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Tiivistelmä  
 

Toimintamallin nimi: Myrskyryhmän osallistava tanssielokuva (Mot) 

Tausta ja tavoite: Osallistava tanssielokuva on syntynyt Myrskyryhmän residenssitoiminnasta ikäihmisten 

hoivayhteisöissä ja perustuu Myrskyryhmän taiteellisen ja osallistavan työn kokemukseen ja käytännön 

kehittämiseen. Mot tekee näkyväksi ikäihmisten näkökulmia elämästä edistäen iäkkäiden kulttuurista osallisuutta, 

toimijuutta ja hyvinvointia. Tarpeita, joihin Mot vastaa, ovat kuulluksi ja nähdyksi tuleminen, yksinäisyyden tunteen 

väheneminen, merkityksellisyys, luovan potentiaalin löytyminen, osallisuus ja yhteisöllisyys. 

Käyttö: Suomessa käyttö on alkanut 2010 Uudellamaalla ja 2021 Kanta-Hämeessä. 

Kohderyhmä: Kulttuuripalveluiden ulkopuolelle jäävät kotona asuvat ikäihmiset sekä hoivayksiköiden asukkaat. 

Soveltuvuus eri kohderyhmiin: Kehitetty yhteistyössä iäkkäiden kanssa. Kokeiltu onnistuneesti nuorille ja lapsille. 

Menetelmä: Osallistava työskentely toteutuu ikäihmisten kanssa taiteellisista lähtökohdista. Osallistujia 

kiinnostava aihe etsitään yhdessä ja kehitetään sitä kohti tanssielokuvaa. Tanssin ja elokuvan ammattilaiset 

tukevat osallisuuden toteutumista taiteellisessa prosessissa ja varmistavat laadukkaan lopputuloksen syntymisen.  
Seuranta ja arviointi: Myrskyryhmä on kehittänyt osallistujien palautejärjestelmää ja taidetoiminnan 

arviointilomakkeen tilaajan työkaluksi. Toiminnan laatua on arvioitu alan suositusten sekä Myrskyryhmän luomien 

kulttuurisen vanhustyön kriteerien avulla. Palautetta kerätään toimintaan osallistuvilta, vapaaehtoisilta, läheisiltä 

sekä yhteistyökumppaneilta. Työskentelyyn osallistuvilta kartoitetaan toiveita ja tarpeita toiminnan sisällöistä. 

Tulokset ja vaikutukset: Ikäihmisten kanssa luodut tanssielokuvat. Mot asettaa taiteen osaksi työn tekemisen 

kulttuuria, kokoaa tietoa iäkkäiden aktiivisuuden tavoista/toiveista ja vahvistaa ikäihmisten hyvinvointia ja voima-

varoja kotona asumisen tukena. Iäkkäiden kohdalla tunnistetaan vaikutuksia elämän merkityksellisyydessä ja kuul-

luksi tulemisessa; iäkäs tulee nähdyksi prosessin aikana ja sen jälkeen yksilönä, osana elämäntarinaa ja -historiaa.  

Vaikuttavuus: Toimintamalli on valmis tutkittavaksi. Mallia voidaan kehittää sovellettavaksi muihin kohderyhmiin. 

Kustannusarvio: Kokonaiskustannukset jakautuvat osallistujien kanssa tehtävään työhön ja elokuvatuotantoon. 

Kustannusvaikuttavuus: Kehittämisen kohde. Toimintamallin kustannusvaikutuksia tulee jatkossa tutkia. 

Jatkokehittäminen: Kehittämisen kohteina on laajempien vaikutusten osoittaminen, kustannusvaikuttavuus, 

toiminnan laajuus suhteessa resursseihin, sekä toimintamallin käytön laajentaminen ja juurruttaminen osaksi 

vanhustyötä. Mallin toteuttaminen edellyttää monialaista yhteistyötä ja sen mahdollistavia rakenteita kulttuuri- ja 

hyte-alan välillä. Riittävää rahoitusta tarvitaan osallistavaan työskentelyprosessiin ja elokuvatuotantoihin. 

 

Avainsanat: osallistava tanssielokuva, tanssielokuva, tanssi, osallistava taide, yhteisötaide, kulttuurinen 

vanhustyö, soveltava taide, yhteisötanssi 

Teema-alueet: Aivoterveys, Elintavat, Eriarvoisuus, Esteettömyys, Harrastukset, Hyvinvoinnin ja terveyden 

edistäminen sote:ssa, Kulttuuri ja taide, Liikunta ja urheilu, Mielenterveys, Osallisuus, Toimintakyky, Vertaistuki ja 

vapaaehtoistyö, Yhteisöllisyys, Ystävyys ja sosiaaliset suhteet 

 

Toimintamallin yhteyshenkilö Suomessa: Elli Isokoski (etunimi.sukunimi@gmail.com)  

Toimintamallin arvioitsijat: Satu Kokkoniemi, Sanna Meska ja Anna-Mari Rosenlöf 

Kansalliset verkkosivut: www.myrskyryhma.fi  

 

Arviointiluokka: Kansallisesti pitkään käytössä ollut toimintamalli (yli 10 vuotta) 

Kokonaisarviointi: 2/5 (tyydyttävä) 

Osallistava tanssielokuva on ammattitaitoisesti luotu taidelähtöinen hyvinvointipalvelu, jota on kehitetty 

pitkäjänteisesti rahoituksen epävarmuudesta ja projektiluontoisuudesta huolimatta. Toimintamallin vahvuus on 

osallistavissa ja digitaalisissa työtavoissa, yksilöllisessä kohtaamisessa sekä taiteellisessa prosessissa. Se tuo 

ansiokkaasti näkyväksi ikäihmiset luovina toimijoina ja edistää iäkkäiden kulttuurista osallisuutta. Kokemukseen 

perustuvan tiedon pohjalta toimintamallin on todettu vaikuttavan positiivisesti osallistujien hyvinvointiin.  

Toimintamallilla on kuitenkin useita kehittämistarpeita, kuten toimintamallin juurruttaminen, uusien toteuttajien 

koulutus, vaikuttavuuden osoittaminen ja levittäminen koskemaan laajempaa joukkoa ikääntyneitä. 

Julkaisupäivä: 1.12.2022 

mailto:etunimi.sukunimi@gmail.com
http://www.myrskyryhma.fi/
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Sammandrag 
 

Praktiks namn: Myrskyryhmäs inkluderande dansfilm (Mot) 

Bakgrund och mål: Mot har fötts ur Myrskyryhmäs residensverksamhet i en vårdgemenskap för äldre, och bygger 

på erfarenheten från och den praktiska utvecklingen av Myrskyryhmäs konstnärliga och inkluderande arbete. Mot 

för fram livet ur äldres perspektiv och främjar därmed de äldres kulturella delaktighet, aktörskap och välfärd. Mot 

svarar på behoven om att bli hörd och sedd, minska känslan av ensamhet, betydelsefullhet, att hitta den kreativa 

potentialen, engagemang, delaktighet och samhörighet. 

Användning: I Finland har användningen inletts 2010 i Nyland och 2021 i Egentliga Tavastland. 

Målgrupp: Äldre som bor hemma eller i vårdenheter som inte nås av kulturtjänsterna. 

Lämplighet för olika målgrupper: Utvecklad med äldre personer. Testad med gott resultat på unga och barn. 

Metod: Inkluderande arbete förverkligas med äldre från konstnärliga utgångspunkter. Man letar tillsammans fram 

ett ämne som intresserar deltagarna och utvecklar det till en dansfilm. Experter inom dans och film stöder 

delaktigheten i den konstnärliga processen och säkerställer att slutprodukten håller hög kvalitet.  

Uppföljning och utvärdering: Myrskyryhmä har utvecklat ett feedbacksystem för deltagarna och en 

utvärderingsblankett om konstverksamheten som ett verktyg för beställaren. Verksamhetens kvalitet har 

utvärderats enligt branschens rekommendationer och enligt kriterier för kulturellt äldrearbete som utvecklats av 

Myrskyryhmä. Man samlar in feedback av dem som deltagit, av frivilliga, närstående samt av samarbetspartners. 

Man kartlägger vilka önskemål och behov de som deltar har gällande verksamhetens innehåll. 

Resultat och effekter: Dansfilmer som skapats med de äldre. Mot gör konsten till en del av kulturen att utföra 

arbete, samlar information om de äldres aktivitetsvanor/önskningar och stärker de äldres välbefinnande och 

resurser som stöd för att bo hemma. För de äldres del kan man urskilja effekter relaterade till livets betydelsefullhet 

och att bli hörd, den äldre blir sedd som individ, som en del av levnadshistorien och livets historia.  

Effektivitet: Praktiken är färdig att undersökas. Modellen kan utvecklas för att tillämpas inom andra målgrupper. 

Kostnadsberäkning: Kostnaderna fördelas mellan arbetet som görs med deltagarna och filmproduktionen. 

Kostnadseffektivitet: Föremålet för utveckling. I fortsättningen bör man undersöka praktikens kostnadseffekter. 

Vidareutveckling: Påvisa bredare effekter, kostnadseffektivitet, verksamhetens omfattning i förhållande till 

resurser, att utöka användningen och förankra den som en del av äldrearbetet. För att implementera praktiken 

krävs tvärvetenskapligt samarbete och strukturer som möjliggör samarbete mellan kultursektorn och hälso- och 

välfärdssektorn. Det behövs tillräcklig finansiering för inkluderande arbetsprocesser och filmproduktioner. 

 

Nyckelord: inkluderande dansfilm, dansfilm, dans, inkluderande konst, samhällskonst, kulturellt äldrearbete, 

tillämpande konst, samhällsdans 

Teman: Hjärnhälsa, Livsstil, Ojämlikhet, Tillgänglighet, Hobbyer, Främjande av hälsa och välfärd inom social- och 

hälsovården, Kultur och konst, Motion och idrott, Psykisk hälsa, Delaktighet, Funktionsförmåga, Kamratstöd och 

frivilligarbete, Gemenskap, Vänskap och sociala relationer 

 

Kontaktperson för praktiken i Finland: Elli Isokoski (fornamn.efternamn@gmail.com)  

Utvärderare av praktiken: Satu Kokkoniemi, Sanna Meska och Anna-Mari Rosenlöf 

Nationell webbplats: www.myrskyryhma.fi  

 

Utvärderingsklass: Evidensbaserad praktik som använts länge på nationell nivå (över 10 år) 

Helhetsbedömning: 2/5 nöjaktig 

En inkluderande dansfilm är en professionellt skapad välfärdstjänst, som är långsiktigt utvecklad trots osäker 

finansiering och projektkaraktär. Praktikens styrka ligger i de inkluderande och digitala arbetssätten, de 

individuella mötena samt den konstnärliga processen. Den lyfter på ett förtjänstfullt sätt fram äldre som kreativa 

aktörer och främjar äldres kulturella delaktighet. Utifrån kunskap som baserar sig på erfarenhet har praktiken visat 

sig ha positiv effekt på deltagarnas välbefinnande. Praktiken har dock flera utvecklingsbehov: att etablera 

praktiken, utbilda nya genomförare, påvisa effektiviteten och utvidga praktiken för att omfatta en bredare grupp. 

Publikationsdatum: 1.12.2022  

mailto:fornamn.efternamn@gmail.com
http://www.myrskyryhma.fi/
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Summary 
 

Name of the practice: Participatory Dance Film by Myrskyryhmä (Mot) 

Background and aims: The participatory dance film was born out of Myrskyryhmä’s art residencies in elderly care 

communities and is based on the experience and practical development of Myrskyryhmä's artistic and participatory 

work. Mot makes visible elderly people’s perspectives on life, promoting their cultural inclusion, agency and well-

being. It responds to a variety of needs, such as to be heard and seen, to feel less lonely, to experience 

meaningfulness, to discover one’s creative potential, and to feel included and part of a community. 

Use of the practice: In Finland, the practice has been use in Uusimaa since 2010 and in Kanta-Häme since 2021. 

Target group: Residents of care units and elderly people living at home who do not have access to cultural services. 

Applicability to different target groups: Developed with elderly. Tested successfully with kids and young people. 

Method: The participatory work is carried out with elderly using an artistic approach, which aims to find a topic 

that interests the participants and then develop it into a dance film. Dance and film professionals support inclusive 

participation in the artistic process and ensure that the final results are of a high quality.  

Monitoring and evaluation: Myrskyryhmä has developed a participant feedback system and, as a tool for those 

ordering the service, a form for assessing the artistic activities. The quality of the practice has been assessed using 

both sectoral recommendations and Myrskyryhmä’s own criteria for cultural work with the elderly. Feedback is 

collected from participants, volunteers, partners, and participants’ close family and friends. Participants are also 

asked for any wishes and needs they have for the content of the activities. 

Results and impacts: Dance films created with elderly. Mot establishes art as part of the culture of work, gathers 

information about habits and wishes relating to old people’s level of activity, and strengthens the well-being and 

resources of elderly for living at home. The identified impacts for participants include experiences of being heard; 

increased meaningfulness of life; the person is seen as an individual and as part of a life story and history.  

Effectiveness: Mot is ready for further study and examination. It can be developed for use with other target groups. 

Cost estimate: The total costs are divided into the work done with the participants and the film production. 

Cost-effectiveness: Further study is needed on the cost impacts of the practice. 

Further development: Demonstration of wider impacts, cost-effectiveness, scope of practice in relation to 

resources, extending use and establishing it as part of work with the elderly. Implementation of the practice 

requires multidisciplinary cooperation and the presence of enabling structures between the cultural sector and the 

wellbeing sector. Funding needs to be sufficient to enable a participatory working process and film productions. 

 

Keywords: participatory dance film, dance film, dance, participatory art, community art, cultural work with elderly, 

applied arts, community dance 

Theme areas: Brain health, Lifestyle, Inequality, Accessibility, Hobbies, Promotion of health and wellbeing in health 

and social care, Culture and art, Exercise and sport, Mental health, Participation and inclusion, Functional capacity, 

Peer support and voluntary work, Communality, Friendship and social relationships. 

 

Contact person for the practice in Finland: Elli Isokoski (firstname.lastname@gmail.com)  

Peer-reviewers of the practice: Satu Kokkoniemi, Sanna Meska and Anna-Mari Rosenlöf 

National website: www.myrskyryhma.fi  

 

Evaluation category: The practice has been in use nationally for a long time (over 10 years) 

Overall evaluation: 2/5 (satisfactory) 

Mot is a professionally produced, art-based well-being service which has seen long-term development work despite 

an uncertain funding situation and the project-based nature of the work. The strengths are participatory and digital 

working methods, artistic process, and individual engagement with the people involved. Mot makes elderly visible 

as creative individuals and to promote their cultural participation. Experience-based data shows that Mot has a 

positive impact on participants’ well-being. The areas for development are integrating the practice into work with 

elderly, training new instructors, demonstrating the effectiveness, and disseminating it to a wider group of elderly. 

Publication date: 1 December 2022  

mailto:firstname.lastname@gmail.com
http://www.myrskyryhma.fi/
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1 MOT-TOIMINTAMALLIN KUVAUS 

1.1 Toimintamallin vaikuttavuusketju 

Tavoite, tausta ja tarve 

Tavoite 

Myrskyryhmän osallistava tanssielokuvatyöskentely tuo ikäihmiset näkyviksi luovina toimijoina 

taiteellisin menetelmin. Toiminta tallentaa ikäihmisten näkökulmia elämästä ja edistää iäkkäiden 

kulttuurista osallisuutta ja hyvinvointia. Työskentely vähentää yksinäisyyttä, lisää yhteisöllisyyttä ja 

vahvistaa kulttuurisia oikeuksia. 

Tausta 

Osallistava tanssielokuva työmuotona on syntynyt Myrskyryhmän residenssitoiminnasta 

ikäihmisten hoivayhteisöissä. Myrskyryhmän osallistava tanssielokuva (jatkossa Mot) –

toimintamalli hyödyntää elokuvallista kerrontaa. Mot hyödyntää ikäihmisen ja taiteilijan 

kohtaamisen sekä tapaamisten taiteellisen työskentelyn tuottamaa materiaalia. 

Vuorovaikutuksessa syntynyt elokuvallinen teos palautuu ikääntyneille, idean ja kerronnan 

alkulähteelle. Elokuvan kautta osallistujat voivat palata omaan luovaan tekemiseensä ja muistella 

yhteistä prosessia myös tunnetasolla. Mot edistää toimijuutta ja osallisuutta sekä tuottaa 

ikäihmisen kerronnalle näkyvän, jaettavan muodon - tanssielokuvan. Tanssielokuva taidemuotona 

mahdollistaa myös digitaalisen työskentelyn ja tuotosten jakelun. 

“Tanssielokuva on yleistermi tanssitaidetta ja elokuvataidetta yhdistävälle elokuvataiteen 

muodolle. Kyseessä on itsenäinen teos, jossa koreografia ja elokuvalliset keinot yhdistyvät. 

Tanssielokuvassa tanssi on koreografioitu kameralle hyödyntäen kameran ja leikkaamisen suomia 

mahdollisuuksia. Olennaista on erottaa tanssielokuva tanssitaltioinnista, joka on dokumentti 

esityksestä, kun taas tanssielokuva on itsenäinen teos.” (Koulukino, 2021.) 

Loikka Kontakti ry oli Suomen johtava tanssielokuvan edustaja vuosina 1995–2019. Perustajina 

toimivat Hanna Pajala-Assefa ja Kati Kallio. Loikka-tanssielokuvafestivaali alkoi vuonna 2008. Loikka 

Kontakti edisti ja levitti tanssielokuvaa sekä kehitti kotimaisen tanssielokuvan tuotanto-

olosuhteita. Kati Kallio toimi Loikka -tanssielokuvafestivaalin taiteellisena johtajana vuosina 2015–

2018. Hän työskentelee laaja-alaisesti tanssitaiteen kentällä toimien elokuvantekijänä, 

koreografina, tanssinopettajana ja tanssijana. Kallion lyhytelokuvia on esitetty festivaaleilla ja 

televisiossa Suomessa sekä kansainvälisesti. (Hakala, 2019b.) 

Myrskyryhmän osallistavan tanssielokuvan historia (vuodesta 2010): Osallistava tanssielokuva 

työmuotona on syntynyt Myrskyryhmän residenssitoiminnasta ikäihmisten hoivayhteisöissä. 

Myrskyryhmä on toteuttanut yhteensä 14 taideresidenssiä mm. Helsingissä, Kangasniemellä ja 

Jyväskylässä. Residenssityöskentely mahdollistaa uusien taiteellisten työmuotojen kehittämisen 

yhteistyössä osallistujien kanssa.  

Myrskyryhmän perustaja, tanssija ja tanssipedagogi Elli Isokoski on perehtynyt tanssielokuvaan 

Loikka-tanssielokuvafestivaaleilla (2008–2018). Tanssielokuvissa tanssi siirtyy näyttämöltä erilaisiin 

ympäristöihin ja hienovarainenkin ilmaisu saadaan poimittua näkyviin. Osallistava 

tanssielokuvatyöskentely käynnistyi Myrskyryhmän ensimmäisestä taiteilijaresidenssissä Helsingin 

Pakilakodissa 2010. Vierailevaksi taiteilijaksi kutsuttiin tanssielokuvantekijä, Loikka-festivaalin 
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perustaja Kati Kallio. Kallio on ollut merkittävä tanssielokuvan asiantuntija toiminnan 

kehittämisessä.  

Äärellä on ääretön aika-elokuvatrilogia käynnistyi yhteistyössä 2011. Kattaus kahdelle -elokuva 

valmistui Pakilakodissa 2011. Tanssielokuva Toinen Wilhelmiinan muistiyksikön asukkaiden kanssa 

valmistui 2012. Sykli-tanssielokuvan käsikirjoitusta luotiin Koskelan vanhustenkeskuksen 

toimijoiden ja päiväkoti Koskelan lasten kanssa 2013.  

Loikka -tanssifestivaalin yleisötyön osana 2013 toteutettiin Kansalaisraati-työskentely ikääntyvien 

kanssa Kinaporin palvelukeskuksessa. Kansalaisraadissa tanssielokuvia katsellen ja arvioiden 

keskusteltiin osallistujille tärkeistä teemoista ja valittiin yleisönäytöksen elokuvat. Kansalaisraati 

toimii keskustelun herättäjänä ja erilaisten aiheiden esiin nostamisena. Yleisönäytös tuo osaltaan 

merkittäviä aiheita laajempaan tietoisuuteen. 

Liikkuva kuva -työpajat toteutettiin Myllypuron palvelukeskuksessa 2016–2017. Vuosina 2014–2018 

ideoitiin hankkeita, joissa hoivayksikön asukkaat olisivat esiintyjinä. Tanssivat kädet -projekti 

toteutui Myllypuron palvelukeskuksessa 2018. Työskentelyyn osallistui kolme asukasta, joiden 

kanssa valmistettiin omat lyhytelokuvat. Taiteen ammattilaiset työskentelivät elokuvien parissa 

yksilöllisesti asukkaiden kanssa useana päivänä viikossa heidän kykyjensä mukaisesti. Asukkaat 

saivat halutessaan olla elokuvien esiintyjinä. Lisäksi järjestettiin yhteisiä tanssihetkiä koko 

osastolle. Työskentelyn toteutti neljä taiteen ammattilaista. 

Elli Isokoski on kehittänyt tanssielokuvatyöskentelyä ikäihmisten kanssa vuosina 2018–2021 

henkilökohtaisella apurahalla. Kallio on kehittänyt osallistavaa tanssielokuvatyöskentelyä eri 

ikäryhmien kanssa. Myrskyryhmä kehittää vuonna 2022 osallistavaa tanssielokuvaa työmuotona 

edelleen osana yhteistyöhankkeita sekä asiantuntijan roolissa. Vuoden 2021 kesäkuussa on 

käynnistynyt mm. Myrskyryhmän hallinnoima yhteistyöhanke Tanssielokuva kanssamme sekä 

digitaalinen Hyvinvoinnin talo -hanke, jossa Myrskyryhmä yhteistyökumppanina tuottaa taiteellista 

sisältöä. Osana valtakunnallista IKO-hanketta Myrskyryhmä toteuttaa osallistavaa 

tanssielokuvatyöskentelyä Helsingissä ja Kanta-Hämeessä. 

Syyskuussa 2021 sai ensi-iltansa Kati Kallion ohjaama Käy rinnallain -tanssielokuva. Tuotannosta 

vastasi tuotantoyhtiö Pystymetsä Oy ja Taiteen edistämisen yhdistys Myrskynsilmä ry ja elokuva on 

katsottavissa mm. Yle Areenassa. Myrskyryhmä on tehnyt yhteensä seitsemän tanssilyhytelokuvaa 

ja dokumenttielokuvan kulttuurisesta vanhustyöstä sekä useita videotallenteita ja demoja. 

Myrskyryhmän osallistava tanssielokuva –toimintamalli keskittyy elokuvalliseen kerrontaan. Malli 

hyödyntää ikäihmisen ja taiteilijan kohtaamisen sekä tapaamisten taiteellisen työskentelyn 

tuottamaa materiaalia palauttaen lopullisen tuotoksen ja teoksen sen alkulähteille. Mallissa 

yhdistyvät osallisuus ja taiteellinen tuotos. Myrskyryhmän taiteilijat tekevät yhteistyötä 

monitaiteellisesti ja vaikuttavat sekä kulttuurihyvinvoinnin että kulttuurisen vanhustyön 

verkostoissa. Muut soveltavan taiteen ja osallisuutta edistävät työtavat, kuten tanssi, valokuva ja 

musiikki ovat rinnakkain osallistavan tanssielokuvan kanssa. Kts. esim. Foster (2015), Jussilainen 

(2019) ja Turpeinen (2015). 

Samankaltaisista työskentelytavoista voidaan mainita mm. Tänään kotona -hanke Vaasassa, jossa 

Mia Malviniemi hyödynsi tanssielokuvaa kotona asuvien ikäihmisten kanssa työskennellessään. 

(Malviniemi, 2020a; Malviniemi, 2020b.) Muita samankaltaisia työskentelytapoja ovat mm. 

Tanssikummi® -toiminta. Kts. myös esim. Lehikoinen (2019) ja Muistopeli (pelin tekijä Kirjan talo -

Bokens hus ry).  
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Mot-mallin lisäarvona on taiteellinen tuotos, tanssielokuva ja yhdessä laadittu elokuvan 

käsikirjoitus. Vuorovaikutuksessa syntynyt elokuvallinen teos palautuu ikääntyneille, eli idean ja 

kerronnan alkulähteelle. Elokuvan kautta osallistujat voivat palata omaan luovaan tekemiseensä ja 

muistella yhteistä prosessia, myös tunnetasolla. Käsikirjoitusta laatimalla ikäihminen tulee 

näkyväksi yksilönä ja luovana toimijana. Tanssielokuva digitaalisena taiteen muotona mahdollistaa 

laajan levityksen, tanssielokuva ei ole paikka- tai aikasidonnainen taidemuoto. 

Mot-malli perustuu Myrskyryhmän taiteellisen ja osallistavan työn kokemukseen ja käytännön 

kehittämiseen. Teoreettista viitekehystä mallille tarjoaa mm. osallistavan taiteen tutkimus ja 

arviointi, mutta mallia ei ole luotu tieteellisesti tai teoriaan perustuen. Kulttuurihyvinvointi ja 

taiteen hyvinvointivaikutusten tutkiminen aloina ovat kehittyneet merkittävästi viime vuosina. 

Näkökulmia laajentuvaan ammattilaisuuteen ja taidealan korkea-asteen koulutukseen tarjoaa mm. 

Lehikoinen (2019, 5): ”Esittävissä taiteissa hybriditaiteilijan työhön voi kuulua osallistavan tanssin 

tai yhteisöteatterin työpaja tai prosessi, jonka tavoitteena on vahvistaa yhteisöllisyyden kokemusta 

ja kehittää luovaa pohdintaa työyhteisössä. Samalla työssä voi syntyä itsenäinen teos: kirjoitelma, 

kuva, video tai esitys, johon koreografi on saanut ideoita osallistavan tanssin prosessista.” 

Myrskyryhmän Osallistava tanssielokuva toimintana linkittyy osallisuuden, kulttuurisen 

hyvinvoinnin ja kinesteettisen empatian käsitteisiin ja toiminta-ajatuksiin. Osallisuus on sitä, että 

ihminen kokee olevansa merkityksellinen ja osa kokonaisuutta. Hän tulee kuulluksi ja vaikuttaa 

omaan elämäänsä ja yhteisiin asioihin. Osallisuus on toimijuutta. “Kulttuurihyvinvointi tarkoittaa 

ihmisen yksilöllistä tai yhteisöllisesti jaettua kokemusta siitä, että taide ja kulttuuri lisäävät 

hyvinvointia. Kulttuurin hyvinvointia tukevat vaikutukset ulottuvat läpi koko ihmisen elämänkaaren 

ja ilmenevät jokaisen henkilökohtaisessa taide- ja kulttuurisuhteessa.” (Lilja-Viherlampi & Rosenlöf, 

2019). Kts. myös Helander ym. (2018) ja Lepistö ym. (2015). 

Kinesteettinen empatia tarkoittaa kehollista liikkeeseen samaistumista ja asettumista toisen 

liikekokemuksiin. Kinesteettistä empatiaa hyödynnetään yksilöiden välisen kokemusten 

jakamiseen ja ymmärtämiseen. Katsojan hermoston liikkeen tuottamiseen osallistuvat osat 

aktivoituvat, kun hän katsoo toisen liikettä. (Ikonen, 2014.) Kts. myös Fischman (2012). 

Tarve 

Elokuvallinen työskentely tarjoaa ikäihmisille välineen reflektoida itseään suhteessa ympäristöön. 

Tanssielokuva ei ole kieleen sidottu taidelaji. Tanssielokuva hyödyntää mm. liikkeen, kosketuksen, 

tanssin ja kuvallisen kerronnan menetelmiä. Menetelmillä on merkitystä osallistavan tanssielokuvan 

prosessissa ikääntyneen osallisuuteen, toimijuuteen ja hyvinvointiin. Elokuva tekee näkyväksi 

lyhyitäkin hetkiä ja yhteiskunnassa usein näkymättömäksi jääviä ikäihmisiä. Merkityksellistä on, 

että osallistumisesta jää konkreettinen jälki. Elokuvan kautta osallistujat voivat palata omaan 

luovaan tekemiseensä ja muistella yhteistä prosessia myös tunnetasolla.  

Mot vastaa seuraaviin tarpeisiin: 

• kuulluksi ja nähdyksi tuleminen, yksinäisyyden tunteen väheneminen, elämän 

merkityksellisyys, kohdatuksi tuleminen, osallistujien luovan potentiaalin löytyminen, 

osallisuus, yhteisöllisyys 

• arvostus - ikääntyminen on luonnollinen ja arvostettava osa ihmiselämää 

• kulttuurin ja taiteen saavutettavuus – tasa-arvo ja kulttuuriset oikeudet 

• taiteen sisällöllinen kehittäminen (osallistava toimintatapa, kehonkuva 

tanssielokuvassa/tanssitaiteessa, taiteilijana kehittyminen ja soveltava taide osana 

hyvinvointia). 
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Ikääntyminen tuo mukanaan monia muutoksia ja menetyksiä. Krooniset terveysongelmat, 

toimintakyvyn lasku ja ihmissuhteiden menetykset saattavat johtaa yksinäisyyden tunteisiin. 

Arviolta kolmasosalle iäkkäistä yksinäisyys on jossain määrin ongelma mutta yhdelle kymmenestä 

vanhuksesta se merkitsee vakavaa uhkaa terveydelle ja hyvinvoinnille. Tutkimusten perusteella 

Suomessa 36–39 % ikääntyneistä kokee itsensä ainakin toisinaan yksinäiseksi. Yksinäisyys on 

yhteydessä leskeksi jäämiseen, sairastamiseen, toiminnanvajeisiin ja masennukseen. Se liittyy myös 

heikentyneeseen elämänlaatuun (Routasalo ym. 2003.) Kts. myös Kangassalo & Teeri (2017), 

Rahikka ym. (2020) ja Savikko ym. (2019), 

Osallistava tanssielokuva vastaa ikääntyneen tarpeeseen tulla nähdyksi yksilönä ja persoonana 

osana yksilöllistä elämäntarinaa ja -historiaa. Osallistava tanssielokuva mahdollistaa itsensä 

ilmaisun taidealan ammattilaisen ohjauksessa, osana työryhmää, siinä roolissa, joka itselle on 

mahdollista ja luontevaa. Kotona asuvien ikäihmisten itsenäinen pääsy taiteen ja 

kulttuuripalvelujen äärelle on vaikeutunut tai estynyt. Useilla heistä on lisäksi heikot digitaidot, 

mikä vaikeuttaa etäpalveluiden käyttöä. Osallistavan tanssielokuvan avulla taataan kulttuuristen 

oikeuksien ja osallisuuden toteutuminen niillekin kotona asuville ikääntyneille, joiden toimintakyky 

ei mahdollista kodista poistumista itsenäisesti. Tanssielokuva taidemuotona voidaan välittää myös 

digitaalisesti. Kts. esim. Haapalainen (2009). 

Tutkimus osoittaa, että liikkeen näkeminen aktivoi liikettä ja että liikkuminen edistää hyvinvointia 

ja aivoterveyttä (Hari, 2017) Kts. myös Erkkilä & Rankanen (2020). 

Kaikilla on oikeus estetiikkaan ja hyvinvointiin. Laes, T.& Rautiainen, P. (2018) Osallistava 

tanssielokuva toimintamallina tekee näkyväksi arvon, merkityksellisyyden ja potentiaalin, mikä 

liittyy taiteen kokemiseen ja tekemiseen ikääntyneenä. Kun arki kaventuu esim. toimintakyvyn 

heikkenemisen takia, osallistavalla tanssielokuvatyöskentelyllä pystytään avaamaan uusia 

maailmoja osallistujille ja antamaan uutta ajateltavaa. Pandemia-aikana taide tarjoaa uusia 

joustavia toimintatapoja arjessa selviytymiseen ja merkityksellisyyden kokemukseen. Kts. esim. 

Sariola (2021). 

Toiminta vahvistaa asiakaslähtöisyyttä tarjoamalla tietoa ikäihmisten aktiivisuuden tavoista ja 

elämäntoiveista sekä asettamalla taiteen osaksi työn tekemisen kulttuuria. Moniammatillisessa 

yhteistyössä hyödynnetään yhteiskehittämistä, jossa niin vanhustyön ammattilainen kuin 

muidenkin alojen toimija pääsee osalliseksi taiteesta sekä tuotetaan taidemyrskyjä, luovia 

tekemisen hetkiä arjessa. Parhaimmillaan nämä hetket ovat osa kehollista dokumentaatiota ja 

muistia ja lisäävät vanhustyön ammattilaisten työhyvinvointia.  

Toimintamallilla tuetaan ikääntyneiden parissa toimivien ydintehtävää, eli vahvistetaan 

ikäihmisten hyvinvointia ja omia voimavaroja kotona asumiseen. Toiminnalla pyritään 

vastavuoroiseen yhteistyöhön, jolloin taidetoiminta voi jatkossa olla suunnitelmallisempaa ja 

kaikkia osapuolia palvelevaa. Tiedon, kokemusten ja vaikutusten keruulla pyritään edistämään ja 

tukemaan toimijoiden yhteistyötä sekä taidetoiminnan juurtumista rakenteisiin. 

"Pyrkimyksenä oli esimerkiksi osallistujien itsenäisyyden, toimijuuden, aktiivisuuden, 

kommunikaation tai mielekkään arjen edistäminen", "... taiteilijat integroituvat iäkkäiden 

hoivayhteisöjen arkeen. He raivaavat aktiivisesti tilaa uudenlaiselle, iäkkäiden asukkaiden ja 

hoitohenkilöstön toimijuutta ja vuorovaikutusta edistävälle toimintakulttuurille. Samalla he 

vaikuttavat omaan ammatilliseen toimijuuteensa ja kykenevät muuttamaan rajoittavia 

valtarajoitteita resursseiksi." (Nuutinen, Laulainen & Salonen 2021, 239–243). 



   11/57 

HYTE-toimintamalli 4/2022 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos  •  Institutet för hälsa och välfärd  •  Finnish Institute for Health and Welfare 

Tanssielokuva on helposti levitettävissä ja sanattomana toimii myös kansainvälisessä levityksessä. 

Tapoja joilla osallistava tanssielokuva on mukana ikäihmisten elämässä, voidaan jakaa 

valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Tanssielokuva taidemuotona voidaan välittää myös 

digitaalisesti. 

“Tanssi sanattomana taidemuotona ylittää kaikki kielimuurit ja on oivallinen kulttuurin välittäjä 

kansainvälisesti. Tänä digitaalisen elokuvan aikakautena elokuvalaitteiston saatavuus ja elokuvan 

jälkikäsittelyn helppous on antanut yhä useammille mahdollisuuden tanssielokuvien tekemiseen. 

Nykyteknologian ansiosta elokuva siirtyy helposti eri maanosiin ja sen esittäminen on hyvin 

kustannustehokasta” - Kati Kallio, Suomen johtavan tanssielokuvan edustajan Loikka Kontakti ry:n 

taiteellinen johtaja. 

"Ikäohjelman 2030 keskeisinä vaikuttavuustavoitteina on suunnata ennaltaehkäiseviä ja 

toimintakykyä parantavia toimia iäkkäälle väestölle ja riskiryhmille, pidentää ikääntyvien 

työikäisten toimintakykyä ja työuria, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa, lisätä ja 

mahdollistaa vapaaehtoistyötä, varmistaa iäkkäiden palvelujen yhdenvertaisuus, tehokkaampi 

koordinaatio ja taloudellinen kestävyys, lisätä asumisen ja asuinympäristöjen ikäystävällisyyttä ja 

nostaa esille suomalaista ikäteknologian kehittämistä ja hyödyntämistä " (STM, 2020.) 

Työskentely syventää taiteilijoiden, henkilökunnan ja läheisten kohderyhmätuntemusta kuvaten 

ikäihmisten elämää, muistoja ja arkitodellisuutta. Työskentely laajentaa osallistujien taidekäsitystä 

ja todentaa elinikäisen oppimisen periaatetta. Ikäihmisille TV:n katsominen on tuttua, joten 

ruudulta katsoen nykytanssia on helppo lähestyä. Tanssielokuvaan tutustuminen tuo 

monipuolisuutta muuhun katsomiseen ja ympäristön havainnointiin. Se johdattelee miettimään, 

miten tv-ohjelmien sisältö on valmistettu ja tuo syvyyttä arkiseen ajanvietteeseen. 

Osallistava tanssielokuva edistää tanssielokuvan näkyvyyttä ja käyttöä ja kehittää osallistavan 

taidetoiminnan menetelmiä. 

Kohderyhmä, asiantuntijat ja sidosryhmät 

Kohderyhmä 

Kotona itsenäisesti asuvat, kulttuuripalveluiden ulkopuolelle eri syistä jäävät ikäihmiset, (+75-

vuotiaat). Hoivayksiköiden asukkaat. 

Asiantuntijat ja sidosryhmät 

Osallistavan tanssielokuvan toimintaympäristö on ikäihmisen elinympäristö, koti. Menetelmä sopii 

toteutettavaksi niin itsenäisen kuin tuetun asumisen yksikössä. Toimintamallin toteuttaminen 

edellyttää taiteilijan työpanosta. Taiteilijalla on oltava menetelmän eli tanssielokuvan osaamista, 

kokemusta taiteen soveltavasta käytöstä ja ymmärrystä ikääntyvien kohtaamisesta. Toteuttamista 

edistää tiivis ja toimiva yhteistyö taiteen ammattilaisten ja ikääntyvien parissa toimivien kanssa. 

Tanssielokuvan tuotantoon saattamiseksi tarvitaan verkostoja ja ymmärrystä elokuvatuotannon 

prosesseista. Mallia ovat olleet kehittämässä ja toteuttamassa Loikka Kontakti ry:n/ Loikka - 

tanssielokuvafestivaalin (-2018) asiantuntijat, joilla on asiantuntemusta tanssielokuvien 

tekemisestä käsikirjoittamisesta elokuvatuotantoon.  

Osallistujien läheiset ovat osallistujan lisäksi asiantuntijoita kohderyhmän arjen edellytysten 

tunnistamisessa, tarpeiden kartoittamisessa ja osallistujalle merkityksellisten asioiden sanoittajina. 

He mahdollistavat työtavan yksilöllisen juurtumisen ja edistävät toimintamallin tunnettuutta. 
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Keskeisiä toimijoita ovat vanhustyön yhteisöt, joilla on kohderyhmän tuntemusta, asiantuntemusta 

ikääntyvien tarpeista sekä yhteydet potentiaalisiin osallistujiin sekä tilat työskentelyn 

toteuttamiseen.  

Keskeisiä mallin toteuttajia ovat: 

• taiteilijat 

• taiteen asiantuntijat 

• tuottaja 

• työskentelyyn osallistuvien läheiset 

 

• vanhustyön johtajat 

• vanhustyön yksiköiden kulttuuritoiminnasta vastaavat 

• päivätoiminnan ohjaajat 

• kotihoidon ja etsivän vanhustyön toimijat 

• vanhusten parissa toimivat vapaaehtoiset 

• kulttuurialan toimijat, kulttuurisen vanhustyön asiantuntijat 

 

• elokuvien kuvaus- ja tuotantoryhmät, joiden kokoonpano vaihtelee tuotannoittain 

• kotimaisten ja kansainvälisten elokuvafestivaalien yhteyshenkilöt 

• jakelukanavat, yhteyshenkilöt 

• elokuvayleisö. 

Menetelmä 

Suunnittelu 

Myrskyryhmä suunnittelee osallistavaa työskentelyä ikäihmisten parissa taiteellisista lähtökohdista. 

Vuonna 2021 käynnistyneissä kehittämishankkeissa osallistujat vastaavat alku- ja loppukyselyihin ja 

toimintaa arvioidaan laadullisin ja määrällisin mittarein. Yhteistyö vanhustyön yhteisöjen kanssa 

aloitetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ennen toiminnan käynnistymistä. 

Toimintamallin suunnittelun vaiheet ovat: 

• Kontaktointi. Vanhustyön toimijoiden informointi ja perehdytys. 

• Suunnitelman laatiminen (idean kehittely ja toteutussuunnitelma, kuvaava teksti toiminnasta ja 

kustannusarvio). 

• Yhteistyökumppaneiden hankinta, rekrytointi (tiedotus, markkinointi - viestintämateriaalien 

päivitys). 

• Työsuunnitelman muotoilu yhteistyössä kumppanien kanssa. 

• Varainhankinta, rahoitushakemukset (rahoituskanavien tuntemus ja kokemus instrumenteista). 

• Rahoituspäätös, suunnitelman ja yhteistyökumppanien tilanteen tarkennus 

(täsmennys/tarkennus, saavutettavuusteksti eli tiivis ja konkreettinen hankkeen kuvausteksti ja 

toimintaympäristön uudelleenarviointi). 

• Suunnitelman muokkaus, mahdollisesti uusi kumppanirekrytointi (toimintaympäristön 

muutokset, suunnitelman päivitys,kumppanien täydennyskierros). 

• Yhteistyökumppaneiden perehdytys, yleinen tiedotus ja viestintä, saavutettavuuden 

varmistaminen ja eettisten periaatteiden avaaminen (kontaktilistan ja yhteyksien luominen, 

suunnitelmasta luodaan "tiedote" ts. avataan kumppaneille mitä ollaan tekemässä, sovitaan 
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yhteiset työn tekemisen tavat, luodaan kirjallista materiaalia toiminnan tueksi, neuvottelut, 

markkinointi, muistutus ja kertaus). 

Toteutus 

Toimintamallin toteutuksen vaiheet ovat: 

• Osallistujien rekrytointi, tutustuminen ja tanssielokuvaan perehdytys. Toiminnan 

käynnistäminen. Toimintatavat valitaan ja prosessi toteutetaan räätälöiden ja yhteistyössä. 

Kuvion 1 elementtejä poimitaan kulloiseenkin toteutukseen tarpeiden ja resurssien mukaan. 

• Osallistujien rekrytointi ja kontaktointi. Suositukset yhteistyökumppaneilta, markkinointi ja 

tiedotus. Toiminnan esittely potentiaalisille osallistujille. Esittely voi olla ”Ellin elokuvahetki” 

ryhmälle, josta kiinnostuneet voivat ilmoittaa halukkuudesta ilmoittautua, tai yhteydenottoja 

yksittäisiin ihmisiin. 

• Yhteys osallistujaan. Mikäli osallistujalla on muistisairaus, yhteys myös läheiseen. 

Yhteystietojen keruu. Tapaamisen sopiminen osallistujan kanssa, muistutus tapaamisesta. 

• Tapaamisen valmistelu. Tanssielokuvien valinta, keskusteluun valmistautuminen, tekniset 

valmistelut ja työpäiväkirjan päivitys/ kirjaaminen. 

• Tapaaminen. Ikäihmisten kodeissa tapahtuvassa tanssielokuvatyöskentelyssä kuunnellaan 

osallistujaa, mitä kuultu ja havaittu herättää kehollisesti, ajatuksissa ja tunteissa. Em. 

perusteella ehdotetaan mahdollisesti toimintaa, seuraavan elokuvan katsomista ja 

keskustellaan. Jätetään aikaa kokemusten herättämille ajatuksille tapaamisten jälkeen. 

Työskentelyn keskiössä ovat kuuntelu, ehdottelu ja niiden ideoiden kehittäminen, jotka 

resonoivat osallistujassa ja taiteilijassa. Työskentely on levollista, läsnäolevaa ja osallistujan 

mukaan muotoutuvaa. Työskentelyn voi keskeyttää halutessaan, edetään tilanteen mukaan. 

Kuvio 1. Myrskyryhmän osallistavan tanssielokuvatyöskentelyn kokonaisprosessi.  
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Yksilötapaamisia on kerran viikossa osallistujan kotona tai muussa saavutettavassa ja tutussa 

paikassa. Tapaamiset kestävät 45 min - 2 h. Työskentely kestää n. 6 kk, mutta kokemusta on myös 

pidemmistä prosesseista. Jokaiseen tapaamiseen kootaan osallistujalle suunniteltu 

tanssielokuvaohjelmisto (1–4 tanssilyhytelokuvaa). Tapaamisessa katsotaan elokuvat ja 

keskustellaan niistä. Taiteilija suunnittelee toiminnan jatkon ja muotoilee seuraavien tapaamisten 

sisällöt. Suunnitelma on luonnos, jotta voidaan edetä tilanteen mukaan. Kun työskentelytapa ja 

tanssielokuva ovat tulleet tutuiksi, osallistujien kanssa kehitetään ideoita 

tanssielokuvakohtauksiksi, koreografiaksi, taideteoiksi, tai muuksi toteutukseksi. Tapaamisiin 

voidaan sisällyttää myös yhdessä tanssimista. Taiteilija toteuttaa osan ideoista osallistujille 

näytettäväksi, arvioitavaksi ja yhteiskehittämisen tueksi. Liitteessä 1 on kuvattu esimerkein kaksi 

erilaista toteutustapaa. 

Elokuva tarvitsee idean toteuttamiseksi käsikirjoituksen. Käsikirjoitusta työstetään yhdessä 

ikääntyneen kanssa tai jollei tämä ole mahdollista, se tehdään ammattilaisten toimesta. 

Tuotantorakenteet, ammattilaisten kuvausryhmä ja muut resurssit varmistavat idean saattamisen 

korkealaatuiseksi lopputulokseksi. Ikääntyvät voivat osallistua elokuvan kuvauksiin. 

Juurrutus 

Toimintamalli juurrutetaan käytäntöön toimivilla rakenteilla, jatkuvalla arvioinnilla ja riittävällä 

resurssoinnilla. Juurruttaminen mahdollistuu hyte-toimijoiden sitoutumisella toimintamalliin, 

toimivalla yhteistyöllä ja taiteellisen työskentelyn taloudellisella resurssoinnilla. Osallistavan 

tanssielokuvan juurruttamiseksi ja työtavan ylläpitämiseksi tarvitaan jatkuvaa vuorovaikutusta, 

yhteistyösuhteiden sekä kumppanuuksien ylläpitoa ja viestintää toiminnasta. 

Seuranta ja arviointi 

Toimintamallin arviointi kehittyy jatkuvasti. Toiminnan laatua on arvioitu mm. Taikusydämen 

toimittaman arviointioppaan (Jensen, 2020) suositusten pohjalta sekä Myrskyryhmän luomien 

kulttuurisen vanhustyön kriteerien avulla. Kirjallista palautetta on kerätty yhteistyökumppaneilta. 

Yhteistyökumppanit keräävät ja kirjaavat kokemuksia ja tietoa osallistujilta kyselylomakkeilla, 

keskustellen ja havainnoimalla. Kirjallista palautetta kerätään toimintaan osallistuvilta, 

vapaaehtoisilta ja läheisiltä. Työskentelyyn osallistuvilta kerätään suullista palautetta, sekä 

kartoitetaan toiveita ja tarpeita toiminnan sisällöistä. Myrskyryhmä on kehittänyt taidetoiminnan 

arviointilomakkeen tilaajan työkaluksi. Arviointilomake liitteenä 2. 

Tilaajayhteistyössä tilaaja, esim. vanhustyön yhteisö on saattanut ennen tilausta tehdä 

tarvearvioinnin, todentaa tarpeet, joihin osallistavalla tanssielokuvatyöskentelyllä vastataan. 

Tavoitteisiin vastaavuutta arvioidaan toiminnan aikana ja parhaimmillaan pystytään toteuttamaan 

osallistujakohtaista seurantaa.  

Osallistavaa tanssielokuvaa seurataan rahoittajien edellyttämillä arviointi- ja seurantatavoilla. 

Hyödynnettävissä ovat myös vanhustyön yhteisöjen kirjaamistavat, kuten RAI (THL, 2021). Syksyllä 

2019 kehitettiin kulttuurisen seniori- ja vanhustyön AILI-verkoston toimesta RAI-LTC eli 

pitkäaikaishoivan ohjelmistoon kulttuurinen vanhustyön henkilöprofiili, joka kokoaa yhteen 

raporttiin tiedot ikääntyneen kulttuurisesta taustasta, toiveista ja mieltymyksistä (AILI-verkosto, 

2021a; AILI-verkosto, 2021b). 

Vuoden 2021 kesäkuussa on käynnistynyt Myrskyryhmän yhteistyöhanke Tanssielokuva 

kanssamme, jossa seurantaa kehitetään edelleen. Osallistujat vastaavat toiminnan alussa ja 

lopussa kyselyyn, jossa kartoitetaan heidän koettua terveyttä ja hyvinvointiaan sekä osallisuuden 
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tunnetta ja kokemusta. Kyselyt selkeyttävät osaltaan ihmisten toiveita ja tarpeita ja auttavat 

kehittämään toimintaa haluttuun suuntaan. Yhteistyökumppaneiden työntekijät, vapaaehtoiset ja 

osallistujien läheiset kirjaavat paitsi ikäihmisten, myös omia kokemuksiaan. Arviointimenetelmiin 

kuuluu videotallennus, jotta saadaan tallennettua työskentelyn hetkiä, kokemuksia ja tunnelmia, 

samalla tallennetaan kokemusviisautta. Taiteilijat kirjaavat hankkeessa omia ja osallistujien 

kokemuksia työpäiväkirjoihinsa. Rahoittaja Helsingin kaupunki seuraa hankkeen määrällisiä 

mittareita.  

Vuoden 2021 syksyllä käynnistyi Osallistavan tanssielokuvan ryhmämuotoinen toteutus Kanta-

Hämeessä. Toteutuksen arvioinnissa käytetään tilaajan ja yhteistyökumppanin vaikuttavuuskyselyä 

ryhmään osallistuville.  

Verkostojen ja yhteistyökumppaneiden avulla kootaan tietoa paitsi yksilöiden toiveista, 

keskustellaan yleisistä, kotona asuvien ikäihmisten haasteista sekä haetaan ratkaisuja niihin 

yhdessä ikäihmisten kanssa. 

Kohderyhmän, asiantuntijoiden ja sidosryhmien osallistuminen 

Mot -Tanssielokuvatyöskentely on kehitetty tiiviissä yhteistyössä ikäihmisten kanssa. Työskentelyn 

aikana suunnitellaan yhdessä ikäihmisten kanssa tulevaisuuden työtapoja ja -muotoja. Ikääntyvät 

ohjaavat toimintaa käynnistymisestä alkaen, kunkin osallistujan kanssa edetään intuitiivisesti, 

kuunnellen kiinnostuksen kohteita ja tarpeita. Ikäihmisten kanssa työskentely muodostaa 

taiteellisen inspiraation sydämen, lähteen, josta työskentelyssä ammennetaan. Ikääntyneiden 

kokemusten kerroksellisuus ja syvyys on työn ydin sekä haltioitumisen paikka. 

Katso video tanssielokuvatyöskentelystä Kirstin kanssa Youtubesta. Video on tekstitetty englanniksi 

ja sen kesto on 4:30 minuuttia. 

 

Katso video kuvauspäivän tunnelmista Youtubesta. Videon kesto on 4:30 minuuttia. 

Ikääntyvät ohjaavat taidesisältöjen valintaa ja uusia sisältöjä. Heidän toiveitaan kartoitetaan paitsi 

taiteilijoiden toimesta, myös yhteistyökumppaneiden ja läheisten tuella. Monitoimijuudella 

varmistetaan, että ikääntynyt tulee kuulluksi. Toiminnassa korostuu kokeileva työtapa. 

Ikääntyneiden ideoita toteutetaan spontaanilla otteella. Se mitä osallistujien kohtaamiset ja 

keskustelut herättävät taiteilijan mielessä ja kehossa, antaa ehdotuksia seuraavista etenemisen 

suunnista osallistujan kanssa. Kokeilemalla selviää, onko se jotain, mikä resonoi myös 

osallistujassa.  

Osallistujat osallistuvat kykyjensä ja halunsa mukaan tanssielokuvaideoiden kehittämiseen. 

Osallistujat voivat olla esiintyjiä tanssielokuvissa, ja heidän luova potentiaalinsa pyritään saamaan 

näkyväksi ja yhteiseen käyttöön. Osallistuja voi olla katsoja, keskustelija, ideoija, kommentoija, 

arvioija, koreografi, käsikirjoittaja, inspiraatio, kuvaaja. Hän voi osallistua mihin tahansa elokuvan 

tekemisen rooliin. Osallistujat voivat myös vaikuttaa tanssielokuvien valintaan kuraattoreina ja 

luoden suosituslistoja. 

Kuviossa 2 on kuvattu työskentely kokonaisuudessaan.  

https://www.youtube.com/watch?v=_VbfaakD5Ys&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=1-KN--MZ3qc&feature=emb_logo
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Kohderyhmä kehittää toimintamallia eri vaiheisiin osallistumisen kautta. Toimiminen eri rooleissa 

mahdollistaa yksilöllisen tavan osallistua. Ikääntyneet antavat palautetta työtavoista ja sisällöistä 

sekä vaikuttavat jatkuvasti työskentelyprosessin kulkuun. 

Asiantuntijoiden ja sidosryhmien avulla kootaan tietoa paitsi yksilöiden toiveista, keskustellaan 

yleisistä, kotona asuvien ikäihmisten haasteista sekä haetaan ratkaisuja niihin yhdessä ikäihmisten 

kanssa. Sidosryhmät ovat olennaisessa roolissa rekrytoinnin, palautteiden ja arvioinnin vaiheissa, 

mutta myös toimintamallista viestimisessä niin työskentelyn aikana kuin sen jälkeenkin. 

Ikäihmisten parissa toimivat ja hänen tukenaan olevat verkostot voivat vahvistaa mallin vaikutuksia 

osallistumalla työskentelyyn ja jakamalla kokemuksia sekä havaintoja vaikutuksista ikäihmisen 

elämään. Elokuvatuotanto edellyttää mm. käsikirjoitusta, ammattitaitoista kuvausryhmää ja 

tuotantorakenteita. Tanssielokuvan levitys vaatii panostusta, jakelukanavatuntemusta ja 

markkinointiosaamista. Kaikki toimijat tarvitsevat lisää tietoa, koulutusta ja asiantuntemusta, jotta 

toimintamalli voidaan toteuttaa, juurruttaa ja arvioida. Myrskyryhmä on 2021–2022 pilotoinut 

vapaaehtoisten valmennuksen, jossa perehdytään osallistavaan tanssielokuvaan ja sen 

mahdollisuuksiin ikäihmisten kohtaamisissa. 

Osallistava tanssielokuva-toimintamalli edellyttää taiteilijoilta oman taiteen katsomista toisesta 

näkökulmasta, taiteen tekemistä helposti lähestyttäväksi ja ihmisten kohtaamisen taitoa. 

Kommunikoinnissa täytyy ottaa huomioon mahdolliset muistisairaudet, näön ja kuulon 

heikkeneminen sekä muut sairauksien aiheuttamat erityistarpeet. Ihmisläheisyys ja helposti 

lähestyttävyys ovat eduksi kaikessa toiminnassa. Työskentely vaatii ryhmätyötaitoja, eri työroolien 

ja työtapojen välillä sukkulointia, tilanneherkkyyttä, improvisaatiokykyä, kuuntelutaitoja, 

joustavuutta, muuttuviin tilanteisiin reagointia, oman työn hallintaa ja johtamista ja ennen kaikkea 

kärsivällisyyttä ja sinnikkyyttä.  

Kuvio 2. Tanssielokuvatyöskentelyn kuvaus Jutta Hakalan mukaan. 
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Varsinkin hoivayhteisöissä henkilöstö ja vapaaehtoiset ovat keskeisessä asemassa työskentelyn 

onnistumisessa. Mot toimii parhaiten, mikäli hoivayhteisön toiminnassa tavoitellaan 

korkealaatuista ja kokonaisvaltaista ikäihmisen hyvinvointia. Hyvinvointia toteutetaan 

monialaisella hoitotyöllä, johon laaja-alainen kulttuurinen hyvinvointitoiminta linkittyy. 

Kokonaisvaltainen hyvinvointi syntyy ikäihmisen tarpeita arvioiden. Verkostojen avulla 

rekrytoidaan työskentelyyn osallistuvat, vahvistetaan toteuttamistilat sekä tiedotetaan toiminnan 

sisällöstä. Vanhustyön toimijat mahdollistavat taiteen toteuttamisen silloin kun taiteilija ei ole 

paikalla ja läsnä sekä ylläpitävät työtapaa yhteisen, taiteilijan kanssa käynnistetyn ja toteutetun 

prosessin jälkeen. Toiminnasta päättävät eli esim. yhteisön johtajat määrittävät, miten henkilöstö 

kohdentaa työaikaansa, miten yhteistyö toteutetaan ja miten mahdollistetaan työtavan jatkuvuus. 

Yhteisesti tulee myös sopia, miten työtapaa ja siitä saatavaa tietoa hyödynnetään asiakkaan 

hyvinvoinnin edistämiseksi ja kulttuuristen oikeuksien toteutumiseksi. Asenne on usein tärkeämpää 

kuin näennäisesti toimivat puitteet. Myrskyryhmä on kehittänyt yhteisöille taidetoiminnan 

arviointityökalun (mts. liite 2). 

Toimintamallin sidosryhmiä ovat: 

• vanhustyön johtajat 

• vanhustyön yksiköiden kulttuuritoiminnasta vastaavat 

• päivätoiminnan ohjaajat 

• kotihoidon ja etsivän vanhustyön toimijat 

• vanhusten parissa toimivat vapaaehtoiset 

• kulttuurialan toimijat, kulttuurisen vanhustyön asiantuntijat 

• työskentelyyn osallistuvien läheiset. 

Varsinkin kotona asuvien muistisairaiden kanssa työskennellessä on huomioitava erityisen tarkasti 

eettiset kysymykset ja keskustelut lupa-asioista on usein syytä käydä yhdessä osallistujan läheisen 

kanssa. Läheiset voivat osaltaan ylläpitää työtapaa, kannustaa osallistumaan ja kehittää 

toimintamallia. He voivat myös osallistua elokuvan tuotantoon. 

Edetäkseen tuotantoon elokuva tarvitsee idean toteuttamiseksi käsikirjoituksen. 

Tuotantorakenteet, kuvausryhmä ja muut resurssit varmistavat idean saattamisen 

korkealaatuiseksi lopputulokseksi. Elokuvan levikki ja tunnettuus vahvistuvat jakelukanavien 

avulla. Käsikirjoituksen työstäminen edellyttää kokemusta käsikirjoittamisesta ja mikäli 

käsikirjoitusta kirjoitetaan yhdessä ikääntyneen kanssa, edellytyksenä on ymmärrys osallistavasta 

työskentelystä ikääntyneiden kanssa. Tuotantovaiheessa keskeistä on elokuva-alan asiantuntemus, 

sillä korkealaatuinen lopputulos eli tanssielokuva palvelee sekä idean kehittäjiä että toimintamallin 

levittämistä. Mikäli elokuvan kuvaus toteutuu ikääntyneiden kanssa, kuvausryhmällä täytyy olla 

ikääntyneiden kohtaamisen taitoa. Jakeluvaiheessa elokuvan kanavia ovat niin elokuva-alan 

areenat kuin vanhustyön ja hyvinvointisektorinkin tilaisuudet. Myrskyryhmä tarjoaa viimeksi 

mainituille räätälöityjä Ellin elokuvahetkiä, osallistavan tanssielokuvan esittelyä. 

Tuotannossa sidosryhminä toimivat: 

• elokuvien kuvaus- ja tuotantoryhmät, joiden kokoonpano vaihtelee tuotannoittain 

• kotimaisten ja kansainvälisten elokuvafestivaalien yhteyshenkilöt 

• jakelukanavat, yhteyshenkilöt 

• elokuvayleisö. 
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Tulokset, vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus  

Tulokset 

Tanssielokuva on osoittautunut hyväksi ja toimivaksi keinoksi saada toimintakyvyltään 

huonokuntoinenkin ikäihminen osallistumaan luovaan työskentelyyn. Elokuvat tuovat kyvyn nähdä 

oma, olosuhteiden johdosta kaventunut ympäristö uusin silmin. Elokuvissa voi tuoda näkyväksi 

sen, joka ylittää arkitodellisuuden rajoitteet. Elokuvien avulla voidaan luoda eheää maailmaa 

haurauden tilalle - unelmia ja mielikuvia. (Hakala, 2019b.) Kts. esim. Wood ym. (2018), Laitinen & 

Honkanen (2017) ja Nelimarkka & Kauppinen (2007). 

• Toimintamallin tulokset yksilölle: 

Yhdessäolon, keskustelun ja elokuvien katselun merkitys on yksinään asuvalle ikäihmiselle 

suuri. Kohtaamiset ja keskustelut olivat merkityksellisiä ja jopa terapeuttisia. Vierailut koettiin 

virkistävinä ja ne tarjosivat ajateltavaa myös vierailujen jälkeen. Uusien elokuvien ideointi ja 

toteutus tuovat lisäksi esille sitä maailmaa, johon ikäihmisellä ei ole enää mahdollista 

osallistua.  

”Merkityksellisiksi koetut asiat ovat ikäihmisen hyvinvoinnille olennaisia. Merkityksellisyys luo 

arvokkuuden tunteita. Vierailut heidän kotonaan ja kiireetön läsnäolo toivat uutta sisältöä 

arkeen. Elokuvien katselu toi mieleen muistoja ja tunteita, jotka herättivät syvällisiä 

keskusteluja. Yhteiset hetket virkistivät ikäihmisiä ja olivat jopa terapeuttisia. Elokuvien 

esittelytilaisuudet herättivät katsojissa keskustelua ja muistoja. Ne ikäihmiset, jotka eivät enää 

kyenneet kommunikoimaan puhumalla, eläytyivät kehon liikkeillä elokuviin. Elokuvista ja 

niiden tunnelmista keskusteltiin hoivakodeissa vielä päiviä tilaisuuden jälkeen.” (Hakala, 

2019b.) 

Osallistava tanssielokuva vastaa ikääntyneen tarpeeseen tulla nähdyksi yksilönä, persoonana 

osana yksilöllistä elämäntarinaa ja -historiaa. Osallistava tanssielokuva mahdollistaa itsensä 

ilmaisun taidealan ammattilaisen ohjauksessa, osana työryhmää, siinä roolissa, joka itselle on 

mahdollista ja luontevaa.  

Samaistuminen elokuvaan herätti katsojissa voimakkaita tunteita ja äänimaailma syvensi 

heidän elokuvakokemustaan. Erityisesti musiikki ja luonnonäänet jäivät helposti heidän 

mieleensä. Toimintaterapeutti, joka ei itse osallistunut elokuvahetkiin, oli kertonut, että 

muistisairaat jatkoivat keskustelua elokuvista ja niiden tunnelmista jopa päiviä elokuvahetkien 

jälkeen. Muun muassa eräs katsojista oli itkenyt muisteltuaan elokuvan tunnelmaa ja toinen 

heistä puhui pitkään linnuista ja lintujen äänistä.  

Ellin elokuvahetket hoivakodeissa koettiin myönteisinä. Elämykset ovat tärkeitä tarkoituksen 

lähteitä elämässä. Niiden merkitys korostuu etenkin silloin, kun tekemisen ja toimimisen 

mahdollisuudet rajoittuvat. Lyhytkin ihmisen sisintä koskettava hetki voi saada muistisairaan 

elämän tuntumaan elämisen arvoiselta. Taideinterventiot toivat iloa ja virkistystä. (Hakala, 

2019b.) Osallistumisen näkökulma linkittyy korkeampiin tarvehierarkian osiin, kuten 

liittymiseen, merkitykseen, itsetuntoon ja -käsitykseen (Wood ym. 2018). 

• Toimintamallin tulokset kohderyhmälle: 

Kaikilla on oikeus estetiikkaan ja hyvinvointiin. Osallistuvan tanssielokuvan avulla taataan 

kulttuuristen oikeuksien ja osallisuuden toteutuminen niillekin kotona asuville ikääntyneille, 
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joiden toimintakyky ei mahdollista kodista poistumista itsenäisesti. Osallistava tanssielokuva 

tekee näkyväksi arvon, merkityksellisyyden ja potentiaalin, mikä liittyy taiteen kokemiseen ja 

tekemiseen ikääntyneenä. Kun arki kaventuu esim. toimintakyvyn heikkenemisen takia, 

osallistavalla tanssielokuvatyöskentelyllä pystytään avaamaan uusia maailmoja osallistujille ja 

antamaan uutta ajateltavaa. Taide tarjoaa uusia joustavia toimintatapoja arjessa 

selviytymiseen ja merkityksellisyyden kokemukseen. 

Tanssielokuvaan tutustuminen tuo monipuolisuutta muuhun katsomiseen ja ympäristön 

havainnointiin. Se johdattelee miettimään, miten tv-ohjelmien sisältö on valmistettu ja tuo 

syvyyttä arkiseen ajanvietteeseen. Läheisille on ilon ja helpotuksen aihe, kun ikäihmisellä on 

seuraa, ystävyyttä. 

Asukkaissa on havaittu vireystason nousua ja aktivoitumista, joka näyttäytyy reagointina ja 

kommentointina, sekä kiinnostus ympäristöön on lisääntynyt. Toiminta on tuonut vaihtelua 

arkeen, rutiinien rikkoutumista turvallisella tavalla. “Tuo arkeen muuta ajateltavaa, kuin oma 

tila” - Palautetta Koskelan vanhustenkeskuksen kanssa työskentelystä 2013. 

• Toimintamallin tulokset yhteiskunnalle: 

Työtapoja, joilla osallistava tanssielokuva on mukana ikäihmisten elämässä, voidaan jakaa 

valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Osallistava tanssielokuva edistää tanssielokuvan 

näkyvyyttä ja käyttöä kehittäen osallistavan taidetoiminnan menetelmiä. Työskentely syventää 

taiteilijoiden (ja muiden toimijoiden) kohderyhmätuntemusta kuvaten ikäihmisten elämää, 

muistoja ja arkitodellisuutta. Työskentely laajentaa osallistujien taidekäsitystä ja edistää 

elinikäistä oppimista.  

Toiminta vahvistaa asiakaslähtöisyyttä tarjoamalla tietoa ikäihmisten aktiivisuuden tavoista ja 

elämän toiveista sekä asettamalla taiteen ja luovuuden osaksi työn tekemisen kulttuuria. 

Osallistavalla tanssielokuvalla tuetaan hyte-toimijoiden ydintehtävää, vahvistetaan ikäihmisten 

hyvinvointia ja omia voimavaroja kotona asumiseen. Moniammatillisessa yhteistyössä 

hyödynnetään yhteiskehittämistä, niin vanhustyön ammattilainen kuin muidenkin alojen 

toimija pääsee osalliseksi taiteesta, tuotetaan luovia tekemisen hetkiä arjessa, taidemyrskyjä. 

Parhaimmillaan nämä hetket ovat osa kehollista dokumentaatiota ja muistia ja lisäävät 

työhyvinvointia. Toiminnalla pyritään vastavuoroiseen yhteistyöhön, jolloin taidetoiminta voi 

jatkossa olla tavoitteellista, suunnitelmallista ja kaikkia osapuolia palvelevaa. Tiedon, 

kokemusten ja vaikutusten keruulla pyritään edistämään ja tukemaan toimijoiden yhteistyötä 

sekä taidetoiminnan juurtumista rakenteisiin. 

Toiminnasta on seurannut henkilökunnan aktivoitumista ja asiakkaiden aktiiviseen rooliin 

kannustamista: Halua antaa enemmän asukkaille ja tarjota sisältöä arkeen. Tämä heijastuu 

mm. siinä, että halutaan nostaa kaikki asukkaat vuoteista yhteiseen tilaan seuraamaan ja 

osallistumaan. Asukas nähdään osaavana ja toimintakykyisenä yksilönä, jolla on erityiset 

tarpeet ja toiveet. Toiminta lisää onnistumisen ja hyväksytyksi tulemisen kokemuksia ja 

innostusta. Kahvipöytäkeskustelunkin on havaittu olevan innokkaampaa. “Olette olleet niin 

huomaamattomia, mutta toiminta on näkynyt.” -Palautetta Koskelan vanhustenkeskuksen 

kanssa työskentelystä 2013. 

Osallistava tanssielokuva-toimintamallissa toimii osallistujien kanssa työskentely, kulttuuristen 

oikeuksien toteutuminen ja taiteen vieminen uusiin ympäristöihin. Tulokset osoittavat, että 

Osallistava tanssielokuva on erittäin hyvä ja toimiva keino saada toimintakyvyltään 
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huonokuntoinenkin ikäihminen osallistumaan luovaan työskentelyyn. (Hakala, 2019b.) Kts. myös 

Houni ym. (2020). 

Palautteet mm. vuosilta 2013–2018 kertovat, että toimintamalli vahvistaa aktiivisuutta, myös 

hoitohenkilökunnassa, ja tuo virkistystä ja iloa yksilöstä yhteisöön. Toimintamallin vahvuus on, että 

se on kehitetty aktiivisessa yhteistyössä kohderyhmän eli ikäihmisten kanssa. Toimintamalli on 

kehittynyt käytännön työssä ja toiminnallisesti. 

Potentiaalia on toimintamallin juurruttamisessa ja levittämisessä osaksi sote-rakenteita sekä 

vaikutusten laajentamisessa säännölliseksi osaksi ikäihmisten arkea. Mahdollisuuksia on 

taiteilijoiden perehdytyksessä ja kouluttamisessa toimintamalliin ja työtapoihin. 

Kehitettävää on toimintamallin vaikuttavuuden seurannassa, tutkimustiedon saatavuudessa ja 

jatkuvuudessa. Jutta Hakalan (2019b) tarkastelussa kehittämiskohteiksi havaittiin Ellin 

elokuvahetken tuotteistaminen, uusien tekijöiden kouluttaminen ja toiminnan laajentaminen 

uusille kohderyhmille sekä uusiin toimintaympäristöihin myös kansainvälisesti. Elokuvahetkiä 

voisivat ohjata esim. hoivakotien hyvinvointitoiminnasta vastaavat ja vapaaehtoiset toimijat. 

Myrskyryhmä on 2021–2022 pilotoinut vapaaehtoisten valmennuksen, jossa perehdytään 

osallistavaan tanssielokuvaan. 

Vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus 

Ikäihmisten ja iäkkäiden kohdalla voidaan tunnistaa lyhyemmän ajan vaikutuksia, erityisesti 

elämän merkityksellisyydessä ja kuulluksi tulemisessa. Vaikutuksia on todennettu yksilö- ja 

yhteisötasolla. Myrskyryhmällä on monivuotinen käytännön kokemus ja palautteita osallistujilta, 

hoitohenkilöstöltä ja yhteistyökumppaneilta. Tulokset näyttäytyvät myös tanssielokuvina.  

Pitkän aikavälin vaikuttavuus kohdistuu kulttuuristen oikeuksien toteutumiseen, ikääntyneiden 

näkyvyyteen ja osallistujien tilanteen muutokseen. Kehittämistä vaatii se, että toiminnan 

pitkäaikainen ja systemaattinen seuranta puuttuu. Tarvitaan laajemmin tietoa vaikuttavuudesta 

esim. yhteiskunnan tasolla.  

Kehittämisen kohteena on kustannusvaikuttavuus. Toimintamalli on tältä osin valmis tutkittavaksi. 

Toimintamalli on nivellettävissä mm. Valli ry:n koordinoimaan Etsivän vanhustyön verkoston 

tavoitteisiin ja tuloksiin. (Valli ry, 2021). 

Johtaminen ja hallinto 

Taiteen edistämisen yhdistys Myrskynsilmä ry johtaa taiteellista työtä ja kehittämistoimintaa. 

Yhdistyksen hallitus seuraa ja arvioi toiminnan toteutumista paitsi toiminnallisin mittarein, myös 

laatukriteerein (mm. Seppänen ym., 2018). 

Viestintä 

Myrskynsilmä ry:n kulttuurinen vanhustyö on toteutunut vuosien ajan yhteistyössä niin 

taiteilijoiden, sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavien yhteisöjen ja organisaatioiden kuin eri alojen 

yritystenkin kanssa. Viestintä toteutuu Myrskyryhmän viestintäalustoilla, joihin kuuluvat 

webbisivut, niiden blogit (taiteilija, tuottaja) ja somekanavat. Yhteistyökumppaneille viestitään 

sähköisen uutiskirjeen avulla. Viestinnän toteutus on toiminnanjohtajan ja tuottajan vastuulla, jotka 

toimivat työparina. Toiminnasta julkaistaan tiedotteita ja toimintamallista kirjoitetaan julkaisuihin 

(mm. Baring Foundation, Taidetutka). Elokuvia levitetään niin festivaaleille kuin taidetapahtumiin, 
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Myrskyryhmä vastaa osaltaan osallistavan tanssielokuvan asiantuntijuuden vahvistamisesta 

tarjoamalla työpajoja, kuratoituja elokuvakokonaisuuksia ja räätälöityjä kokonaisuuksia eri alojen 

toimijoille. 

Laajat valtakunnalliset ja kansainväliset verkostot kattavat niin tanssin kuin kulttuurisen 

vanhustyön ja inklusiivisen taiteen kehittämisen. Lisäksi osallistavaa tanssielokuvaa kehitetään 

hankeyhteistyössä eri toimijoiden kanssa, kuten digitaalisessa Hyvinvoinnin talo -hankkeessa 

(2021-2023). 

Valtakunnalliset ja alueelliset verkostot: 

• Helsingin kaupungin Liikkuvat-verkosto 

• ARMAS-kulttuurisen vanhustyön verkosto 

• Valli ry:n Etsivän vanhustyön verkosto 

• Taikusydän- kulttuurihyvinvoinnin valtakunnallinen yhteyspiste ja yhteistyöverkosto 

• Kulta ry:n verkosto 

• Taide osana organisaatioita (TOO) -verkosto 

• Yhteisötanssin verkosto. 

Kansainväliset verkostot ja yhteistyö: 

• Next Door-project (2017-2020) 

• IETM (2018) 

• Rethink Aging Nordic -verkostoitumispilotti (2019-2021) 

• Korea-Nordic Connection (2017-2021) ohjelmassa soveltamisalaa laajennetaan kattamaan neljä 

Pohjoismaata ja kaikki esittävät taiteet. Ohjelma tarjoaa osallistujille mahdollisuuden vaihtaa 

kokemuksia ja samalla käydä kriittistä dialogia omasta toimintamallistaan, laajentaa verkostoja 

ja löytää mahdollisia kumppaneita tulevaa yhteistyötä varten. 

• PAMS - Performing Arts Market Seoul (2019) pidettiin Soulissa lokakuussa 2019. Se on 

vuosittainen esittävän taiteen messu, jonka aikana Soulissa järjestetään myös SPAF Seoul 

Performing Arts Festival, SIDance Dance Festival ja Seoul Street Arts Festival. 

• PIMDI - Pedagogy of imaginative dialogue (2020-2023) projekti kohdistuu taiteen ja 

taidekasvatuksen mahdollisuuksiin edistää dialogista vuorovaikutusta. Projekti koostuu 

taidekasvatuksen maisteriohjelmista ja mukana on sekä ohjelmien opetushenkilökuntaa että 

opiskelijoita. Suomen PIMDI -partneri on Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun 

tanssinopettajan maisteriohjelma, intensiiviviikko on lokakuussa 2021. Yliopistot ovat Hanze 

University of Applied Sciences (Groningen, Alankomaat) koordinoivana organisaationa, Stenden 

University (Leeuwarden, Alankomaat), Iceland Academy of the Arts (Reykjavik, Islanti) ja 

University of Agder (Norja). Rahoitus Erasmus+ -verkostolta. Projektia johtaa prof. Gudrun 

Beckman, ja Taideyliopistosta mukana ovat Prof. Eeva Anttila sekä lehtorit Liisa Jaakonaho ja 

Taneli Tuovinen. Suomen intensiiviviikon yhteistyökumppani on Myrskyryhmä (Elli Isokoski ja 

Pauliina Laukkanen). 

 

Etiikka ja riskit 

Etiikka  

Soveltavalle taiteelle ja yhteisötaiteelle on luotu säännöstöä ja ohjeistusta, jota toimintamallissa 

sovelletaan (Taikusydän, 2018b; Taku ry, 2019). 
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Tanssielokuvan asiantuntija Kati Kallion Myrskyryhmälle kirjaama ja yhteistyössä kehitetty eettinen 

ohjeistus valmistui vuonna 2021. Ohjeistukseen on kirjattu Myrskyryhmän toiminnan arvot ja miten 

ne toteutuvat. Ohjeistus määrittelee osallistavan tanssielokuvan keskeiset eettiset prosessit, siinä 

kuvataan tarvittavat toimenpiteet ja lupakäytännöt sekä työn eettiset periaatteet. Eettisen 

ohjeistuksen laatiminen käynnistyi osana Kati Kallion erikoistumiskoulutuksen lopputyötä. 

Ohjeistuksen kirjaamista on tukenut Art Management Helsinki, joka hyödyntää ohjeistusta muiden 

soveltavan alan taiteilijoita tukiessaan. Tarkempi kuvaus liitteessä 3. 

Riskit 

Osallistavan tanssielokuvan kohderyhmä on ikäihmiset, jolloin kyseessä ovat haavoittuvassa 

asemassa olevat osallistujat. Työskentelyssä on huomioitava, että osallistujat ymmärtävät, mistä on 

kyse ja hyväksyvät yhdessä valitun näkyvyyden tavan. Koronapandemia toi esille myös fyysisten 

kohtaamisten riskit. Ilman yhteistyökumppaneita ja verkoston tukea ei tavoiteta kotona asuvia 

ikääntyneitä. Erityisen tärkeää on yhteistyö etsivän ja löytävän vanhustyön toimijoiden kanssa. 

Riskiä voi hallita aktiivisuudella uusien yhteistyötahojen ja -muotojen etsimisessä ja 

tiedottamisella.  

Toimintamallin toteutuksen rahoitus on projektiluonteista, mikä asettaa haasteita jatkuvuudelle ja 

mallin juurruttamiselle sekä leviämiselle.  

Organisatorisia haasteita ovat toimintamallia hallinnoivan organisaation rakenteellinen hauraus ja 

toimintaympäristön muutokset. Taiteellista toimintamallia toteutetaan vanhustyön ja sosiaali-ja 

terveysalan yhdyspinnoilla. Riskejä ovat em. toimialojen väliset kulttuuriset työtapojen erot, 

toimintakulttuurit ja toisistaan poikkeavat rakenteet. Innovaatio, intuitio ja kannustus rohkeuteen 

kohtaavat ajatusmaailman, jossa vanhuus elämänvaiheena on haurauden määrittelemä ja työtapa 

yksilöä ja yhteisöä suojeleva. 

Resurssit ja kustannusarvio 

Toimintamallin kustannukset voidaan eritellä seuraavasti: 

Osallistujien kanssa tehtävä työ: 

- Taiteilijan työ (perehdytys, osallistava osuus, materiaalin keruu, kuvausjärjestelyt, editointi, 

kehittäminen) 

- Muut kulut (markkinointi, hallinto, viestintä, hallinto) 

Elokuvatuotanto: 

- Käsikirjoitus 

- Kuvaus ja editointi 

- Tuotanto 

- Muut kulut (hallinto, markkinointi, levitys, jakelu) 

• Kustannusarvio: Kustannukset ovat aikaan ja toteutustapaan sidonnaisia. Myrskyryhmä on 

laskenut kustannukset sekä osallistavalle työskentelylle että elokuvatuotannolle. 

Myrskyryhmän osallistavan tanssielokuvatyöskentelyn hinnoittelu perustuu tilaajan kanssa 

tehtävään yhteistyöhön eikä siten ole kaikilta osiltaan julkista tietoa. 

• Rahoitus ja sidonnaisuudet: Toimintamallin osia ja toteuttamista ovat rahoittaneet avustuksin 

Taike-Taiteen edistämisen keskus, Suomen Kulttuurirahasto, Helsingin kaupunki ja AVEK. 

Vanhustyön yhteisöt ovat osallistuneet toteutuksiin (mm. residenssityöskentelyn osalta). 
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Jatkokehittäminen 

Mot-toimintamallin vahvuudet ovat vaikutuksissa yksilötasolla, moniammatillisessa yhteistyössä 

sekä innovatiivisessa toiminnassa hyödyntää tanssielokuvaa ikääntyvien näkyväksi tekemisessä. 

Kehittämisen kohteet ovat laajempien vaikutuksien osoittamisessa, kustannusvaikuttavuudessa, 

toiminnan laajuudessa suhteessa sen vaatimiin resursseihin ja näistä seikoista johtuen 

toimintamallin käytön laajentamisessa ja käyttöönotossa uusissa ympäristöissä. 

Mot-toimintamalli on valmis tutkittavaksi, jotta voidaan täydentää puuttuvat näytöt 

vaikuttavuudesta. Haasteita ovat puuttuvat näytöt vaikuttavuudesta, pitkäaikaisen seurannan 

puuttuminen ja vertailukohteiden niukkuus ko. ikäryhmässä. Yhteiset toiminnan hetket tarjoavat 

tietoa ikääntyneestä, hänen toiveistaan, hänen tavoistaan toimia ja hahmottaa ympäristöään. Tätä 

tietoa voidaan hyödyntää mm. kuntoutuksessa ja hoitotyössä. 

Kehittämisen kohteena on Mot:n juurruttaminen osaksi vanhustyötä. Mallin toteuttaminen 

onnistuneesti ja kestävällä tavalla edellyttää monialaista ja sitoutunutta yhteistyötä sekä yhteistyön 

mahdollistavia rakenteita kulttuuri- ja hyte-alan välillä.  

Viestintää vaikutuksista tarvitaan lisää, myös riittävää rahoitusta sekä osallistavaan 

työskentelyprosessiin että elokuvatuotantoihin. Kustannusrakennetta on kehitettävä ja 

kustannusvaikutuksia tutkittava, niin että laajentuminen ja työtavan leviäminen ovat mahdollisia.  

Toimintamallissa kehitettävää on osaamisen varmistaminen, toimintamalli vaatii osittain 

erikoistunutta osaamista, jota on niukasti tarjolla (2022). 

Yhteenveto vaikuttavuudesta 

Toimintamallin vahvuudet ovat vaikutuksissa yksilötasolla, moniammatillisessa yhteistyössä sekä 

innovatiivisessa toiminnassa hyödyntää tanssielokuvaa ikääntyvien näkyväksi tekemisessä. 

Kehittämisen kohteet ovat laajempien vaikutuksien osoittamisessa, kustannusvaikuttavuudessa, 

toiminnan laajuudessa suhteessa sen vaatimiin resursseihin ja näistä seikoista johtuen 

toimintamallin käytön laajentamisessa ja käyttöönotossa uusissa ympäristöissä. 

Osallistavan tanssielokuvan vahvuus on ikäihmisen tarpeista lähtevä työtapa. Toimintamalli on 

kehitetty yhdessä heidän kanssaan. Osallistava tanssielokuva työvälineenä on osoittautunut 

erittäin toimivaksi keinoksi saada toimintakyvyltään erilaisia ihmisiä osallistumaan luovaan 

prosessiin. Tanssielokuva näyttää ikäihmisten näkökulmia elämästä ja edistää kotona asuvien 

iäkkäiden kulttuurista osallisuutta ja hyvinvointia. Kun arki kaventuu esim. toimintakyvyn 

heikkenemisen takia, osallistavalla tanssielokuvatyöskentelyllä pystytään avaamaan uusia 

maailmoja osallistujille ja antamaan uutta ajateltavaa. Merkityksellistä on jo tanssielokuvien 

katsominen itsessään, sekä yhteinen keskustelu koetusta. Toimintamallia voi toteuttaa pienin 

askelin, käynnistää työskentely matalan kynnyksen periaatteella.  

Tanssielokuvatyöskentelyllä tuodaan vanhuutta esille luonnollisena ja arvokkaana osana elämää ja 

elokuvat osoittavat, että tanssi ja luovuus kuuluvat kaikille ikään, toimintakykyyn ja kehonkuvaan 

katsomatta. Toimintamallilla laajennetaan tanssissa ja yhteiskunnassa näkyvää ikäkuvastoa. 

Elokuvan keinoin voidaan korostaa merkityksellisiä hetkiä ja näyttää pieniäkin asioita. Lyhyetkin 

yhteisen toiminnan hetket tarjoavat tietoa ikääntyneestä, hänen toiveistaan, hänen tavoistaan 

toimia ja hahmottaa ympäristöään. Tätä kokemusta voi hyödyntää mm. kuntoutuksessa ja 

hoitotyössä. 
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Haasteita ovat puuttuvat näytöt vaikuttavuudesta, pitkäaikaisen seurannan puuttuminen ja 

vertailukohteiden niukkuus ko. ikäryhmässä. Toimintamalli on valmis tutkittavaksi. 

Kehittämiskohde on myös toimintamallin juurruttaminen. Toimintamallin toteuttaminen 

onnistuneesti ja kestävällä tavalla edellyttää monialaista ja sitoutunutta yhteistyötä sekä yhteistyön 

mahdollistavia rakenteita kulttuuri- ja hytealan välillä. Viestintää vaikutuksista tarvitaan lisää, myös 

riittävää rahoitusta sekä osallistavaan työskentelyprosessiin että elokuvatuotantoihin. 

Kustannusrakennetta on kehitettävä, niin että se mahdollistaa laajentumisen ja työtavan 

leviämisen. 

Toimintamallissa kehitettävää on osaamisen varmistaminen, toimintamalli vaatii osittain 

erikoistunutta osaamista, jota on niukasti tarjolla. Erityinen haaste on asiantuntijoiden osaamisen 

ja tietotaidon kehittäminen. 

 

1.2 Toimintamallin näyttöön perustuva tieto 

Tutkimustietoon perustuva näyttö 

Opinnäytetyön mukaan Tanssielokuva on osoittautunut hyväksi ja toimivaksi keinoksi saada 

toimintakyvyltään huonokuntoinenkin ikäihminen osallistumaan luovaan työskentelyyn. Elokuvat 

tuovat kyvyn nähdä oma, olosuhteiden johdosta kaventunut ympäristö uusin silmin. Elokuvissa voi 

tuoda näkyväksi sen, joka ylittää arkitodellisuuden rajoitteet. (Hakala, 2019b.) 

Parhaillaan käynnissä olevia kyselyitä:  

Sotaorpojen kokemusten ilmaisu - sotaorpojen kokemusten käsittely ja kuntoutustarpeen 

selvittäminen. Tanssielokuvatyöskentely, Ellin elokuvahetki ja kuuden kerran ryhmätapaamiset. 

Vaikuttavuuskysely. Tuloksena tietoa sotaorpojen tarpeista. (Kanta-Häme, Hämeenlinna, syksy 

2021) 

Helsinkiläisten kotona asuvien ikääntyneiden yksinäisyys ja osallisuus. Tanssielokuvatyöskentely 

2021-2022. Alkukysely, loppukysely. Tuloksena tietoa osallisuuden tavoista, yksinäisyyden 

kokemukseen vaikuttavista tekijöistä. 

Taulukko 1. Tutkimustietoon perustuvan näytön määrä 

 Toimintamallia koskevat 

tutkimushankkeet, kpl 

Toimintamallia koskevat 

julkaisut, kpl 

Kansalliset 0 0 

Kansainväliset 0 0 

 

Asiantuntijatietoon perustuva näyttö 

Ei ole. 
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Kokemusasiantuntijatietoon perustuva näyttö 

Ikäihmisten ja iäkkäiden kohdalla voidaan tunnistaa lyhyemmän ajan vaikutuksia, erityisesti 

elämän merkityksellisyydessä ja kuulluksi tulemisessa. Vaikutuksia on todennettu yksilö- ja 

yhteisötasolla. Myrskyryhmällä on monivuotinen käytännön kokemus ja palautteita osallistujilta, 

hoitohenkilöstöltä ja yhteistyökumppaneilta. Tulokset näyttäytyvät myös tanssielokuvina. 

Katso Tanssitko kanssani? Dokumentti Elli Isokosken työstä esimerkkinä kokemustiedosta 

Vimeosta. Videon kesto on 11:19 minuuttia. 

Palautteet ja taiteilijoiden kokemukset: 

Merkityksellisiksi koetut asiat ovat ikäihmisen hyvinvoinnille olennaisia. Merkityksellisyys luo 

arvokkuuden tunteita. Isokosken vierailut heidän kotonaan ja hänen kiireetön läsnäolonsa toivat 

uutta sisältöä arkeen. Yhteiset hetket virkistivät ikäihmisiä. Kohtaamiset ja keskustelut olivat 

merkityksellisiä ja jopa terapeuttisia. Uusien elokuvien ideointi ja toteutus tuovat lisäksi esille sitä 

maailmaa, johon ikäihmisellä ei ole enää mahdollista osallistua. 

Ellin elokuvahetket hoivakodeissa koettiin myönteisinä. Lyhytkin ihmisen sisintä koskettava hetki 

voi saada muistisairaan elämän tuntumaan elämisen arvoiselta. Taideinterventiot toivat iloa ja 

virkistystä. Elokuvien esittelytilaisuudet herättivät katsojissa keskustelua ja muistoja. Ne ikäihmiset, 

jotka eivät enää kyenneet kommunikoimaan puhumalla, eläytyivät kehon liikkeillä elokuviin. 

Elokuvista ja niiden tunnelmista keskusteltiin hoivakodeissa vielä päiviä tilaisuuden jälkeen. 

(Hakala, 2019b.) 

Poimintoja Koskelan vanhustenkeskuksen kanssa toteutetun työskentelyn palautteista vuodelta 

2013: 

• Toiminnan vaikutus asukkaisiin: Vireystason nousua, aktivoitumista, joka havaittavissa 

reagointina ja kommentointina, kiinnostus ympäristöön on lisääntynyt. Vaihtelua arkeen, 

rutiinien rikkoutumista turvallisella tavalla. “Tuo arkeen muuta ajateltavaa, kuin oma tila” 

• Toiminnan vaikutus henkilökuntaan: Toiminnasta on seurannut henkilökunnan aktivoitumista. 

Halutaan antaa enemmän asukkaille, tarjota sisältöä arkeen. Heijastuu mm. siinä, että halutaan 

nostaa kaikki asukkaat vuoteista yhteiseen tilaan seuraamaan ja osallistumaan. 

Kahvipöytäkeskustelukin on innokkaampaa. Asukkaan näkeminen osaavana ja 

toimintakykyisenä yksilönä, jolla on erityiset tarpeet ja toiveet. Onnistumisen ja hyväksytyksi 

tulemisen kokemukset - innostus. Aktiiviseen rooliin kannustaminen. “Olette olleet niin 

huomaamattomia, mutta toiminta on näkynyt.” 

Toimintamalli on kehitetty aktiivisessa yhteistyössä kohderyhmän eli Suomessa asuvien 

ikäihmisten kanssa. 

Yhteenveto näyttöön perustuvasta tiedosta 

Ikääntyneissä voidaan tunnistaa mallin vaikutuksia, erityisesti elämän merkityksellisyydessä ja 

kuulluksi tulemisessa. Vaikutuksia on todennettu yksilö- ja yhteisötasolla. Myrskyryhmällä on 

monivuotinen käytännön kokemus ja palautteita osallistujilta, hoitohenkilöstöltä ja 

yhteistyökumppaneilta. Tulokset näyttäytyvät myös tanssielokuvina.  

Tutkimusnäyttöä osallistavasta tanssielokuvasta on vielä niukasti, yamk-tasoisen opinnäytetyön 

verran. Muu näyttö toiminnan vaikutuksista perustuu toteuttajien kokoamiin palautteisiin 

https://vimeo.com/292337801
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ikääntyneiltä, läheisiltä ja yhteistyökumppaneilta. Palautteeseen perustuvaa arviointia on 

kehitettty määrätietoisesti, yhdessä mm. ikääntyneiden kanssa työskentelevien ja arviointia 

kehittävien yhteisöjen kanssa. Toimintamallin kehittämishaasteina on lisätä tutkimukseen 

perustuvaa näyttöä toiminnan vaikutuksista ikääntyneen merkitykselliseen arkeen, yksinäisyyden 

ratkaisemiseen ja ikäkuvaston laajenemiseen.  

Vuonna 2022 Myrskyryhmän toinen perustajista, Pauliina Laukkanen kehittää 

väitöstutkimuksessaan traumasensitiivistä, itsetuntemusta ja yhteyden kokemusta tukevaa 

tanssipedagogiikkaa. Traumasensitiivisyys tarkoittaa tutkimuksessa ymmärrystä turvallisen taiteen 

tekemisen edellytyksistä. Tutkimuksen aikana kertyvää tietoa hyödynnetään osallistavan 

tanssielokuvan kehittämisessä. 

 

1.3 Toimintamallin sovellettavuus käytäntöön 

Sovellettavuus Suomeen 

Osallistava tanssielokuva on kehitetty yhdessä Suomessa asuvien ikäihmisten ja heidän kanssaan 

toimivien kanssa. Toimintamallia on toteutettu huomioiden hyte-rakenteet, käytännöt ja 

toimintatavat. 

Suomi on vanhusrikas, pitkien etäisyyksien maa. Suomen väestö ikääntyy, vanhusväestö on entistä 

heterogeenisempää, tietoista ja aktiivista. Yhä useampia toimijuutta edistäviä toimenpiteitä 

tarvitaan tyydyttämään kasvavia tarpeita ja palvelemaan entistä yksilöllisempiä tarpeita. 

Yhteiskunta monimuotoistuu, jolloin räätälöity tuki ja taiteen mahdollisuudet hyvinvoinnin 

edistämiseen moninaistuvat. Pitkien etäisyyksienkin vuoksi Suomessa tarvitaan taidetta muodossa, 

jossa se voidaan välittää digitaalisesti ja siihen tanssielokuva soveltuu mainiosti. Yksinäisyys on 

kasvava ilmiö, johon osallistavalla tanssielokuvalla voidaan vaikuttaa. 

Vanhuspalveluiden työvoimapulaan voidaan vaikuttaa alan vetovoimaa kasvattamalla ja siihen 

osallistava tanssielokuva voi olla yksi ratkaisu. Erikoistuminen ja profiloituminen korostaa 

työnantajan toimintatapaa ja näkökulmaa ja erottautumiskykyä muiden työnantajien joukossa. 

Tanssielokuvalla luodaan myös visuaalista kuvaa työnhakijoille. 

Taide- ja kulttuurialan heikkoon työllisyyteen osallistava tanssielokuva vaikuttaa tarjoamalla tavan 

toteuttaa taiteilijuutta, osallistava tanssielokuva voi olla taiteen tekemisessä erikoistumisen 

mahdollisuus. 

Sovellettavuus eri kohderyhmiin 

Myrskyryhmän osallistava tanssielokuva, (Mot) on kehitetty yhteistyössä eri elämäntilanteissa 

elävien ja toimintakyvyltään erilaisten ikäihmisten kanssa. Toimintamalli soveltuu sekä aktiivisille 

ikääntyneille että hoivaa tarvitseville ikääntyneille. Osallistavaa tanssielokuvaa on toteutettu 

nuorten ja lasten kanssa sekä tilanteissa, joihin on osallistunut eri-ikäisiä ihmisiä. Toimintamallin 

prosessissa mahdollistuu monimuotoinen toimijuus, osallistumisen tapoja on runsaasti. 
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Olemassa olevat rakenteet ja verkostot 

Tanssielokuvalta puuttuu erityinen taidepoliittinen rakenne, mutta osallistavana työmuotona se on 

osa osallistavan ja soveltavan taiteen sekä yhteisötanssin rakenteita. Osallistava tanssielokuva 

ikäihmisten parissa kytkeytyy kulttuuriseen vanhustyöhön, hyte-rakenteisiin ja etsivään 

vanhustyöhön. Kehittämällä kulttuurihyvinvoinnin rakenteita ja vahvistamalla taiteen asemaa hyte-

toiminnan rakenteissa mahdollistuu myös osallistavan tanssielokuvan laajeneminen. Käyttöönotto 

edellyttää myös aktiivista yhteistyötä ja viestintää toimintamallin mahdollisuuksista. 

Koulutus ja koulutusmateriaalit 

Osallistavaan tanssielokuvaan voi perehtyä ja kouluttautua toimintamallia kehittäneiden 

asiantuntijoiden ohjauksessa. Myrskyryhmän työtä esiteltiin syksyllä 2021 taidealan opiskelijoille 

mm. tanssipedagogiikan koulutuksessa ja kansainvälisessä PIMDI-hankkeessa. Erillisiä 

tanssielokuva-kursseja on mm. Aaltoyliopiston avoimen yliopiston opetustarjonnassa. HYTE- ja 

taiteen alan tapahtumien yhteydessä on avattu osallistavaa työtapaa. Koulutusmateriaalia ja 

koulutusta osallistavasta tanssielokuvasta on saatavilla toistaiseksi kuitenkin rajoitetusti. 

Vuosina 2021-2022 Myrskyryhmä on luonut valmennuksen vapaaehtoisille. Valmennus perehdyttää 

tanssielokuvien käyttöön ikääntyneiden kohtaamisissa. Valmennuksen malli kuviossa 3. 

Käyttö Suomessa ja kansainvälisesti 

Käyttö Suomessa 

Käyttö alkanut 2010 Uudellamaalla ja 2021 Kanta-Hämeessä. 

Käyttö Euroopassa  

Ei käyttöä. 

Käyttö Euroopan ulkopuolella 

Ei käyttöä. 

Kuvio 3. Vapaaehtoisvalmennus tanssielokuvien käyttöön. 
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Taulukko 2. Toimintamallin käyttö Suomessa ja kansainvälisesti 

 Käyttöalueet 

Suomessa Uusimaa, Kanta-Häme 

Euroopassa Ei käyttöä 

Euroopan ulkopuolella Ei käyttöä 

 

Toimintamallin käyttöönoton merkitys kunnissa ja hyvinvointialueilla  

Osallistava tanssielokuva vastaa ikääntyneen tarpeeseen tulla nähdyksi yksilönä, persoonana osana 

yksilöllistä elämäntarinaa ja -historiaa. Mot mahdollistaa itsensä ilmaisun taidealan ammattilaisen 

ohjauksessa, osana työryhmää, siinä roolissa, joka itselle on mahdollista ja luontevaa. Kotona 

asuvien ikäihmisten itsenäinen pääsy taiteen ja kulttuuripalvelujen äärelle on vaikeutunut tai 

estynyt. Useilla heistä on lisäksi heikot digitaidot, mikä vaikeuttaa etäpalveluiden käyttöä.  

Osallistavan tanssielokuvan avulla taataan kulttuuristen oikeuksien ja osallisuuden toteutuminen 

niillekin kotona asuville ikääntyneille, joiden toimintakyky ei mahdollista kodista poistumista 

itsenäisesti. Osallistava tanssielokuva tekee näkyväksi arvon, merkityksellisyyden ja potentiaalin, 

mikä liittyy taiteen kokemiseen ja tekemiseen ikääntyneenä. Kun arki kaventuu esim. toimintakyvyn 

heikkenemisen takia, osallistavalla tanssielokuvatyöskentelyllä pystytään avaamaan uusia 

maailmoja osallistujille ja antamaan uutta ajateltavaa. Taide tarjoaa uusia joustavia toimintatapoja 

arjessa selviytymiseen ja merkityksellisyyden kokemukseen. 

Osallistavalla tanssielokuvalla tuetaan hyte-toimijoiden ydintehtävää, vahvistetaan ikäihmisten 

hyvinvointia ja omia voimavaroja kotona asumiseen. Moniammatillisessa yhteistyössä 

hyödynnetään yhteiskehittämistä, niin vanhustyön ammattilainen kuin muidenkin alojen toimija 

pääsee osalliseksi taiteesta, tuotetaan luovia tekemisen hetkiä arjessa, taidemyrskyjä. 

Parhaimmillaan nämä hetket ovat osa kehollista dokumentaatiota ja muistia ja lisäävät 

työhyvinvointia. Toiminnalla pyritään vastavuoroiseen yhteistyöhön, jolloin taidetoiminta voi 

jatkossa olla tavoitteellista, suunnitelmallista ja kaikkia osapuolia palvelevaa. Tiedon, kokemusten 

ja vaikutusten keruulla pyritään edistämään ja tukemaan toimijoiden yhteistyötä sekä 

taidetoiminnan juurtumista rakenteisiin. 

Yhteenveto sovellettavuudesta käytäntöön 

Osallistavan tanssielokuvan vahvuus on ikäihmisen tarpeista lähtevä työtapa. Osallistava 

tanssielokuva työvälineenä on osoittautunut toimivaksi keinoksi saada toimintakyvyltään erilaisia 

ihmisiä osallistumaan luovaan prosessiin. Lyhyetkin yhteisen toiminnan hetket tarjoavat tietoa 

ikääntyneestä, hänen toiveistaan, hänen tavoistaan toimia ja hahmottaa ympäristöään. Tätä 

kokemusta voidaan hyödyntää mm. kuntoutuksessa ja hoitotyössä. Toimintamalli on kehitetty 

tiiviissä yhteistyössä kohderyhmän eli ikäihmisten ja heidän kanssaan toimivien kanssa.  

Toimintamallin toteuttaminen onnistuneesti ja kestävällä tavalla edellyttää monialaista ja 

sitoutunutta yhteistyötä sekä yhteistyön mahdollistavia rakenteita kulttuuri- ja hytealan välillä. 

Viestintää vaikutuksista tarvitaan lisää, kustannusrakennetta on kehitettävä, niin että se 

mahdollistaa laajentumisen ja työtavan leviämisen. 
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Toimintamallissa kehitettävää on osaamisen varmistaminen, toimintamalli vaatii osittain 

erikoistunutta osaamista, jota on niukasti tarjolla. Erityinen haaste on asiantuntijoiden osaamisen 

ja tietotaidon kehittäminen. 

 

1.4 Toimintamallin lähteet 

Toimintamallin Internet-sivut ja sosiaalinen media 

Myrkyryhmän verkkosivut: www.myrskyryhma.fi  

Myrskyryhmän perustajajäsenen Elli Isokosken blogi: https://www.myrskyryhma.fi/ellin-blogi  

Facebook: Myrskyryhmä, https://fi-fi.facebook.com/myrskyryhma/  

Vimeo: Myrskyryhmä, https://vimeo.com/myrskyryhma  

Instagram: @myrskyryhmä, https://www.instagram.com/myrskyryhma/  

Twitter: @myrskyryhmä, https://twitter.com/myrskyryhma  

Toimintamallia koskeva lainsäädäntö 

Kulttuuriset oikeudet on turvattu YK:n ihmisoikeusjulistuksessa (1948) sekä useissa Suomea 

sitovissa ihmisoikeussopimuksissa ja Suomen perustuslaissa. 

Toimintamallia koskevat poliittiset suositukset ja ohjeistukset 

Sosiaali- ja terveysminiteriö (2020). Kansallinen ikäohjelma vuoteen 2030: Tavoitteena ikäkyvykäs 

Suomi. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2020:31. Sosiaali ja terveysministeriö. 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-6865-3 

Sosiaali- ja terveysministeriö (2015). Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia: Toimintaohjelman 2010 - 

2014 loppuraportti. Raportteja ja muistioita 2015:17. Sosiaali- ja terveysministeriö. 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3578-5 

Vertaisarvioidut julkaisut toimintamallista 

- 

Julkaisut toimintamallista 

Bui, A. (2019). Nykytanssia ja tanssielokuvaa tekien, kokien ja katsoen – hyvinvointia ja kulttuuria 

iäkkäille. TIETEESTÄ & TAITEESTA- artikkelikokoelma. Suomen kulttuurirahasto. Haettu 23.6.2021 

osoitteesta https://bit.ly/3iB0bli 

Cutler, D., Karttunen, R. & Räsänen, J. (2021). Love in a cold climate: Creative ageing in Finland. 

Baring Foundation 2021. Saatavilla https://baringfoundation.org.uk/resource/love-in-a-cold-

climate-creative-ageing-in-finland/ 

http://www.myrskyryhma.fi/
https://www.myrskyryhma.fi/ellin-blogi
https://fi-fi.facebook.com/myrskyryhma/
https://vimeo.com/myrskyryhma
https://www.instagram.com/myrskyryhma/
https://twitter.com/myrskyryhma
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Hakala, J. (2019a) Tapausesimerkki. Teoksessa P. Houni, I. Turpeinen & J. Vuolasto (toim.), Taidetta! 

- kulttuurihyvinvoinnin käsikirja, 156. Taiteen edistämiskeskus. https://bit.ly/3xnLcif xxxxx 

Isokoski, E. (2019). Pajusta tehty - Myrskyryhmän työskentely vanhustyön yksiköissä nykytanssin 

keinoin. Artikkeli perustuu puheenvuoroon ”Pajusta tehty” Taideyliopiston Yhteisö ja taide -

seminaarissa 19.9.2019. Teoksessa K. Monni & K. Törmi (toim.), Yhteisö ja taide: teemoja ja 

näkökulmia 2000-luvun taiteilijan laajentuneeseen toimintakenttään. Teatterikorkeakoulun 

julkaisusarja 71. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu. https://bit.ly/3xrwnLR 

Isokoski, E. (2021/2022). Nykytanssia ja tanssielokuvaa tekien, kokien ja katsoen kotona asuville 

ikäihmisille. Ellin blogi. Haettu 3.8.2021./ 20.3.2022 osoitteesta https://www.myrskyryhma.fi/ellin-

blogi  

Kivimäki, S. (2019). Tanssia ikä kaikki. Super-lehti 10/2019, 54-57. https://www.superlehti.fi/wp-

content/uploads/sites/13/2019/10/super_10_2019.pdf  

Leino, A. (2019). Dance Films about Human Encounters - Elli Isokoski brings the elderly to the big 

screen. Käännös Claire Dickenson. Finnish Dance in Focus-lehti 2019, 30-31. 

http://www.danceinfo.fi/wp-content/uploads/2019/09/FDIF_2019_web.pdf 

Opinnäytetyöt toimintamallista 

Hakala, J. (2019b). Hyvän päivän ylistys: Hyvinvointia ikäihmisille tanssielokuvan keinoin [YAMK 

opinnäytetyö, Humanistinen ammattikorkeakoulu]. Theseus ammattikorkeakoulujen opinnäytetyö- 

ja julkaisuarkisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019121827435 

Audiovisuaalinen materiaali toimintamallista 

Isokoski, E. (julkaisematon). Elli Isokosken työn esittelymateriaalit [PowerPoint-diat]. Myrskyryhmä. 

Myrskyryhmä (2017). Liikkuva kuva [video]. Youtube https://www.youtube.com/watch?v=-

chf6VP_seE 

Myrskyryhmä (2018). Kattaus kahdelle [video]. Vimeo https://vimeo.com/294207558 

Myrskyryhmä (2018). Myrskyryhmä - Tanssitko kanssani? [video]. Vimeo 

https://vimeo.com/292337801 

Myrskyryhmä (2018). Rakkaus [video]. Vimeo https://vimeo.com/294094364  

Myrskyryhmä (2018). Toinen - Another [video]. Vimeo https://vimeo.com/294191425  

Myrskyryhmä (2018). Toivo [video]. Vimeo https://vimeo.com/294093418  

Myrskyryhmä (2018). Usko - A Sight for Sore Eyes [video]. Vimeo https://vimeo.com/294091379 

Myrskyryhmä (2019). Alinan aamu [video]. Vimeo https://vimeo.com/364059178 

Myrskyryhmä (2019). Kirstin kanssa työskentelyä [video]. Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=_VbfaakD5Ys&feature=emb_logo  
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Myrskyryhmä (2019). Kuvauspäivän tunnelmia [video]. Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=1-KN--MZ3qc&feature=emb_logo 

Myrskyryhmä (2020). Käsien tansseja [video]. Vimeo https://vimeo.com/413078331 

Myrskynsilma ry & Pystymetsä Oy (2021). Käy rinnallain [video]. Yleareena https://areena.yle.fi/1-

50732049  

Koulutusmateriaalit toimintamallista 

FabulaMedia (2020). Mitä on tanssielokuva? Tanssielokuvasta oppimateriaali tanssin etäopetukseen. 

Haettu 15.7.2021 osoitteesta https://www.fabula.media/post/mit%C3%A4-on-tanssielokuva-

tanssielokuvasta-oppimateriaali-tanssin-et%C3%A4opetukseen 

FabulaMedia (2020). Osallistava tanssielokuva – Loikan opas tanssielokuvaan. Haettu 15.7.2021 

osoitteesta https://fabula.media/2020/05/26/mita-on-tanssielokuva-etaopetuspaketti-

tanssielokuvien-opetukseen/ 

Muut materiaalit toimintamallista 

Athens Video Dance Project (2019). 9 AVDP. Haettu 15.7.2021 osoitteesta 

http://www.athensvideodanceproject.gr/archive/9-avdp 

Hors Lits (2018). Myrskyryhmän Tanssielokuva Hors Lits Helsinki #2 - Urbaania taidetta Myyrmäessä. 

Haettu 15.7.2021 osoitteesta https://www.facebook.com/events/2134302186787827/ 

Kallio, K. & Myrskyryhmä (2021). Myrskyryhmän & Kati Kallion tanssielokuvia -keskustelua 

osallistavasta tanssielokuvasta Yhteisötanssifestivaalilla 7. – 13.6.2021. 

https://yhteisotanssi.fi/yhteisotanssifestivaali-2020/ Keskustelu ei katsottavissa. 

Stoa (2018). Dokumenttielokuvan Tanssitko kanssani? esitys ITÄ 2018 -festivaali: Paikallisten 

taiteilijoiden tuottama esittävien taiteiden festivaalilla. Haettu 15.7.2021 osoitteesta 

https://bit.ly/35eudDv 

WHS Teatteri Union (2020). Alinan aamu ja Rakkaus -esitykset Eläköön tanssielokuva – 

tapahtumassa 20.11. – 22.11.2020. Haettu 15.7.2021 osoitteesta 

https://www.teatteriunion.fi/portfolio/tanssi/ 

Toimintamallin kuvauksessa käytetyt lähteet 

Aholainen, M., Jäntti, S., Tammela, A. & Tanskanen, J. (2021). Miten taide vaikuttaa? Kulttuurisia 

näkökulmia hyvinvointiin ja terveyteen. Lääkärilehti 76(9), 564-568. 

https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/katsausartikkeli/miten-taide-vaikuttaa-kulttuurisia-

nakokulmia-hyvinvointiin-ja-terveyteen/?public=29e7a5eeae789608f35becb2cc8ef7a4  

AILI-verkosto (2021a). Kulttuurisen seniori- ja vanhustyön AILI-verkosto. Haettu osoitteesta 

https://ailiverkosto.fi/index.html  

AILI-verkosto (2021b). Kulttuurikirjaaminen. Haettu osoitteesta 

https://ailiverkosto.fi/kulttuurikirjaaminen.html 
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Erkkilä, J. & Rankanen, M. (2020). Kun sanat eivät riitä - luovat terapiat. Lääketieteellinen 

aikakausikirja Duodecim 136(18), 2062–2067. https://www.duodecimlehti.fi/duo15795 

Foster, R. (2015). Tanssi-innostaminen: Kohti yksilön ja yhteisön hyvinvointia. Books on Demand. 

Fischman, D. (2012). Therapeutic relationships and kinesthetic empathy. Teoksessa S., Chaiklin & H., 

Wengrower (toim.), The Art and Science of Dance/Movement Therapy. Routledge. 

Haapalainen, R. (2009). Nykytaiteen osallistavat opetukset. Aikuiskasvatus 2/2009, 116–123. 

Hari, R. (2017). Ihmisaivojen peilautumisjärjestelmät. Lääketieteellinen aikakausikirja Duodecim 

123(13), 1565–1573. https://www.duodecimlehti.fi/duo96592 

Helander, S., Linnossuo, O. & Tikkaoja, O. (2018). Tatu ja Sote sukupolvityössä. Ideoita eri ikäisten 

yhteistoimintaan osallistavan taiteen keinoin. Humanistisen ammattikorkeakoulun julkaisuja 43. 

Humanistinen ammattikorkeakoulu. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-456-281-2 

Houni, P., Turpeinen, I. & Vuolasto, J. (2020). Taidetta! Kulttuurihyvinvoinnin käsikirja. Taiteen 
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2 MOT -TOIMINTAMALLIN VERTAISARVIOINTI 

Arvio toimintamallin vaikuttavuudesta 

I Toimintamallin vaikuttavuus 

 

Arvio Pisteet (1-5) 

Tavoite 

 

Toimintamallille on asetettu useita laajoja 

tavoitteita. Mallin tavoitteena on sekä tuoda 

ikäihmiset luovina toimijoina näkyviksi taiteellisin 

menetelmin että edistää iäkkäiden kulttuurista 

osallisuutta. Lisäksi toimintamallin tavoitteena on 

vahvistaa ikääntyneiden kulttuurisia oikeuksia ja 

hyvinvointia sekä vähentää yksinäisyyttä ja lisätä 

yhteisöllisyyttä. Nämä erilaiset tavoitteet voivat 

toteutua yhtä aikaa toisiaan poissulkematta. 

Olemassaoleva tutkimus- ja kokemustieto taiteen 

hyvinvointivaikutuksista tukee tavoitteiden 

uskottavuutta. Mallin innovatiivisuus syntyy siitä, 

että tanssielokuvan menetelmiä käytetään 

työvälineenä ikäihmisten osallisuuden 

kokemuksen lisäämiseen. 

 

 

☐  5 erinomainen 

☐  4 kiitettävä 

☒  3 hyvä 

☐  2 tyydyttävä 

☐  1 heikko 

 

Tausta 

 

Toimintamallin tausta ja synty on esitelty laajasti ja 

vakuuttavasti. Mallin kehitystyö on ollut 

pitkäjänteistä, ammattitaitoista ja vaiheittain 

etenevää. Toimintamallin tausta on taiteellisen 

sisällön ja tanssielokuvan taidemuodon sekä 

hoitolaitoksissa asuvien ikäihmisten taiteellisen 

osallistumisen ja toimijuuden kehittämisessä. 

Teoreettista taustaa on tuotu esiin taiteilijan työn 

kehittämisen näkökulmasta sekä osallisuuden ja 

osallistavan taiteen tutkimuksen näkökulmista. 

Mallia ei kuitenkaan ole kehitetty tieteelliseen 

tutkimustietoon tai teoreettiseen viitekehykseen 

perustuen. Toimintamallin lisäarvona on, että sen 

lopputuloksena syntyy taiteellinen tuotos eli 

tanssielokuva sekä yhdessä ikääntyneen kanssa 

laadittu elokuvan käsikirjoitus. Tanssielokuvan 

digitaalinen levitettävyys mahdollistaa 

ikääntyneiden toimijuuden ja luovuuden näkyväksi 

tulemisen laajemmin. Toimintamallia toteutetaan 

sekä läsnäollen että digitaalisissa ympäristöissä 

mallin eri vaiheissa.Toimintamallin kuvaamisen 

yhteydessä on mainittu muita vaihtoehtoisia 

toimintamalleja, mutta sitä ei ole arvioitu 

suhteessa niihin. 

 

 

☐  5 erinomainen 

☐  4 kiitettävä 

☒  3 hyvä 

☐  2 tyydyttävä 

☐  1 heikko 
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Tarve 

 

Tarpeen määrittelyä on arvioitu kattavasti sekä 

yksilön, kohderyhmän että yhteiskunnan 

näkökulmista ja lisäarvon kannalta. 

Toimintamallilla esitetään uskottavasti olevan 

kykyä vastata useisiin tarpeisiin sekä yksilön, 

kohderyhmän että yhteiskunnan tasolla. Yksilön 

kohdalla malli voi vastata seuraaviin tarpeisiin: 1) 

kuulluksi ja nähdyksi tuleminen, 2) yksinäisyyden 

tunteen väheneminen, 3) arjen merkityksellisyys, 4) 

kohdatuksi tuleminen, 5) luovan potentiaalinen 

löytyminen, 6) osallisuus, 7) yhteisöllisyys. 

Kohderyhmä on otettu huomioon erinomaisesti 

tarpeen määrittelyssä. Malli lisää ikääntyneiden 

arvostusta sekä kuvaa ikääntymistä luonnollisena 

ja arvostettavana osana ihmiselämää. 

Yhteiskunnassa malli lisää kulttuurin ja taiteen 

saavutettavuutta tanssielokuvan osalta ja tukee 

kulttuuristen oikeuksien toteutumista. Lisäarvona 

on taiteen sisällöllinen kehittäminen. 

Toimintamallin ansiona on, että se tuo taiteen ja 

taiteilijan työn osaksi hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisen käytäntöjä. Se tarjoaa uuden 

näkökulman ikääntymiseen ja ikääntyneiden 

osallisuuden tarkastelemiseen. 

 

 

☐  5 erinomainen 

☒  4 kiitettävä 

☐  3 hyvä 

☐  2 tyydyttävä 

☐  1 heikko 

 

Tarve HYTE-näkökulmasta Toimintamallin on esitetty lisäävän sen pariin 

pääsevien ikääntyneiden osallisuuden ja 

merkityksellisyyden kokemusta, arjessa 

selviytymistä, hyvinvointia ja voimavaroja. Lisäksi 

sen on esitetty tarjoavan tietoa ikäihmisten 

aktiivisuuden tavoista ja elämän toiveista ja 

kehittävän eri toimijoiden yhteistyötä. 

Toimintamallin tarve on perusteltu osallisuuden, 

oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden sekä 

terveyserojen, syrjäytymisen ja yksinäisyyden 

ehkäisemisen näkökulmasta. Erityisesti kunnissa 

tehtävässä hyte-työssä ikääntyvien yksinäisyys 

nostetaan usein keskeiseksi haasteeksi ja tällä 

toimintamallilla siihen on mahdollista tarttua 

joiltakin osin. Toimintamalli hyödyntää osin 

olemassa olevia hyte-rakenteita ja se kehittää 

yhteistyötä taide- ja kulttuurisektorien sekä 

sosiaali- ja terveyssektorin välillä. 

 

 

☐  5 erinomainen 

☐  4 kiitettävä 

☒  3 hyvä 

☐  2 tyydyttävä 

☐  1 heikko 

 

 

Vaiheiden ja menetelmien 

johdonmukaisuus 

 

Toimintamalli sekä siihen liittyvät menetelmät on 

kuvattu pääosin selkeästi ja johdonmukaisesti 

vaihe vaiheelta tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Mallin kuvauksesta ei saa kuitenkaan käsitystä, 

paljonko mallin eri vaiheiden toteuttamiseen 

menee aikaa ja mikä on prosessin kokonaiskesto. 

Suunnitteluvaihe on kuvattu huolellisesti. Vaiheen 

 

☐  5 erinomainen 

☐  4 kiitettävä 

☒  3 hyvä 

☐  2 tyydyttävä 

☐  1 heikko 
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olennaisena osana on varainhankinta ja 

rahoitushakemusten laatiminen, ja toteutusvaihe 

onkin riippuvainen rahoituspäätöksistä. 

Ostopalvelumallia ei esitetä. Toteuttamisvaiheen 

yksilötapaamisten työskentelyn kesto on kuvattu 

hyvin, ja muihin vaiheisiin voisi soveltaa vastaavaa 

kuvaustapaa. Juurruttamisvaiheessa painotetaan 

resursointia, kumppaneiden sitoutuneisuutta ja 

vuorovaikutusta. Mallilla on kehittyvät seuranta- ja 

arviointimenetelmät. Vaikeimmin hahmotettavissa 

on elokuvatuotannon vaiheiden kuvaus ja 

mittakaavan laajuus. 

 

 

Vaikuttavuuden mittaaminen ja 

seuranta 

 

Myrskyryhmä ry on kehittänyt toimintamallille 

oman arviointilomakkeen, jossa arvioidaan 

toiminnan prosessia ja toteuttajan kyvykkyyksiä 

toiminnan toteuttamiseksi tilaajan/osallistuvan 

organisaation näkökulmasta. Arviointi on jatkuvaa. 

Arvioinnin kehittämistarpeet on tunnistettu ja 

toimintamallin arviointi on kehittymässä. 

Arviointia kehitetään kokemusperäisesti sekä 

rahoittajien ja kumppanien edellyttämien arviointi- 

ja seurantatapojen perusteella. Mittareiden 

kuvaamista on jatkossa hyvä tarkentaa sekä 

selkeyttää arviointiprosessia ja arvioinnin 

tavoitteita. Mittareita ei ole nimetty, vaikkakin RAI-

arviointi on mainittu hyödynnettävänä kirjaamisen 

välineenä. Seurannan prosessia on hyvä tarkentaa 

esimerkiksi kuvaamalla palautteen keräämisen 

kohdat toimintamallin prosessissa sekä palautteen 

analysointi ja arvioinnin vastuutahot. Laajempaa 

ulkopuolista arviointia ei ole toistaiseksi tehty. 

 

 

☐  5 erinomainen 

☐  4 kiitettävä 

☐  3 hyvä 

☒  2 tyydyttävä 

☐  1 heikko 

 

Kohderyhmän 

tarkoituksenmukaisuus 

Varsinaisen kohderyhmän eli ikääntyneiden 

osallistumisella ja osallisuuden kokemuksella on 

toimintamallin kuvauksen perusteella erittäin suuri 

merkitys toimintamallin toteuttamisessa. Malli 

perustuu kohderyhmän avoimeen kuuntelemiseen 

erityisesti toteutusvaiheessa. Mallin 

suunnitteluvaihe toteutetaan pitkälti välillisen 

kohderyhmän eli vanhuspalveluiden 

henkilökunnan kanssa. Koska kohderyhmällä ei ole 

mahdollisuutta ottaa vastuuta mallin 

juurruttamisesta ja arvioinnista, on välillisen 

kohderyhmän tuettava näitä vaiheita. 

 

 

☐  5 erinomainen 

☐  4 kiitettävä 

☒  3 hyvä 

☐  2 tyydyttävä 

☐  1 heikko 

 

Asiantuntijoiden ja sidosryhmien 

tarkoituksenmukaisuus 

 

Toimintamalli edellyttää moniammatillista 

yhteistyötä sen kaikissa vaiheissa. Toimintamallin 

toteutukseen tarvitaan monien eri alojen 

asiantuntijoita ja sidosryhmiä (mm. tanssin 

 

☐  5 erinomainen 

☐  4 kiitettävä 

☒  3 hyvä 
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ammattilaiset, vanhustyön ammattilaiset, 

vapaaehtoiset, ikäihmisten läheiset, 

elokuvatuotannon ammattilaiset) ja heidän 

roolinsa on kuvattu hyvin. Sekä tanssin 

ammattilaiset että vanhustyön toimijat tarvitsevat 

lisää tietoa ja koulutusta, jotta toimintamalli 

voidaan ottaa laajemmin käyttöön. Koulutuksen ja 

perehtymisen järjestäminen on hyvä kuvata osaksi 

toimintamallia. Lisäksi on hyvä kuvata, mistä 

tanssin ja elokuvan asiantuntijoita on mahdollista 

löytää Myrskyryhmä ry:n lisäksi, mikäli 

toimintamalli halutaan ottaa käyttöön. 

 

☐  2 tyydyttävä 

☐  1 heikko 

 

Lyhyen aikavälin vaikuttavuus 

 

Toimintamallin lyhyen aikavälin tulokset ja 

vaikutukset ovat yksilöllisiä ja ne on 

yksiselitteisesti esitetty positiivisina. Yleistettäviä 

tuloksia on mahdollista todentaa välillisissä 

kohderyhmissä. Tulosten perusteella mallin 

perusrakenne on toimiva. Henkilökohtaiset 

kohtaamiset ovat vaikuttavia ja merkityksellisiä 

ikääntyneille. Toimintamallin käyttöönotto tuo 

ikääntyneille virkistystä ja sisältöä arkeen sekä 

antaa heille merkityksellisyyden kokemuksia ja 

iloa. Vanhustyön ammattilaisten 

kohderyhmätuntemus syvenee ja mahdollisuudet 

taiteen ja luovuuden hyödyntämiseen hyte-työssä 

lisääntyvät. Konkreettisina tuloksina ovat myös 

tanssielokuvat, joita voidaan katsoa yhdessä 

ikääntyneiden ja hoitohenkilökunnan kanssa. 

Elokuvat vahvistavat näkyväksi tulemisen 

kokemista ja voivat vaikuttaa myönteisesti 

ikääntymiseen liittyviin asenteisiin. Tietoa 

vaikutuksista laajemmin yhteiskunnan tasolla tulisi 

saada lisää. Mallin kehittämistarpeita ja 

toimivuutta on arvioitu realistisesti ja kattavasti. 

Kehittämistarpeiksi nähdään toimintamallin 

juurruttaminen, toiminnan säännöllistäminen, 

uusien toteuttajien perehdytys ja koulutus, 

vaikuttavuuden seuranta, tutkimustiedon 

saatavuus ja jatkuvuus, tuotteistaminen sekä 

toiminnan laajentaminen uusille kohderyhmille eri 

toimintaympäristöihin. Toimintamallin keskeinen 

kehittämistarve on pystyä tarjoamaan osallisuuden 

ja merkityksellisyyden kokemuksia nykyistä 

laajemmalle joukolle ikääntyneitä. 

 

 

☐  5 erinomainen 

☐  4 kiitettävä 

☒  3 hyvä 

☐  2 tyydyttävä 

☐  1 heikko 

 

Pitkän aikavälin vaikuttavuus 

 

Toimintamallin pariin päässeiden ikäihmisten 

elämässä sen heijasteet ja vaikutukset jatkuvat 

todennäköisesti vielä toiminnan loppumisen 

jälkeen. Toimintaa voi muistella, katsella ja elää 

uudelleen. Toimintamallin pitkän aikavälin 

 

☐  5 erinomainen 

☐  4 kiitettävä 

☐  3 hyvä 

☐  2 tyydyttävä 
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vaikuttavuutta ei ole kuitenkaan kuvattu, eikä 

myöskään sitä, millaista vaikuttavuutta 

toimintamalilla tavoitellaan. Vaikuttavuuden 

mittaaminen on tunnistettu kehittämiskohteena. 

Vaikuttavuudesta ei ole tuotettua tietoa tai 

näyttöä. 

 

☒  1 heikko 

 

Kustannusvaikuttavuus 

 

Toimintamallin luonteen vuoksi toimintaa ei 

lähtökohtaisesti ole arvioitu kustannusvaikutusten, 

vaan ensisijaisesti ikäihmisten hyvinvoinnin sekä 

kulttuuristen oikeuksien toteutumisen 

näkökulmasta. Kustannusvaikuttavuudesta ei ole 

tehty laskelmia. Taloudellisia vaikutuksia ei ole 

pystytty arvioimaan pitkällä aikavälillä, sillä 

kulttuurihyvinvointitoiminnan 

kustannusvaikuttavuuden arviointi on vasta 

yleisesti kehittymässä. Mallista voitaisiin kuitenkin 

esittää kokonaiskustannuslaskelma sekä laskelmia 

esimerkiksi mallin kustannuksista per osallistuja 

tai ryhmä, mutta tieto kokonaiskustannuksista 

puuttuu. 

 

 

☐  5 erinomainen 

☐  4 kiitettävä 

☐  3 hyvä 

☐  2 tyydyttävä 

☒  1 heikko 

 

Etiikka 

 

 

Myrskyryhmä ry on tuottanut eettisistä tekijöistä 

oman eettisen ohjeistuksen. Eettisiä periaatteita 

on kuvattu ansiokkaasti ja yksityiskohtaisesti ja ne 

on huomioitu toimintamallin toteuttamisessa. 

Huomiota tulee kiinnittää vielä osallistujien 

tietosuojan toteutumiseen sekä tekijänoikeuden 

luovuttamissopimukseen. 

 

 

☐  5 erinomainen 

☒  4 kiitettävä 

☐  3 hyvä 

☐  2 tyydyttävä 

☐  1 heikko 

 

Johtaminen ja hallinto 

 

Toimintamalli perustuu arviointihetkellä pienen 

kulttuuriorganisaation toiminnan organisointiin ja 

sen henkilöstön osaamiseen. Myrskyryhmä ry 

johtaa, hallinnoi ja koordinoi toimintaa 

paikallisesti. Kehitettävää on mallin 

organisoinnissa, koordinoinnissa ja johtamisessa 

laajemmin. 

 

 

☐  5 erinomainen 

☐  4 kiitettävä 

☐  3 hyvä 

☒  2 tyydyttävä 

☐  1 heikko 

 

Viestintä 

 

Toimintamallista viestiminen toteutuu mallin 

kehittäjän omissa kanavissa ja yhteistyössä 

sidosryhmien kanssa. Toimintamallin levittämisen 

viestintäkanavina on kuvattu taiteen alan 

verkostoja, kulttuurisen vanhustyön verkostoja ja 

kulttuurihyvinvoinnin verkostoja sekä hankkeita, 

ohjelmia ja projekteja, jotka tukevat 

toimintamallin tunnetuksi tekemistä. 

Toimintamallin levittämistä systemaattisesti 

organisaation ulkopuolelle tulisi kehittää. 

Levittämistä ja tiedottamista tulisi kohdistaa 

erityisesti kuntiin, järjestöihin ja ikäihmisten 

 

☐  5 erinomainen 

☐  4 kiitettävä 

☒  3 hyvä 

☐  2 tyydyttävä 

☐  1 heikko 
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palveluiden järjestäjille sekä hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämisen toimijoille. 

Toimintamallista viestimistä helpottaa 

videomuotoinen viestintämateriaali. Toiminnan 

merkitys kohderyhmälle välittyy konkreettisesti ja 

kokemuksellisesti osallistavien tanssielokuvien 

kautta. Tanssielokuvat tavoittavat yleisöjä 

tanssielokuvan areenoilla. Tämä toteuttaa samalla 

myös toimintamallin tavoitetta tehdä ikääntyviä 

näkyväksi laajemmin yhteiskunnassa. 

 

Riskit 

 

 

Toimintamallin riskit on tunnistettu suhteellisen 

hyvin. Niiden toteutumiseen on varauduttu 

osittain. Kohderyhmän tavoittamisen osalta 

riskeihin on varauduttu. Toimintamallin 

taloudelliset riskit on tunnistettu ja niihin 

varautumisessa on kehitettävää. Lisäksi on arvioitu 

organisatorista riskiä, johon on osin varauduttu. 

 

 

☐  5 erinomainen 

☐  4 kiitettävä 

☒  3 hyvä 

☐  2 tyydyttävä 

☐  1 heikko 

 

Resurssit, budjetti, rahoittajat ja 

sidonnaisuudet 

 

Toimintamallin toteutukseen vaaditut resurssit 

kuvataan realistisesti laadullisesti ja sisällöllisesti. 

Malli on skaalautuva kohteen tarpeen mukaisesti. 

Lisäksi se erotellaan kustannuksiltaan osallistujan 

kanssa tehtävään työhön ja elokuvatuotannon 

osuuteen. Toimintamallin vaatimia taloudellisia 

resursseja ei ole kuitenkaan kuvattu 

euromääräisesti. On hyvä kuvata selkeästi, mitkä 

resurssit ovat välttämättömiä tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Resursseista tulisi kuvata ainakin 

montako henkilöä mallin toteuttamiseen tarvitaan, 

paljonko työaikaa toteuttamiseen on varattava ja 

montako ikääntynyttä toiminta tavoittaa. 

Toimintamallin laajempi käyttöönotto ja 

juurruttaminen edellyttää pitkällä aikavälillä 

rakenteellisia muutoksia kulttuurisen vanhustyön 

sekä hyte-toiminnan ja kulttuurihyvinvoinnin 

rahoituksessa. 

 

 

☐  5 erinomainen 

☐  4 kiitettävä 

☐  3 hyvä 

☒  2 tyydyttävä 

☐  1 heikko 

 

Jatkokehittäminen Toimintamallin ydin ja sen keskeinen vahvuus on 

ikäihmisten kohtaamisessa taiteen keinoin. Yksilö 

tulee kohdatuksi, nähdyksi ja kuulluksi. 

Toimintamallilla on myös selkeitä yhteiskuntaa 

kehittäviä vahvuuksia, kuten taiteen tuominen 

osaksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä 

ja vanhustyötä sekä ymmärryksen laajentaminen 

ikääntymisestä ja ikääntyneistä luovina toimijoina. 

Osallistava tanssielokuva tuo ikäihmisen 

luovuuden ja toimijuuden kestävällä ja arvokkaalla 

tavalla esiin. Toimintamallissa on vielä 

kehittämiskohtia, joista tärkeimmät ovat 

 

☐  5 erinomainen 

☐  4 kiitettävä 

☒  3 hyvä 

☐  2 tyydyttävä 

☐  1 heikko 
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toimintamallin levitettävyys, vaikuttavuuden 

arviointi, mallia toteuttavien ja ylläpitävien 

rakenteiden kehittäminen, kustannusvaikuttavuus 

sekä toimintamallin juurruttaminen. 

Toimintamallin toteuttajia on toistaiseksi vähän, ja 

sen organisaatiorakenne on syntynyt taiteen 

kentän lähtökohdista, jossa osaamisen sekä tiedon 

systemaattinen siirtäminen on vasta kehittymässä. 

Toimintamallin kehittäjät ovat myös itse 

tunnistaneet kehittämiskohteet. Toimintamallia 

jatkokehitettäessä on pohdittava, miten 

toimintamalli avataan toteutettavaksi laajemmalle 

joukolle, jotta useat toimijat voivat ottaa sen 

käyttöön. Jatkokehittämisessä on hyvä kiinnittää 

huomiota myös siihen, mitkä ovat toimintamallin 

hyvinvointia, osallisuutta ja terveyttä edistävät 

ydinosat ja mitkä osat ovat taiteellista kehittämistä 

tai taiteellisen lopputuloksen esittelyä. 

 

Toimintamallin johdonmukaisuus 

 

Toimintamalli on syntynyt pitkäjänteisen 

kehitystyön tuloksena. Tarpeen määrittelyä on 

tutkittu johdonmukaisesti dialogissa kohderyhmän 

ja sidosryhmien kanssa. Taidelähtöisen 

hyvinvointitoiminnan taustalla on usein 

laajemman yhteiskunnallisen tavoitteen 

toteuttaminen, jota tutkitaan taiteen keinoin sekä 

taiteilijan kiinnostus aihetta tai työskentelytapaa 

kohtaan. Näin syntyvät toimintamallit voivat 

vastata kestävällä tavalla sekä kohderyhmän 

tarpeisiin että taiteen ammattilaisen tarpeisiin 

toteuttaa taidettaan kohderyhmän kanssa. 

Taidelähtöisen toiminnan vaikutusten ja 

vaikuttavuuden arviointi on vielä kehittymässä. 

Usein on hedelmällisintä hyödyntää 

monimenetelmäistä arviointia ja mittareita taiteen 

vaikutusten tavoittamiseksi. Toimintamallia on 

kehitetty johdonmukaisesti, ja nyt ollaankin 

kohdassa, jossa huomiota tulee suunnata 

mittareiden, vaikutusten, vaikuttavuuden ja 

kustannusvaikuttavuuden kehittämiseen. 

 

 

☐  5 erinomainen 

☐  4 kiitettävä 

☒  3 hyvä 

☐  2 tyydyttävä 

☐  1 heikko 

 

Toimintamallin levinneisyys ja 

vaihe: 

 

a) Suomessa 

Toimintamalli on ollut käytössä paikallisesti 

vuodesta 2010 lähtien Uudellamaalla ja Kanta-

Hämeessä. Sen hallitsevat vain muutamat toimijat. 

Toimintamallia on toteutettu pääosin 

projektiluonteisesti. Toimintamallin tuloksena 

syntyneitä tanssielokuvia on levitetty laajemmalti. 

 

☐  5 erinomainen 

☐  4 kiitettävä 

☐  3 hyvä 

☒  2 tyydyttävä 

☐  1 heikko 
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b) Euroopassa 

Ei käytössä.  

☐  5 erinomainen 

☐  4 kiitettävä 

☐  3 hyvä 

☐  2 tyydyttävä 

☐  1 heikko 

☒  0 ei koske ko. 

toimintamallia 

 

 

c) Euroopan ulkopuolella 

Ei käytössä.  

☐  5 erinomainen 

☐  4 kiitettävä 

☐  3 hyvä 

☐  2 tyydyttävä 

☐  1 heikko 

☒  0 ei koske ko. 

toimintamallia 

 

Kokonaisarvio osa-alueen I 

vahvuuksista ja heikkouksista 

 

Malli on pitkäjänteisesti kehitetty, innovatiivinen 

taidelähtöinen hyvinvointipalvelu, jonka 

toteuttaminen edellyttää moniammatillista 

yhteistyötä. Toimintamallin vahvuus on 

osallistavissa ja digitaalisissa työtavoissa, 

yksilöllisessä kohtaamisessa sekä taiteellisessa 

prosessissa. Se tuo ansiokkaasti näkyväksi 

ikäihmiset luovina toimijoina ja edistää iäkkäiden 

ihmisten kulttuurista osallisuutta. Toimintamallin 

menetelmät ovat laadukkaita ja toimintamallia 

toteutetaan kohderyhmän tarpeet, toiveet sekä 

eettiset tekijät huomioiden. Kokemukseen 

perustuvan tiedon pohjalta toimintamallin on 

todettu vaikuttavan positiivisesti osallistujien 

hyvinvointiin. Toimintamallia kehittää ja organisoi 

pieni kulttuurialan yhdistys, jolla on vahvaa 

kulttuurisen vanhustyön ja oman taiteenalansa 

ammattiosaamista. Toimintamallin keskeinen 

kehittämistarve on pystyä tarjoamaan osallisuuden 

ja merkityksellisyyden kokemuksia nykyistä 

laajemmalle joukolle ikääntyneitä. Lisäksi 

kehittämistarpeita on tunnistettu toimintamallin 

juurruttamisessa ja resursoinnissa, uusien 

toteuttajien koulutuksessa, vaikuttavuuden 

seurannassa ja osoittamisessa, toiminnan 

arvioinnissa, kustannusvaikuttavuudessa sekä 

toimintamallin levittämisessä. Mallin toteuttajat ja 

kehittäjät ovat myös itse tunnistaneet 

toimintamallin kehittämistarpeet ja arvioineet niitä 

ansiokkaasti. 

 

 

☐  5 erinomainen 

☐  4 kiitettävä 

☒  3 hyvä 

☐  2 tyydyttävä 

☐  1 heikko 
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Arvio toimintamallin näyttöön perustuvasta tiedosta 

II Näyttöön perustuva tieto 

toimintamallista 

 

Arvio Pisteet (1-5) 

Näyttöön perustuvan tiedon laatu 

ja määrä: 

 

a) Suomessa  

Toimintamallista on olemassa hyvin 

kokemustietoa, mutta ei lainkaan asiantuntija- tai 

tutkimustietoa. Mallin toteuttajalla ja kehittäjällä 

Myrskyryhmä ry:llä on hallussaan pitkäaikainen 

kokemukseen perustuva tieto toimintamallista. 

Tämän kokemustiedon pohjalta laadullista 

kokemustietoa palautteiden, arviointien ja 

keskusteluiden muodossa on olemassa. Mallin 

toteutuksesta ei ole rinnakkaista kokemustietoa 

muiden tekijöiden toimesta. 

 

 

☐  5 erinomainen 

☐  4 kiitettävä 

☐  3 hyvä 

☒  2 tyydyttävä 

☐  1 heikko 

 

 

b) Euroopassa  

 

 

Ei kuvattu näyttöön perustuvaa tietoa. 

 

 

☐  5 erinomainen 

☐  4 kiitettävä 

☐  3 hyvä 

☐  2 tyydyttävä 

☐  1 heikko 

☒  0 ei koske ko. 

toimintamallia 

 

 

c) Euroopan ulkopuolella  

 

Ei kuvattu näyttöön perustuvaa tietoa. 

 

 

 

 

 

 

 

☐  5 erinomainen 

☐  4 kiitettävä 

☐  3 hyvä 

☐  2 tyydyttävä 

☐  1 heikko 

☒  0 ei koske ko. 

toimintamallia 

 

Kokemustietoon perustuva näyttö 

vaikuttavuudesta ja 

kustannusvaikuttavuudesta 

-toimintamallin käytännön hyöty  

-kohderyhmän tuottama näyttö 

-esimerkit kokemustietoon 

perustuvasta näytöstä  

 

Kokemustietoon perustuvan näytön pohjalta 

mallilla voidaan osoittaa olevan positiivisia 

vaikutuksia ja merkityksiä ikääntyneen 

hyvinvointiin ja aktiivisuuteen, mutta 

kokemustiedon systemaattista keräämistä on hyvä 

kehittää edelleen. Kokemustietoa on kerätty sekä 

ikäihmisiltä, taiteen ammattilaisilta että 

hoitohenkilökunnalta. Erityisesti toiminnasta 

koostettu videomateriaali tuottaa arvokasta tietoa 

toiminnasta ja tuo toiminnan merkityksen 

osallistujille näkyväksi. Toimintamallin pidemmän 

aikavälin vaikuttavuutta ei kuitenkaan voida 

arvioida olemassa olevan kokemustiedon 

perusteella. Kustannusvaikuttavuutta ei ole 

arvioitu. 

 

☐  5 erinomainen 

☐  4 kiitettävä 

☒  3 hyvä 

☐  2 tyydyttävä 

☐  1 heikko 
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Asiantuntijatietoon perustuva 

näyttö vaikuttavuudesta ja 

kustannusvaikuttavuudesta 

-toimintamallin käytännön hyöty 

-asiantuntijoiden tuottama näyttö 

-asiantuntijatietoon perustuvan 

näytön vaikuttavuus ja 

kustannusvaikuttavuus 

 

Asiantuntijatietoon perustuvaa näyttöä ei ole.  

☐  5 erinomainen 

☐  4 kiitettävä 

☐  3 hyvä 

☐  2 tyydyttävä 

☒  1 heikko 

 

Tutkimustietoon perustuva näyttö 

-toimintamallin tieteellisyys 

-tutkimusnäytön laatu, määrä ja 

menetelmät 

-tutkimusnäyttö vaikuttavuudesta 

ja kustannusvaikuttavuudesta 

 

Tutkimustietoon perustuvaa näyttöä ei ole esitetty. 

Tanssin hyvinvointivaikutusten tutkimusta voisi 

mahdollisesti soveltaa tekemällä 

kirjallisuuskatsauksen olemassa olevista 

tutkimuksista. 

 

☐  5 erinomainen 

☐  4 kiitettävä 

☐  3 hyvä 

☐  2 tyydyttävä 

☒  1 heikko 

 

Tulosten sovellettavuus Suomeen 

 

 

Toimintamalli on kehitetty yhteistyössä 

suomalaisten ikäihmisten ja heidän kanssaan 

toimivien tahojen kanssa. Toimintamallin tulosten 

sovellettavuus Suomessa on hyvä 

kokemuspohjoisen näytön perusteella. Mallin 

pariin päässeiden ikäihmisten otos on 

valtakunnallisessa mittakaavassa pieni, mutta 

kokemustieto on yhdenmukaista. Tulokset voivat 

osoittaa mallilla olevan hyvinvointivaikutuksia. 

 

 

☐ 5 erinomainen 

☐ 4 kiitettävä 

☒ 3 hyvä 

☐ 2 tyydyttävä 

☐ 1 heikko 

 

Kokonaisarvio osa-alueen II 

vahvuuksista ja heikkouksista 

 

Toimintamallista on olemassa hyvin 

kokemustietoa, mutta asiantuntija- ja 

tutkimustietoa mallista tarvitaan. Toimintamallin 

tulosten sovellettavuus Suomessa on hyvä 

perustuen kokemuspohjaiseen näyttöön. 

Toimintamallin kehittäjät ja toteuttajat ovat 

tunnistaneet kehittämiskohteet vaikuttavuuden ja 

kustannusvaikuttavuuden arvioinnissa. Nämä 

kehittämiskohteet ovat yhteisiä koko 

kulttuurihyvinvoinnin alalle ja taidelähtöisten 

hyvinvointipalveluiden kehittämiselle. 

Vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden 

arviointia haastaa toiminnan projektiluonteisuus 

sekä arviointiin tarvittavien resurssien puute. 

 

 

☐  5 erinomainen 

☐  4 kiitettävä 

☐  3 hyvä 

☒  2 tyydyttävä 

☐  1 heikko 
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Arvio toimintamallin sovellettavuudesta käytäntöön 

III Toimintamallin sovellettavuus 

 

Arvio Pisteet (1-5) 

Tarve ja sovellettavuus Suomessa 

 

Ikääntyvien yksinäisyys sekä merkityksettömyyden 

kokemus ovat tunnettuja hyvinvointihaasteita 

väestöltään ikääntyvässä Suomessa. 

Toimintamallilla voisi olla mahdollisuus vastata 

laajemminkin ikäihmisten ja muiden kohderyhmien 

tarpeeseen ilmaista itseään tanssielokuvan keinoin. 

Hyte-työssä tulisi pystyä tarttumaan ikääntyvän 

väestön haasteisiin varhaisessa vaiheessa entistä 

laajemmin ja erilaisia mahdollisuuksia hyödyntäen. 

Tässä mahdollisuuksien paletissa toimintamallilla 

on paikkansa osana hyte-toiminnan rahoitusta. 

 

 

☐  5 erinomainen 

☐  4 kiitettävä 

☒  3 hyvä 

☐  2 tyydyttävä 

☐  1 heikko 

 

Toimintamallin tarve ja sen 

sovellettavuus eri kohderyhmiin 

Toimintamallia voidaan soveltaa eri kohderyhmiin, 

joilla on kiinnostuneisuutta tanssielokuvaa kohtaan 

sekä vastaavia hyvinvointihaasteita ja kulttuuristen 

oikeuksien toteutumisen esteitä kuin ikääntyneillä. 

Jotta mallia voidaan soveltaa eri kohderyhmiin, 

tulee taidelähtöisissä hyvinvointipalveluissa  

olla tulevaisuudessa riittävästi tarjontaa joka 

kohtaa erilaisten väestöryhmien tarpeet. 

 

 

☐  5 erinomainen 

☐  4 kiitettävä 

☒  3 hyvä 

☐  2 tyydyttävä 

☐  1 heikko 

 

Perusrakenteen soveltuvuus 

toimintamallin käytölle Suomessa 

 

Suomessa on laajoja esittävien taiteiden 

organisaatioiden sekä kulttuurihyvinvoinnin ja 

kulttuurisen vanhustyön verkostoja, joiden avulla 

toimintamallia olisi mahdollista levittää ja viedä 

osaksi hyte-rakenteita. Tanssielokuvan digitaalinen 

levittäminen mahdollistaa osaltaan toimintamallin 

käyttöönottoa eri puolilla Suomea. 

Hyvinvointialueiden, kuntien ja järjestöjen 

yhteistyörakenteet ovat kuitenkin vasta 

kehittymässä. Toimintamallin käyttöönottoa 

estävät rakenteet liittyvät yleisesti 

kulttuurihyvinvointitoiminnan rahoitukseen, eri 

toimijoiden rooleihin, toimintamallin 

systemaattiseen koulutukseen sekä sen toteuttajien 

vähyyteen. 

 

 

☐  5 erinomainen 

☐  4 kiitettävä 

☐  3 hyvä 

☒  2 tyydyttävä 

☐  1 heikko 

 

Koulutus ja sen saatavuus 

 

Toimintamallin käyttöönottamiseen ei toistaiseksi 

ole järjestetty säännöllistä koulutusta. Koulutusta ja 

koulutusmateriaaleja on saatavilla rajoitetusti. 

Toimintamallin toteuttamiseksi laajemmin 

tarvitaan kohdennettua, ammattimaista koulutusta.  

Toiminnan laajentaminen muualle Suomeen 

edellyttää uusien tekijöiden kouluttamista. 

 

 

☐  5 erinomainen 

☐  4 kiitettävä 

☐  3 hyvä 

☐  2 tyydyttävä 

☒  1 heikko 
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Toimintamallin käyttöönoton 

merkitys kunnissa ja 

hyvinvointialueilla 

 

Toimintamalli voi vahvistaa siihen osallistuvien 

ikääntyneiden osallisuuden kokemusta sekä 

koettua hyvinvointia ja lievittää yksinäisyyttä ja 

lisätä positiivisia asenteita ikääntymistä kohtaan. 

Toimintamallin käyttöönotto voi tukea hyte-

toimintaa kohdennetusti toimintaan osallistuvien 

henkilöiden osalta niillä alueilla ja kunnissa, joissa 

sitä on saatavilla. 

 

 

☐  5 erinomainen 

☐  4 kiitettävä 

☐  3 hyvä 

☒  2 tyydyttävä 

☐  1 heikko 

 

Muut kommentit toimintamallin 

käytäntöön sovellettavuudesta 

 

Toimintamallin erityinen vahvuus on ikäihmisen 

toimijuus ja osallisuus työtavan ja toimintamallin 

kehittämisessä ja lopputuotoksen (tanssielokuva) 

valmistamisessa. Toimintamalli lisää osallistumista 

kulttuuripalveluihin ja luoviin prosesseihin niiden 

osalta, jotka sen pariin pääsevät. Kohtaaminen on 

osallistavan osuuden ytimessä ja sitä on laajasti 

helppo toteuttaa. Toimintamallia tukevien 

rakenteiden kehittäminen ja osaavien tekijöiden 

kouluttaminen on sovellettavuuden ydinkysymys. 

 

 

☐  5 erinomainen 

☐  4 kiitettävä 

☐  3 hyvä 

☒  2 tyydyttävä 

☐  1 heikko 

 

Kokonaisarvio osa-alueen III 

vahvuuksista ja heikkouksista 

 

Toimintamallin soveltamisessa käytäntöön on 

tunnistettu sekä selkeitä vahvuuksia että 

heikkouksia. Toimintamallilla on paljon ansioita ja 

se vastaa kohderyhmän tarpeisiin. Kyseessä on 

kehittyvä toimintamalli, jonka sovellettavuus 

käytäntöön sen kehittäjien toimesta ja heidän 

toiminta-alueellaan on hyvä. Toimintamallin 

laajempi soveltaminen valtakunnallisessa 

mittakaavassa on haaste, sillä mallin rahoitus ja 

koordinointi tulee ratkaista kussakin 

toteutuskohteessa erikseen ja sen osaajia on vähän. 

Toimintamallin kustannuksia ei ole avattu tai 

verrattu muihin yksinäisyyttä lievittäviin, 

osallisuutta lisääviin tai kulttuuristen oikeuksien 

toteutumista tukeviin toimintamalleihin. 

 

 

☐  5 erinomainen 

☐  4 kiitettävä 

☐  3 hyvä 

☒  2 tyydyttävä 

☐  1 heikko 
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Kokonaisarviointi 

Kokonaisarviointi  Pisteet (1-5) 

 

Myrskyryhmän Osallistava tanssielokuva on ammattitaitoisesti kehitetty, 

innovatiivinen taidelähtöinen hyvinvointipalvelu, jonka toteuttaminen edellyttää 

moniammatillista yhteistyötä. Toimintamallia on kehitetty pitkäjänteisesti rahoituksen 

epävarmuudesta ja projektiluontoisuudesta huolimatta.  

 

Toimintamallin vahvuus on osallistavissa ja digitaalisissa työtavoissa, yksilöllisessä 

kohtaamisessa sekä taiteellisessa prosessissa. Se tuo ansiokkaasti näkyväksi ikäihmiset 

luovina toimijoina ja edistää iäkkäiden ihmisten kulttuurista osallisuutta. 

Toimintamallin menetelmät ovat laadukkaita ja toimintamallia toteutetaan 

kohderyhmän tarpeet, toiveet sekä eettiset tekijät huomioiden. Kokemukseen 

perustuvan tiedon pohjalta toimintamallin on todettu vaikuttavan positiivisesti 

osallistujien hyvinvointiin. Toimintamallia kehittää ja organisoi pieni kulttuurialan 

yhdistys, jolla on vahvaa kulttuurisen vanhustyön ja oman taiteenalansa 

ammattiosaamista.  

 

Toimintamallin keskeinen kehittämistarve on pystyä tarjoamaan osallisuuden ja 

merkityksellisyyden kokemuksia nykyistä laajemmalle joukolle ikääntyneitä. Lisäksi 

kehittämistarpeita on tunnistettu toimintamallin juurruttamisessa ja resursoinnissa, 

uusien toteuttajien koulutuksessa, vaikuttavuuden seurannassa ja osoittamisessa, 

toiminnan arvioinnissa, kustannusvaikuttavuudessa sekä toimintamallin 

levittämisessä. Mallin toteuttajat ja kehittäjät ovat myös itse tunnistaneet 

toimintamallin kehittämistarpeet ja arvioineet niitä ansiokkaasti. 

 

Toimintamallin soveltamisessa käytäntöön on tunnistettu sekä selkeitä vahvuuksia 

että heikkouksia. Mallilla on paljon ansioita ja se vastaa kohderyhmän tarpeisiin. 

Kyseessä on kehittyvä toimintamalli, jonka sovellettavuus käytäntöön sen kehittäjien 

toimesta ja heidän toiminta-alueellaan on hyvä. 

 

Toimintamallin laajempi soveltaminen valtakunnallisessa mittakaavassa on haaste, 

sillä sen rahoitus ja koordinointi tulee ratkaista kussakin toteutuskohteessa erikseen ja 

sen osaajia on vähän. Toimintamallin kustannuksia ei ole avattu tai verrattu muihin 

yksinäisyyttä lievittäviin, osallisuutta lisääviin tai kulttuuristen oikeuksien toteutumista 

tukeviin toimintamalleihin. Toiminnan juurruttamisen ja käyttöönoton kannalta 

kustannuskysymys voi nousta olennaiseksi, vaikka toiminnan vaikuttavuuttakin 

pystyttäisiin tulevaisuudessa osoittamaan.  

 

Toimintamallista on olemassa hyvin kokemustietoa, mutta asiantuntija- ja 

tutkimustietoa mallista tarvitaan. Toimintamallin tulosten sovellettavuus Suomessa on 

hyvä perustuen kokemuspohjaiseen näyttöön. Toimintamallin kehittäjät ja toteuttajat 

ovat tunnistaneet kehittämiskohteet vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden 

arvioinnissa. Nämä kehittämiskohteet ovat yhteisiä koko kulttuurihyvinvoinnin alalle ja 

taidelähtöisten hyvinvointipalveluiden kehittämiselle. Vaikuttavuuden ja 

kustannusvaikuttavuuden arviointia haastaa toiminnan projektiluonteisuus sekä 

arviointiin tarvittavien resurssien puute. 

 

 

☐  5 erinomainen 

☐  4 kiitettävä 

☐  3 hyvä 

☒  2 tyydyttävä 

☐  1 heikko 
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LIITTEET 

Liite 1. Tarinat 
 

”Talvi kului mukavasti, kun olimme puuhaavinamme jotakin”. Alinan tarina. 

 

Alina, 94 v. ilmoittautui osallistujaksi Käpyrinteen päivätoiminnassa järjestetyn esittelytilaisuuden 

yhteydessä.Tanssitaiteilija Elli Isokoski työskenteli Alinan kanssa tammikuusta 2019 aina Alinan kuolemaan, 

maaliskuuhun 2020 saakka. Elli vieraili Alinan luona kerran viikossa n. 1-2 h kerrallaan. 

 

Tapaamisten aikana katsottiin tanssielokuvia, keskusteltiin ja ideoitiin lyhytelokuvia. Yhteisen työskentelyn 

pohjalta Elli Isokoski valmisti demoversion “Ystävät”-elokuvasta, jota Alina kommentoi ja kehitti edelleen. Idealle 

saatiin tuotantorahoitusta. Alina osallistui käsikirjoituksen työstämiseen käsikirjoittajan kanssa. 

 

Idean “Alinan aamu” -elokuvasta esitti Alina näyttäen avainliikkeet ja kertoen päätapahtumat. Alina myös esiintyy 

elokuvassa. 

 

Tanssielokuvanäytös Ellin elokuvahetki toteutettiin Alinan päivätoimintaryhmässä Käpyrinteessä ja uudessa 

ryhmässä Heseva-kodissa. Elokuvanäytös, jossa näytettiin myös “Alinan aamu” auttoi Alinaa sopeutumaan uuteen 

ryhmään. Tilaisuuden jälkeen muut ryhmäläiset ottivat Alinan paremmin huomioon. 

 

Alina joutui terveydentilansa huononnuttua sairaalaan. Hän halusi jatkaa tapaamisia Ellin kanssa sairaalassakin. 

Toiminta sopeutettiin päivän kuntoon ja mielialaan. Joinain päivinä katsottiin lyhyitä tanssielokuvia, käsiteltiin 

tekeillä olevaa “Ystävät”- elokuvan käsikirjoitusta, kuunneltiin musiikkia tai vain oltiin. Elli tapasi Alinan viimeisen 

kerran muutamaa päivää ennen hänen kuolemaansa. 

 

Alina koki tapaamisten tuovan uutta ajateltavaa päiviinsä. Hän mietti katsottujen elokuvien aiheita ja kehitti ideoita 

tapaamisten välillä. Sairaalavierailut olivat mieleen myös Alinan omaisille. Omaisten mielestä tapaamiset ja tietous 

säännöllisistä käynneistä kevensivät heidän huolta läheisestään. Elli Isokoski kutsuttiin Alinan hautajaisiin yhtenä 

läheisistä. 

 

 

Rajoitusten kaventama arki. 

 

Pandemia teki ihmisten kohtaamiset mahdottomiksi. Osallistavan tanssielokuvan työtavat muokkautuvat 

tilanteiden ja mahdollisuuksien mukaan. Työskentely elokuvien katsomisen ja keskustelujen osalta onnistuu 

digitaitoisten osallistujien kanssa sähköpostin ja puhelimen välityksellä. Viikottaiset elokuvalinkit ja puhelut ovat 

odotettuja. Yllätyksellisyys, että näkee jotain itselle uutta on tervetullutta ja kaivattua. Työskentely tuo uutta 

ajateltavaa rajoitusten kaventamaan arkeen. 
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Liite 2. Taidetoiminnan arviointilomake 
 
Taidetoiminnan arviointilomake 
Avuksi taide- ja kulttuuripalveluiden laadun arviointiin uusia hankintoja varten ja toisille yksiköille hankintoihin toteuttajien 
suositteluun/arviointiin sekä palautteen antamiseen palveluiden tuottajille/ toteuttajille. 
 
Palvelun toteuttaja ja palvelu: 
 
Oliko toiminta 

Koulutusta henkilökunnalle 
Osallistavaa toimintaa asukkaille 
Esitys 
Näyttely 
Jokin muu, mikä? 
 

Ydin 
Vastauksia arvioitaessa suurin painoarvo on toiminnan sisällön tasolla/ laadulla ja osallistujien kohtaamisen intensiteetillä . Arvioi 
kuinka hyvin toimija/ palvelun toteuttaja sopii väittämiin. Lisähuomioita voit kirjoittaa vapaaseen kenttään.  
Taiteellinen ohjelma / sisältö oli korkeatasoista ja ammattimaista /oli taiteellisesti korkeatasoista ja taitavaa 

Erittäin laadukasta/ korkealaatuista 
Hyvää 
Ok 
Välttävää 
Huonoa/ ala-arvoista 

Muita huomioita: 
 
Ikääntyneen muistisairaan kohtaaminen: toteuttaja saa kontaktin asukkaisiin, puhuu kunnioittavasti, on luonteva, asettuu 
samalle tasolle, ymmärtää eri aikojen ja paikkojen sekoittumisen asukkaan mielessä 

Erittäin hyvin/ hyvä 
Hyvin 
Ok 
Välttävästi 
Huonosti 

 
Muita huomioita: 
 

Lisäosaaminen 
Näillä kysymyksillä arvioidaan toiminnan soveltuvuutta ikäihmisten palveluihin (muilta osin). Tämä osaaminen ei ole 
välttämätöntä kaikkien toimijoiden kohdalla, mutta antaa lisäarvoa toiminnalle ja helpottaa yhteistyötä. 
Uutuusarvo / harvinainen taiteenlaji tai menetelmä / sisältö: Ovat kulttuurisen vanhustyön kentällä uusia tai harvoin tarjolla 
olevia/ toiminnan ja sisällön erityisyys/uutuusarvo 

Toiminta oli uutta ja ainutkertaista 
Toiminta oli melko uutta ja harvinaista 
ok/ Toiminnan uutuusarvolla ei ole meille merkitystä 
Toiminnalla oli vähän uutuusarvoa 
Toiminnalla ei ollut uutuusarvoa 

Muita huomioita: 
 
Kyky tunnistaa paikalla olevien ihmisten roolit: ymmärtää mitä vanhusten asumisyksikössä asukas, omainen, hoitohenkilökunta, 
sijainen, opiskelija, vapaaehtoinen, ohjaaja ja päättävässä asemassa oleva tarvitsevat onnistuneen taideintervention 
toteutumiseen. 

Erittäin hyvä 
Hyvä 
Ok 
Välttävä 
Huono 

 
Rooli soveltavan taiteen toteuttajana: on pohtinut omaa suhdettaan soveltavaan taiteeseen. Tietää toteuttaako omista 
lähtökohdistaan taiteellista työskentelyä vai ovatko asukkaat yhteisen työskentelyn kumppaneita. On pohtinut ovatko asukkaat 
aktiivisia toimijoita vai teosta/ taiteellista toimintaa taustoittavia. Osaa toimia valitsemansa lähestymistavan mukaisesti 
itsenäisesti. 

Erittäin hyvä/ =rooli pohdittu? 
Hyvä 
ok 
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Välttävä 
Huono 

Muita huomioita: 
 
Rooli viestijänä: Tiedottaminen on suunnitelmallista ja selkeää, toteuttaja ottaa huomioon eri toimijat vanhustyön yksikössä, 
viestintä on ajantasaista, laatii mainokset omasta toiminnastaan viestimisen tueksi 

Erittäin hyvä/ =erittäin vahva? 
Hyvä 
Ok 
Välttävä 
Huono 

Muita huomioita: 
 
Rooli tuottajana/Tuottaminen: hahmottaa kokonaisuuden, selkeä laskutus / ymmärrys taloudesta, osaa eritellä tarvitsemansa 
tila-, materiaali- ja aikaresurssit 

Erittäin hyvä/ =erittäin selkeä? 
Hyvä 
Ok 
Välttävä 
Huono 

Muita huomioita: 
 
Rooli toiminnan kehittäjänä, yhteistyön toteuttajana/Palautteen kerääminen ja / tai kokemuksen jakaminen yleisön kanssa: 
palautteen kerääminen suunnitelmallista ja sujuvaa, kokemuksen jakaminen kohderyhmän huomioiva, jäsennelty ja luonteva 

Erittäin hyvä ja luonteva? 
Hyvä 
Ok 
Välttävä 
Huono 

Muita huomioita: 
 
Luotettavuus: pitää kiinni tehdyistä sopimuksista ja aikatauluista, tiedottaa muutoksista, kantaa vastuunsa sopimuksista 

Erittäin hyvä/ luotettava? 
Hyvä 
Ok 
Välttävä 
Huono 

Muita huomioita: 
 
Tekninen osaaminen: osaa käyttää paikalla olevaa av-laitteistoa tai tuo omat laitteistot mukanaan 

Erittäin hyvä 
Hyvä 
Ok 
Välttävä 
Huono 

Muita huomioita: 
 
Rooli dokumentoinnissa/Kirjaaminen: ymmärtää kirjaamisen perusteet ja osaa tuottaa havainnoivaa tekstiä sellaiseen muotoon, 
että sitä voidaan käyttää asukkaan tilanteen päivittäisessä kirjaamisessa 

Erittäin hyvä 
Hyvä 
OK 
Välttävä 
Huono 

 
Tilaa vapaille kommenteille ja muistiinpanoille 
 
 
Taidekori -hanke 2018 
Kyselyn pohjana on käytetty Miten tällä eläis? -hankkeen loppuraportin osaamiskartoituslomaketta  
Miten tällä eläis? - Kannattavat ansaintalogiikat kulttuurisessa vanhustyössä 2014-2015, Taiteen edistämisen yhdistys 
Myrskynsilmä ry ja Helsingin Seniorisäätiö, loppuraportti Mervi Leivo. https://www.myrskyryhma.fi/projektithankkeet.html  

https://www.myrskyryhma.fi/projektithankkeet.html
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Liite 3. Etiikka 
 

OSALLISTAVAN TANSSIELOKUVAN ETIIKASTA,  

Kati Kallion tekstin pohjalta muotoillut Mervi Leivo 
 
Tausta 

Tanssielokuvan asiantuntija Kati Kallion Myrskyryhmälle kirjaamaan ja yhteistyössä kehitettyyn (2021) eettiseen 

ohjeistukseen on kirjattu Myrskyryhmän toiminnan arvot ja miten ne toteutuvat. Ohjeistus määrittelee osallistavan 

tanssielokuvan keskeiset eettiset prosessit, siinä kuvataan tarvittavat toimenpiteet ja lupakäytännöt sekä työn 

eettiset periaatteet. 

 

Eettiset periaatteet 

Myrskyryhmän arvoista tasa-arvo, saavutettavuus, osallisuus, oikeus itseilmaisuun, kuulluksi tuleminen, aktiivinen 

vanhuus toteutuvat, kun ikäihmiset kutsutaan mukaan teosten ideoiden kehittämiseen, käsikirjoitus- ja/tai 

koreografian prosessiin. Itsensä ilmaisemisen oikeus toteutuu, kun osallistujat pääsevät vaikuttamaan taideteon 

sisältöön. Kuulluksi tuleminen toteutuu jälleen, kun valmistuneet teokset kiertävät ja saavuttavat uutta yleisöä. 

Aktiivisen ja luovan ikääntymisen periaatteet ja kehomyönteisyys toteutuvat, kun eri-ikäiset tanssijat pääsevät 

esille. Itsemääräämisoikeutta ja oikeudenmukaisuutta Myrskyryhmä edistää toiminnan vapaaehtoisuudella ja 

asianmukaisten sopimuksien laatimisella.  

  

Erilaiset toimintakyvyn rajoitteet eivät estä osallistumista. Toiminnalla ei myöskään aseteta ihmisiä eri asemaan 

iän, terveydentilan, kansallisen tai etnisen alkuperän, sukupuolisen suuntautuneisuuden, kielen, uskonnon, 

mielipiteen, perhesuhteiden, ammattiyhdistystoiminnan, poliittisen toiminnan tai muun näihin verrattavan 

seikkojen vuoksi.  

  

Saavutettavuutta toteutetaan taideprojektien ja esitysten viemisellä niin kotona kuin hoitolaitoksissa asuvien luo. 

Suurin osa teoksista on nähtävillä maksutta Myrskyryhmän Vimeo-tilillä ja toiminta on osallistujille maksutonta.  

 

Turvallisuuden kokemus on tärkeää osallistavassa taidetyöskentelyssä ja sitä edistetään selvittämällä osapuolten 

vastuut ja velvollisuudet. Selventäminen luo yhteisymmärrystä ja turvan tunnetta ryhmän taiteilijoille, 

yhteistyötahoille ja osallistujille. Lisäksi selvennetään osallistavan taidetyöskentelyn tunnuspiirteet ja ero esim. 

terapiaan.  

  

Työskentelyn alussa käsitellään osallistujien yksityisyyden suoja sekä tekijänoikeudelliset perusteet. Samalla 

laaditaan tarpeelliset sopimukset ja sovitaan työtavoista. Osallistujien tekijyyttä on toisinaan vaikea määritellä 

ennakkoon. Tekijänoikeuksista on kuitenkin hyvä kertoa työskentelyn alussa ja sopia, että tekijänoikeuksien 

luovutussopimukset tehdään vasta kun tiedetään tekijyyden aste.  

 

Taiteellisessa prosessissa osallistujalle tarjotaan hyvä kokemus taidetyöskentelystä lopputuloksesta riippumatta. 

Taidetyöskentelyn tavoitteena on rikastuttaa osallistujan elämää ja tarjota luovaa tekemistä.  

 

EETTINEN PROSESSI 

VASTUUALUEIDEN SELVENTÄMINEN - TURVALLISUUS 

Ennen työskentelyjaksoa selvitetään Myrskyryhmän ja hoitolaitoksen / henkilöiden väliset vastuukysymykset. 

Sovitaan esim. hoitolaitoksen kanssa nimetty vastuuhenkilö ja miten tarvittaessa informaatioketju toimii 

hoitolaitoksen tai läheisten kanssa.  
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TAIDETYÖSKENTELYN TUNNUSPIIRTEIDEN SELVENTÄMINEN 
Myrskyryhmän työskentely on osallistavaa taidetyöskentelyä, ei terapiaa. Ennen prosessin aloittamista on 

tehty suunnitelma, joka ohjaa työskentelyä. Suunnitelmasta kerrotaan osallistujille avoimesti, jotta he 

pystyvät arvioimaan omaa osallisuuden halukkuuttaan. 

 
ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS 
Osallistumisen vapaaehtoisuutta määritellään sopimuksilla (kuvaus ja nimenkäyttösopimus) ja tarkistetaan 

tarvittaessa työskentelyn aikana. Vaikka osallistujan virallisen luvan antaja voi olla hänen edunvalvojansa, 

työskentelyssä kunnioitetaan osallistujan omaa tahtotilaa. Osallistujalla on mahdollisuus myös halutessaan 

keskeyttää työskentely. Keskeytymisen kohdalla keskustellaan asianomaisten kanssa siitä, voidaanko 

teoksen valmistelussa edetä ja millaisin ehdoin se tapahtuu. Samalla määritellään kuvamateriaalin ja nimen 

julkaisuoikeudet. Esiintymissopimukset tehdään tapauskohtaisesti, kun teoksen suunnittelu on tarvittavan 

pitkällä.  
 

TEKIJYYDEN MÄÄRITELMÄ JA SEN TOTEUTUMINEN 
Myrskyryhmän osallistavassa taidetyöskentelyssä tähdätessä yhteisen teoksen valmistamiseen on arvioitava 

tekijänoikeuden toteutumista. Teos voi näissä tilanteissa olla esimerkiksi käsikirjoitus, valokuva, elokuva tai 

tanssiesitys, jolloin osallistujille saattaa muodostua tekijänoikeus. Tekijänoikeuden tunnusmerkeistä 

kerrotaan työskentelyn alussa, mutta lopullinen tekijänoikeuden luovutussopimus tehdään, kun tekijyyden 

astetta voidaan arvioida tarkemmin. Luovutussopimuksessa tekijä antaa Myrskyryhmälle oikeuden 

hallinnoida heidän tekijänoikeuttaan. Moraalinen tekijänoikeus säilyy aina tekijällä. Mikäli teos voittaa 

palkinnon, joka ei spesifioitu tietylle elokuvan tekijälle, palkinnon vastaanottaa Myrskyryhmä. Palkinto 

käytetään Myrskyryhmän osallistavaan taidetyöskentelyyn. Teosten esittämisestä maksettavat 

esityskorvaukset kohdennetaan Myrskyryhmän osallistavaan taidetyöskentelyyn ja omien esitysten 

järjestämiseen, sen jälkeen, kun ko. esittämisestä koituvat kustannukset on korvattu. 
 

 

LAADITTAVAT SOPIMUKSET 

● Sopimus työskentelystä ja vapaaehtoisuudesta 
● Yksityisyydensuoja 

● Tekijänoikeuden luovutussopimus 

● Kuvaus- ja käyttösopimus (esiintyjät) 

 

 

Eettinen ohjeistus kokonaisuudessaan luettavissa Myrskyryhmän Internet-sivuilla: 

https://www.myrskyryhma.fi/elokuvat.html   

https://www.myrskyryhma.fi/elokuvat.html
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Taulukko 1. Toimintamallin tiivistetty kuvaus  

Tarve  

 

Mot-toimintamalli vastaa ikääntyneen tarpeisiin, joita ovat ovat kuulluksi ja nähdyksi 

tuleminen, yksinäisyyden tunteen väheneminen, elämän merkityksellisyys, luovan 

potentiaalin löytyminen, osallisuus ja yhteisöllisyys. Mot lisää kulttuurin ja taiteen 

saavutettavuutta, edistäen tasa-arvoa ja ikäihmisten kulttuurisia oikeuksia. Mot 

kehittää taidetta osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen käytäntöjä.  

 

Tavoite 

 

Mot-työskentely lieventää ikääntyneiden yksinäisyyttä, vahvistaa hyvinvointia ja 

lisää osallisuutta. Mot tuo näkyväksi ikäihmisten näkökulmia elämästä ja ikäihmiset 

luovina toimijoina. Mot tarjoaa näkokulman ikääntymiseen ja ikääntyneiden 

osallisuuteen. 

  

Kohderyhmä 

 

+65-/+75-vuotiaat. Kotona itsenäisesti asuvat, kulttuuripalveluiden ulkopuolelle eri 

syistä jäävät ikäihmiset. Yksilö/ryhmä/yhteisö. 

 

Menetelmä  

 

Myrskyryhmän osallistava tanssielokuva (Mot). Myrskyryhmä suunnittelee 

osallistavaa työskentelyä ikäihmisten parissa taiteellisista lähtökohdista. Yhteistyö 

vanhustyön yhteisöjen kanssa aloitetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

• Osallistujien kanssa työskentely: Osallistujien rekrytointi, tutustuminen ja 

tanssielokuvaan perehdytys. Osallistujien kanssa työskentely käynnistyy 

toiminnan esittelyllä, jonka jälkeen käynnistyvät tapaamiset. Osallistujien kanssa 

kehitetään ideoita mm. tanssielokuva-kohtauksiksi, koreografiaksi, taideteoiksi. 

Taiteilija toteuttaa osan ideoista osallistujille näytettäväksi, arvioitavaksi ja 

yhteiskehittämisen tueksi.  

• Elokuva-tuotannot: Käsikirjoitusta työstetään yhdessä ikääntyneen kanssa tai 

ammattilaisten toimesta. Tuotanto-rakenteet, ammattilaisten kuvausryhmä ja 

muut resurssit varmistavat idean saattamisen korkealaatuiseksi lopputulokseksi. 

Ikääntyvät voivat osallistua elokuvan kuvauksiin. 

 

Tulokset ja vaikutukset  

 

Ikäihmisten ja iäkkäiden kohdalla voidaan tunnistaa lyhyemmän ajan vaikutuksia, 

erityisesti elämän merkityksellisyy-dessä ja kuulluksi tulemisessa. Vaikutuksia on 

todennettu yksilö- ja yhteisötasolla. Myrskyryhmällä on monivuotinen käytännön 

kokemus ja palautteita osallistujilta, hoitohenkilöstöltä ja yhteistyökumppaneilta. 

Tulokset näyttäytyvät myös tanssielokuvina. Toiminta tuottaa tietoa ikäihmisten 

toiveista sekä sijoittamalla taiteen ja luovuuden osaksi työn tekemisen kulttuuria. 

• yksilö: kääntynyt tulee nähdyksi yksilönä, persoonana osana yksilöllistä 

elämäntarinaa ja -historiaa.  

• kohderyhmä: ikääntyneiden kulttuuristen oikeuksien ja osallisuuden 

toteutuminen vahvistuu.  

• yhteiskunta: työskentely syventää taiteilijoiden (ja muiden toimijoiden) 

kohderyhmätuntemusta 

 

Vaikuttavuus ja 

kustannusvaikuttavuus 

 

Pitkäaikainen  seuranta puuttuu - vaatii kehittämistä, pitkäaikaista seurantaa ja 

tutkimusta. 

Etiikka 

 
• Eettinen ohjeistus valmistui vuonna 2021. Ohjeistus määrittelee osallistavan 

tanssielokuvan keskeiset eettiset prosessit, siinä kuvataan tarvittavat 

toimenpiteet ja lupakäytännöt sekä työn eettiset periaatteet. 

• Kuvausluvat, vaitiolovelvollisuus ja toteutusyhteisön edellyttämät luvat ja ohjeet. 
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• Soveltavan taiteen ja yhteisötaiteen suositukset ja ohjeisto.  

• Ei eettisen toimikunnan käsittelyä. 

 

Toimivuuden arviointi 

 

Toiminnan laatua arvioidaan jatkuvasti. Myrskyryhmä on kehittänyt osallistujien 

palautejärjestelmää ja taidetoiminnan arviointilomakkeen tilaajan työkaluksi. 

Yhteistyökumppanit keräävät ja kirjaavat kokemuksia ja tietoa osallistujilta 

kyselylomakkeilla, keskustellen ja havainnoimalla. Palautetta kerätään toimintaan 

osallistuvilta, vapaaehtoisilta ja läheisiltä. Työskentelyyn osallistuvilta kartoitetaan 

toiveita ja tarpeita toiminnan sisällöistä.  

 

Riskit 

• Osallistujat ymmärtävät mistä on kyse ja hyväksyvät yhdessä valitun näkyvyyden 

tavan. Fyysisten kohtaamisten riskit.  

• Organisatorisia haasteita ovat toimintamallia hallinnoivan organisaation 

rakenteellinen hauraus ja toimintaympäristön muutokset. 

• Riskejä ovat taide- ja hyte- toimialojen väliset kulttuuriset työtapojen erot, 

toimintakulttuurit ja keskenään erilaiset rakenteet. 

 

Resurssit ja 

kustannukset 

 

Tanssitaiteen ja osallistavan työskentelyn osaaminen ja vanhustyön ammattitaito. 

Elokuva-alan osaaminen. 

Toimintamallin kustannukset laskettavissa; 

• osallistujien kanssa työskentely 

• elokuvatuotannot 
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Taulukko 2. Toimintamallin sovellettavuus käytäntöön  

Toimintamallin tarve 

Suomessa 

 

• Suomi on ikääntyvä, pitkien etäisyyksien maa. Vanhusväestö on heterogeenistä ja 

aktiivista. Yhteiskunta monimuotoistuu, jolloin räätälöity tuki ja taiteen 

mahdollisuudet hyvinvoinnin edistämiseen laajenevat. 

• Pitkien etäisyyksienkin vuoksi Suomessa tarvitaan taidetta muodossa, jossa se 

voidaan välittää digitaalisesti. 

• Yksinäisyys on kasvava ilmiö, johon osallistavalla tanssielokuvatyöskentelyllä 

voidaan vaikuttaa.  

• Taide- ja kulttuurialan työllisyyteen Mot tarjoaa tavan toteuttaa taiteilijuutta, Mot 

voi olla erikoistumisen mahdollisuus. 

• Vanhustyön vetovoimaisuuteen Mot tarjoaa mahdollisuuksia luomalla positiivista 

työantajakuvaa. 

 

Toimintamallille 

olemassa olevat 

rakenteet Suomessa 

 

Mallilta puuttuu erityinen taidepoliittinen rakenne, mutta osallistavana työmuotona 

se on osa soveltavan taiteen ja yhteisötanssin rakenteita. 

Osallistava tanssielokuva ikäihmisten parissa kytkeytyy kulttuuriseen vanhustyöhön, 

hyte-järjestelmään ja etsivään vanhustyöhön. Kehittämällä kulttuurihyvinvoinnin 

rakenteita ja vahvistamalla taiteen asemaa hyte-toiminnan rakenteissa mahdollistuu 

myös osallistavan tanssielokuvan laajeneminen.  

Käyttöönotto edellyttää aktiivista yhteistyötä ja viestintää toimintamallin 

mahdollisuuksista. 

 

Koulutuksen 

saatavuus Suomessa 

 

Osallistavaan tanssielokuvaan voi perehtyä ja kouluttautua toimintamallia 

kehittäneiden asiantuntijoiden ohjauksessa. Tanssielokuva-kursseja on mm. Aalto-

yliopiston avoimen yliopiston opetustarjonnassa, kursseilla käsitellään myös 

osallistavaa työtapaa. 

Myrskyryhmä vastaa osaltaan osallistavan tanssielokuvan asiantuntijuuden 

vahvistamisesta tarjoamalla työpajoja, kuratoituja elokuvakokonaisuuksia ja 

räätälöityjä valmennuskokonaisuuksia eri alojen toimijoille. 

 

Sovellettavuus eri 

kohderyhmiin  

 

Myrskyryhmän osallistava tanssielokuva on kehitetty yhteistyössä eri 

elämäntilanteissa elävien ja toimintakyvyltään erilaisten ikäihmisten kanssa. 

Toimintamalli soveltuu sekä aktiivisille että hoivaa tarvitseville ikääntyneille.  

Osallistavaa tanssielokuva-työskentelyä on toteutettu nuorten ja lasten kanssa sekä 

tilanteissa, joihin on osallistunut eri-ikäisiä ihmisiä. 

 

Viestintä ja 

toimintamallin 

levittäminen 

 

Mot on osa Myrskyryhmän kulttuurista vanhustyötä, joka on toteutunut vuosien ajan 

yhteistyössä niin taiteilijoiden, sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavien yhteisöjen ja 

organisaatioiden kuin eri alojen yritystenkin kanssa.  

Viestintä toteutuu Myrskyryhmän viestintäalustoilla, joihin kuuluvat webbisivut, 

niiden blogit (taiteilija, tuottaja) ja some-kanavat. Ikääntyneisiin ollaan yhteydessä 

säännöllisesti, mutta myös tarjoamalla ryhmämuotoisia kohtaamisen areenoita. 

Yhteistyökumppaneille viestitään sähköisen uutiskirjeen avulla. Toiminnasta 

julkaistaan tiedotteita ja toimintamallista kirjoitetaan julkaisuihin. Elokuvia 

levitetään niin festivaaleille kuin taidetapahtumiin. 

Laajat verkostot kattavat niin tanssin kuin kulttuurisen vanhustyön ja inklusiivisen 

taiteen kehittämisen. Lisäksi osallistavaa tanssielokuvaa kehitetään 

hankeyhteistyössä eri toimijoiden kanssa, kuten digitaalisessa Hyvinvoinnin talo-

hankkeessa (2021-2023). 
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Riskit toimintamallin 

käytäntöön 

sovellettavuudessa 

 

• Kohderyhmä on ikäihmiset, jolloin kyseessä ovat haavoittuvassa asemassa olevat 

osallistujat. Työskentelyssä on huomioitava, että he ymmärtävät mihin 

osallistuvat ja hyväksyvät mm. yhdessä valitun näkyvyyden tavan.  

• Organisatorisia haasteita ovat toimintamallia hallinnoivan organisaation 

rakenteellinen hauraus ja toimintaympäristön muutokset.  

• Taiteellista toimintamallia toteutetaan vanhustyön ja sosiaali- ja terveysalan 

yhdyspinnoilla. Riskejä ovat em. toimialojen väliset kulttuuriset työtapojen erot, 

toimintakulttuurit ja keskenään erilaiset rakenteet.  

 

Sovellettavuus kuntiin 

ja alueille 

 

• Malli vastaa ikääntyneen tarpeeseen tulla nähdyksi yksilönä, persoonana osana 

yksilöllistä elämäntarinaa ja -historiaa. Mot mahdollistaa ikääntyneen ilmaisun 

taidealan ammattilaisen ohjauksessa, siinä roolissa, joka hänelle on mahdollista 

ja luontevaa. 

• Mallin avulla taataan kulttuuristen oikeuksien ja osallisuuden toteutuminen 

niillekin kotona asuville ikääntyneille, joiden toimintakyky ei mahdollista kodista 

poistumista itsenäisesti.  

• Mot tekee näkyväksi arvon, merkityksellisyyden ja potentiaalin, mikä liittyy 

taiteen kokemiseen ja tekemiseen ikääntyneenä.  

• Mot tarjoaa joustavia toimintatapoja arjessa selviytymiseen ja merkityksellisyyden 

kokemukseen. 

• Mallilla tuetaan hyte-toimijoiden ydintehtävää, vahvistetaan ikäihmisten 

hyvinvointia ja voimavaroja kotona asumiseen. Parhaimmillaan yhteiset hetket 

ovat osa kehollista dokumentaatiota ja muistia ja lisäävät hyte-alalla 

työskentelevien työhyvinvointia. 
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