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Marja-Liisa Kunnas
päätoimittaja

Vanhus- ja lähimmäispalvelun 
liiton toiminnanjohtaja

Nyt tarvitaan 
uusia innovaatioita hyvän 

ikääntymisen tueksi

Euroopan Unioni on nimennyt vuo-
den 2011 vapaaehtoistoiminnan 

teemavuodeksi. Vuoden tavoitteena 
on edistää vapaaehtoistoiminnan hy-
vien toimintatapojen tunnetuksi te-
kemistä ja levittämistä. Vapaaehtois-
toiminnan merkitys EU-maissa on suu-
ri, sillä kolme kymmenestä eurooppa-
laisesta sanoo tekevänsä vapaaehtois-
työtä. Teema  vuoden tarkoituksena on 
parantaa vapaa ehtoistyön toiminta-
edellytyksiä ja luoda siitä osallisuuden 
ja kansalais vaikuttamisen kanava. 

Myös suomalaisessa yhteiskunnas-
sa vapaaehtoistoiminnan, erityi-

sesti talkootyön, naapuriavun ja ystävä-
toiminnan merkitys on perinteisesti 
suuri. Myös sosiaali- ja terveysjärjestö-
jen toiminta on kasvanut vapaaehtois-
työstä. Yhteiskunnassa on aina ollut ih-
misiä, jotka ovat olleet valmiita autta-
maan avuntarpeessa olevia. Järjestöt 
syntyivät yhteiskunnallisen vastuun pe-
rustalle. Järjestöjen toiminta on oman 
aikansa upea innovaatio. 

Vapaaehtoistoiminnan yhteiskun-
nallinen merkitys ja arvostus Suo-

messa on vaihdellut eri vuosikymme-
ninä. Heikoimmillaan se oli 1960-1970 
-luvuilla, kun julkista palveluverkos-
toa kehitettiin. Vapaaehtoistoiminta 
ja järjestöjen auttamistyö nähtiin uh-
kana moni puolisen palvelutoiminnan 
kehittymiselle. Itse koen eurooppalai-
sen yhteistyön piristysruiskeena vapaa-
ehtoistoiminnan kehittämiselle ja uu-
sien ajatusten esiin nostamiselle. Suo-
messa on vasta viime vuosina herän-
nyt vapaaehtoistoiminnan sisällöllinen 
arvo keskustelu. Nyt on nousemassa 

esiin uusia vapaaehtoistoiminnan kon-
septeja, joiden arvopohjan muodosta-
vat mm. toimijuus, osallisuus, kansalais-
vaikuttaminen, demokratia sekä soli-
daarisuus. Nämä arvot luovat hyvän 
perustan myös ennakkoluulottomalle 
vanhustyön kehittämiselle.

Vanhustyön tulevaisuuden inno-
vaatioiden syntyminen vaatii ny-

kyisten toimintamallien ja palvelu-
konseptien uudelleen arvioimista. 
Ikääntyneiden hyvinvointia ei turva-

ta vain nykyisten kaltaisia palveluja 
lisäämällä. Tarvitaan uusia ennakko-
luulottomia toimintamalleja. Valli mää-
ritteli Salon edustajakokouksessa, että 
nyt on myös rikottava aiemmat palve-
lujen rajat ja luotava uusia rakenteita. 
Tulevaisuuden vanhustyö vaatii vapaa-
ehtoistyön ja ammatillisen työn yhteen-
sovittamista, joka tukee myös ikäänty-
neen omien voimavarojen käyttöä. Täs-
sä liittomme on ottanut ensimmäiset 
askeleet kehittämällä ikääntymisen re-
surssikeskusmallin. Työtä on jatkettava 
ja hyvän ikääntymisen tueksi on kut-
suttava mukaan palvelutalojen naapu-
rit, alueen asukkaat sekä eri suku polvet 
rikastuttamaan ikääntyneiden hoito-, 
palvelu- ja toimintayhteisöjä. Liitolle on 
tulossa vieraaksi saksalainen Theresia 
Brechmann, joka on ollut kehittämäs-
sä vapaaehtoisten ja ammattiautta jien 
yhteistä yhteisömallia, joka tunnetaan 
Bielefeldin mallina. Theresia esittelee 
mallia 5.4.2011 liiton seminaarissa "Hy-
vä ikääntyminen vaatii muutakin kuin 
seinät". 

Vapaaehtoistoiminnalle ja sen ke-
hittämiselle on nyt hyvä maa perä. 

Nuoret ovat kiinnostuneita vapaa-
ehtoistoiminnasta ja ikääntyneet tietä-
vät sen positiiviset vaikutukset omaan 
elämäänsä ja hyvinvointiinsa. Yritykset 
ovat valmiita tukemaan vapaaehtois-
toimintaa entistä enemmän ja tukevat 
myös omien työntekijöidensä osalli-
suutta vapaaehtoistoimintaan. Nyt 
on oikea hetki panostaa vapaaehtois-
toimintaan vanhustyössä.

Hyvää Euroopan vapaaehtoistoimin-
nan vuotta!
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”Voin sanoa, että 
olisin huonompi päättäjä, 

jos en tekisi 
vapaa ehtoistyötä.

Eduskunnassa toimii vapaa-
ehtoistoiminnan tukiryhmä, 
joka pyrkii nostamaan vapaa-
ehtoistoiminnan profi ilia. Tuki-
ryhmän tavoitteena on saada 
seuraavaan hallitusohjelmaan 
vapaaehtoistoiminta mukaan. 
Ryhmä on haastanut kaikki 
kansanedustajat mukaan teke-
mään vapaaehtoistyötä. 
Kansanedustajat Sanna Lauslahti 
(kok) ja Merja Kuusisto (sd) ovat 
aktiivisesti mukana edus kunnan 
vapaa ehtoistoiminnan tukiryhmäs-
sä. Lauslahti on tukiryhmän puheen-
johtaja. Lauslahden ja Kuusiston li-
säksi tukiryhmässä on mukana edus-
tajia jokaisesta puolueesta perussuo-
malaisia lukuun ottamatta. Tuki-
ryhmän kokoajana toimi alun perin 
Kansalaisareena ry. Tukiryhmä pe-
rustettiin marraskuussa 2009.

– Olen oppinut ajattelemaan 
vapaa ehtoistoimintaa uudella taval-
la. Aikaisemmin näin vapaaehtois-
toiminnan jotenkin osana arkea. 
Olen osallistunut koulujen van-
hempainyhdistysten toimintaan ja 
vanhempain iltoihin. Minulle on sel-
vinnyt, miten valtavan monipuoli-
nen maailma vapaa ehtoistoiminta 
on, ja miten paljon vapaaehtois-
toiminta tuottaa iloa niin tekijöil-
leen kuin muillekin, Sanna Lauslah-
ti kuvailee.

– Olen aina ollut järjestöelämäs-

sä mukana, ja järjestöissä saa tehdä 
hyvin monenlaista vapaaehtoi styötä. 
Myös oman ammattini puolesta olen 
tehnyt paljon vapaaehtoistyötä ikä-
ihmisten parissa, Merja Kuusisto, 
siviili ammatiltaan erikoissairaanhoi-
taja, kuvailee. 

Lauslahti ja Kuusisto ovat tehneet 
vapaaehtoistyötä yhdessä ja erik-
seen useissakin paikoissa. Yhdessä 
he ovat olleet espoolaisessa Palvelu-
koti Mänty rannassa ja keravalaisessa 
Keski-Uudenmaan Sopimuskodissa. 
Mäntyrannassa Lauslahti ja Kuusisto 
ulkoiluttivat vanhuksia ja Keravalla 
he leipoivat pikkupullia. 

Tavoitteena vapaaehtois-
toiminta seuraavaan hallitus-
ohjelmaan

– Tukiryhmän ensisijainen tavoite 
on saada vapaaehtoistoiminta seu-
raavaan hallitusohjelmaan. Ryhmän 
tavoitteena on toimia sanansaatta-
jina omien puolueiden ja hallitus-
ohjelman välillä, Lauslahti kertoo.

– Se, että vapaaehtoistoiminta huo-
mioidaan hallitusohjelmassa, on kai-
kille iso asia, niin vapaaehtoisille it-
selleen kuin muille, Kuusisto luon-
nehtii.

Lauslahti ja Kuusisto korostavat, 
että vapaaehtoistoimintaa pitäisi tu-
kea kaikin tavoin. Rahoitus on äärim-
mäisen tärkeää, ja tässä suhteessa esi-
merkiksi Raha-automaattiyhdistyk-
sen toiminta on turvattava.  On ole-
massa lukuisia järjestöjä, joiden toi-
minta rakentuu kokonaan tai hyvin 
merkittävältä osalta vapaaehtois-
toiminnan varaan – eikä yksistään 
vanhustenhuollossa.

– Ei voida ajatella, että vapaa-
ehtoiset itse maksaisivat toimin-
nastaan ja osallistumisestaan. On 
turvattava rakenne, jonka turvin 
vapaaehtois toiminta voi pyöriä. 
Yhteis kunnan on tuettava vapaa-
ehtoistoimintaa.

Yhteiskunnan tuki ei tarkoita pel-
kästään taloudellista tukea, vaan 
vapaa ehtoistoiminnan edellytykset 

Kansanedustajat vapaa

Kansanedustajat Merja Kuusisto ja Sanna Lauslahti ulkoiluttivat vanhuksia vii-
me keväänä espoolaisessa Palvelukoti Mäntyrannassa. Kuva: Päivi Tuovinen.
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on turvattava. Esimerkiksi työttö-
mien voi olla vaikeata osallistua 
vapaa ehtoistoimintaan verotuksel-
lisista tai yhteiskunnan asettamista 
muista rajoituksista johtuen.

Vapaaehtoistoiminta antaa 
eväitä päättäjille

Lauslahti ja Kuusisto korostavat, et-
tä vapaaehtoistoiminta on erinomai-
nen tapa tutustua ihmisiin ja ihmis-
ten arkeen. Lauslahti toteaakin, et-
tä päättäjät ovat helposti norsunluu-
tornissa, josta tavallisen ihmisen elä-
mä on vierasta. Vapaaehtoistyössä 
huomaa myös monien lakien toimi-
vuuden, tai toimimattomuuden, käy-
tännössä. 

– Voin sanoa, että olisin huonom-
pi päättäjä, jos en tekisi vapaaehtois-
työtä. On herättävä kokemus näh-
dä leipäjonot ja ylipäätään yhteis-
kunnan kääntöpuoli. Olen ajatellut, 
että melkeinpä pitäisi edellyttää kai-
kilta kansanedustajilta jalkautumista 
arki elämään, Lauslahti toteaa.

– On järkyttävää nähdä köyhyyden 
kasvu, Kuusisto täydentää.

Vuosi 2011 on Euroopan vapaa-
ehtoistoiminnan teemavuosi. Edus-
kunnan vapaaehtoistoiminnan tuki-
ryhmä on haastanut kaikki kansan-
edustajat tekemään yhden päivän 
vapaaehtoistyötä. Tähän mennessä 
haasteeseen on vastannut vajaa 70 
kansanedustajaa. Toki osa kansan-
edustajista tekee muutenkin vapaa-
ehtoistyötä, ilman erillistä haastetta.

Ennen nykyisen eduskuntakau-
den päättymistä tukiryhmä järjestää 
vapaa ehtoistoimintaa käsittelevän se-
minaarin 3.3. Pikkuparlamentissa.

Vapaaehtoisilla ei voi teettää 
ammattilaisten töitä

Tutkimusten mukaan noin 40 pro-
senttia suomalaisista tekee vapaa-
ehtoistyötä, mutta 60 prosenttia te-
kisi, jos joku pyytäisi. Merja Kuusisto 
arvioi, että kunnilla pitäisi olla veto-

vastuu vapaaehtoistoiminnan järjes-
tämisestä. Vapaaehtoistoiminta olisi 
esimerkiksi uusille kuntalaisille erin-
omainen tilaisuus tutustua uuteen 
asuinkuntaan sekä muihin kuntalai-
siin. Vapaaehtoistoiminta ja kolmas 
sektori pitäisi saada osaksi kuntien 
strategiaa. Sanna Lauslahti korostaa 
median merkitystä: mediassa pitäisi 
kertoa laajasti vapaaehtoistoiminnas-
ta ja sen tekijöistä.

Lauslahti ja Kuusisto korostavat, 
ettei vapaaehtoisilla voi teettää am-
mattilaisten töitä. Erimerkiksi hoito-
työssä raja menisi siinä, että hoitajat 
tekevät varsinaisen hoidollisen työn, 
mutta vapaaehtoiset voisivat tehdä 
sellaista, jota ei voi teettää julkisilla 
palveluilla, kuten esimerkiksi ystävä-
toimintaa. Tämä koskisi myös yksin 
asuvia ihmisiä. Ystäväpalvelu tosin 

vaatisi koulutusta.
– Kaikki mikä rikastuttaa ihmisen 

hyvinvointia, niin sinne sopii vapaa-
ehtoistyö, Kuusisto korostaa.

Lauslahti ideoi, että kouluissa voi-
si olla esimerkiksi sählykerhoja asuk-
kaille, ja kylien asukkaat voisivat pyö-
rittää kyläkirjastoja. Kuusisto koros-
taa, että vapaaehtoistoiminnan idea 
on vapaaehtoisuus. Jos toiminnas-
ta tulee säännöllistä ja järjestelmäl-
listä, niin vapaaehtoistoiminnan ra-
ja hämärtyy. Tällöin ehkä toiminnan 
järjestäminen ja vetäminen kuului-
si kunnalle.

Lisätietoja:  www.kansalaisaree-
na.fi 

Teksti: Kari Uittomäki
Kuvat: Kari Uittomäki ja 

Päivi Tuovinen

ehtoistyötä kirittämässä

Sanna Lauslahti ja Merja Kuusisto (kuvassa kolmas ja neljäs vasemmalta) tu-
tustuivat keravalaisen Keski-Uudenmaan Nuorten Pysäkin toimintaan tam-
mikuussa. Nuoret ovat itse maalanneet ja sisustaneet pysäkin toimitiloja. Py-
säksistä kertomassa Jenna Nikkarinen, kuuntelemassa Leni Lappalainen, Su-
lo Nykänen, Jessica Johansson, Jenni Tamminen, Niina Laine, Laura Säisänen 
ja Ola Pihlajamaa.
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Taiteen ja kulttuurin antamat mahdollisuudet olisi tärkeää si-
toa kiinteäksi osaksi vanhusten hoivatyötä. Taidetta ikä kaikki 
-selvityk sen kirjoittajat, Jenni Varho ja Mauri Lehtovirta, kartoit-
tivat ensisijaisesti Helsingin kulttuurikeskuksen roolia yhteistyö-
verkostojen rakentamisessa ja vanhuksille suunnatun taiteen tuot-
tajana. Samalla raportti antaa kattavan yleiskuvan tämän hetkises-
tä vanhuksille suunnatusta kulttuuritoiminnasta Helsingissä.

lijoille vanhus yleisön erityispiirteis-
tä ja toisaalta hoitohenkilökunnalle 
tietoa mahdollisuuksista ja vanhus-
ten kuntouttamisesta taiteen keinoin, 
Mauri Lehtovirta jatkaa.

Taide on tärkeää

Taiteen merkitys ei häviä iän myö-
tä. Parhaimmillaan kulttuuri ja tai-
de voivat tukea vanhenemista, tuo-
da elämään ainutlaatuisia iloja, kun-
touttaa ja auttaa huonokuntoisiakin 
jaksamaan.

– Optimaalisessa tapauksessa ko-
ko talo herää eloon, kun taidetta tuo-
daan vanhuksille. Ikäihmisiä ei saa ali-
arvioida, vaan heille voi viedä haas-
teellisempaakin taidetta. Loistava esi-
merkki tästä rajojen rikkomisesta on 
Kansallisteatterin näyttelijän, Jussi 
Lehtosen, vaativa runo- ja musiikki-

Taide kuuluu kaikille – h

Taidetta ikä kaikki -selvitys kuvaa oi-
valtavin esimerkein Helsingin kult-
tuuri- ja taidetoiminnan nykytilaa, 
ongelmia ja toiveita. Se antaa nipun 
uusia työkaluja, joilla on mahdollis-
ta luoda yhä hedelmällisempää kult-
tuurista vanhuspolitiikkaa. 

– Yksi selvityksen lähtökohdista oli 
tavoite hahmottaa, kuinka kulttuuri-
keskus voisi toimia linkkinä taide-
kentän ja sosiaalisektorin välillä. 
Kahden eri hallinnonalan saattaa ol-
la vaikea ymmärtää toisiaan ja tehdä 

yhteis työtä, mikäli työnjako ja raamit 
eivät ole selvät. Tämä raportti selvit-
tää, mikä on kulttuurikeskuksen roo-
li taide maailman ja sosiaalialan välillä 
ja kuinka koordinointia voisi edelleen 
kehittää, Jenni Varho kertoo.

– Toinen selvityksen tavoite oli 
nähdä ihminen kokonaisuutena. 
Tälle oli selvä tilaus ajassa, sillä tai-
teen ja kulttuurin positiivisista vai-
kutuksista kaiken ikäisten ihmisten 
hyvin vointiin on nyt runsaasti kes-
kustelua. Selvitys antaa avaimia taitei-

– Taidetta ikä kaikki -selvityksen yksi lähtökohdista oli tavoite hahmottaa, kuinka kulttuurikeskus voisi toimia linkki-
nä taidekentän ja sosiaalisektorin välillä, Mauri Lehtovirta ja Jenni Varho kertovat.
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esitys, jossa mukana kulkivat myös 
sellisti ja vibrafonisti. Moderniin tai-
teeseen perustuva esitys näyttäisi eri-
tyisesti puhuttelevan muistisairaudes-
ta kärsivää vanhusyleisöä. Heidän on 
helppo vastaanottaa esitys puhtaasti 
tunnetasolla, Varho toteaa.

– On tärkeää muistaa, että palvelu-
taloissa asuvat ovat hyvin hetero-
geeninen joukko. Kansanlaulujen ja 
humpan lisäksi ikäihmiset kaipaavat 
vaihtoehtoja. Tärkeää on, että taiteen 
myötä saadaan keskustelua ja mieli-
piteitä esiin niin, että jokainen voisi 
kokea osallisuutta ja itsensä tärkeäk-
si. Jopa television katselemisesta yh-
dessä voi tehdä kulttuurielämyksen, 
jos kokoonnuttaessa keskustellaan tu-
levasta, nautitaan lähetys ja analysoi-
daan sitä jälkeenpäin. 

Mauri Lehtovirta muistuttaa, et-
tä ammattitaiteilijoiden lisäksi ikä-
ihmisten kulttuuritoiminnassa on 
mahdollisuus hyödyntää senio reiden 
omaa ammatti- sekä harrastustoimin-
nan kokemusta.

– Vaikka kunto olisikin jo huonon-
tunut, voi entinen musiikinopettaja 
ohjata laulutuokioita muille ja ennen 
toimittajana itsensä työllistänyt ikään-
tyvä kirjallisuusryhmiä. Ikäihmisten 
omaa osaamista kannattaa hyödyn-
tää, Lehtovirta muistuttaa. Kentälle 
mahtuu tekijöitä!

Tutustuessaan 55 vanhusyksikköön 
Varho ja Lehtovirta näkivät suurta 
vaihtelua siinä, kuinka joissain pai-
koissa kulttuuritoimintaa oli toteutet-
tu runsaasti, toisissa hyvin vähän. 

– Vanhusten taidetoimintaan suun-
nattu rahoitus vaihteli muutamasta 
sadasta eurosta yli 21 000 euroon. Pi-
tää muistaa, että vaikka taiteen vaikut-
tavuus vanhusten hyvinvointiin on 
monimutkaisesti mitattavissa, niin 
myönteisiä tutkimustuloksia on. Oli-
si mielenkiintoista tutkia, kuinka pal-
jon kulttuuriin panostaminen voisi 
vähentää lääkekustannuksia vanhus-
ten hoivayhteisöissä. On kokemus-

ta ja näyttöä siitä, että taide vaikut-
taa rauhoittavasti, luo yhteisöllisyyt-
tä, parantaa unen laatua ja tuo sisäl-
töä elämään, Lehtovirta kertoo. 

Koordinointi kuntoon

Selvityksen ensisijaisena tavoittee-
na on rakentaa yhteistyötä kulttuu-
ri- ja sosiaalihallinnon välille. Samoin 
on tärkeää kehittää yhteistyötä taide-
laitosten ja -oppilaitosten kanssa. 
Myös kolmannen sektorin ja vapaa-
ehtoistoiminnan panos on oleellinen 
kulttuurisessa vanhustyössä. 

– Ammattilaisten ja vapaaehtois-
ten tuottamat taidehetket voivat hy-
vin täydentää toisiaan, Varho sanoo. 

Tuoreen selvityksen kirjoittajat alle-
viivaavat tässä kohtaa koordinoinnin 
välttämättömyyttä. Mikään toiminta 
ei järjestäydy itsekseen.

– Yhteistyön rakentamisessa asen-
teet ovat ratkaisevassa asemassa. Tä-
mä teettää töitä, Lehtovirta toteaa.

Tekijät viittaavat mainioon esi-
merkkiin, espoolaiseen Kulttuuri-
ketju-projektiin, jossa niin taiteen ja 
kulttuurin ammattilaiset kuin taidet-
ta harrastavat lapset, nuoret ja aikui-
set tarjoavat virikkeitä ja ilahduttavia 
kulttuurikohtaamisia muun muas sa 
vanhuksille. Projektissa on keskeis-
tä koordinointi, ei raha.

– On tärkeää, että taidetoimintaa 
ei tarjota vain joulun ja pääsiäisen 
kynnyksellä. Elämyksiä tulisi toteut-
taa myös harmaina syysiltoina, Var-
ho muistuttaa. 

Jyväskyläläinen edistyksellinen, 
kunnan ja vapaaehtoisten yhdes-
sä toteuttama kulttuuriluotsitoimin-
ta on myös malliesimerkki koordi-
noinnin annista. Kulttuuriluotsi voi 
tarjota vanhukselle luotsausta erilai-
siin kulttuuririentoihin. 

Esiintyjien ja yleisön yhteinen ilo

– Esiintyminen ja taiteesta nauttimi-
nen voivat olla molemminpuolinen 
elämys, Varho sanoo. 

Taiteilijat saavat yleisöltään välitön-
tä palautetta, kontakteja ja elämän-
kokemuksen tuomaa viisautta. Taitei-
lijan kokemusmaailma ja identiteetti 
saattavat kehittyä ja vahvistua.

– Monesti vanhuksilla on todelli-
nen kulttuurinnälkä: latautuneisuus 
ottaa taidetta vastaan yksitoikkoises-
sa arjessa. Kun joku sitten avaa heil-
le ovia tähän, piilossa ollut luovuus 
saattaa herätä. Lisäksi pääkaupunki-
seutu on täynnä työttömiä taiteilijoi-
ta, Lehtovirta kuvailee.

Myös perusoikeudet tukevat 
kulttuuri toiminnan pysyvää paikkaa 
vanhustyön saralla. Jo ihmisen kun-
nioitus ja huomioonottaminen vaati-
vat kulttuurin kokemismahdollisuutta 
kaikkina ikäkausina. Päättäjien ja hal-
linnon edustajien tulisi tiiviissä yh-
teistyössä kehittää yhä rikkaampaa 
kulttuuri tarjontaa ikään ja kuntoon 
katsomatta.

Kirjoittajat toivovat, että projektiin 
haastatellut ja muutkin alalla toimi-
vat voivat selvityksen avulla löytää 
toi siaan, solmia kontakteja ja tehdä 
yhteis työtä vanhuksille suunnatun 
kulttuuritoiminnan saralla. 

– Toivomme, että selvityksemme 
toimisi innoittajana uusille projekteil-
le ja tutkimuksille. Ehkä jopa hallin-
non välisille yhteistyökokeiluille Hel-
singin ulkopuolellakin, päättävät Var-
ho ja Lehtovirta toiveikkaina.

Teksti ja kuva: Noora Valkila

uonokuntoisimmillekin!

”Palvelutaloissa asuvat 
ovat hyvin heterogeeninen 
joukko. Kansanlaulujen ja 
humpan lisäksi ikäihmiset 
kaipaavat vaihtoehtoja.

 jatkuu seuraavalla sivulla->
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Yli sata vapaaehtoista esiinty-
jää vievät musiikkia kaikkein 
huonokuntoisimmillekin pitkä-
aikaissairaaloissa ja vanhus-
tenkeskuksissa oleville ihmisil-
le. Osa-aikainen koordinaatto-
ri Hanna Lipasti-Raulus kertoo 
toiminnan tuottavan aitoa iloa 
ja pieniä kokemuksia – niin van-
huksille kuin esiintyjillekin.

Musiikkia sairaalaan -toiminta on 
ollut vuodesta 2003 lähtien Helsin-
gin seurakuntayhtymän vapaaehtois-
toiminnan muoto. Kohteena ovat 
erityisesti hyvin huonokuntoiset ih-
miset, jotka eivät muuten pääsisi mu-

siikin pariin.
Musiikkia sairaalaan -työmuoto on 

kerännyt piiriinsä yli satapäisen in-
nokkaan esiintyjien joukon. Kaik-
ki vapaaehtoiset ovat laulu- ja/tai 
soittotaitoisia. Mukavasti toimivaan 
esiintyvään ryhmään kuuluu noin 
5-10 laulajaa.

– Tällainen ryhmä pystyy sujuvasti 
liikkuman sairaalan käytävillä ja mah-
tuu kokonaisuudessaan yhden sän-
gyn ympärille, Hanna Lipasti-Rau-
lus kuvailee.

Ryhmä valitsee esitettävät kappa-
leet itsenäisesti joko heidän käyt-
töönsä annetusta Kultaisesta laulukir-
jasta, virsikirjasta tai omien mielty-
myksien, sekä kuulijoiden toiveiden 
mukaan. 

– Usein vanhukset toivovat laulet-
tavaksi kansakoululauluja, hengellisiä 
kappaleita tai kansanlauluja. Nämä 
ovat sellaisia, jotka herättävät tun-
teita ja muistoja. 

Tällä hetkellä toiminnan piiriin 
kuuluu ainakin 6 sairaalaa ja 1 van-
husten palvelutalo. Esiintymistihey-
det vaihtelevat eri kohteissa; joissakin 
paikoissa musiikkiesityksiä on kerran 
kuussa, joissakin jopa viikoittain. 

Musiikki antaa voimia

Musiikin kuuntelulla ja harrastami-
sella sekä musiikki terapialla on lu-
kuisia positiivisia vaikutuksia. 

Erityisesti iäkkäiden keskuudes-
sa, missä muistisairaudet ovat ylei-
siä, musiikin kuntouttavalla vaiku-
tuksella voidaan saada aikaan hienoa 
toipumista. 

Lipaste-Raulus korostaa, että Mu-
siikkia sairaalaan -toimintatapa ei tar-
joa konserttielämyksiä, vaan nimen-
omaan inhimillistä iloa ja valoa musi-
soinnin kautta.

– Musiikki on palkitseva työkalu. 
Hankkeemme tavoittaa paljon kuuli-
joita, noin 3 000 vuodessa. Moni saa 

paljon voimaa niistä hetkistä, jolloin 
laulu raikaa. Se on sellaista inhimil-
listä lauleskelua.

– Parhaana palautteena voi pitää ti-
lannetta, jossa vanhus, joka ei muu-
ten ehkä enää ollenkaan kommuni-
koi, alkaa laulaa ryhmän mukana. 
Hän saattaa muistaa monen säkeis-
tön sanat ja osallistua silmät lois taen 
lauluun.

Pieniä kokemuksia

Esiintyjien joukosta löytyy ainakin 
reipas 20 sellaista esiintyjää, jotka 
ovat olleet mukana toiminnassa alus-
ta lähtien. Muutenkin vapaaehtoisten 
vaihtuvuus on pieni.

– Kyllä tämä on myös esiintyjil-
le virkeyttä ja lämpöä antava harras-
tus. Voi olla, että esiintyjän on tyl-
sä lähteä sateisena ja pimeänä iltana 
sairaalaan, mutta aina esiintymisten 
jälkeen mieli on kirkas, Lipasti-Rau-
lus vakuuttaa.

– Myös vanhusten omaiset ja 
hoito henkilökunta ovat kiitelleet toi-
mintaamme. Onhan se ihanaa, kun 
sairaa loiden monesti niin kliinisiin ti-
loihin tuodaan jotain näin ihmismäis-
tä ja yhteisöllistä, musiikin taikaa.

Jokaisen yksityisyyttä tietysti kun-
nioitetaan ja aina kysytään lupa, en-
nen kuin aloitetaan laulu. Jokaisen 
musiikkituokion jälkeen palaute tu-
lee välittömästi, oli se sitten sanallis-
ta tai vain ilmeillä viestittyä.

– Lauluhetki on aina intiimi koh-
taaminen. Esiintyjäthän menevät 
sairaala vuoteen viereen, vanhuksen 
kotiin, Lipaste-Raulus muistuttaa. 

– Hienointa tässä on kummankin 
puoleinen kiitollisuus pienellä vai-
valla. Omalla osaamisellaan esiinty-
jät voivat luoda tunnelmia ja hetkiä, 
joiden arvoa ei voi rahassa mitata. 

Teksti: Noora Valkila
Kuva: Rodeo.fi /Barbro Wickström

Säveliä sairaalavuoteisiin 
vapaaehtoisvoimin

Musiikilla on lukuisia positiivisia vai-
kutuksia. Kuva: Rodeo.fi /Barbro Wick-
ström.
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Talviköyhyys

Talviköyhyys – mitä se voi olla?
Se on uutta tutkimustietoa, uut-

ta tietoa vanhojen ihmisten elämäs-
tä ja työstä. 

Se tosin tuo mieleen vanhan laulun 
sirkasta ja muurahaisesta. "Kuka kesäl-
lä asuu?" kysyy huoleton sirkka, soit-
taa ja laulaa sydämen kyllyydestä, kun-
nes julma talvi tulee. Mutta tutkimuk-
sen talviköyhyys ei todenna laulua, ei 
kerro huolettomista kesän nauttijois-
ta. Se kertoo hyvin haastavalla tavalla 
vanhojen ihmisten elämisen ehdois-
ta kaukana Keski-Aasiassa ja heidän 
työtaakastaan.

Tilastoissa katsotaan yleensä keski-
arvoja. Tiedämme keskimäärin hyvin 
paljon maailmasta ja Suomesta: pal-
jonko keskimäärin perheillä on lap-
sia, mikä on Euroopan unionin keski-
määräinen tilanne, paljonko väestös-
tä lasketaan olevan Euroopan unio-
nin köyhyys rajan alapuolella, ja monia 
muita asioita. Emme ole tottuneet erit-
telemään vuodenaikoja, vaikka talous 
kulkee nykyisin kvartaaleissa.

HelpAge International on kansain-
välinen vapaaehtoisjärjestö, joka tu-
kee ikäihmisiä. Sen toimet ulottuvat 
maailman eri osiin. Järjestön eräänä 
aluejohtajana toimii suomalainen Ep-
pu Mikkonen-Jeanneret. Epun toimi-
piste on sijainnut pari viime vuotta 
Kirgi siassa Keski-Aasiassa. Me olem-
me seuranneet viime vuoden aikana 
Kirgisian vallanvaihtoa ja mellakoita 
televisiosta, Eppu taas vanhojen ihmis-
ten arkista elämää paikan päällä.

Kirgisiassa on väestöä suunnilleen 
yhtä paljon kuin meillä, pinta-alaa puo-
let Suomesta. Suuri osa maasta on vuo-
ristoa, joka yltää yli seitsemäntuhan-
nen kilometrin korkeuteen. Viljely-
maata on vähän, suurin osa maasta 
on laidunta, mutta paimentolainen 
elämäntapa on jäänyt. Ihmiset asuvat 
kaupungeissa, pääkaupunki Biskek on 
Helsingin kokoluokkaa. 

Vanhojen ihmisten elämää leimaa 
suuri vaihtelu vuodenajan mukaan. 
Talvet ovat armottomia, kesät kuu-
mia. Juuri täällä tulee talviköyhyys 
vastaan. Jos katsotaan ihmisten elä-
män ja toimeen tulon keskiarvoja, kaik-
ki näyttää tasaisen köyhältä. Mutta kun        

HelpAgen vapaaehtoistyöntekijät me-
nivät kyliin ja kuuntelivat vanhojen 
ihmisten kokemuksia elämästä, ku-
va muuttui kokonaan. Esiin tuli talvi-
köyhyys. Vuodenaikojen vaihtelu nä-
kyy paljaana ihmisten elämässä.

Energian hinta nousee. Ruoan hinta 
nousee. Ruokittavia on enemmän.

Talviköyhyys merkitsee, että vanhat 
pelkäävät talven tuloa. Talvi on Kirgi-
siassa kylmä ja tuulinen, kylmyys pai-
naa elohopeaa pitkään - 20 asteeseen 
celsiusta ja siitä allekin. Eläkkeet eivät 
riitä lämmön ylläpitämiseen kodeissa, 
joista osa on sähkölämmitteisiä, osa 
lämmitetään koksilla tai puilla. Jos-
kus lämpöä on varaa pitää päällä vain 
muutama tunti, joskus eletään vilttien 
peitossa. Talvisin asunnoissa voi olla 
alle kymmenenkin astetta lämmintä. 
Ruokaan riittää entistä vähemmän ra-
haa. Elintarvikkeiden hinnat ovat kor-
kealla. Monesti perheissä on vain tee-
tä ja leipää tarjolla. Tee kasvaa näillä 
rinteillä, mutta sen tanniini saa vat-
san oireilemaan, jos muuta ravintoa 
ei ole tarjolla.

Kun kuulin tästä, muistin 1980-lu-
vun kollegani Zoja Puhovan, sosiaali-
hallinnon johtajan Neuvostoliitosta. 
Hän oli ponteva ja edistyksellinen nai-
nen, joka halusi toimia laajan maansa 
parhaaksi. Vaikeuksia oli yllin kyllin, eri-
tyisesti vanhojen ihmisten elämä huo-
letti häntä. "Vanhat naiset selviytyvät 
kylläkin aina", hän kertoi murheellise-
na. "Kesällä he kuivattavat ruis leipää 
kuutioiksi auringossa. Talvella he kos-
tuttavat nämä kivikovat leipä palat 
kuumassa vedessä, jotta saavat syö-
tävää". Tuota hyvää, meistä aina her-
kullista leipää, jota ryssän limpuksikin 
nimitettiin, oli todella silloin yllin kyllin 
saatavana olemattomaan hintaan. Nyt 
Bishkekin mummot joutuvat turvautu-
maan markkinahintaiseen leipään.

Vanhat naiset ylläpitävät edelleen 
Keski-Aasian yhteiskuntia. He huo-
lehtivat lapsenlapsistaan niin kuin 
lapsistaankin ja sinnittelevät vaikeis-
sa olosuhteissa. Heitä voisi kuvata 
kansansa tarvitsemiksi vapaaehtois-
työntekijöiksi. HelpAge International 
kehittelee heidän kanssaan ja heidän 
avukseen uusia keinoja, miten selvitä 
tästäkin talvesta.

Talviköyhyys – onko sitä meilläkin? 
Emme ole tulleet ajatelleeksi vuoden-
aikojen vaihtelua ihmisten elämässä. 
Varmaan olisi syytä paneutua tähän 
ilmiöön meilläkin.

Kesällä vanhat ihmiset selviävät jo-
ten kuten, vaikka eläkkeet ovat pie-
niä. Kaikki kynnelle kykenevät lähte-
vät sesonkitöihin; rakennuksille, pel-
loille, laitumille. Lapset jätetään van-
husten hoidettaviksi. Aika monella on 
pikkuruinen palsta, jota voi viljellä. Saa-
daan vähän perunaa ja porkkanaa, eh-
kä kaaliakin. Talvella on tilanne toinen. 
Sesonkityöt loppuvat, monet palaavat 
takaisin vanhojen vanhempien luokse. 
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Jyväskylässä vapaaehtoiset kulttuuriluotsit opastavat jyväskylä-
läisen kulttuurin maailmaan. Kulttuuriluotsit eivät ole varsinai-
sia oppaita, vaan he ovat vertaisohjaajia, joiden kanssa voi lähteä 
vaikkapa museoon, teatteriin tai sinfoniakonserttiin. Kuka tahan-
sa voi tilata kulttuuriluotsin eri kohteeseen tai tapahtumaan.

kyläläisen kulttuuritarjonnan, ja heitä 
myös valmennetaan koko ajan, Lai-
tinen kertoo.

Luotsit ovat kulttuurista 
kiinnostuneita

Hanne Laitisen mukaan kulttuuri-
luotsi on tyypillisesti juuri eläköi-
tynyt naisopettaja. Tosin kulttuuri-
luotsit edustavat monia ammatteja, 
ja myös ikähaarukka on laaja. Nuo-
rimmat ovat hieman yli 20-vuotiaita, 
vanhin taasen yli 80-vuotias.  

– Kulttuuriluotseilla on kipi-
nä kulttuuriin; kulttuurista voi saa-
da iloa elämään, mutta esimerkik-
si museo maailma on saattanut jää-
dä vieraammaksi. Kulttuuriluotsien 
johdolla eniten käydään Jyväskylän 
taide museossa ja käsityömuseossa.

Jyväskylässä kulttuuri 

– Jyväskylä on pieni, mutta moni-
puolinen kaupunki. Täällä on usei-
ta museoita, pieniä erikoismuseoita, 
taidegalleria, kaupunginteatteri, usei-
ta harrastajateattereita, kaupungin-
orkesteri ja niin edelleen. Erikois-
museoita ovat Alvar Aalto  -museo 
sekä Suomen käsityön museo, jot-
ka molemmat ovat ainutlaatuisia 
Suomessa, kulttuuriluotsien ohjaaja 
Hanne Laitinen luonnehtii.

– Jyväskylän erikoispiirre on myös 
se, että kaupungissa toimii Suomen 
vanhin opettajaseminaari. Seminaa-

rista johtuen kaupungissa on vahva 
laulu- ja kuoroperinne. Kesäisin kau-
pungin Lounaispuistossa järjestetään 
Lounalaulut -niminen tapahtuma.

Vuonna 2006 Jyväskylässä alkoi 
kulttuuriluotsitoiminta. Hanne Laiti-
sen mukaan kulttuuriluotsikoulutuk-
sen on saanut yli 170 henkilöä, ja ak-
tiivisia kulttuuriluotseja on tällä het-
kellä noin sata. Vuonna 2010 ilmoit-
tautui 44 uutta kulttuuriluotsia.

Kulttuuriluotsin voi tilata viemään 
ryhmä vaikka museoon tai konsert-
tiin.  Luotsit tuntevat hyvin jyväs-

Kulttuuriluotsit tutustumassa Hankasalmen Pienmäen talomuseon aittoihin. Kuva: Hanne Laitinen.
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”Kulttuuriluotseilla voi 
olla ratkaiseva merkitys 
sille, että ihminen ylipää-
tään lähtee käymään mu-
seossa.

– Kulttuuriluotseilla voi olla rat-
kaiseva merkitys sille, että ihminen 
ylipäätään lähtee käymään museos-
sa. Ensimmäinen museokäynti koke-
muksena on myös tärkeä siinä mie-
lessä, tuleeko ihminen toista kertaa 
tähän museoon.

Kulttuuriluotsien mukana luotsat-
tavat pääsevät ilmaiseksi museoihin  
– myös museoiden pääsymaksulli-
siin näyttelyihin. Laitisen mukaan 5 
euroakin voi olla ratkaiseva kynnys 
monelle. Teattereihin ja kaupungin-
orkesterin konsertteihin kulttuuri-
luotsien mukana pääsee alennetul-
la hinnalla.

Kulttuuriluotsit koulutetaan luot-
sin tehtävään. Samaten, kun johon-
kin museoon tulee uusi näyttely, 
luotsit saavat kutsun avajaisiin, tai 
heille tarjotaan muuten mahdolli-
suus tutustua näyttelyyn. Kulttuuri-
luotsit voivat myös erikoistua johon-
kin erityis alaan. Viime vuonna kou-
lutettiin ensimmäiset tanssiluotsit ja 
elokuvaluotsit.

Vaikka kulttuuriluotsit ovat pää-
sääntöisesti naisia, myös muuta-
mia miehiä on joukossa. Nuorim-
mat kulttuuriluotsit ovat tyypillises-
ti opiskelijoita. Hanne Laitinen pi-
tää opiskelijoiden mukanaoloa erit-
täin tervetulleena.

– Nuoret opiskelijat ovat yleen-
sä sosionomi- tai taidekasvatuksen 
opiskelijoita. Kulttuuriluotsin tehtä-
vien myötä he saavat tuntumaa tule-
vaan ammattiinsa ja he tutustuvat 
vanhempiin ihmisiin.

Kulttuuriluotsit pystyvät tarjoa-
maan luotsausta myös näkö-
vammaisille ja liikuntaesteisille. 
Sama ten luotsien joukossa on myös 
ulko maalaistaustaisia, ja luotsaus 
myös englanniksi, arabiaksi tai nyky-
persiaksi järjestyy.

Hanne Laitisen mukaan kulttuuri-
luotsitoiminta on tärkeää myös kult-
tuuriluotseille itselleen. Toiminta tar-

joaa erinomaisen mahdollisuuden tu-
tustua muihin luotseihin ja uusiin ih-
misiin. Luotsitoiminnan aktiivisuus 
on luotsin itsensä päätettävissä: jot-
kut tekevät muutaman keikan vuo-
dessa, jotkut tekevät keikkoja jatku-
vasti.

tutuksi luotsien avulla
Jyväskylän kaupunki on palkannut 

Milka Maneruksen Taideapteekin 
ja ikäihmisille suunnattujen palvelu-
jen tuottajaksi. Manerus on myös yk-
si kulttuuriluotseista, joten yhteistyö 
Jyväskylän kaupungin ja vapaaehtois-
ten kulttuuriluotsien välillä tulee ole-
maan saumatonta ja tiivistä.

– Taideapteekin idea on, että kult-
tuuri toimii kuin monivaikutteinen 
kapseli, joka tuottaa hyvinvointia.  
Taideapteekissa on myös se hyvä 
puoli, että nuoret ja vanhat kohtaa-
vat hyvin luontevasti, Hanne Laiti-
nen kuvailee.

Vanhusten päiväkeskukset voivat 
käyttää Taideapteekin palveluja siten, 
että ne voivat valita Taideapteekis-
ta sopivaa ohjelmaa itselleen. Taide-
apteekin kulttuuriohjelma päivä-
keskuksissa on maksutonta ja kaikil-
le avointa. Näin ollen Taideapteekin 
ohjelmatarjonta tarjoaa myös mah-
dollisuuden sosiaaliseen toimintaan. 
Jyväskylässä on 21 avointa ja alueel-
lista vanhusten päiväkeskusta.

Päiväkeskuksissa toteutetaan myös 
erilaisia taidetyöpajoja. Esimerkiksi 
viime syksynä oli 22 taidetyö pajaa, 
joissa oli mm. tanssia ja kuvataidet-
ta.

Teksti: Kari Uittomäki
Kuvat: Hanne Laitinen ja 

Kari Uittomäki

Taideapteekki tarjoaa 
monivaikutteista lääkettä

Jyväskylän kaupunki on aloitta-
nut taideapteekkitoiminnan ikäih-
misille vuonna 2009. Kaupungin 
kulttuuripalvelut yhdessä sosiaali- 
ja terveyspalvelujen kanssa koko-
aa keskitetysti ikäihmisille suunna-
tut kulttuuri palvelut ja -tapahtumat 
Taide apteekiksi. Taideapteekin ohjel-
massa on musiikki- ja teatteriesityk-
siä sekä työpajoja ja musiikki-, tans-
si-, kuva- ja sanataidekursseja. Pää-
osa ohjelmasta toteutetaan vanhus-
ten päivä keskuksissa ja pitkäaikais-
hoidon osastoilla eri puolilla Jyväsky-
lää. Lisäksi Taideapteekin esitteeseen 
on koottu kaupungin taide- ja kult-
tuurilaitosten ja Jyväskylän kansalais-
opiston ikäihmisille suunnattu oh-
jelma.

– Kulttuuriluotseilla on kipinä kulttuu-
riin. Kulttuurista voi saada iloa elä-
mään, Hanne Laitinen korostaa.
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Vapaaeh

Pääsin 17 vuotta sitten vanhuuseläk-
keelle 58 vuotiaana. Olin mielestäni 
täysin työkykyinen päiväkodissa toi-
miva lastenhoitaja.

Jokainen ihminen on samanarvoi-
nen ja tasavertainen. Ihmisen elämä 
on arvokas ja merkittävä. Vapaa-
ehtoisuus koskee monenlaisia va-
paasti valittavissa olevia asioita, joil-
la tuntee olevan merkitystä ja arvoa 
– jopa tunnearvoa. Se on välittämis-
tä ihmisten ainutlaatuisuudesta ja eri-
laisuudesta. Se on sitoutumista itsel-
le sopivaksi koetuksi ajaksi.

Vapaaehtoisuus on hyväntekeväi-

syyttä. Minulla on ollut afrikkalainen 
kummilapsi marraskuusta 2001 al-
kaen. Olen ollut rakentamassa pa-
rempaa tulevaisuutta hänen yhtei-
sössään kansainvälisen, lasten oi-
keuksia edistävän kehitysyhteistyö-
järjestö Planin kautta. Olen saanut 
kummilapseltani valokuvia, joissa 
näkyy hänen kasvunsa. Kirjeissään 
hän on kertonut omista ja perheen-
sä kuulumisista. Olisin itse voinut an-
taa enemmän. Olisin voinut kirjoit-
taa hänelle kirjeen itsestäni ja haa-
veenani on ollut lähteä vierailemaan 
hänen luonaan. Kummiuteni päättyy 
ensi joulukuussa, kun Plan-kummi-
lapseni tulee täysi-ikäiseksi.

Vapaaehtoisuus on luovuttamista. 
Olen luovuttanut verta jo 25 kertaa. 
Ensimmäisen kerran vuonna 1994. 
Vuoden 2002 jälkeen olen käynyt 
suhteellisen säännöllisesti ja aktiivi-
sesti antamassa elintärkeää apua tun-

temattomille ihmisille. 
Vapaaehtoisuus on kohtaamista 

ja rinnalla kulkemista. Olen vuosi 
sitten aloittanut vapaaehtoisena es-
poolaisessa Palvelukoti Mäntyran-
nassa. Olen käynyt lukemassa päi-
vän sanoma lehden, pelaamassa pele-
jä ja ulkoiluseurana vanhuksille.

Vapaaehtoisuus on henkilökohtai-
sia tekoja. Syksyllä 2006 avasin inter-
netissä Palana pelissä -kansalaisvies-
timen (www.palanapelissa.fi ). Se on 
verkkosivusto, jolle ihmisen hyvin-
vointi ja vapaus ovat etusijalla. Se tar-
joaa suomalaisille aikuisille mahdolli-
suuden julkaista luotettavassa ympä-
ristössä ajankohtaisia ja kiinnostavia 
juttuja, valokuvia tai videoita.

Palana pelissä lisää rakentavan, po-
sitiivisen ja ystävällisen sisällön mää-
rää internetissä. Kansalaisviestin tuo 
ihmisten arkeen myönteisiä asioita. 
Se motivoi ihmisiä aktiiviseen kansa-
laisuuteen myös tosielämässä.

Marko Olander

Kaikki alkoi siitä, että tätini asui 
dementiakodissa neljä viimeistä elin-
vuottaan ja niistä kaksi viimeistä täy-
sin puhumattomana. Hän oli ollut 
kova laulamaan ja niin jatkoimme 
laulamista yhdessä muiden asukkai-
den kanssa tätini hymyillessä vierel-
läni.

Samaan aikaan perustettiin Koti-
pirtin palvelutaloa. Olen sen perus-
tajäsen ja edelleen hallituksessa. Ta-
lo valmistui syksyllä 2001 ja olen siitä 
lähtien käynyt laulattamassa ryhmä-
kodin asukkaita kerran viikossa. Jon-
kin verran järjestän virkistyshetkiä 
myös koko talon väelle. Esim. joulu-
muori on yksi rooleistani. 

Kerran kuussa on talossa seura-
kuntamme järjestämä hartaus. Olen 
myös siinä mukana. Olenhan seura-
kuntamme luottamushenkilö ja pi-
dän kovasti "verkostoitumisesta".

Luulen, että voimme laulamalla yllä 
pitää muistiamme. Meidän ikäluokan 
piti osata laulut ulkoa. Iskelmät kir-
joitettiin mustakantiseen vihkoon.

Maakunta- ja kansanlaulut sekä 
vanhat iskelmät ovat erittäin suosit-
tuja. Samoin hengelliset laulut ja vir-
ret ovat hyvin muistissa.

Laulujen kautta kerromme usein 
lapsuudestamme, joku muistaa opet-
tajansa nimenkin, toinen taas teke-
mänsä kepposen. Miehiä herkistää 
sota-ajan laulut

Tunnustan samalla seuraavani 
minkä lainen "henki" meidän talos-
sa on. Autan mielestäni myös henki-
lökuntaa, kun noin tunnin ajan asuk-
kaat ovat kanssani. He voivat juoda 
vaikkapa kahvinsa rauhassa. Tunnen, 
että henkilöstö luottaa minuun.

Minulla on siis vakituinen meno 
ja täytyy myöntää, että tunnen itse-
ni tärkeäksi.

Pälän Anni Tampereen Kotipirtistä

Vapaaeh
Tunnen tekeväni tärkeätä työtä

Virkistävä monimuotoisuus
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htoisen äänihtoisen ääni

Nyky-yhteiskunnassa tuntuu helpos-
ti – ainakin nuoren opiskelijan näkö-
kulmasta – käyvän niin, että eri-ikäis-
ten ihmisten elämät eriytyvät toisis-
taan. Aktiivisia yhteyksiä muihin van-
huksiin kuin omiin isovanhempiin 
ei monilla ole. Toivoisin, että nuor-
ten kynnys toimia vanhusten paris-
sa madaltuisi.

Vapaaehtoistyötä tekeviin nuoriin 
tutustuin ensimmäistä kertaa 2007 
vaihto-oppilasvuotenani Yhdysval-
loissa. Siellä koulu kannusti vapaa-
ehtoistyöhön. Palattuani kotimaa-
han ilmoittauduin SPR:n ystävä- ja 
vapaaehtoistoiminnan kurssille, jon-
ka jälkeen vierailin joka toinen viik-
ko erään mukavan vanhemman rou-
van kotona.

Minulle vapaaehtoistyö on ollut 
ikään kuin ikkuna: koskaan ei voi 
etukäteen tietää, mitä siitä näkee, 
mutta mitään ei näe, jollei varaa ai-
kaa pysähtyäkseen katsomaan. Jos-
kus maisema on kahdelle ihmisel-
le sama, mutta useimmiten ei; kun 
yksi innostuu ruudun toisella puo-
len hiippailevasta unisesta norsus-
ta, toinen huomaakin sen vaalean-
punaiset pilkut ja puuttuvan kynnen. 
Vapaa ehtoistyö on avartanut käsitys-
täni siitä, kuinka eri tavoin asioita voi 
hahmottaa.

Harmillisesti ystävätoiminta päät-
tyi, kun muutin väliaikaisesti Ori-
vedelle. Asetuttuani jälleen Helsin-
kiin löysin paikallislehdestä vapaaeh-
toistyöhön liittyvän artikkelin. Kantti 
ry ja Töölön kirjasto olivat käynnistä-
mässä yhteistä hanketta, jossa vapaa-
ehtoiset kirjastokummit vierailisivat 
kirjastossa vanhusystävänsä kanssa. 
Ilmoittauduin oitis mukaan.

Olen ystäväni kanssa käynyt kirjas-
tossa kuuntelemassa musiikkia noin 
kerran kolmessa tai neljässä viikossa. 
Minulla on ollut ainutlaatuinen tilai-
suus kohdata toinen hyvin erilainen 
ihminen, jolla on takanaan paljon 
enemmän elämää kuin minulla. Ikä 
ei ole tullut meidän väliimme, eikä 
musiikkimakukaan – olen saanut yl-
lättyä, sillä ensin hetken höristel tyään 
korvani ovat valpastuneet ottaakseen 
vastaan erilaisuudessaan jännittävän 
äänimaailman. Ja kuuntelemisen lo-
massa olemme kokeilleet muutamia 
tanssiliikkeitäkin. 

Elina Keckman

Eläkkeelle siirtyminen 2006 toi pal-
jon vapaata aikaa. Halu olla vielä 
kuitenkin jollain tavalla hyödyksi et-
si tapoja toteutuakseen jossain muo-
dossa. Jostain sukelsi esiin se, miten 
tärkeää näkövammaisille on kirjoite-

tun tekstin saaminen kuunneltavaan 
muotoon. Otin yhteyttä Iiristalossa 
sijaitsevaan Näkövammaisten Kes-
kusliiton Lukupalveluun, joka järjes-
tikin halukkaille tutustumiskäynnin 
toimintaansa ja taloon. Pääsin aloit-
tamaan lukijana syksyllä 2008.

Ääneen lukeminen on aina miellyt-
tänyt minua jo lapsesta saakka.  Työs-
säni opettajana olen aina joutunut 
käyttämään myös ääntäni. Käyn luke-
massa Iiriksessä kerran viikossa. 

Luettavan aineiston määräävät suo-
raan näkövammaiset pyytäessään jo-
takin kirjaa, lehteä, esitettä tms. luet-
tavaksi. Luettu teksti tavallaan koh-
distuu näin suoraan toiveen esittäjäl-
le, mutta jos myöhemmin joku toi-
nenkin kiinnostuu samasta aineistos-
ta, se totta kai annetaan myös hänelle. 
Yleensä en tiedä kenelle luku tehtävää 

suoritan, mutta kuitenkin siitä tulee 
jollain tavalla hyvin henkilökohtai-
nen suoritus apua tarvitsevalle. Sa-
malla tunnen tekeväni työtä, josta on 
todella hyötyä ja iloa. Kun luettavan 
valinta tulee tällä tavalla, luettavaksi 
tulee hyvin monipuolista aineistoa 
romaaneista ja lehdistä aina känny-
köiden opaskirjoihin ja erilaisiin esit-
teisiin saakka. Näin tutustun moniin 
sellaisiin asioihin, joihin tuskin muu-
ten törmäisin.

Koska työelämästä pois siirtyessä 
sosiaaliset kontaktit auttamatta vä-
henevät, lukupalvelu on tuonut ti-
lalle uusia kontakteja. Palautetta tu-
lee onneksi joskus myös lukutehtä-
vää pyytäneiltä, mikä tuo lisää intoa 
jatkaa lukemista. Kerran viikossa yh-
den päivän käyttäminen toisen hyö-
dyksi ei todellakaan tunnu liiallisel-
ta uhraukselta.

Raimo Mattinen

Lukijana lukupalvelussa

Seuraneidistä kirjastokummiksi
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Kulttuuripääkaupunki Turussa vapaaehtoisessa vanhustyössä 
käytetään luovuutta – pistetään vaikka sambaksi. Toiminnassa 
on mukana moni itsekin eläkeiän jo reilusti ohittanut. 

Vaikka työn jälkeen olisin väsy-
nyt, niin piristyn heti, kun menen 
Horsmien harjoituksiin. 

Esityksen jälkeen Horsmilla ei ole 
kiire pois. He jäävät juttelemaan van-
husten kanssa ja moni käy tapaamas-
sa asukkaita muutoinkin. 

– Hauskoja muistoja tässä Hors-
mien matkassa on kertynyt, Arjan 
mies Raimo Lindholm kertoo. 

– Ja me kehitytään koko ajan. Ol-
laan hyvin kehittymiskelpoisia, Ar-
ja Lindholm arvelee huumoria ää-
nessään. 

Korttipeliä ja miesten juttuja

Horsmat eivät ole ainoita turkulai-
sia vapaaehtoistyötä tekeviä ikäihmi-
siä. Asuinkoti Kotikunnaassa voi ta-
vata 70 vuoden paremmalla puolel-
la olevan Erkki Jokilehdon. Erkki 

Vapaaehtoistyöllä 

– Jos elämässä ei olisi Horsmia, niin 
mitä sitten olisi, Arja Lindholm 
pohtii. Puhe on vapaa ehtoistyötä 
vanhusten parissa tekevästä turku-
laisryhmästä. 

Horsmat, viralliselta nimeltään 
"Ryhmä Horsmat", eivät itsekään 
ole eilisen horsman versoja. 

– Keski-ikä taitaa olla vähän pääl-
le seitsemänkymmenen, ryhmän oh-
jaaja Irma Vilja laskeskelee. 

Horsmat taipuvat moneen. He 
ilahduttavat teatterilla, lauluilla, ru-
noilla ja onnistuu Horsmilta samba-
kin. Sambatanssi upeissa puvuissa 
sai yleisön vanhainkodeissa innos-
tumaan. 

– Miehet vislasivat esitykselle ihas-
tuneena. Ihan niin kuin sambatanssil-
le kuuluukin, Irma Vilja kertoo. 

– Tosiaan, kaikkea sitä on tullut 
tehtyä, mitä ei olisi ikinä uskonut te-
kevänsä, Arja Lindholm naurahtaa, 
yksi sambaajista. 

Esityksen jälkeen 
seurustellaan

Horsmat vierailevat vanhainkodeis-
sa, sairaaloissa ja palvelukeskuksissa. 
Kerttulin vanhainkodissa toiminnan-
ohjaajana työskentelevä Irma Vainio 
ohjaa, sanoittaa ja käsikirjoittaa kaik-
ki ryhmän esitykset. 

– Eipä ole vapaa-ajanongelmia. 

Ryhmä Horsmat ry on odotettu vieras turkulaisissa vanhainkodeissa.
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käy Kotikunnaan asukkaiden kanssa 
ulkoilemassa, pelaamassa korttia ja 
muistelemassa. Nyt suunnitelmissa 
on vierailu Kalevan Kisoihin muu-
taman Erkin lailla urheilusta kiinnos-
tuneen asukkaan kanssa. 

Antti Viitanen, 70, Kotikunnaan 
vapaaehtoinen hänkin, pohtii, että 
parasta vapaaehtoistyössä on se, että 
voi tuntea itsensä hyödylliseksi. 

– Eikä sitä tiedä, koska itse tarvit-
see apua ja toivoo, että joku kävelisi 
rinnalla muutaman metrin. 

Vapaaehtoiset toimivat yhteistyös-
sä. Toimintaa suunniteltaessa jokai-
nen saa tuoda esiin omia ideoitaan. 
Leo Lehto, 71, on vapaaehtoistyö-
tä tehdessään pistänyt merkille, että 

on monta muotoa

Turussa vapaaehtoistyössä toimivat 
yhdistykset ovat onnistuneet verkos-
toitumaan. Yhteistyön tuloksena on 
jo yhdeksän vuotta toiminut Vapaa-
ehtoisen vanhustyön kehittämisryh-
mä. 

– Tänä vuonna olemme aloitta-
neet Iloa -toiminnan, joka saa ra-
hoitusta Opetusministeriöltä, ryh-
män puuhanainen Helena Noro-
kallio kertoo. 

– Toiminta tuo nimensä mukaises-
ti iloa vanhusten elämään monin eri 
tavoin.

Kehittämisryhmä on tehnyt työtä 
kulttuurin edistämisen puolesta jo 
kauan ennen kulttuuripääkaupunki-
vuotta. Kulttuuria on viety vanhus-
ten luo, vaikka sitten vuoteen vie-
reen. Ryhmä on muun muassa kol-
mena syksynä järjestänyt vanhuksil-
le oman taiteiden yön, johon on voi-
nut osallistua vanhustenhoidon eri 
yksiköissä. 

Yhteistyöllä ideamylly pyörii halli-
tusti, mutta reippaasti. Kehittämis-
ryhmän luetellessa järjestämäänsä 
toimintaa: koulutuksia, tapahtumia, 

Vapaaehtoistyötä kehitetään joukkuepelillä

jokaisella on oma tonttinsa. Joku lu-
kee vanhukselle kirjaa, joku käy ihai-
lemassa luontoa. Vain mielikuvitus 
on rajana. 

– Kotikunnaassa on muutamia 
vete raaneja. Heidän kanssaan käy-
dään läpi sodan tapahtumia. Ja tie-
tenkin puhutaan myös muita miesten 
juttuja, Leo Lehto ja Erkki Jokilehto 
toteavat hymynkare huulillaan. 

Hoitotyö kuuluu 
ammattilaisille

Vapaaehtoistyö onnistuu, vaikkei 
oma jalka enää nousisi kovin ri-
peässä tahdissa, vakuuttavat Koti-
kunnaan ahkerat vapaaehtoiset. Jo-
tain vaatimuksia vapaaehtoistyö kui-

tenkin asettaa. 
– Lupauksista täytyy pitää kiinni. 

Jos lupaat tulla vanhuksen luona käy-
mään, niin sitten tulet, he pohtivat. 

Vanhusten luona säännöllises-
ti vierailevat vapaaehtoiset kiittele-
vät kilpaa heidät vapaaehtoistyöhön 
houku telleita. Toiminta antaa virtaa 
ja siinä saa käyttää luovuutta. Yk-
si asia kuitenkin huolettaa. Se, että 
vapaaehtoistyöntekijöillä korvataan 
hoitoalan ammattilaisia. Kulttuuri-
pääkaupungista lähetetään napakka 
viesti päättäjille: Vapaaehtoistyö täy-
dentää, ei koskaan korvaa ammatti-
laisten työtä. 

Teksti: Tiina Örn
Kuvat: Tiina Örn ja Horsmat ry

ideariihiä, kuulija vakuuttuu siitä, että 
yhteistyö on voimaa. Nyt ryhmässä 
suunnitellaan vapaaehtoisten koulut-
tamista kulttuuriystäviksi vanhusten 
kulttuuriharrastuksia tukemaan. 

Helena Norokallio harmittelee si-
tä, ettei yhteiskunnassa vielä riittä-
västi arvosteta vapaaehtoistyötä. 

–Esimerkiksi vapaaehtoistyön-
tekijöille tarjottaviin lounaisiin ve-
rottaja tarttuu välittömästi. Olisi se 
kiva, jos saisi joskus edes aterian tar-
jota näille ihmisille, jotka tekevät tär-
keää työtä.

Teksti: Tiina Örn

Ryhmä Horsmat ry:n jäsenistä ehtivät kuvaan Raimo Lindholm, Irma Vilja ja Ar-
ja Lindholm. He kaikki ovat olleet toiminassa mukana lähes alusta alkaen.
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– Ari on erittäin hyvä ja luotettava 
avustaja. Hän on käynyt luonani kah-
den vuoden ajan ja aina oikein odo-
tan, että hän tulee, kotkalainen Mar-
jatta Pennanen, 87,sanoo ja vilkai-
see hymyillen keittiön pöydän ääres-
sä ostoslistaa tutkiskelevaa Ari Toi-
mista.

Asiaton
Kotkan Korttelikotiyhdistys tuo van

Marjatta Pennanen ja Ari Toiminen 
ovat vuosien aikana tehneet yhdessä 
monet kauppareissut kahvitte luineen, 
ulkoilleet ja tehneet pieniä kotiaska-
reita. Kun Marjatta Pennanen ei ole 
jaksanut lähteä liikkeelle, Ari on käy-
nyt kaupassa ja maksanut laskuja.

Vähäpätöisintä ei suinkaan ole ol-

lut se, että heillä on aina ollut aikaa 
myös vain olla ja jutella. Kahdessa 
vuodessa onkin ehditty tutustua hy-
vin, ja keskinäinen luottamus on vain 
kasvanut.

Arin käynneistä Marjatta Penna-
nen saa kiittää Kotkan Kortteliko-
tiyhdistystä, ja kyllä hän sitä kiittääkin. 
Vastaavan laisia kotikäyntejä yhdistyk-
sellä on vuodessa noin 13 000.

Aikaa myös olla ja jutella

Monet yksin asuvat vähävaraiset 
vanhukset kaipaavat apua arkeensa, 
ulkoilu kaveria ja juttuseuraa. Monet 
pitkäaikaistyöttömät toivovat miele-
kästä työtä.

Tässä oli lähtökohta Kotkan Kort-
telikotiyhdistyksen synnylle vuonna 
1997. Kotkalaisen Marja Paldanin 
ideasta kehittyi toiminta, joka edel-
leen tuo tukea ja iloa vanhuksille, ko-
koaa ihmisiä yhteen ja antaa työttö-
mille työtä.

Korttelikotiyhdistys on yleishyödyl-
linen, voittoa tavoittelematon tämän 
ajan asukasyhdistys.

Yhdistys on palkannut vuodesta 
1999 alkaen työttömiä ihmisiä erilai-
silla työllistämistuilla vähävaraisten 
vanhusten tukipalvelutehtäviin. He 
käyvät kaupassa, saattavat vanhus-
ta terveyskeskukseen, tekevät koti-
askareita, siivoavat, luovat lumet ja 
leikkaavat nurmikot. Ennen kaikkea 
heillä on aikaa myös jutella vanhuk-
sen kanssa.

Yhden kotikäynnin hinta on lähel-
lä asuville viisi euroa ja kauempana 
asuville 10 euroa. Kaupassakäynnin 
hinta on 2,50 euroa. Enemmänkin 
saa maksaa, jos haluaa.

Toiveena saada 
kunnan toiminnaksi

– Työllistämme vuosittain 120 pitkä-
aikaistyötöntä eripituisille jaksoille. 

– Olen erityisen iloinen siitä, että minun ei tarvitse hokea työllistetyille, että 
kunnioittakaa vanhusta. Olen itse nähnyt heidän suuren kunnioituksensa van-
huksia kohtaan,  Kotkan Korttelikotiyhdisytyksen toiminnanjohtaja Anne Hei-
mola sanoo. Iso kahvipannu muistuttaa siitä, että aina pitää olla aikaa istah-
taa vaikka kahvikupin ääreen juttelemaan vanhuksen kanssa.
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Työharjoitteluun, työelämän valmen-
nukseen ja kuntouttavaan työtoimin-
taan otamme ihmisiä niin, että yh-
den vuoden aikana meillä työsken-
telee kaikkiaan noin 240 ihmistä, ja 
jaksot vaihtelevat kolmesta kuukau-
desta puoleen vuoteen, Korttelikoti-
yhdistyksen toiminnanjohtaja Anne 
Heimola kertoo.

Rahoitus toimii niin, että ELY-kes-
kuksen projektista Työ-tuki-tulevai-
suus 2 saadaan toiminnanjohtajan, 
projektisihteerin, kahden ATK-opet-
tajan, henkilöstöhuoltajan ja kirjan-
pitäjän palkat. Kotkan kaupunki tu-
kee niitä 25 prosentin osalta.

Korttelikotien vetäjät ovat yh-
distyksen palkkaamia. Se saa tulo-
ja palvelu maksuista, lahjoituksista 
ja Korttelikotien pienimuotoisesta 
kahvila toiminnasta.

Tulevaisuudesta Anne Heimola on 
hiukan huolestunut. 

–Tämä pitäisi saada kunnan yllä-
pitämäksi toiminnaksi.

Asiaton oleskelu 
Korttelikodissa sallittu

Korttelikoteja Kotkassa on neljä. Ne 
ovat viihtyisiä ja kaikkien alueen asuk-
kaiden käytössä. 

Korttelikoti Naapuri sijaitsee kau-
niin puutalon kivijalassa Kotkansaa-
rella keskustan tuntumassa. Eteises-
sä on iso kyltti, jossa lukee Asiaton 
oleskelu sallittu.

Seinällä tikittää vanha kello, pöydil-
lä on raikkaat ruudulliset liinat ja keit-
tiöstä tulee herkullisen ruuan tuok-
su.

Keskiviikkoisin klo 11 aikaan Naa-
purissa tarjotaan ruokaa. Pöydissä is-
tuu ruokailijoita ja puheensorina täyt-
tää huoneet.

– Ruokalista on hyvin perinteinen, 
kertoo Naapurin vetäjä Irmeli Aar-
nio. Suosikkeja ovat sianlihakastike, 

hernekeitto ja muut vanhan hyvän 
ajan ruuat. 

– Ruoka on oikein hyvää. Käyn täl-
lä aina keskiviikkoisin syömässä, ellei 
ole pahempaa sairautta, Esko Kok-
ko sanoo.

Vanhoja tuttuja ja 
uusia ystäviä

Ruokaseurana Esko Kokolla on enti-
nen koulukaveri Anneli Lehtinen. 

– Aloitimme yhdessä koulun 70 
vuotta sitten, siitä on aikaa, Esko nau-
reskelee. Juttua heillä siis riittää.

– Käyn Korttelikoti Naapurissa 
usein, koska tämä on todellakin naa-
purissani, Anneli Lehtinen kertoo. 

– Huomenna tulen kuminauhavoi-
misteluun ja sen jälkeen lauletaan yh-
dessä. Käyn täällä tietokoneella mak-
samassa laskut. Olen tutustunut tääl-
lä uusiin ihmisiin ja löytänyt vanho-
ja tuttujakin.

Korttelikotien viikko-ohjelmissa 
on mm. jumppaa, runopiiriä, laula-
mista, askartelua, verenpaineen ja so-
kerin mittausta. Kahvilasta saa kah-
via, pullaa ja voileipiä.

Ari Toiminen on Naapurin moni-
toimimies. Hän mittaa verenpainei-
ta ja sokereita, osallistuu ruuanlait-
toon ja leipoo kakkuja ja käy koti-
käynneillä.

Perjantaiaamuisin Ari menee Mar-
jatta Pennasen kotiin. Jos asiakkaan 
terveys sallii, he menevät yhdessä 
kauppaan. Ari työntää Marjatta Pen-
nasta rullatuolissa.

– Ari on minun silmäni ja korvani, 
Marjatta Pennanen kiittelee. 

– Kaupassa hän näyttää minulle 
tuotteet, kertoo hinnan ja viimeisen 
myyntipäivän. Kun on hyvä ilma, käy-
dään Sapokan vesipuistossa ja tietys-
ti kahvilla.

Kerran kuukaudessa Marjatta Pen-
nasen kotona käyvät Korttelikodin 

siivoojat, ja keväisin ja syksyisin he 
pesevät ikkunat. 

– Olen hyvin iloinen näistä palve-
luista, hän sanoo.

Turvallisuutta
vanhusten koteihin

Kotkan Korttelikotiyhdistys sai viime 
vuonna viranomaisten ja järjestöjen 
Kotitapaturmien ehkäisy kampanja 
valtakunnallisen Arjen turvateko 
-palkinnon

– Teemme Ehkäise tapaturmat 
-hankkeen kanssa listan, joka käy-
dään vanhuksien kotona läpi. Siihen 
kuuluvat mm. valot, listat ja palohä-
lyttimet, Anne Heimola kertoo.

Uusia ideoita syntyy kaiken aikaa. 
– Olen miettinyt, että tekisimme 

tästä tuotteen, jota omaiset voisi-
vat meiltä tilata. Monta kertaa tur-
vallisuus paranee jo aivan pienilläkin 
asioil la. 

Vanhusten turvallisuudentunne on 
parantunut myös sen takia, että he tie-
tävät, että jos jotakin sattuu, Kortteli-
kotiin voi aina soittaa.

Irmeli Aarniokin muistaa monta ta-
pausta, jolloin Naapurista on kiidet-
ty vanhuksen kotiin ja annettu apua 
vaikeassa tilanteessa.

Teksti ja kuva:
Ulla-Maija von Hertzen

n oleskelu sallittu
nhuksille apua, turvaa ja iloa

”Korttelikotiyhdis-
tys on yleishyödyllinen, 
voittoa tavoittelema-
ton tämän ajan asukas-
yhdistys.
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Vuosi 2011 on Euroopan vapaa-
ehtoistoiminnan vuosi, joka 
nostaa esiin vapaaehtoistoi-
mijat ympäri Euroopan. Vuosi 
tarjoaa mahdollisuuden tuoda 
yhdessä esiin vapaaehtois- ja 
järjestötoiminnan yhteiskun-
nallista merkitystä ja innostaa 
uusia ihmisiä mukaan vapaa-
ehtoistoimintaan.
– Vuoden tavoitteena on lisätä vapaa-
ehtoistoiminnan arvostusta ja edis-
tää sitä kautta vapaaehtois- ja järjes-
tötoiminnan toimintaedellytyksiä. 
Vuoden jälkeen on Suomessa toi-
vottavasti uusia vapaaehtoistoimi-
joita, vanhojen kiittämistä unohta-
matta, vuoden toteutusta ohjaavan 
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neu-
vottelukunnan puheenjohtaja Riitta 
Särkelä sanoo. 

Vapaaehtoisena vaikutat

Vuodella on Euroopan-laajuinen 
slogan "Volunteer! Make a differen-
ce", joka suomeksi kuuluu "Vapaa-
ehtoisena vaikutat". Vuosi tuokin 
esiin vapaaehtoistoimintaa väylänä 
vaikuttaa itselle tärkeiden asioiden 
puolesta.

Vuoden viesteissä halutaan koros-
taa vapaaehtoistoiminnan eri mer-
kityksiä. Vaikuttamisen lisäksi vies-
tinnässä tulevat esille vapaaehtois-

toiminnan suuri yhteiskunnallinen 
merkitys ja rooli yhteisöllisyyden tu-
kemisessa, vapaaehtoistoiminta op-
pimisen ja henkilökohtaisen kasvun 
välineenä sekä vapaaehtoistoimin-
nan luoma hyvinvointi ja ilo. Vapaa-
ehtoistoiminnan perustana halu-
taan korostaa tasavertaisten ihmis-
ten kohtaamista.

Suomessa vuoden suojelija on ta-
savallan presidentti Tarja Halo-
nen. Vuoden toteutusta koordi-
noivat Kansalaisyhteiskuntapolitii-
kan neuvottelukunta KANE ja Suo-
men Nuorisoyhteistyö – Allianssi. 
Teema vuoden toteutuksessa on mu-
kana laajasti suomalainen järjestö- ja 
vapaa ehtoistoiminnan kenttä.

Vapaaehtoistoimintaa tuodaan esil-
le vuoden aikana mm. viestintäkam-
panjalla, toimintaideoilla ja järjestä-
mällä tapahtumia. Näkyvyyteen tar-

vitaan jokaisen suomalaisen vapaa-
ehtoistoimijan panosta. 

– Haluamme antaa vuoden aika-
na oikean kuvan järjestö- ja vapaaeh-
toistoiminnan suuresta merkitykses-
tä ja määrästä Suomessa. Yksin tämä 
ei onnistu, Allianssin puheenjohtaja 
Hanna-Mari Manninen toteaa. 

Manninen kannustaakin järjestöjä 
ja muita toimijoita suunnittelemaan 
omia alueellisia tapahtumia ja ideoi-
maan, miten vuosi voi näkyä omas-
sa perustoiminnassa. 

– Vuosi tarjoaa hienon tilaisuuden 
vaihtaa hyviä ideoita ja tehdä yhteis-
työtä yli sektorirajojen.

Kampanja haastaa 
kokeilemaan vapaaehtois-
toimintaa

Vuoden rungon muodostaa helmi-
kuussa käynnistyvä kampanja, jossa 

Vapaaehtoistoimi

Ikääntymisen resurssikeskus −
   palveluasumista ja toimintaa
       asiakkaan ehdoilla Helsingissä,
              Vantaalla ja Espoossa.

Osaamista ja 
   vaikuttamista jo 
      vuodesta 1998 lähtien.

ii 6 8



VANHUSTENHUOLLON UUDET TUULET 1/2011 19

haastetaan yksilöitä ja yhteisöjä ko-
keilemaan vapaaehtoistoimintaa.
– Kampanja tarjoaa matalan kynnyk-
sen mahdollisuuden kokeilla vapaa-
ehtoistoimintaa. Tutkimusten mu-
kaan ihmisillä on kiinnostusta osallis-
tua vapaaehtoistoimintaan nykyistä 
enemmän, jos he vain löytävät itsel-
leen sopivan toimintamuodon, Man-
ninen kertoo.

Haastekampanjaan liittyy nettites-
ti, jolla voi etsiä itselleen sopivan va-
paaehtoistoiminnan muodon. Lisäksi 
kampanjassa luodaan toiminta ideoita 
oppilaitoksille sekä haastetaan työ-
yhteisöt kokeilemaan vapaaehtois-
toimintaa. Järjestöille ja muille va-
paaehtoistoimintaa tarjoaville haas-
tekampanja on tilaisuus kertoa hel-
polla tavalla omista vapaaehtoistoi-
minnan paikoista sekä saada lisää va-
paaehtoisia ja näkyvyyttä omalle toi-
minnalle. 

Vuosi välittää viestiä 
vapaaehtoistoiminnasta

Teemavuoteen ja haastekampanjaan 
liittyen tuotetaan viestintämateriaa-
leja, jotka tukevat järjestöjen ja mui-
den toimijoiden omaa viestintää. Ta-
voitteena on saada näkyvyyttä vapaa-
ehtoistoiminnalle myös järjestöjen 
olemassa olevien viestintäkanavien 
kautta. 

Viestinnän rungon muodostavat 
vapaaehtoistoimijoiden tarinat eri 
puolilta Suomea. Tarinoiden kaut-
ta tuodaan esiin myös vuoden lä-
hettiläitä. Teemavuoden kansalliset 
netti sivut avataan loppu vuodesta 
2010. Internet-sivut tiedottavat vuo-
den ajankohtaisista asioista, tarjoa-
vat mahdollisuuden ideoiden vaihta-
miseen sekä antavat toiminta ideoita 
vuoteen.

Tapahtumat rytmittävät vuotta

Vapaaehtoistoiminnan juhlaseminaa-
ri aloittaa vuoden. 3.12.2010 Helsin-
gissä järjestettävä seminaari toimii 
starttina vuoteen, mutta laajemmalle 
yleisölle vuosi näkyy erityisesti kevät-
talvesta 2011 alkaen haastekampan-
jan avauksen myötä.

Vuoden juhlaviikko on syyskuun 
viikolla 37. Komission messukier-
tue käy kaikissa EU-jäsenmaiden 
pääkaupungeissa. Tapahtuma on 
suomalaisille toimijoille mahdolli-
suus esitellä omaa toimintaansa se-
kä järjestää messujen tiloissa erilai-
sia vapaa ehtois- ja järjestötoimintaa 
koskevia yleisötilaisuuksia ja keskus-
teluja. 15.9. vietetään kansainvälistä 
demo kratian päivää. KANE:n vuo-
sittainen kansalaisyhteiskuntafoo-
rumi juhlistaa silloin vapaaehtois-
toiminnan merkitystä demokratian 

nta näkyviin 2011

Eteläinen Rastitie 12, 01360 Vantaa, 
puh. (09) 874 141, fax (09) 8741 4555

www.vanhustenkotiapu.fi

Vuokra- ja omistusasuntoja vanhuksille, kotihoitoa, siivous- ja 
ateriapalvelua, vanhainkoti, ryhmäkoti sekä mielenterveys-

yhteisöt Havurasti ja Myyrasti

HAVUKOSKEN PALVELUKESKUS
Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry

Polttolinja 39, 40520 JYVÄSKYLÄ 
puh. (014) 641 133, fax (014) 641 155 
info@jklhoivapalvelu.com 
www.jklhoivapalvelu.com

edistämisessä.
Vapaaehtoistoiminnan vuosi nä-

kyy useissa muissakin tapahtumissa. 
Näistä esimerkkeinä ovat Helsingis-
sä toukokuussa järjestettävä Maailma 
kylässä -tapahtuma sekä ympäri Suo-
men pidettävät Mahdollisuuksien to-
rit, joiden teemana on ensi vuonna 
vapaaehtoisuus. Porin SuomiAree-
na -tapahtumassa vapaaehtoisuuden 
vuosi näkyy 12.7. Lavaohjelman li-
säksi paikan päällä esitellään vapaa-
ehtoistoiminnan mahdollisuuksia 
toiminnallisesti. 

Liity vapaaehtoistoiminnan 
vuoden 2011 tiedotuslistalle

Teemavuoden ajankohtaisista asiois-
ta ja mahdollisuuksista Suomessa tie-
dotetaan vapaaehtoistoiminta2011-
sähköpostilistalla. Listalle voi liit-
tyä lähettämällä sähköpostin osoit-
teeseen sympa@list.alli.fi  seuraavil-
la tiedoilla:

Kirjoita otsikkokenttään: subscri-
be vapaaehtoistoiminta2011@list.al-
li.fi  Etunimi Sukunimi

Jätä viestikenttä tyhjäksi.
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Vapaaehtoiset 
auttajina, 
ystävinä 

ja tekijöinä

Ihminen kaipaa sosiaalisena olentona 
toisen ihmisen läheisyyttä, voimaan-
nuttavaa kohtaamista ja mielipiteiden 
vaihtamista toisten kanssa. Hän tar-
vitsee myös yhteisiä kokemuksia, joita 
hän voi jakaa toisten kanssa. 

Vapaaehtoistyö tarjoaa yhden pai-
kan ilmentää ihmisenä olemisen kes-
keistä ulottuvuutta, ihmisen sosiaa-
lista luonnetta. Vapaaehtoistyössä 
saa tuttavuuksia, kokemuksia ja hy-
vää mieltä. Kun auttaa toista tai tekee 
jonkin muun hyvän teon, sen antaa 
voimia päiviksi, kuukausiksi ja vuo-
siksi.

Tutkimusten mukaan tärkein syy 
sille, että suomalaiset tekevät aktiivi-
sesti vapaaehtoista työtä toisten ih-
misten ja yhteisten asioiden hyväksi 
on halu auttaa. Tämän ansiosta mo-
ni sukulainen, naapuri, tuttava tai tu-
kea tarvitseva saa apua mitä erilaisim-
missa elämäntilanteissa. Kuka auttaa 
vanhusta selviytymään kotonaan, ku-
ka ohjaa tyttöjen voimisteluryhmää ja 
kuka hoitaa yhdistysten luottamus-
tehtäviä. Tekemisen paikkoja on mo-
nia, kaikki yhtä tärkeitä, että suoma-
lainen yhteiskunta toimii ja ihmiset 
voivat mahdollisimman hyvin.

Huomattava osa vapaaehtoistyös-
tä tehdään Suomessa yhdistyksissä ja 
järjestöissä. Yhdenkään yleishyödyl-
lisen kansalaisjärjestön toiminta ei 
pyöri ilman jäsenten ja tukijoiden il-
maista työpanosta. Suomalaiset te-
kevätkin kansalaistoiminnan piiris-
sä yli 100 miljoonaa tuntia vapaa-
ehtoistyötä vuosittain. Säännöllisesti 
vapaaehtois työtä tekee noin 700.000 
-800.000 suomalaista.

Tutkimukset osoittavat edelleen, 
että kun ihminen antaa oman panok-
sensa jonkin ihmisen tai asian hyväk-
si, hän myös saa paljon. Vapaaehtois-
työ antaa hyvän mielen, opettaa uu-
sia taitoja, kasvattaa auttajaa ja teki-
jää ihmisenä, tuo päivään rytmiä ja jo-
pa katkaisee yksinäisyyden kierteen. 
Kun on tehnyt omasta mielestään hy-
vän teon toiselle ihmiselle tai yhtei-
selle asialle, se palkitsee itsessään. Ih-
minen toteuttaa itseään humaanina, 
tuntevana olentona.

Vapaaehtoinen työ ilmentää välit-
tämistä toisesta ihmisestä ja omasta 
yhteisöstä. Ihmisyhteisöt voivat hy-
vin vain, jos niissä tunnetaan mie-
lenkiintoa kanssaihmisistä, heidän 
kohta loistaan, heidän hyvän elämän 
edellytyksistään. Välittämisen kehä 
laajenee itsestä ja toisista ihmisistä 
lähi yhteisöön, koko yhteiskuntaan ja 
myös kansainväliselle tasolle. 

Välittäminen ilmentää ja samalla 
kasvattaa meissä empaattisuutta, hu-
maanisuutta ja sosiaalista vastuuta. Se 
vahvistaa oikeudenmukaisuuden ja 
tasa-arvoisuuden näkökulmaa. Nä-
mä ovat tärkeitä ulottuvuuksia täs-
sä ajassa, joka korostaa yksilöllisyyt-
tä, omillaan toimeen tulemista ja jo-
pa itsekkyyttä.

Kun ihminen tekee vapaaehtois-
työtä, hän kokee olevansa osallinen 

omassa yhteisössään ja suomalaisessa 
yhteiskunnassa. Jokainen ihminen ha-
luaa sosiaalisena olentona kokea osal-
lisuutta, eli kuulumista, mukanaoloa 
ja vaikuttamista. Se on yksi ihmise-
nä olemisen tunnuspiirteistä ja hyvän 
elämän edellytyksistä. Osallisuudessa 
on kysymys syvällisestä, viime kädes-
sä ihmisen identiteettiin ulottuvasta 
kokemuksesta tai jäsenyyden tuntees-
ta yhteisössä ja mahdollisuudesta ol-
la rakentavasti mukana yhteisöllisis-
sä prosesseissa.

Vapaaehtoinen työ ilmentää ih-
misen osallisuutta ja voimaannuttaa 
häntä yhteisön jäsenenä. Meillä kaikil-
la on erilaiset mahdollisuudet auttaa 
muita ja hoitaa yhteisiä asioita. Olen-
naista ei ole vapaaehtoistyön määrä, 
vaan se, että kukin antaa sellaisen pa-
noksen kuin mihin hänen voimansa, 
aikansa ja taitonsa riittävät. Jokaisen 
panos on yhtä arvokas. Vapaaehtoise-
na voi toimia pienimuotoisestikin. 

Suomalaisten auttamishalulle ja 
ilmaiselle työpanokselle on kysyn-
tää tulevina vuosina. Jos ennustuk-
set valtion ja kuntien taloudellisista 
vaikeuk sista toteutuvat, riittävän hoi-
van turvaaminen vanhuksille tai sai-
raille edellyttää ihmisten huolehtivan 
toisistaan ja auttavan läheisiään ny-
kyistä enemmän. Tämä on kova vaa-
timus, mutta muuta vaihtoehtoa ei 
taida olla, jotta tukea tarvitsevat saa-
vat asianmukaisen hoivan ja turvan. 
Kunnilla ja valtiolla eivät riitä rahat ei-
vätkä työvoima kaikkeen siihen, mi-
tä tarvitsemme hyvinvointimme ta-
kaamiseksi.

Käytännön tuen lisäksi tarvitaan 
vahvaa edunvalvontaa ja vaikuttamis-
ta, jotta ihmiset saavat kokea arvok-
kaan vanhuuden ja sairaat saavat tar-
vitsemansa hoidon. Järjestöjen vapaa-
ehtoisilta luottamushenkilöiltä vaadi-
taan tässä asiassa rohkeutta, asiantun-
temusta ja yhteisen "äänen" esittämis-
tä. Tämä on vaativa, mutta samalla 
mielekäs tehtävä kansalaisjärjestöille 
ja paikallisille yhdistyksille.

Aaro Harju
fi losofi an tohtori ja Sivistysliitto 
Kansalaisfoorumin pääsihteeri
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Eija Kaskiharju tutki väitös-
kirjassaan, mitä kansanedusta-
jat puhuvat vanhenemisen pai-
koista. Vanhenemisen paikkoja 
ovat esimerkiksi kunnalliskoti, 
vanhainkoti, palvelu talo, van-
hustentalo ja oma koti. Valtio-
päiväpuheista koostuva aineis-
to alkaa vuodesta 1950 ja päät-
tyy 2005. 
Se mikä vanhenemisen paikka on 
milloinkin toivottu tai epätoivot-
tu, on vaihdellut puheissa suuresti. 

Trendit ovat vaihtuneet keskimää-
rin joka kahdeksas vuosi. Kunnallis-
kotien kritisointi eduskuntapuheissa 
alkoi pian ensimmäisen vanhuksia 
koskevan tutkimuksen jälkeen – hy-
vänä ja toivottuna paikkana pidettiin 
vanhainkotia. Sittemmin vanhainko-
ti on muuttunut ei-toivotuksi paikak-
si iäkkäälle ihmiselle.

– Puhujien suosiossa ja epä-
suosiossa ovat olleet kaikki paikat 
toisensa jälkeen. Tätä nykyä vanhus-
ten toivotaan asuvan kotona tai ko-
dinomaisessa pienessä hoivakodissa, 
Eija Kaskiharju kuvailee.

Puheiden pito on eduskuntatyös-
kentelyn näkyvin osa ja käytännöl-
listä poliittista toimintaa. Puhei-
den pito paikkaa, valtiopäiväsalia, 
on luonnehdittu Suomen arvoval-
taisimmaksi keskusteluareenaksi.  
Kaskiharjun mukaan suullinen ilmai-
su kertoo siitä, mitä kansanedustaja 
jostain poliittisesti merkittävästä tai 
jopa merkityksettömältä tuntuvas-
ta asiasta ajattelee, miten hän muo-
toilee ongelman ja sen mahdollisen 
ratkaisun.

Puhujat tuovat esille vanhenemi-
sen paikkojen uudistamisen ja van-
huuden ilmiöiden hallinnan meka-
nismeja. Toivotut ja ei-toivotut pai-
kat vaihtelevat tarkastelujakson ai-
kana moneen kertaan.

– Puheissa on hahmotettavissa 
myös suunta, jonka mukaan poliit-
tinen vastuu vanhusten asumisesta 
on siirtynyt valtiovallalta kunnille, 
Kaski harju huomauttaa.

Sosiaalisen vanhenemisen näkö-
kulmasta vanhenemisen paikat mer-
kityksellistävät ja pyykittävät ikäänty-
misprosessia. Ne tuovat myös esille 
kysymyksen yksityisyydestä ja yksi-
tyisestä uudella tavalla. Kiinnostuk-
sen kohteena on ollut myös, millai-
nen on puhujien sukupuolijakauma 
ja asema eli kuuluvatko he hallitus- 
vai oppositiopuolueisiin.

Eija Kaskiharjun väitös Koteja ja ko-
dinomaisuutta. Tutkimus vanhenemi-
sen paikoista valtiopäiväpuheissa 1950-
2005 tarkastettiin Jyväskylän yliopistos-
sa 4.9.2010.

Rainer Grönlundin väitöstutki-
muksen tavoitteena oli selvit-
tää, miten ikäihmisten ryhmä-
muotoinen kuntoutus toteutuu 
kuntoutuslaitoksessa ja miten 
kuntoutujat kokevat sen. Tutki-
musprosessissa oli keskeisenä 
osallistuminen, havainnointi ja 
kokemukset.
Tutkimuksen mukaan kuntoutus-
laitosten työkulttuurista toimintaansa 
ammentavat moniammatilliset tiimit 
onnistuivat hyvin vanhusten tilanne-
arvioissa ja sen pohjalta tehtävissä ta-
voitteenasetteluissa. Ryhmämuotoi-
sessa kuntoutuksessa on tosin vaikea 
toteuttaa asiakas lähtöistä työ otetta ja 
soveltaa vanhuspeda gogiikkaa. Kun-
toutujaryhmän heterogeenisuus ja 
erilaiset tarpeet vaikeuttivat ryhmä-
muotoisen toiminnan muokkaamista 
kaikille vanhuksille antoisaksi.

Vanhukset arvostivat saamaansa 
kuntoutusta. He olivat tutustuneet 
suureen joukkoon ihmisiä, kokeneet 
asioita yhdessä ja saaneet vertais-
tukea. He olivat saaneet apua ja nou-
dattivat saamiaan ohjeita. Kuntoutus-
laitoksen ja kunnan yhteis toiminnan 

Kansanedustajat 
siirtävät vastuun 

vanhuksista kunnille

Ikäihmisen 
ryhmämuotoinen 

kuntoutus saa hyvää 
palautetta tutkimuksessa

pitäisi aloitetun kuntoutuksen jatku-
miseksi olla sujuvaa. Tämä onnistui-
si parhaiten, jos eri organi saatioissa 
toimivilla työntekijöillä olisi mahdol-
lisuus oppia tuntemaan toinen toi-
sensa, heidän toimintansa ja mah-
dollisuutensa.

Grönlundin tutkimuksessa on hyö-
dynnetty useita tutkimussuuntia, ku-
ten työorganisaatioiden kulttuuris-
ta sosiaalitutkimusta, kuntoutusta, 
geriat riaa ja gerontologiaa sekä kas-
vatustiedettä. 

VTL Rainer Grönlundin väitöskirja 
Pitkään kotona – kuntoutuksen avulla-
ko? Tutkimus ryhmämuotoisesta vanhus-
kuntoutuksesta tarkastettiin Turun yli-
opistossa 18.9.2010.

Rainer Grönlund

Eija Kaskiharju
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Tiina Heikkisen väitöstutkimuk-
sessa havaittiin, että ikäänty-
vien itäsuomalaisten liikkumi-
nen painottui arki- ja hyöty-
liikuntaan ja naiset liikkuivat 
enemmän kuin miehet. Sään-
nöllistä vapaa-ajan liikuntaa 
vähintään 3-4 kertaa viikossa 
harrasti alle puolet ikäryhmäs-
tä, mistä voidaan päätellä, että 
suurin osa ikääntyvistä ei har-
rasta liikuntaa terveyden kan-
nalta riittävästi.

Tiina Heikkisen tavoitteena oli 
tutkia, miten ja paljonko ikääntyvät 
itäsuomalaiset liikkuvat, mitkä teki-
jät selittävät liikuntakäyttäytymistä 
ja miten elämän muutosvaiheet vai-
kuttavat liikkumiseen. Lisäksi selvi-
tettiin ikääntyvien toiveita ja tarpei-
ta liikunnan, liikuntaneuvonnan ja 
kunnan järjestämien liikuntapalve-
lujen suhteen.

Terveydelliset tekijät olivat ikään-
tyvien elämässä keskeisiä. Sairaudet 
koettiin voimakkaasti liikuntaa ra-

joittavana tekijänä ja liikkumista lisä-
si huoli terveydestä. Ympäristön tar-
joamat palvelut ja liikuntamahdolli-
suudet sekä arkiympäristöön liitty-
vät velvollisuudet ohjasivat liikun-
nan ja ajankäytön muotoja. Vapaa-
aika oli keskeinen edellytys liikun-
nan harrastamiselle, sillä eläkkeellä 
olevat liikkuivat enemmän kuin työs-
sä käyvät. Arki- ja hyötyliikuntaa lisä-
si omakoti talossa asuminen. Liikku-
mista rajoittavia tekijöitä olivat kus-
tannukset, pitkä matka sekä liikunta-
kaverin puuttuminen.

Tupakointi, ylipaino, alakuloinen 
mieliala sekä huonontunut liikkumis-
kyky olivat yhteydessä vähäiseen kiin-
nostukseen liikuntaa kohtaan. Vähäi-
seen liikkumiseen vaikuttivat asen-
ne sekä saamattomuus. Yhteiskun-
nan kannalta haastavin on se ryh-
mä, jota liikunta ei kiinnosta lain-
kaan ja joka ei tiedosta omia mah-
dollisuuksiaan vaikuttaa terveyteen. 
Terveys- ja liikunta-alan ammattilais-
ten tulisi nostaa sairauksiin ja liikun-
taan liittyvät kysymykset paremmin 
esiin asiakaskontakteissa ja ikäänty-
viä tulisi nykyistä voimakkaammin 
rohkaista liikkumaan. 

Ikääntyvät toivoivat kuntien ta-
holta enemmän terveystarkastuk-
sia, kuntotestauksia ja säännöllis-
tä tervey den seurantaa. Yksilöllistä 
liikunta neuvontaa kaivattiin henkilö-
kohtaisiin sairauksiin liittyvissä kysy-
myksissä ja itselle sopivan liikunnan 
suorittamisessa. Oman ikäisille toi-
vottiin liikuntaryhmiä ja liikuntapaik-
kojen hintoihin alennuksia.

Terveelliset elintavat, kuten 
säännöllinen liikunta, parantavat 
toiminta kykyä, ehkäisevät sairauk-
sia ja vähentävät terveyspalvelujen 
tarvetta. Ikääntyneiden osuus väes-
tössämme kasvaa lähitulevaisuudes-
sa, jolloin fyysisen toimintakyvyn 
yllä pitämisellä on entistä suurempi 
yhteis kunnallinen merkitys.

Tiina Heikkisen väitöskirja Ikääntyvi-
en itäsuomalaisten fyysinen aktiivisuus ja 
siihen vaikuttavia tekijöitä tarkastettiin 
Itä-Suomen yliopistossa 16.12.2010.

Suuri osa ikääntyvistä 
harrastaa liian vähän 

liikuntaa 

Vuosien 2009 ja 2010 vaihtees-
sa Osaaja -projektissa selvitet-
tiin millainen Vanhus- ja lähim-
mäispalvelun liiton jäsenjärjes-
tössä toimiva vapaaehtoinen 
keskimäärin on. 

Vapaa ehtoisen profi ili Vallissa raken-
nettiin liiton kymmenestä jäsenjär-
jestöstä 134 vapaaehtoiselta saatu-
jen vastausten pohjalta. Palautekyse-
lyistä saatujen vastausten mukaan lii-
ton jäsenjärjestön vapaaehtoinen on 
noin 70-vuotias eläkkeellä oleva nai-
nen. Hän on toiminut yhdistykses-
sä vapaaehtoisena alle viisi vuotta. 
Hän toimii vapaaehtoisena 2-5 ker-
taa kuukaudessa, 1-2 tuntia kerral-
laan. Hänen vapaaehtoistoiminnan 
muotonsa on vanhusten auttaminen 
palvelu talossa mm. ulkoiluavun, leh-
tien luke misen tai ryhmätoiminnan 
merkeissä. Hän on tyytyväinen yhdis-
tyksen vapaaehtoistoimintaan ja hän 
saa toiminnasta runsaasti sisältöä se-
kä tukea omaan ikääntymiseensä. 

Palautekyselyyn vastanneista 85.5 
% oli naisia ja reilut 77 % yli 61-vuo-

Luotettavasti 
kokemuksella  ja osaamisella 

turvaa vanhuuteen

 
 

Käpyrinteen Hyvinvointi- ja  
palvelutalo,

Ilmattarentie 2, 00610 Helsinki
p. (09) 728 8800

Tiina Heikkinen
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Vapaaehtoisen profi ili

Ennakkotietoa Osaaja 
-projektin loppuraportista

Vallin vapaaehtoistoiminnan Osaa-
ja -projektin loppuraportin sisällöstä 
on jo päätetty. Raportin selkä rangan 
muodostavat 14 vapaaehtoistoimin-
nan kehittämiseen liittyvää erillistä, 
mutta toinen toistaan tukevaa osa-
kokonaisuutta. Loppuraportissa kä-
siteltävät teemat otsikkotasolla ovat 
1) Palvelutalo alueellisena vapaa-
ehtoistoiminnan resurssikeskukse-
na vanhustyössä
2) Kohtaamispaikka tukea tarvitse-
vien asumisyhteisössä
3) Vapaaehtoiset ikäihmisten en-
naltaehkäisevässä ja kuntouttavassa 
mielenterveystoiminnassa

4) Monikulttuurisuus ja vapaaehtois-
toiminta
5) Vapaaehtoistoiminnan resurssi-
keskusten yhteistyömalli 
6) Myönteisen ilmapiirin rakentami-
nen vapaaehtoistoiminnalle
7) Yhdistyksen ylläpitämä vapaa-
ehtoistoiminta sairaalassa
8) Yhdistys seutukunnallisena vapaa-
ehtoistoiminnan kehittäjänä
9) Kumppanuus ja verkostot vapaa-
ehtoistoiminnan tukena
10) Yhteisöllisyys vapaaehtoistoi-
minnan voimavarana
11) Työyhteisöjen vapaaehtois-
ohjelmat
12) Kirjastokummit ja kulttuuri 
vanhus työn tukena
13) Organisoidun vapaaehtois-
toiminnan malli
14) Ammattilaisten muodostamat 
auttajaringit vanhustyön tukena

Loppuraportin teemoja esitellään 
Osaaja -projektin päätösseminaaris-
sa keskiviikkona 2.11.2011.

HUOM! Nyt sinulla on mahdolli-
suus alustavasti ilmoittautua päätös-
seminaariin sekä vaikuttaa seminaa-
rin sisältöön. Ennakkoilmoittautu-
misellasi myös varmistat että saat en-
simmäisenä tietoa loppuseminaarin 
yksityiskohdista sähköpostiosoittee-
seesi. 

Ennakkoilmoittautumisia otetaan 
vastaan 30.6.2011 saakka, varsinaiset 
ilmoittautumiset pyydetään 1.9.2011 
-12.10.2011.

Ennakkoilmoittautumisesi teet 
näin:
1. Valitse yllä olevalta listalta omas-
ta mielestäsi kolme mielenkiintoisin-
ta teemaa
2. Lähetä ennakkoilmoittautumisesi 
ja valintasi osoitteeseen jarkko.utri-
ainen@valli.fi 
3. Odota tiedotusta ja pyyntöä sito-
vaan ilmoittautumiseen (sitovat il-
moittautumiset pyydetään viikol-
la 39).

Teksi ja kuva: Jarkko Utriainen 

tiaita. Alle 50-vuotiaiden osuus vas-
tanneista oli noin 6 %. Palaute kyselyn 
tulokset kokonaisuudessaan löydät 
Osaaja -projektin kotisivuilta osoit-
teesta http://www.valli.fi /projektit/
osaaja/materiaalit.html.

Palvelutalo Honkalan henkilöstö antoi auttavat kätensä Ruoveden vanhustenhuollon osasto 2:n asiakkaille elokuus-
sa 2010.
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Tomi Leskinen, Hanna-Maria Hult: 
Kokonaisvaltainen hyvinvointi
Tammi 2010

Valmennusbisneksessä toimivien toi-
mitusjohtaja Tomi Leskisen ja psy-
kologi Hanna-Maria Hultin kirjas-
sa Kokonaisvaltainen hyvinvointi puhu-
taan työntekijästä ja fi rman organi-
saatiosta kuin koneesta. Kun sisään 

pannaan oikea tavoiteohjelma, kone 
kulkee kuin unelma kohti päämää-
rää, kokonaisvaltaista hyvinvointia. 
Kirjoittajat painottavat tekstissään 
tavoitteellista oman elämän hallin-
taa. ”Kristallisoimalla toimintamme 
saavu tamme tavoitteemme.” Näin-
kö yksinkertaista se on? Puhutaanko 
kirjassa tavallisesta ihmisestä?

Kirjan mukaan hyväkuntoiset ja 
motivoituneet työntekijät tekevät pa-
rempaa tulosta kuin rapakuntoiset 
marmattajat. Tämän saavuttamisek-
si kirjoittajat antavat lukijalle erilai-
sia tehtäviä tekstien lomassa, mutta 
hyvinvoinnin polulla pitkälle pääsee 
jo kuntoilulla, levolla, hyvällä unella 
ja oikealla ruokavaliolla. Työelämän 
(tai elämän) mielekkyys löytyy kir-
joittajien mielestä vain omat arvot, 
kiinnostuksen kohteet ja voima varat 
tunnistamalla. 

Kirja ei sinänsä tuo tietoisuuteem-
me mitään uutta, tavoitteiden asetta-
minen ja unelmien eteen työskentely 
on tuttua ja yksittäinen ihminen työs-
kentelee niiden eteen  omien voima-
varojen sekä mahdollisuuksien mu-
kaan. Mikäli kokonaisvaltaisen hyvin-
voinnin tavoitteena on saada työn-
tekijöistä enemmän irti, voivat eri-
laiset (työ)ryhmät auttaa mielestäni 
enemmän kuin yksilön piiskaaminen. 
Hyvinvointiin työelämässä vaikuttaa 
arvokeskusteluja, virkistys päiviä ja 
kuntoseteleitä enemmän kuitenkin 
työpaikan ilmapiiri, esimiestoiminta, 
töiden organisointi ja se, kuinka pal-
jon voi vaikuttaa omaan työhönsä. 

Anu Kuikka

Katriina Bildjuschkin ja Susanna Ruu-
hilahti: Puhutaan seksuaalisuudesta
Kirjapaja 2010 

Katriina Bildjuschkin on erikois-
sairaanhoitaja-kätilö ja seksuaali-
pedagogi (NACS). Hän toimii Tu-
run sosiaali- ja terveystoimessa sek-
suaali- ja lisääntymisterveyden asian-
tuntijana. Susanna Ruuhilahti on 
kätilö ja seksuaalikasvattaja. Puhu-
taan seksuaalisuudesta -kirjan tarkoi-
tuksena on nostaa esille seksuaalisuu-
den merkityksellisyys ihmisen mo-
nissa elämän vaiheissa ja tilanteissa 
sekä seksuaalisuuden kohtaaminen 
hoito työssä. 

Kirjoittajat rohkaisevat hoitotyös-
sä työskenteleviä seksuaalisuuden 
puheeksi ottamiseen, kohtaavaan 
työotteeseen ja seksuaaliterveyden 

Ikäihmisten kanssa keskellä Helsinkiä

Kantti ry
Palvelutaloasumista 

– Kantin Pysäkki

Palveluja ja toimintaa 
– Ikäihmisten Hyvinvointikeskus

Mielenterveyden edistäminen 
– Tuki Toimii -hanke

www.kantti.fi
puh. (09) 4342 4833

Humalistonkatu 4
00250 Helsinki

Palvelutaloyhdistys 
KOSKENRINNE ry
etunimi.sukunimi@koskenrinne.net
www.koskenrinne.net

Koskenrinteen Koti
Närhintie 2 A, 48230 Kotka
puh (05)2297 122
fax (05)2297 144
 
Karhula-Koti
Sudenkatu 6, 48600 Kotka
puh (05) 2297 311 
fax (05) 2297 344
 
Karhunkulman Kohtaamispaikka
Karhunkatu 2, 48600 Kotka
puh (05) 2606 430

Kotka-Koti
Itäkatu 8, 48100 Kotka
puh (05)2297 211, 
fax (05) 2297 244

Sapokan Helmi
Gutzeitintie 17-19
48100 Kotka
puh (05) 2297 122

vaali miseen. Kirja kannustaa myös 
seksuaa lisuuden omakohtai seen 
pohdintaan, muun muassa tehtävi-
en ja kirjoittajien kehittämän Lum-
me-mallin avulla. 

Kirjoittajat korostavat, että hoito-
työn ammattitaitoon sisältyy kyky 
luoda luottamuksellinen ilmapiiri, jo-
ka kannustaa ottamaan esiin myös 
seksuaalikysymykset. Seksuaalisuus 
on osa fyysistä, psyykkistä, sosiaa-
lista ja henkistä terveyttämme ja osa 
minäkuvaamme. 

Anu Kuikka
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Antti Karisto: Yksi piano vai kymme-
nen lehmää? Kirjoituksia arjen il-
miöistä
Gaudeamus 2010

Helsingin yliopiston sosiaaligeronto-
logian professori, Lahdesta kotoisin 
oleva Antti Karisto on koonnut 
vuosien varrella kirjoittamiaan ko-
lumneja ja muita kirjoituksia kokoel-
maksi Yksi piano vai kymmenen lehmää? 
Kirjoituksia on päivitetty, ja kirjassa 
on runsaasti myös aikaisemmin jul-
kaisemattomia tekstejä.

Karisto käsittelee monia arjen 

ilmiöi tä: hyvän elämän etsimisestä, 
vanhuudesta, terveyden edistämises-
tä, kaupungista ja maaseudusta, Lah-
den kaupungista, sadan vuoden ta-
kaisista ja nykyajan ilmiöistä sekä yli-
opistoelämästä. Lähes kuusikymppi-
sellä Karistolla on jo iän mukanaan 
tuomaa näkemystä ja kokemusta, ja 
se näkyy monissa teksteissä. Karis-
to osaa tarkastella monia asioita hen-
kilökohtaisesta näkökulmasta, kuten 
vaikkapa 60-luvun pop- ja rock-mu-
siikkia tai Salpausselän kisoja.

Kariston asenne on useimmiten 
hieman ulkopuolinen, tarkkaileva, 
älyllisen erittelevä. Harvoin hän ot-
taa väkevästi kantaa jonkin asian 
puolesta tai vastaan. Karisto ikään 
kuin heittelee kiinnostavia ajatuk-
sia ja näkö kulmia ja jättää ne lukijan 
aivoihin muhimaan. Karisto myös 
pohtii eri nimitysten merkityksiä. 
"Ikäihminen" on vähättelevä, mut-
ta "vanhus" sanassa on jylhää ko-
meutta. Miltä kuulostaisi Heming-
way-suomennoksen nimenä Ikäih-
minen ja meri?

Itse pidin erityisen paljon tekstis-
tä, joissa Karisto kirjoittaa lapsuu-
den kerrostalostaan; siellä asumi-
nen vastasi sosiologian perusopin-
tojen suorittamista. Jo nuorena poi-
kana Karistolla oli silmää perheiden 
yhteiskunnallisille eroille ja sille, mi-
ten se näkyi käytännössä: tuliko per-
heeseen Uusi Suomi, Kansan Uuti-
set vaiko Suomen Sosialidemokraat-
ti. Samaten Karisto kirjoittaa nautit-
tavasti Salpausselän kisojen merki-
tyksestä Lahden kaupungille ja sen 
asukkaille.

Kokonaisuutena miellyttävälukui-
nen kirja, joka sisältää mukavia oi-
valluksia arkisista asioista keski-ikäi-
sen, urbanisoituneen, mutta juurensa 
muistavan yliopistomiehen näkökul-
masta. Erityisen merkittävä on Ka-
riston ajatus, että pienet asiat ovat 
tärkeitä. Karisto kirjoittaa sujuvas-
ti, selkeästi ja kikkailematta omalla 
nokkeluudellaan – johon valitetta-
vasti muutamat ammattimaiset ko-
lumnien kirjoittajat syyllistyvät.

Kari Uittomäki

Raija Kivinen, Katja Keränen, Marja 
Ruuti: Parasta aivoillesi ohjeita aivo-
jen hyvinvointiin
Otava 2010

Raija Kivisen, Katja Keräsen ja 
Marja Ruutin Parasta aivoillesi on 
positiivisessa hengessä kirjoitet-
tu kirja omien aivojen hoitamises-
ta koti konstein. Aivojen hyvinvoin-
nista on viime aikoina puhuttu pal-
jonkin, ja aiheesta on suomeksi il-
mestynyt useam pikin kirja – eikä ai-
heetta. Elämme suorituspaineiden ja 
stressi(e)n keskellä, ja aivot ovat koko 
ajan ylikuormittuneita. Ihmiset ovat 
henkisesti ja fyysisesti väsyneitä.

Parasta aivoillesi -kirja tarjoaa eri-
laisia keinoja aivojen hoitamiseen. 
Keinot ovat yksinkertaisia ja jokai-
sen toteutettavissa. Terveystoimitta-
ja Raija Kivinen kertoo yleisesti ai-
vojen ahdingosta sekä esittelee koko 
joukon keinoja aivojen hoitamisek-
si. Näitä ovat mm. nukkuminen, mu-
siikki, luonto, meditaatio, hyväksyvä 
tietoinen läsnäolo eli mind fulness, 
käsityöt, meditointi sekä lemmikki-
eläimet ja positiivisuus. 

Ravitsemusterapeutti Marja Ruuti 
kertoo monipuolisesti ravinnon mer-
kityksestä aivoille. Ruoka on tärkeää 
kaikissa elämänvaiheissa, alkaen sii-
tä, kun lapsi on vielä äidin kohdus-
sa. Luonnollinen, monipuolinen ja 
säännöllisesti nautittu ruoka, hyvät 
rasvat, kuidut ja antioksidantit ovat 
äärettömän tärkeitä hyvinvoiville ai-
voille. On myös tärkeätä huolehtia 
sairauksista, jotka vaikuttavat aivo-
jen toimintaan, kuten diabeteksesta, 
kohonneesta verenpaineesta ja kor-

keasta kolesterolista.
Liikunta-asiantuntija Katja Kerä-

nen kertoo liikunnan merkityksestä 
aivoille. Aivot nauttivat liikunnasta, 
ja liikkuvan ihmisen aivojen hermo-
solut kasvavat ja lisääntyvät. Liikku-
mista voi harjoittaa monin eri tavoin: 
lenkkeilystä venyttelyyn, vesiliikun-
nasta taitolajeihin, luontoliikunnas-
ta joogaan. Jo vähäinenkin liikunta 
on hyväksi aivoille.

Kirjoittajat korostavat, että hyvä 
olo ja tasapaino eivät synny aina uu-
sista keksinnöistä tai uudesta tehok-
kaasta teknologiasta, vaan onni, ta-
sapaino ja jaksaminen voivat löytyä 
pienistä arjen asioista. 

Helppolukuisuudestaan huolimat-
ta kirja on täynnä käytännönläheis-
tä ja painavaa asiaa. Kirjoittajat löy-
tävät uusia, kiinnostavia näkökulmia 
tuttuihin asioihin.

Kari Uittomäki
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Ajankohtaista Vallissa    1.1.-28.2.

Ristikko 7/2010 oikea ratkaisu.
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Toimintaa ja laadukasta palveluasumista 
ikääntyville ja erityistä tukea tarvitseville

Kotihoivapalvelumme kautta kotitalous-
vähennyskelpoista apua kotiin

Kotihoiva, kodinhoito ja päiväkeskus-
toiminta omaishoidon palvelusetelillä

Tiedustelut Sari Brand 050-4098470 tai 
Pia Ojala 050-4035657

Kotipirtin palvelutalo 
Käräjätörmä 12, 33310 Tampere

puh. (03) 315 331    www.kotipirttiry.fi

KOTIPIRTIN 
PALVELUTALO

Taidolla ja sydämellä – lähellä sinua

Ikääntyvän 
voimavarakeskus

Hoivaa, huolenpitoa, aterioita, turvallista asumista

RUSKATALOJEN PALVELUYHDISTYS RY
Peräsimentie 5, 28190 Pori

puh. (02) 627 5194
www.ruskatalot.fi

Theresia Brechmann 
Suomeen huhtikuussa

Vappu Taipaleelle 
Pohjolan ja 

Suomi-yhtiön 
lääketieteen palkinto

Vanhus- ja lähimmäispalvelun lii-
ton puheenjohtaja, professori Vap-
pu Taipale sai Pohjolan ja Suomi 
-yhtiön lääketieteenpalkinnon 
kansain välisesti arvostetulle vaikut-
tajalle. Palkinto myönnettiin Taipa-
leelle ansiokkaasta ja pitkäjänteises-
tä työstä suomalaisten lasten mie-
lenterveyden edistämiseksi. Palkin-
to on suuruudeltaan 20 000 euroa. 
Palkinnon saajan valitsee Suomen 
Lääketieteen Säätiö.

– Kun säästetään mielenterveys-
ongelmien ennalta ehkäisyssä, jou-
dutaan panostamaan raskaampiin 
keinoihin. Silloin psykiatrien suuri-
kaan määrä ei riitä, Vappu Taipale 
toteaa.

– Suomessa on WHO Euron selvi-
tyksen mukaan Sveitsin jälkeen eni-
ten psykiatreja ja lastenpsykiatreja 
Euroopassa. Miksi heitä siten on ai-
na vain liian vähän? Kyse on siitä, 
mihin työpanos sijoitetaan. 

Taipaleen mielestä Suomessa on 
menty taaksepäin siitä 70-luvun 
terveys politiikan rakenteellisesta aja-
tuksesta, että ennalta ehkäisyyn tulee 

panostaa. Vielä 90-luvun laman aika-
na taisteltiin ehkäisevän hoidon säi-
lyttämiseksi neuvoloissa, kouluissa 
ja oppilaitoksissa.

Viime vuosina Taipale on toimi-
nut paljon ikääntymiseen liittyvien 
asioiden parissa sekä kotimaassa että 
kansainvälisesti. Hyvin samantapai-
set asiat pätevät niin lasten kuin van-
hustenkin mielenterveydessä. Hän 
muistuttaa, että vanha ihminen on 
kokonainen fyysinen, psyykkinen ja 
sosiaalinen olento ja niin on lapsi-
kin.

Taipaleelle on muodostunut luja 
luottamus arkipäivään, sen pieniin 
myönteisiin asioihin, arjen koke-
muksiin. Mielenterveys on kuin uu-
siutuva luonnonvara. Se uusiutuu ja 
kuluu joka päivä. Arki on ykkösasia 
kaiken ikäisten mielenterveyden edis-
tämisessä. 
− Kuva vanhoista ihmisistä on vää-

ristynyt. Sitä dominoivat kustannuk-
set, sairaudet, onnettomuudet, lääk-
keet. Kuitenkin yli 80 prosenttia van-
hoista on omilla jaloillaan käveleviä, 
reippaita ihmisiä, Taipale korostaa.

Palkinto luovutettiin Vappu Taipa-
leelle Lääkäripäivillä 11.1.2011. Hel-
singissä.

Vallin vuoden takaisen Saksan opin-
tomatkan yksi parhaimmista koke-
muksista oli tutustuminen Biele-
feldin malliin. Theresia Brechman-
nin kehittämässä mallissa ammatti-
laisten ja ja vapaaehtoisten yhteistyö-
nä tuotetaan yhteisöllisiä asumis- ja 
hoitopalveluita. 

Brechmann esittelee mallia 
5.4.2011 Vallin seminaarissa "Hyvä 
ikääntyminen vaatii muutakin kuin 
seinät". Mallin ydinajatuksena on tu-
kea huonokuntoisia ikäikäihmisiä ja 
vammaisia asumaan omilla asuinalu-
eillaan, joissa on tarjolla ammattilais-
ten apua sekä vapaaehtoisten ja naa-
puruston tukea elää laadukasta elä-
mää muiden asukkaiden joukossa. 
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Ristikko 1/2011

Ristikon laatija Tuuli Rauvola
Oikea ratkaisu seuraavassa numerossa, joka ilmestyy 21.3.2011
Virkistäviä hetkiä ristikon parissa!
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Esineet kertovat

47 Kupittaan 

Kupittaa, Turun kaupunginosa on 
tunnettu saviteollisuudestaan. Aira 
Heinänen tapasi Salossa ainutlaatui-
sen keräilijän laitosmies Jorma Kivi-
mäen, jolle Kupittaan Saven kera-
miikkatuotannon tallennus kaikkine 
oheistietoineen on elämäntehtävä.

1300 esinettä rivitaloasunnossa

Jorma Kivimäki tukijoukkoineen eli 
vaimonsa Pirjon kera asuu Salos-
sa rivitalossa. Asunnon tekee harvi-
naiseksi sen sisältö: kaikkialla, täpö-
täysillä hyllyrakenteilla, lasivitriineil-
lä, vapaasti lattialla, seinille ripustet-
tuina on värikästä keramiikkataidetta 
ja käyttöesineitä yhteensä noin 1.300 
kappaletta! Silti koti on aistikas, jos-
kin vierailija joutuu kovasti varomaan 

käänteissään.
Keramiikkatuotannon lisäksi Kivi-

mäki on tallentanut oikeaoppisesti 
vaivojaan ja varojaan säästämättä kai-
ken löytämänsä historiallisen "rekvi-
siitan" eli kuvallisesti ja kirjallisesti 
kertovan aineiston keräilykohtees-
taan. Vierailijalle avautuu ikään kuin 
museo ja sellaisen aikaansaamiseen 

Kivimäki kertookin keräilyllään pyr-
kivänsä. Hän on tehnyt ehdotuksia 
eri tahoille, mutta vielä ei ole "tär-
pännyt".

Kivimäki on keräilijäluonne. 
Nelisen kymmentä vuotta Kupittaan 
Saven esineet valikoituivat hänen 
lempikohteikseen. Suurin syy ihas-
tumiseen oli tuotteiden kotimaisuus 
ja uniikkisuus eli esineet ovat käsin-
maalattuja. 

Perinteikästä savenpyöritystä

Yhtiön historia juontaa vuoteen 
1918, jolloin perustettiin Kupittaan 
Saviteollisuus Oy, joka muuttui 1921-
1922 Kupittaan Savi Oy:ksi. Yhtiö 
ajautui konkurssiin 1969.

Kupittaan Saven tuotantoa ohjau-

Kupittaan Saviteollisuuden käyttä-
mä massaleima sekä Kupittaan Sa-
ven leima.

Jorma Kivimäki sylissään Laila Zinkin 50 cm korkea maljakkko. Taustalla käsinmaalattuja Kupittaan Saven esineis-
töä.
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Saven aarteisto
tui ulkomaillekin. Samaten Helsingin 
Postitalon julkisivutiilet ovat Kupit-
taan Savelta lähtöisin. 

Arvokasta kulttuurityötä

Suomen Akatemian tutkija Harri 
Kahla on lausunnossaan 1995 to-
dennut Kivimäen koonneen Kupit-
taan Savi Oy:n valmistamaa esineis-
töä "rohkealla otteella": "Koriste-esi-
neissä voi tutkia tyylihistoriaa, mutta myös 
muotoiluprosessin, valmistus- ja koristelu-
tekniikoita sekä etenkin populaarikult-
tuurin kuvastoa".

Lausunnossaan Kahla antaa tun-
nustusta keräilijälle kulttuurintutki-
muksen edistämisestä ja arvioi "ko-
koelman puhuvan selvää kieltään Suomen 
kansan kauneuden kaipuusta". Tutki-
ja pitää tärkeänä saattaa kokoelma 
julkisuuteen ja tutkijoiden käyttöön. 
"Tuhannen esineen kokoelma tuntuu yk-
sityiskodin kaappeihin sullottuna resurs-
sien haaskaamiselta." Haastattelija on 
samaa mieltä.

Kupittaan taiteilijakaartista

Arabian tehtaan jälkeen Kupittaan 
Savi on suomalaisen keramiikan tun-
netuin tuottaja. Historiaa ei sen tuo-

tannosta ole vielä kirjoitettu. Nimek-
käitä ja tuotteliaita taiteilijoita olivat 
mm. Viljo Mäkinen, Okki Laine, 
Marjukka Paasivirta ja Kaisa Mer-
tola. Artturi Numminen tunnetaan 
mm. 30-luvun Matti ja Maija-aihei-
sista pariskuntaveistoksista pyykki-
paljun äärellä. Helmi Suova taasen 
on tunnettu vihreäkoristeisista esi-
neistään. 

Kysyttyjä ovat myös Wäinö Aal-
tosen vihreät seinälautaset neitokai-
sineen ja maljakot. Kupittaan Saven 
hellyttävät eläinfi guriinit, kuten hui-
kaisevasti kärsiään kohottavat norsut 
on mielletty onnea tuottavina esinei-
nä. Raili Suvanto on yksi Kivimäen 
suosikkitaiteilija, joskin Laila Zink 
on hänen ehdoton ykkösensä.

Maininnanarvoinen on se laaja 
nukkien kaarti, jota tuotettiin käsin-
maalattuina keraamisina ja puisina 
pienkoriste-esineinä. Usein taiteili-
jat merkitsivät signeerauksen keraa-
misiin teoksiin nimikirjaimin, joista 
Kivimäellä on tarkat luettelot.

Kivimäki tietää ja kertoo

Mistä näitä esineitä voi vielä saada? 
Kivimäki kertoo ahkerasti seuraavan-
sa markkinatarjouksia, kirpputoreja 
ja huutokauppoja. Hän tietää tark-
kaan, mitä vielä puuttuu. Kivimäki 
hyväksyy kokoelmaansa vain hyvä-
kuntoiset valiot.

Jorma Kivimäki on kiinnostunut 
saamaan lisätietoja Kupittaan Saven 
taiteilijoista ja työntekijöistä (valo-
kuvia, piirustuksia yms.) Tietäväi-
set ovat tervetulleita kahville, puh.      
044 7785807.

Keräily jatkuu, tavaraa kertyy – 
kunpa Kivimäki saisi aarteilleen haa-
veilemansa museaalisen tyyssijan!

Aira Heinänen
Jorma Kivimäen kuva: Kari Uittomäki

Kupittaan Savi-aiheiset kuvat: 
Jorma Kivimäki

Kupittaan Saven mainos Suomen   
Kuvalehdessä v. 1946.

Kupittaan Saven teekannut ovat 
50-luvun alkupuolelta.

Laila Zinkin 
lautanen , 
43 cm le-
veä, 50-lu-
vulta.

Kupittaan 
Saven tava-
ramerkik-
si muodos-
tui Ar tturi 
Nummisen 
suunnitte-
lema Mat-
ti ja Maija, 
joita tehtiin 
koko yh tiön 
h i s t o  r i a n 
ajan. 

Kupittaan 
Saviteol l i -
suuden 42 
cm korkea 
maljakko.
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Ainala ry
Nallentie 4, 34800 VIRRAT
puh. (03) 485 1550, fax (03) 485 1556
ainala@ainala.fi ,   www.ainala.fi 

Apuomena ry
Suurlohjankatu 21-23, 08100 LOHJA
puh. (019) 369 5651, fax (019) 369 5650
ulla-riitta.vikstedt@apuomena.fi 
www.apuomena.fi 

Apuva ry
Urheilukentäntie 3, 45700 KUUSANKOSKI
puh. (05) 379 2085
etapinjarjestot@kymp.net

Betesda-säätiö
Korutie 1, 01600 VANTAA
puh. (09) 56 391, fax (09) 530 2739
betesda.saatio@betesda.fi ,  www.betesda.fi 

Elimäen Puustelli ry
Meijeritie 1, 47200 ELIMÄKI
puh. (05) 744 4120, fax (05) 744 4122
etunimi.sukunimi@elimaenpuustelli.com
www.elimaenpuustelli.com

Enon Vanhusten Tuki ry
Välskärintie 9, 81200 ENO
puh. (013) 784 1200,  fax (013) 784 1208
seija.turunen@telemail.fi 
www.kotiranta.suntuubi.com

Espoon Lähimmäispalveluyhdistys ry
Palvelutalo Merikartano
Tyrskyvuori 6, 02320 ESPOO
puh. (09) 2606 4200, fax (09) 2606 4211
kaija.viitakoski@elpy.fi ,  www.elpy.fi 

GeriVia ry
Mäkituvantie 1, 90650 OULU
tommi.ruokonen@villametsola.fi 
www.metsolakodit.fi 

Haukiputaan Kotiapuyhdistys ry
Kirkkotie 4 A 8, 90830 HAUKIPUDAS
puh. (08) 547 5619
info@haukiputaankotiapu.com

Hollolan palvelutaloyhdistys HUILI ry
Palvelutalo Huili
Terveystie 25, 15870 HOLLOLA
puh. (03) 875 8200, fax (03) 875 8210
jouni.helen@huili.org,  www.huili.fi 

Honkalakoti ry
Honkalantie 7, 34600 RUOVESI
puh. (03) 472 4400, fax (03) 472 4423
palvelutalo.honkala@ruovesi.fi 
www.palvelutalohonkala.fi 

Hyvinkään veteraanitalosäätiö
Asemankatu 43 A, 05900 HYVINKÄÄ
puh. 020 7751 410, fax 020 7751 411
veteraanitalo@veteraanitalo.fi 
www.veteraanitalo.fi 

Ilmari Helanderin Vanhusten Säätiö
Mäkipellontie 22 D, 00320 HELSINKI
puh. (09) 4770 3050, fax (09) 4770 3052
www.ilmarihelanderinvanhustensaatio.fi  
     Etelä-Haagan Helander-Koti
     Mäkipellontie 22 D, 00320 HELSINKI
     puh. (09) 4770 3020, fax (09) 4770 3021
     Maunulan Helander-Koti
     Suursuontie 29, 00630 HELSINKI
     puh. (09) 724 2944, fax (09) 8775 0830

     Vuosaaren Helander-Koti
     Koukkusaarentie 18, 00980 HELSINKI
     puh. (09) 341 1495, fax (09) 3285 3522

Inkilänhovi ry
Inkiläntie 2, 11100 RIIHIMÄKI
puh. (019) 830 5567, fax (019) 830 5530
inkilanhovi@inkilanhovi.fi 
www.hyrinet.fi /Hyrinet/Yhdistykset/Inkilanhovi/

Itä-Helsingin Lähimmäistyö Hely ry
Porttikuja 8, 00940 HELSINKI
puh. (09) 342 4700, fax (09) 3424 7060
helykoti.lampsijarvi@helyry.com
www.helyry.com 

Joensuun Hoiva- ja Palveluyhdistys ry
Ruoritie 1, 80160 JOENSUU
puh.  (013) 264 120, fax (013) 264 1290
aino.rahunen@jhoiva.fi ,  www.jhoiva.fi 

Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry
Polttolinja 39, 40520 JYVÄSKYLÄ
puh. (014) 641 133, fax (014) 64 1155
info@jklhoivapalvelu.com
www.jklhoivapalvelu.com

Jyväskylän Mathilda-koti ry
Kyllöläntie 3, 40600 JYVÄSKYLÄ
puh. (014) 241 222, fax (014) 24 1222
eva-liisa.nikkanen@elisanet.fi 
www.elisanet.fi /mathilda_koti

Kanervakoti-Kanervahemmet ry
Ankkurisaarentie 4-6, 02160 ESPOO
puh. 0400 521 041, fax (09) 412 502
hillevi.hautala@kanervakoti.fi 
www.kanervakoti.fi 

Kangasalan Palvelutalosäätiö
Finnentie 11, 36200 KANGASALA
puh. (03) 3136 0201, fax (03) 3136 0205
mirja.jussila@kangasalanpalvelutalosaatio.fi 

Kantti ry
Humalistonkatu 4, 00250 HELSINKI
puh. (09) 4342 4833, fax (09) 4342 4866
kantti@kantti.fi ,  www.kantti.fi 

Keravan Palvelutalosäätiö
Timontie 4, 04200 KERAVA
puh.  (09) 274 3540, fax (09) 2745 5445
soili.stolt-suomalainen@keravanpalvelutalosaatio.fi 
www.keravanpalvelutalosaatio.fi 

Kivipuiston Palvelukotisäätiö
Sorronrinne 9, 04400 JÄRVENPÄÄ
puh. (09) 292 941, fax (09) 2929 4320
johtaja@kivipuisto.fi , www.kivipuisto.fi 

Koillis-Helsingin Lähimmäistyö MILJA ry
Latokartanontie 9, 00700 HELSINKI
puh. (09) 7251 5100, fax (09) 7251 5180
marie.anttila@milja.net,  www.milja.net

Koivupirtin säätiö
Mutkakatu 48 A, 33500 TAMPERE
puh. (03) 254 2700, fax (03) 254 2711
mervi.heinonen@koivupirtti.fi 
www.koivupirtti.fi 

Kotipirtti ry Kotipirtin Palvelutalo
Käräjätörmä 12, 33310  TAMPERE
puh. (03) 315 331, fax (03) 3153 3623 
kaija.kallinen@kotipirttiry.fi 
www.kotipirttiry.fi 

Kouvolan Korttelikotiyhdistys ry
Jukolantie 6 B, 45200 KOUVOLA
puh. 040 7562 082 Katja Valkeinen

Käpyrinne ry
Ilmattarentie 2, 00610 HELSINKI
puh. (09) 728 8800, fax (09) 728 88040
paivi.tiittula@kapyrinne.fi ,  www.kapyrinne.fi 

Kössi-säätiö
Parolantie 22, 13130 HÄMEENLINNA
puh. (03) 617 9041, fax (03) 617 9044
anne.ulma-jokikunnas@kossisaatio.fi 

Lahden Lähimmäispalvelu ry
Hirsimetsäntie 64, 15200 LAHTI
puh.  (03) 875 590, fax (03) 875 5950
llpry@phnet.fi , arja.etuaho@phnet.fi 
www.lahdenlahimmaispalvelu.fi 
 
Lauttasaaren Vanhustentalosäätiö
Pohjoiskaari 1-3, 00200 HELSINKI
puh. (09) 6829 0722
info@lauttasaarenvanhustentalo.fi 
www.lauttasaarenvanhustentalo.fi 

Lempäälän Ehtookoto ry
Katepalintie 9, 37500 LEMPÄÄLÄ
puh. (03) 374 4801, fax (03) 374 4835
jaana.holm@ehtookoto.fi ,  www.ehtookoto.fi 

Leppärengas ry
Savonkatu 30,  79100 LEPPÄVIRTA
puh. 0400 219 521
mervi.nissinen@lepparengas.fi  
www.lepparengas.fi 
 
Loviisan seudun palvelutalosäätiö
Kuningattarenkatu 7,  07900 LOVIISA
puh. (019) 517 1519, fax (019) 517 1521
nieminen.esplanad@kolumbus.fi 

Lähimmäispirtti ry
Pyhäjärvenkatu 1 A,  33200 TAMPERE
puh. (03) 253 5310, fax (03) 253 5800
tiina.hallamaki@lahimmaispirtti.fi 
www.lahimmaispirtti.fi 
 
Länsi-Helsingin Lähimmäispalvelu
Leevi ry
Klaneettitie 10,  00420 HELSINKI
puh. (09) 2539 1100, fax (09) 2539 1101
toimisto@leeviry.net,  www.leeviry.net

Naantalin aurinkosäätiö
Myllynkiventie 5,  21100 NAANTALI
puh. (02) 5334 334, fax (02) 4358 808
pirjo.maja@aurinkosaatio.fi 
www.aurinkosaatio.fi 

Nakkilan Palvelutaloyhdistys ry
Kirkkokatu 7,  29250 NAKKILA
puh. (02) 537 2945, fax (02) 537 2948
keinustooli@kolumbus.fi 
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Nokian vammaisten ja vanhusten 
ystävät ry
Vihnuskatu 7,  37150 NOKIA
puh. (03) 342 2668

Oulun Seudun Mäntykoti ry
Kangastie 11,  90500 OULU 
puh. 044 550 4801, fax (08) 550 4810
marja-leena.timonen@mantykoti.fi 
www.mantykoti.fi 
 
Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry
     Koskenrinteen Koti
     Närhintie 2 A,  48230 KOTKA
     puh.  (05) 229 7120, fax (05) 228 1003
     eeva-liisa.saisa@koskenrinne.net
     www.koskenrinne.net
     Kotka-Koti
     Itäkatu 8, 48100 KOTKA
     puh. (05) 229 7211
     Karhula-Koti
     Sudenkatu 6, 48600 KARHULA
     puh. (05) 229 7311
     Karhunkulman kohtaamispaikka
     Karhunkatu 2, 48600 KOTKA
     puh. (05) 260 6430
     Sapokan Helmi
     Gutzeitintie 17-19, 48100 KOTKA
     puh. (05) 2297 122

Palveluyhdistys Rateva ry
Keskustie 5 A
49700 Miehikkälä
puh. (05) 7490 401, fax (05) 7490 408
rateva@kymp.net,  www.rateva.fi 

Parasta elämänlaatua PAELLA ry
c/o Laaksonen
Holvikaarenkuja 1, 05400 JOKELA
puh. 040 707 9639, fax (09) 417 3639
paula.repo@svtl.fi 

Parhaat Vuodet ry
Tehtaankatu 14, 08100 LOHJA
puh. 0440 456135
hongistoky@luukku.com

Porin Vanhustenkotiyhdistys ry
Juhana Herttuankatu 17, 28100 PORI
puh. (02) 621 6692, fax (02) 621 6690
viikkarinvalkama@pori.fi 

Pyhtään Vanhustenhuoltoyhdistys ry
Palvelutalo Mäntyrinne
Siltakyläntie 273 D, 49220 SILTAKYLÄ
puh. 040 848 1852
pyhtaan.vhy@kymp.net
www.palvelutalomantyrinne.fi 

Ruissalo Säätiö 
marjut.aalto@ruissalosaatio.fi 
www.ruissalosaatio.fi 
     Saga-Seniorikeskus Kaskenpuisto
     Vähäheikkiläntie 2, 20720 TURKU
     puh. (02) 445 3500, fax (02) 445 3100
     kaskenpuisto@ruissalosaatio.fi 
     Saga-Seniorikeskus Kaskenniitty
     Vähäheikkiläntie 1, 20720 TURKU
     puh. (02) 4445 4500, fax (02) 4445 4100
     kaskenniitty@ruissalosaatio.fi 
     Saga-Seniorikeskus Munkkiniemi
     Dosentintie 12, 00330 HELSINKI
     puh. (09) 458 560, fax (09) 4585 6565
     munkkiniemi@ruissalosaatio.fi 
     Saga-Seniorikeskus Kanalinranta
     Aittakarinkatu 19, 26100  RAUMA
     puh. (02) 833 990, fax (02) 8339 9565
     kanalinranta@ruissalosaatio.fi 

     Sinisaaren ryhmäkodit
     Siikapolku 3 B, 26100 RAUMA
     puh. (02) 533 5553, fax (02) 822 4775

Ruskatalojen Palveluyhdistys ry
Peräsimentie 5, 28190 PORI
puh. (02) 627 5000, fax (02) 627 5198
leena.ojalainen@ruskatalot.fi 
www.ruskatalot.fi  
     Palvelutalo Ruskakoti
     Peräsimentie 5, 28190 PORI
     puh. (02) 627 5000
     Palvelutalo Ruskala
     Asemamestarinkatu 6, 28100 PORI
     puh. (02) 641 5400
     Palvelutalo Ruskahovi
     Peräsimentie 3, 28190 PORI
     puh. (02) 627 5300
     Palvelutalo Ruskalinna
     Kouvonraitti 12 ja 14, 28370 PORI
     puh. (02) 627 5600

SALVA ry Palvelukeskus Ilolansalo
Ilolankatu 6, 24240 SALO
puh. (02) 721 3350, gsm 044 721 3350
anne.juntti@salva.fi ,  www.salva.fi 

Seutulanharjun Hoivakoti
Seutulankuja 33, 96800 ROVANIEMI
puh. (016) 379 7071
www.seutulanharjunhoivakoti.com

Sodankylän vanhustenkotiyhdistys ry
PL 60, 99601 SODANKYLÄ
inga.mukku@sodankyla.fi 

Someron seudun kuntokotiyhdistys ry
Jänistie 1, 31400 SOMERO
puh. (02) 22990, fax (02)  229 940
neuvonta@lamminniemi.fi ,  www.lamminniemi.fi 

Suomen vanhusten 
turvakotiyhdistys SUVANTO ry
Hitsaajankatu 9 A, 7. krs., 00810 HELSINKI
puh. (09) 726 2422, fax (09) 685 4223
info@suvantory.fi ,  www.suvantory.fi 

Tampereen ensi- ja turvakoti ry
Salhojankatu 27 B 2, 33500 TAMPERE
puh. (03) 3143 4800
info@tetuko.fi ,  www.tetuko.fi 

Tampereen Naisyhdistys
Jaakonmäenkatu 5, 33560 TAMPERE
puh. (03) 253 8100, fax (03) 253 8125
lahdensivunkoti@tampereennaisyhdistys.fi 
www.lahdensivunkoti.fi 

Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry
Kauppakatu 9 D, 33200 TAMPERE
puh. 010 400 9000, fax 010 400 9206
johannes.tossavainen@tvpy.fi 
www.tampereenvanhuspalveluyhdistys.fi 
     Kuuselan palvelukoti
     Nuolialantie 46, 33900 TAMPERE
     puh. 010 400 9216
     Taatalan palvelukoti 
     Sulkavuorenkatu 6, 33820 TAMPERE
     puh. 010 400 9312 
     Kaukaharjun palvelukoti
     Keskisenkatu 13-15, 33710 TAMPERE
     puh. 010 400 9511
     Keinupuiston palvelukoti
     Orivedenkatu 28, 33720 TAMPERE
     puh. 010 400 9711

Tohka Säätiö
Pastellintie 1, 37600 VALKEAKOSKI
puh. 020 7850 740, fax (03) 576 6477
tohkatalo@tohkasaatio.fi 
www.tohkasaatio.fi 
     Tohkatalo
     Pastellintie 1, 37600 VALKEAKOSKI
     puh. 020 7850 740 
     Apianpirtti
     Kangaskatu 21, 37600 VALKEAKOSKI

Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry
Luolavuorentie 4, 20810 TURKU
puh. (02) 282 0200, fax (02) 282 0201
kotikunnas@kotikunnas.fi ,  www.kotikunnas.fi 
 
Ulvilan Vanhustenhuoltoyhdistys ry
Pappilanlammen palvelukeskus
Pappilantie 3, 28450 VANHA-ULVILA
puh. ja fax (02) 538 9838
kaija.nieminen@ulvila.fi 
www.pappilanlampi.fi 

Uudenmaan Vanhustenhuollon
Kannatusyhdistys ry
Jääskentie 22, 02140 ESPOO
puh. (09) 540 4860, fax (09) 5404 8629
toiminnanjohtaja@mantyranta.fi 
www.mantyranta.fi 

Vanhusten Kotiapusäätiö
Eteläinen Rastitie 12, 01360 VANTAA
puh. (09) 874 141, fax (09) 8741 4555
sirkku.rannikko@vanhustenkotiapu.fi 
www.vanhustenkotiapu.fi 
 
Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry
Leppäsuonkatu 4 A, 00100 HELSINKI
puh. (09) 5860 1320, fax (09) 5860 1324
silja-riitta.sinisalo@vpty.fi ,  www.vpty.fi 
     Palvelukeskus Martinpuisto 
     Raappavuorenpolku 1, 01620 VANTAA
     puh. (09) 2905 0570, fax (09) 2905 0572
     Palvelukeskus Merikaari 
     Pohjoiskaari 9 a, 00200 HELSINKI
     puh. (09) 6124 0120, fax (09) 6124 0122
     Palvelukeskus Meriportti
     Laivalahdenportti 5, 00810 HELSINKI
     puh. (09) 3285 0080, fax (09) 3285 0081
     Palvelutalo Domus
     Leppäsuonkatu 4 A, 00100 HELSINKI
     puh. (09) 5860 1320, fax (09) 5860 1324
     Palvelutalo Liesitori
     Vaskivuorentie 12, 01600 VANTAA
     puh. (09) 4369 3131, fax (09) 4369 3132
     Palvelutalo Omenatarha
     Nelikkokuja 3, 02230 ESPOO
     puh. johtaja (09) 8194 571, 
     fax (09) 8194 5752

Varkauden Vanhaintukisäätiö
Vattuvuorenkatu 68, 78210 VARKAUS
puh. (017) 555 2152, pirjo.lind@vvts.fi 

Viitakodit ry
Viitaniementie 24 A, 40720 JYVÄSKYLÄ
puh. 010 4206 220, fax 010 4206 229
johtaja@viitakodit.fi ,  www.viitakodit.fi 

Yrjö ja Hanna-säätiö
Asemapäällikönkatu 12 B, 00520 HELSINKI
puh. 020 7429 888, fax 020 7429 889
kirsi.ala-jaakkola@yrjojahanna.fi 
www.yrjojahanna.fi 




