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1 TAUSTAA 
 
 
 
YDIN-projekti on Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton hallinnoima ja RAY:n rahoittama 4-

vuotinen valtakunnallinen kehittämishanke. Sen tavoitteena on luoda Ikääntymisen 

resurssikeskus –malli, kehittää läheisauttamisen, vertaistuen ja vapaaehtoistoiminnan 

toimintamalleja sekä tehdä kotona asumista tukevaan teknologiaan liittyviä kokeiluja. 

Kohderyhmänä ovat normaalissa asuinkannassa asuvat ikäihmiset, jotka tarvitsevat kotona 

asumisen tueksi tuki- ja turvaverkoston. Yksi tärkeä resurssikeskuksen toimintamuoto on 

tavoitteellinen ryhmätoiminta.  

 

Ajatus ryhmätoimintapilottiin lähti siitä, että Ytimessä mukana olevissa järjestöissä oli melko 

vähän tavoitteellista ryhmätoimintaa. Syksyllä 2006 tehdyn kyselyn mukaan viidessä 

projektikohteessa ei ollut ollenkaan asiantuntijavetoista ryhmätoimintaa, neljässä kohteessa 

sitä oli vähän ja ainoastaan neljässä sitä oli kehitetty paljon. Kun Ydin-projektiin saatiin 

lisävuosi, avautui hieno mahdollisuus tavoitteellisen ja asiantuntijavetoisen 

ryhmätoimintamallin kehittämiseen.  

 

Tavoitteellinen ryhmätoiminta eroaa tavallisesta viriketoiminnasta siten, että se on 

ammattilaisen vetämää, suunniteltua ja kestoltaan rajattua toimintaa, jolla pyritään 

tavoitteellisesti asiakkaiden elämäntilanteen kohentamiseen. Tässä pilotissa kohderyhmänä 

olivat normaalissa asuinkannassa asuvat ikääntyvät ja ryhmänohjaajina toimivat 

projektityöntekijät tai resurssikeskuksen muu henkilökunta. 

 

 
 

2 PILOTIN TAVOITTEET  
 

 

Ryhmätoimintapilotin tavoitteena oli: 

1. Ryhmäpilottiin osallistuvien ikäihmisten hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn 

edistäminen 

2. Tavoitteellisen ryhmätoimintamallin luominen 

3. Resurssikeskuksen kehittäminen 
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Lisätavoitteena oli vahvistaa projektikohteiden ryhmänohjaustaitoja ja näyttöön perustuvan 

tiedon hyödyntämistä projektityössä.  Lisäksi tavoiteltiin projektin ja koko resurssikeskuksen 

tunnettavuuden lisäystä ja uusien asiakkaiden löytämistä.   

 

 

 

3 PILOTIN KULKU 
 
 
YDIN-projektin ryhmätoimintapilotti toteutettiin vuoden 2007 aikana, jonka jälkeen arviointi 

ja raportointi kevään 2008 aikana. (Liite 1) 

 

 

3.1 Pilotin suunnittelu ja koordinointi 
 
 

Pilotin suunnittelu käynnistyi kevättalvella 2007, jolloin kaikilla YDIN-kohteilla oli 

mahdollisuus ilmoittautua mukaan ryhmäpilottiin. Innostuneita kohteita ilmoittautui 

kahdeksan, joista seitsemässä järjestössä käynnistyi kahdeksan ryhmää. Liiton 

suunnittelijoiden osuus pilotissa oli koordinoiva ja jäsenjärjestöjä tukeva. Liitto osallistui 

myös kolmen ryhmän taloudelliseen tukemiseen. Tuen perusteena oli tarjota kaikille tasa-

arvoinen mahdollisuus osallistua pilottiin, koska kaikissa kohteissa ei ole erillistä 

projektirahaa. Toukokuussa 2007 järjestettiin yhteinen pilotin suunnittelupäivä Helsingissä,  

johon osallistui 15 ryhmistä vastaavaa henkilöä sekä liiton suunnittelijat. Päivän aikana 

käytiin läpi pilotin tavoitteita, arviointimittareita sekä ikääntyvien toimintakykyä tukevaa 

teoriapohjaa sekä pohdittiin yhteisiä teemoja ryhmiin. Pilotista vastasi liiton suunnittelija Satu 

Marjakangas ja arviointitiedot kirjasi Minna Mäkelä. 
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Kuva 1. Ryhmäpilotin suunnittelupäivä Sirpalesaaressa Helsingissä 31.5.2007 

 
 

3.2 Pilotin toteutus 
  

Pilottiin osallistui YDIN-projektin 8 järjestöä: Haukiputaan Kotiapuyhdistys ry, Kantti ry, 

Kivipuiston Palvelukotisäätiö, Käpyrinne ry., Kössi-säätiö, Tampereen 

Vanhuspalveluyhdistyksen Taatalan ja Keinupuiston palvelutalot., Vanhusten 

Palvelutaloyhdistyksen Omenatarhan Palvelutalo sekä Yrjö ja Hanna-säätiön Kirkkopihan 

palvelutalo. Kukin kohde laati oman yksilöidyn suunnitelman ryhmäänsä kesän 2007 aikana. 

Ryhmät saivat valita haluamansa kohderyhmän. Pääosin ryhmän kohderyhmänä oli yli 65-

vuotiaat ikääntyvät, jotka voisivat hyötyä ennaltaehkäisevästä ryhmätoiminnasta. 

Kohderyhminä olivat myös omaishoitajat, maahanmuuttajat, yksinäiset sekä 

mielenterveysongelmaiset ikääntyvät. Ryhmän markkinointia ja tiedotusta tehtiin 

alkusyksystä, jonka jälkeen ryhmään hakeutuneille tehtiin alkuhaastattelut. Varsinainen 

ryhmän toiminta-aika oli 12 viikkoa loka-joulukuussa 2007. Kivipuiston Palvelukotisäätiön 

ryhmä ei käynnistynyt vähäisen osanottajajoukon vuoksi. Osalla järjestöistä ryhmän 

käynnistys vei enemmän aikaa ja sen aloittaminen viivästyi. Tammikuussa 2008 järjestettiin 

yhteinen arviointipäivätilaisuus Helsingissä, jossa koottiin pilotin aikana syntynyttä 

kokemusta yhteen.  
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Kuva 2. Ryhmäpilotin arviointipäivä Paasitornissa 21.1.2008 

 
 

3.3 Pilotin arviointi 
 

Kaikille ryhmäläisille tehtiin alkuhaastattelut muokatun elämänlaatukyselyn (WHO:n 

WHOQOL-BREF) avulla. (Liite 2) Alkuhaastattelun avulla pyrittiin tutustumaan kunkin 

ikääntyvän yksilölliseen elämäntilanteeseen, joka helpottaisi ryhmän suunnittelua. 

Alkuperäinen tarkoitus myös oli, että elämänlaatumittari olisi tehty uudelleen ryhmän 

loputtua, jolloin voitaisiin nähdä onko ryhmällä ollut vaikutuksia ikäihmisen elämänlaatuun. 

Ryhmän lyhyen keston vuoksi haastattelua ei kuitenkaan tehty uudestaan. Jos pilotti olisi 

kestänyt puoli vuotta tai enemmän, haastattelu olisi ollut järkevä toteuttaa. Yhdessä 

pilottikohteessa tehtiin kuitenkin ryhmähaastattelu ja yhdessä kirjallinen kysely ryhmän 

loppuessa.  

 

Ryhmänohjaajat pitivät ryhmästä päiväkirjaa. Päiväkirjana toimi ryhmän suunnittelu- ja 

arviointilomake (Liite 3), johon kirjattiin kunkin ryhmäkerran osallistujat, suunnitelma sekä 

arviointi. Lomakkeen avulla pyrittiin tekemään jokaisesta ryhmäkerrasta suunniteltu ja 

tavoitteellinen. Ryhmänohjaaja pystyi analysoimaan ryhmässä tapahtuvia muutoksia ja 

kirjaamaan huomioita.  
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Ryhmäläiset täyttivät kolmen kuukauden ajan ns. fiilismittaria. (Liite 4). Fiilismittarin 

ajatuksena oli, että ryhmäläiset ruksaavat hymynaamoista eniten omaa päivää kuvaavia 

hahmoja ja kirjoittavat halutessaan päivän kulumisesta. Arvioitavina kohteina olivat iäkkään 

kokema terveydentila, ihmissuhteet sekä elämänilo. Fiilismittarin avulla pyrittiin saamaan 

ikääntyvän oma ääni kuuluviin. Ryhmänohjaajat selittivät mittarin käytön ikääntyville ja 

ikäihmiset täyttivät sitä kotonaan päivittäin.  

 

Koko pilotin onnistumista arvioidessa otettiin huomioon ryhmien erilaiset lähtökohdat. Osalla 

ryhmistä oli käytössä erilliset projektiresurssit. Myös ryhmänohjaajien koulutukset 

vaihtelivat. Ryhmänohjaajina toimi mm. toimintaterapeutteja, sosionomeja,  lähihoitajia, 

sairaanhoitajia ja vapaaehtoisia. Kuudessa ryhmässä ohjaajia oli kaksi tai kolme. Kahdessa 

ryhmässä ohjaajat toimivat yksin.  

  

 
 
 

4 ARVIOINTI JA TULOKSET  
 
 

4.1 Suunnitelmat 
 

Pilotin perusajatus oli, että ”hyvin suunniteltu on jo puoliksi tehty”. Hyvin suunniteltuja 

ryhmiä on helppo vetää. Ryhmänohjaajan sairastuttua, sijaisen on helppo tarttua suunniteltuun 

ohjelmaan. Suunnitelmarunkoa on helppo myös hyödyntää seuraavissa ryhmissä. Kaikkea 

suunnittelua ei tarvitse aloittaa joka kerta alusta ja ryhmien kustannukset näin ollen 

pienenevät.  

 

Ryhmätoimintasuunnitelmat tehtiin yhdeksässä toimipaikassa kesä-elokuussa 2007. Yksi 

ryhmä ei kuitenkaan aloittanut toimintaansa osallistujien puutteen vuoksi.  Osa suunnitelmista 

oli perusteellisia ja hyvin suunniteltuja, jossa kaikille ryhmäkerroille oli tavoitteet, teemat ja 

menetelmät. Niissä oli mukana myös ryhmän markkinointisuunnitelma, kustannuslaskenta ja 

tarvikelistat. Osassa suunnitelmista oli vain teemat ja suunnitellut ryhmäajankohdat. Kaiken 

kaikkiaan ryhmätoimintasuunnitelmien sisällöt olivat varsin samankaltaisia, koska teemoja on 

suunniteltu yhteisessä suunnittelupäivässä keväällä 2007. Toiminnan toteutustavoissa oli 
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pieniä eroja. Useimmissa suunnitelmissa korostettiin ryhmäläisten omia kokemuksia ja 

ryhmätyöskentelyn toiminnallisuutta sekä asiakkaiden omista tarpeista ja toiveista lähteviä 

ideoita. Lähes kaikki projektikohteista hyödynsivät suunnittelussa internetiä ja erilaisia 

ryhmän ohjaajille tarkoitettuja sivustoja ja kirjallisuutta. Vähän hyödynnettiin talon omaa 

osaamista. Monissa taloissa on töissä fysioterapeutteja, toimintaterapeutteja, sosionomeja, 

sairaanhoitajia ja muita osaajia joiden asiantuntemusta olisi voinut käyttää enemmänkin 

suunnitteluun.  

 

Arviointipäivässä tuli palautetta suunnitteluun käytettävän ajan vähyydestä. Kuitenkin ne, 

ketkä olivat suunnitelleet ryhmäkerrat alun perin huolellisesti, käyttivät ennen jokaista 

ryhmäkertaa vähemmän aikaa kuin he, ketkä suunnittelivat ryhmän vasta siinä vaiheessa. 

Ajatuksia tuotiin esille myös siitä, kärsiikö asiakaslähtöisyys, jos ryhmät suunnitellaan 

etukäteen asiakkaita kuulematta. Kuinka paljon asiakkaat olisi syytä ottaa huomioon 

suunnitteluvaiheessa? Pilotin arviointikeskustelussa tuli esille ryhmänohjaajan taito poiketa 

tarvittaessa suunnitelmasta. Jos aihe ei ”sytytä” ryhmäläisiä, ohjelmaan voidaan tehdä 

muutoksia. Sovittu teema on hyvä pitää, mutta menetelmiä voidaan soveltaa ja muuttaa. 

 

Esimerkki 1. TVPY:n Keinupuiston suunnitelma yhdelle ryhmäkerralle 

2. TERVEYDEN EDISTÄMINEN 
 
”JUONI” 
 
Liikunnan merkitys on tärkeä, ikäihmisen suorituskyky paranee liikunnan myötä ja 
liikunta lisää elämänlaatua. Ikäihmisten sairauksia voidaan ehkäistä, toimintakykyä 
edistää ja kuntouttaa ja siten tukea ikäihmisten itsenäistä elämää. Puhumme 
arkiliikunnan tärkeydestä ja teemme kävelyretken lähistöllä. 
 
TAPAAMISKERRAN SISÄLTÖ 

1. Liikunnan merkitys ja itselle sopiva liikunta 
2. Puhumme ruokavaliosuosituksista ja ruokavalion erityispiirteistä, kuten riittävään 

nesteen, kuidun, proteiinin, kalsiumin ja D-vitamiinin saantiin sekä lääkkeiden 
vaikutuksiin ravitsemustilaan. 

 
TAVOITTEET 

- Ryhmäläiset ymmärtävät liikunnan tärkeyden osana elämäntapaa ja uskaltautuvat 
liikkumaan 

- Ryhmäläiset osaavat soveltaa saamaansa ravitsemustietämyksen käytäntöön 
- Ryhmäläisissä syntyy positiivinen asenne terveellistä ruokaa kohtaan 

 
MENETELMIÄ 
 

- Lyhyt alustus ikäihmisen liikunnan periaatteista 
- Pieni kävelyretki lähistöllä 
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Näyttöön pohjautuvan tiedon hyödyntäminen ryhmien suunnittelussa oli vaihtelevaa. Osa 

kertoi käyttäneensä omassa koulutuksessaan ja kokemuksissaan opittua tietoa. Osa oli 

perehtynyt alan kirjallisuuteen ryhmää suunnitellessa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esimerkki 2. Näyttöön perustuvan tiedon hyödyntäminen Kantin pilottiryhmässä 
 
 
 

4.2 Kohderyhmän valinta 
 

Jokainen ryhmä valitsi omaan taloonsa ja projektiinsa sopivan kohderyhmän. Kohderyhmän 

valinta vaikutti ryhmän teemoihin, menetelmiin ja toteutukseen. Pilotissa oli mukana 

omaishoitajille, maahanmuuttajille, yksinäisille, mielenterveysongelmaisille sekä yleisesti 

ikääntyville tarkoitettuja ryhmiä. Kaikki ryhmäläiset olivat normaalissa asuinkannassa asuvia 

ikääntyviä, jotka eivät siis asuneet palvelutaloissa.  

 

 

 

 

 

 

Esimerkki 3. Kohderyhmän valinta Käpyrinteessä 
 
 

Kohderyhmä ja ryhmän toiminta Käpyrinteellä 
 
Kohderyhmänä ovat eläkkeelle jääneet tai jäämässä olevat naiset. Osalla ryhmäläisistä 
on mahdollisesti mielenterveyden ongelmia. Yritämme ryhmätoiminnalla vahvistaa 
voimavaroja ja osallisuutta, tukea mielen tervettä osaa ja vahvistaa oman arvon 
tunnetta sekä merkityksellisyyttä. Ryhmä tulee kokoontumaan keskiviikkoisin klo 
17.00 -19.00 toimintakeskus Iidantuvan tiloissa. 

 

Näyttöön perustuvan tiedon hyödyntäminen 
 
Koko tavoitteellisen ryhmän idea perustuu suunniteltuun ja dokumentoituun kokemukseen, 
ja siitä on paljon kirjallista materiaalia. Luin artikkeleita erilaisista vanhusten ryhmistä ja 
koulutuksen kautta olen saanut oppia toiminnan analysoimiseen niin, että saavutettujen 
tavoitteiden onnistumista voi arvioida ja löytää toiminnan ongelmakohdat. 
 
Olisin mielelläni käyttänyt ryhmässä useammanlaisia toiminnallisia menetelmiä, mutta 
ryhmä ei ollut siihen vielä’ valmis tai halukas. Koulutuksen kautta tiedän, että luovien 
menetelmien kautta voidaan todella vaikuttaa ihmisen aktiivisuuteen ja mielialaan. Nämä 
ikäihmiset mieltävät helposti osallistavan tekemisen sellaisena, että siinä arvioidaan 
suoritteita, tekemisen terapeuttisuus itsessään on heille hiukan vieras ajatus. Toisaalta 
keskustelun merkitystä keinona ei pidä väheksyä. (Katriina Viirret, Kantti ry.) 
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Lähes kaikissa ryhmissä oli vaikeus tavoittaa haluttu kohderyhmä. Talot, joissa oli valmiiksi 

kontakteja esimerkiksi omaishoitajiin, joiden puolisot käyttävät palvelutalon 

lyhytaikaishoitoa, oli helpompi tavoittaa. Ryhmänohjaajat kokivat että ryhmässä käyneet 

ikäihmiset hyötyivät ryhmästä. Lähes kaikki olivat kuitenkin sitä mieltä, että ryhmäkoko olisi 

voinut olla isompi.  

  

 

4.3 Ryhmän markkinointi 
 
 
Ryhmää markkinoitiin eri tavalla. Lehti-ilmoitukset, yhteistyö kunnan viranomaistahojen 

kanssa, ilmoitustauluille viedyt esitteet, suorat kontaktit mm. talossa asuvien tai ruokailevien 

omaisiin tuottivat tulosta. Osassa ryhmistä, lähetettiin kirjeitä myös suoraan väestörekisteristä 

saatuihin osoitteisiin. Ryhmänohjaajien kanssa käytiin paljon keskustelua siitä, miten 

ikäihmisiä löydetään parhaiten. Osa koki, että seuraavaan vastaavanlaiseen ryhmään voisi olla 

helpompi saada ryhmäläisiä, kun ”puskaradio” on toiminut. Epäselväksi jäi, oliko ryhmän 

”raskailla” teemoilla vaikutusta ryhmien suosioon. Onko ihmisten helpompi tulla ns. 

virikeryhmiin, jossa heiltä ei vaadita sitoutumista viikoittain? Pohdittavaksi kuitenkin jää, 

miten syrjäytyneet ja koteihin jääneet ikääntyvät saataisiin ryhmiin?  Nyt kuitenkin suurin osa 

ryhmiin osallistuneista ikääntyvistä voi hyvin. 
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Esimerkki 4. Haukiputaan Kotiapuyhdistyksen kirje ikääntyville 
 

 

 

4.4 Ryhmien tavoitteellisuus ja teemat 

 

Kaikki ryhmät kokivat järjestetyn toiminnan tavoitteellisena. Teemoista oltiin kuitenkin kahta 

eri mieltä. Toiset kokivat teemat ohjausta helpottavina tekijöinä ja toisille ne olivat liian 

raskaita ja sitoivat ryhmäkerrat tiettyihin aihealueisiin.  

KOTONA ASUVIEN IKÄÄNTYNEIDEN KUNTOUTTAVA RYHMÄTOIMINTA 

 
Kahdeksassa Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton jäsenjärjestössä kokeillaan 
kolmen kuukauden ajan erilaisia ikääntymiseen liittyviä aihepiirejä ja 
toiminnallisia menetelmiä. Haukiputaan Kotiapuyhdistys Ry on mukana 
valtakunnallisessa ryhmätoiminnan Ydin-voimaa ryhmä hankkeessa, Haukiputaan 
vastaava ryhmä toimii nimellä Voi Hyvin ryhmä.  
 
Voi Hyvin ryhmä on ikääntyville suunnattu tavoitteellinen ryhmä, jolla pyritään 
edistämään ikääntyvien terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä. Voi Hyvin ryhmä 
kokoontuu viikoittain parin tunnin ajan. Ryhmässä jutellaan omasta elämästä ja 
käydään läpi omaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä asioita. Ryhmän ohjaajina 
toimivat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset. 
 
Ryhmään valitaan noin 10 ryhmäläistä, jokaiselle tehdään alkuhaastattelu, jossa 
kysellään elämän laatuun ja ikääntymiseen liittyvistä asioista. Ikääntyvien 
toivotaan osallistuvan ryhmään säännöllisesti. Ryhmän tavoitteena on tuoda 
ryhmäläisten elämään iloa, toimintaa, virkeyttä, tietoa ja uusia ystäviä. Voi Hyvin 
ryhmä voi antaa energiasysäyksen, minkä avulla jaksaa syksyn pimenevät ja 
kylmenevät illat. 
 
Yhteyden otot ryhmän vetäjille vko 28 mennessä: 
 
Haukiputaan Kotiapuyhdistys Ry 
Kirkkotie 4 A 8 
90830 Haukipudas 
08-5475619 & 0400-184853 
  
Ryhmänvetäjät: 
 
Eija Segerlöv lähihoitaja    Johanna Ollila Sosionomi AMK 

 
Hyvät ystävät ovat kuin lyhtyjä tiellä  

– ne eivät suinkaan lyhennä matkaa,  

mutta tekevät sen valoisammaksi kulkea. 
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”Mielestämme ryhmä jo itsessään tuki ikäihmisen hyvinvointia ja terveyttä. Teemoista 

saimme lisää innostusta ja mielenkiintoa ryhmäkertoihin. Erityisesti toiminnalliset tuokiot 

olivat mieleisiä ja edistivät hyvinvointia.”  

 

”Teemat koettiin liian raskaiksi, vaikka kuinka yritimme niitä kevennellä. Skeptisyys teemoja 

kohtaan.” 

 

”Ryhmän ohjaajana uskon ryhmän ja teemojen tukeneen osallistujien hyvinvointia.” 

 

”Teemat antavat rakennetta ja rajoja keskustelulle ja yhdessäololle. Jonkin verran arkuutta 

ilmaista omia toiveita varsinkin alussa ilmeni. Teemat ja aiheet sinänsä olivat melko laajasti 

käytössä, enemmän arkuutta metodeissa. Sosiodraama menetelmänä ja elämäntarinan 

kuvallinen kertominen koettiin vielä liian vaikeana, eikä kaikilla ehkä ole tarvetta kertoa tässä 

tilanteessa arkoja muistojaan.” 

 

Monissa pilottiryhmissä toteutettiin myös järjestöille perinteistä virkistys- ja retkitoimintaa. 

Myös niiden koettiin lisäävän ikääntyvien hyvinvointia. ”Kyllä teemat tukivat ryhmäläisten 

hyvinvointia ja terveyttä mm. mielen ja kehon virkistäytymiset (jalka-ja käsihoidot, 

rentoutustuokiot, erilaiset retket jne.)” 

 

Ryhmän ja eri kokoontumisten tavoitteita oli pohdittu ryhmän alkaessa ja myös sen 

loppuessa. ”Tavoitteista ja niiden saavuttamisesta keskusteltiin aina ohjaajien kanssa yhdessä 

joka kerta ryhmätapaamisen jälkeen.” Osa koki, että ryhmä oli poikennut huomattavasti 

virkistysryhmistä. ”Ryhmä poikkesi talossa järjestettävistä kerhoista/ ryhmistä. Valtaosa 

kerhoista on vapaaehtoisten ohjaamia ja Ydin-Voimaa oli työntekijän ohjaama ryhmä. Y-V 

poikkesi myös tavoitteellisuudeltaan ja suunnitelmallisuudeltaan, määräaikaisuudellaan ja 

etukäteishaastatteluiltaan muista kerhoista ja ryhmistä, joita talossa on aiemmin järjestetty.” 
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”En ole koskaan ohjannut puhtaasti virikkeellisiä ryhmiä. Tässä ryhmässä kuitenkin teemat 

olivat  ehkä tiukimmin sidottuna hyvinvointiin ja terveyteen. Uskon tämän tapaisten ryhmien 

lisääntyvän tulevaisuudessa.” 

 
Kuva 4. Ytimen projektivastaavat Johanna Kormano ja Kaisa Kontio suunnittelemassa ryhmiä 

 
 

4.5 Ryhmänohjaus 
 
 
Ryhmiä ohjasivat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset. Ohjaajia ryhmissä oli 1-3. Yhdessä 

ryhmässä apuohjaajana toimi vapaaehtoinen. Kaikissa ryhmissä oli koettu onnistumisen 

elämyksiä, mutta myös opittavaa. Tavoitteellisen ryhmän ohjaaminen on haastavaa ja haastaa 

myös ryhmän ohjaajan. Monessa ryhmässä oli ollut puheliaita osallistujia, jotka olivat 

pyrkineet viemään tilan myös muilta. Näihin tilanteisiin puuttuminen ja suunnitellun aiheen 

läpivieminen olivat olleet välillä vaikeita. Toisaalta ryhmän ohjaus koettiin myös 

palkitsevana. Ryhmäläisten positiivinen palaute ja elämänilon lisääntyminen vaikuttivat 

ohjaajan motivaatioon myönteisesti. Osa ryhmänohjaajista koki oppineensa uusia asioita 

pilotin kuluessa. 
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Esimerkki 4. Omenatarhan itsearviointia ryhmänohjauksesta 
 

 

4.6 Ryhmänohjaajien päiväkirjat 

 

Ryhmänohjaajat täyttivät kaikista ryhmäkerroista suunnittelu- ja arviointilomaketta. 

Toiminnan kirjaaminen vaihteli ryhmittäin. Osa oli raportoinut ryhmätapaamisen toiminnasta 

ja arvioinnista varsin selkeästi, toiset taas ovat kuvanneet tapahtumia varsin yleisellä tasolla, 

eikä arviointiinkaan ole välttämättä paneuduttu. ”Pääasiallisesti voidaan havaita, että ne, 

jotka ovat jo suunnitteluvaiheessa kirjanneet selkeästi ylös tavoitteita, erilaisia menetelmiä 

jne, ovat myös suoriutuneet ryhmänohjauksesta paremmin. Ne, jotka eivät olleet tehneet 

tarkkaa etukäteissuunnitelmaa, ovat edenneet fiilispohjalta ja ainakin ulkopuoliselle 

havainnoitsijalle tulee mielikuva toiminnasta, joka etenee sattumanvaraisesti, ilman suuntaa 

ja tavoitteita.” (M. Mäkelä, joka perehtyi pilottiin pelkästään ryhmänohjaajien raportoinnin 

kautta)  

 

Osassa arviointilomakkeissa oli pohdintaa yksittäisistä asiakkaista ja heidän voinnistaan. 

Näistä ryhmistä syntyi mielikuva asiakkaiden huomioimisesta yksilöinä ja heidän 

henkilökohtaisiin tarpeisiin vastaamisesta. Pienet ryhmäkoot mahdollistivat tämän. Kahdessa 

ryhmässä kirjattiin myös ohjaajan oman toiminnan reflektointia, kuten omaa toimimista 

erilaisissa tilanteissa. Ohjaajan oppiminen ja oman persoonan käyttö työvälineenä on ollut  

näissä ryhmissä vahvaa.  

 

”Päiväkirja oli hyvä tukiväline sekä ryhmän suunnittelussa että arvioinnissa. Ryhmän jälkeen 

kirjaaminen auttoi jäsentämään ja arvioimaan ryhmän tapahtumia, tavoitteiden 

saavuttamista sekä kokonaisuuden hahmottamista koko ryhmäprosessin päätyttyä. 

Päiväkirjaan saattoi myöhemmin palata ja tarkistaa esim. ryhmädynamiikan kehittymistä. 

(Kaisa Kontio, VPTY) 

 

”Ydin-Voimaa ryhmä oli ammatillisesti sopivan haasteellinen. Jokaisen 
ryhmäkerran jälkeen ryhmän ohjaaja ja vapaaehtoinen kävivät keskustelua 
ryhmästä ja ohjaaja kirjoitti lisäksi reflektoivaa päiväkirjaa ryhmäntoiminnasta. 
Ryhmän ohjaajana koen saaneeni lisää varmuutta tavoitteellisen ryhmän 
ohjaajana.” (Kaisa Kontio, VPTY)  
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Aihe / teema: Taideterapia 

toiminta ja sen tavoitteet toiminnan arviointi 

-Saada rentoutusta arjen hetkestä. 

-Musiikin ja luovuuden avulla purkaa omia 

ajatuksia ja tunteita 

-Yllättyivät, kuinka rentouttavaa ja hyvän 

olon tuottavaa on maalaaminen ja samaan 

aikaan musiikin kuuntelu. 

-Avioparit tekivät eri huoneissa maalauksia ja 

kuuntelivat samalla musiikkia. Yllätys oli 

kaikille suuri. avioparien maalaukset olivat 

samanlaisia ja samoja värejä oli käytetty. 

Lopuksi saa kertoa tuntemuksistaan, mitä on 

saanut taulupohjaan tehtyä. 

-Kaikki lähtivät kotiin kuulemma iloisena ja 

yllättyneenä 

 Kahvitus Taatalassa! 

Esimerkki 5. Taatalan kirjausta ja arviointia ryhmäkerrasta 

 
 

4.5 Elämänlaatukyselyn tulokset 
 
 
Elämänlaatumittareita oli syyskuun loppuun mennessä palautettu ainoastaan neljästä paikasta, 

yhteensä 19 kpl. Lokakuussa palautui vielä 14 henkilön lomakkeet ja marraskuun lopussa 13 

lomaketta. Yhteensä siis 46 elämänlaatumittaria. Vastanneista naisia oli 39 ja miehiä 7.  

Kahdessa ryhmässä elämänlaatukyselyt täytettiin kotona itse täyttäen. Muissa kuudessa 

ryhmässä ikääntyvät haastateltiin ennen ryhmän alkamista. Ryhmänohjaajat kokivat 

haastattelut pääosin hyväksi tavaksi tutustua ryhmäläisiin. Myös uuden ryhmäläisen kynnys 

tulla ensimmäiseen ryhmäkertaan pieneni, kun sai tavata ohjaajan etukäteen. ”Haastattelu 

antoi hyvän etukäteiskuvan ryhmäläisistä.”  Toisaalta koettiin, että haastattelut veivät paljon 

aikaa ja olivat työläitä. Osa huonokuntoisista ryhmäläisistä ei olisi kuitenkaan kyennyt 

täyttämään lomaketta yksinään. ”Elämänlaatumittari ei oikein tuntunut toimivalta. Ehkä 

ryhmänohjaajan olisi ollut hyvä vielä enemmän ohjeistaa ja painottaa mittarin täyttämistä. 

Etsittäessä tukea välittömälle toiminnan vaikuttavuudelle mittari puoltaa paikkaansa, mutta 

vakiintuneessa / hyväksi todetussa toiminnassa en koe sitä mielekkääksi.”  
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Elämänlaatumittarin täytti 39 naista ja 7 miestä. Vanhin vastaaja oli syntynyt vuonna 1915 ja 

nuorin vuonna 1948.  

 

Valtaosa vastaajista oli yksinasuvia.  

 

 

Lähes 67% vastaajista oli erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä suoriutumiseensa arjen askareista. 

 

 

Viidesosa vastaajista mainitsi, että kivut estävät paljon tai erittäin paljon tekemästä haluttuja 

asioita. Yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että kivut rajoittavat vähän tai jossain määrin 

toimintaan osallistumista. 
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Ilman lääkkeitä tuli toimeen ainoastaan 3 vastaajaa.  

 

 

Unen laatuun tyytymättömiä tai erittäin tyytymättömiä oli lähes kolmasosa eli noin 28 % 

vastanneista. Tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä oli noin 44 %.  

 

 

 

Erittäin paljon ja paljon elämästä nauttivia oli lähes 59%.  

 

 



 18

 

Lähes puolet vastaajista koki elämänsä erittäin merkittäväksi tai merkittäväksi. Lähes saman 

verran oli niitä vastaajia, jotka kokivat elämänsä melko merkittäväksi. Vain kaksi vastaajaa 

oli sitä mieltä, että heidän elämällään on vain vähän merkitystä. 

 

 

Lähes puolet vastaajista (49%) oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä itseensä. Neutraalisti 

itseensä suhtautuvia oli noin 38% ja itseensä tyytymättömiä noin 13 %. 

 

 

Lähes neljäsosalla (24%) vastaajista oli melko usein tai erittäin usein negatiivisia tunteita. 

Toisaalta 76% vastaajista ilmoitti, että näitä tunteita on harvoin tai ei koskaan.  
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Elämänlaatunsa erittäin hyväksi tai hyväksi tuntevia oli vastanneiden joukosta noin 78%.  

 

 

 

Reilusti yli puolet (62%) vastaajista oli tyytyväisiä sosiaali- ja terveyspalveluiden 

saatavuuteen. Neljä vastaajaa oli erittäin tyytymättömiä ja tyytymättömiä palveluiden 

saatavuuteen. 

 

 

Yli 30% vastaajista koki, että palveluista, tukimuodoista ym. ei ole riittävästi tietoa saatavilla 

tai sitä saa vain vähän.   
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Yhteenveto ja pohdinta elämänlaatukyselyn tuloksista 

 

Valtaosa kyselyyn osallistuneista ikääntyvistä koki elämänsä hyväksi. Kuitenkin osalla 

ryhmäläisistä oli selkeitä ongelmia elämässään, joihin tulisi puuttua.  

Elämänlaatukyselystä nousi esiin ikääntyvien kokemat kivut, joita valtaosa ryhmissä 

käyneistä koki. Kivut haittasivat osallistumista ikääntyvien haluamiin asioihin ja näin ollen 

huonontavat koettua elämänlaatua. Myös ikääntyvien tyytymättömyys unen laatuun, nousi 

kyselyssä esiin. Kivut ja unettomuus ovat varmastikin sellaisia aiheita, joita olisi hyvä 

käsitellä ryhmissä. Myös elämän merkityksellisenä kokeminen ja tyytyväisyys omaan itseensä 

heijastuu koko toimintakykyyn. Kyselyyn vastanneista 6 ikääntyvää kertoi olevansa 

tyytymättömiä itseensä. Negatiivisia tunteita kuten synkkää mielialaa, epätoivoa, vihaa ja 

masennusta oli usein tai melko usein 11 ryhmäläisellä. 

 
Yksittäisiä huomioita ryhmien elämänlaatukyselyiden vertailussa: 

 

- Ikääntyvien kokema elämänlaatu ei ole sidoksissa ikään. Käpyrinteen nuoret 

ryhmäläiset sekä Taatalan omaishoitajat kokivat elämänlaatunsa keskimäärin 

heikompana kuin vanhemmat ikätoverit muissa ryhmissä. Onko omaishoitajuudella ja 

mielenterveysongelmilla yhteys heikompaan elämänlaatuun? 

- Kaikki Haukiputaan ryhmäläiset kokivat tyytyväisyyttä seksuaalielämäänsä (keski-ikä 

80-v ja ainoastaan 1 asui puolisonsa kanssa) 

- Kivut estävät yllättävän useaa ikäihmistä osallistumasta haluamiinsa asioihin 

- Lähes kaikki ryhmiin osallistuneet ikäihmiset olivat tyytyväisiä asumiseensa ja 

asuinpaikkaansa jokaisessa ryhmässä 

- Hyvin harva ikääntyvä koki fyysistä tai henkistä turvattomuutta. 

- Ryhmiin osallistuneilla ikääntyvillä ei pääosin ollut taloudellisia huolia 

 
 

4.7 Fiilismittareiden tulokset 

 

Fiilismittareita saatiin takaisin yhteensä 24 kpl. Pääasiassa mittarit oli täytetty kokonaan, 

mutta joukosta löytyi myös täysin tyhjiä tai vain osittain täytettyjä lomakkeita.  Fiilismittari 
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saattoi monen mielestä olla liian työläs täyttää. Tässä erään ryhmänohjaajan palaute 

ryhmäläisiltä. ”Ryhmän jäsenet eivät kokeneet fiilismittaria mielekkäänä sen 

päiväkohtaisuuden takia. Vanhusten mielestä oli tylsää vastata joka päivä samoihin 

kysymyksiin, kun olotila ei kuulemma muutu niin nopeasti. Lisäksi merkinnät, naamataulut, 

joilla omaa kokemusta ilmaistiin, olivat hiukan epäselvät visuaalisesti. Osalle ryhmäläisistä 

motiivi fiilismittarin käyttöön ei kirkastunut, vaikka sitä useamman kerran koetin selvittää. 

Jotkut luulivat, että vain ryhmäkertojen jälkeen tulee merkitä fiilikset, ei muina päivinä… 

Fiilismittaria oli täytetty huonosti ja he avoimesti kritisoivat sitä, toisin kuin alkuhaastattelua, 

johon suhtautuivat ihan mukavasti.” Toisaalta jotkut olivat jaksaneet täyttää jokaisen kohdan 

ja jopa kirjoittaa kommentteja tyhjille riveille. Fiilismittari saattoi olla joillekin päiväkirja, 

johon sai purkaa niin hyviä kuin huonojakin tunteita. ”Särkyä vähän siellä ja täällä. Iloinen 

siitä, että jaksaa. Päiväkaffeet Kantissa Ystävien kera.” ”En köyhä enkä kipee. Kuin heräisin 

elämään. Ihmeen mutkattomat ”ohjaajat” ihania!” 

 

Alun perin fiilismittarin tarkoituksena oli saada asiakkaiden omaa ääntä kuuluviin. 

Päivittäisten kirjausten avulla tavoiteltiin ryhmäkerran vaikutusten näkymistä mittarissa. Siinä 

ei kuitenkaan onnistuttu. Fiilismittarit kertoivat yksittäisten ikäihmisten päivistä, joissa 

terveydentilan, ihmissuhteiden ja elämänilon kokemukset vaihtelivat ryhmäkerroista 

riippumatta. Osa fiilismittarin täyttäneistä ikääntyvistä mainitsi kuitenkin kirjallisesti 

ryhmäkerran nostaneen heidän mielialaansa. Pohdittavaksi jää edelleen se, mikä olisi toimiva 

mittari tai menetelmä ryhmätoiminnan vaikutusten arvioimiseen asiakkaiden kokemana.  

 
 

4.8 Huomiot yksittäisistä ryhmistä 
 

Kaikissa ryhmäpilottiin osallistuneissa ryhmissä oli omat vahvuutensa. Osa ohjaajista pystyi 

kertomaan kirjallisesti paremmin, mitä ryhmissä tapahtui. Hyvä kirjallinen raportointi ja oman 

toiminnan arviointi antavat ulospäin kuvan tavoitteellisesta ja ammatillisesta toiminnasta. 

Ryhmän vaikutuksia ja onnistumista on vaikea arvioida ulkoapäin, ellei niitä ole 

dokumentoitu. Seuraavassa on perustiedot kustakin pilottiin osallistuneesta ryhmästä. 
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Kössi-säätiö 

 

Kössi-säätiön ryhmä tavoitteli lähiympäristön yli 65-vuotiaita ikääntyviä.  

Kössi-säätiön alkuperäisestä ryhmäsuunnitelmasta ilmeni selkeästi eri tapaamiskertojen 

päivämäärät ja teemat. Suunnitelmasta kävi ilmi, että ryhmässä käsitellään eri aiheita 

monipuolisesti (esim. terveys, turvallisuus, ikääntyminen ja tunteet). Tarjolla oli 

asiantuntemusta eri aiheista ja toisaalta myös ryhmän jäsenten omiin kokemuksiin ja 

tuntemuksiin paneuduttiin ryhmätapaamisissa. Ryhmän valmisteluun oli käytetty paljon aikaa. 

Ohjaajan arvion mukaan vähintään yhden työviikon tunnit. Teemoja oli mietitty ja aineiston 

etsimiseen sekä ryhmän markkinointiin oli satsattu. Ryhmän suunnittelussa oli käytetty myös 

fysioterapeutin osaamista sekä hyödynnetty tutkittua tietoa.  

 

Ryhmään ilmoittautui kuusi henkilöä; neljä naista ja kaksi miestä. Elämänlaatukyselyt oli 

tehty ennen ryhmätoiminnan alkamista.  Ryhmään osallistuvien ikääntyvien keski-ikä oli 75-

vuotta. Neljä ryhmäläisistä asui yksin ja kaksi puolisonsa kanssa. Kukaan ryhmään 

osallistuneista ikääntyvistä ei saanut tukea asumiseensa. Toimintakertojen suunnittelu- ja 

arviointilomakkeet palautettiin Valliin tammikuussa 2008. Samalla palautettiin yksi 

fiilismittari.  

 

Kössin ryhmätoiminta eteni lähes alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Yksi henkilö on 

vastannut kaikesta toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta. Raportista ilmenee kunkin 

tapaamiskerran aiheet ja toiminta pääpiirteissään.  Jonkin verran on kuvailtu toiminnan 

tavoitteita ja joiltakin osin toimintaa on myös arvioitu. Ryhmätoimintaan on osallistunut 4-6 

henkilöä, jotka ovat ilmeisesti olleet varsin aktiivisia keskustelijoita.  

 

Ryhmänohjaajan palaute ryhmän onnistumisesta ja vaikutuksista ryhmäläisiin oli positiivinen. 

”Uskon kuitenkin, että kynnys osallistua tämän tyyppiseen ikäihmisten ryhmätoimintaan 

madaltui. Ryhmäläiset pitivät myös tärkeänä sitä, että oli mahdollisuus keskustella asioista 

ikääntyvien kanssa. Ehkäpä myös usko siihen, että omaan elämään voi ja kannattaa 

vaikuttaa, vaikka mittarissa vuosia on jo enemmänkin ja toisaalta kannattaa pysähtyä 

pohtimaan omaa tähänastista elämää ja sen kulkua.”   (Johanna Kormano, Kössi-säätiö) 
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Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry, Omenatarhan palvelutalo 

 

Omenatarhan ryhmään etsittiin tavoitteellisesta ryhmästä hyötyviä yli 65-vuotiaita.  

Ryhmätoimintasuunnitelmista ilmeni selkeästi kunkin kerran tavoitteet, menetelmät sekä se, 

mitä materiaaleja tarvitaan. Ryhmätoiminnan suunnittelussa korostettiin keskustelevaa ja 

pohdiskelevaa työskentelyotetta ja ryhmän jäsenten omien kokemusten suurta arvoa. 

Suunnitelmasta kävi ilmi se, miten ryhmää markkinoidaan ja mikä on sen kohderyhmä. 

Suunnitelmassa oli myös mietitty, miten toimintaa voisi jatkaa tulevaisuudessa kokeilun 

jälkeen. Omenatarhan ryhmässä hyödynnettiin kaikista ryhmistä eniten toiminnallisia 

menetelmiä ja niiden suunnitteluun oli käytetty aikaa ja vaivaa. Sama perusteellisuus näkyi 

kaikessa dokumentoinnissa.  

 

Omenatarhan ryhmään osallistui viisi naista ja yksi mies. Ryhmäläiset olivat iältään 68-79 

vuotiaita. Ryhmäläisten keski-ikä oli 73-vuotta. Neljä heistä asui yksin ja kaksi 

aviopuolisonsa kanssa. Viisi ryhmäläistä kertoi suoriutuvansa hyvin päivän askareista ja yksi 

koki tyytymättömyyttä omaan suoriutumiseensa. Kolme ryhmäläistä koki ennen ryhmän 

alkamista, ettei ole saanut riittävästi tietoa ikääntyville suunnatuista palveluista. Kaikki olivat 

tyytyväisiä asumiseensa Espoossa ja kokivat elämänlaatunsa hyväksi. Yksi kuitenkin oli 

erittäin tyytymätön terveydentilaansa.  

 

Omenatarhan ryhmää ohjasi yksi palkallinen työntekijä ja yksi vapaaehtoinen. Toiminta oli 

edennyt pääasiassa alkuperäisen suunnitelman mukaan. Aiheita olivat esim. terveys, 

turvallisuus ja elämän arvot. Joustojakin oli tehty, koska on haluttu ottaa ryhmäläisten tarpeet 

huomioon. Keskustelulle on haluttu jättää paljon aikaa. Toiminnan suunnitteluun ja arviointiin 

on selvästi panostettu. Jokaisesta tapaamisesta on kirjoitettu arviointia ja pohdittu tavoitteiden 

toteutumista. Ryhmänohjaajat ovat analysoineet yksittäisten ryhmäläisten edistymistä ja omaa 

onnistumistaan eri tilanteissa.  

 

Elämänlaatukyselyitä palautettiin syyskuussa 2 kpl ja lokakuun alussa saapui vielä 4kpl. 

Fiilismittareita palautettiin joulukuussa 4 kpl. Ryhmän ohjaaja keräsi ryhmäläisiltä myös 

kirjallisen palautteen ryhmän lopussa. ”Kaikki jotka osallistuivat viimeiselle kerralle ja 

täyttivät kyselylomakkeen (= 50% ryhmäläisistä) kertoivat sosiaalisen kanssakäymisen 
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lisääntyneen ja kaikki totesivat, että ainakin jossain määrin ryhmä on virkistänyt mieltä sekä 

lievittänyt yksinäisyyttä.” 

 

 

Kuva 5. Omenatarhan ryhmän tekemä elämän puu. Ilon aiheita ja voimavarojen lähteitä. 

 

 

Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry, Taatalan palvelutalo 

 

Taatalan pilottiin osallistunut ryhmä oli omaishoitajille suunnattu. Omaishoitajat valikoituivat 

ryhmään Taatalan lyhytaikaisyksikön kautta. Ryhmä alkoi heti kesäkuussa 2007, eikä 

ohjaajilla ollut aikaa suunnitella sitä niin paljon, kuin muilla ryhmillä, jotka alkoivat vasta 

syys-lokakuussa. Taatalan ryhmätoimintasuunnitelmasta ilmeni tapaamiskertojen aiheet. Sen 

tarkempaa suunnitelmaa ei oltu Valliin toimitettu. Ohjelmassa oli mm. retkeilyä, 

rentoutumista ja asiantuntijaluentoja. Ryhmä aloitti kesäkuussa 2007 ja se jatkui marraskuun 

loppupuolelle saakka pilottina.  
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Kuva 6. Taatalan omaishoitajien ryhmä retkellä kesäisessä luonnossa 

 

Taatalan ryhmään suunniteltu budjetti oli selvästi suurempi kuin muilla projektiin 

osallistuvilla yhdistyksillä. Tarkemmista toimintakertojen arviointilomakkeista ilmeni, että 

ryhmätapaamisiin oli osallistunut 4-9 henkilöä kesällä 2007. Ohjaajia oli ollut paikalla 2-3. 

Ohjelmassa oli ollut mm. retkiä Viikinsaareen, Ideaparkiin ja Hervannan näkötornille, joihin 

myös hoidettavat omaiset pääsivät osallistumaan. Lisäksi oli pidetty mm. levyraatia ja 

maalaustuokioita. Yhdellä tapaamiskerralla jalkahoitajat tulivat tekemään ryhmän jäsenille 

jalka- ja käsihoitoja. Toiminnan arvioinnissa tuli selkeästi esille rentoutumisen ja 

virkistäytymisen keskeinen rooli. Tapaamiskerroilla on tavoiteltu iloista, sosiaalista ja 

vapaamuotoista tunnelmaa. Rankan omaishoitajatyön vastapainoksi on haluttu tarjota hieman 

luxusta arjen keskelle.  

 

Taatalasta elämänlaatukyselyitä palautui 5 kpl; neljältä naiselta ja yhdeltä mieheltä. 

Ryhmäläiset olivat iältään 59-73 –vuotiaita, keski-ikä 67v. Kolme heistä koki saavansa tukea 

asumiseensa. Kaksi ryhmäläistä koki tyytymättömyyttä suoriutumisestaan päivän askareista. 

Kolme heistä koki elämänlaatunsa hyväksi. Kolmella oli kuitenkin tyytymättömyyttä unensa 

laatuun.  Kukaan elämänlaatukyselyyn vastanneista ei kokenut tyytyväisyyttä 

seksuaalielämäänsä. Yhdellä ryhmäläisellä on erittäin usein negatiivisia tunteita. 

Fiilismittareita palautettiin 4 kpl syyskuussa ja 1 kpl joulukuussa.  
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Taatalan ryhmään osallistunut muistisairaan omahoitaja kirjoittaa elämästään ja ryhmän 

merkityksestä siihen näin: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taatalan ryhmä jatkaa pilotin jälkeenkin omaishoitajille suunnattuna vertaistukiryhmänä. 

Ryhmä on nähty tärkeänä omaishoitajien jaksamista tukevana muotona.  

 

 

”Keskustelut täällä ovat antaneet voimia kohdata arki pissoineen ja kakkeineen. 
Olen oppinut paljon dementiasta – toisiakin puolia, joita itse olen havainnut. 
 
Tunnen itseni riittämättömäksi, kun en jaksa aina hössöttää harhojen unimaailmassa. 
Hyvin ikävää, kun anoppi hiippailee meillä (20v sitten kuollut). Pelkään, että itsekin 
joudun ”junaan”. Päätän aina olla ymmärtäväisempi. Enkä kuitenkaan ole. 
 
On vaikea hyväksyä, että omainen aika ajoin on muistamaton, syö kauhistuttavan 
epäsiististi, eikä juuri osaa mitään. Ainoa asia on, jota pyydän tekemään, on sängyn 
petaus. Sekin näyttää olevan ylivoimaista hänelle. WC:tä on vaikea löytää tai se on 
aina ”varattu”. Selityksiä riittää. 
 
Hän on outo täällä. Milloin koti on laiva, juna, vankila tai hän on kutsuttuna vieraana 
täällä. Sosiaalinen elämämme on täysin loppunut. En oikeastaan halua kutsuakaan 
ketään. 
 

Oikuttelut sinänsä ovat asia erikseen – en syö, en tule saunaan, vaikka on juuri sinne 
halunnut, en ota lääkkeitä – eivät kuulu hänelle tai työntää ne teen sekaan 
aamupalalla. Nuo eivät ole hänen vaatteitaan jne. Mutta tällaistahan on muillakin 
perheillä. 
 
Kun elämämme on tuollaista, on ollut aivan ihana tavata saman kohtalon 
kokevia, päästä retkelle Viikinsaareen tai Ideaparkiin tai Hervannan näkötornille ja 
tietää, että saa itsekin vähän hengähtää. Kuitenkin odotan häntä aina kotiin ja 
koitan keksiä ruokia, joista hän pitää. On ihanaa kun hän tulee kotiin. 
 
Oma aikani on kello 21.00 jälkeen, jolloin luen ja ratkon ristikoita tai sudokuja pari 
kolme tuntia. Silloin kun hän on Taatalassa, yritän hoitaa rästiin jääneitä hommia, 
juosta kaupungilla lukemattomilla asioilla, joita en voi puhelimitse hoitaa ja tietysti 
siivoilla. 
 
Ammatti-ihmisten antamat neuvot ovat olleet kullanarvoisia. Tosin niitä on ollut 
vaikea noudattaa, kun hermot menevät välillä solmuun 24 tunnin työrupeaman 
aikana. Kiitostahan ei kotona saa. Olen liian hidas, en ymmärrä mitään ja olen 
suorastaan despootti. Nämä ovat lievimmästä päästä. 

 
Kiitän projektista. Ei se ainakaan minun osaltani ole mennyt hukkaan.
KIITOS!”  
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”Asiakkaat itse toivovat että vertaistukiryhmä jatkuisi projektin jälkeenkin. Ryhmässä saivat 

jakaa omia kokemuksiaan, tuntemuksiaan. Toisiltaan saivat myös paljon tukea ja voimavaroja 

arjen pyörittämisessä. Ryhmä antanut lopussa hyvin myönteistä palautetta. Asiakkaat 

kokeneet vertaistukiryhmän erittäin tärkeäksi ja voimia antavaksi.” (ryhmänohjaajat 

Taatalasta) 

 

 

Kuva 6. Taatalan ryhmä ihailemassa maisemia näkötornissa 

 

 

Kantti ry 

 
 
Kantin pilottiin osallistunut ryhmä oli yksinäisyyttä kokeville ikääntyville suunnattu. 

Suunnitelmassa kuvailtiin toiminnan taustat, tavoitteet ja arviointitavat. Myös kohderyhmä ja 

markkinointimenetelmät tuotiin esille. Ryhmätapaamisten teemat on suunniteltu 

kohderyhmän oletetuista tarpeista käsin. Ryhmänohjaaja dokumentoi tarkasti tekemänsä 

huomiot ryhmän kulusta ja ryhmäläisten edistymisestä. Myös oman toiminnan arviointi oli 

vahvaa. 

 

Ryhmän toimintaan osallistui 5-7 henkilöä. Ohjaajia oli 1-2. Toiminta eteni pääasiassa 

alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Teemoina olivat esimerkiksi liikunta, taide ja terveet 

elämäntavat. Keskustelulla ja omien kokemusten jakamisella oli tärkeä rooli. Ohjaaja on 

halunnut antaa jokaiselle mahdollisuuden osallistua keskusteluihin ja tätä kautta saada 
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kokemuksen ryhmään kuulumisesta. ”Koin onnistumista tilanteiden ohjailussa ja keskustelun 

suuntaamisessa ja mielestäni sekin perustui paljolti tarkkaan jäsenten valintaan; tiesin, että 

nämä henkilöt etsivät samoja tarkoituksia tältä ryhmältä.” (Katriina Viirret, Kantin 

ryhmänohjaaja) 

 

Elämänlaatumittari saatiin kuudelta henkilöltä; yhdeltä mieheltä ja viideltä naiselta. Ryhmään 

osallistuneet olivat iältään 76-91 vuotiaita. Keski-ikä oli 83 vuotta. Kaikki ryhmäläiset asuivat 

omissa kodeissaan yksinään. Viisi ryhmäläisistä olivat tyytyväisiä omaan suoriutumiseensa 

päivän toiminnoista. Neljä heistä sai kuitenkin siivousapua. Kaikki ryhmäläiset kokivat 

elämänlaatunsa hyvänä. Neljä ryhmäläistä koki, että kivut estävät heitä ainakin jossain määrin 

tekemästä haluamiansa asioita. Neljä kertoi tarvitsevansa lääkehoitoa paljon tai erittäin paljon. 

Viisi koki elämänsä jossain määrin merkitykselliseksi. Kaksi koki, että heillä ei ollut 

voimavaroja osallistua ollenkaan haluamiinsa aktiviteetteihin. Ainoastaan kaksi ryhmäläistä 

koki tyytyväisyyttä henkilökohtaisiin suhteisiinsa. Tammikuussa saatiin fiilismittarit neljältä 

henkilöltä. 

 

Ryhmää haastateltiin pilottiajan loppuessa, josta nousi esiin seuraavia ajatuksia: 

”Tässähän  se häipyy kokonaan se yksinäisyys, kun näiden ihmisten kanssa on. Ei silloin 

tunne yksinäisyyttä… mut se on siellä kotona. Sitten kun on siellä, niin siellä se saattaa tulla.” 

 

”Voin sanoa sen, että tää oli paljon apua minulle, koska mun puolisoni meni pois 06 

loppuvuodesta ja mä olin ihan yksin sillä tavalla, että omaisia ei ole Helsingissä. Tuo kaikki 

sanotaan, samanikäisiä ovat menneet pois… ja tää ehkä oli, kun minä olin jo näin ikäinen, 

niin tää otti minulle kovasti kyllä… siis tuli raskaaksi, mutta kun minä näin tämän 

ilmoituksen, minä ajattelin, että tää varmaankin olis mukava ja minä olin kovin kiitollinen 

tästä. Ja myös tämä ohjaajien työ on ollut minulle ihmetystä, että ne jaksavat… meidän 

kanssamme. Sanon vaan, että mukava minusta tää on. (Otteita Birgitta Bakkerin tekemästä 

loppuhaastattelusta) 

 

Kantin yksinäisten ryhmä halusi jatkaa kokoontumistaan ohjattuna myös keväällä 2008, joka 

onnistui Kantin saadessa projektille lisävuoden. 
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Haukiputaan Kotiapuyhdistys ry 

 

Haukiputaan ryhmässä tavoiteltiin kotona asuvia yli 65-vuotiaita ikääntyviä, jotka pystyisivät 

hyötymään tavoitteellisesta ryhmätoiminnasta. Suunnitelmassa kuvailtiin ryhmätoiminnan 

taustaa lyhyesti ja lisäksi esiteltiin kunkin tapaamiskerran teemat. Haukiputaan ryhmään 

osallistui 5-7 henkilöä. Ryhmän vetäjiä oli kaksi. Toiminta eteni pääosin alkuperäisen 

suunnitelman mukaisesti. Koko toiminnan tavoite mainitaan keväällä 2007 tehdyssä 

alkuperäisessä suunnitelmassa, mutta toimintakerroille ei ole erikseen kirjattu tavoitteita. 

Arviointia näkyy hieman, mutta ei kuitenkaan järjestelmällisesti.  

 

Haukiputaan elämänlaatumittarit saapuivat Valliin lokakuun loppupuolella. Niitä oli täytetty 

kuusi kappaletta ja kaikki ryhmäläiset olivat naisia. Iältään he olivat 61-84-vuotiaita ja keski-

iäksi muodostui 80-v. Viisi ryhmäläisistä asui yksin ja yksi puolisonsa kanssa. Kolme 

ryhmäläistä olivat tyytyväisiä suoriutumiseensa päivän toiminnoista. Kaikki saivat tukea 

kotona asumiseensa. Neljä ryhmäläisistä koki elämänlaatunsa ja terveydentilansa hyväksi. 

Neljä ryhmäläistä kokivat, että kivut estävät heitä tekemästä haluamiaan asioita. Ainoastaan 

yksi ryhmäläinen koki olevansa tyytyväinen itseensä. Kaikki ryhmäläiset kokivat 

tyytyväisyyttä seksuaalielämäänsä. Fiilismittarit saatiin helmikuussa 2008 kolmelta 

henkilöltä.  

 

Haukiputaan ryhmäläiset kokivat hyötyneensä ryhmästä ja saaneensa vertaistukea toisilta. 

Ryhmässä on käyty varsin avointa keskustelua kipeistäkin asioista.  

”Terveyskin on kohoamaan päin. Sekin kun niistä ryhmässä puhutaan, auttaa ajattelemaan 

etten ole vaivojeni kanssa yksin.” ”Varsinkin ihmissuhteita olen pystynyt luomaan uusia. 

Kiitos, kun olen saanut olla mukana.” (Otteita Haukiputaan ryhmäläisten pitämistä  

fiilismittareista) 

 

Ryhmänohjaajat korostivat asiakaslähtöisyyttä ja ryhmän merkitystä ikääntyville. Myös 

ryhmän jatkoon oli suunnitelmia. ”Ryhmän teemat suunniteltiin aina ryhmäläisistä käsin ja 

tukemaan heidän tarpeitaan. Ryhmän tavoitteita ja niiden saavuttamista pohdittiin ryhmän 

jälkeen ja ennen sitä. Ryhmän jälkeen usein mietittiin mitä ryhmä oli antanut ikääntyneille. 

Ryhmä tulee jatkossa kokoontumaan kerran kuussa joko yhdistyksen tiloissa tai ryhmäläisten 

kotona.” (Johanna Ollila, ryhmänohjaaja) 



 30

 

 

Kuva 7. Haukiputaan ryhmäläiset pukin kainalossa 

 

 

Käpyrinne ry 

 
 
Käpyrinteen ryhmä oli suunnattu vasta eläkkeelle jääneille ja mahdollisista 

mielenterveysongelmista kärsiville lähiympäristön ikääntyville. Suunnitelmasta kävi ilmi 

kohderyhmä, markkinointikeinot sekä eri kerroilla käsiteltävät teemat ja niiden 

työstämistavat. Alkuperäisessä suunnitelmassa toimintakertojen sisällöt olivat seuraavat: 

yhteinen startti ja tutustuminen, terveys ja terveyden kokemus, turvallisuus, elämänhallinta, 

ilon aiheet, kohti hyvää ikääntymistä, yksinäisyys, elämänkulku, aktiivisuus ja itsenäisyys, 

elämänasenne, tunteet ja ryhmän lopetus. 

 

Käpyrinteen ryhmä kokoontui 10 kertaa. Ryhmän ohjaajina toimi kaiken kaikkiaan viisi eri 

henkilöä. Tapaamisiin on osallistunut 2-6 ryhmän jäsentä ja 1-2 ohjaajaa.  Alkuperäisessä 

suunnitelmassa mainitut teemat olivat ilmeisesti myös ryhmätoiminnassa mukana. 

Päiväkirjoissa ei kovin perusteellisesti kerrottu, mitä oikeastaan oli tehty ja oliko aiemmin 

suunniteltuja toiminnallisia menetelmiä käytetty. Keskustelua oli ollut paljon ja se oli 

ilmeisesti varsin toimiva tapa käsitellä asioita. Ryhmäytymiseen meni paljon aikaa ja ryhmään 

osallistuneiden lukumäärä vaihteli lähes joka kerta. Vain osa ihmisistä kävi tapaamisissa 

säännöllisesti, joka johtunee haasteellisesta kohderyhmästä.  
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Käpyrinteen elämänlaatumittarit saatiin marraskuun lopussa. Sen oli täyttänyt viisi 61-66 –

vuotiasta naista. Ryhmäläisten keski-ikä oli 64-vuotta. Kolme heistä asui yksin ja kaksi sai 

tukea kotona asumiseensa. Vain yksi ryhmäläisistä koki elämänlaatunsa hyväksi tai erittäin 

hyväksi ja oli tyytyväinen terveydentilaansa. Neljä koki kipujen haittaavan paljon tai jossain 

määrin osallistumista heidän haluamiinsa asioihin. Kolme tarvitsi paljon lääkehoitoa. Kukaan 

ryhmäläisistä ei vastannut olevansa tyytyväinen itseensä. Neljällä ryhmäläisellä on 

negatiivisia tunteita melko usein. Fiilismittareita palautettiin 1 kpl tammikuussa 2008.  

 

Käpyrinteen ryhmäläiset halusivat jatkaa ryhmässä käyntiä vielä pilottiajan jälkeenkin ja se 

jatkuu ohjattuna ainakin kevään 2008. Eräs Käpyrinteen ryhmän jäsen on kirjoittanut 

palautetta fiilismittarin takakanteen: 

 

” Valitettavasti tämä jäi minulta kesken, kuten osallistumiseni koko ryhmäänkin. 

En oikein tiennyt ryhmään tullessani, mihin tulen. Oletin, että meitä on joukko 

samassa elämäntilanteessa olevia naisia – juuri eläkkeelle päässeitä keskellä 

suurta elämänmuutosta. Itselläni on 40 vuoden intensiivinen työelämä takana. 

Sain sen kuvan, että toiset olivat jo pitempään olleet eläkkeellä. Itse en oikein 

”ryhmäytynyt”, vaikka yleensä liityn tosi helposti. 

 

Oheinen fiilismittari jäi lopulta täyttämättä – mieluummin olisin vaikka 

kirjallisesti vastaillut. Nyt mieliala, ihmissuhteet ja terveys – siitä miten sen 

koen, vaihtelevat laidasta laitaan. Esimerkiksi mitään todettua sairautta ei 

minulla ole, mutta ”apeana” hetkenä voin tuntea suurta yksinäisyyttä – ja 

seuraavassa hetkessä olen onnekas saadessani elää ihanien ystävien parissa! 

Olikohan mittari liian epämääräinen kuulumisineen?” 

 

 

Yrjö ja Hanna-säätiö, Kirkkopihan palvelutalo 

 
 
Kirkkopihan ryhmään tavoiteltiin kotona asuvia yli 65-vuotiaita ikäihmisiä. Kirkkopihan 

kevään 2007 suunnitelmassa oli ryhmätapaamisten aiheet. Tarkempaa tietoa esim. 

käytettävistä menetelmistä ei ollut. Kirkkopihan alkuperäisissä toimintasuunnitelmissa on 
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mainittu 12 kerran aiheet. Toteutuneet ryhmätoimintakerrat noudattelevat suurin piirtein 

alkuperäisen suunnitelman linjaa. Päiväkirjassa on kerrottu jokaisen ryhmäkerran osallistujat, 

tavoitteet ja arvio ryhmäkerran onnistumisesta. Tässä ote ryhmänohjaajien dokumentoinnista: 

 

”Muisti ja varsinkin sen huononeminen herätti kovasti keskustelua jokaisen kohdalla. Aihe on 

ajankohtainen lähes jokaiselle ikäihmiselle ainakin jossain määrin ja ryhmäläiset innostuivat 

selvästi aiheesta. Käytiin läpi asioita, mitä itse kukin ehkä päivittäin tekee, mutta ei ole tullut 

ajatelleeksi että ne toimivat myös muistinharjoittajina. Muistiharjoitukset olivat ryhmäläisten 

mielestä hauskoja ja mielenkiintoisia. Erilaiset ”kömmähdykset” herättivät hilpeyttä ja 

ryhmäläiset saivat ehkä myös vertaistukea toisiltaan huomatessaan, että muistin 

heikkeneminen on tosiasia jokaisen kohdalla.”  

 

Ohjaajia oli 1-2 kullakin kerralla. Kaiken kaikkiaan ryhmän ohjaamiseen osallistui neljä eri 

ohjaajaa ja lisäksi yhdellä kerralla oli mukana jalkahoitaja. Osallistujien lukumäärä on 

vaihdellut yhdestä neljään. Parilla kerralla toiminnassa oli mukana myös muita talon 

asukkaita. Elämänlaatumittarit palautettiin Valliin lokakuun lopussa. Tiedot oli saatu neljältä 

henkilöltä, joista kaikki olivat naisia. Ryhmäläiset olivat iältään 77-90 vuotiaita. Heidän 

keski-ikänsä oli 84 vuotta ja kaikki asuivat yksin. Kaikki saivat jotain tukea kotona 

asumiseensa. Kaikki ryhmäläiset kokivat elämänsä merkityksellisenä jossain määrin tai 

paljon. Voimavaroja osallistua eri asioihin oli kuitenkin vähän. Pääosin Kirkkopihan 

ryhmäläiset kokivat tyytyväisyyttä omaan elämäänsä. Yksi ryhmäläinen kertoi kuitenkin, ettei 

hänellä ole ystäviä. Toimintakertojen suunnittelu- ja arviointilomakkeet palautettiin 

tammikuussa 2008. Samalla palautettiin 2 kpl fiilismittareita. 

 

”Ryhmäläiset ovat toivoneet ryhmälle jatkoa ja sellainen onkin alkamassa helmikuussa sillä 

edellytyksellä, että osallistujamäärä on suurempi kuin syksyllä. Ryhmän kokohan oli hyvin 

pieni, mutta sinänsä itse ryhmä oli onnistunut, jos mittarina käytetään ryhmäläisten 

kokemusta asiasta. Heille ryhmä toi sisältöä ja rytmitti elämää. Ryhmä poiki esim. yhden 

ystävyyssuhteen. Sehän oli tavoitteena kirjattu kutsuunkin. He ovat myös alkaneet yhdessä 

käydä meillä syömässä. Yhtenä huomiona ryhmän tuottamista tuloksista, voisi myös kirjata, 

että yksi ryhmäläisistä kuvaili aina joka ryhmäkerran alussa kuinka huonosti hän on voinut 

pitkin viikkoa ja miten masentunut ollut jne. Mutta aina ryhmäpäivän koittaessa hän oli 

iloinen, virkeä ja kauniisti laittautunut.” (Ryhmänohjaajien päiväkirjasta) 
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Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry., Keinupuiston palvelutalo 

 
 
Keinupuiston ryhmässä tavoiteltiin maahanmuuttajia ja muita Hervannan alueen ikääntyviä. 

Suunnitelmasta ilmeni, että ryhmään oli valittu 10 osallistujaa, joista puolet olivat 

maahanmuuttajia. Keinupuiston ryhmä oli määrällisesti suurin kaikista pilottiin osallistuvista 

ryhmistä. Tapaamisten tavoitteet, sisällöt ja menetelmät esiteltiin pääpiirteittäin. 

Ryhmätapaamisiin haluttiin sisällyttää mm. ruokailu. Keinupuiston alkuperäisessä 

suunnitelmassa oli 12 tapaamiskertaa. Käytännössä ryhmä kokoontui 10 kertaa syksyllä 2007. 

Ryhmään osallistui kaiken kaikkiaan 10 henkilöä ja kussakin tapaamisessa oli läsnä 6-9 

osallistujaa. Ryhmän jäsenistä 7 oli naisia ja 3 miehiä. Ryhmässä oli useita maahanmuuttajia.  

Ryhmän toiminnasta vastasi 1-2 ohjaajaa. 

 

Alkuperäisestä suunnitelmasta löytyivät seuraavat teemat: Tutustuminen, terveyden 

edistäminen, turvallisuus, elämänhallinta, hyvä ikääntyminen, yksinäisyys, ravitsemus, 

kulttuuri, tunteet. Suunnitelma oli monipuolisuudessaan erinomainen. Toteutunut ohjelma 

näyttää hieman erilaiselta. Kenties siihen on vaikuttanut ryhmän osallistujien erilaiset taustat, 

jolloin erilaiset kulttuurit, uskonnot ym. ovat nousseet esille. Näitä aiheita on lähestytty esim. 

musiikin, valokuvien ja keskustelujen kautta. Alkuperäisessä suunnitelmassa mainitaan, että 

jokaisella tapaamiskerralla on liikunnallinen osio sekä ravitsemukseen liittyvää tietoa. 

Tuolijumppaa on ollut ohjelmassa kolmella tapaamiskerralla. Ryhmänohjaaja kuvaakin 

ryhmän poikkeamista suunnitellusta näin: ”Olemme ohjanneet tätä ryhmää, mutta 

ryhmäläiset itse ovat olleet niin aktiivisia, että he ovat ideoineet myös ja tämä on mennyt 

sujuvasti eteenpäin. Muut teeman aiheet tulleet ryhmältä itseltään, eivätkä ole siinä 

järjestyksessä, jota ensin suunnittelimme.” 

 

Ryhmän perustaminen oli iso askel niin ryhmäläisille kuin myös ohjaajille. Eri taustoista 

olevien ikääntyvien ryhmäytyminen ja aktivoiminen on ylipäätään jo iso saavutus. 

Ryhmänohjaaja kertoo: ” Minulla ei ole ollut tällaisesta ryhmätoiminnasta kokemuksia. Visiot 

tulevasta projektista olivat ensin hämmentäviä…Ensimmäisten tapaamiskertojen jälkeen 

syntyi jo me-henki, tietty ylpeys, eräs ryhmämme jäsen nimesi tämän meidän yhteiseksi wiilis-

kerhoksi. Kerholle on luotu vankka perusrunko, joka voisi mahdollistaa jatkossa yhdeksi 

päivätoiminnan muodoksi täälläkin.” 
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Tammikuussa 2008 Keinupuiston ryhmätoiminnan tarkemmat suunnitelmat saapuivat Valliin. 

Maahanmuuttajat ovat olleet hyvä piristysruiske tässä ryhmässä ja kenties asenteetkin ovat 

muuttuneet suvaitsevampaan suuntaan. ”Mamut eli maahanmuuttajat tuoneet tärkeän 

”lisävärin” ryhmäämme. Heiltä on tullut paljon sellaista tietoa ja näkemystä mitä Suomesta 

ei saa. He ovat sopeutuneet ns. ”istuneet” ryhmään hyvin. Alkuun heillä oli epävarmuutta 

saammeko heidän puheesta selvää ja tulevatko ymmärretyksi, mutta muut jäsenet ovat 

alkaneet antaa sanallista ja kirjoituksellisesti oikeata Suomen kielen opetustakin. Tässä 

ikäihmiset ovat vastavuoroisesti hyviä opettajia.” 

 

Elämänlaatukyselyt palautettiin Valliin marraskuun lopussa. Kyselyyn oli vastannut kuusi 

naista ja kaksi miestä.  Ryhmäläiset olivat iältään 60-80 –vuotiaita. Keski-ikä oli 70-vuotta ja 

kuusi heistä asui yksin. Kaikki ryhmäläiset olivat tyytyväisiä suoriutumiseensa päivän 

toiminnoista. Osa kuitenkin sai tukea asumiseensa. Kaksi ryhmäläistä koki tiedon tarvetta 

olemassa olevista palveluista. Myös taloudellista turvattomuutta oli kahdella ryhmäläisellä. 

Muuten ryhmäläiset kokivat elämänlaatunsa ja asumisensa hyväksi ja turvalliseksi. 

Fiilismittareita palautettiin joulukuussa 3 kpl ja tammikuussa 1 kpl. Ryhmän on tarkoitus 

jatkaa toimintaansa. Ryhmänohjaaja kuvaa ryhmää näin: ”Kaikki ryhmäläiset ovat yksilöitä ja 

jokaisella on ollut annettavaa ryhmässä toiminnan kannalta. Jokaisella on ollut 

menneisyytensä, mutta nykyisyys halutaan jakaa vielä toisten kanssa. Yksinäisyys on heillä 

arkipäivää. Yksinäisyys on voimakkaasti läsnä. Eletyn elämän muistelu on ammentanut 

voimia ja vaikeatkin elämäntilanteet ovat tuoneet kerrottuna toisille tunnetiloja kaikille, 

osallistumista, hyväksyntää, osanottoa ja ylipäätään tunteiden siirtoa.” 
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Kuva 7. Keinupuiston ryhmä lähdössä retkelle Villa Royaliin 

 

 

 

5 POHDINTA 
 
 

Ryhmätoimintapilotti oli mielenkiintoinen matka. Osa ryhmistä jatkaa eloaan jossakin 

muodossa ja ikääntyvät ovat löytäneet järjestön muitakin toimintoja. Osa ryhmistä koki 

kolmen kuukauden ajanjakson riittävänä. Monet ryhmänohjaajat totesivatkin, että intensiivistä 

ja tiedollisesti raskasta ryhmää ei kannata sellaisenaan vetää kauempaa. Kolmessa 

kuukaudessa ehditään käydä ikääntyvän elämään liittyvät keskeiset asiat läpi. Saadaan 

käynnistettyä prosessi, joka toivottavasti jatkuu ohjatun ryhmän jälkeenkin. Osassa ryhmissä 

ryhmäytyminen ja sitoutuminen joka viikkoiseen kokoontumiseen kesti pidempään, eikä 

kolmessa kuukaudessa ehditty vielä syvällisesti paneutua teemoihin.  

 

Pilotin aikana testattiin erilaisia mittareita. Etukäteishaastattelut koettiin toimivaksi tavaksi 

tutustua ryhmäläisiin. Elämänlaatumittarin avulla on mahdollista saada helposti tietoa 

ryhmäläisten erilaisista tarpeista. Ryhmän teemat voisi kytkeä siihen. Tässä pilotissa 

ryhmäsuunnitelmat tehtiin ennen kyselyjä, joten niiden hyödyntäminen ryhmänohjauksessa ei 

ollut mielekästä jos ryhmäkerrat oli jo hyvin suunniteltu etukäteen. Ryhmän jatkuessa 

aiheisiin voisi palata. Fiilismittari ei osoittautunut kovin toimivaksi mittariksi. Kuitenkin 
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ikääntyvien omat palautteet ryhmästä ja sen vaikutuksista omaan elämään, olisivat tärkeitä. 

Pieni osa ikääntyvistä selvästikin halusi kertoa enemmänkin elämästään kirjallisesti. 

Toimisivatko päiväkirjat ryhmäkerran jälkeen paremmin? Osalle ikääntyvistä kirjoittaminen 

on kuitenkin hankalaa ja se voisi tehdä esteen ryhmään osallistumiseen. Yksi ryhmänohjaaja 

kyseli ryhmäläisiltä ryhmäkerroista kolmen kuukauden jälkeen. Silloin ikääntyvät eivät enää 

muistaneet juurikaan yksittäisiä ryhmäkertoja ja osanneet sanoa niistä mielipiteitä. Siksi 

palaute olisi hyvä saada jokaisen ryhmäkerran jälkeen. Yleispalautetta ryhmästä voi kysyä 

kolmen kuukauden jälkeenkin. Ryhmänohjaajien suunnittelu- ja arviointilomakkeet koettiin 

melko toimiviksi. Muutama ohjaajista oli ennen tätä pilottiakin kirjannut ryhmistä huomioita. 

 

Kirjaaminen osoittautui kuitenkin yllättävän haastavaksi. Suunnittelun, tavoitteiden ja 

arvioinnin tulisi olla niin selkeää, että ulkopuolisillekin syntyy kuva tavoitteellisesta ja 

ikääntyvän hyvinvointiin tähtäävästä toiminnasta. Kirjaaminen on osa ryhmän laatua. 

Muutokset ryhmäläisten hyvinvoinnissa ja terveydessä tulisi huomata. Jos esimerkiksi 

ryhmätoimintaa myydään kaupungille ennaltaehkäisevänä ja kuntouttavana toimintana, se 

vaatii yksityiskohtaiset suunnitelmat, tavoitteet ja toiminnan arvioinnin. Ryhmän pitää pystyä 

osoittamaan, että sillä on vaikutuksia ikääntyvän elämään.  

 

Osa ryhmänohjaajista kaipasi enemmän tukea ja koulutusta pilotin aikana. Jatkossa tällaisessa 

pilotissa olisi hyvä järjestää vielä yksi yhteinen kokoontuminen esimerkiksi puolivälissä 

pilottia. Silloin voitaisiin jakaa kokemuksia ja saada vinkkejä muilta ryhmänohjaajilta. Oliko 

järkevää, että teemat sovittiin yhdessä yhteisessä suunnittelupäivässä? Teemat olisi voitu 

tuoda valmiina Vallista, jolloin oltaisiin voitu yhdessä keskittyä menetelmien rakentamiseen 

teemojen ympärille.  Yhteisellä teemojen valinnalla pyrittiin kuitenkin saamaan kaikkien 

suunnittelupäivässä olleiden pilotista vastaavien tietotaito yhteiseen käyttöön.   

 

Tässä pilotissa suurimpana haasteena oli löytää tavoitteellisen ryhmän malli, joka poikkeaa 

perinteisestä järjestöjen kerhotoiminnasta. Ajatuksena oli hyödyntää tutkittua tietoa ja kehittää 

toimivia menetelmiä tukemaan ikääntyvien kotona asumista. Kehittämistyö YDIN-kohteissa 

jatkuu edelleen. Tavoitteellinen ryhmätoiminta tulee kuulumaan keskeisenä osana 

Ikääntymisen resurssikeskuksen toimintoihin.  

 

Pilotin keskeinen tulos oli, että ikääntyvät todella hyötyivät kehitetystä ryhmätoiminnasta. 

Ryhmäläisten palaute jokaisessa ryhmässä oli positiivista. Uusia ystävyyssuhteita oli löytynyt, 
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elämänilo oli lisääntynyt ja uutta tietoa oli saatu. Toivottavasti ryhmä ja siinä saadut ajatukset 

omasta terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimiseen jatkuvat ryhmän jälkeenkin. 

 

Ryhmätoimintapilottiin osallistuneet ryhmänohjaajat ja suunnittelijat ansaitsevat ison 

kiitoksen pilotin onnistumisesta. Sydämellinen suhtautuminen ikäihmisiin ja aito välittäminen 

heidän asioistaan näkyivät tänne kirjoituspöydän taaksekin.  

 

 

 

 
 
6 IKÄIHMISEN HYVINVOINTIA JA TERVEYTTÄ 
EDISTÄVÄ TAVOITTEELLISEN RYHMÄN MALLI 
 

 

Ryhmätoimintapilottiin osallistuneiden kahdeksan ryhmän suunnitelmista, tuotoksista ja 

arvioinnin tuloksista on kerätty kolmen kuukauden tavoitteellisen ryhmän malli. Ryhmän 

avulla pyritään edistämään kotona asuvan ikääntyvän hyvinvointia ja terveyttä. Sosiaaliset 

suhteet, keskustelu ja avoin, iloinen ilmapiiri ovat tärkeitä tekijöitä ryhmän onnistumisessa. 

Tavoitteellisen ryhmän ohjaajana toimii sosiaali- ja terveysalan ammattilainen. 

Ryhmä kestää 12 viikkoa ja kaksi tuntia kerrallaan. Jokaiseen ryhmäkertaan kuuluu liikuntaa 

ja vapaan seurustelun kahvitteluosuus. 

 

1. Aloituskerta; tutustuminen ja ryhmäytyminen 

2. Ravitsemus 

3. Liikunta 

4. Elämän asenne 

5. Terveys ja terveyden kokeminen 

6. Yksinäisyys 

7. Pidä huoli muististasi 

8. Turvallisuus 

9. Elämänkulku 

10. Tunteet  

11. Ilon aiheet ja tulevaisuus 
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12. Elämysretki, ryhmän päätös ja arviointi  

 

 

1 ALOITUSKERTA 

 

Tavoite: Tavoitteena on tutustua toisiin ryhmäläisiin, kertoa ryhmästä ja sen tavoitteista sekä 

luoda positiivinen ilmapiiri ryhmässä käymiseen. Lisäksi kartoitetaan ryhmäläisten toiveet ja 

odotukset. Käydään läpi myös yhteiset säännöt ryhmälle. 

 

Tutustuminen ja esittäytyminen: 

 

Kartta: Tutustumiskeinona käytetään Suomen karttaa, johon merkitään jokaisen syntymäkunta 

ja jokainen kertoo, miten on tullut ko. paikkakunnalle 

 

Kädet: Ryhmäläiset jaetaan pareittain ja heille annetaan tehtäväksi hieroa parinsa kättä, 

samalla kysellään mitä pari on tehnyt ikänsä aikana kädellään. Hieronta kestää noin pari 

minuuttia, tämän jälkeen vaihdetaan hierojaa. Hierontojen jälkeen parit piirtävät toistensa 

kädet paperille ja kirjaavat käteen mitä pari oli tehnyt kädellään. Parit kertovat sitten muille 

ryhmäläisille mitä toinen on tehnyt ikänsä aikana kädellään.  

 

Yhteiset säännöt: Ohjaaja käy läpi säännöt (luottamuksellisuus, loukkaamattomuus, oikeus 

puhua / kohtuullisuus, oman reviirin määrittelyoikeus) 

 

Toiminnan käytännöistä informoiminen ja sopiminen: Ohjaaja tarkistaa ryhmän ajankohdan ja 

keston sopivuuden. Liikkumisrajoitteiset huomioidaan. Ryhmäläisiä informoidaan mahd. 

kotitehtävistä ja päiväkirjan pitämisestä.  

 

Ryhmäläisten odotusten kartoitus: Kysellään ryhmäläisten odotuksia ja toiveita ryhmää 

kohtaan.  

 

Liikuntatuokio 
 

Kahvit ja vapaa keskustelu 
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2. RAVITSEMUS 

 

Tavoite: Ryhmäläiset ymmärtävät terveellisen ruokavalion merkityksen omalle 

hyvinvoinnilleen ja pystyvät ottamaan saadun ravitsemustietämyksen käytäntöön (rasvat, 

suola, kuitu, energia, nesteet). 

 

Ryhmän sisältö: 

- Keskustellaan yhdessä ravitsemuksen tärkeydestä ja jaetaan ryhmäläisille perustietopaketti 

terveellisestä ruokavaliosta. Käydään läpi myös ikääntyvien nestetasapainoa ja riittävän 

juomisen merkitystä.  

 

- Jokaiselle täytetään henkilökohtainen opetushallituksen Terveellinen ateria –ohjelma. 

(www.edu.fi) Käydään yhdessä läpi terveellisen ruokalautasen kuvio ja mietitään miten 

jokainen voisi omaansa parantaa. 

 

- Valmistetaan eri raaka-aineista terveellinen Smoothie, joka nautitaan lopuksi kahvin tilalla. 

 

Liikuntatuokio 

 

Smoothie ja vapaa keskustelu 
 

 

 

3. LIIKUNTA 

 

Tavoite: Ryhmäkerran tavoitteena on ryhmäläisten terveysliikunnan edistäminen, 

kaatumistapaturmien vähentäminen ja ehkäisevä vaikutus niihin. Lisäksi tavoitellaan 

liikuntaharjoittelun avulla liikkumisen riemua ja virkistystä.  

 

Ryhmän sisältö:  
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- Vertaisvoimalla liikkeelle: ohjattua liikuntaa, josta saa paitsi lihasvoimaa ja ketteryyttä, 

myös huomioidaan virkistys, ilo ja ystävien lähellä olo. 

- Ohjataan ja kannustetaan kotivoimisteluun ja omatoimiseen harjoitteluun. 

- Keskustellaan ikäihmisten tarjolla olevista erilaisista liikuntaryhmistä 

- Liikkumiskaverista tukea. Tukihenkilön hankkiminen; asuinpaikan vapaaehtoisen 

ulkoiluttajan kanssa, omainen tai ystävä 

- Apuvälineiden hankintamahdollisuus; kotona pärjäämiseen ja itselle esimerkiksi 

lonkkahousut. Apuvälineistä jaetaan lehtisiä ja kerrotaan eri toimintatavoista hankkia niitä 

kotiin. 

- Oman fyysisen kunnon havainnointi ja seuraaminen 

 

Kahvit ja vapaa keskustelu 
 

 

 

4. ELÄMÄN ASENNE 

 

Tavoite:  Keskustellaan oman elämän arvoista, mitä kukin elämässään arvostaa. Millaiset 

arvot ovat ohjanneet elämää, miten niitä toteuttaa nyt? 

 

Ryhmän sisältö:  

 

- Arvovaihtokauppa; jokaiselle jaetaan 5 arvokorttia  -> yritetään vaihtaa arvoja toisten 

kanssa, jotta itselle jää mieleiset arvot -> lopuksi kaikki voivat halutessaan kirjoittaa itselleen 

1-2 arvoa lisää  

- Mitä matkalle mukaan; listaa 10 (15) tavaraa, jotka haluaisit ottaa matkalle mukaan  

-> otetaan itselle pari, valitaan yhteisesti 10 tavaraa, jotka otetaan mukaan 

� purku; millaista oli luopua omista arvoista, miten omat arvot näkyvät arjessa 

� ”Arvotestamentti” 

 

Tarvikkeet: arvokortit 

 Paperia 

 Kyniä 
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Liikuntatuokio  

 

Kahvit ja vapaa keskustelu 
 

 

 

5. TERVEYS JA TERVEYDEN KOKEMINEN 

 

Tavoite:  Tietoisuuden lisääminen omasta terveydestä ja hyvinvoinnista sekä siitä miten 

näihin voi itsekin vaikuttaa. 

 

- Ryhmän sisältö:  Valmisteltu tietopaketti eri teeman mukaisista aihealueista, 

joita käydään keskustelemalla läpi. Ryhmäläiset saavat itse ennakkoon 

miettiä aiheita, jotka heitä kiinnostavat ja terveydenhoitaja valmistelee 

aiheista alustuksen 

- Terveydenhoitaja mittaa ryhmäläisten kolesteroli- ja sokeriarvot ja kertoo 

heille niiden tuloksista   

 

 

Liikuntatuokio 

 

Kahvit ja vapaa keskustelu 
 

 

 

6. YKSINÄISYYS 

 

Tavoitteet:  Ystävyyssuhteiden luominen ryhmän tuella, mielialan parantaminen ja elämisen 

laadun kohottaminen 

 

Ryhmän sisältö:  
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- Taideterapiatuokio: Musiikin ja luovuuden avulla purkaa omia ajatuksia ja tunteita. 

Ryhmäläiset maalaavat ajatuksia yksinäisyydestä paperille rauhallisen musiikin soidessa 

taustalla. Lopuksi jokainen saa kertoa tuntemuksistaan, mitä on saanut taulupohjaan tehtyä. 

- Keskustellaan kuinka kukin kokee yksinäisyyden. 

- Pohditaan keinoja, miten poistaa yksinäisyys, jos se on totaalista 

- Vapautetaan omia voimavaroja oppia uusia asioita ja kokea elämyksiä. 

- Keskustelua omasta turvaverkosta ja keitä siihen kuuluu. 

- Tarjotaan mahdollisuuksia ja vinkkejä osallistua erilaisiin harrastetoimintoihin 

 

Liikuntatuokio 

 

Kahvit ja vapaa keskustelu 
 

 

 

7. PIDÄ HUOLI MUISTISTASI 

 

Tavoite: Pohditaan miten omilla valinnoilla voi vaikuttaa omaan terveyteen ja ehkäistä 

muistisairauksien syntyä.  

 

Ryhmän sisältö: Keskustelun pohjana on Alzheimer-keskusliiton julkaisema Pidä huolta 

muististasi –julkaisu. (www.alzheimer.fi) Ryhmäläiset voivat ottaa muistiohjeisiin kantaa, 

kertoa omista kokemuksistaan ja antaa vinkkejä toisilleen. 

 

Tehdään erilaisia muistiharjoituksia. Ryhmäläisiä on pyydetty tuomaan mukaansa omia 

(mieli) runojaan. Kaikki saavat mahdollisuuden itse lukea näitä toisille ryhmäläisille ääneen. 

Keskustellaan jokaisesta runosta, mitä mahdollisia muistoja ja mielikuvia ne herättävät. 

Ryhmäläiset muistelevat yhdessä ulkoa kansakoulunaikaisia runoja ja värssyjä.  

 

Liikuntatuokio 

 

Kahvit ja vapaa keskustelu 
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8. TURVALLISUUS 

 

Tavoite: Herättää keskustelua, mitä turvallisuus on ja mitä se kenellekin merkitsee. Oman 

kodin/ elämän ympäristön turvallisuuden lisääminen. Tunnistaa riskitekijöitä, löytää/ 

tunnistaa voimavaroja ja keinoja, miten lieventää turvattomuuden tunnetta -> vertaistuki -> 

vertaisapu. Tutustutaan myös erilaisiin kodin apuvälineisiin. 

 

Ryhmän sisältö:  Keskustelua fyysisestä ja psyykkisestä turvallisuudesta / turvattomuudesta. 

Jokainen ryhmäläinen saa kertoa miten itse kokee oman kotinsa ja ympäristönsä turvalliseksi. 

Kerrotaan miten jokainen voi vaikuttaa ennalta ehkäisevästi tapaturmiin 

 * mikron siirtäminen oikealle korkeudelle, ylhäältä pöytätasolle 

* vaatekaapissa vaatteiden säilyttäminen mielellään sellaisella korkeudella, ettei 

joudu kumartumaan alahyllyille 

* paksut matot vaihtaa ohuisiin, jotka pysyvät hyvin paikoillaan eivätkä ole 

liukkaita  

 

 Taustatietoa aiheeseen liittyen mm. Vanhustyön keskusliitolta, KTL ja kotitapaturmien 

ehkäisy –kampanjan kysely. 

 

Käydään yhdessä läpi minkälaisia apuvälineitä ryhmäläisiltä löytyy. Keskustellaan 

minkälaisia apuvälineitä on saatavilla ja mistä niitä on mahdollista hankkia. Katsotaan 

yhdessä apuväline kuvastoa ja ryhmäläisten käytössä olevia apuvälineitä. (rollaattorit, 

sähköpyörätuolit, pyörätuolit, tukikaiteet kylpytiloihin, kävelykepit)  

 

Liikuntatuokio 

 

Kahvit ja vapaa keskustelu 
 

 

 

9. ELÄMÄNKULKU 

 

Tavoite:  Tarkastellaan omaa elämänkulkua; miten olen tullut tähän päivään, muistelu 
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Ryhmän sisältö: 

- Ikääntyviä on pyydetty tuomaan ryhmään jokin itselle merkityksellinen tavara 

tai valokuva elämänsä varrelta. Kukin kertoo ”tavaroiden tarinat ” 

- Jokainen tekee paperille oman elämänjanan 

- Musiikillinen elämänkaari; laulu lapsuudesta (kuka lauloi, missä), millaisia 

laululeikkejä leikittiin, mitä kansakoulussa laulettiin, nuoruuden yhtye, 

millaisia muistoja musiikista sota-ajalta/ laulettiinko/ soitettiinko, liittyikö 

nuoruus aikaan musiikki, mitä musiikki merkitsee nyt)  

 

Tarvikkeet: 

 - paperia 

 - kyniä 

 

Liikuntatuokio: 

 

Kahvit ja vapaa keskustelu 
 

 

 

10. TUNTEET 

 

 

Tavoite:  Keskustellaan tunteista, tunteiden herättely ja tunnistaminen 

 

Ryhmän sisältö: 

 

- Värikortteja - mitä eri värit tarkoittavat/ tuovat mieleen? 

- Millaisia tunteita on? Perustunteet: ilo, suru, inho, hämmennys, viha, pelko  

- Tunne neliö; ilo - suru - viha - rakkaus  

-> soitetaan erilaista musiikkia, jokainen menee ”neliöön” musiikin tuoman 

mielikuvan mukaan 

� kuljetaan tunne neliössä; miltä/ missä tunteet tuntuvat, missä tilanteissa olet 

tuntenut/ kohdannut ko. tunnetta 
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- Kehurinki, yksi piirin keskellä ja toiset kehuvat. Miltä tuntuu ottaa kehuja 

vastaan? 

 

 

 Tarvikkeet:  maalarinteippi 

   Tunnelaput 

   Värikortit 

       Musiikki 

 

Liikuntatuokio 

 

Kahvit ja vapaa keskustelu 
 

 

 

11. ILON AIHEET JA TULEVAISUUS 

 

Tavoite: Etsitään ikääntyvien kanssa  pieniä ilon aiheita, vahvistetaan positiivista ajattelua ja 

luodaan katse tulevaisuuteen  

 

Ryhmän sisältö: 

 

- Alustus kirjasta ”pieni kirja ilosta” 

- Jaetaan kokemuksia erilaisista ilon aiheista 

- Kerätään yhdessä ilon aiheita esim. voimavarapuuhun tai valokuvin 

työskentelemällä 

- Ikääntymisen hyväksyminen. Käsitellään tulevaisuuden odotuksia, myös 

vaikeuden asioiden käsittelyä 

 

Liikuntatuokio 

 

Kahvit ja vapaa keskustelu 
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12. ELÄMYSRETKI, RYHMÄN PÄÄTÖS JA ARVIOINTI  

 

Tavoite: Tuoda kulttuurielämys ikääntyvien arkeen ja käydä läpi ryhmän onnistumista ja 

jatkoa 

 

Ryhmän sisältö: 

 

a. Matkustaminen yhdessä eväitä syöden ja yhteislauluja laulaen 

b. Elämyksiä kauniiden antiikkisisustuksien ja esineiden parissa. Taiteellisten 

ulottuvuuksien kokeminen rentouttaa mieltä ja kehoa. 

c. Kokemuksia historiallisista saleista ja salongeista 1800 –luvulta lähtien 

d. Nähdä kuninkaallisia antiikkiposliinikokoelmia, verhoja, koriste-esineitä ja 

lasitaideteoksia. Taide ja siitä kumpuava elämyksellinen näkemys on eräs 

keino tutustua itseensä uudesta näkökulmasta. 

e. Ruokailla kauniissa miljöössä ja hyvässä seurassa 

f. Kerätä palautetta ryhmästä ja käydä arvioivaa keskustelua ryhmäläisten kanssa 

 

”Maalauksia katsellen, voi se puhutella sinua: mitä tuo kuva tuo mieleeni, mistä se minua 

muistuttaa ja luovuuden lähteillä oivallat uusia mielikuvia itsestäsi. Voit kutsua itsestäsi esiin 

sisäistä taiteilijaa.” 

 

 



LIITE 1: RYHMÄNOHJAUSPILOTIN AIKATAULU

2007 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu tammi.08 helmi

Suunnittelu

Esisuunnitelma

Haku pilottiin

Suun.pv

Valmis toimintasuunnitelma

Markkinointi Kutsut, avoimet ovet, lehtijutut yms.

Toteutus Ryhmän ohjaus 1.9.-25.11.

Arviointi Alkuhaast.

PK, fiilismittarit

Loppuhaast.

Raportti

Suunnittelu: Vallissa tehdään esisuunnitelma ja laaditaan tavoitteet, hankitaan taustatietoa sekä tehdään arviointisuunnitelma/työkalut pilotin vaikuttavuuden 

arviointiin. Pilotti esitellään kaikille Ydin-projektissa mukana oleville ja halukkaat voivat ilmoittautua mukaan. Valli osallistuu tarvittaessa esim. pilotin markki-

nointikuluihin ja korvaa projektivastaavien matkat kuten työkokouksissakin. Yhteinen ideointipäivä pidetään toukokuussa, jossa suunnitellaan yhdessä 

ryhmäkertojen teemat ja pohditaan toteutustapoja. Tämän jälkeen projektivastaavat suunnittelevat "omannäköisensä" toteutuksen ryhmäkerroille 

valittujen teemojen mukaan

Markkinointi: Alkavalle ryhmälle keksitään vetävä nimi ja ryhmää markkinoidaan laajasti.  Markkinointia mietitään yhdessä, voidaanko painaa esimerkiksi 

yhteiset kutsut. Miten kohderyhmä tavoitetaan? Onko järjestöllä jo osoiterekisteri lähiseudun ikäihmisistä?

Toteutus: Ryhmänohjaajat vetävät 12 ryhmäkertaa omaa luovuutta ja asiantuntijuutta käyttäen valittujen teemojen mukaan.

Arviointi: Kaikille ryhmään ilmoittautuneille pidetään alkuhaastattelu, jossa käytetään elämänlaatumittaristoa. Sen lisäksi ikäihmisille annetaan 

kotiin täytettäväksi "fiilismittari", jonne he voivat kirjata tuntemuksiaan. Ryhmänohjaajat pitävät päiväkirjaa pilotin ajan ja kirjaavat sinne onnistumisen 

kokemuksia, saatuja palautteita yms. Intervention jälkeen tehdään asiakkaille loppuhaastattelu, jossa tarkastellaan pilotin vaikutuksia. 

Pilotin vetäjät ja suunnittelijat kokoontuvat tammikuussa "palautekeskusteluun" ja mietitään voisiko toteutettua pilottia jalostaa järjestön "tuotteeksi".



 
 

LIITE 2: ELÄMÄNLAATUMITTARI 
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LIITE 3. RYHMÄN SUUNNITTELU –JA ARVIOINTILOMAKE

Ydin –projekti / ryhm ätoim intapilotti      Osallistujat 
TOIMINTAKERRAN SUUNNITTELU- JA ARVIOINTILOMAKE   1. ________________________________ 
        2. ________________________________ 
Ryhm ä _________________________________________________________  3. ________________________________ 
        4. ________________________________ 
Aika ___/___ 20___ klo ___.___ - ___.___     5. ________________________________ 
        6. ________________________________ 
Ohjaajana ______________________________________________________  7. ________________________________ 
         8. ________________________________  
Aihe / Teem a __________________________________________________  9. ________________________________ 
        10. _______________________________ 
Muuta huom ioitavaa _____________________________________________  11. _______________________________ 
        12. _______________________________ 
_______________________________________________________________  13. _______________________________ 
        14. _______________________________ 
_______________________________________________________________  15. _______________________________ 
         
 
 
to im inta ja sen tavoitteet toim innan arviointi 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 



LIITE 4. FIILISMITTARI

12 viikon aikana pidetään päiväkirjaa omista tuntemuksista ja käydään 
ryhmässä. Ympyröi sopiva vaihtoehto jokaisen päivän kohdalta ja kirjoita 
halutessasi lisätekstiä päivästäsi! Pilottijakson jälkeen palauta tämä ryhmän 
ohjaajalle. 
  

Merkkien selitykset:   

  = Erinomainen 

  = Hyvä    

        = Kohtalainen 

  = Heikko 

  = Erittäin heikko 
 
 

Mitä elämääsi kuuluu tänään? 
 

1. pv 
Terveydentila                 ____________________________________ 

Elämänilo                       ____________________________________ 

Ihmissuhteet                     _______________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

2. pv 
Terveydentila                 ____________________________________ 

Elämänilo                       ____________________________________ 

Ihmissuhteet                     _______________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 
3. pv 
Terveydentila                 ____________________________________ 

Elämänilo                       ____________________________________ 

Ihmissuhteet                     

________________________________________  
 
___________________________________________________________________________ 

4. pv 
Terveydentila                 ____________________________________ 

Elämänilo                       ____________________________________ 





 


