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Marja-Liisa Kunnas
päätoimittaja

Vanhus- ja lähimmäispalvelun 
liiton toiminnanjohtaja

Tuulen suunta on kääntynyt – 
odotuksia on julkiselle ja 

järjestöjen palvelutuotannolle

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto 
teki oman toimintansa kehittämi-

sen tueksi Vanhustyön tulevaisuus 2010 
-kyselyn maaliskuun lopulla. Kysely koh-
dennettiin vanhustenhuollon asiantun-
tijoille sekä liiton sidosryhmien edusta-
jille. Asiantuntijoista valta osa oli kun-
tien vanhustyön johtajia. Kyselyllä kar-
toitettiin eri yhteiskumppaneiden näke-
myksiä vanhustenhuollon tulevaisuu-
desta, kehittämistarpeesta sekä ikään-
tyneiden asemasta. 

Kysely herätti laajaa kiinnostusta ja 
innosti vastaamaan. Kysely lähetettiin 
562 henkilölle, joista 262 kuului liiton 
jäsenkentän ulkopuoliseen yhteistyö-
verkostoon ja 300 oli kuntien sosiaali- 
ja terveystoimen työntekijöitä. Määrä-
aikaan mennessä eli huhtikuun alkuun 
mennessä vastauksia tuli 370 eli vasta-
usprosentti oli 66 %. Vastaajista valtaosa 
eli yli 85 % oli sosiaali- ja terveysalalta.

Kiinnostavimmat vastaukset saatiin 
kysyttäessä minkä sektorin palvelu-

tuotannon tai toiminnan tulisi kas-
vaa, jotta tulevaisuuden lisääntyvään 
palvelu tarpeeseen pystytään vastaa-
maan. Tämän kysymyksen osalta oli nä-
kyvissä, että suurimmat odotukset koh-
dentuivat julkisen palvelutuotannon se-
kä järjestöjen ja säätiöiden palvelujen 
kasvulle. Kolmanneksi tuli omaisten ja 
perheen antama tuki ja vasta neljäntenä 
on yritysten tuottamat palvelut. Kysely 
antoi selkeän signaalin muutoksesta, jo-
ka on tapahtumassa vanhustenhuollos-
sa. Kunnissa on herätty tajuamaan, et-
tä vanhustenhuolto tulee kalliiksi kun-
nissa, jos se perustuu liian yksipuolisel-
le yritystoiminnalle. Meillä on muuta-

man vuoden kuluttua myyjän markki-
nat vanhuspalveluissa. Nyt valtiovallan, 
kuntaliiton ja kuntien olisi rakennetta-
va kiireen vilkkaa kumppanuutta jär-
jestöjen kanssa turvatakseen kohtuu-
hintaiset vanhuspalvelut tulevaisuu-
dessa. Muutos suhtautumisessa yrityk-
siin ja kuntien omaan palvelutuotan-
toon sekä järjestöjen lähentyminen on 
tapahtunut nopeasti. Nyt myös järjestö-
jen on tajuttava oma vastuunsa palvelu-
uotantonsa vahvistamisessa.  Tiukke-
neva talous on pakottanut kunnat miet-
timään uudelleen omaa rooliaan palve-

lujen tuottajina ja hakemaan halvempia 
yhteistyökumppaneja. Kunnat ovat ta-
junneet, että heidän omat palvelunsa 
ovat halvempia kuin osa markkinoilla 
tarjolla olevista palveluista.

Kyselyyn vastaajista lähes puolet koki, 
että vanhustyön asiakkaan asema 

tulee heikentymään seuraavien viiden 
vuoden aikana. Kartoitettaessa asentei-
ta ikääntyneitä kohtaan 95 % vastaajis-
ta katsoi yhteiskunnan asenteen olevan 
negatiivisen. Yhteiskunnan asennetta 
pidettiin välinpitämättömänä, syrjivänä 
ja ylenkatsovana. Huonoon arvostuk-
seen vaikuttivat eniten se, että yhteis-
kunnassamme ikäihmiset koetaan kulu-
eräksi, taloudelliseksi taakaksi ja säästö-
kohteeksi, jotka pahimmillaan voidaan 
jättää palvelujen ulkopuolelle. 

Kartoitettaessa miten muiden kuin 
ikääntyneiden yhteiskunnallista 

vastuuta voidaan lisätä nousi merkittä-
vimmiksi asioiksi työelämän joustavuu-
den lisääminen sekä suku polvien väli-
sen toiminnan kehittäminen ja koulujen 
yhteiskuntavastuun opetuksen lisäämi-
nen. Vastaajista valtaosa katsoi, että lisä-
resursseja vanhustenhuoltoon saadaan 
kohdentamalla korvamerkittyä valtion-
apua vanhustyöhön sekä palkkatyön/
vapaaehtoistyön uusia muotoja kehit-
tämällä. Ikääntyneiden omatoimisuutta 
ja hyvinvointia voidaan vastaajien mie-
lestä lisätä asumisvaihtoehtoja, palve-
luja, elinympäristön esteettömyyttä ja 
ihmis lähtöistä työotetta kehittämällä 
sekä teknologiaa hyödyntämällä.

Voit tutustua kyselyyn Vallin koti-
sivuilla www.valli.fi . 
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Tyyne Kulmakorpi ei kauan mieti, kun pitäisi luetella kodin tär-
keimpiä apuvälineitä. Ne eivät tässä taloudessa olekaan sakset 
tai tieto kone, vaan esimerkiksi kunnon motorisoitu sairaala sänky, 
pyörätuoli, joita Tyynellä on peräti kolme ja vessankorotin.

Kovalla sisulla

Tyyne Kulmakorpi joutui jättämään 
kotinsa lähes puoleksi vuodeksi jou-
duttuaan ensin Tampereen yliopistol-
liseen sairaalaan tutkittavaksi ja sit-
ten kaupungin Hatanpään sairaalaan 
kuntoutettavaksi. Lopullista totuutta 
ei saatu selville, mutta ainakin selkäy-
din oli tulehtunut ellei siellä sitten ol-

kuin saikin toisen jalan nousemaan. 
Nyt nousee toinenkin, vaikkei vielä 
oikein pidä. Tamperelaisessa Viola-
kodissa Tyynen on kuitenkin nähty jo 
ottaneen kymmenkunta askelta!

– Kovalla sisulla tähän on tultu, 
Tyyne kommentoi.

Tekstiilialalla työskennellyt Tyy-
ne oli ensin mm. Pukumestareilla ja 
sittemmin Tamfeltilla. Kaukajärven 
kaupunginosa on tullut kovin tutuksi 
ja rakkaaksi. Hän kokeili välillä uudes-
sakin talossa asumista, mutta palasi 

Tyyne Kulmakorpi selviytyy kotona monin konstein

Tyyne Kulmakorpi on mukana kokeilemassa Ikälinjan ympärivuorokautista palvelua. Terveydenhoitaja Tuula Kinnunen 
vastaa Lahdesta Tyynelle, joka saa yhteyden painamalla ruutuaan.

lut peräti infarktinomainen mullistus. 
Käytännössä se merkitsee, ettei Tyy-
ne kävele. Vielä.

Moni olisi jo jäänyt sängynpohjalle, 
muttei sisukas syyskuussa 1936 synty-
nyt neljän lapsen tamperelaisäiti. Kun 
ensimmäisellä kerralla jalat eivät vielä 
totelleet, Tyyne jatkoi yrityksiä ja sai 
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kohti kävelyä
valoisaan tornitalon kuudennen ker-
roksen asuntoon. Lähellä asuu mm. 
sisar ja osa lapsista. Leskenä Tyyne 
on ollut jo 11 vuotta.

– Tykkään askartelusta ja olen aina 
tehnyt jotakin. Tässä meidänkin ta-
lossamme on askarreltu.

Kaukajärven Eläkkeensaajien ker-
hoissa Tyyne on kulkenut jo pitkään 
ja saanut sieltä ystäviä.

Kipu kuin sähköisku

– Se oli aivan tavallinen päivä, en ollut 
rehkinyt mitenkään erityisesti. Olin 
käynyt kaupassa ja leiponut pullaa, 
kun istahdin tuohon sohvalle ja tun-
sin valtavan kivun, ihan kuin sähkö-
iskun.

Tyyne sai soitetuksi ambulanssin 
ja sanaa myös lähellä asuvalle tyttä-
relleen. Ensin saatu lääkekään ei aut-
tanut. Päästä varpaisiin tutkittiin ja 
mm. selkäydinpunktiokin tehtiin kah-
teen kertaan. Nyt Tyyne kuntoutuu 
tamperelaisessa Willa Violassa kaksi 
kertaa viikossa, harrastaa mm. tuoli-
tanssia ja pääsee saunaan ja suihkuun. 
Saunominen kotitalossa ei onnistu 
kynnysten takia.

Reuma vei Tyynen eläkkeelle 
56-vuotiaana. 

– Lepo ja kortisoni auttavat, hän 
kertoo.

Yksi merkittävä apu on myös 
Tampereen kaupungin hyvinvointi-
palvelujen kotihoidon esimiehen Päi-
vi Sepän lähettämä terveydenhoita-
ja Marika Tamminen, joka tiistaisin 
lajittelee Tyynen muhkeaa lääkedo-
settia. Osa pillereistä on vita miineja.

– Alkuun Tyynellä käytiin kaksi ker-
taa vuorokaudessa, nyt vain kerran 
viikossa, hän kertoo edistymisestä.

Runsasluminen talvi meni paljolti 
sisätiloissa. Vaikka parvekkeelle pää-
syä helpotettiin poistamalla kynnys, 
siellä ei juurikaan tarjennut. Vuon-
na 1969 ei vielä tarvinnut rakentaa 
hissejä, joihin pyörätuolin käyttäjä ja 

Saisiko olla pesevä  ja "föönaava" vessa?
Asumisen apua esitellään mm. it-
senäisen suoriutumisen edistämi-
sen ITSE-tilassa ja tänä keväänä 
käyttöön otettavassa uusien nukku-
misen innovaatioiden UNI-tilassa 
Tampereen ammattikorkeakoululla 
sekä Helsingissä Toimivassa kodis-
sa. Terveyskeskukset lainaavat apu-
välineitä ilmaiseksi. Kepit, kävely-
telineet, tuolinkorottimet, sängyn-
korottimet ja sängyt sopivat varsin-
kin lainauskäyttöön. Vuoteita voi 
myös vuokrata. Itsekin voi ostaa; 
esim. keppitelineitä saa vitosella ja 
tukevia kahvoja kympillä. 

Uusinta uutta ITSE-tilassa on 
mm. esteetön suihkukaappi. Siinä 
on istuin, kumireunat kynnyksinä, 
verho tai puoliverho roiskesuoja-
na. Hygieniahuone voidaan asen-
taa vaikka makuuhuoneen osaksi ja 
käymälän saa vaikka eteiseen, kun 
kone pilkkoo jätökset.

Rullaramppi auttaa pyörätuolil-
la matkustavaa siirtymään autosta 
vaikka portaiden yli taloon. Mag-
neetti nostaa kynnyksen ylös vain 
kun ovi on kiinni.

Voi kokeilla myös kotimais-
ta hoitajien avuksi kehitettyä  
virikeohjelma järjestelmää, jossa on 
sylimikroa kapeampi, mutta pak-
sumpi "miksausosaa". Ohjaaja voi 
valita ryhmän toiveiden mukaan 

musiikkia, radiota, tietokilpailuja, 
jumppaa, hartautta, viihdettä, jon-
ka innoittamana  keskustellaan, rat-
kotaan arvoituksia tai jumpataan. 

Älä unohda näitä:

• hellavahti
• ajastin myös sähkösaunaan
• palovaroitin ja  patteritelineen jat-
kojohto ja patteriteline seinälle
• häkähälytin
• huonosti syttyvät tekstiilit
• tupakoitsijan kaapu
• liiketunnistinvalot pihalle, eteisiin, 
portaisiin ja käytäville
• kävelysauvat
• heijastin
• oikea lääkitys
• tasapainoharjoitukset
• kosketusnäyttö-tv, jopa vuosia li-
sää kotona
• kaiteet portaisiin
• ei kenkiä eteisen lattialle
• matonpohjiin kumia tai liukues-
teitä
• avaria tukitankoja
• keppitelineitä
• moottorisänky
• sähköpyörätuoli
• sähkömopo
• korkeudeltaan säädettävä, pesevä 
ja kuivaava wc
• esteetön suihkukaappi

saattaja mahtuisivat pinnistelemät-
tä. Uudempien talojen asuntoilmoi-
tuksia Tyyne seuraa tarkkaan. Jou-
lun hän vietti tyttärensä luona. Viik-
koa rytmittävät taksimatkat Violaan. 
Haastattelua edeltäneenä päivänä hän 
pääsi myös Eläkkeen saajien kerhoon 
Messu kylän työväentalolle. Kotoa 
kynnysten takia hakeva kutsutaksin 
kuljettaja on jo tuttu eikä häntä tarvit-
se joka kerta erikseen kouluttaa, mi-
ten talossa kuljetaan. Ilman saattamis-

ta jo jyrkkä rappu voisi koitua koh-
taloksi, niin kiperät tilat siinä pyörä-
tuolin kanssa on.

Tyyne matkustaisi mieluusti muual-
lekin kuin kuntoutustiloihinsa, mut-
ta ainakaan tätä nykyä vammaislain 
mukainen kuljetuspalveluoikeus ei 
yllä vielä muuhun kuin Violan mat-
koihin. 

Kaukosäädin ja pumpulitikku

Apuvälineistä kärjessä ovat mm. 
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moottoroitu sairaalasänky, pyörä-
tuolit ja vessankorotin, joka auttoi 
irti alusastiasta.

– Nyt vain jalat ovat poissa pelistä, 
Tyyne kuvaa reippaasti kohonnutta 
kuntoaan. Olohuoneen nurkassa on 
myös kävelyteline, jota ei vielä para-
ne käyttää yksikseen, ettei se keikaut-
taisi lattialle.

Tyyne näyttää, kuinka päivä peitto 
on helppo saada paikalleen tarttuma-
pihtien avulla. Pyörätuolistaan hän 
poistaa ensin jalanaluset, laskee sää-
timellä sängyn alas, ottaa liukurin sen 
reunalle ja hivuttautuu käsi voimin 
sängyn puolelle erittäin tottunees-
ti. Tämä kaikki on jo isoa muutos-
ta siihen, mikä oli kunto syksyllä ko-
tiutuessa.

Kovin suuria remontteja ei tarvin-
nut tehdä kynnystenpoiston lisäksi. 
Ovenpieliä Tyyne kertoo kolhineen-
sa, mutta muuten kyllä pyörii kaksios-
saan tottuneesti.

Yhteiseurooppalaisen T-seniori-
ty-hankkeen myötä Tyynellä on uut-
ta tekniikkaa  kokeilussa niin, että 
sovitusti kerran kuukaudessa Lah-
dessa työskentelevän MediNeuvon 
terveyden hoitaja ottaa Ikälinjan vä-
lityksellä kuvayhteyden Tyyneen. 
Tarvittaessa Tyyne voi ottaa yhtey-
den päivystävään hoitajaan ympä-
ri vuoro kauden. Hankkeessa kehite-
tään ja kokeillaan ratkaisuja, jotka hel-
pottavat kotona asumista ja asioin tia 
terveyden huollossa.

Sormenjälkiä välttääkseen Tyyne 
painaa pumpulitikulla ruutua, johon 
ilmestyy valikkoa puhelinluettelosta, 

ohjelmalinjasta, terveyslinjasta, viikko 
-ohjelmasta ja tietolinjasta. 

Kokeilemme yhteyttä. 
Terveydenhoitaja Tuula Kinnu-

nen vastaa Lahdesta.
– Meillä on sovitut soitot Tyynen 

kanssa. Täällä Lahdessa meitä on kuu-
si hoitajaa, joista kolmella on seniori-
valmennettavia. Päivystys on ympä-
rivuorokautinen. Siihen osallistuvat 
MediNeuvon hoitajat myös Mikke-
listä tai Helsingistä. Usein miten asiat 

koskevat sairautta ja nimenomaan ko-
tona selviytymistä, Tuula Kinnunen 
kertoo ja näkyy ruudun vasemmassa 
laidassa mainiosti. Oikealla puolella 
taas on Tyyne. Kummankin keskus-
telijan ruudulla näkyvät samat reaa-
liajassa elävät kuvat, joita on kieltä-
mättä kiva katsella.

Tyyne sai kosketusnäyttöisen kuva-
puhelimen eli Ikälinjan kokeiltavak-
si kesäkuun loppuun, kun edellinen 
käyttäjä ei sitä oppinut hallitsemaan. 
Kovin mutkikkaalta laite ei vaikuta, 
mutta henkisesti huonokuntoiselle 
napin painalluksetkin voivat joskus 
olla liikaa.

Tyynellä on kädessään Suomen 
ensiapu palvelun turvaranneke. Sitä 
painamalla sängyn takaa alkaa kuu-
lua auttajien ääniä. 

– Vahingossa olen joskus hipaissut, 
sitten vain kerron, ettei ole hätää.

Ensimmäisellä kerralla Tyyne ei 
saanut kenkiä jalkoihinsa. Hän ei kui-
tenkaan luovuttanut, vaan jatkoi har-
joituksia, kunnes pukeutuminen on-
nistui. Kuntosali ei todellakaan ole 
turha paikka, jos Tyyneltä kysytään. 
Nyt hän tiskaa keittiössään ja leipoo 
sen pöydällä pullaa ja leipääkin, te-
kee ruokaa ja voi askarrella upeita 
onnittelu kortteja. Ikkuna tulvii va-
loa ja kukkivia saintpaulioita.

Hoitorengaskin toimii, poika käy 
joskus yöpymässäkin:

– Poika, tyttäret ja vävy käyvät kau-
passa. Sanoin lapsille, että nyt on hei-
dän vuoronsa hoitaa.

Teksti ja kuvat:
Marjatta Pöllänen

Ikääntymisen resurssikeskus −
   palveluasumista ja toimintaa
       asiakkaan ehdoilla Helsingissä,
              Vantaalla ja Espoossa. ii 6 8

Terveydenhoitaja Marika Tamminen 
ja Tyyne tapaavat joka tiistai. Alku-
aikoina he tapasivat kahdesti vuoro-
kaudessa.
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Lumisen talven jälkeen on edessä ke-
vään ihme. 

Miten onnellisia olemmekaan tääl-
lä Pohjolassa, kun meillä on kaikki neljä 
vuodenaikaa! Kesän heleys, vaikka ei eh-
kä helteitä aina. Syksyn kuulaus, ruskan 
keltaiset ja punertavat värit, jotka haipu-
vat ruskeiksi lehtien pudotessa. Talvesta 
pääsimme nauttimaan kuluneena vuon-
na, kun koko luonto seisoi lumipitseissä 
viikkokausia.

Kevät antaa meille luonnon uudistu-
misen ilon. Pääsiäisen rairuoho ennakoi 
tulevaa. Lapset kantavat onnessaan päi-
vähoidosta äideille yllätystä, siemenistä 
kasvatettua vihreää. Kun minä olin pieni, 
neljäkymmentäluvulla, laitoimme pork-
kanan ja lantun naatteja lautaselle ja sii-
hen vähän vettä. Niistäkin kasvoi pienois-
puutarha: viherviä ja vähän kelmeitä ver-
soja katsojan iloksi.

Varhainen kevät on minusta aina kuin 
uusi, suuri lupaus. Lumi on hävinnyt, maa 
paljastunut. Pensaissa ja puissa alkaa nä-
kyä violetteja ja vihertäviä sävyjä. Nurmi 
on vielä haalistuneen ruskeaa. Muutama 
voikukka ja vuohenputki työntää jo vih-
reää kulmaa esille. Tuntuu siltä, että mi-
kä tahansa voi nyt olla mahdollista. Kai-
kesta tulee varmaan täydellistä, ihan it-
sestään. On kuin luonto pidättäisi het-
ken hen keään ennen kasvun ponnistus-
ta. Haikean valoisat illat kutsuvat kävele-
mään, ja mustarastas laulaa jossakin lähel-
lä, korkealla. Ei vielä, ei vielä, mutta    pian. 
Pian on kevät, on kesä.

Mutta kun ruoho ja lehdet ovat sit-
ten täydessä vauhdissaan, todellisuus 
tulee vastaan. Nurmikko on laikullinen. 
Rikkaruohot ovat vallanneet kukkapen-
kin. Arvaamaton hallayö vie mustikanku-
kat. Peltokanan kaalit rehottavat säädyt-
tömän iloisina keltaisenaan pitkin tien-
reunaa, vaikka kukaan ei ole niitä sinne 
halunnut. Joku on tallannut krookusten 
päälle. Elämän arki tulee näkyviin. Hyvä-
hän sekin, mutta nyt, hetki vielä nautitaan 
varhaisesta keväästä. Kaikki on vielä mah-
dollista.

Luokkatoverini Leena oli Karjalan evak-
koja. Hän aina keväisin kaipasi vuokkoja. 
Karjalan sinivuokkoja, valkovuokkoja, kel-
tavuokkoja, kevät ei hänelle ollut mitään 
ilman niitä. Me muut luokkatoverit, vaasa-
laistytöt, emme ymmärtäneet hänen kai-
paustaan. Eihän Pohjanmaalla vuokkoja 
kasva. Ei sellaista voi kaivata, mistä ei mi-
tään tiedä. Meitä ilahduttivat terhakkaat 
nokkoset ja leskenlehdet. Olipa Vöyrin-
kaupungilla jopa ihmeellinen piha, jossa 

ka kevät äiti näytti niitä minulle. "Tämä 
on valkovuokon lehti ja tämä sinivuokon 
lehti, Aune on tuonut ne Sortavalasta". Ku-
lui neljäkymmentäluku ja viisikymmentä-
luku. Menivät seuraavat kolme vuosikym-
mentä. Äitini, nyt jo meidän Mammu, iso-
äiti, aina yhtä toivorikkaasti esitteli muu-
tamaa lehteä. 

Yhdeksänkymmenvuotiaana hän sai 
nähdä kevään ihmeen.  Se tapahtui, kun 
Neuvostoliitto hajosi. Yhtäkkiä meillä oli 
valkovuokkoja ja sinivuokkoja kaikkialla. 
Nyt ne ovat levinneet naapuriin ja naapu-

rin naapuriin. Muurahaiset kuljettavat nii-
den siemeniä ympäriinsä. Ne ovat sopeu-
tuneet Pohjanmaan saariston koviin olo-
suhteisiin, mutta se vei niiltä seitsemän-
kymmentä vuotta.

Maa vetää vanhaa naista puoleen-
sa, sanotaan. Ainakin minun suhteen se 
pitää paikkansa. Nuorena minusta täti-
ni peruna maa pihassa oli ruma. Inhosin 
multaa kynsien alla. Kun meidän lapset 
olivat pieniä, pihassa hypättiin korkeut-
ta ja kaivettiin kuoppia, ei mitään sen ko-
reampaa. Vanhetessa viherpeukaloni kui-
tenkin alkoi kutittaa ja kasvaa. Nyt olen 
onnellinen parista rivistä perunoita, jot-
ka kasvavat omalla pihalla. Yhtenä vuon-
na Blue Kongoa, sinistä perunaa, toisena 
herkullista Siikliä, kolmantena varhaista Ti-
moa. Veikkasin perunalla Matildaa lapsen-
lapsen nimeksi, mutta erehdyin, varmaan 
tytön onneksi.

Viherpeukaloisen ilot eivät vaadi suur-
ta tilaa eivätkä voimallisia ponnistuksia. 
Lapsuuden porkkanannaatti lautasella voi 
muuttua kukkaruukuksi ja pelargoniaksi, 
miksei orkideaksikin nykyään. Sisällä voi 
pitää pienoispuutarhaa yhtä hyvin kuin 
parvekkeella. Jotkut hoitavat taloyhtiöi-
den alueita omaksi ja muiden iloksi. Kau-
pungeissa on puutarhapalstoja vuokrat-
tavissa. Palvelutalojen tiloissa ja pihoilla 
kukoistaa monenlainen toiminta. Vanho-
ja perinnekasveja arvostetaan ja niiden 
geeniperintö halutaan talteen.

Siemenet ovat ihmeellisiä, ne sisältävät 
kaiken tiedon tulevasta kasvusta. Olen lu-
kemattomia kertoja lukenut lapsille ää-
neen tsekkiläisen sadun toteamusta "jos 
kerran krokotiili mahtuu munaan ja koko-
nainen omenapuu siemeneen, niin mik-
sei taikurin hattuun voisi mahtua viittä-
kymmentä jänistä". Aina se jaksaa yllät-
tää ja ilahduttaa lapsen logiikkaa.

Ei ole ihme, että ihmisten mieltä voi-
daan hoitaa puutarhaterapialla. Ulkona 
luonnossa puuhailu on luontevaa kuntoi-
lua. Mullan tuoksu on ruokkivaa, ja kaikki 
ilmat ovat puuhaan sopivia. Sateella vä-
rit ja hajut ovat voimakkaita. Luonnon 
edessä ihmiset ovat tasa-arvoisia. Luon-
non kiertokulku on rauhoittavaa: versosta 
kukkaan ja hedelmään, tuleentumiseen ja 
kuihtumiseen. Pienet lapset oppivat ym-
märtämään elämän ja kuoleman luon-
non kautta.

Maa vetää puoleensa. Se on meidän äiti 
maa, josta meidän pitää huolehtia. Se on 
meidän äiti maa, joka vie meitä keväästä 
kohti kesää. Pitäkää silmät auki, nauttikaa, 
nuuhkikaa, iloitkaa! 

Maa vetää vanhaa naista puoleensa

kasvoi kevätesikkoja. Esikkopihaa käytiin 
ihmettelemässä aidan takaa.

Äitini hyvä ystävä Aune oli ollut Sorta-
valassa käsityönopettajana kolmekym-
mentäluvulla. Hän oli tuonut meidän 
saari mökkiin Vaasaan sieltä muutaman 
valkovuokon ja sinivuokon taimen. Ne 
kasvoivat sitten muutaman lehden. Jo-
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Kotonaan voi asua muistihäiriöistä 
huolimatta, varsinkin, jos opettelee 
apuvälineiden käyttöä ajoissa.

– Paras tuki on aktiivinen omais-
hoitaja, Suomen muistiasiantun-
tijat ry:n  muistikonsultti Taina                              
Andreev sanoo ja kertoo kuinka 
mahdotonta on laittaa välineitä tär-
keysjärjestykseen:

– Oireita on niin monenlaisia ja tar-
peet siksi täysin yksilöllisiä. On erilai-
sia muistisairauksia, myös hahmotta-
misen ja tilantunnistamisen vaikeuk-
sia, aggressiivisuutta, masennusta tai 
levottomuutta, myös sanat hukkaavaa 
afasiaa tai apraksiaa, jossa esimerkiksi 
näet tuolin, mutta istut ohi. Ahdistuk-
seen parasta on toimiva lääkehoito. 

Kuntouttava työote, lääkehoito ja 
hyvä suhde hoitavaan lääkäriin ovat 
tärkeitä muistioireisen kotona asumi-
sen jatkajia. Välineistä on eniten apua 
sairauden alkuvaiheessa.

Suunnittelussa kannattaa muistaa 
helposti erottuvat värit vessan pön-
tössä vaan ei niinkään lattioissa, joi-
den värin vaihtuminen voi pysäyttää 
kävelyn, säikäyttää ja kaataa potilaan. 
Pelästyttäjiä voivat olla myös peilit tai 
muut heijastavat pinnat. Valoisuus es-
tää pelkäämästä varjoja. Jos television 
tapahtumat koetaan omassa kodissa 
tapahtuviksi, se ei enää kotiin sovi.

Kotona hoitaminen onnistuu, jos 
omaishoitaja saa riittävästi tukea, siis 
intervallijaksoja, jotka ovat viikkojen-
kin pituisia kunnon levon kannalta. 
Liikuntakyvystä on eniten hyötyä po-

Kun muisti ei auta
Apuvälineistä eniten hyötyä sairauden alkuvaiheessa

tilaalle itselleen, mutta myös avusta-
jalle, siksi fysioterapeutin käynnit ovat 
tärkeitä.

Kannattaa käydä esimerkiksi Hel-
singin Toimivan kodin tilassa tutus-
tumassa vaikkapa yön ja päivän erot-
tavaan kelloon tai muihin juuri omaan 
kotiin ja potilaalle sopivaan välineis-
töön. Tampereella on toiminut pit-
kään itsenäisen selviytymisen edistä-
misen tila mm. hoitoalan opiskelijoi-
ta varten.

Akatemiatutkija Päivi Topo Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitokselta 
on mm. Tuula Hurnastin kanssa 
ollut tekemässä laajaa pohjoismais-
ta haastattelu tutkimusta apuvälineis-
tä ja dementiasta. 

Välineitä on olemassa lukuisa mää-
rä ja hinta kirjokin melkoinen. Useil-
la kunnilla on lainata näistä välineis-
tä vain murto -osa. Muistisairaudesta 
kärsivät eivät ole vielä samassa ase-
massa kuin vaikkapa polvensa lou-
kanneet.

– Apuvälinekysymys liittyy kuntou-
tukseen. Muistisairauksien kuntoutus 
on vielä alkutekijöissään sekä meillä 
että muualla. Siksi apu välineidenkään 
käyttö ei ole yleistynyt edes meitä vau-
raammassa Norjassa yrityksistä huoli-
matta. Etenevään muistisairauteen ei 
vielä automaattisesti liity ajatus itse-
näisen elämän ja kuntoutuksen osuu-
desta. Paljon voi kuitenkin tehdä ei-
kä vain istua kädet ristissä, Topo sa-
noo.

Välineet voivat lainattuina tai vuok-
rattuina palvella muitakin kuin yhtä 
ihmistä. 

– Apuvälineitä saa nyt erikois-
sairaanhoidosta, terveyskeskuksista 
ja sosiaalitoimesta. Vastuukysymystä 
ei kuitenkaan ole muistiapuvälineistä 
ratkaistu, onko se lääkinnällistä kun-
toutusta vai sosiaalitoimen asiaa.

– Muistiapuvälineet ovat tyypillises-

ti sellaisia, joiden kohdalla jo pelkkä 
apuvälineeksi määrittely voi olla on-
gelma.

Myös tietoa puuttuu sekä ammatti-
laisilta, potilailta että omaisilta.

Opettele ajoissa, niin 
tulet toimeen 

Jotkin välineet vaativat osaamista. Jos 
laitteet hankitaan riittävän aikaisin, nii-
tä myös opitaan käyttämään.

Hälyttävät matot ovat hyviä niille-
kin, jotka eivät enää opi. Paitsi sängyn 
edusta, koko lattiakin voidaan raken-
taa turvalattiaksi. Tunnistimet sijait-
sevat eri puolilla huonetta. Hälytyk-
sen voi saada myös, jos esimerkiksi 
talvella tai yöllä seistään parvekkeella 
yli puoli tuntia. 

Suunnilleen turvarannekkeen hin-
tainen hellavahti sammuttaa pääl-
le unohtuneen lieden. On myös lie-
situulettimia, jotka sprinklaavat vet-
tä liekkeihin. Sauna on toinen vaaran 
paikka, jossa ajastin on tärkeä.

Viime keväänä on julkistettu turva-
puhelinjärjestelmä, jossa on ranneke 
ja myös paikannin. Myös etälataus ja 
vedenkestävyys ovat uusinta uutta.

Omainen voi reagoida tekstivies-
tiin, joka kysyy, jäivätkö lääkkeet ot-
tamatta.

Paloturvallisuuden takia ovet ovat 
ongelma, niitä kun ei voi sulkea niin, 
ettei sisältä pääsisi ulos. Kotiinsa lu-
kittu on laittomassa tilassa. Muistihäi-
riöinenhän ei yleensä karkaa tai pake-
ne, vaan lähtee aivan rauhassa asioil-
le. Hän ei kuitenkaan tunne esimer-
kiksi liikennemerkkejä ja voi joutua 
vaaraan. 

Opas kotien suunnittelijoille

Suomen dementiahoitoyhdistys (ny-
kyään Suomen muistiasiantuntijat) on 
vuonna 2003 julkaissut dementia koti-
oppaan suunnittelijoille ja hoidon ke-

”Muistisairauksien 
kuntoutus on vielä alku-
tekijöissään sekä meillä 

että muualla.
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Kristiina Lilja ja sairaalasänkyuutuus. Tämän kotimaisen 
sängyn saa kutistettua kainaloon. Lisävarusteina on mm. 
ruokailu- ja lukuteline, joka kääntyy portaatta joka suun-
taan.

Mukin muotoilu auttaa pitämään pään oikeassa asennos-
sa, Kastehelmi Raninen näyttää.

Uusien nukkumisen innovaatioiden UNI-tilassa on esillä 
myös liikuntarajoitteisille sopivia kylpyhuoneita ja -kalus-
teita. Raninen ja Lilja kokeilevat suihkua ilman vettä.

Nykyaikainen aktivoiva ohjaajan avuksi kehitetty elektroniik-
ka toimii mm. radiona, järjestää tietokilpailun, jumppauttaa, 
arvuuttelee ja keskusteluttaa puheella ja musiikilla.

hittäjille. Se tarkastelee järjestelmällisesti asuinhuonei-
ta, hygieniatiloja, saunaa, keittiötä ja olohuonetta, mutta 
myös käytävää, uloskäyntiä ja huoltotiloja. Oppia voi ot-
taa myös omaan kotiin.

Muistihäiriöisellä ihmisellä huononee myös orientaa-
tio eikä vain muisti. On taipumusta vaelteluun ja touhui-
luun, esineiden tunnistamiskyky heikkenee, kömpelyys li-
sääntyy ja siksi myös kaadutaan, askel on matala ja käve-
ly kankeaa, hahmottaminen heikentyy ja usein ilmenee 
turvattomuuden ja kaaoksen tunteita. Suunnittelulla voi-
daan näissä asioissa auttaa. 

Kannattaa tukea niitä kykyjä, jotka ovat tallella ja ehkä 
vaarassa hävitä. Menneitä kykyjä taas yritetään kompen-
soida. Esimerkiksi lukeminen ja usein pitkään säilyvä kä-
vely ja syöminen ovat sellaisia, joiden aktiivinen tukemi-
nen auttaa niiden ylläpitämistä. Sen sijaan paikan orien-
taation menettänyt voi ulkoilla toisen ihmisen, oman koi-
ran tai sitten jonkin paikannuslaitteen ja sen päässä ole-
van ihmisen tukemana. Näin sitten tuetaan mm. liikun-
takyvyn pysymistä.

Teknisten laitteiden ei tarvitse hallita kotia, vaan ne voi-
daan kätkeä niin, että kodikkuus säilyy.

Suunnittelua ei suinkaan helpota se, että suuria ja kor-
keita yhteistiloja voidaan karsastaa. Keittiön tulisi olla de-
mentiakodin kaikkien asukkaiden käytettävissä.

Suunnittelija joutuu punnitsemaan pitkäänkin hyötyjä 
ja haittoja. Esimerkiksi käytäviä tulisi olla mahdollisim-
man vähän, sillä oviin päättyvinä ne turhauttavat varsin-
kin vaeltajia. Jos taas rakennetaan ympyrää, jatkuva vael-
lus voi aiheuttaa eksyneen olon. 

Teksti ja kuvat: 
Marjatta Pöllänen

Lisätietoja:
Toimiva koti Helsingissä: www.toimivakoti.fi 
Itsenäisen suoriutumisen edistämisen ITSE- ja uusi-
en nukkumisen innovaatioiden UNI-tila, Tampereen 
ammatti korkeakoulu: www.piramk.fi /itsetila/itsetila1.
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”Työikäisten suun-
nittelijoiden kuvittelema 

ikääntyneiden maail-
ma ei riitä ikääntyneille     
soveltuvan teknologian 

kehittämiseksi.

Suomen väestössä  65 vuotta täyttäneiden määrä lisääntyy vuo-
si vuodelta. Tällä hetkellä ikääntyneitä on melkein 20 prosent-
tia väestöstä.  Ikääntyminen luo merkittävät markkinat uusille 
tietoteknisille tuotteille ja palveluille, jotka ylläpitävät tai lisää-
vät ikääntyneiden hyvinvointia.

Ikääntyneet ja ikäänt
tietoteknisten laitteid

80-luvun puolivälissä aloitti VTT:llä, 
niin silloin keskityttiin laadunvalvon-
taan: testattiin niin sanottujen erityis-
ryhmien teknisiä apuvälineitä.

– Mutta jo silloin alettiin koros-
taa kehittämistyössä käyttäjänäkökul-
maa. VTT:lle on suunnan vahvistu-
misen myötä tullut enemmän huma-
nististen tieteiden edustajia. VTT:n 
tutkimushankkeet ovatkin tänä päi-
vänä usein monitieteisiä.

– Ikääntyneiden tarpeet eivät 
90 -luvulla olleet mitenkään suosittu-
ja kehittämistyön lähtökohtia. Mut-
ta nyt lähes maailmanlaajuinen ikä-
rakenteen muutos on havahduttanut 
niin tutkimusrahoittajia kuin tekno-
logiayrityksiä panostamaan ikäänty-
neisiin ja ikääntyviin.

Julkisesta yksityiseen sektoriin 
ikääntyneitä pidetään jo nousevana 
kuluttajaryhmänä. Leikas tietää, et-
tä ikääntyneille yritetään kehittää esi-
merkiksi heille paremmin sopivaa tie-
tokonetta ja matkapuhelinta.

Suunnittelun pitäisi
perustua tietoon ihmisestä

Jaana Leikas on VTT:llä mukana ih-
misen ja tekniikan vuorovaikutusta 
sekä hyvinvointia tutkivassa tiimissä, 
jossa pohditaan muun muassa inhi-
millisiä tekijöitä ja tekniikan käyttäjiä 
suunnittelun lähtökohtana. He suun-
taavat katseensa myös ikääntyvien ja 
ikääntyneiden maailmaan.

– Minun toimenkuvaani kuuluu tii-

missä tutkimus- ja kehitystyö sekä 
hankkeiden valmistelu, jonka puit-
teissa on valmisteilla muutamakin 
ikääntyvien teknologiaan liittyvä mie-
lenkiintoinen hanke, Leikas kertoo.

– Varsinainen työni tällä hetkellä 
on paneutua hyvän vuorovaikutuk-
sen kysymyksiin Theseus-projektis-
sa, jossa haetaan malleja ihmisen ja 
teknologian vuorovaikutuksen suun-
nitteluun ihmisen toiminnasta käsin. 
Julkaisemme kohta aiheesta muun 
muassa oppikirjamaisen teoksen.

Leikas pitää elämäntehtävänään 
saattaa ihmis- ja sosiaalitieteiden 
tuottamaa tieteellistä tietoa tekno-
logian kehitystyöhön. Hän ha luaa 
kääntää ihmisiä koskevan tiedon 
tekniikan kielelle niin, että insinöö-
rit pystyisivät helpommin ottamaan 
tämän tiedon käyttöön suunnittelu- 
ja kehitysprosesseissa.

– Olen myös mukana erilaisis-
sa kokoon panoissa maailmaa pa-
rantamassa, kuten valtakunnallisen 
terveyden huollon eettisen neuvotte-
lukunnan eräässä työryhmässä poh-
din muiden kanssa teknologian suun-
nitteluun ja käyttöön liittyviä eettisiä 
kysymyksiä. Pidän tärkeänä kokoon-
tumista ja keskustelemista erilaisil-
la foorumeilla ja siksi muun muas-
sa lupauduin mukaan Vanhus- ja lä-

Kun Jaana Leikas katsoo nykyisiä ikääntyviä, 
hän miettii tulevaisuudessa olevan vaikeaa 
määritellä ikälähtöisesti ikääntyneiden tek-
nologiaan liittyviä toiveita ja tarpeita. Siksi 
ikä ei voi ohjata suunnittelu- ja kehitystyötä, 
vaan lähtökohtana täytyy olla ihmisen elä-
mä: työn täytyy ankkuroitua elämänmuodon 
hahmottamiseen.

– Tieto- ja viestintäteknologiaa on tä-
hän saakka kehitetty pitkälti niin kut-
suttujen kärkikäyttäjien avulla, jot-
ka useimmiten ovat aktiivisia nuoria. 
He ovatkin mobiiliteknologian uusis-
ta laitteista kaikkein innostuneimpia, 
mutta toki jo nyt joidenkin tuottei-
den kärkikäyttäjät ovat ikääntyneitä, 
ihmisen ja teknologian vuorovaiku-
tuksen erikoistutkija, fi losofi an toh-
tori Jaana Leikas Valtion teknillises-
tä tutkimuskeskuksesta muistuttaa.

– Menetelmät tekniikan kehittämi-
seksi eivät yleisesti ottaen ole olleet 
sellaisia, että niiden avulla pystyttäi-
siin hyvin selvittämään ikääntyneiden 
toiveet ja tarpeet. Työikäisten suun-
nittelijoiden kuvittelema ikääntynei-
den maailma ei riitä ikääntyneille so-
veltuvan teknologian kehittämiseksi, 
vaan ikääntyneiden tulee itse päästä 
mukaan kertomaan teknologiaan liit-
tyvistä toiveistaan.

Leikas on itse ollut lähes koko työ-
elämänsä ajan mukana kehittämässä 
ikääntyneille teknologiaa. Kun hän 
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yvät ovat merkittävä 
den kuluttajaryhmä
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kuin ihan perusvälineidenkin suun-
nittelussa, jotta kännykät ja tieto-
koneet ja sen sellaiset olisivat ikään-
tyneille helpommin opittavissa.

– Myös suomalaisten kansainvälis-
tyminen on trendi, joka vaatii esimer-
kiksi Suomen rajojen ulko puolella 
asuvien kansalaisten hyvinvoinnin 
ja palvelutarpeiden huomioon otta-
mista. 

– Ikääntyvien kohdalla pohditaan 
myös sitä, miten teknologia voi aut-
taa jaksamaan työssä. Lisäksi mietim-
me parhaillaan Theseuksessa välinei-
tä siirtää niin sanottua hiljaista tietoa 
eteenpäin työpaikalla, jottei se siel-
tä katoaisi eläkkeelle lähte vien mu-
kana.

Teksti ja kuva:
Mia Hemming

himmäispalvelun liiton yhteen asian-
tuntijaryhmään valmistelemaan käyt-
täjälähtöisen teknologian projektia 
vanhus työn avuksi.

Odotettavissa on ikääntyneille 
suunnattua teknologiaa

Jaana Leikas veti kolme vuotta sitten 
Ikääntyvien Idealiikettä, jossa poh-
dittiin mobiiliteknologian hyödyntä-
mistä arkielämässä. Seniorikulutta jien 
tarpeita kysyttiin heiltä itseltään.

– Ikääntyneet nostavat teknologian 
tarpeista ensimmäiseksi esiin kysy-
myksen siitä, miten sen avulla voi-
si parantaa henkilökohtaista turval-

lisuutta. Tämän jälkeen pohditaan 
terveyttä ja hyvinvointia, jonka yh-
teydessä ikäihmiset miettivät myös 
mahdollisuuksia huolehtia toinen 
toisistaan teknologian avulla. Sitten 
sosiaa listen kontaktien ylläpitämi-
sessä nähdään teknologian mahdol-
lisuudet. Muistihäiriöistä kärsivät ikä-
ihmiset kaipaavat tekno logiaa ennen 
kaikkea muistinsa tueksi ja muisti-
häiriöiden kompensoimiseksi, Lei-
kas luettelee.

– Nämä ovat nykyisten ikääntynei-
den tarpeita, kun taas ikääntyvien ja 
suurten ikäluokkien toiveet tekno-
logiaa kohtaan ovat lähtökohdiltaan 
monella tapaa erilaiset.

Leikas pyrkii kollegoidensa kanssa 
viemään eteenpäin näitä ikääntynei-
den esittämiä omaan turvallisuuteen, 
terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä 
ideoita. Siten teknologian suunnitte-
lu- ja kehitystyöltä voidaan odottaa 
vastauksia ikääntyneiden tarpeisiin.

– Haluamme olla mukana niin 
erilaisten sovellusten ja palveluiden 

”Ikääntyneiden 
teknologian tarpeista 

ensimmäinen on henkilö-
kohtaisen turvallisuuden 

parantaminen.
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Virtuaalinen 
torireissu ja 
nokkamuki

Teknologiaan liittyy suuria odotuk-
sia – ja syystäkin. Arjen askareissa 
pärjäilee apuvälineiden kanssa pa-
remmin vaikka lihasvoima olisi vä-
hissä, aistitoiminnat heikentyneet 
ja tiedon käsittelyssä sekä muistis-
sa olisi ongelmia. Yhteydenpito on-
nistuu virtuaalisesti, vaikka ei näe 
eikä kuule. Lenkkeily sujuu tekoni-
velen avulla, ortoosilla tai proteesil-
la. Painehaavaumia estävät taas tä-
hän kehitetyt istuintyynyt ja patjat. 
Tieto konetta voi ohjata silmäliikkei-
den avulla. Ja mikä parasta, pankki-
automaatti nappaa huonomuistisen 
unohtaman raha tukun nopeasti uu-
meniinsa. Tämän havaitsin omakoh-
taisesti muutama päivä sitten, kun 
törmäsin yhä tavallisemmaksi tullee-
seen haja mielisyyteeni. 

Teknologian yhä uusille alueille ha-
keutuva käyttö herättää myös pelko-
ja –  ja syystäkin. Ruumiin toimin-
toja ja henkilön liikkumista voi seu-
rata minuuttiaikataululla silloinkin, 
kun henkilö ei ole sairaalassa teho-
hoidossa. Lääkitystä voidaan rukata 
seurantatietojen avulla ja kuka ties 
tehdä päätös siitä, että nyt on aika 
siirtyä pois omasta kodista hoito-
paikan asukkaaksi. Kun tukea tarvi-
taan kotona, voidaan se hoitaa pu-
heen ja kuvan avulla, mutta silti olet 
kotona yksinäsi fyysisine tarpeinesi. 
Sohvapöydällä on puolestaan rivis-
sä kaukosäätimiä ja pikkuriikkisillä 
nappul oilla varustettu kännykkä – 
voiko niitä kukaan hallita?     

Haasteeksi siis tulee se, mihin 
tekno logian avulla pyritään. On-
ko tavoitteena monipuolisesti es-
teetön yhteiskunta, jossa osataan ja 
voidaan käyttää teknologiaa tai ol-
la käyttämättä? Vai onko tavoittee-
na lyhytnäköiset kustannussäästöt 
ja henkilö kohtaisten palveluiden 
korvaaminen virtuaalisilla? Kol-
mas onneton vaihto ehto on sellai-
nen, jonka moni sosiaali- ja terve-
ydenhuollon palveluissa työsken-

televä tunnistaa: tuhlataan rajallisia 
resursseja huonosti valmisteltuihin 
teknologia hankintoihin ja heikenne-
tään työskentely olosuhteita ja palve-
lun laatua. 

Olen ollut mukana Valtakunnalli-
sen sosiaali- ja terveysalan eettisen 
neuvottelukunnan ETENE:n työ-
ryhmässä, jossa selvitellään tekno-
logiaan liittyviä eettisiä kysymyksiä. 
Työtä tehdessä on jouduttu kysy-
mään mitä teknologia on. Itse ajat-
telen niin, että loppujen lopuksi on 
kyse ihmisen tekemistä esineistä ja 
järjestelmistä. Tämä laaja määritelmä 
tarkoittaa sitä, että niin nokkamuki, 

tukikahva ja haarukka kuin virtuaalis-
ta viihdettä tarjoava tietoteknologi-
nen sovelluskin ovat teknologiaa. 

Onko näin laajassa määritelmässä 
järkeä? On, koska ne kaikki ovat osa-
na arkeamme, toimintaamme ja ajat-
teluamme. Niitä voi käyttää ihmisen 
hyvinvointia edistämään tai vähentä-
mään. Etiikan näkökulmasta olen-
naista onkin kysyä miten, mihin ja 
miksi teknologiaa on kehitetty? Sen 
jälkeen on kysyttävä ovatko löyde-
tyt vastaukset sellaisia, että voimme 
hyväksyä ne osaksi toimintaamme. 
Haluammeko lisätä henkilö kohtaista 
kohtaamista vai taloudellisen tehok-
kuuden vuoksi muuttaa perinteistä 
toimintaamme siirtymällä virtuaali-
seen palveluun? Luemmeko ennem-
min tietokoneruutua kuin käymme 
katsomassa mitä henkilölle kuuluu? 
Rajoitammeko ennemmin apua tar-
vitsevan henkilön toimintaa vai et-
simmekö koko ajan uusia mahdol-
lisuuksia tukea pienenkin toiminta-
kyvyn käyttöä? Tarjoammeko liian 
helposti nuhjuisen muovisen nokka-
mukin tutun lasin tai kahvikupin ti-
lalle?

Teknologia on huonoa silloin kun 
se ei toimi tai siihen liittyy hyötyihin 
nähden liian paljon haittoja ja kus-
tannuksia. Teknologia on fantastista, 
kun se avaa ihmiselle uusia toimin-
nan mahdollisuuksia. Sitä voi helpos-
ti käyttää kehitystä jarruttamaan, ja 
kun yhdessä ponnistellaan niin sitä 
voi myös käyttää toimintaa uudista-
maan. Hyvä elämä on yhteinen ta-
voitteemme, teknologia palvelkoon 
sitä. Jäljelle jääkin vaikein kysymys: 
kenen hyvää tavoittelemme?

Päivi Topo 
akatemiatutkija 

Suomen Akatemia/
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
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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

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

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

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

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

Vuorovaikutteinen kuva yhteys 
tukee ikäihmisten toiminta-
kykyä ja selviytymistä kotona 
mahdollisimman pitkään. Moni-
torin kautta vanhus voi olla yh-
teydessä omaisiinsa tai sairaan-
hoitajaan vaikka keskellä yötä.

Tampereella on käynnissä kansain-
välinen T-Seniorit -hanke, jossa tes-
tataan uudenlaista teknologiaa koto-
na asuvien vanhusten ja pitkäaikais-
sairaiden tueksi. Asiakkaan kotiin 
asennetaan kameralla ja mikrofonil-
la varustettu monitori, joka toimii 
kosketusnäytöllä. Sen kautta asiak-
kaat voivat olla vuorovaikutteisessa 
kuvayhteydessä toisiinsa ja monitorin 
kautta tarjottavien palveluiden tuot-
tajiin. Kuvayhteyden kautta toteu-
tettavaa palvelukokonaisuutta kutsu-
taan Ikälinjaksi. Hankkeeseen osallis-
tuu yhdeksän EU-maata, ja Suomes-
sa sitä hallinnoi Tampereen kaupunki 
yhteistyökumppaninaan terveyden-
huollon virtuaalipalveluja tuottava 
Medineuvo Oy. 

Vuorovaikutteinen 
kuvayhteys kotona 
asumisen tueksi

Laaja palvelutarjonta
Lähes kaksi vuotta sitten alkaneen 
hankkeen testiryhmään kuuluu noin 
40 Tampereella asuvaa ikäihmistä ja 
pitkäaikaissairasta, ja lisäksi käyttö-
liittymä on noin kymmenessä pal-
velu- ja päiväkeskuksessa. Projek-
tisuunnittelija Mia Vaelman mu-
kaan Ikälinjan tarjonta on suunni-
teltu yleisön toiveita kuunnellen. 
Tarjolla on muun muassa yleistä ja 
yksityistä terveys neuvontaa, erityis-
ryhmille räätälöityä terveysvalmen-
nusta, ohjattuja jumppatuokioita, 
keskustelu- ja lukupiirejä sekä tietoa 
kaupungin palveluista ja yhdistysten 
toiminnasta.

– Kotikäyttäjät voivat olla laitteilla 
kahdenkeskisessä yhteydessä tai "ko-
koontua" ryhmissä keskustelemaan 
eri aiheista toimitettujen ohjelmien 
ulkopuolella. Ryhmäistuntojen aika-
na monitorilla näkyvät kaikki istun-
toon osallistuvat pienempinä ruutui-
na ja parhaillaan äänessä oleva henki-
lö isompana, Vaelma selvittää.

– Ikälinjan kautta voi myös soittaa 

nettipuheluita omaisille, jos näillä on 
tietokoneessaan käytössä web-kame-
ra ja meiltä saatu käyttöliittymä. 

Ympärivuorokautinen 
sairaanhoitajan päivystys
Medineuvo tuottaa Ikälinjalle viikoit-
tain Tunti terveydeksi -ohjelman, jos-
sa annetaan terveysneuvontaa kaikil-
le Ikälinjan käyttäjille. Lisäksi pitkäai-
kaissairailla on mahdollisuus kerran 
kuussa tapahtuvaan kahden keskiseen 
terveysvalmennukseen, jossa asiakas 
keskustelee aina saman sairaanhoita-
jan tai terveydenhoitajan kanssa ter-
veyden hallintaan liittyvistä asioista. 

– Kuvayhteyden avulla voimme 
asiakkaan kanssa tarkistaa vaikka 
verensokerin mittarin toimintaa tai 
pistotekniikkaa. Jos hänellä on ihot-
tumaa, hän voi näyttää sitä kameral-
le ja me näemme, millaisesta ihottu-
masta on kysymys, monitorin kautta 
haastatteluun osallistunut Medineu-
von projektipäällikkö Päivi Suikki 
Lahdesta kertoo.

Erityistä kiitosta asiakkailta on saa-
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veluja, joita heillä on tähänkin asti 
ollut, vaan Ikälinjan myötä he ovat 
päinvastoin saaneet lisäpalveluja. Sitä 
paitsi, monet asiakkaamme ovat jo-
pa ystävystyneet ruudun kautta ja al-
kaneet sitten tavata toisiaan "livenä", 
Vaelma hymyilee.

Lisätietoja: www.tampere.fi /tam-
pereinfo/projektit/hyvinvointipal-
velut/vipu/tseniorit.html

Teksti ja kuva: 
Iita Kettunen

nut Terveyslinjan ympärivuorokau-
tinen terveyspäivystys, johon asia-
kas voi ottaa ensin yhteyttä, ennen 
kuin lähtee jonottamaan terveys-
keskukseen.

– Sairaanhoitajan kanssa voidaan 
sopia myös säännöllisistä yhteyden-
otoista vaikkapa muistuttamaan 
lääkkeen otosta tai tarkistamaan päi-
vittäin asiakkaan yleistilan. Kuvayh-
teyden avulla sairaanhoitaja pystyy 
useimmiten arvioimaan, onko syy-
tä lähteä heti hakemaan jatkohoitoa, 
Suikki täsmentää.

Ihmiskontaktit eivät vähene

Monitorin kautta voidaan asiakkaalle 
lisätä myös kotihoidon käyntejä, joi-
ta ei resurssipulan vuoksi ehditä ai-

na "livenä" tekemään niin usein kuin 
tarve vaatisi.

– Laitteen tämänhetkiset kuukausi-
kustannukset voisi säästää tekemäl-
lä esimerkiksi kolme kotihoidon 
virtuaali käyntiä kuukaudessa. Tämä 
ei tarkoita sitä, että normaaleja käyn-
tejä pitäisi vähentää, vaan voisim-
me lisätä esimerkiksi ilta- tai aamu-
käynnit virtuaalisina, mikä lisäisi tur-
vallisuuden tunnetta ja auttaisi selviä-
mään kotona mahdollisimman pit-
kään, Vaelma painottaa.

Eikö virtuaalisessa kanssakäymi-
sessä ole kuitenkin vaarana ihmis-
kontaktien väheneminen?

– Yhdeltäkään Ikälinjan käyttä-
jältä ei ole tämän hankkeen aikana 
vähennetty mitään kunnallisia pal-

Medineuvo Oy:n projektipäällikkö Päivi Suikki (monitorissa vas.) osallistui haastatteluun virtuaalisesti Lahdesta. T-Se-
niorit -hankkeen projektisuunnittelija Mia Vaelma (oik.) "livenä" Tampereella.
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Oulussa, Kaakkurin kaupunginosassa toimii teknologiaterveys-
asema, jossa asiakkailla ja terveysaseman henkilökunnalla testa-
taan erilaisia hyvinvointiteknologiaan liittyviä laitteita, kuten esi-
merkiksi laihdutuslaukkuja ja sydämen EKG-käyrämittareita.

Kaakkurin terveysasema avattiin 
vuonna 2008, ja se tarjoaa tuote-
testauksen rinnalla tavallisia terve-
ysasemapalveluita sekä omahoito-
palvelua. Jälkimmäinen on terveyden-
huollon sähköinen asiointipalvelu, 
josta löytää hyvinvointiin, terveyteen 
ja sairauteen liittyvää tietoa.

Kaakkurin kaupunginosassa asuu 
noin 10 000 asukasta, mutta tuote-
testaukseen pääsevät mukaan myös 
muualla Oulussa asuvat.

Hyvä laite on langaton 
ja helppokäyttöinen

Testauksen avulla parannetaan tuot-
teiden ominaisuuksia ja käytettävyyt-
tä. Pitkällä tähtäimellä tavoitteena on, 
että terveyskeskuskäynnit vähenevät, 
kun omahoitolaitteiden käyttö lisään-
tyy.

Kääriäisen mukaan Suomessa on 
pari suurta laitevalmistajaa ja lukuisia 
pieniä. Alalle perustetaan koko ajan 
uusia yrityksiä.

– Oulun kaupungin näkökulmasta 

yksi tuotetestauksen tavoitteista onkin 
poimia kaikesta tarjonnasta oikeasti 
hyödylliset laitteet.

Tuotetestausympäristön hyötyjä on, 
että laitteita voidaan testata aidossa 
ympäristössä ja oikeilla ihmisillä, kun 
niitä tavallisesti testataan simuloidus-
sa ja laboratorioympäristössä.

– Hyvä laite on helppokäyttöinen ja 
langaton. Parasta on, jos se toimii vain 
yhdellä napin painalluksella.

Esimerkkinä helppokäyttöisestä 
laitteesta Kääriäinen mainitsee veren-
painemittarin.

Asenne ratkaisee

Hyvinvointiteknologian käyttöön-
oton sujuvuus on Kääriäisen mukaan 
usein asenteesta kiinni.

– Täällä henkilökunta on ollut hy-
vin innostunutta.

Kun Kaakkurin terveysasemal-
le rekrytoitiin väkeä vuosina 2007-
2008, rekrytointi-ilmoituksessa ker-
rottiin tuotetestauksesta.

– Testaus tuo vaihtelua työhön. Li-
säksi teknologiatestauksen tuominen 
uuteen yksikköön on helpompaa kuin 
vanhaan, Kääriäinen uskoo.

Myös asiakkaitten antama palaute 
on ollut positiivista. Kääräisen mu-

Digitaalinen silmänpohjakamera on 3,5 vuoden intensiivisen työn tulos, Seppo Kopsala Optomed Oy:stä kertoo.

Tuotetestausasiantuntija Kimmo 
Kääriäisen mukaan tuote testaus 
käynnistyi Oulussa hankkeena jo 
vuonna 2007.

– Hanke päättyi toukokuussa 2009, 
ja sen jälkeen tuotetestaus on ollut 
kaupungin omaa toimintaa, Kääriäi-
nen sanoo.

Ajatuksena on, että normaalissa 
hoitotyössä käytettäviä laitteita, ku-
ten vaikkapa ihon ja silmäpohjan ku-
vaukseen tarkoitettuja kameroita tes-
tataan aidossa ympäristössä.

– Asiakkailla testattavia omahoito-
laitteita ovat esimerkiksi EKG-käyrä-
mittari ja laihdutuslaukku. Laitteiden 
käyttöön annetaan luonnollisesti huo-
lellinen opastus.

Testaajien löytyminen ei ole ollut 
ongelma, ja palaute on ollut erittäin 
positiivista.

– Esimerkiksi laihdutuslaukku, jo-
ka sisälsi muun muassa vaa’an, veren-
sokerimittarin ja verenpainemittarin, 
oli suosittu tuote. Eräs testaaja ei olisi 
halunnut luopua siitä ollenkaan.
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Oulun Kaakkurissa ollaan edelläkävijöitä

Uusi teknologia 
omahoidon avuksi

kaan testaajia rekrytoidaan etupäässä 
asukaslehden ja nettisivujen kautta.

– Myös me olemme saaneet hyvää 
palautetta laitteita valmistavilta yri-
tyksiltä.

Se lämmittää aina mieltä.
– Ydinajatus on, että pystytään ke-

hittämään entistä parempia laitteita.

Tuotetestaus laajenee 
vanhustyöhön

Tulevaisuudessa ajatuksena on, että 
tuotetestaus laajenee koko sosiaali- 
ja terveystoimeen. Mukaan otetaan 
myös vanhustyö. Sillä saralla on pal-
jon mahdollisuuksia.

Kääriäisen mukaan yksi esimerk-
ki vanhuksille tarkoitetusta tekno-
logiasta voisi olla vaikkapa helppo-
käyttöiset tietokoneet, joissa olisi suu-
ret näppäimet.

– Niiden avulla voitaisiin vaikkapa 

Oululaisen Optomed Oy:n kehit-
tämä silmänpohjan, ihon ja korvan 
kuvaukseen tarkoitettu laite on yk-
si Kaakkurin terveysaseman testaa-
mista laitteista.

– Vastaavia laitteita löytyy jokai-
sen lääkärin työhuoneesta, mut-
ta ne ovat manuaalisia, toimitus-
johtaja Seppo Kopsala Optomed 
Oy:stä kertoo.

Laite on tarkoitettu hoitohenki-
lökunnalle, lääkäreitten ja sairaan-
hoitajien käyttöön. Kopsala sanoo, 
että laitteen avulla esimerkiksi palve-
lutaloissa asuvan vanhuksen silmän-
pohjan terveys voitaisiin tarkistaa il-
man erikoislääkärissä käyntiä.

hoitaa laskujen maksu, ettei tarvitsisi 
lähteä sitä varten pankkiin.

Tarkoitus ei kuitenkaan ole, että 
kaikki kanssakäyminen olisi tekno-
logian varassa.

Tähän mennessä Kaakkurin 
terveys aseman tuotetestausympäris-
tössä on testattu kuusi laitetta, jois-
ta kaksi on tarkoitettu hoitokäyttöön 
ja neljä kotikäyttöön. Testausaika on 
2-4 kuukautta.

– Terveysaseman aulassa toimi 
muun muassa kämmentunnistin-
lukija, joka tunnisti asiakkaan käm-
menen yksilöllisen verisuonikartas-
ton. Tätä laitetta ehti käyttää 50-60 
henkilöä, Kääriäinen kertoo.

Teksti ja kuvat:
Veera Visuri

– Hoitohenkilökuntaan kuuluva voi 
kuvata silmän ja lähettää kuvat sähköi-
sesti erikoislääkärille. Näin muutokset 
voidaan havaita varhaisessa vaihees-
sa, Kopsala sanoo. 

Digitaalinen silmänpohjakamera on 
hänen mukaansa edullinen, helppo-
käyttöinen ja ergonominen.

Helppokäyttöisyyttä lisättiin

Digitaalinen silmänpohjakamera on 
3,5 vuoden intensiivisen työn tulos. 
Laite on ollut Kaakkurin testaus-
asemalla testattavana kahteen ottee-
seen.

– Ensimmäisen testausjakson jäl-
keen saimme palautetta, jossa vaa-

dittiin helppokäyttöisyyttä. Teim-
me välillä vuoden kehittämistyötä 
ja toisen jakson jälkeen uudistettu 
laite sai hyvää palautetta.

Tavoitteena on kolmas testaus-
jakso, kunhan laitetta on kehitetty 
vielä toimivammaksi.

Kopsalan mukaan laitteen pää-
markkinat ovat kehittyvissä mais-
sa.

Tähän mennessä laitteita on myy-
ty sata kappaletta ja ne ovat men-
neet etupäässä Aasiaan ja Euroop-
paan. Laite maksaa 5000-6000 eu-
roa ominaisuuksista riippuen.

Tuotetestausasiantuntija Kimmo Kää-
riäisen mukaan tuotetestaus käyn-
nistyi Oulussa hankkeena jo vuon-
na 2007. Testauksen avulla paranne-
taan tuotteiden ominaisuuksia ja käy-
tettävyyttä.

Kehittyneitä laitteita
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Internet on tullut jäädäkseen. 
Nykyään netti on tulvillaan 
mahdollisuuksia. Miksi jokaisen  
– kaikissa ikäluokissa – on hyvä 
oppia hyödyntämään niitä? 

Jotta ikääntyvä suomalaisväestö ei 
putoa sähköistyvän yhteiskunnan 
ulkopuolelle, on tärkeää, että he in-
nostuvat internetin käytöstä. Yhä 
useam mat palvelut siirtyvät tai ovat 
jo siirtyneet verkkoon. Palvelutarjon-
ta kasvaa huimaa vauhtia. Myös mo-
net uudet arkea helpottavat laitteet 
sisältävät tekniikkaa ja yksinkertai-
sen käyttöliittymän. Muiden joukos-
sa ikääntyvien olisi siis haastettava it-
sensä opettelemaan ainakin maailma-
laajuisen tietoverkon käytön alkeet.

Ainakin perusasiat hallintaan

Suomen valtio suunnittelee siirtyvän-
sä kokonaan sähköiseen laskutuk-
seen kuluvan vuoden kuluessa. On 
selvää, että tulevaisuudessa myös esi-
merkiksi verotus hoidetaan vain kat-
tavasti sähköisesti. Muutokset tulevat 
olemaan pysyviä ihan jo taloudellisis-
ta ja ilmastonmuutokseen liittyvistä 
syistä. Verkkolaskulla on näet tutki-
tusti mahdollisuus lähes 90 % pie-
nempiin hiilidioksidipäästöihin.

Iäkkäitä on siis innostettava netti-
maailman pariin jo ihan näistä käy-
tännön syistä: jokaisen on selvittä-
vä ainakin veroilmoituksesta ja mak-
suistaan, vaikka ei kaikkea interne-
tin tarjoamaa viihdepotentiaalia tah-
toisikaan omalla kohdallaan hyödyn-
tää. Toisaalta nälkä usein kasvaa syö-
dessä: kun alkuaskeleet tietoteknii-

Maailma on muutt
– mukaan kampea

kan saloihin on otettu ja perustaidot 
ovat turvallisesti hallussa, voi ikään-
tyvä helposti innostua sen tarjoamis-
ta muistakin mahdollisuuksista.

Vanhat kaavat istuvat tiukassa 

On muistettava, että ihmisen oppi-
misen mekanismit ja omaksumis kyky 
muuttuvat iän myötä. Painostus ei 
siis ole oikea keino haastaa senio-
reita tietokoneen ääreen. 

Kuvittele esimerkiksi, kuinka han-
kalaa on aluksi muuton jälkeen löytää 
reittiä kotiin, saati valokatkaisijaa uu-
dessa asunnossa? Rutiinit säilyvät tiu-
kasti ihmismielessä. Samaan tapaan 
ikäihminen on ehkä tottunut käy-
mään vuosikaudet samalla pankki-
automaatilla ja painanut numerot sa-
massa järjestyksessä. Uuden tavan 
oppiminen, vaikkapa laskujen mak-
saminen kotikoneelta, on aluksi häm-

mentävää ja pelottavaakin. Toisto-
jen myötä uusi taito tulee kuitenkin 
omaksutuksi ja piintyy selkä rankaan 
samaan tapaan kuin polkupyörällä 
ajaminen. 

Harjoitteluvaiheessa tarvitaan 
pitkäjänteistä ja rauhallista opette-
lua mielellään kärsivällisen ihmisen 
seurassa. Helppokäyttöisiä ikäänty-
ville suunnattuja tietokoneita ja so-
velluksia kannattaa hyödyntää mah-
dollisuuksien mukaan. Erilaiset seni-
oreille suunnatut nettikurssit tarjoa-
vat myös yhdessä opettelun riemua 
asiantuntevassa opastuksessa.

Motivaatio ja innostus 
avainasemassa

Motivaatio vaikuttaa ihmisen kaik-
keen tietoiseen toimintaan ja suu-
rimpaan osaan hänen tiedostamatto-
maan käyttäytymiseen. Kun ihminen 

Poliklinikka.fi  on ”suuri suomalainen lääkärikirja" netissä, joka tarjoaa kai-
ken tarvittavan tiedon eri sairauksista, oireista ja niiden hoidosta. Palvelulla 
on yli 100.000 eri käyttäjää viikoittain. Sisältö on lääketieteen asiantuntijoi-
den tuottama ja tarkastama.
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unut nettiaikaan 
minen kannattaa!

innostuu uudesta asiasta, päämäärän 
saavuttaminen helpottuu huomatta-
vasti. On korostettava hyötyaspek-
tia, jotta ikääntyvät saataisiin käyt-
tämään Internetistä löytyvää palve-
luiden kirjoa.

Toisaalta kipinää oppimiseen ja 
netin käytön harjoitteluun ei saa tu-
kahduttaa ahnehtimalla kerralla lii-

Netti on hyvä kaveri – kun-
han poimii sieltä itselle sopi-
vat palvelut. 
Jokainen kehittyy käyttäjänä vain 
aktiivisella käyttämisellä. Mitä 
enemmän taidot kehittyvät, sitä 
enemmän internetin loputtomis-
ta syvyyksistä saa irti. Tärkeintä 
on, että jaksaa opetella perusasi-
at ja sitten rauhassa tutkailla itsel-
leen sopivimpia mahdollisuuksia. 
Se kannattaa!

Netin avulla onnistuu:

• Päivittäiset "virka-asiat"
Kelan eläketiedot ja hakemukset, 
veroasiat, HelMet -verkkokirjaston 
palvelut, VR:n lippu- ja aikataulu-
palvelut, Tiketti-kulttuurilippujen 
ostaminen, matkavaraukset, posti-
pakettien seuraaminen ym.
• Pankkiasiat
Laskujen maksu, tilien seuraami-
nen, päivittäiset raha-asiat ym.
• Uutiset
Maailman tapahtumien, sään, ur-
heilun ym. reaaliaikainen seuraa-
minen.
• Lääkäripalvelut
Ajanvaraukset, erilaisten terveys-
rekisterien siirtyminen nettiin, oma 
tiedonhaku ym.

• Ostokset
Nettikaupoissa asioiminen usein hal-
vempaa, kätevämpää ja rauhallisem-
paa.
• Hoivapalvelut
Eri palveluvaihtoehtojen vertailu, ti-
laus, oman profi ilin tarkastelu, uusien 
mahdollisuuksien seuraaminen ym.
• Yhteystiedot
Yritysten nettisivujen hyödyntämi-
nen, kontaktipyynnöt, puhelinnume-
roiden hakeminen ym.
• Sivistäminen
Oma-aloitteinen opiskelu, verkko-
kurssit, tietosanakirjat, kääntäjä -
ohjelmat ym.
• Tiedonhaku
Pulmatilanteissa ongelmista löytyy 
eri tasoista tietoa, omien intressien 
seuraaminen ym.
• Yhteydenpito
Sähköposti, valokuvien jakaminen, 
ryhmäpuhelut, videoneuvottelut, 
omat kotisivut ym.
• Musiikki, televisio ja elokuvat
Mieleisensä kuunneltavan ja katsel-
tavan lataaminen, vanhat luonto- ja 
historiadokumentit, televisiokortin 
hankkiminen mahdollista, ym.
• Lisälaitteet
Kameran lataaminen, musiikkisoitti-
men täyttäminen mieleiseksi, muisti-

tikkujen ja tallennusvälineiden tyh-
jentäminen, nettitiedon tallentami-
nen ja siirtäminen ym.
• Viihde
Pelit, keskustelupalstat, yhteisöt, 
seniorisivustot, treffi palvelut ym.
• Skype
Ilmaiset puhelut eli taloudellinen 
säästö, ulkomaanpuhelut ja näkö-
puhelut mahdollisia, vaivattomuus 
ym.
• Facebook
Ajanviete, kavereiden hallinta ja uu-
sien löytäminen, samanhenkisten 
ihmisten tapahtumat, lähipiirin elä-
mänmenon seuraaminen, vanho-
jen ystävyyssuhteiden verestämi-
nen, mieleiset ryhmät, senioriso-
vellukset ym.
• Vapaa-aika
Netissä surffailu, keskustelunai-
heiden lisääntyminen, oivallukset, 
dementian ehkäisy, kontaktit ulko-
maailmaan, ajan hengessä pysymi-
nen ym.

Mielenkiintoisia seniori-
sivustoja:
www.seniorinetti.fi 
www.hel2.fi /seniorinfo
www.mukanetti.fi 
www.entersenior.yhdistysavain.fi 

Netti apuna arkiaskareissa

kaa. On hyvä opetella ihmeverkon 
käyttöä pala palalta. Aluksi kannat-
taa panostaa helppojen käytännön 
toimintojen, kuten sähköpostin luke-
misen, laskujen maksamisen ja vaik-
kapa uutisten seuraamisen harjoitte-
luun. Näin saadut konkreettiset hyö-
dyt korostuvat. Perusteiden ja netis-
sä liikkumisen tullessa tutuksi, ikään-

tyvä on taas valmiimpi kokeilemaan 
lisää verkon tarjoamia palveluita. 
Parhaimmillaan netti on avaimena 
sisältö rikkaampaan, toiminnallisem-
paan ja sosiaalisempaan elämään.

Teksti: 
Noora Valkila
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Väestön ikääntyminen ja sen 
mukanaan tuomien yhteiskun-
nallisten haasteiden ratkaisemi-
sesta on lakattava puhumasta 
ongelmakeskeisesti! Tämä nä-
kyy Helsinki Design Labin roh-
keassa suunnittelutyöskente-
lyssä. 

Helsinki Design Labin 
vahvat juuret

Helsinki Design Lab on Sitran alai-
suudessa toimiva hanke. Se tekee 
uraauurtavaa työtä ratkaisten moni-
mutkaisia ja systemaattisia haasteita 
nyky-yhteiskunnassa. HDL:n toimin-
ta näkyy vahvasti kolmella areenal-
la: internetissä, asiantuntija ryhmien 
jatkuvassa työskentelyssä ja huipen-
tumana syyskuisessa kansainvälissä 
tapahtumassa.  Ikääntyminen on ni-
metty, opiskelun ja vakauden ohella, 
yhdeksi toiminnan kolmesta fokuk-
sesta tänä vuonna.

Syyskuussa Helsinkiin kokoontuu 
jo kolmatta kertaa HDL:n kutsumana 
iso joukko designin, politiikan, yritys-
maailman ja innovaatioidenkin asian-
tuntijoita. Ensimmäistä kertaa tapah-
tuma organisoitiin nuoren ja aktiivi-
sen opiskelijajoukon toimesta Suo-
menlinnassa jo vuonna 1968. Vas-
ta 40 vuoden tauon jälkeen, perus-
tajajäsenet päättivät kokoontua uu-
delleen yhteen. He havaitsivat, että 
suunnittelupotentiaalia on, mutta si-
tä ei ole hyödynnetty riittävän tehok-
kaasti. Nyt, vuonna 2010, odotukset 
seminaaria kohtaan ovat suuret.

Ikääntyminen 
Päinvastoin – se on pienelle Suomelle mahdollisuuksien kenttä

Suunnittelu 
sateenvarjon vartena

Helsinki Design Labin amerikkalai-
nen projektipäällikö Bryan Boyer 
kertoo, että eri alojen asiantuntijoi-
den yhteistyö on suunnittelun kan-
tava voima:

– Tieteen tekeminen on yhä spesi-
fi oituneempaa. Meidän intressikoh-
teidemme tarkastelussa hyödynne-
tään aivan erilaista lähestymistapaa. 

Yhdistettäessä yksin- ja ryhmäs-
sä työskenteleminen raikkaiden ja 
potentiaalisten uudistusehdotusten 
määrä moninkertaistuu. 

– Tämä on nopea ja tehokas tapa 
luoda uuttaa, Boyer kuvailee. 

Projektityöskentelyssään HDL 
hyödyntää siis laaja-alaisesti monen-
laista osaamista. Sosiaali-, insinööri-, 
ja kauppatieteiden huippuosaaminen 
on mahdollista yhdistää: ne kerätään 

– Suomalaiset manailevat turhaan, että maassa asuu vain noin 5 miljoonaa 
ihmistä. Itse näen tämän ainutlaatuisena etulyöntiasemana kansainvälisillä 
markkinoilla. Pienellä joukolla, hallittavissa puitteissa, asioita saadaan rivakas-
ti aikaiseksi, projektipäällikkö Bryan Boyer toteaa.



VANHUSTENHUOLLON UUDET TUULET 3-4/2010 21

”Jos asioita käsitel-
lään perinteisinä ongel-
mina, kukaan ei tahdo 
ottaa vastuuta itselleen 
ja ne lykätään muiden 
kontolle.

ei ole ongelma!
ikään kuin sateenvarjon osasiksi, jota 
suunnittelu-elementti vankkana var-
tena yhdistää. 

Väestön ikääntyminen 
on positiivinen haaste

Vanhuksista saatetaan puhua edelleen 
taakkana tai rasitteena. Negatiivis-
sävytteinen keskustelu ei ole missään 
mielessä rakentavaa.

– Jos asioita käsitellään perinteisi-
nä ongelmina, kukaan ei tahdo ottaa 
vastuuta itselleen ja ne lykätään mui-
den kontolle. Usein dilemmat jäävät 
ratkaisematta. Niiden annetaan vain 
tyynesti olla, Boyer täsmentää. Me 
pyrimme työskentelyssämme koh-
taamaan kaikki muutokset, myös 
ikääntymisen, haasteina, joihin pitää 
määrä tietoisesti vaikuttaa.

Boyerin mukaan ensin pitää esitel-
lä aihepiiri laajemmin, jotta teemaa 
voidaan rajata. Vanhenemisen osalta 
tiedetään mm. ikärakenteen suunta, 
tule vaisuuden kehitys ja muutosten 
aiheuttamat tärkeät merkitykset.

– Suunnittelutyössä ikääntyminen 
nähdään kokonaisuutena, Boyer pai-
nottaa. Työskentelyn alkuvaiheessa 
määritellään termistöä ja pohditaan 
millaisia mielikuvia se aiheuttaa. Sen 
jälkeen puntaroidaan, mitä kaikkea 
vanheneminen pitää sisällään ja mi-
hin kaikkeen se edelleen liittyy.

Suunnittelussa osoitetaan 
jännitteitä ja kytköksiä

HDL:n suunnittelutyö on siis jatku-
va prosessi. Sosiaa listen muutosten 
kanssa työskentelyssä eivät päde ma-
temaattiset lait. Boyer antaa hyvän 
vertauskuvan organisaation työsken-
telystä:

– Aamuisin ihmiset kiirehtivät mah-
dollisimman nopeasti töihin. He ei-
vät kuitenkaan voi vaikuttaa liikenne-
ruuhkaan, sääilmiöihin tai yllättäviin 
sattumiin matkallaan. Samat säännöt 

pätevät yhteiskunnallisten haasteiden 
ratkomisessa: aina löytyy ekstra-asioi-
ta, joiden havaitseminen voi vaikuttaa 
koko ongelman muotoon.

Pelkkä monimutkaisten yhteyksien 
ketjujenkaan oivaltaminen ei vielä rii-
tä. Pitää myös tuntea tarkastelun kes-
kiössä oleva ihminen tai ilmiö. Vas-
ta silloin suunnittelu on mahdollista 
toteuttaa onnistuneesti. 

Yhtenä suunnittelun avulla tuotet-
tuna mahdollisuutena Boyer näkee 
esimerkiksi ikääntyvien lisääntyvän 
internetin käytön.

– Vanhustenhuollossa on kiinni-
tettävä huomio kokonaisuuteen ja 
sosiaa lisiin suhteisiin. Vanhukset, jot-
ka tuntevat olevansa osa huolehtivaa 
yhteisöä, voivat hyvin. Netti on yk-
si väline, jonka avulla seniorit pysty-
vät olemaan yhä enemmän yhteydes-
sä muihin ihmisiin ja yksinäisyys vä-
henee. Suunnittelutyössä on tärkeää 
tuottaa tietoa käyttäjistä eli tässä ta-
pauksessa ikääntyvistä, jotta järjes-
telmät vastaisivat parhaalla mahdol-
lisella tavalla juuri heidän yksilöllisiä 
tarpeitaan. 

Suomi mestarina areenalla

Boyer innostuu kuvaillessaan, mil-
laisia mahdollisuuksia väestön van-
henemisen ja sen mukanaan tuomi-
en haasteiden ratkaiseminen Suomel-
le tarjoaa:

– Suomalaiset manailevat turhaan, 
että maassa asuu vain noin 5 miljoo-
naa ihmistä. Itse näen tämän ainut-
laatuisena etulyöntiasemana kansain-
välisillä markkinoilla. Pienellä joukol-
la, hallittavissa puitteissa, asioita saa-
daan rivakasti aikaiseksi.

Suomi on pioneerimaa, kärki-
joukossa dramaattisesti muuttuvan 
ikärakenteen käsittelyssä. Suomalais-
ten asiantuntijoiden tietotaidoille on 
varmasti maailmalla kysyntää myö-
hemmin.

– Tilanne on Suomelle mitä mah-
tavin kohta näyttää vankka osaami-
sensa. Systemaattinen suunnittelu ja 
projektien huolellinen läpivieminen 
hoituvat tässä pienessä pohjoisessa 
maassa tehokkaasti, Boyer kiittelee.

Apuna avoimet 
keskustelukanavat

Vaikka luulisi, että HDL:n työskente-
lyä säätelee tietysti tiukka kuri ja sel-
keät deadlinet, näin ei ole. Luovuu-
delle ja joustavuudelle on jätettävä ti-
laa, jotta yhteiskunnalliset ongelmat 
tulisi ratkottua pysyvästi. 

– Olennaista ei ole tiukka aika taulu 
ja määritellyt tulostavoitteet. On vää-
rä tapa käsitellä ihmisiin liittyviä on-
gelmia niin, että jo valmiiksi tiede-
tään vastukset. Meidän lähtökohtam-
me on nimenomaan herättää keskus-
telua ja olla avoimen valppaina kai-
kelle. Se on hedelmällisen ja raken-
teita aidosti muuttavan työskentelyn 
salaisuus.

Lisätietoja: Helsinki Design Lab (in 
english): www.hdl2010.org

Teksti: Noora Valkila
Kuva: Justin Cook
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Pysyvätkö taustalla toimi-
vat palvelujärjestelmät turva-
laitteiden kiihkeän kehityksen 
vauhdissa? Entä ovatko ikään-
tyvien käyttäjien tarpeet ja 
taito taso huomioitu?

Turvapuhelimen tehtävä on ennalta-
ehkäistä onnettomuuksia, sekä lisä-
tä omatoimisuutta ja turvallisuuden-
tunnetta. Ikääntyvillä, joilla on sel-
vä sairaskohtauksen riski, soveltuu 
paremmin hyvinvointiranneke. Se 
seuraa jatkuvasti käyttäjänsä elintoi-
mintoja neljän fysiologisen signaalin 
(liike aktiviteetti, ihon kosteus, syke ja 
lämpötila) avulla ja muodostaa näi-
den avulla kuvan käyttäjänsä perus-
terveydentilasta. 

Näiden yleisimpien lisäksi mark-
kinoilla on huima määrä yksittäisiä, 
tekniikkaa hyödyntäviä ikääntyville 
suunnattuja apuvälineitä. Palvelu-
järjestelmien näkökulmasta näkyvät 
laitteet ovat vain tietynlainen "palve-
lun ulkopinta". Yleisemmin puhu-
taan nykyään kotiin asennettavasta 
turvapalvelukokonaisuudesta. 

Teknologisilla innovaatioilla on ar-
voa vain silloin, kun ne ovat toimi-
vat luotettavasti ja vastaavat ikään-
tyvien tarpeita. Apuväline, edustaa 
se kuinka uusinta tekniikkaa tahan-
sa, on kerta kaikkiaan hyödytön, jos 
käyttäjä ei ole sinut sen kanssa. 

Perinteinen turvap
monipuolisilla pal

Active Life Village 
hyvinvointia edistämässä

Active Life Village on hyvinvointi-
osaamisen keskus, jossa tavoitteena 
on edistää kilpailukykyisten inno-
vaatioiden syntyä ja kaupallistamis-
ta. Yhteistyötä tehdään hyvinvointi-
palveluja käyttävien ihmisten, Lau-
rean ja Aalto yliopiston kanssa. Yri-
tys ei tavoittele voittoa, vaan se toi-
mii katalyyttina hyvinvointipalvelu-
innovaatioille. 

Active Life Villagen toimitusjoh-
taja Olli Nuuttila näkee teknologi-
sen kehityksen positiivisena mahdol-
lisuutena lisäämässä ikääntyvien tur-
vallisuudentunnetta ja poistamassa 
yksinäisyyttä.

– Puhe ikääntymisestä haasteena 
on mielestäni hyödytöntä, Nuuttila 
pohtii. Korkea elinikähän on hieno 
asia, jota voidaan erilaisin palvelu-
teknologiaratkaisuin tukea. Näin ar-
ki tuntuu myös elinkaaren myöhäi-

– Puhe ikääntymisestä haasteena on mielestäni hyödytöntä. Korkea elin ikähän 
on hieno asia, jota voidaan erilaisin palveluteknologiaratkaisuin tukea, Active 
Life Villagen toimitusjohtaja Olli Nuuttila pohtii.
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sessä vaiheessa turvalliselta ja sisäl-
törikkaalta.

Parhaimmillaan turvajärjestelmä 
on siis yhtenäinen kokonaisuus, jo-
ka on käyttäjälle lähes näkymätön. 

– Tämä on eräs parhaillaan käyn-
nissä olevan projektimme, Active Li-
fe Homen päätavoite. Hankkeessa 
on mukana tusinan verran yrityksiä, 
jotka tarjoavat järjestelmään moni-
puolisesti turva-, lääkintä-, antenni-, 
sensori-, kamera- ja ravitsemuspalve-
luita, Nuuttila kuvailee.

Yritys on menossa esittelemään 
Active Life Home -järjestelmää 
Shanghain maailmannäyttelyn Suo-
men paviljonkiin. Toukokuun alus-
sa avattavaan näyttelyyn odotetaan 
80-100 miljoonaa kävijää. Kesän jäl-
keen Active Life Homen pitäisi jo 

olla Suomessakin todellisessa käy-
tössä.

Kaikki hyvin kotona?

Turvateknologia ja siihen yhdiste-
tyt palvelukokonaisuudet ovat suuri 
apu monille ikäihmisille. Kotonaan 
asuva ikäihminen itse kokee koto-
na asumisen mukavaksi tietäessään, 
että hätätilanteessa apua on välittö-
mästi saatavilla. 

– Kaikkien tuntema turvapuhe-
lin on vain yksi pieni osa uudenlais-
ta palvelujärjestelmää. Systeemiä pi-
tää ajatella kokonaisuutena, joka tuo 
tietoa ikääntyvän elämän sujumises-
ta. Näin henkilö itse, sekä hänen lä-
heisensä, voivat olla rauhallisin mie-
lin – kaikki on kotona hyvin.

Ikääntyvän arkielämän sujumiseen 

liittyy perustoiminnot, kuten uni, lii-
kunta, syöminen ja mahdollinen lää-
kitys. Palvelujärjestelmän avulla voi-
daan huolehtia, että ikääntyvän elä-
mänrytmi on kunnossa. Tämä tietysti 
lisää mahdollisuuksia selvitä pidem-
pään omassa asunnossa.

– Suurin osa kotona asuvista ikään-
tyvistä on sinkkuja. Tällaiset itselle 
sopivat kokonaisuudet lisäävät mah-
dollisuuksia olla kontaktissa ulko-

puhelin korvautuu 
velujärjestelmillä

Viime vuosien uutuus on paikan-
tavaan turvapuhelimeen perustu-
va turvapalvelu. Käyttäjällä oleva 
turvapuhelin pystytään paikanta-
maan gps- paikannustekniikalla ja 
apu voidaan lähettää välittömästi 
oikeaan paikkaan. Valtakunnalli-
nen turvapuhelinhälytyskeskuksen 
kautta voidaan hälyttää apua pai-
kannustiedoilla ympäri vuorokau-
den. Näin turvapuhelimen käyttäjä 
voi siis liikkua turvallisesti myös ko-
din ulkopuolella. Kotimainen tek-
nologiayritys 4TS toi Suomessa 
ensimmäisenä markkinoille tällai-
sen gps-satelliittipaikannusta hyö-
dyntävän langattoman turvapuhe-
limen. NOOA-turvapuhelin muis-
tuttaa tavallista kännykkää.

Turvaa myös kodin ulkopuolella: Gps-paikannustekniikka

Ykkösprioriteettina 
käyttäjäkeskei-
syys:

• Käyttäjän 
eli ikäänty-
vän hen-
kilön tu-
lee olla 
keskiössä 
uusia turvapu-

• Tietoa erilaisista teknologisista 
apuvälineistä pitää jakaa aktiivises-
ti suoraan ikääntyville.
• Teknologia on tuotava ikäänty-
neiden käyttöön varhaisessa vai-
heessa, jotta oppiminen helpot-
tuu.
• Kursseja ja koulutusta on järjes-
tettävä.
• Eettiset näkökulmat huomioita-
va (esim. miten tietoa kerätään ja 
käytetään etäseurannassa).

helinjärjestelmiä suunniteltaessa.
• Motiivina pitää olla laitteen tuo-
ma ratkaisu johonkin tiettyyn toi-
mintakyvyssä tapahtuneeseen muu-
tokseen.
• Teknologian saavutettavuus tulee 
olla tasa-arvoista kaikille: ei kallista 
ja vain harvoille.

Kuvassa NOOA-turvapuhelin.

”Turvateknologia ja 
siihen yhdistetyt palvelu-
kokonaisuudet ovat suuri 
apu monille ikäihmisille.
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maailmaan. Toisaalta, kun jokapäi-
väinen perusturvallisuus on hyvin 
hallinnassa, se vaikuttaa kohentavasti 
myös mielialaan ja virkeyteen.

Ihanteellisessa tapauksessa palvelu-
järjestelmä toimii moitteettomasti ja 
huomaamattomasti taustalla. Vasta 
kun joku menee vikaan, käynniste-
tään välittömästi tarvittavat toimen-
piteet.

– Koska palvelujärjestelmän osaset 
tukevat toisiaan, se pystyy jopa au-
tomaattisesti päättelemään, kuinka 
vakavasta ongelmasta on kyse. Toi-
sin kuin turvanapissa, jota ikäänty-
vä ei välttämättä pysty enää akuutis-
sa hädässä painamaan, järjestelmä-
kokonaisuus arvioi ja tiedottaa auto-
maattisesti viestiä eteenpäin. 

Helppokäyttöisyys 
on etusijalla

Monella ikääntyvällä on ennakko-
luuloja monimutkaista tekniikkaa 
kohtaan. Ei ihme, sillä usein erilais-

ten laitteiden käyttäminen, tai edes 
asentaminen, on suhteettoman haas-
tavaa. Monesti myös tarvittava tuki-
palvelu on puutteellista.

– Käyttäjäystävällisyys on tietys-
ti avaimena onnistuneessa ja tehok-
kaasti palvelevassa järjestelmässä. 
On selvää, että ikääntyvä ei saa jou-
tua teknisten haasteiden eteen. Kai-
ken pitää toimia taustalla moitteet-
tomasti.

Miten tällaiseen tulokseen pääs-
tään?

– Irralliset ratkaisut eivät tue toi-
siaan. Käyttäjälle pitää laatia räätä-
löity paketti, joka sopii juuri hänen 
elämäntilanteeseensa. Kokonaisuu-
den kaikki osaset tukevat toisiaan ja 
apu on saatavissa samasta paikasta. 
Ja tukihan tarkoittaa teknisen avus-
tuksen lisäksi myös linjaa, joka seu-

raa ikääntyvän terveydellistä ja hen-
kistä tilaa, Nuuttila selventää.

Vapaus ja yksityisyys 
eivät rajoitu

Moni epäilee, että teknologia syrjäyt-
tää ihmisen. Alati valvova järjestel-
mä omassa kodissa saattaa myös syn-
nyttää mielikuvia liian kontrolloidus-
ta elämästä.

– Toki tällaiset uudenlaiset jär-
jestelmäkokonaisuudet voivat saa-
da aluksi "isoveli valvoo" -oloisen 
leiman, Nuuttila myöntää. Meillä 
on kuitenkin paljon positiivisia ko-
kemuksia pilottiprojekteissamme. 
Testa tessamme kaksisuuntaista inter-
aktiivista televisiota, jossa oli jatkuva 
kuvayhteys ikääntyvän kotiin, saim-
me rutkasti myönteistä palautetta. 
Käyttäjät kokivat sen hyväksi tavak-
si olla kontaktissa ulkomaailmaan.

Entä onko mutkikkaissa ja salaman-
nopeasti dataa siirtävissä järjestelmis-
sä vaarana henkilökohtaisten tietojen 
leviäminen vieraisiin käsiin?

– Tämä on turha pelko. Suomes-
sa tehdään valtavasti tutkimus- ja ke-
hitystyötä apuvälineteknologian ym-
pärillä. Palvelujärjestelmiin kasaantu-
va data säilyy turvallisesti suojatuil-
la palvelimilla aivan kuten ihmisten 
yksityiset terveystiedotkin, Nuutti-
la vakuuttaa.

Teksti ja kuvat:
Noora Valkila

UUTUUS! KOTOUTUMINEN VANHUSTYÖHÖN -PROJEKTIN LOPPURAPORTTI
 
Kotoutuminen vanhustyöhön eli KOTO -projektin tavoitteena oli valmentaa vanhustenhuollon 
työyhteisöjä vastaan ottamaan sekä maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä että asiakkaita. 
Projektin aikana vanhustenhuollon työyhteisöille organisoitiin räätälöity työyhteisökoulutus. 
Koulutus malli kuvataan raportissa. 
Projektin eräs merkittävä tulos oli työyhteisö koulutuksen vaikutus työyhteisön asenteisiin ja 
ennakkoluuloihin. Koulutuksen tuloksena katsottiin, että suvaitsevaisuus työyhteisössä oli 
lisääntynyt ja ennakkoluulot vähentyneet. Ikääntyvät maahanmuuttajat ovat tulevaisuuden 
asiakkaita ja valmius kohdata heitä on tärkeää jokaiselle vanhustenhuollon yksikölle! Rapor-
tin hinta on 10 euroa + postikulut.
Tilaukset: sähköpostitse eija.uuksulainen@valli.fi, nettisivujen kautta www.valli.fi tai puheli-
mitse (09) 7745 900.

”Käyttäjäystävälli-
syys on tietysti avaimena 

onnistuneessa ja tehok-
kaasti palvelevassa jär-
jestelmässä. On selvää, 

että ikääntyvä ei saa jou-
tua teknisten haasteiden 

eteen.

Toimitusjohtaja Olli Nuuttila näkee 
teknologisen kehityksen positiivisena 
mahdollisuutena lisäämässä ikäänty-
vien turvallisuudentunnetta ja poista-
massa yksinäisyyttä.
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Usmin Fysioterapiapalvelu Oy 
Mustankiventie 43, 05800 Hyvinkää 
puh. (019) 437 057, fax. (019) 437 077 
www.usmin.com,  info@usmin.com

KIVUN LIEVITYKSEEN JA KUNTOUTUKSEEN

Primo Pro 
TNS-laite aineenvaih-
dunnan ja verenkierron 
vilkastuttamiseen sekä 
kivun hoitoon. Tehokas ja 
miellyttävä käyttää. Sopii 
myös kotikäyttöön.
270 €

Moottoriavusteiset harjoituslaitteet

Rehabike
polkulaite ikääntyneiden 
laitos- ja
kotikuntoutukseen
495 €

MotoMedViva 2 
harjoitusterapialaite itsenäiseen 
ja turvalliseen ylä- ja alaraa-
jojen harjoitteluun pyörätuolin 
käyttäjille ja heikkovoimaisille
3100 €

CEFAR-sähköhoitolaitteet

Tarjoushinnat sisältävät alv 22 % ja ovat voimassa vuoden 2010 loppuun. Soita ja kysy lisää!

Rehab X2
NMES-laite lihaksiston
vahvistamiseen
490 €
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Elektrofysioterapia eli sähköhoito lisää suosiotaan jatkuvasti. Tä-
mä alan ammattilaisten käyttämä hoitomuoto on uusien helppo-
käyttöisten laitteiden myötä laajentunut myös kotikäyttöön.
– Elektrofysioterapiaa voidaan käyttää sekä kivun hoitoon että 
lihasten kuntoutukseen, Ismo Pehkonen Usmin Fysioterapiapal-
velusta kertoo.

Sähköhoito kivu
ja lihasten aktiv

Normaalisti kipuviesti etenee ääreis-
hermostosta selkäytimeen ja sieltä 
ns. kipuportin kautta aivoihin, jois-
sa se havaitaan kipuna. Hermosäi-
keiden ärsytys peittää kipusignaalit 
ja sulkee kipuportin, jolloin viesti ei 
etene keskus hermostoon eikä kipu-
aistimusta havaita. Samalla aivoista 
vapautuu endorfi inia eli rauhoittavaa 
ainetta, Ismo Pehkonen kuvailee.

Pehkosen mukaan sähköhoito so-
pii erinomaisesti lihasten aktivoin-
tiin kuntoutuksessa. Tällöin puhu-
taan NMES-hoidosta (neuromusku-
laarinen elektrosimulaatio).  Sähkö-

Elektrofysioterapiassa sähkövir-
ta kulkee ihon läpi hoidettavalle 
alueelle kiinnitettävien elektrodien 
kautta. Virtaa voidaan käyttää mo-
neen eri tarkoitukseen, esim. muutta-
maan hermosäikeiden herkkyyttä ja 
sitä kautta vähentämään fyysistä ki-
vun tunnetta. Tällöin puhutaan TNS 

-hoidosta (transkutaaninen neuro-
stimulaatio). TNS-hoitoa käytetään 
erityisesti vaikeiden kiputilojen lie-
ventämiseen, sillä se on miellyttävän 
tuntuinen ja tehokas hoitomuoto.

– Sähköhoidon vaikutus perustuu 
siihen, että hermosäikeille annetaan 
ärsyke, joka estää kivun aistimista. 

Fysioterapeutti Ismo Pehkonen asettamassa elektrodeja asiakkaan käsivarteen. Pehkonen opastaa myös sähköhoito-
laitteen käytössä.
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hoidolla voidaan aktivoida ääreis-
hermostoa ja saada aikaan liiket-
tä lihaksissa, joiden aktiviteetti on 
heikentynyt tai hävinnyt kokonaan. 
Sähkö impulssi ärsyttää hermosäikei-
tä, jotka lähettävät lihakselle käskyn 
supistua normaalin lihassupistuksen 
tapaan. Sähköstimulaatio sopii kaik-
kien lihasten kuntouttamiseen. Si-
tä voidaan käyttää esim. leikkauksen 
jälkeiseen lihasten vahvistamiseen ja 
liikkuvuuden parantamiseen.

Pehkonen suosittelee elektrofysio-
terapia aivohalvauspotilaiden kun-
toutukseen, sillä sähköhoidolla voi-
daan tehostaa tartunta- ja liikkumis-
harjoitteita.

– Elektrofysioterapia edistää myös 
haavojen paranemista, sillä sähkö vil-
kastuttaa verenkiertoa ja sitä kautta 
haavat paranevat nopeammin.

Elektrofysioterapia sopii 
useimmille

Ismo Pehkosen mukaan elektrofy-
sioterapian avulla voidaan ylläpitää 
ikäihmisten toimintakykyä, jolloin 
he voivat asua kotona entistä pidem-
pään. Tehokas kivun hoito vähen-
tää särky- ja muiden lääkkeiden käyt-
töä, ja näin syntyy myös taloudellis-
ta säästöä. Lisäksi helppo käyttöinen 
elektro fysioterapia laitoskäytössä va-
pauttaa henkilökuntaa muihin teh-
täviin.

Monipuolisuudestaan ja hyvis-
tä hoitotuloksistaan huolimatta 
elektro fysioterapia on varsin tunte-
maton suurelle yleisölle. Pehkonen 
arvioi sen osittain johtuvan lääkä-
reitten koulutuksesta, sillä peruskou-
lutukseen kuuluu hyvin vähän fysio-
terapiaa. Sen sijaan fysioterapeutit 
ovat alan asiantuntijoita, ja esim. 
HUS:n kipupoliklinikalla ja eri sai-

raaloissa elektrofysioterapia on ak-
tiivisessa käytössä. Kansainvälises-
ti elektrofysioterapia on yleistynyt 
toisen maailmansodan jälkeen, ja ai-
heesta on tehty ja tekeillä lukuisia tut-
kimuksia.

– Elektrofysioterapia sopii yleen-
sä tuki- ja liikuntaelinten kiputiloi-
hin, niin nivel-, lihas- kuin hermosto-
peräisissäkin vaivoissa. Sen sijaan si-
säelinkipujen poistamiseen hoito-
muoto ei sovellu, Pehkonen kertoo.

Elektrofysioterapialaitteet ovat 
pieniä, vähän kännykkää suurempia. 
Niiden käyttöikä on kuitenkin pitkä, 
jopa useita kymmeniä vuosia. Lait-
teiden toiminnot ovat moni puoliset. 
Tarjolla on useita valmiita ohjelmia 
ja esim. virran voimakkuus ja muoto 
ovat helposti säädettävissä. Laite voi-
daan myös ohjelmoida yksilöllisesti 
käyttäjän omien tarpeiden mukaan. 

Laitteen voi joko ostaa tai lai-
nata terveyskeskuksen apuväline-
lainaamosta. Lainaaminen edellyt-
tää useimmiten lääkärin arviota ja 
hoito kokeilua. Sähköhoitoa ei saa an-
taa henkilölle, jonka elimistössä on 
elektronisia laitteita, esim. sydämen-
tahdistin.

Moottoriavusteista 
harjoitusta raajoille

Moottoriavusteinen harjoitusterapia 
on hyödyllinen hoitomuoto niille, joi-
den raajojen liikkuvuus on heikenty-
nyt esimerkiksi halvauksen, neurolo-
gisen sairauden tai huonon yleiskun-
non vuoksi. Moottoriavusteista lai-
tetta voidaan käyttää istuen tavallisel-
la tuolilla tai pyörätuolissa. Laitteessa 
on useita säätöjä: harjoitus aika, no-
peus, vastuksen määrä, suunta ja pas-
siivinen moottoriavusteinen tai aktii-
vinen itse tehty liike. Itse liike muis-

tuttaa polkupyörällä ajamista. 
Ismo Pehkonen suosittelee 

moottori avusteista harjoittelua hen-
kilöille, jotka jostain syystä eivät pys-
ty liikkumaan tai joiden liikunta kyky 
on heikko. Harjoittelu lisää raajojen 
liikkuvuutta ja lämpötilaa, vähen-
tää kipua ja edistää kävelykykyä. Li-
säksi moottoriavusteinen harjoitte-
lu kohottaa mielialaa ja lisää mah-
dollisuuksia omatoimiseen ja itsenäi-
seen elämään.

n lievittämiseen 
voimiseen 

Elektrofysioterapiassa sähkövirta kul-
kee ihon läpi hoidettavalle alueelle 
kiinnitettävien elektrodien kautta.

– Sekä moottoriavusteinen 
harjoitus  terapia että sähköhoidot 
ovat tehokkaita kuntoutus muotoja 
esimerkiksi aivohalvauspotilail-
le. Tutkimusten mukaan harjoitus-
ryhmän maksimaalinen kävelymat-
ka lisääntyi jopa 30 % verrattuna ver-
rokkiryhmään, joka ei saanut hoito-
ja tai tehnyt harjoituksia, Pehkonen 
kuvailee.

                 
Teksi ja kuvat: 
Kari Uittomäki
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Viihdetaiteilija Joel Hallikainen  on  ottanut  vanhusten     asian 
omakseen. Hänen aloitteestaan syntynyt Pro Senior Kummit ry 
tekee työtä ihmisarvoisen vanhuuden puolesta. Hallikainen on 
myös kokenut uskonnollisen herätyksen ja hän painottaa, että 
seniorityö on rakkauden työtä.

Maailmaa hallitsee 
kaksi voimaa: 

na mies eläessään. Nykyään hän tekee 
lähes pelkästään gospel-keikkoja.

– Kymmenen vuotta elämässäni oli 
yhtä hullunmyllyä. On suuri Jumalan 
ihme, että perheeni on koossa.  On-
neksi olen saanut rinnalleni vahvan 
naisen, viiden lapsen isä Joel Halli-
kainen kuvailee 1990-luvun hurjan 
suosionsa vuosia.

Seniorityö on rakkauden työtä

Joel Hallikainen tekee  aktiivisesti se-
niorityötä. Hänen aloitteestaan on pe-
rustettu Pro Senior Kummit ry, joka 
toimii ja vetoaa ihmisarvoisen van-
huuden ja paremman vanhusten koh-
telun puolesta. Yhdistyksessä toimii 
vapaaehtoisia henkilöitä, jotka halua-
vat jakaa aikaansa vanhusten kanssa 
tai haluavat jollain muulla tavalla teh-
dä seniorityötä. Yhdistys ei tee hoito-
työtä vaan kummitoiminta voi olla 
ulkoiluttamista, keskusteluseuraa tai 
pienten palvelusten tekemistä.

– Yhdistys sai alkunsa siitä, kun olin 
Raumalla tapaamassa vanhainkodis-
sa olevaa isoisääni. Kuulin, ettei siel-
lä ole henkilökuntaa viikonloppuisin 
nostamaan vanhuksia ylös, eli he jou-
tuivat makaamaan perjantai-iltapäi-
västä maanantaiaamuun vaipoissaan. 
Se oli aivan kamalaa kuulla, ja siitä 
seuraisi suuttumus ja raivo, ja päätin 

tehdä jotakin, Hallikainen kertoo.
Hallikainen järjesti Rauman kirkos-

sa konsertin, jonne tuli melkein 600 
ihmistä. Konsertin jälkeen perustet-
tiin yhdistys, ja kummitoiminta läh-
ti Raumalla vauhdikkaasti liikkeelle. 
Kummeja ilmoittautui heti kolmatta-
kymmentä. Raumalaisten vanhusten 
asiat olivat myös julkisuudessa esillä 
ja Rauman vanhainkotiin palkattiin 
lisää henkilökuntaa.

Kummitoiminta on aktiivisinta 
Rauman-Raision seudulla, mutta yh-
distyksen toimintaa voi tietenkin ol-
la missä päin Suomea tahansa. Hal-
likaisen mukaan yhdistyksen toimin-
ta on hieman suvantovaiheessa ja yh-
distys vielä etsii toimintamuotojaan. 
Tällä hetkellä esimerkiksi on haussa 
henkilö, joka voisi päivittää yhdistyk-
sen nettisivuja. Nettisivujen päivittä-
minenkin on kummitoimintaa, työtä 
vanhusten hyväksi.

Joel Hallikainen ideoi, että vanhain-
kodeista voisi tulla kaikille avoimia 
paikkoja, jonne kuka tahansa voi tul-
la tapaamaan vanhuksia ja viettämään 
aikaa heidän kanssaan. Tärkeintä on 
se, ettei vanhuksia eristetä muista ih-
misistä.  Vanhusasiaankin liittyy rak-
kaus elämään ja ihmisarvoon.

– Minun kokemukseni mukaan 
maailmaa ohjaa kaksi voimaa: rak-
kaus ja pelko. Kun pelko on vallalla, 
niin asiat jäävät toteutumatta ja tapah-
tuu vääriä asioita. Jos pelko olisi suu-
rempi kuin rakkaus, niin maailmahan 
olisi jo loppunut. Olen optimisti kui-
tenkin, Hallikainen korostaa.

Pihlajamäen kirkko Helsingissä 
maalis kuun loppupuolella, sunnun-
tai-iltana. Joel Hallikaisen gospel-
konsertti alkaa parin tunnin kulut-
tua. Hallikainen kokoaa äänentoisto-
laitteita ja kertoo luontevan välittö-
mästi elämästään, ajatuksistaan ja us-
kostaan. 

Hallikaisen kirja Onnen sirpaleita 
antaa hyvän kuvan hänen elämän-
kaarestaan;  lapsuuden niukois-
ta oloista koko kansan rakastamak-
si viihdetaiteilijaksi. Jokainen muis-
taa Hallikaisen 1990-luvun kesto-
hitin Kuurankukka sekä hänen ja Ti-
mo Koivusalon yhteisen tv-ohjel-
man Tuttu juttu. 1970-80 -luvun tait-
teessa Hallikainen soitti kitaraa Kor-
roosio-nimisessä uuden aallon bän-
dissä. Lisäksi hän on ansainnut elan-
tonsa nuorena mm. taikurina. Mone-

”Kun pelko on vallalla, niin 
asiat jäävät toteutumatta ja ta-
pahtuu vääriä asioita. Jos pelko 
olisi suurempi kuin rakkaus, niin 
maailmahan olisi jo loppunut. 

Olen optimisti kuitenkin.

rakkaus ja pelko
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Joel Hallikainen on tehnyt elämässään pitkän kaaren. Koko kansan rakastama viihdetaiteilija tekee nykyään lähes 
pelkästään gospel-keikkkoja.
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Hengelliset arvot
ovat nousussa

Joel Hallikainen heräsi uskoon vähi-
tellen. Toki hän myöntää, että jo iso-
äidiltä tuli hengellistä perintöä. 

– Hengellisyys merkitsee minul-
le elämän perustaa sillä tavoin, et-
tä Jumala-suhteeni on heittänyt ku-
perkeikkaa. Olen ollut joskus nuo-
rena sitä mieltä, ettei mitään Juma-
laa ole olemassa. Mutta minua on ki-
vun ja tuskan kautta puserrettu läpi 
ja olen saanut armon. Vailla ansioi-
ta olen saanut mennä sanan ääreen, 
Hallikainen kertoo.

– Kuten Raamatussa sanotaan, Ju-
mala on rakkaus. Seniorityökin on 
hengellistä, pyyteetöntä työtä, kos-
ka se perustuu lähimmäisenrakkau-
teen. Hengellisyys on elämän perus-
ta, ja uskon, että Jumala haluaa käyt-
tää minua tällä tavalla. Olen löytänyt 
oman paikkani viisikymppisenä.

Hallikainen arvioi, että ajassamme 
ovat hengelliset arvot vahvasti nou-
sussa. Se on nähtävissä sekä yksilö- 
että yhteiskunnallisella tasolla. Sosia-
lismi romahti, koska se ei ollut käyttö-
kelpoinen järjestelmä. Markkina-
talouskin alkaa tulla tiensä päähän. 
Looginen jatkumo on hengellisyys. 
Yksilön tasolla kehitys on kulkenut 
kylien ja sukujen hajoittamisesta ja 
hajoamisesta perheiden hajoami-
seen. Jäljellä on yksilöiden hajoami-
nen. Kuitenkin ihminen tarvitsee jo-
takin, minkä varaan rakentaa itseään.  
Ihminen voi rakentaa hengellisten ar-

vojen avulla itseään ja elämäänsä.
– Jumala loi ihmisen omaksi kuvak-

seen. On hyvä ajatella, minkä lainen 
olisi Jumalan kuva elämästä, jos mi-
nua ei olisi, tai sinua ei olisi. Rak kaus 
täyttyy siinä, että tunnustaa ja tunnis-
taa oman rikkinäisyytensä, vajavai-
suutensa ja inhimillisen rajallisuuten-
sa. Minulla on ollut elämässäni vaihei-
ta, jolloin olen tuntenut suurta heik-
koutta. Kun olen heikkouteni tunnis-
tanut - kuten sanassa sanotaan, "va-
lo näkyy pimeässä". Eihän valo va-
lossa näy.

– Jumala on järjestyksen jumala, 
hän tekee ehjää. Kaikki rikkinäinen 
on meistä. Olen huomannut, että kun 
olen hengellisellä polulla, niin mo-
ni asia on tullut ehjäksi ja kokonai-
seksi.

– Kaikki me teemme elämässäm-
me vääriä tekoja ja vääriä valintoja. 
Siksi, ettemme tuomitsisi toisiamme. 
Emme me ole toistemme tuomarei-
ta, Hallikainen korostaa.

Hallikainen toteaa, että ajassamme 
arvostetaan runonlaulajia. Hän itse 
kokee, että laulaminen ja laulujen-
tekotaito on hänelle annettu lah-
ja. Hallikainen on tehnyt kolmatta-

kymmentä levyä, joista neljä on gos-
pelia. Lähitulevaisuudessa ilmestyy 
Hallikaisen gospel-kootut sekä ääni-
kirjana Hallikaisen lukema Johannek-
sen evankeliumi.

Pihlajamäen kirkko on viimeistä si-
jaa myöten täynnä Hallikaisen aloitta-
essa konserttinsa.  Tunnelma on har-
ras, mutta ei kuitenkaan liian juhla-
va. Hallikainen osaa rytmittää sopi-
vasti vakavaa ja kevyttä asiaa. Jotkut 
pyyhkivät silmäkulmastakaan kyyne-
leen Hallikaisen kertoessa esimerkin 
omasta isästään, joka tuli pyytämään 
anteeksi. Tunnelmallinen ilta, joka 
koskettaa jokaista kuulijaa.

Lisätietoja: www.proseniorkummit.
fi , www.joelhallikainen.com

Teksti ja pikkukuva: 
Kari Uittomäki

”Jumala loi ihmisen omak-
si kuvakseen. On hyvä ajatella, 

minkä lainen olisi Jumalan kuva 
elämästä, jos minua ei olisi, tai 
sinua ei olisi. Rakkaus täyttyy 

siinä, että tunnustaa ja tunnistaa 
oman rikkinäisyytensä, vajavai-

suutensa ja inhimillisen 
rajallisuutensa.

Maaliskuun loppupuolella Lions Club Pihlajamäki järjesti hyväntekeväisyys-
konsertin Pihlajamäen kirkossa, jossa Joel Hallikainen esiintyi. Pihlajamäen 
kirkko oli täynnä kuulijoita.



VANHUSTENHUOLLON UUDET TUULET 3-4/2010 31

Outi Jolangin tutkimus käsit-
telee sitä, miten vanhat ihmi-
set puhuvat omasta vanhene-
misestaan ja terveydestään se-
kä vanhuudesta ja terveydes-
tä yleensä. Erityisenä kiinnos-
tuksen kohteena oli, millaise-
na osallistujat näkivät vanho-
jen ihmisten sosiaalisen ase-
man yhteiskunnassa ja suhtees-
sa nuorempiin ihmisiin. Toiseksi 
tutkimuksessa selvitettiin sitä, 
mitä ajatellaan yksilön vastuus-
ta ja mahdollisuuksista vaikut-
taa terveyteen omilla toimillaan 
ja valinnoillaan. Aineistona oli 
90 vuotta täyttäneiden pirkan-
maalaisten miesten ja naisten 
elämäkerrallisia haastatteluja 
ja 70 vuotta täyttäneiden tam-
perelaisten miesten ja naisten 
ryhmäkeskusteluja.

Tutkimus osoitti, että vanhan ih-
misen sosiaalinen asema näyttäytyi 
ongelmallisena. Monet kokivat, että 
vanhat ihmiset nähdään ulkopuolisi-
na ja tarpeettomina yhteiskunnassa. 
Osa kritisoi tätä näkemystä ja toi esil-
le erilaisia tapoja miten he itse toimi-
vat omassa lähipiirissään ja yhteisös-

Kohtalo vai valinta? 
– Puhetta vanhuudesta 

ja terveydestä

Elina K. Einiön väitöskirjassa 
selvitettiin ikäihmisten laitos-
hoitoon siirtymisen toden-
näköisyyttä ja sen taustoja 
kansain välisesti ainutlaatui-
sen rekisteriaineiston avulla. 
Selvitettäviä asioita olivat eri 
sairauksien, sosioekonomisten 
tekijöiden, puolison olemassa-
olon ja leskeksi jäämisen yh teys 
laitos hoitoon siirtymiseen yli 
65-vuotiailla suomalaisilla. 

Tutkimuksessa havaittiin, että de-
mentia, Parkinsonin tauti, aivo-
halvaus, masennusoireet ja muut 
mielenterveys ongelmat, lonkkamur-
tuma sekä diabetes lisäsivät ikäihmis-
ten todennäköisyyttä siirtyä laitos-
hoitoon yli 50 prosentilla, kun muut 
sairaudet ja sosiodemografi set tekijät 
oli otettu huomioon. Korkeat tulot 
vähensivät laitoshoidon todennäköi-
syyttä, kun taas puutteellinen asumi-
nen (ilman peseytymistiloja tai kes-
kus- tai sähkölämmitystä) sekä erit-
täin puutteellinen asuminen (ilman 
lämmintä vettä, vesijohtoa, viemä-
riä tai vesi vessaa) lisäsivät todennä-
kösyyttä, kun muut sosiodemogra-
fi set tekijät, sairaudet ja asuinalue 
oli huomioitu. Kerrostalon hissittö-
myys ei ollut yhteydessä laitoshoidon 
toden näköisyyteen. Toden näköisyys 
siirtyä laitoshoitoon oli jostain syys-
tä korkeam paa niillä ikäihmisillä, 
jotka asuivat vuokralla ja matalam-

paa omakotitalossa asuvilla ja niil-
lä, joilla oli auto. Puolison olemas-
saolo vähensi ja leskeksi jääminen 
lisäsi laitos hoidon toden näköisyyttä 
huomattavasti. Toden näköisyys oli 
erityisen suuri, yli kolmin kertainen, 
kun puolison kuolemasta oli kulu-
nut enintään kuukausi verrattuna nii-
hin, joiden puoliso oli elossa. Toden-
näköisyys laski, kun puolison kuo-
lemasta kului aikaa. Miesten ja nais-
ten tulokset olivat samansuuntaisia. 
Korkeat tulot tai koulutus eivät suo-
janneet riskiltä joutua laitoshoitoon 
puolison kuoltua. Puolison kuolema 
näyttää lisäävän hoidon tarvetta, kun 
kotona ei ole enää puolisoa tukemas-
sa ja huolehtimassa kodin askareis-
ta. Laitoshoidon tarve vähenee, jos 
ja kun lesket ajan kuluessa oppivat 
elämään yksin. Toisaalta tutkimus-
tulokset saattavat viitata myös sii-
hen, että kaikkein huonokuntoisim-
mat lesket, jotka eivät pärjää yksin 
asuessaan, siirtyvät laitoshoitoon hy-
vin nopeasti puolison kuoltua. 

Tutkimuksessa oli mukana yh-
teensä yli 280 000 yli 65-vuotias-
ta henkilöä, joiden pitkäaikaiseen 
laitos hoitoon siirtymistä seurattiin 
tammi kuusta 1998 syyskuuhun 2003. 
Laitos hoidoksi määriteltiin terveys-
keskuksissa, sairaaloissa ja vanhain-
kodeissa tai vastaavissa yksiköissä 
tapahtuva pitkäaikainen hoito, joka 
kesti yli 90 vuorokautta tai oli vah-
vistettu pitkäaikaishoidon päätöksel-
lä. Tutkimuksessa käytetty aineisto 
koottiin väestörekistereistä, sosiaa-
li-  ja terveydenhuollon rekistereistä 
ja lääkerekistereistä.

Elina K. Einiön sosiologian väitöskirja 
“Determinants of  institutional care at ol-
der ages in Finland” tarkastettiin Helsin-
gin yliopistossa 21.1.2010.

Laitoshoitoon 
siirtymisen

 todennäköisyys 
ja taustatekijät

Luotettavasti 
kokemuksella  ja osaamisella 

turvaa vanhuuteen

Käpyrinteen palvelutalo,
Ilmattarentie 2, 00610 Helsinki

p. (09) 728 8800

 
www.kapyrinne.fi 
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sään ja omalta osaltaan auttavat mui-
ta ihmisiä. Yleinen kokemus oli myös 
se, että tietyn iän ylittäneet ihmiset 
nähdään ja heitä kohdellaan yhtenä 
"vanhojen" ryhmänä, ja sivuutetaan 
yksilölliset erot ihmisten välillä. Suh-
teessa nuorempiin ihmisiin monien 
kokemus oli se, että heitä kohdellaan 
holhoavasti "lapsina", joiden puoles-
ta tehdään päätöksiä. Toisaalta tut-
kittavat toivat esille, että pitkä elämä 
tuo väistämättä elämänkokemusta, 
jota nuoremmilla ei voi olla. Tällai-
seen puheeseen liittyi yleensä laajaa 
perustelua ja argumentointia, mikä 
voi kertoa siitä, että vanhat ihmiset 
itse kokevat ettei näkemys vanhuu-
desta viisautena ole "elettyä" todel-
lisuutta nykykulttuurissa.

Onko vanhuus kohtalo vai 
voiko siihen itse vaikuttaa?

Tutkittavat tasapainoilivat kahden 
näkemyksen välillä: onko vanhuus 
lainomainen kohtalo, johon ei voi it-
se vaikuttaa muuten kuin sopeutu-
malla terveyden heikkenemiseen ja 
menetyksiin, vai onko niin, että omil-
la teoilla ja valinnoilla voi vaikuttaa 
omaan terveyteensä ja siihen millaista 
elämä vanhana on? Vanhuuden koke-
mukseen liitettiin terveys ongelmat ja 
se ettei enää selviä omillaan ja tarvit-
see muiden apua. Huono nevan ter-

veyden koettiin johtavan eristynei-
syyteen muista ihmisistä, yksinäisyy-
teen ja jopa unohdetuksi tulemiseen. 
”Vanhuus ei tule yksin”- tyyppiset sa-
nonnat kiteyttävät ajatuksen siitä, et-
tä vanhuus on kaikille yhteinen koh-
talo, johon ei voi vaikuttaa.

Toisaalta tuotiin esille, että omaan 
elämään ja terveyteen vanhana voi 
ja on syytä yrittää vaikuttaa omilla 
toimillaan. Keskeisinä keinoina vai-
kuttaa terveyteen nähtiin fyysinen ja 
sosiaalinen aktiivisuus sekä kaiken-
lainen "aivovoimistelu". Lisäksi mo-
net kertoivat terveellisistä elintavois-
taan. Useat niistäkin, jotka kertoivat 
terveyden heikenneen, kertoivat pyr-
kivänsä huolehtimaan terveydestä ja 
olleensa aktiivisia ja omatoimisia ai-
kaisemmin. Aktiivisuuden ideaa-
li koskee näiden tulosten mukaan 
myös hyvin vanhoja ihmisiä. Tulok-
set viittaavat myös siihen, että julki-
sissa keskusteluissa usein käsitellyt 
terveysteemat ovat osa vanhojen ih-
misten terveyttä koskevaa ajattelua. 
Yhteenvetona tuloksista voi todeta, 
että yhtäältä terveyden ja toiminta-
kyvyn huononeminen vanhuudessa 
ja elämän rajallisuus koetaan pakko-
na, johon on sopeuduttava. Toisaal-
ta koetaan että ihminen ei ole vain 
"lastu laineilla", vaan voi itse jossa-
kin määrin vaikuttaa omaan tervey-
teensä ja siihen millaista elämää van-
hana elää. 

Vanhuuden kokemus 
on monitasoinen ilmiö

Tutkimus osoitti, että vanhuuden ko-

kemus on monitasoinen ilmiö. Tut-
kittavat puhuivat paljon itsenäisyy-
destä ja omillaan pärjäämisestä ja sii-
tä, että ainakin yritetään selvitä it-
se ja yksin. Toive olla hyväkuntoi-
nen ja terve on varmaankin kaikil-
le yhteinen iästä riippumatta, mut-
ta miksi avuntarvetta ylipäätään pi-
tää perustella? Nykyisissä yhteiskun-
nallisissa keskusteluissa korostetaan 
paljon yksilön mahdollisuuksia vai-
kuttaa tervey teen ja vastuullisuut-
ta omasta elämästä. Tutkimustulos-
ten pohjalta voi herättää keskustelua 
siitä, onko aktiivisuudesta ja tervey-
destä huolehtimisesta, sekä yksin ja 
itse pärjäämisestä tullut jo moraali-
nen vaade nyky-yhteiskunnassa? Tä-
tä taustaa vasten ajatus vanhuudesta 
lainomaisena kohtalona, joka aiheut-
taa terveyden heikkenemisen ja koh-
taa kaikkia samalla tavoin, voikin aut-
taa yksilöä oikeuttamaan ja hyväksy-
mään avuntarpeen, ja sen, ettei enää 
kykene huolehtimaan terveydestään. 
Mutta toisaalta on tärkeää tuoda esil-
le myös se, että terveyteen vanhuu-
dessa voidaan vaikuttaa ja vanhat ih-
miset ovat myös aktiivisia ja omatoi-
misia. Tämä näkemys auttaa kyseen-
alaistamaan näkemyksen vanhuudes-
ta vain ja ainoastaan raihnautena ja 
yhteiskunnasta irtaantumisena.

YTM Outi Jolangin terveystieteen alaan 
kuuluva väitös Fate or Choice? – Talking 
about old age and health (Kohtalo vai va-
linta? – Puhetta vanhuudesta ja tervey-
destä) tarkastettiin Tampereen yliopistos-
sa 25.9.2009.



VANHUSTENHUOLLON UUDET TUULET 3-4/2010 33

Tuula Kostiainen

Osaamisen kehittämisen 
neljä tilaa

Sosiaalialan osaamiskeskus-
toiminta käynnistyi Suomes-
sa vuonna 2002 tarkoitukse-
na tukea sosiaalialan asian-
tuntemusta ja palvelujen ke-
hittämistä. Outi Kostiaisen 
tutkimuksessa tarkastellaan 
osaamiskeskuksen lisä arvoa 
sosiaalitoimistojen sosiaali-
työntekijöiden osaamisen ke-
hittämiseksi. 
Outi Kostiaisen tutkimus nostaa uu-
tena asiana esiin osaamisen kehittä-
misen kokonaisvaltaisen tarkastelun, 
osaamisen kehittämisen tilan muo-
dostamisen. Työn kehittämiseksi ei 
riitä, että osaamiskeskus välittää tuo-
teperustaista koulutusta ja kehittämis-

projekteja. Projektien perustaminen 
edellyttää pohjaksi kunnon selvitys- 
ja juurruttamistyötä orga nisaatioissa. 
Osaaminen kehittyy sillä edellytyk-
sellä, että syntyy luottamuksellinen 
vuorovaikutus sosiaalityöntekijöiden, 
sosiaalitoimen johta jien ja osaamis-
keskuksen asiantuntijoiden välillä. 
Luottamuksen ja vuoro vaikutuksen 
kehittyminen ei kuitenkaan yksin rii-
tä, sillä osapuolten asiantuntemuk-
sen ja identiteetin tulee olla riittä-
vän vahvoja risti riitoja avaavaan kes-
kusteluun. Kokonais valtaisen tarve-
analyysin ja yhteistyön avulla osaa-
miskeskus voi merkittävästi paran-
taa sosiaalityöntekijöiden osaamista ja 
palvelu prosesseja. Sosiaali toimistoilta 
yhteistyö edellyttää tahtoa luoda ke-
hittämiselle suosiollinen asenne ja 
edellytykset. Kehittäminen tarvitsee 
eettisen tavoitteen.

Tutkimuksen tulosten mukaan 
osaamiskeskukseen kohdistui alku-
vaiheessa valtavasti odotuksia, joi-
hin se pyrki vastaamaan asettamillaan 
haastavilla tavoitteilla. Pitkän ajan 
tavoitteet saatettiin kuitenkin pitää 
taustalla. Osa sosiaalityön tekijöistä 
puolestaan vaikeni omista tavoitteis-
taan, varsinkin jos pettyivät yhteis-
työhön. Kehittämisprosessin tulokse-
na ei muodostunutkaan yhtä osaami-
sen kehittämisen tilaa, vaan neljä: ve-
täytyvä, vastustava, henkilökohtaista-
va ja jaettu. Jaettu tila pystyi parhaiten 
vastaamaan odotuksiin, joita asetet-
tiin käytännön, tutkimuksen ja kou-
lutuksen yhteistyölle. Se vaatii kaikilta 
kehittämisen osapuolilta toistensa tie-

topohjan arvostamista, erilaisuuden 
ja epävarmuuden hyväksymistä tie-
donmuodostamisessa, tasa vertaista 
vuorovaikutusta, vahvaa identiteet-
tiä sekä sosiaalityön arvojen pohti-
mista. 

Tutkimuksen tulosten perus-
teella voidaan ehdottaa osaamis-
keskuksille alkuvaihetta rohkeampaa 
kumppanuus roolia suhteessa käytän-
töön ja oppilaitoksiin: nostaa esiin 
ristiriitoja vuorovaikutteisen tiedon 
luomiseksi. Aikaan sidotun lineaa-
risen kehittämismallin rinnalle oli-
si rakennettava realistinen, syklinen 
kehittämis malli. Pelkästään strategi-
seen johtamiseen perustuva kehittä-
minen ei ota huomioon ihmistyön 
luonnetta. Koulutuksen ja kehittämi-
sen tavoitteen tulee nivoutua konk-
reettisiin olosuhteisiin ja osallistu-
jien väliseen kehittyvään vuorovai-
kutukseen. On myös hyväksyttävä 
epä jatkuvuus ja askelten ottaminen 
taaksepäin. Tutkimuksen tulosten pe-
rusteella voi myös ehdottaa seuran-
taan perustuvaa käytäntö tutkimusta 
sosiaali työn toimenpiteiden vaikut-
tavuudesta. Se vähentäisi sosiaali-
työntekijöiden työssä kokemaa epä-
varmuutta ja lisäisi kiinnostusta tut-
kimusta kohtaan.
KM Tuula Kostiaisen kasvatustieteen 
alaan kuuluva väitöskirja Osaamisen ke-
hittämisen neljä tilaa. Osaamiskeskuk-
sen interventio sosiaalityöhön (Four Spa-
ces in the Development of  Expertise. A 
Centre of  Excellence Intervention in So-
cial Work) tarkastettiin Tampereen ylio-
pistossa 13.11.2009.
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Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto 
ja Vanhustyön keskusliitto ovat aloit-
taneet yhteisen viisivuotisen KÄKÄ-
TE -projektin. Projektissa etsitään ta-
poja, joilla teknologia paremmin tuli-
si hyödyksi ja avuksi ikäihmisten ar-
keen. Kahden liiton yhteistyöllä saa-
daan iso määrä asiantuntijuutta käyt-
töön ja tavoitetaan valtavasti ihmisiä 
ja toimijoita maanlaajuisesti.

Ikäihmisten toiveet 
ja teknologia

Teknologiaa, myös ikäihmisille suun-
nattua, on viime vuosikymmeninä ke-
hitetty valtavasti. Ikäihmisen mielek-
kään ja sujuvan arjen tukijana tekno-
logialla on kuitenkin yhä pienempi 
osa kuin sillä voisi olla. Syitä tähän 
on paljon, mutta valitettavan usein 
laitteet ovat vaikeasti käytettäviä tai 
eivät tavalla tai toisella vastaa käyttä-
jien tarpeisiin ja toiveisiin. Kuuntele-
malla ikäihmisiä ja heidän kanssaan 
työtä tekeviä voidaan saada aikaisek-
si ratkaisuja, jotka eivät ole insinööri-
taidon taidonnäytteitä vaan  jotka li-
säävät ikääntyvien toimintamahdol-
lisuuksia ja hyvää arkea. 

KÄKÄTE -projektissa tullaan te-

s a a n 
t y ö s -

kentele-
ville käyt-

täjäpanee-
limalli. Käyt-

täjäpaneeleita 
ikäihmisille ei aikai-

semmin ole järjestelmällisesti kehi-
tetty.  Tarkoitus on ottaa paneeleihin 
mukaan monenlaisia ikäihmisiä, jot-
ka koulutetaan antamaan palautetta 
ja kertomaan kokemuksistaan, mutta 
myös toiveistaan ja tarpeistaan.  Näi-

Teknologiasta 
ikäihmisille ja

Käyttäjälle kätevä teknolgia  KÄKÄTE -projekti  

KÄKÄTE -projektin tuloksena on  
Käyttäjälle kätevä teknologia -mal-
leja eli prosessikuvauksia siitä, mi-
ten 
• tuetaan ikääntyneen omatoimista 
arjen sujumista teknologian avulla 
• tuetaan ikäihmisten toimintaky-
kyä teknologian mahdollistavin kei-
noin
• otetaan ikäihmiset ja työntekijät 
mukaan tuotekehitykseen 
• tuetaan ikääntyneen osallisuutta 
teknologian avulla

• tuotetaan lisäresursseja vanhus-
tenhuoltoon muun muassa helpot-
tamalla työntekijän työtä teknolo-
gian avulla

Projektin kohderyhmiä ovat:

• Kotona tai hoito- ja palveluyhtei-
söissä asuvat ikääntyneet, jotka hy-
vän arjen onnistumiseksi hyötyvät 
teknologiasta
• Ikäihmiset, joiden arkeen teknolo-
gialla voidaan tuoda virkistystä, iloa 
ja merkityksellisyyttä

• Kotona tai dementiayksiköissä 
asuvat muistisairaat
• Hoito- ja palveluyhteisöt, joissa 
otetaan käyttöön ikäihmisille so-
veltuvaa teknologiaa
• Omaiset, jotka vaikuttavat ikäih-
misen arjen sujumiseen ja onnis-
tumiseen
• Työntekijät sekä
• Laitevalmistajat, jotka ovat ke-
hittäneet tai kehittävät hyviä rat-
kaisuja

kemään laaja työ kokeilemal-
la käytännössä 
ikäihmisten 
ja palvelun-
t a r joa  j i en 
kanssa  jo 
olemassa ole-
vaa tai kehit-
teillä olevaa 
teknologi-
aa. Projekti 
saattaa yh-
teen yrityk-
siä, palvelu-
taloja, tekno-
logian ja pal-
velujen kehittä-
jiä, kuntia ja mik-
sei myös yksittäisiä 
kotitalouksia. Kokei-
luissa punaisena lanka-
na on kuitenkin aina käyttä-
jä – eli liikkeelle lähdetään ikäihmi-
sen tarpeista ja toiveista, ei teknolo-
gian mahdollisuuksista. 

Ikäihmisten äänen kuuluvuuden 
parantamiseksi projektissa tullaan ke-
hittämään ikäihmisille ja heidän kans-
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den ikäihmisten käyttäjäpaneelien on 
tarkoitus jatkaa elämäänsä tämän pro-
jektin päätyttyäkin.

Yhteistyössä on voimaa

Suomi on luvattu projektien ja kehit-
tämisen maa. Kokemus osoittaa, et-
tä yhteistyötä ja kohtaamista eri ta-
hojen ja hankkeiden välillä on vä-
hän jos ollenkaan. Monasti ei tiede-
tä mitä omalle projektille rinnakkaista 
toimintaa muualla on tehty. KÄKÄ-
TE -projekti yksi tavoite on hanke-
verkostojen muodostaminen. Projek-
tin ensimmäinen vuosi 2010 onkin 
käynnistynyt kutsumalla yrityksiä, ke-
hittäjiä ja palveluntuottajia yhteisiin 
tilaisuuksiin Oulussa, Tampereella, 
Helsingissä ja Kuopiossa. Osallistujia 
on ollut yhteensä 150, ja tilaisuuksis-

sa on solmittu monet uudet kontak-
tit.  Näitä verkottumistapaamisia tul-
laan jatkamaan ja toivotaan myös, et-
tä ne virittäisivät konkreettiseen uusi-
en toimijoiden yhteistyöhön. KÄKÄ-
TE -projektissa on myös kerätty "sa-
moihin kansiin"  paljon tietoa aikai-
semmin toteutetusta työstä ja päät-
tyneitä hankkeista ja alan kirjallisuu-
desta. Esimerkiksi uuden kehittämis-
työn aloittavalle on näin tarjolla koo-
tusti monenlaista tietoa, ja ehkä vih-
jeitäkin onnistumiselle!

www.ikateknologia.fi 

TERVE-SOS -messuilla avataan KÄ-
KÄTE -projektin omat internet-si-
vut. Sivuilla tulee olemaan tietoa pait-
si hankkeen etenemisestä myös saa-
tavilla olevasta ikäihmisten tekno-

lisäresurssi 
 vanhustenhuollolle

logiasta. Listauksen KÄKÄTE -pro-
jektin tiedossa olevista toteutetuista ja 
käynnissä olevista hankkeista tullaan 
esittelemään näillä sivuilla. Sivuston 
kautta kerätään myös vaihtuvan ky-
selyn avulla suoraa palautetta, toivei-
ta ja tarpeita ikääntymiseen ja tekno-
logiaan liittyen. 

KÄKÄTE tiimi

KÄKÄTE -projektissa on kaksi pro-
jektipäällikköä. Vanhus- ja lähimmäis-
palvelun liitossa projektipäällikkönä 
toimii YTM Lea Stenberg. Vanhus-
työn keskusliitossa projektipäällikkö-
nä on tekniikan lisensiaatti, arkkitehti 
Kirsti Pesola. Kaiken kaikkiaan KÄ-
KÄTE tiimissä on 7 henkilöä.

Lea Stenberg

Koulutuksen 
hinta:   

KÄKÄTE kouluttaa – Teknologian pilotointi palvelutalossa
Vanhustyön keskusliitto ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ovat käynnistäneet vuoden 2010 alussa viisivuotisen 
KÄKÄTE-projektin  (Käyttäjälle kätevä teknologia -projekti), jossa selvitetään tapoja, joilla teknologia tulisi paremmin 
hyödyksi ikäihmisten arkeen ja avuksi vanhustyötä tekeville. Yhtenä projektin tehtävänä on käynnistää pilotointihank-
keita, joilla tuetaan ikäihmisten hyvää kotona asumista teknologisten ratkaisujen avulla.

Tervetuloa 1.6. 2010 Teknologian pilotointi palvelutalossa -koulutukseen Vanhus- ja lähimmäispalvelun liittoon.
Osoite: Hämeentie 58–60 A 52, Helsinki.

 Koulutuksessa tutustutaan pilotoinnin periaatteisiin ja pohditaan käytännön toteuttamista van-
huspalveluja tuottavissa yksiköissä.  Koulutus on tarkoitettu vanhuspalveluja tuottaville tahoille, 
niiden kehittämisen parissa työskenteleville ja niistä päättäville henkilöille sekä muille aiheesta 
kiinnostuneille.

 Vanhustyön keskusliiton ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton jäsenyhteisöille 120 e, 
muille 150 e. Hinta sisältää kahvit, lounaan ja koulutusmateriaalin.

Lisätietoja tilaisuuden sisällöstä antavat projektipäällikkö Lea Stenberg (Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto), 
(09) 7745 9015,  lea.stenberg@valli.fi  tai projektipäällikkö Kirsti Pesola (Vanhustyön keskusliitto),
050 597 0069, kirsti.pesola@vtkl.fi .

Koulutuksen
sisältö: 
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Osaaja -projektilla 
laatua ikäihmisten 

elämään

Osaajien markkinat – vapaa-
ehtoiseksi työelämästä (Osaa-
ja 2009-2010) -projektin tavoit-
teena on lisätä ikä ihmisten elä-
mänlaatua ja mahdollisuuksia 
olla osallisena eri yhteisöissä ja 
koko yhteiskunnassa. 
Projektissa kehitetään ikääntymistä 
tukevaa vapaaehtoistoimintaa sekä 
kannustetaan mukaan uusia vapaa-
ehtoisia. Kehittämistyön painopis-
tealueina ovat eri yhteisöihin koh-
distuva vapaa ehtoistoiminnan mark-
kinointi- ja rekrytointityö sekä eläk-

keelle siirtymässä olevien saami-
nen mukaan vapaaehtoistoimin-
taan. Taustalla Osaaja -projektis-
sa on Vallin Ikääntymisen resurssi-
keskus -periaate, jossa paikallisten 
palvelu talojen ovet avataan myös 
omissa kodeissaan asuville ikäihmi-
sille. Näin ikääntyvät ihmiset voivat 
tulla palvelu taloihin mukaan eri ak-
tiviteetteihin joko asiakkaina tai va-
paaehtoisina heidän omien kykyjen-
sä ja toiveittensa mukaan. 

Osaaja -projektin ensimmäisenä 
toimintavuotena keskityttiin vapaa-

ehtoistoiminnan tunnettavuuden li-
säämiseen, uusien vapaaehtoisten 
rekrytoimiseen sekä vapaaehtois-
toiminnan organisoimiseen projekti-
työryhmän jäsenjärjestöissä. Yhdis-
tykset osallistuivat yhteensä 55 eri-
laiseen vapaaehtoistoiminnan esit-
telytilaisuuteen, joista lähes puolet 
oli yhdistysten itsensä järjestämiä. 
Projektityöryhmässä rekrytoitiin yli 
100 uutta vapaaehtoista ja projekti-
työryhmän jäsenet järjestivät vapaa-
ehtoistoiminnan koulutusta omissa 
yhdistyksissään. Vuoden 2010 kes-
keisenä teemana on tiedottamisen 
ja rekrytointityön vieminen yhteisö-
tasolle. Projekti työryhmässä järjes-
tetään vapaaehtoistoiminnan haaste-
kampanjoita työyhteisöille ja yhdis-
tyksille sekä eri ikäryhmiä sitoutetaan 
mukaan yhteistyöhön. Myös yhteis-
työtä paikallisten kirjastojen kans-
sa pilotoidaan. Lisäksi projektissa 
kehitetään puolivapaaehtoisuuteen 
perustuvaa toimintamallia sosiaali- 
ja terveysalan ammattilaisille. Pro-
jekti järjestää vapaaehtoistoimin-
nan koulutuksen liiton tiloissa 21.- 
22.9.2010.

Jarkko Utriainen
Kuvat: Palvelutalo Honkala

Ruovedellä järjestetyssä tapahtu-
massa Ruovesi-lehden vapaaehtoiset 
muistelivat rekiajelulla yhdessä Palve-
lutalo Honkalan asukkaiden kanssa 
menneitä vuosikymmeniä, jolloin reel-
lä kuljettiin niin työ kuin huviajelutkin. 
Ajomiehenä Petri Korkiamäki.

Pipsa-hevonen toi Anna-Liisan mieleen 
oman hevosen, jollainen heillä oli ko-
tona Pihlajalahdella.
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Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitossa 
toimivan Työssä On Hyvä Olla -pro-
jektin työllistämisen tavoitteita on 
viety menestyksekkäästi eteenpäin. 
Vuonna 2009 kaikkien työmarkkina-
toimenpiteiden (työharjoittelu, työ-
kokeilu, työelämä valmennus sekä 
palkkatuella työllistäminen) mää-
rä kasvoi edellisestä vuodesta 42 %. 
Tulokset osoittavat, että hoiva- ja 
vanhus työssä tarvitaan yhä enemmän 
auttavia käsiä ja tekijöitä. Vanhus työn 
järjestöistä on työ paikan saanut jo liki 
tuhat työtöntä työnhakijaa viimeisen 
6 vuoden aikana. Työpaikkoja avau-
tuu tiiviiseen tahtiin myös tulevaisuu-
dessa, sillä noin kolmannes sosiaali- ja 
terveys alan koko henkilöstöstä siirtyy 
eläkkeelle seuraa vien viiden vuoden 
aikana. Alan rekrytointi ongelmat ovat 
jonkin verran vuoden 2009 loppu-
puolella vähentyneet esim. vaikeasti 
täytettävien sairaanhoitajien ja lähi-
hoitajien paikkoja oli loppuvuodesta 
noin puolet vähemmän avoinna. Toi-
saalta lähihoitajiksi kouluttautuneis-
ta on noin 20 % työssä muulla alalla 
kuin sosiaali- ja terveysalalla.

Palkkatuessa 
tapahtuu muutoksia

Palkkatuella työllistämisen lakimuu-
tokset eduskunnassa ovat edenneet 
päätökseensä. Liitossa tehtiin syksys-
tä 2009 lähtien edunvalvonta työtä lain 
esityksen edetessä. Laki ehdotuksen ei 
tahdottu menevän esitetyllä tavalla lä-
pi vaan siinä olisi pitänyt huomioida 
enemmän kansallisia piirteitämme, 
kuten suuri työttömien määrä, Suo-
men väestön euroop palaisittainkin 
suuri ikääntyneiden kasvun mää-
rä ja sen myötä palvelutarpeen kas-
vu.  Lain valmistelussa meitä kuultiin 
ja lausuntomme huomioitiin, mutta 
EU:n voima ja kilpailu lainsäädäntö 
edellyttävät, että Suomen kansalliset 

asetukset tulee saattaa muiden EU 
maiden kanssa samalle tasolle. Julki-
set avustuksemme eivät saa siis vai-
keuttaa maiden välistä kauppaa ja kil-
pailua. Lait on saatettava  tasavertai-
siksi kaikille markkinoilla toimiville. 

Uudet palkkatukiasetukset astuvat 
voimaan 1.5.2010 alkaen. Työnanta-
jalle, työttömän työllistämiseksi mak-
settavan palkkatuen suuruus oli en-
nen lain muuttumista 1 045 € kuu-
kaudessa yli 500 päivää työttömänä 
olleista ja 551 € toiselle työllistämis-
vuodelle sekä alle 500 päivää työt-
tömänä olleista. 1.5.2010 alkaen tu-
kea maksetaan 50 % voimassa ole-
vien työehtosopimusten mukaisis-
ta palkkakustannuksista (ns. ryhmä-
poikkeusasetuksen mukaan). Tuki-
aika muuttuu 12 kuukaudeksi (en-
nen 12 kk + 12 kk) ja työllistymis-
tä edeltävä työttömyysaika lyhenee 
vuoteen. Kun se aikaisemmin oli 500 
päivää ja alle 500 päivää työttömänä 
olleet. Nuorten työttömien kohdal-
la työttömyysajan tulee olla kolme 
kuukautta. 

Kilpailuolosuhteissa 
toimiminen ratkaisee

Merkittävin muutos laissa tulee ole-
maan se, että työ- ja elinkeinotoi-
miston virkailijat arvioivat tukea 
myöntäessään, kuka palvelun tuot-
tajista toimii kilpailuolosuhteis-
sa eli tuottaa samoja palveluja kuin 
yritys sektori markkinoilla. Työ- ja 
elinkeino toimistot voivat tukeutua 
tätä arvioi dessaan verottajan päätök-
siin elinkeino toiminnan verotuksesta 
ja mikäli järjestö/säätiö maksaa toi-
minnastaan tuloveroa on palkkatuki 
edellä esitetyn 50 % suuruinen. Tu-
ki myönnetään edelleen harkinnan-
varaisena ja jokainen hakemus käsi-
tellään tapauskohtaisesti.

Miten palkkatukimuutokset 
vaikuttavat järjestöjen
toimintaan jatkossa? 

Ensinnäkin järjestöjen on hankit-
tava tuo 50 % palkkakustannusten 
osuudesta mm. palvelujen myyn-
nillä tai lisäämällä palvelutuotan-
toaan. Järjestöt/säätiöt, joiden toi-
mintaa "pyöritetään" pelkästään 
palkkatuki työllistettyjen työllä, toi-
minta sekä palkkatukityöllistäminen 
voivat vähentyä. Projektia ja työllis-
täviä työnantajia kiinnostaa jatkossa 
myös palkka tuen suuruus, joka uu-
den lain mukaan laskettaisiin palkan 
kokonais kustannuksista. Eli kiinnos-
tavaa on, otetaanko jatkossa huomi-
oon myös palkan sivukulut tuen suu-
ruutta laskettaessa? Rajoituksiakin 
palkkatuen myöntämisen perusteisiin 
tulee. Palkkatuki myönnetään entisin 
ehdoin, sellaisiin töihin, joissa kilpai-
lua ei ole esim. kierrätys-, kirppu tori-, 
urheilu seura-, aatteellisten järjestö-
jen – ja poliittisten järjestöjen työl-
listämistoimintaan. TOHO -projek-
ti ja työllistävät jäsenjärjestöt odot-
tavat lain toteuttamisen käytännön 
ohjeita ja muutoksista tullaan kerto-
maan niin alueprojekteissa, projek-
tin nettisivuilla kuin työ- ja elinkeino-
toimistojen (www.mol.fi )sivuille päi-
vitettävissä Palkkatuki-esitteessä sekä 
myöntämisedellytyksien ohjeissa.

Vanhustyö on tulevaisuudessakin 
työvoimavaltainen ala ja auttavia kä-
sitä tarvitaan entistä enemmän, pal-
velutarve kasvaa. Projektissa nähdään 
palkkatuen antamat mahdollisuudet 
edelleen positiivisina. Resursseja alal-
le tarvitaan entistä enemmän ja sii-
hen palkkatukityöllistäminen vastaa 
tuoden alalle mm. avustavaa henki-
löstöä.

Anu  Kuikka

Palkkatukilain muutokset 
astuivat voimaan
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Anne Kauhanen-Simanainen:  Val-
mentaudu vanhuuteen viisaasti. Opas 
omaehtoiseen ikääntymiseen
CIM Kustannus 2009

Vanhuuteen valmentautumiseen 
liittyy lukuisia käytännöllisiä asioita, 
joista kannattaa ottaa selvää ennen 
palvelun tarpeen syntymistä.  An-
ne Kauhanen-Simanaisen Valmen-
taudu vanhuuteen viisaasti -oppaan syn-
tymisen vaikuttimena toimivat kir-
joittajan ja hänen haastattelemien-
sa henkilöiden kokemukset läheis-
tensä ja omasta ikääntymisestä sekä 
kokemukset palvelu- ja hoitojärjes-
telmistä. Kirjoittaja toteaa oppaas-
sa, että tieto vanhusten oikeuksista 
puuttuu usein heiltä itseltään, hoito-
henkilökunnalta, omaisilta ja jopa ju-
risteilta. Niinpä itsemääräämis oikeus 
siirtyy helposti omaisille ja hoito-
henkilökunnalle. On tavallista, että 
vanhuksen ohitse puhutaan ja ohite-
taan ratkaisuissa hänen tahtonsa. Pa-
himpia oikeuden rikkomuksia on va-
pauden riisto sitomisella ja lääkkeillä. 
Kirjoittaja korostaa vanhuuteen val-
mentautumisen tärkeyttä ja ihmisten 
oikeutta olla mukana yhteiskunnassa 
sekä päättää asioistaan viimeiseen as-

ti. Ilman ihmisten itsensä ja koko yh-
teiskunnan valmentautumista ei tu-
levista ongelmista selvitä.

Kirja sisältää käytännönläheistä 
tietoa itsenäisen elämän tueksi, mm. 
varustettaessa omaa kotia, valittaes-
sa palvelutaloa tai hoitokotia, tie-
toa hoitotahdosta ja edunvalvonta-
valtuutuksesta, työstä ja toimeen-
tulosta, terveydestä ja teknologias-
ta. Se sopii luettavaksi kaikille jot-
ka seuraavat omien vanhempiensa 
vanhenemista, ikäihmisille itselleen, 
nuorille ja alan ammattilaisille. 

Anu Kuikka

Juha Hiltunen:  Valokuva Jeesuksesta? 
Torinon käärinliina tieteen, historian 
ja Uuden testamentin valossa
Kirjapaja 2009

Jokainen on varmasti kuullut Tori-
non käärinliinasta ja nähnyt käärin-
liinan negatiivikuvan, jossa näkyy 
puhutteleva, parrakkaan miehen 
hahmo. Torinon käärinliinan arvel-
laan olevan Jeesuksen käärinliinan, 
ja liinaan on piirtynyt ristiinnaulitun 
Jeesuksen hahmo.

Käärinliinasta ilmestyi suomeksi-
kin 70-luvulla muutama kirja. Sit-
temmin käärinliinasta on ilmestynyt 
Suomessa harvakseltaan artikkeleita. 
Merkittävin syy tähän lienee se, et-
tä vuonna 1989 julkistettu radiohii-
liajoitus sijoitti käärinliinan vuosil-
le 1260-1390. Käärinliinaa pidetään 

keskiaikaisena väärennöksenä.
Käärinliina on herättänyt ja herät-

tää vahvasti intohimoja puolesta ja 
vastaan. Kulttuurihistorioitsija, ant-
ropologi, dosentti Juha Hiltunen 
esittelee tuhdissa kirjassaan Valokuva 
Jeesuksesta? käärinliinan historialliset 
vaiheet sekä nykytieteen viimeisim-
mät tulokset. Käärin liinatutkimus eli 
sindonologia on nykyään hyvin moni-
tieteinen ala. Hiltunen painottaa, että 
kaikki todisteet viittaavat siihen, että 
käärinliina on aito. Hän myös osoit-
taa, että radiohiili ajoitus oli kiistan-
alainen ja virheellisesti tehty.

On suorastaan hämmästyttävää, 
mihin kaikkeen nykytiede pystyy. 
Käärinliinan verinäytteistä on teh-
ty DNA-testit, ja veri on sellaista, 
jollaista voi olla vain rankasti kidu-
tetulla ihmisellä. Käärinliinasta löy-
tyy Jeesuksen kuolinseudun mine-
raaleja, eri kasvien siitepölyjä, roo-
malaisten sotilaiden käyttämän ruos-
kan ruoskimisen jäljet jne. Mielestä-
ni ehkä huikein löytö on se, että kää-
rinliinasta ilmenee, että käärinliinan 
kuolleelle miehelle oli laitettu kolikot 
silmien päälle, kuten silloinen juuta-
lainen tapa oli. Nuo kolikot on pys-
tytty identi fi oimaan. Kolikot olivat 
ajalta, joka täsmää Jeesuksen kuolin-
vuoden kanssa!

Hiltusen kirjasta ilmenee, miten 
hämmästyttävän laajaa sindono-
logia on nykyään eri puolilla maail-
maa. Sindonologit järjestevät tieteel-
lisiä kokouksia, vuosittain julkaistaan 
kymmeniä kirjoja jne. Suomessa ei 
edes tiedetä maailmalla olevan sindo-
no logian laajuutta. Hiltunen on ol-
lut vuosia kiinnostunut käärinliinas-
ta. Hiltusen kirjassa on 435 sivua ja 
pelkästään lähteitä 40 sivua!

Suosittelen kirjaa niin käärinliinan 
vastustajille kuin puolustajille.

Turun Martinkirkossa (osoite Huo-
vinkatu, Turku) on Torinon käärinlii-
na -teemanäyttely 10.4.-23.5. Näytte-
lyn yhteydessä järjestetään runsaasti 
luentoja uskosta, pyhäinjäännöksis-
tä ja kulttuurihistoriasta.

Kari Uittomäki
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Kati-Pupita Mattila:  Asiakkaana ihmi-
nen. Työnä huolenpito ja auttaminen 
PS-kustannus 2010

Kati-Pupita Mattila jatkaa ihmis-
suhdealan ammattilaisten eettisten 
kysymysten pohdintaa uusimmas-

sa teokses-
saan Asiak-
kaana ihmi-
nen. Arvo-
keskustelua 
hän on 
käynnistä-
nyt paitsi 
teostensa, 
kuten 2008 
julkaistun 
Ar vos ta va 
kohtaaminen 
avulla myös 

kirjoittamalla aiheesta alan lehdissä. 
Mattila lähtee olettamasta, että am-
matillisenkin työn taustalla vaikut-
taa vahvasti asenteemme, joka hei-
jastuu kohtaamiseemme toisen ih-
misen kanssa. 

Mattila ei lupaa tarjota vastauk-
sia hyvinvoinnin kiperiin kysymyk-
siin, vaan kutsuu lukijansa proses-
siin ja pohdintaan. Kutsu rakentuu 
yleisen hyvinvoinnin rakenteiden 
tarkastelusta laadukkaan kohtaami-
sen kautta työyhteisön hyvinvoin-
tiin, oman elämän tukipuita unoh-
tamatta. Kun ihminen on asiakkaa-
na, läsnä on koko elämä, niin men-
neisyyden kokemukset kuin tulevai-
suuden toiveetkin. On haastava ja 
toivottavasti myös alati pohdinnassa 
oleva teema miten ammattilainen täl-
lä tiellä kulkemista tukee. Mattila tar-
joaa rakennustarvikkeita tähän poh-
dintaan oivallisesti teoksen kolmes-
sa viimeisessä osassa. Jopa ammatti-
laisen puolustus puheenvuoroksi tul-
kittava näkö kulma reilusta kohtelusta 
on virkistävä lisä asiakkuus-keskus-
teluun. Arvokasta on myös ylläpitää 
keskustelua ammattiauttajien neuvo-
misen ja oikeassa olemisen tarpees-
ta, todellisen kohtaamisen ja kuule-
misen välineistä. Mattila avaa ihmis-
suhdetyössä toimimisen ja ammat-
tilaisena kehittymisen keskeisiä tee-
moja ihailtavan käytännönläheisesti 
ja lämmöllä. Syyllistämättä, josta he-
rää houkutus vastata alussa esitettyyn 
kutsuun myöntävästi. 

Mattilan kokemus ja tieto näyttäy-
tyvät parhaimmillaan siis ihmissuhde-
työntekijän työn ytimen käsittelyssä, 
siksi teoksen ensimmäiset osat hyvin-
voinnin suurista kysymyksistä ja elä-
män fi losofi sista pohdinnoista jäävät 
hieman pinnallisiksi. Sen sijaan, että 
sivutaan useaa, asiakkuudesta nou-
sevaa erityisteemaa, paneutuminen 
muutamaan olisi riittänyt tuomaan 
olennaiset aiheet, mutta syvällisem-
min lukijan tietoisuuteen. Tähän kun 
kirjoittajalla olisi ollut mitä parhaim-
mat eväät.

Mervi Leivo

Ari Heiskanen & Antti Niemi. 2010. 
Mustavalkoinen totuus terveyden-
huollon johtamisesta
Talentia 2010

Ari Heiskanen ja Antti Niemi ovat 
koonneet terveydenhuollon alal-
la toimivien henkilöiden tuhansista 
kannanotoista kirjan, joka valaisee 
menoa sekä julkisella että yksityisellä 
sektorilla. Kirjoittajat tuovat nykyis-
tä "hataralla pohjalla" olevaa toimin-
taa värikkäästi esiin mm. nimittämäl-
lä toiminnassa olevia varsinaisiksi so-
pankeittäjiksi, pirullisiksi persooniksi 
ja toisaalta loppuun ajetuksi. He toi-
vovat alalle kriittisen resurssin ajatte-
lua ja pohtivat, että julkiset palvelut 
voitaisiin toteuttaa muidenkin kuin 
kuntien toimesta. Tällä he haluavat 
lisätä ennen kaikkea kansalaisten va-
linnan vapautta. Tekstin napakatkin 
päätelmät antavat arkiviisautta ennen 
kaikkea alan johtamiseen.

Kirjan yksi keskeisin sisältö on 
myös, että suuret ikäluokat ovat nyt 
eläköitymässä ja tämä saa aikaan 

osaajavuodon, joka koskettaa yhä 
useampia. Terveydenhuollossa tä-
mä näkyy siinä, että huonot johtajat 
antavat sen tapahtua, parhaat lähte-
vät sinne missä on hyvää, arvostavaa 
johtamista ja jossa perustehtävä on 
jokaisella kirkkaana mielessä. 

Kirja on ratkaisukeskeinen ja se 
tarjoaa arjen kokemusten kautta käy-
tännön arkiviisautta sekä työvälinei-
tä ja ajatuksia. Kirja sopii luettavak-
si johtajille, esimiehille ja avainhen-
kilöille, jotka haluavat jatkossa saa-
vuttaa parempia tuloksia johdetta-
viensa kanssa. 

Anu Kuikka
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Ajankohtaista Vallissa    1.4.-31.5.

Ristikko 2/2010 oikea ratkaisu.
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Toimintaa ja laadukasta palveluasumista 
ikääntyville ja erityistä tukea tarvitseville

Kotihoivapalvelumme kautta kotitalous-
vähennyskelpoista apua kotiin

Kotimiespalvelut ja päiväkeskustoiminta 
omaishoidon palvelusetelillä

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

Kotipirtin palvelutalo 
Käräjätörmä 12, 33310 Tampere

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

KOTIPIRTIN 
PALVELUTALO

Taidolla ja sydämellä – lähellä sinua

Ikääntyvän 
voimavarakeskus

Palvelusetelin 
hinnoitteluun ja

 arvonmäärittelyyn on 
vaihtoehtoja

Hoivaa, huolenpitoa, aterioita, turvallista asumista

RUSKATALOJEN PALVELUYHDISTYS RY
Peräsimentie 5, 28190 Pori

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

Sitran Palvelusetelihankkeessa on 
luotu hinnoittelupolitiikan vaihtoeh-
toja ja malleja, joiden tavoitteena on 
tukea kunnan luottamushenkilöiden 
päätöksentekoa. Tampereen kaupun-
gin ottaa palvelusetelin käyttöön te-
hostetussa palveluasumisessa kesä-
kuun alusta. Lautakunta teki päätök-
sen yhdeksän esitetyn vaihtoehtoisen 
mallin pohjalta.

Palvelusetelillä hankittavan pal-
velun hinta voi muodostua vapaas-
ti markkinoilla, tai kunta voi aset-
taa enimmäishinnan eli hintakaton. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 
kunta asettaa palvelusta maksettavan 
hintakaton yhdeksi palvelutuottajien 
hyväksymiskriteeriksi. Tämä ei estä 
palvelun tuottajaa tarjoamasta palve-
lua asiakkaalle hintakattoa alhaisem-
malla hinnalla. Hintakatolla estetään 
hintojen nousu ja karkaaminen asi-
akkaan ulottumattomiin. 

Tampere ottaa palvelusetelin 
käyttöön tehostetussa
palveluasumisessa 

Tampereen kaupungin projektijoh-
taja Mari Patrosen mukaan päätök-
sentekijöillä oli valittavana yhdeksäs-
tä palvelusetelin arvonmääritysmal-
lista mieleinen. Lautakunnalle tehty 
esitys sisälsi tulosidonnaisia ja tasa-
suuruisia arvonmäärittelymalleja. 

– Lautakunta valitsi mallin, missä 
palvelusetelin lähtöhinnaksi valittiin 
tehostetun palveluasumisen lasken-
nallinen tuotantokustannus, joka oli 
93 euroa vuorokaudessa. Palveluse-
telin arvo määräytyy asiakkaan tulo-
jen mukaan. Pienituloiselle asiakkaal-
le palvelusetelin oma vastuu on yh-
tä suuri kunnallisen palvelun asiakas-
maksu. Käytännössä tämä tarkoittaa, 
että palvelusetelin käyttö pienituloi-
selle on samanhintaista kuin kunnal-
lisen palvelun käyttö. Valitussa mal-
lissa asiakkaan tulojen kasvaessa pal-
velusetelin arvo pienenee, Mari Pat-
ronen toteaa. 

Mallissa palvelusetelin lähtöhinta-
na on palveluasumisen laskennalli-
nen kustannus, joka on laskettu 93 
euroksi vuorokaudessa, mikä tekee 

2 836 euroa kuukaudessa. Alle tu-
hannen euron tuloilla asiakas maksaa 
palveluasumisesta 469 euroa kuukau-
dessa, mikä on sama kuin hänen ny-
kyinen kunnallinen asiakasmaksun-
sa. Hänelle palvelusetelin arvo on 2 
367 euroa. Korkeimmassa maksu-
luokassa, yli 3 500 euron kuukausi-
tuloilla, omavastuuosuudeksi muo-
dostuu 1 624 euroa ja palvelusete-
lin arvoksi 1 212 euroa. Jos palvelu-
tuottajan hinta ylittää 93 euroa vuo-
rokaudessa, tulee ylimenevä osuus 
asiakkaan maksettavaksi. 

Palveluseteli otetaan ensimmäi-
senä käyttöön Koivupirtin säätiön, 
Kotipirtti ry:n ja Tampereen ensi- 
ja turvakoti ry:n palvelutaloissa ke-
säkuun alusta lähtien. Palvelusetelin 
käyttöön on oikeus henkilöillä, jotka 
täyttävät samat tehostetun palvelu-
asumisen kriteerit kuin muutkin ym-
pärivuorokautisen hoidon ja palve-
lun piiriin sijoittuvat henkilöt. Asi-
akas voi halutessaan saada tehoste-
tuttua palveluasumista myös nykyi-
seen tapaan kaupungin hankkimana 
ostopalveluna.
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Ristikko 3-4/2010

Ristikon laatija Tuuli Rauvola
Oikea ratkaisu seuraavassa numerossa, joka ilmestyy 6.9.2010
Virkistäviä hetkiä ristikon parissa!
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Esineet kertovat

43 Paperipainot 

Niklas Bengtsson on helsinkiläi-
nen nuori tutkija, FM, vapaa tieto-
kirjailija, jonka kiinnostus, työ ja har-
rastukset kohdistuvat monipuolisesti 
kirjallisuuteen ja kirjataiteeseen. Ai-
ra  Heinänen tapasi hänet kirje-
painojensa äärellä.

Kirjallisuustutkija Bengtsson on 
kirjoittanut  yksin 13 kirjaa sekä ol-
lut mukana lukuisissa julkaisuja tuot-
taneissa työryhmissä. Bengtsson on 
koostanut kirjatiedettä ja -historiaa 
valottavia näyttelyitä eri tahoilla. Esi-
merkkeinä mainittakoon  kansain-
välisen lastenkirjapäivän 2010 näytte-
lyt, jotka esittelivät palapeli- ja pomp-
piskirjoja sekä minimituotteita.

Exlibrikset eli kirjanomistaja-

merkit ovat hänelle tärkeitä niiden-
kin keräilijänä, tutkijana  ja suunnit-
telijana. Hän on suunnitellut 45 ex-
libristä linotypiatekniikalla.

Lasten tietokirjallisuus työllistää 
Bengtssonia niin koti- kuin ulkomai-
sissa yhteyksissä. Hän on toiminut 
kansainvälisten kulttuurijärjestöjen 
hallituksissa, järjestänyt kansainväli-
siä kongresseja ulkomailla ja pitänyt 
esitelmiä eri puolilla maailmaa.

Paperi- eli kirjepainot 
– oma luku sinänsä

Bengtsson voisi valistaa meitä kirja-
taiteen ja -tieteen erityiskysymyksis-
sä, mutta nyt annamme hänen ker-
toa kirjepainoistaan, joita hän on jo 

Tietokirjailija Niklas Bengtssonin kokoelmassa on kirjepainoja 1800-luvulta lähtien. Silloin Nuutajärvellä valmistettiin 
paperipainoja kierretyistä fi ligraanisauvoista.

Italialaiset lasitehtaat ovat tunnettu-
ja millefi orikirjepainoistaan. Venetsi-
an edustalla sijaitseva Muranon lasi-
tehdas on valmistanut tämän tuhat 
kukkaa -tyyppisen kirjepainon vuon-
na 1980.
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keräilyn kohteina
vuodesta 1979 alkaen kerännyt ja tut-
kinut. 

Paperipaino on esine, joka piti 
paperi arkit pinossa kurissa, etteivät 
ne ikkunasta tuuletettaesa tai ohi kul-
jettaessa päässeet lentelemään. Näi-
denkin esineiden käyttö sai ajanoloon 
lisätarkoituksia. Niistä tuli koriste-
esineitä, joita tänä päivänä saatetaan 
nimittää koristeveistoksiksi. Varsin-
kin kun tekijät ovat usein tunnettu-
ja muotoilijoita, kuten Timo Sarpa-
neva ja Oiva Toikka.

Kun kirjepainot muotoiltiin esteet-
tisiksi kauniiksi käyttöesineiksi, herä-
si kiinnostus kerätä niitä jännittävien 
koristeluyksityiskohtien ja materiaa-
lien erilaisuuden vuoksi  Bengts sonin 
kirjepainokokoelma käsittää 140 esi-
nettä, vanhimmat suomalaiset painot 
ovat 1800-luvun lopulta. Kirjepaino-
ja on tehty monista materiaaleista, 
mm. kivestä, pronssista ja keramii-
kasta. Bengtssonin kokoelma koos-
tuu pääasiassa lasiesineistä. Mielenkiintoista historiaa

1800-luvulla taidetuotannon huip-
pumaissa, kuten Italiassa, Böömissä 
ja Ranskassa puhkesi lasisten kirje-
painojen teko kukkaan. Muiden mu-
assa Murano ja Venetsia tunnetaan 
taideteosten syntypaikkoina. Viime-
mainitussa tuotettiin koristeellisia 
lasi palloja viilentämään ylhäisönais-
ten käsiä! Tuotettiin myös lasisia mu-
nia naisten avuksi sukanparsintaan. 
Muranon paperipainot ovat tunnet-
tuja millefi ori-tuhatkukka-tekniikas-
taan.

Suomessakin lasisia paperipainoja 
tehtiin 1800-luvun puolivälin jälkeen; 
ne sopivat mainiosti biedermeier ajan 
sisustustyyliin. Lasitehtaiden sarja-
tuotannossakin niitä valmistettiin, 
mutta varsinaisesti ne edustivat lasin-
puhaltajien vapaa-ajan käsitöitä, joi-
ta he taiteilivat pikkulahjoina ystävil-
leen kauniin koristein. Ne saattoivat 

olla fi ligraanisauvojen pätkiä. Mie-
likuvitus sai leikkiä riemukkaasti ja 
taitoa riitti.

Paperipainot soveltuivat myös 
matka muistoiksi, joiden pohjaan 
saattoi asettaa hauskasti lasin kaut-
ta näyttäytyvät maisemat. Näitä lasi-
palloja sanottiin usein myös "luku-
kiviksi", koska ne suurensivat esim. 
sanomalehden tekstin.

Paperipainot ovat otollinen keräily-
kohde, koska ne ovat yleensä kau-
niita, materiaaliltaan ja muodoiltaan 
arvostettuja ja kertovat syntyperäs-
tään ja alunperäisestä tärkeästä teh-
tävästään.

Bengtsson tietää keräilijöitä ole-
van paljonkin USAssa, Englannis-
sa ja kaikkialla, missä ollaan lasi-
historiasta kiinnostuneita. 

Lisätietoja:  niklas.bengtsson@
welho.com  

Aira Heinänen
Kuvat: Kari Uittomäki

Tanskalaisen lasitaiteilija Torben Jør-
gensenin näkemys maapallosta juh-
listi vuosituhannen vaihdetta. Maapal-
lon pinta on 24 karaatin kultaa, mi-
kä on teknisesti vaativa suoritus, sil-
lä väärässä lämpötilassa kulta sulaa 
ja värjää lasin.

Kirjepainot ovat nykyään pitkälti kau-
niita sisustusesineitä, mutta ruotsalai-
nen Bertil Vallien on tehnyt myös jopa 
vastenmielisyyden tunteita herättäviä 
pieniä lasiveistoksia.

Tšekkiläisen Ivan Marešin paperi-
paino 1980-luvun lopulta on tehty su-
lattamalla lasimurskaa muotissa ja se 
on viimeistelty hionnalla.
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Anu Kuikka: ETSIVÄ – Työtä tar-
jolla työelämään 
Etsivä-Työtä tarjolla työelä-
mään 2004-2007-projektin  
tavoitteena oli työllistää liiton 
jäsenjärjestöihin 250-300 pit-
käaikaistyötöntä työnhakijaa 
vuodessa. Loppu raportissa esi-
tellään projektin lähtökohdat, 
toimintatavat, keskeiset tulok-
set, työssäolon tukemisen me-
netelmät alueprojekteissa sekä 
Vanhus- ja lähimmäispalvelun 
liiton työllistämismalli. 
Kehittyvät vanhuspalvelut jul-
kaisuja 2007:1     12 €

Anne Virkkunen: Ennaltaehkäi-
sevän sosiaalisen kuntoutuksen 
”Tuottava vanhuus” -projekti 
ikäihmisille loppuraportti. 
Projektin tarkoituksena oli 
selvittää henkilön jäljellä ole-
vat voimavarat, jotka kanta-
vat häntä ikääntymisen myö-
tä. Projektissa tuotettiin yksi-
lölle väline suunnitella omaa 
vanhuuttaan, ns. Ikääntymis-
suunnitelma, jonka tarkoituk-
sena on kannustaa ikäänty-
vää ottamaan vastuuta omas-
ta tulevaisuudestaan ja käyt-
tämään omia voimavaro-
jaan hyvään vanhuuteen.                                  
Kehittyvät vanhuspalvelut jul-
kaisuja 2006:2  5 €

Elämäni – tulevaisuuteni Ikään-
tymissuunnitelma -kansio 
Yksilöllinen Ikääntymis-
suunnitelma on tarkoitettu yli 
65-vuotiaiden käyttöön kun 
he pohtivat ja suunnittelevat 
omaa vanhuuttaan. Kansio-
muotoinen suunnitelma sisäl-
tää viisi osiota. Osioissa kes-
kitytään elettyyn elämään, tu-
levaisuuden suunnitelmiin ja 
haaveisiin ja niihin henkilön 
voimavaroihin, jotka auttavat 
häntä selviytymään myös tu-
levaisuudessa. 10 €

Anne Virkkunen: KOTOUTUMI-
NEN VANHUSTYÖHÖN -PRO-
JEKTIN LOPPURAPORTTI
Kotoutuminen vanhustyöhön 
eli KOTO -projektin tavoit-
teena oli valmentaa vanhusten-
huollon työyhteisöjä vastaan-
ottamaan sekä maahanmuut-
tajataustaisia työntekijöitä et-
tä asiakkaita. Projektin aikana 
vanhustenhuollon työyhteisöil-
le organisoitiin räätälöity työ-
yhteisökoulutus. Koulutus-
malli kuvataan raportissa. 
Kehittyvät vanhuspalvelut jul-
kaisuja 2010:1  5 €

Satu Aalto - Satu Marjakangas:
IKÄÄNTYMISEN RESURSSIKES-
KUSOPAS
Ikääntymisen resurssikeskus-
malli on uudenlainen tapa to-
teuttaa ikääntyvien toimintaa 
ja palveluita. Oppaassa ker-
rotaan miten palvelutaloja ja 
kotihoitoa kehitetään niin, et-
tä mahdollistetaan ikäihmis-
ten kotona asuminen mahdol-
lisimman pitkään ja laaduk-
kaasti. Opas tarjoaa käytän-
nönläheistä luettavaa kaikille 
vanhustyön toimijoille.
Kehittyvät vanhuspalvelut jul-
kaisuja 2008:2          20 €

Satu Aalto - Anu Kuikka - Satu 
Marjakangas - Anne Virkkunen:
ONNISTUNUT PROJEKTI. Van-
hus- ja lähimmäispalvelun liiton 
projektikäsikirja
Projektikäsikirjassa kuvataan 
Vanhus- ja lähimmäisapvelun 
liiton toimintatavat projekti-
työskentelyssä. Liiton projek-
titoiminnan prosessikuvaus 
on osa liiton laadunhallintaa. 
Projektikäsikirja on tarkoitet-
tu työvälineeksi liiton ja yh-
teistyökumppaneiden väliseen 
yhteistyöhön. Kehittyvät van-
huspalvelut julkaisuja 2008:1  
 12 €

Uusimmat julkaisut 

LISÄÄ JULKAISUJA JA MUUTA MATERIAALIA  WWW.VALLI.FI 
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Materiaaliluettelo
KIRJAT JA RAPORTIT á-hinta kpl
Kotoutuminen vanhustyöhön -projektin loppuraportti  ................................................................ 10,- ______
Ikääntymisen resurssikeskusopas  ............................................................................................. 20,- ______
Onnistunut projekti -Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton projektikäsikirja  ................................. 12,- ______
Koteja vanhuksille, 50-vuotishistoriikki ....................................................................................... 20,- ______
Etsivä - Työtä tarjolla työelämään   ............................................................................................. 10,- ______
Ennaltaehkäisevä sosiaalisen kuntoutuksen Tuottava vanhuus -projektin loppuraportti   ............ 5,- ______
Elämäni – tulevaisuuteni Ikääntymissuunnitelma  ...................................................................... 10,- ______
Ikääntymissuunnitelmaryhmän ohjaajan opas  ............................................................................ 5,- ______
OMPAS 2001-2005. Omaishoidon palveluseteliprojektin raportti  .............................................. 12,- ______
Kuntouttavaa dementiahoitoa. Muisti ja kuntoutus -projektin raportti  ........................................ 12,- ______
Palveluasunnon rakentaminen omaan kotiin ja olemassa olevaan asuinkantaan -raportti ........ 10,- ______
Ikäihmisten oma-apuryhmätoiminta -raportti ................................................................................ 5,- ______
Pitkää ikää ja kunnon vuosia ........................................................................................................ 5.- ______
Oikeus vapaaseen ........................................................................................................................ 5,- ______
Dementiahoidon kehittäminen kannattaa ..................................................................................... 5,- ______
Vanhuksen mielen ja selviytymisen tukeminen ............................................................................ 5,- ______
Palveluverkosto vanhuksen voimavaraksi .................................................................................... 5,- ______
Uudet tiet - uudet urat ................................................................................................................... 5,- ______
Tiimityö porrastetun hoidon kehittämisen välineenä ..................................................................... 5,- ______
Lihasten kestovoimaharjoittelu ikääntyneiden dementikkojen perusliikkumisen tukena .............. 5,- ______
Alku aina hankalaa, lopussa kiitos seisoo .................................................................................... 5,- ______
Vanhan ihmisen muutto ja sopeutuminen uuteen ympäristöön    ................................................. 5,- ______
Dementia, Care and Education .................................................................................................... 5,- ______

JULISTEET: á-hinta kpl
Liiton juliste  ..................................................................... 3,- ______
Isovanhempien päivän juliste  ......................................... 3,- ______
Valloittava vanhuus (pun.) ............................................... 2,- ______
Ikä ihmisen elämässä (kelt.) ............................................ 2,- ______
Vastuuta ja välittämistä (vihr.) .......................................... 2,- ______
Julistesarja (3 kpl)............................................................ 4,- ______ 
Ikääntymisen ihanuus-lempeä ystävyys ....................... 1,50 ______

LASIESINEET: á-hinta kpl
”Valli-Alli” .........................................................................26,-  ______
”Vallukka” ........................................................................12,-  ______

Postikulut lisätään lähetyksen tilavuuden ja painon mukaan   ______ euroa
Lisätietoja tuotteista: www.valli.fi 

Vanhustenhuollon Uudet Tuulet -lehti
__ vuositilaus (7) numeroa 36,-
__ kestotilaus 33,-
__ ilmainen näytenumero

pvm ____/____.____
Tilaaja ______________________________________________________________________________
Laskutusosoite  _______________________________________________________________________
Toimitusosoite  ________________________________________________________________________
Tilaajan puhelin _______________________________________________________________________

Valli-Alli

Liiton juliste Isovanhem-
pien päivän 
juliste



VANHUSTENHUOLLON UUDET TUULET 3-4/201046

Ainala ry
Nallentie 4, 34800 VIRRAT
puh. (03) 485 1550, fax (03) 485 1556
ainala@ainala.fi ,   www.ainala.fi 

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

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

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

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

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

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

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

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

Hollolan palvelutaloyhdistys HUILI ry
Palvelutalo Huili
Terveystie 25, 15870 HOLLOLA
puh. (03) 875 8200, fax (03) 875 8210
etunimi.sukunimi@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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kössi-säätiö
Parolantie 22, 13130 HÄMEENLINNA
puh. (03) 617 9041, fax (03) 617 9044
leena.koskinen@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.ehtokoto.fi 

Leppärengas ry
Kievarinkatu 7,  PL 42,  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 5252, fax (03) 253 5800
tiina.hallamaki@lahimmaispirtti.fi 
www.lahimmaispirtti.fi 
 
Länsi-Helsingin Lähimmäispalvelu
Leevi ry
Klaneettitie 10,  00420 HELSINKI
puh. (09) 2539 1100, fax (09) 2539 1101
toimisto@leeviry.net,  www.leeviry.net

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

Nakkilan Palvelutaloyhdistys ry
Kirkkokatu 7,  29250 NAKKILA
puh. (02) 537 2945, fax (02) 537 2948
keinustooli@kolumbus.fi 

Nokian vammaisten ja vanhusten 
ystävät ry
Vihnuskatu 7,  37150 NOKIA
puh. (03) 342 2668



VANHUSTENHUOLLON UUDET TUULET 3-4/2010 47

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
     etunimi.sukunimi@koskenrinne.net
     www.koskenrinne.net
     Kotka-Koti
     Itäkatu 8, 48100 KOTKA
     puh. (05) 229 7211
     Karhula-Koti
     Sudenkatu 6, 48600 KARHULA
     puh. (05) 229 7311
     Karhunkulman kohtaamispaikka
     Karhunkatu 2, 48600 KOTKA
     puh. (05) 260 6430
     Sapokan Helmi
     Gutzeitintie 17-19, 48100 KOTKA
     puh. (05) 2297 122

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

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

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

Pohjois-Helsingin Lähimmäistyö 
PULMU ry
Mäkitorpantie 21 A, 00640 HELSINKI
puh. (09) 754 3854, fax (09) 754 2151
pulmu@pulmu.fi ,   www.pulmu.fi 

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 
info@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
etunimi.sukunimi@ruskatalot.fi 
www.ruskatalot.fi  
     Palvelutalo Ruskakoti
     Peräsimentie 5, 28190 PORI
     puh. (02) 627 5000
     Palvelutalo Ruskala
     Asemamestarinkatu 6, 28100 PORI
     puh. (02) 641 5400
     Palvelutalo Ruskahovi
     Peräsimentie 3, 28190 PORI
     puh. (02) 627 5300
     Palvelutalo Ruskalinna
     Kouvonraitti 12 ja 14, 28370 PORI
     puh. (02) 627 5600

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

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

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

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

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

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

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

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

     Keinupuiston palvelukoti
     Orivedenkatu 28, 33720 TAMPERE
     puh. 010 400 9711

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

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

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

Vanhusten Kotiapusäätiö
Eteläinen Rastitie 12, 01360 VANTAA
puh. (09) 874 141, fax (09) 8741 4555
sirkku.rannikko@vanhustenkotiapu.fi 
www.vanhustenkotiapu.fi 
 
Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry
Leppäsuonkatu 4 A, 00100 HELSINKI
puh. (09) 5860 1320, fax (09) 5860 1324
etunimi.sukunimi@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 



www.celia.fi
puh. 09-2295 2200
kirjasto@celialib.fi

Celia-kirjasto lainaa maksutta äänikirjoja kaikille,  joille painetun 
tekstin lukeminen on hankalaa. Lukemiseste voi olla esimerkiksi 
heikko näkö tai lihassairaus. 

Asiakkaiksemme voivat liittyä yksityishenkilöt ja yhteisöt, kuten 
vanhustenkeskukset, hoivakodit ja kirjastot. Valikoimassa on lähes 
30 000 äänikirjaa – romaaneja, tietokirjoja, muistelmia ja runoja.

Kysy lisää!
Celia esittäytyy  
TERVE-SOS 2009 -messuilla
Helsingissä 13.–14.5.
Tervetuloa osastollemme A10!

Ajanvietettä äänikirjoista


