina kohtaa sen kanssa, mitä 

sureva tuntee ja ajattelee; pahimmassa tapauksessa stereotyyppiset käsi-

tykset voivat haitata selviytymistä. (Rosenblatt 2004, Hautajärven & Leivis-

kän 2009, 113 mukaan.) Hautajärvi ja Leiviskä kertovat, että osa omaishoi-

tajista ei ollut kokenut esimerkiksi psykologin tai seurakunnan auttaneen 
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selviytymisessä, mutta osaa omaishoitajista terapia, keskustelutuki ja lääki-

tys erityisesti puolison kuoleman jälkeen olivat auttaneet. Eräs omaishoitaja 

oli torjunut lääkityksen puolison kuoleman jälkeen haluten kohdata tilanteen 

realiteettien mukaisesti ilman lääkehoidollista apua. (Hautajärvi 2009, 113.) 

Useat omaishoitajat olivat kritisoineet selviytymisen sanana kuvaavan on-

nistunutta ja loppuunsaatettua tehtävää (Uusitalo 2007, Hautajärven & Lei-

viskän 2009, 114 mukaan) sen sijaan, että puolison muisto säilytettäisiin 

osana elämää ja identiteettiä ja sitä pidettäisiin selviytymisen kallisarvoi-

sena voimavarana. (Pietilä 2005a & Poijula 2002, Hautajärven & Leiviskän 

2009, 114–115 mukaan). 

 

2.5 Tuntemuksia ja muistoja 

Tutkimuksen mukaan mielialan pitäminen positiivisena puolison menetyk-

sen jälkeen ei ollut ollut aina mahdollista, vaikka omaishoitaja oli päättänyt 

lopettaa murehtimisen ja keskittyä niihin asioihin, jotka olivat olleet elä-

mässä hyvin. Toisinaan masennuksen ja surun tunteet olivat nousseet pin-

taan ja mielialat vaihdelleet huomattavasti päivittäin tai hetkittäin. Saaren 

(2000) mukaan puolison menetyksen jälkeen voidaan toistuvasti tuntea kai-

pausta, ikävää ja surua. Hyvät ja vaikeat päivät voivat vaihdella. (Saari 

2000, Hautajärven & Leiviskän 2009, 121 mukaan.) Välillä elämällä oli tun-

tunut olevan vielä paljon tarjottavanaan ja toisena hetkenä mikään ei ollut 

tuntunut merkitykselliseltä. Elämä ja oma tulevaisuus oli näyttäytynyt vaike-

alta ja synkältä puolison eli elämän parhaan asian puuttuessa. Omaishoita-

jien mukaan puolison yhteisten muistojen vaaliminen ja niiden pohtiminen 

sekä haudalla vierailu olivat edesauttaneet selviytymistä. (Hautajärvi & Lei-

viskä 2009,121.) 

 

Aluksi puoliso oli näyttäytynyt omaishoitajien muistoissa ylivertaisen hy-

vänä ihmisenä, mutta vähitellen muistoihin olivat tulleet myös ”ikävät” tai 

avioliittoon kuuluvat ”normaalit”, ristiriitaisetkin asiat ja tapahtumat. Tällöin 

puoliso oli nähty omana itsenään hyvine ja huonoine ominaisuuksineen ja 

puolisoon ja yhteiseen elämään oli kyetty suhtautumaan aikaisempaa rea-
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listisemmin. Tutkimuksen mukaan joillekin puolisoon liittyvät kauniit ja yhtei-

set muistot olivat olleet niin henkilökohtaisia ja merkityksellisiä, että niitä ei 

ollut haluttu jakaa toisten kanssa. (Hautajärvi & Leiviskä 2009, 122.) Joskus 

luopuminen voi avata uusia mahdollisuuksia pikkuhiljaa ja jopa huomaa-

matta (Saari 2000, Hautajärven & Leiviskän 2009, 123 mukaan). Vähitellen 

omaehtoinen kiinnostus elämää kohtaan voi lisääntyä surevan alkaessa 

kiinnostua uudelleen elämästään ja ympäristöstään (Saari 2000 & Uusitalo 

2007, Hautajärven & Leiviskän 2009, 122, 123 mukaan). 

 

Hautajärven ja Leiviskän tutkimuksen mukaan omaishoitajat olivat tunte-

neet saaneensa takaisin entisiä voimavarojaan ja olivat saaneet takaisin 

omaishoitajuuden aikana menettämäänsä vapaa-aikaa. Suurin osa oli ko-

kenut harrastamisen olevan tärkeä osa uudenlaista elämäänsä. Harrastuk-

sen äärelle palaaminen oli osoittanut sisäisten voimavarojen asteittaisen 

palautumisen. Aiemmilla menetyskokemuksilla, muilla elämän tuomilla vai-

keilla kokemuksilla ja ajan kulumisella oli koettu olevan selviytymistä edes-

auttava vaikutus. (Hautajärvi & Leiviskä 2009, 123–124, 126, 128.) Laani-

sen (2007) mukaan surulla voi olla myös myönteisiä seurauksia; surun hie-

man lievennyttyä sureva voi kokea kehittyneensä ihmisenä ja saada uuden 

arvojärjestyksen elämäänsä (Laaninen 2007, Hautajärven & Leiviskän 

2009, 129 mukaan).  

 

Poijulan (2002) mukaan surevan omien voimavarojen ja hyvien tukiverkos-

tojen ansiosta voidaan saavuttaa jopa aikaisempaa parempi toimintakyky 

(Poijula 2002, Hautajärven & Leiviskän 2009, 129 mukaan). Ihmiset voivat 

kokea tulevansa vahvemmiksi, pystyvämmiksi, itsenäisemmiksi ja heidän 

itseluottamuksensa voi vahvistua (Franz, Farrell & Trolley 2000, Hautajär-

ven & Leiviskän 2009, 129 mukaan). Menetyksen kokeneiden myönteisiä 

seurauksia ovat Laakson (2000) mukaan kuolemanpelon voittaminen, var-

memmaksi ja kiitollisemmaksi tuleminen, ihmisenä kasvaminen ja nöyryy-

den oppiminen (Hautajärvi & Leiviskä 2009, 129). Selviytyminen oli monien 

omaishoitajien mielestä koettu kamppailuksi, mutta siitä huolimatta oli ollut 

havaittavissa tulevaisuuteen suuntautumista sekä ihmisenä kasvamista ko-

kemusten vuoksi (Hautajärvi & Leiviskä 2009, 130) 
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2.6 Vertaistoiminta 

Suomeen vertaistoiminnan käsite on tullut 1990-luvun puolivälissä. Käsit-

teellä tarkoitetaan tuen ja auttamisen muotoa, joka perustuu ihmisten väli-

seen yhteiseen kokemukseen tai sairauteen, johon muut auttamistahot ei-

vät pysty antamaan tukea. Kokemuksellinen asiantuntijuus on vertaistoi-

minnan perusta ja toisen ihmisen kunnioittaminen ja tasa-arvoisuus ovat 

sen arvoja. Vertaistoiminnassa ihminen ottaa omasta elämäntilanteestaan 

vastuun. Vertaisryhmässä toimii jäseniä, joilla on yhteinen ongelma. Se voi 

olla vaihtoehtona tai lisänä julkisten palvelujen ohella. Suomalainen tutkija 

Marianne Nylund on määritellyt vertaisryhmän olevan ”samankaltaisessa 

elämäntilanteessa olevien ihmisten halua jakaa kokemuksia ja tietoa toisia 

kunnioittavassa ilmapiirissä”. (Laimio & Karnell 2010, 11, 13.) 

 

Vertaistukea on määritelty aiemmin käsitteellä oma apu, joka on selviyty-

mistä ja Oma apu –ryhmässä olevilla henkilöillä olevan yhteinen ongelma 

tai samankaltainen elämäntilanne. Oma apu –ryhmäläisillä on halu jakaa 

kokemuksiaan muiden kanssa ja tällä tavoin pyrkiä keskinäisesti ratkaise-

maan tai lieventämään henkilökohtaisia ongelmiaan tai elämäntilannettaan. 

(Nylund 1996; Nylund 1997a; Nylund 1999, Mikkosen 2009, 28–29 mu-

kaan.) Nylund (2005) määrittelee, että oma apu –toiminnassa on toimittu 

vain oman edun saavuttamiseksi mutta tuettaessa vertaisia ryhmässä ky-

seessä on keskinäinen tuki (Mikkonen 2009, 31). Suomessa oma apu -ter-

miä on käytetty painotettaessa voimaantumista, mutta sittemmin käyttöön 

vakiintuneessa vertaistuki -termissä painottuu samankaltaisten kokemusten 

merkitys ja kahden ihmisen välille, joko ryhmässä tai parina, syntyvä eheyt-

tävä ja jaksamista tukeva vuorovaikutus. Myös käsitteet vertaistoiminta, 

vertaistuki ja vertaisryhmät usein sekoittuvat, joten näistä on alettu käyttää 

yhteistä käsitettä vertaistuki. (Laimio & Karnell 2010, 12.) Vertaistukeen 

kuuluu elämänkokemusten jakamisen lisäksi arvostava ja myötätuntoinen 

suhtautuminen vertaiseen, yhteenkuuluvuus ja tiedon saaminen jokapäiväi-

sen elämän tueksi (Nylund 2005; Jantunen 2008; Munnukka 2005; Wilska-

Semer 2005, Mikkosen 2009, 29 mukaan). 
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Vertaistuki voi olla kahdenkeskistä tukea, vertaistukiryhmän antamaa tai 

verkossa tapahtuvaa. Vertaistukitoiminta täydentää perheen, ystävien, su-

kulaisten, naapureiden tai ammattihenkilöiden antamaa apua. Vertaistuki-

toiminnan järjestäjätaho voi olla yksittäinen ihminen tai ihmiset, jonkun jär-

jestön ammattilainen jäsenten kanssa tai järjestön jäsenet keskenään, use-

amman järjestön ammattilaiset yhdessä jäsenistön tai julkisen sektorin 

kanssa tai julkisen sektorin ammattilainen. Vertaistukiryhmällä voi olla am-

matillinen tai vapaaehtoinen ohjaaja, tai sen vastuu voi olla myös vain ryh-

mäläisillä. Toiminta voi olla oma-aloitteista kansalaislähtöistä, tai järjestäjä-

tahona voi olla järjestö tai julkisen sektorin ammattilainen. (Laimio & Karnell 

2010, 15–16; Jyrkämä 2010, 29.) 

 

Kahdenkeskistä tukea voi saada lääkäriltä tai psykologilta, läheisiltä ihmi-

siltä sekä myös Internetin ja lehtien keskustelupalstoilta. Ymmärrystä jo-

honkin ongelmaan tarjoava vertaistukiryhmä voi vähentää omaisten kuor-

mitusta, jos nämä eivät halua tai jaksa toimia kuuntelijana, koska omaisen 

voi olla joskus vaikea suhtautua neutraalisti vaikeaan tai liian herkkään asi-

aan. Vertaistukiryhmässä voi vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia ilman am-

mattiapua samankaltaisessa tilanteessa olevien kanssa ja saa kokemuksen 

hyväksytyksi ja kuulluksi tulemisesta. (Laimio & Karnell 2010, 13–15.) Inter-

netin vertaistukitoiminnan kautta voi saada vertaistukea, vapaaehtoisen tu-

kihenkilön tai ammattiapua. Tarjolla on esimerkiksi maksuttomia auttavia 

puhelimia ja verkkopalveluita, maksullista terapiaa ja työnohjausta, avoimia 

ja suljettuja keskusteluryhmiä, chat –yhteisöjä, sähköpostilistoja, blogeja eli 

nettipäiväkirjoja sekä erilaista kahdenkeskistä tukea. Tuen tarve voi liittyä 

sairauteen tai vammaan, sosiaaliseen toimintaan tai elämäntilanteeseen, ja 

tukea voi hakea ja saada monella alueella yhtä aikaa. (Huuskonen 2010, 

72, 73.) 

 

Samaan ikäryhmään kuuluvista, samaa työtä tekevistä, samaa ammattia 

harjoittavista ja elämäntavoiltaan samankaltaisista henkilöistä koostuvassa 

vertaisryhmässä ei välttämättä anneta vertaistukea. Vertaissuhteessa tois-

ten kokemusmaailmaa voi avata omien kokemusten kautta eli oma koke-

mus annetaan toisten käyttöön. Vertaistuessa merkittävää on Mikkosen 
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mukaan auttaminen, toisten tukeminen, tuen jakaminen ja saaminen vasta-

vuoroisesti sekä kriittisten ja kriisiin johtaneiden elämäntilanteiden käsittele-

minen yhdessä, mistä voi syntyä pysyvää yhteisöllisyyttä ja kestäviä ystä-

vyyssuhteita. (Hyväri 2005, Mikkosen 2009, 30 mukaan.) Kahdenkeskisistä 

ystävysten tapaamisista voi muotoutua myöhemmin laajempia, yhteisöllisiä 

tapaamisia ja vertaistuen piiristä voi löytyä myös hengenheimolaisia, joiden 

kanssa myöhemmin tavataan kahden kesken (Nylund 2005, Mikkosen 

2009, 30 mukaan). 

 

Nylund (2004) määrittelee sosiaalisen tuen olevan vertaistuen yläkäsite ja 

sosiaalista verkostoa pidettävän edellytyksenä sosiaalisen tuen toiminnalle. 

Sosiaalinen verkosto käsittää kaikki yksilöllä olevat kontaktit ja niiden vähe-

nemisen ja puuttumisen on todettu aiheuttavan syrjäytymistä. (Mikkonen 

2009, 34, 35.) Sosiaalinen tuki käsittää vuorovaikutuksen eli ihmiset anta-

vat ja saavat aineellista, tiedollista, taloudellista, henkistä ja emotionaalista 

tukea toisille ja toisilta (Sipilä 1989, Mikkosen 2009, 35 mukaan). Ihmisen 

hyvinvointi pyritään turvaamaan sosiaalisen tuen kautta, joka voi olla luon-

teeltaan aineellista, tiedollista, taidollista, henkistä tai emotionaalista (Kum-

pusalo 1991, Mikkosen 2009, 35 mukaan).  

 

Ryhmät ja tukihenkilötoiminta muodostavat vertaistukitoiminnan, koska ne 

ovat jatkuvia ja niissä on mahdollista päästä tapaamisen ja tuen lisäksi 

myös syvällisempään kohtaamiseen. Vertaistukiryhmään voi osallistua vii-

teryhmään kuuluva sekä perheenjäsen. Ryhmien kokoon vaikuttavat tarve, 

yhteinen sopimus, tilojen käyttömahdollisuus ja ryhmänohjaajan ajankäyttö. 

Avoimiin ryhmiin on mahdollista liittyä myös viiteryhmään kuulumaton kan-

nattajajäseneksi, kun taas suljettuihin ryhmiin pääsevät jäseniksi vain viite-

ryhmäänsä kuuluvat ihmiset. (Hyväri 2005; Nylund 2005, Mikkosen 2009, 

49 mukaan.) Tukiryhmä voi olla myös läheisten ryhmä, jolloin sitä nimite-

tään omais- tai läheisryhmäksi. Tällaisessa ryhmässä ei yleensä vieraile 

sairastuneita. (Mikkonen 2009, 50.) 

 

Vertaisryhmissä käy ihmisiä, joilla on samankaltainen ongelma, johon he 

pyrkivät löytämään ratkaisuja puhumalla ja kuuntelemalla. Vertaistuessa 
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keskeistä on uudet kokemukset, henkinen kehittyminen, vastavuoroinen 

auttamisprosessi sekä hyväksytyksi ja kuulluksi tuleminen. Norjalaisen tut-

kijan Håkan Lorentzenin (2010) mukaan ”Ihminen, jolla on ongelma, haluaa 

auttaa muita ja tulla itse autetuksi”. Norjalaisen vertaistukijärjestö 

Angstringenin (2009) mukaan vertaistuen avulla ihminen voi löytää ja tun-

nistaa omat voimavaransa ja vahvuutensa sekä ottaa vastuun omasta elä-

mästään. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan vertaistuessa pie-

nempi tai suurempi ryhmä kokoontuu säännöllisin väliajoin vaihtamaan aja-

tuksia ja kokemuksia. Ryhmän jäsenet ovat kohdanneet samankaltaisia 

prosesseja ja kokemuksia. Keskeistä on vastavuoroinen kokemusten 

vaihto, jossa ihmiset tukevat toinen toisiaan ja ettei jää yksin elämäntilan-

teensa ja ongelmiensa kanssa. (Laimio & Karnell 2010, 14–15.) 

 

Omaishoitajuuden aikana elämä on voinut kapeutua kodin seinien sisäpuo-

lelle ja ystäväpiiri vähentyä (Kaivolainen 2011, 126). Vertaistukiryhmään 

osallistuminen voi olla merkittävää jaksamisen kannalta niin omaishoitajuu-

den aikana kuin sen päätyttyäkin. Vertaistuki on omaehtoista toimintaa, ja 

sen toimivuuteen vaikuttavat tarpeet, osallistujien voimavarat ja elämän 

olosuhteet. Luottamuksellinen ilmapiiri antaa mahdollisuuden omien tuntei-

den ilmaisemiseen, kokemusten kertomiseen ja toisten kuulemiseen sekä 

uusien selviytymiskeinojen löytymiseen. Tunne osallisuudesta kasvattaa 

sosiaalista pääomaa ja pystyvyyttä sekä tuo tunteen voimaantumisesta. 

Ryhmän tuki tuo yksilölle elämänhallinnan tunnetta, kokemuksen nähdyksi 

ja kuulluksi tulemisesta sekä kehittää sosiaalisia taitoja. (Mikkonen & Saari-

nen 2018, 20, 21, 23.) Vertaisryhmätoiminta lisää hyvää oloa ja yhteisölli-

syyden kokemuksia sekä synnyttää ystävyyssuhteita, jotka tarjoavat pitkä-

kestoista tukea (Kaivolainen 2011, 127). 

 

3 IKÄÄNTYVIEN TOIMINTAKYKY 

Toimintakyvylle on useita eri määrityksiä. Toimintakykyä määritellessä voi-

daan tarkastella eri elinjärjestelmiä ja elinten toimintakykyä tai solun toimin-

takykyä. Pohjolaisen mukaan tavallisesti toimintakyvyllä tarkoitetaan yksi-

lön kykyä suoriutua ja selviytyä erilaisista arjen tehtävistä ja haasteista. 
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Ikääntyvien toimintakykyä tarkasteltaessa keskeistä on päivittäisistä toimin-

noista suoriutuminen, johon vaikuttavat yksilön kyvyt ja tavoitteet sekä ym-

päristön asettamat vaatimukset. (Pohjolainen 2008, 8.) 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan toimintakyvyllä tarkoitetaan ih-

misen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kykyä selviytyä päivittäisistä arjen 

tehtävistä omassa elinympäristössään ja tuntea tyytyväisyyttä tekemisis-

tään (THL 2019). Maailman terveysjärjestön kansainvälinen toimintakyky-

luokitus ICF (International Classification of Functioning Disability of Health) 

määrittelee toimintakyvyn elinjärjestelmien toiminnoiksi. Toimintakyky koos-

tuu ihmisen terveydentilan ja yksilön sekä ympäristön yhteisvaikutuksesta. 

Toimintakyvyn heikkenemisen syynä ovat yleensä vaikea-asteiset sairau-

det. (Sainio, ym. 2016, 56.) 

 

3.1 Fyysinen toimintakyky 

THL määrittelee fyysisen toimintakyvyn kykynä liikkua ja liikuttaa itseään. 

Fyysisen toimintakyvyn kannalta ovat tärkeitä lihasvoima ja kestävyys, kes-

tävyyskunto, nivelten liikkuvuus, kehon asennon ja liikkeiden hallinta sekä 

keskushermoston toiminta. Fyysiseen toimintakykyyn kuuluvat myös aisti-

toiminnot, näkö ja kuulo. THL:n määrityksen mukaan myös fyysinen kunto, 

fyysinen suorituskyky ja terveyskunto liittyvät oleellisesti fyysiseen toiminta-

kykyyn. (THL 2015.) 

 

Fyysistä toimintakykyä tarkasteltaessa Pohjolaisen mukaan olennaiseksi 

nousevat muutokset hengitys- ja verenkiertoelimistössä, tuki- ja liikuntaeli-

mistössä, lihas- ja luukudoksessa sekä nivelten liikkuvuudessa. Ikäänty-

essä huomattavimmat muutokset ilmenevät verenkiertoelimistössä sydä-

men maksimisykkeen alenemisen, iskutilavuuden pienenemisen ja sydänli-

haksen supistumiskyvyn heikkenemisen vuoksi. Nämä muutokset vaikutta-

vat fyysiseen toimintakykyyn, koska elimistön kyky toimia kuormittavissa ti-

lanteissa on heikentynyt. (Pohjolainen 2008, 9–10.) 
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Ikääntyessä keuhkoissa ja rintakehässä tapahtuvien muutosten vuoksi hen-

gitystoiminnot heikkenevät. Merkittävimmät muutokset ovat keuhkojen 

pinta-alan pieneneminen ja rintakehän elastisuuden aleneminen sekä heik-

keneminen hengityslihasten voimassa. Normaaliin hengitystoimintaan muu-

toksilla ei ole merkittävää vaikutusta, mutta maksimaalista hengityskapasi-

teettia vaativissa suorituksissa hengityslihaksiston muutokset rajoittavat 

suoritusta. (Pohjolainen 2008, 10.) 

 

Ikääntyessä lihaksistossa tapahtuu rakenteellisia muutoksia, muun muassa 

lihasmassa vähenee ja sidekudoksen sekä rasvan määrä lisääntyy. Ikään-

tyneillä suorituskyvyn kannalta ovat olennaisia lihasvoima, lihaksen supis-

tumisnopeus ja lihasvoimassa tapahtuvat muutokset. Ikääntyneillä lihasvoi-

man heikkeneminen näkyy selvimmin alaraajojen lihaksissa. (Pohjolainen 

2008, 10–11.) 

 

Nivelten liikkuvuudella on suuri merkitys ikääntyneen toimintakyvyn kan-

nalta. Ikääntyneet voivat joutua luopumaan useista toiminnoista nivelten lii-

kelaajuuksissa tapahtuvien rajoitusten vuoksi. Erilaiset nivelvaivat liittyvät 

usein nivelten liikkuvuuden vähenemiseen ja näin ovat yhteydessä liikku-

misvaikeuksiin. Pienikin rajoitus liikeradoissa voi haitata muun muassa tuo-

lilta ylös nousua tai portaiden nousua. (Pohjolainen 2008, 11.) 

 

Monien elinjärjestelmien yhteistyö vaikuttaa pystyasennon ylläpitoon. Tasa-

painon kannalta tärkeitä ovat näkö, nivelien ja jalkapohjan reseptorit, varta-

lon ja raajojen lihakset sekä keskushermosto. Näissä elinjärjestelmissä ta-

pahtuu ikääntymiseen liittyviä muutoksia, jotka ovat usein kehon asennon-

hallinnan kannalta haitallisia. (Pohjolainen 2008, 11.) 

 

3.2 Psyykkinen toimintakyky 

THL määrittelee psyykkisen toimintakyvyn ihmisen voimavaraksi selviytyä 

kriisitilanteista ja arjen haasteista. Elämänhallinta, mielenterveys ja psyykki-

nen hyvinvointi kattavat tuntemiseen ja ajatteluun liittyvät toiminnat. Per-

soonallisuus ja sosiaalisen ympäristön haasteista selviytyminen kuuluvat 
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myös psyykkiseen toimintakykyyn. Psyykkiseen toimintakykyyn liittyvät 

myös itsensä arvostaminen ja luottamus omiin kykyihin sekä suhtautumi-

nen realistisesti tulevaisuuteen ja ympäröivään maailmaan. (THL 2015.) 

 

Heimonen määrittelee psyykkisen hyvinvoinnin olevan laaja käsite, johon 

liittyvät muun muassa kognitiiviset toiminnot, psyykkinen hyvinvointi, selviy-

tymiskeinot ja elämänhallinta sekä elämän mielekkyyden ja tarkoitukselli-

suuden kokemukset. Psyykkiseen toimintakykyyn liittyy yksilön kokemus 

omasta toimintakyvystä ja voimavaroista, jotka vaikuttavat arjessa selviyty-

miseen. Yksilöllisten voimavarojen lisäksi yhteisö ja ympäristö ovat yhtey-

dessä psyykkiseen toimintakykyyn. Merkittävää on myös, onko ympäristö 

rajoittava vai mahdollistava tekijä yksilön toimintakyvyn kannalta. (Heimo-

nen 2007, 13.) 

 

Psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky ovat läheisessä yhteydessä toi-

siinsa. Sosiaalisilla suhteilla on merkittävä vaikutus psyykkiseen toimintaky-

kyyn. Sosiaalisten suhteiden laadulla ja sosiaalisella verkostolla on yhteys 

yksilön itsetuntoon, minäkäsitykseen ja itsensä arvostamiseen sekä hyväk-

symiseen. Ikääntyneillä yksinäisyys aiheuttaa kärsimystä ja heikentää elä-

mänlaatua. (Heimonen 2007, 13, 16.) 

 

Psyykkiseen toimintakykyyn liittyy Heimosen mukaan yksilön kyky asettaa 

tavoitteita ja tarvittaessa muuttaa suunnitelmia sekä valita toiminnoista it-

selle merkityksellinen vaihtoehto. Elämänmuutostilanteissa ja kriiseissä 

ikääntyneen täytyy arvioida voimavarojensa riittävyyttä. Tällöin ikääntyneen 

tunteiden säätelytaito auttaa selviytymään elämänmuutoksista ja menetyk-

sistä. Oman elämän kulkuun vaikuttaminen, elämän tarkoituksellisuuden 

kokeminen ja arjen tilanteiden hallinta liittyvät elämänhallintaan. Mielen voi-

mavaroihin vaikuttavat joko positiivisesti tai negatiivisesti persoonallisuuden 

rakenne, perheyhteisö, elämän tapahtumat ja ystävyyssuhteet sekä yhteis-

kunta. Psyykkiseen toimintakykyyn liittyy elämänkaarinäkökulma, jonka mu-

kaan ikääntyneen tulisi muodostaa omasta elämästään kokonaisuus ja 

kyetä myös luopumaan elämästä. Eheän minäkuvan kautta syntyy elämän 

tarkoituksellisuuden tunne. (Heimonen 2007, 15–16.) 
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3.3 Kognitiivinen toimintakyky 

THL määrittelee kognitiivisen toimintakyvyn tiedonkäsittelyn eri osa-aluei-

den yhteistoiminnaksi. Kognitiivisen toimintakyvyn avulla ihmisen pystyy 

suoriutumaan arjesta ja sen tuomista vaatimuksista. Kognitiivinen toiminta-

kyky sisältää muun muassa muistin, oppimisen, keskittymisen, tarkkaavuu-

den, hahmottamisen, tiedon, käsittelyn, orientaation, toiminnanohjauksen, 

ongelmien ratkaisun ja kielellisen toiminnan. (THL 2015.) Hänninen määrit-

telee kognitiivisten toimintojen tarkoittavan kaikkia tiedon vastaanottoon ja 

käsittelyyn sekä varastointiin liittyviä prosesseja. Niihin kuuluvat muun mu-

assa muisti, havaintojen käsittely, tarkkaavaisuus, puheen tuottaminen ja 

ymmärtäminen sekä päättelykyky. Normaalissa ikääntymisessä ei tapahdu 

kognitiivista heikkenemistä, joka haittaisi päivittäisistä toiminnoista selviyty-

mistä. Kyky oppia uutta ja sopeutua muuttuviin tilanteisiin säilyy terveessä 

ikääntymisessä. (Hänninen 2016, 210.) 

 

Kognitiiviseen ikääntymiseen liittyvät neuroanatomiset muutokset painottu-

vat etuotsalohkoihin. Toiminnanohjauksessa otsalohko on keskeinen. Toi-

minnanohjaus on jaoteltavissa kolmeen osa-alueeseen, joita ovat oma-

aloitteisuus, motivaatio, käytöksen kontrollointi ja tiedonkäsittelyn ohjaus. 

Tiedonkäsittelyn ohjauksen osa-alueet ovat työmuisti ja tarkkaavuuden 

säätely sekä kontrollin ylläpitäminen. Kognitiivisessa ikääntymisessä tie-

donkäsittelyn ohjauksessa tapahtuu normaaliin ikääntymiseen liittyvää 

muutosta. (Hänninen 2016, 210, 212.) 

 

Terveydentilalla on yhteys kognitiivisten toimintojen säilymiseen. Aivoja 

rappeuttavat sairaudet, korkea verenpaine ja diabetes ovat yhteydessä 

kognitiiviseen heikentymiseen. Korkeat verenpaine- ja kolesteroliarvot 

keski-iässä lisäävät riskiä sairastua muistisairauksiin iäkkäänä. Fyysinen 

aktiivisuus keski-iässä ja vanhuudessa suojaa kognitiivista suoriutumista. 

Myös virikkeellisillä harrastuksilla ja aktiivisen ja sosiaalisen elämäntavan 

ylläpitämisellä voidaan edistää kognitiivisen suoriutumisen säilymistä. 

(Hänninen 2016, 213.) 
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3.4 Sosiaalinen toimintakyky 

Heimonen (2007, 14) määrittelee sosiaalisen toimintakyvyn ihmissuhteina, 

osallistumisena ja harrastuksina sekä kykynä olla sosiaalisessa vuorovai-

kutuksessa toisten kanssa. Simosen määritelmän mukaan sosiaalinen toi-

mintakyky koostuu yksilön sosiaalisista taidoista, sosiaalisista vuorovaiku-

tussuhteista, osallistumisesta ja yhteisön sekä yhteiskunnan jäsenenä toi-

mimisesta. (Simonen 2007, 20.) 

 

Tiikkaisen mukaan sosiaalinen toimintakyky on käsitteenä laaja ja sidok-

sissa ympäristöön. Sosiaalinen toimintakyky sisältää yhteiskunnallisen, yh-

teisöllisen, ihmisten välisen vuorovaikutuksen ja yksilön sisäiset prosessit. 

Toisten ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa oleminen ylläpitää sosiaalisia 

taitoja. Vuorovaikutussuhteiden luomisessa ja ylläpitämisessä tärkeässä 

roolissa ovat minäkäsitys, itsetunto ja usko omaan selviytymiskykyyn. Sosi-

aaliseen toimintakykyyn vaikuttavat myös ympäristön ja yhteiskunnan tar-

joamat osallistumismahdollisuudet, palvelut ja aineelliset sekä henkiset re-

surssit. Sosiaaliset verkostot ja yhteisö muodostavat sosiaalisen ympäris-

tön. Käsite sosiaalinen pääoma on kiinteässä yhteydessä yhteisöön. Yh-

teenkuuluvuus ja jäsenten välinen luottamus ovat sosiaalisen pääoman 

ydintä. (Tiikkainen 2016, 284–286.) 

 

Sosiaalinen tuki käsitetään sosiaalisista suhteista saatavana voimavarana 

ja vuorovaikutusprosessina. Sosiaalinen verkosto antaa ja siltä saadaan 

emotionaalista, aineellista tai taloudellista apua. Ikääntyessä stressitilanteet 

ihmissuhteissa ja sosiaalisessa verkostossa usein lisääntyvät. Tällaisia ti-

lanteita voivat olla ihmissuhteiden menetykset, muutto toiseen ympäristöön, 

omaishoitajana toimiminen ja oma tai läheisen sairastuminen. Ihmissuh-

teen menetys voi johtaa sosiaaliseen eristäytymiseen, joka taas voi aiheut-

taa masennusta ja yksinäisyyttä. (Tiikkainen 2016, 287–288.) 

 

Kuuluminen johonkin yhteisöön tai vertaisryhmään, jolla on samanlaisia ko-

kemuksia, tuottaa sosiaalista liittymistä. Tutkimukset ovat tukeneet, että so-
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siaaliset suhteet, sosiaalinen tuki ja aktiivisuus vaikuttavat ihmisen hyvin-

vointiin ja terveyteen. Sosiaaliset roolit edistävät uskoa omiin kykyihin ja 

vahvistavat itsetuntoa. Vertaisryhmiin ja järjestöihin kuuluminen edistävät 

terveyttä ja pitkäikäisyyttä. (Tiikkainen 2016, 290.) 

 

Sosiaalisessa vahvistamisessa yhdistyy ammatillinen työ, vertaistuki ja va-

paaehtoistoiminta. Sosiaalinen vahvistaminen käsittää ihmisen kokonais-

valtaisen tukemisen. Se on eri-ikäisten ihmisten kanssa tehtävää työtä, 

jossa painottuvat varhainen interventio, ongelmien tunnistaminen ja ehkäi-

sevä toiminta. Sosiaalinen vahvistaminen voi toteutua ammatillisena, va-

paaehtoisena ja omaehtoisena toimintana. Sen tavoitteena on tarjota tukea 

oikealla hetkellä. (Mikkonen & Saarinen 2018, 37-39.) 

 

Joukko ihmisiä, jotka viettävät aikaa vapaaehtoisesti yhdessä ja joilla on 

yhteinen tavoite tai päämäärä, muodostavat yhteisön. Yhteisöllisyys taas 

syntyy sosiaalisista suhteista, välittämisestä ja vuorovaikutuksesta. Vertais-

tukiryhmässä näkyy yhteisöllisyys. Siellä toimitaan yhdessä ja keskustel-

laan yhteisistä asioista. Parhaimmillaan yhteisöllisyydessä tulee tyydyte-

tyksi liittymisen ja hyväksytyksi tulemisen tarpeet. Sieltä saatu hyvinvointi 

heijastuu myös läheisiin ja lähiyhteisöön. (Mikkonen & Saarinen 2018, 74–

76.) 

 

4 TOIMINTAMALLI VIRKISTYSPÄIVÄN JÄRJESTÄMISEEN 

Virkistyspäivän järjestämiseen käytimme apuna toimintamallia, joka etenee 

kronologisessa järjestyksessä ja sisältää viisi vaihetta, jotka ovat ideointi, 

suunnittelu, toteutus, arviointi ja palaute. (kuva 1). Mallin vaiheet määritte-

limme virkistyspäivän suunnittelemisen ja järjestämisen mukaisesti käyt-

täen pohjana Etelä-Pohjanmaan liiton julkaisemassa Tapahtumajärjestäjän 

oppaassa esiteltyjä tapahtuman järjestämisen vaiheita (Tapahtumajärjestä-

jän opas 2015). 
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Kuva 1. Toimintamalli virkistyspäivän järjestämiseen 

 

4.1 Ideointi 

Kun yleisötapahtumaa lähdetään ideoimaan ja valmistelemaan, voidaan 

Kauhasen mukaan soveltaa toimintaidea-mallia, joka muodostuu erillisistä 

asiaryhmistä: tapahtuman tavoite, sisältö, paikka, ajankohta, kohderyhmä, 

resurssit ja toimintatapa sekä tapahtuman järjestäjien imago. Yleisötapah-

tuman onnistumiseksi näiden elementtien tulee olla tasapainossa keske-

nään. Ideointivaiheessa kerätään paljon ideoita, joita karsitaan myöhem-

min. Ideoinnin vauhdittamiseksi kannattaa käyttää erilaisia menetelmiä. 

Ideointimenetelmiä on paljon, mutta yksi tai kaksi hyvin hallittavaa menetel-

mää voi riittää. (Kauhanen, ym. 2002, 35–36.) 

 

Toiminnallisen opinnäytetyön mukaisesti tapahtuma tehdään jollekin, koska 

tavoitteena on joidenkin ihmisten osallistuminen toimintaan tai tapahtu-

maan. Kohderyhmä on rajattava ja määritettävä sen ominaisuuksien perus-

teella, koska esimerkiksi tapahtumaa järjestettäessä tapahtuman sisällön 

ratkaisee se, mille ryhmälle idea on ajateltu. Myös on mietittävä ongelma, 

jota ollaan ratkaisemassa ja ketä se koskee. (Airaksinen & Vilkka 2004, 

38–40.)  
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Opinnäytetyömme pitkän aikavälin tavoitteeksi olimme asettaneet virkistys-

päivään osallistujien fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn yllä-

pitämisen. Ryhmässä toimimisen kautta tavoitteenamme oli korostaa yh-

dessä toimimista, osallisuutta ja me -henkeä. Voimaantuminen liittyy olen-

naisesti ihmisen elämänhallintaan, jonka kautta hän kykenee vaikuttamaan 

asioihin omilla päätöksillään. (Tuomainen, 2014.) Lyhyen aikavälin tavoit-

teena oli saada uusia jäseniä entisten omaishoitajien ryhmään, että kukaan 

entinen omaishoitaja ei jäisi yksin ja tulisi rohkeasti tutustumaan samassa 

elämäntilanteessa oleviin ihmisiin, koska uudessa elämäntilanteessa ver-

taistuen merkitys korostuu.  

 

Toimeksiantajamme Etelä-Karjalan Omaishoitajat ry on perustettu vuonna 

2002 (alun perin vuonna 1992 Joutsenossa) omaishoitajille, läheisille ja 

ammattihenkilöstölle ja sen toiminta-alueeseen kuuluvat Imatra, Lappeen-

ranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Tai-

palsaari. Yhdistyksen jäsenmäärä on noin 440 ja sen päätehtävänä on 

omaishoitajien edunvalvonta- ja tukijärjestönä toimiminen. Yhdistys toimii 

pääasiallisesti OmaisOiva-toiminnan kautta sosiaali- ja terveysministeriön 

Veikkauksen tuotoista myöntämällä avustuksella. Yhdistyksen päämääränä 

on omaishoitoperheiden jaksamisen tukeminen lähialuetoimintana. (Etelä-

Karjalan Omaishoitajat ry. s.a. Facebook, 2019.)  

 

Toiminnallisen opinnäytetyömme kohderyhmä löytyi helposti ja kävimme ta-

paamassa heitä etukäteen. Sovimme käytännön järjestelyistä alustavasti 

tässä vaiheessa. Osa kohderyhmästämme kokoontuu Etelä-Karjalan 

Omaishoitajat ry:n tiloissa Lappeenrannassa kerran kuukaudessa. Tässä 

ryhmässä on noin 10 yli 70-vuotiasta fyysisesti hyväkuntoista ja aktiivisesti 

erilaisiin toimintoihin osallistuvaa, lappeenrantalaista naista. Vain yhdellä 

on käytössään rollaattori, mutta hän pystyy liikkumaan tarvittaessa myös 

kävelykeppien kanssa. Ryhmän ohjaajan kautta pääsimme tutustumaan 

ryhmän jäseniin, kartoittamaan heidän toimintakykyään virkistyspäivän oh-

jelman suunnittelemista varten, kertomaan heille opinnäytetyömme suunni-

telmasta ja kartoittamaan ryhmäläisten omia toiveita virkistyspäivästä. Toi-

meksiantajaltamme tuli ehdotus, että virkistyspäiväämme voisi osallistua 
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halutessaan myös uusia omaishoitajana toimineita henkilöitä. Näin voi-

simme tukea heidänkin voimaantumistaan ja ehkäistä yksinäisyyttä vertais-

tuen avulla. 

 

Kävimme etukäteen tutustumassa paikkaan, jossa olimme päättäneet jär-

jestää virkistyspäivän. Etukäteen tiesimme suurimman osan osanottajista 

olevan suhteellisen hyväkuntoisia ja aktiivisia, mikä vaikutti osaltaan päivän 

ohjelman suunnitteluun. Loma- ja kokoushotelli Marjola valikoitui kohdepai-

kaksi, koska monille Marjola oli entuudestaan tuttu sekä todettu mieluisaksi 

ja viihtyisäksi sekä tapahtumien järjestämiseen sopivaksi paikaksi. Marjola 

on lisäksi esteetön eli liikkuminen onnistuu tarvittaessa apuvälineidenkin 

avulla. Marjolasta saimme ryhmällemme myös aamukahvit piirakoineen ja 

´kottikärrykattauksen´ laavulle eli makkarat ja letunpaistotarvikkeet sekä 

kahvit. 

 

4.2 Suunnittelu 

Vallon ja Häyrisen mukaan tapahtuman järjestämisen suunnitteluvaihee-

seen kuuluvat projektin käynnistys, resursointi, ideointi, vaihtoehtojen tar-

kistus, päätökset ja varmistaminen sekä käytännön organisointi. Aloitta-

malla tapahtuman suunnittelun riittävän ajoissa saadaan mukaan erilaisia 

näkökulmia ja ideoita. Suunnitteluvaihe on ajattelutyötä ja se on pisin ja ai-

kaa vievin vaihe. Toimintasuunnitelma tai tapahtumakäsikirjoitus kertoo, 

mitä, missä ja milloin tapahtuu. Tapahtuman sujuvuuteen vaikuttaa, miten 

hyvin asiat on suunniteltu ja aikataulutettu ennalta. (Vallo & Häyrinen 2016, 

189, 191, 196.)  

 

Huolellinen etukäteissuunnittelu onnistuneen tapahtuman luomisessa on 

tärkeää. Käytännön toimia suunniteltaessa on hyvä huomioida kaikkien jär-

jestäjien mielipide. Toteutusvaiheessa joka tehtävään kannattaa nimetä 

vain yksi vastuuhenkilö. Kukaan ei pysty huomioimaan kaikkia eteen tulevia 

kysymyksiä; ulkopuolinen henkilö voi antaa omanlaisensa näkökulman jo-

honkin ongelmaan tai ratkaisuun. Tämän näkökulman pohjalta voidaan ide-
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oida vaihtoehtoinen toteutustapa tai vahvistaa sen hetkistä ideaa. Suunnit-

teluvaiheessa tulee ottaa huomioon yleisö, yhteistyökumppanit, sidosryh-

mät sekä organisaation oma henkilöstö. (Kauhanen ym. 2002, 48.) 

 

Airaksinen ja Vilkka ohjeistavat, että toiminnallisessa opinnäytetyössä toi-

mintasuunnitelma tehdään, koska opinnäytetyön idean ja tavoitteiden on ol-

tava tiedostettuja, harkittuja ja perusteltuja ja lisäävät, että siinä vastataan 

kysymyksiin mitä, miten ja miksi tehdään. Toimintasuunnitelmalla jäsenne-

tään, mitä on tekemässä. Lisäksi sillä osoitetaan kykenevyys johdonmukai-

seen päättelyyn ideassa ja tavoitteissa sekä luvataan se, mitä on ollut aiko-

mus tehdä. (Airaksinen & Vilkka 2004, 26–27.)  

 

Kauhasen ym. mukaan toimintasuunnitelma käsittää toteutusvaiheet ja 

niille aikataulut. Tehtäväluettelosta jokainen projektiorganisaation osa löy-

tää omat tehtävänsä, ja sitä voidaan käyttää tarkistuslistana ennakkoval-

mistelujen kulkua valvoessa. Luettelosta löytyvät myös tekijän ja vastuu-

henkilön vaativat toimet tilaisuutta valmisteltaessa, tilaisuuden aikana ja ti-

laisuuden jälkeen. Tärkeimpiä tarkistettavia asioita ovat tapahtuman ajan-

kohta, tila, organisaation ulkopuoliset palvelut ja luvat. (Kauhanen ym. 

2002, 50–51.) 

 

Virkistyspäivästämme julkaistiin ilmoitus omaishoitoyhdistyksen jäsenleh-

dessä kesäkuun alussa ja ilmoittautumisaika sovittiin umpeutuvaksi heinä-

kuun lopussa. Saimme pitkin kesää ilmoittautumispuheluita ja yksi ilmoit-

tautuminen tuli määräajan umpeuduttua. Kesän aikana laadimme luontopo-

lulle kysymyslappuja, jotka laminoimme estääksemme niiden mahdollista 

kastumista sateessa. Palautelomakkeen suunnittelimme tarkoituksella sel-

keäksi ja lyhyehköksi, ettei se olisi liian haasteellinen ja monimutkainen pit-

kän päivän jälkeen täytettäväksi. Suunnittelimme ja valmistimme ulkona pi-

dettävien kisailujen osa-alueet materiaaleineen. Osa-alueissa korostui tark-

kuutta ja tasapainoa harjoittavia toimintoja. Laadimme kunniakirjat muis-

toksi jokaiselle osallistujalle kiitokseksi aktiivisesta osallistumisesta virkis-

tyspäivään. 
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Geronomiopiskelijoiden gerontologisen osaamisen oli tarkoitus olla lähtö-

kohta ja periaate päivän toteutumisessa, joten päivän ohjelman suunnittelu 

ja toteutus valikoitui tällä perusteella. Virkistyspäivän ohjelma suunniteltiin 

järjestettävän sisällä sekä ulkona ja olimme huomioineet säävarauksen; sa-

teen sattuessa olimme varautuneet järjestämään päivän ohjelman sisätiloi-

hin mukautettuna. Etukäteen olimme myös suunnitelleet lettujen paistajaksi 

ulkopuolista henkilöä, mutta lopulta päätimme, ettemme tarvitse ulkopuo-

lista henkilöä avustamaan. Ilmoittautumisen yhteydessä vielä varmistimme, 

että jokaisella osanottajalla on varmasti kyyti Marjolaan. 

 

4.2.1 Luento ikääntyvien kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista  

Suunnittelimme ja laadimme myös Ikääntyvien kokonaisvaltaisesta hyvin-

voinnista kertovan luentomme PowerPoint-esityksineen. Aiheiksi valit-

simme alueet, joilla voidaan turvata onnistuvaa ikääntymistä ja edistää ter-

veellisiä elintapoja, joiden kautta voidaan ehkäistä sairauksia. Luennos-

samme korostimme toimintakyvyn ylläpitämistä, mihin voi vaikuttaa lisää-

mällä lihaskuntoa ja tasapainoaistia vahvistavia ja ylläpitäviä liikuntamuo-

toja. Havainnollistimme liikunnan suotuisia vaikutuksia kuvalla, josta näkyy 

terveysliikunnan vaikutusajat. Esimerkiksi rasva- ja sokeriaineenvaihdun-

nan kannalta edulliset vaikutukset alkavat jo heti liikunnan aikana ja säily-

vät noin kaksi vuorokautta. Osa terveysliikunnan vaikutuksista taas vaatii 

useamman kuukauden säännöllistä liikuntaa ennen kuin muutokset tai vai-

kutukset näkyvät. Esimerkiksi luun vahvistuminen liikunnan vaikutuksesta 

tapahtuu hitaasti. 

 

Halusimme tuoda myös esille, että ravinnolla on huomattava vaikutus 

ikääntyneiden terveyteen ja toimintakykyyn. Hyvällä ravitsemuksella voi-

daan ehkäistä sairauksia, nopeuttaa sairauksista toipumista, pitkittää ko-

tona asumisen mahdollisuutta sekä parantaa vireyttä ja elämänlaatua. Ter-

veille ikääntyneille voidaan soveltaa samoja ravitsemusta koskevia suosi-

tuksia kuin muillekin aikuisille. Tärkeää on ehkäistä ikääntyneen tahaton 

painonlasku, joka voi johtaa aliravitsemukseen. Lisäksi tulee huolehtia eri-

tyisesti riittävästä energian, proteiinin, D-vitamiinin ja nesteen saannista. 
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Suunnittelimme myös käyvämme läpi yleisimpiä toimintakykyyn vaikuttavia 

sairauksia yli 65-vuotiailla. Halusimme korostaa, että ikä voi muuttaa muis-

tia, mutta iästä huolimatta terve muisti toimii loppuun asti. Vaikka elinvuosia 

olisi kertynyt runsaasti, on lisääntyneiden muistioireiden taustalla aina jokin 

syy, joka täytyy selvittää. Muistisairaudet alkavat usein hiljalleen, minkä ta-

kia oireita ei heti huomaa. Monet muistisairauksien oireet saatetaan myös 

laittaa yleisesti vain ”vanhuuden piikkiin”, minkä takia niiden huomaaminen 

on vaikeampaa. 

 

Luennossa halusimme kertoa ikääntyvien lääkityksestä. Ikääntyessä li-

sääntyvä sairauksien määrä lisää myös lääkehoidon tarvetta. Tämä voi joh-

taa monilääkitykseen eli yli 5 lääkkeen samanaikaiseen käyttöön. Usean 

lääkkeen samanaikainen käyttö lisää haittojen vaaraa ja voi altistaa lääk-

keiden välisille yhteisvaikutuksille. Tällöin lääkehoidon vaikutukset voivat li-

sääntyä, vähetä tai muuttua luonteeltaan. Lääkityksestä puhuessamme ha-

lusimme myös tuoda esille, että käytetyt lääkitykset vaikuttavat myös alko-

holin sietoon ja haittoihin. Yhä harvempi ikääntyvä on raitis ja ikääntyvien 

lääkkeiden väärinkäyttö on lisääntynyt.  

 

Seksuaalisuudesta puhuessamme halusimme tuoda esille, että se on olen-

nainen ja tärkeä osa ihmisyyttä, seksuaalisuuden ilmentäminen vaikuttaa 

positiivisesti terveyteen ja hyvinvointiin. Seksuaalisuus ei katoa ikääntyes-

säkään, mutta se voi muuttaa muotoaan ja usein eri asiat korostuvat kuin 

nuorempana. Kosketuksen ja fyysisen läheisyyden kaipuu voi ahdistaa yk-

sin elävää. Sukupuoli-identiteetti ja itsetunto saattavat kärsiä, jos ei saa 

osakseen ihailua ja itseensä kohdistuvaa seksuaalista halua. Kosketus, 

nähdyksi ja kuulluksi tuleminen tukevat itsetuntoa ja aiheuttavat mielihyvän 

tuntemuksia. Hyväksytyksi ja rakastetuksi tuleminen tukee mielenterveyttä, 

ja se on oleellinen osa itsensä onnelliseksi tuntemista. 

 

Luentomme yhteydessä kannustimme osallistujia ottamaan itse vastuuta 

omasta hyvinvoinnista, koska sillä mahdollistetaan laadukas ja mielekäs 

elämä ja pärjääminen omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Myös 
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psyykkisten voimavarojen säilyminen ja tyytyväisyys elämään ratkaisevat 

pitkälti kotona selviytymisen mahdollisimman kauan. Terveyden ja toiminta-

kyvyn tukeminen on tärkeää, koska ennaltaehkäisyn kautta ja varhaisella 

puuttumisella voidaan vaikuttaa toimintakyvyn heikkenemiseen ja terveys-

ongelmiin.  

 

4.2.2 Riskit 

Gahinin kehittämän riskimallin mukaan vahinkoriskit on jaettu henkilö-, 

omaisuus- ja vastuuriskeihin. Vahinkoriskit ovat luonteeltaan hitaasti muut-

tuvia ja sen seuraukset ovat aina haitallisia. Tyypillinen henkilöön kohdis-

tuva vahinkoriski voi olla henkilön vammautuminen, sairastuminen ja kuo-

lema. Omaisuus- tai esineriskin kohteena oleva omaisuus vaurioituu tai tu-

houtuu. Myös luonnonvoimat, kuten tuuli, salamaniskut ja äkilliset lämpöti-

lanvaihtelut voivat aiheuttaa riskejä. Vastuuriskistä seuraa korvausvelvolli-

suus, jota edeltää yleensä laiminlyönti tai huolimattomuus, jolla on syy-yh-

teys vahingon syntymiseen. (Suominen 2003, 13–15.) 

 

Yleisötapahtumaan liittyvien riskien huomioiminen käsittää riskien kartoitta-

misen, arvioinnin ja hallinnan. Riskit voidaan jakaa esimerkiksi tapahtumaa 

edeltäviin, tapahtuman aikaisiin ja tapahtuman jälkeisiin riskeihin. Riskien 

kartoituksen jälkeen riskit arvioidaan kriteereillä todennäköisyys ja taloudel-

linen merkittävyys. Kartoituksen ja arvioinnin jälkeen seuraa riskien hallinta 

eli tehdään tarpeelliset suunnitelmat ja päätökset riskien siirtämiseksi 

muille, minimoimiseksi tai eliminoimiseksi. (Kauhanen, ym. 2002, 54–56.) 

 

Suomisen mukaan vähäisen riskin varalle ei tarvita erityisiä toimenpiteitä 

toisin kuin suurimman riskin kohdatessa, jolloin riskialtis toiminta on kes-

keytettävä, kunnes riski on poistunut. Riskienhallinnan avulla voidaan torjua 

uhkaavia vaaroja ja minimoida niistä aiheutuvia menetyksiä. Lähtökohtana 

voidaan pitää riskin välttämistä ja tarvittaessa riskin poistamista. Riskien-

hallinta perustuu Suomisen mukaan terveen järjen käyttöön ja yksinkertai-

siin, hyväksi havaittuihin ratkaisuihin. Se etenee suunnitelman mukaisesti 

esimerkiksi seuraavanlaisesti: riskien tunnistaminen – turvallisuustekijöiden 
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tunnistaminen – jäljelle jäävien riskien arviointi ja raportointi – riskien seu-

rausten kuvaaminen ja tarkempi erittely - tarvittavien riskienhallintatoimien 

järjestäminen ja vastuut – toimenpiteiden toteutus, seuranta ja päivitykset. 

(Suominen 2003, 27, 31, 38, 101.) 

 

Virkistyspäiväämme liittyvät riskit olisivat voineet olla henkilöihin liittyviä va-

hinkoriskejä eli vammautuminen, tapaturma tai pahimmassa tapauksessa 

kuolema. Tapahtumapaikka sijaitsi järven rannalla, ja osittain virkistyspäi-

vän ohjelmamme oli suunniteltu tapahtuvaksi ulkona, joten luonnonvoimat, 

kuten tuuli ja salamaniskut olisivat voineet aiheuttaa riskejä. Myös hyönteis-

ten pistot ja käärmeen puremat olivat riskitekijöitä tapahtumassamme. 

 

Virkistyspäivää suunnitellessa huolta aiheutti etukäteen ilmoittautuvien riit-

tävä määrä, epävakaat sääolosuhteet sekä päivän kulku suunnitelmien ja 

suunnitellun aikataulun mukaisesti. Sää aiheuttikin haasteita päivän kul-

kuun, sillä luontopolulle lähtiessämme alkoi satamaan rankasti ja jou-

duimme odottelemaan suojassa sateen loppumista. Aloimme jo valmistau-

tua muuttamaan päivän kulkua, mutta sade lakkasi melko pian ja laavulle 

päästyämme alkoi aurinko paistamaan lämpimästi. Myös aikataulussa py-

syminen toi haasteita. Päivä oli tarkoitus päättää klo 15:een mennessä ja 

siihen mennessä tuli ehtiä myös kerätä palautteet, koska osalle tuli kyyti 

hakemaan. 

 

4.2.3 Budjetti ja mainonta  

Tapahtuman järjestämisessä on perustana hyvin tehty budjetti eli tulo- ja 

menoarvio. On tärkeää, että kustannukset on arvioitu oikein. Suunnittelun 

alkuvaiheessa on hyvä perehtyä mahdolliseen ulkopuoliseen rahoitukseen. 

Omalle tapahtumalle on löydettävä sopivin rahoitusmuoto. Eri aloilla toimii 

useita säätiöitä ja rahastoja, jotka voivat myöntää avustuksia ja apurahoja. 

Yksinkertaisimmalta vaihtoehdolta tuntuisi rahoittaa tapahtuma itse eli il-

man ulkopuolista apua. Tapahtuman rahoituksen tulee olla selvillä jo suun-

nittelun alkuvaiheessa. (Tapahtumajärjestäjän opas 2015, 9.) 
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Kustannuksia syntyi paikan vuokrasta ja tarjoiluista. Toimeksiantajamme oli 

luvannut meille 100 €:n rahoituksen kustannuksien kattamiseksi ja loput 

kustannukset maksoimme itse. Vuokra maksoi 80 € (sisätilat 40 € ja laavu 

40 €), aamupala 4 €/osallistuja ja kottikärrykattaus sisältäen makkarat, le-

tunpaistotarpeet sekä kahvit 9€/osallistuja. 

 

Mainonta tapahtuu julkisissa tiedotusvälineissä ja on lähettäjän maksamaa. 

Maksuttomat kanavat eivät ole mainontaa, mutta ovat silti tärkeä osa me-

diaviestintää. Markkinoinnin kautta yritetään saada tapahtuma kaupaksi, jo-

ten tapahtuman markkinointi oikealle kohderyhmälle, oikealla imagolla, oi-

keaan hintaan ja oikeaan aikaan olisi keskeistä. (Kauhanen ym. 2002, 113, 

116.) Virkistyspäiväämme ei mainostettu tiedotusvälineissä, koska ky-

seessä oli pienimuotoinen tapahtuma. Kävimme aiemmin kertomassa ryh-

mäläisille ideastamme, mutta lupasimme tiedottaa myöhemmin tarkem-

mista yksityiskohdista, jotka selviävät jäsenlehdessä julkaistavasta ilmoituk-

sesta. Ilmoitus päivästä ja sen sisällöstä laitettiin Etelä-Karjalan Omaiset ja 

Läheiset ry:n kesäkuussa ilmestyvään jäsenlehteen ja ryhmän ohjaaja tie-

dotti vielä ryhmän jäsenille virkistyspäivästämme. Ilmoituksessa oli myös 

päivämäärä, johon mennessä tulee ilmoittautua osallistumisesta. 

 

4.3 Toteutus 

Ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä ilmoittautui kesän aikana 16 

henkilöä ja yksi ilmoittautuminen tuli jälkikäteen. Virkistyspäivään 17 ilmoit-

tautuneesta 16 oli tullut paikalle. Osallistujat tulivat Marjolaan omilla kyy-

deillä. Me järjestäjät menimme paikalle jo aikaisemmin ennen päivän ohjel-

man alkua sijoittamaan luontopolulle laatimiamme tehtävärasteja, järjeste-

lemään iltapäivän kisailua ja valmistautumaan hyvinvointia käsittelevään lu-

entoomme. 

 

Kokoonnuimme osanottajien kanssa ensin sisätiloihin. Nautimme aamu-

kahvit ja karjalanpiirakat. Pidimme tietoiskutyyppisen luennon liittyen ikään-

tyneiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Kehotimme kuulijoita keskeyttä-
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mään rohkeasti luennon aikana kommentoiden ja keskustellen. Huomi-

oimme myös kuulijoiden osallisuuden ja kyselimme heidän mielipiteitään 

asioista. Monille osanottajille asiat olivat entuudestaan tuttuja, mutta ker-

taaminen ja asioiden mieleen palauttaminen on aina tervetullutta. Luen-

tomme jälkeen pidimme pienen jumppatuokion, jossa kävimme läpi help-

poja liikkeitä, joilla voi harjoittaa tasapainoa ja lihasvoimaa jaloissa.  

 

Olimme suunnitelleet ja toteuttaneet tapahtumapaikan ympäristöön tehtä-

värasteja sisältävän luontopolun, joka oli helppokulkuinen ja sopivan pitui-

nen ikääntyneille. Tehtävärasteilla palautettiin mieleen asioita ikääntyvien 

kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista koostuvasta luennostamme. Puolenpäi-

vän maissa asetuimme rannalla olevalle laavulle, jossa käytiin luontopolun 

tehtävärastien oikeat vastaukset läpi, paistoimme makkaraa ja lettuja mu-

kavan yhdessäolon, seurustelun ja päiväkahvin merkeissä. (kuva 2). 

 

 

Kuva 2. Laavulla makkaran paistossa 

 

Loppupäiväksi olimme suunnitelleet ja toteutimme vielä Marjolan pihapii-

rissä leikkimielistä kisailua. Osa-alueet olivat tarkkuusheitto köysirenkailla 

tappeihin, tulitikun heittäminen pieneen ämpäriin, pingispallon kuljetus 

suussa olevalla lusikalla määrätty matka, pingispallon heittäminen pöydällä 

oleviin mukeihin sekä jalkapallon pujottelu potkimalla radan läpi. (kuva 3). 

Osanottajat olivat innostuneita tehtäväosioiden suorittamisesta ja moni 

haastoikin itsensä kokeilemaan useampaan kertaan, että varmasti onnistui. 
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Jalkapallon pujottelussa näkyi osalla tasapainossa heikkoutta, ja muistu-

timme heitä harjoittamaan liikkeitä, joita kävimme aamun jumpassa läpi. 

 

 

Kuva 3. Jalkapallon pujottelua 

 

Tapahtuman järjestäjät ovat velvollisia huolehtimaan järjestyksenvalvon-

nasta, tapahtuma-alueen jätehuollosta ja siivouksesta, riittävistä ja hygiee-

nisistä wc-tiloista sekä elintarvikkeiden myyntiin liittyvistä seikoista. Tapah-

tuman jälkeen järjestäjien tulee huolehtia muun muassa tapahtumapaikan 

siivouksesta sekä mahdollisen esiintymislavan ja muiden rakenteiden pur-

kamisesta sekä vuokra- ja lainavälineiden palauttamisesta. Ennen tilai-

suutta on hyvä sopia purkamisen vastuuhenkilöistä ja aikatauluista. (Ta-

pahtumajärjestäjän opas 2015, 21–22, 24, 26, 35.) 

 

Olimme laatineet osanottajille kiitokseksi aktiivisesta osallistumisesta päi-

vään kunniakirjat, jotka luovutimme päivän päätteeksi. (kuva 4). Lopuksi 

vielä huolehdimme siivouksesta alueella ja sisätiloissa sekä palautimme lai-

naamamme välineet Marjolan henkilökunnalle. Maksoimme kustannukset 

Marjolaan ennen pois lähtöä. 
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Kuva 4. Kunniakirja 

 

4.4 Palaute 

Kysely on yksi tapa kerätä aineistoa itse. Kyselyn etuina ovat, että siinä voi-

daan kysyä monia asioita ja kustannukset sekä aikataulu pystytään arvioi-

maan melko tarkasti. Kyselyn heikkouksia taas voivat olla väärinymmärryk-

set vastaajien näkökulmasta, ja kuinka huolellisesti ja rehellisesti kysymyk-

siin on vastattu. Kyselyn haittana voi olla myös vastaamattomuus. Hyvän 

kyselylomakkeen tekeminen vaatii tietoa ja taitoa tutkijalta. (Hirsjärvi, ym. 

2007, 188, 190.) Kyselylomake on hyvä suunnitella huolellisesti, koska vas-

taajan täytettyä lomakkeen ei siihen enää pysty tekemään muutoksia. Ky-

selytutkimuksessa käytetään sekä suljettuja että avoimia osioita. Valmiit 

vastausvaihtoehdot helpottavat tietojen käsittelyä. Sanallisten vastausten 

käsittely on työläämpää, mutta niistä voidaan saada tutkimuksen kannalta 

tärkeää tietoa, jotka voisivat jäädä mahdollisesti kokonaan havaitsematta. 

(Vehkalahti 2014, 20, 24, 25.) 

 

Kyselyitä voidaan muotoilla monella tavalla mutta yleensä käytettyjä ovat 

avoimet ja monivalintakysymykset. Avoimissa kysymyksissä esitetään ky-

symys ja vastausta varten jätetään tyhjä tila. Monivalintakysymyksissä on 

laadittu valmiit vastausvaihtoehdot, joista vastaaja valitsee mieleisensä 

vaihtoehdon tai -ehdot. Tutkimuksissa voidaan käyttää strukturoituja tai 
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avoimia kysymyksiä tai molempia vaihtoehtoja. Avoimet kysymykset anta-

vat vastaajalle mahdollisuuden kertoa mielipiteensä omin sanoin. Toisaalta 

avoimien kysymysten tuottama aineisto voi olla sisällöltään kirjavaa, luotet-

tavuudeltaan kyseenalaista ja vaikeasti käsiteltävää. (Hirsjärvi, ym. 2007, 

193-195.)  

 

Vallon ja Häyrisen mukaan saatua palautetta verrataan lähtötilanteeseen 

eli alkuperäisiin tavoitteisiin. Palautetta voidaan kerätä suullisesti, kirjalli-

sella tai sähköisellä palautelomakkeella, sähköpostitse tai puhelimitse. 

Jotta osallistujat vastaisivat palautekyselyyn, on tärkeää, että vastaaminen 

on helppoa ja että voi vastata heti tapahtuman jälkeen. Järjestäjien on hyvä 

kertoa palautteen merkityksellisyydestä ja muistuttaa vastaamisesta tapah-

tuman aikana ja sen jälkeen. Palautelomakkeen on hyvä olla selkeä, ja on 

hyvä, jos voi vastata nimettömästi. Suullinen palaute on hyvä käydä läpi ja 

kirjata muistiin. (Vallo & Häyrinen, 2016, 224–227.)  

 

Palautekyselyssä käytimme strukturoitua kyselylomaketta, jolla voi vastata 

anonyymisti. Palautekyselyssä oli myös yksi avoin kysymys. Laatimamme 

kysymykset olivat selkeitä ja lyhyitä ja niiden määrä kohtuullinen, jotta ky-

selyyn vastaaminen ei olisi liian haastavaa pitkän päivän päätteeksi. Osal-

listujat täyttivät lomakkeen päivän päätteeksi. Palautteen avulla keräsimme 

tietoa siitä, miten osallistujat olivat kokeneet tapahtuman, oliko päästy ta-

voitteeseen, mitä olisi voitu tehdä toisin ja mikä oli ollut osallistujien mie-

lestä kaikkein parasta.  

 

15 vastaajaa 16:sta oli sitä mieltä, että virkistyspäivän sisältö oli vastannut 

odotuksia erinomaisesti. Yhden vastaajan odotuksia päivä oli vastannut 

kohtalaisesti. Virkistyspäivän toteutus oli onnistunut 15 vastaajan mielestä 

erinomaisesti ja yhden vastaajan mielestä kohtalaisesti. Virkistyspäivän ai-

kataulutus ja pituus oli 13 vastaajan mielestä onnistunut erinomaisesti ja 

kolmen mielestä kohtalaisesti. Kaikkien osallistujien mielestä ryhmän oh-

jaaminen onnistui järjestäjiltä erinomaisesti. 11 vastaajaa 16:sta oli vastan-

nut avoimeen kysymykseen. Palaute oli positiivista ja niissä moni toivoi, 
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että olisi useammin vastaavanlaisia tapahtumia. Yksi vastaajista koki, että 

laavulla aika alkoi käymään pitkäksi. 

 

4.5 Arviointi 

Arviointivaihe voidaan jakaa useampaan vaiheeseen, joista ensimmäinen 

on jo tapahtuman aikana osanottajille tehtävä kirjallinen tai haastatteluna 

toteutettu mielipidekysely. Toinen vaihe on yleisötapahtuman jälkeen pidet-

tävä niin sanottu kritiikkipalaveri, jossa käydään läpi tapahtuman kulku, on-

nistumiset ja epäonnistumiset sekä puretaan sekä positiivisia että negatiivi-

sia tunteita ja kommentteja. Arviointivaiheen kolmannessa vaiheessa laadi-

taan tapahtumasta kirjallinen loppuraportti, jota verrataan alun perin asetet-

tuihin tavoitteisiin. Tapahtuman jälkeen on hyvä tiedottaa sen kulusta ja on-

nistuneisuudesta järjestäjille sekä keskeisille sidosryhmille ja mahdollisille 

sponsoreille sekä kiittää tapahtumaan osallistumisesta ja tuesta. Tapahtu-

man järjestelyissä mukana olleita on hyvä myös palkita jollain ei-taloudelli-

sella tavalla. Tapahtuman järjestäjille on hyvä antaa palautetta työpanok-

sen laadusta ja määrästä. (Kauhanen ym. 2002, 125–128.) 

 

Tapahtuman jälkeen, eli silloin kun kaikki on vielä hyvässä muistissa ja 

mielenkiinto tapahtumaan jäljellä, tehdään kirjallinen yhteenveto saatujen 

palautteiden ja ennalta asetettujen tavoitteiden pohjalta. Yhteenvetoon koo-

taan tapahtumasta, mikä on mennyt hyvin ja toiminut, mikä meni pieleen eli 

minkä olisi voinut tehdä toisin, yleiset tunnelmat tapahtumasta, suunniteltu 

ja toteutunut budjetti sekä se, että onko päästy tavoitteeseen. (Vallo & Häy-

rinen 2016, 228, 229.) 

 

Virkistyspäivään osallistui ikääntyneitä entisiä omaishoitajia Lappeenran-

nasta, Imatralta ja Luumäeltä. Tiedon virkistyspäivästä osallistujat olivat 

saaneet meiltä geronomiopiskelijoilta käydessämme keväällä entisten 

omaishoitajien säännöllisessä ryhmätapaamisessa kertomassa suunnitel-

mistamme koskien virkistyspäivää. Tietoa oli saatu myös Omaishoitoyhdis-

tyksen jäsenlehdessä olleen ilmoituksen kautta ja kesäisin Omaishoitoyh-
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distyksen järjestämillä Torikierroksilla, joilla Omaishoitoyhdistyksen henkilö-

kunta esittelee omaishoitoon liittyviä asioita kaikille kiinnostuneille torita-

pahtumissa. 

 

Virkistyspäivän aikana entiset omaishoitajat saivat mahdollisuuden osalli-

suuteen sekä toimia yhdessä ja virkistäytyä vertaistensa seurassa. Entisten 

omaishoitajien ryhmän me-henki näkyi yhteenkuuluvuutena ja ilona toimia 

yhdessä. Virkistyspäivään osallistui joitakin omaishoitajia, jotka eivät ole 

aiemmin olleet entisten omaishoitajien ryhmän toiminnassa mukana mutta 

nyt heillä oli mahdollisuus tutustua ryhmän jäseniin, osallistua heidän kans-

saan virkistyspäivän ohjelmaan ja mahdollisesti jatkossa osallistua ryhmän 

toimintaan. Vertaistuen, ryhmässä toimimisen ja osallisuuden avulla entis-

ten omaishoitajien on mahdollista ylläpitää fyysistä, psyykkistä ja sosiaa-

lista toimintakykyään.  

 

Ikääntyvien kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista koostuva luentomme oli 

mielestämme hyvä kokonaisuus sisältäen gerontologista tietoa pähkinän-

kuoressa. Monet asiat olivat kuulijoille ennestään tuttuja, mutta tärkeitä 

mieliin palautettaviksi ja aiheista saatiin paljon keskustelua aikaiseksi. 

Luontopolku oli piristävä osuus päivän ohjelmassa yhdistäen liikunnan ja 

hyvinvointiin liittyvät kysymykset. Kaksi osanottajaa ei osallistunut luonto-

polun kiertämiseen liikkumisen vaikeuksien vuoksi, joten he menivät sisäti-

loista suoraan laavulle. Laavulla toteutui yhteisöllisyys rennon yhdessäolon 

sekä makkaroiden ja lettujen paistamisen merkeissä. Päivän ohjelman ai-

kataulutus olisi voinut toteutua vähän paremmin: laavulla meillä oli käytös-

sämme vain yksi lettupannu, joten aikaa lettujen paistamiseen kului suunni-

teltua kauemmin ja osallistujat pitkästyivät. Myöhemmin mietimme, että oli-

simme voineet laavulla istuessa pelata helppoja sanapelejä tai järjestää 

muuta aivojumppaa viihdykkeeksi, mutta siinä tilanteessa emme sitä keksi-

neet. Koska laavulla meni oletettua kauemmin aikaa, jäi leikkimieliselle ki-

sailulle liian lyhyt aika. Osallistujat kokivat kisailun mielekkääksi ja siinä olisi 

voinut olla enemmänkin tehtäviä. 
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Yleinen tunnelma virkistyspäivästä osanottajien osilta oli tyytyväisyys. Ko-

konaisuutena virkistyspäivä oli osanottajien mielestä kaikin puolin onnistu-

nut ja jotkut toivoivat lisää samankaltaisia tapahtumia. Onnistuimme luo-

maan osanottajille rennon ja vapautuneen tunnelman. Jälkikäteen saimme 

osanottajilta sekä toimeksiantajaltamme kiitettävää palautetta onnistu-

neesta päivästä.  

 

Budjettimme virkistyspäivää varten Marjolan osilta oli alun perin vuokra 80 

€ sisältäen sisätilat sekä laavun, aamupala 4 €/osallistuja ja kottikärrykat-

taus 9 €/osallistuja. Saimme kuitenkin yllättäen opiskelijoina sisätilan vuok-

ran verran hinnasta alennusta. Toimeksiantajamme oli luvannut meille kus-

tannuksien kattamiseen 100 € avustuksen, jonka saimme virkistyspäivän 

jälkeen.  

 

5 POHDINTA  

Opinnäytetyöprosessi on ollut kokonaisuutena antoisa ja opettavainen. 

Olemme oppineet ryhmän ohjaamista, tapahtuman järjestämistä, toimi-

maan muuttuvissa ja ennalta-arvaamattomissa tilanteissa erilaisten ihmis-

ten kanssa sekä pitkäjänteistä työskentelyä. Tapahtuman järjestämisessä 

huomasimme, miten tärkeää on tehdä hyvä suunnitelma, jossa on mietitty 

tarkkaan kaikki osa-alueet. Perusteellisen suunnitelman tekeminen luo hy-

vän pohjan toteutukselle. Opinnäytetyön tekeminen kahdestaan on vaatinut 

joustavuutta ja erilaisten työskentelytapojen yhdistämistä, mutta myös anta-

nut erilaisia näkökulmia ja helpottanut vaativassa prosessissa.  

 

Virkistyspäivän kautta onnistuimme tukemaan osanottajien osallisuutta, yh-

teisöllisyyttä, sosiaalisuutta. Tarjosimme tietoa liittyen ikääntyneiden toimin-

takykyä ylläpitäviin ja kehittäviin liikuntaan, ravitsemukseen, elämäntapoi-

hin, sosiaaliseen aktiivisuuteen, sairauksien ehkäisemiseen ja niiden hy-

vään hoitoon sekä toimintakykyongelmien varhaiseen tunnistamiseen ja nii-

hin puuttumiseen. Muistutimme myös harjoittamaan muistia sekä ohjeis-

timme, ettei toimintakykyä ja elämänhallintaa heikentävä muistihäiriö kuulu 

terveeseen ikääntymiseen.  
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Olimme koonneet ikääntyvän kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista kertovaan 

tietoiskuumme tietoa opiskeluidemme aikana oppimistamme asioista. Esi-

tyksessä kerrottiin ikääntyvän toimintakykyyn vaikuttavat asiat tiivistetysti. 

Virkistyspäivän ohjelma toi esiin gerontologista osaamistamme. Toteu-

timme opinnäytetyömme noudattaen työelämälähtöisyyttä, käytännönlähei-

syyttä, tutkimuksellista asennetta ja osoittaen alamme tietoja ja taitoja 

(Vilkka & Airaksinen 2003, 10). Lähihoitajan ammatista on ollut hyötyä 

opinnäytetyöprosessissamme, johon olemme saaneet lisää runsaasti moni-

puolista tietoa opiskeluidemme aikana ammattikorkeakoulussa. Teorian ja 

käytännön yhdistäminen opinnäytetyöprosessissa on avartanut näkökulmi-

amme ikääntyvän fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn. 

Jos joillakin näistä osa-alueista esiintyy ongelmia, se vaikuttaa ihmisen ko-

konaisvaltaiseen hyvinvointiin ja toimintakyky heikentyy.  

 

Opiskelujemme aikana työharjoittelu omaishoidossa sekä opinnäytetyöpro-

sessimme on näyttänyt, miten tärkeää työtä omaishoitajat tekevät hoitaes-

saan läheisiään päivin öin vuodesta toiseen kohtuuttoman pienellä kor-

vauksella antaen samalla hoidettavalle mahdollisuuden asua kotonaan tu-

tussa ja turvallisessa ympäristössä. Tämä kunnioitettava työ säästää yh-

teiskuntamme varoja mittavan summan vuosittain. Omaishoitajien työtä 

pääsääntöisesti arvostetaan, mutta enemmän saisi olla konkreettisia tekoja 

ja resursseja omaishoitajien tukemiseen. Tärkeää on antaa tukea omais-

hoitajille, mutta myös entisille omaishoitajille, jotka tuntuvat olevan unoh-

dettu ryhmä. Hoidettavan kuolema tai laitoshoitoon siirtyminen ovat suuria 

ja raskaita elämänmuutoksia. Omaishoitajalla voi olla voimavarat vähissä 

käsitellä kaikkia muutosten tuomia tunteita. Omaisten ja läheisten tuki on 

ensisijaisen tärkeää, mutta myös vertaistuki toimii kantavana voimana.  

 

Kehittämistoimenpiteenä entisille omaishoitajille voisi järjestää useammin ja 

monipuolisemmin vertaistensa kanssa yhteistä toimintaa. Lappeenran-

nassa toimii tällä hetkellä heistä koostuva ryhmä, mutta toimintaa voisi ulot-

taa laajemmalle myös esimerkiksi Länsi-Saimaan alueelle. Kokemustemme 

mukaan kysyntää tällaiselle toiminnalle olisi. Pienempien kuntien alueella 
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toimintaa voisi keskittää kyläkeskuksiin tai alueiden keskiöihin, joihin osan-

ottajien olisi mahdollista kulkea joko omin tai yhdistetyin kyydein. 

 

Omaishoitotilanteen loppuminen on suuri elämän muutos. Kun se päättyy 

läheisen kuolemaan, jää omaishoitaja usein ikään kuin tyhjän päälle. Usein 

omaishoitajan ihmissuhdeverkosto harvenee vuosien kuluessa, kun kotoa 

on niin vaikea lähteä ja ystävyyssuhteille ei riitä aikaa eikä energiaa. Kehit-

tämistoimenpiteenä kolmas sektori voisi järjestää esimerkiksi kurssin, joka 

olisi tukitoimi omaishoitajille, joiden omaishoitotilanne on päättynyt hoidetta-

van kuolemaan. Kurssilla pystyttäisiin vastaamaan omaishoitotilanteen 

päättäneiden sosiaalisen tuen ja kuntoutuksen tarpeisiin. Kurssin tavoit-

teena olisi voimaannuttaa osallistujaa ja löytämään sosiaalisia verkostoja 

sekä ylläpitämään fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. 
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Ilmoitus virkistyspäivästä                 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

                   Liite 2 (1) 

 

Luento ikääntyvien kokonaisvaltaisesta hyvinvoin-

nista   
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                                Liite 3  

 

            PALAUTE VIRKISTYSPÄIVÄSTÄ 

 

1. Miten virkistyspäivän sisältö vastasi odotuksiasi? 
a) erinomaisesti 
b) kohtalaisesti 
c) huonosti 

 
2. Miten virkistyspäivän toteutus mielestäsi onnistui?    

a) erinomaisesti 
b) kohtalaisesti 
c) huonosti 

 

3. Miten virkistyspäivän aikataulutus ja pituus mielestäsi on-
nistuivat?    

a) erinomaisesti 
b) kohtalaisesti 
c) huonosti 

 

4. Miten mielestäsi virkistyspäivän järjestäjiltä sujui ryhmän 
ohjaaminen? 

a) erinomaisesti 
b) kohtalaisesti 
c) huonosti 

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

      Mielipiteitä, kommentteja, kritiikkiä… Sana on vapaa! 
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