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Johdanto
Se oivallus… et ihminen on kokonaisuus. Se on ravinto, liikunta ja tää sosiaalisuus.

E

lämänote-tutkimuksessa (2018–2021) selvitettiin iäkkäiden näkemyksiä ja kokemuksia osallisuudesta ja järjestötoiminnan merkityksestä. Elämänote on ikäihmisten osallisuutta ja elämänhallintaa edistävä STEA:n rahoittama ohjelma,
johon kuuluu 20 hanketta sekä Ikäinstituutin ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n yhteinen koordinaatiohanke. Elämänote-tutkimus on osa ohjelman arviointia.
Nyt käsillä oleva tutkimusraportti ”Se on mukavampi yhdessä tehdä” on tutkimuksen
tuloksia kokoavan raportin toinen osa. Tulosten ensimmäinen osa ”Jos mä sit kerran
tulen” Elämänote-ohjelman osallisuustutkimuksen tuloksia, osa 1/2” julkaistiin vuonna
2020.
Ohjelmaan kuuluvien hankkeiden yhteinen tavoite on tukea ikäihmisten kotona asumista ja vahvistaa heidän osallisuuttaan ja elämänhallintaansa. Erityisesti ohjelman
toiminnoilla on pyritty tavoittamaan haasteellisessa elämäntilanteessa olevia sekä heitä,
jotka eivät aiemmin ole olleet järjestötoiminnassa mukana. Hankkeet toimivat noin 80
paikkakunnalla. Mukana on sekä paikallisia että valtakunnallisia hankkeita.

Elämänote-ohjelman hankkeet ja toiminta-alueet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry
Fingerroosin säätiö
Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry
Kirkkopalvelut ry ja
Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö
Kotipirtti ry
Nääsville ry
Omakotisäätiö
Oulun Seudun Mäntykoti ry
Pohjois-Karjalan Martat ry
Pohjois-Savon Kylät ry
Siskot ja Simot ry
Suomen Asumisen Apu ry
Suomen muistiasiantuntijat ry
Suomen Punainen Risti
TampereMissio ry
Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry
Turvallisen vanhuuden puolesta
– Suvanto ry
Tutkimus- ja kehittämiskeskus
GeroCenter
Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry
ViaDia Joensuu ry

Paikallinen

Maakunnallinen

Kortteleihin kulttuuria
Laajempi löytävä vanhustyö Varsinais-Suomessa
Eloa Elokotiin
IkäArvokas
Käräjätörmän monisukupolvinen yhteisökylä
Virkeät Ikämiehet
KANTO-hanke
Kotiväki-hanke
Virkee – Vireästi Karjalassa
Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön
KOKEVA – Kohtaamisia Keravan asuinalueiden ikääntyneille
Parempaa Elämää Lähitoiminnalla
Lupa puhua
Kohdataan kylillä ja keskuksissa
Kaiku-hanke
SIPPE-hyvinvointikutsut
Mummonmarkan vartijat

14

4 8
4

14

Verkosta voimaa ja vertaistukea

18

Kulttuuria minulle
Ehtoovirkku-hanke

Usealla paikkakunnalla

Valtakunnallinen

2
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19

10
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20
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Kuva 1. Elämänote-ohjelmassa mukana olevat hankkeet emojärjestöineen.
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Hankkeiden toimintamuodot ovat moninaisia. Hankkeissa on etsitty tuen tarpeessa
olevia ihmisiä, jotka eivät ole aiemmin olleet mukana järjestötoiminnassa tai jotka
ovat jääneet tavoittamatta. Niissä on kehitetty ja otettu käyttöön uusia toimintatapoja,
jotka tukevat ikäihmisten kotona asumista ja vahvistavat heidän osallisuuttaan. Jotkin
hankkeista ovat levittäneet hyväksi havaittuja toimintamalleja alueille, joissa teemaan
liittyvää järjestötyötä ei ole aiemmin tehty, ja toiset ovat lisänneet yleistä tietoisuutta
ohjelman teemoista ja järjestöjen tarjoamasta tuesta iäkkäille. Useimmissa hankkeissa
käytännön työ on ollut etsivää työtä ja erilaisten korttelikerhojen ja ryhmien perustamista ja organisoimista tai tapahtumien järjestämistä. Osassa hankkeita toiminnan
teema tai kohderyhmä on ollut rajatumpi liittyen esimerkiksi liikuntaan, ruoanlaittoon,
kulttuuriin tai muistisairauksiin. Muutamissa hankkeissa on keskitytty viestintään ja
tietoisuuden lisäämiseen osallisuuden esteistä tai uuden toimintamallin luomiseen.
Elämänote-tutkimuksen tavoite on selvittää, mikä vaikutus ja merkitys ohjelman hankkeiden toimintoihin osallistumisella oli haastatteluihin osallistuneiden elämässä. Olemme kiinnostuneita siitä, miten osallistuminen vahvistaa erilaisia hyvinvointiin liittyviä
tekijöitä ja näin tukee kotona asumista ja koettua osallisuutta. Tutkimus on laadullinen
seurantatutkimus, jossa hankkeisiin osallistuneita iäkkäitä haastateltiin kolme kertaa
vuoden sisällä. Erityistä menetelmässä on se, että se toteutettiin kanssatutkimuksena:
kehitimme vertaishaastattelun mallin, jossa vapaaehtoiset eläkeläiset toimivat haastattelijoina.

Osallisuuden viitekehys Elämänote-tutkimuksessa
Osallisuuden määritelmät ovat moninaisia. Esimerkiksi YK määrittelee osallisuuden
prosessiksi, jolla parannetaan erityisesti huono-osaisten yhteiskunnallisia osallistumismahdollisuuksia vahvistamalla tilaisuuksia osallistua, pääsyä resursseihin, äänivaltaa
ja oikeuksien kunnioitusta. Kestävä kaupunki -ohjelman ja Kuntaliiton mukaan sillä
puolestaan tarkoitetaan ihmisen kokemaa, konkreettista kuulumista yhteiskuntaan ja
elämistä itselle sopivalla tavalla.
Elämänote-tutkimuksessa olemme rakentaneet osallisuuden viitekehyksen pitkälti Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksessa (THL) tehdyn osallisuuden tutkimuksen ja kehitystyön pohjalta. Sitä havainnollistaa kuvan 2 nelikenttä, ”osallisuusapila”, jonka mukaan
osallisuus on yhteyttä hyvinvoinnin lähteisiin. Hyvinvoinnin lähteet ovat osallisuuden
osatekijöitä, jotka voivat olla aineettomia, aineellisia, yhteisiä tai omia. Tässä yleisessä
viitekehyksessä osallisuus siis esitetään moniulotteisena käsitteenä, jossa osallisuus
kokemuksena tai prosessina muodostuu yhteydestä ja pääsystä erisisältöisiin hyvinvoinnin lähteisiin.
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Kuva 2. Osallisuus on yhteyttä hyvinvoinnin lähteisiin. Osallisuuden viitekehys nelikenttänä.

Kohtaamiset

AINEETTOMAT

Merkitys
Mielen hyvinvointi
Osaaminen
Tiedot
Taidot
Vahvuudet
Elämänhallinta

Luottamus
Kuulluksi tuleminen
Vaikuttaminen
Merkityksellinen
lähiyhteisö

Osallisuus
Elämänote
-ohjelmassa

Kuuluminen
(ryhmään/yhteisöön)

Tarpeellisuuden
tunne
Turvallisuus

Fyysinen ja
henkinen terveys

Yhdessä tekeminen
ja oleminen
Kulttuuri

AINEELLISET
Yhteiset tilat

OMAT

YHTEISET

Kuva 3. Osallisuus on yhteyttä hyvinvoinnin lähteisiin. Elämänote-toiminnassa hanketyöntekijöiden näkökulmasta keskeiset osallisuuden ulottuvuudet.
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Haastattelujen aineisto on analysoitu tämän yleisen nelikentän (kuva 2) valossa. Tulosraportin ensimmäisessä osassa analysoitiin laajemmin ja yleisemmin niitä tekijöitä, jotka
tukivat osallisuutta haastateltavien arjessa. Tässä raportin toisessa osassa keskitytään
niihin osallisuuden osatekijöihin, jotka erityisesti Elämänote-hankkeiden toiminnassa
vahvistavat osallisuutta. Pureudumme osallistujien kokemuksiin ja näkemyksiin, osallistumisen koettuihin vaikutuksiin ja osallistumiselle annettuihin merkityksiin.
Osallisuuden nelikenttää on hyödynnetty myös Elämänote-ohjelman työntekijöiden
yhteisissä verkostotapaamisissa, apuna osallisuuden käsitteen hahmottamisessa. Työstimme nelikentästä painotetun version (kuva 3) yhteistyössä Elämänote-hankkeiden
työntekijöiden kanssa, pyytämällä heitä valitsemaan kuviosta oman hankkeensa näkökulmasta tärkeimmät kolme tai neljä käsitettä. Mitä isommalla sana kuvassa 3 on,
sitä useammassa hankkeessa käsite on keskeinen. Painotettu nelikenttä kuvastaa siis
järjestöjen työntekijöiden arviota osallisuuden osatekijöistä, joihin pääsyä ja yhteyttä
Elämänote-ohjelmassa päästään vahvistamaan, ruokkimaan ja aktivoimaan. Nelikentän
kuvaaman viitekehyksen perusajatuksen mukaan näin päästään tuottamaan ja lujittamaan osallisuuden kokemusta.
Kuten tämän raportin luvusta kolme käy ilmi, haastateltavien kokemuksissa korostuivat
pitkälti samat tekijät kuin hanketyöntekijöiden painotuksissa. Järjestötyöntekijätkin
katsoivat siis asiaa pitkälti osallistujien kannalta, eivätkä esimerkiksi järjestötyön rakenteellisten edellytysten näkökulmasta. Rakenteisiin ja yhteisiin aineellisiin resursseihin
liittyvät tekijät kuitenkin nousivat esiin myös haastateltavien kokemuksissa ja arvioissa
järjestötoiminnan merkityksestä.

Tulosraportin ensimmäisen osan havaintoja
Tulosraportin ensimmäisessä osassa (”Jos mä sit kerran tulen” – Elämänote-ohjelman
osallisuustutkimuksen tuloksia, osa 1/2) kuvasimme yleisemmin tekijöitä, jotka tukivat
osallisuutta haastateltavien elämässä. Lisäksi analysoimme syitä ja motivaatiota lähteä mukaan Elämänote-hankkeiden toimintoihin. Tuloksina totesimme, että toimiva ja
esteetön ympäristö, saavutettavat palvelut sekä sosiaalisuutta tukevat rakennettuun
ympäristöön liittyvät ratkaisut olivat tärkeitä arjen osallisuutta tukevia elementtejä. Raportissa kuvatut asiat vahvistavat aiemman tutkimuksen tuottamaa tietoa osallisuuden
ulottuvuuksista ja osoittavat konkreettisesti, minkälaisista joskus hyvin pienistä tekijöistä niissä on kyse. Lisäksi esiin nousi myös isompia, rakenteellisia ongelmia iäkkäiden
arkea tukevissa palveluissa. Esimerkiksi erilaisten apu- ja tukipalvelujen maksullisuus voi
olla este saavutettavuudelle. Osin on myös epäselvää, mikä on apua tarvitsevan yksilön
omalla vastuulla ja mihin on oikeutettu julkisena palveluna ja minkäkokoisilla maksuilla.
Kaikille ei myöskään ole selvää, mistä ja miten apua ja tukea voi hakea. Osallisuuden
vahvistamisessa toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut ovat tärkeässä asemassa.
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Digitaalisuus nousi esiin merkittävänä osallisuuteen vaikuttavana tekijänä, vaikka aihepiiristä ei erikseen kysytty ja suurin osa haastatteluista tehtiin ennen koronapandemiaa.
Osa ikääntyneistä käyttää lukuisia digivälineitä ja internetiä ongelmitta arjessaan, mutta
aiheeseen liittyy myös paljon haasteita ja hankaluuksia. Palveluihin pääsy voi vaikeutua ja jatkuvat muutokset digitaalisissa järjestelmissä aiheuttavat epävarmuutta. Moni
haastateltavista oli pitkälti toisen henkilön varassa erilaisten asioiden hoitamisessa eli
usein joku läheinen asioi heidän puolestaan verkon kautta tai auttoi laitteiden käytössä.
Myös ikääntyneiden ihmisten moninaisuus, voimavarat ja vastavuoroiset suhteet tulivat
esiin haastatteluissa. Kasvavat avuntarpeet eivät tarkoita sitä, etteikö ihmisillä olisi myös
annettavaa sekä lähisuhteissaan että laajemmin yhteisöissään ja yhteiskunnassa. Vaikka
tietyt perusasiat ovat kaikille tärkeitä, ovat iäkkäiden ihmisten resurssit, kiinnostuksen
kohteet, asenteet ja elämäntilanteet samalla lailla kirjavia, ellei jopa kirjavampia, kuin
muissa ikäluokissa. Osataanko ikääntyneitä ihmisiä ajatella riittävästi myös toimijoina,
antavana osapuolena, pääseekö heidän potentiaalinsa yhteiskunnassa ja yhteisöissä
esiin? Tähän teemaan palaamme tässäkin raportissa.
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Osallistujien keskeiset tarpeet ja motivaatio osallistua Elämänote-hankkeiden toimintaan liittyivät pitkälti erilaisiin elämäntilanteisiin, joissa terveys, sosiaaliset suhteet ja
kiinnostuksen kohteet muuttuvat. Mukaan lähdettiin oppimaan uutta ja saamaan
seuraa ja vahvistusta sosiaaliselle elämälle, sekä merkityksellistä sisältöä, rytmiä ja tukea
arkeen. Osallistumisen kynnystä madalsi toiminnan maksuttomuus, kutsuva ilmapiiri,
helppo saavutettavuus ja toiminnan erilaiset mielekkäät sisällöt. Tärkeä osallistumisen
motivoija oli kuitenkin usein toinen ihminen: henkilökohtainen pyytäminen ja hakeminen mukaan toimintaan on tärkeää, erityisesti kun tavoitellaan mukaan niitä, jotka eivät
aiemmin ole järjestötoimintaan osallistuneet. Syvennämme tässä raportissa edelleen
tätä aihepiiriä nyt, kun seurantahaastattelut on saatettu loppuun ja erilaisten osallistujien toiminnalle antamat merkitykset ovat täsmentyneet.
Olen monesti kokenut sen, että on niin kauhee kipu jaloissa ja käsissä, ja ovikello soi
ja tullaankin sitten näistä jostakin, eksä jaksa lähtee? Ja minä sanon että kuule, kivut
jää tänne. Siitä se alkaa, se on erittäin - särkylääke on hyvä mutta tällaisen ihmisen,
joka antaa ajastaan meille, ihania ihmisiä.

Tämän raportin rakenne
Tässä raportin toisessa osassa analysoidaan Elämänote-hankkeiden toimintaan osallistuneiden ihmisten osallistumiselle antamia merkityksiä. Tutkimukseen osallistuneita haastateltiin kolme kertaa, alkuvaiheessa kahdesti muutaman viikon sisällä ja kolmannen
kerran vajaan vuoden päästä. Näin saimme myös ajallista seurantatietoa haastateltujen
tilanteesta ja Elämänotteen toimintoihin osallistumisen roolista heidän elämässään.
Tutkimuksen haastattelurungot teemoineen ja kysymyksineen ovat raportin liitteenä.
Raportin rakenne on seuraava:
Luvussa kaksi kerromme osallistujien taustatiedot ja kuvaamme heidän elämäntilanteitaan sekä suhdetta järjestötoimintaan. Analysoimme haastateltavien erilaisia osallistumisen polkuja ja heidän Elämänote-hankkeeseen osallistumiselle antamiaan merkityksiä ja kuvaamiaan vaikutuksia pääasiassa kolmannen haastattelun aineistoihin
perustuen.
Luvussa kolme pureudumme tarkemmin niihin moninaisiin tapoihin, joilla Elämänotetoiminta vahvistaa osallisuutta ja tukee haastateltavien arkea ja kotona asumista. Aineistosta on analysoitu kaikki järjestöosallistumista koskeva keskustelu osallisuuden
nelikentän valossa. Niiden mukaisesti kolmas luku onkin jaettu neljään alalukuun.
Luvussa neljä kuvaamme haastattelijoiden ja haastateltavien kokemuksia ja näkemyksiä
itse tutkimusmenetelmästä ja arvioimme alustavasti tutkimusmenetelmän toimivuutta
vuorovaikutuksen näkökulmasta.

10

Lopuksi luvussa viisi tulokset tiivistetään ja niiden perusteella tehdään johtopäätöksiä
siitä, millaisia toimia yhteiskunnassa tarvitaan iäkkäiden osallisuutta tukevan järjestötoiminnan tueksi.
Raportissa hyödynnetään paljon suoria sitaatteja haastatteluista, ja menetelmää koskevassa luvussa lainataan myös haastattelijoiden antamia kirjallisia palautteita. Sitaateista
on poistettu vain joitakin toistoja ja täytesanoja, muut mahdolliset lyhennykset on merkitty hakasulkein. Haastatteluista muutama on tehty ruotsiksi, mutta tunnistettavuuden
häivyttämiseksi lainaukset niistä on käännetty suomeksi. Sitaatit on merkitty tekstiin
sisennetyllä kursiivilla. Jos sitaatteja on peräkkäin kaksi tai enemmän, tyhjä rivi merkitsee haastateltavan vaihtumista. Aineiston temaattisessa järjestelyssä ja analyysissa on
hyödynnetty AtlasTi (versio 8) -ohjelmaa.

Lue lisää
”Jos mä sit kerran tulen” – Elämänote-ohjelman
osallisuustutkimuksen tuloksia, osa 1 / 2.
Ikäinstituutti 2020. www.ikainstituutti.fi/tuote/jos-ma-sit-kerrantulen-elamanote-ohjelman-osallisuustutkimuksen-tuloksia-osa-1-2/
Elämänote-ohjelma: ikainstituutti.fi/elamanote
Osallisuudesta:
• Isola, A-M ym. (2017) Mitä osallisuus on? Osallisuuden viitekehystä
rakentamassa. THL www.julkari.fi /handle/10024/135356
• Piipponen & Kurikka (2020) Opas kuntalaisten osallistumisen arviointiin.
Kuntaliitto. www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2020/2059-opas-kuntalaistenosallistumisen-arviointiin
• Kestävä Kaupunki-ohjelma: www.kestavakaupunki.fi
• 2016 Report on the World Social Situation. United Nations
www.un.org/esa/socdev/rwss/2016/chapter1.pdf
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Haastateltavien erilaiset osallistumisen polut

T

ämä tutkimus on laadullinen haastattelututkimus, jonka painotus on osallistumisen ja sen merkitysten moninaisuuden kuvaamisessa ja ymmärtämisessä.
Tässä luvussa kuvaamme haastatteluihin osallistuneiden ikäihmisten joukkoa
pohtien sitä, millaisia järjestöjen toimintaan osallistujia juuri he edustavat. Pyrkimys ei
ole tuottaa tilastollisesti edustavaa ja sellaisenaan yleistettävää tietoa. Näin suuren, vaikka valikoituneenkin, ikäihmisten joukon haastatteluiden kokonaisuus antaa kuitenkin
mahdollisuuden arvioida Elämänote-toiminnan onnistumista siinä mielessä, millaisia
kohderyhmiä toiminta löysi itselleen ja mikä merkitys toimintaan osallistumisella on
osallistujille ollut. Haastatteluista raportoidaan siten, että yksittäisiä osallistujia ei ole
mahdollista tunnistaa tekstistä.

Haastateltavien taustatiedot ja haastatteluprosessi
Haastateltavia oli kaikkiaan 33. He olivat ensimmäisiä haastatteluja tehtäessä iältään
65–93-vuotiaita, keski-ikä oli 75 vuotta. Enemmistö oli naisia, miehiä oli neljäsosa. Haastattelijoita oli puolestaan 26. Haastattelijoiden ikähaarukka oli 63–81 vuotta, keski-ikä 70
vuotta ja heistä miehiä oli kolmasosa. Osallistujilta kysyttiin myös viimeisintä ammattia
tai koulutusta. Sekä haastateltavat että haastattelijat olivat taustaltaan moninainen
joukko levysepistä lehtoreihin, perushoitajista ja sihteereistä maanviljelijöihin, myyntiedustajiin ja asiantuntijoihin.
Kutakin haastateltavaa oli tavoitteena haastatella kolme eri kertaa. Heistä saatiin kolmannen kerran haastateltua 25 henkilöä. Kolmas haastattelu peruuntui joko haastattelijan tai haastateltavan sairastumisen tai koronan vuoksi. Yksi haastateltava ja yksi
haastattelija vetäytyivät muista syistä. Lisäksi yksi kolmansien haastattelujen nauhoitus
epäonnistui. Yhden haastateltavan kohdalla kolmannen haastattelun teki eri haastattelija, koska alkuperäinen haastattelija oli muuttanut eri paikkakunnalle.
Osallistujia oli eri puolilta Suomea, kaupunkien keskustoista ja lähiöistä sekä maaseudun kyliltä, 16 eri Elämänote-hankkeesta ja 14 eri paikkakunnalta. Hankkeiden toiminnan luonteen ja aikataulujen vuoksi jokaisesta hankkeesta ei saatu haastateltavia.
Haastateltavat ja haastattelijat olivat samoilta alueilta, mutta he eivät tunteneet toisiaan
etukäteen. Useimmat haastateltavista olivat mukana jossakin Elämänote-hankkeen
järjestämässä ryhmätoiminnassa. Ryhmät olivat niin sanottuja korttelikerhoja tai tietyn
teeman ympärille rakentuvaa toimintaa liittyen kulttuuriin, liikuntaan, ruokaan, muistisairauksiin tai kaltoinkohteluun. Muutama haastatelluista osallistui hankkeen järjestämään yksittäiseen tapahtumaan tai tilaisuuteen tai sai yksilöllisempää apua arkeensa.
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Osallistujien moninaisuuden ottamista huomioon ei voi kylliksi painottaa, kun puhutaan
isosta, maan kattavasta joukosta hankkeita, joilla on keskenään erisisältöiset päämäärät
ja kullakin hankkeella omat toimintatapansa. Ne houkuttivat mukaan toimintaan eri tavoin orientoituvia ihmisiä, joiden elämäntilanteet ja elämänkulku poikkeavat toisistaan.
Hankkeita yhdistävä tavoite ja toiminnan lähtökohta on kaikista eroista huolimatta ollut
tuottaa ja lisätä osallisuutta ja elämänhallintaa sekä tukea kotona asumista. Miten kukin
hanke toteutti ja pääsi tähän tavoitteeseen, vaihteli ilman muuta paljon.

Erilaiset osallistujat ja tilanteet,
erilaiset osallistumisen merkitykset
Millaisia asioita ja havaintoja haastatteluun osallistuvat toivat esiin niissä vuoropuhelutilanteissa, joihin itsekin jo kypsään ikään ehtineet tutkimushankkeen haastattelijat
kutsuivat heitä? Kuvaamme tässä luvussa haastateltavien joukkoa niiden piirteiden
nojalla, kuinka he luonnehtivat itseään osallistujina ja millaiseen tarpeeseen osallistuminen yleensä ja osallistuminen erityisesti Elämänote -hankkeeseen osuu haastateltujen
arjessa. Haastatteluotteet kertovat samalla siitä, täyttyivätkö Elämänote-toiminnalle
asetetut toiveet ja odotukset tai miten ne täyttyivät. Oliko toiminta merkityksellistä,
toiko se mukanaan uusia tuttavuuksia, asettuiko se saumattomaksi osaksi arkea vai
jäikö kenties muiden, tärkeämmiltä tuntuvien kohtaamisten varjoon? Meitä kiinnostaa
tässä myös haastattelujen perusteella piirtyvä kuva siitä, millaiset tekijät, prosessit ja
elämäntilanteet uhkaavat rajoittaa iäkkään ihmisen elinpiiriä, haavoittaa hyvinvointia
ja syrjäyttää yhteiselosta. Tuen tarjoamisessa järjestöjen rooli ja mahdollisuudet ovat
näissä tilanteissa melkoisen suuret.
Sosiaalisesta vuorovaikutuksesta nauttivat
Haastateltavia yhdistää eniten toisiinsa yksi huomionarvoinen tekijä, jonka he nostavat
miltei poikkeuksetta esiin. Sosiaalinen kanssakäyminen ja toisten ihmisten kohtaaminen on sellainen perustarve, joka vaatii alinomaa täyttymistä eikä se katoa vanhetessa.
Pikemminkin vanhenemiseen liittyy sellaisia tekijöitä, kuten työelämästä pois jääminen
tai vanhan ystäväpiirin harveneminen, joiden vuoksi sosiaalisen kanssakäymisen vaaliminen korostuu.
Se aina mun mielestä tavallaan hyvinvointia lisää, että on ihmiskontakteja.
Mä oon eläkkeelle jäämisen jälkeen ja tänne muuton jälkeen, nii oonha mää vähän
muuttunu. Mä oon tuullu sosiaalisemmaks.
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Ehtoovirkku-hankkeen kävelyretki.
Edellistä haastateltavaa kohtaamiset motivoivat osallistumaan aktiivisesti Elämänotetoimintaan. Moni näkee omassa sosiaalisessa luonteenlaadussaan syyn käydä vähintäänkin katsastamassa, mitä toiminta tarjoaa. Haastateltavat saattoivat myös perustella
osallistumista ja kontaktien merkitystä niiden hyvinvointivaikutuksilla. Puhuttiin esimerkiksi siitä, kuinka yhteisestä säännöllisestä kävelylenkistä ei edes kehtaa jäädä pois.
[Ajattelen] tota kävelyporukkaa. Jokainenhan tästä vois lähtee itse kävelemään,
mut siinä tulee just se, että se on mukavampi yhdessä tehdä, ja sun tulee lähdettyä
sillon. Et se on todella hyvä kyllä. […] Ehkä siin on sekin, et mä en kehtaa jäädä pois.
Se on hyvää.
Kanssakäymistä epäröivät
Vain pieni vähemmistö haastateltavista kokee, ettei kotoa ulos lähteminen ole houkuttelevaa. He perustelevat usein olevansa luonteeltaan vetäytyviä ja arkoja, ja heidän osallistumisensa isomman ryhmän toimintaan on saattanut jäädä houkuttelusta
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huolimatta pelkkään tutustumiskäyntiin. Pienet ympyrät, kotona puuhailu ja yksi tai
muutama tärkeä ihmissuhde, vaikkapa edes puhelimen kautta tapahtuva kuulumisten
vaihto, riittävät heille:
Mä oon semmonen yksineläjä, etten mä kaipaa mitään isompii seuroi.
Joskus tarjottu toiminta ei myöskään tunnu osuvan oikeaan ajankohtaan haastateltavan
elämänkulussa. Eräs haastateltavista perusteli vähäistä kiinnostustaan nykyisellä hyvällä
toimintakyvyllään, ennakoiden toisten järjestämän toiminnan ja sosiaalisten suhteiden
tarpeen ajan kenties tulevan eteen myöhemmin:
En minä niinkään ole niistä, minä en niin kun kaipaa tässä, sillä tavalla en kaipaa.
Ainakaan vielä, mutta sitten voi olla kun tulee aika, että jos ei ookaan niin omatoiminen ennää.
Yllä oleva sitaatti vihjaa siitä tärkeästä vapaaehtoisjärjestöjen toimintaan osallistumiseen liittyvästä huomiosta, ettei osallistumattomuutta ja sanoiksi puettuja osallistumisen esteitä tulisi tulkita kapeasti ainoastaan passiivisena vetäytymisenä. Pikemminkin
kyse on tilanteiden vaihdellessa ja elämänkulun edetessä muuttuvista osallistumisen
tarpeista ja rajoitteista. Tästä viestivät omalla tavallaan myös muutamat kesken jääneet
haastattelut, kun haastateltava on sairastunut vakavasti tai elämäntilanne on muutoin
muuttunut kovasti ja mukana olemisesta on tullut mahdotonta. Haavoittuvuus tai
vakaa elämäntilanne eivät ole muuttumattomia ja pysyviä ominaisuuksia etenkään
vanhetessa.
Samalla on luonnollisesti kysymys myös toimintamuodoista ja niiden soveltuvuudesta
kullekin ja kuhunkin elämäntilanteeseen. ”Elämä olis aika tyhjää” ilman muita ihmisiä
ja keskusteluja heidän kanssaan, toteaa haastateltava, joka odotti alkavalta toiminnalta
paljon, mutta joutui pettymään. Tavallisesti aktiivinen henkilö oli toiminnan ja haastattelujen alkaessa vielä toipilas, eikä kokenut tilanteessaan mahdolliseksi jatkaa hankkeessa:
Minun mielestä [toiminnassa] jotenkin puhuttiin semmosista itsestäänselvistä asioista. Ja tehtiin kärpäsistä härkäsiä. Minun mielestä. … Osittain se myöskin johtu
se poisjääminen siitä, että kuulin kovin huonosti. Osa puhui niin hiljaa. Ei monta
kertaa viitsi sanoa että ”voitko puhua vähän kovemmin”, että se oli osasyy siihen,
että jäin pois.
Osallistumisaktiivisuuteen vaikuttaa joillakin haastateltavilla se, että he kokevat epämukavaksi usean osallistujan muodostaman ryhmämuotoisen toiminnan. He eivät vetäydy
kokonaan toiminnan piiristä, jos toiminta vain taipuu arvostamaan heidän tapaansa
olla muiden ihmisten joukossa kokemassa osallisuutta. Olemista yhdessä, mutta hiljaa
ja tarkkaillen, luonnehti elämänhistoriaansa viitaten ”Takarivin Taavetiksi” itsensä haastattelussa nimennyt haastateltava oivallisesti:
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Kuuntelen ja, mut en tykkää olla niin että.. koulussa ku piti laulaa luokan edessä
kokeet oli, mut mä olin tuppisuu. Mut sitte ku sama opettaja oli meil käsitöitä opetti
ja lauluu, ni siinä pikkusen lentokoneen pienoismallia tein siinä ja hyräilin siin itsekseni ni mä sain siitä, mä en huomannu et se oli takana kato. Mä sain laulunumeron
[nauraa].”
Kuulumisen paikkaa hakevat
Hyväksymisen mukaan – ’sellaisena kuin on’ – mainitsee moni haastateltavista. Havahtuminen kanssakäymisen tärkeyteen on tapahtunut usein elämäntilanteessa tapahtuneiden muutosten yhteydessä, kun jotkut tekijät elämässä ja arjessa ovat alkaneet vahvistaa tarvetta yhteisölliseen toimintaan. Esimerkiksi vakava sairastuminen,
omaishoitotilanteen kuormittavuuden lisääntyminen tai muistisairauden toteaminen
luovat erityisen tarpeen ja pyrkimyksen pitää yllä sekä fyysistä että sosiaalista toimintakykyä ja päästä välillä pois kotoa muiden, saman kokeneiden seuraan:
Mun mielest oli tosi hyvä päästä ryhmään, jossa oli muut samassa veneessä.
Kun tarve tavata ja kohdata muita ihmisiä on olemassa tai jopa voimistunut työelämästä
pois jäämisen, asuinpaikan muuton tai esimerkiksi leskeytymisen vuoksi, järjestöjen
tarjoamilla erilaisilla toimintamuodoilla on monelle haastateltavalle ollut ratkaiseva
merkitys kotoa ulos pääsemiseksi. Toteamus ”Se on ykstoikkosta täällä koton olla koko
aika”, luonnehtii tilannetta hyvin. Joku haastateltava kertoo oikein heränneensä huomaamaan, kuinka isosta asiasta toisten samanikäisten tapaamisessa on kysymys.
Se on vaan se, et näkee toisiansa, jutellaan, ettei yksin, yksin on paha puhella.
Useat haastateltavat korostavat ylipäätään juttukumppanuuden ja ajatusten vaihdon
ensiarvoisuutta kohtaamisissa toisten ihmisten kanssa.
Kyl siin jotenki hakee semmost et voi jonku kans keskustella. Sama tuol oli eilen ku mä
olin uimas tuol, saunas. Mä menin saunaan ni sielt yks tuli pois ja mä menin tilal ja
sit me siin yhden kaverin kans juteltiin, ja mä et aha, kyl mun täytyy lähtee uimaan.
Sit hän, kyl hänki lähtee ku ei tääl oo juttukaverii enää. [naurahtavat] Kyl se aika
tärkee silleen on.
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Vertaisuuden kokijat
Vertaisuuden kokeminen ja vertaisten tuki on kaiken kaikkiaan tärkeä houkutin lähtemiselle ja osallistumiselle yhteisiin touhuihin. Tämä yhdistää haastateltavien kertomuksia
monin erilaisin muodoin. Samanikäisten seura, tiedon välittäminen ja saaminen (esimerkiksi saatavilla olevista palveluista) tai eräänlainen ’pysyminen kärryillä’ vaikkei syystä
tai toisesta juuri pääsisikään mukaan, nimetään useamman kuin yhden haastateltavan
suulla. Näin myös ennakoidaan tulevaa ja valmistaudutaan omaan myöhäisvanhuuteen.
Kyllähän tää, ikäih(-) ja senioreitten tämmönen yhteiskokoont(-) vertaistukeahan se
on ihan, parhaimmillaan.
Onhan se, tuommoset kokoontumiset, sillä lailla vaihtaa ajatuksia ja muuta, niin
kyllähän ne on oikeestaan aika tärkeitä. Kyllä se on se sosiaalinen kanssakäyminen
tärkiää. Ja varsinkin tämmönen, tää vertaistuki.
Se on se yhteisöllisyys ja sosiaalisuus, kanssakäyminen ihmisten kanssa, se on ehdottoman tärkee asia.
Yhteisen hyvän jakajat
Kokemusta voimaannuttavista ja arkea rikastuttavista kohtaamisista toivotaan niillekin
ikäihmisille, jotka eivät ole vielä osanneet tulla mukaan, sillä tästä voi avautua uusia
reittejä laajempaan osallistumiseen:
Osallisuus, yhteisöllisyys, se on hurjan tärkeätä, saadaan ikäihmiset mukaan näihin
toimintoihin. Mä oon kokenu sen todella, sanotaanko voimaannuttavana. Se on
poikinu kyllä tää [hanketoiminta] sen, että mä oon menny kovasti mukaan [muihinkin toimintoihin].
Yllä oleva asenne on erityisen ominaista niille haastateltaville, joita voi luonnehtia vapaaehtoisaktiiveiksi. Yhteisöllisten sidosten vahvistuminen on heille sydämen asia. He
ovat itsekin eläkeiässä, mutta monessa mukana myös toisten ihmisten hyväksi. Heille on
omakohtaisesti tärkeää sekä nyt että tulevaisuudessa, että iän karttuessa ei kukaan vain
jää yksin kotipiiriin, vaan ikäihmisille luodaan toimintamahdollisuuksia kehittämällä
yhteisiä pysyviä tapahtumapaikkoja ja toimintamuotoja.
Osallistuminen on semmonen elämää ylläpitävä tekijä. Ja se on myöski semmonen,
joka pitää aivot virkeänä. Ja jos ajatellaan juuri sitä merkityksellistä elämää niin
kyllähän jos saa tehdä jotakin toisten puolesta, se on palkitsevaa.
Aika paljonhan tämmöstä [kokoontumistiloja] on karsittu pois, mutta kyllä se tärkee
tommonen tila ois taloyhtiössä olemassa.
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Muutamat haastateltavista olivat siis toimineet pitkään aktiivisissa rooleissa eri yhteisöissä ja järjestöissä, ja tällainen toiminta oli ollut heille tärkeä elämän sisältö. Elämänote-toimintaan osallistuminen oli heille ikään kuin jatkumoa aiemmalle. Toisaalta
joillakin kiinnostus aktiivin rooliin oli muuttunut niin, että esimerkiksi aiemmin muualla
paljon tehnyt halusi nyt jo vuorostaan mennä ”valmiille”.
Miusta se oli ihana, kun mie sain mennä vaan sinne kerhoon ja olla niinkun valmiilla. Siellä oli ohjelmaa ja se kahvitus on semmonen kiva. Ja yhdessäolo siellä oli tosi
hauskaa, se oli semmonen, mitä mie kaipasin, että miun ei tarvis aina olla tekemässä.
[naurahtaa]. Olin jo ehkä vähän väsynyt, että aina järjestin [toimintaa muualla] ja
yksin tein paljon, ku ei ollu mukana moni. Siks miusta oli niin ihana mennä sinne
valmiille ja olla siellä ja olla muitten kanssa samalla.
Eräs korkeaan ikään ehtinyt, aiemmin aktiivinen haastateltava taas näki, että nyt on
hänen vuoronsa olla sivummalla ja antaa toisille enemmän tilaa toiminnassa.
Nykyisin en käytä puheenvuoroja niin paljon kun ennen ja aattelen, että mie kuuntelen ja toiset nyt on asemissa.
Paikan löytäjät
Haastateltavia, joille osallistumisella nimenomaan Elämänote-toimintaan on ollut käänteentekevä merkitys, edustaa tässä seuraava todella sydämen pohjasta tuleva toteamus:
Nii en mä ois uskonu et mul on enää mittään. Mä luulin et se on tässä ja nyt, ja nyt
aukes se niinku uusi polku.
Kuten edellä siteerattu haastateltava ilmaisee asian, taas ”maistuu elämälle”, kun on
uskaltautunut mukaan ryhmämuotoiseen toimintaan ja saanut uusia ystäviä. Erityisen
tärkeää on vertaisosallistujien arvostava palaute, joka viestii ymmärryksestä, hyväksymisestä ja huomioimisesta:
Nää ystävät ketä tuolla ryhmässä on, niin väittivät et mäkin oon kasvanut ihmisenä.
Linjoilla pysyttelevät
Elämäntilanne voi olla myös aivan erilainen kuin yllä. Joukossa on muutamia haastateltavia, joille järjestettyyn sosiaaliseen kanssakäymiseen osallistumisen merkitys asettuu
ainoastaan yhdeksi arjen pieneksi osaksi. Painopiste ja ajatuksetkin ovat muualla. Erityisesti perhe, puoliso ja lapsenlapset ovat heille vahvoja elämän kannattelijoita. Tila
muille yhteisöille on joko haastateltavan toimesta määritelty kapeaksi tai kaventunut
hetkellisesti vaikkapa lapsenlasten hoidon vaatiessa ponnistuksia isovanhemmilta tai
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pysyvämmin esimerkiksi omaishoitotilanteen viedessä liikenevän ajan puolison terveydentilan heiketessä. Haastateltavat ovat olleet mukana Elämänote-toiminnassa,
jättäneet sen kuitenkin haastattelujen ajankohtaan mennessä vähemmälle, mutta he
miettivät omaa osallistumistaan. He ovat ikään kuin ’kuulolla’.
Laiska oon ollu, että ei oo tullu lähettyä sinne, on ollu tässä vaan omissa piireissä
kotona. En tiiä, täytyy kattoa taas keväämmällä jos sitä vähän virkistyy. […] Kyllä sitä
nyt aina kerkeis, mut sit ei vaan tuu lähettyä. […] Kyllä, kyllähän aina niitä [harrastuksia] vaan valitsee, mikä sitten kiinnostaa. Joo. Mut ihan mukavaa että, tavallaan
pitävät huolta [naurahtaa]. Justiin et ei siinä mitään.
Kyllä siellä kaikennäköisiä aina kuukausittain tulee semmosia, heillä aina ohjaajat
lähettää tällasia vinkkejä, että mihkä vois mennä ja mitä tehdä. Mutta sitä vaan just,
että se on etupäässä varmaan semmosille yksinäisille tarkoitettu. Mullakin vaimo
on kotona niin…
Olis se mukavaa, että aina niinku nytkin, että tulee aina muistutuksia, että mitä on
menossa. […] Ja mihin voi ottaa osaa. Vaik ei niin kauheesti ottaiskaan osaa. Kumminkin tietää.
Toiset puntaroivat prioriteetteja ja pitivät toimintaa erittäin tärkeänä, vaikka oman perheen tarpeet menevätkin aina edelle:
Haastattelija: Kuinka suuri merkitys tällä asialla on sinulle itsellesi henkilökohtaisesti,
tällä toiminnalla?
Haastateltava: Sillä on iso merkitys. Jos näkee että toisella on, ja saa myönteistä
palautetta, että hienoo kun on semmonen. Mutta myös täytyy olla semmonen, että
se joustaa, ettei siitä tuu pakko. [Tietysti] perheen etu menee aina edelle. Jos vaimo
oli hoivattavissa niin se tarvii sen hoivan sillon. Ja sillon jää tämmönen kerho väliin,
mutta sillä on hirvee merkitys.
Seuraavassa luvussa syvennymme tarkastelemaan haastateltavien Elämänote-toiminnalle antamia merkityksiä ja vaikutuksia osallisuuden ulottuvuuksien näkökulmasta.
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Elämänote-hankkeiden toiminta
osallisuuden vahvistajana

T

ässä luvussa analysoimme Elämänote-hankkeiden toimintaan osallistumisen
vaikutusta ja merkitystä edellä esitellyn nelikentän (”osallisuusapilan”, kuva 2)
valossa. Haastatteluista on tässä analysoitu kaikki se keskustelu, joka koski järjestötoimintaan osallistumista ja sitä, miten se tukee osallisuutta. Keskeisinä tekijöinä esiin
nousivat pitkälti samat osallisuuden osatekijät, joita hanketyöntekijät painottivat (kuva
3). Lisäksi haastateltavien kokemuksessa esiin nousivat vahvasti esimerkiksi hanketyöntekijöiden rooli toiminnan osaavina vetäjinä. Keskustelua käytiin jonkin verran myös
muista teemoista, kuten ikäihmisten asemasta yhteiskunnassa laajemmin ja eläkkeistä
tai omasta taloudellisesta tilanteesta sekä näiden vaikutuksesta osallistumiseen.
Analyysi on järjestetty nelikentän mukaan, jossa yksityiset ja yhteiset sekä aineelliset ja
aineettomat hyvinvoinnin lähteet on eroteltu. Ensimmäiset kaksi alalukua käsittelevät
osallisuuden aineettomia (omia ja yhteisiä) osatekijöitä ja seuraavat kaksi aineellisia
ulottuvuuksia (omia ja yhteisiä). Nelikentän jaottelussa jotkut osatekijät toki voitaisiin
sijoittaa useammalle alueelle. Esimerkiksi yhdessä oleminen sijoittuu aineettomien ja
aineellisten tekijöiden välimaastoon – vaatiihan se sekä konkreettista yhteen tulemista
jossakin paikassa (aineellinen ulottuvuus), mutta myös henkistä läsnäoloa (aineeton
ulottuvuus).

Yhdessäolon, kohtaamisten ja arvostuksen merkitys
Yhdessä olemisen ja tekemisen merkitys ja osallistujaroolit
Osallisuuden ytimessä on kuuluminen, tunne siitä, että on osa jotakin yhteisöä tai ryhmää. Elämänote-ohjelman hankkeiden toiminnassa tällaista yhteenkuuluvuutta luo
yhdessä tekeminen ja oleminen. Erityisesti erilaiset ryhmätoiminnat tarjoavat paikan
ja mahdollisuuden tuntea kuuluvansa johonkin. Toiminnalla on täten tiivis yhteys niihin hyvinvoinnin lähteisiin, jotka ovat kaikille yhtä lailla tarjolla olevia, aineettomia ja
resurssitarpeiltaan vaatimattomia. Osallistujan rooli ja toiminta ryhmässä voi kuitenkin
vaihdella hyvin paljon johtuen itse toiminnan luonteesta tai osallistujan tarpeista ja
persoonasta.
Siellä tehdään yhdessä ja suunnitellaan yhdessä. Se on ihan kiva, että ei olla vaan
täällä nökötetä, eikä kenenkään kans mitään, vaan siellä saa sitten alkaa tekemään
ja fundeerata, että mitä alettais tekemään, et mitä osattais yhdessä.
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Kulttuuria minulle -hankkeen taidemuseo-opastus.
Ryhmään kuulumisen ja toimintaan osallistumisen vaikutuksiksi moni haastateltava
mainitsee, että kotoa lähteminen ja keskinäinen kanssakäyminen tuo ryhtiä ja rytmiä
päiviin ja tukee näin arkea. Yhdessä olemista ja tekemistä tarjoava järjestöjen toiminta
voi näin vahvistaa arjen rakennetta.
Minusta se on tärkeää, et ihminen on sosiaalinen. Sehän antaa ryhtiä tähän elämään. Ja sitte, että olis joku paikka, missä ihminen kerran viikossa käy. Mä oon
todennu, et se antaa ryhtiä siihen viikkorytmiin.
Haastatteluissa keskusteltiin paljon osallistumisen tärkeydestä ja esiin nostettiin yhdessäolon monet merkitykset. Ihminen nähtiin perustavanlaatuisesti sosiaalisena olentona,
jolle yhdessäolo jo sinänsä on merkityksellistä ja se kytkeytyy muihin keskeisiin hyvinvointia ylläpitäviin perustoimintoihin.
Se oivallus […] et ihminen on kokonaisuus. Se on ravinto, liikunta ja tää sosiaalisuus.
Sosiaalisen kanssakäymisen ydintä luonnehtii toiminnan vastavuoroisuus, se että saa
jotain itselleen ja saa antaa toisille, mitä painotettiin useammassakin haastattelussa.
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Haastattelija: Okei, osallistumisen merkitys?
Haastateltava: Se on hirmusen tärkeä. Mä oon sitä mieltä, että osallistuminen on
semmonen elämää ylläpitävä tekijä. Se on myöski semmonen, joka pitää aivot virkeänä. Ja jos ajatellaan juuri sitä merkityksellistä elämää, niin kyllähän jos saa tehdä
jotakin toisten puolesta, se on palkitsevaa.
Yksi haastateltavien keskeinen motivaattori ja tarve osallistumiselle liittyi elämäntilanteen muutoksiin. Elämänote-toiminta, kuten muukin järjestötoiminta, luo tärkeitä
mahdollisuuksia merkityksiä luoville sosiaalisille suhteille esimerkiksi leskeksi jäämisen tai eläköitymisen tuoman elämänmuutoksen jälkeen. Järjestöjen toiminnat voivat
muuttuneessa elämäntilanteessa olla keskeinen väylä osallistua ja toimia yhdessä toisten kanssa.
Haastateltava: Sitten kun jäi eläkkeelle, niin tuntu alkuun et nythän tää on oikein
hienoa. Mut sit kun jäät yksistään sinne kotio, niin ei se ookkaan hienoo. Se ei todellakaan ole hienoa.[…]
Haastattelija: Mikä on osallistumisen merkitys?
Haastateltava: Tärkee. Siis ihmiselle on, ihan mä aattelen itteeni taikka jotain muuta
henkilöä, niin se on. Tossa justiin [ikääntyneiden] kerhossa käytiin näitäkin läpitte,
niin joo, ihmiset on ja menee sillä omalla, olkoon urallaan tai mikähän sitte onki. Elää
omaa elämäänsä. Mutta sitten kun tulee tämmönen, joku uus juttu, niin ne huomaa,
että voi kuinka tyhmää olla yksistään kotona kun voi olla tämmösessä porukassakin.
Haastatteluissa keskusteltiin haastateltavan kokemuksesta Elämänote-toiminnasta ja
omasta roolista ryhmässä. Joissakin haastatteluissa keskustelua ryhmien toiminnasta ja
dynamiikasta käytiin laajemminkin. Ryhmässä ja yhdessä toimiessa osallistujilla voi olla
hyvin erilaisia rooleja ja tapoja olla ja osallistua. Kun toiset haluavat vain olla mukana,
toiset ovat valmiita ja motivoituneita aktiivisempaankin rooliin. Tämä haastaa järjestölähtöistä toimintaa joustavuuteen erilaisten osallistujaroolien ja toimintamuotojen
yhteensovittamisessa.
Haastattelija: Minkälaisena näet oman roolisi ryhmässä ja toiminnassa, et ku siel
ryhmäs olette, nii onks se tarinan kertominen, tai muute läsnäoloa?
Haastateltava: Nii, kertomine ja kuulemine ja toisen tarinan kuuleminen. Nii, ehkä
se. Ihminen saattaa olla tyytyväinen, ku se vaan on mukana, eikä sen tarvii siellä
puhhuu eikä esittää. Ei se tarvii aina olla. Tuoki [Elämänote-hanke] on semmonen,
kyllä siellä nyt virkistyy varmasti moni ja mieki tykkään, oon mie käyny joka kerta,
yhen ainoan kerran en ollu [kun olin kipeänä…]
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Osallistumisen tärkeydestä ja yhteisöllisyyden kokemuksen syntymisestä puhuttaessa keskusteltiin joissakin haastatteluissa laajemmin myös osallistumisen esteistä ja
lukoista. Osallistumattomuuden ja vaikuttamisen vähyyden syiksi mainittiin sellaisia
tekijöitä kuten arkuus ja uskalluksen puute, varovaisuus oman mielipiteen ilmaisussa,
liiallinen vaatimattomuus, urautuminen tiettyihin toimintamalleihin ja luovuttaminen
edes yrittämästä vaikuttaa omaan hyvinvointiin. Kannustuksen tarve tuli sekin esiin, ja
tätä paikkaamaan nähtiin järjestöjen työntekijöillä olevan iso rooli.
Haastateltava: Kun sanovat, että en puutu, en tartu. Se on hyvin yleinen sanonta.
Millään tavalla.
Haastattelija: Mistähän se johtuu?
Haastateltava: Mie en tiiä onko se… Mie oon aatellu, että se on vähän luovuttamista,
että kuhan mie nyt tässä oon. Jotaki se, ehkä. En tiiä, onko se semmosta. Vai onko ne
niin tyytyväisiä, et saahaan pikkunen murunenki.
Vertaisuus ja arvostava kohtaaminen
Yhteisiin ja aineettomiin hyvinvoinnin lähteisiin kuuluvia sosiaalisen kanssakäymisen
käytäntöjä tukeva toiminta perustelee itsensä nimenomaisesti yhteisillä intresseillä.
Vertaisuus ja vertaisten antama tuki yhdistävät ylipäätään ihmisiä toisiinsa. Ikävuosien
karttuessa vertaisuuden merkitys voi haastattelujemme mukaan jopa korostua.
Ja ylipäätänsä, kyllä mä olen sen todennu, että vertaistuki on jokaiselle hyväks. Mikä
se muoto nyt onkaan.
Ja sitten, kun se vanhuus tulee, niin mistä me haetaan apua, muuta kun toisistamme?
Järjestötoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja se elää ja kehittyy sen mukaan, mitä
osallistujat odottavat ja miten he toimintaan suhtautuvat. Toiminnan imu voi yllättää
positiivisesti, niin kuin seuraavassa sitaatissa alun perin hieman skeptisesti toimintaan
suhtautuneen haastateltavan kohdalla tapahtui:
Toi on metka ku aattelee tota [Elämänote-toimintaa], niin se on päinvastoin kasvanu
koko ajan. Ku mä aattelin että siinä käy niin, että neljä viis kertaa kokoonnutaan ja
sitten se rupee harveneen se porukka, ja vähenee ja vähenee ja sit loppuu. Mutta nyt
se on menny koko ajan eteenpäin sillai, että viime viikolla oli varmaan joku parikymmentä ihmistä siel.
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Yhdessäolo ylipäätään erilaisten ihmisten kanssa ja sukupolvien välinen kanssakäyminen nostettiin muutamissa haastatteluissa arvokkaaksi hyvinvointia tukevaksi sekä
erilaisuuden ja moninaisuuden ymmärrystä edistäväksi asiaksi. Seuraavassa sitaatissa
keskustelua käytiin siitä, kuinka kohdataan ja ollaan yhdessä muistisairauden takia
toimintakykyään menettäneiden ja vähän ehkä toisella lailla toimivien ihmisten kanssa:
Haastateltava: Ne [pienet lapset] siinä leikki niitten vanhojen ihmisten kanssa ja
aina näytti jotain. Niil oli omia leluja mukana ja ne näytti [niitä], ja nehän oli niin
onnellisia ne ikäihmiset.
Haastattelija: Ja lapsethan on ennakkoluulottomia.
Haastateltava: Niin on.
Osa Elämänotteen hanketoiminnoista rakentui rajatusti tietyn teeman ja elämäntilanteen ympärille, esimerkiksi muistiongelmiin tai omaishoitoon liittyen. Näissä toiminnoissa osallistujilla oli mahdollisuus elämäntilanteen mukaan räätälöityyn, yksilölliseen
tukeen ja virkistystoimintaan, johon sisältyi olennaisesti mahdollisuus muiden samassa
elämäntilanteessa olevien kohtaamiseen. Eräs haastateltava puolestaan kertoi haastattelussa vaikeasta elämäntilanteestaan ja sen ihmissuhteisiin liittyvästä kärsimyksestä.
Tässä yhteydessä Elämänote-hanketoiminnassa koettu yhteisöllisyys ja kunnioittava,
yksilön huomioiva kohtaaminen nousi erityiseen arvoon:
Niin siis se [ryhmätoiminta] on ihan niin kun tarjottimella, ei tämmöst ymmärtänytkään. […] Hienost kirjoitettu sinne ”yhteisöllisyyttä”. Kokonaisvaltainen, kertakaikkiaan ja tämmöst. En mä oo tämmöst nähny ikänä.
Välittämisen eetos ja kunnioittava kohtaaminen ovat olennainen osa auttamistyötä.
Seuraava haastattelusitaatti tiivistää kokemuksen järjestölähtöisestä auttamistyöstä
oivallisesti siihen erotteluun, ettei avussa ole kyse palvelusta (yksityisestä tai julkisesta),
vaan toiminnan lähtökohtana on aito välittäminen.
Haastateltava: Kun kehtaa vain lähteä [naurahtaa]. Mikä se sen somempi on kun
kotoa ajetaan, jos et ole ulkona jo oottamassa niin tullaan sisältä hakemaan. Saatetaan auttaa kenkiä jalkaan.
Haastattelija: Hyvä palvelu kerta kaikkiaan.
Haastateltava: Ei se minusta, minä en ota sitä palveluna, mutta se on semmosta,
toistensa välittämistä.
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Onpa kyse sitten vertaisuuteen perustuvasta yhteisöllisyydestä tai yksilöllisesti räätälöidystä toiminnasta, kunnioittava ja toisista välittävä asenne avaavat mahdollisuuksia
luottamuksen syntymiselle. Näin silloinkin, kun osallistujat ovat erimielisiä tai kun aluksi
ei toisia tunneta riittävästi:
Yhteisöllisyys merkitsee tosi paljon. Se on sitä että saa keskustella, jutella ja tajuta,
niinkun mulla on tapana sanoa pallotella muiden kanssa juttuja, ja viedä niitä eteenpäin. On tosi tärkeää että tässä yhteisössä kaikkien annetaan puhua, ei vain yhden.
Ei tarvitse ajatella samoin mutta pitää osoittaa kunnioitusta.
Haastateltava: Et se on todella hyvä kyllä, puhumattakaan sitten nää itse ystäväpiirit,
jotka on suljettuja tarkotuksellisesti, että siellä voi sitten keskustella […] luottamuksellisesti näistä elämän syvistä asioista. Mä koin tän viime kerralla.. Mä huomasin,
että kun porukka, joka alkuun ei tunne toisiansa ollenkaan siinä... Ja kun tullaan
vähän eteenpäin, niin jossain kohtaa se lukko aukeaa ja ollaan todella, todella sillä
tavalla, että... Sen elämänkirjan voi ihan avata.
Haastattelija: Aivan.
Haastateltava: Joo. Että sen huomasin. On tärkeetä, että meillä on näitä vertaistukipisteitä ja tämmösiä hankkeita just, jotka.. Tavallaan pistää ihmiset semmoseen
tilanteeseen, joit ei nyt itse ole... Jotka on tossa kuitenki ulottuvilla, mutta ei oo
ajatellu, että näinkin voitas tehdä. Koska me ikäihmiset kaipaamme kyllä sitä toista
ihmistä siihen ja varsinkin näin, kun elää yksin.
Mahdollisuudet vaikuttaa
Mahdollisuutta vaikuttaa yhteisiin asioihin pidetään tärkeänä osallisuuden aspektina.
Tässä lähestytään vaikuttamisen mahdollisuuksia Elämänote-toiminnan osana. Haastattelussa kysyttiin toimintaan osallistumisesta ja mahdollisuudesta vaikuttaa toiminnan
muotoihin. Tarkastelemme, miten osallistujat näkivät ja kokivat toiminnan sisältöihin,
muotoihin ja yhteisön toimintatapoihin vaikuttamisensa sekä vaikuttamisen yhteyden
omaan ja yhteisön hyvinvointiin. Tässä yhteydessä nousi esiin näkemyksiä myös laajemmista vaikutusmahdollisuuksista ja ikääntyneiden yhteiskunnallisesta asemasta.
[Osallistuminen] antaa kans niitä virikkeitä, mitä itse toivoo, ni antaa niitten kuulua
siellä. Niin toisetkin sanoo, et joo, se oiski kiva, että joo otetaan sekin mukaan tänne.
Haastateltavat vaikuttivat Elämänote-toimintaan esimerkiksi ehdottamalla eri toimintamuotoja ryhmiin. Näitä myös usein toteutettiin. Kuten seuraava haastateltava kertoo,
joskus aloite johti pysyviin toimintakäytäntöihin, joissa huomioitiin ryhmään osallistujien erilaiset kyvyt ja kiinnostuksen kohteet.
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Mää sitä ehdotin, että käydään lenkillä, näille [hanketyöntekijöille]. Niin ne oli että se
on parasta mitä voi olla. Niin käydään, sillä aikaa kun toiset laittaa kahvia niin toiset
käy kävelemässä, ja siittä tuli ihan semmonen vakituinen tapa.
Tarve päästä vaikuttamaan esimerkiksi ryhmätoiminnan sisältöihin tai laajemmin yhteisössä tai yhteiskunnassa, vaihtelee kuitenkin yksilöittäin. Samoin erilaiset tavat osallistua voivat muuttua elämän edetessä, kuten haastateltava kertoo seuraavassa sitaatissa.
Haastattelija: Onko tärkeämpää osallistuminen vai vaikuttaminen? Ja mukana..
Haastateltava: Aikasemmin erityisesti luulen, että tykkäsin vaikuttaa asioihin ja kyl
mul vieläkin hiukan semmost maailmanparantamisen vikaa on. Mut kyl mä oon
huomannu et ihan pelkkä osallistuminenki on hirveen hyvä, et se antaa itsel hyvin
paljon.
Useimmat haastateltavat joka tapauksessa kokivat, että Elämänote-toiminnoissa oli
mahdollisuus vaikuttaa toiminnan sisältöön. Tosin sen todettiin vaativan myös osallistujan omaa motivaatiota.
Haastattelija: No sit tääl on tälläne kysymys et pääsetkö vaikuttamaan toimintaan?
Et kysytäänk siäl et mitä te haluaisit tai jotta?
Haastateltava: Nii kyl varmasti pääsis, et hyvä olis ku jokane vaa, avais arkkus
[nauraa].
Haastattelija: Niin sanaisen arkkunsa. Meit on nii montaa lajii ihmist et, toine puhuu
ja toine vaa haluaa kuunnel.
Haastateltava: Nii-i, joo. Jokane o erilaissii.
Jotkut haastateltavat eivät olleet ajatelleet sen kummemmin omia toiveitaan tai eivät
osanneet sanoa, mitä haluaisivat. Heille yhdessäolo oli pääasia.
Haastateltava: Tykkään siitä mitä on ollut. En minä oo osannu vaatia mittää.
Haastattelija: Niin juu ettei oo omia toivoi sil tavalla..
Haastateltava: Ei sillä lailla.
Haastattelija: Et on tullu sitä mitä on kaivannut tavallaan.
Haastateltava: Kyllä, ja sitä [osallistujien] yhessäoloa ja semmosta.
Osallistumista ja vaikutusmahdollisuuksia koskevissa keskusteluissa liikuttiin joissakin
haastatteluissa myös kohti laajempaa yhteiskunnallista näkökulmaa ja sitä, kysytäänkö
tai kuunnellaanko ylipäätään iäkkäiden ihmisten ääntä ja kokemusta:
Haastattelija: Koetko että sulla kuitenki ois mahollisuus vaikuttaa?
Haastateltava: Kyl mä ajattelen, mä ajattelen et tämmösten vanhojen ihmisten mielipitei kannattais ehkä kuunnella vähän enemmän, ja siin kohdas mä ajattelen et me
on nähty elämää aika pitkältä ajalt, ja nähty monen näkösii olosuhtei.

26

Sippe-hyvinvointikutsujen vapaaehtoisia kesäisellä kävelyllä Turussa.
Muutamassa haastattelussa keskusteltiin hyvinkin kriittisesti yhteiskunnan suhtautumisesta ikääntyviin samalla, kun korostettiin ikääntyneiden moninaista kokemusta ja
osaamista. Esiin noussut keskustelu näkemysten aliarvioimisesta ja vanhojen ihmisten
syrjimisestä kertoo osaltaan koetusta hyvinvoinnin vajeesta, jota arvostuksen puute
tuottaa vanhenevan väen piirissä. Osallisuutta vahvistava järjestötoiminta ei yksin riitä
korjaamaan tätä puutetta.
Mutta että meitä, siis ei pidetä minään […] semmonen käsitys, että vanha ihminen,
että onko se jo unohtanu kaikki, vai onko se tieto vanhentunutta jo […] Meissä vanhoissa on paljon ihmisiä, jotka tietää ja jotka elämänsä varrella on oppinu.
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Toisinaan kriittiset näkökulmat yhteiskunnallisesta suhtautumisesta vanhuuteen tulivat
esiin sivumennen tehdyissä huomioissa, kuten esimerkiksi seuraavassa sitaatissa, jossa
haastateltava miettii, saako vanhaksi nimittää edes itseään. Hän puhuu myös valtavasta
elämänkokemuksesta, jota ikätovereilla on, ja arvostuksesta, jota se hänessä, vertaisessa, herättää:
Niin, saaks sanoo itteens vanhaks, ei oikein sais. Niin samanhenkiset niin, mä välil
kuuntelen ihan kerta kaikkiaan, et kyllä mä opin siis vieläkin. Kuuntelen herkällä
korvalla et kuin ihanii ihmisii, niil on se elämänkokemus niin valtava et ihan sykkyrälle menee.

Vahvuudet, tiedot, taidot ja toiveet
Edellisen jakson päättävä haastattelusitaatti johdattaa jo osaltaan nyt käsillä olevaan
aihepiiriin kertoessaan siitä, kuinka merkityksellistä on, että Elämänote-toimintaan
osallistuvat ihmiset tuovat kokemuksensa, vahvuutensa, tietonsa ja taitonsa mukanaan yhteiseen olemiseen ja tekemiseen. Tämä on järjestötoiminnan ydintä: toisin kuin
julkisella tai yksityisellä sektorilla, toiminta ei perustu julkisen vallan velvoitteisiin, ongelmien ratkomiseen tai jonkin tuotteen myymiseen osallistujille. Osallistujia ei nähdä
toiminnan kohteina vaan ihmisinä ja toimijoina, joille kuulumisen tunnetta lisäävä ja
vaikutusmahdollisuuksia luova toiminta tuottaa mielen hyvinvointia, tarpeellisuuden
tunnetta ja merkitystä elämään.
Kosketuspintaa hyvinvoinnin lähteisiin avaa yhdessäolon ja tekemisen lisäksi toisten
osallistujien kokemuksesta oppiminen, kuten myös ylipäätään uuden tiedon tai taidon
oppiminen. Tämän ohella yhteys omiin aineettomiin hyvinvoinnin lähteisiin saa mahdollisuuden lujittua silloin, kun osallistuessa pääsee tuomaan mukaan omia vahvuuksiaan, taitojaan ja tiedollista osaamistaan.
Omien vahvuuksien ymmärtämisessä ja uusien tietojen ja taitojen opettelemisessa on
kyse mennyttä, nykyisyyttä ja tulevaa yhdistävästä asenteesta, jota seuraavat haastattelusitaatit ilmentävät hyvin:
Must tuntuu, että ihminen ei tule niin vanhaks, ettei sillä olis vielä jotain toiveita.
Jokainen päivä voi oppia jotakin uutta.
Joissakin Elämänote-ohjelman hankkeiden toiminnoissa keskeistä on erilaisten tietojen ja taitojen karttuminen. Osallistuja saattoi tulla mukaan toimintaan esimerkiksi
juuri tavoitteenaan ruokaan tai liikuntaan liittyvien tottumusten muutokset ja uuden
oppiminen.
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Ja nyt tän uuden kurssin myötä tietysti niin vähän yritetty panostaa tohon
ruokailuun.
Eräs haastatteluissa usein esille noussut teema on digitalisaation tuottamat osaamisen
vaatimukset ja vajeet näissä taidoissa. Ajatus siitä, että juuri järjestötoiminnassa ja
Elämänote-hankkeiden kaltaisissa toiminnoissa digitaitoja voisi oppia, kertoo osaltaan
siitä, että tämäkin uusi osaamisalue on yhteydessä hyvinvoinnin ylläpitämiseen:
Nyt olis toiveena, esimerkiks että tää [hanke] niin järjestäisi näitä tämmösiä
tietokonekurssia.
Uuden oppimisen lisäksi osallistujien olemassa olevat taidot, osaaminen ja näkemykset
pääsevät toiminnassa esille:
Kun saa keskustella, ku on lupa vaikka keskustella, niin otan kyllä kantaa. Ja ihan
kiva jotaki, en sillä tavalla, et mie haluun olla siellä esillä, et mie nyt oon joku tietävä.
Mutta mie saatan kyselläkki. Et semmonen osallistuva haluun kyllä olla.
Toiset haastateltavista ovat toiminnassa aktiivisemmassa roolissa ja pääsevät käyttämään taitojaan esimerkiksi ryhmän vetäjän kaltaisessa roolissa:
Haastattelija: Eli sä löydät sieltä, siitä joukkiosta kaikennäkösii vahvuuksia mitä sä
oot kuitenki itse vieny sinne virikkeeks.
Haastateltava: Joo. Koska mä yritän niin, että ainahan on ryhmä, että joku puhuu
paljon ja joku ei puhu mitään. Mä yritän saada kaikki kertomaan omasta itestään
ja osallistumaan siihen, et se on mun tarkotus et kaikki osallistuis eikä kukaan puhu
päälle. Jokaisella on oma vuoronsa et tuntee kuuluvansa osana sitä porukkaa ja
ryhmää.
Haastattelija: Siinä varmaan koet onnistuvas mä veikkaan?
Haastateltava: Joo mä luulen että, mul on kyl monta kertaa, tai sanotaan joku toinen
sano että kato kun seki puhu noin paljon, seki avas suunsa ja tällästä. Et se on ollu
ihan kivaa.
Haastattelija: Se on jotenki ihana olo eks oo.
Haastateltava: Joo, on
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Vertaisuuteen perustuvissa ryhmissä opetellaan ja myös opitaan tulemaan toimeen
oman uuden elämäntilanteen, esimerkiksi muistisairauden, kanssa. Ryhmä vertaisia
on auttanut ja helpottanut vaikean tilanteen käsittelemisessä ja hyväksymisessä, arvioi
eräs haastateltava:
Haastateltava: Mä luulen et se on ihan niin et mä oon oppinu nyt sanomaan itselleni
ja sanomaan jollekki muullekki jonka mä tunnen, et mul on muistisairaus. Et mä (-)
Haastattelija: Auttoko se siellä ryhmässä oleminen siihen?
Haastateltava: Autto varmasti. Se varmasti autto et siellä oli toisiaki jotka oli..
Haastattelija: Vertais..
Haastateltava: ..yhtä, samas tilantees
Haastatteluissa tuotiin esille paitsi toisilta oppimisen toiveita, myös esteitä. Jotkut epäilivät hieman muiden osallistujien kiinnostusta jakaa kokemuksiaan, vaikka näkivät itseä
viehättäviä mahdollisia toimintamuotoja muun muassa elämänkulusta kertomisessa:
Haastattelija: Hei, jos vielä ajatellaan sitä teidän hankkeen kerhoa. Niin minkälaista
vahvuutta ja osaamista sinun mielestäsi vanhemmilla ihmisillä olis? Siihen kerhotoimintaan. Muuta kun, että voi tuoda niitä toiveita esille.
Haastateltava: No oishan siellä hieno, esimerkiks sellanen… No en tie moniko ruppee puhumaan semmosia hienoja elämänkertoja, mitä vois joskus kertoo. Mikä ois
kauheen kivaa, semmosesta kokemuksesta. Mutta kyllä se taitaa olla, että siellä on
melkein kaikki niitä, mitkä halluu olla sen kahvikupin ääressä istuu ja kuunnella. Ja
joku sieltä pieni heitto, että. Ei ehkä semmosia [naurahtaa].
Ryhmästä saattoi sukeutua myös paikka saada tietoa muiden tahojen palveluista ja
avusta, vaikka tämä ei ollutkaan osallistumisen tai toiminnan pääasia. Hankkeen toiminta voi siis olla myös paikka jakaa ja saada tietoa, kun ammattilaiset hanketyöntekijät ja
muut osallistujat voivat tuntea palvelujärjestelmää ja paikallisia toimijoita ja käytäntöjä.
Myös haastattelut virittivät pohdintaa oman elämäntilanteen mahdollisista muutoksista
ja palveluiden ennakointitarpeista.
No tulevaisuuteen tietysti sitä ihmettelee näitä ja ajattelee että ku yksin on, että kun
alkaa tosiaan vähän rapistumaan ja heikentyy, miten kaikki tämmönen siivoukset,
kaupassa käymiset, ulkoilu, kaikkee tämmöset. Ku ei oo ihan sitä lähiomasta, joka
sitten joka päivä, tai joka vois niinku vaivata tai pyytää tai jotain. Et mistä semmosii
sit aletaan hakemaan?
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Kaiku-hankkeen pihajumpan osallistujien juttutuokio.

Terveys, toimintakyky ja osallistumisen mahdollisuudet
Sellaisista omista aineellisen hyvinvoinnin lähteistä, joilla on yhteys osallisuuden kokemukseen, eniten haastatteluissa puhuttaneet asiat koskivat terveyttä ja toimintakykyä.
Jonkin verran puhuttiin myös esimerkiksi elinympäristöstä, oman kodin merkityksestä,
eläkkeistä ja toimintojen maksuista tai maksuttomuudesta järjestötoimintaan osallistujan näkökulmasta.
Osallistumisen yhteys oman terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiseen
Terveys ja toimintakyky nivoutuvat keskeisesti vanhenevan väestön järjestötoimintaan
ja toiminnan edellytyksiin. Haastatteluissa Elämänote-toimintaan osallistumisen hyvinvointivaikutuksia omaan terveyteen ja toimintakykyyn käsitellään monella tapaa. Ensinnäkin jo yhteiseen toimintaan osallistuminen nähdään tapana vahvistaa omaa hyvinvointia ja terveyttä. Toiseksi huomion kiinnittämisen terveiden elämäntapojen kokonaisuuteen ja eritoten yhdessä liikkumiseen koetaan kohentavan fyysistä toimintakykyä,
mutta tuovan samalla mielen virkeyttä. Vastaavasti heikentyvä terveys ja toimintakyvyn
vajeet synnyttävät osallistumisen tielle esteitä. Tähän toivotaan järjestävän osapuolen
kiinnittävän huomiota, jottei osallistumisesta jouduta terveyssyistä luopumaan.
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Yhdessä liikkuminen kävellen tai ryhmässä jumpaten saa useat haastateltavat vahvistamaan, että toiminta on sekä tarpeellista että hyödyllistä. Koetaan, että muiden kanssa
on helpompi kohentaa kuntoa kuin yksin. Osallisuus yhteiseen liikuntahetkeen luo ja
ylläpitää näin yhteyttä omiin resursseihin.
Haastateltava: Huomaan, että kyllä sitä helpommin käpertyy tähän sohvan nurkkaan, ja siks mä menin tohon kävelyjuttuun, koska se tavallaan... Mä tiedän, että se
edesauttaa, että [se on kerran viikossa]. […] Et olen kokenut sen todella...
Haastattelija: Antoisaksi?
Haastateltava: Antoisaksi, kyllä.
Joissakin Elämänote-ohjelman hanketoiminnoissa pyritään hyvin tavoitteellisesti ja
konkreettisesti vaikuttamaan hyvinvointia edesauttaviin elintapoihin, esimerkiksi ohjaamalla osallistujia monipuolisiin ja terveellisiin ruokailutottumuksiin.
Pyritään muuttamaan [ruokailutottumuksia]. Elikkä ne ruokailukerrat, niitä kasvatetaan ja sitten terveellisempään suuntaan.
Haastatteluissa puhutaan terveyden, liikkumisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin yhteyksistä myös yleisemmällä tasolla, ja näitä asioita onkin käsitelty ryhmätapaamisissa. Myös
tässä yhteydessä korostetaan osallistumisen ja yhteisöjen suurta merkitystä terveyden
kannalta. Seuraava haastattelukatkelma jopa asettaa paremmuusjärjestykseen yhteisölähtöisen laajan kanssakäymisen merkityksen ja kapean lääkärilähtöisen omaa terveyttä
koskevan vuorovaikutuksen.
Haastateltava: Se on se yhteisöllisyys ja sosiaalisuus, kanssakäyminen ihmisten kanssa se on ehdottoman tärkee asia.
Haastattelija: Se on. Ja kyllä sillä varmaan edesautetaan semmosta kotona asumistakin.
Haastateltava: Kyllä. Ilman muuta. Jos ihminen ei tapaa muita ihmisiä ja on omissa
oloissaan neljän seinän sisällä, kun puhutaan vuosista niin kyllähän se vanhentaa.
Täytyy olla aika, se ei satarosenttisesti tietenkään tee kaikille sitä mutta kyllä se vaan,
kyllä normaali ihminen nii kyllä sen pitää olla kanssakäymisessä muittenkin kans
kun lääkäreitten ja..
Haastattelija: Joo. Aina ollaan niitten kans (juttelemas) sitten. Jos se siihen
supistuu niin kyllä se aika kapeeta on.
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Terveydentila ja fyysiseen terveyteen liittyvät vaivat, kuten ongelmat kuulon tai liikuntakyvyn kanssa, saattavat olla syy jäädä toiminnasta pois. Toisaalta haastatteluissa
puhutaan myös siitä, kuinka terveydentilan tai toimintakyvyn ei tarvitse olla este osallistumiselle.
Siin tulee kyl tietysti vastaan se mun liikkuminen. Et mä voin niinku oikeestaan ottaa
vastaan vaan semmosta [vapaaehtoistyötä], mis mun ei tarvii liikkua.
Joissakin haastatteluissa keskustelua aiheesta käytiin laajemminkin kuin haastateltavan
oman tilanteen osalta. Oltiin kovasti huolissaan niistä lähiyhteisön vanhenevista jäsenistä, jotka eivät osallistu mihinkään toimintaan, koska eivät pääse liikkumaan tai eivät
syystä tai toisesta ole motivoituneita liikkumaan. Kun yhteys kodin ulkopuoliseen maailmaan haurastuu, voi myös yhteys omaan liikunta- ja toimintakykyyn katketa kokonaan.
[Elämänote]-hankehan on siinä mielessä tietysti hyvä, kun se aktivoi näitä ikäihmisiä. Mut kyllähän mulla huoli on sit niistä ihmisistä, jotka jää sinne kotiin kun ne ei
lähe mihinkään. Et miten ne saatais mukaan näihin erilaisiin ryhmiin ja kerhoihin.
Koska tuntuu onnettomalta, et joku on yksin kotona ja sit liikuntakykykin menee kun
kohta se ei uskalla mennä kauppaankaan, tai ei pääse enää liikkumaan ja muuta.
Esiin nostettiin myös hyviä käytäntöjä siinä, kuinka Elämänote-toiminnassa ikääntyneiden voimavarat otetaan huomioon. Yhtenä tällaisena lähtemistä ja osallistumista
edesauttavana tekijänä mainittiin toiminnan ajankohta:
Tässä iässä kyllä nää fyysiset voimavarat aiheuttaa, ettei täst nyt ihan vaan sinne
lähetä [naurahdus], tosta noin heti valmiina, et kaikki vie niin paljon enemmän
aikaa. Ihan nää aamutoimet esimerkiks jo. Mutta tää on aika kiva tää [Elämänote]hanke, kun se järjestää näitä toimintamuotoja ni mun mielestä se on ihan hyvä aika,
keskipäivän aika, et siihen ehtii ikäihminen sit mukaan. Kyllä mun mielest ihana et
voi nukkua pidempään, ei oo sitä työhönmenoa, ja sitten tosiaan nuo aamutoimet
kyl vie enemmän aikaa.

33

Eloa Elokotiin -hankkeen pihalaulujen tunnelma
Elinympäristö ja oma vanheneminen
Terveyden ja toimintakyvyn lisäksi oman kodin merkitys liittyy omiin aineellisiin hyvinvoinnin lähteisiin, joista haastatteluissa keskusteliin. Keskusteluissa saattoi nousta esiin
esimerkiksi oman pihan ja puutarhanhoidon merkitys psykofyysiselle hyvinvoinnille.
Järjestötoiminnassa ei tietenkään suoraan voida vaikuttaa tämänkaltaisiin ihmisten
omiin aineellisiin resursseihin. Sen sijaan kuntien toiminta, kaavoitus ja ympäristön
suunnittelu sekä luvat ja tuet erilaisille asumisratkaisuille ovat tässä avainasemassa
(vrt. raportin ykkösosa). Joissakin Elämänote-hankkeiden toiminnoissa oli kuitenkin
keskiössä vaikuttaminen esimerkiksi elinympäristön suunnitteluun.
Kyllä mä koitan varautua siihenki tosiasiaan, että joskus voi olla toiminnallisesti rajottuneemmat olosuhteet. Siis että minä itse muutun sillä tavalla, etten mä enää oo
toiminnallisesti niin kykenevä ku tällä hetkellä. Sen vuoksi mää ite pyrin tekemään
ratkasuja, jotka mahdollistaa semmosen täysipainosen elämän, niissäki olosuhteissa. Ja sen vuoksi mä siinä [Elämänote]-projektissa toimin aktiivisesti.
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Resursseja tarvitaan: tilat ja työntekijät
Pääsy yhteisiin aineellisiin hyvinvoinnin lähteisiin, eli mahdollisuus hyödyntää julkisia
resursseja, on välttämätöntä järjestöjen toiminnan mahdollistamiseksi. Elämänoteohjelmassa erityisesti toimintaan sopivat yhteiset tilat ovat tärkeitä. Yhteisölliset tilat
ja niiden saavutettavuus ja hyödyntäminen laajemminkin nousi haastatteluissa esiin
tärkeänä osallisuuden vahvistajana. Niin sanotussa senioritalossa asuva saattoi esimerkiksi kaivata yhteisöllisyyttä taloyhtiöönsä:
[Vaikka] täs meidänki kerroksessa on seitsemän asukast joka kerroksessa tai perhekuntaa, niin jotenki tässä ollaan lokeroiduttu […]. Tän talonhan pitäis olla senioritalo
ja voisin kuvitella, et tääl on nyt ikääntyviä ihmisiä. […] Kyllä tässä sillä tavalla kaipais, että tässä olis jotain kerhotoimintaa tai sellaista tässä taloyhtiössä.
Haastatteluissa puhuttiin myös tilojen toimivuudesta, esimerkiksi siitä, kuinka tärkeää
on, että tilaa on riittävästi ryhmän kokoon nähden, tai ettei tila ole liian iso ja levoton.
Joissakin haastatteluissa keskusteltiin myös yhteisöllisemmän asumisen mahdollisuuksista. Arvostus sellaisille asuinympäristöille, joissa olisi mahdollisuus yhteiseen toimintaan myös toimintakyvyn heiketessä korostui visioissa tulevaisuudesta:
Ihmisellä on tietyt ympyrät ja jos ympyrät supistuu, toimintakyvyn vuoksi esimerkiks,
niin sillon mä voisin siellä [yhteisöllisemmässä asumismuodossa] toteuttaa erilaisia
yhteisöllisiä juttuja niissä ympyröissä.
Kuten tulosraportin ensimmäisessä osassa raportoimme, järjestötoiminnan sijainti ja
paikalle pääsyn helppous ja vaikeus oli haastatteluiden keskusteluissa esillä usein. Tilojen esteettömyys, julkisen liikenteen kulkeminen sekä mahdollinen kuljetusapu ja mukaan hakeminen vaativat yhteisiä resursseja. Jos mukaan toivotaan erityisesti haasteellisessa elämäntilanteessa olevia, esimerkiksi pienituloisia, voi toiminnan maksuttomuus
olla avaintekijä saavutettavuuden toteutumiseksi. Silloin toiminnan pyörittämiseen
tarvittavat varat täytyy saada muualta kuin suoraan osallistujilta.
Toimintatilat yksin eivät kuitenkaan riitä. Yhteisöllisyyden ylläpitäminen vaatii aina yhden tai useamman henkilön, joka ottaa vastuun toiminnan käynnistämisestä ja jatkuvuudesta. Yhteisöllisyyden synnyttäminen vaatii monenlaista työtä aina käytännön
järjestelyistä tunnelman luomiseen.
Haastateltava: Kun meillä on tossa saunan yhteydessä tämmöset kerhotilat, [jotka
on] aika isot ja siinä on tuo keittiö, samalla tavalla kun mulla, niin ihan siis asukkaitten käytössä. Ja sohvat ja muut, mut sitä aika vähän käytetään. Ni me ollaan, täs oli
alkuun ihmisiä jotka kaipas, et eiks meil oo mitään tämmöstä taloyhtiön yhteistä,
kerhojuttua tai jotain et kyl ihmiset kaipaa siis, yhteydellistä asiaa.
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Haastattelija: Ja monesti ne sitten jää siihen ettei löydy sitä aktiivista henkilöä joka
ajais sitä asiaa.
Haastateltava: Siinä pitäis olla joku joka on niin aktiivinen, mutta se niin kun jäi. Mä
olin mukana siinä, mä sanoin et kyl mä kannatan tota, mut must ei ollu sitten itsestä
ainakaan niin suureen juttuun.
Iäkkäiden osallisuutta tukevana yhteisenä aineellisena hyvinvoinnin lähteenä nähdään
haastattelujen perusteella siis järjestötoiminnan ammattilaiset, palkatut työntekijät.
Elämänote-hankkeiden työntekijät eli toiminnan ohjaajat, tilaisuuksien järjestäjät ja
kerhojen vetäjät nousivat haastatteluissa esiin ensiarvoisen tärkeinä resursseina. Vetäjän
osaaminen, rooli ja ammattitaito sekä toiminnan sisältöjen suunnittelussa ja kehittämisessä että ihmisten kohtaamisessa ja ryhmien vetämisessä olivat keskustelun aiheina.
Haastateltavat tunnistivat ryhmän vetämisen vaativaksi tehtäväksi:
Haastattelija: Sul on ollu monenlaisia rooleja. Niin miten sä aattelet, että saisko ne
jollain keinoilla esimerkiks nyt viritettyä niin, et sä lähtisitki johonkin kerhoon? Sulla
olis taitoja kyllä vetää jotain kerhoo, niin saisko niitä mitenkään? Mitä tarvittais, että
ne heräis? Oisko se mahdollista?
Haastateltava: No, mä luulen, että ne on justiinsa [kerhon vetäjän] tyyppiset, jotka on
tolla paikalla, niin ne on niitä nostajia. Ei musta oo. Kato kun sen täytyy nostaa muaki
ja mulla on se aika kyllä menny ohitte, että mä en pysty tota itteenikään auttaa.
Haastattelija: Niin, et semmonen viesti oikeestaan, jos aattelee, että miks meki tässä
nyt ollaan yhdessä, et onko se se, että näitä vetäjiä tarvitaan?
Haastateltava: Kyllä.
Myös ammattilaisten vetäjien osaamista kohdata erilaisia elämäntilanteita kiitettiin:
Ohjaajat on ollu valtavan kivoja. Mun mielest he osaa ihan valtavan hyvin nää
nuoret kaikki suhtautuu ja ottaa vastaan. Useinki ihmiset peljästyy sitä, jos joku on
muistisairas, ei enää uskalla puhuu mitään, ku se ei ehkä muista tai ymmärrä, tai
jotakin siin pelätään.
Ammattilaisen vetäjän rooli nähtiin myös tärkeänä siinä, että kaikki ryhmässä huomioidaan ja pyritään pitämään mukana.
Haastateltava: Se riippuu aika paljon vetäjästä. Hän kysyy toivomuksia ja... en sano,
et olis yksi tai kaksi, joka ainoa. Kaikki, kaikki on vapautuneita. Ikään kuin olis koko
ikänsä tuntenut. Ja se minun mielestäni juuri kerhon tarkoitus.
Haastattelija: Nimenomaan.
Haastateltava: Ei ole tarkoitus, että yksi ihminen tai vetäjä puhuu. Kyllä siellä jokainen rohkaistuu. Eikä joku voi olla yhden kerran hiljaa, mutta sit kun se tulee hänen
kohdalleen kysymyksenä, niin kyllä hän sitten vastaa.
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Nähtiinpä ammattilainen vetäjä myös hyvällä tavalla auktoriteettina:
Se on vähän niin kun koulussa, että jos joku oppilaista menis sinne eteen istuun ja
sanois että tänään tehdään tälläin ja tälläin. Niin kauhee pulina en minä tommosta.
Mutta sillon kun opettaja on siellä niin kaikki on että joo, tehdään vaan. Tää menee
ihan samallailla tää kerhohomma, että sillon kun siellä oli [Elämänote-hankkeen
työntekijät vetäjinä] paikalla, ei tullu ensimmäistäkään mutinaa että ei niin. Vaan
heidän auktoriteettinsa oli niin mahtava sillain, että kaikki teki että joo näin tehdään.
Mukavan yhdessäolon ja keskustelun koettiin kuitenkin syntyvän eläväisesti, pakottamatta, ei jonkin toimintatavan tai mallin mekaanisesta läpiviennistä:
Se on ihanaa näissä kerhoissa, joita minä korostan. Juuri siitä syystä, että se yhtäkkiä
hyppelehtii. Joku sano jotakin, ainii, ja sit se alkaa
Joissakin haastatteluissa keskusteltiin myös laajemmin järjestösektorin ja julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen resursseista sekä yhteistyön mahdollisuuksista. Keskustelut
liittyivät esimerkiksi tiloihin, vapaaehtoisiin ja kotihoitoon.
Haastateltava: Jos pääsis yhteistyöhön esimerkiks kotihoidon kanssa, joka käy paljon
ikäihmisten luona kotona. Koska toivottavasti olis vähän edes semmosessa kunnossa, että ne pystyis lähtemään sieltä kotoonsa ulos… Nii sitä kautta sais näitä
sinne linnottautuneita ulos. Koska mä oon ihan satavarma, mä melkein löisin mistä
tahansa vetoo, että… Kun se yksinäinen ihminen siellä kotona saadaan ensimmäinen kerta ulos.
Haastattelija: Oot aivan oikeassa.
Haastateltava: Niin sen jälkeen on se pahin kynnys ylitetty. Ja sen jälkeen se on paljon
helpompi tulla sinne toisen kerran.
Kahta asiaa mä toivon, lisättäs näitä kotiavustajia, jotka ovat todella, sitä odotan,
tule pukemaan, tule auttamaan. Ja toinen asia, vielä enempi, huom. vielä enempi
toivon käytäntöä, vielä enempi me tarvitsemme vapaaehtoisia.
Haastatteluissa esiin tuodut Elämänote-toimintaa koskevat kriittiset huomiot ja kehitysehdotukset liittyivät usein juuri toiminnan resursseihin ja ajankäyttöön. Eräässä
haastattelussa kerhotoimintaan osallistunut haastateltava piti toimintaa erittäin tärkeänä ja kehui toiminnan vetäjiä, mutta näki melkoisena haasteena pyrkimyksen siirtää
toiminnan vetäminen ja jatkuvuus vapaaehtoisille:
Siinä piti olla ihmisiä jotka on aktiivisempia siinä kerhotoiminnassa, että ne rupee
vetään sitä sitten [ammattivetäjien sijaan], mutta siinä on aikamoisia vaikeuksia
nykyään. […] täytys olla kovan auktoriteetin omaavia ihmisiä, jokka pystyy vetään
sitä hommaa sillain. Nää [Elämänote-hankkeen] ihmiset oli todella päteviä.
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Laajempi löytävä vanhustyö Varsinais-Suomessa -hankkeen kokoontuminen.
Muutamassa haastattelussa käytiin myös keskustelua siitä, että tapaamisiin tarvitaan
riittävästi aikaa. Liian lyhyt tapaaminen saatettiin kokea turhauttavaksi:
No kyllä se nyt vähän vähänlaisesta on ollu. Viimeks meillä oli se, kierrettiin siinä
[asuinalueella]. Ei meitä montaa ollu. Se oli niin lyhyt aika. Ei se kestäny kun varmaan
tunnin. Tuntu vähän turhanpäiväseltä [lähteä kauempaa tätä varten] ajamaan.
Rahasta ja konkreettisista toiminnan resursseista haastatteluissa puhuttiin vain vähän
ja pääasiassa ohimennen. Esimerkiksi kahvirahan keruuta tai retkien tekemisen hintaa
saatettiin kommentoida.
Sieltä saa kupillisen kahvia ja pullasiivun. Ei se maksa mitään.
Ne retket ois tosi kivoja, ois enemmänki, mutta en tiiä onko niillä rahasta kiinni sitte.
Toiminnan taustalla olevia rahoituskuvioita ja toiminnan jatkuvuutta kommentoitiin
lisäksi muutamassa haastattelussa.
Mä en tiiä sitten että loppuko sieltä rahat vai mistä johtuu että minkä takia se [palkatun työntekijän vetämä toiminta loppui]. Jos olis ollu se kolme vuotta, niin se
varmaan pyöris todella hyvin.
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Kanssatutkimus osallisuutta vahvistavana
tutkimusmenetelmänä

E

lämänote-ohjelmaan liittyvä tutkimus päätettiin toteuttaa kanssatutkijuuteen
ja vertaishaastatteluun perustuvana tutkimuksena, sillä näin saatiin kokemusta
yhdestä mahdollisesti osallisuutta lisäävästä toimintatavasta. Kanssatutkimus
(co-research, citizen research) tuo perinteiseen tutkijat ja tutkittavat -asetelmaan uudenlaisen dynamiikan, kun tutkimuksen kohderyhmään kuuluvat osallistuvat tutkimuksen
tekoon sen eri vaiheissa.
Koska kanssatutkimus ja vertaishaastattelumenetelmät ikääntyneiden parissa ovat vasta kehittymässä ja niistä on hyvin vähän saatavana tutkimuskirjallisuutta, lähdimme kehittämään menetelmää yhdessä vapaaehtoisten iäkkäiden ihmisten ryhmän kanssa. He
ilmoittivat kiinnostuksensa kouluttautua haastattelijoiksi ja sitoutuivat haastattelemaan
Elämänote-ohjelman kautta tavoitettuja osallistujia. Haastattelemiseen opastamisen
lisäksi heidät perehdytettiin osallisuus-käsitteen tematiikkaan ja siihen pohjautuviin
haastattelukysymyksiin, jotka tutkijat olivat valmistelleet. Esitutkimusvaiheessa vertaishaastattelijoiden ryhmä työsti tutkijoiden kanssa tutkimuksen sisältöjä ja kommentoi
tiedotteita sekä suostumuslomakkeita.
Tämän pilottiryhmän myötävaikutuksella vakiintui käyttöön tutkimushaastattelujen
kolmivaiheinen malli, jossa edettiin ensin kahden toisiaan lähellä olevan haastattelutapaamisen ja näistä vajaan vuoden kuluttua tehdyn kolmannen tapaamisen rakenteella. Kaikkiin haastattelukertoihin tuli kokeilun myötä kuulumaan olennaisena osana
reflektiotapaaminen haastattelun tekemisen jälkeen. Sen yhteydessä käsiteltiin myös
seuraavan haastattelun teemat. Ryhmän näkemyksiä koulutuksesta ja haastattelukysymysten toimivuudesta koottiin jokaisen kolmen koulutus- ja reflektiotapaamisen aikana
ja jälkeen, ja ne vaikuttivat siihen, millaisena muiden haastattelijoiden koulutus toteutettiin. Myöhemmissä haastattelijaryhmissä, joita muodostettiin pilottiryhmän jälkeen
neljä, keskityttiin kokoamaan osallistujien kokemuksia haastatteluista. Tutkimusprosessi
on kuvattu liitteessä 4.
Tutkimuksen kannalta on olennaista arvioida sitä, tuottiko valittu tutkimusmenetelmä
tietoa siitä, mistä tietoa tavoiteltiin, ja oliko haastatteluaineisto laadultaan sellaista, että
sitä voidaan käyttää tutkimuksessa. Vertaishaastattelijat saivat valtaosin haastattelut
tehtyä ja taltioitua, ja sisältö käsitteli teemoja, joita oli tarkoituskin käsitellä. Haastattelujen tuottamaa sisällöllistä tematiikkaa on esitelty sekä raportin ensimmäisessä osassa
että tämän osan luvuissa 2 ja 3.
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Virkee – Vireästi Karjalassa -hankkeen ruokakurssi.
Koska vertaishaastattelu toimi tutkimuksen näkökulmasta hyvin, on syytä kysyä, millaisia osallisuutta vahvistavia kokemuksia se tuotti haastattelijoille itselleen. Tähän kysymykseen etsimme tässä raportin luvussa vastauksia koulutus- ja reflektiotapaamisten
aikana käydyistä keskusteluista sekä haastattelijoiden vastauksista lomakekyselyyn,
joka lähetettiin pilottivaiheen jälkeisiä haastatteluja tehneille koko haastatteluprosessin
päätyttyä. Haastattelu on aina vuorovaikutuksellinen tapahtuma kahden osapuolen
välillä, ja vertaisuuteen perustuvan haastattelun valinta tutkimuksen toteuttamistavaksi
pyrki vaikuttamaan syntyvän kanssakäymisen ja haastattelutiedon luonteeseen.
Tämän vuoksi tutkimusmenetelmän onnistumista on arvioitava myös siltä kannalta,
miten haastateltavat kokivat osallistumisensa tutkimukseen. Tarkastelemme siksi tässä
luvussa myös haastateltavien kommentteja vertaishaastattelusta. Haastattelijoiden
ja haastateltavien kokemukset tutkimusmenetelmän toimivuudesta luovat osaltaan
pohjaa kanssatutkimus-/vertaishaastattelumetodin arvioimiselle sen soveltamisen ja
jatkokehittämisen kannalta.
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Vertaishaastattelijoiden kokemukset
Vertaishaastattelijat korostivat mahdollisuutta oppia uutta, tutustua uusiin ihmisiin koulutusten ja haastattelujen kautta sekä tunnetta siitä, että heihin ja heidän näkemyksiinsä
luotetaan ja heitä arvostetaan.
Tietoa ja tukea oli hyvin ja keskustelut muiden kanssa avarsi ikäihmisten tilanteen
moninaisuutta ja haasteita. (Lomakepalaute)
[Vapaaehtoisena haastattelijana toimiminen antoi] uuden kokemuksen, itsetunto
kohosi, sai mielekästä tekemistä eläkepäiviin. (Lomakepalaute)
Haastattelutilanteet he olivat kokeneet valtaosin myönteisinä tai jopa voimaannuttavina. Jos haastattelutilanteessa oli ollut ongelmia, kuten keskinäisen ymmärryksen
jakamisessa siitä, mistä keskustellaan tai epäonnistuneesta haastattelun taltioinnista,
ei kokemus ollut niin myönteinen. Kolmen haastattelun sarja tarjosi kuitenkin lisämahdollisuuden onnistumisen kokemiseen, ja näin lähes aina kävikin.
Haastattelutilanteissa monet vertaishaastattelijat antoivat haastateltavalle vinkkejä
siihen, mistä he voisivat saada neuvoa, apua ja kontakteja uusiin ihmisiin. Heillä oli
selvä halu lisätä haastateltavan voimavaroja ja usein tässä yhteydessä he osoittivat
haastateltavalle asuvansa samalla alueella tai ainakin tuntevansa tämän asuinalueen.
Yhteenkuuluvuutta haastateltavan kanssa he korostivat edelleen samaan ikäryhmään
kuulumisella ja sen myötä yhteisesti jaetuilla kokemuksilla fyysisestä vanhenemisesta
tai samaan sukupolveen kuulumisesta. He tulkitsivat myös haastateltavien kokeneen
haastattelutilanteet myönteisinä.
Haastateltavat kokivat hyvänä sen, että haastattelija oli ikäihminen. He kokivat,
että näin tulevat paremmin ymmärretyiksi. (Lomakepalaute)
Vertaishaastattelijat toivoivat, että heidän panoksensa Elämänote-tutkimuksessa ja
koko tutkimuskokonaisuus tuottaisivat myöhemmin jotain myönteistä myös muille
iäkkäille ja heille itselleen. Halu vaikuttaa yhteisiin asioihin motivoi osallistumista, ja
tämä halu näytti saaneen vahvistusta haastattelujen jälkeen. Moni myös toivoi voivansa
jatkaa vertaishaastattelijana jossain muussa tutkimuksessa. Myönteinen kokemus siitä,
että voi olla mukana kokoamassa iäkkäiden näkemyksiä ja välittämässä niitä eteenpäin,
oli esillä vastauksissa.
[Haastateltavat] kokivat että kerrankin heitä kuunnellaan. Joku kuunteli heille
tärkeitä asioita ja oli kiinnostunut. Vaihtelua arkipäivään. (Lomakepalaute)
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Vertaishaastattelijat kokivat koulutuksen järjestelyt toimivina ja korostivat tapaamisten
yhteydessä tarjottujen lounaiden ja kahvien merkitystä sekä kulukorvausten maksamista. Vertaishaastattelijoita etsittiin mukaan vapaaehtoistoiminnan periaatteella eli
itse haastattelusta ei maksettu korvausta haastattelijalle. Vaikka suurin osa arvioi omaa
osallistumistaan myönteisenä kokemuksena, joissain tapauksissa haastattelija ilmaisi
lievän pettymyksensä siitä, ettei vuorovaikutussuhde syventynyt haastattelukertojen
myötä. Joskus haastattelu oli ollut liian vaativa kokonaisuus, ja haastattelija koki, ettei
haastateltavan kanssa syntynyt sellaista vuorovaikutusta, jossa tämä olisi halunnut
kertoa enemmän elämästään tai näkemyksistään.
Haastattelu oli itselle liian vaativa kokonaisuus. Vapaaehtoistyöläisenä arvioin
haastattelu oli liian työläs! (Lomakepalaute)
Vertaishaastattelijana toimiminen vahvisti osallisuuden kokemuksia monipuolisesti, ja
tulokset ovat tästä samansuuntaisia kuin aiemmissa tutkimuksissa. Voidaankin todeta,
että kanssatutkijuus ja vertaishaastattelijana toimiminen tarjoavat varteenotettavan tavan koota tutkimusaineistoa iäkkäiden ihmisten kanssa ja heidän parissaan. Huolellinen
koulutusten ja reflektiotapaamisten suunnittelu ja niissä esiin tulleisiin asioihin reagointi
ovat olennainen osa tällaisen tutkimuksen onnistunutta toteutusta. Asetelma, jossa
samat henkilöt kohtaavat useamman kuin yhden kerran haastattelun merkeissä, osoittautui tässä toimivaksi toteutustavaksi. Molempien osapuolten osallisuutta vahvistaville
kokemuksille voidaankin rakentaa tietoisesti mahdollisimman hyvät edellytykset koko
tutkimusprosessin tai sen osan aikana. Vertaistutkijuuden valinta tutkimusmenetelmäksi ei itsessään takaa osallisuuden kokemuksia vaan tapa, jolla se toteutetaan.

Haastateltavien kokemukset
Haastateltavien kokemuksia tutkimukseen osallistumisesta ei kartoitettu erikseen itse
haastattelujen ulkopuolella. Haastatteluissa kysyttiin kuitenkin suoraan haastateltavan
kokemuksesta järjestyksessä toisen haastattelun lopuksi. Lisäksi joissakin haastatteluissa keskusteltiin tutkimukseen osallistumisesta ja tutkimuksen menetelmästä muissakin
kohdissa.
Haastateltavat kommentoivat haastattelun muotoa ja kysymysten sisältöjä useimmiten
myönteisesti. He esimerkiksi ilmaisivat tyytyväisyyttä kertoessaan yllättyneensä, että
kyseessä oli keskustelunomainen haastattelu.
Mulle oli pikkusen yllätys teidän tässä haastattelussa, mä kuvittelin, että teillä on
yks kaks kolme neljä... vastaa tähän kysymykseen, vastaa tähän.
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Kolmen haastattelun mallia moni kommentoi positiivisesti. Samoin kuin haastattelijat,
he kertoivat sen vähentäneen jännitystä ja helpottaneen keskustelua, että sama ihminen tulee uudestaan. Joku tosin ihmetteli useamman haastattelun tarvetta ja pohti, mitä
sanottavaa hänellä ensimmäisen haastattelun jälkeen enää olisi.
Haastateltava: No mä tänä aamuna mietin että minkähänlainen se haastattelu
nytten on, että mitähän mä ossaan sannoo. Mutta tää on ihan kiva ollu tämä hetki
mitä viimeksikin. Ekan kerran se ehkä oli vähän, että varovaista tai semmoista..
Haastattelija: Oltiin molemmat. Minä ainakin.
Haastateltava: Ja sitten nyt on tutumpaa tää juttu.
Haastattelija: Tämä on tähän nyt viimeinen haastattelu, ja sitten jäädään
odottamaan raportteja että mitä sieltä tulee.
Haastateltava: Se on kiva kun oli sama ihminen. Kun sinä olit aikasemminkin.
Haastattelija: Kyllä olin joo, niin et sinusta se oli hyvä asia, tärkeetä?
Haastateltava: Joo on, mä tykkään et on kiva saada mukava ihminen..
Haastattelija: Puhuimme siitä sillon viime syksynä, että sinua silloin jännitti
vähän aluksi.
Haastateltava: Ja nyt mää en ajatellu sitä yhtään.
Haastateltavat kommentoivat myös kysymysten teemoja ja sisältöjä. He huomioivat
esimerkiksi, että teemat liittyvät arkielämään, mutta ruokkivat myös uusia ajatuksia.
Siis enhän tietenkään osannut varautua mitään, mitä sinä kysyt. Mutta näähän oli
kaikki elämään liittyviä ja niinkun elämä on, että.. Oikein mielenkiintosta. Tulee itekki
ajattelee tommosia vähän niinku uutta kantaa. Aika hieno.
Vaikka pääosa kommenteista oli kiittäviä tai neutraaleja, joitakin kriittisiäkin huomioita
nousi esiin. Yhdessä haastattelussa jotkut haastattelun teemoista hämmensivät sekä
haastattelijaa että haastateltavaa, ja haastateltava koki osan kysymyksistä vaikeaksi:
Haastattelija: Niin nää kysymykset ei oo silleen.
Haastateltava: Nii. Tämmösellä kansakoulupohjalla ei oikein ymmärrä noita kysymyksiä. Viisaitten ihmisten kysymyksiä.
Kommentit haastattelun teemoista ja kysymyksistä liittyivät usein myös haastateltavan
rooliin ja suoriutumiseen haastateltavana. Jotkut pohtivat sitä, osasivatko he antaa
sellaisia vastauksia, mitä tutkimuksessa haettiin. Toiset ilmaisivat kiitollisuutta siitä, että
saivat osallistua ja että heidän mielipiteistänsä oltiin kiinnostuneita.
Olisin toivonu että olisin osannu monisanasemmin ja paremmin puhua. En tiedä
onko tässä tullu nyt tärkeitä asioita esille.
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Kortteleihin kulttuuria -hankkeen ’Huru-ukot’ retkellä.
Haastateltava: No mähän olin tietysti kauheen mielissäni, että mun mielipiteitäni
arvostetaan… Jossain. Kun mä en oo sitä tuonu esiin koskaan. Ja että vanhana tulee
tämmönen, että multa kysytään, että kuinka vanhukset eläis, että ne eläis hyvin.
Haastattelija: Niin, niin, eli se on yks osa sitte tämmöstä tarpeellisuuden tunnetta,
mitä tarvitaan?
Haastateltava: Niin, että pikkusen antaa niitä voimia sitten, että ai, kyllähän mulla
sitten jotain tehtävää tässäki…
Haastateltavat kommentoivat myös haastattelijan ja haastateltavan välistä vuorovaikutusta. Nämä kommentit olivat hyvin positiivisia, mutta luonnollisesti, koska kysyjänä
oli haastattelun tekijä, saattoivat kriittisemmät kommentit jäädä antamatta kohteliaisuuden vuoksi. Useimmat kiittivät siitä, että saivat osallistua, ja osa kehui haastattelijan
taitoa kysyä kysymyksiä. Jotkut toivat esiin, että on tärkeää saada puhua suurin piirtein
saman ikäluokan ihmisen kanssa.
Musta erityisen tärkeeltä tuntuu se, että me ollaan suunnilleen samaa ikäluokkaa,
me haastattelija ja haastateltava. Tuntuu, että sen haastattelijan on mahdollisempi
jotenki ymmärtää sitä ikätoveria.
Sää hellävaraisesti [osaat kysyä]. Juu kyl sul on taito hyppysis. On sulla. Älä kinaa
vastaan ku sulla on.
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Joskus haastatteluvuorovaikutuksessa saattoi tapahtua eräänlainen haastattelijan ja
haastateltavan yhdenvertaisuudesta viestivä vuoron vaihto, kun haastateltava otti kysyjän paikan ja jututti haastattelijaa. Jotkut haastateltavat kommentoivat sitä, kuinka
saattoivat puhua haastatteluissa kaikenlaista, mikä ei ehkä kysymyksiin liittynyt, tai jopa
osin unohtivat äänityksen. Eräässä haastattelussa taas haastateltava kommentoi haastattelun keskustelevaa, avointa muotoa ja huomautti, että koki vuorovaikutustilanteen
nimenomaan haastatteluna:
Tietysti mä oon uteliaana suhtautunu siihen, että mitä kysytään. Mutta siinä mielessä sää oot haastattelija, eihän tää varsinaisesti oo meiän keskustelua, vaan sä
oot haastattelija ja mää oon haastateltava, että mää pyrin vastaamaan. Sit jos me
keskustellaan, niin sehän on erilaista vuorovaikutusta.
Lisäksi haastateltavat kommentoivat ja pohtivat haastattelujen hyötyä ja käyttöä tutkimuksessa ja laajemminkin. He olivat tyytyväisiä, että ikääntyneiden mielipiteistä ja
näkemyksistä ollaan kiinnostuneita. Toiset totesivat yhtäältä, että tietoa tarvitaan, jos
vanhusten asioita halutaan parantaa. Toisaalta pohdittiin sitä, mikä vaikutus ja merkitys
tutkimuksella lopulta on.
No tietysti mulla on halu, että nämä ikäihmisten asiat paranisi. Ja silloinhan pitää
olla tutkimustuloksia.
No ei tässä mittään, minä aattelin että mikähän täs on se perimmäinen tarkotus?
Useimmat kuitenkin pitivät tutkimusta ja siihen osallistumista tärkeänä. Jotkut kommentoivat vanhoja ihmisiä koskevan tutkimustiedon välttämättömyydessä eritoten sitä,
kuinka harvoin ikääntyneiltä itseltään kysytään heitä koskevista asioista.
Haastattelija: Viimeks kun me oltiin täällä, olit mukana molemmissa haastatteluissa ja nyt täs oli sit monen kuukauden väli. Niin mikä sinut sai suostumaan tähän
jatkoon?
Haastateltava: No tämän asian tärkeys, että jos voi jotenkin vaikuttaa, tähän niin,
se sai suostumaan.
Haastateltava: Mutta sehän on ihan hieno asia että joskus, minultaki kysellään
tämmösiä ja ei ainoastaan nii että minä kuuntelen toista. Tässähän kuule oma ego
kasvaa hirveesti [nauraa].
Haastattelija: Oleks sää tuntenu yhtää semmosta, epätodellista että on ollu vaikea
sanoa jostakin asiasta?
Haastateltava: En yhtään.
Haastattelija: Elikkä asiat on menny kohdallensa suurin piirtein.
Haastateltava: Kyllä joo tässä ja nyt niin, en kadu mitään [nauraa].
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Haastateltava: Olisi toivottavaa, että puhuttaessa vanhusten asioista kysyttäisiin
heiltä itseltään mitä heille kuuluu, mikä on hyvin, mitä parannuksia itse toivoisivat.
Siis kun ei kysytä vanhuksilta.
Haastattelija: Joo. Tai nyt on tämä tutkimus oikeastaan semmoinen jossa juuri kysytään tätä.
Haastateltava: Joo, mutta että yleensä. […] Tuolla vaan niin luetellaan sitä, että mikä
vanhuksilla on pahasti. Että miksi ei kysytä, että ihan kun meillä ei ois ymmärrystä..
Haastattelija: ..Sannoo mitään.
Haastateltava: Kaikilla ei oo muistia ja kaikilla ei oo ees henkee jälellä ennää. Mutta
ne joilla on sitä.
Yksittäinen kriittinenkin näkökulma tuli esiin, vaikka toisaalta haastateltava suhtautui
osallistumiseen positiivisesti ja pohti samalla onko hänellä sanottavaa:
Haastateltava: Kyllä mie oon näistä tutkimuksista vähän tullu siihen tulokseen, että
pittää jottain tekemistä näille yliopistoihmisille olla niin ne tekköö tämmösiä tutkimuksia sitte. […]
Haastattelija: Tuntuko tää kauheen pahalta osallistua?
Haastateltava: Ei tämä mittään paha ollu. […] Minä oon aina hyvin myönteisesti suhtaudun näihin, minuu monneen haastatteluun on kysytty ja en oo koskaan
kieltäytyny mutta se vaan että huomaa että ei minulla, ei mulla paljoo sanottavaa
siihen oo.
Joissakin tapauksissa haastateltavan ei välttämättä ollut myöskään helppo kertoa kriittisiä huomioita haastattelijalle, vaikka haastattelun luottamuksellisuutta ja tuloksista
kertomista anonyymisti ja yleisellä tasolla oli painotettu. Pääosin haastatteluja kuitenkin
luonnehti avoimuus.

Lue lisää:
Hoppania, H.-K., Vilkko, A., & Topo, P. 2019. Elämänote-tutkimus on käynnistynyt: mukana iäkkäitä kanssatutkijoita. https://journal.fi /gerontologia/article/
view/82441. Gerontologia, 33(2).
Kanssatutkimuksen tutkijaverkosto https://blogs.helsinki.fi/kanssatutkimus/
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Yhteenveto ja johtopäätökset
Tulosten tiivistys

E

lämänote-tutkimuksen haastateltavat olivat moninainen joukko. Haastatteluissa
syntyi runsaasti arvokasta aineistoa, joka kertoo ikääntyneiden todellisuudesta,
elämäntilanteiden ja persoonien moninaisuudesta sekä järjestöosallistumisen
merkityksistä. Haastatelluissa oli mukana niitä, joille osallistuminen Elämänote-ohjelman hankkeiden toimintaan oli hyvin tärkeää ja merkitsevää, esimerkiksi vertaisten
kohtaamisen kautta tai aktiivisemman toiminnan areenana. Mukana oli myös heitä,
joille osallistuminen oli jopa käänteentekevää ja henkistä kasvua ruokkivaa. Kaikille oli
tärkeää sosiaalisuus, toisten kanssa yhdessä oleminen ja tekeminen. Haastatteluihin
osallistui myös niitä, jotka eivät lopulta välttämättä osallistuneet toimintaan kuin kerran,
tai toiminnan merkitys jäi heidän elämässään seuratulla ajanjaksolla vähäiseksi. Myös
silloin kun toimintaan osallistumisen rooli oli haastateltavan elämässä pieni, saattoi
toiminta silti olla merkityksellistä ja tärkeää. Tiedonsaanti osallistumismahdollisuuksista
ja avoimuus sille, että toisessa elämänvaiheessa osallistuminen voisi olla merkityksellisempää kuin nyt, tuli esiin osassa haastatteluja silloin, kun haastateltava oli osallistunut
heikosti toimintaan tai toiminnan merkitys oli jäänyt vähäiseksi.
Elämänote-toiminnan merkitykseen seuratulla ajanjaksolla vaikuttivat osallistujien yksilölliset piirteet, elämäntilanteet ja elämänkulun vaiheet, erityisesti sosiaaliset suhteet
ja muutokset niissä. Myös aiempi suhde järjestötoimintaan osallistumiseen näkyi siinä,
millainen merkitys ja vaikutus osallistumisella oli. Nämä tekijät kuitenkin vaihtelivat
yksilöittäin paljon, eikä mikään yksittäinen asia tai tilanne osoittautunut määrääväksi
siinä, kenelle toiminta muodostui erityisen tärkeäksi tai jäi pienempään rooliin elämässä.
Osallisuus syntyy kohtaamisista. Yhdessäolo ja yhdessä tekeminen nousivat esiin keskeisinä hyvinvoinnin lähteinä ja kuulumisen tunteen tuottajina. Elämänote-toiminta tarjosi
tähän mahdollisuuden. Osallisuutta vahvistavaa kokemusta tukivat ennen kaikkea arvostavat ja myönteiset kohtaamiset toisten osallistujien kanssa. Joissakin tapauksissa
keskeistä oli vertaistuki haastavassa elämäntilanteessa. Haastatteluissa korostui mahdollisuus olla toiminnassa mukana eri tavoin, omien halujen, resurssien, elämäntilanteen ja sosiaalisten tarpeiden mukaisesti. Toisille aktiivinen vaikuttaminen oli tärkeää,
kun toiset halusivat olla vain mukana.
Elämänote-ohjelmassa edistettiin osallisuutta vahvistaen toimintaan osallistuvien yhteyttä erityisesti aineettomiin, yhteisiin hyvinvoinnin osatekijöihin. Osallisuuden eri
osatekijät myös ruokkivat toisiaan. Yhdessä olemisen ja tekemisen kautta vahvistuivat
omat aineettomat hyvinvoinnin lähteet kuten merkityksen ja tarkoituksen kokemus.
Osallistujat kerryttivät hankkeiden toiminnoissa lisäksi erilaisia tietoja ja taitoja ja pääsivät käyttämään ja jakamaan omaa osaamistaan ja resurssejaan.
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Olarin Porinaporukka juhlatuulella.
Osallistujien omista aineellisista hyvinvoinnin lähteistä terveys ja toimintakyky liittyivät
Elämänote-toimintaan osallistumiseen kahdella tavalla: toiminta tuki toimintakyvyn
ylläpitoa esimerkiksi vahvistamalla liikuntatottumuksia, mutta toisaalta ongelmat toimintakyvyssä vaikuttivat myös siihen, miten yleensä pystytään osallistumaan.
Aineellisista yhteisistä hyvinvoinnin lähteistä ensiarvoisen tärkeinä mainittiin järjestötoiminnalle sopivat, saavutettavat tilat. Ne mahdollistavat yhdessä toimimisen. Samoin
ammattilaisten rooli toiminnan järjestämisessä ja ryhmien vetämisessä korostui haastateltavien kokemuksissa. Esiin nousi myös toiminnan jatkuvuuden turvaamisen ja
pitkäjänteisyyden tärkeys. Joidenkin osallistujien käsityksen mukaan toimintaa ei tulisi
rakentaa tai hankekauden loputtua jättää ainoastaan vapaaehtoisvetäjien varaan. Vapaaehtoiselle ja omaehtoiselle yhdessäololle ja yhdessä tekemiselle luodaan ammattilaisten luotsaamana parempia mahdollisuuksia, kun toimintaa fasilitoidaan ja ohjataan.
Osallistujat kohdataan ihmisinä, toimijoina, heidän kanssaan ollaan ja tehdään yhdessä,
luodaan ja saadaan mahdollisuuksia toimia, antaa ja saada, olla ja oppia.
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Elämänotteen kaltaisessa järjestötoiminnassa vahvistuvat myös kansanterveydelliset
tavoitteet, kuten terveellisten elämäntapojen ja toimintakyvyn edistäminen, mikä osaltaan tukee ikääntyneiden kotona asumista. Osallistujan kannalta merkityksellisintä oli
kuitenkin nimenomaan toiminnan sosiaalisuus. Toisten kanssa olemisen kautta myös
omasta elämästä, terveydestä ja toimintakyvystä huolehtiminen onnistuu kenties paremmin.
Elämänote-tutkimuksen kanssatutkijuuteen nojautuva vertaishaastattelun malli osoittautui toimivaksi ja kehityskelpoiseksi menetelmäksi iäkkäiden ihmisten kaltaisten
ryhmien äänen kuulemiseen ja saamiseen esiin. Vertaishaastattelijoiden ottaminen
mukaan mallin toimivuuden kehittämiseen pilottivaiheessa sekä osallistujien säännölliset tapaamiset ja heidän palautteensa kuuleminen haastatteluprosessin eri vaiheissa vahvistivat tutkimusmallia. Vertaishaastattelijoiden kokemukset olivat pääasiassa
myönteisiä, ja toiminta tutkimustiedon tuottajana avasi heille uudenlaisen näkymän
vapaaehtoistyön muotoihin.

Osallisuuden vahvistamisen avaimet:
johtopäätöksiä ja suosituksia
Moni ihminen, joka kulkee sauvoilla, kepillä, rollaattorilla, ja heillä voi [olla]
kädet huonot, jalat. Mutta heillä toimii järki. Ja sitä sopis ottaa vielä vastaan.
Elämänote-ohjelman tavoitteena oli tavoittaa haasteellisessa elämäntilanteessa olevia
iäkkäitä ja tarjota heille järjestöjen toiminnan kautta osallisuutta vahvistavia kokemuksia. Laadullisen seurantatutkimuksen tulokset osoittavat, että myönteiset, voimaannuttavat kokemukset syntyivät useista elementeistä: kuulemisesta, myönteisestä yhdessä
olemisesta ja mielekkäästä tekemisestä, oppimisesta ja vaikuttamisesta.
Järjestökenttä ei pysty vastaamaan puutteisiin sellaisissa osallisuutta laajemmin tukevissa tekijöissä kuten tulot, eläkkeet tai julkinen palvelujärjestelmä. Järjestöjen toiminnan
arvo on erityisesti siinä, että asiat tapahtuvat keskinäisen välittämisen ja vapaaehtoisuuden kautta. Järjestöjen osallistujien kanssa yhdessä suunnittelema toiminta on sellaista,
mitä muuten ei mikään taho tarjoaisi, ja toimintaan kutsutaan usein henkilökohtaisesti
mukaan. Haastatteluissa iäkkäät arvostivat juuri näitä asioita silloinkin, kun järjestöjen
toimintaan osallistuminen oli heiltä itseltään jäänyt vähälle.
Vaikka järjestöjen perusta on vapaaehtoisten panoksissa, on selvää, että ilman tiloja ja
ammattilaisten tukea toiminta jää vähäiseksi ja näivettyy helposti. On esitetty arvioita,
että yhden euron investointi järjestöihin tuottaa kuusinkertaisen hyödyn kasvaneena
hyvinvointina. Tässä tutkimuksessa ei arvotettu hyvinvoinnin ylläpitämistä tai kohenemista rahassa, mutta selvää on, että Elämänote-ohjelmassa mukana oleva toiminta lisäsi
osallistujien hyvinvointia hyvin monin eri tavoin.
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Kun järjestöjen toimintaa arvioidaan, on välttämätöntä hyväksyä se, että psykososiaalisen hyvinvoinnin arviointi on selvästi vaikeampaa kuin fyysisen toimintakyvyn.
Haastateltavien puheessa korostuivat sosiaalisten tarpeiden ensisijaisuus heidän hyvinvoinnilleen ja järjestöjen vastaaminen niihin. Se, että psykososiaalisen hyvinvoinnin
tai osallisuuden kokemusten arviointi mittareiden avulla on vaikeaa, ei saa vähentää
sen merkitystä silloin, kun resursseja jaetaan järjestöille. Psykososiaalisiin tarpeisiin
vastaaminen voi olla portti fyysisen toimintakyvyn ja elämäntapojen kohentamiseen.
Haastattelujen tulokset myös haastavat järjestöjä toimimaan osallistavammin niin, että
esimerkiksi kuulon tai liikkumiskyvyn ongelmat eivät estä täysipainoista osallistumista
toimintaan. Samoin erittäin pienet tulot eivät saisi olla este sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaan osallistumiseen. Myös tähän järjestöt tarvitsevat tukea, jotta osallisuus
kääntyy konkreettisiksi toimiksi.
Rahoittajien velvollisuus on omalta osaltaan varmistaa se, että rahoitettu toiminta
edistää osallistujien yhdenvertaisuutta ja pohjaa osallisuutta vahvistaville toimintatavoille. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi tilojen esteettömyyttä ja toimintaan
osallistumisen maksuttomuutta. Mitä laajemmin esteettömyys otetaan huomioon koko
yhteiskunnassa, sen helpompi myös järjestöjen on toimia sen mukaisesti.
Tuloksissa korostui huoli siitä, loppuuko itselle mielekäs toiminta hankkeen päättyessä. Elämänote-ohjelman järjestöistä monet pyrkivät jatkamaan toimintaa ja hakevat
sille rahoitusta. Tärkeää on se, että hyvinvointia lisännyt paikallinen toiminta voi jatkua joko paikallisen tai STEA:n tuen avulla. Valtakunnallisesti iäkkäiden osallisuutta
vahvistavaa järjestötoimintaa kannattaisi Elämänote-ohjelman jälkeen koota yhteen
oppimisverkostona ja varmistaa sitä kautta, että järjestöissä kehitetty toiminta saataisiin mahdollisimman monen ulottuville. Tämäkään ei onnistu aivan ilman resursseja ja
vastuutahoa.
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Iäkkäiden osallisuutta vahvistavan
järjestötoiminnan avaimet
•

Tunnustetaan järjestötoiminnan erityisyys ja annetaan sille arvo:
vapaa kansalaistoiminta, omaehtoisuus, moninaiset osallistumisen tavat,
välittämisen eetos, luottamus.

•

Varmistetaan toimintaympäristö: esteettömät tilat, palkattujen
ammattilaisten rooli.

•

Mahdollistetaan kehittäminen, mutta myös pitkäjänteinen toiminta.

•

Nähdään iäkkäiden potentiaali ja otetaan se käyttöön. Jaetaan vastuuta
toiminnan toteuttamisesta, mutta ei sälytetä liikaa vastuuta vapaaehtoisille.

•

Kehitetään toimintaa yhdessä mukana olijoiden toiveista, vahvuuksista
ja tarpeista lähtien: arvioidaan toimintaa yhdessä ja usein, jotta voidaan
tehdä tarvittaessa muutoksia ajoissa.

•

Ollaan herkkiä havaitsemaan erilaiset osallistujien yksilölliset toimintarajoitteet, osallistumistoiveet ja -tavat sekä elämäntilanteiden muutokset.

•

Perustetaan valtakunnallinen keskinäisen oppimisen verkosto iäkkäiden
osallisuutta vahvistavan järjestötoiminnan kehittämiseen. Näin saadaan
hyvät käytännöt ja saadut kokemukset nopeasti jaettua ja kehittämiseen
varatut resurssit tuloksellisempaan käyttöön.
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Liite 1

Elämänote-tutkimus, haastattelu 1.

2019

Aloitus – tutustuminen, suostumuslomake, äänittimen käynnistys.
Kerro alkuun päivämäärä ja ketkä keskustelevat (etunimillä).
1. Arki ja ”hankkeeseen” osallistuminen:
Kertoisitko arjestasi, minkälaisia päiväsi ovat?
Olet käynyt ”hankkeen nimi, toiminta tms.” Mikä sai sinut lähtemään mukaan?
Muut harrastukset, ryhmät, kerhot? Yhdistys- ja järjestötoiminta?
Miten asut? Perhe, ystävät, läheiset, kanssakäyminen heidän kanssaan?
2. Elämän tärkeät asiat:
Mitkä asiat elämässäsi ovat erityisen tärkeitä? Mistä et millään haluaisi luopua?
Millaista sinulle on omannäköinen / sinun näköisesi elämä?
3. Kotiseutu ja kodin merkitykset (mukaan lukien naapurusto):
Asut nyt täällä (paikkakunta, alue), tuntuuko seutu kotoisalta? Kaipaatko muualle?
Millainen naapurusto sinulla on? Oletko tekemisissä naapureiden kanssa?
Tuntuuko kotisi kodilta?
Tukeeko nykyinen koti arkielämääsi tai olisiko tarvetta muutoksille?
Millaisille siinä tapauksessa?
Millaiset asiat tekisivät kotona asumisesta sujuvampaa ja mukavampaa?
4. Pärjääminen ja hankaluudet:
Onko arjessasi sellaisia asioita, jotka rajoittavat sinua tai estävät toteuttamasta
omannäköistäsi elämää? Minkälaisia hankaluuksia sinulla on ja miten pärjäät?
Millaista tukea saat arkeesi? Saatko tarvittaessa apua?
Mietitkö tulevaisuutta – miten pärjäät jatkossa? Mitkä asiat auttavat pärjäämään?
5. Elämän taidot ja vahvuudet:
Jos ajattelet elämääsi, mitä olet oppinut, mitkä ovat niitä keskeisiä asioita ja
tekijöitä, jotka auttavat sinua pärjäämään? Miten kuvaisit omia vahvuuksiasi?
Lopuksi kerrotaan haastateltavalle, että seuraavalla kerralla kun haastattelua jatketaan,
näihin teemoihin palataan ja lisäksi puhutaan laajemmin elämänkulusta, menneestä ja
tulevasta. Sovi seuraava tapaaminen.
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Liite 2

Elämänote-tutkimus, haastattelu 2

2019

Haastattelu syventää haastattelua 1. Keskeinen teema on osallisuus.
1. Eletystä elämästä, elämänkulusta
Mikä elämässäsi on muuttunut elämänkulun aikana ja mikä on säilynyt ennallaan?
2. Osallistuminen ja vaikutusmahdollisuudet
Millaiset asiat ja minkälainen toiminta sinun mielestäsi luo yhteenkuuluvuutta?
Esimerkiksi onko sinulle tärkeää yhdessä tekeminen, samanmielisyys,
vastavuoroisuus, toisilta oppiminen, tai oman panoksen antaminen yhteiseen
toimintaan? Koetko, että sinulla on mahdollisuuksia vaikuttaa asioihin,
jotka koet itsellesi tärkeiksi?
Mitä odotuksia ja toiveita sinulla on (__hankkeelle)? Mitä tämän kokemuksen
perusteella voit kertoa hankkeeseen osallistumisesta?
Mitä toivot ryhmältä ja siihen osallistuvilta ihmisiltä? Entä vetäjiltä?
Minkälaisena näet oman roolisi ryhmässä/toiminnassa? Pääsetkö vaikuttamaan
toimintaan? Mitä erityisiä vahvuuksia, osaamista, näkökulmaa tai taitoja voisit
tuoda yhteiseen toimintaan?
3. Tulevaisuuden toiveet omalle elämälle
Mitä toivot elämältä, tulevilta vuosilta? Mikä/mitkä asiat auttaisivat sinua
saavuttamaan tavoitteesi? Kaipaatko uusia haasteita? Uskallatko tarttua
mahdollisuuksiin? Millainen on elämänasenteesi?
Kun katselet elämääsi taaksepäin ja mietit nykyhetkeä, mitä sellaista haluaisit
tulevaisuudelta, jota olet aina toivonut voivasi vielä tehdä?
4. Haastattelun lopuksi
Nyt kun on oiva mahdollisuus, haluaisitko tämän haastattelun päätteeksi vielä
lisätä jotain (esim. sellaista mitä ei ole tullut esille tai mitä pidät tärkeänä tuoda
esille)?
Haluaisin vielä kuulla, miltä haastattelut ovat sinusta tuntuneet?
Otamme sinuun yhteyttä vuonna 2020, jolloin teemme seurantahaastatteluja.
Tapaamisiin!
KIITOS OSALLISTUMISESTA!
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Liite 3

Elämänote-tutkimus, haastattelu 3, seuranta

2020

1. Elämäntilanne
Mitä sinulle kuuluu? Onko elämäntilanteesi tai arkesi muuttunut viime
näkemästä? (Terveydentila, oma ja läheisten elämäntilanne, avuntarpeet)
2. Osallistuminen Elämänote-hankkeeseen
Viimeksi haastatteluja tehtäessä olit mukana [tietty Elämänote-hanketoiminta].
Toimintaan osallistuminen: Oletko vielä mukana? Mikä saa pysymään mukana?
Tai miksi et enää ole mukana?
Toiminnan pysyvyys: Vieläkö toiminta jatkuu? Minkälaista jatkuvuutta tai
pysyvyyttä toiminnalle toivoisit?
Osallistumisen merkitys: Tutustuitko uusiin ihmisiin? Onko kanssakäymisesi
muiden ihmisten kanssa muuttunut? Opitko jotain uutta (tietoja, taitoja)?
Oliko toiminnalla jotain muuta merkitystä elämässäsi? Minkälaista muuta
toimintaa toivoisit järjestettävän?
Vaikuttaminen yhteisiin asioihin: Tuletko kuulluksi toiminnan suunnittelussa?
Minkälaisia resursseja mielestäsi järjestötoiminnassa tarvitaan (esim. tilat,
kuljetukset, vetäjät)?
3. Viesti päättäjille
Elämänote-ohjelmassa tehdään päättäjäviestintää iäkkäiden kotona asumisen
tukemiseksi ja osallisuuden lisäämiseksi.
Mitä haluaisit sanoa päättäjille? (Kuntapäättäjät, kansallisen tason päätöksenteko)
Mikä on iäkkäälle väestölle arvokasta? Mistä tulisi huolehtia yhteiskunnallisesti?
Mikä asia ei ole kunnossa? Mitä pitäisi muuttaa tai parantaa?
4. Vahvuusvarasto
Palataan vielä ensimmäisen haastattelun teemaan elämän taidoista ja vahvuuksista.
Ikäinstituutissa on tehty tähän avuksi vahvuusvarasto. [Annetaan haastateltavalle
vahvuusvarasto ja aikaa tutustua siihen].
Poimi ja ympyröi viisi omaa vahvuuttasi. Kerro miksi valitsit nämä?
[Vahvuusvarasto jää haastateltavalle.]
5. Lopuksi
Onko sinulla mielessäsi vielä sellaisia haastattelujen teemoihin liittyviä asioita,
joista haluaisit puhua? Kiitos osallistumisesta!
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Liite 4

Laadullisen seurantatutkimuksen toteutus
kanssatutkimuksena
Suunnittelu
• työnjako, resursointi, yhteistyökumppaneiden rooli, aikataulutus
• asetetaan tavoitteet, muotoillaan sen mukaan haastattelun teemat ja kysymykset
Osallistujien kutsuminen mukaan
• haastattelijat
• haastateltavat
Perehdytys haastattelijoille (4–5 h)
• tutustuminen, tavoitteet, suostumus, haastattelijan tehtävät (haastattelun
tekeminen), haastattelun teemat, äänittimen käytön harjoittelu, ensimmäisen
haastattelun sopiminen
1. haastattelu (1–2 viikon sisällä perehdytyksestä)
• haastattelun lopuksi haastattelija ja haastateltava sopivat ajan toiseen
haastatteluun noin kahden viikon päähän
Reflektio haastattelijoille (2–3 viikon sisällä perehdytyksestä, 3 h)
• kokemukset ensimmäisestä haastattelusta
• perehdytys toisen haastattelun teemoihin
2. haastattelu (1–2 viikon sisällä perehdytyksestä)
• haastattelun lopuksi sovitaan alustavasti kolmannesta haastattelusta
Reflektio 2. haastattelusta haastattelijoille (2–3 viikon sisällä perehdytyksestä)
• lähitapaamisena tai pienryhmissä zoom-videopuheluna tai puhelimitse (1 h)
Perehdytys 3. haastatteluun haastattelijoille (noin 10 kuukauden kuluttua, 3 h)
• kerrataan äänittimen käyttö ja haastattelun käytännöt
• perehdytys kolmannen haastattelun teemoihin
3. haastattelu (1–2 viikon sisällä perehdytyksestä)
Lopputapaaminen (2–3 h) (2–3 viikon sisällä perehdytyksestä)
• kokemukset kolmannesta haastattelusta
• reflektio ja palaute koko prosessista
Aineiston analyysi ja käsittely, raportointi
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”Se on mukavampi yhdessä tehdä”
Elämänote-ohjelman osallisuustutkimuksen
tuloksia, osa 2 / 2
Elämänote-tutkimuksen tulosraportin toinen osa kertoo siitä, miten
järjestöosallistuminen voi vahvistaa osallisuutta. Tutkimus on laadullinen
seurantatutkimus, jossa Elämänote-ohjelman hankkeisiin osallistuneita
iäkkäitä haastateltiin kolme kertaa vuoden sisällä. Tutkimus toteutettiin
kanssatutkimuksena: kehitimme vertaishaastattelun mallin, jossa vapaaehtoiset eläkeläiset toimivat haastattelijoina. Raportti kertoo Elämänotetoiminnan merkitykseen seurantajaksolla vaikuttaneista tekijöistä ja kuvaa
sitä, kuinka toiminta vahvistaa osallisuuden eri ulottuvuuksia.

