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Tiivistelmä 

Tutkielma tarkastelee laitosyhteisössä tapahtuvaa ympäristön viihtyvyyden parantamista 

kuvataidekasvatuksen näkökulmasta. Tavoitteena on kehittää henkilökunnan ja ikäihmisten 

välistä taidetoimintaa niin käytäntöjen kuin yleisten lähtökohtien ja arvojen tasoilla. Tutkielma 

on toteutettu toimintatutkimuksena, ja se sijoittuu laadulliseen tutkimusperinteeseen. 

Toteutuksen lähtökohtana on taiteen, kulttuurin ja ympäristön sekä hoidon ja hyvinvoinnin 

vuorovaikutus. Toimintaympäristönä on Etelä-Pohjanmaalla sijaitseva veteraanien 

kuntoutuskoti. Tutkimusmenetelmänä olemme käyttäneet toimintatutkimusta, jossa on 

nähtävillä etnografisia piirteitä. Aineisto koostuu haastatteluista, kahdesta (2) 

lomakehaastattelusta, projektien kirjallisista dokumenteista, äänitallenteista, valokuvista sekä 

tutkimuspäiväkirjamerkinnöistä. Tutkielman tekijät ovat olleet osallisena toiminnassa ohjaajina 

ja Outi Pirinen myös kesän ajan yhteisössä lähihoitajana. 

Tutkielmassa erityistarkastelussa on yhteisölähtöinen ympäristön parantaminen, 

joka tukee sosiaalista kanssakäymistä työntekijöiden ja vanhusten välillä. Tieto muovautuu 

aineiston analysoimisesta sisältöanalyysin menetelmin ja rakentuu taidetoiminnan tutkimuksen 

ja sosiaaligerontologisen tutkimuksen kentällä.  

Tutkielma tuo esiin sen, että hoitohenkilökunnan koulutuksella, työn 

organisoinnilla ja asenteiden muuttamisella voidaan tukea ja lisätä laitosyhteisön 

vuorovaikutusta kuvataidekasvatuksen menetelmiä apuna käyttäen. Yhteisöllinen taidekasvatus 

voi olla yhtenä tekijänä muuttamassa asenteita viihtyisästä laitosympäristöstä, johon sen oma 

yhteisö on vaikuttamassa. Tutkielma tukee käsitystä, jonka mukaan taide- ja kulttuuriaineiden 

sisällyttäminen osaksi henkilökunnan koulutusta ja jatkokoulutusta vahvistavat taidelähtöisten 

menetelmien käyttöä yhteisön ja yksilön hyvinvoinnin edistäjinä.  
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Abstract 

This study examines enhancing the comfort of an institutional care community from the point 

of view of visual arts education. The aim is to develop artistic activities between the staff and 

the elderly residents at a pratical level as well as at the level of common practices and values. 

The research has been carried out as action research and it is situated within the tradition of 

qualitative research. 

Art, culture and environment in interaction with care and well-being has been 

the starting point for the execution of this study. Rehabilitation and activity centre for veterans 

in Ostrobothnia served as the site for this research. As a method we have used action research 

which contains detectable ethnographic features. The data consists of interviews, two (2) 

structured interviews, written documents from projects, photographs, audio recordings and 

notes in research diaries. The authors of this thesis have participated in the activities as 

instructors and Outi Pirinen has worked as a practical nurse in the community during the 

summer.  

In this thesis special emphasis is placed on community-based enhancement of 

environment which supports social interaction between staff and the elderly residents. 

Knowledge is extracted from the analysis of data through the methods of content analysis and 

is constructed within the fields of artistic acitivity research and social gerontology. 

The thesis shows that by training the nursing staff, organising work and changing 

attitudes, interaction within the institutional community can be supported and increased with 

the help of art education methodologies. Community-based art education might be used as a 

factor in changing attitudes in an agreeable institutional environment with communal 

influence. This thesis supports the view that art and teaching cultural studies as part of staff 

training strengthen the use of art-based methods in advancing the well-being of the 

community and its individuals. 

Key words: institutional environment, the elderly, work community, action research, art 

education, community-based art education, art and well-being, art-based activities 
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1. Tästä lähdettiin  

Yhtä vain vaadin: että et telkeä sieluusi tietä. Että näen hyllyköt sen kaikkine 

tavaroineen ( Lars Huldén, Pitkäätanssia. 1979). 

 

 

1.1.  JOHDANTO 

Elinajan piteneminen on nostanut ikäihmiset yhä keskeisempään asemaan 

yhteiskunnan vaikuttajina. Tämän seurauksena ikäihmisten heterogeeniset ja 

yksilölliset odotukset sekä tarpeet ovat nousseet näkyvimmin esille. Nyky-

yhteiskunnassa ikäihmisille ei riitä pelkkä sijoituspaikka hoitolaitoksessa, vaan sen 

täytyy tyydyttää muitakin elämisen ja olemisen tarpeita. Elämään halutaan sisällyttää 

itselle merkityksellisiä asioita ja vaihtoehtoja. Yhä useammalle ihmiselle kolmas ikä on 

elämän parasta aikaa, ja tulevaisuudessa toiminnaksi ei enää riitä se, että heitellään 

hernepusseja, vaan vaaditaan tasokkaita ja yksilöllisiä palveluja, joihin sisältyvät myös 

monipuoliset taide- ja kulttuuritoiminnot, kuten Hohenthal-Antin on todennut Liikasen 

(2003, 130) teoksessa.  

Kuvataide mahdollistaa uuden oppimisen ja oman elämän näkyväksi tekemisen. 

Yhteiskunnassa on viime vuosikymmeninä kiinnitetty yhä enemmän huomiota taiteen 

hyvinvointivaikutuksiin, ja ne ovat rantautuneet ympäristöihin, joissa niillä ei 

aikaisemmin ollut sijaa. Taidelähtöisten menetelmien käyttö hoidossa mahdollistaa 

jokaisen ikääntyneen osallistumisen fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta toiminta 

kunnosta riippumatta. Näistä lähtökohdista aikaisempaa tutkimusta ovat tehneet muun 

muassa Pia Strandman-Suontausta (2013), Hanna Liisa Liikanen (2003), Leonie  

Hohenthal-Antin (2006) ja Tiina Pusa (2012).  

Olemme toteuttaneet tutkimuksen Seinäjoella Kivipuron kuntoutuskodissa. Talo 

palvelee kuntoutusasiakkaita ja siellä asuvia sotainvalideja. Pääsääntöisesti 

asiakaskunta koostuu 70–100-vuotiaista ikäihmisistä. Suurin osa tästä asukaskunnasta 

on palvellut maamme sodissa. Yhdistyksen toimipisteessä oli vuosina 2011–2012 

käynnissä projekti, jonka tarkoituksena oli asiakkaiden huoneiden yleisilmeen 

kohentaminen. Sisustusprojekti tuli päätökseen syksyllä 2012. Tutkielma tuli 

luontevaksi jatkoksi edelliselle projektille. Tämän tutkielman myötä on tarkoitus tukea 

yhteisön hyvinvointia työ- ja kotiympäristössä. 

Tutkielman tavoitteena on yhteisöllisen taidetoiminnan kehittäminen ja sen kautta 

hyvinvoinnin tukeminen ympäristössä koko yhteisö huomioiden. Lähestymme aihetta 

moniammatillisina kuvataidekasvattajina ja käytämme taidetoiminnassa nykytaiteellisia 
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menetelmiä. Outi on aikaisemmalta koulutukseltaan lähihoitaja ja Elina kuvataiteilija, 

tehden opetustyötä eri kouluasteilla. Niiden avulla tutkimme, miten voimme tukea 

ympäristön viihtyvyyttä laitoksessa sekä kotina että työpaikkana. Pääasiassa aineisto 

koostuu vanhuksille järjestetystä Koivumetsä -työpajasta, sekä henkilökunnalle 

järjestetystä Unelmien paikka – työpajasta. Järjestimme talon henkilökunnalle kaksi 

lomakehaastattelua, sekä haastattelimme virikeohjaajaa. Analysoimme projektin aikana 

tallennettuja dokumentteja; valokuvia, haastatteluja, äänityksiä, sähköposteja, 

tutkimuspäiväkirjaa ja lomakehaastatteluita triangulaatiota apuna käyttäen.  

Arkkitehti Matti Vuorio (2012) toteaa: vapaus on jokaiselle ihmiselle tärkeä asia, joka 

kuitenkin on suhteellinen käsite yhteiskunnassamme. Vapaus yksilön kannalta on 

lopulta hyvin rajallista. Hän toteaakin, että puolison valinnan jälkeen asunnon 

valitseminen on elämän tärkeimpiä valintoja. (Vuorio 2012,19–21.) Tästä voidaan tulla 

päätelmään yksilön hyvinvoinnista; hän tarvitsee vapautta ja vaikutusvaltaa 

ympäristöönsä voidakseen hallita ja kokea hyvää elämää. Ympäristöllä on merkitys 

ihmisen henkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.  

 

1.2. Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen kulku  

Tutkimuksen alussa tutustuimme ympäristön hyvinvointiin vaikuttaviin ilmiöihin, 

käsityksiin hyvän ympäristön kriteereistä ja yhteisöllisen taidekasvatuksen 

osallisuudesta siihen. Selvitimme kohderyhmän tavoitteita kuvataidekasvatuksen 

menetelmien oppimisesta. Totesimme, ettei kohderyhmän fokuksena ole 

kuvataidemenetelmien oppiminen, vaan käyttäminen omien kokemusten 

ilmaisuvälineenä. Kartoitimme projektikohdetta Lapin yliopiston luoman 

paikkakartoituksen avulla, ja suunnittelimme kartoitukseen perustuen toteutettavat 

työpajat.  

Tutkimuksemme keskeiset käsitteet ovat laitosympäristö, ikääntyneet ja työyhteisö, 

toimintatutkimus, kuvataidekasvatus, yhteisöllinen taidekasvatus, taide ja hyvinvointi 

sekä taidelähtöiset menetelmät. Aiheen ymmärrystä rakensi keväällä 2013 tehty 

työyhteisölle suunnattu kysely. Saaduista vastauksista saimme apua työpajan 

suunnitteluun ja tutkielman jäsentämiseen. Listasimme saamamme tulokset ja 

kiinnitimme huomion haastattelulomakkeissa nousseisiin teemoihin. Lomake käsitteli 

ympäristöä, jolloin saamamme vastaukset kohdentuivat rakennuksen korjaustarpeisiin 

ja sen fyysistä kuntoa kuvaaviksi.  Olimme toivoneet vastausten suuntautuvan 

enemmän aiheen keskiössä olevan yhteisön aktivoitumiseen oman ympäristön 

kohentamiseksi. Saimme kyselystä arvokasta tietoa, jonka avulla pystyimme 
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toteuttamaan Koivumetsä-työpajan toukokuussa 2013 yhdessä kuntoutuskodin 

asukkaiden kanssa. Etnografinen ote näkyy Outin työskentelyssä lähihoitajan 

tehtävissä, samalla päivittäen Koivumetsä-teosta. Outi kirjasi tutkimuspäiväkirjaan 

omia, vanhusten, kävijöiden ja työntekijöiden reaktioita teoksesta.  

Tutkimuskysymys ja tutkimuksen painopistealueet tarkentuivat tutkimusprosessin 

aikana:  

1) Millaiset tekijät vaikuttavat kuvataidelähtöisten menetelmien käyttöönottoon 
ympäristöviihtyvyyden parantamiseksi hoitolaitoksessa? 

Syksyllä 2013 järjestimme Unelmien paikka-työpajan henkilökunnalle, jonka 

yhteydessä keräsimme haastattelulomakkeen avulla palautteen molemmista 

työpajoista.  

 

Kaavio 1: Tutkimuksen kulku.  

Tutkimuksen alussa tutustuimme aikaisempiin taiteen ja hyvinvoinnin kentällä 

tapahtuneisiin tutkimuksiin ja hankkeisiin, joita käsittelemme tutkielman ensimmäisessä 

luvussa. Luvussa 2. käsittelemme tutkimuksemme rakentamisen kulmakiviä, pohtien 

ikääntymisen ja vanhuuden tematiikkaa, yhteisöllisyyttä, taiteen, hyvinvoinnin ja 

ympäristön vuorovaikutus-suhteita sekä yksilöön, yhteiskuntaan ja laitosympäristöön 

liitettäviä monitahoisia tasoja. Luku 3. sisältää lähtökohdat niin tutkijan roolista kuin 

käytettävistä tutkimusmenetelmistä, aineistoista sekä niiden analysoinnista.  

Toiminnallisen osan keskeisessä roolissa on kaksi työpajaa, jotka käymme läpi niin 

teorian kuin reflektoinnin avulla luvussa 4.  Tuomme näkyväksi virikeohjaajan kanssa 

käymän haastattelun avulla kohteen tämän hetkistä viriketoimintaa ja siihen liittyvää 

toimintakulttuuria. Luvussa on esillä vuoropuhelu kesän aikana eletystä ja koetusta, 

sekä kaksi haastattelua ja niiden purku. Luvuissa 5. ja 6. käymme läpi aineiston esille 

tuomat teemat kerätyn tutkimusaineiston avulla sekä tuomme esille omat 
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johtopäätökset. Katsaus kokonaisuuteen alaluvussa analysoimme tutkielmaa ja sen 

toiminnan vaikutusta yhteisössä. Luvussa 7. Suuntaamme katseen tulevaisuuden 

vanhuuteen. 

 

1.3. Aiempia tutkimuksia ja hankkeita 

Viime vuosina on tutkittu aktiivisesti taidelähtöisten menetelmien käyttöä sekä niiden 

avulla saavutettavia hyötyjä ihmisen hyvinvoinnille. Tuloksissa on saatu laajasti katetta 

niiden positiivisista vaikutuksista. Tutkimusten ja eri projektien avulla on pystytty 

osoittamaan, että taiteella ja kulttuurilla on merkitystä niin ihmisen fyysiselle, 

psyykkiselle kuin sosiaaliselle hyvinvoinnille.  

Tutkielman alkutaipaleella tutustuimme aihetta käsitteleviin tutkimuksiin sekä 

hyvinvointiin liittyviin projekteihin, seminaareihin ja selvityksiin, joista saimme arvokasta 

tietoa ja mahdollisia tutkimussuuntia. Aihetta käsittelevät seminaarit olivat meille 

suureksi hyödyksi ja ne antoivat meille konkreettisia työkaluja omien työpajojemme 

suunnittelemiseen. Osallistuminen seminaareihin liitti meidät tärkeään taiteen ja 

hyvinvoinnin piirissä tapahtuvaan keskusteluun, joissa kehitetään jatkuvasti uusia 

toimintamalleja. Saimme paljon tukea ja vahvistusta oman tutkielman rakentumiselle. 

Pidimme tärkeänä myös verkostoitumista ja ajatusten vaihtoa eri luennoitsijoiden ja 

ammattilaisten kanssa. Nostamme tässä luvussa esiin tutkielman kannalta tärkeimmät 

teoreettiset lähteet, jotka ovat olleet vaikuttamassa tutkielman muotoutumiseen.  

Aloitimme tutustumalla Inka Ukkolan (2001) toimittamaan Parantava Taide, 

Taideoppikirja lähi- ja perushoitajille -teokseen. Kirjassa käsitellään kattavasti hoitotyön 

kokonaisuutta, jossa myös taide, estetiikka, taidetoiminta sekä yhteisöllisyys ovat 

huomioituina. Työn teoreettista viitekehystä rakensimme Tapaninen ym. (2002) teoksen 

Ympäristö ja hyvinvointi pohjalta.  Kirja on Suomessa ensimmäinen oppikirja, jossa 

ympäristön ja hyvinvoinnin kysymyksiä käsitellään laajasti yhdessä. Teoksessa 

pohditaan ympäristön kokonaisvaltaista merkitystä hyvinvoinnille, ja siinä kuvataan 

hyvän ympäristön ominaisuuksia. Lisäksi kirjassa annetaan konkreettisia välineitä ja 

tietoa yhteistyöhön eri toimijoiden kesken, huomioiden myös etiikan, estetiikan ja 

taiteen osallisuus.  

Lähtökohtana oli myös Boinkum Benson Konlaanin (2001) väitöstutkimus 

sosiaalilääketieteen alalta, jossa osoitettiin taiteen merkitys terveydelle. Koehenkilöiden 

suuri otos ja pitkäaikaisseuranta keskittyivät siihen, miten kulttuurinen osallistuminen 

vaikutti ihmisten fysiologisiin mekanismeihin. Tutkimustulokset todensivat, että 

kulttuurinen osallistuminen voi lisätä elinajanodotetta ja vastustuskykyä eri sairauksille. 
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Mielenkiintoista oli myös huomata, että mikäli henkilö ei olisi harrastanut aikaisemmin 

kulttuuria, niin myös myöhemmin aloitetulla taideharrastuksella ja osallistumisella on 

samat hyvinvointia edesauttavat vaikutukset. Tutkimuksessa taidetoiminnalla 

tarkoitettiin kaikkea kulttuurin harrastamiseen liittyvää, kuten musiikkia, taidetta ja 

näytelmiä. Tutkielmassa päädytään johtopäätökseen, jossa henkilön passivoitumista 

edesauttaa taideharrastuksista luopuminen. 

Yhteisöllisyyden vaikutuksesta hyvinvointiin ja keskusteluun hyvinvointiyhteiskunnan 

osallisuudesta, sekä yhteisöllisyyden aktiivisesta kehittämisestä ja malleista 

työyhteisöissä saimme neurologi Markku T. Hyypän (2002) Suomen rannikkoalueen 

ruotsinkielisen väestön parissa tehdystä tutkimuksesta. Teoksen punaisina lankoina 

hyvään terveyteen ja sosiaaliseen pääomaan liittyvät vahvasti niin yhteisöllisyys kuin 

taiteen läsnäolo. Osallistuimme Kauhajoella keväällä 2014 järjestettyyn tilaisuuteen, 

jossa Markku T. Hyyppä oli pääluennoitsijana. Saimme kokea käytännössä aihepiirin 

monimuotoisuuden ja yhteisöllisyyden merkityksen myös oman tutkimus- prosessimme 

aikana.  

Sosiaaligerontologian professori Jyrki Jyrkämän (2003) merkittävä työ Suomessa 

toimintatutkimuksen kehittäjänä gerontologian alalla sekä hänen monitasoinen 

aktiivinen toiminta ikääntymisen ja vanhuuden käsitteiden parissa ovat olleet 

merkittävässä roolissa tutkimusta ajatellen. Pääsimme osallistumaan Jyrkämän Lapin 

yliopistossa luennoimalle toimintatutkimuksen metodikurssille keväällä 2013, jonka 

kattava anti vei meitä osaltaan eteenpäin ja viitoitti oikeaan suuntaan 

toimintatutkimuksen saralla. 

Yksi merkittävin tutkimus on oman tutkielman kannalta valtiotieteen tohtori Hanna-Liisa 

Liikasen (2003), jossa tutkittiin Arts in Hospital- hankkeen vaiheita ja tavoitteiden 

toteutumista itäsuomalaisten hoitoyksiköiden arjessa ja juhlassa. Tutkimus esitteli 

kattavasti miten taide- ja kulttuuritoiminnan vaikutuksia voidaan todentaa laitosten 

arjessa ja havaita positiivisia muutoksia niin asukkaiden hyvinvoinnissa kuin koko 

työyhteisössä. Tärkeänä tavoitteena nähtiin jatkuvuuden periaatteen synnyttäminen 

laitosyhteisöissä osana kehitettävää toimintaa ja se, miten hoitolaitoksissa 

taidetoiminnan voi integroida osaksi hoitotyötä ja kuntoutusta. Taiteen ja kulttuurin 

avulla voidaan tasapuolisesti lisätä ihmisten elämys- ja kokemusmaailmaa sekä 

ympäristöviihtyvyyttä. Samalla se lisää myös ihmisten sosiaalista ja yhteisöllistä 

hyvinvointia. Liikasen teos auttoi vahvasti rakentamaan suhdetta aiheeseemme ja liitti 

meidät tutkijoina kokonaisvaltaisesti taiteen ja hyvinvoinnin kontekstiin. 

Vaikka kulttuurituotannon lehtori Pia Strandman-Suontaustan (2013) väitöstutkimus ei 

käsitellyt suoraan taiteen hyvinvointivaikutuksia, oli siinä paljon kuvausta yksilöiden 
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taidesuhteesta, kodin käsitteestä hoitolaitoksessa, ympäristöviihtyvyydestä ja 

taidetoiminnan juurruttamisesta hoitolaitosyhteisöön. Tutkimuksessaan Strandman-

Suontausta käytti taidekuvia, jotka toimivat muistelun ja keskustelun avaajina oman 

elämän kokemuksiin ja tapahtumiin. Saimme perspektiiviä toiminnallisten työpajojen 

sisällöllisiin pohdintoihin ja eri menetelmien käyttämiseen. Strandman-Suontaustan 

toimintatutkimuksessa kehitettiin kuvataiteeseen perustuva palvelu 

hoitolaitosyhteisöjen käyttöön. Omassa projektissamme käytimme luontokuvia 

tuomaan samankaltaiset kokemukset esille Koivumetsä-installaatiota rakentaessa. 

Taidekasvattaja Tiina Pusan (2012) väitöskirja käsitteli taiteen ja vanhuuden 

merkityssuhteita ikääntymisen ja yksilön näkökulmasta. Koimme tutkimuksen 

inspiroivana, sen käsitellessä niin ikääntyvien osallisuutta kuin osallistumattomuutta 

taidekasvatuksen piirissä. Tutkimukseen tutustuminen toimi myös voimaannuttavana 

kokemuksena sen muodostaessa omaa suhdetta ja näkemystä aiheeseen.  Pusa 

näkee taidekasvattajan roolin siten, että toiminnalla luodaan sellaisia olosuhteita, joissa 

yksilö voi konkreettisesti vaikuttaa elämänsä suuntaan ja tehdä yksilöllisiä valintoja sen 

sijaan, että ulkopuoliset määrittelevät sen mitä tai miten tehdään. Pusan etsiessä 

taidekasvatusta, joka perustuu yksilön kokemukseen ja elettyyn elämään, 

kokonaisvaltaisuuteen ja osallisuuteen. (Pusa 2012, 9.) Olemme yhtä mieltä hänen 

ajatuksistaan. Ikääntyviä ihmisiä on yhteiskunnassamme ja hoitolaitoksissa yhä 

enemmän. Nykyisin järjestettävä (taide)toiminta ja yksilöllisyyden huomioiminen eivät 

kohtaa kuitenkaan vielä parhaalla mahdollisella tavalla. Tutkielmaa ajatellen, 

merkittäväksi nousivat sosiaalisuuden, nähdyksi tulemisen, ja vuorovaikutuksen 

tärkeys. Taide on vapautta, ja myös me, taidekasvattajina, haluamme uskoa Pusan 

unelmaan, että taide voisi tapahtua monelle, ja sen myötä maailma voisi muuttua. 

(Pusa 2012, 10.) 

Saimme mahdollisuuden osallistua Rovaniemellä syksyllä 2012 Korundissa 

järjestettyyn Leonie Hohenthal-Antinin vetämään Muistot näkyviksi – seminaariin, joka 

sisälsi paljon toiminnallisia elementtejä. Mukaamme jäi taidetoiminnan kokemuksellinen 

ja moniaistillinen muistijälki ja saimme positiivisen sysäyksen sekä runsaasti 

informaatiota vanhusten ja muistisairaiden parissa työskentelemisestä. Olemme 

käyttäneet aiheemme esiymmärrystä rakentaessa Leonie Hohenthal-Antinin teoksia 

Muistot näkyviksi; Muistelutyön menetelmiä ja merkityksiä (2009) ja Kutkuttavaa 

taidetta; Taidetoiminta seniori- ja vanhustyössä (2006). Hänen toiminta vanhustyön 

parissa ja väitöskirja ikäihmisten taidetoiminnan, luovuuden sekä hyvän elämän 

suhteesta on ollut Suomessa uusia uria avaava. Hän lanseerasi vanhus- ja vanhustyön 

parissa käytetyn fyysisen esteettömyyden rinnalle käsitteen henkinen esteettömyys. 

Sen periaatteeseen kuuluu, että hyvän elämän ja hoidon toteutuminen tarvitsee 
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muutakin kuin pelkät hyvät fyysiset puitteet. Tämä lähestymistapa kaikkien oikeudesta 

luovuuteen ja itsensä ilmaisemiseen oli nähtävissä myös Pusan (2012) väitöskirjassa. 

Tämä henkisen esteettömyyden käsite taidekasvattajan identiteettiä pohtiessamme 

tuntui meille läheiseltä ja tärkeältä kohdettamme ajatellen. 

Käytimme myös sosiaalipedagogi Leena Kurjen (2000) tutkimaa ja kehittämää 

sosiokulttuurisen innostamisen käsitettä, rakentaessamme teoriaa yhteisössä 

toteutettavien projektien ja taidetoiminnan suunnittelussa. Työyhteisön innostaminen on 

yksi tärkeistä kivijalan perustuksista, jonka päälle kaikenlainen toiminta tullaan 

rakentamaan. 

Lapin yliopistossa on kehitetty 2006 paikankartoitusmenetelmä, joka on ollut 

esikartoituksessa tärkeässä osassa tutkimusprojektin alkaessa. Kuvataidekasvatuksen 

professori Mirja Hiltunen ja kuvataidekasvatuksen professori, dekaani Timo Jokela ovat 

kehittäneet menetelmän yhdessä yliopistonlehtori Maria Huhmarniemen ja Virpi 

Valkosen kanssa. Hiltunen ja Jokela ovat olleet kehittämässä aktiivisesti Lapin 

yliopistossa tapahtunutta yhteisöllistä taidekasvatusta eri projekteissa. 

Uudemmista selvityksistä TAIKA- hankkeen prosessia, toimintaa, tavoitteita, vaiheita ja 

saavutuksia käsittelevä julkaisu Ei tarvittukaan parasetamolia - kuvauksia 

mentoroinnista ja taidetoiminnasta hoivassa (Nieminen & Sainio 2013) tarjosi kattavan 

läpileikkauksen eri ammattiryhmien välisestä monipuolisesta ja virikkeellisestä 

yhteistyöstä taidetoiminnan käytöstä ikäihmisten parissa. Siinä käytettiin mallina 

ensimmäisessä TAIKA- hankkeessa (2008–2011) kehitettyä mentoroinnin 

nelikenttämallia, joka on suunnattu erityisesti sosiaali- ja terveysalalla 

hyödynnettäväksi. (Sainio 2013, 7−13.) Toinen TAIKA- hankkeesta ilmestynyt teos 

TAITEESTA TOISEEN; Taidelähtöisten menetelmien vaikutuksia (Rantala & Jansson 

2013) kokosi yhteen työelämäkontekstissa toteutuneita taidelähtöisiä hankkeita ja sitä 

millaisia eri vaikutuksia niillä on ollut työyhteisöissä. Pystyimme näkemään 

taidelähtöisten toimintojen vaikutuksia työyhteisöissä, yksilö- ja organisaatiotasolla. 

Perimmäisenä tarkoituksena oli ollut löytää vastauksia kysymykseen: Mitä annettavaa 

taideperusteisella toiminnalla ja menetelmillä voisi olla tulevaisuuden työelämälle? 

Teemat olivat sovellettavissa hyvin myös omaan tutkimukseemme.  Kaiken kaikkiaan 

valtakunnallinen TAIKA- hanke ja siihen liittyvät lukuisat taidelähtöiset projektit ja niissä 

käytetyt monipuoliset menetelmät taiteen juurruttamisesta työyhteisöihin ovat antaneet 

hedelmällistä pohjaa ja inspiraatiota tutkielmalle. 

Tutkimuksen aikana osallistuimme aihepiiriä käsitteleviin seminaareihin. Rovaniemellä  

Muistoista voimaa seminaari järjestettiin syksyllä 2012, joka pohjautui IKÄEHYT 

hankkeeseen sekä  Lapin yliopistossa Taidetta, toimijuutta ja palvelumuotoilua - kohti 
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hyvää vanhenemista seminaariin. Koska tutkimusympäristö sijaitsi Etelä-Pohjanmaalla, 

kartoitimme aluksi alueen kulttuurin ja hyvinvoinnin hankkeita, joita olivat muun muassa 

Etelä-Pohjanmaan liiton organisoima Hyvinvointia kulttuurista; Mitä, miten ja kenelle? 

(Nieminen 2007) -kehittämishanke. Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hanke on ollut 

käynnissä vuosina 2010 – 2013, jonka tavoitteena on ollut vahvistaa kulttuurin yhteyttä 

sosiaali- ja terveysalan kanssa sekä kehittää taide- ja kulttuurilähtöisiä 

hyvinvointipalveluja. Esille on nostettu lisäksi (kulttuuri)ympäristön merkitys 

hyvinvoinnille ja edistää pyrkimyksiä laadukkaampien ympäristöjen syntymiselle. Etelä-

Pohjanmaan kulttuuri strategian luomiseen on osallistunut kaiken kaikkiaan 16 kuntaa. 

Seinäjoella 16.4.2013 olleesta Polkuja kulttuuriseen hyvinvointiin -seminaarista saimme 

monipuolista näköalaa alueen kulttuurin ja hyvinvoinnin parissa toteutuneisiin ja 

meneillään oleviin projekteihin. Seminaarit loivat katseen vahvasti tulevaisuuden 

visioihin.  

 

1.4. Haasteena kodikas yhteisöllinen koti ja työpaikka 

Kysymykset ympäristön vaikutuksista ihmisten hyvinvoinnille ovat nousseet viime 

vuosina merkittävästi esille. Aihepiiriin liittyy valtavasti uusia mahdollisuuksia ja samalla 

myös suuria haasteita. Yhteiskunnassa myös poliittiset päättäjät ovat huomioineet 5. 

joulukuuta 2007 valtioneuvosto antoi periaatepäätöksen hallituksen strategia-

asiakirjasta, jonka pohjalta on laadittu Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia – ehdotus 

toimintaohjelmaksi vuosille 2010–2014. Sen tavoitteena on hyvinvoinnin ja terveyden 

edistäminen kulttuurin ja taiteen keinoin sekä osallisuuden lisääminen yksilön, yhteisön 

ja yhteiskunnan tasolla. Ohjelmassa Liikanen (2010) tuo esille kolme strategista 

painopistealuetta: 1) kulttuuriosallisuuden, yhteisöllisyyden, arjen toimintojen ja 

ympäristöjen edistämisen, 2) taiteen ja kulttuurin kuulumisen osaksi sosiaali- ja 

terveydenhuoltoa sekä 3) työhyvinvoinnin tukemisen taiteen ja kulttuurin keinoin.  

Mielestämme Haapalan ja Pulliaisen (ks. Haapala & Pulliainen 1998, 145.) esille 

tuoma, filosofi Richard Rortyn liberalistinen, vahvasti yksilön oikeuksia painottava 

ajatus ihmisestä elämänmittaisena esteettisenä projektina, joka odottaa toteutumistaan 

on kiinnostava. Ihmiset ovat erilaisia ja hyvä elämä ei merkitse kaikille samoja asioita. 

Elämän projekti on tapauskohtainen ja jatkuvasti muuttuva, johon jokainen meistä 

joutuu ja saa itse ratkaista. Niin taide kuin filosofiakin antavat hyviä työkaluja elämän 

rakentamiseen parhaalla mahdollisella tavalla (Haapala & Pulliainen 1998, 146). 

Yhteiskunnan on oltava valmis vastaamaan haasteeseen, jonka ikääntyvä väestö 

synnyttää heterogeenisillä tarpeillaan. On luotava yhteiskunnalliset edellytykset 

tavoitteiden toteutumiselle. Uskomme, että se on kannattava sijoitus paremman ja 
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mielekkäämmän elämän rakentamiseksi. Kaikilla tulisi olla tasa-arvoiset mahdollisuudet 

olla osallisena ja osallistua. Leonie Hohenthal-Antinin (2009, 148) käsitykseen siitä, 

että luovuus on meidän ihmisten lajiominaisuus ja kuuluu kaikille, on helppo yhtyä. 

Samoin Tiina Pusan (2012) ajatukseen, että taide tulisi sisällyttää ihmisoikeuksiin. 

Elämä saa merkityksen, kun luovuuden mahdollisuus aukeaa. (Pusa 2012, 85.) 

Taide on inhimillisyyttä korostavaa ja se on ollut mukana aina tavalla tai toisella osana 

ihmisyyttä ja kulttuuria. Taide on myös vahvasti yhteisöllistä ja sosiaalista toimintaa. 

Taiteen avulla irtaudutaan arjesta ja voidaan kokea sekä saada uutta mielekkyyttä 

elämään. Taide luo harmoniaa ja voi auttaa ihmisyyden rakentamisessa, tehden 

ihmisen sopusointuiseksi kokonaisuudeksi itsensä ja ympäröivän maailman kanssa. 

(Haapala & Pulliainen 1998, 105–106, 119.) Se voi antaa elämään sisältöä, mieltä, 

rohkeutta ja uusia näkökantoja. Taiteen avulla voi saada jotakin menetettyä takaisin ja 

löytää ihanaa uutta. Ihminen voi toipua ja käsitellä turvallisesti taiteen avulla erilaisia 

elämään kuuluvia ja eteen tulevia asioita. Rakkauden tavoin, taide on parhaimmillaan 

hyvin henkilökohtainen kokemus, ja samalla suhteessa ympäristöönsä (Pusa 2012, 

76). Taide, inhimillisyys ja herkkyys liittyvät oleellisesti yhteen. 

Jaamme mielipiteen Haapalan ja Pulliaisen empiristisen tulkinnan mukaan siitä, että 

teoksen tekijän tai syntyhistorian taustalla ei ole merkitystä sitä arvioitaessa. 

Oleellisinta on ainoastaan se, miltä teos näyttää, kuulostaa tai mitä ja miten se siltä 

pohjalta puhuttelee myös katsojaa. Merkitys syntyy aina oman kokemusmaailman 

kautta. Taiteella on myös yhteiskunnallista merkitystä ja sitä on aina käytetty niin vallan 

tukemiseen, eri ideologioiden pönkittämiseen, kansan yhdistämiseen tai arjen 

todellisuuden muokkaamiseen (Haapala & Pulliainen 1998, 69,108). Parhaimmillaan 

taide tarjoaa kiinnittymisvälineet omaan elämään ja yhteiskuntaan (Pusa 2012, 68).  

Taide tulee valjastaa osaksi yhteiskunnan ja globaalin maailman pyrkimystä 

harmoniaan ja idealismin ihanteisiin. Utopiakin voi toteutua, onhan sellaisesta jo 

esimerkkejä niin hyvässä kuin pahassa. Jokaisella ihmisellä on oikeus tuntea 

kuuluvansa johonkin yhteisöön ja erityisen tärkeää yhteenkuuluvaisuuden ja 

osallisuuden luominen on juuri hoitolaitoksissa, joissa ihminen on usein yksin, erossa 

perheestä, kodista, kulttuurista ja ympäröivästä yhteiskunnasta. (Blomqvist-Suomivuori 

2001, 60). Toivomme jokaiselle ja aikanaan itsellemmekin luovaa, yksilöllistä, 

merkityksellistä ja elämyksellistä ikääntymistä sekä paikkaa, jossa yksilö tuntee 

viihtyvänsä. Hetkessä eläminen ja asioiden jakaminen on tärkeätä. Ei pidä koskaan 

unohtaa unelmia, niille pitää antaa mahdollisuus ja siivet. Unelmat kantavat ja vievät 

eteenpäin. 
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2. Unelmien paikan rakentamisen kulmakivet 
 

Ei aamusella tiedä, kuinka lystiä illalla on. Sananlasku 

 

Tässä luvussa esittelemme tutkielman tärkeimmät kulmakivet, joiden varaan 

toiminnallinen osuus on rakentunut. Luku esittelee kohderyhmän, ympäristön ja 

taidekasvatuksen merkityksen, sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen osallisuuden 

hyvinvointiin. Kohteen esikartoitus on ollut tärkeä osa toiminnan suunnittelua ja 

työpajojen rakentamista, näin ollen, sillä on perusteltu paikka yhtenä tutkimuksen 

kulmakivenä. 

 

2.1. Ikääntyminen 

Ikääntyminen on luonnollinen prosessi, joka tapahtuu meille kaikille. Tässä 

kappaleessa käsittelemme ikääntymistä ja sen määrittelyä. Tutustuimme suomalaiseen 

tutkimukseen, joka käsitteli länsimaiden ikääntyneen väestön terveyttä ja hyvinvointia. 

Nyky-yhteiskunnassa ihannoidaan nuoruutta, kuitenkin täyttä elämää voi elää vielä 

viimeisellä neljänneksellä. Kohderyhmä tutkielmassa on ikääntyneet vanhukset, joille 

haluamme tarjota vaihtoehtoja laadukkaan ja monipuolisen hyvinvoinnin 

saavuttamiseksi. 

 

Vanhuskäsityksen määrittelyä 

Ikääntymiseen liittyy paljon stereotypioita, joita pönkitetään niin tiedotusvälineissä, 

taideteoksissa, saduissa, mielikuvissa, asenteissa kuin odotuksissakin. Edellä mainitun 

kaltainen viesti välittyi myös Tiina Pusan väitöskirjassa Harmaa taide useissa 

asiayhteyksissä.  Kuitenkin on niin, että ikääntyneiden väestöryhmässä on 

käytännössä edustettuina hyvinkin erilaisissa statuksissa ja ulottuvuuksissa olevia 

henkilöitä ja entistä yksilöllisemmät elämänkulkumallit ovat läsnä emmekä voi tehdä 

yleistyksiä (Jyrkämä 2003, 19). Samalla mietimme omia isoäitejä, äitejämme ja 

itseämme tulevina ikäihmisinä. Näkemykset ja ilmentymät vanhuudesta meidän 

jokaisen kohdalla ovat olleet ja tulevat olemaan tyystin erilaiset. Näemme omien 

äitiemme vanhuuden jo hieman erilaisena, kuin isoäitiemme aikana. Emme osaa 

ollenkaan kuvitella menevämme muottiin, jonka hahmotamme vanhuudesta tällä 

hetkellä. Uskomme ja toivomme, että asenteiden muutos ja yksilöllisyyden parempi 

huomioiminen tulevat olemaan koko ajan enemmän esillä ikääntyviä koskevissa 
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keskusteluissa ja päätöksenteossa. Riitta Hanifi (2005) toteaa, että vuosina 1945–50 

syntyneet suuret ikäluokat ja heitä nuoremmat tulevat olemaan huomattavasti 

vaativampia elämänsisältöjensä suhteen, sekä he ovat entistä heterogeenisempi 

kuluttajaryhmä verrattuna tämän päivän eläkeläisiin. Lisäksi ikääntyvien lukumäärä 

yhteiskunnassamme lisääntyy koko ajan ja elinkaaret pidentyvät. ( Hanifi 2005, 184, 

186) 

Elämänvaiheiden kokonaisuudesta puhuttaessa on käytetty Jyrki Jyrkämän (ks. 2003) 

lanseeraamaa käsitettä kolmas ikä. Se ei ole yksilötasolla määriteltävissä kronologisen 

iän perusteella, vaan on yksilöllisesti sekä sosiaalisesti uusi aktiivinen elämänvaihe. 

Vaihe, joka voi tuoda mukanaan uudenlaisen suhtautumistavan elämään, itseen ja 

ehkä myös taiteeseen (Pusa 2012, 24–28.). Se on ajanjakso jolloin on aikaa tehdä ja 

kokea kaikenlaista uutta ja erilaista. Ikä tuo mukanaan myös varmuuden siitä, mitä 

ihminen elämältään ja harrastuksiltaan haluaa. Unelmille pitää antaa mahdollisuus tulla 

kuulluksi ja nähdyksi. Joskus ne uinuvat hiljaa piilossa ja jäävätkin sinne, mikäli ei ole 

”herättelijöitä” ympärillä.  

Sanomalehti Karjalainen kirjoitti (Nevanen 8, 2013) valtakunnallisen vanhusten viikon 

avauksessa otsikolla: ’Onko vanhus ruma sana? Ikääntyminen: vanhus-sanalle on 

keksitty kiertoilmauksia, koska joidenkin mielestä sana on loukkaava.’ Lehti kirjoittaa 

että vanhus-sanan käytetyimpiä synonyymeja ovat ikääntyvä, ikäihminen ja seniori. 

Artikkelissa kotimaisen kielten keskuksen johtaja, professori Pirkko Nuolijärven 

mukaan, käsitykset sanan merkityksestä ja siihen liittyvistä mielenyhtymistä, riippuvat 

missä yhteydessä sanaa käytetään. Hänen mukaansa vanhus-sana liitetään usein 

fyysisesti heikkoon ja raihnaiseen ihmiseen.  

Nykysuomen keskeinen sanasto (2004) määrittelee vanha sanan seuraavasti: jolla on 

paljon ikää, ei nuori, ei uusi, ei tuore: iäkäs, ikääntynyt ja vanhus: vanha (ihminen), 

ikäihminen, Vielä vanhuksenakin hän jaksoi olla pirteä. Vanhusten raamattupiiri on 

seurakuntasalissa tiistaisin klo 18. – esimerkein. ( Nurmi 2004, 1131.)  Nuolijärven 

mukaan sanaa vanhus vältellään siihen liittyvän ajatuksen heikkoudesta ja sivussa 

olemisen vuoksi. Artikkelissa hän kuitenkin toteaa, ettei sanaa kannata vältellä, mutta 

on syytä harkita miten sitä käyttää. Hän toteaa sanomalehti Karjalaisen haastattelussa, 

että on ymmärrettävää, ettei vähän aikaa eläkkeellä ollut tai noin 70-vuotias koe 

olevansa vanhus. Tämä johtunee siitä, että suomalaiset elävät yhä terveempinä yhä 

vanhemmiksi, jolloin sana vanhus ei monen hyväkuntoisen ja arjessa pärjäävän 

eläkeläisen mielestä ole sopiva. Tämän seurauksena Laslett (1996) on nostanut esille 

kolmannen ja neljännen iän käsitteet tukemaan nyky-yhteiskunnan tarpeita. 

Kolmannella iällä hän tarkoittaa eläkeikään kytkeytyvää myöhäisen aikuisuuden 
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vaihetta, joka tulee lapsuuden ja keskiaikuisuuden jälkeen. Tämän hän näkee yksilön 

henkilökohtaisten haaveiden ja päämäärien täyttymysten kautena, jossa ihminen on 

vapaa toteuttamaan itseään. Kun taas neljännestä iästä puhuessaan hän tarkoittaa 

toimintakyvyn vähenemistä ja perinteisesti käsitettyä vanhuutta. Tähän liitetään useasti 

lopullinen riippuvuus muiden avusta sekä kuoleman läheneminen. (Laslett 1996, 177–

202.)  

Tämä herättääkin tutkimuksemme kannalta hyvin tärkeän kysymyksen: Miten meidän 

tulee nimetä osa tutkimusryhmästämme? Nykyään puhutaan kolmannen ja neljännen 

iän lisäksi, ikäihmisistä, vanhuksista, ikääntyneistä ja senioreista. Termiviidakko paisuu, 

kun sitä tutkii tarkemmin. On kuitenkin selvää, että hoitolaitoksen asukkaat ovat 

pääsääntöisesti ohittaneet Laslett:n määrittämän kolmannen iän ja tarvitsevat jossakin 

määrin arjessa apua. Vaikka tutkielmamme käsittelee neljännen iän mukaista väestöä, 

on se turhan kirjakielinen puhuttaessa kodikkaammin talon väestöstä. Tutkielmassa 

päätimme käyttää termiä vanhus, koska kyseisessä hoitolaitoksessa asuvat ihmiset 

tarvitsevat apua jokapäiväisissä toiminnoissaan ja ovat asukkaina siellä. Vaikka 

fyysiseltä kunnoltaan asukkaat ovat petipotilaasta omatoimiseen, oli osuvin termi 

vanhus aineistosta käsin nähtynä. Haluamme tutkielmassa kunnioittaa tutkielman 

kohdeväestöä, näkemällä heidät ihmisinä, emmekä näin ollen nimitä heitä potilas- tai 

asiakas-termein, jotka myös ovat hoitolaitoksessa käytössä. 

 

Taiteen ja hyvinvoinnin näköaloja Suomessa  

Turun yliopiston toteuttama TIUKU-hankkeen tavoitteena on luoda tieteen ja kulttuurin 

vuoropuhelua vuosina 2009–2015, hanke on ainutlaatuinen Suomen ja 

kansainvälisessä mittakaavassa katsottuna. Tuloksena syntyy uusi tutkimusala 

nimeltään kulttuurinen terveyden ja hyvinvoinnin tutkimus. (Launis 2012, 7) Bardy, 

Haapalainen, Isotalo, ja Korhonen (2007) nostavat esiin suomalaisten ihannoivan 

yhteiskunnan rakentumisen tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden pohjalle, taiteen 

kuitenkaan tavoittamatta yksilöitä näiden ihanteiden valossa. He näkevät taiteen 

tulevaisuudessa entistä aktiivisemmassa roolissa ihmisten elämänlaadun parantajana. 

(Bardy ym. 2007.) Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö on laatinut taiteen ja kulttuurin 

saavutettavuudesta loppuraportin 2014. Työryhmän tarkoituksena on ollut edistää 

taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta, tiedotuksen, koulutuksen ja tapahtumien avulla, 

sekä koordinoida sektorirajat ylittävää yhteistyötä.  Loppuraportissaan työryhmä päätyi 

ehdottamaan 56. toimenpidettä taiteen ja kulttuurin saavuttamiseksi. On kuitenkin 

huomattava, ettei toimenpiteissä huomioitu vanhuksia ryhmänä, vaikka loppuraportissa 
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todetaan että jokaisella kansan ryhmän osalla on oikeus omaan kulttuuriin. (Opetus- ja 

kulttuuriministeriö 2014.) 

Helsingin Sanomien artikkelissa Selvitys: ikääntyvien hyvinvointi Suomessa 

länsimaiden heikoimpia Markkanen ja Vihavainen (2013) esittelivät viimeisimpiä 

tutkimustuloksia länsimaiden ikääntyneen väestön terveydestä ja hyvinvoinnista. 

Suomessa ikääntyvät voivat heikommin kuin useimmat länsimaiset toverinsa. Raportin 

kokosivat HelpAge International –järjestö yhteistyössä kansallisilta Terveyden- ja 

hyvinvoinnin laitoksilta, kansainvälisiltä järjestöiltä, kuten WHO:lta, ILO:lta, Euroopan 

tilastovirastolta Eurostatilta, OECD:ltä ja Maailmanpankilta sekä Gallupin World-View-

kyselystä. Tutkimuksessa selvitettiin 91 länsimaan yli 60-vuotiaiden hyvinvointia. 

Tutkimus jakautui neljään osa-alueeseen: taloudelliseen hyvinvointiin, terveydentilaan, 

työllisyyden- ja koulutustasoon sekä suotuisaan toimintaympäristöön. Suomi löytyy 

sijalta 18. mitattaessa ikääntyvien hyvinvointia heille suotuisan toimintaympäristön 

avulla. Ruotsi on sijalla 1. mitattaessa yli 60-vuotiaiden hyvinvointia kaikkien neljän eri 

kriteerin avulla, Suomen ollessa sijalla 15. (Markkanen & Vihavainen 2013, 13.) 

Helsingin Sanomien artikkelin perusteella tutkielmamme keskittyy hyvin ajankohtaisen 

tematiikan ympärille. Raportti jakautui neljään osa-alueeseen, jotka osaltaan 

vaikuttavat kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Tutkielmamme tarkoituksena on tarjota 

kaikille yhteisiä taidemenetelmiä taloudellisesta ja koulutustasosta riippumatta.  

Professori, emerita, geriatrian erikoislääkäri Sirkka-Liisa Kivelä ei ihmettele Ruotsin 

menestystä. Ruotsissa on panostettu vanhusten hyvinvointiin jo pitkään, sen sijaan 

hänen mukaansa Suomessa ollaan 20 -vuotta jäljessä hyvinvointia koskevassa 

päätöksenteossa ja toimissa. Ongelmana Suomessa on eriarvoisuus: kuntien ja 

hoitolaitosten väliset erot hoidossa ovat suuret. Valtaa vanhuus – liikkeen 

puheenjohtajan, professori Vappu Taipaleen mielestä ikääntyvien hyvinvointia pitää 

kehittää tarjoamalla heille toimintaa ja liikuntaa. Se edellyttää suurta asennemuutosta 

siihen miten vanhoihin ihmisiin suhtaudutaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 

Vaarama Marja myöntää että väestön sisällä on eriarvoisuutta, johon tämän hetkinen 

järjestelmä ei vastaa, siten kuin pitäisi. On aktivoiduttava niin poliittisesti, ammatillisesti, 

vapaaehtoistyössä kuin kuluttajinakin. (Markkanen & Vihavainen 2013, 13.) Tämä oli 

huomattavissa opetus- ja kulttuuriministeriön laatimassa loppuraportissa 2014. Asioihin 

olisi puututtava konkreettisesti. Taipale tuo esille toiminnan kehittämisen ja palveluiden 

monipuolisemman tarjonnan, johon olemme kiinnittäneet huomiota tutkielmassa. 

Suhtautuminen ikääntyvän väestön tarpeiden huomioimiseen maanlaajuisesti, 

edesauttaa asenteiden muutosta paikallisella tasolla ja näin ollen tasaa hoitolaitosten 

välistä eriarvoisuutta. 
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Tehokkaan laadukasta hyvinvointia  

Tätä tutkimusta tehdessä olemme väistämättäkin joutuneet törmäämään laadun ja 

tehokkuuden yhtälöön palveluiden tuottamisessa. Yksityisen ja julkisen sektorin 

toiminnalle asetetaan monenlaisia laatukriteerejä. Kriteerit määräytyvät sen mukaan, 

mitä toiminnalla pyritään tavoittelemaan. Eri tahoilta tulevat laatupuheet antavat 

ymmärtää, että kriteerit täyttämällä saavutetaan kollektiivista sekä yksilöllistä 

hyvinvointia ja jopa turvallisuutta. Laatupuheiden lisäksi, nostetaan esille aikamme 

teknis-taloudellinen tehokkuuspuhe. Rovon (2003) mielestä vallitsevassa 

yhteiskunnassamme ei riitä että, palvelut ovat laadukkaita, niillä pitää tavoitella tuottoa 

tehokkaasti ja resursseja tuhlaamatta. Hän herättääkin kysymykset, voivatko laatu ja 

tehokkuus koskaan kohdata ja voiko tällä tehokkuusajattelulla saada turvallisuutta 

hyvinvointipalveluihin, niiden saatavuuteen ja sisältöön? Palveluiden laatu ja tehokkuus 

eivät määrity universaalisti, yleisesti hyväksyttyjen kriteerien mukaan vaan 

arkitodellisuudessa yksilöllisesti. (Ropo 2003,165–166.) Vaikka emme tutki 

hoitolaitoksen tehokkuuden tuottavuutta, on meidän huomioitava talossa olevat 

resurssit, joilla laitoksen yhteisön hyvinvointia pidetään yllä. Rovon mukaan 

työntekijöille hyvinvointia määrittävät tekijät ovat työolosuhteet, palkka, organisaatio, 

johtaminen, työnjako, vuorovaikutus ja yhteisö. Asiakkaiden toiveissa taas on 

kohtuuhintaiset laadukkaat ja helposti saatavat palvelut. Omistajien intressit 

kohdistuvat laatustandardien saavuttamiseen, hinta- ja kustannustasolla sekä 

kustannussuunnittelulla ja -seurannalla. Näiden kolmen tekijän yhdistäminen vaatii 

laadun ja hyvinvoinnin saavuttamiseksi sekä hyvää sosiaalista kanssakäymistä 

työpaikan sisällä ja vanhusten kanssa. Sisäistä ja ulkoista viestintää parantamalla 

voidaan kehittää työtyytyväisyyttä ja kannustaa muutoksiin. (Ropo 2003,167–169.) 

Järjestelmä luo turvallisuutta, sekä myös turvatonta hyvinvointia, riippuen siitä paikasta 

mistä sitä katsomme. Jokaisen yksilön itsemääräämisoikeus voi olla toisinaan kapea tai 

puuttua. (Ranta-Tyrkkö & Ropo 2003,193.) 

 

2.2. Ympäristön ja tila 

Manifestissa asumisen vapaudesta, Matti Vuorio ja Juha Kuisma (2012) listaavat 

suomalaisen asumisen kulmakiviä. Suomen lakiin on kirjattu perusoikeutena asuminen, 

tällä ihminen pystyy ilmaisemaan arvojaan. Manifestissa korostetaan, ettei 

viranomainen edes hyvää tarkoittaessaan, voi valita yksilön puolesta, miten tulisi asua. 

Hyvän asumisen tulisi luoda sellaista elämänvirettä ja työvirettä, jolla on vaikutus 

kansalliseen kilpailukykyymme asti. Hyvä asuminen, yksilöllisen ja julkisen spatiaalinen 

hallintakyky, luo (tai on luomatta) yhteisöllisyyttä. (Vuorio & Kuisma 2012,171–172.) 
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Tutkimuksen kannalta onkin haastavaa pyrkiä yhdistämään viihtyisä laitosasuminen ja 

yksilön omat kokemukset, tunteet sekä mieluisa asumisympäristö. On syytä jo todeta, 

että yksilöt ovat erilaisia ja kaikkea ei voi ympäristöön tuoda, on tehtävä 

kompromisseja, jotta kaikilla olisi mahdollisimman hyvä olla. 

 
Ympäristön ja tilan merkitys hyvinvoinnin edistäjänä   
 

”Olen vierailulla vanhempieni kodissa ja katselen ympärilleni. Lämmin tunne 

valtaa mielen, kun katson miten äiti on asetellut ympärilleen tarkasti valikoiden 

hänen mielestään kauniita esineitä. Samalla hän kertoo miten ja miksi esineet 

ovat siinä missä ne nyt ovat. Kuulen muistoja, tarinoita ja sattumuksia, joissa 

muutamissa olen itsekin osallisena. Samalla mielessä on haikeuttakin ajan 

nopeasta kulumisesta ja ajatuksia siitä, miten omat vanhemmat suhtautuvat 

ikääntymiseensä. Millaiset asiat tuntuvat heistä mielekkäiltä ja miten heidän 

elämässään on sijaa estetiikalle - taiteelle ylipäänsä. Miten se ilmenee ja millaista 

roolia se näyttelee?  

 
Mietin kotia ympäristönä ja paikkana, sitä mitä tapahtuu sitten, kun vanhempani 

eivät enää kykene asumaan siellä, yksin tai yhdessä. Millainen on se ympäristö, 

mihin he joutuvat tai pääsevät. Millainen työyhteisö ja henkilökunta ovat ympärillä 

tukemassa kokonaisvaltaista hyvinvointia? Tuntuuko paikka kodilta vai siltä, että 

he kokevat olevansa ”suljettuina” johonkin laitokseen kuin vankilaan. Voivatko he 

vaikuttaa ympäristöönsä ja siihen mitä esineitä, harrastuksia ja asioita heidän 

ympärillään on eli millaisessa ympäristössä he päivänsä viettävät. Onko siellä 

asioita, jotka muistuttavat positiivisella tavalla entisestä elämästä, luoden 

turvallisuutta, rauhaa, elämäniloa ja kodinomaisuutta ympärille. Tukeeko 

ympäristö parhaalla mahdollisella tavalla heidän hyvinvointiaan, että on hyvä 

olla.”  (Ote Elinan tutkimuspäiväkirjasta syksyltä 2012.) 

Mielikuvat ovat kuvia ihmismielestä. Hyypän ja Liikasen (2005) mukaan ne ovat 

oikeastaan kopioita ihmisen suhteesta maailmaan. Mielikuvat ovat ajasta ja paikasta 

riippumattomia ja oman luovuutemme virittämiä. Kulttuuri ja taide – elämykset luovat 

uusia mielikuvia ja vahvistavat vanhoja. Tämän vuoksi mielikuvat ja mielikuvitus ovat 

tärkeitä, kun selvitetään taide-elämyksen muuttumista terveydeksi. (Hyyppä & Liikanen 

2005, 63.) Emootiot eivät ole aivotoiminnan kaaosta, vaan aikaisemmin koetun ja 

nykyiseen ympäristöön liittyvää ekologisen tasapainon huojuntaa, joka liittyy 

ruumiilliseen toimintaan, muistiin ja muihin kognitiivisiin toimintoihin – sekä koko 

persoonallisuuteen. (Hyyppä 1997, 61) 
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Yhteiskunnalliset kriteerit hyvinvoinnin rajoina 

Viihtyisä rakennettu- ja luonnonympäristö edesauttaa tutkitusti hyvinvointia. 

Puhuessamme hyvinvoinnin ja ympäristön merkityksestä on hahmotettava, mitä 

hyvinvointi on. Pajukosken (2002) mukaan se syntyy tarpeiden ja resurssien välisessä 

vuorovaikutuksessa. Siihen vaikuttavat kulttuuriset ja yhteiskunnassa vallalla olevat 

käsitykset, sekä yksilöiden oma kokemus siitä. Hyvinvointi edellyttää sekä yksilön omia 

että yhteiskunnan resursseja ja niiden perusteella muotoutuu se, minkälaisesta 

hyvinvoinnista itse kukin meistä on osallisena. Suuri vastuu resursseista ja 

kansalaisten hyvinvoinnista on valtiolla ja kunnilla. Tämä vastuukysymys ja käsitys 

pohjoismaisesta hyvinvointivaltiosta ovat yhteiskunnassamme juuri nyt erittäin 

ajankohtaisia. Meneillään oleva globaali taantuma, yhteiskunnassamme vallitseva 

talouden huono tila ja erilaiset säästötoimenpiteet heijastuvat vääjäämättömästi monen 

elämään ja sitä kautta myös elintasoon sekä hyvinvointiin. Samalla eriarvoisuus 

yhteiskunnassa lisääntyy entisestään. (Pajukoski 2002, 54–58) Tämä herättää 

miettimään mitä tapahtuu pidemmällä aikavälillä.  

Tapaninen ja Kotilainen (2002) toteavat, että elämme jatkuvassa vuorovaikutuksessa 

ympäristömme kanssa ja jokainen kokee siinä eri asiat tärkeiksi itselleen. Hyvässä 

hyvinvointia tukevassa ympäristössä fyysinen, sosiaalinen ja symbolinen ympäristö 

ovat tasapainossa keskenään. Se syntyy, säilyy tai paranee, mikäli siitä välitetään 

aktiivisesti. Sillä on ominaisuuksia, joiden kehittämisessä tarvitaan yhtä aikaa erilaisia 

ihmisiä ja elämänkokemuksia. Hyvä ympäristö tekee sosiaalisen kanssakäymisen 

helpoksi ja houkuttelee yhteisöllisyyteen. Ympäristön esteettömyys tukee kaikkien 

yhteisön jäsenten hyvinvointia, toimintakykyä, tasavertaisuutta ja vähentää osaltaan 

erityispalveluiden tarvetta ja syrjäytymistä. (Tapaninen & Kotilainen 2002, 85–87.) 

On todettu, että useimpien ihmisten mielipaikat ovat joko kotona tai luonnossa. Tämä 

tosiasia kannattaa ottaa huomioon ja hyödyntää esimerkiksi viihtyisän laitosympäristön 

suunnittelussa. Ihmisen ympäristö on paljon muutakin, kuin objektiivinen maailma. 

Käsitys siitä koostuu koetusta, muistetusta ja kuvitellusta. Muistelu ja tulevaisuuden 

suunnittelu ovat osa ympäristön ja hyvinvoinnin kokemusta. Voikin sanoa, että hyvä 

suhde ympäristöön ja sen hallittavuus tukevat hyvinvointia, tarjoten samalla haasteita 

ja vaihtelevuutta sekä ruokkii samalla kaikkia aisteja (Tapaninen & Kotilainen, 2002, 

85–87.) Koivumetsä – työpajaa suunniteltaessa olemme pyrkineet kohdentamaan 

katseemme erityisesti luontoon, joka ei ole kaikkien talon asukkaiden saatavilla. Talo 

sijaitsee Seinäjoen keskustan tuntumassa, jossa ei ole lähettyvillä metsää vaan 

kaupungin hoidettuja puistoalueita. Kohderyhmämme on sitä ikäluokkaa, joka arvostaa 

luonnon ja metsän merkitystä. 
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Laitosympäristö poikkeaa lähes aina ihmisen normaalista asuinympäristöstä ja 

valitettavasti usein ”köyhempään” suuntaan. Laitoksella on tarjottavanaan vähemmän 

vaihtoehtoja ja asukkaat voivat harvemmin valita itse ympäristöönsä kuuluvia asioita tai 

vaikuttaa siihen muuten. Viime vuosikymmeninä on kiinnitetty entistä enemmän 

huomiota ihmisen elämän hallintaan. Muun muassa Liikanen toteaa (2010, 63–66) 

miten ympäristön ja hyvinvoinnin positiivisia yhteyksiä on löydetty hoitolaitoksista, sekä 

potilaiden kuntoutumiseen, että henkilökunnan jaksamiseen. Siitä huolimatta 

hoitolaitokset ovat vieläkin Liikasen mukaan liiaksi vallan välineitä, asukkaan ollessa 

enemmän objekti kuin subjekti (2003, 34–35). Saman totesi Strandman-Suontausta 

(2013, 85) tutkimuksessaan, miten tilat hoitolaitoksessa kuvastavat usein hierarkia- ja 

valtasuhteita, ja heijastuvat asiakkaiden hyvinvointiin. Jos esimerkiksi laitosympäristö 

on kauttaaltaan työntekijälähtöinen, se saattaa rajoittaa asukkaan vapaata liikkumatilaa 

fyysisesti, ja voi olla jo sen vuoksi merkityksiä tuottavana ympäristönä rajoittava. Tämä 

saattaa osaltaan johtaa elämän köyhtymiseen ja latistumiseen, sekä sen kautta 

identiteettiongelmiin. Samansuuntainen pohdinta oli luettavissa myös Kurjen 

(2007,100) teoksessa, jossa todettiin, miten hoitolaitoksen hallinnosta ja 

rakentamisesta vastaa aina joku muu, kuin asukas itse, sen rajoittaessa 

itsemääräämisoikeutta. 

Kuten Tapaninen ja Kotilainen (2002) toteavat, hyvinvointia tukeva ympäristö ei ole 

koskaan staattinen, pysyvä tilanne, vaan eräällä tavalla keskeneräinen ja siten elävä.  

Se muuttuu ja muovautuu koko ajan suunnittelun, kehittämisen ja tekemisen 

prosessien kautta. Sitä voidaan parantaa koko ajan erilaisten projektien avulla, siellä 

voi tapahtua, se ei menetä mielenkiintoaan eikä se kuole; näin sosiaalinen ja 

kulttuurinen pääoma kasvavat. Kun erilaiset ihmiset ja eri ammattilaiset ovat osallisina 

yhteisissä suunnittelu-, kehittämis-, arviointi- ja toteuttamisprosesseissa, ympäristö 

toimii sosiaalisesti, siellä on hyvä elää ja se edistää hyvinvointia. Hyvinvointia tukeva 

ympäristö vaatii jatkuvaa huolenpitoa (Tapaninen & Kotilainen, 2002, 107). 

Taide ja kulttuuri ovat keskeisiä hyvinvointia rakentavia elementtejä. Liikanen (2010) 

tunnistaa tutkimuksessaan neljä tapaa, joilla taide- ja kulttuuritoiminta vaikuttavat 

ihmisten hyvinvointiin. Ensimmäinen näistä liittyy taiteeseen elämyksenä ja 

taidenautintona, luonnollisena ja itsestään selvänä osana ihmisten tarpeita. Toinen 

löytyy taiteen ja kulttuurin sekä koetun terveyden ja jaksamisen yhteydessä. Paitsi 

koettua terveyttä, taide- ja kulttuuritoiminta voivat tutkitusti myös saada aikaan 

fysiologisia terveysvaikutuksia ja esimerkiksi edistää kuntoutumista. Kolmas vaikutus 

liittyy taide- ja kulttuuritoiminnan mukanaan tuomaan yhteisöllisyyteen ja sosiaalisiin 

verkostoihin, jotka aktivoivat ja lisäävät ihmisten välistä vuorovaikutusta. Neljäntenä 

korostuu taiteen merkitys viihtyisän ja virkistävän elinympäristön luomisessa. 
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Omanarvontunnon ja identiteetin koetaan vahvistuvan taidetoiminnan kautta. Ilo ja 

osallisuus luonnehtivat kokemusta. Toisin sanoen, muun muassa koettu elämänlaatu 

paranee ja sosiaalisuus ja yhteisölliset verkostot aktivoituvat (Liikanen, 2010. 65–66.) 

Pyrkimyksenä on ollut Koivumetsä-installaation avulla antaa vanhuksille mahdollisuus 

tuoda heidän oma kokemusmaailmansa osaksi ympäristöä. Tämänkaltainen tekeminen 

sitoo yksilön paremmin osaksi teosta ja saa heidät kokemaan sekä prosessin että 

ympäristön paremmin omakseen.  Tutkimuksemme yhteisön ja ympäristön välistä 

suhdetta voi rakentaa Hiltusen ja Jokelan (2001, 26) toteamuksella ympäristö on peili, 

joka näyttää asukkailleen, millaisia olemme ja millainen on yhteisömme. 

 

Hoitolaitos hyvinvoinnin edistäjänä 

Tapaninen, Kauppinen ja Kivinen (2002, 19) toteavat miten hyvä fyysinen ympäristö on 

yksi ihmisen hyvän elämän edellytyksistä. Mikäli ympäristö ei ole paras mahdollinen, se 

lisää ihmisten välinpitämättömyyttä, pahoinvointia ja syrjäytymistä. On tosiasia, että 

oma kokemus antaa oivalluksen siitä, että ympäristön parantaminen lisää sekä omaa 

että muiden hyvinvointia. Sosiaali- ja terveysalalla henkilökunnan työ ja osaaminen 

kohdistuu perinteisesti yksilöön ja valtaosa työstä pitää sisällään hoitoa ja hoivaa. Sen 

sijaan oman työn yhteys ympäristöön ja sitä kautta vaikutus ihmisten (asukkaiden) 

elämään saattaa jäädä huomioimatta. Työntekijöiden ja asukkaiden yhteinen toiminta ja 

ympäristön kehittäminen vaikuttavat ongelmien ehkäisemiseen ja vahvistavat 

yhteisöllisyyttä. (Tapaninen ym. 2002, 24).  

Myös Hyyppä ja Liikanen (2005) nostavat esiin ympäristön fyysisten ominaisuuksien 

merkityksen hoidon onnistumiselle. Elinympäristöön liittyy yksilöllä paljon tunteita, 

oman identiteetin rakentamista ja oman tilan varjelemista. Jokaisella tulisi olla 

mahdollisuus valita oma mielipaikka, yksityisyys sekä julkisten tilojen mahdollistama 

yhteisöllisyys. Pääsy sisätiloista ulos luontoon ja lähiympäristöön tulisi taata aina, kun 

vanhuksen terveydentila sen sallii. Laitosympäristöllä on mahdollisuus luoda puitteet 

osalle menetetystä yksityisyydestä ja kotiympäristöstä. Useimmissa vanhainkodeissa 

asukkaat voivat tuoda mukanaan omia huonekaluja, vaatteita, valokuvia ynnä muita 

tärkeitä henkilökohtaisia esineitä. Tutkimuksemme hoitolaitoksessa on pyritty tekemään 

asukkaiden huoneista yksilöllisiä sekä huomioimaan kokonaisuus, ja sallimalla 

henkilökohtaisten tavaroiden tuonti. Aihe oli näkyvästi esillä Kivipurossa edellisen 

projektin yhteydessä, ja toteutui käytännössä siten, että huoneisiin ripustettiin harkitusti 

kodikkuutta lisääviä elementtejä kuten esimerkiksi verhoja, kelloja, ryijyjä ja tauluja. 

Koska ympäristö koetaan kaikilla aisteilla, yksilön henkinen ja aineellinen ympäristö 
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muodostavat yhdessä kokonaisuuden, oman kulttuurin ja identiteetin. Ihmismielen tulisi 

voida olla sovussa ympäristön kanssa myös hoitolaitoksessa. (Hyyppä & Liikanen 

2005,155–157.)  

Tämä edellyttää henkilökunnalta ympäristön, hyvinvoinnin ja hyvän elämän laadun 

yhteyden tiedostamista ja sen tärkeänä pitämistä. Samoin työyhteisön ajattelu tulee 

suunnata sosiaalisen vuorovaikutuksen tärkeyteen, sekä käytettävissä olevien 

taloudellisten periaatteiden ja resurssien pohtimiseen. Työntekijöiden motivaatio ja 

halukkuus omien valmiuksien kehittämiseen sekä toimiminen yhteistyössä eri alan 

ammattilaisten kanssa edes auttavat näitä pyrkimyksiä.  

Tapaninen ym. (2002) toteavat, että kaikilla osallisilla on sellaista merkittävää tietoa tai 

kokemusta, jota tarvitaan yhteisessä prosessissa. Niin sanottu hiljainen tieto pitää 

sisällään erilaiset tunteet, toiveet, pelot ja väärinkäsitykset, jotka ovat aina mukana 

kaikessa inhimillisessä toiminnassa. Tekeminen jo itsessään lisää hyvinvointia ja tuo 

mukanaan onnistumisen ja vaikuttamisen kokemuksia, joka on parhaimmillaan 

välittämistä, huolenpitoa ja sitoutumista. On myös huomioitava, vaikka alkuperäinen 

tavoite ei aina toteutuisikaan suunnitellusti, voi yhteisöllisyyden tunne silti lisääntyä. 

Tiedon ja erilaisten kokemuksien siirtyminen eri ihmisten ja sukupolvien välillä on osa 

arvokasta yhteisöllistä prosessia ja pääomaa. Hyvä laitosympäristö tarjoaa jäsenilleen 

vaivattoman liittymisen yhteisöön, mahdollisuuksia niin ihmisten väliseen 

vuorovaikutukseen ja yhteistoimintaan kuin myös lepoon ja vetäytymiseen. (Tapaninen 

ym. 2002, 24, 39- 41.)  

Ensimmäisessä haastattelutilanteessa Kivipurossa 16.11.2012 virikeohjaajan kanssa 

ilmeni heti monia tutkimuksen ympäristöön liittyviä painopistealueita, käytännön 

tilanteita, esimerkkejä, ongelmakohtia ja asenteita. Kokonaisuudessaan haastattelusta 

välittyi positiivinen ja avoin suhtautumistapa tulevaan projektiin. Ympäristön vaikutukset 

koettiin haastattelun perusteella merkityksellisinä ja tärkeinä yksilön hyvinvoinnin 

edistämisessä. Innostunut ja odottavan myönteinen asenneilmapiiri oli selkeästi 

havaittavissa. Lähtökohta tutkimuksen tekemiselle oli siltä osin mitä parhain. 

Haastattelut ja keskustelut eri ihmisten välillä ja havainnointi olivat keskeisessä roolissa 

tutkimuksen ja toiminnan suunnittelussa. Virikeohjaajan haastattelusta välittyi taloa 

käyttävien ihmisten asenne ympäristön muokkaamiseen. Asukkaissa oli aistittavissa 

tietynlainen kainous ja tyytyminen siihen mitä heillä on.  
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"En osaa sanoa johtuuko sukupuolesta vai muista tekijöistä, että taloon 

asukkaiksi muuttavat miehet eivät ainakaan kovin nopeasti halua sisustaa 

huonettaan omilla kotoa tuoduilla huonekaluilla. Käsitykseni mukaan miehet eivät 

välttämättä pidä sisustamista kovinkaan tärkeänä. Heille riittää talon tarjoamat 

kalusteet. Moni heistä saattaa toki alussa elätellä toivoa kotiin palaamisesta, ja 

sen vuoksi päätöksiä on vaikea tehdä. Monasti asiakas myös jää taloon pitkien 

intervalli- ja kuntoutusjaksojen jälkeen (jopa useita kuukausia) jolloin raja 

siirtymisessä kotoa laitokseen on epämääräinen. Ikävä kyllä omaisetkaan eivät 

välttämättä aina ole tietoisia mahdollisuudesta tuoda asiakkaan omia tavaroita 

laitokseen...” (Virikeohjaajan haastattelu 16.11.2012) 

 

”…'Päivälä-huone', jossa asiakkaat viettävät aikaansa päivittäin, käyden välillä 

erilaisissa hoidoissa ja tapahtumissa talon sisällä, ja jossa itsekin pidän heille 

ryhmää, oli mielestäni aiemmin kovin askeettinen huone. Valkoisten kiviseinien 

koristeena olivat vain muutamat yhdessä piirtämämme taulut, jotka putoilivat 

välillä alas seinältä. Sain idean maalata huoneen lämpimin sävyin ja koristella 

seinät kuvioin.  Hämmästyin kuinka kiitollisia ja ihmeissään miehet olivat. 

'Meitäkö varten sä ny niinku tän teit?' Heille ei siis ole yhdentekevää 

minkälaisessa ympäristössä he päivänsä viettävät. He kokivat tärkeäksi, että tila 

oli sisustettu juuri heidän viihtyvyyttään ajatellen.” (Virikeohjaajan haastattelu 

16.11.2012). 
 

Miesten kainous ja tyytyminen vähään selittynee osaksi heidän taustastaan. Suurin osa 

talon käyttäjistä on kokenut sota- ja pula-ajan Suomessa. Rankat kokemukset elämän 

alkupuoliskolla vaikuttavat yksilön käsitykseen hyvinvoinnista. Yksilö voi hyvin jo silloin, 

kun saa pukea ehjät vaatteet, syödä, nukkua ja olla lämpimässä sekä saa hoidon sitä 

tarvittaessa. Kaikki muu voi tuntua jo ylellisyydeltä eikä niin merkittävältä, vaikka 

ympäristön viihtyvyys todellisuudessa lisäisikin hyvinvointia entisestään.  

Pajukoski (2002, 55–56) toteaakin, että hyvä elämä ja hyvinvointi tarkoittavat eri 

ihmisille eri asioita. Voimme puhua aineellisesta (Having) hyvinvoinnista, joka pitää 

sisällään muun muassa elinolot, tulot, varallisuuden, asumisen, työllisyyden, terveyden 

ja koulutuksen Toinen merkittävä hyvinvoinnin tekijänä on tarve olla yhteydessä toisiin 

ihmisiin (Loving), joka toteutuu suhteessa perheeseen, sukuun, ystäviin, naapureihin, 

työpaikkaan ja yhteisöön ja, joka on osa sosiaalisen identiteetin muodostumista. 

Kolmas hyvinvoinnin ulottuvuus liittyy itsensä toteuttamisen tarpeeseen (Being), johon 

kuuluvat esimerkiksi aktiiviset harrastukset ja työ. 

Tutkimuksen tavoitteena ei ole pyrkiä tukemaan yksinomaan työyhteisön hyvinvointia, 

vaan kohdentaa hyvinvointi myös asukaslähtöiseksi. Kun otamme ympäristön 

suunnittelussa huomioon asukkaan ja henkilökunnan näkökulman pystymme 
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rakentamaan monitasoisen virikkeellisen ympäristön, jossa jokaisella yksilöllä on 

mahdollisuus olla osallisena. Ympäristön työstäminen taidelähtöisten menetelmien 

avulla aktivoi asukasta toimimaan omassa ympäristössään ja lisää sosiaalista 

vuorovaikutusta toisten yksilöiden ja henkilökunnan kesken. Yhteistyöstä tulee tiiviimpi, 

jolloin hoitohenkilökunta tulee lähemmäksi asiakasta. Suhde asiakkaaseen muuttuu 

yhdessä tekemisen kautta, ja myös hoitajat saavat työhönsä uutta perspektiiviä 

erilaisen toiminnan välityksellä. Vanhukset oppivat luottamaan itseensä ja tekemisen 

aloittamisen kynnys ja liiallinen itsekritiikki karisee. (Rantala ym. 2010, 38–39.) 

 

Yksilöllinen ympäristö vanhuuden voimavarana 

Missä määrin vanhukset elävät laitoksissa, joita eivät pysty tunnistamaan tai 

merkitsemään omikseen? Onko laitokseen muuttaminen ”kotiintulo” vai astuminen 

tyhjyyteen, merkityksettömään? Tapanisen ym. (2002) mukaan lapsuuden ympäristö, 

koti, huone, paikat ja niiden tunnelma sekä materiaalien kokeminen jäävät elämään 

jokaisen meidän myöhempiin käsityksiin ja ne vaikuttavat siihen, mikä tuntuu omalta ja 

hyvältä. On erityisen tärkeää ottaa ne huomioon pohtiessa, millainen on hyvä 

laitosympäristö. Tutut esineet ja tavarat luovat kodikkuuden tuntua. (Tapaninen ym. 

2002, 26–27.) Liikasen (2002) mukaan hoitoympäristö ei saa poiketa liikaa siitä, mihin 

asiakas on aikaisemmassa elämässään tottunut. Ympäristöä suunnitellessa 

yksilöllisten mieltymysten kartoittamiseen ja ymmärtämiseen voi käydä dialogia 

asukkaiden kanssa. Kodinomaisuuteen vaikuttavat sisustus, värit ja valon käyttö ja 

taide. (Liikanen 2002, 91.) 

On kuitenkin huomioitava, ikääntymisen tuomat haasteet asuinympäristöä 

suunniteltaessa. Pelkästään ikääntymisen myötä silmissä tapahtuvat muutokset 

lisäävät valaistuksen merkitystä. Silmät eivät sopeudu yhtä nopeasti valon vaihteluun 

vaan häikäistymisen vaara kasvaa. Iän myötä värien erottelukyky voi myös muuttua, 

punaiset ja keltaiset sävyt voidaan erottaa paremmin, kuin vihertävät ja sinertävät, jotka 

voivat vääristyä. (Lasarov ym. 2005.) Kodinomaisuuden tavoittelu on perusteltua 

etenkin pitkäaikaisasiakkaiden kohdalla, joille laitos voi olla viimeinen koti (Liikanen, 

2002, 91).  

Hyvinvoinnin tasoina niin Pajukoski (ks. 2002, 55–56) kuin, Hyyppä ja Liikanen (ks. 

2005, 113) näkevät taide- ja kulttuuritoiminnalle neljä välineellistä vaikutusta ihmisen 

hyvinvoinnille. Ensimmäisenä ja tärkeimpänä taide nähdään elämyksinä, merkityksinä 

ja taidenautintoina juuri sellaisina kuin yksilö ne kokee. Ne tyydyttävät tarpeita, 

virittävät aisteja ja rikastuttavat elämää. Toisena vaikutuksena ovat taiteen ja kulttuurin 

yhteydet terveyden edistäjinä. Kokonaisvaltainen hyvinvointi parantaa työkykyä ja 

hyvän elämän kokemusta. Kolmantena tuodaan esiin yhteisöllisyys ja verkostoituminen 
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kulttuuritoiminnan sekä harrastamisen myötävaikutuksella. Kun sosiaalinen verkosto on 

luja, sen koetaan parantavan yksilöllistä elämänhallintaa. Neljäntenä osa-alueena on 

viihtyisämmän ympäristön luominen, joka virkistää ja edesauttaa muun muassa 

kuntoutumisprosessia. Hyyppä ja Liikanen kiinnittävät erityisesti huomiota ympäristön 

merkitykseen, kuten myös me tutkimusta tehdessämme. Pyrkiessämme saavuttamaan 

hyvää sosiaalista elämää, taiteella ja kulttuurilla on siinä tärkeä merkitys. Sen avulla 

osaamme jäsentää ja ottaa haltuun arkemme paremmin. (Hyyppä & Liikanen 

2005,113.) 

Hiltunen ja Jokela (2001) toteavat nykytutkimuksen korostavan ihmisen ja ympäristön 

yhdistävää mentaalista sidosta, niin sanottua fenomenologista näkökulmaa. Ympäristö 

ja koti ovat psyykensisäisiä, moniulotteisia kokemuksia, joita on vaikea kuvata 

objektiivisesti. Tuolloin olemme tekemisissä jokaisen oman identiteetin, muistojen, 

tietoisuuden ja tiedostamattoman, biologis-behaviorististen toimintojen sekä 

kulttuurisidonnaisten reaktioiden ja arvojen kanssa. (Hiltunen & Jokela 2001,23.) 

Tapanisen ja Kotilaisen (2002) mukaan kuvittelukyky muovaa ihmiselle maailman, 

jossa koettu, muistettu ja kuviteltu sulautuvat yhteen. Se heijastuu, niin nuoren kuin 

vanhankin ihmisen kokemukseen omasta ympäristöstään. Tilan merkitys korostuu 

vanhan ihmisen kokemuksissa, siitä tullessa hänelle subjektiivisluonteinen paikka. Se 

on koti, jos se saa sisältönsä iäkkään asujansa minuudesta ja kokemuksista. 

Asuinpaikka ja koti saattavat olla viimeisiä iäkkään identiteettiä ja itsenäisyyttä 

ylläpitäviä kiinnittymiskohtia. Mielikuvituksen ja muistojen avulla voimme mennä 

menneisyyteen, ja menneisyys voi antaa tulevaisuudelle merkityksen, jolloin sitä on 

mahdollista suunnitella, ja se kaikki tukee henkilön omaa identiteettiä (Tapaninen & 

Kotilainen 2002,103,105–106.) Taidekasvattajina olemme Juha Vartoa lainataksemme, 

avaamassa yhdessä asukkaiden kanssa mahdollisuuksia, joita heissä itsessään on. 

Etsimme yhdessä heidän kokemustensa ja muistojensa kautta väyliä ajatusten 

ilmaisemiselle, tunnistamiselle ja tekemiselle (Varto 2001, 7). 

Vanhusten arki laitoksessa sisältää runsaasti aikatauluja ja toistuvia rutiineja, joihin 

ovat sidottuja niin työntekijät kuin vanhuksetkin. Kodinomaisen arjen ja ympäristön 

luominen on haasteellista ja vaatii työntekijöiltä vanhusten tarpeiden ymmärtämistä 

sekä joustavuutta myös oman työnkuvan suhteen. Ympäristössä tehtävien ratkaisujen 

tulisi tukea jokaisen yksilöllisyyttä ja pohjautua samalla ikääntymisen myötä tulleisiin 

tarpeisiin. Holistinen (kehollinen, tajunnallinen ja tilannekohtainen) näkemys 

vanhuksesta konkretisoituu monella tavalla kodinomaisessa arjessa, jossa esimerkiksi 

yhteisten tilojen viihtyisyydellä on paljon merkitystä. Uudenlaisen arjen luominen 

laitosympäristöön edellyttää ajattelu- ja toimintatapojen muuttamista. Kodinomaisen ja 
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vanhusten yksilöllisyyttä ja itsemääräämistä kunnioittava laitos luopuu vähittäisesti liian 

tarkasta työnjaosta, yhdenmukaisuuden vaatimuksesta, tehtäväkeskeisyydestä, 

rutiininomaisesta ja mekaanisesta työskentelytavasta. Aina on mahdollisuus myös 

toisenlaiseen arkeen. (Viljaranta, 1991, 84–85, 89.)  

Hoitolaitoksia voidaan tarkastella kymmenen eri osa-alueen avulla, jotka ovat esitetty 

seuraavassa kaaviossa (kuvio). Asiakkaan näkökulmasta katsottuna ja hyvinvointia 

arvioitaessa keskeiseksi nousee tilojen viihtyisyys ja kokemisen monimuotoisuus sekä 

toisaalta yksityisyys ja sosiaalinen kanssakäyminen. (Liikanen 2003, 88–89.) 

Tutkielmaa tehdessä olemme pyrkineet huomioimaan nämä kymmenen kohtaa, jotta 

toiminta voisi juurtua yhteisöön. 

 

 

Kaavio 2: Liikasen (2003) hoitolaitoksen tarkastelumahdollisuudet kymmen osa-alueen keinoin. 
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2.3. Taide ja kasvatus 

Taide on tarkoitettu kaikille, eikä sen kokemiseen tulisi olla esteitä. Keväällä 2014 

Kulttuuri pitää hengissä -luennolla neurologi, tutkija Markku T. Hyyppä toi esille 

kulttuuriharrastamisen elämää pidentävänä faktana. Tutkimustensa perusteella Hyyppä 

on vakuuttunut, että kulttuuria aktiivisesti harrastamalla on mahdollista saavuttaa kolme 

vuotta pidempi elämän lanka kuin sohvaperunalla. (Hyyppä, henkilökohtainen 

tiedonanto 24.4.2014.) Kuvataidekasvattaja on asiantuntija taidelähtöisten 

menetelmien käytössä elämää rikastuttavana tekijänä ja toiminnan yhtenä 

mahdollistajana yhteisöissä. 

 

Taide tuo elämää elämään 

Matarasso (1997) tutki vuosina 1995–1997 noin 50 osallistuvan taiteen kokeilua.  

Tutkimus oli jaettu kuuteen teemaan, jotka olivat: 1. Persoonallinen kehittyminen, 2. 

Yhteisön voimaannuttaminen, 3. Paikallinen imago ja identiteetti, 4. Mielikuvitus tai 

visiointi, 5. Koettu terveys sekä 6. Hyvinvointi. Tulosten mukaan osallistuminen 

taiteelliseen toimintaan sai yksilöt voimaan paremmin ja tuntemaan itsensä 

onnellisemmiksi. Taide toi mukanaan myös uusia ystäviä ja tietoa vieraista 

kulttuureista. Ihmiset aktivoituivat toiminnan myötä etsimään itselleen uusia 

kokemuksia ja tavoitteita. Prosessiin osallistuminen koettiin yhtä tärkeäksi kuin itse 

taide (teos, tuotos). Matarasson mukaan onnellisuuden kokemuksesta on lyhyt matka 

hyvän terveyden kokemiseen. (Matarasso 1997.) 

Kulttuuri- ja taide-elämykset aktivoivat psykofysiologista järjestelmää siten, että 

elimistössä syntyy tasapainoa ja rauhallisuutta. Taide-elämys voi vaikuttaa yksilössä 

kolmella tavalla: voimakkaasti, normaalisti ja kielteisesti. Voimakkaan taide-elämyksen 

yhteydessä Hyypän ja Liikasen (2005) mukaan koetaan aktivaatio- ’assetiivisuutta’, 

jossa yksilössä tapahtuu samanaikaisesti sekä fyysistä, sosiaalista että henkistä 

aktivoitumista. Prosessin seurauksena emootiot heijastuvat ja vaikuttavat positiivisesti 

terveyteen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Hyypän ja Liikasen mukaan taide-

elämyksen kielteinen kokeminen sen sijaan altistaa uupumukselle, joka sekin on läsnä 

kokonaisvaltaisessa toiminnassa. (Hyyppä & Liikanen 2005, 69.) Mielestämme taide-

elämysten yhteydessä ja niiden äärellä on luonnollista kokea myös kielteisiä tunteita. 

Yksilön kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin osana ja sen rakentamisessa niillä on 

merkitystä. Vaikeiden asioiden tiedostaminen ja käsitteleminen taiteen avulla voi olla se 

’parantava lääke’, joka auttaa yksilöä eheytymään. On tiedostettava kuitenkin 

negatiivisten tunnetilojen, esimerkiksi surun, tuottamat vaikutukset elimistössä, jotka 
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voivat kohottaa muun muassa verenpainetta. Samalla Hyyppä ja Liikanen huomioivat, 

että tällainen kokemus voi olla tietyiltä osin nautinto ja tuottaa hetkelliseen suruun 

liittyviä myönteisiä emootioita, ollen kuitenkin tärkeässä osassa hyvinvointia. (Hyyppä & 

Liikanen 2005, 64.) 

Kulttuurin kuluttamisen ja taideharrastusten on todettu edistävän terveyttä ja estävän 

esimerkiksi dementoitumista. Hyyppä ja Liikanen ovat pitkän linjan tutkijoita, jotka ovat 

tutustuneet laajasti kansainväliseen hyvinvointia edistävään tutkimukseen. 

Ruotsalaisen tutkimuksen mukaan kulttuuria harrastavat elävät muita kauemmin 

hyvälaatuisempaa elämää. Suomessa tutkimuksessa on todennettu, että vapaa-ajan 

yhdistystoiminnalla, ystäväverkostolla ja aktiivisella harrastustoiminnalla on positiiviset 

vaikutukset hyvään terveyteen. (Hyyppä & Liikanen 2005, 86.) Taidetta ja 

kulttuuritoimintaa toteutetaan hoitotyön yhteydessä monin eri tavoin ja näkemyksin. 

Konkreettisimmillaan se näkyy taidenäyttelynä sairaalassa tai lastenosastojen seinien 

värikkäinä hahmoina tai käytävällä pyörivänä klovnina. Osa henkilökunnasta mieltää 

taiteen toisia syvemmin integroituna osana hoidon kulttuuria ja käytäntöjä. (Hyyppä & 

Liikanen 2005, 145.) Suomessa ainoana hoitoalan oppikirjana on vuonna 2002 

ilmestynyt Parantava taide. Taideoppikirja lähi- ja perushoitajille. Professori Helena 

Sederholm (2002, 8-21) tuo esille artikkelissaan taiteen merkityksen 

kokonaisvaltaisena hyvinvoinnin edistäjänä. Tämä herättää miettimään, miksi 

taidelähtöisten menetelmien vaikutukset ovat puhuttaneet jo vuosi kymmeniä, mutta 

menetelmien käyttöön otto ei ole arkipäivää vielä vuonna 2014. Kokisimme tärkeänä 

sosiaali- ja terveydenhuolto-oppilaitoksille olevan tarvetta uudelle päivitetylle 

oppikirjalle. 

Liikanen (2003) oli mukana kansainvälisessä Arts in Hospital – hankkeessa, jonka 

lähtökohdan mukaan kulttuuripolitiikka kattaa kaikki elämän alueet eikä ketään saa 

sulkea taide- ja kulttuuritoiminnan ulkopuolelle. Hanke oli YK.n kulttuurikehityksen 

vuosikymmenen tavoitteisiin pohjautuva ja sen tarkoitus oli lisätä ihmisten tasa-arvoa 

kulttuuriaktiviteettien saavuttamiseksi. Erityistä huolta hankkeessa kannettiin yksilöistä, 

jotka ovat sairaana toisten avun varassa ja normaalin yhteiskunnan kulttuuripalveluiden 

saavuttamattomissa. Aloite painotti esteettisen ympäristön ja aktiivisen taidetoiminnan 

merkitystä paranemisessa ja kuntoutumisessa, jotka tapahtuvat hoitolaitoksissa ja 

sairaaloissa. Pohjoismaiden Arts in Hospital – hankkeen painotus on ehkäisevässä 

toiminnassa, jolloin hoitolaitoksissa ja hoitotyönosana tapahtuva taiteen kaltainen 

työskentely on jaettavissa kolmeen toimintamuotoon. 1. Toiminnallinen 

harrastustoiminta, osana päivätoimintaa, 2. Hoitotyötä ja kuntoutumista tukevat luovat 

terapiamenetelmät sekä 3. Analyyttisen psykoterapian menetelmiä käyttävä 

taideterapia. (Liikanen 2003; Hyyppä & Liikanen 2005, 118, 121–122.)  
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Kohteessamme tämä ei tarkoita virikeohjaajien työpanoksen vähentämistä, vaan 

henkilökunnan kokonaisvaltaisempaa osallistumista taidelähtöisten menetelmien 

käyttöön ottoon yhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi. Kun hoitohenkilökunnalla on 

parempi tietämys taidelähtöisten ja terapeuttisten menetelmien käytöstä sekä 

vaikutuksista hyvinvoinnille, he voivat olla osaltaan apuna soveltamassa monipuolisesti 

niitä vanhusten kanssa toimiessa. 

Yhteisöllinen taidekasvatus      

Taidekasvatus joka kohdentuu yhteisöön, voidaan ajatella vapauden hoitamisena ja 

vaalimisena. Avoin keskustelu antaa tilaa eri näkökulmille tuoden äänen yhteisön 

jokaiselle jäsenelle tarkastella mitä tahansa asiaa, mistä tahansa näkökulmasta. 

Tarkoituksena on edistää ihmisten ajattelua, keskinäistä ymmärtämistä ja arvostamista. 

(Hiltunen 2009, 66.) Taidekasvatuksen teoria ja taideopetuksen käytännöt nojautuivat 

pitkään modernistiseen perinteeseen ja ajatteluun, joka korosti taiteen universaaliutta. 

Kuten Hiltunen ja Jokela (2001) toteavat, taide ymmärrettiin lähinnä 

yleismaailmallisena ja muista yhteiskunnallisista tekijöistä riippumattomana ilmiönä. 

Hyvä taide oli enemmän instituutioita varten eikä se ottanut kantaa alueellisiin, 

paikallisiin tai poliittisiin kysymyksiin. (Hiltunen & Jokela 2001, 9.) Vähitellen taiteilijat 

alkoivat toimia postmodernistumisen myötä yhdessä yhteisöjen kanssa, saattaen 

heidän äänensä kuuluville. 1990-luvun loppupuoliskolla yhteisötaiteen käsite vakiintui 

suomalaisessa ja kansainvälisessä keskustelussa. Nykytaiteessa yhteisöllisyys on 

keskeisessä asemassa teosta ja toimintaa.(Hiltunen 2009, 27.) 

Hiltusen (2009) mukaan yhteisötaiteessa yhdistellään tyypillisesti perinteisiä 

taidemuotoja, jotka voivat olla teatteria, kuvataidetta, tanssia ja musiikkia. 

Yhteisötaiteessa korostetaan toiminnallista ja sosiaalista vuorovaikutusta 

(performatiivisuus). Yhteisö on tekemisen keskiössä, osallistuessaan tai ollessa osana 

teosta. Sama tulee ilmi Hiltusen ja Jokelan vuonna 2001 tekemässä julkaisusta. 

(Hiltunen 2009, 21; Hiltunen & Jokela 2001, 10.) Tutkielmassa hyödynnämme tätä 

yhteisö- ja ympäristötaiteen sidosta. Taide, ympäristö ja yhteisö muodostavat yhtälön, 

jossa nykytaiteen suuntauksista erityisesti yhteisötaide ja ympäristötaide näyttelevät 

merkittävää roolia. Jokainen meistä on elämänsä aikana osa yhteisöjä ja ympäristöjä 

samanaikaisesti.  Projektiimme osallistujan yksilöllinen elämänpolku ja kokemukset 

muodostavat yhteisöllisen lähtökohdan toiminnalle.   

Yhteisöllisen taidetoiminnan perusedellytys on, että se toteutetaan osallistujien omaan 

ympäristöön ja toiminta tapahtuu sekä konkretisoituu siellä. On huomioitava, että 

toiminnassa tekijät ja yleisö eivät ole erillisiä, vaan muodostavat yhdessä taiteen tekijän 

sekä vastaanottajan. Nykyisessä taidekasvatusajattelussa taide ja estetiikka nähdään 
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Hiltusen ja Jokelan mukaan yhteisön voimavarana, ja se voi toimia sosiaalisen 

muutoksen välineenä. (Hiltunen & Jokela 2001, 10.) Sosiaalipedagogi Leena Kurki 

(2000) on hahmotellut mallin, jonka avulla voi suunnitella ja rakentaa yhteisöllisiä 

projekteja. Ne aktivoivat yhteisöjä ja synnyttävät toimintaa. Innostaminen on toiminnan 

kivijalka, jolle kaikki rakennetaan. (Kurki 2000, 122–123.) Myös Hiltunen ja Jokela 

(2001) ovat laatineet kuvauksen yhteisöllisen taidekasvatusprojektin kulusta. Heidän 

mukaansa hyvä lähtökohta projektille on yhteisöstä itsestään nouseva tarve 

toiminnalle. Toiminta suunnitellaan yhdessä yhteistyötahojen kanssa ja selvitetään 

projektin pääkohdat.  (Hiltunen & Jokela 2001 41–46.)  

Liikasen mukaan taide ja kulttuuritoiminta kannattelevat meitä arjessa sekä estävät 

rutinoitumista ja syrjäytymistä. Saamme mielen liikkeeseen, ja se antaa elämyksiä, 

tunteita ja kokemuksia. Taiteen avulla voi lisätä hyvinvointia ottamalla luovin keinoin 

käyttöön uusia ja vielä käyttämättömiä tai piilossa olevia voimavaroja. (Liikanen 2003. 

151.) 

 

 

Kaavio 3: Taiteellisen- ja kulttuurisen toiminnan mahdollistumisen tekijät yhteisössä. 

Tutkimuksen toiminnan lähtökohta nousi yhteisöstä, jossa oli saatu vuonna 2012 

päätökseen sisustusprojekti, joka oli keskittynyt asiakas huoneiden yleisilmeen 

kohentamiseen. Yhteisö oli halukas yhteistyöhön Lapin yliopiston 

kuvataidekasvatuksen opiskelijoiden kanssa julkisten tilojen viihtyvyyden lisäämiseksi. 
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Tutkielman tarkoitus oli aktivoida yhteisöä, samalla innostaa taidetoiminnan käyttöön 

ottoa laajemmassa mittakaavassa. Taidelähtöisyys tekee projektista yhteisöllistä 

taidekasvatusta, eikä sitä voida verrata sosiaalityöhön tai ympäristösuunnitteluun. 

”Parhaimmillaan yhteisöllisessä taidekasvatuksessa yhdistyy ymmärrys taiteellisista, 

kasvatuksellisista ja yhteisöllisistä prosesseista.” (Hiltunen 2009, 60–61). 

 

Kuvataidekasvattaja yhteisössä 

Hiltusen (2009) mukaan kuvataidekasvattaja pystyy toimimaan oman alansa 

asiantuntijana sektorirajat ylittävässä yhteistyössä, koska hänellä on pedagoginen 

koulutus ja hän tietää taidelähtöisistä menetelmistä. Kuvataidekasvattaja pystyy 

kehittämään ja saattamaan toiminnan alulle moniammatillisessa yhteistyössä. 

Yhteisöllinen taidekasvatus pyrkii taiteellisen oppimisen kautta parantamaan ihmisten 

elämän laatua. Pyrkimys ihmisten elämänlaadun parantamiseen ei sulje pois 

taidekasvatuksen perustehtävää, jonka tavoitteena voidaan nähdä taiteellisen 

oppimisen, kuten vastaanoton, tulkinnan, oman ilmaisun ja merkityksien rakentamisen 

tukeminen. (Hiltunen 2009, 30, 60,110.)  

Teoksessa Taide- ja taitoaineiden opetuksen merkityksiä Laitinen (2006) pohtii, miksi 

kuvataidetta opetetaan koulussa ja mitä opettajan tulisi siitä tietää ja osata? Samat 

periaatteet sopivat luontevasti kivijalaksi muidenkin kohderyhmien kanssa toimiessa. 

Oli kyseessä mikä ryhmä tahansa, kuvataiteen olennaisin tavoite on, että syntyy 

henkilökohtainen suhde taiteeseen. Työskennellessä yhteisössä keskiössä ei 

kuitenkaan ole osallistujien varsinainen oppiminen, mutta on tiedostettava, että 

kuvataidetoiminnan punaisena lankana tulee kuitenkin olla myös osallistujien kuvallisen 

ajattelun kehittäminen. Kuten Laitinen toteaa: ”…kuvataiteen ilmaisun kieli on 

voimallisesti visuaalinen ja taiteellinen, kyseenalaistava ja uusia näkökulmia avaava” 

(Laitinen 2006, 33.)  

Miksi kuvataidetta pitäisi olla kaikille ja miksi sen läsnäoloa joudutaan alinomaa 

perustelemaan? Laitisen pohdintoihin on helppo yhtyä: kyse on arvovalinnoista, siitä 

mitä pidämme arvokkaana ja kehittämisen arvoisena elämässä. Elämme edelleenkin 

yhteiskunnassa, jossa arvostetaan enemmän tiedollisia kuin henkisiä arvoja. Taiteen 

arvoja ja merkitystä on hankalaa määritellä ja samalla mitata sen vaikuttavuutta. 

Kuvataiteen käytön merkityksellisyys piilee siinä, että sen avulla voidaan asettaa 

kysymyksiä, joihin jokaisella on omat vastaukset. Siihen voidaan luontevasti liittää 

elämän koko kirjo, oppiminen, tutkiminen, kyseenalaistaminen ja kriittisyys. (Laitinen 

2006,34.) 
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Soveltaen Laitisen (2006) ajatelmaa kuvataidekasvattaja tuo työyhteisön jaettavaksi ja 

sen rikastuttamiseksi kaiken taiteen ja visuaalisen ympäristön tuntemuksensa ja 

tietonsa. Yhteisen tekemisen lähtökohtana on jokaisen oma elämysmaailma, jonka 

aikana voi pohtia omia arvostuksiaan. Laitinen toteaa niin kuvallisen ilmaisun, kuin 

esteettisen arviointikyvyn pysähtyvän, jos niitä ei opeteta jo peruskoulussa. Näin ollen 

yhteisöjä ajatellen voisi päätellä, että mikäli taidetoimintaa ei ole, ei sitä osata kaivata, 

eikä sen monia ja moniulotteisia mahdollisuuksia tiedosteta. Kyky ja puitteet nähdä ja 

kokea kauneutta ympärillään esteettisinä elämyksinä rikastuttavat elämää. Yhteisistä 

hetkistä ja kokemuksista voidaan tehdä mieleenpainuvia elämyksiä.  Toiminnan avulla 

voidaan lisätä yhteistyötä sekä ymmärrystä asukkaiden ja työntekijöiden välillä. 

Samalla voidaan muuttaa koko yhteisön ilmapiiriä ja ympäristöä (Laitinen 2006, 35–

36.)    

 

2.4. Sosiaalinen vuorovaikutus 

Tässä alaluvussa käsittelemme työyhteisön, vanhusten ja tutkijoiden välistä 

vuorovaikutusta. Toiminnan mahdollistamiseksi on otettava huomioon 

hoitohenkilökunnan työn kuormitus. Hoitaja on ihminen, joka kokee ympäristönsä 

yksilönä ja samalla ammatin tuoman roolin kautta. Samoin kuin tutkija, joka tarkastelee 

yhteisöä tutkimuskysymyksen kautta. Vuorovaikutuskolmiossa vanhuksella, on lupa 

olla aidoimmillaan. Yhteisön asenteet ja arki on otettava huomioon projektin 

sosiaalisessa kanssakäymisessä. Ilman asenteiden huomioon ottamista 

kuvataidekasvatukselliset menetelmät eivät saa kosketuspintaa yhteisössä ja niiden 

käyttöönotto epäonnistuu. 

 

Arvostava kohtaaminen ja innostaminen  

Eettisesti tarkasteltuna vanhustyön tekeminen vaatii työntekijöiltä runsaasti fyysisiä ja 

psyykkisiä voimavaroja. Työntekijä kohtaa työssään monenlaisia tuntemuksia, kun 

mukana on koko elämän kirjo, sen hauraus ja rajallisuus sekä omat kokemukset. 

Samalla pitää täyttää usein monelta suunnalta tulevia odotuksia ja vaatimuksia, usein 

vielä resurssipulan keskellä. 

Teologian tohtori, lääketieteen lisensiaatti Kati-Pupita Mattila (2007) esittää 

kohtaamisen ja vuorovaikutuksen laatukriteereiksi eettisiä näkökantoja, jotka omalta 

osaltaan kannustavat työyhteisöä rikkaaseen vuorovaikutukseen. On tärkeätä 

kunnioittaa vanhan ihmisen omaa tahtoa ja huolehtia, sekä edistää hänen 
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hyvinvointiaan parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä tarkoittaa yksilöllisten 

voimavarojen huomioimista, tukemista ja oman tahdon kunnioittamista, hoitomuotoja 

suunniteltaessa yhdessä vanhuksen, hoitajien ja omaisten kanssa. Vanhan ihmisen 

arvostaminen ja hänen elämänkaarensa arvokkaana pitäminen on tärkeätä. (Mattila 

2007, 64–65.) Mielestämme erilainen taidetoiminta edesauttaa ja mahdollistaa juuri 

tätä arvostavaa kohtaamista ja mahdollistaa samalla sen, että annetaan tilaa ilmaisulle, 

ajatuksille ja muistoille.  

Ihmisellä on aina oikeus muistoihin, oli hän sitten nuori tai vanha ja kokonaisessa 

elämässä on mukana menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus toiveineen. Vanhuksen 

hoito ei saa pirstoa ihmistä niin, että hänestä tulee hoidon kohde ilman kiinnekohtia 

muuhun elämään.  Asiakkaana ja potilaana oleminen on vain osa ihmisen elämää. On 

ikävää, jos hoitosuhteessa tapahtuva vuorovaikutus vieroittaa ihmisen itsestään ja 

omasta elämästään. Näin tapahtuu helposti, jos unohdetaan, että jokainen on oman 

elämänsä asiantuntija. Ihminen tietää, mitä hänen elämäänsä kuuluu. Mielestämme 

taide voi olla se väylä, joka kiinnittää ihmisen itseensä ja yhteisöllinen taidetoiminta voi 

toimia yhteisöä yhdistäen, sen tiivistäessä kaikkien vuorovaikutusta. Uskomme, että 

asukkaat voivat aktivoitua, mikäli heille luodaan puitteet ja tilaa olemassaolonsa sekä 

ajatustensa ilmaisemiselle. Piilossa uinuu helposti käyttämämättömät voimavarat, jotka 

taidetoiminnan avulla tulisivat näkyviksi.   

Lähtökohtaisesti Paul Freiren (2005) filosofiasta rakentunut sosiokulttuurinen 

innostaminen on antanut tutkimuksellemme työkaluja toimia asukkaiden ja työyhteisön 

aktivoimiseksi. Kurki on käsitellyt jalostaen, tätä samaa ajatusta omissa teoksissaan 

2000 ja 2007. Käsite syntyi Ranskassa toisen maailmansodan jälkeen ja sillä on 

nähtävissä pitkät perinteet Keski-Euroopassa sekä myös Latinalaisessa Amerikassa. 

Kansalais- ja vapaaehtoistyön pedagogiset juuret ovat ammennettu sen pohjalta. 

Innostaminen tapahtuu yleensä pitkällä aikavälillä, ja siinä on aina mukana 

toimintatutkimuksellinen ote. Sosiaalisen innostamisen elinehto on, että se nähdään 

tietoisena toimintana, jonka yhteydessä pohditaan perusteellisesti, mitä kaikkea sen 

käytäntö ja suhde teoriaan ovat. Suomessa se on löytänyt vakaan paikkansa 

esimerkiksi kulttuurin ja luovuuden yhteydessä ja sen eri projekteissa (Freiren 2005; 

Kurki 2000; Kurki 2007). 

Innostamisen käsite (Kurki 2000,19) määritellään etymologisesti siten, että se on 

elämän antamista, toimintaan motivoitumista, suhteeseen asettumista ja yhteisön 

puolesta puhumista. Ytimessä on ajatus, että innostaminen on tapa ihmisten 

herkistymiseen ja itseilmaisun prosesseihin. Sen avulla voidaan herättää ihmisten 

tietoisuutta, organisoida toimintaa ja saada ihmiset liikkeelle. Se suuntautuu 
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sosiaalisen kommunikaation edistämiseen, ihmisten välisen vuorovaikutuksen 

lisäämiseen, minä -suhteen kehittämiseen ja sen avulla pyritään parantamaan elämän 

laatua. (Kurki 2000,19.) Mielestämme innostaminen toimii erityisen hyvin erilaisen 

taidetoiminnan, luovuuden ja ilmaisun yhteydessä. Kurjen (2000) tavoitteena on, että 

ihmiset tulevat tietoisiksi roolistaan yhteisössä, yhteiskunnassa ja maailmassa. 

Innostaminen sisältää kaikki ne toimenpiteet, jotka luovat sellaisia osallistumisen 

prosesseja, joissa ihmiset kasvavat aktiivisiksi toimijoiksi yhteisössään. (Kurki 2000, 

20.) 

Täytyy muistaa, että mitä tahansa toimintaa, joka sisältää osallistuvaa sosiaalista 

aktiviteettia ja ryhmien muodostamista ei voida sanoa innostamiseksi (Kurki 2000, 27). 

Sen käyttö perustuu aina suunniteltuun ja päämäärätietoiseen toimintaan, jonka 

pohjana on filosofis-ideologinen metodologia, humaani kehitys, joka sisältää syvän 

käsityksen ihmisestä ja yhteiskunnasta. Suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin tulee 

keskittyä persoona-käsitteen ympärille, jossa ihminen nähdään kokonaisuutena.  

Käsitys ihmisestä pohjautuu elämän, etiikan ja persoonallisen asennoitumisen 

ymmärtämiselle, jossa korostuu luovuus, vapaus ja kommunikaatio. Ihminen on 

samaan aikaan sekä persoonallinen että sosiaalinen ja suhteessa yhteisöön, 

alueeseensa ja yhteiskuntaan. 

Kurki (2000, 47) määrittelee innostamisen osapuolet toiminnan tavoitteiden 

mahdollistamiseksi. Alla oleva kaavio 3, selventää osapuolten vuorovaikutteista 

toimintaa eikä se mahdollistu ilman jokaista osa-aluetta. Keskeisenä on organisaatio tai 

instituutio, viranomainen tai yhdistys. Tutkimuksessamme organisaatiota edustaa 

Kivipuron kuntoutuskoti yhdessä Kivipuro ry:n kanssa. Toiminnan mahdollistamiseksi 

tarvitaan välittäjänä toimiva innostaja, joka luo ihmisille erilaisia toiminnan 

mahdollisuuksia. Tutkielmassa tämä tarkoittaa Elinan ja Outin ideaa viihtyisämmän 

ympäristön luomisesta yhteisöön. Pelkkä idea ei riitä, joten tarvitaan toimintaa, jonka 

avulla saadaan muutos yksilön ja yhteisön tasolle. Laadullista muutosta olemme 

järjestäneet taidelähtöisten työpajojen muodossa vanhuksille ja henkilökunnalle. 

Kolmantena osapuolena on kohde, jonka kanssa toiminta on toteutettu.  
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Kaavio 4: Kurjen (2000) innostamisen tavoitteista toiminnan aktivoimiseksi. 

 

Työyhteisön asenteiden ja käytänteiden huomioiminen 

Taidelähtöisten menetelmien käyttöönottoa estävät rakenteiden, asenteiden ja 

käytäntöjen tasot. Vaikka toiminta olisi kirjattu toimenpidesuunnitelmaan, se ei 

välttämättä toteudu käytännössä, koska siihen ei ole haluttu käyttää rahaa.  

Vaihtoehtoisesti toiminta jää kertaluonteiseksi tai tilapäiseksi, jos se toteutetaan 

esimerkiksi hankkeena tai työllistämistuella. (Rantala, ym.2010,36.) Tutkimuksen 

toiminnallinen osuus kohdistuu ympäristön muutokseen, johon ei ole vielä sovittu 

rahoitusta. Projekteilla onkin vaarana jäädä usein pelkästään kertaluontoiseksi 

toiminnaksi. Kuvataidelähtöisellä toiminnalla pyrimme vaikuttamaan yksilöiden 

asenteisiin ja siihen, ettei taidemenetelmiä pidettäisi pelkkänä 'piipertelynä' ja sitä 

kautta turhanpäiväisenä 'ylimääräisenä' toimintana. Taidekasvatuksen tutkija Cecilia 

von Brandenburgin tekemässä selvityksessä Työturvallisuuskeskukselle todetaan, että 

kuvataide voi tarjota työhyvinvoinnin kehittämiseksi mahdollisuuksia työn ilon 

kokemiseen, työhön liittyvien tunteiden käsittelemiseen, epävarmuuden kohtaamiseen 

ja henkisen kasvun edistämiseen sekä tasa-arvon huomioon ottamiseen. (von 

Brandenburg 2003.) Tutkimuksen avulla pyrimme osoittamaan, että yksilö voi yhteisön 

avulla hallita kokemusmaailmaansa itse tekemällä ja kokemalla. Samalla he voivat 

purkaa ja ilmaista tunteitaan sekä ajatuksiaan. Yksilöiden oma ääni voidaan saada 

kuvataidetoiminnan avulla näkyville ja samalla pystytään vaikuttamaan myönteisesti 

koko ympäristön ilmeeseen. 
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Työyhteisön asenteet vaikuttavat taidelähtöisten menetelmien käyttöönottoon 

yhteisössä. Haasteelliseksi voi muodostua se, ettei arkisessa työnteossa 

päällimmäisenä mielessä ole työyhteisön hyvinvointi tai uudenlaisen tekemisen tavat. 

kiire on aina läsnä. Näin voi käydä etenkin, jos taidelähtöisten menetelmien 

käyttöönottaminen nähdään turhana, aikaa vievänä tai ylimääräisenä. Nieminen (2013, 

88) toteaa, miten taidelähtöinen toiminta tulisi nähdä kokonaisvaltaisesti hyvään 

hoitoon kuuluvana osana, sille pitäisi varata oma tilansa ja aikansa. On ymmärrettävää 

etteivät työyhteisön jäsenet suhtaudu tämänkaltaiseen toimintaan välttämättä 

positiivisesti. Tutkijoina emme voi olettaa jokaisen yhteisön jäsenen olevan kiinnostunut 

toiminnasta, vaan on lähdettävä liikkeelle asenteista, joita taidelähtöisten menetelmien 

käyttäminen herättää työyhteisössä sekä vanhuksissa. Tästä syystä pohjatyön 

tekeminen on tärkeää. Tutkijan on perusteltava taidelähtöisten menetelmien 

hyödyllisyys yhteisön hyvinvoinnille lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä. Yhdessä on 

selvitettävä, mitä mahdollisten negatiivisten asenteiden taustalla on ja miten niitä 

voitaisiin muuttaa.  

 

Uudistuminen edellyttää avoimuutta, ennakkoluulottomuutta ja rohkeutta, sekä toisen 

kunnioittamista ja erilaisten näkemysten huomioon ottamista. Myös yhteisön 

innostusta, kiinnostusta ja yhteistyön merkityksen ymmärtämistä tarvitaan. Tutkijan on 

selvitettävä kohderyhmälle, että työ on pitkäjänteistä ja vähitellen, pienin askelin 

etenevää, se vaatii toistoja ja aikaa. (Rantala, ym. 2010,35.) Yksilötasolla 

taidelähtöisten menetelmien vaikutukset voivat näkyä pian, mutta yhteisön tasolla 

kehitys saattaa näkyä vasta pidemmällä aikavälillä. Tutkimuksen toiminnallinen osuus 

herättää toivottavasti yhteisössä laajempaa kiinnostusta vaikuttaa omaan ympäristöön, 

niin työpaikkana kuin kotina.  Rantalan mukaan keskeiseksi ongelmaksi 

toimintatutkimukselle nouseekin usein jatkuvuuden puute. Projekti- tai kertaluonteisuus 

on suuri haaste. Hyvin alkanut toiminta saattaa jäädä kertaluonteiseksi 

virkistystoimeksi. Tällöin voi jäädä epäselväksi se, mitä koetusta voisi siirtää 

työyhteisön käytänteisiin tai miten tietoa ja kokemusta voi jatkossa käyttää. 

Taidelähtöisen toiminnan mahdollisuudet siis jätetään hyödyntämättä siinä mitassa, 

joka olisi mahdollista. Jotta toiminta otetaan yhteisössä käyttöön, sen on juurrutettava 

työyhteisön toimintaan. Toiminnasta on tultava luonteva osa työskentelyä, ei erilainen 

lisä tai joitain ylimääräistä, joka kuormittaa työntekijöitä entisestään. Työyhteisön, 

työpaikan ja siellä toimivien ihmisten näkökulma on otettava huomioon toiminnan 

kaikissa vaiheissa, aina tavoitteiden asettamisesta arviointiin saakka. (Rantala, ym. 

2010,35–37.) Aluksi on hyvä lähteä liikkeelle organisaatioiden ja työyhteisön ehdoilla, 

sovittaen taidelähtöinen toiminta työn aikatauluun ja käytäntöihin. Tästä näkökulmasta 

aloitteen tulisikin tulla työyhteisöstä tai esimerkiksi yrityksen johdolta, jolloin motivaatio 



 

34 
 

toimintaan on lähtökohtaisesti olemassa. (Rantala, ym. 2010,35.) Tutkimuksessamme 

olemme sitoutuneet alusta alkaen kertomaan toiminnastamme sekä tutkimuksen 

valmistuttua esittelemään saamamme tutkimustulokset työyhteisön jäsenille. Pyrimme 

dokumentoimaan aineistomme monipuolisesti kuvin ja äänittein, jotta työn jokainen 

vaihe olisi perusteltu. 

Taidelähtöisiä menetelmiä voidaan pohtia kahdella tavalla esiteltäessä toimintaa 

työyhteisölle. Ensinnäkin; miten taiteen, kulttuurin ja etenkin taidelähtöisten 

menetelmien avulla voitaisiin lisätä työyhteisön ja asiakkaiden hyvinvointia sekä 

parantaa vuorovaikusta. Toisena näkökulmana voidaan pohtia työn tekemisen tapojen 

uudenlainen organisointi: Miten taidelähtöiset menetelmät voisivat olla apuna työn 

sisältöjen uudenlaisessa jäsentämisessä, ongelmien ratkaisuissa ja osana työn 

prosesseja? TaikaLappi -hankkeen raportissa esiteltiin taidelähtöisen toiminnan 

pääsääntöisestä järjestämisestä työaikana, osana työtä. Sen tulisi tukea työn 

perustehtävää, esimerkiksi osana työn kehittämistä, vuorovaikutusta tai 

ongelmanratkaisua. Taide- ja kulttuurilähtöinen toiminta voi toimia myös 

etäännyttäjänä, mutta silloinkin toiminnan tulee olla perusteltua ja tavoitteellista. 

(Rantala, ym. 2010,33–35.) Tutkimuksemme tarkoitus on ollut yhdistää taidelähtöiset 

menetelmät osaksi työntekijöiden työkalupakkia, jotka edistävät asukkaiden 

hyvinvointia monipuolisesti. Vaikka tutkimuksemme kohdistuu erityisesti ympäristön 

visuaalisen ilmeiden kehittämiseen, työskentelytavat sovellettuina mahdollistavat 

virikkeellisen ja sosiaalisen ympäristön rakentumisen ikäihmisen ja häntä hoitavan 

henkilökunnan ympärille. 

Rakenteiden tasolla toiminnan jatkuvuuden, näkyvyyden ja juurtumisen kannalta on 

tärkeää, että taidelähtöinen toiminta saadaan vakiinnutettua osaksi perustyötä ja 

esimerkiksi vuosisuunnitelmaa. Johtaviin tahoihin voidaan vaikuttaa esimerkiksi 

tiedottomalla ja kertomalla tuloksia taidelähtöisten menetelmien 

hyvinvoinninvaikutuksista. Suunnitelmallisuus, ennakoitavuus ja riittävän ajoissa 

valmistautuminen ovat kenties tärkeimmät rakenteelliset edellytykset juurruttamiselle. 

Näin toteutuisi edellytys siitä, että taidelähtöinen toiminta on osa palkallista työaikaa, 

johon on etukäteen voitu valmistautua ja jolla on selkeät tavoitteet. Konseptilla olisi 

edellytykset menestyä, jos sekä työntekijät että johto innostuisivat ajatuksesta ja 

välittäisivät tietoa eteenpäin. ”Meillekin tulee se juttu” on aina parempi mainos kuin 

”meille tulee joku taidejuttu” tunnettu brändi tai tekijä tuo myös arvostusta. (Rantala, 

ym. 2010,25,39.) 
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2.5. Tutkimusympäristö  

Toimintatutkimuksen mahdollistamiseksi meidän tuli tutustua yhteisöön.  Otimme 

selville sosiaali- ja terveysministeriön määrittelemät laitoshoidon käsitteet, joiden avulla 

pohdimme voiko laitos olla kodinomainen paikka, joka on samalla myös viihtyisä 

työympäristö. Mahdollistuuko työntekijöiden esteetön toimintaympäristö ja vanhusten 

kokemus kodista hoitolaitoksessa? Sovelsimme Lapin yliopiston luomaa 

paikkakartoituksen mallia omassa tutkimuksessamme. Selvitimme hoitolaitoksen 

päivärytmin, koska halusimme tuoda arjen näkyväksi, joka osaltaan vaikuttaa 

toimintaan talon sisällä. 

 

Laitos - koti vai työpaikka, vai molempia? 

Tavoittelemme hoitolaitosympäristön viihtyvyyden kehittämistä, jolloin on huomioitava 

siellä olevat toimijat ja tekijät. Tutkielmassa puhumme laitoksesta, joka on erilaisia 

palveluita tuottava paikka. Sosiaali- ja terveysministeriö on säätänyt sosiaalihuoltolain 

710/1982, jossa laitoshoito määritellään järjestettäväksi pääasiassa ikääntyville, 

vammaisille, sijaispaikkaa tai huostaan otetuille lapsille sekä päihdeongelmaisille.  

Kunta voi sosiaalihuoltolain mukaisesti järjestää hoitoa, huolenpitoa tai kuntoutusta 

tarvitsevan henkilön sosiaalipalvelut laitoshoitona, silloin kun henkilön palveluja ei ole 

mahdollista tai tarkoituksenmukaista järjestää hänen omassa kodissaan. Laitoshoitoa 

voidaan järjestää myös terveydenhuollon palveluna. (Finlex 1982.) 

Sosiaali- ja terveysministeriö on määritellyt lyhytaikaisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon 

käsitteet. Lyhytaikaisen laitoshoidon tarkoituksena on ennalta ehkäistä pysyvän 

laitoshoidon tarvetta tukemalla ikäihmisen selviytymistä kotona ja hoitavan omaisen 

jaksamista. Lyhytaikaista laitoshoitoa pyritään järjestämään säännöllisesti kotona 

asumisen rinnalle tai tarpeen mukaan. Pitkäaikaisen laitoshoidon tarkoituksena on 

järjestää ympärivuorokautista hoitoa kotona tai palveluasunnossa. Tähän on sisällytetty 

henkistä ja fyysistä hyvinvointia edistävät palvelut, kuten lääkitys, puhtaus, vaatetus ja 

sosiaalisten suhteiden vahvistaminen. Pitkäaikainen laitoshoito on jaettu tuki- ja 

palveluasumiseen sekä tehostettuun palveluasumiseen. Tavanomaisen asuntoon 

voidaan järjestää enemmän tukea ja palveluita, joiden avulla ikäihmiset kykenevät 

selviämään omassa asunnossa. Tehostetun palveluasumisen piirissä olevilla 

ikäihmisillä on oma huone tai asunto johon on saatavilla apua ympäri vuorokauden. 

Henkilökunta tarjoaa asukkaille paljon apuja, hoivaa ja valvontaa. Kivipuron 

kuntoutuskoti tarjoaa tehostettua palveluasumista sotien veteraaneille ja invalideille. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2011.) 
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Yhdistys, jossa teimme tutkimusta, tarjoaa asumis-, kuntoutus-, kotihoito- ja 

hyvinvointipalveluita senioreille, ikääntyneille, erityistä tukea tarvitseville, kuten  

kehitysvammaisille sekä sotainvalideille. Tavoitteena on auttaa asiakkaita elämään 

mahdollisimman hyvää, laadukasta ja rikasta elämää. Toimipiste tarjoaa sotainvalideille 

tilapäistä, jaksottaista tai pysyvää laitoshoitoa Valtiokonttorin laatuvaatimusten 

mukaisesti. Yksikkö on erikoistunut myös muistisairaiden sotainvalidien hoitoon. 

Päämääränä on toteuttaa hoitotyötä huomioimalla asukkaan omatoimisuutta, 

yksityisyyttä, turvallisuutta ja itsemääräämisoikeutta. (palvelupäällikkö, 

henkilökohtainen tiedonanto) 

Hoitolaitoksessa paikan voi määritellä kahteen pääkategoriaan työpaikaksi ja kodiksi. 
Näiden kahden käsitteen määritelmät ovat hyvin erilaiset. Työpaikka on paikka, jossa 

työntekijä suorittaa työnantajan antamat työtehtävät määriteltyä korvausta eli palkkaa 

vastaan. Koti on paikka, jota ihminen käyttää vakituiseen asumiseen, jossa säilytetään 

henkilökohtaisia tavaroita, jossa vietetään vapaa-aikaa ja paikka jossa perheen jäsenet 

asuvat. Koti merkitsee turvallisuutta, rauhallisuutta, menneisyyden muistoja ja 

tulevaisuuden suunnitelmia, se on paikka jossa voi tehdä itselle tärkeitä asioita. Kodilla 

on siis yhteys ihmisen identiteettiin. Hoitolaitoksessa nämä kaksi termiä yhdistyvät 

siellä olevien toimijoiden kautta. Ikäihmiset, jotka asuvat laitoksessa pitävät paikkaa 

eräällä tavalla kotinaan, vaikka koti voi olla siellä missä sydän on. Laitoksen ollessa 

tuolloin ensisijaisesti paikka, jossa he saavat riittävän avun selviytyäkseen, koska eivät 

kotona siihen välttämättä yksin enää kykene. Toinen ihmisryhmä on taas töissä, 

turvatakseen laitoksessa asuvien hyvinvoinnin. Tutkimuksen tärkeimpänä tarkoituksena 

on yhdistää nämä termit ja tehdä laitosympäristöstä viihtyisä ympäristö molemmille 

toimijoille kuvataidekasvatuksen keinoin. 

Suomen kielen perussanakirja määrittelee termin työpaikka ansiotyön suorituspaikkana 

joka voi olla tehdas, virasto, työmaa. Ansio- ja palkka työ toimesta tai virasta (Haarala 

ym. 1994, 393). Lainasimme jo johdannossa Vuoriota (2012) jossa hän totesi asunnon 

valinnan olevan puolison jälkeen tärkeimpiä valintoja elämässä. Hyvän asumisen 

kriteerit alkavat syntyä jo lapsuudesta, jossa yksilöön alkavat vaikuttaa kasvatus ja 

koulutus. Tässä valossa katsottuna yksilöiden suhtautuminen esteisiin saattaa 

vaihdella paljonkin, eli se mikä toiselle on este, saattaa toiselle olla sivuseikka. Jos 

asunto ei eri ikävaiheissa täytä tärkeimpiä toiveita, voidaan se kokea vapaan asumisen 

esteeksi. Hyvän asumisen kriteerit vaihtelevat elämän eri vaiheissa. Vapaus on 

ihmiselle tärkeä asia, joka kuitenkin on suhteellinen asia yhteiskunnassamme ja voi olla 

hyvin rajallinen. Kun nuori pääsee astelemaan asunnon portaat ylös, voi tämä 

muodostua esteeksi vanhukselle. (Vuorio 2012,19–22). Tästä voidaan tulla 

päätelmään, jotta ihminen voi hyvin, hän tarvitsee vapautta ja vaikutusvaltaa 



 

37 
 

ympäristöönsä. Emme tutkimuksessa pysty vaikuttamaan talon rakenteellisiin esteisiin, 

mutta pyrimme antamaan mahdollisuuden ja tarvittavia työkaluja vaikuttaa oman asuin- 

ja työympäristön viihtyvyyteen. 

Tutkimuksen lähtökohtana on syytä kartoittaa tutkimuspaikka, jotta tutkijoina pystymme 

kohdentamaan projektin toiminnan paremmin ympäristöönsä sopivaksi. Kohde on 

Outille lähihoitajan sijaisuuksista tuttu, mutta Elina kohtaa tutkimuskohteen 

ensimmäisen kerran paikkakartoituksen tiimoilta. Jotta pystymme saavuttamaan 

pysyviä vaikutuksia ympäristöön, on meidän tutustuttava toimintaympäristöön ja siellä 

toimivaan yhteisöön, kuten Jokela ja al. (2006) toteavat paikan kartoituksen 

merkityksestä. Teimme paikkakartoituksen Kivipuron kuntoutuskodilla syksyn 2012 ja 

kevään 2013 aikana Lapin yliopistossa taiteiden tiedekunnassa kehitettyä 

paikkakartoitusta hyödyntäen. Suunnittelun lähtökohtana on viisi eri osa-aluetta, jotka 

painottuvat projekteissa eriarvoisina; tekstuaalinen, objektiivinen, subjektiivinen, 

sosiaalinen ja kulttuurisen paikan kokemisen mallit, jotka ovat sovelluksia Karjalaisen 

maisemankartoitus tavoista. Hän käyttää luokitteluissaan nimityksiä mimeettinen, 

sensuaalinen ja tekstuaalinen maisemankartoitus (Karjalainen 1999, 18–21).  

Sovellamme Jokelan, Hiltusen, Huhmarniemen ja Valkosen Lapin yliopistossa luomaa 

paikkakartoitusmallia, jossa ulkokohtaisesta analyysistä siirrytään paikan 

omakohtaisesta kokemisesta syntyvään ymmärtämiseen ja eläytyvään osallisuuteen 

(Jokela ym. 2006).  

Kuvat 1-4: Kivipuron kuntoutuskodin sisäpiha. 
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Kivipuro ry 
Kivipuro ry on yksityinen yleishyödyllinen yhdistys, joka on perustettu vuonna 1964. 

Yhdistyksellä on Seinäjoella neljä toimipistettä; toimintakeskus, tehostettu 

palveluasuminen, kivipurokoti ja kuntoutuskoti jossa toteutamme tutkimuksemme.  

Kivipuron kuntoutuskoti sijaitsee osoitteessa Ruukintie 65, talo valmistui alun perin 

Vanhainkodiksi ja vuonna 1988 sen nimeksi muutettiin Sotainvalidien sairas- ja 

kuntoutuskodiksi. Yhdistys ylläpitää myös vanhusten asumispalveluja sekä 

sotilasvammalain mukaista laitoshoito- ja kuntoutustoimintaa. Ikäihmisten kunnioitus ja 

veteraanien työn arvostus ovat toiminnan pysyvät peruskivet. 

”Tällä hetkellä talon tulevaisuus ja ’elinkaari’ ovat muutoksen kourissa asukas- ja 

asiakaskäyttäjäryhmien osalta, kun sotaveteraanit ja invalidit nukkuvat 

keskuudestamme vähitellen pois.” (Palvelupäällikkö, henkilökohtainen tiedonanto 

7.2.2012) 

 

Kuva 5: Kuntoutuskodin sisäpihalla sijaitsee kesäisin paljon käytössä oleva huvimaja. 

 

Jokelan (2006) mukaan paikasta katsotaan objektiivisesti sen fyysisiä ominaisuuksia 

kuten esimerkiksi materiaaleja, mittasuhteita ja muotoja. Näitä tietoja olemme 

keränneet vierailemalla tutkimuskohteessa kuvaten ja tutustuen esitteisiin, sekä 

karttoihin. Objektiivisesti Kivipuron kuntoutuskoti edustaa tyypillistä 60-luvun 

arkkitehtuuria. Sisätiloissa on 60-luvun suunnitteluun oleellisesti kuuluvia elementtejä 

esimerkiksi neljä takkaa, uima-allas ja rakennuksessa on isot ikkunat. Lukuisat ikkunat 

tekevät yleisilmeestä valoisan, mutta yhteiset tilat eivät ole nykyisen toiminnan ja 

ajanmukaisuuden kannalta katsoen parhaat mahdolliset. Asiakashuoneet ovat 

suhteellisen pieniä ja epäkäytännöllisiä asukkaat huomioon ottaen. Vuonna 1988 
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taloon tehtiin isompi saneeraus, jolloin se muutettiin sotainvalideille ja veteraaneille 

paremmin sopivaksi kuntoutuskeskukseksi. Talon päädyn säleikön tilalla on ollut alun 

perin parvekkeet ja nykyään rakenteen takana on hissi. Vuonna 2012 talon kaksi 

lepohuonetta muutettiin invavessoiksi asukkaiden ja asiakkaiden tarpeiden mukaiseksi. 

Kesällä 2013 talon saunatilojen pinnat uusittiin ja ulko-ovia uusittiin turvallisemmiksi. 

 

 
Kuva 6: Alakerran yhteisistä tiloista lähtevä käytävä potilashuoneisiin. 

 

Ympäristö hoitolaitoksen läheisyydessä on korttelimainen, ja yhteistä, viihtyisää 

puutarha- ja piha-aluetta on varsin rajatusti. Kosketus luontoon jää asukkailla näin ollen 

suhteellisen vähäiseksi, jos he eivät pääse itse tai avustettuna liikkumaan kauemmaksi. 

Tonttia rajaa kahdelta suunnalta vilkasliikenteiset tiet, ja suuri osa laitoksen pihasta on 

parkkialuetta. Puutarha on varsin pieni, mutta sieltä löytyy kuitenkin viihtyisä huvimaja, 

joka on kesällä ahkerassa käytössä. Huvimaja sai uuden maalin pintaansa kesän 2013 

aikana ja sitä koristavat kauniit kukkaistutukset. Yleisilme tontilla on kuitenkin melko 

ankea ja ahdetun oloinen, käytännön syistä. Piha-alueen täytyy olla esteetön liikkua 

asiakkaille ja asukkaille, kun taas parkkitilaa tarvitaan työntekijöille, vierailijoille ja 

ambulanssille. Kivipurossa on pyritty tietoisesti kiinnittämään huomiota 

kodinomaisuuteen ja viihtyisyyteen. Luonnonympäristön hyvinvointia lisäävä vaikutus 

jää kuitenkin helposti rakennetussa ympäristössä ja arkkitehtuurissa huomioimatta 

käyttämättömänä voimavarana. 

Sosiaaliskulttuurisella paikkakartoituksella pyritään tiedostamaan ongelmia ja tarpeita, 

ymmärtämään yhteisön erityispiirteitä sekä löytämään projektille resursseja ja 
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yhteistyökumppaneita. (Jokela ym. 2006.) Sosiaalisen tilanteen kartoituksen voisimme 

tehdä koko kaupungin tai Etelä-Pohjanmaan hoitolaitosten tarkastelulla, mutta koska 

tutkimuksemme pohjautuu tiettyyn yhteisöön ja sen sisäiseen organisaatioon, emme 

ole kokeneet tarpeelliseksi tehdä laajamittaista sosiaalisen kokonaistilanteen 

kartoitusta vaan keskityimme taloon kytkeytyvään sosiaaliskulttuuriseen 

paikkakartoitukseen. Projekti toteutettiin yhteistyössä Lapin yliopiston 

kuvataidekasvatuksen opiskelijoiden ja Kivipuro ry:n kanssa. Kivipuro ry tuki projektin 

toteutusta rahoittamalla käytetyt materiaalit työpajoihin, eikä projektin osalta tarvinnut 

etsiä muita yhteistyökumppaneita.  

 

 
Kuva 7: Taunon oma huone, jonne hän on saanut tuoda omia henkilökohtaisia tavaroita. 

 

Tällä hetkellä vuodepaikkoja on 43, joista 24 on laitoshoitopaikkoja ja loput erilaisia 

kuntoutuspaikkoja. Asiakkaana voivat olla seuraavat henkilöryhmät: sotainvalidi 

laitoshoidossa, mikäli invaliditeettiprosentti on vähintään 20, sotainvalidi 

laitoskuntoutuksessa, lotta, sotaveteraani tai sotainvalidin puoliso 

laitoskuntoutuksessa. Seinäjoen kaupungilla on kymmenen (10) paikkaa ikäihmisten 

kuntoutukseen. Kaupungin asiakkaat ohjataan kuntoutukseen Sas-toimiston kautta tai 

asiakkaat tulevat itsemaksavina eli oma kustanteisina. Hoidon päivähinta riippuu 

asiakkaan toimintakyvystä, ja hinnasto vahvistetaan vuosittain. (Palvelupäällikkö, 

henkilökohtainen tiedonanto 3.3.2014) 

Jokelan (2006) mukaan sosiaaliseen paikkakartoitukseen kuuluu taloudelliset ja 

sosiaaliset tekijät, kuten yhteisön koulutustaso ja sosiaalisen kontrollin muodot. Kaikkia 



 

41 
 

vuodepaikkoja kohden on palkattu henkilökuntaa vastaamaan hyvästä hoidosta ja 

kuntoutuksesta. Kuntoutuskodissa työskennellään kolmessa tiimissä (Kivelä, Purola, 

Rentola). Jokaisessa tiimissä on tiimivastaava, jonka tehtävänä on tiimin työn 

kehittäminen yhteistyössä muun henkilöstön kanssa, sekä yhteydenpito esimieheen. 

Talossa työskentelee moniammatillisessa yhteistyössä lääkäri, sairaanhoitajia, lähi- ja 

perushoitajia, fysioterapeutteja, toimintaterapeutteja, kuntohoitajia, hieroja sekä 

jalkahoitajia vastaamassa asukkaiden ja asiakkaiden fyysisen toimintakyvyn 

ylläpidosta. Ihmisten henkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista vastaavat virikeohjaajat 

ja sosiaaliohjaaja sekä palveluneuvoja. Kuntoutuskodilla on oma keittiö joka valmistaa 

talossa tarjottavat erityisruokavaliot sekä leivät ja leivonnaiset. Pääruoka valmistetaan 

Kivipuro ry:n yhteisessä suurkeittiössä. Talossa vastaavat siisteydestä tilahuoltajat ja 

kunnossapidosta oma talonmies. Talossa on käytössä oma palvelusta vastaava 

sairaanhoitaja.  Tiimiin kuuluu sairaanhoitajia, fysioterapiahenkilöstöä sekä lähi- ja 

perushoitajia. Erityistyöntekijät muodostavat oma tiiminsä: virikeohjaajat, 

sosiaaliohjaaja, toimintaterapeutti ja osastosihteeri. Jokaisessa tiimissä pidetään 

arkipäivisin hoito- ja kuntoutussuunnitelmapalaveri (HOKU). Tämä on foorumi, jossa 

laaditaan asiakkaiden kuntoutusjaksolle tavoitteet ja seurataan niiden toteutumista. 

Erityistyöntekijät osallistuvat myös hoku-palaveriin tarvittaessa, poikkeuksen tekee 

sosiaaliohjaaja, joka on paikalla kaikissa palavereissa. (Palvelupäällikkö, 

henkilökohtainen tiedonanto 3.3.2014) 

Kuntoutuskodissa hoitotyötä tehdään kolmessa vuorossa: perus/lähihoitajat tekevät 3-

vuorotyötä, sairaanhoitajat 2-vuorotyötä. Fysioterapiahenkilöstö työskentelee 

maanantaista lauantaihin. Kuntoutuskotiin on mahdollista tulla myös avofysioterapiaan 

joko lähetteellä tai ilman. Avofysioterapiassa työskentelee 2 fysioterapeuttia, jotka 

tekevät myös kotikäyntejä. Myös toimintaterapeutilla on avoasiakkaita erilaisilla 

maksusitoumuksilla. Talossa toimii päivittäin erilaisia liikuntaryhmiä, joihin asiakkaat 

tulevat kotoa. Ryhmien ohjauksesta vastaa fysioterapiahenkilöstö. 

 

Hoitolaitoksen päivän kulku 

Subjektiivinen paikka muodostuu siihen liittyvistä elämyksistä, kokemuksista ja 

moniaistisista havainnoista. Kartoituksessa tutkijan täytyy havainnoida ja analysoida 

omia kokemuksiaan viettämästään ajasta paikassa ja osallistumalla yhteisön 

toimintaan. (Jokela ym. 2006.) Outi selventää viikoittaista päivärytmiä hoitajan 

näkökulmista käyttäen apuna Kivipuron Rentolan tiimin käsikirjaa (2013) kohteesta (Vrt. 

Viljanranta 1991, 31–33). Tietopohjana hänellä on oma kokemus sekä Rentolan tiimin 

tekemä tiimikäsikirja.  
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Aamuvuorolaiset tulevat töihin kello 7.00. Vuoron vaihdossa yöhoitaja antaa heille 

raportin yön kulusta. Aamu alkaa ylösnousulla ja apua tarvitsevien asukkaiden 

auttamisella. Aamuhoitoihin menevät potilaat herätetään ensimmäisenä. Omatoimiset 

asukkaat ja apua tarvitsevat asukkaat tuodaan ruokasaliin, jossa heille jaetaan 

aamiainen: puuro, kahvi, hedelmä ja leipä. Kun sänkyyn hoidettavat potilaat on syötetty 

ja hoidettu, hoitajat käyvät itse aamukahvilla noin kello 9.00. Tämän jälkeen hoidetaan 

päivälle suunnitellut askareet: saapuvien ja lähtevien asiakkaiden paperit, 

rutiinitarkastukset, haavojen- ja muut hoidot. Vanhuksia ohjataan päivän toimintoihin ja 

vastataan hoitajakellon kutsuihin. Aamupäivän aikana järjestetään arkena jokaisessa 

yksikössä erikseen hoito- ja kuntoutussuunnitelmapalaveri, joissa käydään läpi 

asiakkaiden ja asukkaiden tarpeita sekä kuntoutumista. Palaverissa asetetaan uusille 

kuntoutujille jakson tavoitteet ja käydään läpi lähtevien kuntoutujien tilanne. Tähän 

palaveriin osallistuvat kaikki vuorossa olevat tiiminjäsenet mahdollisuuksien mukaan. 

Talossa olevien potilaiden ja kuntoutujien kunto on kuitenkin etusijalla. 

Laitoksen siivoukset tehdään tiettyjen ohjeiden mukaisesti. Kerran viikossa jokaisen 

asukkaan/ potilaan huone siivotaan perusteellisesti. Matot tuuletetaan, liinavaatteet 

vaihdetaan ja lattiat pestään. Yleisesti siivouksesta vastaavat tilahuoltajat ja 

asukkaiden liinavaatehuollosta hoitajat.  Talossa on selkeä pesu/ saunottamisjärjestys 

ja jokaisella osastolla on oma sauna päivä, jolloin osaston kaikki asukkaat ja 

kuntoutujat saunotetaan sekä suihkutetaan. Suihkutukset tehdään asukkaiden ja 

kuntoutuksessa olevien toimintakyvyn ja avuntarpeen mukaan avustetusti. 

Kuntoutusasiakkaat käyvät myös lähtöpäivänään suihkussa. Jokaisella asukkaalla on 

halu päästä saunalle ensimmäisenä tai tietyssä rutinoituneessa järjestyksessä. 

Odottaminen koetaan hermostuttavana ja rasittavana. Työntekijät pyrkivät saamaan 

vanhukset saunotetuiksi ja puetuiksi mahdollisimman ripeästi seuraavaan ruokailuun 

mennessä. Tiimistä riippuen saunapäivät ovat määrätty keskiviikolle, torstaille, 

perjantaille ja lauantaille, joko aamu- tai iltapäivään. 

Fysioterapian hoidot ja ryhmät jatkuvat lounaaseen asti. Lounas on porrastettu 

osastojen kesken kello 11.00–12.00 välille. Vanhuksista osa on tullut jo hyvissä ajoin 

odottamaan ruokailua. Toisin kuin Viljanrannan tutkimuksessa (1991), asukkailla ei ole 

nimettyjä paikkoja, mutta he tietävät kuka istuu missäkin tuolissa. Ruoka annostellaan 

autettaville valmiiksi, ja omatoimiset saavat hakea ruokansa linjastosta. Hoitajat 

huolehtivat apua tarvitsevien ruokailusta ja lääkkeistä. Ruokailun aikana hoitajilla on 

oma ruokailu samassa tilassa. 

Joka päivä vaihtuvat päiväsairaalakuntoutujat saunotetaan joka päivä lounaan jälkeen.  

Lounaan jälkeen kotiutetaan lähtevät asiakkaat ja päiväsairaalakuntoutujat päiväkahvin 
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jälkeen. Lounaan jälkeen suurin osa asukkaista ottaa päiväunet, joiden jälkeen he 

tulevat päiväkahville kello 13.45.  Ennen päiväkahville tuloa, autettavat vanhukset 

käytetään vessassa ja vaihdetaan kuivat vaipat tilalle. Iltapäivälle on voitu järjestää 

erilaisia piirejä ja toimintaa, jonne halukkaat voivat osallistua. Usein nämä toiminnat 

ovat hartaushetkiä, bingoa, lehden lukua tai ulkona/ sisällä pelattavia lajeja kuten 

esimerkiksi dominoa, bocciaa, curlingia tai mölkkyä. Hoitajat, virikeohjaajat ja 

fysioterapian henkilökunta vievät halukkaita ulkoilemaan kävellen tai pyörätuolilla. 

Kuntoutujille on suunniteltu oma päiväohjelma, jonka mukaan he menevät erilaisiin 

piireihin ja hoitoihin. Hoitajat huolehtivat lääkärin määräyksien toteutuksesta, joita ovat 

lääkkeiden tilaus ja niiden jakaminen sekä erilaisten toimenpiteiden tekeminen.  

Iltatyöntekijät saapuvat raportille kansliaan kello 14.00. Asukas- ja asiakasmäärästä 

riippuen tämä kestää noin puolituntia. Iltavuorolaiset hakevat autettavat vanhukset 

toimintatuokioista lepäämään. Ennen päivällistä vanhukset käytetään vessassa ja 

vaihdetaan kuivat vaipat. Erilaiset kuntoutusajat ja toimintaryhmät jatkuvat vielä 

päiväkahvin jälkeen. 

Kello 16.00 on päivällinen, joka etenee samalla kaavalla kuin aamupäivän lounas. 

Hoitajat huolehtivat ruokailun kulusta sekä lääkkeistä. Kuten Viljarantakin lainaa 

arviointikokouksen äänitystä, jossa joku toteaa, että ruuan tullessa vanhuksilla on 

hirveä kiire syödä ja taas hirveä kiire pois pöydästä (1991, 33). Edellä mainitun 

kaltainen tilanne on nähtävillä vanhusten jokapäiväisessä elämässä myös 

tutkimuskohteessa. Henkilökunta ruokailee noin kello 16.30 samassa tilassa. 

Päivällisen ja iltapalan välissä saattaa joskus olla seurakuntakerho tai ehtoollishartaus. 

Hoitajat jatkavat siitä, mihin edellinen vuoro on ehtinyt aamupäivän aikana työssään 

päästä. Työhön kuuluu muun muassa hoito- ja tutkimustehtäviä, kirjauksia ja uusien 

kuntoutujien rutiinien ottamista.  Iltapala ja iltalääkkeet jaetaan kello 19.00. Iltatoimissa 

autettavat vanhukset avustetaan sänkyyn heti iltapalan jälkeen, minkä seurauksena 

ensimmäiset ovat jo yöunilla ennen kahdeksaa. Yöhoitajan tullessa töihin kello 21.10 

kaikki vanhukset on pyritty laittamaan nukkumaan joitakin poikkeuksia lukuun 

ottamatta.  

Yksilöllisyyden ja itsemääräämisoikeuden kannalta katsoen olisi hienoa, jos vanhukset 

saisivat mahdollisimman vapaasti herätä ja nukkua niin kuin haluaisivat. On kuitenkin 

oltava realistinen ja huomioitava resurssit, koska päivärytmi laitoksessa menee helposti 

sekaisin. Hoitajat pyrkivät kuitenkin tutkimuskohteessamme kunnioittamaan vanhusten 

toiveita mahdollisimman pitkälle. Purolassa, jossa asukkaana olevia vanhuksia on 

suurin osa, päivärytmistä on helpommin pystytty joustamaan antamalla heille 
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esimerkiksi heräämisaikaa enemmän. Koska heille ei ole tehty päivittäistä ohjelmaa 

erilaisten kuntouttavien hoitojen osalta, on päivärytmissä enemmän joustonvaraa. 

Sosiaaliturvan keskusliitto julkaisi vuonna 1991 Vanhainkotielämä yksilölliseksi -

tutkimuksen, jossa työntekijät etsivät arjen vaihtoehtoja. Tutkimuksessa kuvattiin 

yksityiskohtaisesti päivä vanhainkodissa (ks.Viljaranta 1991.31-33). Oli huomattavaa, 

että liki 25 vuoteen ei laitosasumisen arjessa ole tapahtunut suuria muutoksia. Vuoden 

2012 aikana on käyty julkisuudessa kiivasta keskustelua riittävän hoitajamäärän 

asettamisesta varsinkin vanhushuollossa työskentelyyn.  On myös huolestuttavaa 

kuulla, että hoitolaitoksia pyritään kasvattamaan, jotta saataisiin tehokasta ja 

kustannuksiltaan edullista hoitoa. Outi on työssään saanut huomata, ja myös Viljaranta 

toteaa omassa tutkimuksessaan, että työntekijän päivä on kiireinen ja työntäyteinen; 

toisin, kuin vanhuksen, jonka päivä rakentuu ruokailuista ja lepohetkistä (Viljaranta 

1991,33). Tästä arjen lähtökohdasta katsottuna, on haastavaa innostaa henkilökunta 

mukaan tähän projektiin, jonka tarkoituksena on luoda ympäristöviihtyvyyttä koko 

yhteisöön ja lähentää työntekijöitä ja asukkaita lisäten samalla heidän 

vuorovaikutustaan. 
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3. Tutkimuksen rakennusmateriaalit ja niiden valinnat 
 

”Ahkeruus on onnen äiti, sillä on vara vaivassakin.”  Suomalainen sananlasku 

 
 
Taustamme ja kokemuksemme tutkijoina, nimenomaan toimintatutkijoina ovat hyvin 

nuoret. Outi on aikaisemmin tehnyt teemahaastattelututkimuksen, jossa keskittyi 

kuvataidekasvatuksen opiskelijoiden minäkuvaan kasvavasta opettajuudesta. Elinan 

tutkimustyö on suuntautunut taiteellisen lopputyön tekemiseen (teos- ja 

teoriasuuntautuneisuus ts. taiteellinen tutkimus). Toimintatutkimuksen taustalla ja 

konkreettisina lähtökohtina meillä ovat olleet kiinnostus toimintatutkimukseen 

monipuolisena tiedonkeruun menetelmänä. Toimintatutkimus mahdollistaa haastattelun 

ja toiminnan yhdistämisen tutkimuksessa, joka tukee ikäihmisiltä ja 

hoitohenkilökunnalta kerättävän tiedon monipuolisuutta. Arja Kuulan (1999,71) mukaan 

yksittäinen tutkija voi tehdä virheitä eli toimia tutkimuksessa väärällä asenteella ja 

tällöin toimintatutkimus voi olla pahimmillaan pelkän tekniikan varassa.  

Tulemme tutkijoina eri taustoista, joka mielestämme palvelee, rikastuttaa ja tukee 

tutkimuksemme kannalta paremmin erilaisten näkökulmien huomioimista. Tämä 

saattaa myös aiheuttaa haasteita, jotka voivat vaikeuttaa tutkimuksen rajaamista 

sopivan kokoiseksi viipaleeksi. Innostus toimintatutkimuksesta saattaa poikia 

kysymyksiä ja vastauksia joihin emme voi tai pysty vastaamaan pelkästään tämän 

tutkimuksen aikana. On varottava ettei tutkimuksemme paisu kuin 'pullataikina'. 

 

3.1. Tutkijan rooli ja eettiset lähtökohdat 

Tutkimusta tehdessämme pyrimme huomioimaan oman roolimme yhteisössä sekä 

eettiset lähtökohdat. Toimimme laitosympäristössä, jossa meiltä vaaditaan tarkkuutta 

eettisten toimintatapojen noudattamisessa. On myös huomioitava roolimme ja 

osallisuutemme niin tutkijoina kuin toiminnan tekijöinä suhteessa kohdeyhteisöön, 

tässä tapauksessa Kivipuron kuntoutuskodin henkilökunnan ja asukkaiden toimintaan. 

Kuula (1999) ohjeistaa, että tutkijan täytyy olla kohdetta aidosti arvostava, olla halukas 

ja kyvykäs osallistumaan yhteistyön sekä yhteisön oppimisen prosessiin. Tutkijan on 

osattava ottaa tarvittaessa etäisyyttä, kyettävä reflektoimaan kriittisesti itseänsä ja 

toisten välisten suhteiden luonnetta. Tämä kaikki edellyttää herkkyyttä suhteessa toisiin 

toimijoihin sekä myös kognitiivisuuden, tyylin, arvojen ja puolustusmekanismien 

tuntemusta. Tämä kaikki on kykyä oppia omasta oppimisen tavasta eli oppia oppimaan. 
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(Kuula 1999,96) Toisin sanoen, kuinka paljon paljastamme itsestämme, 

menneisyydestä ja nykyisyydestämme? Tuomme tutkimuskohteeseen omat 

persoonamme, henkilökohtaiset piirteemme ja taustamme. Outi on työskennellyt 

lähihoitajana kyseisessä laitoksessa, jolloin asukkaat ja hoitava henkilökunta ovat jo 

pidemmältä ajalta tuttuja. Elina sen sijaan tulee taloon uutena tuttavuutena, taustaltaan 

kuvataiteilijana, joka läsnäolollaan tuo uutta lähestymistapaa ja kommunikointia puolin 

ja toisin. Tutkijoina olemme pyrkineet olemaan yhteisössä luontevasti ryhmän jäseninä 

kuin kuka tahansa. Olemme myös sisäistäneet myös, että toimiaksemme yhteisössä 

meitä sitovat samat salassapitovaatimukset kuin henkilökunnallakin. Emme voi 

paljastaa kenenkään asukkaan henkilökohtaisia fyysisiä tai psyykkisiä sairauksia 

kenellekään, ilman siihen saatua lupaa. 

Tutkimuseettiset normit eivät sido tutkijaa laillisesti, mutta ne velvoittavat tutkijaa 

ammatillisesti. Normien tarkoituksena on ohjata tutkimuksen tekoa sekä ilmaista arvoja 

joihin tutkijoiden toivotaan ja uskotaan sitoutuvan. Aineiston hankintaa ja 

tutkimusaineistoja määrittävät sekä tutkimuksen luotettavuutta koskevat normit, että 

ihmisarvon suojelua koskevat normit. Tutkimusaineiston avoimuus ja sen kautta 

tapahtuva tulosten tarkistamismahdollisuus on olennainen osa tieteen käytäntöjä. 

Aineiston hankinnassa taas painottuu ihmisarvon suojelua koskevat normit, koska ne 

ovat määrittämässä tutkittavien kohtaamista, heihin suhtautumista sekä heitä 

koskevien tietojen käsittelyä. (Kuula 2006,58,60.) Laitosympäristössä toimiessa tähän 

vaaditaan tutkijalta tarkkuutta.  

Olemme pyytäneet tutkimusluvan (liite1) Kivipuron kuntoutuskodilta syksyn 2012-

kevään 2013. Saimme myöntävän sähköpostivastauksen palvelupäälliköltä. 

Tutkimuspyyntö käsiteltiin Kivipuron johtoryhmän kokouksessa syksyllä 2012. Olemme 

tiedottaneet henkilökuntaa toiminnastamme esittämällä heille Unelmien paikka-

työpajan suunnitelman ja kertoneet heille sen kuuluvan osana Lapin yliopistoon 

tehtävää pro gradu -tutkimusta. Emme ole kokeneet henkilökunnan sukupuolella tai 

iällä olevan tutkimuksemme kannalta olennaista vaikutusta. Emme ole näin ollen 

pyytäneet henkilökunnan kohdalta tutkimuslupaa nimen käytölle. Kuvauslupa kysyttiin 

toiminnan aluksi. Toivoimme jokaista joka ei halua antaa kuviaan tutkimuksen käyttöön, 

ilmoittautumaan meille. Kukaan tutkimukseen osallistuneista ei kieltänyt kuviensa 

käyttöä. Teimme tutkimuksen aikana kaksi lomakehaastattelua, joita 

suunnitellessamme huomioimme vastaajien anonyymiuden. Nimen laittaminen 

vastauksien yhteyteen saattaisi jättää vastaajien vastauksista jotakin sanomatta. 

Kuula (2006) nostaa esille tutkimuksen kannalta tärkeän piirteen, jossa osallistuvien 

yksityisyyttä kunnioitetaan ja suojellaan. Ihmisellä tulee olla oikeus määrittää mitä 
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tietoja he tutkimuskäyttöön antavat. Ihmiset antavat itseään koskevia tietoja, mikäli 

hyväksyvät tutkimuksen ja sen tavoitteet. Luottamuksellisuuteen tutkimusaineistossa 

puhuttaessa viitataan yksittäisten ihmisten tietoihin ja näiden tietojen käytöstä 

annettuihin lupauksiin. Tutkimussopimuksessa on oltava lupaus tietojen käyttötavoista, 

käyttäjistä, käyttöajasta, muokkaustavoista ja säilyttämisestä tutkittaville. Tietosuojalla 

pyritään kunnioittamaan yksilön yksityisyyttä ja suojelemista oikeudellisia säännöksiä 

noudattavin periaattein ja käytännöin. Tutkijoina meillä on velvollisuus noudattaa 

tietosuojalainsäädäntöjä. (Kuula 2006,64.) 

Vanhusten kanssa toimiessa tutkimusluvan voi osa vanhuksista myöntää itse, tai se on 

täytynyt kysyä omaiselta tai edunvalvojalta, joka vaatii tutkijalta eettisten 

toimintatapojen tuntemusta. Pyysimme tutkimukseen osallistuvilta asukkailta (Liite 2a) 

etunimen käyttöoikeuden, jotta yksilön oma ääni kuuluisi paremmin. Olemme pyytäneet 

jokaiselta henkilöltä tai heidän omaiseltaan erikseen tutkimusluvan (Liite 2b), jotta 

pystymme kunnioittamaan yksilön itsemääräämisoikeutta. Jotta tämä onnistuu, olemme 

pyrkineet antamaan riittävästi tietoa tutkimukseen osallistumisesta ja tutkimuksesta 

sinänsä.  Pyrimme esittämään motiivimme selkeästi, jotta emme tuloksilla vahingoittaisi 

tutkittavien elämää. Pyrimme suojaamaan yksilöiden mahdollisuuden anonyymiuteen ja 

pelkkään etunimen käyttöön. Lähetimme kaikkien muistisairaiden vanhusten omaisille 

tutkimuslupa pyynnön (Liite 2b) sekä kysyimme vielä osallistujalta erikseen 

suostumuksen etunimen, keskusteluiden ja kuvien käyttöön. Tutkimuslupapyynnöistä 

yhtä lukuun ottamatta kaikki halusivat osallistua tutkimuksemme tekemiseen. Tämä ei 

kuitenkaan aiheuttanut tutkimuksen kannalta ongelmia, koska kyseinen henkilö ei 

osallistunut toimintaan. 

Keräämämme luottamuksellinen aineisto on käsitelty tutkimukseen niin, että 

asianosaiset kokisivat tulleensa kuulluksi, eikä mitään sellaista, jota he eivät halua 

tuoda julki, tuoda esille. Tämä on saattanut jättää jossain tutkimuksen vaiheessa 

mielenkiintoista aineistoa käyttämättä, mutta tällä on pyritty kunnioittamaan jokaisen 

itsemääräämisoikeutta. Aineisto on ainoastaan tutkijoiden ja kohteen käytössä, ja se 

tuhotaan sovitusti tutkimuksen julkistamisen jälkeen. Kivipurolle voidaan luovuttaa 

kahden lomakehaastattelun anonyymina kerätty aineisto, jos he kokevat sen 

hyödylliseksi. 
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3.2. Toimintatutkimuksella hyvinvoinnin edistämiseen 

Tutkielmamme on kvalitatiivinen toimintatutkimus, jossa on nähtävillä etnografisia 

piirteitä. Toimintatutkimus mahdollisti tavoitteemme toimia ja kehittää yhteisön toimintaa 

tuottaen samalla tietoa. Etnografisesta tutkimusmenetelmästä puhutaan silloin, kun on 

kyse antropologisesta tutkimusmenetelmästä. Päälähtökohtana menetelmässä on 

tutkijan aktiivinen osallistuminen ja asenne tutkimusta kohtaan, tämä näkyy 

tutkielmassamme Outin osallistumisella kohdeyhteisöön lähihoitajana. Hän on 

työskennellyt tutkimuksen aikana yhteisön luonnollisena osallisena, määrätyn mittaisen 

ajan ja on pyrkinyt oppimaan ja ymmärtämään ajattelu- ja toimintatapoja sisältäpäin. 

Tutkielman yhtenä tarkoituksena on kuvata erilaisia toiminnan käytäntöjä 

kokonaisvaltaisesti. Menetelmän avulla Outi on kuunnellut, kysellyt ja elänyt yhteisön 

arkea, joita hän on käsitellyt omia kokemuksiaan tutkijana, hoitajana ja 

kuvataidekasvattajana yhtenä osana tutkielmaa.  (Eskola & Suoranta 2008, 104–107.) 

Tutkijoina emme ole ulkopuolisia havainnoijia emmekä ulkopuolelta tuotujen teorioiden 

tuojia, vaan olemme yrittäneet toimia väylänä osallistujista kumpuavissa ideoissa ja 

tarpeissa. Toimimme käytännössä ideoiden syventäjinä, käsitteellistäjinä ja toteuttajina 

(tutkija ja/ tai toimija position huomioon ottaminen kussakin tilanteessa), ja pyrimme 

palvelemaan tutkimusympäristömme yksilöiden tarpeita. 

Tutkimus muotoutuu triangulaation avulla, ja se on mahdollistanut tutkitun aiheen 

monipuolisen tarkastelun.  Dentzin (1988) on määritellyt triangulaation päätyypit: 1. 

Monimetodi-menetelmä (Multi Method), jossa tietoa kerätään monella eri 

tiedonhankintamenetelmällä. Tutkielmassamme tämä tarkoittaa, että tietoa on hankittu 

strukturoitujen haastattelulomakkeiden, haastattelun, tarkkailun ja toiminnan avulla.  2. 

Tutkijaan liittyvä triangulaatio eli monitutkija-menetelmä (Multi investigator), jossa 

havainnointiin ja johtopäätösten tekemiseen osallistuvat useat henkilöt. 

Tutkimuksessamme tämä osa näkyy hyvin vahvana jo heti alusta alkaen. Elina ja Outi 

tulivat erilaisista lähtökohdista tekemään tutkimusta, joka aukaisi tutkimuksen 

katsonnalle kaksi näkökulmaa, johon liittyi myös kohteessa työskentelevien ja johtavien 

ihmisten näkemykset. 3. Monidata-menetelmä (Multiple data sets) on tiedon keruuseen 

liittyvä triangulaatio, jossa aineistoa kerätään useita metodeja ja sitä kerätään 

useampana päivänä, esimerkiksi viikottain, päivittäin, vuosittain. 4. Moniteoria-

menetelmä (Multiple theory), jossa otetaan huomioon monia teoreettisia näkökulmia 

laajentamaan tutkimuksen näkökulmaa. (Dentzin 1988, 511–513.)  Tässä haasteena 

voi olla toistensa kanssa kilpailevat teoriat, jotka aiheuttavat tutkimuksen kannalta 

ristiriitaa. Tuomi ja Sarajärvi (2009) ovat omassa teoksessaan tuoneet tämän esille. 

Määrällisen ja laadullisen tutkimusaineiston yhdistäminen analyysissä vaatii tutkijalta 

kriittistä hahmottamista ja metodin tuntemusta. Metodin avulla saadaan tiettyjä piirteitä 
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tutkimuskohteesta esille ja jotkut jäävät väistämättäkin piileviksi. (Tuomi ja Sarajärvi 

2009, 143–149.) Tutkimuksen kannalta näemme parityöskentelyn täydentävän 

molempien tietämystä ja syventävän aineiston käsittelyssä saatua tietoa. Koemme 

keräämämme aineiston täydentävän ja antavan monipuolisen näkemyksen 

kohteestamme. Tässä kohtaa on yhdyttävä Perttulan (1995, 39–46) 

tutkimusmenetelmävalinnan yhteenvetoon, minkä mukaan mikään tutkimusmenetelmä 

ei ole luotettava tai epäluotettava, vaan luotettavuus on tarkasteltava tutkittavan ilmiön 

suhteen.  

Toimintatutkimuksessa korostuu hienovarainen ja kunnioittava suhtautumistapa heihin, 

keiden kanssa yhteistyötä tehdään. Menetelmä mahdollistaa tutkimuskohteena olevan 

yhteisön jäsenten osallistumisen tutkimukseen (Heikkinen 2010, 50). Yhteisössä 

toimiessa oppimisen ytimeksi nousee osallistujien oman elämysmaailman (ajatukset, 

tunteet, mielikuvitus = mieli ja keho) hyödyntäminen.  Eletty elämä ja kokemukset tulee 

ottaa käyttöön ja 'materiaaliksi', josta voi muotoilla teoksia ja teosten aiheita. 

Oikeanlaisen ilmapiirin luominen työskentelyä ajatellen on oleellista, ja sen avulla voi 

vahvistaa toiminnan merkityksellisyyttä. Prosessissa tulee ottaa huomioon kaikkien 

kyvyt, käytettävät materiaalit ja menetelmät, että ne tukevat myönteistä tekemisen 

kokemusta.  Lähtökohtana oli antaa jokaiselle yhteisön jäsenelle oikeus ja 

mahdollisuus osallistua toimintaan ja sen kehittämiseen, jotta muutoksessa tapahtuva 

keskustelu nojautuu monipuolisesti henkilöiden omakohtaisiin kokemuksiin, työ- ja 

asumisympäristöstä pohjautuviin ajatuksiin ja mielipiteisiin hierarkkisesta asemasta 

riippumatta. Kuulan mukaan tämä käytäntö antaa osallistujille vastuun keskustelujen 

sekä ristiriitojen avoimelle käsittelylle, joiden kautta yhteisö itse löytää mahdollisuuksia 

muutokselle. Olennaista on tuottaa uutta tietoa, jonka avulla pyritään reaaliaikaisesti 

erilaisten asiatilojen muutokseen edistämällä ja parantamalla niitä tavalla tai toisella.  

(Kuula 1999, 10–11, 93). 

Tutkijan on suuntauksen oppeja noudattaessaan välitettävä perinteistä tutkijan 

tehtävää, luomalla jokin looginen tulkinta ja tulos kehittämisprosessin aikana. Hänen 

tulisi pystyä säilyttämään tasavertainen vuorovaikutus eräänlaisina karttoina ja 

ehdotuksina.  Kuula viittaa karttaan terminä ja metaforana tuottaa mielikuva monista 

valittavista reiteistä. Sillä tuotetaan eroa tutkijan ja teorian auktoriteettiin, joita osaltaan 

vahvistaisivat esimerkiksi sanat malli tai organisaatioteoria. (Kuula 1999,95–96.) 

Toimintatutkimuksessa pyritään muuttamaan tutkittavaa todellisuutta ja sosiaalisia 

käytäntöjä, ottamalla tutkittavat eli käytännössä toimivat ihmiset aktiivisiksi osallisiksi 

tutkimuksessa (Kuula 1999,9). Tutkimuskirjallisuudessa toimintatutkimusta kuvataan 

syklimäisesti etenevänä prosessina, joka etenee kokeilujen ja toimintojen 
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vuorovaikutuksellisena spiraalina. Päätarkoituksena on tuottaa tietoa käytännön 

muuttamiseksi ja kehittämiseksi. Spiraali kuvataan yleensä kaksisyklisenä, jonka 

toisessa vaiheessa parannellaan tai täsmennetään ensimmäisen vaiheen toimintoja. 

Spiraalin vaiheet etenevät aina suunnittelusta toimintaan, havainnointiin, reflektointiin ja 

siitä lopulliseen, tarkistettuun suunnitteluun. (Carr & Kemmis 1986, Kuula 1999, 

Metsämuuronen 2000, Anttila 2006, 439–443, Heikkinen, Rovio & Kiilakoski 2010, 79–

82). Alla oleva kaavio 4 havainnollistaa tutkielmamme syklin jakoa Heikkisen, Rovion ja 

Kiilakosken (2010, 35,79) mallin avulla.  

Kaavio 5: Toimintatutkimuksemme syklin vaiheista. 

 

Projektin aikana saamme sitoutua yhteisön muutoksen voimavaraksi, jossa molemmat 

osapuolet haluavat sitoutua muutosprosessiin ja näin ollen toimintamme alkaa 

juurruttaa yhteisössä jalansijaa. Kommunikatiivisessa toimintatutkimuksessa siirrytään 

käytäntöön demokraattisen dialogin kautta. Suomessa tämä näkyy suuntauksena 

erityisesti työelämän ja organisaatioiden tutkimuksessa ja kehittämisessä. Se on 

nimetty pohjoismaissa keskustelumenetelmäksi ja demokraattiseksi dialogiksi, jonka 

aikana yhteisön jäseniä pyritään aktivoimaan osalliseksi muutokseen. (Heikkinen, 

Konttinen & Häkkinen 2010,57).  

Toimintatutkimusta on kritisoitu siitä, että tutkimuskohde on liiaksi tilanteeseen sidottu 

ja spesifi. Otos on liian rajoitettu eikä ole näin ollen tarpeeksi edustava. Siinä ei pystytä 

kontrolloimaan muuttujia eikä tuloksia voida yleistää. Toisaalta toimintatutkimus on 

saanut kritiikkiä, koska sen tavoitteet ja metodit ovat määritelty epäselvästi. Teorian ja 

käytännön sitominen yhdeksi kokonaisuudeksi koetaan vaikeana. Toimijat eivät 

välttämättä osaa hyödyntää tutkimuksen avulla saatuja tuloksia yhteisössään. Tämä 
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voi aiheutua tutkijoiden vastaamisesta itseään kiinnostaviin tutkimusongelmiin, jotka 

eivät vastaa toimijoiden tarpeisiin. (Metsämuuronen 2000,32.)  Keräsimme 

toimintatutkimuksen keinoin monipuolisen aineiston, joka koostui pääasiassa 

haastatteluista, sähköposteista, havainnoinnista, kahdesta lomakehaastattelusta ja 

kahdesta työpajasta. 

 

Havainnointi tärkeänä osana tiedonkeruuta 

Tutkijat tarkastelevat enemmän tai vähemmän objektiivisesti tutkimuskohdetta ja 

tekevät havainnoinnin aikana muistiinpanoja. Havainnoinnin objektiivisuuden tai 

subjektiivisuuden asteen määrää tutkimuskohde ja tutkimusstrategia. (Metsämuuronen 

2006.44.) Pääaineistona ovat kesällä ja syksyllä 2013 asukkaiden ja työntekijöiden 

kanssa toteutetut työpajat, joissa havainnointi on keskeisessä roolissa toimintaa. 

Kirjoitimme tutkimuksen aikana henkilökohtaisia tutkimuspäiväkirjoja, joihin kirjasimme 

havaintoja työpajojen toiminnasta. Tutkimuksen kulun havainnointiin kuului myös 

äänitys ja valokuvien ottaminen työpajojen aikana. 

Adler & Adler (1994,379.) jakavat havainnoinnin neljään eriasteiseen osallistumiseen: 

1. Havainnointi ilman varsinaista osallistumista (the complete observer), 2. Havainnoija 

osallistujana (the observer-as-participant), 3. Osallistuja havainnoijana (the partivipant-

as-observer) ja 4. Täydellinen osallistuja (the complete participant). 

Tutkimuksessamme toimimme havainnoijina, jotka osallistuvat ja ohjaavat toimintaa 

keskusteluiden avulla. Osallistuvassa havainnoinnissa tutkija voi olla enemmän tutkijan 

roolissa (havainnoida osallistujana) tai hän on enemmän toimijan roolissa (osallistuja 

havainnoijana). Tutkimuksen aikana Outi osallistui lähihoitajien tehtävien kautta 

yhteisöön, kuitenkin toimien työpajoissa ohjaajana yhdessä Elinan kanssa. Tutkijan voi 

tarkkailutilanteessa olla vaikea – joskus jopa tarpeetontakin – olla täysin ulkopuolisen 

tarkkailijan roolissa. Tutkijalla on oma moraalinen vastuu puuttua epäkohtiin tai 

vääryyksiin. (Metsämuuronen 2006. 45.) Tämä edellyttää kohteen hyvää tuntemusta, 

jotta tutkija ei vaikuta tutkimustuloksiin liian ohjailevasti. Outi joutui tutkimuksen myötä 

pohtimaan omaa tutkija-, lähihoitaja- ja kuvataidekasvattaja identiteettiä. Tämä näkyi 

esimerkiksi päivänä jona Outi tulosti työpajasuunnitelmaa työpaikkansa koneella, kun 

ei työskennellyt lähihoitajan tehtävissä. Tässä aiheutui ristiriita lähihoitajan 

salassapitovelvollisuuden ja tutkijana/ yksityishenkilönä toimimisen välille. Outi päätti 

sulkea silmänsä ja saamansa tiedot ulos tutkimuksesta ja mielestään, keskittyen 

työpajapäivinä kuvataidekasvattajan- ja tutkijan rooliin. 
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Lomakehaastattelu tiedonkeruun apuna 

Puolistrukturoitua haastattelua nimitetään myös teemahaastatteluksi, joka sopii 

käytettäväksi tilanteissa, joissa kohteena ovat intiimit tai arat aiheet. Haastattelu 

kohdistuu ennalta valittuihin teemoihin, joka tutkimuksessamme on ympäristön vaikutus 

työntekijän omaan ja ennen kaikkea asukkaan hyvinvointiin. Strukturoitu haastattelu 

eroaa teemahaastattelusta, ettei siinä ole määritelty tarkkaan kysymysten muotoa tai 

niiden järjestystä. Hirsjärvi & Hurme ovat jaotelleet haastattelut tiedonhankinnallisiin ja 

terapeuttisiin haastatteluihin. (Hirsjärvi & Hurme 1995, 36, 26.) 

Tiedonhankintahaastattelu jakautuu kahteen pääryhmään, joista ensimmäinen on 

tiedonhankintahaastattelu, jonka tehtävänä on avoimen haastattelun käytännön 

ongelmien ratkaiseminen. Teimme virikeohjaajalle marraskuussa 2012 avoimen 

haastattelun, jonka avulla saimme tärkeää tietoa organisaation näkökulmasta ja 

pohjatietoa tulevalle toiminnan suunnittelulle. Tämän avulla laadimme keväällä 2013 

puolistrukturoidun lomakehaastattelun, joka tarkoituksena oli kartoittaa työntekijöiden 

mietteitä tutkimuskohteen ympäristöstä. Toisena pääkohtana on tutkimushaastattelu, 

joka tähtää systemaattiseen tiedonhankintaan. Syksyllä 2013 teimme työpajan jälkeen 

työntekijöille reflektoivan lomakehaastattelun, joka pohjautui tiedonhankintaan. 

Tarkoituksena oli saada tietoa työntekijöiden omakohtaisista kokemuksia ympäristöstä, 

jossa he työskentelevät. Molemmissa lomakehaastatteluissa osa oli avoimia 

kysymyksiä, joihin vastaajat saivat kertoa omin sanoin mielipiteensä sekä kysymyksiä 

valmiine vastausvaihtoehtoineen, joista haastateltavat valitsivat parhaiten sopivan 

vaihtoehdon. Haastattelutapana teemallinen lomakehaastattelu mahdollisti samat 

kysymykset jokaiselle vastaajalle, ja tämä mahdollisti suuremman otannan keräämisen 

työyhteisöstä.  Ensimmäiseen lomakehaastatteluun vastasi 33 % talon työntekijöistä.  

Kertooko vastanneiden määrä työntekijöiden kiinnostuksesta vaikuttaa omaan ja 

asukkaiden ympäristöön? On myös mahdollista, että alkavat kesälomat ja työkiireet 

ovat aiheuttaneet vastaajapulan. Myös mahdolliset kyselylomakkeiden 

palautuslaatikoiden sijoittelut ovat voineet olla hankalia tai väärissä paikoissa. Syksyn 

2013 lomakehaastatteluun vastasi 95 % työpajaan osallistuneista. Työpajan loppuun 

jätettiin osallistujille aikaa haastattelulomakkeeseen vastaamiselle, joka varmasti oli 

myötävaikuttamassa suureen vastausprosenttiin. Osa tästä aineistosta käsiteltiin 

analysoiden tilastollisesti ja osa laadullisesti luokittelemalla eri teemojen alle.  
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3.3. Aineistot  

Aineisto tutkimukseen on syntynyt toiminnan edetessä toimintasykleissä. 

Ensimmäisessä syklissä olemme pyytäneet tutkimusluvan ja pyytäneet tutustumista 

hoitolaitokseen, jossa samalla haastattelimme virikeohjaaja. Virikeohjaajan 

haastattelusta syntyi litteroitua materiaalia tutkimukseemme 28 sivua. Samalla 

toimitimme henkilökunnan kahvitiloihin alustavan haastattelulomakkeet sekä teimme jo 

edellä olleen (ks. luku 2) paikkakartoituksen Lapin yliopiston luoman mallin mukaisesti. 

Tästä saamamme tiedon avulla suunnittelimme toisen syklin osan, jossa toteutimme 

yhdyshenkilön avustuksella Koivumetsä -työpajan keväällä 2013 asukkaille. Tästä 

saimme kuvallista ja äänitettyä materiaalia, joka on harkitusti litteroitu. Tämän työpajan 

osalta saimme litteroitua materiaalia 23 sivua. Kolmas tutkimuksemme sykli syntyi 

kesän aikana tehdyistä tutkimuspäiväkirjoista ja teoksen päivityskuvista. Tämä oli 

hyvää aikaa pohtia mitä tutkimuksessamme tapahtuisi seuraavaksi. Suunnittelimme 

henkilökunnalle pidetyn työpajan Koivumetsätyöpajan reflektiosta. Sovimme uuden 

työpajan ajankohdan palvelupäällikön ja palveluvastaavan kanssa kesän lopulla. Neljäs 

toimintamme sykleistä syntyi henkilökunnalle järjestetystä työpajasta ja heiltä kerätystä 

haastattelulomakkeesta, valokuvamateriaaleista sekä työpajan äänityksestä.  

Litteroitua materiaalia tästä työpajasta syntyi 30 sivua. Olemme tuottaneet tämän 

aineiston tutkielmaa varten jossa tutkimuspäiväkirja on toiminut muistin apuna ja 

ajatusten järjestäjänä. Aineistomme (ks. Alla kaavio 6) koostuu kaiken kaikkiaan 

yhteydenpitosähköposteista, palaverimuistiot, Elinan ja Outin tutkimuspäiväkirjoista, 

valokuvista projekteista ja teoksista, äänitallenteista sekä haastatteluista. Litteroitua 

tekstiä syntyi yhteensä 81 sivua.  

                                Kuvio 6. Aineistot 
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3.4. Analyysi 

Toimintatutkimukseen kuuluu tärkeänä osana toiminnan jatkuva reflektointi. Emme voi 

liikkua toiminnassa eteenpäin, jos emme jollakin tavalla analysoi tekemäämme ja miten 

voisimme sitä parantaa. Tiedostimme, että tutkimuksen kannalta voi olla ongelmallista, 

jos meillä on tutkijoina voimakkaat ennakkokäsitykset tutkimuksemme tuloksista. 

Vaikka aineisto puhuisi toista kieltä, voisimme ajaa omia intressejämme jääräpäisesti 

eteenpäin. Tutkielmassamme on nähtävillä kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia piirteitä, 

joiden taustafilosofioissa on Eskolan & Suorannan (2008) mukaan nähtävillä erilaiset 

ihmiskäsitykset. Tätä on kritisoitu, koska se voi johtaa ”käsitteellisiin sekaannuksiin, 

ristiriitojen hyväksymiseen ja teorian tietoamiseen”. Menetelmänä triangulaatio vie 

aikaa ja voimavaroja, mutta se antaa tilaisuuden tiedon laajentamiselle ja 

syventämiselle. (Eskola & Suoranta 2008,71.) Tutkimuksen kannalta on ollut hyvä 

huomioida erilaiset taustat, jotka vaikuttavat tutkijoina käsityksiimme saaduista 

tuloksista. Analysoinnissa olemme nähneet voimavarana erilaiset taustamme, jolloin 

aineistomme ei ole ollut pelkästään vuorovaikutuksessa yhden tutkijan ajatusmaailman 

ja hänen keräämänsä teoria-aineiston varassa. Yhdessä tekemiemme 

analyysimenetelmien valinnalla ja tutkijoina käymiemme dialogien välityksellä olemme 

pystyneet saamaan esille paremmin aineistosta nousevia teemoja. Tutkimusta 

tehdessämme olemme reflektoineet tapahtumia suunnitteluvaiheissa, toiminnassa, 

kesän tutkimuspäiväkirjan kautta sekä toiminnan päätyttyä. Olemme olleet jatkuvassa 

vuoropuhelussa tutkijoina ja keräämämme aineiston kanssa. 

Toimintatutkimuksesta kerättyä aineistoa voitaisiin analysoida monien menetelmien 

avulla, päädyimme käyttämään sisällönanalyysi mallia, josta puhutaan joskus sisällön 

erittelystä. Analyysissä pystymme tarkastelemaan aineistoa väljästi eritellen, 

yhtäläisyyksiä ja eroja etsien sekä tiivistäen. Tutkimuksemme aineiston koostuessa 

tutkimuspäiväkirjasta, haastattelusta, sähköposteista sekä keskusteluista, on ne 

mahdollista analysoida kvalitatiivisesti menetelmän avulla. Tuomi ja Sarajärvi (2009) 

mukaan sisällönanalyysi mahdollistaa tiivistetyn kuvauksen, jossa tulokset on 

sidottavissa laajempaan kontekstiin ja tutkimuskentän muihin tuloksiin. Tutkielmassa 

on huomioitava myös kvantitatiivisten dokumenttien analysointi, jossa määrällinen 

aineisto voidaan muuttaa yleistettävään muotoon, joka mahdollistuu myös 

sisällönanalyysissa (Tuomi & Sarajärvi 2009, 107–108; Anttila 2006, 292). Menetelmä 

mahdollistaa laadullisen sisältöanalyysin sekä sisällön määrällisen erittelyn, 

hyödyntäen samaa aineistoa analysoidessa. Anttilan (2006) mukaan määrällisiä ja 

laadullisia lähestymistapoja voidaan käyttää hyvin toisiaan täydentävinä menetelminä. 

Kuten Anttila kuvaa esimerkissään, olemme tutkimuksessa aloittaneet kartoittavalla 

haastattelulla sekä haastattelulomakkeella käyttäen saamiamme tietoja toiminnan 
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jatkuvaan kehittämiseen. Tämä on myös mahdollistanut tulosten syvällisemmän 

laadullisen analyysin. (Anttila 2006,231.) 

Analyysin lopullisessa yhteen kokoamisvaiheessa aineistosta oli noussut tärkeitä 

asioita, jotka kehittivät toimintaamme triangulaation periaatteiden mukaisesti. 

Haastattelulomakkeilla kerätyt aineistot kokosimme määrällisiksi ja yhdistetyiksi 

tiedoiksi. Toiminnasta saamamme kuvallinen ja tutkimuspäiväkirjan aineisto kehitti ja 

vahvisti saamiamme tuloksia jo tässä vaiheessa abstraktimmalle tasolle. Koska 

tutkimusprosessi on ollut vuoropuhelua koko ajan tutkimusaineiston kanssa, ei se 

tuonut olennaisen suuria muutoksia lopulliseen tulokseen vaan syvensi sitä 

käsitteellisemmälle tasolle. 

Keräämämme aineisto koostui Koivumetsä – ja Unelmien paikka -työpajasta, 

haastatteluista, kahdesta (2) lomakehaastattelusta, tutkimuspäiväkirjoista ja 

havainnoinnista. Haastattelu ja havainnointi tuottavat molemmat kirjallista ja/tai 

nauhoitettua materiaalia, jotka purimme nostamalla sieltä esiin tutkimuksemme 

kannalta merkityksellisiä teemoja ja asioita. Monipuolinen ja laaja aineisto tuntui 

ongelmalliselta analysoida, koska se oli moninainen. Osa aineistosta tuntui 

olennaisemmalta kuin toiset. Jo tutkimusvaiheessa huomasimme, ettemme osanneet 

kohdentaa ensimmäisen lomakehaastattelun kysymyksiä haluamallamme tavalla. 

Tutkimuksen aikana huomasimme asioita, jotka nousivat aineistosta itsessään 

tärkeänä esille, jotka eivät tulleet suoraan sanottuna tutkimusaineistoista vaan ne olivat 

pääteltävissä. 

Ennen varsinaista aineiston analysointivaihetta olemme saattaneet aineiston 

litteroimalla sellaiseen muotoon, että analysoiminen on mahdollista. Keräämämme 

aineisto on sen verran laaja, että on perusteltua tehdä valikoituja litterointeja, toisin 

sanoen litteroidaan vain sellaiset osat, jotka ovat oleellisia tutkimuksen raportoinnissa. 

(kts. Grönfors 1985,156.) Saimme yhteensä litteroitua tekstiä 81 sivua. Kokosimme 

haastattelulomakkeiden vastaukset yhteen ja muutimme ne kvantifioiden tilastoiksi 

laskemalla jokaisen vastauksen prosentuaalisen osuuden, näin saimme vastauksista 

yhteenvedon kustakin kysymyksestä. Samalla kiinnitimme huomiota lomakkeista 

nousseisiin palautteisiin olivatko ne positiivisia vai negatiivisia ja mihin tämä kritiikki 

kohdentui. Ensimmäisellä lukemiskerralla osoittautui, että suurin osa hoitajista koki 

Koivumetsä- ja Unelmien paikka -työpajat positiivisina kokemuksina ja että 

samankaltaista toimintaa saisi laitoksessa olla enemmän. Osa työntekijöistä oli 

halukkaita saamaan jatkokoulutusta ja käyttämään menetelmää itse työssään. 
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Mahdollinen aineiston analysointi tapahtui sisällön analyysina, jossa apuna käytimme 

käsitekarttaa ja työpajoista kirjoitettua toimintakertomusta.  Tutkimuskysymykseen 

vastasimme koko aineistomme avulla, käyttäen haastattelulomakkeilla kerättyä tietoa, 

joka on luettavissa aineiston käsittelyluvussa.  

Eskola & Suoranta (2008) puhuvat induktiivisuudesta, yleisimpien väitteiden 

muodostumisesta yksittäisten havaintojen pohjalta. Lähtökohtaisesti analyysin 

pääpaino on aineistolähtöisyydessä, jolloin analyysiyksiköt eivät ole ennalta määrättyjä 

ja teoria on rakennettu yhdessä aineiston kanssa. (Eskola & Suoranta 2008, 83) Tutkija 

ei keskity teorian tai hypoteesin testaamiseen, vaan hän luottaa aineiston tuottamiin 

tuloksiin (Hirsjärvi ym. 2004, 155). Aineistolähtöistä analyysimallia onkin katsottava 

kriittisesti, koska se saattaa vaikuttaa sattumanvaraiselta menetelmältä. Tästä syystä 

tutkielmassamme meiltä tutkijoilta vaaditaan itsekuria aineistoon keskittymisessä. 

Ennakkokäsityksemme eivät saa vaikuttaa liikaa tutkimustuloksiin ohjailevina. On 

kuitenkin mahdoton toteuttaa puhtaasti induktiivista päättelyä ilman 

ennakkokäsityksiemme vaikutusta tutkivasta aineistosta. Tuomi & Sarajärvi (2009, 98) 

toteavat käytettyjen käsitteiden ja menetelmien olevan tutkijoiden, eli meidän, 

asettamia ja vaikuttavat näin ollen tuloksiin olematta siis pelkkiä objektiivisia havaintoja. 

Tuomi & Sarajärven (2009,99) mukaan teoria ja aineistolähtöinen tutkimus voidaan 

olettaa olevan teoriasidonnainen, jossa analyysi ei ole suoraan teoriapohjainen, mutta 

yhteys siihen on nähtävissä. Tutkielmamme pohjautuu teoriasidonnaiselle 

lähestymistavalle, jota Tuomi & Sarajärvi kutsuvat myös abduktiiviseksi päättelyksi 

(2009,99).  

Sisältöanalyysi ohjautuu kolmen erilaisen ryhmittelyn kautta aineiston siivilöitymiseen 

tiedoksi (Tuomi & Sarajärvi 2009).  Ensimmäisessä vaiheessa olemme redusoineet 

aineiston kahden menetelmän avulla. Tämä on auttanut aineistoon kerääntyneiden 

yksilöllisten vastausten muuttumista yhteisöllisemmiksi vastauksiksi. Tilastojen ja 

menetelmien käyttö mahdollistuu, kun sisältöön liittyvät ilmiöt on muutettu numeeriseen 

muotoon. Tutkielmassa on hyvin tavanomainen sisällönanalyysissä käytetty tilastollinen 

menetelmä, jossa laskimme monivalintavastausten ja yhteisön käyttämän termistön 

samankaltaisuuden, jota Anttila nimeää tunnuslukujen keskiarvojen laskemisena. 
(Anttila 1998, 292) Lomakehaastattelut olemme käyneet läpi sisältöeritellyn sekä 

taulukoinnin avulla. Monivalintakysymysten prosentuaaliset osuudet saimme 

laskemalla samankaltaisten vastausten osuudet tutkimukseen vastanneiden kesken, 

saaden selville yhteisön yleisemmän kannan. Tämän menetelmän tulokset ovat 

nähtävillä luvun 4. alaluvuissa 1 ja 5, joissa käsittelemme lomakehaastatteluja. Anttilan 

(1998, 292–294) mukaan sisältöanalyysin tulee olla systemaattista toimintaa, jossa 
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aineistoa, joka ei tue asetettuja hypoteeseja, ei saa jättää analyysista pois. Olemme 

pyrkineet huomioimaan kaiken keräämämme aineiston jo heti alkuanalyysin vaiheessa, 

vaikkei se vastaisi tutkimuskysymystämme. Litteroimme haastattelun ja työpajoissa 

käydyt keskustelut valikoidusti. (ks. Anttila 1998) Päädyimme litteroinnissa siihen, ettei 

taustahälyn kirjoittaminen vaikuta tutkimustuloksiin, joten jätimme paljon sivuavia 

kommentteja ja kolinoita kirjaamatta. 

Toisessa vaiheessa tapahtuvaa klusterointia on alustavasti tapahtunut jo analyysin 

ensimmäisessä vaiheessa. Tässä vaiheessa teksti on koodattu kategorioihin, jotka 

vastaavat asetettuihin kysymyksiin, joihin Anttila viittaa esitellessään Grounded 

Theoryn. (Tuomi & Sarajärvi 2009; Anttila 1998, 376.) Luokittelimme aineiston 

tutkimuskysymyksen ja aineistosta itsestään nousseiden teemojen avulla. Tämä 

tarkoitti samojen käsitteiden tuomista samojen teemojen alle, jolloin aineisto yhdistyi 

tiiviimmäksi. Teemoiksi nousivat; asenteet ja ilmapiiri, vuorovaikutus, ympäristö, 
taide muutosvoimana ja kuvataidekasvatuksen merkitys. Aineistosta nousi 

vahvasti esiin ajan ja resurssien puute. Analyysissa on pyritty objektiivisuuteen eli 

jokainen askel on pyritty ottamaan kohti ennakolta asetettua kysymystä.  

Kolmannessa vaiheessa nostimme tutkimuksen kannalta oleellisimman tiedon 

aineistosta, joka muodosti teoreettisen käsitteistön tutkielmalle. Abstrahointi voisi tässä 

tapauksessa olla jopa ääretöntä, aineistosta mielenkiintoisiksi osoittautuneiden väylien 

aukeamisiksi. Koska sisältöanalyysi tähtää yleistettävyyteen, olemme tukeutuneet 

teoriaan selvittääksemme kerätyn aineiston tuomia vastauksia. Seuraavalla sivulla 

olevaan kuvaajaan olemme koonneet tutkimuksemme analyysi vaiheet, jotka 

mukailevat Syrjäläisen sisällön analyysin vaiheita. Visuaalinen kaavio on ollut 

tutkielman kuluessa helpottamassa aineiston sisällön analyysia kokonaisuutena (1994, 

90). 
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Unelmien paikka tutkielman analyysin vaiheet 

1. Tutkijan herkistyminen:  

Keskeisten käsitteiden haltuun otto teoriakirjallisuuden avulla. 

2. Aineiston läpikäyminen eli redusointi:  

Litteroiminen ja taulukointi. 

3. Aineiston karkea luokittelu teemojen mukaisesti:  

Asenne, ilmapiiri, vuorovaikutus, ympäristö, taide voimana ja kuvataidekasvatuksen 

merkitys  sekä aika ja resurssit. 

4. Tutkimustehtävän ja käsitteiden täsmennys:  

Alkuperäisen tutkimuskysymyksen tarkistus ja uudelleen muotoilu. Tutkimuskysymys 

ennen teemojen nousua: Kuvataidekasvatuksen keinojen hyödyntäminen ympäristön 

viihtyvyyden parantamiseksi. Tutkimuskysymys muotoutui analyysivaiheessa 

seuraavaksi: Millaiset tekijät vaikuttavat kuvataidelähtöisten menetelmien 

käyttöönottoon ympäristöviihtyvyyden parantamiseksi hoitolaitoksessa? 

5. Ilmiöiden esiintymistiheyden abstrahointi:  

Toteaminen, poikkeukset ja uusien luokittelu 

6. Johtopäätökset ja tulkinta:  

Analyysi nähdään osana tehtyä tutkimuskenttää ja käytäntöä. 

Kaavio 7: Tutkimuksen analyysin vaiheet johtopäätöksiin. 
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4.  Oman unelmien paikan rakentamisesta  

 

”Ny on kyllä puut vinos. Mutta eihän ne luonnoskaa oo suoras. Solis luannotoonta, jos 

ne aiva suarahan pantaas.” (Tauno) 
 

Tässä luvussa esittelemme käytännön tasolla Koivumetsä- ja Unelmien paikka-

työpajat, keräämämme lomakehaastattelut sekä tutkimuspäiväkirjamerkintöjämme ja 

niiden kronologiaan kiinnittyviä tulkintoja. Analyysi on tässä luvussa ensimmäisessä 

vaiheessa redusoituna ja osittain klusteroituna. Tekstissä on nähtävillä jo tässä 

vaiheessa aineistoon kohdentuvaa analyysia, joka kuitenkin on toimintatutkimukselle 

ominaista jatkuvan reflektoinnin kautta. Seuraava pääluku (5) onkin omistettu 

toiminnan analyysille tutkimuskysymysten ja teemojen mukaan. 

 

4.1. Bingoa, dominoa ja hengellisyyttä  
Tutkielman aluksi, halusimme tutustua rakennukseen ja keskustella virikeohjaajan 

kanssa. Vietimme keväisen iltapäivän Kivipuron virikeohjaajan tiloissa 

keskustelemassa hänen työnkuvasta ja toiminnasta talossa. Samalla pyrimme 

kartoittamaan, millaista kuvataidelähtöistä toimintaa alkaisimme rakentaa yhteisössä. 

 
”…työ (virikeohjaajan) on muuttunu tosi paljon. Tää tilaki on muuttunu, ja sen 

myötä toiminta. Ensimmäiset 10 vuotta, kaikki liikenevä aika istuttiin dreijan ääres 

ja kullattiin posliinia. Se oli silloin, kun porukat oli niin hyväkuntoisia, että me 

maalattiin posliinia kaikki. Ei meillä ollu silloin alussa palion mitään tommosia 

virikeohjelmia, kun bingo ja musiikki-iltaa muistaakseni, ja hengellistä ohjelmaa. 

Muuten se oli sitä askartelemista, ja nythän sitä ei juuri tehdä ollenkaan. Nyt on 

noita piirejä. Silloin käytiin toki paljon myös retkillä, et ne on nyt toki vähentyneet, 

koska ohjelman pitää tulla tänne ja  nykyisin retkille jaksaa lähteä vaan muutama 

ihminen”. (Virikeohjaajan haastattelu, 16.11.2013) 

 

Kivipuron kuntoutuskoti on suuntautunut sotiemme veteraanien ja invalidien sekä 

heidän puolisoiden ja Lottien toimintakyvyn ylläpitämiseen. Pääasiassa asiakaskunta 

on palvellut maatamme Suomen jatkosodassa vuosina 1941–1944 ja talvisodassa 

vuosina 1944–1945 eri tehtävissä. Kuntoutuskodin väestön keski-ikä lähenee jo 90 – 

ikävuotta. Tältä kannalta virikeohjaajan haastattelun tuottama informaatio ei tuota 

ihmetystä. Asukkaiden fyysinen kunto on heikentynyt 10 vuoden aikana, jolloin 

liikkuminen on joillekin vaikeaa ja ohjelman on tultava lähelle. Tämä asettaa haasteita 

virikeohjaajalle monipuolisen ohjelman suunnittelussa. On huomioitava asukas- ja 
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asiakaskunta, sekä tuotettava mahdollisimman monelle sopivaa ohjelmaa. Onneksi 

talossa toimii kaksi virikeohjaajaa joka mahdollistaa monenlaisille ryhmille ja yksilöille 

räätälöityä toimintaa. 

 
”…yritetään kaikenlaista, vaikka miehet haluais että joka päivä olis bingo. 

Hauskuuttahan se on, mutta eihän joka päivä voi olla bingo. Silloinhan siitä 

katoaisi hohto”. (Virikeohjaajan haastattelu, 16.11.2012) 

 

”…Meillä on viitenä (5) päivänä viikossa ohjelmaa iltaisin eli maanantaisin bingo, 

tiistaisin musiikki-ilta (kevyttä musiikkia), keskiviikkoisin hoitajien luento, torstaisin 

peliryhmä ja perjantaisin iltahartaus. Tiistain musiikki-illoissa on pääasiassa 

musiikin esittäjiä, sitten on runopiirejä, ja mulla on semmoinen tanhuporukka. 

Tanssiesityksiä haluaisin enempi, mutta niitä on vaikeampi löytää...” 

(Virikeohjaajan haastattelu 16.11.2012). 
 

Taidetoiminnan tulee ehdottomasti lähteä ihmisistä käsin, ja tämä teesi välittyikin 

jokaisesta lähdeteoksestamme ja on vahvistunut myös omien kokemusten ja 

virikeohjaajan haastattelun kautta. Taidekasvatus voi poistaa ja sen tulee poistaa 

esteitä taiteeseen osallistumisen tieltä. On tärkeätä, että ihmiset voivat taiteen avulla 

tuoda esille itselleen merkityksellisiä asioita ja jakaa niitä eri-ikäisten ihmisten kanssa. 

Sen lisäksi toiminnan tulee olla monipuolista ja moniaistillista. (Pusa 2012, 83.) 

Ikääntymistä ei tarvitse kieltää, mutta sitä ei tarvitse erikseen pyöritelläkään. Tärkeää 

on ihmisenä oleminen, se, että saa olla omalla erityisellä tavallaan (Pusa 2012, 104). 

Taiteen ja kulttuurin kokemus on yksilöllistä. Taiteen avulla pyritään herättämään 

tunteita ja tuomaan jokaisen omia kokemuksia esille, jolloin tuntemus ei ole sama 

kaikilla. Ongelmaksi toki voi muodostua, etteivät vaikutukset kuten vireys, elinvoima tai 

yksilön omanarvontunnon lisääntyminen ole yksiselitteisiä, vaan ne ovat hyvin 

subjektiivisia kokemuksia ja siksi vaikeasti mitattavissa. Toiminnan vaikutukset voivat 

olla erilaisia, jopa ristiriitaisia eri ihmisille, jolloin monipuolinen toiminnan tarjonta 

palvelee mahdollisimman monia. On selvää, ettei toiminnalla voida palvella kaikkia 100 

prosenttisesti yksilöllisyys huomioiden. Monipuolisuus ja muuntautumiskyky ovat 

kuitenkin Kivipuron etu. 

Kulttuurin ja taiteen hyvinvointivaikutukset eivät välttämättä näy laajoina lyhyen 

aikavälin muutoksina, vaikka yksittäisille ihmisille niiden vaikutus voikin olla välitön ja 

merkittävä. Sitä suurempi vaikutus niillä voi kuitenkin olla pitkäntähtäimen toimintana 

kehityksessä ja ihmisten hyvinvoinnissa. Tutkimuksessamme pyrimme todentamaan 

taidelähtöisten menetelmien välitöntä vaikutusta työ- ja asukasyhteisössä sekä 

ihmisten vuorovaikutukseen. Tavoitteenamme on mahdollistaa yhteisöllisten 
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taidetoiminta menetelmien käyttöönotto moniammatillisen yhteistyön keinoin.  Taiteen 

terapeuttista ulottuvuutta ja mahdollisuuksia ei voi sivuuttaa taidekasvatuksen 

menetelmistä puhuttaessa. Seminaareihin ja työpajoihin osallistuessa koimme 

terapeuttisina käytännössä niissä käytetyt menetelmät, joissa omat kokemukset, 

mieltymykset ja eletty elämä olivat vahvasti mukana. Varmistaakseen osallistujille 

miellyttävän ja voimauttavan kokemuksen on luotava avoin ja luottamuksellinen suhde 

ihmisten välille. Jokaisen oikeus on tulla kuulluksi ja nähdyksi sekä hyväksytyksi 

sellaisena kuin on (Pusa 2012, 54–55). On ehdottomasti huolehdittava myös siitä, että 

ryhmäkoko työpajoissa (toimintaa tehtäessä) olisi pieni ja vuorovaikutus sen 

seurauksena mahdollistuu paremmin (Pusa 2012, 59).  

Useissa yhteyksissä on tullut esille myös se seikka, miten hedelmällistä vuorovaikutus 

ja oppiminen ovat, kun työpajoihin osallistuu eri-ikäisiä ihmisiä. Kokemuksia ja erilaisia 

näkemyksiä voidaan jakaa entistä monipuolisemmin ja syvällisemmin, kun lähtökohdat 

sekä näkökulmat ja kokemukset ovat erilaisia. Näin ollen erilaisuus on suuri voimavara 

(Hohenthal-Antin 2009, 106–107; Pusa 2012, 53). Tulee kehittää ja toteuttaa 

monipuolisia ja moniaistisia työskentelymuotoja, joihin voi luontevasti osallistua eri-

ikäiset ihmiset yhdessä. Olemme tutkijoina kohderyhmäämme nähden nuoria ja 

olemme kasvaneet toisenlaisessa maailmassa. Tämä voi osaltaan tutkielman kannalta 

tuoda mielenkiintoisia keskustelunaiheita ja lähestymistapoja vanhuksille suunnattua 

työpajaa suunniteltaessa.  

 
”Itse rakastan tanssimista… mut nämä meidän musiikki-illat, niissä on paljon 

kuoroja ja sen sellaista. Joskus soitetaan tanssimusiikkia ja sehän tuo aina niitä 

muistoja.  Haluaisin, että hoitohenkilökunta tanssittaiis noita miehiä, monihan ei 

pysty edes nousemaan sieltä pyörätuolista. Valitettavasti ne on yhden käden 

sormilla laskettavissa, ketkä pystyy niin sanotusti tanssimaan.  mutta ku se juju ei 

oo siinä tanssimisessa… Voisi olla edes pitämässä kädestä kiinni, vaikka ei 

tanssittaisikaan.  Meet vain lähelle, ja toinen istuu ja sä vaan heijaat kädestä, niin 

se ilme on aivan erilainen…” (Virikeohjaajan Haastattelu 16.11.2012). 

 

Virikeohjaaja tuo haastattelussaan esille tutkielman rakentamisen kannalta hyvin 

tärkeän lähtökohdan puhuessaan tanssimisesta. On tärkeää saada henkilökunta 

innostumaan toiminnasta, jotta toiminta voitaisiin juurruttaa yhteisöön. Kun toiminta on 

rentoa ja piilotavoitteellista, hoitohenkilökunnalla ja vanhuksilla voi olla hyvä olla 

yhdessä. Tämä parantaa osaltaan yksilön mielialaa, kun hän tulee huomioiduksi. 

Mielialan paraneminen taas edesauttaa kokonaisvaltaista jaksamista, ja näin ollen 

vaikutukset voivat näkyä koko yhteisön voimavarana. Tutkimuksen kannalta 

haasteellista tulee olemaan henkilökunnan aktivoiminen. Vaikka toiminta tapahtuu 



 

62 
 

työssä, sen ei kuitenkaan tulisi tuntua pakonomaiselta vaan yksilöstä itsestään 

kumpuavana haluna parantaa ympäristöään. Hoitajan halu parantaa ympäristöään on 

kuitenkin sidoksissa organisaation mahdollistamiin resursseihin sekä omaan 

ymmärrykseen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. 

Virikeohjaajan haastattelussa viitataan muistojen parantavaan vaikutukseen. Luova 

muistelutyö ja siihen liittyvät monipuoliset taidelähtöiset työpajat ovat ammatillisia 

työmenetelmiä, joiden mallin on ensimmäisenä tuonut Suomeen Leonie Hohenthal-

Antin 2000 -luvun alussa. Hän on kehittänyt uuden taidegerontologian käsitteen, joka 

on avannut vanhenemistutkimukseen runsaasti uusia näkökulmia. Työpajoissa ja 

tekemisessä hyödynnetään monipuolisin ja moniaistisin menetelmin muistoja, 

muistelua ja ihmisten omia elämänkokemuksia. Keskustellaan, tehdään yksin ja 

ryhmässä esimerkiksi muistorasioita ja sarjakuvia. Käytetään draamallisia menetelmiä, 

tarinateatteria, musiikkia sekä erilaisia taidekuvia. Kirjassaan Muistot näkyväksi. 

Muistelutyön menetelmiä ja merkityksiä (2009) Hohenthal-Antin perehdyttää lukijansa 

yksityiskohtaisesti menetelmien toteuttamiseen ja kertoo kattavasti työpajoissa 

toteutettujen teosten taustoista ja kokemuksista. Mukana työskentelyprosessissa on 

koko elämän kirjo iloineen ja suruineen.  Koemme teoksen soveltuvan hyvin yhdeksi 

”oppikirjaksi” taidekasvattajan työssä. Ikäehyt seminaarissa Lapin yliopistolla sai myös 

runsaasti arvokasta tietoa ikääntyvien parissa toimimiseen luentojen sekä työpajojen 

välityksellä (Jumisko ym. 2013). 

Taidekasvatuksen tutkija Marjo Räsäsen kuvataidekasvatuksen perusteita käsittelevä 

teos Kuvakulttuurit ja integroiva taideopetus (2008) toimii hyvänä pohjana opetuksen 

suunnittelussa ja ohjaamisessa kaikkien ikäryhmien kanssa. Olemme Räsäsen kanssa 

samoilla linjoilla itseilmaisua korostavavasta vaikutuksesta taidekasvatuksessa. 

Kokemuksellinen taideoppiminen ja ekspressiivinen taidenäkemys soveltuvat 

menetelminä loistavasti ja suurelta osin myös ikäihmisten parissa työskentelemiseen. 

(Räsänen 2008, 82–83; 104–109.).  Niissä ikääntyvä ihminen (oppilas) on keskiössä ja 

sisällöt sekä teemat liittyvät vahvasti elettyyn ja koettuun elämään. Myös koko 

oppimisympäristö käsitteenä otetaan kattavasti huomioon, sisältäen erilaiset kulttuurit, 

identiteettiin, oppimistyyliin tai paikkaan liittyvät kontekstit. (Räsänen 2008, 87–91.) Ero 

ikäihmisen ja koululaisen oppimisen välillä on se, ettei ikääntynyt opi oppiakseen uutta 

vaan käsittelee jo elettyä elämää ja syventääkseen oppimaansa. Tämä tulee olemaan 

yksi työpajan suunnittelun tärkeimmistä lähtökohdista. Pyrimme hyödyntämään 

vanhusten arvokasta tietotaitoa emmekä vähättele niitä ja niiden merkitystä. 

Työskentelemme niistä lähtökohdista, joita työpajaan osallistuvilla on elämän myötä 

kertynyt. 
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Tutkielman työpajojen paras lopputulos syntynee yhdistelemällä erilaisten 

taidekasvatusmallien sisältöjä ja menetelmiä kussakin tilanteessa, lähestymistavasta 

riippuen. Monipuolisia ja mielenkiintoisia työpajamalleja kehitellään jatkuvasti ja niitä 

esiteltiin myös Pusan (2012) väitöskirjan osana kattavasti.  Ikääntyminen sekä kasvava 

ikääntyvien määrä sekä heidän yksilöllisten tarpeidensa huomioiminen tulee olemaan 

tulevaisuudessa iso haaste, eikä sitä voida enää kevyesti olanheilautuksella ohittaa. 

Taide lisää hyvinvointia, mutta yksin se ei välttämättä paranna. Osallistuminen ja 

osallistaminen taiteen pariin voi parantaa ja tuoda elämään uusia, ennen näkemättömiä 

ulottuvuuksia. 
 

4.2. Kodinomaisuutta ja remontointia 

Teimme keväällä 2013 lomakehaastattelun, johon vastasi kuntoutuskodin 

henkilökunnasta 13 työntekijää. Merkitsemme tässä tutkimuksessa ensimmäisen 

lomakehaastattelun vastaajia koodinumeroin T1, T2, T3 jne. Nämä koodit tarkoittavat 

työntekijä 1:tä, työntekijä 2:ta ja niin edelleen. Lomakkeet on numeroitu laatikosta 

nostamisen jälkeen satunnaisessa järjestyksessä, työntekijöiden sananvapauden ja 

anonymiteetin turvaamiseksi. Luimme ensin kaikki annetut vastaukset lävitse. 

Huomasimme vastauksia lukiessamme haastattelulomakkeen olleen liian pitkä tai 

kysymysten asettelun olleen väärä. Esimerkiksi moni kiinnitti huomiota kysymyksessä 

2. Kuvaile asioita mistä pidät työympäristössäsi. ja kysymyksessä 3. Mitä haluaisit 

muuttaa työympäristössäsi? huomion rakennuksen pintoihin ja sen remontoimiseen. 

Kun sitten kysyimme 7. kohdassa Mihin ympäristössäsi pitäisi mielestäsi kiinnittää 

erityistesti ja enemmän huomiota? Emme saaneet lainkaan vastausta. Pyrimme 

haastattelulomaketta suunniteltaessa kiinnittämään huomiota meitä kiinnostaviin 

seikkoihin. Koska olemme tutkijoina vielä nuoria, emme osanneet huomioida riittävän 

tarkasti kysymysten asettelua. Paremman pohjatiedon avulla olisimme voineet 

eliminoida talon rakenteellisiin seikkoihin liittyvät kysymykset. 

Toisen kerran lukiessamme lajittelimme annetut vastaukset omiin kategorioihin, joista 

niitä oli helpompi tutkia tarkemmin. Mittarilla 1 - 5 luokittelimme vastaukset annettujen 

arvosanojen mukaan, ja tulkitsimme ne lomakehaastattelussa annettujen merkitysten 

avulla. Kolmannessa haastattelulomakkeiden purkuvaiheessa teimme vastauksista 

prosentuaaliset kuvaajat, jotka visuaalisesti havainnollistavat vastausten jakaantumista 

yhteisön keskuudessa. 
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Työympäristön viihtyvyys projektin alussa 

Ensimmäisen kysymyksen tarkoituksena oli kartoittaa ympäristön viihtyvyyttä 

työntekijöiden näkökannasta käsin. Asteikolla numero 1 vastasi täyttä tyytymättömyyttä 

ja numero 5 täysin tyytyväistä. Alla oleva kaavio (6) selventää vastausten jakautumista. 

Vastaajista 9,1 % koki työympäristöä kohtaan suhteellisen paljon tyytymättömyyttä, ja 

he merkitsivät numeron 2. Suurin osa 54,5 % vastaajista ei osannut sanoa 

mielipidettään ja merkitsi työympäristön viihtyvyyden keskitasolle 3. Vastaajista 36,4 % 

oli tyytyväinen työympäristön viihtyvyyteen arvioiden sen tasolle 4.  

 

Kaavio 8. Työntekijöiden työympäristön viihtyvyyden määrittäminen. 

 

Vastauksissa huomio kiinnittyy tyytymättömien ja ei mielipidettään vastanneiden 

vastauksiin. Miten työntekijä hahmottaa työympäristönsä? Työympäristö on jaettavissa 

visuaaliseen ja käytännön työskentelyn mahdollistamaan ympäristöön. Kysymys oli 

suunnattu visuaalisen ympäristön hahmottamiseen. Tästä on pääteltävissä, että harva 

työyhteisön jäsen kiinnittää huomiota työympäristöönsä paikkana. On kuitenkin, 

huomioitava yksilölliset mieltymykset, jotka eivät välttämättä kohtaa yksilötasolla 

työympäristön yhteisten tilojen ulkonäön kanssa. 

Vastaajat saivat kuvailla omin sanoin työympäristössään miellyttäviä piirteitä 2. 

kysymyksessä. Kyselyssä 82 % vastaajista nosti jollakin lailla fyysisen ympäristön 

piirteet työpaikan miellyttäviksi asioiksi. Työympäristöä pidettiin kodikkaana sairaalaan 

verrattuna.  

9 % 

55 % 

36 % 

Työympäristön viihtyvyys 

Suhteellisen tyytymätön 
työympäristöön 9,1 % 

Ei osaa sanoa mielipidettä 54,5 
% 

Tyytyväinen työympäristöön 
36, 4 % 
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”Sairaaloihin verrattuna kodinomainen. Yksi rakennus, hissit, esteettömyys, 

yleisten tilojen väljyys.” (T1) ”Kotoisa ympäristö” (T3), ”Kotoisuus, sopiva määrä 

henkilökuntaa (tuntee porukan)” (T4), ”Kodinomaisuus. Pintaremonttia kylläkin 

kaipaa, vanha talo” (T2)”Vapaa ilmapiiri, kotoisa, tarvittavat asiat helposti 

saatavilla” (T5), ”Kodikas ympäristö. Pieni yksikkö” (T6), ”Uusia kauniita 

huonekaluja, verhoja, omassa moduulissa” (T7), ”Kodikkuus, siisteys” (T8), 

”Kodikkuus, ei liian laitosmainen” (T9), ”Rauhallinen sijainti, rauhallinen 

takapiha.” (T11).   

Kyselyssä 18 % nosti esiin myös vapaan ilmapiirin ja työkavereiden merkityksen 

työskentelylle. ”Hyvät työkaverit” (T10), ”Vapaa ilmapiiri,…” (T5).  

Vastauksista oli nostettavissa kaksi ympäristöön vaikuttavaa piirrettä: kodin omaisuus 

ja yhteisön jäsenten merkitys omalle hyvinvoinnille yhteisössä. Koska ympäristöä ei 

koeta kliinisen valkoisena, se parantaa työntekijöiden viihtyvyyttä ja arvostusta 

hyvinvointia edistävänä paikkana. Ruohonen (2002 49–56) toteaa, miten kodikkuus ja 

viihtyisyys aktivoivat asukkaita, luovat edellytyksiä muistelulle ja osallistumiselle, 

lisäävät yhteisyyden tunnetta ja vahvistavat terveyttä. Samalla työntekijöiden asenteet 

muuttuvat inhimillisempään suuntaan ja vuorovaikutus lisääntyy. Kodikkuudella on 

merkitystä sekä asukkaille että työntekijöille.  

Kolmannen kysymyksen tarkoituksena oli määrittää työntekijöiden näkemiä epäkohtia 

työympäristössä. Tästä kysymyksestä oli mahdollisuus nousta esiin 

toimintatutkimukseen vaikuttavia tekijöitä työpajoja suunnitellessa. Vastaajista 18 % ei 

vastannut tähän kysymykseen ollenkaan. Vastaajista 73 % kiinnitti huomion laitoksen 

pintaremonttiin, joka koettiin viihtyvyyden paranemisena. Vastaajat kiinnittivät huomiota 

kolhiintuneisiin pintoihin, ikkunoiden vetoisuuteen ja tilan ahtauteen.  

”Kolhiintuneet pinnat, tulisi korjata. Viihtyisyyttä lisättävä, sekä kodikkuutta, 

kauneutta” (T1), ”Seiniin maalia, lattialistojen vaihto. Ikkuna remontti budjetin 

sallimissa varoissa (Veto)” (T2), ”Lisää tilaa joka puolelle” (T3), ”Uudistaa pesu ja 

suihkutiloja. Enempi yksilöllisyyttä asiakkaille. Aikaa tehdä työtään paremmin” 

(T6), ”Tilanahtaus!!! Potilashuoneet, wc:t, suihkut, yhteiset tilat! EI VOI MITÄÄN!” 

(T7), ”Pintoja uusiksi, sauna/pesuhuone remontti” (T8), ”Seinät tarvitsisivat väriä 

sekä uusia listoja” (T10), ”Lisää tilaa työskennellä” (T11) 

Tutkimuksemme kannalta on tärkeä huomioida, että kohteenamme on vanha talo, joka 

kaipaa kunnostustöitä. Kuitenkaan tämän tutkimuksen puitteissa meidän ei ole 

tarkoitus tehdä kunnostussuunnitelmaa laitokselle, vaan pyrkimyksemme on parantaa 

sen tuottamaa ympäristöviihtyvyyttä kuvataidekasvatuksen menetelmien avulla. 

Vastauksissa henkilökunta kuitenkin itse tiedostaa myös talon iän ja tilojen 

suurentamisen mahdottomuuden. Huomiot ovat hyviä hyvinvoinnin kannalta, koska ne 
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pystyvät parantamaan hoitolaitoksessa toimivien fyysistä hyvinvointia vanhuksien ja 

työntekijöiden näkökulmasta. Ikkunoista käyvä veto ei ole hyväksi vanhuksille, ja wc 

tilojen pienuus voi joskus olla haasteellista pyörätuolissa olevan vanhuksen kanssa. 

Hyvä työergonomia voi tällaisessa tilassa kärsiä ja mahdollisesti aiheuttaa fyysistä 

haittaa. Onneksi tähän on ratkaisuna hyviä apuvälineitä kuten esimerkiksi nostovyö, 

siirtoalusta ja nosturi. 

Tutkielman kannalta kysymyksen vastauksista työntekijän T5:n vastaus nousi 

mielenkiintoiseksi. Vastaus kiinnitti huomion työntekijöihin, jotka työskentelevät 

tiimeissä.   

”Parempaa yhteistyötä tiimien välillä” (T5.)   

Samaan kategoriaan kuuluu myös työntekijä 6. vastaus, joka kiinnitti huomiota 

asiakkaiden yksilöllisyyteen ja työn paremmin tekemiseen.  

”… Enempi yksilöllisyyttä asiakkaille. Aikaa tehdä työtään paremmin.” (T6)  

Vastauksista on pääteltävissä että hoitava henkilöstö haluaa tehdä työnsä 

moniammatillisesti hyvin ajatellen vanhusten hyvinvointia. Kun tieto kulkee 

asianosaisten välillä, parantaa se monipuolisempia hoitomahdollisuuksia ja vähentää 

kuormitusta. Henkilöstöpula on valtakunnallisesti puhuttava ongelma, johon emme 

tämän tutkimuksen valossa pysty puuttumaan, mutta sillä on myös vaikutusta 

taidelähtöisten menetelmien käyttöön ottoon hoitolaitoksissa. Tästä syystä päätimme 

nostaa, jokseenkin vain raapaisten, tämä valtakunnallinen huoli esille. Eduskunnassa 

on vuosien 2012–2014 aikana ollut käsittelyssä sosiaali- ja terveysalan henkilöstön 

mitoitus hoitolaitoksissa. Tehy ry julkaisi vuonna 2012 henkilöstön hallitusta 

mitoituksesta selvityksen, jossa sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöstö on 

selvittänyt suositukset hyvän hoidon takaamiseksi. Henkilöstö mitoitusta ja arvioitaessa 

tulee huomioida asiakkaiden toimintakyky ja palveluiden tarve, palveluiden rakenne ja 

niiden tuotettavuus sekä henkilöstöön ja sen organisointiin liittyvät tekijät. Sosiaali- ja 

terveysministeriön asettama valtakunnallinen ympärivuorokautisen hoidon ammatillisen 

henkilöstön suositus vähimmäismääräksi on 0,6-0,7 hoitajaa asiakasta kohden 

vuorokaudessa ja hyvä 0,8 hoitajaa asiakasta kohden. Asiakkaan tarpeet tulisi olla 

lähtökohtana mitoitukselle, jolloin haastavampi asukas lisää hoitaja resurssin tarvetta 

0,1. Tehy nostaa esille ikäihmisen oikeuden kodinomaiseen asumiseen ikääntymisestä 

ja palveluiden tarpeista riippumatta. Tämä aiheuttaa ristiriitaa henkilöstömitoituksien 

säätämiseen tietylle tasolle laissa. Ikäihmisten palvelutarpeet ja siinä tapahtuvat 

muutokset on huomioitava, koska säännöllisen ja jatkuvan hoidon piiriin tulevat 

vanhukset ovat yhä huonokuntoisempia, pääasiassa sairauksien aiheuttaman 
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toimintakyvyn laskun myötä. Tarkan henkilöstömäärän sitominen vanhusten 

lukumäärään ei kuitenkaan takaisi välttämättä hyvää hoitotasoa, joka takaa riittävän 

turvallisen ja laadukkaan hoidon. Hoitotaso tulisikin mitata erilaisten indikaattorien 

avulla joka mittaa hoidon kuormitusta henkilökunta tarpeena. Tähän auttaa Tehyn 

määrittämä riittävä varahenkilöstöjärjestelmä sairaslomien ja poissaolojen 

korvaamiseksi (Ruontimo 2012, 28–30, 35, 37).  

 

Kodikkuutta etsimässä 

Kuten Ruohonen (2002) toteaa, hoitohenkilökunnan suhtautuminen laitosasukkaiden 

hoitoympäristöön on usein yksipuolista eikä sitä usein kyseenalaisteta. Hyvä ja kaunis 

hoitoympäristö on parhaimmillaan voimavara niin asukkaille kuin työntekijöillekin 

(Ruohonen 2002, 49.) Kartoitimme henkilökunnan mielipiteitä kodikkuudesta, yhteisistä 

tiloista ja siitä, millaisena he kokevat ympäristön mikäli olisivat siellä itse asiakkaina. 

Kysyttäessä millaiselta oleskelu tuntuu yhteisissä tiloissa vastaajista 18 % oli sitä 

mieltä, että oleskelu on jokseenkin epämiellyttävää, 45,5 % ei osannut sanoa 

kantaansa kun taas 36,5 % koki oleskelun jokseenkin miellyttäväksi. Kivipuron yhteiset 

tilat nähtiin kodikkaina.  Työntekijöistä 27 % piti Kivipuron yhteisiä tiloja jokseenkin 

epämiellyttävinä, kun taas 18 % vastaajista ei osannut sanoa mielipidettään. Suurin 

osa, 55 % vastaajista piti kuntoutuskodin yhteisiä tiloja miellyttävä antaen arvosanan 4.   

 

Kaavio 9: Työntekijöiden mielipide yhteisten tilojen kodikkuudesta. 

 

55 % 

18 % 

27 % 

Yhteisten tilojen kodikkuus 
työntekijän näkökulmasta 

Kodikas ympäristö 55% 

Ei osannut sanoa 18 % 

Tilat tuntuivat 
epämiellyttäviltä 27 % 
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Pyysimme työntekijöitä samaistumaan asukkaan rooliin Kivipurossa. Tämän 

kysymyksen kohdalla vastaajien arvosanat saivat laajemman hajonnan kuin kahden 

aikaisemman kysymyksen kohdalla. 10 % vastaajista oli jopa sitä mieltä, että ollessaan 

asukkaana Kivipuron yhteiset tilat eivät olisi viihdyttäviä. Hiukan epämiellyttävinä niitä 

piti vastaajista 18 %, kun taas 27 % ei osannut sanoa kantaansa. Vastaajista suurin 

osa 36 % piti yhteisiä tiloja miellyttävinä ja 9 % antoi Kivipurolle täydet pisteet 

kodikkuudesta. Vastauksissa työntekijä 2. oli halunnut selventää vielä antamaansa 

vastausta seuraavasti:  

”Moni tulee vielä alkeellisimmista kotioloista. Monelle omaisellekin Kivipuro on 

kodikas.”(T2).  

Vastauksen perusteella työntekijä tarkasteli Kivipuron viihtyvyyttä asukkaiden 

lähtökohdista käsin. Tutkimuksen kannalta on huomioitava vastauksista vastaajien ja 

vanhusten välinen ikäero, joka asettaa elämiselle erilaiset tavoitteet. Nyky-

yhteiskunnassa elävät ihmiset eivät ole kokeneet sota-aikaa, vaan elävät 

kulutusyhteiskunnassa. Käytännön elämässä tämä voi näkyä siinä, ettei päivittäisistä 

elintavoista tarvitse tinkiä, toisin kuin sota-aikana, jolloin pula oli kaikesta. Tämä tulee 

myös tulevaisuudessa tuomaan erilaisia haasteita palveluiden tarjonnassa. Ikäihmisistä 

tulee aktiivisempia yhteiskunnan toimijoita, joilla on erilaiset tarpeet ja tavoitteet 

elämälle. 

 

Kaavio 10: Kodikkuuden kokemus asukkaana hajotti vastausten määrää 

5. ja 6. kysymyksiin saamamme vastausten perusteella oli mielenkiintoista huomata, 

etteivät arvosanat työntekijän ja mahdollisesti asukkaana olemisen kohdalla 

kohdanneet. Kyselyyn vastanneista 45 %:n mielipide erosi näiden kahden kysymyksen 

kohdalla. Näistä viidestä vastauksesta erottui selvästi se, että 60 %:n mielestä Kivipuro 

10 % 

18 % 

27 % 

36 % 

9 % 

Yhteisten tilojen kodikkuus, jos 
työntekijä olisi itse asukkaana  

Ei viihtyisä 10 % 

Hiukan epämiellyttävä 18 % 

Ei osannut vastata 27 % 

Hiukan kodikaana 36 % 

Kodikas paikka asua 9% 
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oli mielekkäämpi paikka viihtyvyyden kannalta työntekijälle kuin asujalle. Vastauksista 

oli nähtävissä, ettei vastaaja välttämättä haluaisi itse asiakkaaksi Kivipuroon, kun taas 

vastanneista 40 % oli sitä mieltä, että Kivipuro on mielekäs paikka asua. 

 

Kaavio 11: Asukkaana olemisen viihtyvyyden ero jakautui työyhteisössä melko tasaisesti. 

Lomakkeen toisen puolen vastaukset suuntautuivat talon kunnossa pitoon ja 

remontointiin. Emme nähneet näiden vastausten mukaan tuomista tutkimuksemme 

kannalta relevanteina, vaikka talon iän huomioon ottaen henkilökunnan huomiot talon 

kuntosta työn kannalta ovat oleellisia. Talo on rakennettu vanhainkodiksi 1988, jolloin 

sen tarpeet olivat toiset. Hoitotoimenpiteissä käytettävä laitteisto on kehittynyt 

viimeisten vuosien aikana oleellisesti, ja ne tarvitsevat enemmän tilaa potilas 

huoneissa ja wc tiloissa. 

Ruohonen (2002) toteaa, että hoitolaitoksen ympäristö on kuin asukkaiden arvoja 

heijastava hoitokulttuurinen kertomus. Tai ympäristön voi nähdä hoitolaitoksen 

omakuvana, joka voi olla totuudenmukaisempi kuin mikään tieteellinen tutkimus. 

Riittää, kun aistimme, näemme ja kuulemme, kuinka asukkaat joko torjuvat tai 

hyväksyvät ympäristönsä. (Ruohonen, 2002, 51.) Mielestämme henkilökunnan 

vastauksista välittyi asioita, jotka haastavat yhteisöä pohtimaan ympäristön kodikkuutta 

vielä enemmän asiakkaan näkökulmasta katsottuna. Hyyppä ja Liikanen (2005) tuovat 

esille tosiasian, jota voidaan pitää meille tutkijoina itsestään selvänä toteamuksena. 

Monen ihmisen arkinen ympäristö ja pitkäaikainen koti ovat hoitolaitoksessa. Tällöin 

hoitoyhteisön velvollisuutena on tarjota mahdollisuuksia luovuuteen ja elämyksiin sekä 

tukea asiakkaiden omaa kulttuuritaustaa. Samalla mahdollistuu yhteistyö hoitolaitoksen 

40 % 

60 % 

0 % 0 % 

Asukkaana olemisen ja työntekijän 
viihtyvyyden ero 

Mielekäs paikka asua 40% 

Ei haluaisi asua kyseisessä 
paikassa 60 % 
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ja ympäröivän yhteiskunnan välillä. (Hyyppä & Liikanen 2005,105) Tämä on kuitenkin 

sidoksissa hoitohenkilökunnan koulutukseen ja tietoisuuteen hyvinvoinnin 

merkityksestä. Maalaisjärjellä ajateltuna voimme väittää, että jokainen meistä haluaa 

hyvän vanhuuden, jossa voi toteuttaa itselle merkityksellisiä asioita. Miksi tämä ei aina 

näy hoidossa ja käytännöissä? 

 

4.3. Keväinen koivumetsä 

Kevään aikana kerätyn palautteen perusteella ja Lapin yliopiston arkkitehtuuri- ja 

muotoilupedagogiikan kurssilla, suunnittelimme Toukokuun 2013 työpajan. Teimme 

työpaja suunnitelman Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa 

käytettävän tuntisuunnitelman (ks. Liite 4) mukaan. Koimme työpajasuunnitelman 

jäsentävän kokonaisuutta yhteisölle. Tapa on selkeä, ja sen avulla on helppo tutustua 

työpajan sisältöön. Samalla helpottaen oman työskentelymme jäsentämistä toiminnan 

aikana.   

Pedagogisena lähtökohtana oli kunnioitus laitosasukkaiden ajatuksia ja ilmaisun 

vapautta kohtaan. Saimme inspiraation toteutukselle luonnosta, sen 

monimuotoisuudesta. Luonto on meille ihmisille tärkeä elementti. Metlan raportissa 

Luontomatkailu, metsät ja hyvinvointi Tyrväinen, Silvennoinen, Korpela ja Ylen (2007) 

toteavat, miten viimeaikaiset tutkimukset osoittavat luontoympäristöjen kohentavan 

mielialaa ja elvyttävän stressistä. Luontoympäristössä oleskelulla on mahdollisuus 

vaikuttaa omaan terveydentilaan. Luonnossa sijaitsevassa mielipaikassa ihminen 

pystyy säätelemään olotilaansa terveyttä edistävään suuntaan (Tyrvänen, 

Silvennoinen, Korpela & Ylen 2007, 58.)  

Vaikutteita ja ideoita työpajaan otimme suomalaisilta nykytaiteilijoilta, joiden teoksissa 

luonto on oleellisessa osassa. Kuvanveistäjä Olavi Lanu on käyttänyt teoksissaan 

luonnon materiaaleja, joita myös me halusimme hyödyntää työpajassamme. 

Kuvataiteilija Antti Laitisen teoksia oli keväällä 2013 esillä Venetsian biennaalissa ja 

hänen käsitetaiteellinen lähestymistapansa antoi idean tuoda luonto sisälle 

installaatioon. Ympäristötaiteilija Tiina Valkeapää, Anu Tuominen ja Maria Huhmarniemi 

ovat käyttäneet teoksissaan monipuolisesti luonnonmateriaaleja ja esineitä, jotka 

tuovat arjen osaksi teosta.   

Tarkoituksena oli viedä osa ympäröivää luontoa lähelle ikäihmisiä, joiden liikkuminen 

on rajoittunutta, ja liikkuminen luonnossa ja metsässä on jäänyt väistämättä 

vähemmälle kokemiselle laitosympäristössä. Tutkimuksen ensimmäisen työpajan 

toteutimme Kivipuron kuntoutuskodilla yhdessä asukkaiden kanssa 6. toukokuutta 
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2013. Toteutimme installaation (tilataideteoksen), joka toi luontokokemuksen 

laitosympäristön sisätilaan. Tekoprosessissa otettiin huomioon vanhusten kokemukset, 

muistot ja näkemykset.  

 

Kuva 8: Paikka johon suunnittelimme Koivumetsä- installaation. 

 

Valitsimme paikan teokselle, jossa se tulisi esille koko yhteisölle. Pyrimme 

huomioimaan yhteisten tilojen luonteen ja koko yhteisön mahdollisuuden teoksen 

kohtaamiselle. Ruohosen (2002, 53) mukaan on tärkeää antaa luontokokemus 

asukkaille monin eri tavoin, kun kaikkien potilaiden ei ole mahdollista kokea luontoa 

menemällä sinne itse. Materiaaliksi valikoituivat luonnosta löytyvät koivunrungot, 

puunhalot, kävyt, linnunpesä, puiden oksat, sammaleet, kivet, räsymatot, linnun laulu 

sekä kevät/kesäaiheiset luontokuvat. 

Työpajaan osallistuminen oli vapaaehtoista, johon kävimme kysymässä halukkaita. 

Olimme ennakolta ottaneet huomioon hoitajien kanssa laitoksen päivärytmit ja 

aikataulut, jolloin teoksen tekemiselle varattiin tunti. Katsoimme yhdessä sen olevan 

sopiva aika tekemiselle. Oli tärkeää huomioida osallistujien voimavarat, ettei teoksen 

tekeminen ja toteutus venyisi liikaa. Teos sijoitettiin päiväsaliin, jossa tapahtuvat 

hoitolaitoksen monet tapahtumat ruokailuineen, ja siellä viihdytään muutenkin. 

Asukkaiden ja henkilökunnan on mahdollista olla vuorovaikutuksessa teoksen ja 
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toistensa kanssa. Sijainti mahdollisti myös sen, että jokainen vierailija ja laitokseen 

saapuva kohtaa teoksen ensimmäisenä.  

 
”Mitä siinä oli ennemmin? …Nämä on mukavat tässä. Ei uskoisi, että on sama 

paikka .” (Tuomas) 

Työpajaan osallistui seitsemän asukasta. Muutama asukkaista oli mukana vain osan 

ajasta.  Halusimme pitää tekemisen väljänä ja joustavana, kaikille avoimena 

toimintana. Useampi asukas käveli ohi osallistumatta, kuitenkin kommentoiden teosta 

ja sen syntyvaiheita. Teos herätti huomiota ja pysäytti asukkaat sen äärelle.  

 

 

Kuva 9: Asukkaat saivat käyttää aistejaan tunnistaessaan koivumetsän materiaaleja.  

  

”Oi, hyvä tuoksu. (haistellessa katajan oksaa)” (Paavo) 

”…Ennen tanssittiin raran varres, lehtikuusen vieres.” (Tuomas) 

”Haisoo koivulta… sen tuntoo…” (Martti) 

 

Toteutuksessa ja työskentelyssä korostui prosessinomaisuus ja moniaistillisuus. Välillä 

haisteltiin, kosketeltiin, mietittiin ja muisteltiin mitä eri aistikokemukset toivat mieleen 

eletystä elämästä. Havainnoimme työpajan kulkua yhdessä, kirjaten sen yhteiseen 

tutkimuspäiväkirjaan. 
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Puut saatiin paikalleen neuvokkaiden apureiden ansiosta. Sattui siinä tehdessä 

puu lyhenemään liikaa, jolloin alle piti keksiä tilkettä. Neuvottomaksi ei jääty, ja 

ehdotuksia asian korjaamiseksi lausuttiin lukuisia. Ratkaisuksi Juha keksi puun 

alle laitettavan pahvia, jonka Tauno asensi paikoilleen. Hyvinhän se tilke siellä 

puun alla toimikin. Ylipäänsä käsillä tekeminen ja esimerkiksi puiden sahaaminen 

oli todella mieluista puuhaa. Yksi asukas oli ikänsä tehnyt puuhommia eikä ollut 

koko pitkän laitoksessa olonsa aikana koskenutkaan sahaan. Työtä tehdessä 

silmistä ja olemuksesta välittyi aito onni, tekemisen ilo ja energisyys. Työpajan 

aikana asukas sai puhelinsoiton lähiomaiseltaan. Saimme kuulla omin korvin ja 

todistaa, miten innostuneesti ja iloisesti hän kertoi kaikesta mitä oli tehnyt ja mitä 

olimme yhdessä tekemässä. (Outin ja Elinan ote tutkimuspäiväkirjasta,6.5.2013.) 

 

Kuva 10: Tauno sahaa koivumetsän koivut sopivan mittaisiksi, kun Martti, Juha ja Tuomas 

katsovat työn sujuvuutta vieressä kommentoiden. 

”Mitähän te oikeen meinaatta täs tehrä?” (Martti) ”Mitähän tästä nyt kehittyy?” 

(Tuomas) ”Mikä siitä tuloo? (ohikulkija) –Son joku maisema…vain…MAISEMA” 

(Tauno) ”Yhteispelillähän tämä sujuu..” (Tauno) ”Mukavaa kun saa naisten 

kanssa teherä..ja nuoria naisia ja yhres on mukavaa teherä” (Tauno) 

 

”Pitääkö ne olla niin liki toistansa?””Älä siihen laita…siihen. NYT…vähä vain 

pois.” ”Kuvat pitääs panna nuosta puista roikkumahan.”(Tuomas) 
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”Ai, tähän ne puut sahattiin…Kenen luomus? Mikä aihe? Kyllä on komiaa koivua 

löytynyt…Linnunpesä..VOI HYVÄNEN AIKA! Mielikuvitus on hyvä” (Naispuolinen 

kuntoutuja) 

 

Työpajan jälkeen tuli välitön ja vahva tunne siitä, että laitoksessa tulisi ottaa enemmän 

huomioon asukkaiden menneisyys, ammattihistoria ja harrastukset osana 

järjestettävää ja toteutettavaa toimintaa. Liian usein pelätään, että joku loukkaa tai 

vahingoittaa itsensä tekemisen aikana. Pitkän elämän aikana karttuneet taidot ja 

innostuksen kohteet eivät kuitenkaan katoa minnekään ja samalla ne virkistävät ja 

antavat merkityksellisyyden tuntemuksia tekijälle. Tekeminen oli hauskaa ja tunnelma 

oli positiivinen. Tila, aika ja paikka saivat ympäristössä uusia ulottuvuuksia ja 

merkityksiä. 

 
Eräs asukas oli säilyttänyt huoneessaan viittä erikokoista käpyä, joista 

lapsenlapsi oli keksinyt tarinan. Isoin käpy oli isä, toiseksi suurin oli äiti ja kolme 

pienimmäistä olivat lapsia. Lapsi leikki Taunon luona kävyillä, jota hän muisteli 

iloisena. Tauno halusi tuoda kävyt muiden ihasteltavaksi ja tarinan jaettavaksi 

kaikille. Henkilökunnan ja asukkaiden reaktioista oli aistittavissa myönteinen 

ilmapiiri tarinalle. (Outin ja Elinan ote tutkimuspäiväkirjasta,6.5.2013.) 

 

Jäimme työpajan jälkeen seuraamaan yhteisön reaktioita. Meille jäi vahva tunne, että jo 

hyvin pienin resurssein ja ideoin, voidaan saada iso muutos laitoksen yleisilmeeseen ja 

asukkaiden omaa ääntä kuuluviin. Samansuuntainen päätelmä oli luettavissa myös 

Jumiskon, Jänkälän, Piekkarin & Turulinin (2013) Ikäehyt- hankkeen julkaisusta, jossa 

todettiin, miten pienilläkin asioilla saa paljon hyvää aikaiseksi, eikä aina ole kyse 

rahasta, ajasta ja muista resursseista. Enemmän merkitsee yhteisön asenne ja tahto 

kehittää vanhuspalveluja. (Jumisko ym. 2013, 7.) Henkilökunnan aktiivisuudesta riippuu 

jatkossa, miten teos elää ja päivittyy.  
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Kuva 11: Yksityiskohta teoksesta, räksänpesä. Kesän aikana muna hajosi ja linnun ajateltiin 

lähteneen pesästään. 

 
”Sehän on rätkän pesä ja siellä on munaki. Minoon käyny kloppina pesillä. Se 

pesä on, ku taireteos”. (Tauno) ”Soli hienosti tehty tuo pesä. Se on taireteos. Ei 

me osaasi nuan teherä.” (Paavo) 

 

Kuvataidekasvattajina tiedostimme lopputuloksen tärkeyden. Julkisesti esillä olevan 

teoksen tuli täyttää esteettiset kriteerit. Emme koe paikkoja vain värein, rakenteisiin ja 

muotoihin perustuen vaan myös hengittämällä, haistamalla, ihon kautta, 

lihastoiminnoilla ja ruumiin asennoilla, tuulen, veden ja liikkeen ääninä. Emme kohtaa 

ympäristön tärkeimpiä elementtejä – tilaa, massaa, kokoa ja syvyyttä - ensisijassa 

silmällä vaan ruumiillamme, liikkumalla ja toimimalla. (Haapala 1995, 79.) Juhani 

Pallasmaa (2006) toteaa, kokemus ympäristöstämme on aina moniaistinen, ja sillä on 

merkitystä persoonallisuudellemme ja psyykellemme. Jäsentynyt, merkitystäyteinen, 

ruumiimme mittoihin ja mielemme muistoihin peilaava ympäristö liittää meidät 

ympäröivään ja vahvistaa minäkuvaa. (Pallasmaa 2006, 247–248.) Mielikuvituksemme 

avulla voimme kulkea takaisin menneisyyteen ja menneisyys antaa tulevaisuudelle 

merkityksen, jolloin sitä on mahdollista suunnitella (Tapaninen & Kauppinen ym. 

2002,106). 
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    Kuva 12: Valmiiseen koivumetsään koottiin osaset yhdessä asukkaiden kanssa. 

 

4.4. Asenteiden ja oivallusten kesä Kivipurossa  

Tässä alaluvussa kuvaamme Kivipuron kesän kulkua osana tutkimustamme.   

Kursiivilla merkityt tekstinpätkät ovat Outin henkilökohtaisia tuntemuksia ja 

muistiinpanoja. Niissä yhdistyvät Outin lähihoitaja, kuvataidekasvattaja sekä 

tutkijaidentiteetti. Sovimme, että Elina käsittelee Outin tuntemukset analysoiden ja 
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kommentoiden niitä saadaksemme tutkimukseemme eri perspektiiviä ja reflektointia. 

Vuoropuhelussa korostuu Elinan rooli kuvataiteilijana, kuvataidekasvattajana ja 

tutkijana.  

Outi työskenteli lähihoitajan tehtävissä 3.6.–31.8.2013 välisenä aikana, kirjaten omia 

mietteitä ja saamaansa palautetta. Tutkimusta suunniteltaessa päätimme hyödyntää 

Outin kesätyöajan Kivipurossa keräämällä muistiinpanoja Koivumetsä-installaatiosta ja 

sen saamasta huomiosta. Päätimme keskenämme keväällä installaation rakentamisen 

jälkeen, että suoritamme tilannekatsauksen Koivumetsä-installaatiosta heti, kun Outi 

aloittaa työt Kivipurossa. Työssäolonsa aikana Outi tulisi päivittämään kuukausittain 

installaatiossa olleita esineitä ajankohtaisemmiksi pyrkien innostamaan muut 

työntekijät mukaan. Koska kesän ajalle emme sopineet työpajoja tai muuta toimintaa, 

päätimme, että olemme keskenämme yhteydessä ja päivitämme tietoja siitä, mitä 

teokselle tapahtuu jakson aikana.  

Ennen juhannusta tapasimme ja keskustelimme, miten installaatiota voisi päivittää. 

Olimme odottavaisia siitä, millaiseksi työntekijöiden rooli muodostuisi kesän aikana. 

Ottaisivatko he oma-aloitteisesti tehtäväksi teoksen päivittämisen? Kesän osiossa on 

nähtävillä etnografisia piirteitä, Outin työskennellessä yhteisön yhtenä jäsenenä. 

Koimme luontevana tutkia prosessia ympäristöstä käsin ja tarkastella sitä osana 

yhteisöä. Pyrimme selvittämään: Miten teos ja sen muokkaaminen lähtisivät käyntiin 

työyhteisössä ilman Elinan erityistä roolia. Outin roolina oli olla kesällä yhteisössä 

ensisijaisesti lähihoitaja, toimien siitä lähtökohdasta käsin. Päätimme tutkimuksen 

kannalta, että olisimme enemmän taka-alalla ja 'piilossa' tutkijoina. Outi piti ajanjaksolta 

tutkimuspäiväkirjaa havainnoiden ja kuunnellen, millaisia tuntoja installaatio 

mahdollisesti herätti ja mitä kaikkea sen ympärillä tapahtui. 

Olimme yhteydessä puhelimitse ja sähköpostilla useita kertoja kesän aikana. Mietimme 

ennakolta, mikä vaikutus työpajoihin ja jatkuvuuteen on sillä, että ympäristö ja 

työyhteisö ovat Outille tuttuja pitkältä ajalta. Onko hän työyhteisölle ensisijaisesti 

lähihoitaja vai kuvataidekasvattaja? Odottavatko he automaattisesti, että vastuu 

installaatiosta ja sen muokkaamisesta kuuluu ainoastaan Outille? Elinalle tuli tunne, 

että tilanne ei ollut yksiselitteisen helppo.  Keskustelimme aiheesta useissa eri 

yhteyksissä, joiden tuloksena Elina koki roolinsa huomattavasti helpompana.  

Työyhteisöllä ei ollut Elinasta ennakkokäsityksiä, joten hän pystyi aloittamaan 

tutkimuksen puhtaalta pöydältä.  Tiedostimme koko ajan, että tutkielman aikana 

saattaa tulla ilmi sellaista, että joku voi pahoittaa mielensä. Käytännössä työyhteisössä 

saattaa olla kirjoittamattomia ja ääneen lausumattomia sääntöjä ja hierarkioita, joilla voi 

olla piilovaikutuksia yksilöiden julkilausumiin. 
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”Minua hiukan jännitti mennä töihin kesäkuun alussa. Pohdin, onko 

rakentamamme installaatio vielä aulassa ja missä kunnossa se mahtaisi olla? 

Yllätyin positiivisesti, kun huomasin sen olevan samalla paikalla. Osa havuista oli 

alkanut karisemaan, jotka siivosinkin ennen työvuoroni alkua. Muutama 

karkkipaperi oli löytänyt tiensä alumiini sankoon, mutta muuten koivumetsä 

kukoisti. Keskimmäiseen koivuun oli alkanut versota pieni oksa lehtineen.” (Ote 

Outin tutkimuspäiväkirjasta kesältä 2013) 

         

        Kuvat 13: Outin koivumetsä päivitys juhannuksen alla. 
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”…Työskentelin alkukesän hypäten eri osastojen välillä, joten en kaikkia 

kommentteja saanut kuulla. Olin kuitenkin positiivisesti yllättynyt, että teos herätti 

huomiota niin työntekijöissä kuin kaikissa ihmisissä, jotka kulkivat aulan lävitse. 

Työntekijöiden ruokapöytä keskustelut liukuivat pyykinlaitosta halkopinoihin. 

Eräässä pyykkikeskustelussa puhuimme, että pyykkejä ei oikeasti laitettaisi 

narulle niin kuivumaan, kuten ne installaatiossa olivat. Teos oli eräänlainen 

tuokiokuva, ja visuaalisesti pyykit näyttivät paremmilta kuivamassa juuri noin 

miten olivat. 

Alakerrassa työskennellessäni huomasin useasti, että moni pariskunta ja rouvat 

pysähtyivät katselemaan koivumetsää. Usein he kyselivät, uteliaisuuttaan, mikä 

teos oli ja sain selittää heille sen kuuluvan lopputyöhöni. Kuulin keskusteluja 

kesäisistä muistoista, jotka heräsivät ohikulkijoiden mieleen. Kuulin erään tarinan 

mieheltä, joka oli lähtenyt vihreät samettihousut jalassa riiaamaan toisella 

puolella Suomea olevaa naista. Hän ei pitänyt housuistaan. Kuulin vanhoja 

tarinoita tanssilavoista ja niiden elämästä. Kaikkea ei kerrottu suoraan minulle, 

mutta ihmiset muistelivat keskenään.” (Ote Outin tutkimuspäiväkirjasta kesältä 

2013) 

Taiteen ja kulttuurin synnyttämät arjen elämykset ja esteettisyys ovat useille ihmisille 

hyvän elämän edellytys ja ehto. Joillekin se merkitsee mahdollisuutta irtaantua arjesta 

ja kokea elämyksiä, toisille rakasta harrastusta tai ajanvietettä. Yksilölle tärkeintä on 

vapaus ja mahdollisuus valita oma elämysmaailmansa riippumatta siitä, asuuko hän 

omassa kodissa tai hoitolaitoksessa toisten avun varassa. (Hyyppä & Liikanen 2005, 

107.) Moni katseli, koki ja keskusteli sekä muisteli teoksen nähdessään omia 

kokemuksia, jotka ovat hetkiä arjesta irtaantumisessa. Mieleiset muistot kuljettivat 

omaan elämysmaailmaan, jossa yksilö saattoi kokea hyvän olon ja unohtaa 

hetkellisesti kivut pois. 

”…Moni hoitaja ihaili installaatiota. Eräs ehdotti juhannuksen tienoilla, että siihen 

voisi tuoda vanhan pesuvadin ja kaatimen. Hän ei niitä voinut tuoda, ja minulla 

niitä ei ollut. Hoitajilla oli ideoita kuten esimerkiksi sellainen, että juhannuksen 

kantimissa piilotimme tyhjän pullon halkopinoon, sen symboloidessa jonkin 

aikakauden nuoruuden yleisiä tapoja.  

Kesän puoleen väliin mennessä en ollut kuullut negatiivista palautetta 

koivumetsästä. Päivitin installaatiota kesän kuluessa joskus viikon, joskus 

kolmen viikon välein. Pyrin liikuttelemaan esineitä. Kaikilla tuntui olevan intoa 

muuttaa sitä vuoden aikojen mukaan ja pyrinkin rohkaisemaan kaikkia, jotka 

kokivat kiinnostusta teosta kohtaan. Innostin osallistumaan, muuttamaan, 

liikuttelemaan ja tuomaan siihen uusia elementtejä. Tuntui kuitenkin, että kaikki 

ajattelivat teoksen olevan ikään kuin minun ”lapsi” ja etteivät he halunneet sen 

menevän ”pilalle”…” (Ote Outin tutkimuspäiväkirjasta kesältä 2013) 
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Kuvat 14–15: Yksityiskohtia Koivumetsä- installaatiosta juhannuksen aikaan. 

Lukiessani Outin vivahteikasta kuvausta tulkitsin, ettei installaatio ollut jättänyt yhteisöä 

välinpitämättömäksi. Se oli lyhyen olemassa olonsa aikana herättänyt ihmisiä 

muistelemaan ”vanhoja aikoja” ja tapahtumia, samalla asioita oli jaettu keskenään, se 

oli lisännyt vuorovaikutusta ja herättänyt ihailua sekä oli lähdetty ideoimaan siihen 

uutta. Teos oli selvästi saanut ihmisten reaktioista päätellen oikeutuksen olemiseensa 

ja se nähtiin tämän perusteella positiivisessa valossa. Taidetoiminnan siemen oli 

keväällä kylvetty työpajassa ja nyt siitä oli tullut kaunis taimi. 

 

”…3.-4.8.2013 lauantain ja sunnuntain välisenä yönä päätin tuoda töihin pienen 

heinäpaalin osaksi teosta. Olihan nyt heinäaika ja moni talossa asuva on itsekin 

kokenut nuoruudessaan heinän teon. Ajattelin sen myös olevan osa 

pohjalaisuutta, onhan täällä silmänkantamattomiin peltoja. Mietin myös seikkaa, 

että heinäpaali saattaisi olla haitallinen astman tai allergian vuoksi, joillekin 

talossa liikkujille. Pohdin alakerran aamutyöntekijän kanssa tätä ongelmaa ja 

kerroin, että paalin voisi siirtää pois, jos se tuottaisi ongelmia. Päädyimme 

kuitenkin siihen, että tuoksu voisi tuoda muistoja paremmin mieleen, kun se ei 

ollut kuitenkaan kovin voimakas. Jäin parin päivän vapaille ja, kun tulin töihin 8.8. 

torstaina sain kuulla, että heinäpaali oli lähtenyt teoksesta jo heti 

sunnuntaiaamuna. 
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Tiedustelin huolissani oliko jollekin sattunut allerginen reaktio tai jotakin vielä 

vakavampaa. Eräs hoitaja oli vienyt heinäpaalin pois, toisen hoitajan pyynnöstä. 

Hoitajalla on erittäin paha astma, enkä ollut tullut ajatelleeksi, että hän saattaisi 

saada siitä oireita. Allergista reaktiota hän ei kuitenkaan ollut saanut. Minä taas 

sain läksytyksen. Minulle ilmoitettiin: ' että tuollainen jonninjoutava leikkiminen ei 

tässä talossa vetele'. Pahoittelin aiheuttamaani mielipahaa ja olin hyvilläni, ettei 

sattunut mitään vakavaa. Jäin pohtimaan sanoja tekemästämme teoksesta 

leikkimisenä. Minusta tuntui, ettei teosta ja koulutustani arvostettu. Tämä 

kuitenkin nosti pohdintaani miten aktivoida jo vuosikymmenten ajan 

työskennelleet hoitajat työskentelemään ympäristön hyvinvoinnin edistämiseksi 

vanhusten kanssa. Koska tutkimusta tehdessämme olen saanut tutustua taiteen 

ja sen tekemisen myötävaikuttaviin puoliin ihmisen kokonaisvaltaisessa 

hyvinvoinnissa, uskon että kyse on osittain myös tietämättömyydestä.” (Ote Outin 

tutkimuspäiväkirjasta kesältä 2013) 

 

Liikanen (2003) toteaa, että taide- ja kulttuuritoiminta ei ole vielä Suomessa juurtunut 

systemaattisesti hoitotyöhön, vaikka yksittäisiä kehittämisprojekteja onkin ollut. Voidaan 

sanoa, että kulttuuri ja sosiaalinen kenttä lähentyvät toisiaan ajoittain, mutta kohtaavat 

vielä paljon esteitä hoitotyön kentällä. Hoitotyön maailma ja taiteeseen liittyvä vapaus 

ja luovuus koetaan hankalana yhdistää. Toisaalta suuressa osassa laitoksista koetaan 

taidetoiminta periaatteessa myönteisesti, kunhan se ei sekoita liikaa päivärytmiä. On 

nähtävissä, miten uusimmissa palvelukodeissa luodaan avoimempia kulttuureja, joissa 

myös kulttuuritoiminta on tullut näkyvämmin esiin. (Liikanen, 2003, 153–154.) Uusikylä 

(2012, 198) toteaa, että Suomi ei ole luovuuden ihannemaa. Luovuudesta kyllä 

puhutaan, mutta se tukahtuu usein ilmapiirissä, joka on täynnä arviointia ja 

tulosvastuun paineita. Luovuus voidaan pitää elossa ainoastaan vapaassa ja yksilön 

ainutlaatuisuutta korostavassa ilmapiirissä, missä ihmiset saavat ja uskaltavat kehittää 

kykyjään, nauttivat työstään, arjessa sallitaan leikinomaisuus, sallitaan riskinotto ja 

heihin luotetaan. Voikin kysyä mitkä seikat työyhteisöissä tukevat tai tappavat 

luovuuden? Luovuuden edistämisessä juuri yhteisöillä, kodilla, koululla ja työyhteisöllä 

on merkittävä rooli. 
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 Kuva 16: Juhannus ei ole juhannus ilman koivuvastan ja savusaunan tuoksua. 

 

Outin kokemus elokuussa sai minut miettimään konkreettisesti asenteita 

taidetoimintaan, suhtautumiseen taiteeseen ja sen merkitykseen laitosympäristössä.  

”Minä sain läksytyksen. Minulle ilmoitettiin suorasanaisesti, että tuollainen 

jonninjoutava leikkiminen ei tässä talossa vetele”. (Ote Outin 

tutkimuspäiväkirjasta kesältä 2013) 

Kommentti, verrata taiteen tekemistä negatiivisessa valossa leikkimiseen, havahdutti 

minut. Täytyy kuitenkin muistaa, että jokaisella on, ja saa olla, oma mielipide taiteesta 

ja asioista. Ajattelen kuvataidekasvattajana ja kuvataiteilijana, että ihmiset voisivat 

leikkiä enemmän, ja taide on, ja saa olla myös leikkiä. Mietin, missä määrin edellä 

mainittu vertaus edustaa työyhteisön asenteita yleisesti taidelähtöisiä menetelmiä 

kohtaan. Pidetäänkö niiden käyttämistä tulevaisuudessa tärkeinä, ja varteen otettavina 

vaihtoehtoina pyrittäessä edistämään koko työyhteisön hyvinvointia. Toisaalta tulkitsen 

lukemani ja nähdyn perusteella ettei työntekijöiden arki, ja kiireinen työrytmi anna 

välttämättä sijaa taiteelle, sen monille ulottuvuuksille, vaikka ne toisivat positiivista 

lisäarvoa arkirutiinien keskelle.  
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Luovuus ja taide kuuluvat meille kaikille, ja niiden olemassaolo on tärkeä voimavara. 

Jokaisella tulisi olla oikeus luovuuteen ja itsensä ilmaisemiseen elämän eri vaiheissa ja 

tilanteissa. Luovuudessa piilee usein ongelmien ratkaisujen avaimet. Mikäli 

taidemenetelmät nähdään pelkästään tyhjänpäiväisenä leikkimisenä, vie se pohjan 

pois koko toiminnan suunnittelulta ja toteuttamiselta. Kuvataidekasvattajien ja 

taiteilijoiden ammattitaitoa voitaisiin hyödyntää työyhteisöissä laajasti, ja saaden esiin 

taidetoiminnan myönteiset sekä monitahoiset vaikutukset. Taidetoiminnan kehittämisen 

kannalta on oleellista, millainen suhde laitoksessa on kulttuuritoiminnan linjauksista 

niistä vastaavilla ja päättävillä henkilöillä. Voisi ajatella, että mikäli asenne taidetta 

kohtaan on negatiivinen, niin ei siihen sitten välttämättä panosteta. Helsingin yliopiston 

kasvatustieteen professori Kari Uusikylä (2012, 43) vertaa luovuutta 

auringonpaisteeseen, joka lämmittää ja valaisee, ollen ihmisyyttä parhaimmillaan. 

Viikon 33 aikana tapahtui Koivumetsä-installaation ympärillä.  

”…Minulle oli jätetty kirje, jonka sain alkuviikosta tullessani yövuoroon.  Kirjeessä 

kuntoutuspäällikkö pyysi minua purkamaan koivumetsikkötilan aulaemännän 

korkean pöydän ja neuvontapisteen tieltä. Samassa kirjeessä hän pyysi koivuja 

virikeohjaajan käyttöön askartelutiloihin. Kevään ja kesän aikana oli ajatus, että 

koivumetsä saisi olla tulevan kesän avoimienovienpäivän esillä yrityksen 

aulassa. Olihan palvelupäällikkö, jonka kanssa olin sopinut aikoinaan gradun 

tekemisestä, suunnitellut mahdollisesti käyttävänsä installaatiota mainostoimiston 

kuvauksissa. Vastasin kuitenkin pyyntöön myöntävästi, ja vein koivut alakerran 

askartelun tiloihin. Pohdin oliko tiedonvälityksessä tullut katkos, vai eikö 

installaatio sopinut yrityksen imagolle. Tuntui mielenkiintoiselle selittää 

avoimienovienpäivänä palvelupäällikölle minne koivumetsä oli kadonnut. Olin 

hiukan hämilläni, mutta kerroin, että se piti siirtää aulaemännän ja infopisteen 

tieltä pois.” (Ote Outin tutkimuspäiväkirjasta kesältä 2013) 

”Seuraavalla viikolla minulle ihmeteltiin minne Koivumetsä oli kadonnut. Se oli 

kuulemani mukaan virkistänyt ja herättänyt, jos jonkinlaista positiivista ihmetystä 

ohikulkijoissa. Koetin katsella virikeohjaajalle viemiäni koivunrunkoja, mutten 

saanut niitä silmiini. Nyt installaation paikalla oli sama vanha piironki. Päätimme 

Elinan kanssa yhteistuumin, ettemme kokoa koivumetsää uudelleen, vaan 

annamme yhteisön päättää sen kohtalosta.” (Ote Outin tutkimuspäiväkirjasta 

kesältä 2013) 

Laitosympäristöissä nähdään yhtenä toimintaa rajoittavana tekijänä arkirutiinien ja 

taidetoiminnan yhteensovittaminen. Myös laitoksen sisään rakennetut hierarkiat voivat 

vaikuttaa taustalla. Vakuutuin osaltani, että laitosympäristön totuttuja kuvioita ja 

rutiineja on vaikea muuttaa tai ne muuttuvat hitaasti, vaikka työyhteisössä halukkuutta 

taidetoimintaan ilmenisikin. Työyhteisön hierarkiat, esimerkiksi siitä 'kuka määrää 
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kaapin paikan', on hyvä tietää ja tiedostaa. Itselleni laitosympäristön toiminta- ja 

henkilöstö kulttuuri olivat täysin vieraat, joka lisäsi jonkin verran epävarmuuttani. 

Käsityksemme taidelähtöisen toiminnan luonteesta pohjautuu tasa-arvoiseen 

ajatteluun, jossa jokaisen mielipide ja näkemys ovat arvokkaita eivätkä siihen vaikuta 

koskaan kenenkään ammatillinen tausta, status tai asema työyhteisössä. 

Erilaisuudesta ja eri näkemyksistä rakentuva taide voi olla juuri se koko työyhteisöä 

yhdistävä liima. 

Kaiken positiivisen palautteen perusteella, mitä koimme installaatiota tehdessä, ja mitä 

se sen jälkeen oli merkinnyt asukkaille ja työyhteisölle, olin enemmän kuin 

hämmästynyt kuullessani, että teos oli jouduttu purkamaan tilasta. Arvioidessani teosta 

taiteellisten kriteerien valossa, koin sen sopivan aulaan, muokaten koko tilaa 

kodikkaammaksi ja houkutellen lähestymään. Tervetulotoivotus laitokseen saapuessa 

oli teoksen ansiosta valoisa, ja se kiinnitti positiivisella tavalla huomiota itseensä. 

Uskon myös, että tilasta poistuessa teos jäi kävijöiden mieleen, jättäen muistijäljen. 

Kun itse menin ensimmäistä kertaa vierailemaan Kivipuroon, muistan miten huomioni 

kiinnittyi ensimmäiseksi näkyvimmälle ja keskeisimmälle paikalla asetettuun piironkiin 

ja tuoleihin. Piirongin päällä oli Suomen pienoislippu, kynttilänjalka, kukkia ja pöytäliina. 

Ajattelin silloin, että sisääntulijan voisi toivottaa tervetulleeksi taloon eri tavalla. 

Ensivaikutelma luo laitoksesta mielikuvan, jota voi olla vaikea myöhemmin muuttaa. 

Sain kuulla, että kyseinen piironki toimii muistopöytänä, kun joku asukkaista nukkuu 

pois. Koin henkilökohtaisesti, että tätä tarkoitusta varten voisi valita paikan jostakin 

muualta. Se ei ole paras tervetulotoivotus tai käyntikortti, vaikka kuolema itsessään on 

luonnollinen ja väistämätön tosiasia. Minulle vierailijana, se nosti mieleen surullisia 

tuntoja ja mielikuvia. En kokenut sitä esteettisesti ja henkisesti miellyttävänä - ajatus 

elämän rajallisuudesta korostui liikaa. Kaiken kaikkiaan tilassa oleskellaan ja toimitaan 

pitkin päivää paljon ja niin asiakkaat, vierailijat kuin henkilökunta näkevät interiöörin 

koko ajan. Minusta piironki, voitaisiin siirtää rauhallisempaan ja intiimimpään paikkaan, 

jossa jokaisella olisi mahdollisuus myös hiljentyä halutessaan. Koivumetsä- 

installaation paikka oli mielestäni oikea. Se tuki positiivisen ensivaikutelman 

syntymistä, ja toi tilaan siitä aikaisemmin puuttunutta näyttävyyttä, elämän iloa, luontoa, 

estetiikkaa, vuorovaikutusta ja kodikasta tunnelmaa. Teos johdatteli sisällöllään ja 

ulkoasullaan muistuttamaan meitä kaikkia elämän läsnäolosta ja sen värikkäästä 

kirjosta, jossa muistot ja tämä hetki kulkevat käsi kädessä jokaisen meidän mukana 

arvokkaana lahjana ja voimavarana. 
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Kuva 17: Aula keväällä 2014.  

 

4.5. Unelmien paikka   

Taide voi antaa voimaa ja energiaa arjen puristuksessa. Tällöin mukaan tarvitaan 

kiireettömyyttä, inspiraatiota ja valmiutta elämyksiin, jotta mielikuvat pääsevät 

virtaamaan vapaasti. Taidelähtöinen toiminta saa mielen liikkeelle ja kuljettaa meidät 

erilaisiin mielen maisemiin ja arjen yläpuolelle. (Hyyppä & Liikanen 2005,104–105.) 

Ensimmäinen työpaja oli suunnattu laitoksessa asuville ja siellä kuntoutuksessa oleville 

asukkaille. Suuntasimme toisen työpajan työntekijöille, koska ympäristöviihtyvyys on 

myös osa heidän hyvinvointiaan. Halusimme työpajalla tarjota henkilökunnalle 

mahdollisuuden itseilmaisuun sekä toteuttaa yhdessä teoksen, joka tulisi näkyväksi ja 

jaettavaksi koko yhteisöön.  Samalla työntekijät saisivat työkaluja ja kokemusta 

soveltaa menetelmää tulevaisuudessa myös yhdessä asukkaiden kanssa. 

Istuttaisimme toisen siemenen taidelähtöisten menetelmien käyttöön työyhteisössä. 

Kirjasimme Unelmien paikka-työpajan alustava suunnitelman (Liite 5), jonka laadimme 

työskentelyä jäsentäväksi. Suunnitelma toimitettiin ennakolta hoitolaitoksen 

palvelupäällikölle, että hän pystyi informoimaan työntekijöitä erilaisesta 

viikkopalaverista. Toteutimme tutkimukseemme kuuluvan toisen toiminnallisen työpajan 

Kivipuron kuntoutuskodin työntekijöille 24.10.2013 ”Unelmien paikka”- teemalla. 

Työpajan kesto oli rajattu yhteen tuntiin, ja saimme käyttöömme normaalisti 

'tiistaipalaverille' varatun ajankohdan, keskellä työpäivää. Tavallisesti palaverissa 
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käsitellään, informoidaan ja keskustellaan talon sisäisistä sekä ajankohtaisista asioista. 

Työpajasta, sen sisällöstä, ajankohdasta ja kaikista käytännön järjestelyistä olimme 

sopineet hyvissä ajoin muun muassa sähköpostiviestien välityksellä, yhteistyössä 

palvelupäällikön kanssa.  Saimme luvan myös hankkia tarvitsemamme materiaalit 

yhdistyksen kustantamana. Henkilökuntaa oli tiedotettu tulevasta työpajasta sisäisen 

informaation kautta. Huomioimme yhteydenottojen perusteella, että tulevaan työpajaan 

ja suunnitelmiin suhtauduttiin myönteisesti kuntoutuskodin johdon taholta. Yhteydenpito 

oli mutkatonta, avointa ja sujuvaa. Lähtökohdat työpajalle olivat hyvät. 

Positiivista oli huomata työpajan alussa, että osallistujia oli yhteensä 19 henkilöä. Kun 

tieto työpajasta oli mennyt koko henkilökunnalle hyvissä ajoin, siihen osallistumista oli 

ehditty miettiä ennakolta rauhassa. Tulkitsimme osallistujien lukumäärän viestivän sitä, 

että tämän kaltaiseen toimintaan suhtaudutaan Kivipurossa työntekijöiden osalta 

lähtökohtaisesti myönteisesti ja kuvataiteellisesta tekemisestä ollaan kiinnostuneita. 

Kaiken kaikkiaan työntekijöitä, joita osastopalaveri yleensä koskee, on keskimäärin 20–

30 henkilöä.  Palaveriin eivät kuitenkaan pysty osallistumaan aina läheskään kaikki, 

henkilökunnan työesteistä ja työvuoroista johtuen.  

Kuva 18: Työskentelimme kuntoutuskodin ruokasalissa, joka mahdollisti työtilan teoksen 

tekemiselle. 

Oli miellyttävää aloittaa työskentely, kun ilmapiiristä välittyi iloisen odottava ja 

positiivinen tunnelma. Työpajan alussa kerroimme osallistujille, etteivät he tulisi 

esiintymään tutkimuksessamme omilla nimillään, vaan aikoisimme kirjoittaa 

tutkimuksessamme heistä muodossa työntekijä. Näin ollen henkilöllisyyttä ei pysty 

jälkikäteen kohdentamaan kehenkään erityisesti, eikä tekstistä voi päätellä kuka on 

kulloinkin kyseessä. Lyhyen johdannon jälkeen siirryimme kertomaan osallistujille 
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tarkemmin työpajan sisällöstä, tavoitteista ja tehtävän toteutuksesta. Muistutimme heitä 

myös siitä, että keväällä toteutettu Koivumetsä-nykytaiteen työpaja talon asukkaille oli 

myös ollut osa tutkimustamme. Olimme laatineet työntekijöille haastattelulomakkeen, 

jonka täyttämiseen kerroimme varaavamme aikaa työpajan päätteeksi. 

Jokainen voisi ottaa maalausta tehdessään mukaan omat kokemuksia ja ilmaista 

teoksessa jotakin merkityksellistä itselleen ja itsestään. Toimme ilmi myös sen, että 

teos on tarkoitus ripustaa kaikkien nähtäväksi, ja se tulisi olemaan julkisesti esillä 

ympäristössä pidemmän aikaa. Työpajassa niin tekemisen prosessi, kuin lopputuloskin 

olisivat keskeisiä ja tärkeitä tavoitteita. Työskentelyprosessissa otimme menetelmiä 

itseilmaisullisen taidekasvatuksen periaatteista ja pyrimme tietoisesti luomaan hetkeen 

luottamuksellinen ja vapaan ilmapiirin. Keskeistä oli myös kannustaa osallistujia 

ilmaisemaan itseään työskentelyn aikana rohkeasti. (Räsänen 2008, 82 – 83.) 

Työpajassa käytimme tekniikkana maalausta, ja olimme varanneet tarkoitukseen 

akryylimaaleja, esiliinoja sekä suojakäsineitä. Kerroimme käytettävistä 

työskentelymenetelmistä, ja esittelimme työvälineitä muun muassa valmistaulupohjia, 

siveltimiä, palettiveitsiä. Näytimme myös malliesimerkkejä akryylimaalauksen 

monipuolisista tekniikoista ja mahdollisuuksista oman teoksen toteuttamisessa. 

Valitsimme tekniikan, koska akryylimaalaus mahdollistaa monipuolisen työskentelyn. 

Maali kuivuu nopeasti, jolloin myös päälle maalaus, kerroksellisuus ja erilaisten, 

vaihtelevien pintarakenteiden tekeminen onnistuu hyvin lyhyenkin työskentelyajan 

puitteissa.  

Työpajan toteutus tapahtui Kivipuron kuntoutuskodin ruokasalissa. Heti työpajan alussa 

kiinnitimme huomiota taustalta kuuluvaan astioiden kilinään. Pohdimme, miten hyvin 

rentoutuminen ja intensiivinen työskentely onnistuvat hälinän keskellä. Häiritseekö se 

mahdollisesti työpajaan osallistuvien keskittymistä ja tekemistä. Äänimaailma korostui 

vielä entisestään litteroidessa työpajan kulkua jälkikäteen. Tila keskittymistä, 

hiljentymistä ja työskentelyä ajatellen ei ollut paras mahdollinen. Lisäksi tilassa oli ja on 

aina läpikulkua. Toisaalta on todettava, ettei mitään muuta paikkaa, mihin olisi 

mahtunut iso määrä ihmisiä samanaikaisesti kokoontumaan ja työskentelemään, ei 

Kivipurossa ole tarjolla. Tilassa on myös näkyvillä hoitajakutsu kello, mahdollisten 

hälytysten varalta, johon osa osanottajista oli varautunut vastaamaan. 

 Samalla hetkellä, kun osallistujat aloittivat rentoutumisen ja virittäytymisen tehtävään, 

kajahti viereisestä tilasta, joka oli erotettu paljeovella, hartaustuokion musiikki. 

Olisimme voineet huomioida paremmin laitoksen muun päiväohjelman ja tilankäytön. 

Työpajan ajankohta määräytyikin viikkopalaverien mukaan, joka aiheutti 

poikkeuksellisessa tilassa haastetta. Toiminnat kilpailivat ikävästi keskenään, kun äänet 
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kuuluivat limittäin jonkin aikaa. Uskomme, että tilanne hieman häiritsi työpajaan 

osallistuvien keskittymistä, vaikka kukaan ei siitä työpajan jälkeen erikseen maininnut. 

Ja onhan huomioitava myös, että ehkä työntekijät ovat yksinkertaisesti tottuneet 

ympäristönsä ääniin. Äänimaailmaan tulisi ehdottomasti kiinnittää enemmän huomiota 

laitosympäristöissä. Pahimmillaan ne lisäävät kaikkien stressiä ja alentavat 

kipukynnystä. Äänimaailman monet mahdollisuudet tulisi ottaa huomioon yhtenä osana 

ympäristön ja työyhteisön hyvinvointia ja viihtyvyyttä rakentaessa.  Erilaisten äänien 

avulla voidaan luoda ja lisätä erilaisia tunnelmia, elämyksiä ja kodikkuutta. Vastaavasti 

olisi tärkeätä huomioida myös hiljaisuuden ja rauhallisen ääniympäristön merkitys niin 

asukkaiden, kuin työntekijöidenkin hyvinvointia ajatellen. Esimerkiksi musiikin ja 

erilaisten äänien tarkoituksenmukainen käyttö voi lisätä ympäristön positiivista 

kokemista ja synnyttää uusia elämyksiä (Ruohonen 2002. 54–55.) Itse käytimme 

vanhuksille suunnatussa työpajassa esimerkiksi linnun laulua työskentelyn taustalla ja 

osana teosta Koivumetsä- työpajassa sekä installaatiossa. 

 

Nyt on tunnelma tärkeintä 

Haimme teoksen sisällöllistä merkitystä ja toteutusta ekspressiivisen taideilmaisun 

piiristä, jossa korostuu värit ja tunnelma sekä myös abstraktin (ei-esittävän) taiteen 

maailmasta. Painotimme, että jokainen toteuttaisi sellaisen kuvan ja tunnelman, joka 

miellyttää nimenomaan itseä. Annoimme hyvin vapaat kädet osallistujille toteuttaa 

omanlaisensa teoksen. Rauhallisella ja kannustavalla otteella halusimme rohkaista 

jokaista osallistujaa ilmaisemaan itseään luovasti ja ennakkoluulottomasti. Osallistujat 

saivat ennen rentoutumista valita valmiiksi omalle paikalleen jo joitakin haluamiaan 

värejä ja työvälineitä. Tarkoituksena oli ottaa työskentelyn kuluessa uusiakin värisävyjä 

mukaan, ja sekoittaa haluamiaan sävyjä meidän vetäjien avustuksella mikäli ei itse 

osannut. 

Tehtävän toteutus aloitettiin rentoutumisella ja hiljentymisellä. Pyysimme jokaista 

ottamaan omalla paikallaan mahdollisimman hyvän asennon ja sulkemaan silmänsä. 

Rentouduimme hengitysharjoituksia tekemällä ja kädet roikkuivat raskaina sivuilla tai 

sylissä. Valitettavasti juuri tässä kohdin alkoi viereisestä tilasta kuulua laulu: ”Maan 

korvessa kulkevi lapsosen tie…”, joka varmasti ainakin hetkellisesti häiritsi 

keskittymistä. Muutaman minuutin jälkeen laitoimme sitten soimaan työpajaamme 

valitsemamme musiikin, joka oli Erik Satien pianoteos Gymnopedies No. 1 (1888). 

Musiikkia kuunneltiin rauhassa silmät kiinni rentoutuen 5 minuuttia ja se kuljetti 

osallistujat heidän unelmiensa paikkaan:  
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’Meillä jokaisella on joku paikka mikä on meille todella tärkeä, ja nyt saat mennä 

sinne paikkaan. Sinulla ei ole kiire mihinkään…’  

Jokainen sai viipyä unelma paikassaan koko sen ajan, kun musiikki soi ja kuvitella 

tunnelmia, värejä ja asioita sekä sukeltaa muistoihin, jotka nousisivat mieleen. 

Kuuntelutuokion aikana ympäriltä kuului koko ajan enemmän ja vähemmän 

ulkopuolisia häiritseviä ääniä, enimmäkseen astioista lähtevää kilinää ja kolinaa. 

Harmillista se oli ilman muuta, mutta luonnollisesti normaalia, paikan arkitoiminnot ja 

tila huomioon ottaen. Jälkikäteen olisi voinut kysyä osallistujien vaikutelmia 

äänimaailman mahdollisesta vaikutuksesta keskittymiseen, mutta se ei ollut tullut meille 

mieleen kysymyslomaketta laatiessamme. Koemme kuitenkin näin jälkikäteen ajatellen 

sen merkityksen todella isona ja oleellisena osana työskentelyyn virittäytymisessä ja 

oikeanlaisen tunnelman luomisessa. 

Kannustimme aluksi osallistujia siihen, että ”työn voi aloittaa vaikka silmät kiinni” ja 

antaa tunnelman viedä vapaasti mukanaan. Koska suurimmalla osalla työntekijöistä ei 

ollut mitään aikaisempaa kokemusta maalaamisesta, kynnys työn aloittamiseen saattoi 

olla korkealla.  Siitä huolimatta jokainen pääsi tekemisen alkuun ja vauhtiin todella 

hyvin ja helposti. Työskentelyn aikana taustalla soi koko ajan musiikki hiljaa. Iloinen, 

innostunut puheensorina, nauru, siveltimien suhina, palettiveitsien käytön rapsutus ja 

tekemisen meininki kuului tilassa. Osallistujat kyselivät vapautuneesti neuvoja ja 

kokeilivat rohkeasti.    

”Tässä työssä ei ole virheitä ollenkaan mutta, jos sellaisen tuntee olevan, sen voi 

aina korjata.”  

Työpajan alussa korostimme jonkin verran, että teoksista tulisi tehdä ei-esittäviä, mutta 

siitä huolimatta osa halusi maalata tauluunsa esittäviä elementtejä, johon emme 

halunneet puuttua tekemisen aikana mitenkään. Olimmehan korostaneet ja 

kannustanet osallistujia koko ajan vapaaseen, itselle merkitykselliseen ja 

mielekkääseen ilmaisuun. 

”Tavoitteena ei ole tehdä esittävää, sen esittävyyden voi nyt potkaista tuonne 

pihalle. Miettii vain niitä värejä, miten ne värit leijuu (taulussa) ja ovat luomassa 

tunnelmaa (unelmien paikasta). Tarkoitus on tehdä semmoinen yhteinen 

unelmien paikka. Yhdistää kaikki teidän työt yhdeksi isoksi teokseksi, jossa 

jokaisen teos on osa kokonaisuutta – yhteistä unelmaa.”  
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Unelmapaikka olisi jatkossa läsnä työpaikalla jokaiselle, työkavereille, asiakkaille ja 

heidän omaisilleen. Ja ne asukkaat, jotka eivät ehkä enää pääse omaan 

unelmapaikkaansa käytännössä, saisivat nauttia ja päästä osalliseksi unelmasta 

pajaan osallistuneitten teoksen välityksellä. 

Työskentelyn aikana osallistujien lausumaa: 

”Voi että, ku hiano!”, ”Samat unelmat, se on sitä yhteisöllisyyttä.”,  ”Mä teen 

auringon taivaalle.”, ”Miten mä saan oranssia, ruskiaa … sinapinväristä?”, ”Ihana 

vihreä”, ”Anna mennä vaan”, ”Oma arvosteleminen on kaikista tärkeintä, että itte 

tykkää”, ”Tulukaa maalaamahan, mitä te siälä kurkisteletta?”, ”Saanko mä huilata 

hetken?”, ”Nyt ei tartte ajatella”, ”Mä voisin ottaa vielä toisenkin pohjan”, ”Son 

Picasso” ja ”H. Da Vinci ja Jum´Angelo… tästä se ura urkenee.” 

Osallistujat vaikuttivat tosi innostuneilta ja tyytyväisiltä niin työpajan aikana kuin sen 

päättyessäkin. Lopuksi tarkastelimme teoksia yhdessä ja jokainen sai kertoa omasta 

työstään ja unelmapaikastaan, jos halusi. Aluksi osallistujat arastelivat tuoda 

ajatuksiaan julki toisilleen. Mutta kun ensimmäinen rohkaistui, halusi melkein jokainen 

kertoa teoksestaan jotakin. Siinä samalla he tulivat kertoneeksi myös itsestään 

työkavereille.  

 

Kuva 19: Jokainen työskenteli oman työnsä kanssa keskittyneesti. 
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Kahden teoksen tulkintaa tekijöiden kertomana:  

               Kuva 20: Oma unelmien paikka ruskametsästä 

”Täs on syksyinen ruskametsä ja täs menee polku. Sitte täs on tällaisia 

tummempia korkeita kuusia siinä vierellä ja ne vähä varjostaa sitä sun polkuas. 

Sieltä kuitenkin vähä heijastaa sivultakin valoja ja edestäpäin on kirkasta, kun 

vaan uskoo ja toivoo ja luottaa niin sinne kirkkauteen mennään… Ja sitte täs on 

vielä viis vaaleenpunaasta pientä viivaa ja ne on mun perhe.” 

 

     Kuva 21: Oma unelmien paikka, jossa vähän rakkautta. 

”Tämä ei ole paikka, tämä on tunnelma. Tämä vaihtelee mustasta tänne 

aurinkoon, että on vähä mustaa, mutta kohti aurinkoa. Ja on täällä vähä 

rakkauttakin.” 
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Asioiden ja ajatusten jakaminen toisten kanssa oli ehdottomasti antoisa osa pajaa itse 

tekemisen lisäksi. Se tuntui antavan kokonaisuudessaan positiivista jakamisen ja 

yhteisöllisyyden tunnetta kaikille osallistujille, ja hekin, jotka eivät olleet osallistuneet, 

tulivat kuuntelemaan ja katsomaan loppuyhteenvetoa. Oli ihanaa kuulla 

henkilökohtaisia tarinoita ja nähdä työkavereista ehkä uusiakin puolia. Toisten tekemät 

teokset herättivät katsojissa paljon ajatuksia ja puhuttelivat jokaista. Valmiita teoksia 

pysähtyivät katsomaan kaikki ohikulkijat, niin henkilökunta kuin asiakkaatkin.  Siinä 

hetkessä ja teosten äärellä olisi voinut viettää aikaa vielä paljon kauemmin, mutta 

työntekijöiden oli palattava töittensä pariin. Pajassa olleet vaikuttivat virkistäytyneiltä ja 

olivat aidosti innoissaan teoksista, niin omista kuin toistenkin. Ajatuksia vaihdettiin ja 

työntekijät kyselivät ja kertoivat innostuneesti teoksistaan toinen toisilleen ennen kuin 

palasivat päivärutiinien pariin.  

Jäimme sommittelemaan maalauksia ja mietimme teoksen esillepanoa. Teoksissa oli 

mukana esittäviä ja abstrakteja aiheita, jotka sommittelimme tasapainoiseksi 

kokonaisuudeksi. Teimme erilaisia ripustusvaihtoehtoja, jotka sopisivat valittuun tilaan. 

Lopputulokseksi saimme koottua niistä kauniin ja eheän kokonaisuuden.  

 

 

Kuva 22: Valmiit teokset yllättivät tekijänsä. 
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Saimme päättää mihin teoskokonaisuus ripustettaisiin. Koimme asian luottamuksen 

osoituksena, näkemyksemme ja ammattitaitomme arvostamisena. Julkinen laitos, 

jossa teos on esillä, saavuttaa aina monia ihmisiä. Päädyimme sen sijoittamisesta 

näkyvälle paikalle portaikkoon, josta mahdollisimman moni pystyisi sen esteettömästi 

näkemään. Ilman talonmiehen apua emme olisi kyenneet saamaan teosta seinälle, kun 

se ison kokonsa vuoksi piti ripustaa korkealle.  Ripustuksessa tuli mutkia matkaan, 

koska alkuperäinen ripustustekniikka, jota olimme ajatelleet, ei toiminut seinässä. 

Onneksi talonmiehellä oli hyviä ideoita ja neuvoja, ja saimme yhteispelillä homman 

hoitumaan kanttinauhan ja nitojan avulla. 

 

 

Kuva 23: Talonmies auttoi ripustamaan teoksen päärapukäytävään kanttinauhan avulla. 

Valmis teoskokonaisuus oli edukseen portaikossa ja herätti varauksetonta ihastusta. 

Tilassa muutaman tunnin pajan jälkeen teosta ripustaessamme saimme vielä usealta 

osallistujalta positiivista palautetta. He kertoivat, että olivat kokeneet tekemisen 

miellyttävänä ja virkistävänä. Useat henkilöt, niin pajaan osallistuneet kuin 

ulkopuolisetkin, jäivät teoksen äärelle istumaan, katsomaan ja keskustelemaan siitä. 

Teos ilmiselvästi onnistui herättämään tunnelmia ja tunteita myös heissä, jotka eivät 

olleet osallistuneet työpajaan. Dewey (1934/1980) korostaakin taiteen kokemisessa 

tapahtuvien havaintojen merkityksiä. Jo teoksen ripustusvaiheessa oli havaittavissa 

miten työskentely oli koettu merkityksellisenä tapahtumana, ja sen merkitys korostui 

entisestään, kun yhteinen teos laitettiin tilaan.  Dewey näkee taiteen kokemuksen 



 

94 
 

elämyksenä, joka rikastuttaa arkipäiväisen tapahtuman tai kokemuksen, muuttaen sen 

merkitykselliseksi esteettiseksi elämykseksi. Tällainen taide-elämys vaikuttaa 

syvällisesti kokijaansa ja muuttaa hänen elämänsä kulkua pysyvästi. (Dewey 

1934/1980.) Koko tilan luonne rappukäytävässä muuttui teoksen myötä toisenlaiseksi, 

paljon isommaksi, valoisammaksi ja avarammaksi. Läsnäolomme aikana vain yksi 

henkilö kyseenalaisti teoksen paikan ja sen, että tilalta oli poistettu siinä useita vuosia 

ollut, lahjoituksena saatu tumma ja raskas ryijy. 

Jokaisella meistä on ja saa olla oma mielipiteensä taiteesta. Yksi asukkaista kiteytti 

ajatuksensa teoksesta sen ensimmäistä kertaa nähdessään aidosti ja ponnekkaasti: 

”OHO, kyllon mahtava!”. (Tauno) 

 

Kuva 24–25: Päärappukäytävä ennen ja jälkeen 
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4.6.  Työpajat työntekijöiden kokemuksina 

Unelmien paikka-työpajan yhteydessä osallistujat vastasivat haastattelulomakkeeseen. 

Työpajaan osallistui 20 työntekijää, joista 18 vastasi kyselyyn. Työpajan kysely käsitteli 

keväällä asukkaiden kanssa tehtyä Koivumetsä-installaatiota ja päivän työpajan 

kokemuksia. Niiden avulla kartoittaisimme mielipiteitä kuvataiteellisten menetelmien 

käytöstä yhteisössä sekä kartoittaisimme tunnelmia ja kokemuksia myös kesällä 

aulassa esillä olleesta Koivumetsä-installaatiosta.  24.10.2013 tehdyn kyselyn 

tarkoituksena oli selvittää henkilökunnan näkemyksiä työpajojen vaikutuksista 

ympäristön viihtyvyyden kannalta. Pyrimme saamaan selville, onko kuvataidelähtöisellä 

toiminnalla merkitystä, sijaa ja/ tai tilausta kuntoutuskodin arjessa ja voisiko sen avulla 

lisätä niin asukkaiden kuin työntekijöitten ympäristöviihtyvyyttä.    

Tämän haastattelulomakkeen purussa työntekijöistä puhuttaessa tarkoitetaan laitoksen 

henkilökuntaa, joka osallistui järjestettyyn työpajaan, erittelemättä ammattikuntia 

tarkemmin. Työpajaan osallistujan ammatilla ei tässä tutkimuksessa ole merkitystä, 

koska kyseessä on kaikkien talossa olevien ympäristön hyvinvoinnin parantaminen. 

Haastattelulomakkeessa olevat kysymykset olivat asteikolle numerolla merkittäviä sekä 

avoimia kysymyksiä. Lomake oli muotoiltu helposti täytettäväksi työpajan päättyessä, 

koska haluttiin huomioida työntekijöiden käytössä oleva varsin rajallinen aika. Työpaja 

tehtiin lounaan ja päiväkahvin välissä, jolloin aamuvuoro ja iltavuorolaiset kohtasivat.  

Tämä mahdollisti päivän aikana saatavan mahdollisimman suuren otannan 

työntekijöiltä. 

Ensimmäisen kysymyksen kohdalla pyrittiin palauttamaan mieleen kevään aikana tehty 

Koivumetsä-installaato, joka oli aulassa kesän ajan esillä. Kysymys esitettiin asteikko 

kysymyksenä: Miten koit koivumetsän aulassa alkukesän ja kesän aikana? 

Kysymykseen vastanneista 70,6 % koki täysin positiivisena kokemuksena koivumetsän 

arvioiden sen 5:ksi, kun taas loput 29,4 % arvioivat teoksen kokemuksen 4:sen. 

Henkilökunta ideoi ja kertoi kesän aikana mitä kaikkea installaatioon voisi lisätä ja heillä 

oli kova kiinnostus teokseen Outin tekemien tutkimuspäiväkirja merkintöjen valosta 

katsottuna. Harva kuitenkin uskaltautui liikuttelemaan teoksen eri osa-alueita, ilman 

Outin lupaa tai suostumusta. Outi kuitenkin antoi kaikille mahdollisuuden ja 

kannustuksen vaikuttaa teoksen ilmeeseen vapaasti, vaikkakin itse teki ison osan 

muutoksista. Henkilökunta pääsi kuitenkin kesän aikana keskustelemaan talossa 

vierailleiden, kuntoutuksessa olevien ja asukkaiden kanssa teoksen äärellä. Monelle 

teos toi mielikuvia omasta nuoruudesta ja kesästä. Outi kirjoitti tutkimuspäiväkirjaansa 

erään rouvan puolison tapaamisesta. 
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”Nainen kertoi eräänä kesäiltana, miehensä tapaamisesta ensimmäisen kerran. 

Hän oli tullut evakkoon pohjanmaalle sodan aikana. Illalla oli ollut tanssit, joihin 

häntä oli arveluttanut lähteä, kun oli ensimmäinen ilta ollut. Kuitenkin velipojan 

kanssa oli lähdetty ja siinä matkalla oli silmää alettu iskeä komean nuorukaisen 

kanssa. Siitä se roihuva rakkaus oli alkanut, joka on tänäkin päivänä 

sydämessä.” (Outin tutkimuspäiväkirja kesä 2013) 

Henkilökunnan vastausten positiiviset kokemukset tukeutuvat samoille mielenyhtymille 

kuin Outin kirjoittamat tutkimuspäiväkirjan muistiinpanot.  Teos loi yhteisön välille 

sosiaalisuutta, joka lähensi koko yhteisöä. Sosiaaliset tilanteet, joissa puhuttiin muusta 

kuin hoidollisista toimenpiteistä hoitajien ja vanhusten välillä saattoivat helpottua 

teoksen tulon myötä. Yhteisössä oli huomattavissa keskustelua henkilökunnan välillä, 

kuten myös vanhusten ja asiakkaiden välillä poikittain kuin ristiinkin. 

  

Kaavio 12: Koivumetsä –installaatiosta nousseet kokemukset. 

Kysymys 2 oli kaksi osainen. Ensimmäisessä osassa haluttiin kartoittaa kuinka moni 

henkilökunnan jäsenistä oli saanut kuulla koivumetsästä palautetta kävijöiden suusta.  

Ainoastaan 11,8 % vastaajista, joka vastasi kahta lomakkeeseen vastannutta, ei ollut 

kuullut palautetta aulassa sijaitsevasta teoksesta. Tähän voi vaikuttaa työtiimi, johon 

työntekijä kuuluu tai se ettei hän ole ollut kesän aikana töissä yrityksessä. Työpajaan 

osallistui kaksi hoitajaa, jotka eivät olleet työskennelleet kesän aikana toimipisteessä, 

jolloin he eivät olleet mahdollisesti ehtineet nähdä tai kokea itse teosta.  Tämä vaikutti 

myös lomakkeessa esitettyyn jatkokysymykseen, johon vastauksia ei myöskään ollut 

tullut.  Palautetta kuulleista työntekijöistä arvioitiin teos kokemuksena 3-5 arvosanoilla. 

Moni oli pysähtynyt katsomaan teosta ihmetellen sitä. Useampi oli huomannut 

30 % 

41 % 

29 % 

Kokemukset Kesän Koivumetsä 
installaatiosta 

Arvosana 5: 29,4 % 

Arvosana 4: 41,2 % 

Ei osannut vastata 
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kävijöiden nauttivan näkemästään, koska metsä herätti muistoja kesästä, 

juhannuksesta ja suvesta. Osalle katsojista se herätti keskustelua entisistä ajoista, joka 

koettiin henkilökunnan puolesta positiivisena kokemuksena. 

Henkilökunnalle esitettiin yleisenä kolmantena kysymyksenä voisivatko he nähdä 

tämän kaltaiselle toiminnalle jatkossa mahdollisuutta talossa.  Vastaajista 64,7 % antoi 

toiminnan jatkumiselle arvosanaksi 5 ja loput 35,3 % antoivat arvosanaksi 4. 

Vastauksista onkin pääteltävissä että tämän kaltaiselle yhteisölliselle työpaja 

toiminnalle olisi sijaa koko yhteisössä.  

 

Kaavio 13: Tulevaisuuden näkymät 

Neljäs kysymys kosketti unelmien paikka -teoksen tekemisen kokemista. Kysymys 

kartoitti työpajan osallistujan tunnetta työpajan jälkeen.  Tässä kysymyksessä oli 

havaittavissa jo pientä poikkeavuutta. Arvosanan 5-4 antoi yhtä monta vastaajaa, 

joiden kokonaisosuus oli 94 % kaikista vastaajista. Kaksi kyselyyn vastanneista oli 

kirjoittanut vielä asteikon viereen ”KIVAA” ja ”MUKAVAA!”. Ainoastaan 1 vastaajista, 

joka edusti 6 %:a, ei osannut sanoa kokemustaan unelmien paikan tekoon. Yllättävänä 

piirteenä vastauksista ja kommenteista nousi henkilökunnan positiivinen suhtautumisen 

työpajaan. Koska työpajan alussa monella osallistujalla oli ennakkokäsitys omista 

kyvyistään maalaamisen suhteen, toi se paineita ja jännitystä  oman unelmien paikan 

tekoon. 

Kysyimme viidentenä kysymyksenä, oliko unelmien paikan tekeminen työyhteisöä 

yhdistävä kokemus? Vastaajista 11,8 % ei osannut sanoa, oliko teos työyhteisöä sitova 

kokemus. Kysymykseen vastaajista 52,9 % arvioi asteikolle 5 ja vastaavasti 35,3 % 

arvioi asteikolle 4.  Unelmien paikka–työpajan teko koettiin pääsääntöisesti 
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positiivisena työyhteisön kokemuksena. Se osuus, joka ei osannut määritellä työpajaa 

yhdistäväksi, saattoi olla työyhteisössä olevia keikkalaisia, jotka eivät ole töissä 

vakinaisessa työsuhteessa. Välttämättä kaikki eivät kokeneet työpaja työskentelyä 

työyhteisöä yhdistävänä kokemuksena. Tähän voi olla vaikuttamassa eri tekijöitä. 

Työntekijät istuivat kahdessa pöydässä, jolloin kommunikaatio pöytien kesken saattoi 

olla hankalaa. Ilmaisutapana oli maalaus, joka saattoi tuntua vieraalta, mikä saattoi 

myös vieraannuttaa keskusteluista joita käytiin työpajan kuluessa. Osallistujat kuitenkin 

keskustelivat hyvin avoimesti kyvyistään ja ennakkoluuloistaan työpajan kuluessa. Ja 

moni koki positiivisia tuntemuksia työpajan jälkeen tästä tekemisestä. Pyrimme 

työpajan avulla pysäyttämään hektisen työpäivän kulun, vaikkakin hyvin rauhattomassa 

tilassa. Tarkoituksenamme oli antaa aamutyöntekijöiden koota itseään sekä 

iltavuorolaisten aloittaa työskentely yhteisellä toiminnalla. Jotta yhteisöllisyyden 

tunnetta voitaisiin vahvistaa ja lisätä, olisi toiminnan oltava pidemmällä aikavälillä. On 

kuitenkin huomioitava resurssit: työajasta ei voida joka viikko tai kuukausi irrottaa aikaa 

työyhteisön yhteiselle taidetoiminnalle. Kuitenkin, se voisi luoda opetuspohjan, jossa 

kuvataidekasvattaja antaisi ajoittain virikkeitä toimia asiakkaiden ja vanhusten kanssa. 

Opetus voisi tällöin tapahtua työyhteisöä yhdistävänä kooten esimerkiksi eri tiimien 

jäseniä yhteen. 

 

 

Kaavio 14: Työyhteisön jäsenet kokivat työpajat yhdistävinä kokemuksina. 
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Kysyimme Unelmien paikka – työpajan yhteydessä olleessa kyselyssä viimeisenä ja 

ehkä tärkeimpänä kysymyksenä ”Millainen taidelähtöinen toiminta sopisi yhdistämään 

talon henkilökuntaa ja sen asukkaita/asiakkaita?” Vastaukset annettiin vapaa sana 

kentässä, jolloin kaikilla oli mahdollisuus antaa työskentely ideoita. Vastaajista 35,3 % 

ei ollut vastannut tähän kysymykseen lainkaan. Vastaajista 11,8 % prosenttia oli 

laittanut kysymysmerkin tai 3:sen, jolloin he eivät olleet osanneet sanoa sopivaa tapaa 

tai he eivät välttämättä olleet ymmärtäneet kysymystä.  Loput vastanneista (52,9 %) 

antoi näkemyksensä mahdollisesta toiminnasta henkilökunnan ja 

asukkaiden/asiakkaiden välillä. Kahdessa vastauksessa oli ”Kaikenlainen käsillä 

tekeminen!” ja yhdessä ”Kaikenlainen”. Kaikennäköinen yhteinen toiminta talon 

henkilökunnan ja asukkaiden sekä potilaiden välillä yhdistää erilaisten päivittäisten 

toimintojen välistä vuorovaikutuskuilua. Syntyy luottamusta ja vuorovaikutusta puolin ja 

toisin.  

”Juuri tällainen, mitä teimme äsken”, ”Tämä maalaus oli mukavaa!”,  ”Maalausta”, 

”Taide/ Piirustuspiiri”,  ”Maalausta, koska se on helppoa ja hauskaa”,  ”Hoitajat 

voisivat ohjata asukkaille pieniä työpajoja jotka voisivat olla Unelmien paikan 

kaltaisia työpajoja, nämä yhdistäisivät henkilökuntaa sekä asukkaita/asiakkaita”, 

”Maalaus, piirustuspiiri jota voi myös tehdä sänky potilaiden kanssa, jos olisi 

enemmän aikaa.” 

Vastausten perusteella onkin nähtävissä, että henkilökunta haluaisi tuottaa toimintaa, 

joka yhdistäisi talon eri toimijoita. Tämä vaatii toki henkilökuntaa, mutta myös 

viitsimistä. Onkin selvää, että ympäristön viihtyvyyden kannalta olisi hyvä harkita 

henkilökunnan ja asukkaiden/potilaiden yhteisiä ja erillisiä työpajoja joiden tuotokset 

voitaisiin laittaa kaikkien ihasteltaviksi. Kun ihmisellä on tunne, että hän voi vaikuttaa 

ympäristöönsä, syntyy hänelle suhde ympäristöön joka on hänelle merkityksellinen ja 

arvostetumpi. 

 

 

 

 

 

 

 



 

100 
 

5. Millainen unelma rakentui?  

 

Hedelmistään puu tunnetaan. Suomalainen sanalasku 

Tässä luvussa käsittelemme aineistosta nousseita teemoja; asenteet, vuorovaikutus, 

ilmapiiri, ympäristö, taide muutosvoimana ja kuvataidekasvatuksen merkitys. 

Aineistosta nousi vahvasti esiin myös ajan ja resurssien puute.  

 

5.1. Vaikutus yhteisössä 

Prosessin kuluessa huomasimme yhteisössä asenteiden muutoksen suhteessa 

taidelähtöisien menetelmien käytössä. Positiivinen ilmapiiri työpajoissa voidaan nähdä 

koko yhteisön voimavarana. Vuorovaikutus näkyi kokonaisvaltaisesti yhteisössä 

erilaisten keskustelutilanteiden lisääntymisenä niin työpajoissa kuin arjessa.  Wallenius-

Korkalon artikkelissa (2011) taide voi auttaa arkisen tilan tiedostamiseen eri tavalla. 

Tämä edesauttaa sen arvostamista ja voi rohkaista osallistumaan tapahtumiin ja 

yhteisön toimintaan. Kyseessä voi olla parhaimmillaan yhteisön ja yksilöiden arjessa 

vaikuttavasta eletyn tilan kokemusta muuttavasta toiminnasta. (Wallenius-Korkalo 

2011, 52.) Virikeohjaajan haastattelussa (ks.60) toteama hoitohenkilökunnan 

osallistumattomuus vanhusten tanssittamiseen, voi olla oman kokemuksen puutetta. 

Unelmien paikka-työpajassa hoitajien kokemus toiminnasta nosti esille halun välittää 

toiminta myös vanhuksille. Omien kykyjen aliarvioiminen estää toiminnan 

käyttöönottoa, siksi on tärkeää oman kokemuksen kautta oppiminen. Hoitajan tulisi 

mennä vanhuksen asemaan ja tarkastella toimintaa hänen näkökulmasta.  

Työyhteisön voimavara on monipuolisuus eri työntekijöiden välillä. Anu Raijaksen 

(2011) mukaan arjen hyvinvointi koostuu elinolojen, toimintamahdollisuuksien ja 

voimavarojen sovittamisesta yksilön tarpeiden mukaiseksi. Yhteiskunnalliset arvot 

korostuvat hoitolaitoksessa, koska kaikille on taattava samanlainen ympäristö toimia. 

Asenteet määräytyvät hyvin pitkälti yhteiskunnan määrittämien arvojen perusteella. 

Asenteisiin vaikuttavat niin kulttuuriset, yhteiskunnalliset, yhteisön kuin yksilöiden 

käsitykset. (Raijas 2011,262.) Projektin aikana yhteisö on otettu huomioon tasa-

arvoisina jäseninä työpajoissa. Jokaiselle mahdollistettiin omaehtoinen osallistuminen 

työskentelyyn (ks. Koivumetsä- ja Unelmien paikka-työpajat luvusta 4). 

Taidemenetelmien avulla saatiin esille toimintamahdollisuuksia ja yhteisön jäsenten 

voimavaroja.  
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Wallenius-Korkalo (2011) tuo esiin ettei vaikutusten ongelmat ole yksiselitteisiä, kuten 

vireys, elinvoima tai yksilön oman arvon tunnon lisääntyminen, ovat hyvinkin 

subjektiivisia kokemuksia. Kulttuurin ja taiteen vaikutukset voivat olla erilaisia, jopa 

ristiriitaisia eri ihmisille. (Wallenius-Korkalo 2011, 51.) Tekemämme tutkielman 

perusteella Wallenius-Korkalon tuomat ongelmat nousevat esille myös omassa 

tutkimusyhteisössä. Kaikille yhteisön jäsenille taidelähtöisen toiminnan tuominen 

laitoksen arkeen ei ole yhtä tärkeää. Jokaiselle on suotava oikeus omiin intresseihin. 

Kaikkien ei tarvitse ottaa taidelähtöisiä menetelmiä osaksi omaa työpalettia, mutta tulisi 

hyväksyä ne osana toisten käyttämää työpalettia.  

Työpajojen tunnelmasta välittyi tekemisen aikana elinvoima. Esimerkiksi Unelmien 

paikan-työpajan alussa, osallistujat olivat hyvin epävarmoja taidoistaan, joka muuttui 

tekemisen aikana onnistumiseksi. Kaikki osallistujat olivat ylpeitä tekemistään 

teoksista. Sama välittyi kevään alussa tehdystä Koivumetsä-installaatiosta. Miehet 

olivat ylpeitä saadessaan vaikuttaa teoksen syntyyn ikkunana luontoon. Työpajojen 

vaikutuksesta oli nähtävillä paikan kiinnittymistä osaksi omaa ympäristöä jolla on 

merkitys yksilölle. Hoitolaitos muuttuu omaksi kodiksi ja yhteisölliseksi työpaikaksi, 

jossa kaikilla on parempi olla. Tämä on nähtävillä TaikaLappi-hankkeessa (ks. Rantala 

ym. 2010) ja Liikasen (2010) taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -ehdotus 

toimintaohjelmaksi opetusministeriölle. Aineistoissa kulttuuri- ja taidetoiminnalla 

nähdään olevan yhteys ihmisten vireyteen, elinvoiman ja toimintakyvyn lisääntymiseen, 

omaehtoisuuden ja toimijuuden kokemuksen vahvistumiseen, samalla yhteisöllisyyden 

rakentumiseen ja myös elämän laadun paranemiseen, sekä sosiaalisten verkostojen 

kasvamiseen. (Liikanen 2010, 65–66.)  

 

Asenteet ja ilmapiiri 

Rantala (2012, 14) herättää pohdintaan, miten käytännön tason lisäksi taidelähtöisiin 

menetelmiin ja niiden käyttöön työelämässä kohdistuu monenlaisia asenteita. Oman 

arvomaailman järjestys määrittelee sen, mitkä koetaan työelämässä tärkeänä.  Tämä 

on osana määrittämässä halukkuutta työn kehitykselle ja sille, mitkä keinot nähdään 

toimiviksi ja sille, tarvitseeko mitään ylipäänsä tehdä työelämän tehostamiseksi tai 

työhyvinvoinnin kehittämiseksi. Myös yksilön oma kokemus vaikuttaa asenteisiin: 

Uskoa toimivuuteen tuskin löytyy, jos taidelähtöisten menetelmien käytön kokemuksia 

ei ole tai ne ovat jostakin syystä negatiivisia.  Kuten Rantala toteaa taidelähtöiset 

menetelmät voiva olla yksi mahdollinen metodi monien joukossa. Taidelähtöistä 

toimintaa voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta.  (Rantala 2012, 14.)  
 



 

102 
 

Tutkielman kannalta onkin syytä nähdä myös se, ettemme ole antamassa yhtä oikeaa 

vastausta toimia kokonaisvaltaisesti, vaan tarjoamme yhden vaihtoehdon 

moniammatillisen yhteistyön käyttöön. Tämä nousi esille jo tutkielman teoria vaiheessa 

Pusan (2012) ja Hohenthal-Antinin (2006 ja 2009) tutkimuksista henkisen 

esteettömyyden periaatteesta hyvinvoinnin punaisena lankana. Lomakehaastattelu 

paljasti, että kokemus kevään ja kesän ajan esillä olleesta Koivumetsä-installaatiosta 

oli ollut positiivinen ja teos oli virittänyt keskustelua yhteisössä. Myönteisenä 

kokemuksena koettiin myös Unelmien paikka -työpaja, joka suuntautui henkilökunnalle. 

Tutkimuksen kannalta työpajoista nousi esiin positiivisia vaikutuksia taidelähtöisten 

menetelmien käyttöön ottoon yhteisössä. Moni työntekijä koki ylittäneensä itsensä 

maalaamalla työpajassa teoksen, vaikka ennakkoluulot omia taitoja kohtaan olivat 

vähätteleviä. Hoitajista viisi innostui työpajasta ja he itse nostivat keskusteluun 

työskentelyn jatkamisen tulevaisuudessa yhdessä vanhusten kanssa. Työpaja koettiin 

pääasiassa työyhteisöä yhdistävänä kokemuksena. Osallistuneista 11,8 % (ks.97) ei 

osannut vastata työpajan yhteisöllistävään vaikutukseen. Kuitenkin 52,9 % ilmaisi 

mielenkiinnon toteuttaa työpajan kaltaista toimintaa työpaikalla henkilökunnan ja 

vanhusten kesken. 
”Maalaus, piirustuspiiri jota voi myös tehdä sänkypotilaiden kanssa, jos olisi 

enemmän aikaa.” (Haastattelulomakkeen vastaus) 

Tunteet ja tunneilmaisu liittyvät vahvasti taiteen ja taideteosten tulkintaan ja niistä 

saataviin elämyksiin. (Haapala & Pulliainen 1998, 54). Esteettisyyden teemat on 

ulotettava koskemaan luontevasti ja kokonaisvaltaisesti niin ihmisyyttä (eettisyyttä) 

arvostaviin sisältöihin kuin osaksi eri ympäristöjen, sisustuksen ja arkielämään liittyviä 

tavoitteita (Pusa 2012, 80). Kulttuuri- ja taide elämykset synnyttävät emootioita, jotka 

vaikuttavat aivoissa psykofysiologiseen säätelyjärjestelmään ja tasapainottavat sen 

toimintaa. Ihmismielen, aivotoiminnan ja elimistön toimintaa säätelevän järjestelmän 

pysyvä tasapaino sosiaalisen ympäristön kanssa on hyvinvointia ja terveyttä (Hyyppä & 

Liikanen 2005, 50). Hoitajan kommentista on nähtävillä oma innostus teoksen 

tekemisessä ja arvostus kokemusten rikastuttajana myös sänkypotilaiden kanssa. Oli 

ilo huomata, että hoitohenkilökunnalta löytyi kiinnostusta toiminnan viemiseen 

vanhuksille, ilman sen suoranaista ohjeistusta.  

Hyyppä ja Liikanen (2005) kokevat, että kulttuurin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon 

ammattikuntien asenteiden on muututtava toisiaan kohtaan tasa-arvoisemmiksi. 

Molempien ammattitaidon kunnioittaminen on peruslähtökohta ja monipuolinen 

koulutus helpottavat toisen ammattiin tutustumista ja sen sisäistämistä. (Hyyppä & 

Liikanen 2005, 178–179.) Saimme huomata kesän aikana, etteivät kaikki kokeneet 

projektia yhtä tärkeänä. On huomioitava myös jatkoa ajatellen, etteivät kaikki 
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välttämättä halua olla osallisena tuomassa projektin kaltaista toimintaa yhteisöön. Yksi 

työntekijöistä koki tekemämme teoksen leikkimisenä (ks.79–80).  

Kuvataidekasvattajina me tulkitsimme kommentin koko toimintamme kyseenalaistaen. 

On kuitenkin kiinnitettävä huomiota tutkielman kannalta, ettemme katso tapausta 

pelkästään kuvataidekasvattajan silmin, vaan pyrimme objektiiviseen tulkintaan. 

Vuorovaikutustilanteissa on mahdollista rakentavan keskusteluyhteyden luominen 

riippumatta siitä, että asioista on eriäviä näkemyksiä.  Tällainen hetki mahdollistaa 

uuden luomisen rakentavalla vuorovaikutuksella.  Asiat riitelevät, eivät ihmiset. 

Tutkijana on helppo provosoitua itselle tärkeän aiheen äärellä, mutta siitä huolimatta 

erilaisuus on rikkaus ja voimavara toiminnan kehittämisessä. Se voi osaltaan antaa 

sysäyksen toiminnan kehittämiselle. Tämä herätti meidät ajattelemaan asemaa 

tutkijoina ja pohtimaan omia asenteita. Huomioimmeko riittävästi yhteisön jäsenet 

tasapuolisina toimijoina vai jyräsimmekö omat intressit ja visiot kaiken yläpuolelle? 

Tutkimusaineistossa emme ole kyseenalaistaneet valittuja työpajamenetelmiä tai tapaa 

olla ohjaajana. Tähän olisimme voineet viimeisessä haastattelulomakkeessa kiinnittää 

huomiota. Emme pysty vastaamaan tutkimuksen avulla tähän kysymykseen 

objektiivisesti. Pystymme kuitenkin vaikuttamaan omiin asenteisiimme, tuoden 

tapahtuneen avoimesti julki. Kuten Hyyppä & Liikanen toteavat, nykyisellään yhteistyö 

on vaikea toteuttaa vain asiaan henkilökohtaisesti vihkiytyneiden toimin. (Hyyppä & 

Liikanen 2005, 178–179.) On panostettava ihmisten tietoisuuteen hyvinvoinnin 

tekijöistä ja painotettava moniammatillista yhteistyötä. 

 

Vuorovaikutus  

Kun kiire ja työntäyteisyys ovat usein läsnä laitoksen arjessa ja rutiinit seuraavat 

toisiaan, voi yhteisen tekemisen avulla katkaista totuttu. Rantalan (2012) mukaan, se 

millainen työyhteisön ilmapiiri, keskustelukulttuuri, henkilöiden väliset suhteet, 

kahvitauot, yhteinen tekeminen ja muut hyvinvointiin liittyvät teemat vaikuttavat 

kokonaisuuteen (Rantala 2012, 14). Se voidaan nähdä koko yhteisöä rikastuttavana 

tekijänä eikä asiana, joka on jostakin pois. Kaikenlainen vuorovaikutus lähentää 

asukkaita ja hoitohenkilökuntaa toisiinsa ja taidetoiminnan avulla se tapahtuu 

luontevasti.  Samalla suhde ympäristöön rakentuu ja vahvistuu. Yhdessä tehtyjä 

tuotoksia voi laittaa esille, ja niiden maailmaan voi palata yhä uudestaan. 

Ympäristöviihtyvyyttä voi rakentaa haluttuun suuntaan yhdessä koko työyhteisö 

huomioiden ja jatkuvan prosessin myötä. Ylä-Soininmäen mukaan roolien joustava 

vaihtelu lisää jokaisen mahdollisuutta osallistua ja kantaa vastuuta ryhmässä. Oppiva 
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asenne lisää ryhmän luovuutta, ja energiaa vapautuu luovaan ajatteluun ja uusien 

taitojen oppimiseen (Ylä-Soininmäki 2011,144.) 

Gustavsen (1992) käyttää ympäristöön mukautuvana lähtökohtana demokraattisen 

dialogin periaatteita, joissa tiivis dialogi ja kohderyhmän keskinäinen vuorovaikutus 

ovat keskeisessä roolissa. On tärkeää, että kaikilla olisi mahdollisuus osallistua 

keskusteluun, ja sen toteutumiseksi osallistujat tulisi aktivoida vuorovaikutukseen 

toistensa kanssa.  Jokaisen osallistujan velvollisuutena on oman näkökulman 

esittämisen kautta rohkaista myös toisia esittämään oma mielipiteensä. Prosessissa 

kaikkien osallistujien tulee olla tasavertaisia. Esimerkiksi hoitohenkilökunnan rooli ja 

työkokemus antaa käytännössä perinteisesti suuremman oikeutuksen esittää 

mielipiteitä, mutta myös laitoksessa asuvien mielipiteet tulee ottaa huomioon 

tasavertaisina. Dialogin tulee tuottaa sopimuksia ja malleja, jotka voidaan johtaa 

käytännön toimenpiteisiin yhteisössä.(Gustavsen 1992,3-4.) Tutkielma on jaettavissa 

neljään elementtiin: kahteen kyselyyn ja kahteen työpajaan, joista yksi suunnattiin 

vanhuksille. Tutkimuksen pääpaino oli henkilökunnan äänellä. Keskeisessä roolissa 

kuvataidelähtöisten menetelmien käyttöönotossa on henkilökunta, jolloin heidät pitää 

saada ymmärtämään menetelmän mahdollisuudet. Jatkoa ajatellen on kuitenkin 

tärkeää että työntekijät kuuntelevat ja huomioivat vanhukset tasavertaisina yhteisössä. 

 

Resurssit ja aika 

Hyyppä & Liikanen nostavat pohdittavaksi hoitolaitosten päiväjärjestyksen 

joustamattomuuden, joka tällaisenaan ei suo tilaa luovuudelle ja kokeiluille. 

Hoitolaitoksiin tarvitaan kiireettömyyttä ja vapautta, tilaa mielikuville ja elämyksille. 

Heidän mukaansa hoitolaitokset pitävät kiinni nykyisellään toistuvista päivärutiineista, 

jotka laitostavat sekä asiakkaat että henkilökunnan. Tällöin taiteen tuominen osaksi 

arkea koetaan uhkana sen sujuvuudelle. (Hyyppä & Liikanen 2005, 179.) Tämä 

samainen hoitolaitoksen rutiinikeskeisyys, on nähtävillä myös tutkimuskohteen 

hoitolaitoksen päivän kulussa (ks. 41.) Päivän rytmitys ei kuitenkaan noussut esille 

tutkimuskohteemme työntekijöiltä saamistamme vastauksista. On huomioitava, että 

vapaampi päivärytmitys voisi olla osana helpottamassa toiminnan järjestämistä. Tämä 

olisi samalla haasteellista toteuttaa käytännössä.  Vastauksissa oli kuitenkin selkeästi 

nähtävillä hoitohenkilökunnan realistinen näkemys käytettäviin resursseihin, jotka eivät 

nykyisellään mahdollista säännöllistä taidetoiminnan tukemista tai sen toteuttamista 

hoitavan henkilöstön toimesta. Ensimmäinen lomakehaastattelu nosti kysymyksessä 3. 

(ks. liite 3.) esiin valtakunnallisesti merkittävän keskustelun henkilöstöresurssien 

määrästä. 
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”Enempi yksilöllisyyttä asiakkaille… aikaa tehdä työtään paremmin.” (T6) 

Sosiaali- ja terveysalan henkilöstömitoitus on puhuttanut julkisuudessa, hyvän hoidon 

takaamiseksi (ks. 65–66.) hoitolaitoksissa. Ymmärrämme edellisen tiedon perusteella 

henkilöresurssien merkityksen taidetoiminnan toteuttamiselle hoitolaitoksissa. 

Tilapäinen ja jatkuva hoitohenkilöstöpula aiheuttaa paineita hyvän hoitoarjen 

toteutumiselle ja voi näin ollen rajoittaa taidelähtöistä toimintaa hoitohenkilökunnan 

toimesta. Tutkimuskohteessa toimii kuitenkin kaksi virikeohjaajaa, jotka mahdollistavat 

yksilöiden luovan toiminnan. Tässä yhteydessä onkin syytä korostaa tutkimuksen 

moniammatillista asennetta hyvinvoinnin parantamisessa. Emme ole viemässä virike- 

tai taidetoimintaa pois virikeohjaajilta, vaan tuomassa hoitohenkilökunnan tueksi 

monipuolisemmalle toiminnalle. 

Lisäksi syksyllä toteutetussa, toisessa palautekyselyssä (ks. liite 6. ja sivu 98.) oli 

kysymyksen 6. yhteydessä, kysyessämme millainen taidelähtöinen toiminta sopisi 

yhdistämään talon henkilökuntaa ja sen asukkaita/ asiakkaita nähtävissä työntekijöiden 

halukkuutta olla toteuttamassa taidelähtöistä toimintaa yhdessä asukkaiden kanssa. 

”Hoitajat voisivat ohjata asukkaille pieniä työpajoja, jotka voisivat olla Unelmien 

paikan kaltaisia työpajoja, tämä yhdistäisivät henkilökuntaa sekä asukkaita/ 

asiakkaita” (Ote palautekyselystä) 

”Maalaus, piirustuspiiri jota voi myös tehdä sänky potilaiden kanssa, jos olisi 

enemmän aikaa” (Ote palautekyselystä) 

Näkemyksemme mukaan olisi hedelmällistä jatkoa ajatellen, tiivistää yhteistyötä 

hoitolaitoksen virikeohjaajien ja hoitavan henkilökunnan välillä. Tämä voisi tapahtua 

moniammatillisessa yhteistyössä ja toiminta voitaisiin virittää yhteistyössä 

kuvataidekasvattajan kanssa, kuten luvun neljä aineiston alustavassa analyysissa 

nousi esille. Edelleen työympäristön vaikutuksia hyvinvointiin pohtiessa (kysymys 3.) 

nousi esille myös tilojen puute, pienuus ja niiden epäkäytännöllisyys, jotka saattavat 

vaikuttaa tiedostamattomasti taustalla myös monipuolisen (taide)toiminnan 

suunnittelemiseen ja sen toteuttamiseen. 

”Lisää tilaa joka puolelle” (T3), ”Tilanahtaus!!! Potilashuoneet, wc:t, suihkut, 

yhteiset tilat! EI VOI MITÄÄN!” (T7), ”Lisää tilaa työskennellä” (T11). 

Sama tiloihin liittyvä pohdinta välittyi myös virikeohjaajan haastattelussa syksyllä 2012, 

miten toimintaan varattu tila on nykyisellään ahdas ja epäkäytännöllinen. Esimerkiksi 

pyörätuolilla liikkuville tilaan kulkeminen tuottaa haastetta, sijaitessaan 

kellarikerroksessa. Tilaan ei mahdu samaan aikaan montaa ihmistä kerralla ja 

toimintaa täytyy suunnitella rajallisesti täysin tilan ehdoilla. Tilan tuottamat haasteet 
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tiedostetaan koko yhteisössä, kuitenkaan vanhat seinät eivät siirry ajatusten voimalla. 

Jotta talon tilat vastaisivat kaikkia niitä tarpeita, jokaisen toiveiden mukaan, olisi 

investointi kustannukset tähtitieteelliset nykyisen kiinteistön muutostöinä ja 

käytännössä tarkoittaisi uuden talon rakentamista.  Kuvataidekasvattajina visioimme 

tästä lähtökohdasta käsin tulevaisuuden laitosta, missä tulisi olla työpajatila 

(monitoimitila), jossa asukkaat ja työntekijät voisivat yhdessä harrastaa monipuolisesti 

itseään kiinnostavia asioita, eri taidemuotoja, käden taitoja sekä esimerkiksi 

nikkarointia. Käsillä tekemisen mielekkyys välittyi muun muassa Koivumetsä- 

työpajassa silloin, kun yksi asukkaista sahasi puuta ja koki työvaiheen mielekkäänä. 

Toiminta herätti hänessä ja muissa osallistujissa paljon metsätöihin liittyviä muistoja. 

Samoin työntekijöiden palautteista ilmeni, miten rikastuttavana kokemuksena Unelmien 

työpaja oli koettu. Tilan järjestäminen loisi puitteet monipuoliselle tekemiselle, ja 

palvelisi koko työyhteisön hyvinvointia.  

 

5.2. Kuvataidekasvatus ympäristöviihtyvyyden puolesta 

Toiminnasta saatu palaute tukee käsitystä viihtyisän ja kodinomaisen ympäristön 

vahvistajana yksilön ympäristösuhteelle, sekä kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille, joka 

näkyy koko yhteisössä. Koivumetsä installaatio lisäsi osaltaan ihmisten viihtyvyyttä ja 

oleskelua aulan ja ruokalan alueella. 

”Kesän aikana on ollut ilo huomata, että ihmiset pysähtyvät auringon laskun 

aikaan muistelemaan nuoruus muistoja yhdessä nuorempien sukupolvien 

kanssa.” (Outin tutkimuspäiväkirja kesältä 2013) 

 Kuvataidelähtöisten menetelmien avulla voidaan lisätä kodinomaisuutta, turvallisuutta 

ja rauhallisuutta, jotka edesauttavat positiivisen ilmapiirin luomista koko yhteisölle. 

Aitous ja itseilmaisu vahvistavat merkityksellisten asioiden tuntemista ja kokemista. 

Kuvataidekasvatuksen keinoin voi opettaa, kasvattaa ja synnyttää elämyksiä ja 

kokemuksia, joissa kaikessa voi hyödyntää elettyä elämää ja muistoja. Käytimme 

metodina kokemuksellisuutta molempia työpajoja suunnitellessa sekä niiden 

toteutuksessa pyrkiessämme hyvinvoinnin lisäämiseen. 

Paalasmaa (2014) toteaa taidekasvatuksen roolista, miten se on osa toiminnallisuutta 

ja tekemällä oppimista. Ilmaisemisen taidon merkitystä ei voi koskaan yliarvioida, ja 

sen läsnäolon tärkeys ja hyvinvointivaikutusten lisääntyminen voidaan nähdä 

esimerkiksi hoitolaitosympäristöissä. Oli kyseessä sitten lapset tai vanhukset, taiteella 

on aina merkitystä ihmisen tunne-elämälle, henkiselle tasapainolle, itseluottamukselle 

ja luovuudelle. Kun rakennamme humaania ihmisyyttä ja kokonaista ihmistä, 
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taidekasvatus (taide ja kulttuuri) antavat siihen vahvan perustan. Taidekasvatus pitää 

sisällään lukuisan määrän käsitteitä; se on ilmapiiriä, tilanneherkkyyttä, luovaa ja 

ainutkertaista. Taiteen tuominen eri tilanteisiin lisää osallisuutta, hyvinvointia ja yleensä 

myös intoa ja motivaatioita. (Paalasmaa 2014, 101–104.) Taidekasvatus lisää omalta 

osaltaan asukkaiden ja työntekijöiden vapautta, sekä vaikutusvaltaa yhteisössään. 

Yksilöiden oma ääni voidaan näin saada paremmin kuuluville ja samalla pystytään 

vaikuttamaan myönteisesti koko yhteisön ilmapiiriin ja ympäristön ilmeeseen. 

Yhteisöllinen taidekasvatus voi toimia sekä yksilön että yhteisön voimavarana.  Teimme 

kaksi työpajaa, joista molemmista syntyi omat teokset. Vaikka ohjasimme asukkaille 

työpajan, aktivoi se kesän aikana myös hoitajia ideoimaan koivumetsä-installaatiota. 

Ennen kaikkea teos herätti useita keskusteluita teoksen äärellä työntekijöiden, 

kävijöiden, kuntoutujien ja asukkaiden kesken. Saman olemme saaneet kokea 

työntekijöiden tekemästä unelmien paikasta. Teos on herättänyt keskusteluja ja 

ajatuksia ohikulkijoissa.  

 

Hoitajan uusi paletti 

Kuva laitosyhteisön arkitodellisuudesta on karu ja asukas nähdään päivän kulun 

jatkumossa helposti enemmän objektina, tekemisen ja toimimisen kohteena. 

Hoitorutiinit seuraavat toinen toistaan ja yksilöllisyyden ja itsemääräämisoikeuden 

mahdollisuudet ovat varsin pienet. Kiire ja työntäyteisyys ovat jatkuvasti läsnä, silloin 

päällimmäisenä mielessä ei ole työyhteisön hyvinvointi tai uudenlaisen tekemisen 

tavat. Yhteisöllinen taidekasvatus voisi toimia sekä yksilön että yhteisön voimavarana.   

Kuvataidekasvatus ja ympäristöviihtyvyyden lisääminen mahdollistaisi vuorovaikutusta 

ja lähentäisi asukkaita ja hoitohenkilökuntaa toisiinsa.  

Tutkimuksemme edetessä vakuutuimme henkilökunnalle tarjottavan kuvataidelähtöisen 

koulutuksen merkityksen tärkeydestä tulevaisuutta ajatellen. Se olisi yksi konkreettinen 

pyrkimys toiminnan juurruttamiseen, jonka avulla voitaisiin tehdä pysyvä elementti 

yhteisöön yksittäisen projektin sijaan. Moniammatillisuus ja sen hyödyntäminen 

taidetoimintaa suunniteltaessa ja toteuttaessa tulee ottaa huomioon.  

Yhdistyksen toiminta-ajatus on hyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen elämän eri 

ikävaiheissa. Menestyksellinen toiminta on alueen ihmisten etu. (Rentolan tiimi 

2013,1.)  Kuvataidekasvatuksen näkyvämpi rooli yhteisössä tukee ja rikastuttaa 

osaltaan näitä pyrkimyksiä. Samoin hoitotyön päämäärät, joiden tarkoituksena on 

asukkaan omatoimisuuden, yksityisyyden, turvallisuuden ja itsemääräämisoikeuden 

huomioiminen, voidaan taidetoiminnan avulla saada konkreettisimmiksi ja ne tuovat 
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lisäarvoa yhteisöön. Yksilö kokee voivansa vaikuttaa ja tulla kuulluksi omassa 

yhteisössään. 

Mikäli työyhteisöön halutaan ottaa käyttöön uusia käytäntöjä, edellyttää se 

pääsääntöisesti johtoportaan myönteistä suhtautumista toiminnan kehittämiseen.  

Tärkeätä on, miten työntekijät ja asukkaat huomioidaan ja otetaan mukaan toiminnan 

suunnittelemisessa ja toteuttamisessa. Prosessi tarvitsee kaikkien osapuolten 

näkemyksiä, innostuneisuutta ja aktiivisuutta. On tärkeätä pohtia taidetoiminnasta 

saatavat myönteiset vaikutukset yhteisön hyvinvoinnille lyhyellä ja pidemmällä 

aikavälillä.  

Rantala (2012, 82) kuvaa TAIKA-hankkeiden vaikutuksia kokoavassa osuudessaan, 

että taidetyöskentely yhteisössä voi tehdä jotakin näkyväksi sekä paljastaa 

arkitodellisuuden ja kuvata jotakin myös yhteisön luonteesta. Työyhteisöissä on 

tyypillisesti useita toimintatapoja ja jokaisella on omat intressinsä, lähtökohtansa, 

näkökulmansa ja vakiintuneet tapansa toimia. Taidetyöskentely on intensiivistä 

toimintaa ja tuo esiin myös sen, miten kukin työyhteisössä sitoutuu yhteiseen 

tekemiseen, toisiin, ja miten paljon haluaa antaa itsestään muille. 

Taidelähtöisten menetelmien toteuttamisesta työyhteisöissä Rantala (2012) toteaa 

niiden olevan haasteellinen, monisyinen, kompleksinen, mutta myös hedelmällinen 

paketti. Kokonaisuuteen vaikuttavat jokaisen arki ja työn tekemisen tavat ja se, miten 

työntekijät pystyvät sovittamaan yhteen perhe-elämänsä ja työnsä, työmotivaatio ja 

jokaisen oma elämäntilanne vaikuttavat. Nämä asiat heijastuvat työpaikan käytäntöihin, 

työn sisältöihin, johtamiseen, toimintakulttuuriin ja koko työn kuvaan. (Rantala 2012, 

14.) 

 

5.3. Taide muutosvoimana 

Ensimmäiseen kartoittavaan kyselyymme toukokuussa 2013 vastasi 33 % 

työntekijöistä. Sijoitimme vastauslaatikot taukohuoneisiin keskeisille paikoille, jossa ne 

olivat näkyvillä kuukauden ajan. Yllätyimme vastausten alhaisesta määrästä 

lomakkeen koontivaiheessa. Pohdimme aineiston purkuvaiheessa (ks. 62–69.) 

useampia eri syitä, jotka mahdollisesti olivat vaikuttamassa vastausprosenttiin. 

Projektin kuluessa huomasimme yhteisön kiinnostuvan työpajojen toiminnasta. 

Koivumetsä-installaatiota rakentaessa monet henkilökunnan jäsenet tulivat paikalle 

seuraamaan teoksen valmistusprosessia. Kesän aikana installaatio sai monia uusia 

ideoita sen muokkaamiseksi hieman erilaiseksi. Asiakkailta ja vanhuksilta tullut palaute 

innosti henkilökuntaa avoimelle lähestymiselle toiminnan lisäämiseksi yhteisössä.  
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Syksyllä 2013 unelmien paikka -teoksen tekemiseen osallistui 19 henkilökunnan 

jäsentä. Työntekijöille järjestetty työpaja nosti omalle tekemiselle kohdistuneita 

ennakkoluuloja esiin, mutta pääasiassa ne korjautuivat positiivisilla kokemuksilla. 

Työpaja työskentelyssä nousi selvästi esille halukkuus jatkaa toimintaa yhdessä 

vanhusten ja potilaiden kanssa.  Sama tunnelma oli luettavissa reflektoivassa 

lomakehaastattelussa työpajan lopussa. Tekemäämme haastattelulomakkeeseen 

vastasi tällöin 90 % osallistujista. Korkean vastausprosentin mahdollisti työpajassa sille 

varattu vastausaika. Toisen työpajan loppukoontia kokoontui kuuntelemaan talon muu 

yhteisö. Teosten äärellä syntyi kysymyksiä ja kiinnostusta aiheita kohtaan, joihin tekijät 

vastasivat innolla. Yhteisön suhde ympäristöön rakentuu yksilöiden asenteiden ja 

arvomaailman pohjalle. Kun tekijä on innostunut työn tuloksesta, innostus tarttuu myös 

muuhun yhteisöön. 

Työpajojen toiminnan seuraamisesta ja havainnoinnista sekä kerätyistä palautteista 

välittyi positiivinen yleisvaikutelma toimintaa kohtaan. Maalaaminen koettiin 

miellyttävänä ja työntekijöitä sekä työyhteisöä yhdistävänä toimintana. Se koettiin myös 

sellaisena, jolle haluttaisiin työyhteisössä jatkoa. Työpajaan osallistujat kokivat 

tekemisen mielekkäänä ja se toi positiivisen katkoksen heidän normaaliin työ- ja 

päivärutiinin. Taidetyöpaja mahdollisti myös tuntemaan työkavereista uusia puolia. 

Kommenteista ja reaktioista päätellen osallistujille syntyi oivalluksia ja maalaamisesta 

inspiroiduttiin.   

 

Työskentelyn kuluessa ilmaisu muuttui rohkeammaksi ja värejä sekoitettiin 

ennakkoluulottomasti. Alun pieni epävarmuus vaihtui sujuvasti kokeilemisen ja 

tekemisen iloon. Työskentely ja uuden oppiminen vei heidät täysin mukaansa. Iloinen 

puheensorina ja naurun pyrskähdykset viestivät paljon tilanteesta ja sen tunnelmasta. 

Osallistujat olivat aidon positiivisesti yllättyneitä valmiista teoksistaan, niiden aiheista ja 

tunnelmista. Vaikka suurimmalle osalle maalaaminen oli täysin uusi kokemus, sen 

pyörteisiin uskallettiin heittäytyä. Tilanteesta välittyi aito mukanaolo, osallistuminen, 

avoimuus ja elämyksellisyys. Saimme myös henkilökohtaista ja suoraa palautetta 

työpajojen jälkeen niissä koetuista positiivisista vaikutelmista. Kirjallisista palautteista 

välittyi yhteisöllisyyden lisääntymisen kokemus. 
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6. Suunta uusien unelmien rakentamiseen  

 

Taide on se kohta maailmaa, josta energia virtaa takaisin elämään. Joseph Beuys 

(Suvanto ym. 2004,9.) 

 

Olemme edellisessä luvussa keränneet tutkimuksesta nousseita teemoja ja verranneet 

niitä teorian valossa. Tässä pääluvussa katsomme tutkimusta hiukan taaksepäin 

suurena kokonaisuutena ja nostamme tutkimuksen kannalta tärkeiksi koetut 

laajempaan tarkasteluun? Samalla suuntaamme katseen kriittisesti tekemäämme 

tutkimukseen ja sen reliabilisyyteen.  

 

6.1. Katsaus kokonaisuuteen 
Sijoittamme tutkielman taiteesta ja hyvinvoinnista käytävään ajankohtaiseen ja 

tärkeään keskusteluun, johon se kiinnittyy osaksi isompaa kokonaisuutta. Sisällöllisesti 

tutkielma toi esiin taidelähtöisten menetelmien käyttöönottoon vaikuttavia teemoja ja 

painopistealueita, jotka ovat tulleet näkyviksi aikaisemmissa tutkimuksissa, ja näin 

tutkielman johtopäätökset ovat yleistettävissä. 

Tavoitteet, joihin taidelähtöisten menetelmien avulla tutkimuksessa pyritään, ovat 

monenlaisia ja eritasoisia. Tavoitteet suuntautuivat yhteisön vuorovaikutukseen, 

kommunikaation ja dialogin lisäämiseen työyhteisön ja asukkaiden kesken, johon 

vaikuttavat työpajoissa toteutetut ja ympäristöön sijoitetut teokset. Yksilön henkinen ja 

sosiaalinen hyvinvointi, kuten syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuuden lisääminen ovat 

taidetoiminnan lähtökohtainen tavoite on ollut tutkielmassa.  

Jotta kuvataidekasvattaja voi työskennellä moniammatillisessa yhteistyössä 

hoitolaitoksen kanssa, tulee yhteisön olla suvaitsevainen ja avoin uudelle toiminnalle. 

Toiminnan mahdollistamiseksi työyhteisössä nousivat tärkeiksi seuraavat tekijät; aika ja 

resurssit, yhteisön ilmapiiri ja asenteet, vuorovaikutus eri toimijoiden välillä sekä 

koulutuksen merkitys. Kun yhteisössä nämä osa-alueet toimivat, on mahdollista ryhtyä 

kehittämään yhteisöön pysyvää toimintamallia, joka samalla voisi olla aihe seuraavalle 

tutkimukselle hoitolaitoksessa. Tämänkaltainen tutkimus kartoittaisi pidemmän 

aikavälin jaksossa toimintaa yhteisön ja kuvataidekasvattajan kanssa. Miten 

hoitohenkilökunta aktivoituisi, kun heille tarjottaisiin lisäkoulutusta, jonka he 

soveltaisivat työympäristössään.  Toisena mahdollisena tutkimus aiheena näkisimme 

ammatillisen- ja ammattikorkeakoulutuksen kehittämisen, jossa huomioitaisiin taide- ja 
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kulttuuri opinnot osana hoitohenkilökunnan ammattitaitoa ja taidelähtöisten 

menetelmien käyttöönoton kokonaisvaltaisesti työssä. 

 

Kokonaisvaltaisen koulutuksen puolesta 
Vastauksista nousi sosiaali- ja terveysalan koulutuksen tärkeys, joka on osaltaan 

vaikuttamassa hoitohenkilökunnan asenteiden rakentumiseen taidelähtöisten 

menetelmien merkitykseen kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa. 1960-luvulta lähtien on 

keskusteltu taiteen ja hyvinvoinnin välisestä vuorovaikutuksesta (Pusa 2012, 80). 

Taiteen hyvinvointia tukevat ja lisäävät ulottuvuudet ovat nykytutkimuksen mukaan 

kiistattomia eikä niiden positiivista merkitystä ihmisille tarvitse erikseen hirveästi 

vakuutella. Enemmänkin ongelmat liittyvät rakenteisiin, taloudellisiin resursseihin sekä 

niiden puuttumiseen: toiminnalle ei ole järjestetty riittäviä toimintaedellytyksiä. Silti 

vieläkin on tehtävä paljon töitä myös asenneilmapiirin ja toiminnan sisältöjen suhteen 

niin poliittisella kuin konkreettisella tasolla. Valitettavan usein esimerkiksi laitoksissa 

taidetoiminta on vielä nykyäänkin ohjaajasta käsin määriteltyä ja johdettua 

'puuhastelua' sekä askartelua, joka jättää huomioimatta täysin ihmisten 

elämänkokemuksen, harrastukset ja yksilöllisyyden; eletyn elämän kirjon. 

Puhumattakaan siitä, että ihmiset (laitoksissa asuvat) voisivat itse vaikuttaa toiminnan 

sisältöihin ja suunnittelemiseen, siihen minkä kokisivat mielekkäänä ja itselleen 

tärkeänä. (Pusa, 2012, 12–13.)  Jotta muutos saadaan kokonaisvaltaiseksi, on 

lähdettävä liikkeelle uudelleen koulutuksesta ja uuden henkilökunnan kouluttamisesta. 

 

Mielestämme taidelähtöisten menetelmien käyttöä PITÄISI tarkastella muutosvoiman 

näkökulmasta. Niiden avulla on mahdollisuus muuttaa asioita inhimillisempään, 

kestävämpään suuntaan, joiden avulla voidaan tarjota vaihtoehto 

liukuhihnatyöskentelylle laitoksissa. TaikaLappi -hankkeen raportissa arvostettiin 

enemmän kehityksen keskittymistä alueen olemassa oleviin vahvuuksiin, paneutuen 

asukkaiden omiin lähtökohtiin ja toiminnan kehittämiseen heitä varten. (Rantala, ym. 

2010,55.) Tämä tarkoittaa myös sitä, että sosiaalisesti kestämätön talousajattelu tulisi 

muuttaa.  Laitosten tarkoituksena on mahdollistaa yksilölle mahdollisimman pitkä ja 

hyvä elämä tarjoten monipuolista hoitoa monesta lähtökohdasta käsin. Yksilön 

hyvinvoinnissa ei ole pelkästään kysymys ruokailujen ja eritystoiminnan välisestä 

seuraamisesta, mitä se valitettavan monissa hoitolaitoksissa on. Laitosten 

pienentämisellä ja hoidon yksilöllistämisellä on merkitys taiteen ja kulttuuriin 

panostamisella moniammatillisessa yhteistyössä tapahtuvaan kokonaisvaltaiseen 

hyvinvointiin. Myös hallinnon näkökulmasta, voisi pidemmällä aikavälillä tuottaa jotain 

sellaista, jota ei ehkä siellä ole vielä osattu ajatella. Myös Hiltunen ja Turulin (2013, 15) 
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painottavat IkäEhyt- hankkeen raportissa hoitotyössä työskentelevien jatkuvaa 

koulutuksen merkitystä ja sitä, että terveydenhuolto-oppilaitosten opetussuunnitelmiin 

tulisi lisätä taiteen opintoja nykyistä enemmän sekä painottavat taidekasvatuksen 

ammattilaisten suurempaa osallistuvuutta kulttuuri- ja taidetoimintaan hoitotyön piirissä. 

Tutkimuksemme valossa pidämme tärkeänä taidelähtöisen toiminnan ja koulutuksen 

lisäämistä työyhteisöissä, jonka avulla voidaan kasvattaa myönteistä asenneilmapiiriä 

ja juurruttaa paremmin taidetoimintaa työyhteisöön. Tulevaisuudessa kulttuurin 

kysynnän on ennustettu koko ajan kasvavan ja yhteisöjen tulisi havahtua 

taidetoiminnan merkitykseen niin, että siitä voi tulla erottamaton osa ihmisten arkea. 

Tämän suuntaista ajattelua tukee 18. marraskuuta 2009 Opetus- ja kulttuuriministeriön 

toimeksiannosta valmistunut ensimmäinen Visuaalisten alojen taidepoliittinen ohjelma: 

Päin näköä! (Opetusministeriö 2009). Siinä on luonnosteltuna monipuolisesti koko 

visuaalisen kulttuurin, taiteen ja taidekasvatuksen nykytila ja ehdotetaan konkreettisia 

toimenpiteitä, miten visuaalinen kulttuuri ja taidekasvatus voivat tulla enemmän 

näkyviksi yhteiskunnan eri osa-alueilla, esimerkiksi juuri vanhus- ja palvelulaitoksissa. 

Ohjelman punaisena lankana voidaan pitää ajatusta, että taide kuuluu oleellisena 

osana inhimilliseen elämään ja eri elämäntilanteisiin. Taiteen avulla voidaan herättää 

ihmisissä tunteita ja elämyksiä, kannattelevat ja voimaannuttavat yksilöä sekä 

rakentavat yhteisöllisyyttä. Viihtyisä ja mielenkiintoinen ympäristö vahvistaa niin yksilön 

kuin yhteisön identiteettiä. Taiteelliset yksityiskohdat elävöittävät arkea ja erilaiset 

teokset herättävät katsomaan myös ympäristöä uudella tavalla. Viihtyisyys ja 

hyvinvointi lisääntyvät, jolloin yhteisö sitoutuu ympäristöönsä paremmin.  

Tämän toteutumisessa on tärkeätä, että yhteiskunnassa hyödynnetään visuaalisen 

alan asiantuntijoiden osaamista ja luodaan sitä kautta yhä laadukkaampia ympäristöjä. 

On tuotu vahvasti esille, miten tulevaisuudessa yhteiskunnan menestys riippuu yhä 

enemmän siitä, miten juuri taiteita osataan soveltaa. Yhteiskunta muuttuu nopeasti, ja 

se edellyttää myös jäseniltään joustavuutta, erilaisuuden kunnioittamista ja 

innovatiivisuutta. Taidekasvatuksen luonteeseen kuuluu erottamattomasti luovuus, 

moniarvoinen ja ihmisläheinen aspekti, jolloin se voi olla suuri voimavara työyhteisössä 

ja auttaa sopeutumaan myös muutoksiin paremmin.  

Taidetoiminnan vakiinnuttamiseksi on koulutettava niin taidekasvattajia, taiteilijoita kuin 

yhteistyötahojakin. Tämä tarkoittaa sitä, että taiteen soveltavan käytön opetusta tulisi 

lisätä erityisesti ammatti- ja ammattikorkeakouluissa, joissa annetaan sekä taidealan 

että sosiaali- ja terveysalan koulutusta. Erityisesti lähihoitajien koulutukseen tarvittaisiin 

lisää kulttuuriaineiden opetusta. Taideyliopistojen ja ammattikorkeakoulujen 
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ammatillisiin opintoihin tulee sisällyttää myös työelämässä tarvittavia taitoja, jotka 

edistävät jalkautumista kentälle. 

 

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon rakenteesta 

Kun teemme katsauksen tämän päivän lähihoitaja koulutukseen, huomaamme miten 

koulukohtaisesti taito- ja taideaineet vaihtelevat kouluissa. Valtakunnallisesti sosiaali- ja 

terveysalan perustutkinto koostuu yhteensä 120 opintoviikosta, jossa yksi opintoviikko 

koostuu 28 tunnista. Koulutuskeskus Sedun opetussuunnitelmassa 2013 

perusopintoihin kuuluu 1 opintoviikko luovat kädentaidot - opintoja. Opinto piste 

jakautuu opinnoissa ensimmäiselle ja toiselle opintovuodelle 14 tuntiin. Ammatillisiin 

tutkinnon osiin kuuluu 1,5 opintoviikkoa luovia toimintoja, jotka pitävät sisällään erilaisia 

kädentaitojen ja kuvallisen ilmaisun menetelmiä, liikuntamuotoja sekä musiikkia. 

Oppilailla on vapaasti valittavana 10 opintoviikkoa, jotka he saavat valita koulun 

tarjonnasta tai voivat saada hyväksiluetuksi työkokemuksella. Viimeisenä vuonna 

opiskelijat suuntautuvat koulutusohjelmiin, joissa luovia aineita on seuraavasti; Lasten- 

ja nuorten ja mielenterveyden koulutusohjelmat 1 opintoviikko, kuntoutuksen, 

vanhustyön ja sairaanhoidon- ja huolenpidon koulutusohjelmissa 0,5 opintoviikko. 

Ensihoidon ja asiakaspalvelun ja tiedonhallinnan koulutusohjelmiin ei kuulu luovia 

aineita. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon seitsemästä 

suuntautumisvaihtoehdosta löytyy viidestä koulutusohjelmasta luovia aineita 

pakollisissa opinnoissa. (Koulutuskeskus Sedu 2013; Toisen asteen opettajan, 

henkilökohtainen tiedonanto 15.4.2014.) Kun muuttaa opintoviikkoja 

opetustuntimäärinä (14–28 opetustuntia kurssissa), selkeytyy haasteellisuus 

oppiaineen merkityksestä hyvinvoinnin osana. Oppilaille tulisi opettaa taiteellisten 

käytänteiden merkitystä ihmisen hyvinvoinnille laajemmassa mittakaavassa, sekä heille 

olisi hyvä rakentaa jo opiskeluvaiheessa pieni 'selviytymispaketti' jotka olisivat 

hyödyllisiä monenlaisissa ympäristöissä. Toimintatapoihin tutustuttamalla oppilaiden 

kynnys toiminnan käyttöönottoon työelämässä madaltuisi ja he eivät painottaisi omassa 

tai muiden tekemisessä lopputulosta vaan prosessia. Blomqvist-Suomivuori (2002) 

toteaa taidetoiminnan mukaan ottamisesta hoitotyön rinnalle, se tuo hoidettavien 

elämään inhimillisyyttä, positiivista epäjärjestystä, vaihtelua ja tunteita: koko inhimillisen 

elämän kirjon (2002, 92). Tämä tulisi nähdä jo hoitotyön perustana. Yksilön elämä ei 

ole määriteltävissä kellontarkasti, vaan jokainen päivä on ainutlaatuinen ja hoitajan 

tulisi olla mahdollistamassa monipuolinen elämä. Kuten Kivipuron palvelupäällikön 

lanseeraama toiminta ajatus: ”Elämää elämään” kuuluu. 
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6.2. Osana yhteisöllistä unelmaa  

Kulttuurilla on Shustermanin (2000) mukaan käyttötarkoitus, sillä se liittää taiteen 

elämään. Shusterman mukailee Deweyn ajatusta taiteen ja taiteenkokijan 

vuorovaikutuksesta esineellistämisen sijaan. Taide ei ole pelkkä taideteos, vaan 

ihmisyhteisön toimintaa helpottava kommunikaatiomenetelmä. Deweyn ja 

Shustermanin pragmaattisen taidefilosofian mukaan taide kattaa koko arkielämän 

estetiikan. Kulttuuri ja taide liittyvät tiiviisti terveyteen, sillä ne pyrkivät tasapainoon 

ihmisen elämän päämäärien kanssa, minkä tarkoituksena on tuottaa mielihyvää. 

(Dewey 1934/1980; Shusterman 2000)  

Tutkimuksemme tarkoitus oli yhdistää taidelähtöiset menetelmät osaksi työntekijöiden 

työkalupakkia, jotka edistäisivät asukkaiden hyvinvointia ja kehittäisivät ympäristön 

visuaalista ilmeen kehitämistä. Työskentelytavat sovellettuina mahdollistavat 

virikkeellisen ja sosiaalisen ympäristön rakentumisen ikäihmisen ja häntä hoitavan 

henkilökunnan ympärille. Kulttuurin sallivuus ylittää arjen rajat. Arkielämän pienetkin 

asiat heijastavat kulttuuria. Kulttuuri sisältää yksilöllisen itseilmaisun, luovat kyvyt, 

taidot ja pyrkimykset, arvot, normit ja ympäröivän yhteisön. Kulttuuri viittaa yhteisön 

piirissä omaksuttuun tapaan, maailman hahmottamiseen ja mielekkyyden kokemuksiin. 

Ne näyttäytyvät paikallisissa elämäntavoissa, arkitodellisuudessa sekä hoito- ja 

hoivakulttuurissa. Kauneuden kokeminen voi olla sairaalle, kärsivälle, yksinäiselle tai 

surun keskellä olevalle ihmiselle syvästi koettu elämys sekä voiman ja ilon lähde. Se 

voi merkitä harmoniaa, kärsimysten sietämistä ja henkistä kasvua. Kauniit muistot 

kuultavat hetkinä, jolloin suru ja menetys vielä viipyvät mielessä. (Hyyppä & Liikanen 

2005,105,108.)  

Kuten Taikalappi-hankkeen raportissa (2010, 9-10) kävi ilmi, ei taidetta tai kulttuuria 

voida ajatella ihmelääkkeenä, joka parantaa maailman ja poistaa kaikki ongelmat. 

Tavoitteena on kuitenkin osoittaa, että taiteella, kulttuurilla ja taideteollisuudella on 

vaikutuksia ja niiden avulla voidaan pyrkiä konkretisoimaan ne pienet, joskus lähes 

näkymättömät käytännöt ja askeleet, joiden avulla vaikutukset ovat osoitettavissa, ja 

joissa taiteen ja kulttuurin merkitys näkyy. Se, että taiteella on merkitystä tai että sitä 

ajatellaan hyvinvoinnin näkökulmasta, ei myöskään poista taiteelta arvoa tai tee siitä 

jotain vähemmän tärkeää.  

Hyyppä & Liikanen (2005) ovat omassa tutkimuksessaan koonneet kolme yhteistyön 

edellytyksille merkityksellistä kohtaa, miten tuoda taidelähtöiset menetelmät osaksi 

hoitoyhteistyötä. Nämä samat näkökulmat nousivat esille myös tekemässämme 

tutkimuksessa. Ensimmäisenä lähtökohtana nähdään taide- ja kulttuuritoiminta osana 

jokaisen yksilön elämää ja tarpeita. Yksilön omia kulttuuri- ja taideharrastuksia tuetaan 
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silloinkin, kun hän siirtyy kotoa hoitolaitokseen. Hoitolaitoksesta luodaan asiakkaiden 

kanssa yhdessä kodinomainen ja viihtyisä ympäristö, joka mahdollistaa elämysten, 

kokemusten, valintojen, yhteisön ja omaisten kohtaamisen. Tällä tuetaan tavoitteellista 

työotetta, jossa kunnioitetaan yksilölähtöisiä tarpeita. Toinen edellytys on yleisten 

asenteiden muutos eri ammattialueiden työn tasa-arvoistamiseksi. Kulttuurin sekä 

sosiaali- ja terveydenhuollon ammattitaidon molemmin puolinen kunnioittaminen on 

peruslähtökohta. Monipuolinen koulutus helpottaa toisen ammattiin tutustumista ja sen 

sisäistämistä. Kolmantena törmätään hoitolaitosten arkirytmin joustamattomuuden 

käsitteisiin. Tämä ei ollut suoraan luettavissa tutkimuksemme aineistosta, mutta oli 

luettavissa taustakartoituksen päivärytmiä (ks. 16) kuvaavassa luvussa. Hoitolaitoksiin 

tarvittaisiin kiireettömyyttä ja vapautta, tilaa mielikuville ja elämyksille. Hyypän & 

Liikasen (2005) mukaan hoitolaitokset pitävät kiinni nykyisellään toistuvista 

päivärutiineista, jotka laitostavat sekä asiakkaat että henkilökunnan. Tällöin taiteen 

tuominen osaksi uusia käytäntöjä, jolloin se voidaan kokea uhkana arjen sujuvuudelle. 

(Hyyppä & Liikanen 2005, 178–179.)  

Onneksemme, meidät otettiin tutkimuskohteessa vastaan avosylin, vastaanottavaisin ja 

avoimin mielin. Yhteisössä oli paljon kulttuurista toimintaa jo entuudestaan ja siellä 

oltiin vastaanottavaisia hoitohenkilökunnan tekemälle taidelähtöiselle menetelmälle. 

Aika näyttää, kasvaako kylvämästämme siemenestä jatkuva ja pysyvä hyvinvoinnin 

osa yhteisössä. 

Tutkimuksemme tarkoitus oli yhdistää taidelähtöiset menetelmät osaksi työntekijöiden 

työkalupakkia, jotka voitaisiin ottaa käyttöön jatkossa ja toteuttaa myös yhdessä 

asukkaiden kanssa. Samalla toivomme, että työpajat olisivat antaneet virikkeitä ja 

lisänneet vuorovaikutusta yhteisössä kaikkien kesken. Kun työyhteisö otti meidät 

vastaan ja yhteistyö mahdollistui, toivomme sen antavan sysäyksen taidetoiminnan 

kehittämiselle Kivipurossa. Tämä kaikki edistää osaltaan asukkaiden ja työntekijöiden 

hyvinvointia sekä parantaa ympäristön visuaalista ilmettä. Työskentelytavat 

sovellettuina mahdollistavat virikkeellisen ja sosiaalisen kehän rakentumisen 

ikäihmisen ja häntä hoitavan henkilökunnan välille.   

Alla olevan kaavio (14) osoittaa taidelähtöisten menetelmien käyttöönottoon monisyiset 

tekijät. Valitseva kulttuuri asettaa arvot ja säädökset joiden mukaan säädetään 

yhteiskunnan koulutuksessa tarjottava opetus. Koulutus vie työelämään saadut taidot, 

joita hyödynnetään organisaatiossa. Organisaatio mahdollistaa myös 

jatkokoulutusmahdollisuudet sekä moniammatillisen yhteistyön eri osaajien, kuten 

esimerkiksi hoitopuolen ja kuvataidekasvattajan välillä. Jotta hoitolaitoksessa 

järjestetään taidelähtöisiä menetelmiä vanhusten kanssa, tulee koko pohjalla olevan 
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yhteisön (kulttuurin, koulutuksen organisaatio, työorganisaatio, työyhteisön) olla 

halukkaita kyseiselle toiminnalle. Tämä vaatii kokonaisvaltaista vuorovaikusta eri 

tahojen keskuudessa, sekä asenteiden ja ilmapiirin suopeutta toiminnalle. Kun nämä 

tekijät mahdollistuvat ja ihmiset haluavat toteuttaa moniammatillista työtä 

kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi, aikaa ja resursseja ei koeta ratkaisevana 

tekijänä. Nykypäivän työyhteisössä toimintakäytännöt ajan ja resurssien osalta koetaan 

haastavina tämän kaltaisen menetelmän käyttöönottoon.  

 

Kaavio 15. Taidelähtöisten menetelmien käyttöönottoon vaikuttavia tekijöitä. 

 

6.3. Tutkimuksen kriittinen keskustelu    

Lähtökohtanamme käytimme demokraattisen dialogin periaatetta, joka antaa jokaiselle 

jäsenelle oikeuden ja mahdollisuuden vaikuttaa ja osallistua toimintaan (ks. Sivu 35) 

Tarkastelemme Haarakankaan (2011, 144–145) laatiman, dialogisuuteen 

(vuorovaikutukseen) liittyvien käsitteiden avulla, miten ja missä onnistuimme tai 

epäonnistuimme. 

Pyrimme olemaan koko tutkimuksemme ajan avoimessa vuorovaikutuksessa 

kohdeyhteisömme kanssa. Kuuntelimme avoimin mielin projektimme kohderyhmästä 

nousevia tutkimusideoita. Virikeohjaajan kanssa käydyssä alkuhaastattelussa 
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ideoimme työpajaa vanhuksille. Tiedotimme hoitolaitosta työpajojen tiimoilta, ennen 

toiminnan aloitusta. Sovimme työpajojen aikatauluista yhdessä Kivipuron kanssa. 

Emme olleet täysin tasavertaisessa asemassa tutkimusyhteisön kanssa. 
Suunnittelimme työpajat saamamme pohjatiedon perusteella itse. Olisimme voineet 

ottaa siihen yhteisöstä aktiivisempaan rooliin virikeohjaajat ja hoitohenkilökunnan. 

Olimme kuitenkin tuomassa kuvataidekasvatuksen menetelmiä hoitolaitokseen ja 

päätimme suunnitella ja vetää työpajat itse. Pyrimme toimintaa suunnitellessa 

ottamaan yhteisön toiveet ja resurssit huomioon. 

Outi oli saanut turvallisuus ohjeistuksen työyhteisössä toimiessaan, jolloin 

perusturvallisuus otettiin toiminta ja teoksen sijoitus ympäristöjä suunniteltaessa 

huomioon. Turvallisuus: Huomioimme työpajoja ja toimintaa suunnitellessa tilat, 

toiminnan luonteen, työntekijöitten ja vanhusten näkökulmat. Jälkikäteen ajatellessa, 

olisimme voineet kiinnittää huomiota Koivumetsä –työpajan koivujen sahaamisessa 

paremmin ergonomian. Vanhan ihmisen fyysinen toiminta kyky ei ole sama, kuin 

nuoremman, jolloin kyykkiminen saattaa rasittaa enemmän. Työpajan aikana haimme 

tuolin sahauspukiksi. Pyrimme luomaan puitteet toiminnalle matalan kynnyksen- 

periaatteella ja luontevasti yhteisön arki huomioiden.  

Tutkijoina koimme syvän luottamuksen tutkimuskohteemme yhteisön välillä. Luotimme 

projektin ajan Kivipuron antaman tutkimusluvan suulliseen ja sähköpostilla saatuun 

luvan antoon. Saimme sovittua materiaalihankinnoista työpajojen suhteen 

palvelupäällikön kanssa, joka luotti meidän ammattitaitoomme kuvataidekasvattajina. 

Pidimme salassapitovelvollisuuden henkilötietojen levittämiseen ilman tutkimuslupaa. 

Työyhteisö otti Elinan hyvin vastaan uutena tulokkaana ja vuorovaikutus toimi 

kiitettävästi, vaikkei yhteistä aikaa tutustumiseen ja yhteistyöhön ollut paljon. Myös se, 

että Outi oli työyhteisölle tuttu, lisäsi luottamusta puolin ja toisin. 

Vuorovaikutus ja kommunikaatio olivat avointa ja toisia arvostavaa koko projektin ajan. 

Tekemisestämme ja projektista oltiin kiinnostuneita ja siihen suhtauduttiin 

kokonaisuudessaan positiivisesti. Tutkijoina keskinäinen välittäminen näkyi sulavana 

yhteistyönä, vaikka elämä tuotti tutkimuksen aikana ylä- ja alamäkiä. Kaikki 

toimintamme oli rakennettu koko tutkimusprosessin ajan läsnäolon tärkeyden varaan. 

Toiminnan aikana koimme olevamme kokonaisvaltaisesti läsnä ja tiiviissä 

vuorovaikutuksessa yhteisön kanssa.  Pohdimme kuitenkin kriittisesti jälkikäteen 

tavoitteen saavuttamista. Muun muassa Elina koki, että hänen olisi pitänyt jalkautua 

yhteisöön pidemmäksi aikaa ja tiiviimmin sekä tutustua paremmin talon asukkaisiin ja 

työntekijöihin. Läsnäololla kesän aikana ja sillä, että hän olisi käynyt paikalla, olisi 

esimerkiksi voinut olla psykologista ja symbolista merkitystä, vaikka teokseen ei olisi 
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tehtykään vierailun aikana muutoksia. Jälkikäteen pohdimme myös, että samalla 

olisimme voineet vahvistaa yhdessä ammatti-identiteettiemme (kuvataidekasvattaja) 

merkitystä ja näkyvyyttä yhteisölle. Ajattelemme myös, että sillä olisi voinut vahvistaa 

taidelähtöisen toiminnan juurtumista paikkaan.  Jos olisimme kommentoineet ja 

keskustelleet yhteisön kanssa enemmän, kynnys omaehtoiseen toimintaan olisi 

esimerkiksi Koivumetsä–installaatiossa ollut suurempi. Sen myötä olisi voinut vahvistaa 

ja muuttaa asenteita positiiviseen suuntaan. Koemme tapahtuneen valossa, että 

olisimme voineet hyödyntää läsnäoloa ja potentiaalia yhteisössä vielä enemmän ja 

tehdä aiheen tärkeyttä näkyvämmäksi hyvinvoinnin ja taiteen välisessä 

vuoropuhelussa. 

Tutkimuksen dialogista prosessia tarkastellessamme kiinnitimme huomiota 

kuuntelemiseen, kuulluksi tulemiseen, ymmärryksen kehittämiseen ja siitä merkityksen 

muodostamiseen sekä muuttumiseen ja yhteisen kokemuksen jakamiseen. 

Kuuntelemisen merkitystä ei voi koskaan korostaa liikaa ja koemme, että nuorina 

tutkijoina meillä on vielä paljon kehitettävää ”herkän” kuuntelemisen ja asioiden 

tulkitsemisen suhteen osana kokonaisuutta. Myös aika, ajankäyttömme ja fyysinen 

läsnäolomme laitoksessa, liittyvät kuuntelemisen taitoon ja ilmenemiseen eri 

tilanteissa. Tietyltä osin koemme onnistuneemme, mutta ”kuuntelimmeko ja 

osasimmeko kuunnella tarpeeksi?”. Pohdimme kriittisesti esimerkiksi kysymysten 

asettelua; pystyivätkö työntekijät kertomaan meille täysin tärkeinä pitämänsä asiat ja 

ilmaisemaan mielipiteensä? Molemminpuolinen kuulluksi tuleminen on tärkeässä 

asemassa toiminnan juurtumisessa yhteisöön. Koemme, että emme varanneet 

asukkaiden kuuntelemiseen (vuorovaikutukseen) riittävästi aikaa. Tulimme itse 

kuulluksi, mutta on selvää, ettei jokainen halunnut 'kuunnella' välittämäämme viestiä.   

Tutkimuksen valossa ja käytännössä, koimme ymmärryksen kehittyneen puolin ja 

toisin. Koimme toimimisen yhteisössä luontevana ja mielestämme projektiin 

suhtauduttiin koko ajan myönteisesti. On tietenkin huomioitava, etteivät kaikki yhteisön 

jäsenet ymmärtäneet toiminnan merkitystä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin osana. Eräs 

asukas pohti Koivumetsä-installaation rakennusvaiheessa; ”mitä turhaa taidetta ne on 

tuonut aulaan?”  Kesän aikana miehen suhtautuminen ja sen merkitys muodostui 
hänellekin hauskoja muistoja tuottavana elementtinä. 

Kokonaisuudessaan prosessi eteni syklimäisesti ja matkan varrella ilmeni asioita, jotka 

varmasti vahvistivat ja rakensivat merkitys-suhteiden muodostamista. Ne olivat esillä 

keskusteluissa, ihmisten kohtaamisissa ja vuorovaikutuksessa. Esimerkiksi työpajoissa 

tekemisen aikana syntyi uusia oivalluksia, kokemuksia ja lähestymistapoja. Nämä 

edellä mainitut seikat eivät tapahtuneet pelkästään meissä tutkijoissa, vain 
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työyhteisössä joka osallistui Unelmien paikka – työpajaan. Uskomme saamamme 

palautteen ja havainnoinnin pohjalta, että työyhteisö voi nähdä nyt konkreettisemmin 

taidetoiminnan hyvinvointia tukevat merkitykset omassa yhteisössä.  

Tutkimuksemme lopuksi tarkasteltuna merkitykset ovat muuttuneet projektin 

kuluessa kaikilla tutkimuksen osallisilta. Tutkimustulosten valossa asenteet yhteisössä 

taidetoimintaa kohtaan saattoivat muuttua positiivisempaan suuntaan ja sen merkitys 

osana hoitotyötä konkretisoitui. Tutkimuksen aikana aiheemme merkitys muuttui yhä 

läheisemmäksi ja tärkeämmäksi, huomatessamme ajattelevamme omaa 

ikääntymistämme, sekä tavoitteita mitä haluamme sen olevan. 

Tutkimuskysymyksemme muuttui prosessin aikana, joka on tyypillistä 

toimintatutkimuksessa. 

Yhteinen jakaminen lisäsi tietoisuutta yhteisössä. Tutkimus toi henkilökunnan 

keskuudessa esiin yhteisöllisyyden lisääntymisen (ks. 89 & 97.): ”Samat unelmat, se on 

sitä yhteisöllisyyttä” Toisaalta taas työyhteisössä toivotaan (ks. 65.): ”Parempaa 

yhteistyötä tiimien välillä”. T5. Kokonaisuutta ajatellen ja tutkimustulosten valossa voi 

todeta, että yhteisössä tapahtui selvästi vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden 

lisääntymistä toiminnan seurauksena. 

Haastavammaksi osoittautuukin yhteisössä näkyvien hyvinvointivaikutusten 

seuraaminen. Hiltusen mukaan yhteisössä taiteen ja kulttuurin vaikutukset näkyvät 

luovuuden ja ehkä tehokkuuden lisääntymisenä. Ennen kaikkea se näkyy positiivisena 

toimintakulttuurin muutoksena. Toimintakulttuurin muutos on ilmiö, jota on mahdollista 

seurata ja mitata, ja näin on siis mahdollista tunnistaa taiteen ja kulttuurin vaikutuksia 

myös yhteisötasolla. Myös toistuva osallistuminen taide tai kulttuuritapahtumaan 

osoittaa tapahtunutta muutosta, samoin uudenlainen tai aiemmin puuttunut 

yhteisötoiminta toimii indikaattorina muutoksessa. (Hiltunen 2009, 251.) 

Tutkimuksessamme koimme hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä kuvaavina mittareina 

esimerkiksi asukkaiden, henkilökunnan ja vierailijoiden lisääntyneen oleskelun ja 

vuorovaikutuksen yhteisissä tiloissa Koivumetsän ympärillä sen ollessa siellä esillä. 

Tilassa vietettiin aikaa enemmän muulloinkin, kuin vain ruokailujen yhteydessä. Teos 

herätti yksilöissä ajatuksia ja muistoja, jolloin ihmisten välinen kommunikointi lisääntyi. 

Positiivisia vaikutuksia oli runsaasti luettavissa myös työntekijöiden palautteista 

työpajojen merkityksellisyyttä kuvaavina luonnehdintoina. 
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Moniäänisyydellä 

Toimintatutkimuksen keskeisessä osassa on prosessin dialektisuus. Toiminta on 

keskustelussa koko tutkimuksen ajan aineiston kanssa, muutos tapahtuu toiminnan 

seuraavan vaiheen suunnittelussa. Dialektisuus ei kuitenkaan ole pelkästään tutkijan ja 

aineiston välistä kommunikaatiota, vaan tärkeässä osassa on tutkimuksen yhteisö. 

Moniäänisyyden tavoitteena on parantaa tutkimukseen osallistujien äänen kuulumista. 

Olemme pyrkineet tuomaan tutkimukseen yhteisön jäsenten ajatuksia ja näkemyksiä 

esille useilla sitaateilla työpajojen, tutkimuspäiväkirjan ja haastattelulomakkeista 

nousseiden kommenttien avulla. Olemme käyneet keskustelua yhdessä eri taustoista 

tulleina tutkijoina, hoitolaitoksen palvelupäällikön ja palveluvastaan kanssa, 

hoitohenkilökunnan ja hoitolaitoksen asukkaiden sekä sosiaalialalla muualla 

työskentelevien ja asiasta kiinnostuneiden kanssa. 

Olemme toimittaneet tutkielman esiluettavaksi Kivipuron palvelupäällikölle ja 

virikeohjaajille. Palvelupäällikkö toi esille joitakin lisähuomioita yrityksestä puhuttaessa 

ja käyttämäämme käsitteistöön, kuten esimerkiksi ammattinimikkeistöön. Nämä 

huomiot olemme lisänneet tekstiin. Hän piti tulkintojamme hyvinä huomioina toiminnan 

lisäämisenä yhteisössä, eikä tuonut tulkintoihin eriäviä mielipiteitä. Kävimme 

palvelupäällikön kanssa yhteenvetopalaverin, jossa hän tuki tutkimuksemme tärkeyttä 

kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin puolesta tuomalla seuraavan ajatuksen esille;  

”Ikääntyvä ihminen on tahtova ja ajatteleva. Ei esine, joka on välttämätön paha ja 

työntekijöitä häiritsevä tekijä vanhustyössä. Työ vanhusten parissa ei saisi 

muuttua ihmisen esineellistämiseksi. Esineiksi, joista pyyhitään pölyt 

suihkuttamalla, putsataan roskat käytön jäljiltä (ruokailun ja vatsan toiminta) ja 

huolletaan osat (lääkkeet), pitäen kone käyttökuntoisena ja esittelykelpoisena. 

Ihmisen täytyy saada elää elämäänsä täysivaltaisesti.” (Palvelupäällikön 

henkilökohtainen tiedoksianto 17.4.2014.) 

Tutkimuksemme kannalta saamamme palaute edesauttaa taidelähtöisen toiminnan 

rantautumisen hoitolaitoksiin ja erityisesti yksityiselle sektorille. 

 Halusimme tutkimukselle puolueettoman näkemyksen sosiaali- ja terveysalla 

työskentelevältä henkilöltä, jolla ei ollut kosketusta tutkimusympäristöön tai 

tutkimukseen. Henkilö on työskennellyt monipuolisesti lastensuojelun, syrjäytyneiden 

nuorten, kehitysvammaisten sekä mielenterveys ja päihdetyön sektorilla. Hän koki 

aiheemme kiinnostavana ja myös omaan työskentelykenttään sopivana. Saimme 

häneltä kommentteja ja korjausehdotuksia tutkimuksen rakenteeseen ja näkökulmiin 

pohjautuen. Tämä antoi uutta näkökulmaa tutkielman rakentamiselle. Saimme häneltä 

palautetta aiheen tärkeydestä monipuolisempaan ja yksilöllisempään hoitotyöhön.  
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”Taidelähtöisten menetelmien käyttö monipuolistaa työnkuvaa ja auttaa 

näkemään asiakkaat uusin silmin, joka puolestaan saa ajattelemaan toimintaa 

toisella tavalla. Tällöin taide kokemukset voivat antaa merkityksen elämälle ja 

ihmisyydelle. Ennen kaikkea yksilö tuntee elävänsä!...” (Sosionomin 

henkilökohtainen tiedoksi anto 10.4.2014) 

Elina työskentelee tällä hetkellä opetustehtävissä, ja kollega halusi tutustua 

tutkielmamme sisältöön. Kyseessä oli keski-ikäinen naishenkilö, joka ei sanojensa 

mukaan ole vielä elämänsä aikana juurikaan pohtinut omaa vanhuuttaan tai kuvitellut 

tuntemuksiaan asumisesta hoitolaitoksessa. Kun omakohtainen kokemus aihepiiristä 

puuttui, oli mielenkiintoista kuulla, miten tutkielmamme oli toiminut hänelle eräänlaisena 

’herättäjänä’.  

”Kyllä ihan oikeesti olin järkyttyny, kun luin sitä (tutkimusta) ja mietin, että 

millaista se oma vanhuus sitten aikanaan on. En kyllä minäkään halua heitellä 

niitä hernepusseja. Tämä teidän aihe on todella mielenkiintoinen ja tärkeä. 

Vaikka en itse tiedä vanhustyöstä ja tuosta teoriasta, tutkimus herätti 

kiinnostuksen ja sen halusi lukea loppuun”. (Peruskoulun opettajan 

henkilökohtainen tiedoksi anto 18.4.2014) 

Hän koki aiheen todella tärkeänä ja havahtui miettimään syvällisesti yksilön, 

hoitokulttuurin ja yhteiskunnan välisiä yhteyksiä. Keskustelussa aiheen tiimoilta, 

käsiteltiin isoja kysymyksiä taiteen ja hyvän hoitokulttuurin merkitys-suhteista. Esille 

nousivat päällimmäisinä pohdintoina asenteisiin vaikuttaminen, koulutuksen merkitys, 

riittävät resurssit sekä päättäjien, ja yhteiskunnan suuri vastuu asian eteenpäin 

viemisessä. 
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7. Siivet unelmien vanhuudelle 

 

Minna Canthin sanoin ”Taide rakastaa elämää, se etsii elämää ja löytää elämän 

kaikkialta.” (Hyyppä & Liikanen 2005,104)  

 
Tässä luvussa käsittelemme tutkimuksessa käsiteltyjä teemoja, unelmoiden 

tulevaisuuden visioista. Taidelähtöisessä toiminnassa piilee voima muutokseen. 

Taidetta ei tarvitse nimetä nimeämisen vuoksi, pääpaino on omassa ilmaisussa ja 

kokemuksessa. Jotta voi kokonaisvaltaisesti hyvin, on ympäristön pystyttävä 

vastaamaan yksilön tarpeisiin. Taiteen ei tarvitse olla suurta ja mahtipontista, riittää, 

että sillä on merkitys itselle. Yksilö saa omalle ilmaisulle vapauden olla 'minä', vielä 

laitoksessakin. Toisaalta, tulevaisuuden yhteisö tarjoaa vaihtoehtoja antaen yksilölle 

mahdollisuuden toteuttaa omia unelmia. 

Tutkimuksemme ja toiminnan suunnittelu saivat alkunsa henkilökohtaisesta 

havahtumisesta, esimerkiksi tilanteessa, jossa on nähnyt omaisensa sairaalan 

ankeassa ympäristössä. Haluaisimme itse, että pystyisimme aikanaan vaikuttamaan 

myös omaan vanhuuteemme. Yhteiskunnassa tarvitaan myös vielä paljon asenteisiin 

vaikuttamista. Asian kokeminen tärkeäksi, muihin vaikuttaminen ja tätä kautta koettu 

tieto ja innostus voi välittyä eteenpäin ja tulla tärkeäksi yhteisön hyvinvoinnin 

ylläpitäväksi voimaksi. Taiteen ja taidekasvatuksen puolestapuhujia tarvitaan, aihetta ja 

sen tärkeyttä on tuotava esiin.   

 

Erilaiset taustamme täydensivät kokemusta ja vahvistivat käsityksiämme 

laitosympäristön arjesta ja vakuuttivat meidät siitä, että ikääntyneiden ihmisten ja 

työntekijöiden hyvinvointia voidaan parantaa paljon taiteen ja kuvataidekasvatuksen 

keinoin hyvin pienilläkin toimilla. Outi on työskennellyt lähihoitajana ikäihmisten parissa 

jo pidemmän ajan, ja nähnyt kuinka tärkeitä erilaiset viriketuokiot, taide ja 

kulttuuriesitykset ikäihmisille ovat. Hän on nähnyt myös sen, miten hoitolaitoksissa 

asuvia vanhuksia passivoi virikkeiden puuttuminen. On kurjaa nähdä valkoisten seinien 

ympäröimänä harmaa vanhus, valkoisissa lakanoissa, ainoana aukkona värien 

maailmaan huoneen ikkuna. On ensiarvoisen tärkeää panostaa ikäihmisten 

elinympäristön viihtyvyyteen, ottaen huomioon yksilöä aktivoivat tarpeet ympäristön 

suunnittelussa sekä antaa heille mahdollisuus vaikuttaa ympäristöönsä. Taidelähtöisten 

menetelmien avulla on mahdollista koskettaa ja herättää tunteita sekä lisätä potilaiden 

elämänhalua. Aina ihminen ei ole kykeneväinen ottamaan taidetta vastaan. Silloin 

elämäntilanne ja asiayhteys ratkaisevat, tällöin ympäristön ratkaisuilla voidaan 
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vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin ja kokemusten saavuttamiseen. Taidetta on siellä, missä 

haluamme sitä nähdä, myös ympäristön suunnittelussa. Taiteen edistämä yhteisöllisyys 

tuo potilaille joskus jopa uusia ihmissuhteita, jotka auttavat potilaita kohtaamaan myös 

toisiaan päivittäisissä tilanteissa, kuten ruokailussa ja päiväsalissa oleskeltaessa. 

 

Koemme tärkeänä omat kokemukset ja niiden soveltamisen käytäntöön, 

persoonallisuutta unohtamatta. Kuvataidekasvattaja tekee työtään aina omalla 

persoonallaan, ja on tärkeätä tiedostaa omat ajattelumallit ja asenteet. Tarvitaan 

suvaitsevaisuutta, herkkyyttä aistia, tunnistaa ja soveltaa eri menetelmiä aina kutakin 

kohderyhmää ajatellen parhaalla mahdollisella tavalla. On tiedostettava, miten tärkeää 

on avoin ja rakentava vuorovaikutus. On osattava olla kuuntelijana ja tulkita toista 

ihmistä. Kuvataidekasvattajan työ on kokonaisvaltaista työtä, jossa kaikki vaikuttaa 

kaikkeen. Pienet asiat voivat olla juuri niitä kaikista tärkeimpiä kokonaisuutta ajatellen. 

Taidekasvattaja oppii, 'kouluttaa' ja kehittää itseään koko ajan. Me emme tule ihmisinä 

emmekä kasvattajina onneksi koskaan täysin valmiiksi, ja epätäydellisyys on oleellinen 

osa ihmisyyttä. Olemme osa jatkuvaa 'olemisen ja tekemisen sietämätöntä keveyttä'. 

Kokemukset tämän kesän ja tutkimuksen aikana veivät meidät aivan täysin uuden 

äärelle ja uuteen maailmaan. Pohdimme laajasti ikääntymistä, taidetta, ympäristöä ja 

yhteisöllisyyttä, niiden keskinäistä vuorovaikutusta. Pohdimme erilaisia (taide) 

menetelmiä, joiden avulla hyvinvointia voisi lisätä yhdessä tehden koko työyhteisö 

huomioiden. Sysäyksenä vuoropuhelulle toimi henkilökohtainen suhde aiheeseen, sen 

tärkeys yhteiskunnallisesti sekä mahdollisuudet taidekasvattajana eri ikääntymisen 

sykleissä. 

 Saimme ajatteluun ja ammatillisesti runsaasti uutta perspektiiviä, ja vakuutuimme 

entistä enemmän, että kuvataidelähtöinen toiminta laitoksissa asuville vanhuksille ja 

työntekijöille on merkityksellistä. Se oli sitä myös meille ja kasvullemme ihmisenä. 

Arvostamme herkkyyttä, keskeneräisyyttä, inhimillisyyttä, ainutlaatuisuutta 

kokemuksien jakamista, vuorovaikutusta ja läsnäoloa. Olemme kuvataidekasvattajina 

tärkeiden ja merkityksellisten asioiden äärellä. Ympäristö ja ihmiset herättivät paljon 

ajatuksia sekä uusia ideoita siitä, mitä kaikkea ja millä eri tavoin taidetta voisi 

hyödyntää ja käyttää hyväksi kohderyhmien kanssa toimiessa. 

Olemme vakuuttuneita, että tulevaisuudessa taiteilijat kuten sosiaali- ja 

terveydenhuollon ammattilaisetkin saavat nykyistä enemmän mahdollisuuksia kehittää 

pitkäjänteisesti yhteistyötä. Tämän myötä saataisiin yhä enemmän positiivisia tuloksia 

ihmisten ja työyhteisöjen arkeen. Taiteen avulla voidaan tarjota ihmisille uusia 

ulottuvuuksia. Samalla se lisää inhimillisyyttä ja vuorovaikutusta ihmisten välillä. 
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Alustavat käsityksemme kulttuurin ja taiteen vähäisestä käyttämisestä ja sen 

mahdollisuuksista osoittautuivat osin paikkaansa pitäviksi tutkimus kohdettamme 

ajatellen. Olemme vakuuttuneet projektimme käytännön kokemusten perusteella, että 

Kivipurossa on kaikki hyvät edellytykset toteuttaa ja kehittää taidelähtöisyyttä. Ilmapiiri 

oli toimintaa ajatellen taidemyönteinen. Palautteista kävi selkeästi ilmi, että 

kuvataidetoimintaa haluttaisiin järjestää jatkossa työyhteisön voimin.  

Taidelähtöisyyden kokonaisvaltainen merkitys sekä läsnäolo laitosympäristöissä, ja 

osana työyhteisöä, vaatii päätöksiä sekä resursseja, niin yhteisöltä itseltään kuin myös 

yhteiskunnalta. Tarvitaan poliittisia päätöksiä, resurssien lisäämistä ja asenneilmapiirin 

muutosta. Taiteen tulisi saavuttaa luontevasti kaikki ja sen tulisi kuulua osana jokaisen 

elämää ja oikeuksia. 

Toivomme, että installaatio herätettäisiin vielä uudestaan henkiin. Koivumetsän tie 

päättyi aivan liian aikaisin, joka oli luettavissa kerätystä palautteesta.  Se nähtiin 

yhteisöä ja hyvinvointia edistävänä koko yhteisössä ja päätellen siellä vierailleiden 

kommenteista. Keskeiseksi edellytykseksi näemme toiminnan jatkuvuuden kannalta 

myös verkostojen luomisen eri yhteistyötahojen välille. Toimintaa suunniteltaessa ei siis 

riitä, että tuntee oman alan tekijät ja samoin ajattelevat - on myös kyettävä toiminaan 

erilaisten ihmisten kanssa ja tutustuttava uudenlaisiin ajattelu- ja toimintatapoihin. 

 

 

Yhdessä tekeminen edistää hyvää elämänlaatua ja tuo elämää elämään. 
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Liite 1: Tutkimuslupa-anomus 
Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta  
Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma  
Outi Pirinen  
Elina Hannula-Ketola  
 
Kivipuron kuntoutuskodin johtoryhmä  
 
TUTKIMUSLUPA-ANOMUS  
 
Opiskelemme Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa pääaineena kuvataidekasvatus. 
Teemme pro gradu -työn Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa 
kuvaamataidon lehtori Mirja Hiltusen ohjauksessa. Koulutusohjelmamme pro gradu- 
tutkimuksen aiheena on ikäihmisten hyvinvoinnin parantaminen ympäristössään 
kuvataidekasvatuksen keinoin. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää 
kuvataidekasvattajan näkökulmasta, ikäihmisten hyvinvointia ympäristönsä 
vaikutuksesta edistäviä tapoja ja yhteistoiminnallisuutta heitä hoitavan henkilökunnan 
kesken, erityisesti ikäihmisten osallistaminen ympäristönsä viihtyvyyden 
parantamiseen.  
 
Tutkimusaineiston kokoamme kuntoutuskodin henkilökunnalta ja siellä pääasiassa 
asukkaina olevilta ikäihmisiltä sekä tutkimukseen halukkailta kuntoutujilta, 
haastattelujen, valokuvien ja työpajojen avulla. Pyrimme tutkimusmenetelmän avulla 
kartoittamaan ikäihmisten kokemuksia fyysisestä ympäristöstään ja sen 
toiminnallisuudesta, sekä sen sosiaalisesta merkityksestä, samalla pyrkien 
kehittämään kuvataidekasvatuksen keinoin menetelmiä parantaa ympäristöviihtyvyyttä.  
 
Käytämme haastatteluissa saamiamme tietoja ja aineistoa luottamuksellisesti. 
Sitoudumme siihen, että emme käytä aineistoa muihin tarkoituksiin. Käsittelemme 
kaikkea saamaamme tietoa ja aineistoa luottamuksellisesti. Tutkimuksessa suojaamme 
aineistossa esiintyvien ihmisten henkilöllisyyden. Haastatteluihin pyydämme kyseisen 
henkilön suostumuksen erikseen. Aineiston analyysi on laadullinen paitsi 
kyselylomakkeiden osalta.  
 
Anomme kunnioittavasti tutkimuslupaa tehdä pro gradu – tutkimus Kivipuron 
kuntoutuskodilla Ruukintie 65 sijaitsevassa toimipisteessä kevään 2013 ja 2014 
välisenä aikana. Tutkimuksen valmistuttua olemme valmiita esittelemään saamiamme 
tuloksia.  
 
 
Rovaniemi 4.3.2013  
 
 
 
________________________________ ________________________________  
Outi Pirinen    Elina Hannula-Ketola  
Väylätie 29-31b 13   Sepäntie 115  
96300 Rovaniemi   61800 Kauhajoki  
Puh. 0505743408   Puh. 0503500446 



 

 

Liite 2a: Tutkimuslupa pyyntö 

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta  
Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma  
Outi Pirinen  
Elina Hannula-Ketola  
 
 
 
TUTKIMUSLUPA  
 
Hei!  
 
 
Opiskelemme Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa kuvataidekasvatusta. Teemme pro 

gradu- tutkielmaa, joka on projektiluontoinen, ikäihmisten asuinympäristöön ja hyvinvointiin 

liittyvä, yhteisöllistä taidetoimintaa ikäihmisten ja heidän ohjaajiensa sekä hoitajien parissa. 

Tutkielman ohjaajana toimii kuvataidekasvatuksen lehtori Mirja Hiltunen Lapin yliopistosta.  

 

Tutkimusta varten olemme järjestämässä vuoden 2013 aikana Kivipuron kuntoutuskodilla 

muutaman taidetoimintatuokion, jonka tarkoituksena on toteuttaa osallistujien kanssa kodin 

tarpeisiin taiteellinen tuotos asiakkaiden toiveen mukaan.  

 

Tänä aikana tarkoitus on kerätä tutkimusaineisto erilaisin menetelmin, kuten kysellen, 

haastatellen, havainnoiden, kuvaten ja videoiden. Tutkimukseen osallistujien nimiä ei julkaista 

ilman henkilön omaa tai omaisen/edunvalvojan lupaa.  

 

Pyydämme suostumustanne kuvaamiseen ja haastatteluun, sekä samalla etunimen käyttölupaa 

tutkimuksessamme. Keräämämme tiedot ovat luottamuksellisia, eikä tietoja käytetä muualla 

kuin tässä tutkimuksessa ja sen esittelyssä.  

 
Aurinkoista kevättä toivottaen  
 
Rovaniemi 24.4.2013  
 
 
Outi Pirinen     Elina Hannula-Ketola  
oupirine@ulapland.fi                          elhannul@ulapland.fi  
GSM 050 5743408    GSM 050 3500446  
 
________________________________________________________________________  
 
 
Annan suostumukseni tutkimukseen osallistumisesta ____________________________  

Henkilön nimi  
Etunimen käyttö tutkimuksessa  
saa käyttää [ ]  
haluan pysyvän anonyyminä [ ]  
                                                                 _________________________________________  

Allekirjoitus:  
 
Palautus 31.5.2013 mennessä  
Kiitos jo etukäteen tutkielmaan osallistumisesta!  
Otathan yhteyttä kysymysten ilmaantuessa puhelimitse tai sähköpostitse. 



 

 

Liite 2b: Tutkimuslupa pyyntö omaisille  

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta                            
Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma                                                                                     
Outi Pirinen                                        
Elina Hannula-Ketola  

  
 
TUTKIMUSLUPA OMAISELLE / EDUNVALVOJALLE  
 
Hei!  
 
Opiskelemme Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa kuvataidekasvatusta. Teemme pro 
gradu- tutkielmaa, joka on projektiluontoinen, ikäihmisten asuinympäristöön ja hyvinvointiin 
liittyvä, yhteisöllistä taidetoimintaa ikäihmisten ja heidän ohjaajiensa sekä hoitajien parissa. 
Tutkielman ohjaajana toimii kuvataidekasvatuksen lehtori Mirja Hiltunen Lapin yliopistosta.  
 
Tutkimusta varten olemme järjestämässä vuoden 2013 aikana Kivipuron kuntoutuskodilla 
muutaman taidetoimintatuokion, jonka tarkoituksena on toteuttaa osallistujien kanssa kodin 
tarpeisiin taiteellinen tuotos asiakkaiden toiveen mukaan.  
Tänä aikana tarkoitus on kerätä tutkimusaineisto erilaisin menetelmin, kuten kysellen, 
haastatellen, havainnoiden, kuvaten ja videoiden. Tutkimukseen osallistujien nimiä ei julkaista 
ilman henkilön omaa tai omaisen/edunvalvojan suostumusta.  
 
Pyydämme omaisen/ edunvalvojan/ ohjaajan suostumusta kuvaamiseen ja haastatteluun, sekä 
tutkimukseen osallistujan etunimen käyttölupaa tutkimuksessamme. Keräämämme tiedot ovat 
luottamuksellisia, eikä niitä käytetä muualla kuin tässä tutkimuksessa ja sen esittelyssä.  
 
Pyydämme palauttamaan suostumuksen oheisessa kirjekuoressa määräaikaan mennessä.  
 
Aurinkoista kevättä toivottaen  
 
Rovaniemi 24.4.2013  
 
Outi Pirinen     Elina Hannula-Ketola  
oupirine@ulapland.fi                        elhannul@ulapland.fi  
GSM 050 5743408    GSM 050 3500446  
 
_____________________________________________________________________  
 
Annan suostumukseni tutkimukseen osallistumisesta___________________________ 

Henkilön nimi  
Etunimen käyttö tutkimuksessa  
saa käyttää [ ]  
haluan pysyvän anonyyminä [ ]  
 
 
_________________________________________  
Allekirjoitus: (omainen/ edunvalvoja/ ohjaaja)  
Palautus 31.5.2013 mennessä  
Kiitos jo etukäteen tutkielmaan osallistumisesta!  
Otathan yhteyttä kysymysten ilmaantuessa puhelimitse tai sähköpostitse. 

 



 

 

Liite 3: Lomakehaastattelu 

KYSELYLOMAKE/ Ympäristö ja hyvinvointi      Kevät 

2013 

Keräämme alla olevien kysymysten ja vastausten avulla arvokkaita mielipiteitä, kommentteja ja ehdotuksia 

työympäristöönne liittyen. Tavoitteena on saada kokonaiskuvaa siitä miten koette työympäristönne tukevan 

hyvinvointia niin omalta kuin asukkaidenkin kannalta katsottuna. Kyselyssä ympäristöllä tarkoitetaan tässä 

yhteydessä Kivipuron yhteisiä tiloja. 

Kysely liittyy osana Lapin yliopiston taiteiden tiedekuntaan tekemäämme tutkimukseen. 

Jokaisen mielipide on tärkeä ja arvokas. Voit vastata nimettömänä. Kiitos, että olet mukana!  

5 =  ja 1 =  

1. Pohdi aluksi asteikolla 1-5, kuinka viihtyisänä koet työympäristösi? 

1 2 3 4 5 

 

2. Kuvaile asioita mistä pidät työympäristössäsi. 

  

 

3. Mitä haluaisit muuttaa työympäristössäsi? 

  

 

4. Asteikolla 1-5, millaiselta oleskelu yhteisissä tiloissa sinusta tuntuu? 

1 2 3 4 5 

 

5. Mieti asteikolla 1-5, miten kodikkaana koet työntekijänä yhteiset tilat Kivipurossa? 

1 2 3 4 5 

 

6. Mieti asteikolla 1-5, miten kodikkaana koet yhteiset tilat, JOS olisit itse asukkaana 

Kivipurossa? 

1 2 3 4 5 

 



 

 

7. Mihin ympäristössä pitäisi mielestäsi kiinnittää erityisesti ja enemmän huomiota? 

  

 

8. Laita silmäsi kiinni muutamaksi minuutiksi ja kuuntele. Mitä kuulet ja miten kuvailisit 

sanallisesti kuulemaasi? 

  

 

9. Millaisten asioiden ja/ tai toimenpiteiden avulla voi ja voisi lisätä ja vahvistaa 

työntekijöitten ja asukkaiden hyvinvointia Kivipurossa? 

  

 

10. Millainen olisi unelmien Kivipuro, jos KAIKKI OLISI MAHDOLLISTA? Ideoi ja haaveile 

vapaasti.  

  

 

11. Muuta huomioitavaa. 

  

 

 

 

 



 

 

Liite 4: Koivumetsä –työpaja suunnitelma  

 

 

Koivumetsätyöpaja suunnitelma  

Työpaja toukokuussa 2013 / Kivipuron kuntoutuskoti  
  

 

”KOIVUMETSÄ”- installaatio 

Asukkaille suunnatussa toiminnallisessa tuokiossa valmistamme yhdessä teoksen, 
jossa luontokokemus, muistot, tuoksut, äänet ja tunnelma tulevat olemaan keskeisiä.  

Tehtävä toteutetaan ryhmätyönä, kesto yhteensä noin 60 minuuttia. 

Valmis teos sijoitetaan Kivipuron kuntoutuskodille julkisesti esille. 

Tarvikkeet: koivun runkoja, luonnosta löytyviä materiaaleja, valokuvia, räsymattoja, 
kesään liittyvää rekvisiittaa, tuoksunäytteitä ja lintujen laulua cd-levyltä. 

Johdatus työpajaan: 

Materiaali on laitettu esille ja keskustelemme, muistelemme mitä kesä ja metsä tuo 
mieleen. Tutustumme materiaaleihin yhdessä muun muassa haistelemalla ja 
koskettelemalla (eri aistien huomioiminen) sekä kuuntelemme myös lintujen laulua. 
Käsillä tekeminen , yhdessä rakentaminen on osallistujista ja heidän ideoistaan, 
ajatuksista lähtevää. Kuunteleminen ja herkkä havainnointi tulevat viemään prosessia 
etenenpäin. 

 

Toteutus: 

Virittäydytään aiheeseen äänimaailman ja esineiden sekä eri luonnon- ja muiden  
elementtien  avulla.  

Tunnelma luodaan kiireettömäksi, rauhalliseksi ja avoimen vuorovaikutukselliseksi. 

Teos valmistuu yhdessä pohtien sekä kesästä ja sen tunnelmista, muistoista 
keskustellen. 

Lopuksi valmista työtä tutkitaan ja katsotaan yhdessä. 

 

 

 

 



 

 

Liite 5: Unelmien paikka-työpajan suunnitelma 

 

Unelmienpaikka -toimintatuokion suunnitelma 

Työpaja 24.10. 2013 / Kivipuron kuntoutuskoti    

 

”LEMPIPAIKKANI” tai ”UNELMIENI PAIKKA” 

Työntekijöille suunnatussa toiminnallisessa tuokiossa sukelletaan muistojen, tuoksujen, 

värien, tunnelmien ja mielikuvien matkaan. 

Tehtävä toteutetaan yksilö- ja ryhmätyönä, kesto yhteensä noin 60 minuuttia. 

Valmis teos sijoitetaan Kivipuron kuntoutuskodille julkiselle paikalle. 

 

Tarvikkeet:  

maalauspohjia koko F6 x30kpl, akryylimaalia, maalausalustoja, siveltimiä noin 30kpl, 

sieniä, kangastilkkuja, Pöydänsuoja muovia, muovihanskoja, suojaesiliinoja. Varataan 

kyniä kyselylomakkeen täyttöön. 

Johdatus työpajaan: 

Vetäjät esittäytyvät ja kertovat tehtävästä. Keskustelua aiheesta. Kerrotaan tiivistetysti 

miten akryylivärejä voi käyttää. Värit ovat vesiohenteisia, jolloin väripinnoista saa 

kuultavia. Akryylimaali kuivuu nopeasti, joka mahdollistaa päälle maalauksen. Väri ei 

kuitenkaan tahdo lähteä vaatteista, joten hyvä käyttää työskentelyn aikana essuja. 

Kesto noin 10 min. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Toteutus: 

Virittäydytään aiheeseen musiikin avulla Hiljennytään, rentoudutaan ja lähdetään 

mielikuvamatkalle omaan lempipaikkaan ja sen tunnelmaan. Kesto noin 5min. 

Osallistujat saavat hakeutua oman värinsä mukaan pöytiin, noin 3-5 henkilön ryhmiin. 

Pöytiin on jaettu tiettyjen sävyjen (Sininen, vihreä, keltainen, punainen) mukaan. 

Ryhmät jakautuvat työn pääosassa olevien värien mukaan.  Jokainen ryhmä sekoittaa 

itselleen sopivia värejä.  Valitaan värejä jotka viestivät ja kertovat parhaiten itselle 

tärkeästä paikasta. Toisten pöytien värejä voi käyttää murtamaan annettuja värejä, eikä 

teoksen tarvitse rajoittua vain tiettyyn väriin. 

Jokainen saa oman taulunpohjan. Värit ja muu materiaali on valmiina kaikkien 

ulottuvilla. 

Jokainen saa maalata oman lempipaikan värejä taulunpohjalle haluamallaan tavalla. 

Pohjan maalaamiseen voi käyttää siveltimiä, sieniä, rättejä, sormia yms. Aikaa 

käytettävissä noin 20minuuttia. 

Jokainen kertoo toisille ryhmän jäsenille oman teoksensa tarinan ja teoksen nimen. 

Kesto noin 5 min. 

Lopuksi jokainen ryhmä esittelee yhteenvetona millaisia paikkoja heille syntyi. Kesto 
5min. Loppukoonti 5min: Yhteinen keskustelu sekä jaetaan nopeasti täytettävä 
kyselylomake, joka palautetaan työpajan vetäjille kyselyn lopussa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liite 6: Lomakehaastattelu 

Kysely 24.10.2013 henkilökunnalle 

Asteikko : 1. Täysin erimieltä   - 3. En osaa sanoa  - 5. Täysin samaa mieltä  

1.  Asteikolla 1-5, Miten koit koivumetsän aulassa alkukesän ja kesän aikana 

    1     2     3     4     5 

 

2. a) Saiko koivumetsä huomiota asukkaiden ja asiakkaiden keskuudessa?  

Kyllä  EI 

 

2. b) Millaista? Voit arvioida asukkaiden huomion myös numeerisesti 1-5 

 

 

3. Asteikolla 1-5, Voitko nähdä tämän kaltaiselle toiminnalle jatkoa talossa? 

    1     2     3     4     5 

 

4. Asteikolla 1-5, millaiseksi koit Unelmien paikan teon (maalaus jonka teit) 

    1     2     3     4     5 

 

5. Asteikolla 1-5, oliko Unelmien paikan teko työyhteisöä yhdistävä kokemus? 

    1     2     3     4     5 

 

6. Millainen taidelähtöinen toiminta sopisi yhdistämään talon henkilökuntaa ja sen 

asukkaita/asiakkaita? 

 

Kiitos ajasta ja vastauksestasi!  

Oikein hyvää päivän jatkoa! 

Tv. Outi & Elina 


