
SUKUPOLVESTA	  TOISEEN	  TOISTUVAT	  TARINAT	  
ELÄMÄN	  RAKENTAJINA	   	   	  
	   	   	  

Projektin	  taustaa	  

Työskentelyssämme	  vanhusten	  parissa	  olemme	  
huomioineet	  tarinoiden	  kertomisen	  merkityksen.	  
Vanhukset	  näyttivät	  voimaantuvat	  saatuaan	  kertoa	  
omia	  tarinoitaan	  ja	  saadessaan	  kuulluksi	  tulemisen	  
tunteen.	  Kuultuamme	  näitä	  tarinoita,	  joissa	  saattoi	  
kuulla	  pohjalla	  myös	  syvemmän	  merkityksen	  ja	  
yhteyden	  eri	  aikakausien	  välillä,	  heräsi	  ajatus	  
kehittää	  menetelmää	  jossa	  tarinat	  ovat	  
voimaannuttava	  voimavara.	  

Keskusteluissamme	  totesimme	  kuinka	  tietyt	  tarinat	  
tavalla	  tai	  toisella	  kulkevat	  isältä	  pojalle	  tai	  äidiltä	  
tyttärelle,	  niin	  omassa	  kuin	  muidenkin	  tarinoissa	  ja	  
halusimme	  alkaa	  kehittää	  menetelmää	  niin,	  että	  
tarinankertoja	  itse	  näkee	  tarinoiden	  yhteyden	  ja	  
merkityksen	  elämässään.	  

Valitsimme	  kaksi	  palvelutaloa:	  Leevitalo	  Haagassa	  
ja	  Kivipuiston	  palvelutalo	  Järvenpäässä.	  

Leevitalon	  asukkaat	  olivat	  pääasiassa	  omatoimisia	  
ja	  liikkuivat	  myös	  talon	  ulkopuolella.	  

Kivipuiston	  asukkaat	  käyttivät	  liikkumiseen	  
apuvälinettä	  	  pyörätuolia	  tai	  rollaattoria.	  

Molemmissa	  palvelutaloissa	  	  oli	  muistisairautta	  ja	  
Kivipuistossa	  ilmaisun	  vaikeuteen	  liittyi	  eräällä	  
asukkaalla	  myös	  afasia.	  

	  

	  

Työpajojen	  ja	  esitysten	  tavoitteet	  	  

Työpajojen	  tavoitteena	  oli	  luoda	  avoin	  ja	  
turvallinen	  ilmapiiri,	  jossa	  oli	  mahdollista	  jakaa	  
omia	  tarinoita	  toisten	  ryhmäläisten	  kanssa.	  

Tarinoiden	  kautta	  oppia	  tunteman	  itseä,	  saada	  
luottamusta	  elettyyn	  elämään.	  Kerrotut	  tarinat	  
luovat	  myös	  yhteisöllisyyttä	  samaistumispinnan	  
kautta.	  Tavoitteena	  oli	  saada	  aikaan	  eheytymistä	  
tarinoiden	  kautta,	  jotka	  siirtyvät	  sukupolvelta	  
toiselle.	  

”Onnellisista	  hetkistä	  tanssimassa	  metsässä,	  josta	  
sai	  kuitenkin	  torut	  että	  on	  tehnyt	  syntiä.	  Tänä	  
päivänä	  katselee	  lastenlasten	  tanssia	  iloisena	  ettei	  
kukaan	  kiellä	  heitä”	  	   	  

Esityksissä	  tavoitteena	  oli	  saada	  työpajojen	  tarinat	  
näkyväksi,	  niin	  että	  sekä	  kertoja	  että	  muu	  yleisö	  voi	  
kokea	  yhteisöllisyyttä	  .	  Esitys	  oli	  tarkoitettu	  myös	  
omaisille,	  jotka	  voivat	  
näin	  saada	  uutta	  
ymmärrystä	  suhteessa	  
vanhempiinsa	  ja	  omaan	  
elämäänsä.	  

”Leevi-‐talon	  esityksessä	  oli	  mukana	  myös	  omaisia.	  
Ohjaaja	  saa	  äidin	  ja	  tyttären	  yhdessä	  kertomaan	  ,	  
millaista	  se	  oli	  kun	  tytär	  irrottautui	  kotoa	  ja	  läksi	  
maailmalle.	  Tytär	  kertoo	  sen	  olleen	  vapauttavaa	  ja	  
äiti	  siihen	  tuumaa	  että,	  ”niinhän	  sinä	  luulit”.	  
Esityksessä	  katsottiin	  äidin	  ja	  tyttären	  tarinaa	  
kohtaamisena.”	  

Kivipuiston	  esityksessä	  ei	  ollut	  omaisia,	  mutta	  
henkilökuntaa	  ja	  	  useita	  asukkaita	  jotka	  eivät	  olleet	  
työpajoissa.	  

”Esityksessä	  Airi	  kertoo	  tarinan	  koirastaan	  Nerosta,	  
joka	  eli	  Airin	  koko	  lapsuus	  ja	  nuoruus	  ajan	  20	  
vuotta.	  Airi	  muistaa	  Neron	  kävelleen	  hänen	  
lastenvaunujen	  vierellä.	  Nerolla	  oli	  myös	  taito	  
tuoda	  kanojen	  piilottamat	  munat	  ja	  tuoda	  ne	  
emännälleen	  suussaan	  rikkomatta	  niitä.	  
Tarinaesitettiin	  tarinatekniikalla.”	  	  

”Eeva	  kertoo	  tarinan	  tapaamisestaan	  Pentin	  
kanssa.	  



Eevan	  tarina	  herättää	  katsojien	  omakohtaisia	  
muistoja	  tansseista.”	  	  

”Mirja	  (jolla	  on	  afaasia)	  kertoo	  avustettuna	  kuinka	  
hänelle	  tansseihin	  lähteminen	  ja	  laittautuminen	  oli	  
erityisen	  ihana	  muisto.	  Havainto	  Mirjasta	  oli	  että	  
hän	  seurasi	  hyvin	  intensiivisesti	  koko	  esityksen	  ajan	  
samaistuen	  esityksen	  tunnelmiin	  ja	  näytti	  
nauttivansa	  näkemästään.”	  

”Hesu	  joka	  oli	  ei	  pystynyt	  myöskään	  	  puhumaan	  sai	  
ilmaistua	  miten	  hänelle	  tanssiminen	  ja	  naisten	  
hakeminen	  tanssiin	  oli	  ihanaa.	  Hänelle	  esitys	  toi	  
tanssin	  nykyhetkeen	  ja	  hän	  pystyi	  samaistumaan	  
esiintyjien	  liikkeeseen.”	  

	  

	  

	  

	  

	  

Muusikon	  luoma	  musiikki	  toimi	  tunteiden	  
tulkitsijana	  ja	  vei	  katsojat	  muistoihinsa	  .	  Se	  myös	  
raamitti	  ja	  ryhditti	  esitystä.	  

Huomioita	  työpajoista	  	  

Lattialle	  levitetty	  Suoman	  kartta	  herätti	  
molemmissa	  ryhmissä	  riemullisen	  reaktion	  ja	  
varsinkin	  se	  tuntui	  merkitykselliseltä,	  että	  	  jokainen	  
sai	  kertoa	  missä	  on	  syntynyt	  ja	  paikka	  merkittiin	  
karttaan	  nimilapulla.	  Suomen	  kartta	  sodan	  
eläneelle	  sukupolvelle	  näytti	  olevan	  erityisen	  
tärkeä.	  

	  

	  

	  

	  

”Kun	  Julia	  tuli	  ryhmätilaan	  ja	  näki	  Suomen	  kartan	  
lattialla,	  hän	  huudahti	  ”Karjalan	  kangas	  puuttuu”.	  
Onneksi	  talosta	  löytyi	  kartta	  jossa	  näkyi	  Karjalan	  
kangas.”	  	  

Leevi-‐talossa	  käytettiin	  synnyinseudun	  muisteluun	  
mielikuvamatkaa.	  Asukkaita	  pyydettiin	  sulkemaan	  
silmät	  ja	  heidät	  vietiin	  kuumailmapallo	  matkalle	  
Suomen	  yläpuolelle	  ja	  sieltä	  laskeuduttiin	  synnyin	  
seudulle,	  kuljettiin	  paikkoihin	  pihassa	  ja	  talossa	  
jossa	  oli	  synnytty.	  Havaintomme	  oli,	  että	  
ryhmäläiset	  pääsivät	  hyvin	  mukaan	  mielikuviin	  
hiljentyen	  täydesti.	  Mielikuvamatkan	  jälkeen	  
jaettiin	  tunnelmia	  jotka	  mielikuvamatka	  oli	  
herättänyt.	  Mieleen	  nousi	  kuvia,	  makuja,	  tuoksuja	  
ja	  kokemuksia	  kosketuksesta.	  

”Minä	  kävin	  mielikuvamatkallani	  kotona.	  	  Me	  
asuimme	  metsän	  keskellä.	  Tulin	  metsästä	  kotiin	  ja	  
äiti	  oli	  paistanut	  leipää	  ja	  oli	  ihana	  tulla	  kotiin	  
leivän	  tuoksuun.	  Äiti	  oli	  mahtava,	  oli	  aina	  ihana	  
palata	  koulusta	  kotiin.	  Kouluun	  hiihdettiin	  viiden	  
kilometrin	  matka	  ja	  siellä	  matkan	  varrella	  oli	  hiekka	  
kuoppa,	  johon	  aina	  välillä	  unohduimme	  laskemaan	  
mäkeä”	  	  

Kivipuistossa	  lähdettiin	  muistelemaan	  kotia	  ja	  
pihapiiriä	  piirtämällä.	  	  Jokainen	  kertoi	  tarinan	  
lapsuudestaan	  kuvan	  kautta.	  	  	  

”Alpon	  lapsuudenkoti”	  	  



”Alpon	  koti	  oli	  Loimaalla.	  	  Kuvassa	  talo	  on	  piirretty	  
sinisellä	  ja	  pihassa	  on	  lipputanko	  jossa	  liehuu	  
suomenlippu.	  Lippu	  muistuttaa	  Alpolle	  isästä,	  joka	  
kuoli	  ennen	  Alpon	  syntymää.”	  

Muistelua	  jatkettiin	  kuvakorteilla.	  	  Kuvan	  
valitsemiselle	  annettiin	  ohje	  valita	  kuva,	  joka	  
esittää	  lapsuudessa	  ollutta	  tärkeää	  henkilöä.	  Kuvien	  
kautta	  nousi	  esiin	  äidit,	  isät	  ja	  isovanhemmat.	  

”Vuokko	  muistaa	  soittaneensa	  kirkonkelloja	  isänsä	  
apuna.	  Kerran	  hän	  oli	  noussut	  saarnastuoliin	  ja	  
pitänyt	  saarnan.	  Sen	  oli	  kuulleet	  vain	  muutama	  
rakennusmies.”	  

	  

Toinen	  työpaja	  tapaaminen	  Leevissä	  

Toisella	  kerralla	  aloitimme	  ryhmän	  aivojumpalla,	  	  
jonka	  avulla	  aktivoidaan	  oikeaa	  ja	  vasenta	  
aivopuoliskoa.	  

Työpajan	  teemana	  oli	  muistella	  nuoruutta	  ja	  
aikuisuutta.	  Muistelun	  apuna	  käytettiin	  pieniä	  
esineitä,	  sekä	  	  lappuja	  joissa	  oli	  luonnetta	  kuvaavia	  
sanoja.	  

Esiin	  nousi	  perheiden	  perustamiseen	  liittyviä	  
tarinoita:	  

”Aino	  valitsi	  esineistä	  tutin	  ja	  sanan	  innostunut.	  

Ainolle	  aika	  20-‐30	  vuoteen	  oli	  sitä	  elämän	  parasta	  
aikaa,	  siloin	  luotiin	  ELÄMÄ.	  Aino	  avioitui	  ja	  sai	  kaksi	  
poikaa,	  jotka	  olivat	  Ainolle	  kaikki	  kaikessa.	  

Aino	  oli	  kotona	  7	  vuotta	  ja	  hoiti	  pojat	  ja	  sen	  jälkeen	  
siirtyi	  työelämän	  pariin.	  

Tyytyväisenä	  tuohon	  aikaan	  hän	  toteaa	  että	  sitten	  
kun	  tuli	  ero	  oli	  luotu	  asunnot,	  autot	  ja	  kaikki.	  

Innokkuudesta	  hän	  kertoo	  tarinan,	  että	  häntä	  ei	  
ollut	  päästetty	  oppikouluun	  kun	  oli	  niin	  hento	  ja	  
että	  innostuu	  koulusta	  liikaa.”	  

Kivipuiston	  toinen	  työpaja	  

Tapaaminen	  aloitettiin	  mielikuvamatkalla,	  joka	  
johdatteli	  nuoruuteen.	  	  Mielikuvamatkan	  jälkeen	  
aloitettiin	  tekemään	  kuvakollaasia.	  Pöydillä	  oli	  
lehdestä	  leikattuja	  	  kuvia	  (eläimiä,	  matkakuvia,	  
taloja,	  veneitä,	  harrastuksiin	  ym.	  liittyviä	  kuvia).	  

”Mirja	  jonka	  kommunikointi	  oli	  haasteellista	  
afasiantakia	  sai	  kerrottua	  kuvien	  kautta	  tarinan	  
itsestään.	  Kollaasissa	  oli	  kuvia	  kalastuksesta,	  
kissasta	  ja	  pensseli,	  joka	  kertoo	  hänen	  posliinin	  
maalaus	  harrastuksestaan.”	  

”Eeva	  kertoi	  kollaasin	  kautta	  matkustelusta	  Pentin	  
kanssa.	  Matkoja	  he	  tekivät	  paljon.	  Kollaasissa	  on	  
kuva	  tanssiparista,	  joka	  kuvaa	  heidän	  ensimmäistä	  
tapaamistaan	  tansseissa.	  Muodikas	  nainen	  
kollaasissa	  kertoo	  Eevan	  uraa	  vaatturina.”	  

”Eeva	  on	  työllistänyt	  useita	  ja	  suunnitellut	  ja	  
ommellut	  vaatteita.”	  

	  

Omat	  reflektiot	  työpajoista	  ja	  esityksistä	  

Tila	  jossa	  työpaja	  pidetään	  tulisi	  olla	  riittävän	  iso,	  
jotta	  toiminnalle	  jää	  tilaa.	  Leevitalon	  kerhotila	  
täyttyi	  asukkaista	  ja	  tilaa	  jäi	  niukalti	  keskelle	  lattiaa.	  



Tilan	  ahtaudesta	  huolimatta	  mukautettiin	  toiminta	  
niin	  että	  pystyimme	  käyttämään	  muistelua	  
helpottavia	  kuvia	  ja	  esineitä.	  	  

Kivipuiston	  tila	  oli	  iso	  ja	  kaikki	  mahtuivat	  
pyörätuoleineen	  pöytien	  äärelle.	  

Molemmissa	  ryhmissä	  teimme	  havainnon,	  että	  
kaikki	  keskittyivät	  kuuntelemaan	  toistensa	  tarinoita	  
ja	  kunnioittivat	  toisen	  tilaa	  ja	  tarinaa.	  	  Kuullut	  
tarinat	  toimivat	  myös	  herättelijöinä	  ryhmäläisille.	  

Teimme	  havainnon	  miten	  tärkeä	  oli	  jokaiselle	  	  tulla	  
kuulluksi	  ja	  nähdyksi	  omana	  itsenään.	  

Työpajoihin	  luodut	  raamit	  	  loivat	  turvallisuutta	  ja	  	  
mahdollisuuden	  keskittyä	  kulloinkin	  esillä	  olevaan	  
tehtävään.	  	  

Kuvien	  ja	  kollaasien	  tekeminen	  oli	  aluksi	  	  joillekin	  
haasteellista.	  	  

”Vuokolle	  oli	  ajatukset	  olivat	  juuri	  kuolleessa	  
veljessä.	  Hänet	  	  saatiin	  pienellä	  tukemisella	  
toteuttamaan	  kollaasi	  ja	  unohtamaan	  hetkeksi	  
surunsa.	  Kaikki	  tekivät	  loppujen	  lopuksi	  piirroksen	  
ja	  kollaasin	  ja	  olivat	  niistä	  hyvin	  ylpeitä.”	  

Esityksistä	  teimme	  havaintoja	  miten	  katsojat	  
eläytyivät	  näyttämöllä	  nähtyihin	  tarinoihin.	  

Ilmapiiri	  oli	  hyväksyvä	  ja	  rauhallinen.	  	  Tarinoiden	  
kertominen	  oli	  helppoa	  ja	  toisten	  tarinat	  
lämmittivät	  ryhmää	  muistelemaan	  omaa	  	  vastaavaa	  
aikaa	  elämässään.	  	  

	  

	  

Näyttelijän	  
reflektointia:	  
”Esityksissä	  
konkretisoitui	  miten	  
tarinat	  voivat	  elää	  tässä	  
ja	  nyt,	  vaikka	  ne	  ovat	  
tapahtuneet	  vuosia	  
sitten.	  Eri	  sukupolvien	  

(äidin	  ja	  tyttären)	  yhteiseen	  tarinaan	  tuli	  erilainen	  
näkökulma,	  jonka	  molemmat	  myös	  ymmärsivät.	  
Tavallisten	  ihmisten	  tarinat	  olivat	  kauniita	  ja	  
rikkaita.	  Tarinoihin	  kohdistui	  erityistä	  kunnioitusta.”	  

Molemmissa	  palvelutaloissa	  asukkaat	  toivottivat	  
meidät	  tervetulleeksi	  uudestaan.	  	  Halauksia	  ja	  
taputuksia	  riitti.	  	  

	  

	  

Tavoitteiden	  toteutuminen	  

Työpajojen	  vähyyden	  vuoksi	  syvällisiin	  tarinoihin	  ei	  	  
päästy.	  Myöskään	  omaisia	  esityksissä	  ei	  ollut	  
mukana	  niin	  paljon	  kuin	  olisimme	  toivoneet,	  
saadaksemme	  näkymään	  sukupolvien	  välistä	  
yhteyttä	  toivomallamme	  tavalla.	  

Tavoitimme	  kuitenkin	  kohtaamisen,	  kuuntelun	  ja	  
lämpimän	  läsnäolon,	  mikä	  osoittautui	  työpajojen	  
tärkeimmäksi	  anniksi.	  	  

	  

Tärkeät	  tarinat	  tulivat	  näkyviksi	  	  

Esityksien	  jälkeen	  olisi	  ollut	  hyvä	  pitää	  vielä	  yksi	  
työpaja,	  jossa	  olisimme	  voineet	  tarkemmin	  
keskustella	  mitä	  omien	  tarinoiden	  näkeminen	  
herätti	  ja	  sulkea	  projekti.	  



Yhteenveto	  projektista	  ja	  omista	  kokemuksista	  

Työpajat	  ja	  esitykset	  vanhusväestölle	  ovat	  olleet	  
antoisia	  kaikille	  	  osallistujille,	  ryhmäläisille	  ja	  
ohjaajille.	  Ne	  ovat	  tuoneet	  erityistä	  virkistystä	  ja	  
voimaannuttavaa	  energiaa	  arkeen.	  

Vanhukset	  	  joiden	  muistisairauden	  tai	  muun	  
sairauden	  takia	  ei	  odotettu	  pystyvän	  muisteluun	  ja	  
vuorovaikutukseen,	  olivatkin	  hämmästyttävän	  
hyvin	  mukana.	  Erityisesti	  tämän	  kokemuksen	  takia	  
toteamme,	  että	  tätä	  luomaamme	  menetelmää	  
kannattaa	  jatkaa	  arvokkaan	  vanhuuden	  lisäämiseksi	  
ja	  ylläpitämiseksi.	  

	  

	   	   	   	   	   	  
	   	  


