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PROJEKTI

Elämänkokemus 
voimavarana ja mielen hyvinvoinnin 
peruskivenä

Vanhuuden Mieli -projektissa 
mielen hyvinvoinnin kysymyk-
siin pureudutaan muun muassa 

haastamalla ikääntyneitä ihmisiä kerto-
maan omia näkemyksiään mielekkääs-
tä elämästä ja pohtimaan, millaiset asi-
at antavat heille voimaa arjessa. Mah-
dollisuuksia yhteiselle keskustelulle tar-
jotaan muun muassa avoimissa ”Voi-
mavaroja voimapajoista” -tilaisuuksis-
sa, joista kaksi ensimmäistä järjestet-
tiin viime syksynä Helsingissä. Voima-
pajoissa ikäihmiset kuvailivat omia ar-
jen voimavarojaan muun muassa seu-
raavilla sanoilla. 

”Koti, kirjat ja kesäinen aamu. 
Matkustaminen. Taide ja tanssi. 
Ystävät.”

Syksyn Voimapajoihin osallistui yh-
teensä lähes 200 ikäihmistä. Emeritus-
professori Markku Ojasen alustuspu-
heenvuoro elämän mielekkyydestä ja 
myönteisyyden voimasta innosti kuu-
lijoita kommentoimaan ja keskustele-
maan sekä mielen hyvinvoinnista et-
tä muista ikääntyneitä ja ikääntymistä 
koskettavista aiheista. Tulevan kevään 
aikana Voimapajoja järjestetään vielä 
kaksi, Tampereella ja Vantaalla.

”Siivoaminen, seksi, sanomalehti 
ja sukulaiset. Harrastukset ja 
huumori. Eläimet.”

Ikääntyneiden kertomat esimerkit ar-
jen voimavaroista kuvaavat laajempaa 
elämänasennetta tai yksittäisiä asioita, 
jotka tuovat heidän elämäänsä iloa ja 
tarkoituksellisuuden tunnetta ja anta-
vat voimaa silloin, kun arki vaatii muu-
toksiin sopeutumista ja selviytymistä. 
Avointen keskustelutilaisuuksien lisäk-
si projektissa myös haastatellaan eri-
ikäisiä ikäihmisiä pääkaupunkiseudul-
la. Kerättyä tietoa ikäihmisten mielen 
hyvinvoinnista, omista voimavaroista, 
sosiaalisista verkostoista, elämänkoke-
muksista ja elämänasenteesta hyödyn-
netään projektin kehittämistyössä.

”Aamukahvi, saunominen. Pienten 
ja suurempien tulevien asioiden 
odottaminen. Toisten auttaminen.” 

Mielen hyvinvoinnissa keskeisiä ovat 
elämän mielekkyyden ja merkityksel-
lisyyden kokemukset, jotka kiinnitty-
vät logoterapeuttiseen ajattelutapaan. 
Logoterapia on elämänmyönteinen ja 
voimavarakeskeinen ajattelutapa, jon-
ka keskeisiä teemoja ovat ihmisen arvo 
ja elämän tarkoituksellisuus. Logotera-

Vanhuuden Mieli (RAY 2011–2014) on kehittämis- ja tutkimusprojekti, jonka 
päämääränä on edistää ikäihmisten mielen hyvinvointia. Kiinnostuksen kohteena 
ovat ikääntyneiden ihmisten voimavarat, elämänmuutoksiin sopeutumisen keinot ja 
elämän tarkoituksellisuuden kokemusta tuottavat tekijät.

Iäkkään ihmisen 
voimavaroista 

merkittävimpiä ovat 
eletty elämä

 ja sen myötä 
kertyneet lukuisat 

elämänkokemukset.

pian soveltamisesta muistisairaiden ih-
misten hoitoon saatiin hyviä kokemuk-
sia Oriveden hoivapalveluyhdistyksen 
Logos-projektissa (RAY 2008–2010). 
Tämä kehittämistyö jatkuu Ikäinstituu-
tin Vanhuuden Mieli -projektissa, jos-
sa hyödynnetään logoterapeuttista ajat-
telua vanhusten mielen hyvinvoinnin 
edistämisessä ja haavoittuvien vanhus-
ryhmien elämänlaadun tukemisessa. 

Vanhuuden Mieli -projektissa juur-
rutetaan logoterapeuttista ajattelua 
muistisairaan hoitoon ja kehitetään 
pitkäkestoisen koulutuksen malli, joka 
yhdistää muistisairaan ihmisen hyvän 
hoidon periaatteita ja logoterapeuttista 
ajattelua. Ensimmäinen vuoden kestä-
vä koulutus alkoi tammikuussa, ja toi-
nen järjestetään ensi vuonna.
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Vanhuuden Mieli -projektissa ke-
hitetään myös ikääntyneille suunna-
tun vertaisryhmätoiminnan malli, jos-
sa hyödynnetään elämänkulkuviite-
kehystä ja logoterapeuttista ajatteluta-
paa. Projektin aikana toteutetaan kol-
me ryhmäprosessia kolmelle erilaisel-
le ryhmälle: muistisairauden alkuvai-
heessa olevat henkilöt, omaishoitajat se-
kä alakuloa ja elämän tyhjyyttä koke-
vat ikääntyneet. Ryhmäprosessit alka-
vat syksyllä 2012, ja ryhmissä saatujen 
kokemusten pohjalta kehitetään vertais-
ryhmäohjaajien koulutusta.

Projektin tavoitteena on lisätä sekä 
ikääntyvien ihmisten että heitä työssään 
kohtaavien ammattilaisten kiinnostus-
ta mielen hyvinvoinnin kysymyksiin ja 
rohkaista niistä puhumiseen sekä tarjo-
ta välineitä ikääntyvien ihmisten mielen 
hyvinvoinnin vahvistamiseen. Jo nyt on 
selvää, että logoterapeuttisen ajattelun 

hyödyntäminen vanhustyössä puhut-
telee vahvasti alan ammattilaisia ja he-
rättää ajatuksia ja keskustelua iäkkään 
ihmisen arvoa vahvistavasta, voimava-
ra- ja tarkoituskeskeisestä hoitotyöstä. 

Logoterapeuttinen ajattelutapa kan-
nustaa näkemään toivoa ja mahdolli-
suuksia erilaisissa elämänvaiheissa. 
Vuoden 2012 lopussa julkaistaan ikään-
tyneille suunnattu opas ”Mielen Voi-
maa”. Oppaan tavoitteena on rohkaista 
ikääntyviä ihmisiä tunnistamaan omia 
voimavarojaan ja elämän tarkoituksel-
lisuuden kokemusta vahvistavia tekijöi-
tä sekä löytämään valmiuksia elämän-
muutosten ja arjen haasteiden kohtaa-
miseen. 

”Liikunta ja luonto. Surun 
torjuminen. Oman itsensä ja 
eletyn elämän hyväksyminen. 
Unohtamisen lahja.”

Iäkkään ihmisen voimavaroista merkit-
tävimpiä ovat eletty elämä ja sen myö-
tä kertyneet lukuisat elämänkokemuk-
set. Menetykset ja vaikeudetkin ovat osa 
elämää. Ikääntyvien ihmisten ajatukset 
ikääntymisestä, arjen haasteista ja niis-
tä selviytymisestä tarjoavat rikkaan kos-
ketuksen mielen hyvinvoinnin lähtei-
siin yhteiskunnassa, lähiyhteisössä se-
kä yksilön omassa elämässä. Juuri näistä 
ikääntyvien omista kokemuksista Van-
huuden Mieli -projektissa ollaan kiin-
nostuneita. 


