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liiton toiminnanjohtaja

Valli mukaan rakentamaan 
muistiystävällistä Suomea

Suomessa rakennetaan parhaillaan 
kansallista muistiohjelmaa. Tavoit-

teena on lisätä koko kansan tietoisuutta 
aivoterveyden ylläpitämisestä sekä ke-
hittää hoitoa, palvelua ja toimintaa, joilla 
tue taan muistisairaiden elämää ja vasta-
taan heidän tarpeisiinsa. Muistisairaudet 
on iso ja nopeasti kasvava haaste maam-
me sosiaali- ja terveydenhuollolle, sillä jo-
ka viides työikäinen ja joka kolmas yli 65 
-vuotias kokee kärsivänsä muistioireista. 
Maassamme on noin 120 000 henkilöä, 
joiden muistisairaus on lievää tai keski-
vaikeassa vaiheessa. Riski sairastua muis-
tisairauteen kasvaa iän myötä; muistisai-
rauksia esiintyy 35 prosentilla yli 85-vuoti-
aista, 11 prosentilla 75-84  -vuotiaista sekä 
4 prosentilla 65-74 -vuotiaista. Kun näkö-
piirissä ei ole nopeaa apua tai parannus-
ta muisti sairauksien etenemiselle, tulee 
muisti sairauksista todellinen haaste suo-
malaiselle yhteiskunnalle.

Ympärivuorokautisessa hoidossa ole-
vista asiakkaista kolmella neljästä  on 

muistisairaus. Vuosittain yli 13 000 henki-
löä sairastuu muistisairauteen. Yhtälön te-
kee vielä haastavammaksi se, että ympäri-
vuorokautisia hoito- tai palvelupaikko-
ja on maassamme on alle 45 000. Jopa 
keski vaikeaa dementiaa sairastavien mää-
rän arvioidaan muutaman vuoden kulut-
tua olevan 130 000-140 000. Nyt on kii-
re tehdä selkeitä linjauksia; kuinka paljon 
rakennetaan ympärivuorokautisen hoi-
don paikkoja, palvelutaloja tai muita uu-
sia, inno vatiivisia asumisyhteisöjä muisti-
sairaille. Kotihoidon suurin ongelma on 
resurssien vähäisyys ja työntekijöiden vai-
kea saatavuus. Maamme kunnissa päättä-
jät eivät ole vielä havahtuneet siihen , et-

tä nyt pitää resursseja voimakkaasti lisä-
tä kotihoitoon ja kaukana menneisyydes-
sä on se aika, jolloin kunnan vanhusten-
huollon ongelmat saatiin ratkaistua ra-
kentamalla palvelutalo. 

Muistisairaiden määrän kasvu on 
eliniän pidetessä yleismaailmalli-

nen trendi. Tämän takia onkin terveellis-
tä tutustua siihen, miten muistisairauk sien 
ennaltaehkäisevä toiminta, hoito ja pal-
velut on muualla maailmassa järjestetty. 
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto tekee 
maaliskuun lopulla opintomatkan Hollan-
tiin, jossa tutustutaan erityisesti demen-
toituneiden hoitoon ja palveluihin sekä 

kotona että palvelutaloissa. Yhtenä tutus-
tumiskohteena on Humanitas-säätiö ja ta-
paamme myös heidän palveluasumisen 
gurun Hans Beckerin. Becker mm. koros-
taa dementoituneiden hoidossa, että liika 
hoito on pahempi asia kuin liian vähäinen. 
Säätiö toteuttaa valinnan vapauden mah-
dollisuutta sekä monipuolisuuden, hyvän 
hoidon ja ihmisyyden ideologiaa äärim-
millään. Säätiön perusidea on, että asukas, 
myös dementoitunut, päättää itse mikä on 
hänelle hyväksi. Säätiön paikoissa koroste-
taan, että jokainen asukas hallitsee omaa 
elämäänsä, osallistuu asumisyhteisönsä 
toimintaan ja arkipäivään, jossa vallitsee 
kyllä-kulttuuri, kaikki asiakkaiden ja asuk-
kaiden toiveet toteutetaan. 

Yhä useampi muistisairas asuu omas-
sa kodissaan yksin ympärivuorokauti-

sen hoidon ja palvelun turvin. Saamastaan 
palvelusta ja hoidosta huolimatta muisti-
sairaat kokevat elävänsä turvatonta, yksi-
näistä elämää ja ovat suurimman osan päi-
vää jopa hukassa omassa kodissaan. Van-
hus- ja lähimmäispalvelun liitto suunnit-
telee parhaillaan projektia, jossa rakenne-
taan tuki- ja välittämisen verkostoa koto-
na asuvien muistisairaiden tueksi. Projek-
ti tulisi kuulumaan Raha-automaattoyh-
distyksen uuteen Eloisa ikä -avustusohjel-
maan. Projektissa rakennetaan paikallises-
ti toiminta- ja tukiverkosto, johon mukaan 
kutsutaan mm. toiminta- ja harrastus-
järjestöjä, taloyhtiöitä, seura kuntia sekä 
vapaaehtoisjärjestöjä. Muisti- ja tukiver-
koston tavoitteena on luoda sisältöä ja laa-
tua muistisairaan kotona asumi seen, luo-
da heidän ympärilleen auttajien ja vertais-
tuen verkosto sekä mielekkään tekemisen 
ja harrastamisen mahdollisuuksia. 
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Espoolaisella laborantilla Tiina- 
Maija ”Tiia” Pihlajaniemellä 
diagnosoitiin Alzheimerin tauti 
nelisen vuotta sitten. Tiia kertoo 
olleensa aluksi peloissaan tule-
vaisuudesta, mutta sitten so-
peutuneensa tilanteeseen. Tiia 
käy osapäivätyössä, ja Helsin-
gin Alzheimer-yhdistyksen tar-
joama vertaistuki, omat lapset, 
ystävät, työkaverit ja koirahar-
rastus tuovat sisältöä elämään. 
– Ei saa jäädä vain sohvalle ma-
kaamaan. Se pahentaa tilannet-
ta, Tiia Pihlajaniemi korostaa.
Tiia Pihlajaniemi on 52-vuotias, 
viehättävä neljän aikuisen lapsen äi-
ti. Äkkiseltään ei uskoisi, että hän sai-
rastaa Alzheimerin tautia. 

Alzheimerin tauti alkoi oireilla 
Tiial la asioiden unohtelulla: ystävil-
leen ja työkavereilleen hän kertoi sa-
moja asioita moneen kertaan, tark-
kuutta vaativassa työssä tuli vaikeuk-
sia. Lopulta Tiia meni nelisen vuot-
ta sitten testeihin; selkäydinpunktio 
tehtiin kahdesti ja aivot magneetti-
kuvattiin, jolloin aivoista löytyi muu-
toksia. Tiialle tehtiin myös muistites-
tejä ja neurologin diagnoosi oli selvä: 
Alzheimerin tauti. 

– Tietysti se oli aluksi järkytys ja 
olin vähän paniikissa, että mitä elä-
mäni tulee olemaan.  Sukuni on pit-
käikäistä. 50-vuotiaana ajattelin, et-
tä minulla saattaa olla vielä toiset 50 
vuotta edessä.  Myös lapseni alkoivat 
pelätä, että myöhemmin hekin sairas-
tuvat, Tiia kertoo.

– Surin varmaan puoli vuot-
ta. Aluksi en meinannut uskoa, et-
tä sairastan Alzheimerin tautia, mut-
ta loppujen lopuksi diagnoosi rau-
hoitti. Olen luonteeltani positiivinen 
ja koitin kääntää asian myönteiseksi. 
Sain tietää mikä minua vaivasi. 

Alzheimerin tautiin sairastunut Tiia Pihlajaniemi:

”Vertaistuki on tosi tärkeää”

Avoimuus auttaa
Laborantti Tiia Pihlajaniemi ei aluksi 
halunnut kertoa työpaikallaan, Elin-
tarviketurvallisuusvirasto Evirassa, 
diagnoosista. Mutta sitten hän kerä-

si rohkeutensa ja kertoi yksikön ko-
kouksessa sairastuneensa Alzheime-
riin tautiin. 

– Se, että kerroin asian julkises-
ti työkavereille, helpotti omaa tilaa-

Tiia Pihlajaniemi käy Helsingin Alzheimer-yhdistyksen torstaisin kokoontuvas-
sa työikäisinä muistisairauksiin sairastuneiden ryhmässä. Ryhmässä harras-
tetaan mm. monenlaista viriketoimintaa.
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ni ja jaksamistani. Sain myös työ-
kavereiltani ja esimieheltäni tukea. 
Työnantajani on tullut paljon vas-
taan tässä asiassa.

– Pyrin siihen, että olen aina mah-
dollisimman rehellinen kaikille. Olen 
myös huomannut, että avoimuus aut-
taa.

Tiia löysi Helsingin Alzheimer- 
yhdistyksen ystävänsä ansiosta. Hän 
käy nykyään yhdistyksen torstaisin 
kokoontuvassa työikäisinä muisti-
sairauksiin sairastuneiden ryhmässä. 
Ryhmällä on paljon erilaista toimin-
taa; tehdään vierailuja museoihin ja 
taidenäyttelyihin, ryhmässä käy vie-
railijoita ja harrastetaan monenlais-
ta viriketoimintaa. Ryhmä on Tiialle, 
kuten kaikille muillekin ryhmän jäse-
nille, tärkeä. Ryhmästä saa elämäniloa 
ja on rohkaisevaa tavata ihmisiä, jot-
ka ovat samassa elämäntilanteessa.

– Tämä ryhmä on mukava. Vertais-
tuki on tosi tärkeää.

Kuinka selviytyä arjessa
– Minulla on nyt lääkitys, joka pa-
rantaa toimintakykyäni ja helpottaa 
selviytymistäni. Asiat ovat aika hy-
vin. Olen nykyään osa-aikatyössä, 20 
tuntia viikossa. Työtilannettani seu-
rataan koko ajan, ja siihen voidaan 
tehdä tarvittaessa muutoksia. Työn-
antajani on tullut paljon vastaan täs-
sä asias sa, Tiia kertoo.

– En ole oikeastaan varautunut tu-
levaisuuteen. Elän päivän kerrallaan. 
Tietysti toivon, ettei tauti etenisi. Ha-
luan olla maailmassa mukana. Jos on 
kotona yksin, niin se vain pahentaa ti-
lannetta. Minulla on kaksi koiraa, kää-
piösnautseria, joiden kanssa on pak-
ko käydä lenkillä kolme kertaa päi-
vässä. Ja koirien touhuja on mukava 
seurata kotona.  Muistia ja aivoja py-
rin pitämään kunnossa mm. täyttä-
mällä ristikoita.

”Vertaistuki on tosi tärkeää”
– Tietysti myös lapset toimivat 

taustatukena. He ovat jo aikuisia ja 
muuttaneet pois kotoa, mutta hei-
dän kanssaan aina välillä soitellaan, 
ei sentään päivittäin. Käyn säännöl-
lisesti neurologin vastaanotolla seu-
rantatutkimuksissa.

Tiia Pihlajaniemi haluaakin kannus-
taa kaikkia, joita kohtaa muistisaira-
us, ettei kannata jäädä kotiin mureh-
timaan. Huominen pitää huolen it-
sestään, joten tärkeätä on elää tätä 
päivää. Tulevaisuus ei murehtimal-
la parane.

Käytännön elämässä Tiia käyttää 
erilaisia muistikikkoja. Hän kirjoittaa 
kalenteriin kaikki muistettavat asiat 
ja tehtävät. Eteisessä on ulko-oveen 
kiinnitettynä iso teippi, jossa lukee 
”Avaimet”.  Suurin vaikeus käytän-
nössä on laskujen maksaminen tieto-
koneella, ja tässä hän saa apua ystä-

vättäreltään. Tietokoneen käyttö ei 
niinkään ole ongelma, vaan sen hah-
mottaminen, että missä järjestykses-
sä laskut pitäisi maksaa.

Työikäisinä muistisairauksiin sai-
rastuneiden ,”nuorten”, ryhmät ko-
koontuvat tiistaisin, keskiviikkoisin ja 
torstaisin. Ryhmissä käy 10-11 ihmis-
tä, joka päivä eri ihmiset. Tarvetta oli-
si useammallekin ryhmälle, sillä ryh-
miin on jonotusta ja Espoossa ja Van-
taalla ei ole vastaavanlaisia ryhmiä.

Jos epäilet, että sinulla tai läheisel-
läsi on muistiongelmia, niin ota yh-
teyttä esim. omaan terveyskeskuksee-
si, Muistineuvolaan tai Helsingin Alz-
heimer-yhdistyksen muisti neuvojaan.

Teksti ja kuva:
Kari Uittomäki

– Kun Tiinan muistihäiriöiden 
syyksi todettiin Alzheimerin tauti, 
se oli järkytys myös minulle. Toi-
saalta muistihäiriölle löytyi selvä syy 
ja Tiia sai Alzheimerin tautiinsa lää-
kityksen. Totesimme yhdessä, että 
työyhteisömme voi parhaiten tukea 
häntä työtehtävissä, kun työkaverit 
tietävät, mistä muistihäiriöt johtu-
vat. Tiia on rohkeasti ja avoimesti 
kertonut Alzheimerin taudistaan. 
Näin hän ei ole yksin sairautensa 
kanssa eikä hänen tarvitse salailla 
sitä, Tiian esimies Evirasta, erikois-
tutkija, ELT Ulla Rikula kertoo.

Rikulan mukaan Evirassa tuetaan 
työntekijöiden työssä jatkamista ja 
jaksamista monella tavalla. Työaiko-
ja ja työtehtäviä on räätälöity hen-
kilön työkyvyn ja elämäntilanteen 
mukaan. Evirassa, kuten muualla-
kin valtionhallinnossa, on käytössä 

Varhaisen puuttumisen malli. Var-
haisessa puheeksi otossa on pohjim-
miltaan kyse välittämisestä.  

– Olen ylpeä työyhteisöstämme, 
jossa Tiiaan suhtaudutaan suvaitse-
vaisesti, myötätuntoisesti ja kannus-
tavasti. Hänen sairautensa hyväksy-
tään ja hänen työskentelyään tue-
taan oikealla tavalla. Tiialla on ni-
metty tukihenkilö työyhteisössäm-
me. Myös henkilöstöhallintomme 
ja työterveyshuolto ovat hänen tu-
kenaan, Rikula kertoo.

– Työnantajan pitäisi mielestäni 
tukea työssä käymistä niin kauan 
kun työntekijä haluaa työskennel-
lä ja kykenee työskentelemään. Toi-
voisin, että työntekijään suhtaudu-
taan inhimillisesti ja muistetaan, et-
tä milloin tahansa kuka tahansa voi 
olla samankaltaisessa tilanteessa, Ri-
kula korostaa.

Työyhteisö tukee Tiiaa
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– Musiikki vaikuttaa kuuloaistin avulla ihmisen tietoisuuteen. Ää-
nellä on todettu olevan alkukantainen voima; se on heti tunne-
keskuksessa kiinni. Siksi useimmiten kuntoutuksessa on hyödyl-
listä käyttää mielimusiikkia. Musiikki kantaa muistoja ihmisen ko-
ko elämänkaaren ajalta. Aivojen rakenne on sellainen, että vaikka 
muisti heikkenee, niin ihminen muistaa musiikkia, Miina Sillan-
pään Säätiön musiikkiterapeutti Sari Laitinen kuvailee.

ne, että ”minä ymmärrän ja minä tie-
dän tämän asian”. Tällöin päästään 
kiinni hänen muistoihinsa ja häntä 
kiinnostaviin asioihin sekä voidaan 
puhua niistä; lapsuudenmuistoista, 
lava tansseista, nuoruuden ihanteista 
ja elämästä, matkoista, perheestä…

Musiikin avulla voidaan 
rakentaa ihmisen elämäkaari
Silloin, kun halutaan tutustua muisti-
sairaan lapsuuteen, niin hänen lap-
suusaikansa laulut tukevat tätä muis-
telua. Kaikille tuttuja ovat Suvivirsi, 
joululaulut, Maamme-laulu, Finlandia-
hymni, entisajan koululaulut.

– Elämänkaaripsykologiassa tut-

Musiikilla muistisairaille hyvinvointia

Musiikkiterapeutti Sari Laitisen 
mukaan musiikki herättää tuntei-
ta, virkistää mielikuvitusta ja nos-
taa mieleen muistoja. Musiikki akti-
voi laaja-alaisesti aivoja ja sen vuok-
si onkin suotavaa, että musiikkia oli-
si muistisairaan elämässä. Musiikkia 
voidaan hyödyntää monella tavalla: 
muistisairaat voivat laulaa, soittaa itse 

tai kuunnella elämänkaarimusiikkia, 
ts. sitä musiikkia, joka on ollut heil-
le elämänsä aikana tärkeätä.

– Vaikka muistisairaalla voi ol-
la vaikeakin vaihe, niin hän voi silti 
tunnistaa jonkin kappaleen. 

– Se, että musiikki on tuttua ennes-
tään helpottaa muistisairaiden kans-
sa toimimista. Silloin heille tulee tun-

Asumispalvelukeskus Wilhelmiinassa toimii aktiivisesti Wilhelmiina-kuoro. Kuoroa johtaa Marjukka Riihimäki.
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kitaan eri elämänvaiheita ihmisen 
elämän kulun mukaan. Myös musii-
kin avulla voidaan tutustua ihmisen 
elämänkaareen kuuntelemalla mer-
kityksellisiä kappaleita ja keskustele-
malla niistä. Tutut ja mieluisat kap-
paleet puhuttelevat ihmistä ja niihin 
liittyy tietynlainen tunnelataus myö-
hemminkin elämässä. 

Puhuttaessa vaikkapa ikääntyneis-
tä ihmisistä, tietynlainen musiikki on 
yhteistä koko sukupolvelle. Kaupun-
kilaisille voi olla tuttua vaikkapa jazz, 
kuten Glenn Miller, Olavi Virta, 
rillumarei kauden musiikki, Laila 
Kinnunen, Brita Koivunen, jopa 
Elvis herättää muistoja. Tietenkin 
eri ihmisillä eri kappaleet ovat mer-
kityksellisiä, ja ne liittyvät ihmisen 
yksilöllisiin elämänvaiheisiin, kuten 
vaikkapa rakastumiseen.

– Myös hoitohenkilökunnalle 
voi tulla uusia ahaa-elämyksiä, kun 
he löytävät yhteistä mielimusiikkia 
muistisairaiden kanssa. Tai muisti-
sairaasta voi paljastua uusia yllättä-
viä piirteitä musiikin ansiosta. Tällöin 
tietenkin syntyy uusia keskustelun-
aiheita, ja hoitosuhde inhimillistyy.

Musiikilla muistisairaille hyvinvointia

Miina Sillanpään Säätiön 
Muistaakseni laulan -hank-
keessa kehitettiin kolmen 
vuoden ajan musiikkiin pe-
rustuvia kuntoutusmalleja. 
Kehittämishanke osoitti, että 
muistisairaan ja omaisen tai hoi-
tajan välistä vuorovaikutusta pai-
nottavan mieluisan musiikin käyt-
tö soveltuu hyvin kuntoutukseen. 
Hankkeen tuloksena syntyneet 
mallit ovat helposti toteutettavis-
sa sekä laitoksissa että avohuol-
lon yksiköissä, eivätkä ne edellytä 
lisää henkilökuntaa.  Muistisairaita 
hoitavien avuksi on julkaistu opas, 
laulukirja ja siihen liittyvä CD-levy.

Hankkeeseen liittyi myös vai-
kuttavuustutkimus, jossa selvitet-
tiin kahden tutun musiikkitoimin-
nan, laulamisen (lauluvalmennus) 
ja musiikinkuuntelun (elämänkaa-
rimusiikkivalmennus), vaikutusta 
muistisairaisiin. 

Tulokset osoittivat, että 
musiikki ryhmissä mukana olleiden 
muistisairaiden mieliala ja orien-
toituminen ympäristöön parani-
vat.  Elämänkaarimusiikkiryhmäs-
sä muistisairaiden elämänlaatu ko-
heni enemmän kuin muissa ryh-
missä. Lauluvalmennusryhmässä 
muistisairaiden kielellinen ja oma-
elämänkerrallinen muisti parani-
vat ja omaisten kokema psyyk-
kinen kuormittuneisuus väheni 
enemmän kuin muissa ryhmissä. 
Myös omaiset kokivat musiikki-
toiminnan parantavan muistisai-
raan mielialaa, stimuloivan muis-
telua, piristävän ja edistävän kom-
munikointia.

Muistisairaille 
musiikkiin 
perustuva 

kuntoutusmalli

Mielimusiikki tilanteen 
ja mielialan mukaan
Wilhelmiinan asukas Leena Van 
Dam on innokas musiikin ystävä. 
Leena kertoo, että hänellä on abso-
luuttinen sävelkorva, mutta lapsena 
hän ei tiennyt sitä. Konserteissa hän 
kommentoi äidilleen, jos joku soitti 
väärin. Leena oppi soittamaan kolmi-
vuotiaana pianoa sekä myöhemmin 
kolmirivistä haitaria, mutta musiikis-
ta ei kuitenkaan tullut ammattia. Lee-
na sanoo jopa osaavansa viheltää Si-
beliuksen viulukonserton.

– Nautin musiikista hyvin paljon, 
ja olen musiikin suhteen kaikki-
ruokainen. Mielimusiikki vaihtelee 
tilanteen ja mielialan mukaan kansan-
musiikista sinfonioihin. 

– Minulla on hyvä rytmitaju, ja sel-
kään suorastaan ottaa, kun en pää-
se tanssimaan. Olen ollut hyvin in-
nokas tanssimaan, mutta nyttemmin 
tanssi on jäänyt, ja lähinnä roikun 
kavaljeerin käsivarsilla, Leena sanoo 
huumorin tajuisesti.

Teksti: Kari Uittomäki
Kuvat: Sari Laitinen

Wilhelmiinan asukas Leena Van Dam 
kertoo olevansa hyvin musikaalinen. 
Leena käsissä marakassit.

– Musiikki herättää tunteita, virkis-
tää mielikuvitusta ja nostaa mieleen 
muistoja, musiikkiterapeutti Sari Lai-
tinen kuvailee.
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Liike ja kosketus muisti-
sairaiden hoitotyössä on kiis-
tatta mahtava juttu. Tanssimi-
nen virkistää hoitajia, luo ren-
toutta hoitoalan kiireen kes-
kelle ja mahdollistaa uudenlai-
sen kommunikaatiokanavan 
muisti sairaiden kanssa. Ja mi-
kä parasta, ennakkotaitoja ei 
tarvita – jokaisen liikekieli on 
kaunista juuri sellaisenaan!

Muistisairas aistii herkästi
Hoitolaitosten kulttuuritoiminnan 
läänintaiteilijana juuri lopettanut, 
musiikintohtori, psykologi ja laulun-
opettaja Ava Numminen puristaa 
minua tavatessamme lämpimästi kä-
destä.  Tulee heti hyvä mieli. Näkee, 
että Ava on tottunut koskettelemaan 
vieraita ja hän uskookin kehon liike-
kielen kertovan enemmän kuin tuhat 
sanaa. Vaikka ihmiseltä häviää kielel-

linen kommunikaatio, jäljelle jäävät 
liike, kosketus, äänensävyt ja musiik-
ki, joita kaikkia voidaan ansiokkaasti 
käyttää muistisairaiden hoitolaitosten 
kulttuuritoiminnan edistämisessä. 

Avan säteilevä katse kertoo, että 
hän on valtavan innoissaan luovis-
ta työvälineistä, joita muistisairaiden 
hoidossa on pikku hiljaa alettu ottaa 
käyttöön.

– Vaikka muistisairas ihminen ei 
pysty kommunikoimaan, on hänel-
lä silti ajatuksia, toiveita ja odotuk-
sia. Eihän afasiapotilaskaan ole hu-
kannut kykyä ajatteluun, Numminen 
vertaa oikeutetusti. 

– Eräs mainio esimerkki muisti-
sairaiden ihmisten kekseliäästä hoi-
dosta on lähihoitaja Elina Luku-
miehen idea. Hän oli vienyt vaikeas-
ti kommunikoimattoman, aggressii-
visesti käyttäytyvän entisen maalais-
miehen hevostalleille. Jo matkal-

la roolit olivat vaihtuneet ja liikeh-
dintä pois hoitolaitoksesta oli saanut 
muisti sairaan yllättäen herrasmies-
mäisesti tarjoamaan takkiaan hoita-
jalle. Tallilla vanhat hajut, tuntemuk-
set ja hevosen liikkeet olivat herättä-
neet miehessä vahvoja tuntemuksia 
ja hän oli hartaan onnellisena suki-
nut hevosta ja osannut valjastaa sen. 
Kun miehen hevoskiinnostusta on 
edelleen tuettu, ongelmalliset hoito-
tilanteet ovat helpottuneet, jopa hä-
vinneet.

Tanssin portaat 
– tanssijoiden koulutus
Ava Numminen on ollut organisoi-
massa nerokasta Tanssin portaat 
-koulutushanketta tanssijoille ja 
vanhusten hoitoalalla työskentele-
ville hoitajille. Tavoitteena oli tuo-
da kulttuuriosaamista tanssin avul-
la hoitajien työhön sekä avata tärkeä 

Tanssi liikuttaa kehoa ja mieltä

Tanssi toimii salaisena aseena poistamaan surut ja  murheet. Kuva: iStockphoto.com
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  jatkuu seuraavalla sivulla->

työkenttä tanssijoille. Projektin to-
teutus aloitettiin tanssijoiden koulu-
tuksella vuonna 2009 ja pysyvä koti-
pesä hankkeelle saatiin kuluvan vuo-
den alusta eteenpäin Uuden tanssin 
keskuksesta, Zodiakista, joka on ol-
lut projektissa mukana alusta alkaen.

Hankkeeseen valikoitui kahdek-
san tanssijaa, jotka tutustuivat koreo-
grafi Hanna Brotheruksen joh-
dolla tanssiin vuorovaikutuksena ja 
kommunikaationa, muistelun, tunne-
kokemusten sekä psyykkisen ja fyy-
sisen virittämisen välineenä. Koulu-
tus laajensi ymmärrystä tanssin mo-
nimuotoisuuden mahdollisuuksis-
ta hoitotyössä sekä antoi tanssijoil-
le alustavia työkaluja työpajojen ve-
tämiseen hoitolaitoksissa. 

Tanssin portaat 
– Työpajat hoitajille 
Koulutetut tanssijat ovat alkaneet ve-
tää Tanssin portaat -työpajoja hoito-
kodeissa ja palvelutaloissa työsken-
televille hoitajille vuodesta 2010 läh-
tien. Työpajoja markkinoitiin hoito-
laitoksiin läänitaiteilija Ava Nummi-
sen ja markkinointiponnistajien toi-
mesta. Lisäksi projektista julkaistiin 
dvd & tietokirjanen -esittelypaketti 
toukokuussa 2011. 

Yksi työpajakokonaisuus koostuu 
yhdeksästä tunnista. Työpaja tarjo-

Tanssi liikuttaa kehoa ja mieltä
si hoitajille työvälineitä tanssin, liik-
keen ja kosketuksen keinoin edistää 
asukkaiden toiminnallisuutta ja tuo-
da iloa. Harjoitteet olivat helppoja, 
eivätkä edellyttäneet minkäänlaista 
tanssikokemusta. Tanssija ohjasi hoi-
tajia myös mielikuvien käytössä esi-
merkiksi rentoutusharjoitusten ohes-
sa, sekä tutustutti tuolitanssin saloi-
hin.

Parhaimmil-
laan hoitajat ko-
kivat, että työ-
pajojen myötä 
työnantaja tar-
josi heille tavan-
omaisen asiapi-
toisen koulu-
tuksen lisäksi 
yhtä arvokkaita 
työkaluja oman 
hoitotyön laa-
dun paranta-
miseen. Työ-
pajoissa tanssi-
ja opasti hoita-
jia arvostamaan 
oman kehonsa liikkeitä, jolloin hoi-
dettavienkin koskettaminen muut-
tui luontevammaksi ja kokeilunha-
luisemmaksi. Hoitajan kireys tai ren-
tous välittyy helposti hoidettavaan. 
Ideaalitilanteessa tanssi avaa hoitaji-
en fiiliksiä rennoksi, jolloin avoin hy-

väntuulisuus välittyy nopeasti myös 
muistisairaisiin. 

Hoitaja saa olla oma itsensä
Koska hoitotyö on raskasta ja mo-
nesti kiireen sanelemaa, niin mikäpä 
olisi parempi keino tuoda siihen toi-
vottua rentoutta, kuin välitön tans-
si. Ava Numminen toivoo, että hoi-

tajat saisivat välillä hieman hassutella 
ja nauraa. Hoitotyön arki kaipaa nyt 
tiukan protokollan sijaan luovuutta 
ja leikkimielisyyttä.

Geriatrian asiantuntijat toteavat, että muistisairaita ih-
misiä on syytä kannustaa liikkumaan kaikin keinoin.  
Muisti sairauteen liittyvä verenpaineen lasku näet hei-
kentää aivoverenkiertoa ja siten sekä muistia, että toi-
mintakykyä. Aktiivinen liikkuminen puolestaan auttaa 
pitämään pidempään yllä normaalia verenpaineen sää-
telyä, jolloin muisti- ja hahmotusongelmat sekä kävely-
vaikeudet vähenevät (Sulkava, Alhainen & Viramo). 
Tanssi, tanssillisuus voivat innostaa liikkumista ja liik-
keitä monin tavoin: tanssiin liittyvä musiikki aktivoi vah-
vasti aivojen liikkeitä sääteleviä alueita, mm. motoris-

ta kuorikerrosta, pikkuaivoja ja tyvitumakkeita. Muisti-
sairaan ihmisen liikekieli voi tanssin myötä monipuolis-
tua – samaan tapaan kuin oma lantio pyörii zumbatun-
nilla toisin kuin luuli olevan mahdollistakaan!  Tanssi lii-
kuttaa vahvasti myös mieltä: sen myötä viriävät muistot 
ja mielikuvat aktivoivat aivojen monia tasoja. Sängys-
sä makaava ihminen voi tanssia vaikkapa etusormella 
– ja ehkä mielessään liihottaa nuoruuden tanssilavoilla. 
Tanssi voi innostaa hassuttelemaan ja tuoda ilon het-
kiä päivään. Niitä ei liene koskaan muistisairaan ihmi-
sen tai hänen läheistensä elämässä liikaa. 

Mitä tanssi merkitsee muistisairaalle?

Ava Numminen tietää, että tanssi voi olla vaikka kuinka pientä ja  yksinker-
taista, mutta sillä on valtava vaikutus.
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Kävellessään käytävällä hoitaja voi-
si välillä pysähtyä ja kysyä itseltään, 
onko askel nyt liian stressaantunut ja 
hartiat jumiutuneet.

– Muutama tällainen kahden se-
kunnin pysähtyminen arjessa, te-
kisi jokaiselle hyvää. Voi heti huo-
mata itsessään muutoksen, jos pyö-
räyttää hieman olkapäitä, kurottau-
tuu varpaille ja taikoo hymyn huu-
lilleen vaikka pikkuisen väkisin. It-
serefl ektion voima on mahtava, Ava 
sanoo vakavasti. 

– Kun vaikkapa hermostuksen 
tunnetta hiukan auttaa pois kropas-
ta rentouttamalla sitä pienin liikkein, 
ihmisen olemus muuttuu väkisinkin 
kevyemmäksi. Kropan rentous voi 
helpottaa myös mieltä. On helpom-
pi jatkaa työn tekoa, kun vartalo on 
notkea, Ava selventää.

Hoitajien keskinäinen liikekieli vi-
rittää työpaikalle yhteishenkeä ja kai-
vattuja levähdystaukoja.

– Kahvitauolla voi esimerkiksi 
kannustaa kaikkia kollegoita venyt-

telemään tuolillaan makeasti kädet 
pitkällä pään takana. Tai voi hieroa 
hellästi vieressä istuvan kaverin har-
tioita ja puhdistella kuvainnollisesti 
suurilla kädenliikkeillä kaikki huolet 
ja tomut tämän hartioilta pois.

Myös muistisairaan potilaan koh-
taamisessa on mahdollista käyttää hy-
vinkin laajasti tanssin taikaa.

– Taannoin eräässä koulutustilai-
suudessa elämäniloinen hoitaja ker-
toi, miten hän usein nappasi ruo-
kailun aikana liinan käsivarrelleen ja 
esitti hovimestaria tarjoillessaan ruo-
kaa hoidettaville. Kerrassaan loista-
va idea, Ava muistelee.

– Samalla tapaa hoitaja voisi ko-
keilla aamuisin herättää muistisairas-
ta aina hieman eri tavalla ja herkistyä 
aistimaan, pitääkö tämä mahdollises-
ti rytmikkäästä käden puristelusta vai 
lennokkaammasta tukan silityksestä. 

Ava kannustaa hoitajia vähentä-
mään erillistä tiukkaa työroolia. Toi-
sin kuin vaikkapa jäyhässä juristi-
maailmassa, hoitaja voisi nauttia sii-

tä, että hän saa lauleskella ja polkea 
vaikka tangon tahdissa käytävällä. 
Muistisairaankin kanssa voi hetkek-
si konstailematta istahtaa, huokaista 
syvään, pyöräyttää piruetin ja jatkaa 
sitten taas hommia – luultavasti hi-
tusen vetreämpänä. 

Tanssin portaat tietokirjanen & 
DVD -esittelypakettia (20 €) sekä 
Tanssin portaat -työpajoja voi tila-
ta osoitteesta katja.kirsi@zodiak.fi .

Teksti: Noora Valkila
Kuvat: Noora Valkila ja 

iStockphoto.com
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Euroopan laajimman unitestin 
tulos 75 000 käyttäjällä:
94 %:lla vähemmän selkäkipuja
97 %:lla parantunut unen laatu 

Erilaiset patjavaihtoehdot:
* Dementikolle
* Parkinsoniin
* Kivunhoitoon
* Painehaavojen hoitoon
* Pyörätuolin käyttäjille
* Erityistarpeisille lapsille

Thevo-patjalla
 tutkitusti paremmat unet

Saksalaisen Thomashilfenin kehittämät, Micro-Stimulaatioon® perustuvat Thevo-patjat
muuntavat automaattisesti henkilön pienimmätkin liikkeet - jopa hengityksen- pieniksi
vastaliikkeiksi, ilman sähköisiä laitteita. Lue lisää MiS Micro-Stimulaatiosta®, Thevo-
patjoista ja niiden ällistyttävistä tuloksista: www.thevo.info

Patja
räätälöidään jokaiselle 

käyttäjäryhmälle erikseen

Jousitukset
on hienosäädetty eri 

käyttäjäryhmien tarpeita 
vastaaviksiReunajousitukset

antavat  MiS Micro-
Stimulaatio® impulsseja 

Sopii kotihoitoon sekä
terveydenhoitolaitoksiin 
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Muistathan kai….
”Muistathan kai, tuot´ onnen armasta ai-
kaa…”Päässäni soi Emmerich Kalmanin 
Mustalaisruhtinattaren ihana duetto, tai-
danpa hyräilläkin. Elän mielessäni taas 
1950-lukua Vaasassa, talven lumet ovat 
tämänvuotisia korkeampia, mutta teatte-
rissa menee oikea operetti. Piirustuksen-
opettajamme Tauno Manninen, tunnettu 
lempinimellään ”Nälkä” on lavastanut sen 
ja me Tipulan tytöt olemme saaneet avus-
taa häntä liimaamalla sadoittain valkoi-
sia ja vaaleanpunaisia silkkipaperi kukkia 
kirsikka puihin, siis lehdettömiin pikku koi-
vuihin. Ihana lemmenpari Anita Välkki ja 
Kauko Väyrynen, kaikki täyttä romantiik-
kaa. Kinuamme lupaa mennä katsomaan 
operettia useamman kerran, ja laulamme 
sen melodioita välitunneilla. Musiikin ja 
teatterin illuusiot elävät. Muistissa yhteen 
tuttuun melodiaan liittyy monikerroksinen 
elämysten ja tunteitten vyyhti.

Nälkä eli yli yhdeksänkymmenvuotiaak-
si, häntä käytiin aina tervehtimässä luok-
kakokouksissa. Anita Välkki teki uskomat-
toman karriäärin ja nousi Metropolitanin 
oopperalavoille asti. Tipula on muuttunut 
yhteiskouluksi, tyttökouluja ei enää katsot-
tu tarvittavan. Vaasan tytöt ovat hajaan-
tuneet yli Suomen ja Mimmakin, joka teki 
uransa Yhdysvalloissa, on palannut takai-
sin kotimaan kamaralle. Yksi meistä on jo 
kuollut, toinen ajelehtinut muistamatto-
muuden merelle. Hän ei tunnista enää rak-
kaimpiaankaan, saati luokkatovereitaan. 
Perhe on hänen tukemaan.

Taas suunnittelemme uutta luokka-
kokousta syksyksi, me yli seitsenkymp-
piset ”tytöt”. Muistatteko? Muistatteko 
kun…? Aina kun tavataan, naurua riittää, 
ja muisteluksia. Oliko se ” onnen armasta 
aikaa”, tuo ulkoisilta puitteiltaan vaatima-
ton 50-luku? Aika harva meistä silti halu-
aisi palata nuoruuteensa takaisin. Ja meis-
sä vanhoissa naisissa on toki kaikki kerrok-
set itsessämme. Vanha ihminen on onnel-
lisen kerroksellinen, on helppo eläytyä lap-
sen tai nuoren asemaan omien kokemus-
ten kautta.

Kauemmas on helppo muistaa, mutta 
entäs se lähimuisti? Milloin tapasimme vii-

meksi Kotkassa, milloin oli se Ellun näytte-
ly, jonka jälkeen mentiin hänen luokseen, 
milloin Eija toi niitä ihania kutomiaan villa-
puseroita meille kaikille ostettavaksi. Oliko 
se siellä vai täällä, onko siitä kulunut vuosi 
vai kolme. Nyrkkisääntö on, että kaikesta 
on aina vähintään kaksi kertaa enemmän 
aikaa, kuin mitä itse muistaa. Jos tuntuu, 
että tapahtuma oli kaksi vuotta sitten, var-

mempaa on esittää itselleen ja muille, et-
tä siitä on jo viisi vuotta, niin erehtyy vä-
hemmän. 

Siunattu muisti! Se tekee tepposia meil-
le ja samalla osoittautuu usein epäluotet-
tavaksi. Mennyt aika värittyy tunteiden ja 
joskus toiveidenkin mukaan. On hyvin kiin-
nostavaa, ehkä myös paljastavaa, miten 
erilaiset asiat jäävät muistiimme samoista 
hetkistä. Muistin peili voi vääristää mieli-
kuvia tai suoristaa mutkia tunteiden suun-
taan. Tulee yllätetyksi, kun huomaa, miten 

eri lailla ihmiset kokevat tapahtumat, joissa 
ovat olleet osallisina. Saatan kuulla jonkun 
luennon tai esiintymiseni jälkeen osanotta-
jilta, mitä olin heidän mielestään sanonut 
osuvasti tai hyvin, mutta aina en tunnista 
ajatusta omakseni. Kiusoittelemme vanho-
ja tätejä, jotka alkavat tavatessaan kiistel-
lä yhteisestä lapsuudestaan, josta heidän 
muistikuvansa ovat ihan erilaisia. Kyselkää-
pä omien lastenne muistikuvia lapsuudes-
taan, sieltä nousee ällistyttäviä mielikuvia. 
Vanhemmat ovat tehneet parhaansa jär-
jestääkseen lapselle jotakin erityistä, mutta 
lapsi näkee asiat omasta näkökulmastaan, 
niin kuin se pikkuinen naapurin poika, jo-
ka oli päässyt isoon eläintarhaan ja muisti 
sieltä jälkeenpäin juuri muurahaiset, nuo 
harvat vapaana kulkevat oliot.

Onneksi ei tarvitse muistaa kaikkea. 
Unohtaminen on ihmiselle annettu lahja. 
Aivomme käsittelevät mielettömän tieto-
määrän joka hetki, mutta meidän ei tarvit-
se kantaa kaikkea mukanamme. Muistami-
nen voi olla kauhea taakka, niin kuin sillä 
suurmuistajalla, jonka kohtaloa kuuluisa 
venäläinen aivotutkija Aleksandr Lurija 
seurasi. Mies käveli kadunpätkän, ja muisti 
viidentoista vuoden kuluttua kaikki näke-
mänsä yksityiskohdat. Hänen täytyi kirjoit-
taa unohtamislappuja voidakseen päästä 
irti mieltään kuormittavista yksityiskohdis-
ta, mutta vaikka hän lopulta yritti polttaa 
unohtamislappunsa, hän näki kaiken vie-
lä tuhkassa. Elämä pirstoutui täysin pik-
kuasioiden alle. Hän joutui ansaitsemaan 
elantonsa antamalla muistinäytöksiä, kos-
ka muistaminen oli ainoa, mitä hän osasi.

Muistathan kai…? Tuoksut, kosketukset, 
musiikki ja valokuvat palauttavat mieleen 
erilaisia kokemuksia menneisyydestä lä-
heltä tai kaukaa. Ihmisen muisti on moni-
puolinen, moniaistinen toiminto. Vanhe-
tessa sitä selaa kaikessa rauhassa. Alkaa ol-
la aikaa panna elämäänsä järjestykseen ja 
luopua niistä tavaroista, joita ei enää tar-
vitse. Mutta jotkut tärkeät symbolit on hy-
vä säästää. Posliinikukka muistuttaa minua 
tädistäni, teesihti anopista, rautapata iso-
äidistä. Näin he kulkevat minun mukana-
ni arjessa, muistin tuomina tunnelmina.
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– Suomessa muistisairaudet 
on ehdottomasti luokitelta-
va kansantaudeiksi. Lieviä 
muistisairauksia sairastaa yli 
100000 henkilöä ja lievästä 
vaikeaan dementiaa sairas-
taa 80000-90000 henkilöä. 
Määrä tulee kasvamaan koko 
ajan. Muistisairaudet eivät ole 
pelkästään van-
husten sairauk-
sia, vaan osa 
sairastuneis-
ta on työ-
ikäisiä, Kati 
Juva koros-
taa.

Neurologian erikoislääkäri, LT, do-
sentti Kati Juva on pitkään tehnyt 
töitä muistisairaiden kanssa. Juva 
on mm. ollut mukana toimittamas-
sa kirja uutuutta Kliininen neuropsykiat-
ria, ja hän on työryhmätasolla mietti-
mässä myös kansallisen muistiohjel-
man tekstiosuutta. 

– Se, onko jostain muistisairaudes-
ta kärsivä ihminen potilas, asiakas vai 
ihminen, on roolikysymys. Lääkärin 
vastaanotolle tai tutkimukseen tule-
va henkilö on potilas. Mutta ihmisen 
arvoa ei vähennä se, että hän on poti-
las. Nykyään käytetään termiä muisti-

potilas, Juva määrittelee.
– Kansallisessa muistiohjelmas-

sa pyritään lanseeraaman termi kan-
santauti. Ohjelmalla pyritään kiinnit-
tämään huomioita muistisairauksien 
laajuuteen koko yhteiskunnassa se-
kä saamaan lisää resursseja muisti-
sairauksien ennaltaehkäisyyn ja kan-
salaisia kiinnittämään huomioita aivo-
terveyteen.

Muistisairaudet eivät saa 
riittävää yhteiskunnallista 
huomiota
– Muistisairaudet eivät saa tällä het-

Muistisairaudet on luokiteltava kansantaudeiksi
kellä riittävää yhteiskunnallista huo-
miota. Suomessa on sekä diagnostii-
kassa että pitkäaikaishoidossa vielä 
hoitonihilismiä ja ongelman vähätte-
lyä. Muistihäiriötä pidetään edelleen 
ikääntymiseen kuuluvina, eikä hoi-

don mahdollisuuksiin aina uskota.
Kati Juvan mukaan siihen, et-

tä muistisairaudet eivät saa riit-
tävää yhteiskunnallista huo-
miota, on montakin syytä. 
Muistisairaudet ovat van-
hojen ihmisten sairauksia, 
muistisairauksia ei luo-
kitella kansantaudeiksi, 
muistisairaat eivät itse 
pysty puolustautumaan 
etujaan. Lisäksi sairai-
den omaiset ovat myös 
iäkkäitä. Muistisairaudet 
eivät ole ”mediaseksik-
käitä”. Muistisairauk-
sista ei saa dramaattisia 
tarinoita, vaan ihminen 
vähitellen hiipuu pois. 
Pahimmillaan muisti-
sairauksiiin liittyy myös 
vakavia käytösoireita.

Juva myös arvioi, et-
tä jos ihminen sairastuu 

syöpään tai diabetekseen, niin hän 
saa myötätuntoa osakseen. Syöväs-
tä – varsinkin jos lapsi sairastuu syö-
pään – saa dramaattisia tarinoita. Jos 
ihminen on luonut merkittävän uran 
jollainen alalla; politiikassa, taiteessa, 
tieteessä tai taloudessa, ja hän sairas-
tuu muistisairauteen, niin asiasta mie-
luiten vaietaan. 

Muistisairaus ikään kuin mitätöi ih-
misen saavutuksia, erityisesti silloin 
kun saavutukset perustuvat kogni-
tiivisiin taitoihin. Kognitiivisten tai-
tojen heikkenemisen puolestaan koe-
taan vähentävän ihmisen arvoa. 

Dosentti Kati Juva on muistisairauksien asian-
tuntija, ja hän on mm. ollut toimittamassa kirja-
uutuutta Kliininen neuropsykiatria.
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– Muistisairaudet ovat kuitenkin 
saamassa enenevässä määrin huo-
mioita, koska tunnetut henkilöt Ro-
nald Reaganista, Rita Haywort-
hista ja Margaret Thatcherista al-
kaen ovat sairastuneet Alzheimerin 
tautiin. Suomessakin tarvittaisiin täl-
laisia erimerkkejä; julkisuuden henki-
löitä, jotka kertoisivat sairastuneensa 
muistisairauteen. 

– Tähän liittyy myös se, että Alzhei-
merin tautia sairastava voi käyttäytyä 
huonosti. Ei kukaan halua vanhana 
nolata itseään käyttäytymällä ”huo-
nosti”.

Juva arvioi, että muistisairauden 
sairastamisen ja muistisairaan ”häpeä-
minen” juontaa peruskysymyksen ää-
relle, ovatko muistisairaudet fyysisiä 
vai psyykkisiä sairauksia.  Asiasta tait-
tavat peistä niin omaiset, lääkärit kuin 
alan järjestöt. Fyysiset sairaudet ovat 
tässä mielestä paljon selkeämpiä kä-
sitellä ja hyväksyä.

– Ei ole häpeällistä kuolla Alzhei-
merin tautiin, mutta ei ole häpeällis-
tä kuolla skitsofreniapotilaanakaan. 

Muistipoliklinikoita 
lisää Suomeen
Kati Juva korostaa, että on tärkeätä 
pitää huolta omasta aivoterveydestä. 
Aivoterveyttä edistävät diabeteksen, 
verenpaineen ja korkean kolesterolin 
ehkäisy, liikunta ja ruokavalio. Tieten-
kin nämä myös kietoutuvat toisiinsa: 
vähäinen liikunta lisää ylipainoisuu-
den riskiä, samaten tupakointi ja lii-
allinen alkoholin käyttö ovat haital-
lisia. Liikunta ja ruokavalio ovat oi-
vallisia myös aivoterveyden kannal-
ta. Ruoka valiossa kannattaa kiinnit-
tää huomiota kovien rasvojen ja suo-
lan käytön vähentämiseen.

– Liikuntamahdollisuuksia myös 
vanhoille pitää lisätä. Vanhuksil-
le omia liikuntaryhmiä ja mahdolli-
suus käyttää kuntosaleja. Jo pelkäs-
tään katujen puhtaanapito talvisinkin 

merkitsisi sitä, että vanhukset pää-
sevät liikkumaan ulkona. On paljon 
hyviä tutkimuksia siitä, että liikun-
nan lisääminen vanhana auttaa aivo-
terveyteen. Samoin sosiaaliset kon-
taktit ovat tärkeitä.

– Samaten mielenterveystyö on tär-
keää aivoterveyden kannalta. Tiede-
tään, että vakavat masennustilat al-
tistavat muistisairauksille ja toimin-
takyvyn laskulle. Tarvitaan mielen-
terveyspalveluja ja virkistysmahdol-
lisuuksia vanhoille.

Kati Juva kaipaa erityisesti mah-
dollisuuksia varhaiseen muisti-
sairauksien diagnostiikkaan. Tämän 
vuoksi Suomeen tarvitaan lähipal-
velun muistipoliklinikoita, jossa oli-
si geriatrisia ja perusterveydenhuol-
lon palveluja. Yksi muistipoliklinik-
ka, jossa olisi lääkäri ja sairaanhoita-
ja, 20000 asukasta kohden. Lisäksi 
maassa olisi muutamia korkeamman 
tason osaamiskeskuksia sekä huippu-
tutkimusta.

Juva antaa myös muutamia käy-
tännön vinkkejä siitä, milloin kan-
nattaa huolestua muististaan ja mil-
loin ei. Silloin ei kannata huolestua, 

Muistisairaudet on luokiteltava kansantaudeiksi

Suomessa on valmisteilla sosiaali- ja terveysministeriön johdolla Kansal-
linen muistiohjelma. Muistiohjelman tavoitteena on rakentaa muistiystä-
vällinen Suomi ja turvata asianmukainen hoito ja palvelut muistisairautta 
sairastaville ja heidän läheisilleen. Näihin tavoitteisin päästään lisäämällä 
koko väestön tietoutta aivojen terveyden edistämisen mahdollisuuksista ja 
kehittämällä ammattihenkilöstön osaamista. Lisäksi tarvitaan eheää hoito- 
ja palveluketjua, joka vastaa muistisairaiden ihmisten tarpeisiin. Tavoittei-
den saavuttamista tukee korkeatasoinen tutkimus ja kattavat tietovarannot.

– Suomi ei ole varautunut riittävästi muistisairaiden kasvavaan määrään. 
Varautuminen on vaikeaa, sillä väestö ikääntyy nopeasti ja huoltosuhde käy 
huonommaksi. Kansallista muistiohjelmaa rakennetaan siksi, että sen avul-
la yritetään varautua muistisairaiden kasvavaan määrään. Toivon todella, 
että ohjelma otetaan vakavasti ja siihen panostetaan, Kati Juva korostaa.

Kati Juva toivoo, että muistiohjelmassa korostetaan, jo em. diagnostii-
kan kehittämisen ja muistipoliklinikoiden luomisen lisäksi aivoterveyttä ja 
ennaltaehkäisyä sekä kehitetään vanhusten mielenterveyspalveluja ja van-
huspsykiatriaa.

jos unohtelee puolituttujen nimiä, sa-
lasanoja, toisinaan avaimet kotiin, tai 
jos etsii jatkuvasti jotain pikkuasiaa, 
kuten silmälaseja.  Mutta jos alkaa hä-
vittämään arvoesineitä, unohtelee jat-
kuvasti avaimia kotiin, tai unohtaa, 
että jostain asiasta on koskaan mi-
tään sovittukaan, niin silloin on syy-
tä huolestua.

– On myös tärkeää, että yhteiskun-
ta huomioi työelämässä olevat muisti-
sairaat. Tarvitaan erilaisia joustomah-
dollisuuksia.  Jos ihminen haluaa jat-
kaa työssään, niin siihen olisi oltava 
mahdollisuus, vaikkapa erilaisilla työ-
paikan sisäisillä järjestelyillä. Toisaal-
ta jos hän haluaa jäädä eläkkeelle, niin 
siihenkin olisi oltava mahdollisuus.

– Muistisairaiden kannalta tärkeä 
ongelma on se, että kaikki asiat au-
tomatisoidaan: laskujen maksusta 
ja junalippujen ostosta alkaen. Mi-
tä muisti sairas tekee, jos hän ei osaa 
käyttää tietokonetta? Muistisairauden 
avuksi tarvitaan auttavia ihmisiä ja 
palvelevaa henkilökuntaa.

Teksti ja kuva:
Kari Uittomäki

Kansallinen muistiohjelma valmisteilla
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– Elo-D on ainoa menetelmä, 
jolla saa ihan aitoa, oikeaa tie-
toa siitä miten meidän asukkaat 
voivat. Ja on mukavaa, kun on 
ulkopuolisen näkemys siitä, mi-
tä on kehitettävää, espoolaisen 
Villa Tapiolan toimitus johtaja 
Tuula Laulaja kertoo innos-
tuneesti. 
Espoolainen, Pohjois-Tapiolassa si-
jaitseva dementiakoti Villa Tapio-
la on avattu vuonna 2005. Muisti-
sairaille suunnitellussa ja rakennetus-
sa dementiakodissa on 30 paikkaa, 
joista 27 on tällä hetkellä Espoon 
kaupungin. Villa Tapiolassa on teh-
ty neljä kertaa Elo-D -havainnointi. 
Toimitusjohtaja Tuula Laulaja ko-
rostaa, että havainnointi koituu asuk-
kaiden ja koko työyhteisön hyödyksi.

– Ihan perimmäinen motivaatio, 
että miksi lähdimme tähän mukaan, 

hin saa eväitä Elo-D:n avulla, Mar-
ja Salo kertoo.

Elo-D on kehitetty Suomessa
Suomessa puhuttiin 2000-luvun 
alku puolella Englannissa kehitetys-
tä Dementia Care Mapping’ista eli 
DCM:stä. Stakes kokeili DCM:ää ja 
julkaisi kirjan aiheesta. DCM ei kui-
tenkaan juurtunut Suomeen. Suo-
men muistiasiantuntijat ry kehitti 
”Dementoituneen elämänlaadun ja 
hyvinvoinnin arviointi” -projektis-
saan (2005-2008) Elo-D (elämän-
laadun observointi dementiatyössä) 
– havainnointimenetelmän. Projek-
tissa oli mukana 25 erilaista muisti-
sairaiden yksikköä eri puolilta Suo-
mea, Villa Tapiola yhtenä. Projek-
tin aikana koulutettiin kaksi havain-
noijaa. Marja Salo oli projektikoor-
dinaattorina projektissa.

Dementoituneelle lisää hyvinvointia Elo-D -arvioinnilla

Villa Tapiolan toimitusjohtaja Tuula Laulaja (kuvassa keskellä) on hyvin tyytyväinen talossa tehtyyn Elo-D -arviointiin. 
THM Marja Salo on ollut mukana kehittämässä  Elo-D -menetelmää. Pöydän ääressä myös Villa Tapiolan asukas 
Kauko Pesonen.

on asukkaiden hyvinvointi. Halusim-
me saada tietoa asukkaiden hyvin-
voinnista ja kehittää toimintaamme 
siten, että asukkaat voivat paremmin, 
Tuula Laulaja kertoo.

– Tärkeää on se, että Elo-D on en-
nen kaikkea hoidon ja työyhteisön ke-
hittämisen väline. Painehaavaumista 
on helppo tehdä tilastoa, mutta on 
paljon vaikeampaa miettiä miten ih-
minen voi, THM Marja Salo ko-
rostaa.

Tuula Laulajan mukaan varsin pie-
net asiat voivat osoittautua merkityk-
sellisiksi muistisairaiden hyvin vointia 
ajatellen: laitetaan tv kiinni ruokailun 
ajaksi, hoitajat istuvat samassa pöy-
dässä asukkaiden kanssa jne. 

– Myös henkilökunnan jaksami-
sen kannalta on tärkeää, että henkilö-
kuntaa näkee asukkaiden voivan hy-
vin, ja että vuorovaikutus toimii. Näi-
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– Elo-D on paljon laajempi kuin 
DCM. Työyhteisö osallistuu havain-
nointiin antamalla havainnoitavas-
ta asukkaasta olennaisia taustatietoja 
yksilönä sekä lääkitystiedot ja toimin-
takykytestien tulokset. Lisäksi työyh-
teisö arvioi osaamistaan muistisai-
raan hoidon keskeisissä osa-alueissa.

– Elo-D:tä voidaan käyttää mui-
denkin kuin vakavasti muistisairai-
den henkilöiden havainnointiin. Me-
netelmä antaa arvokasta tietoa siitä, 
millainen asukkaan psykososiaalinen 
hyvinvointi on, miten asukas voi olla 
osallisena elämässä hoito paikassaan, 
mitkä asiat tuottavat hänelle iloa ja 
hyvinvointia, mikä häntä kiinnostaa 
ja miten hän voi toteuttaa niitä. Me-
netelmä on kuin ikkuna asukkaan 
maailmaan, Marja Salo kertoo.

Marja Salon mukaan henkilölle, jo-
ka halua kouluttautua Elo-D -arvioi-
jaksi, asetetaan kovat lähtövaatimuk-
set: täytyy olla hyvät teoreettiset tie-
dot, käytännön työkokemusta vähin-
tään kaksi vuotta sekä vähintään so-
siaali- ja terveydenhuollon opisto- tai 
nykyinen amk-tutkinto.

Havainnoija on paikalla 
mutta näkymättömänä
Elo-D -arvioinnissa ulkopuolinen 
asiantuntija havainnoi yksikön toi-
mintaa 3+3 tuntia yhden päivän ai-
kana. Hän havainnoi  asukkaan hyvin-
voinnin ilmaisuja, asukkaan toimin-

taa, vuorovaikutus- ja auttamistilan-
teita, yksikön toimintamalleja ja ar-
jen rakennetta sekä fyysistä ympä-
ristöä. Havainnoija analysoi tulok-
set suhteessa suosituksiin, tutkimuk-
siin, hyviin käytäntöihin, henkilöstön 
itse arvioimaan ammatilliseen osaa-
miseen sekä yksikön toiminta-ajatuk-
seen. Yksikkö saa palautteen suulli-
sesti ja kirjallisesti. Palautetilaisuus 
on keskusteleva ja koulutuksellinen-
kin tilanne arvioijan ja henkilöstön 
kesken; siinä  käsitellään asukas- ja 
yksikkökohtaiset vahvuudet ja kehit-
tämisen alueet sekä annetaan konk-
reettiset kehittämisehdotukset.

Elo-D -havainnointi tapahtuu kes-
kellä yksikön tavallista arkea. Toki 
havainnoijan tulosta kerrotaan etu-
käteen, ja aluksi havainnointia voi-
daan jännittää. Havainnoija kuiten-
kin istuu paikallaan, ja hyvin nopeasti 
henkilökunta unohtaa havainnoijan.

– Siinä todellakin käy niin, että 
havainnoija unohtuu arjen keskellä. 
Hän vain istuu paikoillaan ja tekee 
merkintöjä, Laulaja kertoo.

Marja Salo kertoo, että hän itse ei 
pyydä asukkaista mitään etukäteis-
tietoja. Salo haluaa tehdä havainnot 
ikään kuin ”puhtaalta pöydältä”. Yk-
si havainnoija pystyy kerralla havain-
noimaan  6-8 asukasta; esimerkik-
si Villa Tapiolassa dementiakoti itse 
nimesi kolme havainnoitavaa henki-
löä ja havainnoija itse valitsi kolme 

Dementoituneelle lisää hyvinvointia Elo-D -arvioinnilla
muuta henkilöä.

– Elo-D -laatutyökalulla pyritään 
nimenomaan saamaan esiin demen-
toituneen asiakkaan näkökulma ja 
monipuolisesti arvioimaan hänen hy-
vinvointiaan ja siihen vaikuttavia te-
kijöitä siinä ympäristössä, missä asia-
kas toimii ja elää, Marja Salo kertoo.

Logoterapia antaa lisää 
mahdollisuuksia kehittää hoitoa
Tuula Laulaja on myös innostunut 
logoterapiasta ja sen tuomista mah-
dollisuuksista hoitotyöhön. Hän to-
teaa, että hoitosuunnitelmia tehtäes-
sä asukkaiden yksilöllisyys ei vielä 
pääse esille. Sen sijaan logoterapia 
tarjoaa tähän mahdollisuuden.

– Logoterapian ansiosta ihminen 
nähdään yksilönä ja ihmisenä. Esi-
merkiksi ihmisen koulutuksella ja 
työhistorialla on merkitystä; on ihan 
eri asia se, että onko ihminen ollut 
professori vai maanviljelijä. Tai on-
ko hän ollut sosiaalinen vaiko omissa 
oloissaan viihtyvä. Samaten ihmisen 
harrastuksen ja mielenkiinnon koh-
teet ovat tärkeitä. Jos ihminen on ol-
lut sosiaalinen, ja nyt hän puhuu sian-
saksaa, niin hänen kanssaan pitää hö-
pöttää, Tuula Laulaja havainnollistaa.

– Logoterapiassa voidaan yhdistää 
ihmisen yksilöllisyys hänen hoitoon-
sa ja hoitosuunnitelmaansa.

Teksti ja kuva:
Kari Uittomäki

Eteläinen Rastitie 12, 01360 Vantaa, 
puh. (09) 874 141, fax (09) 8741 4555
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Jokaisessa kohtaamisessa muistisairaan ihmisen kanssa hoitaja 
tekee valintoja, joilla hän voi vahvistaa muistisairaan ihmisen ih-
misarvoa. Hoitajalla on valinnanvapauden lisäksi vastuu valinto-
jensa vaikutuksista muistisairaaseen ihmiseen ja hänen läheisiin-
sä, työyhteisöön sekä omaan itseensä. 

Logoterapeuttista ajattelua työssään soveltaneet hoitajat ovat 
kokeneet, että hoitajan uudenlainen ajattelutapa on edistänyt 
muistisairaan ihmisen hyvinvointia, lisännyt hoitoyhteisön kes-
kustelua hyvästä hoidosta ja vahvistanut hoitajan omia voimava-
roja. Hoitajan ja muistisairaan ihmisen yhteisestä arjesta on tul-
lut rikkaampaa ja merkityksellisempää. 

Logoterapeuttisesta ajattelusta 
vahvistusta hyvään hoitoon
Mäntykodissa on etsitty logotera-
peuttisesta ajattelutavasta uuden-
laista näkökulmaa muistisairaiden ih-
misten hyvän hoidon edistämiseen. 
Mäntykoti oli mukana Ori veden 
hoiva palveluyhdistyksen Logos -
projektissa (RAY 2008–2010), jossa 
sovellettiin logoterapeuttista ajattelu-
tapaa muistisairaiden ihmisten hoi-
toon viidessä hoitoyhteisössä Juupa-
joella, Jämsässä, Orivedellä ja Ruo-
vedellä.  

Logoterapia on voimavarasuun-
tautunut ja tarkoituskeskeinen lä-
hestymistapa muistisairaiden ihmis-
ten hoidossa. Sen ydinteemat, ihmis-
arvo ja elämän tarkoituksellisuus, oh-
jaavat hoitajaa pohtimaan hyvän hoi-
don lähtökohtia omassa työssään. 
Elämän tarkoituksellisuus on yhtey-
dessä koettuun elämänlaatuun. Sik-
si mielekkyyttä tuottavat ja merkityk-
selliseksi koetut arjen asiat ovat ih-
misen hyvinvoinnille olennaisia. Ne 
saavat elämän tuntumaan elämisen 
arvoiselta. 

Logos-projekti osoitti, että logo-
terapeuttinen ajattelutapa sopii hy-
vin muistisairaiden ihmisten hoitoon 
ja laajemminkin vanhustyöhön. Ke-
hittämistyössä mukana olleiden hoi-
tajien kokemuksen mukaan hoitajan 
logoterapeuttinen ajattelutapa paitsi 
lisäsi muistisairaan ihmisen hyvin-
vointia myös vahvisti hoitajan omia 
voimavaroja.

– Armeliaisuus itseä ja muita koh-
taan on lisääntynyt, lähihoitaja Lee-
na Papinaho pohtii itsessään ja työ-
yhteisössään tapahtunutta muutosta. 

Hän kertoo, miten työssä saa käyt-
tää kaikkea osaamistaan ja jokaisen 
yksilöllistä osaamista arvostetaan. 
Nöyryyttäkin oppii.  Aina ratkaisuja 
ei löydä itse, mutta silloin työtoveri 

Elämä on elämistä varten
– logoterapeuttinen ajattelutapa muistisairaan ihmisen hoidossa

– Onko siellä vieraita vai voinko tulla 
yöpuvussa, kysyy Mäntykodin asukas 
oven raosta. Hän on iloinen saamas-
taan vastauksesta, jonka mukaan pai-
kalla on vain tuttuja ihmisiä. Tuttu-
jen kesken voi olla oma itsensä. Ruo-
vedellä Mäntykodissa arkea eletään 
tuttujen ihmisten kanssa.

– Asukas kohdataan ihmisenä, ei 
potilaana tai hoidettavana. Ihmisen 
arvoa vahvistava hoito näkyy meil-
lä erityisesti halussa tutustua muisti-

sairaaseen ihmiseen ihmisenä sekä 
hänen eletyn elämänsä ja tapojensa 
arvostamisessa, perushoitaja Mar-
jut Nevala kertoo. 

Monista kankeista hoitaja- ja or-
ganisaatiolähtöisistä rutiineista on 
Mäntykodissa luovuttu. Keskeistä 
on ollut oppia tunnistamaan, mikä 
kulloinkin on muistisairaan ihmisen 
hyvinvoinnin kannalta olennaista ja 
toimia sen mukaan. 
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”Logoterapeuttinen 
elämänfilosofia on laaja 
ymmärrys ihmisenä ole-
misesta ja tarkoitukselli-
sesta elämästä.

voi nähdä asian toisin silmin.
Vaikka Mäntykodin henkilöstössä 

on projektin jälkeen ollut vaihtuvuut-
ta, uusi ajattelutapa elää kehittämis-
työhön osallistuneiden hoitajien 
työssä.  

– Logoterapia antoi meille hoito-
mallin. Nyt, kun se on jo sisäistetty, 
sitä ei enää mieti. Ajattelutapa vai-
kuttaa kaikessa toiminnassa taustal-
la, Leena Papinaho kertoo.

 – Olen samaa mieltä Leenan kans-
sa. Jos joku kysyy, mitä se logotera-
pia on, sitä on vaikea selittää.  Ky-
se on laajasta työtä ohjaavasta ajat-
telu- ja asennoitumistavasta. Pitkään 
muistisairaiden ihmisten hoitotyönä 
tehneenä projektiin liittyvä koulutus 
syvensi osaamistani ja antoi voimia 
työhön, Marjut Nevala kuvailee pro-
jektin antia itselleen. 

Tekojen tärkeys
Logoterapeuttinen ajattelu korostaa 
tekojen tärkeyttä. Ei riitä, että teorias-
sa tietää, millaista hyvä hoito on. El-
lei tieto muutu eläviksi teoiksi, se on 
merkityksetöntä. Muistisairaita ihmi-
siä työssään kohtaavan ammattihen-
kilöstön ajattelu- ja asennoitumis-
tavalla on suuri merkitys sille, miten 
ymmärrys ja tieto hyvästä hoidosta 
elävät kohtaamisen tasolla. 

– Tärkeintä on olla läsnä ja saatavil-

la. Ne pienetkin kohtaamisen hetket 
ja onnistuminen hyvän tunnelman 
luomisessa tekevät tästä vanhustyös-
tä mielenkiintoisen maailman, Leena 
Papinaho kuvailee työtään.  

Logoterapeuttisen ajattelutavan 
voima on siinä, että se rohkaisee hoi-
tajaa tarkastelemaan omaa suhtautu-
mistapaansa ja tunnistamaan omien 
valintojensa merkityksen. Se, miten 
hoitaja kohtaa muistisairaan ihmisen 
on aina valinta, joka pitäisi tehdä eet-
tisesti valppaana. 

Työn mielen löytäminen
Logoterapeuttinen ajattelutapa kos-
kettaa hoitajaa henkilökohtaisella ta-
solla. Ihmisenä olemisen ja mielek-
kään elämän kysymykset ovat kaikil-
le ihmisille yhteisiä. Hoitajan työs-
sä on eri asia suorittaa mekaanisesti 
hoitotoimia kuin kohdata muistisai-
ras ihminen ihmisenä, jonka elämän-
kokonaisuuteen tämäkin hetki ja päi-
vä kuuluvat.  Työn mieltä kirkastaa 
se, että työssäoloaika on myös osa 
hoitajan ainutkertaista elämää. Ei 
siis ole yhdentekevää, miten hoita-
jan arvot elävät tekoina, millaisten 
tunteiden antaa johtaa työpäivään-
sä ja millaisen henkilökohtaisen pa-
noksen hän työhönsä antaa. Niistä 
rakentuu työn mieli, työn mielekkyys 
ja merkityksellisyys.

Elämä on elämistä varten
Vanhuuden Mieli – 
logoterapeuttista ajattelua 
vanhustyöhön 
Logoterapeuttinen ajattelu on nyt le-
viämässä ja juurtumassa niin muisti-
sairaiden ihmisten hoitoon kuin laa-
jemminkin vanhustyöhön Ikäinsti-
tuutin Vanhuuden Mieli -projektin 
kautta (RAY 2011–2014). Projektin 
päämääränä on vahvistaa ikääntynei-
den mielen hyvinvointia. Päämäärään 
pyritään kuulemalla ikääntyneiden 

ajatuksia mielen hyvinvoinnista ja sii-
hen liittyvistä asioista. Projekti tuot-
taa tietoa ja välineitä mielen hyvin-
voinnin tukemiseen. Hankkeessa 
kehitetään vertaisryhmä toimintaa ja 
koulutetaan ryhmänohjaajia. Lisäksi 
Vanhuuden Mieli -projektissa juur-
rutetaan logoterapeuttista ajattelua 
muistisairaiden ihmisten hoitoon. Se 
tapahtuu kehittämällä koulutus malli 
ja toteuttamalla kaksi pilottikoulu-
tusta. Ensimmäinen 15 op:n laajui-
nen Mahdollisuuksien Matka -koulu-
tus käynnistyi Ikäinstituutissa tammi-
kuussa 2012.

Lisätietoja Vanhuuden Mieli -projek-
tista www.ikainstituutti.fi
minna.laine@ikainstituutti.fi

Teksti: Minna Laine, 
sosiaaliohjaaja, 

logoterapeutti LTI, suunnittelija 
Ikäinstituutti

Kuva: iStockphoto.com

Logoterapeuttinen elämänfilosofia on laaja ymmärrys ihmisenä olemi-
sesta ja tarkoituksellisesta elämästä. Logoterapian on kehittänyt itäval-
talainen neurologi ja psykiatri Viktor E. Frankl (1905-1997). Franklin 
teoria sai erityistä painoarvoa hänen omista kokemuksistaan juutalaise-
na keskitysleirivankina. Nykyisin logoterapian filosofiset ja psykologi-
set ajatukset ovat levinneet ympäri maailman ja Franklin oppeja sovel-
letaan uusille alueille ja aloille ihmisten auttamiseen ja kohtaamiseen. 
Logo terapiasta on apua erilaisissa elämänvaiheissa ja -tilanteissa tapah-
tuvissa elämän tarkoituksen pohdinnoissa sekä ihmisenä ja ammattilai-
sena kasvun prosessien tukena. 
Lisätietoa: www.logoterapia.fi ja www.logoterapiayhdistys.fi

Logoterapia
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Torniolaisessa Aineen taide-
museossa avattiin erityises-
ti muistisairaille tarkoitet-
tu Muisti polku tämän vuoden 
alussa. Hankkeen idea syntyi 
Ateneumin Muistipolusta, joka 
inspiroi uutuudellaan ja inno-
vatiivisuudellaan. 

Muistipolku syntyi Ainot ja Reinot 
-hankkeen tuotoksena. Hanke oli 
Museoviraston rahoittama, ja se to-
teutettiin 1.4.–31.12.2011. Hanke 
käynnistettiin rekrytoimalla projek-
tityöntekijä. Projektityöntekijänä toi-
mi KTM Marika Kurth. 

Muistipolku muodostuu valikoi-
duista taideteoksista ja tietopaketis-
ta, jotka ovat koottu muistisairaiden 
asiakkaiden ja heidän läheisiensä sekä 
heidän parissa työskentelevien mu-
seokäyntien tueksi. Muistipolkuun 
kuuluvista teoksista vain osa on esil-
lä kerrallaan ja tunnistamisen helpot-
tamiseksi nämä teokset ovat merkit-
ty. Muistipolku-julkaisua voivat hyö-
dyntää myös muut kävijät näyttelyyn 
tutustumisen apuna.

Muistipolku-julkaisu koostuu tai-
teilija- ja teosesittelyistä sekä pohdin-
noista, jotka ovat tarkoitettu taide-
teosten ääressä mietittäväksi ja kes-
kusteltavaksi. Muistipolku pyrkii tai-

teen kautta aktivoimaan muistia ja 
avaamaan keskustelua. Muistipolun 
tueksi järjestetään opastuksia, joi-
ta voi tilata Aineen taidemuseosta. 
Opastetulla Muistipolku-kierroksella 
keskustellaan ja tutustutaan syvem-
min osaan polun teoksista. 

Muistipolun voi kulkea kolmella eri 
tavalla. Muistipolulle voi tulla opas-
tettuna; museon opas opastaa muisti-
polun. Muistikylvyn merkeissä, jossa 
käsitellään vain yksi taideteos rekvi-
siittoineen. Vaihtoehtoisesti Muisti-
polun voi kulkea myös omatoimisesti 
Muistipolku-julkaisun avulla.

Aineen taidemuseo on avattu 1986. 
Aineen taidemuseo syntyi Eila ja Ve-
li Aineen rakkaudesta taiteeseen. Ai-

Taide muistia aktivoimaan
neen Kuvataidesäätiö perustettiin 
1974. Aineen taidemuseon omistaa 
Tornion kaupunki. Museoon on si-
joitettu Aineen Kuvataidesäätiön li-
säksi Aineen taidemuseon ja Tor nion 
kaupungin kokoelmia. Aineen taide-
museon kokoelmat ovat kotimaista 
kuvataidetta.

Kuvat: Aineen taidemuseo

Aineen taidemuseon Muistipolulla on 
esillä mm. Eetu Iston Tornionjoella, 
Unto Pusan Iso Iita ja Juho Rissasen 
Taikinan alustaja. Taideteosten ansiois-
ta voidaan pohtia esim. vuoden aikoja 
ja eri vuodenaikoina tehtäviä koti- ja 
muita töitä, tuoksuja ja värejä, vapaa-
ajan harrastuksia, miesten ja naisten 
tehtäviä, leipomista, kylvämistä jne.
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Ravitsemus 
on hyvä 
muistaa 

Ravitsemuksesta on keskusteltu vilk-
kaasti viime aikoina. Moni terveydes-
tään ja hyvästä ravitsemuksesta kiin-
nostunut on kokenut tilanteen häm-
mentäväksi. Epätietoisuus siitä, mi-
tä ja miten pitäisi syödä, näyttää li-
sääntyneen. Internet ja sosiaalinen 
media ovat vauhdittaneet keskuste-
lua ja ravitsemuksen asiantuntijaksi 
näyttää ilmoittautuvan yhä laajempi 
joukko ihmisiä kuka miltäkin taholta.

Ravitsemuskeskustelussa on jo 
vuosikymmeniä puhuttu ja kirjoitet-
tu dieettiohjeista ja trendeistä, joi-
den on uskottu laihduttavan, puh-
distavan, parantavan, lisäävän hyvin-
vointia, terveyttä ja pitkää ikää. Toi-
vo Rautavaara kirjoitti jo 1940-lu-
vulla kasvien ja yrttien parantavasta 
voimasta, paasto kuului 1980-luvul-
la terveydestään huolehtivan vuosi-
huoltoon ja elävä ravinto oli aivan 
ehdoton juttu 1990-luvulla. 2000-lu-
vulla hiilihydraattien rajoittamises-
ta eli karppaamisesta on keskusteltu 
toisinaan melko kiivaastikin. Kasvis-
ruokavalio ja vielä tiukempi vegaani-
dieetti ovat jo pitkään pitäneet pin-
tansa ja nyt pääperustelut ovat usein 
eettisiä ja ekologisia. Karppaamisen 
jälkeen tulevaa trendiäkin on jo en-
nustettu. Olisiko se viljan gluteeniin 
liittyvä, jolloin sairaudet tällä kertaa 
paranisivat ruisleipää ja muita vilja-
tuotteita välttämällä? Se jää nähtä-
väksi.

Ravitsemustiimissämme Suomen 
muistiasiantuntijoissa olemme seu-
ranneet keskustelua ja pohtineet 
samalla omia näkemyksiämme ja 
koke muksiamme hyvän ruokavali-
on toteuttamisesta ja toimivuudes-
ta. Olemme lisäksi päässeet tutki-
muksessamme tutustumaan iäkkäi-
den paris kuntien ravitsemukseen ja 
todenneet, että hyviä tapoja toteuttaa 
monipuolinen ja maistuva ruokava-
lio on monenlaisia. Se mikä sopii yh-
delle, ei välttämättä käy lainkaan toi-
selle. Iäkkäillä ihmisillä on myös pal-
jon arvokkaita kokemuksia ja muis-
toja elämänsä varrelta. Monet muis-
tot liittyvät ruokaan tai ruoan han-
kintaan. Muistetaan pula-ajan rajoit-

tunut ruoka valio, ensimmäinen ra-
vintolaruoka ja isoäidin leipoma kak-
ko tai äidin keittämä piimävelli. Jo-
kaisen piti vielä poimia ämpärillinen 
puolukoita syksyllä ja syys loma oli 
tarkoitettu perunan nostoon. 

Ravitsemus muistisairaan ko-
dissa -tutkimus ja kehittämishan-
ke alkoi vuonna 2009 tutkimuksen 
käytännön toimenpiteiden suun-
nittelulla. Rahoituksen nelivuoti-
seen hankkeeseen RAY oli myön-
tänyt vuoden alussa. Keskustelin 
silloin suunnitelmasta eri tahojen 
kanssa ja sain palautetta kokeneilta 
ravitsemus tieteilijöiltä ja vanhustut-
kijoilta. Muisti sairaiden ravitsemus-
ta ja siihen liittyvää toiminta kyvyn 
ja elämän laadun tukemista ei ole ko-

vin paljon maailmallakaan tutkittu ja 
myös siksi sain kuulla monia epäi-
lyksiä tutkimuksen onnistumisesta ja 
mahdollisesta vaikuttavuudesta. Täy-
tyy myöntää, että omakin usko hank-
keen onnistumisesta oli ajoittain koe-
tuksella. Nyt kun projektin viimeinen 
vuosi on alkanut ja tulosten pohtimi-
nen on käsillä, olo on tyytyväinen ja 
kiitollinen. Meillä on arvokasta se-
kä käytännöllistä että tieteellisesti ra-
portoitavaa tietoa iäkkäiden muisti-
sairaiden ja heidän puolisohoitajien-
sa arjesta ja tavoista toteuttaa hyvää 
ravitsemusta usein aika haasteellisis-
sakin olosuhteissa. 

Ravitsemustieteellisissä väestö-
tutkimuksissa kaikista iäkkäimmät 
ja toimintakyvyltään heikentyneet 
ihmiset ovat tavallisesti jääneet sel-
vitysten ulkopuolelle, koska käytetyt 
menetelmät edellyttävät osallistujil-
ta hyvää muistia. Siksi myös muisti-
sairaiden ravinnonsaannin selvittä-
mistä pidettiin melkoisena haastee-
na. Tässä vaiheessa on helppo sanoa, 
että tutkittavamme täyttivät ruoka-
päiväkirjansa antamiemme ohjeiden 
mukaan esimerkillisesti, muistisairas 
tavallisesti puolisohoitajan avustuk-
sella. Lisäksi pariskunnat ovat olleet 
erittäin kiinnostuneita ravinnonsaan-
tiinsa liittyvistä tuloksista ja ohjeista, 
joita olemme heille antaneet. 

Tulosten raportointi on vasta 
alussa, mutta alustavat tulokset ovat 
osoittautuneet varsin mielenkiintoi-
siksi. Näyttää siltä, että osa pariskun-
nista selviää arjestaan ja ruokahuol-
lostaan erittäin hyvin, heillä on pal-
jon tietoa ja tehtävämme oli lähin-
nä kehottaa heitä jatkamaan samaan 
tyyliin. Mukana oli kuitenkin myös 
niitä, jotka tarvitsevat tukea ja apua 
hyvän ravitsemuksen toteuttamiseen 
selviytyäkseen kaupassakäynnistä ja 
ruoanvalmistuksesta. Selvää on kui-
tenkin, että tuki on monille tarpeen 
ja pienillä parannuksilla arjessa on 
merkitystä jaksamiseen ja elämän-
laatuun kotona.

Merja Suominen
ETT, projektijohtaja 

Suomen muistiasiantuntijat
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Palvelukeskus Ilolansalo tar-
jonnut asumis- ja hyvinvointi-
palveluita Salossa lähes 10 
vuotta.

Salva ry:n omistama Palvelukeskus 
Ilolansalo on tarjonnut asumis- ja 
hyvin vointipalveluita Salossa lähes 
10 vuoden ajan. Palveluasumises-
sa noudatetaan ”kotona koko elä-
mä”- periaatetta. Asukkaat asuvat 
kodeissaan joko vuokrasopimuksel-
la tai omistusasunnoissaan. Heidän 
palvelu tarpeeseensa vastataan elä-
män loppuun asti eikä ketään keho-
teta muuttamaan ”seuraavaan hoito-
paikkaan”. 

Viime kesänä asukasmäärä mo-
ninkertaistui laajennuksen myötä. 
Asumis palveluita tarjotaan ympäri-
vuorokautisessa palvelukodissa te-
hostetusti ja palvelutalon puolella 
vastataan asukkaiden hyvinkin eri-
laisiin palvelutarpeisiin vuoro kauden 
eri aikoina. Asukkaita on noin 180; 
vanhuksia sekä vaikeavammaisia 
henkilöitä. Lisäksi asiakkaita käy päi-
vittäin ruokailemassa, kuntoutukses-
sa tai virkistymässä. 

Palvelukeskus Ilolansalo koostuu 
kahdesta asunto-osakeyhtiöstä, jois-
ta Salva ry omistaa asuntoja ja pal-
velutiloja yhdessä yksityisten osak-
keenomistajien kanssa. Hyvinvointi-
palveluina Salva tuottaa perus- ja 
turva palvelun jokaiselle asukkaalle. 
Sillä taataan turvallisuus ja osa perus-
tarpeista. Asukkaista osa on Salon 
kaupungin ostopalveluiden piirissä, 
enemmistö vastaa kuitenkin palvelu-
maksuistaan itse ja hankkii niitä Sal-
valta tai muilta palveluntuottajilta. 
Palveluiden kirjo on syntynyt asuk-
kaiden tarpeiden myötä. Laajennuk-
sen myötä saatiin kauan toivottu val-

mistuskeittiö sekä kampaaja vuok-
ralaiseksi. 

DomaCare -asiakastietojärjes-
telmä käytössä vuoden 2010 
alusta
DomaCare -asiakastietojärjestel-
mä on ollut käytössä Palvelukes-
kus Ilolansalossa vuoden 2010 alus-
ta. Ennen järjestelmän käyttöönot-
toa käytössä oli itse tehtyjä teksti- ja 
taulukko tiedostoja. Jonkinlaisen jär-
jestelmän hankkiminen tuli ajankoh-
taiseksi, kun huomattiin tarve saa-
da koottua tiedot yhteen paikkaan. 
Myös sosiaali- ja terveydenhuollon 
luvat edellyttävät asiakastietojen kir-
jaamiselta ja käsittelyltä tiettyjä asioi-
ta, jotka DomaCare hyvin täytti. 

DomaCare -asiakastietojärjestelmä tukee 
tiedolla johtamista Palvelukeskus Ilolansalossa

Sähköisen järjestelmän käyttöön-
otto oli suhteellisen helppoa. Kaik-
ki työntekijät olivat jo ennestään tot-
tuneet kirjaamaan tietoja koneelle ja 
ajatuksena oli, että kirjaaminen sel-
keytyy entisestään. Käytön aikana on 
huomattu, että ajantasaisten tietojen 
löytyminen yhdestä paikasta helpot-
taa ja nopeuttaa työskentelyä. 

Järjestelmä otettiin käyttöön yksi-
köittäin. Vastaava hoitaja syötti asiak-
kaan perustiedot järjestelmään, jon-
ka jälkeen se oli valmis käytettäväksi. 
Ohjelman hyvä puoli onkin helppo-
käyttöisyys, käyttöön liittyvät perus-
asiat voi nopeasti perehdyttää lyhyt-
aikaisellekin sijaiselle. Vähitellen päi-
vittäisestä kirjaamisesta on siirrytty 
myös laskutustietojen kirjaamiseen 

Palvelupäällikkö Heli Koskela (vas.) ja talouspäällikkö Terhi Tuominen käyttä-
vät asiakastietojärjestelmää päivittäin.
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DomaCareen. Laskutuskausi Salva 
ry:ssä on kuukausi, jonka jälkeen kir-
jatut laskutustiedot siirretään Doma-
Caresta Visma Oy:n Nova -ohjelman 
laskutukseen, tarkastetaan ja aje-
taan laskut. Jatkuvasti kehittyväs-
sä toimintaympäristössä myös tar-
peet muuttuvat ja se aiheuttaakin uu-
sia haasteita laskutuksen saralla niin 
käyttäjälle kuin toimittajallekin.

Asiakastietojärjestelmän käytön 
aikana on aktiivisesti annettu pa-
lautetta ja kehitysideoita. Järjestel-
mää onkin käytön aikana kehitet-
ty jonkin verran, mm. laskutusosi-
oon on tullut monia pieniä työsken-
telyä helpottavia parannuksia. Sal-
va ry:n seuraava askel DomaCaren 
käytössä tulee olemaan mobiiliversi-
on käyttöön otto. Haasteena on myös 
monipuolisen ohjelman täysimittai-
nen käyttö. Doma Caressa on vielä 
joitakin osioi ta, jotka eivät ole Salvan 
henkilö kunnan aktiivisessa käytös-
sä. Tavoitteemme on lisätä asteittain 
hallitusti käyttöönottoa raportoin-
tiin ja toiminnanohjaus järjestelmiin 
liittyen. Tiedolla johtaminen edellyt-
tää ajan tasalla olevaa ja selkeää tie-
toa kustakin palvelusta, jotta voidaan 
tehdä muuttuvassa toimintaympäris-
tössä tarpeellisia päätöksiä.

Heli Koskela, palvelupäällikkö
Terhi Tuominen, talouspäällikkö 

Anne Juntti, toiminnanjohtaja
Salva ry

www.salva.fi 

Kirjoitus on julkaistu aikaisemmin 
Hoivapalvelut -lehdessä 1/2012.

DomaCare -asiakastietojärjestelmä tukee 
tiedolla johtamista Palvelukeskus Ilolansalossa

Meistä jokaisesta tulee vanhus. Mil-
laisen mielikuvan sinä haluaisit luo-
da itsestäsi?
Kuva vanhoista ihmisistä on vääris-
tynyt. Sitä dominoivat kustannukset, 
sairaudet, onnettomuudet, lääkkeet. 
Tämä kuva kulminoituu mm. päättä-
jille, nuorille ja elämän ruuhkavuosia 
eläville keski-ikäisille. Kuitenkin yli 
80 prosenttia vanhoista on omilla ja-
loillaan käveleviä, reippaita ihmisiä. 

Vanhojen ihmisten arkielämästä 
tiedetään hämmästyttävän vähän: on 
kuin musta aukko olisi imaissut hei-
dät. He ovat yhteiskunnassamme nä-
kymättömissä, sukupuolettomia, vä-
rittömiä, tahdottomia ja äänettömiä. 
He ovat kuitenkin se sukupolvi, jo-
ka rakensi suomalaisen yhteiskunnan 
hyvinvoinnin perustan.

Hyvän ikääntymisen 
puolesta
EU:n aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien keskeisen 
solidaarisuuden teemavuoden kampanja

Jokaisella vanhalla ihmisellä on oi-
keus hyvään elämään ja hyvään hoi-
vaan.

Hyvän ikääntymisen puolesta 
-kampanjassa on tavoitteena saada 
aikaan laaja yhteiskunnallinen kes-
kustelu eri ikäryhmien ja sukupolvi-
en välille hyvän ikääntymisen edelly-
tyksistä, vaikutuksista sekä esteistä ja 
vanhuuden saaminen tasavertaiseksi 
ja arvostetuksi elämänvaiheeksi mui-
den ikäkausien kanssa.

Kampanja toteutetaan syyskuussa.  
Kampanjassa on mukana Vanhus- ja 
lähimmäispalvelun liiton lisäksi kah-
deksan muuta järjestöä.

Kampanjan suunnittelusta ja to-
teutuksesta vastaa Radical Soul Oy, 
jossa kampanjasuunnittelijana toimii 
Salla Saarinen. 

Hyvän ikääntymisen puolesta 
-kampanjan kampanjasuunnitte-
lijana toimii Salla Saarinen  Radi-
cal Soul Oy:stä.
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Tamperelaisten ikäihmisten ryhmät 
ovat syksystä 2004 kokoontuneet kes-
kiviikkoisin klo 13-15 tieto kilpailuun 
Sumeliuksen Klubille, jossa muuten-
kin harjoitetaan moni puolista oma-
ehtoista eläkeläis toimintaa. Tapahtu-
man nimi on Seniori visa, sen ideoi 
sosiaalineuvos Sirkka Meri koski 
ystävineen ja tietokilpailun som-
mittelijaksi saatiin Tamperelainen- 
lehden päätoimittaja Jari Niemelä. 
Kilpailu tapahtuu joukkueittain, jois-
sa on 4-6 jäsentä. Suosio on suuri.

Käpyrinteen palvelukeskuksen 
vapaa ehtoiset Vantterat kävivät otta-
massa mallia ja aloittivat vuosi sitten 
oman Käpyvisa -tapahtuman kerran 
kuukaudessa joka kuukauden toise-
na tiistaina klo 15-17.

Joukkueita on keskimäärin kuu-

si, joukossa myös palvelukeskuksen 
liikunta rajoitteisia asukkaita.

Helmikuussa tamperelaiset sume-
liusklubilaiset saapuivat bussilastil-
lisella kilpailu- ja kannatusjoukkoa 
Käpyrinteeseen "kaupunkiotte-
luun". Tunnelma oli tiivis ja jänni-
tys korkealla. Visan voittivat käpy-
visalaiset pistein 10-8 saaden hal-
tuunsa kiertopalkinnon täksi vuo-
deksi. Päätettiin jatkaa vastaavia ki-
soja sekä yllyttää muitakin yhdistyk-
siä ja ryhmiä aloittamaan omat visai-
lunsa. Neuvoja ollaan antamassa niin 
Sumeliusklubin Seniorivisasta kuin 
Käpyrinteen Käpyvisasta!

Puoltolauseita ovat visailu-
tilaisuuksien riemukkuus, yllytys 
aivotoimintojen harjoittamiseen, 
muistin kuntoutus mielenkiintoisella 
tavalla, sosiaalinen kanssa käyminen 
sovituissa säännöllisissä puitteissa ja 
se että kilpailijana on yhteinen ryhmä 
eikä kenenkään tarvitse pelätä yksin 
selviytymistään.

Kukin yhdistys voi luoda omat li-
sukkeensa ohjelmaan, johon ilmei-
sestikin kuitenkin kuuluu aina kah-
vitus ja pienimuotoinen palkinto-
jen jako! Käpyvisalle taiteilija Rai-
mo Huittinen teki oman logon eli 
tunnuskuvan, jossa ikäihmisten yh-
teinen lamppu syttyy. 

Aira Heinänen
Piirros: Raimo Huittinen

Tietovisoja muistin 
virkistykseksi

Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry

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

Douwe Draaisma: Muistikirja – En-
simmäisistä muistoista unohtamisen 
usvaan
Atena 2011

Hollantilaisen psykologin Douwe 
Draaisman Muistikirja – Ensimmäi-
sistä muistoista unohtamisen usvaan – 
avaa niitä tiedonkäsittelyn proses-
seja, jotka vaikuttavat siihen, mi-
tä muistamme ja mitä unohdamme. 
Hän kirjoittaa selkeästi ja käyttää pal-
jon tapaus esimerkkejä, jotka havain-
nollistavat muistin toimintoja. 

Meille jokaiselle muodostuu elä-
mästämme kronikka, laaja arkisto, jo-
ka on yhtä aikaa muistikirja ja unoh-
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Tuija Kotiranta - Petteri Niemi - Rai-
li Haaki (toim.): Sosiaalisen toimin-
nan perusta
Gaudeamus 2011 

Teoksen Sosiaalisen toiminnan perusta 
ovat toimittaneet YTT Tuija Ko-
tiranta, YTT Petteri Niemi se-
kä YTL Raili Haaki. Kirjassa to-
detaan, että ihmiset ovat luonnos-
taan ja välttämättä sosiaalisia, mutta 
sosiaa lisuuden muodot vaihtelevat 
eri aikoina ja eri paikoissa. Kirjassa 
osoitetaan, kuinka monin tavoin in-
himillinen toiminta, yhteisöllisyys ja 
hyvinvointi ovat sidoksissa sosiaali-
suuteen ja kasvavat siitä.

Kirjan alussa pohditaan sosiaalisen 
historiaa ja nykytilaa. Kirjoittajat to-
teavat, että sosiaalisen termin käyttö 
on vähentynyt viime vuosikymmeni-
nä, muun muassa sosiaalihallitus ja 
tutkimus sekä kehittäminen ovat kor-
vanneet sen hyvinvointi sanalla. So-
siaalinen perinteisessä merkitykses-
sään näyttää kadonneen. Nyt arvos-
tetaan kilpailukykyä, taloudellista te-
hokkuutta ja tuottavuutta ja yksityis-
tä vastuuta. Eerik Lagerspetz tote-
aa tekstissään sosiaalisesta ontologi-
asta, että sosiaalisen todellisuuden 
viimekätisenä perustana ovat jaetut 
asenteet. Tällaiset jaetut asenteet voi-
vat olla toiminnan osittaisia perus-
teita.  Anneli Anttonen taas pohtii 
omassa tekstissään hoivan sosiaalisia 
merkityksiä seuraavasti: jos tavoitel-
laan nykyistä kattavampaa ansiotyön 
yhteis kuntaa, ikääntyneiden hoivaa 
on tuettava paljon enemmän. Eläke-

iän myöhentäminen johtaa pakosta-
kin puolisohoivan vähenemiseen tai 
tilanteeseen, jossa ikääntyneet työn-
tekijät joutuvat samaan aikaan huo-
lehtimaan työstä ja hoivasta.

Parasta antia teoksessa oli mie-
lestäni Jouko Kajanojan ja Ro-
bert Hagforsin pohdinnat, hyvän 
kehästä. He esittävät päättelyketjun 
jonka mukaan korkean sosiaalisen 
pääoman ja yhteiskunnallisen me-
nestyksen takana on koko kansan 
kattava ja sitä yhdistävä koulutusjär-
jestelmä.  He myös testaavat hyvän 
kehän ulottuvuuksia ja toteavat, et-
tä eriarvoisuuden vähentäminen li-
sää terveyttä ja sosiaalinen pääoman 
(luottamus yleensä ja yhteiskuntaan 
sekä osallistuminen) vahvistaminen 
lisää inhimillistä pääomaa (yksilön 
tuottavuutta kohottavat tiedot ja tai-
dot, kokemus, luovuus ja yhteistyö-
kyky). Hyvän kehän tulkintoina Ka-
janoja ja Hagfors esittävät sosiaali-
politiikkaan liittyvän perustavanlaa-
tuisen kysymyksen: tekeekö antelias 
sosiaalipolitiikka hyvää vai pahaa? 

Teosta suositellaan ennen kaikkea 
sosiaalialan ammattilaisille, tutkijoil-
le ja opiskelijoille ja miksei se sopi-
si myös niille, joita kiinnostaa sosi-
aalinen toiminta osana ihmisyyttä ja 
olemassaoloa.  

Anu Kuikka

Luotettavasti 
kokemuksella  ja osaamisella 

turvaa vanhuuteen

 
www.kapyrinne.fi 

Käpyrinteen Hyvinvointi- ja  
palvelutalo,

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

duskirja. Omaelämäkerrallinen muis-
ti toimii omalla logiikallaan, joissa 
tunteiden osuus tapahtumien talti-
oinnissa on merkittävä. Myös havait-
semisella on merkitystä; tietyt tuok-
sut tuovat mieleen muistoja samoin 
äänet ja visuaaliset mielikuvat. 

Kirjassa kuvataan mielenkiintoi-
sesti muistitutkimuksen historiaa 
1800-luvun lopulta alkaen.  Sir Fran-
cis Galton havaitsi, että ikääntyes-
sämme kuusikymppisiksi muistam-
me elämästämme parhaiten kaksi-
kymppisenä koetut asiat.  Filosofi  
Herman Ebbinghaus puolestaan 
antoi nimensä unohtamiskäyrälle, 
jonka mukaan saamamme tieto hä-
viää aluksi nopeasti, mutta unohta-
minen ei jatku, vaan tasoittuu tietys-
sä vaiheessa. Kirjassa kerrotaan myös 
henkilöistä, joilla on ollut poikkeuk-
sellinen muisti esim. he ovat muista-
neet kaiken. Absoluuttinen muisti on 
ollut omistajalleen äärettömän kuor-
mittavaa. Unohtaminen siis myös 
suojaa meitä.  

Muistia voi myös harjoittaa. Kir-
jassa kerrotaan jo muinaisten kreik-
kalaisten puhetaitureiden käyttämäs-
tä menetelmästä. Puhuja otti ajatuk-
siinsa tutun talon tai kadun ja kul-
kiessaan mielikuvissaan eteenpäin 
hän asetteli aiheitaan näihin visuaa-
lis-symboolisessa muodossa. Sitten 
puhetta pitäessään hän toisti reittin-
sä ja pystyi palauttamaan kaikki ai-
heet mieleensä oikeassa järjestyk-
sessä. Tätä samaa reittimenetelmää 
voi kokeilla vaikkapa ostoslistan laa-
dintaan sijoittaen tarvittavat ostok-
set mielikuvissa oman kauppamat-
kan varteen.

Kirjaa voi suositella niille, jotka 
ovat kiinnostuneita muistin ja unoh-
tamisen erikoisuuksista, mutta varsi-
nainen tietokirja se ei ole.

Merja Kurki
PsT, Tutkimus- ja kehittämispäällikkö

Miina Sillanpään Säätiö
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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

Liikkumiskyky on keskeinen 
edellytys päivittäisistä toimin-
noista selviytymiselle. Liikku-
miskyvyn ja tasapainon hallin-
nan vaikeudet lisäävät kaatu-
misriskiä ja ennakoivat vaka-
vamman toiminnanvajauden 
kehittymistä. Pitkäaikaisen ki-
vun takia liikkumiskyvyn ra-
joittumiselle alttiiden henkilöi-
den tunnistaminen ja hoitami-
nen sekä liikkumiskyvyn rajoit-
tumisen ehkäiseminen on tar-
peen sekä yksilöiden elämän-
laadun että laajemmin yhteis-
kunnan kannalta.

- vireä elämä

Aktiivinen
kansalainen

Tavataan 
Tampereella 
8.-9.5.!

facebook.com/tervesos

Tukeeko yhteiskunta  
toimillaan ikäänty- 
neiden vireyttä? Miten  
taataan mielekäs, hyvä  
elämä ikäihmisille? Entä onko  
netti ratkaisu kaikkiin pulmiin? 

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan verkossa!

www.thl.fi/tervesos

PS. Hae TERVE-SOS-palkintoa 15.3. mennessä!  Hakuohjeet 
verkkosivuilla.

TtM Katri Lihavainen tarkaste-
li väitöskirjatutkimuksessaan iäkkäi-
den henkilöiden pitkäaikaisen kivun 
yhteyttä liikkumiskyvyn rajoittumi-
seen ja heikentyneeseen tasapainon 
hallintaan. Lisäksi hän selvitti laaja-
alaisen geriatrisen arvioinnin ja sen 
perusteella yksilöllisesti kohdenne-
tun intervention vaikutusta iäkkäiden 
henkilöiden liikkumiskykyyn.

Lihavainen osoittaa, että tuki- ja 
liikunta elimistön kivut ovat yhtey-
dessä liikkumiskyvyn ja tasapainon 
hallinnan ongelmiin. Voimakkuudel-
taan kohtalaista tai voimakasta kipua 
kokeneet henkilöt suoriutuivat huo-
nommin liikkumiskykytestistä ja hal-
litsivat tasapainonsa heikommin kuin 
kivuttomat henkilöt.

– Kipu on merkittävä riskitekijä, 
jonka oikea-aikainen tunnistaminen 
ja sopivien hoitokeinojen löytyminen 
on tärkeää iäkkään henkilön liikku-
miskyvyn säilymiseksi. 

Lihavainen havaitsi myös, että laa-
ja-alainen, lääkärin, sairaanhoitajan 
ja fysiote-
r a p e u t i n 
yhteistyönä 
tehty arvi-
ointi ja sen 
perusteella 
yksilöllises-
ti kohden-
nettu inter-
ventio eh-
käisi koet-
tujen liik-
kumisvai-
keuk s i en 

kehittymistä. Interventiolla oli posi-
tiivisia vaikutuksia myös kävelytestis-
sä suoriutumiseen ja tasapainon hal-
lintaan. 

– Tämä perusterveydenhuollos-
sa sovellettavissa oleva toimintamal-
li tuotti myönteisiä vaikutuksia eri-
tyisesti henkilöille, joiden liikkumis-
kyvyn rajoittumisen riski oli lisäänty-
nyt kipujen takia. Laaja-alaisella ter-
veyden ja toimintakyvyn arvioinnilla 
ja sen perusteella kohdennetuilla, eri-
tyisesti fyysistä aktiivisuutta edistävil-
lä toimilla voidaan tukea iäkkään hen-
kilön liikkumiskyvyn säilymistä ja sen 
myötä itsenäistä selviytymistä.
TtM Katri Lihavaisen gerontologian ja 
kansanterveyden väitöskirja "Mobility Li-
mitation, Balance Impairment and Muscu-
loskeletal Pain among People Aged ≥ 75 
Years: A Study with a Comprehensive Ge-
riatric Intervention” (Liikkumiskyvyn ra-
joituksen, tasapainon hallinnan heikenty-
misen ja tuki- ja liikuntaelimistön kivun 
yhteys sekä geriatrisen intervention vaiku-
tukset) tarkastettiin Jyväskylän yliopistos-

Kipu yhteydessä 
liikkumisongelmiin 

Katri Lihavainen
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Taavetti Laitisen katu 4 • 00300 Helsinki • www.wilhelmiina.fi

AmmATTiTAiToisTA HoivAA jA  
HuoLenpiToA muisTisAirAiLLe

Helsingin Pikku Huopalahdessa sijaitseva 
Wilhelmiina on erikoistunut ympärivuo-
rokautiseen  hoiva-asumiseen sekä hyvin-
vointi- ja kuntoutuspalveluihin. 

Muistiyksikkö  tarjoaa ammattitaitoista 
hoitoa muistisairaille kunnioittaen heidän 
tapojaan ja tottumuksiaan. 

Tavoitteena on asukkaan elämän-
laadun parantaminen ja toimintakyvyn 
ylläpitäminen.

Lisätietoja numerosta 09 4734 7540

KM Vappu Salo tutki väitös-
työssään kotipalvelun työn-
tekijöiden iäkkäiden ruokai-
luun ja ravitsemukseen liitty-
vää koulutus tarvetta. Iäkkäiden 
kanssa työskentelevien kotipal-
velun työntekijöiden työ on pit-
kälti hoitotyötä. Hoitotyön ta-
voitteena on huolehtia iäkkäis-
tä niin, että he pystyvät omista 
sairauksistaan ja heikkouksis-
taan huolimatta asumaan koto-
naan mahdollisimman pitkään 
kotihoidon ja siihen liitettävien 
tukipalvelujen turvin. 
KM Vappu Salo tarkastelee ilmiö-
tä lähihoitajien, kodinhoitajien, koti-
avustajien ja muiden vastaavan kou-

lutuksen tai työkokemuksen omaa-
vien työntekijöiden kautta. 

Ravitsemuksen osa-alueella koti-
palvelun työntekijät kaipasivat kou-
lutusta ravitsemuksen perustiedoista, 
kuten kotona asuville iäkkäille suo-
siteltavan ja sopivan ruoan koos-
tumuksesta. Lisäksi koulutusta kai-
vattiin erityisruokavalioiden, virhe-
ravitsemuksen tunnistamisen sekä 
ruoan ja lääkkeiden yhteensovitta-
misen suhteen. 

Ruokailun liittyvissä asioissa työn-
tekijöiden koulutustarpeet kohdistui-
vat erilaisiin keinoihin, joiden avul-
la he voisivat entistä paremmin tu-
kea iäkkäitä oikeantyyppisessä ravit-
semuksessa. Lisäksi kaivattiin amma-
tillista tukea siihen, miten saadaan 
huonosta ruokahalusta kärsiviä iäk-
käitä nauttimaan riittävästi ravitse-
muksellisesti hyvää ruokaa ja juomaa. 

Virheravitsemus ja siihen johta-
vat syyt ovat tärkeitä, tunnistetta-
via asioi ta kotipalvelun työntekijöi-
den päivittäisessä työssä. Iäkkäiden 

pysyvän tai tavoiteltavan toiminta-
kyvyn kannalta on tärkeää, että iäk-
käiden nauttiman ruoan määrään ja 
laatuun kiinnitetään tarpeeksi huo-
mioita. Henkilökunnalla oli erilaisia 
tapoja seurata nautitun ruoan mää-
rää joko itse ruokailutilanteessa tai 
jälkikäteen. Myös sen suhteen koulu-
tuksen järjestäminen on toivottavaa.  

Salon väitöskirjassa esille nousseis-
ta koulutustarpeista selkeitä muo-
dollisen koulutuksen aihealueita oli-
vat ravitsemukseen liittyvät tiedolli-
set tarpeet. Työssä oppimisen mah-
dollisuutena nähtiin työssä esiinty-
vät ongelmatilanteet, erilaiset vuoro-
vaikutustilanteet, tietokoneen käyttö 
tiedonhankinnassa ja yhteistyö koti-
sairaanhoidon kanssa.

Kasvatustieteen maisteri Vappu Sinikka 
Salon väitöskirja ”Kotipalvelun työnteki-
jöiden koulutustarpeet ja ammatillisen kas-
vun tukeminen iäkkäiden ruokailuun ja 
ravitsemukseen liittyen” tarkastettiin Tu-
run yliopistossa 3.2.2012.

Kotipalvelun työntekijät 
tarvitsevat iäkkäiden 

ravitsemukseen liittyvää 
koulutusta
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Ajankohtaista Vallissa    1.3.-30.4.

Ristikko 1/2012 oikea ratkaisu.

E R O T T A A N E R O U D E T
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K A I R A T S A N A K I A T
A N T I I L O T T A I J I T
T A A T O T T A P A T A N U

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 0504098470 tai 
Pia Ojala 0504035657

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

Vallin Ikääntyneen arki 
– Eloisa ikä -koulutus-

tilaisuus

Aika: 4.4.2012 kello 9.30-15.30 
Paikka: Hakaniemen Virastotalo, 
Hakaniemenranta 6, 00530 Helsinki
Sisältö: Raha-automaattiyhdistys 
aloit taa uuden ohjelman "Eloisa ikä", 
joka tunnettiin aikaisemmin nimellä 
"Ikääntyneen hyvä arki". Ohjelma to-
teutetaan vuosina 2013-2017. Ikään-
tyneen hyvä arki – Eloisa ikä -koulu-
tuksessa käsitellään ohjelmalle asetet-
tuja tavoitteita, sisältövaatimuksia se-
kä esimerkkejä ennakkoluulottomis-
ta vaihtoehdoista ikääntyneiden hy-
vän arjen toteutumiseksi.
Koulutustilaisuudessa esitellään Vallin 
suunnitelmia laajasta muisti sairaisiin 
kohdistuvasta hankkeesta ja sen ta-
voitteista, sisällöstä ja toteuttamis-
tavoista. Hahmotellaan myös miten 
rakennetaan paikallinen välittämisen 
ja tuen verkosto ja projekti kotona 
asuvien muistisairaiden hyvän elämän 
turvaksi. 
Kohderyhmä: Tilaisuus on tarkoitet-
tu vanhustenhuoltoyhteisöjen johdol-
le, toiminnan kehittäjille sekä projekti-
toiminnasta vastaaville työntekijöille. 
Hinta: Liiton jäsenjärjestöjen edus-
tajille 130 € ja muille tahoille 160 €.
Ilmoittautuminen: 26.3.2012 men-
nessä www.valli.fi. 

Lisätiedot: Marja-Liisa Kunnas puh. 
(09) 7745 9011 tai 
marja-liisa.kunnas@valli.fi

Ohjelma:
9.30 Tulokahvi
9.45 Eloisa ikä – ihmisarvoinen van-
huus  
Vallin puheenjohtaja Vappu Taipale
RAHA-AUTOMAATTIYHDIS-
TYKSEN ELOISA IKÄ-OHJEL-
MAN ESITTELY
10.00 Eloisa ikä -ikäihmisten avus-
tusohjelma,
Kehittämispäällikkö Elina Varjonen, Ray 
10.45 Eloisa ikä -ohjelman koordi-
naatio ja tuki
Ohjelmapäällikkö Reija Heinola, VTKL  
11.30 Lounas 
LUODAAN VÄLITTÄMISEN JA 
TUEN VERKOSTO KOTONA 
ASUVIEN MUISTISAIRAIDEN 
HYVÄN ELÄMÄN TURVAKSI 
12.30 Verkottumisen hyödyt, merki-
tys ja mahdollisuudet  
Verkostoasiantuntija Petri Sipilä, Service 
Park Provider Oy
13.15 Hyvä elämä ja välittämisen ver-
kosto – tavoite ja sisältö. Haetaan vas-
tauksia kysymyksiin miksi ja miten 
projekti toteutetaan. 
Toiminnanjohtaja Marja-Liisa Kunnas 
14.00 Kahvit
14.15 Välittämisen verkosto raken-

netaan yhteistyössä monen osaajan 
kanssa. Ketkä kumppaneiksi paikal-
lisesti 
Koulutustilaisuus päättyy viimeistään 
15.30

Valli järjestää yhteistyössä muiden 
vanhustyöjärjestöjen sekä eläkeläis-
järjestöjen suuren mielenilmausta-
pahtuman Senaatintorilla Helsingis-
sä lauantaina 15.9. Hyvän ikääntymi-
sen puolesta -tapahtumassa tavoit-
teena herättää päättäjät turvaamaan 
toimimaan mielekkään vanhuuden 
puolesta ja saada vanhuudesta tasa-
vertainen elämän vaihe muiden ikä-
ryhmien kanssa.

Kaikki mukaan 
Senaatintorille

Marja-Liisa Kunnas 
jää eläkkeelle

Liitossa tulee tapahtumaan vah-
dinvaihdos 1.10.2012. Liiton pitkä-
aikainen toiminnanjohtaja Marja- 
Liisa Kunnas jää eläkkeelle ja uu-
si aloittaa toiminnan. Toiminnan-
johtajan paikka tulee hakuun maalis-
kuun lopulla ja valinta tapahtuu alku-
kesästä. Uusi ja vanha toiminnan-
johtaja työskentelevät yhtä aikaa elo-
syyskuun.
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Ristikko 2/2012

Ristikon laatija Tuuli Rauvola
Oikea ratkaisu seuraavassa numerossa, joka ilmestyy 3.5.2012
Virkistäviä hetkiä ristikon parissa!

Ajankohtaista Vallissa    
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Esineet kertovat

54 Walt Disneyn luomukset

On tunnettua, että Disney-tavarat – 
nuo sadunomaisten hahmojen merk-
kituotteet – ovat kysyttyjä, vanhetes-
saan yhä arvokkaampia keräilyesinei-
tä. Aira Heinänen perehtyi aihee-
seen haastatellen suomalaisia ”fane-
ja” ja tutkien kirjallisia lähteitä.

Kuka olikaan Walt Disney?
Walt Disneyn tunnemme amerik-
kalaisena filmien, sarjakuvien ja ani-
maatioiden idearikkaana tuottajana, 
maailmankuuluna liikemiehenä. Hän 
syntyi 1901, loi mahtavan uran, suo-
ranaisen imperiumin, jota hallinnoi 
Kaliforniasta Hollywoodin tienoilta 
käsin. Apunansa hänellä oli Roy-ve-
li ja vaimo sekä kaksi tytärtä. Hänen 
piirtäjän taitonsa ilmenivät jo nuo-
rukaisena.

Miten tutustuimme Mikki Hii-
reen kumppaneineen ?
Disneyn animaation tekotaidot 
on tunnettu lähes 90 vuotta. Nel-
jä vuotta sitten vietimme täälläkin 
Päivälehden museossa Mikki Hii-
ren 80-vuotis synttäreitä. Ne ajoitet-
tiin marraskuun 18. päivään, jolloin 
vuonna 1928 New Yorkissa esitet-
tiin pallokorvaisen, nappisilmäisen 
siimahäntähiiren toilailuista kertova 
piirroselokuva Steamboat Willie.

Mikki Hiiri -elokuvan menestys 
oli heti taattu, suosio suuri, varsin-
kin kun se oli maailman ensimmäi-
nen äänitetty piirrosfilmi. Walt Dis-
ney antoi siitä alkaen oman falsetti-
äänensä toista kymmentä vuotta Mi-
kille!

Siitä se alkoi. Lähivuosina 30-lu-
vulla tarinoita syntyi: tulivat Aku 

Ankka (1934) sukulaisineen, Kolme 
pientä porsasta, Kippari Kalle, Plu-
to, Hessu, Heluna, lukuisat ystävät ja 
viholliset näihin temmellyksiin. Lu-
mikki kääpiöineen täyttää tänä vuon-
na 75 vuotta.

Disneyn tuotantokoneisto paisui ja 
laajeni. Elokuva sai tuekseen monen-
laista oheismateriaalia jo 30-luvulla. 
Mikki ja Aku muuttuivat piirtäjien 
muotoilemina ajan saatossa. Heidän 
tyttöystävilleen Minnille ja Iineksel-
lekin muovattiin rooleja, Mikille luo-
tiin veljenpojat Mortti ja Vertti se-
kä Ankkalinnaan ilmestyi kolmos-
ten sarja Hupu, Tupu ja Lupu. Sai-
turi Roope-sedälle luotiin omat kieh-
tovat tarinat.

Jo 1930 - luvulla valmistettiin 
pehmo leluja Disney-hahmoista. Jo-
pa ompelukaavoja tavattiin Suomes-
sakin, jotta äidit ja tyttäret saivat val-
mistaa omia suosikkilemmikkejään. 
Mikki Hiiri -aiheiset lasten kahvi-
astiastot Arabia otti tuotantoonsa ja 
ne ovatkin korkeassa keräilyarvossa 
nyt. SOK varusti 1938 kahvipaketit 
neliskulmaisilla Mikki Hiiri -korteil-
la, jollaisia sarjoina kerättiin.

Georg Malmsten teki ennen so-
tia Mikki-aiheisia lauluja, kuten Mik-
ki Hiiri ja susihukka sekä Mikki Hiiri 
merihädässä. Ne niin viehättivät ja pe-
lottivat, mutta lopussa kävi aina hy-
vin ja nokkela Mikki pelastui! Laulaji-
na mestarin lisäksi muistamme hänen 
sisarensa Greta Pitkäsen ja Ragni-
tyttärensä.

Aku Ankka tuli olympialais-
vuonna jäädäkseen 
Aku tuli tutuksemme 60 vuotta sitten 
1952, kuten Coca-Cola jäädäkseen. 
Silloin alkoi ilmestyä Aku Ankka 
-lehti saaden valtavan suosion. En-
simmäiset lehdet ja vuosikerrat ovat 
luonnollisesti kysytyimpiä. Keräili-

Suomen tunnetuin ankisti Markku Kivekäs tapasi henkilökohtaisesti Walt Dis-
neyn vuonna 1966. Kivekäs voitti kahdesti Tupla tai kuitti -kilpailun.
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Walt Disneyn luomukset

jöitä on runsaasti ja vanhojen leh-
tien myynti tapahtuu kirpputoreilla, 
antikvariaateissa ja sarjakuvahuuto-
kaupoissa. Alan harrastajia on niin 
ikään paljon. Heidän yhdyssiteensä 
on jo vuodesta 1971 toiminut Suo-
men Sarjakuvaseura ry.

Aku Ankka on maamme laajalevik-
kisin aikakauslehti yli 300.000 kap-
paleen painoksella. Lehden tunnet-
tuutta lisäsi huomattavasti aikoinaan 

TV:n Tupla tai kuitti -ohjelma, jos-
sa Kirsti Rautiaisen tentittävänä 
vuonna 1962  oli 15-vuotias koulu-
poika Markku Kivekäs Aku Ank-
ka -tietoudesta. Kivekäs niin sano-
tusti ”räjäytti pankin”. Kilpaillessaan 
kolme vuotta myöhemmin Disneyn 
piirroselokuvista Kivekäs voitti jäl-
leen ja sai palkinnoksi käynnin itsen-
sä Walt Disneyn luokse Los Angele-
siin seuraavana vuonna.

Markun tulevaisuus oli sinetöi-
ty. Disney-kiinnostus vain syveni 
ja vuonna 1978 hänet nimitettiin 
Aku Ankka -lehden toimitussihtee-
riksi ja kymmenen vuoden kulut-
tua pää toimittajaksi, josta toimes-
ta hän jäi eläkkeelle 2007. Kivekäs 
(1947-2008) omisti koko elämän-
sä lapsuudessa puhjenneelle into-
himolle – häntä sanottiin eläväksi 
tietosana kirjaksi ja hänet nimitettiin 
sarjakuva neuvokseksi.

Pekka Tuliara toimitti vuonna 
2007 kirjan Disney, Aku & minä – 
Markku Kivekäs muistelee. Siitä saa 
mielenkiintoisen kuvitusnautinnon 
lisäksi lisätietoa.

Ankisteja eli näitä sarjakuva-
faneja sekä muita Disney-keräilijöi-
tä on kaikkialla maailmassa paljon. 

Kirkko nummelainen Pentti Hau-
hiala (s.1950) kokosi pohjoismai-
den suurimmaksi mainitun disney-
kokoelman kotiinsa. Muuttaessaan 
2010 palvelutaloon hän lahjoitti aar-
teensa Kansallisgallerialle, jossa siitä 
järjestettiin kiintoisa näyttely. Kaunis 
ja kunnioitettava teko.

Laaja filmituotanto
Sarjakuvalehtien lisäksi on julkais-
tu runsaasti disneyaiheista kirjalli-
suutta ja muita painotuotteita. Dis-
neyn filmi tuotanto sadunomaisista 
aiheista on laaja: Lumikki ja seitsemän 
kääpiötä, Prinsessa Ruusunen,  Fantasia, 
Dumbo, Bambi, Aristokatit, 101 dalma-
tialaista, Leijona kuningas jne. 

Kaiken alku olivat piirretyt ani-
maatiot, Walt Disneyn luomukset. 
Ne ovat nyt kaupallisessa järjestel-
mässä, viihdekulttuurin palvelukses-
sa moninaisin tuottein. Niistä taa-
sen on kehittynyt ajan edetessä kult-
tuurihistoriallisia esineitä ja käsittei-
tä meidän muisteltaviksemme, mut-
ta eri toten keräilijöiden nautittaviksi.

Aira Heinänen
Kuvat: Sanomamagazines 

ja Postimuseo

Aku Ankan näytenumero ilmestyi 
joulu kuussa 1951. Nykyään lehti on 
suuri keräilyharvinaisuus. ©Disney.

Intohimoisen Disney-keräilijän Pentti Hauhialan kokoelma oli arviolta Euroopan suurimpia. Tässä Roope Ankka 
 -säästölipas, Mikki Hiiri -hahmo ja 101 dalmatialaista -leikkiherätyskello.
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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

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
jorma.lehtisaari@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



DomaCarella on 

tuhansia käyttäjiä

AS I AKAST I E TO JÄR J E S T E LMÄ

DomaCare
DomaCare on sähköinen asiakastietojärjestelmä, jonka avulla:

pidät asiakastiedot ajan tasalla • hoidat laskutuksen • keräät tarvittavat tilastot • parannat tiedonkulkua 

varmistat tietojen ajantasaisuuden • noudatat automaattisesti säädöksiä ja lakeja

helpotat kirjanpitoa • parannat hoidon seurannan laatua

olet mukana valtakunnallisissa kehityshankkeissa • varmistat tietoturvan

Asiakkaitamme

Mainio Vire Oy

KVPS Tukena Oy

Savon Vammaisasuntosäätiö

Mediverkko Hoivapalvelut Oy

Doctagon Oy

 

“Käytämme DomaCaren mobiilijärjestelmää 
kotipalvelutoiminnassamme ja olemme 
olleet todella tyytyväisiä sekä järjestelmän 
toimivuuteen, että Invian Oy:n asiakaspalve-
luun.
 
Domacaren mobiilijärjestelmä mahdollistaa 
muuttuvien tilanteiden hallinnan nopeasti 
ja tehokkaasti. Sen käyttö on vähentänyt 
puhelimitse soittamalla tai viestittämällä 
tapahtuvaa tiedonvälitystä, kun ajantasaiset 
tiedot välittyvät reaaliaikaisesti työnteki-
jöidemme käyttöön.  
 
DomaCare helpottaa työtämme ja on arvo-
kas työkalu päivittäisessä toiminnassamme.”

Asiakkaan kokemuksia:

Piia-Liisa Jaakkola 
Vastaava hoitaja
Doctagon Oy

Nyt myös kotihoidon mobiilijärjestelmä!

• Asiakkaiden perustiedot
• Asiakasryhmät
• Päivittäinen kirjaaminen
• Terveydenhuollon seuranta
• Hoito-, palvelu- ja kuntoutus- 
   suunnitelmat  
• Vuokrasopimukset, 
   lähetteet, liitetiedostot
• Muokattavat lomakkeet

• Säännöllinen asiakaslaskutus       
   ja lisäpalvelut
• Sähköinen laskutus
• Liitynnät yleisimpiin  
  kirjanpitojärjestelmiin (mm.  
  Nova, Sonet, Tikon, Wintime,   
  ProE, Procountor, Asteri,    
  NetBaron)
• Automaattiset poissaolohyvitykset 
  

• Hoitopäivät ja poissaolot 
• Käyttöasteet
• Ikä- ja sukupuolijakaumat, 
  hoidon seurannan yhteen-
  vedot ja tietojen koonti
• IMS -liityntä
• Työvuorovelho-liityntä

• Henkilökohtaiset tunnukset
• Monipuoliset oikeustasot
• Lokitiedot

  Hoidamme puolestasi:

• Päivittäiset varmuuskopiot
• Salattu tietoliikenne
• Turvapalvelin

Hoitotyön kirjaaminen Laskutus Yhteenvedot Tietoturva
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