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Marja-Liisa Kunnas
päätoimittaja

Vanhus- ja lähimmäispalvelun 
liiton toiminnanjohtaja

Yhteistyötä ja verkostoja 
ikääntyneiden hyväksi

Valtakunnallisesti olemme van-
hustenhuollossa selvästi uuden 

oivaltamisen kynnyksellä. Vauhdit-
tajina tässä uudessa ajattelussa ovat 
varmasti olleet ikälakikeskustelu, van-
hustyön ja -palvelujen laatukeskuste-
lu sekä riittämättömät resurssit. Suo-
malainen yhteiskunta kehittyy vauh-
dikkaammin kriisiaikoina. Ikääntynei-
den hyvinvoinnin turvaamiseksi tarvi-
taan laaja yhteiskunnallinen muutos-
voima. Siinä on arvioitava ikäihmisten 
asemaa, palveluja ja kanssaihmisten 
suhtautumista ikäihmisiin ja ikään-
tymiseen. Meillä tulee olla rohkeutta 
nostaa ikääntyneiden tarpeet, oma 
tahto sekä vanhustenhuollon sisällöl-
liset kysymykset kuuluvasti esille, jot-
ta muutosvoima saa vauhtia. 

Missä asioissa tulee iskeä nyrk-
kiä pöytään ja vaatia muutosta.  

Ensimmäisenä on luotava aitoja foo-
rumeja, joissa ikääntyneiden ja van-
husten tarve ja oma tahto tulevat 
esille heidän itsensä sanomina.  On 
tär keää, ettei tosiasioilta ja tarpeil-
ta ummisteta silmiä. Jos vielä muu-
tama vuosi sitten oli uskallettua sa-
noa, että tulevaisuudessa emme pär-
jää enää nykyisen kaltaisilla palvelu-
konsepteilla, niin nyt täytyy olla nä-
kemystä todeta, ettei tulevaisuudes-
sa ikäihmisten hyvin vointia pystytä 
turvaamaan vain sosiaali- ja terveys-
palveluilla. Perustan täytyy kuitenkin 
olla hyvä ja turvallinen, joka luodaan 
vain riittävillä ja laadukkailla sosiaali- 
ja terveys palveluilla, joiden tuottami-
seen yhteis kuntamme on sitoudutta-
va ja varmistettava palvelujen talou-
delliset resurssit. Tämä asia varmiste-
taan vain yhteiskuntasopimuksella, 
jonka eri puolueet allekirjoittavat.

Meidän on siirrettävä paino-
pistettä korjaavista toimen-

piteistä ennaltaehkäisevään toimin-
taan ja palveluihin, jotka tukevat ja 
edistävät hyvinvointia, terveyttä ja 
toimintakykyä. Tämä merkitsee si-
tä, että vastuu ikääntyneiden hyvin-
voinnista kuuluu koko yhteiskunnal-
le. Tähän työhön on saatava mukaan 
myös kuntien eri hallintokunnat ja nii-
den palvelut ja toiminnat. Apua tarvit-
seville ikääntyneille tulee tehdä laa-
ja-alainen elämäntilanteen kartoitus. 
Suunnitelman tulee sisältää toimen-
piteet miten tilannetta parannetaan 
ja mitä tukea, toimintaa, kuntoutus-
ta, palveluja ja hoitaa siihen tarvitaan. 
Tämä vaatii myös sitä , että jokaisel-
la hallintokunnalla on selkeä tavoite 

ja rooli ikääntyneiden hyvän ikäänty-
misen turvaamisessa. 

Meidän on saatava herätettyä 
päättäjät miettimään miten tur-

vataan ikääntyneille tarpeen mukai-
nen toiminta, palvelut ja hoito. Koh-
ta yhteiskunnassamme joka neljäs 
kansalainen on yli 75-vuotias, joten 
on aivan selvä, että tälle joukolle tar-
koitetut hoito ja palvelut maksavat. 
Nyt kysytään näkemystä myös valta-
kunnallisilta ja kunnallisilta päättäjil-
tä, ovatko he valmiit muutokseen ja 
painopisteen siirtämiseen ennalta-
ehkäisevään toimintaan ja samalla 
satsaamaan laadukkaisiin sosiaali- ja 
terveyspalveluihin.

Yhä suurempi joukko suomalai-
sia on valmis toimintaan hyvän 

ikääntymisen puolesta.  Ollaan val-
miita vaikuttamaan vanhojen ihmis-
ten aseman ja hyvinvoinnin puoles-
ta. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liit-
to sai Raha-automaattiyhdistyksel-
tä yhdessä seitsemän muun järjes-
tön kanssa 180 000 euron avustuk-
sen EU:n Aktiivisen ikääntymisen ja 
sukupolvien välisen solidaarisuuden 
teema vuoden kampanjaan. Kampan-
jassa on tavoitteena saada aikaan 
laaja yhteiskunnallinen keskustelu 
eri ikäryhmien ja sukupolvien välil-
le hyvän ikääntymisen edellytyksis-
tä, vaikutuksista sekä esteistä ja van-
huuden saaminen tasavertaiseksi ja 
arvostetuksi elämän vaiheeksi mui-
den ikäkausien kanssa. Valli on val-
mis äänekkääseen ja puhuttelevaan 
vaikuttamistyöhön ja kutsumaan ih-
misiä mielenilmaukseen hyvän ikään-
tymisen puolesta. Tulevaisuus näyttää 
tavataanko Senaatintorilla! 
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”Olemme melko yk-
sinäisessä ammatissa. 
Siksikin verkottuminen 

on tärkeää.

– Tämä on kimpassa toimi-
mista ja yhteistyön elinehto, 
toiminnan johtaja Oili Valkea-
pää Elimäen Puustellista ker-
too vanhus palvelujen verkot-
tumisesta Kouvolassa kaupun-
gin, yksityisten ja kolmannen 
sektorin kanssa.
Enää ei puhuta Kouvolan seudusta 
vaan yhdestä kunnasta, jonka yksityi-
nen ja julkinen palvelu ovat nivoutu-
neet tiiviisti toisiaan tarvitseviksi.

– Yhteistyötä on ollut koko ajan 
ja se on tosiaan ollut elinehto sekä 
yhdistyksille että meille kaupunki-
na, vanhustyön vs. tilaajapäällikkö 
Arja Kumpu ja Kymijoen Hoivan 
toiminnan johtaja Tiina Punkanen 
vahvistavat.

Kaupungin tärkein taloudellinen 
rooli on lainojen takaamisessa.

Toiminnan aloittamisvaiheessa lai-
nojen takaaminen on ollut tärkeää, 
mutta yksityistä palveluntuotantoa 
tarvitaan oman tuotannon rinnalla, 
jotta kyetään vastaamaan kasvavaan 
asiakastarpeeseen. Lisäksi asiakkail-
le tulee olla tarjolla vaihtoehtoja ja 
erilaisia toimijoita palvelukokonai-
suudessa. 

– Toiminnan aloittaminen ja laajen-
taminen ovat niistä kiinni, naiset to-
teavat.

Kuuden kimppa

Kouvolalaisen asiakkaan ei tarvitse 
muuttaa palvelujen perässä uuden 
suurkunnan äärille. Palveluohjaajat 

Yleishyödylliset yhdistykset kunnan ja palveluntuottajien verkostoitumisen edelläkävijöitä

Kimpassa toimimine
pyrkivät takaamaan asiakkaille tutut 
maisemat, vaikka asunto vaihtuisikin 
entistä tarkoituksenmukaisempaan 
palvelutaloon, senioritaloon, tehos-
tettuun palveluun tai hoivaan.

– Mikään kunta ei liittynyt Kouvo-
laan, vaan kunnat päättivät yhdistyä 
vuonna 2009 nykyiseksi Kouvolan 
kaupungiksi, naiset osaavat valistaa 
muita suomalaisia.

Teollisuuden katoaminen vie yhä 
väkeä muualle. Kun uusi Kouvola 
muodostettiin, asukasluku oli 90 000, 
mistä se on hieman laskenut. Ikä-
ihmisten osuus on reippaasti suo-
malaista keskivertoa suurempi, jo-
ten Kouvola on vanhuspalveluissa 
merkittävä paikkakunta.

Kaupunki on jaettu ilmansuuntien 
mukaan itsenäisesti toimiviin osiin, 
joissa työskentelee yksityisiä yrityk-
siä, voittoa tuottamattomia yleis-
hyödyllisiä yhdistyksiä kuten Kymi-
joen Hoiva ja Elimäen Puustelli se-
kä kaupungin omia palveluja. Am-
mattilaiset myös tietävät, että kaik-
kia näitä toimijoita tarvitaan eikä mi-
kään ryhmä yksin selviytyisi tulevai-
suuden haasteista.

Asiakas on kaiken toiminnan 
lähtö kohta, minkä nämä naiset pi-
tävät mielessä joskus paremminkin 
kuin omaiset. Se taas ilmenee esi-
merkiksi omaisten vaatiessa vilkasta 
viriketoimintaa, kun asiakas itse sa-
noo, että "Antakaa minun olla, olen 
jo vuosikymmeneni juossut ja osal-
listunut."

– Asiakkaan kuunteleminen ei saa 
unohtua, Arja Kumpu kertoo. 

– Palveluiden tulee vastata asiakas-
tarpeeseen, tavoitteena tulee olla en-
tisestään kehittää asiakaslähtöisiä 
palvelu kokonaisuuksia, jotka vas-
taavat joustavasti asiakkaiden tar-
peisiin. 

Takuita ja käyttömenoja

Korian palvelukeskuksessa toisensa 
tapaavat toiminnanjohtajat ja kau-
pungin viranhaltija eivät voisi olla 
enempää samaa mieltä yhteistyön tär-
keydestä. Sitä on myös yleishyödyl-
listen yhdistysten välillä.

Kaupunki takaa paitsi lainat, myös 
alun perin edellyttämänsä uima hallin 
käyttömenot.

– Halli palvelee kaikkia kaupun-
kilaisia, ei juurikaan meidän asiak-
kaitamme, joista vain kaksi seniori-
talon rouvaa sitä tällä hetkellä käyt-
tää, Elimäen Puustellin toiminnan-
johtaja Oili Valkeapää kertoo.

Siksi palvelukeskuksen pysäköin-
tipaikalla on aina vipinää. Kaupun-
gille on hyödyllistä, ettei sen tarvitse 
palkata niin paljon uimalaväkeä kuin 
pelkässä uimahallissa.

Kun käyttömenot yleensä tuotta-
vat miinusta, kaupunki maksaa ero-
tuksen. Jos taas olisi toisinpäin, se 
myös saisi voiton.

Yksinäistä johtotyötä

Oili Valkeapää on työskennel-
lyt toiminnan johtajana jo 12 vuot-
ta, Tiina Punkanen kuudetta vuot-
ta. Kumpikin on vähän väliä tekemi-
sissä keskenään. Oili Valkeapää tie-
tää syynkin:

– Olemme paitsi ystäviä, myös 
melko yksinäisessä ammatissa. Sik-
sikin verkottuminen on tärkeää.

Tämän hetken ja lähivuosien tyy-
pillinen hoivayrittäjä työskentelee yk-
sin tai parin henkilön pienyritykses-
sä. Kotihoidon tukipalveluita tai pal-
velusetelipalveluiden palvelu tuottajat 
ovat usein yhden/kahden hengen 
toimijoita. Palveluasumista tai tehos-
tettua palveluasumista tuotta vien toi-
mijoiden yksiköiden taustalla on joko 
yhdistys tai sitten yrittäjäpohjainen 
toiminta. Muutama em. toimii yh-
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n on elinehto kaikille

den tai kahden vastuu henkilön vetä-
minä. Yhdistykset, joiden tarkoituk-
sena ei ole ollut tuottaa voittoa, ovat 
yhteistyön aloittaneet ja jatkavat sitä 
menestyksellä.

Puustelli on saanut kaupungilta lai-
nojen takaamisia ahkerina rakenta-
misen vuosinaan. Avustuksia se ei 
ole saanut. 

–Olemme olleet mukana kilpailu-
tuksessa ja tehneet puitesopimuksen, 
Oili Valkeapää kertoo.

– Minulle riittää, että on riittävän 
tarkka sopimus, Tiina Punkanen 
puolestaan toteaa. 

– On selkeää eikä liikoja neuvotel-
tavaa, kun sen pelisääntöjä molem-
min puolin noudatetaan. Iso yksik-
kö tarvitsee reunaehdot. Perus kuviot 
ovat kuitenkin samat kaikilla koosta 
riippumatta.

Yhdistysten välillä on yhteistyö-
tä varsinkin koulutuksessa ja hallin-
nossa johtajien, toimiston hoitajien 

ja vastaavien hoitajien kesken. Tiina 
Punkasen johtamassa Kymi joen Hoi-
vassa hoitajat ovat toivoneet myös 
työpaikkavaihtoa, jolle puustellilaiset 
eivät vielä ole lämmenneet.

– Joka taholla yhteistyötä tehdään, 
johtajat toteavat ja nauravat päälle, 
etteivät kuitenkaan kartellia tarkoi-
ta.

Kaupungin ja vanhuspalvelujen tiloja yhdistettiin, kun Korian palvelukeskus sai uimahallin. Se ei ole tuottanut voit-
toa, mutta kaupunki on vastannut miinuksista. Edessä vs. tilaajapäällikkö Arja Kumpu ja toiminnanjohtajat Oili Val-
keapää ja Tiina Punkanen.

  jatkuu seuraavalla sivulla->
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Kumpikin yhdistys on luonnolli-
sesti yhteistyössä esimerkiksi paikal-
listen yrittäjien, yhdistysten ja vaik-
kapa seurakuntien kanssa. Kymi-
joen Hoivalla on juuri päättynyt mm. 
virolais hanke niin, että sikäläisiä esi-
miehiä on ollut täällä työharjoittelus-
sa ja täältä on lähdetty tutustumaan 
sikäläisiin käytäntöihin.

Varsinkin koulutusta

Vanhuspalvelujen tuottajat ovat jo 
koulutukseltaan kovin erilaisia, mi-
kä haastaa kanssakäymistä. Luot-
tamushenkilöilläkin riittää haastei-
ta tulevaisuuteen suuntautumisessa 
eikä menneistä reviireistä kiinni pi-
tämisessä.

Koulutusyhteistyö onkin olennais-
ta jatkossa. Arja Kummun mielestä 
paikallinen yritysmaailman yhteys-
linkki Kinno on hedelmällinen yh-
teistyökumppani talouden hoidon 
osaamisessa, jota on pyydetty ja saa-
tu.

– Meillä on sisältöä ja heillä talou-
dellista osaamista, Arja sanoo.

– Kustannuslaskentakoulutus oli 
viime vuonna mahtavaa, Oili ke-
huu.

Vuosi sitten Oili polkaisi käyntiin 
yhdistysmuotoisten palveluntuot-
tajien esittäytymisen. Messuillakin 
voisi käydä yhteisen pöydän kans-
sa. 

– Iso ja onnistunut urakka oli 
potilas tietojärjestelmän kytkeminen 
kaupungin ohjaamaan tehostettuun 
palveluasumiseen. Yhteinen asiakas-
tieto auttaa kaikkia.

Kouvolan kaupunki

Kouvolassa on nyt noin 88 500 
asukasta. Noin joka kymmenes 
kouvolalainen oli vuonna 2010 
täyttänyt 75 vuotta. 

Kaupunki työskentelee yhteis-
työssä 15 vanhuspalvelujen tuot-
tajan kanssa. Neljästä uudesta 
kolme on valtakunnallisia. Yh-
distykset olivat edelläkävijöitä 
kaupungin kanssa verkostoitu-
misessa.

Elimäen Puustelli ry

Elimäen Puustelli toimii Kouvo-
lan Korialla ja Elimäellä.

Paikkoja on Elimäellä 21 ja Ko-
rialla 29 sekä neljä tilapäistä sekä 
9 seniori asuntoa. Henkilöstöä on 
45 vakituista sekä yksi oppisopi-
muksella ja kolme vajaakuntois-
ta työllistettyä.

Kymijoen Hoiva ry

Kymijoen Hoiva ry  on vanhus-
palvelujen suuri toimija, jolla on 
yli 200 asuntoa vuokra-asunnois-
ta tehostettuun palveluasumiseen 
Inkeroisissa, Ummeljoella, Anja-
lassa, Keltakankaalla ja Valtatiel-
lä sekä ensisijaisesti sotaveteraa-
neille Satamakadulla. Tehostettua 
palveluasumista on Keltakankaal-
la, Inkeroisissa ja Anjalassa yh-
teensä 57 asunnossa. 

Henkilöstöä on yli 90, jois-
ta noin 80 vakinaisessa työsuh-
teessa.

Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry

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

– Ja jo pelkkä kollegojen tapaami-
nen antaa paljon apua arjen ongel-
miin, Oili kertoo kokeneensa.

Arja Kumpu luonnehtii todel-
la asiarikkaiksi pari kertaa vuodessa 
pidettäviä kokoontumisia palvelun-
tuottajien kanssa. Hän on tekemisis-
sä laajan kirjon kanssa. Millainen on 
ihannekumppani kaupungin näköala-
paikalta katsoen?

– Sellainen, jonka kanssa löytyy yh-
teinen sävel ja tavoite ja jolla on hy-
vää, laadukasta hoivaosaamista, Ar-
ja Kumpu vastaa. 

– En näe isoja kokonaisuuksia hy-
vänä ratkaisuna, vaan hyvää arjessa 
olemista avoimessa yhteistyössä. 
Kouvolalainen ikääntynyt asiakas on 
yhteinen asiamme ja myös yksityistä 
palveluntuotantoa tarvitaan.

Asiakkaan valinnan mahdollisuus 
on Arja Kummun mielestä tärkeää.

– Emme istuisi näillä jakkaroilla, 
ellei olisi asiakkaita. Haasteet ja odo-
tukset ovat kovat ja vaihtoehtojakin 
odotetaan. Niitä ja kotona asumista 
on kehitettävä ja kustannustehokas-
kin täytyy olla.

Lisätietoja:
www.elimaenpuustelli.fi 
www.kymijoenhoiva.fi 
www.kouvola.fi 

Teksti ja kuva: 
Marjatta Pöllänen
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Maailma on pieni
Olin Ilkan kanssa Tokiossa joulukuussa. 
Suurlähettiläs Eero Salovaara oli kut-
sunut meidät ystävällisesti lähetystöön 
vastaanotolle. Tulimme kuitenkin ai-
van liian aikaisin suurlähetystön por-
tille. Ilkka nokkelana miehenä keksi pis-
täytyä oluelle pikkuruiseen kapakkaan 
kadun varrella, sellaiseen, johon mah-
tuu vain pari tuolia ja ovenakin on ruo-
koverho. Hämärässä pubissa istui pa-
ri paikallista asiakasta. Nämä alkoivat 
kysellä, mistä kaukaa olemme tulleet. 
”Suomesta, ai Suomesta, olimme vii-
me kesänä Vaasassa pienoisgolfkilpai-
lussa”, he innostuivat. Toden totta, Vaa-
san pienoisgolf radan kapakka on lähin 
virkistäytymiskohde meille, kun kesä-
paikaltamme huristamme kahden he-
pan vauhtia veneellä Varisselän yli kau-
punkiin. Kas kun emme tavanneet siel-
lä! Tokion joulu kuussa olimme heti mel-
kein sukulaisia, sukulaissieluja ainakin. 
Maailma on todella pieni.

Näitä sattumuksia voisi kertoilla vaik-
ka kuinka paljon, kotimaasta ja ulko-
mailta. Rupeat juttelemaan ihka oudon 
ihmisen kanssa, ja ennen pitkää löytyy 
verkosto, joka yhdistää. Ikäteknologia-
kokouksessa luokseni tulee kuopiolai-
nen asiantuntija, joka kertoo saaneensa 
nimensä vaasalaisen Paula-tätini mu-
kaan; tämäpä ilahduttaa nyt 93-vuotias-
ta tätiä. Kävelen New Yorkissa Help Age 
Internationalin englantilaisen johtajan 
Sylvia Bealesin vierellä , kun puhelime-
ni soi vaativasti. Nicaragualainen ystä-
väni Antonio, jonka tunnen kansain-
välisen Lääkärit Ydinsotaa Vastaan liik-
keen aktivistina, tarvitsee apua sydän-
vaivaansa. Yhtäkkiä käy ilmi, että Sylvia 
tuntee hyvin Antonion ja hänen poi-
kansa oli asunut Antonion luona Nica-
raguassa. Arvaamatta löytyy linkki: yh-
teisiä harrastuksia, yhteisiä sukulaisia, 
yhteisiä kokemuksia. Merkityksellisiä 
tunteita ja muistoja. Sanotaan, että ko-
ko maailman ihmiset voitaisiin yhdistää 
toisiinsa muutamalla verkoston silmu-
kalla, viiden kuuden askeleen päästä 
löytyy yhdistävä tekijä – tai nykyisin jo 

nopeammin. Kännyköitä on kaikkialla, 
lukutaitoa ei tarvita ja ystävälliset eleet 
korvaavat, mitä kieli taidosta puuttuu.

Verkostoituminen on tietoyhteis-
kunnan sanastoa, mutta eihän se sinän-
sä ole mitään vasta keksittyä. Ihmiset 
ovat aina osanneet verkostoitua. Pula-
aikoina verkostoituminen on tarjonnut 
mahdollisuuksia hyödykkeiden vaih-
dolle. Tieteessä se on luonut uusia in-

novaatioita, ylittänyt tieteiden jäykkiä 
rajoja ja tarjonnut uusia näkökulmia. 
Kaupan käynnille ja kulttuurin vaihdol-
le se on ollut perustana. Verkostoitu-
minen on ollut – ja on – rauhantyötä 
parhaimmillaan. Se rakentaa positiivis-
ta rauhaa, kukoistavaa kanssa käymistä 
ihmisten välille. Meidän suomalais-
ten järjestökenttä, kaikkine vapaaeh-

toisjärjestöineen, edustaa verkostoin-
nit korkea tasoista ylläpitäjää. Monet 
hoiva palvelut ja auttamisen muodot 
ovat saaneet alkunsa verkostoista, jois-
sa toimijat ovat löytäneet yhteisen eet-
tisen velvoitteen. Se on sitten voimistu-
nut ja kasvanut yhteis työllä pysyväksi 
toiminnaksi.

Nuoruuden verkostot ovat hyvin in-
tensiivisiä ja merkityksellisiä. Nuoruu-
dessa on ehdottomuutta ja ahnasta pa-
neutumista. Soisi kaikille nuorille sekä 
kotimaisia että kansainvälisiä tapaami-
sia. Rippileirit ja Prometheusleirit, leiri-
koulut ja partiot ynnä muut harrastuk-
set luovat yhteisyyttä. Nuorena on vai-
kea arvata, miten pitkälle verkostot voi-
vat kantaa. Meidän Ilkka oli 21-vuotiaa-
na medisiinarina vaihtostipendiaattina 
Portugalissa. Medisiinareilla ja teekka-
reilla oli jo 1960-luvun alussa mahdol-
lisuus opiskelijavaihtoon, mikä oli hie-
no juttu. Ilkka asui sitten Lissabonissa 
köyhän mustan mosambikilaisen opis-
kelijan kanssa ja ystävystyi hänen kans-
saan. Mario menestyi opinnoissaan, 
väitteli ja myöhemmin kohosi maansa 
ensimmäiseksi pääministeriksi. Olim-
me vastikään Marion 70-vuotisjuhlis-
sa Maputossa. Perheemme on saanut 
tämän nuoruuden ystävyyden kautta 
laajat verkostot Mosambikiin. 

Aktiivinen ikääntyminen ja suku-
polvien välinen solidaarisuus on EU:n 
vuoden 2012 teema. Sukupolvien vä-
linen solidaarisuus kalskahtaisi ontol-
ta virkakieleltä, ellei se kääntyisi verkos-
toitumiseksi ja tulisi näkyviin arjen elä-
mässä. Mummot ja vaarit ovat verkon-
kutojia, jotka ylläpitävät sukupolvien 
silmukoita. Ilo pienten lasten ja nuor-
ten kehityksestä ja etenemisestä elä-
mässään kantaa vanhojen elämää. Van-
hojen elävä kiinnostus pieniä kohtaan 
taas tarjoaa näille välttämätöntä kas-
vun voimaa. Nykynuorten maailma on 
vielä aikaisempaa pienempi, se on to-
della "global village", maailmankylä, 
jossa verkostot sitovat kaikki ihmiset 
mielekkäästi yhteen. 
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Helsingin kaupungin sosiaaliviraston vanhuspalvelut vetää 
laaja mittaista Lauttasaaren asiakaskeskeinen palveluverkko 
-hanketta, jonka tavoitteena on luoda Lauttasaareen seinätön 
vanhusten palvelukeskus. Hankkeen keskeisiä osia ovat uuden-
mallinen palveluohjaus, henkilökohtainen budjetti sekä toimija-
verkosto, jossa ovat mukana julkinen sektori, yrittäjät ja kolmas 
sektori. Hankkeen kohderyhmä ovat 65+omaishoitoperheet ja 
koti hoidon tukipalvelu- ja tilapäisasiakkaat. 

kunnianhimoisen hankkeen, jonka 
tavoitteena on luoda Lauttasaareen 
seinätön vanhusten palvelukeskus. 
Hankkeessa on mukana Helsingin 
kaupungin useita hallintokuntia, yrit-
täjiä, kolmannen sektorin edustajia 
sekä lukuisia tutkimustahoja.

– Keskeiset asiat hankkeessa ovat 
uudenlaisen palveluohjauksen mal-
lin luominen ja pilotointi, henkilö-
kohtaisen budjetin malli sekä toimija-
verkoston luominen. Hankkeen eri 
vaiheissa hyödynnetään palvelu-
muotoilua. Palvelu muotoilussa 
käyttäjä lähtöisyys ja asiakas ovat kes-
kiössä. Hanke on myös hyvin tut-

Lauttasaareen seinätön 

– Lauttasaari kuuluu Helsingin kau-
pungin eteläiseen alueeseen, mutta 
saarella itsessään ei ole kaupungin yl-
läpitämää vanhusten palvelukeskusta 
tai vastaavaa. Saarella asuvat vanhuk-
set voivat käyttää esimerkiksi Töö-
lön tai Kampin vanhusten palvelu-

keskusten palveluja. Saarella on usei-
ta yksityisiä vanhuspalveluiden tuot-
tajia sekä kolmannen sektorin toimi-
joita, projektipäällikkö Susanna Hy-
värinen kuvailee.

Helsingin kaupungin sosiaaliviras-
ton vanhuspalvelut onkin aloittanut 

Lauttasaari-projektissa projektityöntekijä Hanna Torppa (oikealla) luotaa omaishoitoperheiden arkea. Tämän luo-
tauksen perusteella pyritään luomaan omaishoitoperheille uusi palvelusuunnitelma ja palvelupaletti. Hanna Torppa 
vierailemassa omaishoitaja Sari Salmenhaaran ja hänen äitinsä Pirkko Salmenhaaran luona.
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kimuspainotteinen, sillä mukana on 
useita tutkimustahoja, Hyvärinen 
kertoo.

– Hankkeessa käydään asiakkaiden 
kanssa läpi heidän arkeaan, ja pyri-
tään luomaan uusi palvelusuunnitel-
ma ja palvelupaletti. Palveluohjaus 
on siinä mielessä uutta, että asiak-
kaita pyritään ohjaamaan ja neuvo-
maan julkisten sektorin palveluiden 
lisäksi myös kolmannen sektorin ja 
yritysten palveluiden piiriin.

Useista eri ohjaajista 
yhteen ohjaajaan

Hyvärinen muistuttaa, että tällä het-
kellä kaupungilla on monenlaisia oh-
jaajia eri tarpeisiin: omaishoitoa var-
ten on omaishoidon ohjaajat, koti-
hoitoa varten on kotihoidon ohjaa-
jat, sosiaali- ja lähityössä on sosiaali-
ohjaajat ja niin edelleen. Lauttasaa-
ri-hankkeessa kehitetään palvelu-
ohjauksen mallia, joka olisi paljon 
laajempi sisällöltään kuin nykyisin 
käytössä olevat mallit. 

Suomessa ei ole epäselvyyt-
tä palvelu ohjaus-käsitteen sisällös-
tä. Hyvärinen huomauttaa, että eri 
ammatti ryhmillä/koulukunnilla on 

vain eri käsityksiä siitä, mitä palvelu-
ohjauksella tarkoitetaan. Riippuu vä-
hän kuka sen määrittelee. Puhutaan 
esimerkiksi Care managereista ja Ser-
vice Managereista.  Asiakkaan nä-
kökulmasta työn sisältö voi olla sa-
mansuuntaista, vaikka puhuttaisiin 
palvelu ohjauksesta, asiakasohjauk-
sesta tai palveluneuvonnasta.

– Lauttasaari-hankkeessa palve-
luohjauksella tarkoitetaan kokonais-
valtaista palveluohjausta. Katsomme 
kuinka omaishoitajan arki sujuu, ja 
pyrimme löytämään siihen mahdol-
lisimman paljon sopivia palveluita 
niin julkiselta, yksityiseltä kuin kol-
mannen sektorin puolelta. Me pu-
humme hankkeessa Care manager 
-mallista. Asiakasta yritetään auttaa 
mahdollisimman paljon yhden oh-
jaajan kautta.

– Hankkeessa palveluohjaajana 
asiakkaan tukena toimii käytännös-
sä projektityöntekijä Hanna Torp-
pa.

Henkilökohtaisen 
budjetin malli

Palveluohjauksen mallin rinnal-
la ja ohessa hankkeessa kehitetään 
henkilö kohtaisen budjetin mallia. 
Henkilökohtainen budjetti on Suo-
messa vielä jokseenkin tuntematon 
asia. Hyvärisen mukaan kokeiluun 
lähtevien omaishoitoperheiden käy-
tössä oleva raha ei lisäänny, mutta 
nykyään käytettävissä olevia palve-
luita ja rahaa voidaan suunnata eri 
tavalla asiakkaiden toiveista ja tar-
peista lähtien.

– Jokainen omaishoitoperhe käyt-
tää tällä hetkellä tietyn verran sosiaali-
viraston palveluja. Eri palveluiden 
hinnat tiedetään. Henkilökohtainen 
budjetti merkitsisi sitä, että asiakas 
voisi vaihtaa jonkin palvelun johon-
kin toiseen. Esimerkiksi lyhytaikai-
sen hoidon sijasta voisi ottaa vaik-

vanhusten palvelukeskus
Lauttasaari on yksi Helsingin 
kaupungin osista. Asuinalueena 
Lauttasaari on hyvinkin arvos-
tettu, ja lauttasaarelaiset asuvat 
yleensä hyvin pitkään saarella – 
jopa koko ikänsä. Lauttasaares-
sa on noin 20400 asukasta, jois-
ta peräti 42 % on syntyperäisiä 
helsinkiläisiä. Saaren asukkais-
ta noin 39 %:lla on korkeakou-
lututkinto, kun koko Helsingin 
väes töstä vastaava luku on 24 %. 
Noin 3600 lauttasaarelaista on 
yli 65-vuotias ja noin 1700 on yli 
75-vuotias.

Hankkeen toimijat

• Helsingin kaupunki (eri hallin-
tokuntia)
• Helsingin Yrittäjät ry: Palvele-
va Helsinki -hanke, Lauttasaaren 
Yrittäjät ry
• Yksityisiä yrityksiä/yrittäjiä
• Järjestöjä, säätiöitä, evankelis-
luterilainen seurakunta, vapaaeh-
toistyön yhteisöjä
•Tutkimusyhteistyötahot (Aal-
to-yliopisto: TaiK, Sotera, HSE; 
Itä-Suomen yliopiston KWRC, 
THL)
• Kansainväliset verkostot (mm. 
ENSA European Network of  
Social Authorities)
• Tekes- teknologian ja innovaa-
tioiden kehittämiskeskus
• Vertailukehittämistahot (mm. 
Kainuun AKI Aktiiviasiakas 
-hanke, Tampereen kaupunki)
• Tukena palvelumuotoilussa 
mm. Aalto-yliopisto/Taideteol-
linen korkeakoulu
Hankkeen kohdejoukko Lautta-
saaressa: omaishoitoperheet ja 
kotihoidon tukipalvelu- ja tila-
päisasiakkaat (noin 100 tahoa).

Lauttasaari-hanke 
pähkinänkuoressa

  jatkuu seuraavalla sivulla->

– Projektissa asiakas on keskiössä, 
projektipäällikkö Susanna Hyvärinen 
korostaa.
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ka kylpyläviikonlopun. Pääpaino oli-
si siinä, että asiakkaan käytössä ole-
va julkinen raha saataisiin mahdolli-
simman vaikuttavasti asiakasta hyö-
dyttävään käyttöön.

Lauttasaarelaisista 
toimijoista verkosto

Hankkeen yhtenä tavoitteena on 
myös luoda toimijaverkosto, jossa 
olisi mukana kaupungin eri hallinto-
kunnat, lauttasaarelaiset yksityiset 
yritykset sekä kolmannen sektorin 
toimijat.  

Susanna Hyvärinen arvioi, että 
Lauttasaaressa on jo nyt useita van-
husten palveluita tarjoavia yrittäjiä, 
yrityksiä ja kolmannen sektorin toi-
mijoita. Ne tietävät jo nyt suht hyvin 
toisensa, mutta niiden pitäisi verkos-
toitua tiiviimmin. Verkostoitumises-
sa saavutetaan erilaisia yhteistoimin-
taetuja. Varsinkin yrittäjät ovat ol-
leet kiinnostuneita Lauttasaari-hank-
keesta. 

– Monikaan asiakas ei nykyään tie-
dä esimerkiksi yritysten tai kolman-
nen sektorin palveluista. Pyrimme 
siihen, että palveluohjauksella kerro-
taan mahdollisimman laajasti tarjolla 
olevista palveluista ja mitkä mahdol-
lisesti asiakkaalle sopisivat. Palvelu-
ohjaus ei kuitenkaan määrää asiakas-
ta valitsemaan jotkin tietyt palvelut, 
vaan asiakas aina itse valitsee, Hyvä-
rinen korostaa.

– Esimerkiksi kolmannen sektorin 
toimijoilla on suuri merkitys vanhus-
ten palveluiden tarjona. Ne voivat 
tarjota vaikkapa ulkoilu- tai asiointi-

seuraa. Mutta palveluohjauksessa 
kaikki palvelut ovat samalla viivalla.

Hyvärinen korostaa, että koko 
Lauttasaari-hankkeen tavoitteena 
on luoda seinätön verkostomaises-
ti toimiva vanhusten palvelu keskus.  
Uuden lainen palveluohjausmalli, 
henkilökohtainen budjetti ja toimi-

javerkosto ovat osa kokonaisuutta. 
Hankkeessa etsitään myös palvelu-
setelille uusia käyttömahdollisuuk-
sia.

– Hankkeessa on myös paljon tut-
kimusta mukana. Hankkeessa tutki-
taan muun muassa vaikuttavuutta 
eri näkökulmista, palveluohjausmal-
lia, palvelumuotoilua sekä henkilö-
kohtaista budjettia. Myös rakennetun 
ympäristön vaikutusta tutkitaan.

Lauttasaaren asiakaskeskeinen 
palvelu verkko -hanketta rahoit-
taa Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja 
terveyspalvelujärjestelmä -ohjelma. 
Hankkeen aikataulu on 1.10.2010 
-31.3.2013.

Teksti ja kuvat:
Kari Uittomäki
Havainnekuva:

Susanna Hyvärinen

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

HUOLENPITOA JA TURVALLISTA
PALVELUASUMISTA 

SEKÄ 
KOTIHOITOPALVELUJA 

JOENSUUSSA

Joensuun Hoiva- ja Palveluyhdistys ry
Ruoritie 1, 80160 Joensuu
Puh. (013) 264 120
Faksi (013) 264 1290

FIHSK93752A

Lauttasaaren asiakaskeskeinen palve-
luverkko -hanke on osa World Design 
Capital Helsinki 2012-ohjelmaa.

Havainnekuva Lauttasaaren asiakaskeskeinen palveluverkko -hankkeesta.



11VANHUSTENHUOLLON UUDET TUULET 1/2012

Verkostoitumi-
nen ja yhteistyö 

vapaaehtois-
toiminnan 
resurssina

Vapaaehtoistyön taustalla on aina 
saman laisia arvoja: halu yhteisen hy-
vän edistämiseen vapaasta tahdosta, 
solidaarisuus ja tahto tehdä vastik-
keetonta hyvää. Yhteiskunta, joka 
edistää ja tukee vapaaehtoistoimin-
nan eri muotoja on todennäköises-
ti myös yhteiskunta, joka huolehtii 
omistaan. Juuri ilmestyneessä YK:n 
julkaisemassa Maailman vapaaehtois-
toiminnan tila 2011 -raportissa tode-
taan, että yhteiskunnat, jotka eivät an-
na arvoa ja tukea vapaaehtoistoimin-
nalle, jäävät myös paitsi sen tarjoa-
mista hyödyistä. Uuden vapaaehtois-
toiminnan voima varaksi on noussut 
ihmisten kaipaama arvomuutos ja uu-
sien arvojen hakeminen omaan elä-
mään vapaaehtoistoiminnan kautta. 

Järjestöt tarjoavat organisoituneen 
mahdollisuuden hyvän tekemiseen. 
Lähtökohtaisesti on ajateltavissa, et-
tä ihminen paatuu, ellei edes hänen 
hyvä tekonsa kelpaa. Mahdollisuus 
motivoituneeseen hyvän tekemiseen 
on vapaaehtoistyön merkittävin roo-
li, koska se antaa tekijälleen mielek-
kyyden kokemuksen. Se, että vapaa-
ehtoistyössä on myös merkitystä käy-
tännössä ja sillä saadaan asioita ai-
kaan, on tärkeää lisäarvoa. Erityisesti 
vanhustenhuollossa tätä lisäarvoa on 
hyvä huomata ja hyödyntää. 

Vapaaehtoistoiminnan kehittämi-
sessä kaksi järjestötyön elementtiä on 
mielestäni keskeisiä: järjestön aloit-
teellisuus ja dynaamisuus pyrkimyk-
senä ennakoida toimintaympäristön 
muutoksia perustehtävän suunnas-
sa ja koko organisaatiota osallista-
va orientoituminen järjestön strate-
giaan. Osallistava orientoituminen 
ottaa huomioon järjestön kaikkien 
toimijoiden, yleiskokousten, halli-
tuksen, operatiivisen johdon, asian-
tuntijoiden ja muiden työntekijöiden, 
sidos ryhmien, kohderyhmien, jäsen-
ten, vapaaehtoisten ja asiakkaiden nä-
kemykset järjestön kehittämisestä. 

Tuloksellisen toiminnan arvioin-
nissa mission ja vision rooli on kes-
keinen. Järjestöjen on tärkeätä poh-
tia, kuinka hyvin missio ja visio on-
nistuvat hahmottamaan niitä tehtä-

viä, joita järjestö tosiasiallisesti te-
kee. Perus tehtävän ja arvojen kautta 
kasvaa sitoutuminen järjestön mis-
sioon. Se tuottaa kaikissa toimijoissa 
halun antaa parhaansa, paras osaami-
sensa. Vision ja mission, sekä niiden 
toteuttamiseksi suunnitellun strate-
gian rooli on erityisen tärkeä niissä 
järjestöissä, joiden toiminta raken-
tuu vapaaehtois työlle, sillä vapaa-
ehtoisten rekrytoiminen ja johtami-
nen perustuu ensisijaisesti siihen ta-
paan, jolla heidät saadaan sitoutettua 
järjestön arvoihin ja missioon. 

Verkostoituminen muodostuu 
kumppanuuksista. Kumppanuuk-
sien potentiaalia on usean tasoista. 
Yksin suorittaja jää heikoimmalle, sa-
tunnainen kumppanuus yltää astet-
ta parempiin saavutuksiin, sopimus-

perusteinen vielä pykälää korkeam-
malle. Korkein taso on strateginen 
kumppanuus. Strategista kumppa-
nuutta on alettu pitää järjestötoimin-
nan tuloksellisuuden ehtona, koska 
toimijat ovat useimmiten liian pie-
niä saadakseen oikeasti liikettä aikaan. 
On pystyttävä määrittelemään yhtei-
nen, ainakin toimialan toimijoita yh-
distävä tavoite ja missio, ja sen poh-
jalta jakamaan kullekin toimijalle so-
veltuvat strategisen tavoitteet ja niis-
tä johdetut toimenpiteet. 

Yhteiseen tavoitteenmuodostuk-
seen liittyy myös toiminnan laatua 
parantava vaikutus, koska yhteisiä 
tavoitteita joudutaan kriittisesti ref-
lektoimaan useamman toimijan kes-
ken. Yksin toimiva organisaatio voi 
menettää tärkeitä kehittämisen näkö-
kulmia pelkästään siksi, ettei niitä ole 
huomattu. 

Kumppanuusperustaisen vaikutta-
misstrategian hyvä puoli on sen tasa-
arvoisuudessa. Pienilläkin järjestöillä 
on mahdollisuus vaikuttamiseen, jos 
ne onnistuvat valitsemaan kumppa-
ninsa oikein, ja ne vielä osoittautu-
vat luotettaviksi. Joukon voima ta-
kaa kuulluksi tulemista. 

Kaikissa verkostoissa ei kuitenkaan 
ole hyödyllistä olla mukana. Oikeiden 
verkostojen luominen on keskeistä. 
Verkostoihin liittyy siis rajaamisen ja 
hallinnan taito. On myös ymmärret-
tävä, että verkostot eivät ole ikuisia. 
Järjestöt toimivat parhaiten kootes-
saan verkostoja missionsa toteutta-
miseen ja sitä kautta saavutetaan par-
haat tulokset myös vapaaehtoisten si-
touttamisessa. 

Esimerkiksi Vanhus- ja lähimmäis-
palvelun liiton Osaajien markkinat – 
vapaaehtoiseksi työelämästä -projek-
ti osoitti, että tulevaisuuteen suun-
tautumalla, osallistavalla ja verkostoja 
suunnitelmallisesti hyödyntävällä yh-
teistyöllä luodaan parhaalla mahdol-
lisella tavalla vapaaehtoistoiminnas-
ta uutta lisäarvoa myös vanhusten-
huoltoon. 

Anitta Raitanen
toiminnanjohtaja

Kansalaisareena ry
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– Verkostoissa ovat tärkeitä 
asioi ta avoimuus, luottamus, 
vuorovaikutus ja oikeuden-
mukaisuuden toteutuminen. 
Puhutaan win-win -periaattees-
ta. Verkostoissa on myös tär-
keää johtaminen ja erilaisuu-
den hallinta. Kyse ei ole siitä, 
ovatko yksit täiset osapuolet hy-
viä vaan syntyykö eri osapuol-
ten välisessä suhteessa lisäar-
voa, Petri Sipilä arvioi.

Petri Sipilä on verkostoitumisen 
asiantuntija. Hän on mm. yksi kir-
jan Verkostojen strategiat kirjoittajista. 
Sipilä on tehnyt paljon töitä teolli-
suuden ja nyttemmin hoivayritysten 
ja järjestöjen kanssa. 

– Verkostoitumiseen liittyen ter-
mien käytössä on epäselvyyttä. 
Verkos toituminen on eri asia kuin 
verkottuminen. Yleensä kaikenlainen 
yhteistyö on verkostoitumista. 

– Liike-elämässä palveluverkot 
ovat tiiviitä, tavoitehakuisia toiminta-
malleja, jotka saattavat olla muodol-
taan esimerkiksi osuuskuntia tai 
osake yhtiöitä. Palveluverkostot ovat 
usein löyhempiä yhteenliittymiä, Pet-
ri Sipilä selventää.

Yrityksillä on useita erilaisia syitä 
verkostoitua. Sipilän mukaan verkos-
toitumalla yritykset voivat paran-
taa tuottavuuttaan: haetaan säästö-
jä tuotteiden tai raaka-aineiden han-
kinnassa, tuotteiden valmistuksessa 
tai pyritään lisäämään myyntitulo-

ja. Erikoisosaaminen haetaan usein 
verkostoitumisen kautta, itse keski-
tytään ns. ydinosaamiseen.

– Yritykset verkostoituvat yleen-
sä siinä vaiheessa, kun muut keinot 
on käytetty. Tänä päivänä suurin osa 
yritysten liikevaihdosta voi pohjautua 
verkostoyhteistyöhön.

Verkostoakin pitää johtaa

– Kyse ei ole siitä, ovatko yksittäi-
set osapuolet hyviä vaan syntyykö eri 
osapuolten välisessä suhteessa lisä-

arvoa. Verkoston menestymistä aut-
taa se, että sillä on selkeä toiminta-
malli, ja että sitä osataan johtaa. Ver-
kostossa on tyypillistä odotus, että jo-
ku toinen tekee. 

– Itse näen verkostoitumisen yh-
tenä organisaatiomuotona. Johta-
misen perusasiat ovat samat kuin 
muual lakin; pitää olla selvät tavoit-
teet, palaute järjestelmä ja keinot kä-
sitellä poikkeamia. 

– Mutta verkostojen johtaminen 
on ihan eri asia kuin yksittäisen yri-

Verkostoakin

– Enää ei voida rakentaa suuria organi saatioita, niiden aika on ohi. Tilalle ovat 
tulleet pienet ja ketterät, Petri Sipilä korostaa.
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tyksen johtaminen. Meiltä puuttuu 
verkostojen johtamismenetelmät. Jos 
verkostoa johdetaan väärin, niin ver-
koston jäsenet eivät sitoudu toimin-
taan. Verkosto ei toimi. Kärjistetysti 
johtamisopit Suomessa ovat Fordin 
autotehtaalta sata vuotta sitten, jossa 
ajatteleminen oli turha toimenpide. 
Pääasia, että kädet toimivat.

Sipilän mukaan verkosto-
jen johtamisessa pitäisi puhua 
communityship'istä eli yhteisölli-
sestä johtamisesta, jossa pitäisi sa-
manaikaisesti olla joustava ja määrä-
tietoinen. 

– Tänä päivänä ei oikein ole esi-
merkkejä hyvistä tasavertaisista ver-
kostoista muuten kuin joidenkin ta-
lojen sisäiset verkostot. Niitä löytyy 
esimerkiksi konsultti- ja tilitoimis-
toista, mutta niissä verkoston fokus 
on aika tiukkaan rajattu. Tiukkaan 
alihankintaan perustuvat toimitus-
verkostot toki toimivat.

– Enää ei voida rakentaa suuria 
organi saatioita, niiden aika on ohi. 
Tilalle ovat tulleet pienet ja ketterät. 
Verkostoitumisen menetelmät ovat 
olemassa; teknisiä apuvälineitä on 
runsaasti kuten internet, face bookit, 
twitterit, linkedinit ja niin edelleen. 
Pitäisi vielä saada ihmiset ja yhtei-
söt käyttämään niitä. 

Lauttasaari-hankkeessa 
kannattaisi huomioida kaikki 
saaren vanhukset 

Petri Sipilä on mukana Helsingin 
kaupungin sosiaaliviraston Lautta-
saari-hankkeessa konsulttina. Sipi-
lä pitää hanketta kiinnostavana ja 
tärkeänä. On tärkeätä, että saarella 
toimivat erilaiset tahot saadaan toi-
mimaan yhteisessä palveluverkossa 
asiakaslähtöisesti.

– Nyt vanhusten ympärillä on eri-
laisia ryhmittymiä: on yrittäjät, kol-
mas sektori, Helsingin kaupunki, 

seurakunta ja niin edelleen. Vanhuk-
selle itselleen ei ole kovinkaan tärkeä-
tä, että mistä hän sen avun saa, kun-
han hän saa sen laadukkaana ja sopi-
van hintaisena. Alueellinen palvelu-
verkosto on erittäin järkevä, jos sii-
hen saadaan kaikki osapuolet mu-
kaan. 

– Lauttasaari-hankkeessa tavallaan 
palautetaan entisaikojen yhteisölli-
syys, toisista huolehtiminen. Toki 
Lauttasaaressa on jo nyt paljon yhtei-
söllisyyttä. Siellä asuu paljon vanhuk-
sia, jotka ovat asuneet kauan saarella 
ja tuntevat toisensa.

– Lauttasaari-hankkeessa on se 
suuri mahdollisuus, että saataisiin 
kehitteillä oleva palveluverkko pal-
velemaan kaikkia Lauttasaaren van-
huksia. Ei pelkästään nyt kohde-
ryhmänä olevat omaishoitoperheet 
ja koti hoidon tukiasiakkaat. Samal-
la vaivalla ja samoilla kustannuksil-
la, jolla nyt luodaan palveluverkko 
muutamalle sadalle ihmiselle, voitai-
siin luoda palvelu verkko laajemmal-
le kohderyhmälle. Yrittäjiä kiinnos-
taa ihan eri tavalla 3500 ihmisen koh-
deryhmä kuin 300 ihmisen kohde-
ryhmä, Sipilä korostaa.

Sipilä korostaa, että Helsingin kau-
pungin rooli on tärkeä hankkeen ve-
täjänä. Muualla Suomessa on hyviä 
esimerkkejä onnistuneista palvelu-
verkoista, joissa kunta tai kaupunki 
on ollut ja on aktiivisena. Ilman kau-
pungin vetoapua yrittäjät ei ole in-
nostuneita lähtemään mukaan.

– Kaupungin roolissa on pa-
ri kompastuskiveä. Toinen on laki-
sääteinen virkamiesten vaitiolovel-
vollisuus. Vaitiolovelvollisuus on to-
ki tärkeä asia, mutta se voi estää sen, 
ettei apua tarvitsevasta vanhukses-
ta saa kertoa eteenpäin. Vaitiolovel-
vollisuus voidaan kiertää sillä, että 
hankintaan lupa etukäteen. Toinen 
asia on kun tien velvollisuus toimia 

 pitää johtaa
pääasiassa silloin, kun joku tarvit-
see apua.  Näin ennaltaehkäisevään 
toimintaan ei riittävästi panosteta, 
se ei ole kenenkään intressissä. Jos 
ennalta ehkäisevä toiminta saataisiin 
mukaan, niin panos-tuotos -ajattelul-
la mitattuna saataisiin paljon enem-
män hyötyä. Vanhuksia pitäisi osata 
auttaa jo silloin, kun he ovat tervei-
tä ja toiminta kykyisiä. Näin heidän 
toiminta kykynsä jatkuisi paljon ny-
kyistä kauemmin, ja he voisivat asua 
pitempään kodeissaan.

Petri Sipilä myös toteaa, että hank-
keesta tiedottaminen on tärkeätä. 
Koska hanke on suunnattu palvele-
maan vanhoja ihmisiä, niin tiedot-
tamista pitäisi hoitaa monen eri ka-
navan kautta. Vanhuksella pitää olla 
selvästi tiedossa, että millaisia vaihto-
ehtoja hänelle on tarjolla, ja kehen-
kä hän voi ottaa yhteyttä apua tarvi-
tessaan. Mikäli tiedottaminen epä-
onnistuu tai jää vajaaksi, niin koko 
projekti valuu hukkaan.

– Jos lauttasaarelaiset vanhukset ei-
vät saa tietää tästä hankkeesta eivätkä 
tunne sen tuottamia mahdollisuuk-
sia, niin viestintä on pettänyt.

Teksti ja kuva:
Kari Uittomäki

”Kärjistetysti johta-
misopit Suomessa ovat 
Fordin autotehtaalta 
sata vuotta sitten, jossa 
ajatteleminen oli turha 
toimenpide. Pääasia, 
että kädet toimivat. 



VANHUSTENHUOLLON UUDET TUULET 1/201214

Marttaliitto ja martat tarjoa-
vat monipuolista toimintaa ja 
turva verkon myös vanhuksil-
le. Valtakunnallinen liitto on 
110-vuotias, ja järjestöön on vii-
meisen 10 vuoden aikana liitty-
nyt tuhansia uusia jäseniä. Uu-
denmaan Marttojen toiminnan-
johtajan Anne Lempisen mu-
kaan Martat ovat aina ajan hen-
gessä kiinni, mutta luontevasti 
jalat maassa. 

– Marttojen toiminnan pääpaino on 
kotien hyvinvoinnin edistäminen, 
kotitalouden arvostaminen ja koti-
talousneuvonta. Marttaliitto on saa-
nut viime vuosina valtavasti uusia jä-

seniä; 70-, 80- ja jopa 90-luvulla syn-
tyneitä, Anne Lempinen kertoo.

Anne Lempisen mukaan Uuden-
maan Marttojen jäsenmäärän huima 
kasvu, 10 vuodessa noin 4000 uutta 
jäsentä, kertoo siitä, että kodin asiat 
kiinnostavat myös nuoria. 

– Tänä päivänä monet tekevät hy-
vin abstraktia työtä. Mutta kun tekee 
ruokaa tai kutoo sukan, niin se on 
konkreettista tekemistä, ja työ tulee 
valmiiksi. Uskon, että monet kokevat 
toiminnan Martoissa vasta painona 
omalle työlle. Toisaalta voi olla, et-
tä nykyiset sukupolvet eivät enää 
saa lapsuudenkodistaan yhtä paljon 
oppia kodin asioista ja ruoanlaitos-
ta kuin aikaisemmat sukupolvet sai. 

Peruskoulussakin on todella vähän 
kotitaloustunteja.

– Toisaalta myös yhdessä tekemi-
nen ja kasvokkain juttelu on erittäin 
mukavaa. Marttojen ruokakursseil-
la tehdään yhdessä ruokaa ja sitten 
syödään yhdessä.

Lempinen tosin muistuttaa, et-
tä vaikka Marttaliittoon on liittynyt 
paljon nuoria, niin suurin osa Mart-
tojen jäsenistöstä on keski-ikäisiä tai 
vanhempia ihmisiä. Marttaliiton toi-
minnalle on tyypillistä, että kun ih-
minen kerran liittyy Marttoihin, niin 
hän pysyy jäsenenä. "Kerran Mart-
ta, aina Martta". Toki varsinkin nuo-
ret ovat aktiivisia myös muissa jär-
jestöissä.

– Viime vuosina on annettu ensim-
mäiset kunniamerkit siitä, että on ol-
lut 60 vuotta Martoissa mukana.

Marttojen toiminnalle on myös 
olennaista se, että Marttoihin voi liit-
tyä kuka tahansa, ammatista, koulu-
tuksesta tai sosiaalisesta asemasta 
riippumatta. Lempinen toteaakin, et-
tä Martoissa on mukana hyvin eri-
laisia ihmisiä. Marttojen yhtenäinen 
asu; ruudullinen paita tai mekko, ku-
vastaa jäsenten tasavertaisuutta. 

Martat auttavat 
myös vanhuksia

Eri Marttayhdistysten ja Martta piirien 
toiminnan pääpaino tulee tietenkin 
Marttaliiton säännöistä ja toiminta-
periaatteista, mutta muuten yhdistyk-
sillä ja piireillä on hyvinkin itsenäinen 
asema oman toimintansa suunnitte-
lussa ja toteutuksessa. Marttayhdis-
tykset auttavat myös vanhuksia; esi-
merkiksi Olarin Martat ulkoilutta-
vat Espoon kaupungin Päiväkeskus 
Hopeatuvan vanhuksia, Oulunkylän 
Martat ovat kutoneet ranteiden- ja 
nilkkalämmittimiä Kustaankartanon 
vanhuksille, Kauniaisten Martat ul-

Uudenmaan Marttojen toiminnanjohtaja Anne Lempinen:

Martat tarjoavat tuk

Anne Lempisen johtama Uudenmaan Martat on Marttaliiton suuri piiri. Uuden-
maan Martoissa on noin 160 paikallisyhdistystä ja noin 7000 jäsentä.
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koiluttavat Kau niaisten sotavamma-
sairaalan vanhuksia  jne.

– Toimintaa vanhusten kanssa ei 
ole systemaattisesti ohjattu. Vapaa-
ehtoistoiminnassa meillä on vie-
lä paljon haasteita. Nyt toiminta on 
hyvin paljon jäsenyhdistyksistä itses-
tään kiinni.

– Martoissa myös kunnioitetaan 
niiden ihmisten työtä, jotka ovat 
vuosi kymmeniä olleet Martois-
sa mukana. Marttojen toiminta on 
mukana oleville ihmisille hyvin tär-
keätä, koska martat muodostavat 
myös sosiaali sen verkoston ja tur-
vaverkon. Jos joku vanha ihminen ei 
saavukaan johonkin tilaisuuteen, niin 
hänestä ollaan huolissaan.

Tänä vuonna Marttaliitto on muka-
na Vanhustyön keskusliiton organi-
soimassa Neljän sukupolven treffi t 
-haastekampanjassa. Kampanja liit-

kea myös vanhuksille
tyy eurooppalaiseen aktiivisen ikään-
tymisen ja sukupolvienvälisen soli-
daarisuuden teemavuoteen. Neljän 
sukupolven treffi t-haastekampanjas-
sa järjestetään monenlaista toimin-
taan, ja kevätkaudella 2012 on tee-
mana ruoka ja perinteet. Tätä juhlis-
tetaan rennolla Neljän polven illallis-
tapahtumalla ystävänpäivänä 14.2.

– Varsinkin pääkaupunkialueella 
eri sukupolvet eivät välttämättä koh-
taa. Täällä on paljon nuoria perhei-
tä, joiden isovanhemmat asuvat jos-
sain muualla Suomessa.

– Tänä vuonna järjestämme myös 
ruokakursseja muistihäiriöistä kär-
siville teemalla "muistitko syödä". 
Hankkeen koordinoijana toimii ulko-
puolinen ravitsemusterapeutti.

Vuonna 2009, jolloin Marttaliitto 
täytti 110 vuotta, martat kutoivat kai-
kille Suomen vastasyntyneille sukat. 

Anne Lempisen mukaan martoissa 
on ideoitu sitä, että 100-vuotiaille ku-
dottaisiin jotain, vaikkapa ranteen- 
tai nilkkalämmittimiä. 

– Ihmiset haluavat tehdä hyvää, 
mutta nykyaikana ei haluta sitoutua 
pitkäksi aikaa. Esimerkiksi vanhukset 
ovat hyvä auttamisen kohde ryhmä, 
koska he eivät voi pitää puoliaan ku-
ten monet muut.

Teksi ja kuva:
Kari Uittomäki

Espoolaisen Olarin Marttojen Ul-
la Sohlberg ja Mirja Kontunie-
mi ulkoiluttavat viikoittain Espoon 
kaupungin Päiväkeskus Hopeatuvan 
asiak kaita. 

– Taitaa olla neljäs vuosi meneil-
lään. Käymme kerran viikossa kum-
pikin ja eri päivinä, Ulla Sohlberg 
kertoo.

– Ulkoilutuspäivä sovitetaan yleen-
sä Hopeatuvan tarpeen ja myöskin 
meidän menojemme mukaan. Yh-
dessä ulkoiluun liittyy monta asiaa: 
raitis ilma, kävellessä kunto kohoaa 
tai ainakin säilyy ja jutustelu säästä, 
vanhoista asioista, lapsista ym. Sekä 
lenkin tehneet vanhukset että me ul-
koiluttajat olemme yhtä paljon saa-
neet yhdessäolosta iloa.

Teksti: Kari Uittomäki
Kuva: Jari Peltoranta

Ulla Sohlberg (kuvassa viimeisenä) ja Mirja Kontuniemi (kuvassa ensimmäi-
nen, punainen takki) ulkoiluttamassa Hopeatuvan asukkaita. Mukana ulkoi-
luttamassa lähihoitajaopiskelija Leena Häkkinen (keskellä, punainen takki).

Olarin Martat ulkoiluttavat vanhuksia

Marttaliitossa on valtakunnalli-
sesti 16 piiriä, ja niissä on noin 
1400 paikallisyhdistystä. Martta-
liitossa on jäseniä koko maassa 
noin 47000. Uudenmaan Martat 
on Marttaliiton suurin piiri; siinä 
on noin 160 paikallis yhdistystä ja 
noin 7000 jäsentä.
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Pirjo Puhakka on tehnyt MBA-tutkintoon liittyvän opinnäytetyön-
sä Vallin jäsenjärjestöjen sidosryhmien hallinnasta ja kehittä-
misestä. Tutkimustulosten mukaan vapaaehtoisia ei koeta jäsen-
järjestöissä vielä kovin merkittäväksi sidosryhmäksi. Puhakan 
mukaan vapaaehtoistoiminta kaipaa kehittämistä; siihen pitäi-
si kiinnittää enemmän huomiota ja vapaaehtoistyötä pitää joh-
taa systemaattisesti.

kohde ryhmänä olivat johtajat, johto-
ryhmän jäsenet sekä esimiehet. Kyse-
ly toteutettiin sähköisesti. Vastauk sia 
kertyi 57 ja vastausprosentiksi muo-
dostui 61.

Puhakan tutkimuksessa oli viisi kes-
keistä tutkimusteemaa: sidosryhmien 
tunnistaminen, sidos ryhmien tärke-
yden arviointi, kehittämis tarpeiden 
tunnistaminen, kehittämistoimen-
piteiden suunnittelu sekä johtamis-
menettelyjen ja tulosten arviointi.

– Jokaiselle jäsenjärjestölle on 
tärkeää tunnistaa sille tärkeät sidos-
ryhmät ja tunnistaa niiden odotuk-
set ja kokemukset. Vasta niiden jäl-
keen järjestö pystyy miettimään mitä 
pitäisi tehdä. Ydinasia sidosryhmien 
johtamisessa on luottamus ja positii-
viset tunteet jäsenjärjestöä kohtaan, 
sillä niillä on vaikutusta siihen, miten 
kyseinen sidosryhmä suhtautuu jär-
jestön toimintaan. Sidosryhmät pi-
täisi osallistaa järjestön toimintaan, 
ja järjestön toimintaa suunnitella ja 
johtaa sen mukaan.

– Vastauksista ilmeni, että jäsen-
järjestöillä on hyvin monenlaisia 
sidos ryhmiä. Kolmen kärki erottui 
selvästi: tärkein sidosryhmä on asiak-
kaat, sitten kaupunki tai kunta, ja kol-
mantena asiakkaiden omaiset. Kol-
men kärjen jälkeen tuli selvä ero seu-
raavaksi tulleisiin sidosryhmiin.

– Itse pidän yhtenä tärkeimpänä 

MBA, OTK, VT Pirjo Puhakka teki tutkimuksen Vallin jäsenjärjestöjen sidosryhmistä

Vapaaehtoistoiminta 

– Resurssikeskusmainen toiminta-
tapa on yksi Vallin jäsenjärjestöjen 
tulevaisuuden haasteista. Toiminta-
tapa edellyttää mm. hyvää yhteistyötä 
erilaisten sidosryhmien kanssa. Halu-

sin opinnäytteessäni selvittää Vallin 
jäsenjärjestöjen sidosryhmien johta-
mista, Pirjo Puhakka selvittää.

Tutkimuksessa oli mukana 11 
Vallin jäsenjärjestöä. Tutkimuksen 

– Resurssikeskusmaisessa toiminta-
mallissa tulisi kiinnittää vapaaehtois-
ten kanssa tehtävään yhteistyöhön 
enemmän huomiota, Pirjo Puhakka 
korostaa.
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”Jokaiselle jäsen-
järjestölle on tärkeää 
tunnistaa sille tärkeät 
sidos ryhmät ja tunnistaa 
niiden odotukset ja koke-
mukset.

tutkimustuloksena sitä, että yli 40 
prosenttia vastanneista ei pitänyt 
vapaaehtoisia tärkeänä sidosryhmä-
nä. Kuitenkin resurssikeskusmaises-
sa toimintatavassa vapaaehtoisilla on 
hyvin suuri merkitys, Puhakka ko-
rostaa.

Tärkeimmät sidosryhmät 
tunnetaan hyvin

Pirjo Puhakan mukaan tutkimuksen 
tulosten perusteella voidaan päätel-
lä, että järjestöjen käytänteet sidos-
ryhmäyhteistyön hallintaan ja kehit-
tämiseen ovat monelta osin hyviä 
yhden tärkeimmän sidosryhmän eli 
asiakkaiden osalta. Järjestöissä tie-
detään hyvin asiakkaiden odotuk-
set sekä kuinka tyytyväisiä asiakkaat 
ovat järjestön toimintaan. Järjestöis-
sä tiedetään myös hyvin, mitkä asiat 
lisäävät asiakkaiden luottamusta jär-
jestöön, ja nämä asiat otetaan huo-
mioon toiminnan suunnittelussa.

– Tutkimuksen tulosten mukaan 
järjestöt voisivat enemmän kiinnit-
tää huomiota siihen, miten asiakkaita 
voisi ottaa enemmän mukaan toimin-
nan suunnitteluun sekä miten yhteis-
työn etuja voisi tuoda enemmän esil-
le asiakkaisiin päin. 

– Yhteistyö toisen tärkeän sidos-
ryhmän, kaupungin tai kunnan, kans-
sa on tutkimuksen mukaan myös 
melko vahvaa. Yhteistyölle kunnan 
edustajien kanssa asetetaan tavoittei-
ta. Kunnan odotukset sekä asiat, jot-
ka lisäävät kunnan luottamusta järjes-
töön, tunnetaan pääsääntöisesti. Nä-
mä asiat myös otetaan yhteistyön ke-
hittämisen suunnittelussa.

Puhakan mukaan kuntien edustajia 
pitäisi paremmin informoida järjes-
tön kanssa tehtävän yhteistyön hyö-
dyistä. Tämä myös vahvistaisi yhteis-
työsuhdetta.

Vastaajaryhmien välillä oli selviä 
eroja mm. sen suhteen, mitä pidettiin 
tärkeimpänä sidosryhmänä. Esimer-
kiksi esimiesten mielestä asiakkaiden 
omaiset ovat tärkeimpiä sidos ryhmiä, 
mutta ei kaikkien mielestä.

Vapaaehtoistoimintaa pitää 
johtaa systemaattisesti

– Mielestäni kaikkien tärkein 
tutkimus tulos on resurssikeskus-
maista toimintatapaa ajatellen se, et-
tei vapaaehtoisiin liittyen ole vahvo-
ja toimintatapoja. Toki eri järjestöjen 
välillä oli eroja. Tutkimuksen perus-
teella vapaaehtoisten osalta yhteis-
työn hallintaan ja kehittämiseen liit-
tyvät käytänteet eivät ole yhtä hyväl-
lä tasolla kuin asiakkaiden ja kunnan 
edustajien kanssa. Resurssikeskus-
maisessa toimintamallissa tulisi kiin-
nittää vapaaehtoisten kanssa tehtä-
vään yhteistyöhön enemmän huo-
miota, Puhakka korostaa.

kaipaa kehittämistä

Puhakan mukaan vapaaehtoisten 
kokemukset järjestöjen toiminnas-
ta arvioitiin yleisesti positiivisiksi. 
Mutta toisaalta järjestöissä ei tunne-
ta riittävästi sitä, mitä vapaaehtoiset 
odottavat järjestöiltä. Järjestöjen pi-
täisi paremmin tuntea ne asiat, jotka 
voisivat lisätä vapaaehtoisten sitou-
tumista järjestön toimintaan. Myös 
yhteistyön hyötyjen vapaaehtoisiin 
päin kaipaa kehittämistä.

  jatkuu seuraavalla sivulla->

Pylväsdiagrammi Pirjo Puhakan tutkimuksen tuloksista osoittaa, että vastaa-
jien nimeämät kolme tärkeintä sidosryhmää erottuivat selvästi.
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– Kun tiedetään, että resurssi-
keskusmaisessa toimintamallissa va-
paaehtoisilla on tärkeä rooli, tulisi tä-
tä taustaa vasten järjestöjen kiinnit-
tää vapaaehtoisten kanssa tehtävään 
yhteis työhön enemmän huomiota. 
Vapaaehtoistoimintaa pitää johtaa 
systemaattisesti. Nytkin toki tehdään 
jotakin, mutta tehdäänkö sitä syste-
maattisesti, Puhakka korostaa.

Sidosryhmät ovat yksi 
verkostoitumisen muoto

– Verkostoitumisen voi ymmärtää 
monella tavalla. Sidosryhmätkin ovat 
Vallin jäsenjärjestöille yksi verkostoi-
tumisen muoto, ja siihen liittyy aina-
kin pari ulottuvuutta: toimiminen yh-
dessä sidosryhmien kanssa, ja toisaal-
ta verkostoituminen muiden jäsen-
järjestöjen kanssa. 

Puhakan mukaan tutkimukseen 

vastanneiden enemmistön mieles-
tä sidosryhmien kanssa tehtäväs-
sä yhteis työssä on saavutettu hyviä 
tuloksia. Esimerkiksi yhteistyö tu-
kee järjestön strategian toteutumis-
ta, yhteis työ on vahvistanut sidos-
ryhmien luottamusta järjestöön ja 
yhteis työ on auttanut järjestöä te-
hostamaan toimintaansa. Kuitenkin 
vielä jää kehittämisen varaa.

Tutkimustulosten perusteella Pirjo 
Puhakka suosittelee jäsenjärjestöille 
mm. yhteisen näkemyksen luomista 
siitä, mitkä ovat järjestön tärkeimpiä 
sidosryhmiä sekä yhteisen näkemyk-
sen luomista siitä, miten sidosryhmä-
suhteita hallitaan ja kehitetään. 

– Lisäksi haluaisin herättää kysy-
myksen siitä, että tekevätkö Vallin 
jäsen järjestöt riittävästi yhteistyö-
tä, vai hukataanko mahdollisuuksia. 
Yhteis työn avulla kehittämisresurs-
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seja voitaisiin hyödyntää paremmin, 
vaihtaa kokemuksia ja jakaa hyviä 
käytäntöjä, Puhakka toteaa.

Vallin uudessa Vapaaehtoisuus vai-
kuttaa -projektissa tuetaan vapaaeh-
toistoiminnan kehittämistä ja tunne-
tuksi tekemistä. 

– Vapaaehtoistoiminta saadaan nä-
kyvämmäksi sidosryhmäksi tunnista-
malla sen todelliset vaikutukset sekä 
huomioimalla se riittävän selkeästi 
palvelutalon toimintastrategiassa, va-
paaehtoistoiminnan projektin suun-
nittelija Jarkko Utriainen kertoo.

Pirjo Puhakan tutkimuksen tiivis-
telmä löytyy Vallin nettisivuilta www.
valli.fi .

Teksi ja kuva:
Kari Uittomäki
Pylvädiagrammi:
Pirjo Puhakka
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– En voisi tehdä mitään muuta työ-
tä kuin sellaista, jossa tuntee autta-
vansa ihmisiä, Sylvia Beales huoah-
taa vieraillessaan Vallin toimistossa 
joulun alla. 

– Täällä näkee heti, että teillä on 
samanlainen asenne. Teidän arvotkin 
ovat lähes identtisiä HelpAge Inter-
nationalin arvojen kanssa, oikeuden-
mukaisuus, avoimuus, yhteiskunnal-
linen vastuu  Mutta globaalisti toi-
miessa on tärkeää, että arvoissa on 
myös optimismi. Maailman vanho-
jen ihmisten tilanne on joskus niin 
vaikea, että sen alle voisi musertua 
ilman tulevaisuudenuskoa.

Sylvia Beales on yksi HelpAge In-
ternational- järjestön johtajia, tehtä-
vänään luoda strategisia alliansseja. 
Niitä hän oli nytkin etsimässä Hel-
singin-vierailullaan. Beales oli saa-
nut tietoa Vallista järjestön Kirgisi-
assa toimivan Keski-Aasian aluejoh-
taja Eppu Mikkonen-Jeanneretin 
kautta. Suomalainen Eppu sai vie-
railullaan mukaansa Vallin Resurssi-
keskusoppaan, ja nyt molemmat vie-
raamme vakuuttavat meille, että kirja 
pitäisi kääntää englanniksi. 

– Se on juuri sitä, mitä koko maa-
ilma tarvitsee, he toteavat kuin yh-
destä suusta.

Somalian ja Etiopian sodan seu-
rauksena Sir Lesley Kirkley pe-
rusti vuonna 1983 HelpAge Inter-
nationalin, HIAn. Monet vanhustyö-
hön keskittyneet järjestöt havaitsi-
vat taas kerran, että vanhukset jää-
vät katastrofi  tilanteissa jalkoihin, ei-
kä heitä auta kukaan. Niinpä viisi 
erilaista kansallista järjestöä – britit, 
Kanada, Kolumbia, Intia ja Kenia – 
päätti käynnistää globaalin verkos-
ton. Nyt HIA on laajentunut kuu-
teenkymmeneen maahan ja sillä on 
yli 90 jäsenjärjestöä. Eurooppa on 
toistaiseksi lähtenyt vähän hitaasti 
mukaan. Ruotsalaiset ovat käynnis-
tämässä verkos toansa, tsekit ovat ak-
tiivisesti mukana ja tietenkin Britan-
nian Age UK toimii vankasti.

Ovatko sitten maailman vanhus-
ten asiat yhteismitallisia? 

– Katsokaa meidän tavoitteitam-
me, eivätkö ne kosketa myös Suo-
men vanhuksia. HIA tavoittelee van-
hoille ihmisille turvattuja tuloja, vaik-
ka miten vähäisiä, samoin laadukas-
ta terveyden huoltoa. HIA tukee van-
hoja käynnistämään omia kerhojaan 
ja järjestöjään ja pyrkii rakentamaan 
maailmalaajuista verkostoa, joka vai-
kuttaa vanhojen ihmisten asemaan.

Löydämme heti yhteisiä tavoitteita 

ja toimintamuotoja. Ennen kaikkea 
yhteistä on, että vanhojen ihmisten 
ääni ei kuulu yhteiskunnassa. Jollei 
vanhoja ihmisiä unohdeta kokonaan 
syrjään, niin ainakaan heiltä itseltään 
ei kysytä, vaan toiset puhuvat meidän 
vanhojen puolesta. Globaalin mitta-
puun mukaan Suomessa monet asiat 
ovat hyvin, mutta me itse tiedämme 
ja tunnemme, miten paljon paran-
nettavaa kotomaassa on.

HelpAge International pystyy tällä 
hetkellä nopeisiin auttamistoimiin. 

– Thaimaan ja Pakistanin tulvissa 
ollaan jo avustamassa, samoin kuin 
Etelä-Sudanin kriisissä. Mutta toi-
saalta on pitkäaikaisia ongelmia, ku-
ten HIV, Sylvia kertoo. 

Eipä tulisi täältä Suomesta helposti 
ajatelleeksi, että AIDS synnyttää van-
husten tuen tarvetta. 

– Toisaalta AIDSia sairastavat ih-
miset vanhenevat, ilmaantuihan tau-
ti 1980-luvulla, ja toisaalta nuoret ai-
kuiset kuolevat tautiin ja jättävät lap-
sensa isovanhempien hoiviin. Afrik-
kalainen isoäiti pienen peltotilkkun-
sa varassa viiden lapsenlapsen huol-
tajana on varsin tyypillinen ihmis-
kohtalo.

Sylvia on henkilönä välitön, innos-
tuva ja helposti lähestyttävä, joskus 
aikatauluissa suuripiirteinen. Hän 
on ehtinyt elämässään jo monen-
laista, toiminut muun muassa Nica-
raguassa kehitysyhteistyöprojektis-
sa 1980- luvulla. Hän asuu Lontoos-
sa miehensä kanssa ja poika opiske-
lee lääketiedettä.

P.S. HelpAge Internationalin 
englannin kieliset nettisivut ovat erit-
täin hyvät ja monipuoliset (www.
help age.org). Niiltä löytyy monen-
laisia kiinnostavia julkaisuja, ikäänty-
miseen liittyvää dataa, fi lmejä ja ku-
via. Niitä voi suositella kieltä taitavil-
le, ne ovat selkeät ja esteettömät. 

Teksti: Vappu Taipale
Kuva: Kari Uittomäki

Sylvia Beales: 

Optimismi on arvoistamme tärkein
Sylvia Beales ja 
Eppu Mikko-
nen-Jeanneret 
vierailivat Val-
lissa joulukuus-
sa ja kertoivat 
HelpAge Inter-
nationalin toi-
minnasta.
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Kansallisteatterin esitys Unel-
mien aikataulu kaataa rytinällä 
sukupolvien välisiä raja-aitoja. 
Lavalla nähdään lämpimän hu-
moristinen, laulun- ja tanssin-
täyteinen tarina vanhuudesta, 
elämänilosta ja unelmista.

Pienestä tuli suurta

Unelmien aikataulu sai joulukuussa 
katsojilta innostuneen vastaanoton. 
Nähtiinpä ensi-illassa katsomossa 
Mauno ja Tellervo Koivisto!

Vaatimattomasta ideasta lähtenyt 
projekti kasvoi vuoden aikana suu-
rempiin mittasuhteisiin. Syynä taisi 
olla innostunut ohjaaja ja ennakko-
luuloton, hulluttelemaan helposti 
heittäytyvä esiintyjärypäs. 

Unelmien aikataulu on tarina van-
huudesta. Se kertoo niistä tuntemuk-
sista, joita ikääntymiseen ja elämään 
vanhana liittyy. Hyvinkin erilaisten 

kohtausten avulla käsitellään häm-
mennystä, pelkoja, muutoksia, rie-
muja ja suruja, jotka kaikki ovat väis-
tämätön osa ihmisen elämänkaarta. 
Välillä tunnelma on haikea, paikoi-
tellen katsoja saa taas nauraa vedet 
silmissä.

Esiintyjäkaartiin kuuluu eläkkeelle 
jääneitä tanssijoita, taiteilijoita ja mui-
ta vaikuttajia, muusikoita ja asumis-
palvelukeskus Wilhelmiinan asuk-
kaita. 

Eräs esityksen kohokohdista on 
Aira Samulinin nauruhermoja kut-
kuttava rap-numero. Jukka Virta-
sen rento vitsailu puolestaan osoit-
taa, kuinka vanhuuden voi inhimil-
listää, kääntää hauskaksikin. Sinik-
ka Gripenberg liikkuu lavalla tyr-
määvän upeasti. Nämä herkkupalat 
vain muutamia mainitakseni, jokai-
sella esiintyjällä on oma tähtihetken-
sä estradilla. Ryhmänumeroissa on 

luontevaa lennokkuutta.
Ensi kertaa parrasvaloissa loista-

vien Wilhelmiinan asukkaiden ja mo-
net areenat kolunneiden taiteilijoiden 
yhteistyö pelaa mainiosti.

Iätön ohjaaja vailla 
käsikirjoitusta

Koreografi -ohjaaja Jemina Sillan-
pää, 29, on hiljattain valmistunut 
Teatteri korkeakoulusta ja ohjaa Unel-
mien aikataulu -esityksen osana syven-
tävää työharjoitteluaan. Mikä sai nuo-
ren lahjakkuuden kokoa maan esiin-
tyjäkaartin henkilöistä, jotka kaikki 
ovat häntä itseään vähintään puolet 
vanhempia?

– Minulla itselläni on paljon hyvin-
kin eri ikäisiä ystäviä, Sillanpää sanoo. 
Olen jo pitkään tuuminut, ettei iällä 
ole kerta kaikkiaan mitään väliä, se on 
vain ihmisten itse rakentama muo-
dollisuus. On hauskaa, vapauttavaa-

Unelmista to

Jukka Virtanen vokottelee rouvia Tanja Simiö, Ritva Salmenkivi ja Pirkko Lahti.
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kin tuntea itsensä iättömäksi.
 Sillanpään tapa luoda esitykselle 

juoni oli hyvin avoin, konstailema-
ton. Valmista käsikirjoitusta ei mis-
sään vaiheessa ollut. 

Synnyttämällä ryhmään sisäi-
sen luottamuksen hän sai valjastet-
tua esiintyjien mielikuvituksen käyt-
töön. Sillanpää heitteli ideoita, mut-
ta ei tahtonut itse ratkaista kaikkea 
etukäteen.

– Oikeastaan olen edelleen yllätty-
nyt, kuinka rohkeasti kaikki mukana 
olijat laittoivat itsensä likoon. Tun-
teet kuohuivat välillä kiivaina ja pien-
tä kinaakin syntyi joistain yksityis-
kohdista, Sillanpää kuvailee.

– Olen kuitenkin ylpeä siitä, että 
kaikki palaute oli suoraa ja välitön-
tä. Siitä johtuen myös esitys on kai-
kessa rosoisuudessaan hyvin rehel-
linen ja aito.

Rankka harjoitusrupeama 
tuotti tuloksia

Monipuolinen viihdetaiteilija Pirjo 
Bergström oli heti alkuvaiheessa 
vahvasti mukana Unelmien aikataulus-

sa. Hän kuitenkin kuoli yllät täen sai-
raskohtaukseen keväällä, noin puoli 
vuotta ennen ensi-iltaa, mikä jätti tie-
tysti pysyvän leiman esitykselle.

– Bergströmin kuolema toi tietyn 
syvyyden ryhmäämme. Hän oli hie-
no persoona, jonka sielu oli taval-
laan läsnä koko prosessin ajan. Ta-
vallaan olemme omistaneet teoksen 
hänelle.

Viimeiset kolme kuukautta ennen 
Unelmien aikataulun ensi-iltaa treenejä 
oli Kansallisteatterissa kolme kertaa 
viikossa, nelisen tuntia kerrallaan.

– Kaikki esiintyjät syttyivät eri 
tahtiin. Paitsi minun antama palau-
te, myös toisilta esiintyjiltä saadut 
vinkit ovat olleet hyödyllisiä. Se, et-
tä ryhmässä on hyvä olla, näkyy tie-
dostamattomana lavasäteilynä, Sil-
lanpää kertoo.

Irti kontrollista

Kokonaisuudessaan Unelmien aika-
taulu -prosessi on ollut Sillanpään 
mielestä kaiken panostetun ajan ja 
vaivan arvoinen. Prosessin aikana 
hän on nähnyt mieletöntä kasvua 

totta tekemällä
ja kehitystä paitsi jokaisessa esiin-
tyjässä, mutta myös omassa tavas-
saan toimia.

– Kun huomio ei ole liimautunee-
na vain itseensä, kontrolli häviää ja 
ihmiset uskaltavat päästää irti. Täl-
löin on mahdollista myös syttyä mui-
den tekemisestä, luoda yhdessä au-
tenttista taidetta monipuolisine tun-
teineen, Sillanpää pohtii.

Juuri tuosta heittäytymisestä kum-
puavista mahdollisuuksien virrasta 
Unelmien aikataulussa taitaa pohjim-
miltaan olla kyse. Vanhenevien esiin-
tyjien mielestä unelmat saavutetaan 
toimimalla. Tekemisen meno ja mei-
ninki saa katsojankin elämään unel-
maa, ei unelmoimaan elämästä.

Esitys nähdään myös kesällä Ka-
jaanin runoviikolla. Jemina järjestää 
myös tilausnäytöksiä, yhteydet: 
jeminami@hotmail.com tai 
jemina.sillanpaa@teak.fi .

Teksti: Noora Valkila
Kuvat: Anja Sillanpää

Asumispalvelukeskus Wilhelmiinan asukkaat Leena 79, Rit-
va 81 ja Keijo 86 eivät oikein tienneet mitä odottaa, kun läh-
tivät mukaan työstämään Unelmien aikataulu -esitystä. Mitä on 
jäänyt prosessista päällimmäisenä mieleen?

– On ollut ihan kamalan hauskaa, Leena aloittaa nauraen. 
Meillä on ollut ryhmässä iloinen tunnelma ja kaikki ovat saa-
neet tasapuolisesti laittaa ajatuksiaan likoon.

– Joo ei ole kyllä kertaakaan kaduttanut, vaikka Jeminaa 
on pitänytkin välillä kahvitauoista muistutella, jatkaa Keijo, 
kipaleen vanhin esiintyjä pilke silmäkulmassa. Tämä tekemi-
nen hakkaa mennen tullen sen tylsyyden, kun vain istuu yk-
sin huoneessaan päivät pitkät.

– Toisinaan on ollut hiukan raskastakin. Esityksen hiomi-
nen on vaatinut tarkkaa keskittymistä, kuvaa Ritva omia tun-
temuksiaan. Mutta kuten kollegat kertovat, iloa tässä poru-
kassa on riittänyt. Lähtisin heti empimättä mukaan uudes-
taan samankaltaiseen projektiin.

”Ei ole kaduttanut!”

Pirkko Lahti, Leena Van Dam, Keijo Mattila, Riitta 
Vainio ja Ritva Salmenkivi tunteiden äärellä.
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Roihuvuoren vanhustenkes-
kuksen palveluasumisessa on 
noin 150 asukasta pysyvästi. 
Lisäksi vanhustenkeskukseen 
kuuluvat palvelukeskus ja päi-
vätoiminta. Palvelukeskus tar-
joaa ohjattuja ryhmiä kotona 
asuville eläkel äisille ja päivä-
toiminta taas tukee muistisai-
raiden asiakkaiden kotona asu-
mista. Koko talon vapaaehtois-
toiminnasta vastaavan palvelu-
keskuksen sosiaaliohjaaja Maa-
rit Ajalinin mukaan vapaaehtoi-
silla on tärkeä merkitys vanhus-
tenkeskukselle.

Roihuvuoren vanhustenkeskuksessa 
käy säännöllisesti kahden yrityksen – 
Rautaruukki Oyj:n IT organisaation 

Roihuvuoren palvelukeskuksen sosiaaliohjaaja Maarit Ajalin:

Vapaaehtoisilla on tärkeä 
merkitys vanhustenkeskukselle

sekä OP-palvelujen – työntekijöitä 
tekemässä vapaaehtoistyötä. 

Rautaruukki Oyj:n IT organisaati-
on työntekijät ovat käyneet neljä ker-
taa Roihuvuoren vanhustenkeskuk-
sessa, ja jokaisella kerralla on ollut 
eri teema: on ollut vanhusten kanssa 
ulkoilemista, jouluaskartelua, piha-
talkoita ja viimeksi joulutanssiaiset.  
Ensimmäisellä kerralla oli myös ns. 
läppäriklinikka, eli vanhuksille annet-
tiin opastusta tietokoneen käytössä.  
OP-palvelujen työntekijät ovat niin-
ikään ulkoilleet vanhusten kanssa.

– Vapaaehtoistilaisuuksiin on osal-
listunut todella hyvin ihmisiä; joka 
kerralla yli 50 asukasta. Lisäksi päivä-
toiminnan ja palvelukeskuksen puo-
lelta on osallistunut niitä vanhuksia, 
jotka kulloinkin ovat olleet paikal-

la, sosiaaliohjaaja Maarit Ajalin ku-
vailee.

– Esimerkiksi joulutanssiaiset oli-
vat asukkaille upea tilaisuus. Palvelu-
keskuksessa on aika vähän mieshoi-
tajia, ja kun tänne tuli nuoria miehiä 
puvut päällä, niin se oli asukkaille ko-
kemus. Kyllä hienot vaatteet tuovat 
heti juhlan tunnelmaa.

Maarit Ajalinin mukaan vapaaeh-
toistoiminta lähti Roihuvuoren van-
hustenkeskuksessa organisoidum-
min liikkeelle vasta viime vuoden 
keväällä. Vanhustenkeskuksessa oli 
vapaaehtoisten rekryilta. Rautaruuk-
ki Oyj:n IT organisaatio mm. mak-
soi ilmoituksen Itä-Helsingin Vartti-
lehteen. Roihuvuoren vanhustenkes-
kus löysikin kaikkiaan noin 20 uut-
ta vapaaehtoista. Tänä keväänä Roi-
huvuoren vanhustenkeskus on aloit-
tamassa yhteistyön HelsinkiMission 
kanssa. HelsinkiMissio auttaa rek-
rytoimaan lisää vapaaehtoisia sekä 
myös kouluttaa vapaaehtoisia.

– Vapaaehtoisilla on tärkeä mer-
kitys vanhustenkeskukselle. Täällä 
on usein hirveä kiire, sillä asukkaat 
ovat pääsääntöisesti huonokuntoisia.  
Vaikka hoitajat haluaisivatkin panos-
taa viriketoimintaan, niin siihen ei 
jää välttämättä aikaa. Vapaaehtoisten 
tuoma lisä on erittäin tärkeä. Heillä 
on aikaa jutella asukkaiden kanssa. 
Toivomme erityisesti sellaisia vapaa-
ehtoisia, jotka voisivat tehdä vapaa-
ehtoistyötä päiväsaikaan. Roihuvuori 
on vanha asuinalue, ja täällä on pal-
jon hissittömiä kerrostaloja. Esimer-
kiksi vanhuksia voisi hakea kodeis-
taan ja tulla heidän kanssaan palve-
lukeskuksen ryhmiin ja tapahtumiin, 
Ajalin kertoo.

Teksti: Kari Uittomäki
Kuva: Maarit Ajalin

Rautaruukki Oyj:n IT organisaation vapaaehtoisen Reetta Ranttilan viulun-
soittoa kuuntelemassa Roihuvuoren vanhustenkeskuksen päivätoiminta Lii-
nan asiakkaita ja henkilökuntaa.
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Vallin jäsenjärjestöt – joita oli vuo-
den 2011 lopussa 69 – ovat panosta-
neet työllistämiseen entiseen tapaan. 
Alalle tarvitaan auttavia käsiä. Työllis-
tävät järjestöt kannustavat ja tukevat 
työttömänä olleita myös alan koulu-
tukseen. Työssä On Hyvä Olla -pro-
jektissa eri alueilla rakennettiin työt-
tömille koulutuspolkuja erityisesti ai-
kuiskoulutuskeskuksien kanssa. Val-
takunnallisen koordinointi projektin 
ja alueprojektien yhteistyönä kehi-
tettiin järjestöjen yhteistä keskitet-
tyä rekrytointia.

TOHO -projektin  kehittämis-
työ – "Sijaispankki"

Jyväskylän ja Tampereen alueen TO-
HO -projektien ja jäsenjärjestöjen 
yhteistyönä kokeiltiin vuoden 2011 
aikana sijaisten rekrytoinnin keskit-
tämistä "Sijaispankkiin". Tampe-
reen alueella kokeilussa oli mukana 
6 järjestöä ja Jyväskylässä 4 järjestöä. 
Rekrytoinnin keskittäminen onnistui 
odotusten mukaan ja niitä viedään 
eteenpäin sekä kehitetään edelleen 
vuoden 2012 aikana. Sijaispankin toi-
mintaa kuvataan vuoden 2012 alussa 
julkaistavassa – järjestöjen käyttöön 
tarkoitetussa – työvoiman turvaami-
nen julkaisussa. Sijaispankin kehittä-
misestä kootaan yhteenvetoraportti 
myös liiton työllistämissivuille.

Työvoiman saatavuuden 
turvaaminen järjestöissä

Vallin jäsenjärjestöissä järjestettiin 
työttömille työhakijoille erilaisia 
työllistämis jaksoja vuoden 2011 aika-
na yhteensä n. 768. Palkkatuella työl-
listettynä oli 393 henkilöä. Työpaikan 
sai 138 henkilöä ja 84 aloitti amma-
tillisen koulutuksen, joko työvoima-
poliittisessa, omaehtoisessa tai oppi-
sopimuskoulutuksessa. Palkkatuella 

työllistäminen kasvoi hieman edel-
lisiin vuosiin verrattuna. Työpaikan 
saaneiden määrä oli sama kuin edel-
lisenä vuonna. Sosiaalialan ammatil-
linen koulutuksen aloittaneiden mää-
rä väheni edellisestä vuodesta (kaa-
vio 1).

Työ- ja elinkeinoministeriön työl-
listämistoiminnalle asettamat tavoit-
teet vuodelle 2011 olivat, että pit-
käaikaistyöttömistä 36 % työllistyy 
tukijakson jälkeen avoimille mark-
kinoille. Vallin TOHO -projektien 

alueellinen toiminta ja erityisesti jä-
senjärjestöjen panos tämän tavoit-
teen saavuttamiseen oli vuonna 2011 
merkittävä. Pitkään työttöminä ol-
leiden määrästä 35 % sai työpaikan 
ja alan koulu tukseen heistä kannus-
tettiin 21 %, mikä osaltaan vähensi 
työttömyyttä (kaavio 2.).

Anu Kuikka

Vallin jäsenjärjestöjen 
työllistämistuloksia 
vuosilta 2008-2011

Kaavio 1. Vallin jäsenjärjestöjen työllistämistuloksia vuosilta 2008-2011.

Kaavio 2. Työpaikan saaneiden ja ammatillisen koulutuksen aloittaneiden pro-
sentuaalinen osuus palkkatuella työllistetyistä.
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Iäkkäiden uusi kotikuntoutus-
malli osoittautui tehokkaaksi 
terveystieteiden maisteri Kris-
tiina Niemelän väitöstutkimuk-
sessa. Kotikuntoutusavustajik-
si kouluttautuvien pitkäaikais-
työttömien tuella paransi iäk-
käiden toimintakykyä ja elä-
mänlaatua. Lisäksi harjoittelu 
jousikeinotuolilla havaittiin hy-
väksi keinoksi parantaa fyysistä 
suorituskykyä kotioloissa.
Ikääntyvän väestön kotona selviy-
tymisen tueksi tarvitaan uusia fyy-
sistä aktiivisuutta lisääviä sekä 
toiminta kykyä ja elämänlaatua tu-
kevia kuntoutumis muotoja. Lisäksi 
yhteis kunnan taloudellisten voima-
varojen ja terveydenhuollon resurs-
sien rajallisuuden vuoksi tarvitaan 
tukipalvelu vaihtoehtoja iäkkäiden 
omaehtoisen toiminnan tueksi.

Kristiina Niemelän väitöstutki-
muksessa selvitettiin kahta uuden-
laista toimintatapaa kuntoutuksessa. 
Laitoskuntoutusta seurasi kotikun-
toutus, jossa iäkkäiden kuntoutumis-

Avustajan tuki parantaa 
iäkkäiden elämänlaatua 

ja keinutuoli kuntoa 

Brian Broom: Sairaus täynnä merki-
tyksiä
PT-Kustannus 2010

Länsimainen lääketiede on vuosisa-
tojen ajan ollut tiukan luonnontie-
teellistä. Lääketiede on keskittynyt 
fyysisiin sairauksiin ja niiden paran-
tamiseen. Lääketiede on erottanut 
ihmisen fyysisen kehon ja mielen. 
Kieltämättä länsimainen lääketiede 
on kehittynyt hyvin pitkälle ja saa-
vuttanut huikeita tuloksia.

Viime vuosikymmeninä yhä 
useam pi lääkäri on kiinnostunut sai-
rauksien takana olevista henkisistä 

syistä. Virolaisen lääkärin  Luule 
Viilman (1950-2002) tuotanto lie-
nee käännetty kokonaan suomek-
si (Paras lääkäri I-III, Et ole yksin I-
VIII). Viilma käsitteli kirjoissaan laa-
jasti erilaisia sairauksia ja osoitti, mil-
laisia stressejä on sairauksia taustal-
la.  Omaa kehoaan kuuntelemalla ja 
havainnoimalla voi ymmärtää omia 
sairauksiaan.

Uusiseelantilaisen lääkärin ja psy-
koterapeutin Brian Broomin mu-
kaan jokaiseen sairauteen liittyy oma 
merkityksensä, oma tarinansa ja vies-
tinsä. Broom on kirjoittanut aihees-
ta useita kirjoja. Ensimmäinen suo-
mennettu Broomin kirja Sairaus täyn-
nä merkityksiä ilmestyi 2010. Kirjas-
saan Broom kertoo useita esimerk-
kejä potilaillaan esiintyneistä sairauk-
sista. Broom kuvaa ja analysoi saira-
uksia ja niiden taustoja. Sairauk sien 
taustalla olevat henkiset ristiriidat 
voivat ilmetä hyvinkin yllättävinä ja 
vaikeina sairauksina. Broom käyttää 
termiä somaattinen metafora.

Siinä missä Luule Viilma on erittäin 
käytännönläheinen ja selkeä, Broom 
hakee hyvinkin tieteellisiä selityksiä. 
Broom pohtii mm. kielifi losofi an ja 
fi losofi an avulla sitä, millaisia merki-
tyksiä ja käsitteitä annamme kehol-
le, mielelle ja erilaisille kokemuksille.  
Mieli ja keho eivät ole erillään toisis-
taan. Perehtymällä sairauksien taka-
na oleviin tarinoihin voimme avata 
hyvinkin loogiset lukot. 

Kirjaa voi suositella kaikille mie-
len ja kehon vuorovaikutuksesta 
kiinnostuneille. Kirja ei ole vaikea-
selkoinen, mutta sitä ei kannata ah-
maista kerralla vaan lukea sopivin an-
noksin.

Muun muassa kirjailija ja psykiat-
ri Claes Andersson on innoistaan 
Brian Broomista. Tässä kirjassa on 
Anderssonin sekä professori, fysio-
logian dosentti Olli Polon saatesa-
nat.

Kari Uittomäki

Kristiina Niemelä

Luotettavasti 
kokemuksella  ja osaamisella 

turvaa vanhuuteen

 
 

Käpyrinteen Hyvinvointi- ja  
palvelutalo,

Ilmattarentie 2, 00610 Helsinki
p. (09) 728 8800
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ta tuki kotikuntoutumisavustajaksi 
kouluttautuva pitkäaikaistyötön. Li-
säksi tutkittiin jousikeinutuolin käyt-
töä kotiharjoitteluvälineenä.

Tulokset osoittivat, että laitos-
kuntoutus kohensi iäkkäiden fyysistä 
suorituskykyä. Kotikuntoutuksessa 
avustajan säännölliset käynnit paran-
sivat iäkkäiden elämänlaatua. Koti-
kuntoutusmalli, jossa kuntoutetta-
vien tukena on lyhyen terveyden-
huoltoalan koulutuksen saanut hen-
kilö, osoittautui käyttökelpoiseksi. 
Harvemmin kuntoutuksen apuväli-
neenä käytetty jousikeinutuoli osoit-
tautui varteenotettavaksi kotiharjoit-
teluvälineeksi ja säännöllinen keinu-
tuoliharjoittelu kohensi iäkkäiden 
naisten fyysistä suorituskykyä.

Tutkimuksen tavoitteena oli sel-
vittää iäkkäiden laitoskuntoutuksen 
ja sitä seuranneen kotikuntoutuk-
sen vaikutuksia iäkkäiden toiminta-
kykyyn ja elämänlaatuun. Tavoittee-
na oli myös arvioida toiminta tapaa, 
jossa iäkäs saa kotonaan henkilö-
kohtaista ohjausta lyhyellä ammatti-
koulutuksella valmennetulta henki-
löltä. Lisäksi tavoitteena oli tutkia 
keinutuoliharjoittelun vaikutusta 
iäkkäiden naisten fyysiseen suoritus-
kykyyn.     

Kristiina Niemelän väitöskirja "Iäkkäiden 
tuettu kuntoutuminen. Laitoskuntoutus-
jakson, kotikuntoutuksen ja keinutuoli-
harjoittelun vaikutukset iäkkäiden henki-
löiden toimintakykyyn ja elämän laatuun" 
tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa 
2.12.2011.

Suomen terveyden-
huollolla on

 monipolvinen historia

Kuntien itsehallinnon korosta-
minen terveyspalvelujen toteu-
tuksessa on johtanut hajautet-
tuun järjestelmään.Tämä käy 
ilmi VTL Yrjö Mattilan väitös-
kirjasta. Tutkimuksessa tarkas-
tellaan Suomen terveydenhuol-
lon kehityslinjoja 1800-luvulta 
nykyaikaan.
VTL Yrjö Mattilan tutkimuksen 
keskiössä ovat instituutiot ja niiden 
vaikutus terveydenhuoltoon. Miten 
terveyspoliittiset periaatteet ja arvot 
ovat muuttuneet ja mitkä tahot ovat 
muutokset toteuttaneet? Huomio-
ta on kiinnitetty myös politiikkaan 
ja muutoksiin maan taloudellisessa 
tilanteessa. 

Merkittävä muutos tapahtui 
1 9 6 0 - l u -
vulla, kun 
terveyden-
huolto ja-
kaantui kun-
n a l l i s e e n 
terveyden-
hoitojärjes-
telmään se-
kä sairaus-
vakuutuk-
seen ja työ-
t e r v e y s -
huoltoon. 

Tutkimuksen mukaan yksityisten 
ja julkisten terveyspalvelujen vuo-
rovaikutusta ei ole pystytty ratkai-
semaan. Vaihto ehtoiset terveyden-
huollon järjestämis mallit ovat jääneet 
vähälle huomiolle. 

Kuntien itsehallinnon korostami-
nen terveyspalvelujen toteutuksessa 
on johtanut hajautettuun ja pirstou-
tuneeseen järjestelmään. Paikallisilla 
päätöksillä on ollut etusija, mikä on 
vaikeuttanut keskitettyä ohjausta.

Tarkastelun perusteella kansalai-
sen oikeusasema terveyspalveluis-
sa on ollut heikko ja heillä on ol-
lut mahdollisuus vaikuttaa terveys-
palvelujensa laatuun ja määrään lä-
hinnä äänestämällä kunnallisvaaleis-
sa. Kunnallisen itsehallinnon merki-
tys terveysturvassa kasvoi voimak-
kaasti vuoden 1993 valtionosuusuu-
distuksessa, jossa lääkintöhallitus lo-
petettiin ja otettiin käyttöön infor-
maatio-ohjaus. 

Vuoden 1993 valtionosuusuudis-
tuksen jälkeen voimakkaimmat insti-
tuutiot terveydenhuollossa ovat ol-
leet valtiovarainministeriö ja Suomen 
Kuntaliitto. Edellinen on korostanut 
kustannusten minimointia ja jälkim-
mäinen kunnan itsenäistä päätöksen-
tekoa terveydenhuollon toteuttami-
sessa.

Tutkijan mukaan terveydenhuol-
toa uudistettaessa tulisi etsiä uusia 
toteutus tapoja, jolloin terveyden-
huollon kokonaisuus saataisiin par-
haiten järjestetyksi. Pitkällä aikavä-
lillä tavoitteena tulisi olla tarjota kai-
kille kansalaisille mahdollisuus saada 
hyvää terveydenhuoltoa kohtuuhin-
taisesti. Erityisesti tulisi pohtia sitä, 
miten kansalaisen asema ja oikeudet 
terveydenhuollossa saadaan parhai-
ten ja tasapuolisimmin turvatuksi.

VTL Yrjö Mattilan väitöskirja ”Suu-
ria käännekohtia vai tasaista kehitystä? 
Tutkimus Suomen terveydenhuollon suun-
taviivoista" tarkastettiin Turun yliopistos-
sa 20.5.2011.

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

Yrjö Mattila
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Ajankohtaista Vallissa    1.1.-29.2.

Ristikko 7/2011 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

KÄKÄTE-projekti on osa 
World Design Capital 

Helsinki 2012-ohjelmaa

KÄKÄTE-projekti ja 
Seniori teatteriryhmä 

Kutkutus kutsuvat 
teatteriin

Helsinki on alkavana vuonna maa-
ilman designpääkaupunki ja KÄ-
KÄTE-projekti on osa World De-
sign Capital Helsinki 2012 -ohjel-
maa. Design pääkaupunkivuoden 
tavoitteena on esitellä tapoja, joilla 
elinympäristöämme kehitetään de-
signin keinoin sekä luoda mahdol-
lisuuksia uudelle liiketoiminnalle ja 
innovaa tioille. Näin teemme yhdes-
sä kaupungistamme paremman pai-
kan elää. 

– KÄKÄTE-projektille ohjelmas-
sa mukana oleminen merkitsee mah-
dollisuutta kohdata suunnittelijoita 
ja muotoilijoita sekä tiedottaa heille 
käyttäjälähtöisesti kehitetyn teknolo-
gian hyödyistä mm. ikäihmisten hy-
vässä arjessa, toteaa projektipäällik-
kö Kirsti Pesola.

Mitä kaikkea voikaan tapahtua, kun 
ikäihminen kohtaa teknologian? 

Ikäihminen kohtaa teknologian -esitys 
on KÄKÄTE-projektin ja Seniori-
teatteri Kutkutuksen toteuttama ta-
pahtuma 4.2.2012 klo 13.00-14.00 
Lasipalatsin Bio Rexissä, osoite Man-
nerheimintie 22-24, 00100 Helsinki 
Tilaisuus on avoin ja maksuton.  

Vapaaehtoisuus vaikuttaa -projek-
tin (2012) päätehtävänä on levittää 
ja juurruttaa Osaaja -projektin toi-
mintamalleja uusiin toimintaympä-
ristöihin ja työ yhteisöihin. Tuloksia 
levitetään aluseminaareissa: 
• Alueseminaari Oulussa 14.3.
• Alueseminaari Jyväskylässä 19.4.
• Tiedotus- ja verkostoitumistilaisuus 
Kuopiossa (tai Kajaanissa) touko-
kuussa 2012
• Alueseminaari Kotkassa 6.6.
• Alueseminaari Porissa 29.8.
• Tiedotus- ja verkostoitumistilaisuus 
Turussa syyskuussa 2012
• Alueseminaari Joensuussa 10.10.

Vapaaehtoisuus vaikuttaa 
-projekti

Valviran uusien päätösten mukaan 
yksityisten sosiaalipalvelujen oma-
valvonnasta annetut määräykset tu-
levat voimaan 1.3.2012. Ennen mää-
räysten voimaantuloa toimintan-
sa aloittaneen palveluntuottajan on 
laadittava omavalvontasuunnitelma 
1.9.2012 mennessä. Uuden palvelun-
tuottajan on laadittava omavalvonta-
suunnitelma kuuden kuukauden ku-
luessa toiminnan aloittamisesta. Van-
hus- ja lähimmäispalvelun liitto tulee 
järjestämään Omavalvontasuunnitel-
ma laadukkaan vanhustyön työkaluk-
si -seminaarin 7.5.2012 Helsingissä.

Omavalvontasuunnitelman on ka-
tettava kaikki palvelun tuottajan tar-
joamat sosiaalipalvelut. Yksityisistä 
sosiaalipalveluista annetun lain mu-
kaan palvelun tuottaja vastaa siitä, et-
tä asiakkaalle järjestettävä palveluko-
konaisuus täyttää sille asetetut tavoit-
teet. Palvelualakohtaisia omavalvon-
nassa valvottavia laatuvaatimuksia on 
sosiaalihuollon lainsäädännön ja laa-
tusuositusten lisäksi kirjattu Valviran 
ja aluehallintovirastojen yhteistyönä 
laadittuihin valtakunnallisiin valvon-
taohjelmiin. Omavalvontasuunnitel-
man laatimisen tueksi ilmestyy erilli-
nen opas maaliskuun aikana.

Valvira myöhensi 
omavalvontaa koskevaa 

aikataulua
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Ristikko 1/2012

Ristikon laatija Tuuli Rauvola
Oikea ratkaisu seuraavassa numerossa, joka ilmestyy 9.3.2012
Virkistäviä hetkiä ristikon parissa!
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Esineet kertovat

53 Hope

Hopea on meille tuttu monista 
yhteyk sistä. Kilpailumittelöissä sen 
saavuttaja on toiseksi paras kultaa 
voittaneen jälkeen. Metallina sen 
käyttö on laajaa ominaisuuksien-
sa vuoksi: hopea kiiltää kauniisti, se 
on kultaa kovempaa ja sen sähkön- 
ja lämmön johtokyky on metalleis-
ta parhain. Aira Heinänen tapasi 
alan ammattilaisen espoolaisen kulta-
seppä Esko Hassisen saaden tietoja 
hopeaesineiden merkityksestä.

Jalometalli

Hopea, latinaksi argentum, on jalo-
metallia, jota käytetään tavallisemmin 
seoksena, jossa on 83 tai 92,5 % ho-
peaa, loput pääasiassa kuparia. Ho-
peaesineisiin lyötävissä leimoissa ho-

peapitoisuus ilmaistaan promilleina 
eli 830 tai 925. Sterling- hopean pi-
toisuuslukema on 925. Uushopeas-
sa eli alpakassa taasen ei ole lainkaan 
hopeaa, vaan se koostuu kuparista, 
nikkelistä ja joissakin seoksissa myös 
sinkistä. Uushopeaesineet pinnoite-
taan äärimmäisen ohuella hopea-
kerroksella.

Hopeaa on nimitetty myös mui-
naismetalliksi. Arkeologisten  löytö-
jen  perusteella tiedetään hopeaa löy-
detyn ajalta 5000 vuotta sitten Perus-
sa ja Meksikossa, pari tuhatta vuotta 
kullan löytymisen jälkeen.

Aiemmin aina 1800-luvulle saakka 
hopeakantajärjestelmän vallitessa ko-
likot lyötiin hopeasta kaikkialla maa-
ilmassa.  Viimeisimmät markkamme 

35 %: sta hopeasta ovat 1960-luvul-
ta. Nyttemmin hopearahoja ei meil-
lä enää lyödä lukuun ottamatta eri-
tyisiä juhlarahoja.

Esko Hassinen ja hopeakokoelma vuosisadan alkukymmeniltä 1900-1930.

Saksalainen hopeinen tuoppi 1950-lu-
vulta.
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an hohtoa
Aikoinaan hopean hinta oli lähes 

sama kuin kullan, mutta sen hinta ale-
ni huomattavasti, kun sitä löydettiin 
runsaammin.

Hopeaesineiden leimat 
ja merkit

Hopean arvo on kauan tunnettu ja 
sitä on valvottu. Jo 1400-luvulla sää-
dettiin, että hopeaseppien tuli työs-
kennellä kaupungeissa ja esineet 
merkittiin puumerkein, jotka ker-
toivat hopea pitoisuudet ja tekijän. 
1500- luvulla valvottiin valtakunnal-
lisesti toimintaa, vaadittiin valmistus-
kaupungin leima ja hopeapitoisuus-
merkintä. Kontrollilaitos kehittyi. 
Rahapaja löi esineisiin kruunun mer-
kin, jota kansanomaisesti sanottiin 
kissankäpäläksi. Leimoista ja mer-
keistä saa lisää tietoa alan liikkeistä 
sekä nettisivulta www.leimat.fi   

Historia kertoo, että jos hopea-
seppä valmisti vajaapitoisen tava-
ran, rangaistiin ensimmäisestä ker-
rasta 200 taalerin ja toisesta kerras-
ta 400 taalarin sakolla ja kolmas ker-
ta tuottikin sitten elinikäisen pakko-
työtuomion!

Hopeiset esineet

Yleisimpiä joka perheen hopea-
esineitä ovat korut ja ruokailuväli-
neet, varsinkin teelusikat ja muuta-

ma aika sitten tavanomaiset sokeri-
pihdit. 

Näin designvuonna lienee paikal-
laan todeta, että hopeaesineitä ovat 
Suomessa suunnitelleet loistavat tai-
teilijat, kuten  Bertel  Gardberg ja 
Tapio Wirkkala, korusuunnittelijat 
Saara Hopea ja Björn Weckström. 
Kalevalakorun tuotteissa on prons-
sisten rinnalla hopeakoruja. Hopeas-
ta on esineitä maassamme valmis-
tettu aina, siitä kertovat arkeologi-
en löydöt, rintasoljet, käädyt ja muut   
tarve kalut.

Hopeakoruissa on taidokkaita 
yksityis kohtia, jotka ovat vaatineet 
tekijöiltä erityistä tarkkuutta. Hopea-
langasta on varsinkin Välimeren 
maissa tehty fi ligraanikoruja. 

Monessa perheessä on säilynyt 
perintökaluina ja erityismuistoina 
hopea kolikoita, joiden arvoa usein 
tiedustellaan. Esimerkiksi vuoden 
1865 hopeamarkka ja Olympia XV 
l952 Helsinki - 500 markkaa. Sekä 
50 markan kolikko, jossa on Ur-
ho Kekkosen  kuva ja teksti Suo-
mi 1981 Finland kääntöpuolellaan 
kaksi hevosta.

Asiantuntijan ohje

Esko Hassisen neuvo yleistyneestä 
hopeaesineiden "kilokaupasta":

– Kannattaa tarkkaan katsoa, mil-
laista hopeatavaraa luovuttaa romu-
hopeana kilokauppaan, jota parhail-
laan kovasti markkinoidaan. Hopean 
hintahan on nyt kohonnut. Ei liene 
syytä myydä kaunista antiikkiesinettä, 
jolla saattaa olla perintö- ja taidearvo-
kin, kilohinnan hämäämänä!

Aira Heinänen
Kuvat: Kari Uittomäki

Kultakeskus Oy

Tillanderin valmistamat emaloidut jälkiruokalusikat 
(mm.jäätälölusikat).

Tapio Wirkkalan suunnittelema Trum-
petit-kynttilänjalkasarja.

Kolme sokerisirotinta 1900-luvun alusta, kastikekauha 
ja liemikauha.
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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) 3745215 
am.toikka@kymp.net
http://users.kymp.net/etappi/toimisto.html

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

Caritas-Säätiö
Kapellimestarinkatu 2, 009140 OULU
puh. (08) 522500, fax (08) 522 5132
info@caritas-saatio.fi , www.caritas-saatio.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 

Finlands svenska söndagsskolförbund rf/
Bertahemmet
Matkamiehentie 2 D, 00320 HELSINKI
puh. (09) 477 4720, fax (09) 241 1608
carola.hultin@bertahemmet.com
www.bertahemmet.com

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
toiminnanjohtaja@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
www.keravanpalvelutalosaatio.fi 

Kivipuiston Palvelukotisäätiö
Sorronrinne 9, 04410 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

Kymijoen Hoiva ry
Valtatie 10, 46900 INKEROINEN
puh. (05) 211 5500, fax (05) 211 5548
toimisto@kymijoenhoiva.fi 
www.kymijoenhoiva.fi 

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
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Mäntsälän palvelukotiyhdistys ry
Kivistöntien palvelutalo
Kivistöntie 13, 04600 MÄNTSÄLÄ
puh. (019) 743 400
johanna.sinkkonen@pp2.inet.fi 
www.kivistontienpalvelutalo.fi 

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

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
hanna-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
seutulanharjun.hoivakoti@roi.inet.fi 
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
Petsamokadun päiväkeskus, Mutkakatu 38b,
33500 TAMPERE
puh. (03) 3143 4800
maria.lansio@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 

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
hanna.lehto@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
marja.orenius@vanhustenkotiapu.fi 
www.vanhustenkotiapu.fi 
 
Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry
Leppäsuonkatu 4 A, 00100 HELSINKI
puh. (09) 5860 1320, fax (09) 5860 1324
satu.aalto@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 



Arvoisa lukija,

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry on julkaissut Vanhus-
tenhuollon Uudet Tuulet -lehteä vuodesta 1993. Monipuo-
linen lehti sisältää mm. tietoa käytännön vanhustentyöstä 
sekä asiantuntijoiden ja vanhusten näkemyksiä, kokemuk-
sia ja mielipiteitä. Vanhustenhuollon Uudet Tuulet -lehdessä 
on kiinnostavaa sisältöä niin alan ammattilaisille kuin ikäh-
misille.

Tarjoamme Vanhustenhuollon Uudet Tuulet -lehden tilausta 
edullisesti vuodeksi eteenpäin: seitsemän numeroa vain 40 
euroa tai kestotilauksena 37 euroa! Soita Eija Uuksulainen 
puh. (09) 7745 900, sähköpostitse eija.uuksulainen@valli.fi  
tai www.valli.fi . Voit myös tilata ilmaisen näytenumeron!

Vanhustenhuollon Uudet Tuulet -lehden teemat vuonna 
2012: Verkottuminen ja yhteistyö, Muistisairaudet, Ikäpoli-
tiikka ja tulevaisuus, Kotona asuminen, Vanhustyö maailmal-
la, Mielenterveys.

Seuraava Vanhustenhuollon Uudet Tuulet -lehti ilmestyy 
9.3.2012.


