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1 Johdanto 

 
Projektimme aiheena oli kartoittaa Myllypuron asiakkaiden tarpeita sekä toiveita heidän 

asuinympäristössään. Myllypuro on mukana TYÖSTE-hankkeessa, jonka tavoite on 

työllistää ja edistää helsinkiläisiä työelämän ulkopuolelle jääviä ihmisiä ja tukea heidän 

työelämävalmiuksiaan alueen ikäihmisten ja palveluntuottajien kanssa.  

TYÖSTE-hankeen tarkoituksena on kehittää edistävästi työ- ja toimintakykyä, joka ta-

pahtuu yhteistyömäisesti siltaustoimintana. Hankkeessa pystytään vahvistamaan yh-

dessä toimimista, työelämävalmiuksia ja työllistymisedellytyksiä. Metropolia ammatti-

korkeakoulu on mukana hallinnoimassa hanketta. Ikäihmisten ja työelämän ulkopuolel-

la olevat henkilöt pyrkivät luomaan toimintaa osallistujille. Palvelujen tuottavat ovat mu-

kana kehittämisessä verkoston kautta. Hankkeessa tärkeää on yhteisöllisyyden, osalli-

suuden lisääminen ja tasa-arvon edistäminen ja yhdenvertaisuuden tuominen. 

Projektin tavoitteena oli haastatella Myllypurossa asuvia venäjänkielisiä ikäihmisiä ja 

miten he kohtaavat haasteita arkisessa elämässään kuin ympäristössään, jossa he 

elävät. Haastattelemalla heitä pyrimme saamaan heidän mielipiteensä niin kuuluville 

kuin huomioiduksi ja tuomaan sen esille. Lisäksi toivomme, että projektimme auttaa 

heitä sopeutumaan vielä paremmin suomalaiseen kulttuuriin. 

Projektimme haastatteluissa kohderyhmämme oli 5-6 ikäihmistä, jotka ovat mukana 

Tsaikka-hankkeessa Helenan vanhainkodissa.  Matalan kynnyksen kohtaamispaikka 

Tsaikka on Raha-automaattiyhdistyksen avustama hanke. Haastateltavat henkilöt olivat 

iältänsä 70-77v.  Haastattelimme iäkkäitä paikan päällä ja pyrimme saamaan näkökul-

maa omaan ymmärrykseemme koskien monikulttuuristen ikäihmisten hyvinvointia ja 

mistä palveluista he voisivat hyötyä vielä jatkossa.  

Tsaikassa ikäihmiset pystyvät käyttämään virikkeellistä toimintaa sekä saamaan infoa 

ja apua arkisiin ongelmiin. Ohjaus tapahtuu heidän omalla äidinkielellään. Pyrimme 

kohtaamaan haastattelutilanteissa ikäihmiset ainutlaatuisena ihmisenä ja huomioimaan 

jokainen asiakas yksilöllisesti. (Helenan vanhainkoti 2016.) 

Tarkoituksenamme oli haastattelujen avulla tehdä TYÖSTE-hankkeelle selvitys ikäih-

misten tuntemuksista liittyen kumpaankin hankkeeseen. Pyrimme haastatteluissa sel-

vittämään, onko iäkkäillä tarpeeksi tietotaustaa alueen tarjoamista palveluista, mitä 

palveluita he tällä hetkellä saavat ja mitä he voisivat saada. Pyrimme huomioimaan 

asiakkaiden voimavarat ja miten näitä voisi tukea jatkossa.  

Haastattelukertoja teimme kaksi niin Myllypuron Hely-kotiin kuin Helenan vanhainkotiin 

keskustaan, olimme miettineet kysymykset valmiiksi, toisessa oli kysymyksiä asiakkai-
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den tyytyväisyydestä Myllypuron järjestämiin palveluihin ja asumisestaan Hely-kodissa 

sekä toisessa oli yleisesti kysymyksiä heidän terveydestään, toimintakyvystään ja hy-

vinvoinnistaan. Ensimmäisellä haastattelukerralla saimme kuulla, että vain yksi haasta-

teltava asui muualla kuin Hely-kodissa.  

Hely-kodissa on 15 ikäihmisille palveluasumispaikka. Talon palveluista ovat vastuussa 

kotityöntekijä sekä palveluvastaava. Jokaiselle asukkaalle tehdään hoito-ja palvelu-

suunnitelma asukkaan ja hoitajan läsnä ollessa. (Itä-Helsingin lähimmäistyö Hely ry 

2016.) 

 Haastattelu tapahtui isompana ryhmänä, piirin muodossa. Tulkeiksi olimme saaneet 

ohjaavan opettajamme Eva Rönkön sekä yksikön työntekijän ensimmäiseen haastatte-

luun. Ikäihmiset osasivat suomea vähän, mutta joissakin käännöksissä tarvittiin apua 

yhteisen ymmärryksen säilyttämiseksi. 

 

2 Projektin tavoite ja merkitys 

 
 
Projektin tehtävänantona oli kerätä haastattelun avulla tietoa Myllypuron venäjänkielis-

ten asukkaiden kokemuksia päivittäisestä elämästä ja siinä selviytymisessä. Selvitte-

lyssä kävisi ilmi, mitkä palvelut olisivat hyödyllisiä iäkkäiden kokemana ja mitä he koki-

sivat vielä tarvitsevansa. Olimme luoneet haastattelukysymyksiä, joista ensimmäiset 

kysymykset painottuisivat Myllypurossa asumiseen sekä asukkaiden käyttämiin palve-

luihin, toiset kysymykset taas asiakkaiden toimintakykyyn, pärjäämiseen ja terveyteen. 

Haastattelukertoja teimme kaksi, jotta ehdimme kysyä oleellisemmat asiat, ja saimme 

mahdollisimman kattavan kuvan monikulttuuristen ikäihmisten elämästä ja kokemuksis-

ta.  

Lisäksi kiireetön ilmapiiri haastattelutilanteissa toi haastateltaville turvallisen tunteen ja 

kokemuksen siitä, että hänen elämästään ja kokemuksistaan ollaan kiinnostuneita ja 

heillä olisi mahdollisuus vaikuttaa myös parantavasti monikulttuuristen ikäihmisten elin-

oloihin Suomessa. Tärkeää olisi tuoda edemmän ilmi kantaväestölle, että maahan-

muuttajien kotouttamiseen olisi hyvä panostaa ja huolehtia, että hän saa riittävät palve-

lut ja tietoudet uudesta kotimaastaan ja siellä asumisessa. 

Suomessa maahanmuuttajien kotouttaminen on perusajatus, johon pyritään tähtää-

mään niin yhteiskunnallisissa kuin työelämää koskevissa asioissa. Ajatus käsittää 

maahanmuuttajien tehokkaan integroitumisen uuteen maahan, jossa näkyisi yhteis-

kunnan edistyksellisyys tasa-arvon toteutumisena (Räty 2002: 134.) 
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Oman kielen merkitys ja kulttuurin säilyminen ovat varmasti keskeisiä asioita tuettaes-

sa maahanmuuttajien elinoloja ja elinympäristöä. Myllypuron ikäihmisiltä palvelujen 

selvittäminen on tärkeää lähdettäessä tutkimaan ikäihmisten holistista kokemusta jär-

jestettävistä palveluista.  

Suomen lainsäädännössä kerrotaan kotoutuslaista, joka kuvaa integroitumista vastaa-

vasti: kyseessä on yksilöllinen kehitys, joka tähtää osallisuuden lisäämiseen, jotta 

maahanmuuttaja voisi osallistua mahdollisesti työelämään ja yhteiskunnan järjestä-

mään toimintaan sekä maahanmuuttajan oma kulttuuri ja kieli voisi jatkossa säilyä. 

(Räty 2002:135.) 

Lisäksi myös tärkeää on huomioida ja kuunnella maahanmuuttajia, mitä he odottavat 

uudelta kotimaaltaan ja millaiseksi he kokevan tämänhetkisen elintilansa. Miten sitä 

pystyisi lähteä parantamaan ja antamaan iäkkäille kodinomaista tunnetta, jotta kaipuu 

aikaisempaan kotimaahan ei tulisi tai ainakaan kasvaisi.  

Sopeutuminen uuteen maahan ja sen kulttuuriin voi olla haastavaa, siteet entiseen 

kotimaahan säilyvät ja maahanmuuttajan kokemus suomessa asuvana kansalaisena 

voi alkaa vasta hänen löydettyä oma vähemmistöryhmänsä, jonka tukemana ja ohjaa-

jana hän löytää suomalaisuutensa. (Räty 2002:108.) 

Tavoitteita projektityölle haimme edellä olevien lisäksi niin omien ajatuksiemme kautta, 

jokaisen venäläisen äänen kuuluvaksi saamisen ja heidän huomioimisen yksilöllisesti. 

Projektin alettua mietimme itseksemme tavoitteita, jotka ohjaisivat jokaisen meidän 

yksilöllistä oppimistamme ja ymmärryksen kasvattamista venäjänkielisiä ikäihmisiä 

kohtaan. Eri kulttuurin väliset erot voivat olla merkittäviä ja joissakin tapauksissa myös 

haastavia. 

 

3 Projektin toteutus ja siihen liittyvien tekojen merkitys 

 

Projektimme toteutimme haastattelujen avulla ikäihmisten elinympäristön ja asuinolojen 

selvittämisellä. Haastattelemalla saadaan hankittua hyvää aineistoa tehtävään tutki-

mukseen, jossa vuorovaikutus ja asiakaslähtöinen kontakti korostuvat. Haastattelumme 

on ns. strukturoimaton, jossa haastattelijan omilla vuorovaikutustaidoilla ja asenteilla on 

omat merkityksensä. Avoimessa haastattelussa pystytään lähestymään ihmistä holisti-

sesti ja sen avulla saadaan annettua hänelle kuva ainutlaatuisuudesta sekä merkityk-

sellisyyden tunteesta. ( Jyväskylän yliopisto 2015.) 

Keräämämme arvokas tieto TYÖSTE-hankkeelle auttaa hanketta selvittämään venä-

jänkielisten ikäihmisten elinoloja ja tyytyväisyyttä heidän asuinympäristössään. Hanke 
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hyötyy haastattelujen tuloksista siten, että se saa konkreettista materiaalia toiminnan 

järjestämiseksi, jotta saadaan tuettua monikulttuuristen ihmisten työ-ja toimintakykyä. 

Lisäksi palveluntarjoajat pystyvät paremmin antamaan työelämän ulkopuolella oleville 

ikäihmisille yhteistoimintaa rakentavaa ja toimintakykyä tukevaa arjen toimintaa päivit-

täisiin selviytymistilanteisiin. (Metropolian ammattikorkeakoulu 2014.) 

Haastattelua aloittaessamme kerroimme asiakkaille haastattelun sisällöstä, tarkoituk-

sesta ja siihen asettamista tavoitteistamme. Lisäksi painotimme asiakkaille, että he 

voivat kieltäytyä vastaamasta tai keskeyttää kysyjän, jos hän kokisi kysymykset epä-

mukaviksi tai vaikeiksi vastata. Haastattelu toteutettiin asiakkaiden tutussa ympäristös-

sä, joka toi asiakkaille turvaa. Haastattelumme oli jokaiselle asiakkaalle vapaaehtoinen, 

johon he saivat osallistua siihen oman kiinnostuksen mukaan. Aineistoa kerätessämme 

tavoitteena meillä oli haastateltavien hyvinvoinnin sekä tasa-arvon vahvistaminen.  

(Castenada ym. 2012: 37, 293.) 

4 Projektin tulosten arviointi 

 

Ensimmäisessä haastattelussamme kohtasimme aktiiviset ja iloiset kolmasikäläiset 

asiakkaamme. Heistä viisi oli naishenkilöä ja mukana oli yksi mieshenkilö. Haastattelu 

tapahtui Tsaikka-ryhmätilassa Helenan vanhainkodissa. Paikalla oli haastattelijoiden 

sekä haastateltavien lisäksi ryhmänvetäjä ja ohjaava opettajamme Eva Rönkkö. Ikäih-

miset kertovat haastatteleville opiskelijoille aluksi yleisesti asumisestaan. 

Asiakkaat ihmettelivät aluksi, miksi kyselimme iäkkäiltä Myllypurossa asumisesta ja 

iäkkäiden saamista palveluista, varauksellinen ilmapiiri oli huomattavissa ja ikäihmiset 

selvästi pohtivat motiivejamme ja sitä, miksi heidät on valittu kohderyhmäksi. Kerroim-

me heille keitä olemme, hankkeesta, johon projektimme toteutamme ja miksi olemme 

heitä haastattelemassa.  

Eri kulttuurien ollessa vuorovaikutuksessa, voidaan puhua ns. kompetenssista, joka 

välittyy keskusteleville tahoille toisen kunnioituksena, luottamuksena, ammatillisten 

taitojen välittäminen eri olosuhteissa sekä tyytyväisyyteen toisessa kulttuurissa elämi-

seen ja olemiseen. ( Vartia 2009: 45-46.) 

Haastattelumme aloitimme kyselemällä asumisen turvallisuuden kokemisesta ja viihty-

vyydestä. Asiakkaat kertovat viihtyvänsä hyvin Myllypurossa ja he kokevat ympäristön 

turvalliseksi. Asiakkaat kertovat heidän asuntojensa sisältävän kaiken tarvittavan ja 

yleisten peseytymistilojen olevan helposti käytettävissä. Lisäksi yhteisöllisyyttä ja viih-

dykettä tuo isompi sali vanhainkodin aulassa, jossa he viettävät mielellään aikaansa. 

Asumista Hely-kodissa kuvataan jopa sadunhohtoiseksi asumisympäristöksi, asumis-
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järjestelyt ovat osoittautuneet jokaiselle iäkkäälle mieleiseksi ja ylittävän odotuksiakin 

asuntojen suhteen. Asumisesta Myllypurosta ollaan kiitollisia ja iäkkäät välittävät posi-

tiivista kuvaa elinympäristöstään. Vanhustenkeskuksen järjestämä Inkeri-ryhmä sekä 

vierailut toistensa asunnoille, antavat heille mahdollisuuden yhteisöllisyyden kokemi-

seen muiden maahanmuuttajien kanssa. 

Ikäihmisille turvallisuutta ja viihtyvyyttä on tuonut vanhustenkeskuksen tuoma asumis-

lähiö, jossa saman kulttuurin edustajien läsnäolo tuo turvaa, yhteisöllisyyttä ja vahvis-

taa sosiaalisia kontakteja. (Pehkonen 2006: 34.) 

Kysyttäessä enemmän viihtyvyydestä Myllypurossa ja iäkkäiden kokemuksista sen 

hyvistä ja huonoista puolista, he kertovat erilaisten ryhmien tuovan heille monipuolisia 

harrastuksia ja antavan heille mahdollisuuden sosiaalisiin verkostoihin. Iäkkäät kertovat 

Myllypurossa olevan tietokonekursseja, suomen kielen kursseja, erilaisia liikuntaryh-

miä, keskusteluryhmiä sekä seurakunnan järjestämiä ryhmiä. Heillä on mahdollisuus 

viettää keskenään elokuva-iltoja sekä pitää oman kulttuurinsa mukaisia tapahtumia. 

Näistä tapahtumista ja illoista on viestitetty aulassa olevan info-taulun avulla, jota ylläpi-

tää toiminnanohjaaja. Hän on myös itse vetämässä joitakin ryhmätoimintoja iäkkäille. 

Ulkoilusta iäkkäät kertovat, että se on heille tärkeää ja he osallistuvat usein järjestettä-

viin liikuntapäiviin että Liikuntamyllyn järjestämiin toimintoihin. Toinen haastattelukerta 

paljasti kuitenkin tarpeen suomenkielisille ryhmille, joissa voisi harjaannuttaa suomen 

kielen taitoa yhdessä kantaväestöön kuuluvien ihmisten kanssa samalla tehden erilai-

sia harrasteita.  

Sosiaaliset suhteet voidaan luokitella hyvinvoinnin tukipilariksi ihmisellä. Se voi tuoda 

myös osallisuuden tuntemusta yhteiskuntaan ja lisätä siihen kuulumiseen tunnetta sekä 

kotoutumista uuteen maahan. Kun maahanmuuttaja pääsee osallistumaan yhteiskun-

nan tarjoamiin erilaisiin toimintoihin, pääsee hän tapaamaan vieraita ihmisiä, saa mah-

dollisuuden oppia uutta kieltä ja muodostaa uusia suhteita sekä  kokee hyväksymisen 

tunteita. (Pehkonen 2006: 36,37-38.) Yhdellä haastateltavista oli kokemus yli 20 vuo-

den takaa Suomeen muuttaessaan, että oli helpompaa olla kun pyrki salaamaan venä-

läisen alkuperänsä.  

John Berryn 1974 luoman neljän asenteen akkulturaatiomallin avulla voidaan selvittää 

yksilön sulautumista yhteiskuntaan. Integraatiossa yksilö pitää yllä omaa alkuperäistä 

kulttuuriaan, kuitenkin niin, että hän on tekemissä myös valtaväestön, uuden asuin-

maansa kulttuurin kanssa. Vastaavasti assimilaatiossa, jossa maahanmuuttaja pyrkii 

omaksumaan uuden kotimaansa tavat ja kulttuurin unohtaen entisen identiteettinsä, on 

hyvin ei-toivottavaa. Eristäytymisessä taas yksilö haluaa pitää kiinni ainoastaan omasta 

kulttuuristaan ja syrjäytymisessä yksilöllä ei ole kiinnostusta tai mahdollisuuksia kum-
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paakaan kulttuuria kohtaan. (Nykvist & Turunen 2013, 4).  Kotoutumisen yhteydessä 

on akkulturaation käsite, jossa integraatio on tavoiteltavin lopputulos. Siinä maahan-

muuttaja haluaa sekä säilyttää omaa kulttuuriaan että on halukas tutustumaan uuden 

yhteiskunnan rakenteisiin ja väestöön. (Heikkinen 2015: 26-27.) Haastattelemamme 

ikäihmiset olivat omaksuneet integraatio-käsitteen asuessaan jo vuosikausia Suomes-

sa.  

Sosiaalinen toimijuus rakentuu aktiivisuudesta ja osallistumisesta eri toimintoihin. Nä-

mä nähdäänkin juuri sosiaalisina ulottuvuuksina tai sosiaalisena varallisuutena. Ne 

kertovat henkilöiden sosiaalisista verkostoista toisiin ihmisiin, joissa painottuu samat 

arvot, osallistumisen ja luottamuksen näkyminen sekä vastavuoroisuus ihmiskontak-

teissa. Täten laajennetaan vuorovaikutusta ja tehostetaan yksilöiden ja yhteisöjen aat-

teiden jatkumista. Sosiaalisen varallisuuden ajatellaan myös olevan yhteyksissä hyvän 

terveyden edistämiseen. (Castenada ym. 2012: 219.) 

 Haastateltavat pohtivat syitä siihen, ettei ystävyyssuhteita synny kantaväestön kanssa. 

Ensin keskusteluun nousi mahdolliset kulttuurierot, mutta lopulta se jäi vähemmän 

merkitykselliseksi kun he havahtuivat kielitaidon riittämättömyyteen. Ystävyys tarvitsee 

syvällistä asioiden jakamista joka on vaikeaa ilman yhteistä kieltä. 

Seuraavaksi kysymme palveluntarjonnasta ja heidän tyytyväisyydestään siihen. Iäkkäät 

kokevat heidän saavansa palvelut joita he tarvitsevat. Lähellä sijaitsee Itäkeskuksen 

kauppakeskus, uimahalli, apteekki, kaupat ja kirjasto. Lisäksi kiitoksen määrää lisää 

myös terveyskeskuksen omat venäjänkieliset lääkärit. Kuitenkin he toivoisivat enem-

män suomenkielen kursseja, jotta kielitaito pysyisi yllä ja ehkä kehittyisikin. Apua kieli-

ongelmiin he saavat kuitenkin sukulaisiltaan, jotka tulevat auttamaan heitä, jos heidän 

täytyy asioida suomenkielellä esimerkiksi vaikeissa virastoasioissa. Kysyttäessämme 

kotihoidosta, eräs rouva kertoo, että hänen luonaan käy kotihoito kolme kertaa vuoro-

kaudessa. Iäkkäät ovat tietoisia, mistä ja miten he saavat mahdollista apua sitä tarvi-

tessaan. Kaksi iäkästä ovat myös jonossa palvelutaloon, tietää eräs haastatelluista 

kertoa. 

Syrjintää tai huonoa kohtelua he eivät ole kokeneet, vanhemmat suomalaiset sukupol-

vet saattavat suhtautua heihin vielä epäystävällisesti, mutta he tiedostavat sen johtu-

van suomen ja venäjän välisestä sodasta ja siihen liittyvistä muistoista. Kokemukselli-

sen vanhenemisen malliin, joka voidaan rakentaa vanhenemisen reunaehtojen perus-

teella, kuuluu juuri olennaisina tekijöinä kulttuuriset ja yksilön elämänhistorialliset sekä 

yhteiseen historialliseen aikaan liittyvät tapahtumat, kuten sota. (Heikkinen 2013, 239). 
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Tiedusteltaessa sukulaisten asuinympäristöstä, he kertovat, että osa asuu venäjällä, 

mutta yhteydenpito on helpottunut nykyteknologian ansiosta, jolloin mm. Skypen käyttö 

on mahdollista.   

Kysyttäessä hyvästä vanhenemisesta suomessa ja turvallisesta vanhenemisesta, iäk-

käät kertovat, että he kokevat vanhenemisen suomessa olevan luotettavaa ja tervey-

denhuollosta saa aina apua tarvittaessa. Vanheneminen koetaan huolettomana ja tule-

vaisuus näyttää hyvältä heidän kokemanaan. Lisäksi eräs rouva saa apua myös taloyh-

tiön talonmieheltä, joten turvallisuutta luo myös ihmisten tarjoama avunmahdollisuus ja 

aito välittäminen. Ihmissuhteet ja niistä saatu sosiaalinen tuki ovat tärkeitä ympäristöte-

kijöitä, jotka toimivat stressitilanteiden puskurina ja vähentävät stressin haitallisia vaiku-

tuksia. Usko omaan selviytymiseen ja omiin kykyihin ovat terveyttä ja toimintakykyä 

edistäviä seikkoja. (Tiikkainen & Lyyra, 2007, 75). 

Yhdysvaltalaisissa tutkimuksissa on todettu, että ei-syrjityt etniset ryhmät ja etnisyyden 

sekä ikääntymisen myötä vanheneminen voidaan nähdä voimavarana vanhenemispro-

sesseissa. Dowdin ja Bengtsonin (1970) luoman vastakkaisteorioiden mukaan, vanhe-

tessa oman etnisyyden merkitys lisääntyy sekä lähtökohtiaan omasta kulttuuristaan. 

Näiden löytyessä ikääntyvä tuntee kuuluvansa elinympäristöön ja hänen itsetuntemuk-

sensa lisääntyy. Oma kulttuuri voi toimia myös suojaavana tekijänä vierasta kulttuuria 

kohdatessa. Lisäksi toisessa teoriassa ikäihminen on sopeutunut uuteen kulttuuriin 

niin, että hän saa kummastakin kulttuurista tarvitsemansa voimavarat päivittäiseen sel-

viytymiseen. (Sarvimäki ym. 2013: 96.) 

Yleisesti kysyttäessä, mistä he saavat voimavaransa päivittäiseen jaksamiseen, he 

kertovat lastenlapsien, ystävien, säännöllisen tekemisen, tapahtumien, liikunnan ja 

erilaisten järjestettävien harrastuksien tuovan heille iloa ja voimaa arkeen. 

Toisessa haastattelussa olimme rakentaneet kysymyksemme voimavarojen, toiminta-

kyvyn ja hyvinvointia tuovien asioiden pohjalta. Haastattelun saimme toteuttaa erään 

haastateltavan kotona, jolloin iloksemme pääsimme näkemään ikäihmisten asumisym-

päristön läheltä ja totesimme itsekin asunnon olevan viihtyisä, käytännöllinen ja ikään-

tymistä tukeva. Haastatteluun osallistui kolme ikäihmistä. 

Ensimmäiseksi lähdimme kysymään terveyden kokemista ja mitä tehtäviä haastatelta-

villa on aiemmin ollut. Eräs iäkäs koki terveytensä kouluarvosan mukaan hyväksi ja 

hän kertoi työskennelleensä lasten terveydenhoitajana. Työ ei ollut hänelle raskasta. 

Toinen iäkäs kertoi olleensa laboratoriojohtaja paperitehtaassa. Työstä hän kertoi, että 

se on vaatinut paljon fysiikan käyttöä, mutta se ei ollut raskasta. Arvosanaksi hän valitsi 

itselleen hyvän ja kiitettävän väliltä. Kolmas haastateltava kertoi olleensa ekonomisti, 

jonka työ ei ollut myös raskasta. Hänenkin arvosana omasta terveydestään oli hyvä. 
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Hyvää terveydenkuvaa heillä kuvaa myös se, että he käyvät itse kaupassa ja valmista-

vat päivittäisen ateriansa itse.  

Terveyden kokemista käytetään monissa tutkimuksissa, jotka käsittelevät maahan-

muuttajien kokemuksia asuin-ja elinympäristössään, sen sanotaan kuuluvan kyselyiden 

ja haastattelujen vakiokalustoon. Kysyttäessä terveyden kokemista, saadaan kuva ns. 

yksilöllisestä arviosta omasta terveydestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä, kuten: omat 

odotukset, kokemukset ja kulttuuriset statukset. Samalla nähdään myös fyysisen hy-

vinvoinnin lisäksi sosiaalinen-ja psyykkinen hyvinvointi. Se auttaa kertomaan iäkkään 

hyvästä, kokemasta terveydentilasta. (Castenada.ym. 2012: 64.) 

Kysyttäessä lisää terveyteen vaikuttavista tekijöistä, kuten liikunnasta, iäkkäät kertoivat 

harrastavansa sitä päivittäin. Ensimmäiseksi vastannut iäkäs kertoi hoitavansa lasten-

lapsiaan kaksi kertaa viikossa, jonka kautta hän saa hyvää hyötyliikuntaa. Hän kertoi 

myös kävelevänsä päivittäin. Toinen haastateltava pitää yllä ryhmäpuutarhapalstaansa 

joka päivä ja talvisin hän käy sauvakävelyllä tai kävelyllä. Lisäksi hän on harrastanut 

kuntosalilla käyntiä aina välillä. Kolmas iäkäs kertoi tekevänsä pitkiä lenkkejä kaksi tai 

neljä kertaa viikossa ja talvisin hän hiihtää. Metsästä he kertovat, että se on heille tär-

keä paikka, jossa saa liikuntaa, pystyy rentoutumaan ja hankkimaan esim. päivän ate-

riaan marjoja tai sieniä. 

Liikunta auttaa terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä. Se auttaa hidastamaan toi-

mintakyvyn muutoksia ja tukee sosiaalista- ja psyykkistä hyvinvointia ja toimintakykyä. 

Lisäksi se ehkäisee monia sairauksia. Haastattelemilla iäkkäillä on selvästi aktiivisuutta 

liikuntaan harrastamiseen, joka on syntynyt hyvistä henkilökohtaisista ja ympäristön 

muokkaavista tekijöistä. Joskus ne saattavat myös vähentää aktiivisuutta. Kuitenkin 

iäkkäillä oma koulutus, tottumus liikunnallisuuteen ja sen harrastamiseen sekä tervey-

den kokeminen hyväksi auttaa iäkästä pysymään aktiivisena liikkujana vielä tulevai-

suudessakin. Lisäksi aktiivisuuteen vaikuttaa myös se, että ikäihminen saa valita  oman 

harrastuksensa itsenäisesti. (Hirvensalo.ym. 2013: 474, 478.). Kohtuullinen liikunta ja 

riittävä lihasvoima ovat myös perusedellytyksiä turvalliselle liikkumiselle ja suojaavat 

ikäihmisiä kaatumistapaturmilta. (Saari 2007, 209). 

Lisäksi terveyden ylläpitämiseen he lisäävät vielä hautojen hoitamisen Venäjällä, jolloin 

he käyvät myös hammaslääkärissä ja terveyskylpylöissä, joissa tehdään terveystarkas-

tuksen ja niiden jälkeen asianmukaiset hoidot. Venäjällä käyminen auttaa heitä välttä-

mään suomen kunnallisella puolella olevat jonot. 

Hyvinvoinnistaan he kertovat, että toimintakykyä tukevat kotityöt, kuten siivoaminen. 

Iäkkäistä kaksi siivoaa itse ja kolmas saa ulkopuolista apua asunnon siivoamiseen ve-

näläiseltä vapaaehtoisjärjestöltä. Toisilla iäkkäillä tyttäret auttavat käydessään siivoa-
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misessa. Ikkunoita pesemässä heillä käy yksityinen siivoaja. Venäjältä mukaan otetut 

esineet kuten taulut, pienet patsaat, valokuvat ja kukkamaljakko muistuttavat mukavasti 

entisestä kotimaasta ja tuovat heille mielenvirkeyttä ja hyviä muistoja, joiden voimin 

jaksaa jatkaa eteenpäin. 

Kysyessämme suomalaisista ystävistä, iäkkäät kertovat, että kantasuomalaisia ystäviä 

heillä ei ole yhtään, mutta heillä on suomessa sukulaisia. Kuitenkin he kokevat, että 

suomalaiselle ystävälle ei ole ollut tarvetta, koska he päivittäin asioivat suomalaisten 

kanssa, jolloin on mahdollisuus jutella kantaväestön kanssa. Haastattelun aikana kes-

kustelimme yhdessä, miten suomalainen ja venäläinen kulttuuri eroavat toisistaan. 

Suomalaisille ystävyyssuhteet ovat erittäin tärkeitä, kun taas venäjällä panostetaan 

mahdollisesti enemmän perheeseen. Lisäksi iäkkäät kertoivat, että lastenlapsien ter-

veys ja hyvinvointi vaikuttaa heidänkin vointiinsa.  

Eri kulttuurien välisessä kohtaamisessa korostuvat erilaiset käsitykset, miten tulisi elää, 

toimia päivittäisissä kohtaamissa ja mihin tulisi uskoa. Oman kulttuurinsa kautta jokai-

nen tarkastelee maailmaa eri silmin. Sen voisikin sanoa olevan opittu taito, joka sisäl-

tää asioita, joita eri sukupolvet ovat oppineet tekemään, kokemaan arvokkaaksi tai us-

komaan. Jokainen ihminen saa erilaisen kulttuurikasvatuksen ns. sosialisaatioproses-

sin. Siinä assimiloidaan omalle kulttuurille ominainen maailmankuva.  Haastatteluissa 

kävikin ilmi oleellinen kulttuuriero suomalaisen ja venäläisen kulttuurin välillä. Venäjällä 

arvostetaan enemmän yhteisöllisyyttä, kun Suomessa taas ollaan enemmän yksilökes-

keisimpiä. Haastattelemille iäkkäille tyypillinen maailmankuva olisi juuri perhekeskeinen 

katsomus, jossa korostuu omien lapsien ja lapsenlapsien merkitys. Heidän kollektiivi-

sessa kulttuurissa he tuntevat olevansa enemmän ryhmänjäseniä ja he huomioivat 

ryhmän jäsenet ja tarpeet. (Räty 2002: 42,57.) 

Etninen herkkyys ei edellytä jokaiselle etniselle ryhmälle omaa vanhustyön järjestel-

mää, vaan niiden toimijoilta kykyä kohdata erilaisia taustoja omaavia etnisiä ryhmiä. 

Avoimen suhtautumisen lisäksi tarvitaan tietoa. Toimija, jolla ei ole tätä tietoa, saattaa 

olla etnisesti sokea, eikä ymmärrä näin itsekään edustavansa jotain etnistä ryhmää. 

Tutkimuksissa on havaittu, että juuri näihin etnisiin vähemmistöryhmiin kuuluvat ikäih-

miset ovat kaksin verroin haavoittuvimpia muuhun väestöön nähden, mikäli eivät hallit-

se uuden maan kieltä ja kulttuuria. Yhteiskuntatasolla etninen herkkyys tarkoittaa pal-

veluiden järjestämistä tasavertaisesti kaikille ikääntyville. (Sarvimäki  2015, 5-6). 

Kysyttäessä, mitä toimintoja iäkkäät kaipaisivat vielä lisää, he kertoivat toivovansa, että 

järjestettäisiin toiminnallisia suomenkielisiä keskusteluryhmiä. Iäkkäät toivovat oppi-

vansa enemmän suomenkieltä ja tämä tapahtuisi heidän kohdallaan parhaiten niin, että 

he voisivat samalla laittaa yhdessä esim. ruokaa. Tsaikka-ryhmässä on heidän kerto-
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mansa mukaan keskustelukerho, mutta se on kasvanut jo liian suureksi heille. Iäkkäät 

toivoivat Myllypuroon omaa keskustelukerhotoimintaa. Täten iäkkäät voisivat löytää 

paremmin kantasuomalaisesta väestöstä ystävyyssuhteita, kun heillä olisi parempi 

suomenkielen kielitaito ja kynnys puhumiseen ei olisi niin suuri. Heidän mukaansa ky-

seessä ei ole kulttuurilliset erilaiset tavat, vaan kielimuuri. Tässä olisikin kehitettävää 

vielä Työste-hankkeessa. Ikivireät-tutkimuksessa Jyväskylässä havaittiin, että syyt sii-

hen, miksi elämä koetaan tarkoitukselliseksi, iästä riippumatta ovat juuri läheiset ihmis-

suhteet. Myös mielekäs toiminta ja harrastus tuovat syvällisempiä merkityksiä ihmisen 

elämään ja pitävät sekä mielen että ruumiin virkeänä. (Read 2013,  248, 252). 

Iäkkäät kertovat kotiutuneensa suomeen hyvin 20 vuoden aikana. He kokevat, että he 

ovat omaksuneet hyvin suomalaisen kulttuurin ja suomalaisuuden. Tämä varmasti tu-

kee heidän hyvinvointiaan, koska he kokevat kuuluvansa tänne ja olevansa osa yhdys-

kuntaa. Merkityksellisyyden ja ainutlaatuisuuden tunne tällöin vahvistuu, jolloin terveys, 

toimintakyky ja hyvinvointi ovat tasapainossa. Sosiaalinen osallistuminen ja aktiivisuus 

pitävät yllä itsetuntoa, lisää itsearvostusta ja tarpeellisuuden tunnetta. Se kompensoi 

myös iän mukana tuomia roolimenetyksiä. (Tiikkainen & Lyyra, 2007, 79).  

Jokainen haastattelemamme iäkäs vaikuttaa tyytyväiseltä ja onnelliselta, he antoivat 

kysyttäessä myös vinkkejä muille venäläisille maahanmuuttajille. Ohjeet koskivat 

mm.sitä, että kotiin ei saa jäädä istumaan, täytyy uskaltaa mennä erilaisiin tapahtumiin 

ja tutustua uusiin ihmisiin. Lisäksi vierasta kulttuuria ei saa pelätä, vaan siihen pitää 

tutustua ja antaa sen sisäistämiselle omaa aikaansa. 

Maahanmuuttajilla on oma sopeutumisprosessinsa heidän saapuessaan uuteen maa-

han. Prosessi on jokaiselle subjektiivinen ja sopeutumiseen itsessään vaikuttavat mo-

net eri tekijät.  Siihen vaikuttavat myös se, tuleeko maahanmuuttaja itsekseen uuteen 

maahan, vai onko hänellä matkakumppania mukana sekä saako hän tukea lähiympä-

ristöstä. Haastattelemilla iäkkäillä oman perheen läsnäolo tai saman kulttuurin kuuluvat 

edustajat tuovat heille tukea sopeutumisprosessiin uudessa maassa. Iäkkäiden koke-

ma lämminvastaanotto ja ympäristön tuoma välittäminen auttavat häntä prosessissa. 

Lisäksi iäkkäiden aktiivinen, positiivinen ja avoin personallisuus auttaa heitä sopeutu-

maan paremmin. (Räty 2002: 120.) 

5 Pohdinta 

 

Projektimme lähti liikkeelle ajatuksesta, että hankimme tietoa venäjänkielisten ikäihmis-

ten arjen haasteista ja puutteista jotta voisimme koota materiaalia TYÖSTE-hankkeen 
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käyttöön. Aivan ensimmäisenä lähdimme liikkeelle omien ennakkoluulojemme kirjaami-

sesta jotta voimme havainnoida omaa kasvua projektin aikana.  

Alkuajatuksemme oli, että löytäisimme niitä henkilöitä joiden arjessa on haasteita, puut-

teita ja toiveita mahdollisesta avusta. Ensimmäisen haastattelukerran jälkeen totesim-

me haastateltavamme olevan erittäin aktiivisia, omatoimisia ja tyytyväisiä, ja suurim-

man osan heistä jo saaneen palvelukotipaikan jossa apua on tarvittaessa helposti saa-

tavilla. Tämän johdosta vaihdoimme näkökulmaa toisen kerran haastattelukysymyksiin. 

Toisella kerralla etsimme tietoa niistä asioista jotka kantavat arjessa, tuovat iloa ja mie-

len hyvinvointia, jotta myös nämä tärkeät seikat tulevat kirjatuksi. Projektin aikataulun 

puitteissa meillä ei ollut mahdollisuutta hankkia lisää haastateltavia jotta alkuperäinen 

näkökulma olisi säilynyt. Koimme nopean näkökulmamuutoksen tässä tilanteessa hyvin 

tarpeellisena sekä itsellemme opettavaisena, koska on viisautta osata mukautua muut-

tuviin tilanteisiin ja etsiä uudesta tilanteesta parhaat puolet. 

Projektimme koimme mielenkiintoiseksi ja tiesimme oppivamme kohtaamaan holisti-

semmin iäkkäitä maahanmuuttajia jatkossa. Projekti toi myös meille tarpeellisuuden 

tunteen, kun löysimme aktiivisille haastateltavillemme lopuksi sen asian, jota he toivoi-

sivat ja jonka myötä he voisivat löytää itsellensä kantasuomalaista ystävyyttä. Projektin 

kautta myös ymmärryksemme kasvoi maahanmuuttajia kohtaan varsinkin peilates-

samme erilaisia kulttuureja keskenänsä ja pohdiskellessamme maahanmuuttajien eri 

lähtötilanteita. Ymmärsimme paremmin, että maahanmuuttajat eivät aloita vain uutta 

elämäänsä uuteen maahan saapuessa, vaan he jatkavat entistä elämäänsä vain uu-

dessa elin- ja asumisympäristössä. Joillakin maahanmuuttajilla saattaa siteet entisen 

maan ihmisiin ja kulttuuriin säilyä sekä maahanmuuttaja sopeutuu ensin muiden maa-

hanmuuttajan muodostamaan väestöryhmään ja sitä kautta suomalaiseen yhteiskun-

taan. Monilla varmasti olettamuksena on, että maahanmuuttaja sopeutuu vain uuteen 

kotimaahansa, tällöin ei huomata katsoa asioita laaja-alaisemmin. 

Kaiken kaikkiaan projekti oli meille hyvin opettavainen ja varmasti meidän jokaisen ke-

hittyvä ammatillisuus kasvoi projektin aikana, koska pääsimme tapaamaan venäjänkie-

lisiä iäkkäitä ja kuulemaan heidän kokemuksiaan maahanmuutosta ja kaikista suomes-

sa asutuista vuosista. Saimme näin myös vertailupohjaa muihin ikääntyviin. Lisäksi 

kasvatimme tietoamme raporttia tehdessämme, etsiessämme ja löytäessämme mo-

nenlaisia erilaisia näkökulmia maahanmuuttoon liittyen.  Ajattelemme, että on rikkaus 

päästä tutustumaan eri kulttuureihin ja vähemmistöihin ja sitä kautta pystymme avar-

tamaan myös omaa maailmankatsomiskuvaamme ja etnistä herkkyyttämme jatkossa.  
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