
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUNTEVA-TOIMINTAMALLI VUOROVAIKUTUKSEN VÄLINEENÄ 
DIAKONIATYÖSSÄ 
 
KOULUTUSPÄIVÄ DIAKONIATYÖNTEKIJÖILLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Irja Ruusuvuori 

    Opinnäytetyö, syksy 2009 

    Diakonia-ammattikorkeakoulu,  

    Diak Länsi, Pori 

    Sosiaalialan koulutusohjelma 

    Diakonisen sosiaalityön  

    vaihtoehto 

Sosionomi AMK, diakoni 



TIIVISTELMÄ 
 
Irja Ruusuvuori. TunteVa-toimintamalli vuorovaikutuksen välineenä diakoniatyössä. 
Koulutuspäivä diakoniatyöntekijöille. Pori, syksy 2009, 52 s., 6 liitettä. 
 
Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Länsi, Porin toimipaikka, Diakoninen sosiaalialan 
koulutusohjelma, sosionomi (AMK) + diakonian virkakelpoisuus. 
______________________________________________________________________ 
 
Produktiomuotoisen opinnäytetyön keskeisenä sisältönä oli koulutuspäivän järjestämi-
nen kahden rovastikunnan diakoniatyöntekijöille. Päivän aihe oli TunteVa-
toimintamalli vuorovaikutuksen välineenä diakoniatyössä. Koulutuspäivän tavoitteena 
oli antaa diakoniatyöntekijöille lisää ammatillista osaamista esittelemällä TunteVa- toi-
mintamallia. Päivästä pyydetyn palautteen avulla haluttiin selvittää, tarvitsevatko dia-
koniatyöntekijät lisää koulutusta dementoituvan asiakkaan kohtaamiseen. Tarkoituksena 
oli myös selvittää, hyötyisivätkö diakoniatyöntekijät TunteVa-toimintamallin käytöstä 
dementoituvien asiakkaiden kanssa. Koulutuspäivä järjestettiin 26. maaliskuuta 2009. 
Siinä oli mukana yhdeksän diakoniatyöntekijää ja viisi opiskelijaa.  
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dementoitumisesta, Kirkon vanhustyön strategiasta ja TunteVa- toimintamallista sekä 
demonstraatioita diakoniatyön arjesta.  
 
Päivä toteutettiin yhteistyössä Tampereen Kaupunkilähetyksen kanssa, jolla on valta-
kunnallinen vastuu TunteVa-koulutuksen järjestämisestä Suomessa. Yhteistyö koulu-
tuspäivän suunnittelua varten tapahtui sähköpostitse ja puhelimitse sekä muutaman jär-
jestetyn tapaamiskerran aikana. Opinnäytetyön tekijä toimii itse diakonissana. 
 
Koulutuspäivästä pyydetty palaute osoitti, että diakoniatyöntekijät tarvitsevat lisää 
osaamista dementoituvan asiakkaan kohtaamiseen ja että suurin osa heistä oli halukas 
lisäkoulutukseen. TunteVa-toimintamalli arvioitiin selkeästi Kirkon vanhustyön strate-
gian tavoitteita ja diakonista lähestymistapaa tukevaksi ja uutta osaamista antavaksi. 
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ABSTRACT 
 
Irja Ruusuvuori. Educational Day for Deaconal Workers. 52p., 6 appendices. Language: 
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Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme in Social Services. Option 
in Diaconal Social Work. Degree: Bachelor of Social Services + Deacon. 

  

 

The central content of the study was to organize an educational day for the deaconal 
workers in two deaneries. The topic of the day was a working model called TunteVa as 
a tool of interaction in church social work. The aim of the educational day was to give 
more vocational training to the deaconal workers by demonstrating the working model 
TunteVa. Feedback was requested to make it clear if deaconal workers need more train-
ing for working with people with dementia. Another aim of the study was to find out if 
the working model TunteVa benefits deaconal workers in their work with demented 
customers. The educational day was organized on the 26 of March 2009. Nine deaconal 
workers and five students participated in the day. 

The theory part presents the beginning stages of dementia, the validation method of the 
basis of the working model TunteVa, and the Church strategy for working with the eld-
erly as part of the environment in deaconia. The educational day was the product of the 
study. The day contained lectures on becoming demented, the Church strategy for work-
ing with the elderly, the working model TunteVa, and also demonstrations of church 
social work. 

The plan was put into practice in association with Tampere City Mission, which has 
nationwide responsibility for arranging TunteVa training in Finland. The cooperation 
for the planning of the training day took place by email, phone, and a few planned meet-
ings. The writer of the study is herself working as a deaconess. 

The feedback from the educational day showed that the deaconal workers need more 
preparation for working with people with the beginning stages of dementia. Most of the 
workers were eager to receive more training. The working model TunteVa supports the 
Church strategy for working with the elderly and the deaconal approach and it also pro-
vides new skills. 

Keywords: dementia, memory loss, deaconal workers, validation, the working model 
TunteVa, production, educational/training day, demonstration 
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1 DEMENTOITUVA ASIAKAS DIAKONIATYÖN HAASTEENA 
 

 

Kristilliseen lähimmäisenrakkauteen perustuva diakonia on läpi historiansa etsinyt ja 

auttanut  niitä, jotka ovat vaarassa jäädä olemassa olevien turvaverkkojen ulkopuolelle. 

Sen perustavoitteena on kyetä toimimaan muuttuvissakin yhteiskunnallisissa oloissa 

omista lähtökohdistaan käsin. (Apt. 6: 1-6; Luuk. 10: 25-37; Kirkkojärjestys 4:3.) Jos-

kus yhteiskunnan muutokset ovat kuitenkin niin nopeita ja yllättäviä, että diakonian  

työmenetelmät eivät ole tilanteen vaatimassa terässä. 

 

Parin vuosikymmenen takaiseen taloudelliseen lamaan ei diakoniatyössä ollut osattu 

varautua. Lama näkyi siinä ennen kokemattomina haasteina. Kuitenkin ihmiset ajatteli-

vat, että seurakunnan diakoniatyöntekijä pystyy auttamaan. Niin ajattelivat diakonia-

työntekijätkin. Yhä vaativammaksi käynyt työ sai työntekijät kuitenkin turhautumaan ja 

uupumaan. (Mäkelä, Kujala & Lappalainen 1998, 15.)  

 

Väestön vanheneminen aiheuttaa dementoituvien määrän nopean lisääntymisen (Topo, 

Sormunen, Saarikalle, Räikkönen & Eloniemi-Sulkava  2007, 5). Jylhän, Salosen, Mäen 

ja Hervosen (1996, 92) mukaan dementoituvien ihmisten  hoito on kenties suurin kaikis-

ta sosiaali- ja terveydenhuollon lähivuosikymmeniä kohtaavista haasteista. Tämä haaste 

koskettanee myös kirkkomme diakoniatyötä osana kolmatta sektoria. Miten siihen voi-

taisiin varautua? 

 

Oma ravisuttava kokemukseni TunteVa-toimintamallin antamista keinoista dementoitu-

vien asiakkaiden kohtaamiseen oli voimakas tekijä tämän opinnäytetyön aiheen valin-

nassa. Minua on ajanut eteenpäin innostus diakoniatyön kehittämiseen vastaamaan sitä 

lisääntyvää ammattitaidon tarvetta, joka johtuu dementoituvien ihmisten määrän lisään-

tymisestä. Opinnäytetyöni tavoite on koulutuspäivän järjestäminen diakoniatyöntekijöil-

le yhteistyössä Tampereen Kaupunkilähetyksen kanssa. Sen avulla haetaan uutta näkö-

kulmaa dementoituvan asiakkaan kohtaamiseen ja selvitetään mahdollista diakoniatyön-

tekijöiden tarvitsemaa lisäkoulutusta. 
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2 IDEASTA ETEENPÄIN 
 

 

Olin työskennellyt nykyisten, sosionomi-diakonin opintojeni alkaessa diakoniatyönteki-

jänä viitisentoista vuotta. Keväällä 2005  olin kouluttautunut myös validaatiotyönteki-

jäksi Tampereen Kaupunkilähetyksen yhteistyökumppanin Sopimusvuorisäätiön järjes-

tämässä koulutuksessa. Aloitin opinnäytetyön tekemisen toisella lukukaudella, keväällä 

2008, jolloin minulla oli opinto-ohjelmassani hyväksilukujen ansiosta vapaata tilaa 

 

 

2.1 Aiheen valinta 

 

Opinnäytetyöni idea syntyi tukiopetuksessa selatessani oppilaitoksemme informaatikon 

kanssa tietokantoja sanalla validaatiomenetelmä. Huomasin miettiväni, että minun li-

säkseni muutkin diakoniatyöntekijät voisivat hyötyä validaatiomenetelmästä.  

 

Kuuntelin luentoja Tutkimus ja kehittäminen - jaksolla marraskuussa 2007. Pohties-

samme teoreettista viitekehystä sain idean: validaatiomenetelmää voisi käyttää ainakin 

siinä. Luennoitsijan kannustamana hakeuduin keskustelemaan asiasta diakonia-alasta 

vastaavan lehtorimme kanssa. Purkaessani hänelle hapuilevia ajatuksiani opinnäytetyös-

täni ne alkoivat selkiytyä ja sain rohkaisua lähteä tutkimaan diakoniatyöntekijöiden va-

lidaatiokoulutustarvetta toiminnallisena opinnäytetyönä.  

 

Oma innostukseni opinnäytetyöni aiheeseen perustuu  validaatiokoulutuksesta saamaani 

osaamiseen. Se on merkinnyt minulle keinojen löytymistä kohtaamiseen muistisairaiden 

asiakkaitteni kanssa: sairauden tunnistamista, vuorovaikutukseen uskaltautumista ja 

tarkoituksellista hakeutumista, neuvottomuuden ja avuttomuuden vaihtumista neuvok-

kuudeksi ja tavoitteelliseksi vuorovaikutukseksi. Yhteyden syntyminen dementoituvan 

ihmisen kanssa on paljastanut myös etsivän työn tärkeyden. 

 

Motivaatiotani opinnäytetyöni tekemiseen on lisännyt sen työelämälähtöisyys - sekä 

oma kokemukseni, että aiheen ajankohtaisuus. Vilkka ja Airaksinen (Vilkka & Airaksi-

nen 2003, 17) toteavat väitettävän, että työelämän muutoksien vaatima koulutus laahaa 

usein perässä. Aloin nähdä tulevan opinnäytetyöni pohjatyönä valmistautumiselle dia-
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koniatyöntekijöitä koskettavaan haasteeseen dementoituvien määrän lisääntyessä. Voi-

siko TunteVa-koulutus olla tätä valmistautumista? 

 

 

2.2 Produktion tavoite 

 

Produktiolla opinnäytetyön muotona tarkoitetaan lyhytkestoista tuotosta, jonka kautta 

kehitetään työvälineitä käytännön työhön. Tälle toiminnalliselle tuotokselle täytyy olla 

tavoite, joka nivoutuu työelämään. (Kuokkanen, Kivirinta, Määttänen & Ockenström 

2007, 32.) 

 

Tavoitteeni oli suunnitella ja järjestää diakoniatyöntekijöille koulutuspäivä sekä dia-

koniatyön lähtökohdista, että TunteVa-toimintamalliin perustuen. Näin se tukisi sekä 

minun, että koulutuspäivään osallistuvien diakoniatyöntekijöiden ammatillista kasvua. 

Toiminnallisen koulutuspäivän järjestäminen tuntui minusta luontevalta sen vuoksi, että 

erilaisten tapahtumien järjestäminen on osa työtäni diakonissana. Valmiuteni TunteVa-

toimintamallin esittelyyn rakentuvasta päivästä olivat mielestäni riittävät, kun sain 

oman osaamiseni tueksi mukaan TunteVa-kouluttajan. 

 

Koulutuspäivässä oli tarkoitus nostaa esiin demonstraatioiden avulla diakoniatyönteki-

jöille tuttuja kohtaamistilanteita dementoituvien asiakkaitten kanssa ja sanallistaa näistä 

nousevia kokemuksia (Varto 2004, 7). Varron (Varto 2004, 7-8) esittämällä tavalla toi-

minnasta syntyvä tieto antaisi mahdollisuuden keskustella lukuisia diakoniatyöntekijöitä 

koskevasta aihepiiristä. Teoriatiedon liittäminen mainittuihin kokemuksiin paljastaisi 

näiden asioiden niveltymisen toisiinsa ja korostaisi aiheen ajankohtaisuutta. Näin omas-

ta kokemuksestani liikkeelle lähtenyt idea toisi laajemmassa tarkastelussa uutta yleistet-

tävää tietoa. Päivän palautteessa kuuluisi diakoniatyöntekijöiden ääni.  

 

Koulutuspäivän kohderyhmän rajasin kahden rovastikunnan diakoniatyöntekijöihin 

(n=26), joiden työnkuvaan kuuluu vanhustyö. Seurakuntien koko vaihtelee noin 2000 

asukkaan maalaisseurakunnasta vähän yli 8000 asukkaan kaupunkiseurakuntaan. Toi-

minnallisen päivän järjestämiseen lupautui alunperin mukaan Tampereen Kaupunkilä-

hetyksen koulutusjohtaja, TunteVa-kouluttaja Satu Sipola. Olimme yhteydessä sähkö-

postitse ja puhelimitse. Työn edetessä oli tarkoitus jatkaa päivän yhteistä suunnittelua. 
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3 DEMENTIA JA VUOROVAIKUTUS 
 

 

Dementia ei ole itsenäinen sairaus, vaan aivoja vaurioittavan sairauden aiheuttama oi-

reyhtymä. Muistihäiriön lisäksi siihen liittyy muiden korkeampien aivotoimintojen hei-

kentyminen. Muistihäiriö voi olla ohimenevä, hoidettavissa oleva, etenevä tai samanlai-

sena pysyvä, kuten aivoruhjeen jälkitila. Muistihäiriön ollessa etenevä puhutaan demen-

tiaan johtavista muistisairauksista. (Erkinjuntti & Huovinen 2008, 47, 48-54.) Demen-

toivien sairauksien keskeisin riskitekijä on korkea ikä. (Heimonen & Voutilainen 2006, 

9 ; Erkinjuntti & Huovinen 2008, 55. ) Tuoreimpien tutkimusten mukaan etenevän 

muistisairauden puhkeaminen voi aiheutua kuitenkin mistä tahansa aivoja vaurioittavas-

ta tekijästä (Strandberg 2008, 215). 

 

Etenevät dementoivat sairaudet aiheuttavat älyllisen toimintakyvyn heikkenemistä. Tä-

mä näkyy vaikeutena oppia uusia asioita ja palauttaa mieleen ennen opittua. Vähitellen 

ilmenevät älyllisten toimintojen muutokset aiheuttavat  muistisairaalle merkittävää sosi-

aalista tai ammatillista haittaa. Dementoitumisen yhteydessä esiintyy yleensä ainakin 

yksi seuraavista oireista: 

 

� dysfasia eli kielellinen häiriö: puheen tuottamisen vaikeus 

� apraksia eli tahdonalaisten liikkeiden häiriö 

� agnosia eli havaintotoiminnan häiriö (Erkinjuntti & Huovinen 2008, 54-55, 88). 

  

Dementoivista sairauksista yleisin on Alzheimerin tauti (65-70% sairastuneista). Toi-

seksi yleisin ( 20 %) on vaskulaarinen dementia ja kolmanneksi (10-15%) Lewyn kap-

pale-tauti (Heimonen & Voutilainen 2006, 14). Eri sairaudet aiheuttavat erilaisia de-

mentiaoireita ja yksilölliset vaihtelut oireiden ilmenemisessä ovat tavallisia.  

(Erkinjuntti & Huovinen 2008, 60- 62, 79, 88-89, 91-92.) 

 

 

3.1 Näkökulma dementoituvan maailmaan 

 

Dementoivat sairaudet muuttavat ihmisen persoonaa vaikuttamalla niihin tekijöihin jot-

ka ilmentävät yksilöllisyyttä. Sairastuminen dementoivaan sairauteen merkitsee isoa 



9 

elämänmuutosta. Sairauden aiheuttamat oireet aiheuttavat sairastuneessa hämmennystä, 

kun elämä ei jatku entisenlaisena. Dementoituva pyrkii kuitenkin säilyttämään elämän-

hallintansa jäljellä olevien selviytymiskeinojensa  avulla. Siksi onkin tärkeää kuunnella 

sairastuneen omia kokemuksia ja auttaa häntä tuomaan esiin toiveitaan oman elämänsä 

ja tulevaisuutensa suhteen. (Heimonen & Voutilainen 2006, 14-15; Sulkava ym.1993, 

76 - 77.) 

 

Dementoiva sairaus aiheuttaa sairastuneelle monenlaisia, hänen itsetuntoaankin raken-

taneiden ominaisuuksien menetyksiä. Erilaisten taitojen ja kykyjen vähittäinen heiken-

tyminen, sosiaalisten suhteitten muuttuminen ja pelko edessäpäin olevista muutoksista 

saavat sairastuneen kokemaan epätoivoa ja ahdistusta. Tunne kontrollin menettämisestä 

voi olla vahva jo sairauden alkuvaiheessa. Sietämättömäksi kokemaansa tilanteeseen 

muistisairas reagoi kieltämällä koko sairauden ja syyttämällä siitä muita. Turvallisuutta 

ja elämän jatkuvuuden tunnetta voidaan vahvistaa säilyttämällä tutut tavat mahdolli-

simman pitkään. Dementoituvaa ei saisi myöskään estää ilmaisemasta pahaa oloaan. 

(Heimonen & Voutilainen 2006, 15; Sulkava 1993, 81- 83.) 

 

Muistihäiriöt ja puheen tuottamisen vaikeutuminen tekevät dementoituvan ihmisen 

usein araksi ja sosiaalisista suhteista vetäytyväksi. Läheisten ihmisten antama arvostava 

tuki onkin dementoituvalle hyvin tärkeä. Muiden ihmisten suhtautumisella sairastunee-

seen on vaikutusta hänen omaan kokemukseensa toimintakyvystään ja selviytymises-

tään. (Heimonen & Voutilainen 2006, 17.) Heimosen ja Voutilaisen (2006, 17) mielestä 

olennaista on se, miten muut ihmiset kohtaavat dementoituvan: miten he näkevät sairas-

tuneen jäljellä olevat kyvyt ja sairastuneen arvon yksilönä. 

 

 

3.2 Vuorovaikutus dementoituvan kanssa 

 

Sairauden edetessä dementoituvalta häviää vähitellen kyky tuottaa ja ymmärtää puhetta, 

jonka vuoksi hänen on vaikea säilyttää keskusteluyhteys. Hänen tarkoituksettomalta 

tuntuvilla sanoillaan ja käyttäytymisellään on silti mieli. Vaikka dementoiva sairaus 

vaikeuttaa kommunikointia, Heimonen ja Voutilainen pitävät dementoituvan kanssa 

vuorovaikutukseen pääsyä tärkeänä ja tavoitteellisesti toteutettavana. (1997, 95 – 96.)  
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Heimonen ja Voutilainen painottavat, että vastuu vuorovaikutuksesta on hoitajalla. Hä-

nen tehtävänsä on murtaa sen esteitä ja viestittää dementoituvalle, että ymmärtää tätä. 

Tavoitteellisessa vuorovaikutuksessa dementoituvan kanssa pyritään lisäämään hänen 

itsearvostustaan ja välttämään mielipahaa. Se edellyttää hoitajalta opittujen vuorovaiku-

tustaitojen ja päättelyn lisäksi arviointikykyä siitä, mikä on mahdollista ja tarkoituk-

senmukaista vuorovaikutusta kussakin tilanteessa. (Heimonen & Voutilainen 1997, 101-

102.) 

 

Dementoituvan puheen kuulostaessa tarkoituksettomalta on todennäköistä, että häntä 

hoitava oikaisee ja korjaa dementoituvan puhetta ja suuntaa sitä todellisuuteen. (Sulka-

va, Eloniemi, Erkinjuntti & Hervonen 1993, 75.) Sanallisen ilmaisun vaikeutuessa ja 

lähimuistin heiketessä dementoituva herkistyy sanattomalle ilmaisulle, kehon kielelle ja 

tilanteiden herättämille tunteille. Hymystä ja sitä tukevasta kehon kielestä dementoituva 

aistii halun vuorovaikutukseen. (Heimonen & Voutilainen 1997, 99- 100; Sulkava ym. 

1993, 77.) Kyky vuorovaikutukseen dementoituvan kanssa edellyttää häntä hoitavalta 

herkkyyttä ja halua olla toista ihmistä varten. Läsnä olevassa kohtaamisessa  keskeistä 

onkin kuunnella niitä tunteita, joita dementoituva viestittää olemuksellaan ja käyttäyty-

misellään. (Heimonen & Voutilainen1997, 96- 97.) 

 

Vuorovaikutukseen dementoituvan kanssa on syytä varata aikaa, jotta hän hitaasti pu-

hetta tuottavana saa ilmaistua asiansa. Yksinkertaisten ja tuttujen sanojen käyttö sekä 

lyhyet lauseet auttavat muistihäiriösairasta tavoittamaan puhutun sisällön. Koskettami-

nen, katsekontakti ja dementoituvan nimen käyttäminen auttavat saamaan häneen yh-

teyden. On kuitenkin muistettava, että myös dementoituva on yksilö, eikä jokainen koe 

läheisyyttä turvalliseksi. Dementoituvan omaa reviiriä on syytä kunnioittaa. (Heimonen 

& Voutilainen 1997, 96-98, 100; Erkinjuntti & Huovinen 2008, 195.) 

 

Dementoituvan ihmisen kunnioittaminen tasavertaisena aikuisena vuorovaikutustilan-

teissa on olennaista. Häntä voidaan tukea säilyttämään oma arvokkuutensa huomioimal-

la hänen asemansa ja saavutuksensa ja keskustelemalla hänelle tärkeistä asioista. De-

mentoituvan elämänhistorian tunteminen onkin suuri apu yritettäessä ymmärtää hänen 

kommunikointiaan. (Heimonen & Voutilainen 1997, 102; Sormunen & Topo 2008,128- 

129.) 
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4 TUNTEVA-TOIMINTAMALLI 

 

 

TunteVa-toimintamalli perustuu validaatiomenetelmään, jonka kehittäjä on amerikka-

lainen sosiaaliterapeutti Naomi Feil. Tässä suomalaista hoivakäytäntöä palvelemaan 

kehitetyssä toimintamallissa on kysymys ”dementoituvan henkilön arvostavasta koh-

taamisesta ja hänen tunteidensa ja tarpeidensa kuulemista. Painopiste on keskinäisessä 

vuorovaikutuksessa ja sen monipuolistamisessa”. (Tampereen Kaupunkilähetys ry. i.a..) 

Tässä opinnäytetyössä TunteVa-toimintamalli ja TunteVa-työote ovat toistensa syno-

nyymejä. 

 

 

4.1 Validaatiomenetelmä TunteVa-toimintamallin ytimenä 

 

Naomi Feil kehitti validaatiomenetelmän käytännön kokemusten pohjalta. Työskennel- 

lessään Ohion Clevelandissa Montefiorin vanhainkodissa vanhusten ryhmänohjaajana 

hän turhautui omaan keinottomuuteensa kohdata dementoituva vanhus. Hän koki, ettei 

hän saavuttanut perinteisillä, realiteettiorientaatioon (vrt. Sulkava ym. 1993, 75) perus-

tuvilla menetelmillä tuloksia. (Feil 1993, 8, 12, 14.) Menetelmän kehittämisen aikana 

Feil toimi myös Case Western Reverse -yliopiston asiantuntijaopettajana. Naomi Feil 

kouluttaa edelleen hoitajia validaatiomenetelmän käyttöön ympäri maapalloa. 

 

Feilin mukaan vuorovaikutus muodostaa dementoituvien ihmisten hoitotyön ytimen 

(Feil 1992, 9). Validaatiomenetelmässä keskeistä on, että muistihäiriöisen ihmisen toi-

minta nähdään mielekkäänä hänen itsensä kannalta. Siksi Feil ei puhu dementiasta 

(mieltä vailla), vaan disorientaatiosta. Feil jakaa disorientaation neljään vaiheeseen. 

Tämä jako määrittelee, millaiseen vuorovaikutukseen vanhus kykenee missäkin vai-

heessa parhaiten. Se siis takaa sen, että yhteys muistihäiriöiseen ihmiseen syntyy ja säi-

lyy. (Feil 1992, 9-10.) Validaatiomenetelmään kuuluvien erilaisten tekniikoiden (LIITE 

1) avulla autetaan disorientoitunutta vanhusta palauttamaan oma arvokkuutensa. 
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Validaatiomenetelmä tarkoittaa 

- laaja-alaista teoriaa iäkkäistä muistihäiriöisistä, disorientoituneista vanhuksista 

- menetelmää, jonka avulla voidaan luokitella heidän käyttäytymistään 

- joukkoa erityisiä tekniikoita, joiden avulla on mahdollista auttaa muistihäiriöi-

siä, dementoituvia vanhuksia palauttamaan arvokkuutensa. Näitä tekniikoita 

käytetään sekä yksilö- että ryhmämenetelminä. 

 

Validaatiomenetelmän tavoitteet ovat : 

- omanarvontunteen palautuminen 

- stressin väheneminen 

- tuottaa vanhukselle tunne oman olemassaolon oikeutuksesta 

- menneisyyden keskeneräisten ristiriitojen ratkaisun löytäminen 

- rauhoittavien lääkkeiden ja fyysisten pakotteiden väheneminen 

- sanallisen ja sanattoman kommunikaation lisääntyminen 

- ”sikiövaiheeseen” vajoamisen estäminen 

- liikuntakyvyn ja fyysisen hyvinvoinnin lisääntyminen 

 

Disorientoituneen maailma on mielikuvien maailma, joka rakentuu loogisen ajattelun 

sijaan tunneperäisille muistoille ja toiveille. Tämän, kullekin muistihäiriösairaalle 

omanlaisen sisäisen todellisuuden kunnioittaminen, siihen liittyvien tunteiden tunnista-

minen ja totena pitäminen auttaa vanhaa ihmistä saavuttamaan elämälleen tarkoituksen 

ja arvokkuuden. (Feil 1992, 10.) 

 

 

4.2 TunteVa-toimintamalli Suomessa 

 

Validaatiomenetelmästä kuultiin Suomessa ensimmäisen kerran 1980-luvun lopulla 

Naomi Feilin vieraillessa maassamme Vanhustyön Keskusliiton kutsumana. Uusintavie-

railun jälkeen hänen johdollaan aloitti toimintansa Tampereen Kaupunkilähetyksen Pe-

täjäkodissa niin sanottu validaatioryhmä. Kaupunkilähetyksen ja Validation Training 

Instituten (VTI) välinen koulutussopimus solmittiin vuonna 1995, jolloin Kaupunkilähe-

tys otti validaatiomenetelmän kouluttamisesta ja Suomessa tapahtuvan validaatiotyön 

kehittämisestä valtakunnallisen vastuun. (Sipola 2002.) Kaupunkilähetys irtautui VTI: 

sta vuonna 2006, josta alkaen suomalainen validointimenetelmä TunteVa on korvannut 
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käsitteenä sanan validaatio. Se on sisällöltään laajempi vuorovaikutuksellinen toimin-

tamalli, jota kehitetään suomalaisen dementiahoidon, tutkimus- ja koulutuskulttuurin 

mukaisesti. Va-tavu sanan lopussa kertoo, että toimintamallin ytimenä on validaatiome-

netelmä, jota Sopimusvuorisäätiön kehittämä yhteisöhoito tukee. Sen käyttöönotto alkoi 

vaiheittain vuonna 2006. (Tampereen Kaupunkilähetys ry. i.a.) 

 

Reilun viidentoista vuoden aikana Suomessa on koulutettu yli 1000 validaatiotyönteki-

jää. Tampereen Kaupunkilähetys ry on ollut koulutuksen vastuuorganisaationa huolehti-

en opetuksen sisällöstä ja laadusta. Sen yhteistyökumppaneina ovat toimineet Sopimus-

vuorisäätiö ja 15 erityiskoulutuksen saanutta opettajaa. Vain osa heistä pystyy oman 

virkansa takia opettamaan muualla kuin omassa oppilaitoksessaan. Tunteva-

kouluttajakoulutus alkaa syksyllä 2010. Vuonna 2008 Tampereen Kaupunkilähetys 

aloitti Raha-automaattiyhdistyksen rahoittaman viisivuotisen projektin Dementiahoito 

TunteVaksi, jonka tavoitteena on  TunteVa-toimintamallin valtakunnallistaminen. 

(Tampereen Kaupunkilähetys ry. i.a.) 

 

 

4.3 Validaation teoreettiset lähtökohdat 

 

Feilin mukaan validaation perusta löytyy behavioristisen, analyyttisen ja humanistisen 

psykologian teorioista. Erik H. Eriksonin psykososiaalinen elämänkaariteoria on  mene-

telmän teoreettisena lähtökohtana. (Feil 1992, 15-16.) Elämänkaariteoriassa tarkastelun 

kohteena on ihmisen yksilöllisyyden eli identiteetin elämänmittainen kehitys (Dunder-

felt 1997, 241). Se perustuu käsitykseen ”ihmisen biologisten, henkisten ja sosiaalisten 

voimavarojen ja viettien välisestä vuorovaikutusprosessista” (Feil 1992, 16). 

 

Erikson on laajentanut psykoanalyysistä tutun lapsuuden kehityksen vaiheet koskemaan 

ihmisen koko elämänkaarta (Dunderfelt 1997, 242 ; Raitanen, Hänninen, Pajunen & 

Suutama 2004, 30). Hänen mukaansa ihmiselämään sisältyy erilaisia vaiheita, joilla 

kullakin on oma, juuri siihen ikäkauteen liittyvä kehitystehtävänsä. Jos se torjutaan, se 

tulee vastaan seuraavassa kehitysvaiheessa. Kehitystehtävät esitetään vastakkaisina pa-

reina, jotka eivät ole toisiaan poissulkevia. Kukaan ei selviä näistä kehityshaasteista 

täydellisesti, mutta niiden kohtaaminen antaa kykyjä ja valmiuksia seuraavan kehitys-

vaiheen tehtävän läpikäymiseen (Dunderfelt 1997, 244; Feil 1992, 16-21). Eriksonin 
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kahdeksasta kehityksen vaiheesta käsittelen vain viimeistä vaihetta eli vanhuutta opin-

näytetyöni aiheen valintaan liittyen. 

 

Vanhuuden kehitystehtävä on minän eheyden löytäminen. Eriksonin mukaan eheys pe-

rustuu oman elämän arviointiin ja sen hyväksymiseen huonoine ja hyvine puolineen. 

Vanhuuden kehitystehtävästä syntyvä kyky eli voima on viisaus. Nuoruuden kehitysteh-

tävän, identiteetin muodostumisen epäonnistunut  tai osittainen läpikäyminen voi näyt-

täytyä vanhuudessa eheyden vastakohtana, katkeroitumisena ja elämän halveksuntana. 

(Dunderfelt 1997, 243-245; Feil 1992, 20- 22 .) 

 

Feil on lisännyt näihin kehitysvaiheisiin vielä yhden, ”lopullisen päätösvaiheen”. Tämä 

vaihe koskee niitä erittäin vanhoja ihmisiä, jotka eivät voi enää saavuttaa eheyttä. He 

kantavat yhä mukanaan varhaisempien kehitysvaiheiden ilmaisua vaille jääneitä tuntei-

ta. Tämän kehitysvaiheen loppuun saattamiseen he tarvitsevat ihmisen, joka arvostaen 

antaa oikeuden noille tunteille jäämällä kuuntelemaan tätä, sisäisessä maailmassaan 

menneisyyteen palannutta ihmistä. Vaikka eheyttä ei voi saavuttaa, vanhuksen il-

maisemat tunteet tasaantuvat ja hänen ahdistuksensa laantuu. Syvä, inhimillinen tarve 

kuolla rauhassa voi silloin toteutua. (Feil 1992, 22- 23.) 

 

 

4.4 Validaation soveltaminen  

 

Validaatiomenetelmää toteutetaan liitteen (LIITE 1) mukaisesti ottamalla muistisairaa-

seen katsekontakti, koskettamalla, muotoilemalla hänen puheensa sisältö uudelleen, 

käyttämällä tietynlaisia kysymyksiä ja peilaamalla hänen tunnetilaansa. Erilaisilla tek-

niikoilla pyritään siihen, että disorientoituneen toimintakyky pysyisi vuorovaikutuksen 

keinoin mahdollisimman hyvänä ja että hän ei vaipuisi ”sikiövaiheeseen”. (Feil 1992, 

10.) 

 

Menetelmää voidaan käyttää sekä laitoksessa akuutilla ja pitkäaikaisosastolla, että avo-

hoidossa. Viimeksi mainitussa hoitajalla on yleensä harvemmin tapaamisia dementoitu-

van kanssa kuin laitoksessa, jossa validaatiota pitäisi käyttää vähintään kolmesti viikos-

sa muutama minuutti kerrallaan. Feilin mielestä eri tekniikat auttavat varsinkin suhteen 

luomisessa vanhukseen. (Feil 1992, 72-73.) 
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TunteVa-työotetta voi kuitenkin käyttää kuka tahansa: omainen, laitoksen talonmies tai 

puutarhuri. Feil korostaakin jokaisen yksilöllistä tapaa toteuttaa TunteVa-

toimintamallia. Kaikkiin eri tekniikoiden käyttäjiin pätevät kuitenkin seuraavat ohjeet: 

 

- keskitä oma energiasi 

- tarkkaile vanhuksen fyysisiä tuntomerkkejä ( silmiä, lihaksia, leukaa, liikkeitä, 

äänensävyä jne.) 

- kuuntele keskittyneesti 

- älä riitele ”tosiasioista” 

- älä tuomitse 

- tunnista vanhuksen fyysinen ja psyykkinen reviiri, suoja- alue, jota hän ei halua 

loukattavan (emt.73). 

 

Menetelmän avulla voidaan auttaa parhaiten vanhoja ja dementoituvia ihmisiä, jotka 

ovat olleet elämässään suhteellisen aikaansaavia ja onnellisia. Feil puhuu vanhuksista, 

joilla on syvä tarve ilmaista menneisyyden ratkaisemattomia tunnetiloja ja jotka pyrki-

vät inhimillisten perustarpeidensa tyydyttämiseen käyttämällä aikaisemmin oppimiaan 

kehon liikkeitä. Validaatiomenetelmää ei ole tarkoitettu orientoituneille vanhuksille eikä 

kehitysvammaisille tai pitkäaikaista psyykkistä sairautta sairastaneelle vanhukselle, me-

netyksiään. (Feil 1992, 28-34.) 

 

 

4.4.1 Informaation kerääminen 
 

Validaation käyttö disrorientoituneen vanhuksen kanssa edellyttää työntekijältä vanhuk-

sen elämän historian tuntemista. Taustatekijöiden perusteella työntekijä pystyy muun 

muassa arvioimaan vanhuksen toimintakyvyssä tapahtuneita muutoksia. Feil kehottaa 

selvittämään vanhuksen disorientaation vaiheen ja keskeneräiset kehitystehtävät, joita 

vanhus ei ole halunnut tai pystynyt aikaisemmin ilmaisemaan. Nyt sairastuneella ei ole 

enää voimaa painaa käsittelyä vaativia kokemuksia ja ristiriitoja mielestään. (Feil 1992, 

24-27, 32, 54, 62, 67.) 

Aikaisempien ihmissuhteiden tunteminen vanhuksen  lapsuuden perheestä, oma perhe, 

ystävät ja muut tärkeät ihmissuhteet on myös tärkeä tietää. Vanhuksen työhistoria, har-
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rastukset ja uskonnon merkitys ovat hoitajalle arvokkaita tiedon lähteitä. Myös sairaus-

historia ja kyky selviytyä kriiseistä on selvitettävä. Tutustumalla vanhukseen ja hänen 

elämänhistoriaansa saadaan häneen luotua läheisempi suhde. Luottamuksen syntyminen 

lisää vanhuksen turvallisuuden tunnetta, mikä vuorostaan voimaannuttaa häntä vuoro-

vaikutukseen pyrkimiseen. Kyky vuorovaikutukseen vahvistaa vanhuksen omanarvon-

tunnetta. (Feil 1992, 67, 68.)  

 

 

4.4.2 Disorientaation määrittäminen 
 

Feil jakaa disorientoitumisen neljään vaiheeseen: 

 

- malorientaatiovaiheeseen 

- ajan ja paikan tajun hämärtymisen vaiheeseen 

- toistuvien liikkeiden vaiheeseen 

- ” sikiövaiheeseen”. 

 

Näistä jokaisella on omat psykologiset ja fyysiset ominaispiirteensä. Disorientaatiovai-

heesta toiseen siirtyminen tarkoittaa paitsi fyysistä taantumista, ennen kaikkea enenevää 

vetäytymistä nykyhetkestä (Feil 1992, 53). 

 

Disorientoitunut vanhus käyttäytyy kaavamaisesti ja joustamattomasti vanhojen roolien-

sa mukaan ja painii edelleen läpikäymättömien tunteittensa kanssa .Aikaisemmin mai-

nittu todellisuudesta vetäytyminen on heidän keinonsa selviytyä nykyisyydestä (Feil 

1992, 31 - 32). Jotta voisi ymmärtää disorientoitunutta ihmistä, on välttämättä ymmär-

rettävä hänen käyttämiensä symbolien viestiä. ”Symboli on nykyisyydessä oleva asia tai 

henkilö, joka edustaa menneisyyden asiaa tai henkilöä” (Feil 1992, 53). Niinpä esimer-

kiksi pehmolelu voi merkitä äidin halausta tai maiskauttava ääni turvallisuutta ja iloa. 

(Feil 1992, 53, 55.) 



17 

� Malorientaatiovaihe 

 

Malorientaatiovaiheessa vanhus on vielä ”onnettomasti” orientoitunut. Hän noudattaa 

ympäröivän sosiaalisen yhteisön sääntöjä, mutta ilmaisee silti symbolien avulla men-

neen elämänsä ristiriitoja. Koska vanhus pitää tunteitaan vielä tiukan kontrollin takana, 

hän arvostaa järkevää ajattelua ja tilanteiden hallintaa. Koskettaminen on hänestä epä-

miellyttävää, kuten myös suora katsekontakti. Hän pitää yllä elämänhallinnan tuntuaan 

järjestelemällä tavarat  tarkasti omille paikoilleen ja vastustamalla muutoksia. Sairastu-

neen vanhuksen tunne siitä, että vanheneminen varastaa häneltä jotakin, saa hänet kiel-

tämään muistikatkokset, syyttämään läheisiä tavaroiden varastelemisesta ja sepittämään 

peitetarinoita (Feil 1992, 53-57). 

 

Feilin mukaan syyttelyn ja tavaroiden hamstraamisen takana on vanhuksen kipeitä tun-

teita, joita hän ei pysty myöntämään todellisuudessa. Kielteisellä käyttäytymisellään hän 

oikeasti kaipaa itselleen oikeutta, pyrkii kontrollin ja tasapainon säilyttämiseen ja varje-

lemaan itseään tulossa olevilta menetyksiltä. Disorientoituneen vanhuksen puolustus-

keinoja ei saa paljastaa vaatimalla häntä katsomaan realiteetteja. Vanhuksen arvokkuu-

den tunnetta voidaan tukea ymmärtämällä häntä ja kaihtamalla väittelyä tosiasioista. 

(Feil 1992, 57.) 

 

 

� Ajantajun hämärtymisen vaihe 

 

Rappeuttavasti etenevän aivosairauden mukanaan tuomat fyysiset muutokset, aistitoi-

minnan ja kognitiivisten taitojen heikkeneminen aiheuttavat sen, että vanhus ei enää 

kykene elämään tässä todellisuudessa. Vetäytyessään omaan maailmaansa alkavat muis-

tot ohjata hänen ajantajuaan. Jokin menneisyyden tunne laukaisee aina toisen tunteen ja 

disorientoitunut alkaa elää nykyhetkeä symbolien välityksellä menneisyyden konkreti-

soituessa tai henkilöityessä johonkin nykyhetken asiaan tai ihmiseen. (Feil 1992, 59.) 

 

Ajantajun hämärtymisen vaiheessa vanhuksella ei ole enää keinoja hallita elämäänsä ja 

silloin hänestä tulee tunnetasolla ja ruumiillisestikin pidätyskyvytön. Ihmisen perustun-

teet, rakkaus, viha ja hylätyksi tulemisen pelko hallitsevat hänen käyttäytymistään. 

Kamppailu identiteetin menettämistä ja tuntemattoman kohtaamista vastaan saa van-
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huksen tuntemaan avutonta raivoa. Tälle tunteelle pitäisi olla vastaanottaja, joka ei vä-

hättele vanhuksen itkua. (Feil 1992, 59-60.) 

 

 

� Toistuvien liikkeiden vaihe 

 

Tässä vaiheessa disorientoitunut vanhus alkaa liikkeiden ja äänien avulla käsitellä rat-

kaisemattomia tunneristiriitojaan. Vanhuksen itseltään kieltämät tunteet purkautuvat 

rajusti ja aggressiivisesti. Vartalon liike palauttaa hänet menneisyyden muistoihin kehon 

eri osien toimiessa symboleina. Kun sanoja ei enää ole, esimerkiksi lapsuuden varhai-

seen ääntelyyn taantuminen palauttaa oman äidin lähelle viemään yksinäisyyden tuskaa. 

Elävillä mielikuvilla disorientoitunut vanhus matkaa menneisyyteen ja muuttaa esimer-

kiksi vanhainkodin entiseksi työpaikakseen. Hän voi naputtaa, hakata tai pyyhkiä geri-

tuolinsa pöytälevyä ja saa siitä samanlaisen mielihyvän kokemuksen kuin aikanaan 

työstään. Varhain opitut taidot saattavat motivoituna tulla vielä esiin. Vanhus saattaa 

esimerkiksi laulaa ulkoa monia lauluja, vaikka ei enää osaa lukea eikä kirjoittaa. Vetäy-

tyminen sisäiseen maailmaan on kuitenkin voimakasta, sillä vanhus ei tunne tarvetta 

elää epämiellyttävässä nykyisyydessä eikä kykene ajattelemaan (Feil 1992, 62-64). 

 

 

� ” Sikiövaihe” 

 

Sikiövaiheessa vanhus on täysin vetäytynyt omaan maailmaansa, eikä enää tunne tarvet-

ta keskeneräisten asioiden ratkaisemiseen. Feilin mukaan toistuvien liikkeiden vaiheessa 

käytetyt runsaat rauhoittavat lääkkeet ja fyysiset pakotteet nopeuttavat disorientoituneen 

vanhuksen vetäytymistä tähän viimeiseen vaiheeseen. Tuoliinsa kokoon lysähtäneenä 

tai vuoteessaan sikiöasennossa makaava vanhus ei tiedosta enää omaa kehoaan ja hänen 

katseensa on poissaoleva. Häneen ei saa kontaktia, sillä ei ole enää monia keinoja, millä 

lähestyä häntä (Feil 1992, 65- 66). 
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4.5 Tutkimuksia validaation soveltamisesta 

 

Naomi Feil teki ensimmäiset tutkimukset kehittämästään menetelmästä vuonna 1971 

Ohion Clevelandissa Montefiorin vanhainkodeissa. Validaatioryhmässä toteutettu 30 

disorientoituneen vanhuksen validoiminen viiden vuoden ajan sai aikaan myönteisiä 

muutoksia . Häiritsevä käyttäytyminen, itku, takominen ja lyöminen vähenivät kuten 

myös jopa pidätyskyvyttömyys. (Feil 1992, 44.) 

 

Hollari-Hynnisen tutkimuksessa (2000) tutkittiin validaatiomenetelmän käyttöä vanhus-

työtä tekevien keskuudessa. Tutkittavat olivat validaatiokoulutuksen saaneita validaatio-

työntekijöitä terveydenhuollon julkisella sektorilla. Tässä laadullisessa tutkimuksessa 

(n=15/12) paljastui, että työntekijät olivat hakeutuneet validaatiokoulutukseen tavoit-

teenaan laadukkaampi dementoituvien hoito. Heillä oli sisäinen työssä kehittymisen 

tarve. Validaatiomenetelmän he katsoivat antavan työntekijälle mielekkyyden koke-

muksen työn tekemiseen oman ymmärryksen lisäännyttyä. Aiempi neuvottomuus oli 

vaihtunut kiinnostukseksi paneutua eteen tuleviin ongelmatilanteisiin, kun työntekijän 

oma kärsivällisyys ja sallivuus oli koulutuksen myötä lisääntynyt. Validaatiomenetel-

män käytön myötä dementoituvien vanhusten levottomuus oli vähentynyt ja luottamus 

hoitajaa kohtaan lisääntynyt, minkä hoitaja koki palkitsevana. Hollari-Hynnisen (2000, 

23-24) tutkimuksessa esitettiin, että validaatiomenetelmä tulisi sisällyttää kaikkiin van-

hustyöhön opiskelevien koulutusohjelmiin.  

 

Maarit Selin (2000) selvitti opinnäytetyössään validaatiotyöntekijöiden (n=3) kokemuk-

sia tavoitteellisesta validaatiomenetelmän soveltamisesta Tampereella Sopimusvuo-

risäätiön dementiahoitokodeissa. Soveltamalla validaatiomenetelmää yksilöllisesti saa-

tiin kontakti sellaisiin asiakkaisiin, joiden kanssa oli vaikea päästä yhteistyöhön arjen 

toimissa. Menetelmän avulla saatiin yhteys hoidettavaan ja hoitotilanteet helpottuivat 

asiakkaan rauhoituttua. Työntekijöiden mielestä validaatiomenetelmä auttoi ymmärtä-

mään dementoituvaa vanhusta ja hänen käyttäytymistään 

 

Hillervo Pohjavirran (2002) tutkimuksen tarkoitus oli saada validaatiokurssin käyneiden 

kokemuksia menetelmän soveltamisesta Suomessa. Kyselylomakkeen saaneista (n=226) 

54% palautti vastauksensa. Tutkimustuloksen mukaan validaatiomenetelmästä oli ollut 

eniten hyötyä keskustelutilanteissa, tätä ennen  hankaliksi koetuissa hoitotilanteissa, 



20 

päivittäisessä hoidossa ja omaisten tukemisessa. Vanhuksien validaatiosta saama apu 

näkyi rauhoittumisena, luottavaisuuden lisääntymisenä hoitotilanteissa ja vuorovaiku-

tuksen lisääntymisenä. Vastanneet toivoivat, että validaatiokoulutusta laajennettaisiin 

kirjaamalla se hoitoalan koulutusohjelmiin. He kokivat saaneensa validaatiokoulutuk-

sesta motivoivan työvälineen, arvostavan tavan kohdata muistihäiriöinen vanhus ja hen-

kistä pääomaa. Tämän tutkimuksen tulos on yhtenevä Hollari-Hynnisen tutkimustulok-

sen kanssa: työntekijät kokivat saaneensa menetelmän avulla mielekkyyttä työhönsä. 

 

Projektityöntekijä, TunteVa-kouluttaja Liisa Kämäräinen (2008) on koonnut toiminta-

raportin projektista, joka oli suunnattu dementoituvien vanhusten omaishoitajille, de-

mentoituville vanhuksille ja TunteVa-ohjaajaopiskelijoille. Projektin tarkoituksena oli  

auttaa omaishoitajia  ymmärtämään dementoituvan omaisensa käyttäytymistä ja antaa 

heille TunteVa-toimintamallin avulla keinoja vuorovaikutuksen parantamiseen hoidet-

tavansa kanssa. Tätä varten validaatiomenetelmän perustiedot omaavat ohjaajaopiskeli-

jat järjestivät kuusi ryhmätapaamista omaishoitajille, joita osallistui projektin ryhmiin 

150. Omaisryhmiin osallistuneiden kokemukset koottiin kyselykaavakkeen avulla. Siitä 

saadut vastaukset kertovat, että omaishoitajat kokivat saadun koulutuksen helpottavan 

vuorovaikutusta hoidettavan kanssa, että saatua tietoa pystyi soveltamaan kotihoitoon ja 

että he saivat vahvistusta hoitajan rooliinsa . 
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5. DIAKONIA MUUTTUVASSA MAAILMASSA 
 

 

 

Diakonisen auttamisen ydintehtävä on kristillisen rakkauden synnyttämän lähimmäisen-

rakkauden toteuttaminen auttamalla. Auttaminen etsii äärimmäistä hätää ja tuo julkisuu-

teen sellaista hätää, jota ei aiemmin ole nimetty. Tämä tehtävä altistaa diakonian muu-

toksille, sillä muuttuva yhteiskunta haastaa diakoniankin muuttumaan. Diakonian haas-

teet ja toimintaympäristö tulevat esille niissä 2000-luvun alussa laadituissa strategioissa, 

joissa linjataan sen työmuotojen tulevaisuutta. (Monikasvoinen kirkko 2008, 173-174.) 

 

Vastuun ja osallisuuden yhteisö, diakonia- ja yhteiskuntatyön linja 2010, joka hyväksyt-

tiin vuonna 2003, laadittiin juuri muuttuviin tarpeisiin. Vuosituhannen alkupuolella 

valmistuivat niin ikään vammaistyön ohjelma, päihdetyön strategia ja vanhustyön stra-

tegia (Monikasvoinen kirkko 2008, 174) kertoen diakoniatyöstä niiden ihmisten keskel-

lä, joiden ihmisarvo ja osallisuus ovat tässä yhteiskunnassa uhattuina. Diakoniatyötä 

tehdään pääasiassa vastaanotoilla, kotikäynneillä, erilaisissa ryhmissä ja laitoksissa. 

Tuoreimpien tilastojen mukaan diakoniatyön asiakaskontaktien määrä kotikäynneillä on 

nousussa. (Monikasvoinen kirkko 2008, 175.) Kirkon vanhustyön strategiassa kartoite-

taan yhteiskunnan ja kirkon vanhustyön nykytilaa. Se tarjoaa suuntaviivoja ja kehittä-

mistavoitteita kirkon vanhustyöhön vuoteen 2015 asti. 

 

Vanhustyön raamatullinen lähtökohta on kristillisessä ihmiskäsityksessä: Ihminen on 

Jumalan kuva, hänen luomansa. Tämä käsitys antaa ihmiselle ainutlaatuisen aseman 

luomakunnassa. Yhteisöllisyys, keskinäisessä yhteydessä eläminen ilmenee lähimmäis-

vastuuna. Arvokkaan vanhenemisen tukeminen nähdään seurakunnan yhteisenä tehtä-

vänä. (Kirkon vanhustyön strategia 2005, 5.) Kirkon vanhustyön lähtökohdat ovatkin 

kristinuskoon perustuvan elämän vahvistaminen, vanhusten osallisuuden tukeminen ja 

heikoimmista huolehtiminen. Myös vanhusten omien voimavarojen huomioiminen on 

tärkeää. (Kirkon vanhustyön strategia 2005, 16.) 

 

Vanhustyön strategian merkittävä yhteiskunnallinen lähtökohta on väestön ikärakenteen 

vanheneminen. Sotien jälkeen syntyneet suuret ikäluokat, noin 400 000 henkilöä elävöi-

tyvät vuoteen 2015 mennessä. Vuoteen 2030 mennessä yli 75- vuotiaiden määrä jopa 
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kaksinkertaistuu. Tulevaisuuden suuri kysymys tuleekin olemaan tämän väestön perus- 

ja hoivapalvelujen tarjoaminen. Siihen kysymykseen joutuvat ottamaan kantaa kuntien 

ja yksityisten palveluntuottajien lisäksi kolmas sektori, kirkko muiden muassa. (Kirkon 

vanhustyön strategia 2005, 7- 8.) 

 

Kirkon vanhustyön strategia linjaa vanhusdiakonialle näkyvämpää roolia tulevaisuudes-

sa. Diakoninen vanhustyö etsii diakonian tavoitteiden mukaisesti sellaisia vanhuksia, 

joita ei muuten auteta. Strategia nostaa esiin elämän erilaisissa taitekohdissa ja kriiseissä 

olevat vanhukset, joiden arjessa turvattomuus ja epävarmuus lisääntyvät. Painopistettä 

tulisi strategian mukaan suunnata palveluasumiseen ja laitosdiakoniaan. (Kirkon van-

hustyön strategia 2005, 8, 12 , 16-17.) 

 

Kirkon vanhustyön strategiassa on nostettu esiin kehittämistavoitteita. Vanhusdiakoni-

aan oleellisena osana kuuluvan sielunhoidon tehtävä on tukea vanhuuden kehitystehtä-

vän, elämän eheyden löytämistä. Turvallinen läsnäolo, Jumalan sana ja sakramentit voi-

vat auttaa vanhusta löytämään sovinnon itsensä ja eletyn elämän kanssa. (Kirkon van-

hustyön strategia 2005, 17.) 

 

Aiemmin mainittujen haasteiden ohella verkosto- ja yhteistyötoiminnan lisääminen on 

tärkeä tavoite. Kirkon vanhusdiakonialla onkin moniammatillisessa työskentelyssä oma, 

perustehtävästään nouseva tärkeä osaamisalueensa, jota ei tule pitää piilossa. (Kirkon 

vanhustyön strategia 2005, 21.) 

 

Toiminnan laadun kehittämishaaste ohjaa kirkkoa laatimaan vanhustyön laatusuosituk-

set. Seurakuntien tulisi paneutua vanhustyön strategian laatimiseen mainittujen tavoit-

teiden mukaisesti huomioimalla vanhustyön erityisosaamisen vaatimus. Tähän tarvitta-

van ammattitaidon lisääminen koulutuksen avulla on kirjattu toimenpide-ehdotuksiin. 

(Kirkon vanhustyön strategia 2005, 20, 23, 25.) 
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6 TUNTEVA-KOULUTUSPÄIVÄN JÄRJESTÄMISEN KUVAUS 

 

 

Toiminnallisen opinnäytetyöni tekemiseen kului aikaa reilut puolitoista vuotta. Koin, 

että tarvitsin tuon ajan saadakseni muiden kurssien ohessa paneuduttua riittävästi opin-

näytetyöni teoriaosioon, koulutuspäivän toteuttamiseen ja raporttiosuuden kirjoittami-

seen. 

 

 

6.1 Toiminnallisen opinnäytetyöni lähtökohtia 

 

Ensimmäinen opinnäytetyöverstaani oli tammikuussa 2008. Esitin siinä ideani koulu-

tuspäivän järjestämisestä ja Tampereen kaupunkilähetyksen TunteVa-kouluttajan mu-

kaan pyytämisestä. Otinkin verstaan jälkeen yhteyden Tampereen kaupunkilähetyksen 

koulutusjohtajaan, Satu Sipolaan. Hän lupautui mukaan päivään. 

 

Oppimispäiväkirjani mukaan olin miettinyt teoreettisen viitekehyksen sisältöä ja laa-

juutta siitä asti, kun aloitin sen kokoamista. Koko työn teon ajan minulla on ollut paha 

taipumus harhautua rönsyilemään kaikenlaiseen kiinnostavaan. Onhan minulle infor-

maatiolukutaidon kehityttyä avautunut sellainen maailma, että tiedon rajaaminen on 

vaatinut miltei ylivoimaista itsekuria ja oman työni tavoitteen mielessä pitämistä.  

 

Koska opinnäytetyöni lähti liikkeelle omista havainnoistani ja kokemuksestani, pelkäsin 

tämän näkemykseni suuntaavan liikaa työntekoani ja vievän lopulliselta työltäni validi-

teettia. Tämän miettiminen sai minut tekemään turhaa työtä. Suunnittelin tekeväni esi-

kyselyn diakoniatyöntekijöille, jotta demonstraatioiden aiheet koulutuspäivää varten 

nousisivat uskottavista diakoniatyön tilanteista. En käsittänyt vielä tuolloin, että toimin-

nallisen opinnäytetyön painoarvo mitataan omalla tavallaan. Ohjaajani saivat minut 

luopumaan kyselystä. He uskoivat, että minun kokemukseni on samanlainen kuin muilla 

diakoniatyöntekijöillä.  

 

Minulta on vienyt aikaa ymmärtää, mitä erilaiset käsitteet tarkoittavat. Opinnäytetyön 

keskeisten käsitteiden osuus avautui minulle opinnäytetyöverstaissa. Yrityksen ja ereh-
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dysten kautta opin hahmottamaan niitä samoin kuin kriittistä tiedon etsimistä ja rajaa-

mista työni ytimestä käsin. Samalla opin vähitellen erottamaan pääasiat sivuasioista ja 

kirjoittaminen alkoi edetä. Tutkimussuunnitelma valmistui toukokuussa 2008.  

 

Ohjaajani olivat kehottaneet minua lähestymään aihetta siitä näkökulmasta, miten Tun-

teVa-toimintamalli voisi olla apuna nimenomaan diakonisessa vanhustyössä. Mieleeni 

nousi Kirkon vanhustyön strategia ja mietin sen ottamista mukaan koulutuspäivän teo-

riaosuuteen. Päivän sisältö askarrutti minua muutenkin. Minkä verran teoreettista luen-

toa oli syytä, mahdollista ja järkevää ottaa mukaan koulutuspäivään? Montako demonst-

raatiota ehtisimme ottaa? Millaisia ne olisivat? Kuinka pitkälle niissä olisi syytä mennä? 

Miten saisin suunniteltua aikataulun niin, että se olisi tarkoituksenmukainen päivän si-

sällön, kahvi- ja ruokataukojenkin kannalta. Minusta oli itsestään selvää, että koulutus-

päivän demonstraatioissa ”esiintyisivät” ne Naomi Feilin luokituksen mukaisissa diso-

rientaatiovaiheissa elävät dementoituvat ihmiset, joita diakoniatyöntekijät eniten koh-

taavat kodeissa ja laitoksissa. 

 

Syksyllä Satu Sipola    ehdotti työparikseni TunteVa-kouluttaja Liisa Kämäräistä, koska 

hänen oma aikansa oli nyt sidottu TunteVa-toimintamallin valtakunnallistamisprojek-

tiin. Sovimme tapaavamme syyskuussa TunteVa-työntekijöiden neuvottelupäivässä 

Tampereella. Tutustuin tuolloin myös Liisa Kämäräiseen. Kerroin hänelle opinnäyte-

työstäni, suunnitelmani koulutuspäivästä ja ehdotukseni yhteistyömme sisällöstä. 

Teimme koulutuspäivästä alustavan suunnitelman. Näkökulmamme asiaan oli saman-

lainen: koulutuspäivän sisältö saa puhua puolestaan ja me olemme välineitä tuon sisäl-

lön tuottamisessa. Koulutuspäivän ajankohdaksi sovittiin myöhemmin 26. maaliskuuta 

ja paikaksi Länsi-Suomen Diakonialaitoksen Martintalo. 

 

Lähetin marraskuussa 2008 Kokemäen ja Tyrvään rovastikunnan työntekijöille etukä-

teismainoksen ja kutsun koulutuspäiväämme (LIITE 2). Joulukuun loppuun mennessä 

mukaan oli ilmoittautunut 12 diakoniatyöntekijää, jolloin asettamani vähimmäistavoite 

kymmenestä osallistujasta näytti toteutuvan. Tammikuun opinnäytetyö-verstaassa kaksi 

opiskelijaa pyysi päästä mukaan seuraamaan koulutuspäivää. Ohjaajieni mielestä opis-

kelijoiden mukana olo olisikin arvokas asia. Olimme Liisa Kämäräisen kanssa samaa 

mieltä. 
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Sain teoreettisen viitekehyksen valmiiksi tammikuussa 2009. Tapasimme Liisan kanssa 

Tampereella ja teimme koulutuspäiväämme varten tarkan suunnitelman. Kirjoitimme 

ensin paperille tavallisimpia tilanteita, joissa diakoniatyöntekijä kohtaa dementoituvan 

henkilön. Sitten mietimme, mihin työntekijä tällöin tarvitsee TunteVa-menetelmää. 

Päädyimme siihen, että hän tarvitsee sitä aluksi vuorovaikutuksen syntymiseen sairastu-

neen kanssa. Päätimme, että kuvaisimme demonstraatioilla, miten työntekijä kohtaa 

asiakkaan ilman TunteVa-koulutusta ja TunteVa-toimintamallia käyttäen. Näin voi-

simme konkreettisesti osoittaa, miten TunteVa-työotetta voi kaikissa kohtaamistilanteis-

sa käyttää. 

 

Tavoitteeni oli, että koulutuspäivän teoriaosuus palvelisi demonstraatioiden sisältöä. 

Esitin Liisalle suunnitelmani päivässä esille otettavista luento-osiosta: dementoitumises-

ta, kirkon vanhustyön strategiasta ja TunteVa-toimintamallista. Liisan mielestä se vai-

kutti hyvältä. Työnjakomme tapahtui luontevasti: minulla olisi aamupäivän luento-

osuus ja Liisalla iltapäivällä. Päivän perusteellista suunnittelua vaativaksi sisällöksi 

muodostuisivat demonstraatiot diakoniatyöntekijän kohtaamisista dementoituvan asiak-

kaan kanssa. Mietimme koulutuspäivään tulevien osallistumista niihin. Lopputulokseksi 

jäi kuitenkin se, että osallistamme heitä muilla keinoin pitääksemme päivän aikataulun 

suunnitellunlaisena. Jatkoimme Liisan kanssa yhteistä suunnitteluamme sähköpostitse. 

 

Vaikka olin lukenut oppikirjan Toiminnallinen opinnäytetyö (Vilkka & Airaksinen 

2003), kirjan sisältö alkoi avautua minulle toden teolla vasta päästessäni suunnittele-

maan Liisa Kämäräisen kanssa koulutuspäivää. Ohjaajieni neuvomana pyysin Liisaa 

lukemaan tähänastisen opinnäytetyöni. Hänen kommenttinsa erityisesti validaatiomene-

telmä- ja TunteVa-toimintamalli -sanojen käytöstä ja erosta olivat minulle tärkeitä. 

Tampereen kaupunkilähetyksen irtautuminen Validation Training Instituutista ja suoma-

laisen TunteVa-toimintamallin kehittäminen olivat minulle uusia asioita ja niistä saa-

mani asiantunteva palaute auttoivat minua tekstin oikeinkirjoituksessa ja hahmottamaan 

tätä asiakokonaisuutta. Myös Liisalta saamani lisämateriaali ja neuvot helpottivat oman 

osuuteni kokoamista ja ajankäytön suunnittelua. 

 

Tapasimme Liisa Kämäräisen kanssa Tampereella 19.3. hioaksemme koulutuspäivän 

aikataulua ja viimeistelläksemme sitä muutenkin. Kävimme läpi jokaisen vaiheen. To-

tesimme, että käytämme kumpikin videotykkiä. Kuivaharjoittelimme demonstraatioita, 
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mikä oli mielestämme välttämätöntä. Kuuntelimme, miltä meistä itsestämme tuntui 

noissa tilanteissa ja korjasimme aikaisemmin tekemiini ”käsikirjoituksiin” uskottavuutta 

Liisan pitkäaikaiseen kokemukseen perustuen. Paneuduin uudelleen myös Feilin kirjaan 

palauttaakseni mieleeni disorientaatiovaiheet. 

 

 

6.2 Valmistautuminen koulutuspäivän pitoon 

 

Lähetin ilmoittautuneille diakoniatyöntekijöille ja opiskelijoille sähköpostitse kutsun 

koulutuspäivään helmikuussa (LIITE 3). Päivässä oli tarkoitus tarjota sekä aamu-, että 

päiväkahvit. Mukaan tulevat kurssikaverini lupasivat auttaa minua tarjoilun järjestämi-

sessä, koska varsinaisen koulutuspäivän aamuna minun oli määrä hakea Liisa Kämäräi-

nen Huittisten linja-autoasemalta, 75 kilometrin päästä Porista.  

 

Suunnittelin, mitä välineitä Martintaloon pitäisi tuoda tarjoilua varten. Työnjakomme 

mukaisesti vein sinne keskiviikkona 25. maaliskuuta muun, paitsi tuoretavaran. Jaoim-

me vahtimestarimme kanssa Martintalon salin väliseinällä kahteen osaan, jolloin kahvi-

tarjoilua varten saatiin oma rauhallinen tila. Asettelimme tuolit Liisa Kämäräisen kanssa 

suunnittelemallani tavalla. Järjestimme pöydät kahteen pieneen kaareen, jotta saisimme 

edestä hyvän katsekontaktin jokaiseen osallistujaan ja jotta heilläkin olisi hyvä näky-

vyys eteen.. Vahtimestarimme vankka kokemus tällaisten tilaisuuksien järjestämisessä 

näkyi hänen varmoissa otteissaan ja rauhoittavassa asenteessaan. Hän asensi videotykin 

valmiuskuntoon. Demonstraatioiden rekvisiitan jätin saliin. 

 

Järjestin  pyytämäni TunteVa-esitteet, kirjallisuutta, pari TunteVa-toimintamallin käy-

töstä tehtyä tutkimusta sekä dementiakirjallisuudesta kokoamani monisteet pöydälle 

salin etuosaan. Näin osallistujat voisivat halutessaan saada sellaista tietoutta TunteVas-

ta, jota koulutuspäivässä ei ollut tarkoitus ottaa esille. Lähtiessäni pois Martintalo näytti 

valmiilta vastaanottamaan huomiset vieraat. 

 

Palautekyselylomake oli ”elänyt” vuoden ajan. Lopulliseen kaavakkeeseen jäi kysy-

myksiä kolmesta teemasta: osallistujien lähtökohdat osallistua koulutuspäivään, heidän 

lisäkoulutustarpeensa ja TunteVa-toimintamallin antamat valmiudet peilattuna päivässä 
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annettavaan teoriatietoon ja kokemuksiin. Lisäksi annettiin mahdollisuus vapaamuotoi-

seen palautteeseen. 

 

 

6.3 Koulutuspäivä 

 

Päiväni alkoi varhaisella puhelinsoitolla: kurssikaverini, jonka oli määrä hakea aamulla 

leipomosta pullat ja sämpylät ja täyttää ne Martintalolla kahden muun kurssikaverini 

kanssa, oli sairastunut mahatautiin! Pikaneuvottelumme jälkeen järjestin asiat uudel-

leen. 

 

Hain Liisa Kämäräisen Huittisten linja-autoasemalta. Matka Huittisista Poriin taittui 

orientoitumalla koulutuspäivään. Meillä oli Liisan kanssa saavuttuamme vielä aikaa 

järjestellä papereitamme ja varmistella muistitikun toimiminen vahtimestarimme avus-

tuksella. 

 

Ohjelma alkoi orientoimisella päivään. Luin ensin dementoituvan rukouksen.  Toivotin 

osallistujat tervetulleiksi. Esittelin itseni ja kerroin lyhyesti opinnäytetyöni luonteesta – 

koulutuspäivän järjestämisestä. Tämän jälkeen näytin Power Point-esityksen dementoi-

tumisesta ja sen vaikutuksesta muistisairaan vuorovaikutustaitoihin. Sitten siirryimme 

diakonian työympäristöön - kirkon vanhustyön strategiaan. Strategian tavoitteiden ni-

voutuminen TunteVa-toimintamalliin antoi päivälle turvallisen pohjan. 

 

Seuraavaksi esitimme Liisan kanssa ” kohtaamisia muistisairaan kanssa”. Ensimmäinen 

demonstraatio (LIITE 4) oli tilanne, jossa diakoniatyöntekijä tulee onnittelemaan ajanta-

jun hämärtymisen vaiheessa olevaa, loogisen ajattelukyvyn menettänyttä vanhusta. (Feil 

1992, 53, 59-61.) Todellista kohtaamista ei tapahtunut, sillä asiakas oli mielestään 25-

vuotias, vasta Niilonsa kanssa naimisiin mennyt nuorikko, kun taas työntekijä yritti ve-

tää asiakasta tähän hetkeen todistelemalla, että tämä täyttää  kirkonkirjojen mukaan 90 

vuotta. Työntekijän käyttäytyminen kuvasti epävarmuutta ja pelkoa omasta selviytymi-

sestä. Naurunpurskahdukset yleisömme joukosta kertoivat, että koomiselta näyttävä 

tilanne kertoi työmme todellisesta arjesta. Eräs diakoniatyöntekijä totesi, että oikeassa 

tilanteessa ei kyllä naurata. 
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Kuudesta harjoittelemastamme kohtaamistilanteesta ehdimme ottaa viisi. Yleisöä kan-

nustettiin kysymään ja kommentoimaan jokaista tapausta. Demonstraatiot palauttivat 

diakoniatyöntekijöiden mieliin runsaasti omakohtaisia kokemuksia. Keskustelu niistä 

osoitti, että koulutuspäivässämme oli esillä tärkeä yhteinen asia. Lounastauon jälkeinen 

Liisa Kämäräisen pitämä luento TunteVa-toimintamallista herätti jälleen päivään osal-

listuneiden kokemuksia ja muistoja. Niistä keskusteltiin.  

 

Päiväkahvin jälkeen demonstraatiot käytiin uudelleen läpi TunteVa-työotetta käyttäen. 

Dementoituvan maailman ymmärtämiseen perustuva työote näkyi asiakkaaseen keskit-

tyneenä vuorovaikutuksena. Liisa käytti apunaan pitkitettyä katsekontaktia, kosketta-

mista (mainitussa tapauksessa kädestä pitämistä) ja lämmintä, arvostavaa äänensävyä. 

Hän käytti avoimia kysymyksiä (kuka, mitä, missä jne.) ja muotoili asiakkaan puheen 

uudelleen. (Feil 1992, 78-81.) Diakoniatyöntekijöiden kommentit osoittivat, että heidän 

mielestään tämä oli oikea tapa toimia. Yhteiselle keskustelulle olisi ollut vielä tarvetta. 

Päätimme kuitenkin koulutuspäivän pysyäksemme aikataulussa ja esitin lopuksi toivee-

ni palautteen antamisesta. Kaikki tuolla hetkellä läsnä olleet antoivat kirjallisen palaut-

teen. 

 

 

 
 
Kuva 1: Päiväkahvilla. Liisa Kämäräinen toinen vasemmalta. 
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Tyytyväiset osallistujat antoivat lähtiessään vielä suullista palautetta. Joku diakonia-

työntekijöistä totesi, että hän ei ole ennen saanut näin konkreettista ja ajankohtaista kou-

lutusta. Tavaroita kootessani huomasin, että kaikki esitteet ja dementiakirjallisuudesta 

kokoamani monisteet oli otettu. Saimme kurssikavereitteni kanssa keittiön ja muut pai-

kat kuntoon. Vein Liisa Kämäräisen Tampereelle lähtevään junaan. Totesimme yhdessä, 

että olisimme vielä tarvinneet yhteistä aikaa jakaa päivästä saamamme kokemukset. Se 

jäi nyt sähköpostin kautta tapahtuvaksi. 

 

 

6.4 Palaute 

 

Opinnäytetyöni tulokset koostuvat koulutuspäivästä pyytämästäni palautteesta (LIITE 

5). Sain palautteen kahdeltatoista koulutuspäivässä mukana olleelta viideltätoista osal-

listujaltakoska osa opiskelijoista oli saanut harjoittelupaikastaan vapaaksi vain puoli 

päivää. Esittelen ensin diakoniatyöntekijöiden, sitten opiskelijoiden ja lopuksi vapaa-

muotoisen palautteen. 

 

Yhdeksästä diakoniatyöntekijästä viisi (56%) sai koulutuspäivässä tutustua ensimmäistä 

kertaa TunteVa-toimintamalliin neljän tutustuttua siihen tavalla tai toisella jo ennen 

koulutuspäivää. Aikaisempi kokemus TuntaVa-toimintamallista ei sanottavasti vähentä-

 
 
Kuva 2: Päivän aiheeseen liittyviä esitteitä ja materiaalia. 



30 

nyt tarvetta saada lisäkoulutusta dementoituvien asiakkaiden kohtaamiseen, sillä kaikki 

diakoniatyöntekijät yhtä lukuun ottamatta (92%) vastasivat myönteisesti kysymykseen 

lisäkoulutustarpeestaan. Heistä 67% kiinnostui lisäkoulutuksesta. 

 

Kaikkien (100%) työntekijöiden mielestä koulutuspäivässä oli esillä työssämme näky-

viä aitoja tilanteita. Palautteen mukaan he kaikki saivat päivästä lisää tietoa dementoitu-

van kohtaamiseen.  

 

Kuudennessa kysymyksessä pyydettiin palautteen antajia pohtimaan annettujen vaihto-

ehtojen avulla, mitä uusia valmiuksia TunteVa-toimintamalli antaa dementoituvan koh-

taamiseen. Kaikki diakoniatyöntekijät (100%) kokivat, että sen avulla lisääntyy valmius 

dementoituvan ihmisen ymmärtämiseen. Heistä 78%:n mielestä se antaa valmiuksia 

dementoituvan ihmisen arvostavaan kohtaamisen. Kaikkien (100%) mielestä TunteVa-

toimintamallin avulla voidaan vahvistaa dementoituvan seurakuntalaisen osallisuutta ja 

yhteisöllisyyttä. 

 

Kolmesta palautteen antaneesta opiskelijasta kahdelle TunteVa-toimintamalli oli ennes-

tään vieras. Päivän kokemusten perusteella he kaikki arvioivat, että se sisälsi työmme 

aitoja tilanteita. Kaksi heistä koki tarvitsevansa dementoituvan asiakkaan kohtaamiseen 

lisää koulutusta ja he olivat innostuneita sen saamiseen.  

 

Opiskelijat arvioivat  TunteVa-toimintamallin antavan erityisesti rohkeuden kohdata 

dementoituva asiakas (100% vastaajista), valmiuksia dementoituvan ihmisen arvosta-

vaan kohtaamiseen (100%), dementoituvan asiakkaan näkemiseen tasa- arvoisena seu-

rakuntalaisena (100%) ja vanhuuden kehitystehtävän tukemiseen (100%). 

 

Viimeiseksi päivään osallistuneille annettiin mahdollisuus kommentoida vapaamuotoi-

sesti päivän järjestämistä. Osallistujat kuvasivat päivää näin: 

 

”Kaikkien opiskelijoiden pitäisi saada tällainen koulutus!” 

”Vanhusta arvostava ilmapiiri oli käsin kosketeltava.” 

”Tärkeä päivä! Herpaantumaton innostus säilyi alusta loppuun asti.” 

”Parasta oli yhteisestä kokemuksesta nousevan asian käsittely.” 
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”Hienoa, Irja, kun lähdit kehittämään tätä koulutuspäivää meille oman kokemuksesi 

innostamana.” 

”TunteVa on hyvä!” 

”Demot olivat parhaat!” 

 

Kokonaisuutta kommentoitiin seuraavasti:  

 

”Monipuolinen, selkeä, käytännöllinen ja tietopuolinen sisältö. Huumoria!” 

”Selkeää, ydinasiat.” 

”Erittäin hyvin suunniteltu ja toteutettu koulutuspäivä.” 

”Ei mitään turhaa, kaikki oli tarpeellista.” 

 

Palautteesta ilmeni myös muutamia esiin tulleita puutteita. Lounaan jälkeiselle luennol-

le oli kaivattu taukoa. Kaksi diakoniatyöntekijää olisi toivonut ”mokademonstraatioi-

den” jälkeen välittömästi uusintaa TunteVa-mallilla. Niitä joutui nyt odottamaan luen-

non yli. Kritiikiksi tarkoitettu kommentti ”Ensi kerralla luentomonisteet osallistujille, 

ettei tarvitse niin paljon kirjoittaa ja jää aikaa kuunteluun” kertoi, että päivä oli oikeasti 

varteenotettava koulutuspäivä. 
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7 ARVIONTI 
 

 

Oman opinnäytetyön arviointi kriittisellä otteella kuuluu oppimisprosessiin. Toiminnal-

lisen opinnäytetyön tutkiva asenne tarkoittaa tehtyjen valintojen perustelua ja arviointia. 

(Vilkka & Airaksinen 2004, 154.) 

 

 

7.1 Arviointia opinnäytetyöprosessista ja lopputuloksesta 

 

Opinnäytetyöni aiheanalyysi perustui koulutustaustaani ja työkokemukseeni. Sen idea 

nousi diakonian toimintaympäristöstä. Diakoniatyöntekijät tekevät työtään muuttuvan 

yhteiskunnan keskellä pyrkien vastaamaan sen haasteisiin kristillisestä lähimmäisen 

rakkaudesta käsin. Odotettavissa oleva dementoituvien määrän lisääntyminen on haaste 

kirkon diakoniatyölle. Mitkä ovat valmiutemme tämän haasteen kohtaamiseen? Olem-

meko valmiita, vai tarvitsemmeko lisää osaamista, jotta lähimmäisenrakkaus voisi to-

teutua myös dementoituvaa seurakuntalaista kohtaan? Näiden asioiden selvittäminen 

tuntui minusta diakoniatyöntekijänä tärkeältä.  

 

Vaikka sain jo aluksi selkeän vinkin toiminnallisen opinnäytetyön tekemisestä, vei aikaa 

ennen kuin ymmärsin, mitä se kokonaisuudessaan tarkoittaa. Koska olen diakoniatyön-

tekijänä tottunut järjestämään erilaisia tapahtumia, sellaisen järjestäminen opinnäytteenä 

tuntui aluksi helpolta vaihtoehdolta. Vasta kun pääsin kokoamaan teoriaosuutta ja suun-

nittelemaan koulutuspäivää kirjan sisältö alkoi avautua. Samalla alkoi avautua odotetta-

vissa oleva työmäärä. Opinnäytetyön tekeminen oman kurssin mukana olisi uskoakseni 

tarjonnut enemmän vertaistukea ja helpottanut yksinäistä pohdiskeluani. Päässäni sytty-

nyt idea ajoi minua kuitenkin eteenpäin, enkä malttanut jättää sitä odottamaan parempia 

aikoja. Palaute osoitti, että opinnäytetyöni tavoite lähti käytännön tarpeesta. Nähty vaiva 

on ollut sen arvoinen. 

 

Tieteellinen kirjoittaminen toisella lukukaudella tuntui sekä vaikealta, että kiehtovalta. 

Sen hitaus yllätti. Sopivan tiedon etsiminen, sen lukeminen, ymmärtäminen ja tuottami-

nen omin sanoin uudeksi tekstiksi on yksi tärkeä oppimiskokemukseni. Lähdekirjalli-
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suuden saatavuus ei ollut vaikeaa. Sen sijaan nimenomaan diakoniatyötä ja TunteVa-

toimintamallia yhdistävää aikaisempaa tutkimustietoa ei ole. Otinkin tähän työhön mu-

kaan opinnäytetöitä ja tutkimuksia validaatiomenetelmän käytöstä. Teoriaosuudella ha-

lusin osoittaa, että TunteVa-toimintamalli tukee sekä hyvän dementiahoidon että dia-

konisen vanhustyön tavoitteita sairastuneen arvostavaan kohtaamiseen. 

 

Koulutuspäivän järjestäminen ammattilaisille oli haastavaa. Halusin päivään perusteltua 

teoriatietoa ja aitoja työtilanteita. Yhtenä tavoitteenani oli herättää osallistujien mielen-

kiinto TunteVa-toimintamalliin ja  innostaa heidät osallistumaan aktiivisesti päivään. 

Tämä toteutui yli odotusteni. Päivän toteuttamistapa yhteistyössä TunteVa-kouluttajan 

kanssa oli myös oikea. Minulla ei olisi ollut oikeutta järjestää tuota päivää yksin, koska 

Tampereen Kaupunkilähetys toimii koulutuksen vastuuorganisaationa. Koin itse, että 

koulutuspäivään olennaisena osana kuuluneet demonstraatiot olisi ollut mahdotonta 

toteuttaa ilmanTunteVa-kouluttajaa. 

 

Opinnäytetyöni tavoite, TunteVa-koulutuspäivän suunnittelu ja järjestäminen diakonia-

työntekijöille osoittautui hyväksi ja hyödylliseksi. Pyytämäni palautteen mukaan päivä 

antoi heille sekä ammatillista osaamista, että innostusta koko aihepiiriä kohtaa. Silmiä 

avannut kokemus dementoituvan asiakkaan kohtaamisen vaikeudesta paljasti tarpeen 

saada siihen lisää koulutusta. TunteVa-toimintamallin nähtiin antavan diakoniatyönteki-

jöille diakonista kohtaamista tukevan vuorovaikutuksen välineen. 

 

 

7.2 Arvio koulutuspäivänpäivän valinnoista ja käytetyistä keinoista 

 

Muistitikulle tehty PowerPoint-esitys toimi selkeänä runkona esitykselleni. Sain kuiten-

kin seurata tarkasti kelloa, että omaan osiooni varattu aika ei ylittyisi. Tiivistetty ja tar-

koin harkittu luentokokonaisuus esti minua ylittämästä osiooni varattua aikaa. 

 

Opinnäytetyöni edetessä olin tullut vakuuttuneeksi, että  haluan perustella koulutuspäi-

vän sisältöä valitsemallani teoriaosuudella.. Päivän luento-osiot tukivat mielestäni de-

monstraatioissa esille ottamiamme asioita. TunteVa-luennon paikka olisi voinut olla 

näiden jälkeen. Näin demonstraatiot olisi voitu esittää niin kuin kaksi osallistujaa ehdot-

ti palautteessaan: ensin ”mokademonstraatiot” ja sen jälkeen TunteVa-työotteella. De-
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monstraatiot paitsi naurattivat, myös puhuttelivat. Ne nostivat mieliin työntekijöiden 

omakohtaisia kokemuksia vastaavista tilanteista. Tämä vahvisti tunnettani päivän tär-

keydestä. 

 

Demonstraatiot vaativat minulta paneutumista. Feilin luokituksen mukaisiin disorientaa-

tiovaiheisiin syventymällä saimme yhdessä Liisa Kämäräisen mielestä aikaan autentti-

sen tuntuisia kohtaamistilanteita. Ne olivat osallistujien mielestä parasta koko koulutus-

päivässä. ”Mokamallien” kirvoittama nauru oli mielestäni terapeuttista, sillä nauroimme 

niissä itsellemme – omalle avuttomuudellemme. 

 

Koulutuspäivän tunnelma vaikutti innostuneelta ja vapaalta. Diakoniatyöntekijät kes-

keyttivät välillä luennon ja osoittivat kiinnostuksensa heitä koskettavaan asiaan. Yhtei-

sen kokemusmaailmamme avaaminen osoittautui tarpeelliseksi. Demonstraatioita pidet-

tiin tehokkaana tapana opettaa vaikeiksi koettuja asioita 

 

Kuitenkin palaute paljasti myös päivän sisällössä olleita puutteita. Oma innostuksemme 

esti minua ja Liisaa huomaamasta tauon paikan lounaan jälkeisellä luennolla. Vaikka 

TunteVa-luento oli Liisan ja minun mielestä perusteltua pitää ennen TunteVa-

työotteella esitettyjä demonstraatioita, palautteessa esitettiin myös toisenlaista järjestys-

tä. Yleisöä se olisi ilmeisesti palvellut paremmin. Kaiken teoriatiedon esittäminen yhtä-

jaksoisesti olisi ehkä kuitenkin ollut rankkaa. 

 

Palautteessa esitetty toive valmiista luentomonisteista osoitti, että päivän alussa en 

omalta alkujännitykseltäni kyennyt riittävästi huomioimaan yleisöä. Tarkoitukseni oli 

ollut muistuttaa läsnäolijoita siitä, että kaikki luennot oli mahdollisuus saada sähköpos-

tina. Liisa lupasikin lähettää TunteVa-osion luennot kaikille halukkaille.  

Kouluttajavieraan kutsumisesta päivään minulle ei koitunut kustannuksia, koska vierailu 

maksettiin Raha-automaattiyhdistyksen rahoittaman TunteVa-toimintamallin valtakun-

nallistamisprojektin kautta. Sitähän päivä käytännössä oli, vaikka se ei ollutkaan päivän 

tarkoitus. Tarjoilusta ja 100 kilometrin matkasta Kauvatsa- Huittinen- Pori kustannuksia 

tuli muutaman kympin edestä. Martintalon käyttö oli minulle Diakonia-

ammattikorkeakoulun opiskelijana ilmaista . 
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Alkusäikähdyksestä huolimatta päivän tarjoilupuoli onnistui hienosti. Siitä kuuluu kiitos 

kurssitovereilleni, jotka vapauttivat minut tästä vastuusta päivän aikana. Laitteet toimi-

vat moitteettomasti, mutta ilman vahtimestarimme apua videoneuvottelu Martintalosta 

jonnekin olisi tainnut jatkua. 

 

 

7.3 Opinnäytetyön merkitys omalle ammatilliselle kehitykselleni  

 

Tunsin oman luento-osioni aikana yleisön kiinnostuksen aihetta kohtaan. Oli helppo 

puhua. Nautin rennosta ja innostuneesta ilmapiiristä. Osallistujien aktiivinen osallistu-

minen sai minut tuntemaan, että päivä oli tarpeellinen. Sanallinen palaute vahvisti ko-

kemustani.  

 

Esittäessäni TunteVa-työotteella toteuttamissamme demonstraatiossa muistisairasta sain 

puhuttelevan omakohtaisen kokemuksen. Arvostavan kohtaamisen, katseen ja kosketuk-

sen voima houkutteli ja veti tähän hetkeen. En ole TunteVa-työtekijänä aikaisemmin 

kokenut tällaista. Se vahvistaa entisestään kokemustani tämän työotteen voimaan. 

 

Minusta tuntui melko uhkarohkealta ryhtyä järjestämään omasta kokemuksesta nouse-

vaa koulutuspäivää, hakemaan aiheeseen soveltuvaa tietoa ja miettimään päivän toteut-

tamista. Tämän kaiken toteuttaminen on rohkaissut minua luottamaan omaan kokemuk-

seeni. Vaikka valitsin opinnäytetyöni aiheen ensialkuun intuitiivisesti, työssä toteutuivat 

lopulta kaikki Vilkan ja Airaksisen (2004, 23-24) mainitsemat toiminnallisen opinnäyte-

työn lähtökohdat. Aihe on ajankohtainen, se innosti minua syventämään siitä tietouttani, 

sain toimeksiantajan sijaan innostuneen yhteistyökumppanin ja oma innostukseni säilyi 

loppuun asti. Myös mainittu tavoite parhaimman osaamisalueen näyttämisestä toteutui 

sekä tavoitteellisesti, että luontaisesti koulutuspäivästä saamani palautteen perusteella. 

Urasuunnittelu ei ollut mielessäni aloittaessani opinnäytetyön tekemistä. Sen loppumet-

reillä näyttää kuitenkin siltä, että tämä työ on ohjannut minut uuden uran alkuun.  

 

Opinnäytetyön edetessä olen oppinut ammatillisesti sellaista, mitä en etukäteen osannut 

kuvitella. Ohjattavaksi suostuminen ei käynyt minulta kivutta! Alusta asti opinnäyte-

työn teossa näkyi minulle tyypillinen intuitiivinen, mutta ei aina niin looginen tapa toi-

mia. Ensimmäisissä opinnäytetyöverstaissa koin ohjaajilta saamani rajausehdotukset 
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negatiivisena palautteena. En pystynyt luottamaan siihen, että he näkevät kokonaisuu-

den paremmin kuin minä. Sittemmin muutama ohjaajalta saatu kannustuksen sana kan-

toi uskomattomasti. Olenkin saanut oppia, mitä luottamuksen syntyminen saa aikaan. 

Luottamus ryhmän muihin jäseniin ja ennen kaikkea ohjaajiin mahdollisti heittäytymi-

sen ohjattavaksi – uskon siihen, että ajoittain hyvin epämääräisenä väikkyvä tavoitteeni 

toteutuu. Opin, että opinnäytetyön tekijän on oltava itseohjautuvuuden lisäksi ohjausta 

vastaanottava. Tämä kokemus hyödyttää minua varmasti, missä työtä sitten teenkin. 

 

Teoreettisen osuuden kokoaminen osoittautui merkittäväksi oppimiskokemukseksi sen 

eri osioiden paljastuessa vahvasti toinen toistaan täydentäväksi. TunteVa-toimintamallin 

perimmäiset tavoitteet osoittautuivat yhteneviksi niin dementiahoidon kuin Kirkon van-

hustyön strategian tavoitteiden kanssa sairaan vanhuksen kohtaamiseksi: yhteisiä tavoit-

teita ovat arvostavan vuorovaikutuksen saaminen muistisairaaseen ja sen kautta mahdol-

listuva dementoituvan ahdistuksen lieventyminen sekä elämän eheytyminen.  

 

Opinnäytetyön tekoani ovat ohjanneet eettiset valinnat. Työni lähtökohta oli huoli oman 

työntekijäkuntani jaksamisesta odotettavissa olevan ison haasteen kanssa. Koulutuspäi-

vässä käsittelimme yhdessä vaativaksi ja jopa vaikeaksi kokemaamme asiaa. Emme 

kuitenkaan nauraneet dementoituvalle asiakkaalle, vaan itsellemme. Pyrkimykseni oli 

toimia sekä itsenäisesti, että yhteistyössä Liisa Kämäräisen kanssa avoimesti, rehellises-

ti ja läpinäkyvästi, niin että koulutuspäivän sisältö ja tulokset nousisivat keskiöön. Asi-

antuntijan mukaan pyytämisellä halusi osoittaa ammattikuntani arvostamista ja sen 

haasteiden todesta ottamista. Tämä oli tärkeää työntekijöille. 

 

Tampereen Kaupunkilähetyksen koulutusjohtaja Satu Sipolalta saamani myönteinen 

vastaus ensimmäiseen yhteistyöpyyntööni oli lähtökohta toiminnallisen opinnäytetyöni 

toteutumiselle. Pääsin tekemään tutkimussuunnitelmaa. Vaikka emme tavanneet, kirjoi-

timme sähköpostia (LIITE 6) ja yhteys säilyi. Suunnitelmat muuttuivat elokuussa 2008 

niin, että Satu Sipola esitti työtoverikseni kokeneen TunteVa-kouluttajan Liisa Kämä-

räisen. Luotin, että tämä muutos ei tulisi haittaamaan yhteistyötä. 

 

Tutustuminen Liisa Kämäräiseen oli helppoa. Työskentely hänen kanssaan oli alusta 

asti innostavaa. Sähköpostikeskustelumme kertovat, että meillä on ollut samanlainen 

työnäky. Sen vuoksi vuorovaikutuksemme on ollut vaivatonta eikä päivän tavoitteeseen 
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pyrkiminen tuottanut ristiriitoja. Liisa antoi kaiken ammattitaitonsa koulutuspäivän yk-

sityiskohtien ja kokonaisuuden toteuttamiseen. Hänen panoksensa päivän onnistumisek-

si oli korvaamaton. 
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8 YHTEENVETO 
 

 

Valmistuttuaan opinnäytetyöni paljastui ajankohtaisemmaksi kuin työhön ryhtyessäni 

osasin kuvitella. Se osallistuu keskusteluun, jonka Kirkkohallitus käynnisti julkaistes-

saan keväällä 2009 kaksi raporttia. Toisen raportin (Työryhmän raportti terveyden edis-

tämisestä diakoniatyössä 2009) laatinut työryhmä haluaa nostaa keskusteltavaksi kysy-

myksen diakonisesta hoitotyöstä. Se haastaa työntekijöitä käymään tämän työn kehittä-

miseen rohkeasti ja luovasti. Velvoitettaessa kirkon diakoniatyö vuoropuheluun tervey-

denhuollon henkilöstön kanssa( Työryhmän raportti terveyden edistämisestä diakonia-

työssä 2009, 24) haaste ei kuitenkaan kohdistu vain yksittäisiin diakoniatyöntekijöihin. 

 

Järjestetyssä koulutuspäivässä toiminnasta - yhteisten työtilanteiden kokemisesta ennen 

ja jälkeen TunteVa-työotteen - syntyi tietoa. Siitä ilmeni, että diakoniatyöntekijät koh-

taavat dementoituvia asiakkaita, mutta heillä ei ole riittävästi keinoja tavoittaa demen-

toituvan maailmaa ja päästä vuorovaikutukseen sairastuneiden kanssa. Raportissa Dia-

koniatyöntekijöiden parempaan jaksamiseen (2009, 6) arvioidaan, että sairaansijojen 

vähetessä tulevaisuudessa avohoitopotilaat ohjautuvat diakonian vastaanotolle. Ennus-

teen mukaan dementoituvista useimmat asuvat kodeissaan omaistensa hoidettavina 

(Jylhä ym. 1996, 93). Näin heidän määränsä diakonian asiakkaina mitä todennäköisim-

min lisääntyy. Koulutuspäivässä olleiden diakoniatyöntekijöiden kokemus osoittautuu 

siten merkittäväksi.  

 

Mäkelän, Kujalan ja Lappalaisen (1998, 15) tutkimuksessa arvioitiin laman jälkeisten 

diakoniatyöntekijöiden uupumisten osasyyksi muuttuneen yhteiskunnallisen tilanteen 

aiheuttamat haasteet. Kirkkohallituksen valitseman työryhmän laatimassa raportissa 

(Diakoniatyöntekijöiden parempaan jaksamiseen 2009, 15) hiippakuntasihteerien näke-

myksen mukaan hyvää jaksamista edistäviä tekijöitä olivat kouluttautumisesta saatava 

työssä kehittyminen ja ammatillisuus. Hollari-Hynnisen (2000) ja Pohjavirran (2002) 

aikaisemmat tutkimukset validaatiomenetelmän käytöstä kertovat sen antamasta moti-

vaatiosta työntekijälle. Tämä motivoituminen oli havaittavissa myös koulutuspäivän 

ilmapiirissä ja osallistujien antamassa palautteessa. TunteVa-toimintamalli voisi siis olla 

yksi keino turhautumisen ja uupumisen ehkäisemiseksi keinojen ja motivaation lisään-

nyttyä uutta ammatillista osaamista vaativan haasteen edessä. 
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Dementoituvalla ihmisellä on samanlaiset tarpeet kuin muillakin ihmisillä. Hänen ky-

kynsä ilmaista toiveitaan ja tarpeitaan ovat kuitenkin heikentyneet. Dementoiviin saira-

uksiin sairastuneet ovatkin asiakkaina yksi haavoittuvimmista ryhmistä. (Topo, Sormu-

nen, Saarikalle, Räikkönen & Eloniemi-Sulkava 2007, 5.) Kun peilaa tätä tietoa dia-

koniatyön lähtökohtaan ”auttaa niitä, joiden hätä on suurin ja joita ei muutoin auteta” 

(Suomen evankelis-luterilainen kirkko), mainittu asiakasryhmä täyttää eittämättä tuon 

kriteerin. Kirkon vanhustyön strategia osoittaa dementoituvien asiakkaitten kohtaamisen 

diakoniseksi vanhustyöksi: se haluaa tavoittaa sairauden tai muun kriisin aiheuttamassa 

muutoksessa elävät vanhukset (Kirkon vanhustyön strategia 2005, 17), eli ne, jotka ei-

vät pysty puolustamaan omaa ihmisarvoaan. Kristillisen ihmiskäsityksen mukaan sairas-

tuneenkin ihmisen arvo säilyy muuttumattomana. ”Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvak-

sensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi…” (1. Moos. 1:27) Meidät diakoniatyöntekijät on 

asetettu vaalimaan tätä lahjaksi saatua ihmisarvoa. Sitä ei voi viedä edes dementoiva 

sairaus. Tämän osoittaminen muistisairaalle on olemukseltaan diakonian ydintä. Elämää 

eheyttävä diakoninen kohtaaminen näyttäytyy tällöin sairastuneen muutostilanteessa 

mukana elämisenä ja elämän eheyden löytämisen tukemisena. Arvostava vuorovaikutus 

dementoituvan kanssa ja hänen tarpeisiinsa vastaaminen estävät hänen syrjäytymisensä.  

 

Diakonia perustuu Jeesuksen antaman esimerkin mukaan vuorovaikutukseen. Kun Jee-

sus paransi ihmisiä, parantamiseen liittyi aina kohtaaminen parannettavan kanssa. Sor-

musen ja Topon (2008, 11) mukaan dementoituvan kohtaaminen vaatii erityisosaamista. 

Jos diakoniatyöntekijällä ei ole tätä osaamista, on muistisairas vaarassa jäädä kohtaa-

matta. Tällöin jää toteutumatta Kirkon vanhustyönstrategian (2005, 6, 16) tavoite van-

huksen kristinuskoon perustuvan elämän vahvistamisesta ja osallisuuden tukemisesta. 

Sen sijaan syntyy Jorma Niemelän (2006, 1) mainitsemaa syvintä köyhyyttä: välinpitä-

mättömyyttä, näkymättömyyttä ja osattomuutta. Kaikkien koulutuspäivään osallistunei-

den kokemus oli, että TunteVa-toimintamalli on keino dementoituvan arvostavaan koh-

taamiseen. TunteVa-työote poistaa näin esteitä vuorovaikutukselta dementoituvan ihmi-

sen kanssa. Koulutuspäivän merkittävin tulos olikin kaikkien työntekijöiden käsitys 

siitä, että TunteVa-työotteen avulla voidaan vahvistaa dementoituvan seurakuntalaisen 

osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.  
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Diakoniatyön ominta aluetta on vuorovaikutuksen lisäksi sielunhoito. Koulutuspäivään 

osallistuneiden palautteen mukaan TunteVa-toimintamalli ei antanut heille tähän uutta 

osaamista. Sielunhoitotaitojen lisääminen ei olekaan TunteVa-toimintamallin ensisijai-

nen tavoite. Työntekijän ymmärryksen lisääntyminen poistaa sen sijaan esteitä vuoro-

vaikutukselta, joka on sielunhoidon lähtökohta. TunteVa-työote saa muistisairaan pa-

laamaan tähän hetkeen, arvostavaan läheisyyteen. Tutut virret, rukoukset ja Raamatun 

tutut kertomukset tuovat turvallisuutta sairastuneen elämään. Armon ja anteeksianta-

muksen osallisuus on myös dementoituvan ihmisen oikeus. 

 

Kysymys TunteVa-työotteen hyödystä diakoniatyössä avautuu vain koulutuksen kautta. 

Omakohtainen kokemukseni siitä on, että TunteVa-työotetta voi käyttää hyvin laaja-

alaisesti. Kotikäynneillä, erilaisissa tilaisuuksissa, retkillä ja leireillä tapaamani muisti-

sairas aiheuttaa usein hämmennystä ja häpeää. Työntekijän oikealla asennoitumisella on 

ratkaiseva merkitys niin sairaalle kuin kaikille hänen lähellään eläville. Kirkon vanhus-

työn strategian (2005, 16) tavoitteissa mainittu vertaistuen kehittäminen käy yhä ajan-

kohtaisemmaksi muistisairaan läheisten tukemisessa. Kokemukseni mukaan diakonia-

työntekijällä on monipuolisten sosiaalisten suhteittensa ansiosta usein avainasema sai-

rauden tunnistamisessa. Tällöin sillanrakentajan rooli suhteessa sosiaali- ja terveyden-

huollon edustajiin on osoittautunut merkittäväksi. TunteVa-toimintamallin valtakunnal-

listamisprojektin avulla ”yhteistä kieltä” puhuvien ammattiosaajien määrä kasvaa, jol-

loin moniammatillinen yhteistyö dementoituvien ihmisten hyväksi lisääntyy. Tässä yh-

teistyössä on tärkeä tuoda esille myös diakoniatyöntekijöiden omin ja luovuttamattomin 

osaamisalue. 

 

Vuoden kestävän TunteVa-kouluttajakoulutuksen alkaminen syksyllä 2010 tuonee am-

matilliseen kouluttamiseen uusia mahdollisuuksia. TunteVa-koulutuksen saaminen kou-

lutusohjelmiin voinee toteutua aikaisintaan syksyllä 2011. Kouluttajakoulutukseen pää-

sy edellyttää ammattikorkeakoulu-, tai yliopistotutkinnon lisäksi sekä TunteVa-

työntekijäkoulutusta, että TunteVa-ohjaaja-, tai -ryhmänohjaajakoulutusta. Näen tämän 

porrasteisen kouluttautumisen yhdeksi ammatillisen kehittymisen kanavaksi diakonia-

työntekijöillekin. 
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Opinnäytetyöni tuloksena syntynyttä tietopakettia voisi käyttää hiippakunnallisen täy-

dennyskoulutuksen suunnittelussa. Myös Diakonia-ammattikorkeakoulujen oppimissi-

sältöjä päivitettäessä tästä tietopaketista on hyötyä. 

 

Vaikka tässä opinnäytetyössä ei tutkittu omaishoitajien kokemuksia, olen pitänyt heidät 

mielessäni. Tärkeä lisätutkimuksen kohde olisikin dementoituvaa omaistaan hoitavien 

kokemus diakoniatyöstä saadusta tuesta tai sen tarpeesta. 

 

Opinnäytetyöni on ollut saadun kokemuksellisen tiedon lisäksi sen hiljaisen tiedon sa-

noittamista, mitä diakoniatyöntekijöillä on runsaasti. Rohkaiskoon työni omalta osaltaan 

tämän tiedon julkituomista yhteiseksi hyödyksi. 
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LIITTEET 
 

LIITE 1 Validaatiotekniikoiden soveltaminen 

 

 

Malorientaatiovaiheen tekniikoiden soveltaminen: 

 

1.Keskitä oma energiasi, sillä malorientoituneet vanhukset saattavat olla loukkaavia. 

2. Käytä kysymyksiä ” kuka, mitä, missä, milloin ja miten”. Älä käytä sanaa ”miksi”, 

sillä malorientoituneet vanhukset eivät tiedä ”miksi”. Kysymys vaatii älyllisen vastauk-

sen. 

3. Muotoile vanhuksen kertomus uudelleen. Toista sanoman ydin käyttämällä vanhuk-

sen käyttämiä avainsanoja. 

4. Käytä ensisijaista aistia esim. nähdä, kuulla, iskeä.  

5. Kysy äärimmäisyyksiä. 

6. Auta vanhusta kuvittelemaan vastakohta. 

7. Muistelu. Menneen muistelu saattaa palauttaa vanhukselle tuttuja selviytymiskeinoja, 

jotka auttavat häntä selviytymään nykyhetken kriiseistä ( Feil 1992, 74-75 ). 

 

 

Ajantajun hämärtymisen vaiheen tekniikoiden soveltaminen: 

 

Kohdat 1-5 ovat samat kuin malorientoituneiden vanhusten kohdalla. 

6. Kosketa; ajantajun hämärtymisen vaiheessa vanhukset tarvitsevat arvostavaa ja lä-

heistä kosketusta .  

7. Käytä aitoa, suoraa ja pitkitettyä katsekontaktia. 

8. Käytä lämmintä, selkeää, matalaa ja rakastavaa äänensävyä. Kosketa puhuessasi. 

9. Tarkkaile tunnetiloja; tässä vaiheessa vanhukset ilmaisevat vapaasti tunteitaan. 

Kommunikointi tapahtuu pääasiassa tunnetasolla. 

10. Virittäydy samalle aaltopituudelle; sovita omat kasvonilmeesi, eleesi ja äänensävysi 

vastaamaan vanhuksen tunnetilaa.  

11. Ilmaise vanhuksen tunnetila tunteella.  

12. Moniselitteisyys. Käytä epämääräisiä pronomineja esim. hän, se, he, joku, kun van-

hukset eivät käytä sanoja, joita ymmärrät, etkä  sinä ymmärrä, mitä he haluavat sanoa.  
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13. Yhdistä tarve sitä vastaavaan käyttäytymiseen.  

14. Käytä musiikkia ( Feil,1992, 79 ). 

 

Toistuvien liikkeiden vaiheen tekniikoiden soveltaminen: 

 

1. Keskitä oma energiasi. 

2. Käytä ” kuka, mitä, missä, milloin, miten” – kysymyksiä - älä koskaan kysy ”miksi”. 

3. Muotoile uudestaan.  

4. Käytä ensisijaista aistia.  

5. Käytä polariteettia ja kysy äärimmäisyyksiä. 

6. Aloita kosketuksen avulla; se, mihin kosketat vanhusta on merkityksellistä. 

7. Käytä aitoa, pitkitettyä ja suoraa katsekontaktia. 

8. Käytä selkeää, matalaa ja arvostavaa äänensävyä. 

9. Tee havaintoja vanhuksen tunnetilasta. 

10. Virittäydy hänen tunnetilaansa. 

11. Sano ääneen tunteella hänen tunnetilansa. 

12. Käytä epämääräistä muotoa, epämääräistä pronominia. 

13. Yhdistä käyttäytyminen tarpeeseen. 

14. Käytä musiikkia. 

15. Käytä peilaamista (Feil 1992, 82). 

 

 

”Sikiövaiheen” tekniikoiden soveltaminen: 

 

1. Keskitä oma energiasi. 

2. Kosketa. 

3. Yritä katsekontaktin saamista. 

4. Käytä aitoa ja arvostavaa äänensävyä. 

5. Käytä epämääräisiä pronomineja. 

6. Löydä vanhuksen käyttäytymisen ja tarpeen välinen yhteys. 

7. Käytä musiikkia hyväksesi (Feil 1992, 74 – 85). 

LIITE 2 Ilmoittautuminen koulutuspäivään 
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Hyvä työtoverini, 
 
Sinä, joka usein mietit, mistä löydät keinoja aina uusiin haasteisiin! 
 
 
Onko sinulle tuttu tilanne vanhainkodin ovella vastaan tuleva mummo, joka äänekkäästi 
pyrkii ovesta ulos, kotiin, äidin luo… ? Silmäiletkö, olisiko jossain hoitaja, joka päästäi-
si sinut pälkähästä? 
 
Arkailetko mennä onnittelemaan vanhusta, jonka tiedät puhuvan sekavia ja vaeltelevan 
levottomana? 
 
Haluaisitko antaa oman panoksesi opinnäytetyöhöni – toivottavasti myös diakoniatyön 
kehittämiseen - ja tulla arvioimaan TunteVa-toimintamallista saatavaa hyötyä vanhus-
diakoniassa? 
 
 
Jos vastasit mielessäsi myöntävästi, rohkaisen Sinua ilmoittautumaan  
26. maaliskuuta 2009  klo 9.30- 15.00 Porin Diak´issa järjestettävään koulutuspäivään, 
jossa etsitään TunteVa-toimintamallista apua  muistisairaan kohtaamiseen. 
 
Päivä on samalla osa opinnäytetyötäni ja siinä on mukana TunteVa- ( ent. validaatio-) 
kouluttaja Liisa Kämäräinen Tampereen Kaupunkilähetyksestä. 
 
Koulutuspäivä on ilmainen. Lounastauolla  voit aterioida omakustannushintaan Diakin 
pihapiirissä sijaitsevassa Pihlajasalissa.  
 
 
Osanottajamäärän rajallisuuden vuoksi otan ennakkoilmoittautumisia ja tiedusteluja 
vastaan tästä päivästä alkaen joulukuun loppuun asti osoitteessa  irja.ruusuvuori@evl.fi. 
Lähetän ilmoittautuneille maaliskuussa koulutuspäivän tarkemman ohjelman. 
 
 
Lämpimin terveisin 
 
Irja Ruusuvuori, Kiikoisten diakonissa 
( diakoni- sosionomi-opiskelija) 
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LIITE 3 Kutsu koulutuspäivään 

 

KUTSU 

 
 
 
 

 
 
 

Olet lämpimästi tervetullut koulutuspäivään 
 
 

”TunteVa – toimintamalli vuorovaikutuksen välineenä  diakoniatyös-

sä” 
 
 
Länsi - Suomen Diakonialaitoksen Martintaloon  ( Metsämiehenkatu 2, Pori ) 
26. 3. 2009 klo 9. 30 – 15. 30. 

 
 
 

 
     Ohjelma: 
 
       9. 30   Aamukahvi 

10. 00   Orientoituminen päivään : Irja Ruusuvuori 
10. 45   Kohtaamisia muistisairaan kanssa - demonstraatioita 
11. 30   Lounas Pihlajasalissa 
12. 15   Tietoa TunteVa-toimintamallista: TunteVa-kouluttaja Liisa Kämäräinen,  

                  Tampereen Kaupunkilähetys 
14. 15   Päiväkahvi 
14. 45   Kohtaamisia muistisairaan kanssa - demonstraatioita 
15. 15   Palautekysymyksiin vastaaminen 

 
 

 
 
Ilmoitathan erityisruokavaliosi 10. 3. mennessä: 
irja.ruusuvuori@evl.fi 
040- 5240684 
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LIITE 4 Demonstraatiot 

 
 
 
 
Demonstraatio 1. 
 
Diakoniatyöntekijä  onnittelukäynnillä.  
Asiakas ajantajun hämärtymisen vaiheessa. Istuu pöydän ääressä villatakki juoponna-
pissa. Silmälasit nenällä. Huivi päässä.  
 
 
Työntekijä : Hyvää päivää! Minä olen diakonissa Liisa Lempeä. Tulin onnittelemaan 
teitä. Teillä onkin tänään suuri juhlapäivä - 90-vuotispäivä! Oikein paljon onnea…….. 
 
Asiakas: Kyllä te nyt olette väärässä! Minä täytän 25 vuotta! 
 
Työntekijä : Tietokoneen antamaan  tulosteeseen on kuitenkin merkitty  90 vuotta! Mil-
loinkas te olettekaan syntynyt? 
 
Asiakas: Tietokone??? Mitä koneet kuuluu tähän? 
 
Työntekijä : Olettehan te kuitenkin Ella Romppainen? 
 
Asiakas: Minä olen  aina ollut Ella Kemppainen! 
                Etsii Niiloa, edesmennyttä miestään avuksi. 
 
Työntekijä on hämmentynyt – Ellahan on leski. 
Voisinko laulaa teille kuitenkin virren- vaikkapa tämän tutun  Jumalan kämmenellä? 
Alkaa laulamaan. 
 
Asiakkaalla hölmistynyt ilme, sillä hänelle virsi ei ole tuttu. 
 
Työntekijä : Hyvää vointia teille ja Jumalan siunausta! Näkemiin! 
 
Asiakas katsoo ihmetellen työntekijän perään. 
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LIITE 5 Palaute 

 
 
PALAUTETTA KOULUTUSPÄIVÄSTÄ                                                     

  

1. Saitko tänään  tutustua ensimmäistä kertaa TunteVa-toimintamalliin? 

a) kyllä 

b) en 

 

2. Koitko, että koulutuspäivässä oli esillä työssämme näkyviä aitoja tilanteita? 

a) kyllä 

b)  en 

 

3. Tunnetko tarvetta saada lisäkoulutusta dementoituvien asiakkaiden kohtaamiseen? 

a) kyllä  

b) en 

 

4. Antoiko koulutuspäivä sinulle lisää tietoa dementoituvan kohtaamisesta? 

a) kyllä 

b) ei 

 

5. Herättikö päivä kiinnostuksesi lisäkoulutukseen? 

a) kyllä 

b) ei 

 

6. Mitä uusia valmiuksia dementoituvan kohtaamiseen näet TunteVa-toimintamallin 

antavan? Rengasta ne vaihtoehdot, jotka koet todeksi: 

      a)   kyky havaita asiakkaan dementoiva sairaus 

      b)   rohkeus kohdata dementoituva ihminen 

c) arvostava dementoituvan ihmisen kohtaaminen 

d) dementoituvan ihmisen ymmärtäminen 

e) dementoituvan  asiakkaan sielunhoidollinen kohtaaminen 

f) dementoituvan asiakkaan näkeminen tasa- arvoisena seurakuntalaisena 

g) asiakkaan vanhuuden kehitystehtävän tukeminen 
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h) muuta, mitä? 

7. Voiko TunteVa-toimintamallin avulla mielestäsi vahvistaa dementoituvan seurakun-

talaisen osallisuutta/ yhteisöllisyyttä? 

a) kyllä 

b) ei 

 

8. Mitä haluaisit vielä sanoa päivän järjestämisestä tai päivän järjestäjälle? 

 

 

 

 

9. Olen   

a) opiskelija 

b) diakoniatyöntekijä  

      c)  muu, mikä                                                                                                
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LIITE 6 Sähköpostikeskustelu 

 

 

 

-----Alkuperäinen viesti----- 

Lähettäjä: irja.ruusuvuori@evl.fi [mailto:irja.ruusuvuori@evl.fi]  
Lähetetty: 5. toukokuuta 2008 17:30 

Vastaanottaja: satu.sipola@tamperecitymission.fi 

Aihe: Toiminnallinen opinnäytepäivä 

 

Hei, Satu! 

 

Asiat ovat edenneet niin, että tutkimussuunnitelmani on melkein valmis. Koulutuspäivän 

luonteeseen kuuluu, että kannan siitä päävastuun. Päivän toteutuksen suunnittelu tapahtuu 

kuitenkin yhteistyössä - tässä tapauksessa kanssasi. Esitän sinulle nyt omia ajatuksiani 

kommentoitavaksesi. Päivän suunnittelu vaatii tapaamistamme, mutta voisimme mielestäni 

tavata tarkempaa suunnittelua varten esim. syyskesällä lomien mentyä. 

 

1. Teen kahden rovastikunnan diakoniatyöntekijöille(n= 26) lyhyen esikyselyn. Kartoitan sillä 

niitä tilanteita, joihin diak. työntekijät joutuvat dementoituvien asiakkaiden kanssa. Näin 

paljastuu se, ovatko ne yhteneviä omien kokemuksieni kanssa. 

 

2 Toiminnallisessa päivässä, johon em. diak.työntekijät kutsutaan, avattaisiin näitä tilanteita 

demonstroimalla. Voisimme myös demonstroida tilanteita, joissa työntekijä tarjoaa "reali-

teettiterapiaa". Näihin tilanteisiin etsisimme työkaluja validaatiomenetelmästä.( Tässä toivoi-

sin sinun ammattiosaamistasi!)Minulla on muitakin ideoita liittyen siihen, mitä 

diak.työntekijät osaavat, esim. musiikin( virret ja tutut laulut)ja runojen käyttöä dementoi-

tuvan maailman tavoittamiseksi ja sen valottamiseksi. 

 

3. Tavoitteeni on , että opinnäytetyöni aiheesta "Validaatiomenetelmän käyttömahdollisuudet 

diakoniatyössä" syntyisi päivän tuloksena kokemuksellista materiaalia loppuraporttia varten. 

Tehtäväni on pyytää päivästä palaute diak. työntekijöiltä. 

Toivoisin sinulta lyhyttä kommenttia siitä ,voisiko tällainen toteutustapa toimia? Sinulla on 

pitkäaikainen kokemus kouluttamisesta ja luotan mielipiteeseesi.  

 

Terv. Irja Ruusuvuori  
 
 

 


