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Tällä sivulla esitellään 
Eloisa ikä -ohjelman hankkeita, toimintaa ja tuloksia. 
Tutustu ohjelmaan www.eloisaikä.fi  Twitter #eloisaikä

Sinnittelystä 
myönteiseen 
selviytymiseen

E läkkeelle siirtyminen on iso muutos, joka parhaimmil-
laan merkitsee uudenlaista vapautta, aikaa ja mahdol-
lisuuksia tehdä itseään kiinnostavia asioita ja toteuttaa 

itseään. Toisille eläköityminen asettaa haasteita: työelämästä 
tutut ihmiset eivät enää ole arjessa mukana ja tulotaso madal-
tuu. ”Nyt kun olisi aikaa, ei ole rahaa tehdä kaikkea kivaa”, to-
teaa eräs Neuvokkaiden naisten ryhmään osallistunut. Myös 
yksinäisyys saattaa olla läsnä ja elämä tuntua alakuloiselta:

”Välillä on masentunut ja ehkä vähän epätoivoinen. Pitkää 
elämää en yksin toivo. Ajoittain tulen saamattomaksi ja pako-
tan itseni ulos, edes kauppaan tai soittamaan jollekin tutulle.”

Yksinäisyys ja heikko toimeentulo merkitsevät arkielämässä 
monesti osallistumismahdollisuuksien kaventumista. Kiin-
nostavista ja itselle tärkeistä sosiaalisista riennoista täytyy 
ehkä luopua rahan puutteen vuoksi tai kynnys lähteä yksin 
tuntuu liian suurelta. Kuormittava elämäntilanne vaikeut-
taa myös itsessä ja ympärillä olevien mahdollisuuksien nä-
kemistä. Ulkopuolisuuden tunne ja merkityksettömyys pai-
navat mieltä. Mutta voiko osallisuus vahvistua tai pienituloi-
suuden ja yksinäisyyden tuoma taakka keventyä? 

Naiset toiminnan suunnittelijoina

Neuvokkaat naiset -hankkeen tavoitteeksi asetettiin ikääntyvien 
naisten hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistuminen. Hank-
keen aikana käynnistettiin eri puolilla Suomea yksitoista ryh-
mää, joihin osallis-
tui satakunta iältään 
50–90-vuotiasta 
naista. Suurin osa 
naisista oli eläkkeel-
lä ja asui yksin. He toi-
voivat ryhmältä yhdessäoloa, ko-
kemusten jakamista ja sosiaali-
sia suhteita. Monelta puuttui 
juttu- tai menokaveri, mi-
kä merkitsi arkista kodin 
seinien sisälle paikan-
tuvaa yksinäisyyttä. 
Ryhmään mukaan 
tulemisen uskottiin 
tuovan merkityksellistä 
sisältöä elämään.

Suomessa elää paljon pienituloisia ikäihmisiä, 
vaikka eläkeläisten taloudellinen tilanne onkin 
parantunut kahden viime vuosikymmenen aika-
na. Yksinasuvien yli 75-vuotiaiden naisten toi-
meentulo on kuitenkin edelleen heikkoa. Pieni-
tuloisuus ei ole vain taloudellinen asia, vaan sil-
lä on laajempia vaikutuksia naisten elämään ja 
hyvinvointiin. Neuvokkaiden naisten kestävät 
konstit -hankkeen tavoitteena oli yksinäisyyt-
tä ja pienituloisuutta kokevien ikääntyvien nais-
ten hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistuminen.
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Neuvokkaiden naisten ryhmätoiminta rakentui seitsemän 
teeman ympärille: 1) Mielen hyvinvointi, 2) Ravitsemus ja 
ruuan laitto, 3) Liikunta ja ulkoilu, 4) Kierrätys ja kestävä arki,  
5) Kulttuuri ja taide, 6) Pienellä rahalla eläminen ja 7) Aktiivi-
nen kansalaisuus. Osallistujat suunnittelivat itse tapaamisten 
sisällöt toiveidensa ja osaamisensa pohjalta. Tarkoituksena oli, 
että jokaiselle löytyisi mielekästä tekemistä ja jokainen pääsi-
si hyödyntämään omaa osaamistaan. Kädentaidoista kiinnos-
tunut osallistuja saattoi esimerkiksi opettaa toisille ryhmäläi-
sille uuden neulekuvion tai lähialueen puistot tunteva opastaa 
ulkoiluretkellä. 

Kestävää yhteisöllisyyttä rakentamassa

Ryhmäläiset toivat esille, että väliaikaiset harrasteryhmät ei-
vät olleet tyydyttäneet tarvetta yhteisöllisyyteen tai poistaneet 
yksinäisyyttä. Siksi onkin tärkeää, että ryhmän on mahdollis-
ta jatkaa osallistujien niin toivoessa. Neuvokkaiden naisten 
toiminnassa on viety eteenpäin ajatusta kestävästä yhteisöl-
lisyydestä. Tällä tarkoitetaan sitä, että ryhmä jatkaa toimin-
taansa varsinaisten ohjattujen kertojen jälkeen omaehtoisesti 
tai vapaaehtoisen ryhmäkummin tukemana. Toisaalta ryh-
mästä voi muodostua pienempiä kaveriporukoita, jotka jat-
kavat yhdessäoloa tai ryhmäläinen saattaa ryhmän ansiois-
ta rohkaistua lähtemään esimerkiksi itseään kiinnostavaan 
vapaaehtoistoimintaan. Esimerkiksi Pirkko löysi rohkeut-
ta Neuvokkaiden naisten ryhmästä lähteä kouluttautumaan 
vertaisliikunnan ohjaajaksi. 

Neuvokkaat naiset (2015–2018) on Miina Sillanpään Säätiön kehittämishanke ikääntyvien pienituloisuutta ja 
yksinäisyyttä kokevien naisten hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistamiseksi.

Hankkeen aikana on käynnistetty ryhmätoimintaa ympäri Suomea.

Uusille ryhmänohjaajille ja vapaaehtoisille ryhmäkummeille järjestetään maksutonta koulutusta.  
Ota yhteyttä: saini.suutari@miinasillanpaa.fi, p. 040 171 0048

Erityistä huomiota ryhmissä kiinnitettiin oman paikkakun-
nan tarjoamaan edulliseen tai maksuttomaan toimintaan. Yh-
dessä etsittiin ja tutustuttiin erilaisiin toimintamuotoihin, esi-
merkiksi kuntosaliin tai paikalliseen vapaaehtoistoimintaan 
sekä jaettiin maksuttomia menovinkkejä. Konkreettiset vin-
kit tarjosivat tukea arkeen. Tärkeää oli myös vertaistuki tois-
ten samanlaisessa elämäntilanteessa olevien naisten välittä-
mänä. Ryhmään osallistuminen toikin monille uusia ystäviä 
ja uutta näköalaa omaan elämään. Vaikka elämä olisi ollut jo 
pitkään yksinäistä päivästä toiseen sinnittelyä, pienempiä ja 
suurempia askelia otettiin eteenpäin. 

Osallisuus voidaan ymmärtää laajemmin. Yhteistyökumppa-
neidenkin osallisuutta tarvitaan hankkeessa kehitettyjen hy-
vien käytäntöjen ja toimintamallien leviämiseen ja juurtumi-
seen. Neuvokkaat naiset kannustavat kaikkia ryhmätoimin-
tamallin käyttöön otosta ja ryhmien ohjauksesta kiinnostu-
neita kantamaan kortensa kekoon. Koulutamme uusia ryh-
mänohjaajia ja vapaaehtoisia ryhmäkummeja. Kaikilla tulee 
olla mahdollisuus osallisuuteen varallisuudesta ja elämänti-
lanteesta riippumatta. 6

;Ryhmässä olo on antanut  
vaihtelua vakiintuneeseen arkeen,  

uusia kasvoja, persoonia, iloisia hetkiä, 
hyödyllistä tietoa, kivoja ja  

käyttökelpoisia vinkkejä, vertaistukea.;




