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− Ikääntyvien 
omaishoitajanaisten 

aggressio voimavarana

• Tunne voimavarasi on STEA:n tukema 
kehittämishanke vuosille 2020−2022. 

• Kyseessä on Miina Sillanpään Säätiön, 
Maria Akatemian, Kuntoutussäätiön ja 
Omaishoitajaliiton yhteishanke, jota 
koordinoi Miina Sillanpään Säätiö. 

• Hanke perustuu järjestökumppaneiden 
väliseen yhteiskehittämiseen ja 
tutkimukselliseen kehittämisotteeseen, 
jossa jokainen toimija tuo oman 
asiantuntemuksensa hanketoimintaan.



Kohderyhmät
ja tavoitteet

• 60+ ikääntyvät 
omaishoitajanaiset, 
jotka käyttävät tai 
pelkäävät käyttävänsä 
väkivaltaa

• Omaishoitajia 
työssään kohtaavat 
järjestötyöntekijät, 
vapaaehtoiset ja 
sosiaali- ja terveysalan 
ammattilaiset

➢ Edistetään ikääntyvien 
omaishoitajanaisten 
hyvinvointia ja jaksamista 
sekä ehkäistään 
omaishoitosuhteissa 
tapahtuvaa kaltoinkohtelua

➢Lisätään ammattilaisten 
tietoa ja osaamista väkivallan 
tunnistamiseksi, 
kohtaamiseksi ja puheeksi 
ottamiseksi



Miten ilmiö näyttäytyy meidän 
kohderyhmässämme?

• Vaikeus sallia itselleen lepoa, myötätuntoa ja 
mielihyvää tuottavia asioita

• Muiden tarpeiden ja tunteiden asettaminen
omien edelle tai omien tarpeiden huomiotta
jättäminen täysin

• Sisäinen puhe “minun täytyy”, “minun on 
pakko”, “en saa”…

• Oman koetun heikkouden tai 
haavoittuvuuden moittiminen ja siitä itsensä
rankaisu

• Toistuvien hylätyksi/torjutuksi tulemisen 
kokemusten etsiminen kelvottoman 
minäkuvan vahvistamiseksi

• Kipeä, usein lapsuudesta asti juontuva 
näkymättömyyden kokemus



Lähde: Maslow’n
tarvehierarkia

Itsensä toteuttamisen ja kehittämisen 
tarve: omien kykyjen hyödyntäminen

Arvostuksen tarve: kunnioitus, 
omanarvontunne, vastuu, asema, maine 

Yhteenkuuluvuuden ja rakkauden 
tarpeet: vuorovaikutus, hellyys, läheisyys

Turvallisuuden tarpeet: järjestys, rajat, 
toimeentulo, terveys, pysyvyys

Fysiologiset tarpeet: ravinto, lepo, lämpö, 
selviytyminen

Minulla on tarve



Lähde: Terveyskylä.fi



Minulla on vastuu

• Sisäinen johtajuus on jatkuvaa 
päätöstä huolehtia itsestään 
lempeästi, vaikka se olisi kuinka 
vaikeaa. Se on valinta opetella 
hyväksymään itsemme, katsoa 
menneisyyden asioita rehellisesti, 
vastaanottaa apua ja sallia itselleen 
hyvää.

• Sisäinen johtajuus on tietoista 
vastuun ja vapauden vuoropuhelua 
kaikessa itseämme koskevassa, ml. 
ajatukset, uskomukset, tunteet, 
valinnat ja teot. 



Harjoitus: Oma 
ydinlaatuni

• Suunnatessasi katseesi elämässäsi taaksepäin, pohdi, 
mikä on aina ollut ydinlaatuasi riippumatta siitä, 
minkälaisia rooleja sinulla on ollut (tytär, sisarus, 
puoliso, äiti, omaishoitaja jne.) tai minkälaisia haasteita 
elämä on polullesi heittänyt.

• Ydinlaadulla tarkoitetaan syvintä minuutta. Se voi olla 
kokemusta esimerkiksi jostakin persoonallisuuden 
piirteestä tai tavasta toimia, joka on lapsesta saakka 
tuntunut omalta ja luontevalta. Pohdi seuraavaa:

• Kuka olet ilman omaishoitajan roolia? Mitä 
omaishoitajuus on muuttanut sinussa?

• Mihin muihin rooleihin omaishoitajuus elämässäsi 
kytkeytyy, ja miten?

• Mitä tarvitset pysyäksesi itsenäsi tässä päivässä? 
Kuinka voisit vahvistaa ydinlaatuasi?



Palautetta vertaisryhmiin
osallistuneilta

”Keskustelut saivat ajattelemaan asioita 
uudelta kantilta. Jo se, että saa puhua 
muiden vastaavassa tilanteessa olevan 
kanssa, helpottaa oloa.”

”Monien tehtävien ja keskustelujen 
kautta alkoi aueta oivalluksia omasta 
käyttäytymisestä, tarpeista, tunteiden 
hallinnasta, rajoista ja itsemyötätunnosta. 
Luottamuksellisessa ryhmässä 
kokemusten jakaminen oli rikkaus. 



Kiinnostuitko 
vertaisryhmätoiminnasta, 
haluaisitko kuulla aiheesta 
enemmän? 

Ensi syksynä alkamassa valtakunnallinen 
verkkovertaisryhmä: 13.10-10.11.21

Hankkeella on nettisivut, joista saa tietoa 
alkavista ryhmistä sekä julkaistavista 
materiaaleista: www.tunnevoimavarasi.fi

Ole rohkeasti yhteydessä. Meille voi 
lähettää myös sähköpostia:

tukea@tunnevoimavarasi.fi

http://www.tunnevoimavarasi.fi/
mailto:tukea@tunnevoimavarasi.fi


Kiitos!

Elina Koponen
suunnittelija, Omaishoitajaliitto
Elina.koponen@omaishoitajat.fi
Puh. 040 8464 506

Nettisivut: https://tunnevoimavarasi.fi
Facebook: Tunne voimavarasi –hanke
Twitter: @tunnevoimavara
S-posti: tukea@tunnevoimavarasi.fi

Päivikki Paakkanen
hankekoordinaattori, Miina Sillanpään Säätiö
paivikki.paakkanen@miinasillanpaa.fi
Puh. 044 7060 176
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