
Taitopakka voimaantumisen vahvistamiseen



Taitopakan käyttäjälle

Mielen hyvinvointia voidaan edistää asiakastyössä voimaantumista 
vahvistavalla ohjauksella. Taitopakka kiteyttää ohjauksessa tarvittavia 
taitoja. Se sisältää kysymyksiä ja vinkkejä myönteiseen suuntaamiseen, 
ratkaisukeskeisen lähestymistavan soveltamiseen sekä vahvuuksien 
tunnistamiseen. Vinkkejä voi hyödyntää kaikissa kohtaamisissa, 
yksilökeskusteluissa ja ryhmätoiminnassa.
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Rakenna yhteyttä 

Hyvä kohtaaminen luo yhteyden tunnetta, rakentaa 
luottamuksellista suhdetta ja vahvistaa iäkkään 
kokemusta nähdyksi ja kuulluksi tulemisesta. 

Ole läsnä, pysähdy.  
Katso silmiin ja kosketa, jos se tuntuu luontevalta. 
Kuuntele tarkasti, kysy lisää, ole kiinnostunut. 
Aina ei tarvita sanoja. Hiljainen läsnäolo voi 
lohduttaa tai tuoda läheisyyttä. 
Lyhytkin hetki voi riittää lämpimän ja palkitsevan  
yhteyden luomiseksi. 
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Kuuntelun taito

Aito kuunteleminen antaa tilaa iäkkään ihmisen ajatuksille 
ja kokemuksille. Keskeistä on kuulla hänen toiveitaan 
ja tavoitteitaan sekä ymmärtää millaisia merkityksiä hän 
asioille antaa.

Kuuntele, mitä ja miten ikäihminen asiasta kertoo.
Osoita kiinnostusta ja kannusta kertomaan lisää. 
Tunnista kertomuksesta se, mikä hänelle itselleen on tärkeää. 
Kerro mitä hänen tarinastaan kuulet. 
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Kannustavat sanat

Sanat osoittavat sen, mihin huomio kiinnittyy.  
Hyvin valitut sanat luovat toiveikkuutta ja vahvistavat 
iäkkään ihmisen pystyvyyden tunnetta. 

Huomaa, mikä sujuu hyvin. Kerro se ääneen.
Nosta esiin pienet edistymiset ja onnistumiset.
Anna myönteistä palautetta, rohkaise ja kannusta.
”Kiitos, kun olet…”  
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Kysymisen taito

Kysymyksillä osoitat kiinnostusta iäkästä ihmistä kohtaan ja 
annat arvon hänen omille ajatuksilleen ja mielipiteilleen. 
Ne auttavat pysähtymään tilanteeseen ja haastavat aidosti 
kuulemaan iäkkään ihmisen vastaukset.

Mikä sinua on auttanut erityisesti?
Mistä huomaat arkesi sujuvan hyvin?
Minkä haluaisit olevan toisin?
Kerro lisää. Kerrotko tarkemmin?
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Tee tilaa tarinoille

Muistelu ja tarinoiden kertominen tarjoaa iäkkäälle 
ihmiselle mahdollisuuden tulla kuulluksi. Elämän käänne-
kohtien tarkastelu voi tuoda näkyväksi onnistumisia, 
vahvuuksia ja elämänkulun kokonaisuuden.

Anna iäkkäälle aikaa muistella ja kertoa eletystä 
elämästä. 
Muistelkaa menneitä esimerkiksi hyödyntäen 
valokuvia. 
Kysele lisää: Missä olit tuolloin? Mitä silloin tapahtui? 
Keitä oli paikalla? 
Kuuntele tarkasti. 
Etsi kerrotusta käännekohtia ja onnistumisia: 
Mikä teki tilanteesta sinulle merkityksellisen? 
Mitä elämäntaitoja ja oppeja tämä sinulle antoi? 
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Tunnista mielen hyvinvoinnin lähteet

Mielen hyvinvoinnin lähteet ovat yksilöllisiä ja muuttuvia.
Merkityksellisen arjen tukeminen edellyttää, että ikäihmiselle 
iloa ja voimaa tuovat asiat tunnistetaan.   

Mitkä asiat iäkkäälle ovat tärkeitä ja merkityksellisiä? 
Mikä arjessa tuottaa hänelle tyytyväisyyden tunnetta?
Millaisia unelmia ja haaveita hänellä on?
Kenen kanssa hän viettää mielellään aikaa?  
Millaiset asiat vahvistavat hänen tarpeellisuuden tunnettaan?
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Huomaa myönteiset tunteet

Myönteiset tunteet avartavat ajattelua, lujittavat 
ihmissuhteita ja tukevat vaikeuksissa selviytymistä. 
Myönteisten tunteiden tunnistaminen ja sanoittaminen 
vahvistavat niiden hyvää tekeviä vaikutuksia. 

Havainnoi iäkkään ihmisen ilmeitä, eleitä ja kehon-
kieltä. Esimerkiksi ilo voi näkyä silmissä ja levollisuus 
koko kehon rentoutumisena. 
Kerro havaitsemasi ääneen: ”Minusta kuulostaa siltä, 
että olet tyytyväinen.” tai ”Sinäpä näytät tänään 
oikein iloiselta”. 
Kartoita iäkkäälle iloa tuovia asioita, keskustelkaa 
niistä yhdessä ja tuo niitä osaksi hänen arkeaan. 
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Luo hyvää ilmapiiriä

Hyväksyvä, kannustava ja rento ilmapiiri herättää myönteisiä 
tunteita ja vahvistaa yhteisöllisyyden kokemusta.

Tunteet tarttuvat – huomaa, millaista tunneilmapiiriä itse rakennat.
Kannusta, kehu ja kiitä. 
Huomaa pienet hyvät asiat ja anna niistä palautetta: helmet 
kaulalla, maittava ruoka tai kaunis auringonpaiste. 
Huumori ja leikillisyys keventävät tilanteita ja yhdessä nauraminen  
luo yhteenkuuluvuutta. 
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Suuntaa huomio myönteiseen

Hyvän huomaaminen herättää myönteisiä tunteita. 
Tarkastelemalla arjen sujuvuutta, pieniä onnistumisia 
ja tyytyväisyyttä tuovia asioita luodaan toiveikkuutta.  

Mitä mukavaa sinulle on tapahtunut tänään? 
Mikä tänään sujui hyvin? 
Mistä iloitset?
Ketä haluaisit kiittää ja miksi?
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Näkökulman avartaminen

Asioiden tarkasteleminen eri näkökulmista syventää ymmärrystä, 
auttaa löytämään uusia toimintatapoja ja voi tuoda vaikeaankin 
tilanteeseen levollisuutta ja rauhaa.  

Etsi eri näkökulmia kysymällä iäkkäältä: 
Mihin voit olla tyytyväinen?
Mikä mielestäsi on kaikesta huolimatta hyvin? 
Mitä auttaisi sinua parhaiten tässä tilanteessa?
Mitä tämä asia näyttäisi myöhemmin?
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Mahdollista mielekäs toiminta

Ikäihmistä itseään kiinnostava tekeminen vahvistaa 
tyytyväisyyden ja elämän merkityksellisyyden tunnetta. 
Hyvään arkeen kuuluu mahdollisuus käyttää kykyjä, 
taitoja ja vahvuuksia sekä oppia uutta.  

Kysy iäkkäältä, millaisesta tekemisestä hän pitää 
ja mitä hän haluaisi kokeilla. 
Suunnitelkaa yhdessä päivän sisältöä ja tulevia 
tapahtumia.
Auta iäkästä onnistumaan ja muokkaa toimintaa 
tarvittaessa hänelle sopivaksi. Näytä tarvittaessa 
esimerkkiä tai pilko tehtävä osiin.
Lyhyetkin hetket mielekkään toiminnan äärellä 
ovat arvokkaita. 



Vahvuusvarasto
Luottavaisuus OppimishaluHuumorintaju

Uteliaisuus ToiveikkuusLuovuusMyönteisyys

Avarakatseisuus JoustavuusAitous Rehellisyys

SosiaalisuusMyötätuntoisuus Kärsivällisyys

Kannustavuus Määrätietoisuus Sinnikkyys

OikeudenmukaisuusKilpailullisuus Vastuullisuus

JohdonmukaisuusAikaansaavuus Käytännöllisyys

YstävällisyysInnostus Kiitollisuus Rauhallisuus

HerkkyysEnergisyys Rohkeus Harkitsevuus

www.ikäopisto.fi

https://ikaopisto.fi
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Etsi vahvuuksia

Luonteenvahvuuksien tunnistaminen rakentaa 
myönteistä kuvaa itsestä. Arjen tilanteita ja toimintaa 
havainnoimalla voit löytää iäkkään vahvuuksia ja 
luoda mahdollisuuksia niiden käyttämiselle. 

Tutustu iäkkään kanssa Vahvuusvaraston sanoihin. 
Pyydä häntä valitsemaan itseensä sopivia vahvuuksia 
ja pohtikaa yhdessä miten vahvuudet näkyvät hänen 
arjessaan.
Kerro mitä hyvää olet itse hänessä huomannut.
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Vahvuudet elämänkulussa

Luonteenvahvuuksia voi löytää iäkkään kertomasta ja hänen elä-
mänpolkunsa varrelta. Myös innostavat ja voimaa antavat asiat 
tuovat vahvuuksia näkyviin. 

Kysy iäkkäältä:
Mitä vahvuutta itse pidät erityisen tärkeänä?
Mitkä vahvuudet ovat vieneet sinua eteenpäin?
Mistä olet aina ollut kiinnostunut?
Millaisia ominaisuuksia muut ovat sinussa huomanneet?
Mistä olet saanut hyvää palautetta? 
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Tue iäkkäälle tärkeitä ihmissuhteita

Hyvät ihmissuhteet ovat tärkeä voimavara. Yksikin 
iäkkäälle merkityksellinen ihminen voi tarjota hänelle 
turvaa, läheisyyttä ja arvostusta. 

Tunnista iäkkäälle tärkeät ihmiset. Kuuntele tarkasti 
kenestä hän puhuu tai kenen seurassa hän viihtyy. 
Ota hänen vieraansa vastaan lämpimästi ja kutsu 
heitä mukaan yhteisiin tapahtumiin. 
Kannusta soittamaan tai lähettämään viesti ystävälle.
Tarjoa konkreettista apua. Etsi puhelinnumero 
valmiiksi, järjestä kyyti kyläilylle tai vie kortti postiin. 
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Ylläpidä yhteisöllisyyttä

Kokemus yhteisöllisyydestä rakentuu vuorovaikutuksessa 
lähiyhteisön kanssa. Yhteinen tekeminen ja osallistuminen sekä 
yhdessä oleminen vahvistavat yhteenkuuluvuuden tunnetta. 

Luo sellaisia kohtaamisen paikkoja, joihin on helppo tulla.
Rohkaise osallistumaan yhteisiin tilaisuuksiin tai toimintoihin. 
Kutsu iäkästä esimerkiksi leipomaan, nikkaroimaan, pihatöihin  
tai keskusteluryhmiin. 
Jaa tekeminen ryhmässä siten, että jokaiselle löytyy oma 
tehtävä ja rooli. 
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Arvoille rakentuva arki

Arvot kertovat siitä, mitkä asiat ihmiselle ovat tärkeitä. 
Näiden asioiden tunnistaminen auttaa omannäköisen 
elämän rakentamisessa. 

Pohdi yhdessä ikäihmisen kanssa:
Millaiset asiat ovat hänelle tärkeitä? 
Miten arvot näkyvät arjen teoissa ja ajankäytössä? 
Mistä hänelle syntyy kokemus siitä, että hän on 
tärkeä jollekin?
Minkälaisia elämänoppeja ja taitoja hän haluaa 
välittää eteenpäin?
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Tue merkityksellisyyden kokemusta

Omien kykyjen ja taitojen käyttäminen toisten avuksi tai jonkin 
asian hyväksi tukee merkityksellisyyttä. 

Pohdi iäkkään kanssa yhdessä millä tavoin hän voi ja haluaa  
auttaa muita.
Tarjoa konkreettista tukea tämän toteutumiseksi. 
Hae esimerkiksi sukkalangat kaupasta, etsikää yhdessä ohje 
ja auta sukkien postittamisessa. 
Pyydä iäkkäältä neuvoa ja apua, kysy hänen mielipiteitään.
Anna palautetta siitä, mitä arvokasta iäkäs ihminen tuo yhteisöön. 
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Elämyksiä luonnosta ja kulttuurista

Luontokokemukset, taide, musiikki ja kirjallisuus 
herättävät myönteisiä tunteita,  auttavat näkemään 
kauneutta ympärillä ja saavat keskittymään tähän 
hetkeen. 

Luonto tarjoaa elämyksiä kaikille aisteille. 
Kuunnelkaa yhdessä sateen ropinaa ja tuulen 
tuiverrusta. Nauttikaa kukkien tuoksusta ja lintujen 
laulusta. Tunnustelkaa pakkasta poskillanne ja lumen 
narinaa kengän alla. 
Katselkaa yhdessä elokuvia, vierailkaa museossa ja 
ihailkaa seinillä olevia tauluja. 
Kutsu iäkkäitä mukaan runo- ja lukupiiriin tai 
kirjastokäynnille.  
Tutustu iäkkään mielimusiikkiin ja tarjoa tilaisuuksia 
siitä nauttimiselle. 
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Tavoitteista aikaansaamiseen

Aikaansaamisen tunne on aina tärkeä, elämäntilanteesta ja iästä 
riippumatta. Itse valittu ja tärkeälle tuntuva tavoite voimaannuttaa. 
Sen saavuttaminen tukee pystyvyyden tunnetta ja antaa 
parhaimmillaan myös mahdollisuuksia oppia uutta. 

Pohtikaa yhdessä:
Mitä iäkäs ihminen haluaa saavuttaa? Mitä hän toivoo tältä 
päivältä?
Mitä hän voi itse tehdä tämän toteutumiseksi? Millaista apua 
hän tähän tarvitsee?
Mikä hänen omasta mielestään kertoo onnistumisesta? 
Mistä voi huomata, että tavoite on saavutettu?
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Huomaa pienten onnistumisten arvo

Aikaansaamiseen tarvitaan tekoja. Edistymisten 
huomaaminen ja niiden juhlistaminen toisten kanssa 
vahvistaa kyvykkyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Huomioi iäkkään ihmisen pienetkin teot. 
Keskustele niistä hänen kanssaan ja anna hyvää 
palautetta. 
Kannusta häntä toimimaan, kiitä tekemisistä ja 
iloitkaa yhdessä saavutuksista. 
Muista, että kyse on iäkkään omista valinnoista 
ja arvosta niitä.
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Elinvoimaa arjen valinnoilla

Hyvät arjen teot ja viisaat valinnat vahvistavat kehon ja mielen 
hyvinvointia. Terveellinen ja monipuolinen ruoka, riittävä 
liikkuminen sekä unesta ja levosta huolehtiminen tukevat 
hyvinvointia ja antavat energiaa. 

Keskustelkaa iäkkään kanssa, miten hän pitää huolta omasta  
hyvinvoinnistaan.
Auta ja tarjoa tukea mielekkääseen liikkumiseen. 
Lähde tarvittaessa ulkoiluavuksi. 
Anna tietoa levon ja unen merkityksestä sekä rentoutumisen 
ja rauhoittumisen keinoista. Voit myös auttaa hyvän 
uniympäristön  rakentamisessa. 
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Tue toiveikkuutta

Toiveikkuus on myönteistä suhtautumista tulevaan ja 
luottamusta siihen, että vaikeuksista voi selviytyä.  
Se auttaa näkemään tulevaisuuden merkityksellisenä 
ja tavoittelemisen arvoisena. 

Keskustele iäkkään kanssa 
Mitkä asiat ovat hänen mielestään hyvin? Mistä hän 
voi olla kiitollinen?
Mistä hän saa lohtua ja rohkaisua vaikeissa hetkissä?  
Millaiset taidot, vahvuudet tai suhtautumisen tavat 
häntä ovat aiemmin kannatelleet?
Minkä hän toivoisi olevan toisin? Mitä hän voisi itse 
tehdä tämän edistämiseksi? 
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