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Marja-Liisa Kunnas
päätoimittaja

Vanhus- ja lähimmäispalvelun 
liiton toiminnanjohtaja

Muutos vanhustyössä on 
alkanut – sitä tarvitaan

Tampereen yliopiston terveys tieteen 
laitoksen tutkimuksen ”Yleisty-

vä pitkä ikäisyys ja muuttuvat palvelu-
tarpeet” mukaan koti on harvinainen 
kuolinpaikka etenkin yli 80-vuotiaille. 
Lähes puolet suomalaisista yli 70-vuo-
tiaista kuolee terveyskeskuksessa. 
Terveys keskus on sitä yleisempi kuo-
linpaikkana mitä vanhempana ihmi-
nen kuolee, yleisin se on yli 90-vuotiai-
na kuoleville.

Kuolinpaikkatietoa hätkähdyttäväm-
pi tulos tutkimuksessa oli se, miten 

iäkkäitä vanhuksia siirretään hoito-
paikasta toiseen juuri ennen kuole-
maa. Terveystieteen laitoksen tutki-
mus oli kattava, sillä siinä kartoitettiin 
yli 75 000 suomalaisen liikkumista so-
siaali- ja terveysjärjestelmässä kahden 
viimeisen elinvuoden aikana. Ainoas-
taan 13 prosenttia tästä joukosta ei siir-
tynyt mihinkään kahden viimeisen vuo-
den aikana. Miehistä runsas kolmannes 
siirtyi eri paikkojen välillä yli 10 kertaa 
kahden viimeisen vuoden elinvuoden 
aikana, naisista kolmannes.

Sosiaali- ja terveysministeriöltä on 
loppukesän aikana tullut lausun-

nolle Sosiaalihuollon uudistamisen väli-
raportti sekä Ikäihmisten ympärivuoro-
kautisen hoidon/hoivan uudistami-
nen -työryhmän muistio. Kummassa-
kin asiakirjassa on ollut uusi syke; tar-
vitaan uuden laista vanhustyötä ja pal-
velukonsepteja, jotta nykyisiin haastei-
siin ja ikäihmisten tarpeisiin pystytään 
vastaamaan. 

Lausunnossaan Sosiaalihuollon uu-
distamisen väliraporttiin Vanhus- 

ja lähimmäispalvelun liitto painot-
ti, että erityisesti asiakaskunnan mää-
rän nopea kasvu tulee vaatimaan ai-
van uuden laisia palvelukonsepteja, 
ikääntyneen itsensä tukemista sekä 
ympäröivän yhteisön tukea ikäänty-
neiden hyvinvointiin ja osallisuuteen. 
Palvelu konseptien kehittäminen vaa-

tii ennakko luulotonta uudistyötä sekä 
panostamista myös kansalaisyhteiskun-
nan voimavarojen lisäämiseen.

Ympärivuotisen hoidon ja hoivan uu-
distamisen -työryhmän tavoittee-

na on hallittu rakenneuudistus. Laitos-
paikkoja vähennetään ja iäkkäiden ih-
misten tarpeita ja toiveita vastaavia asu-
misen ja palvelut sisältäviä palvelumuo-
toja kehitetään ja tuotetaan. Tavoitteen 
saavuttamiseksi laaditaan valtakunnal-
linen iäkkäiden ihmisten asumisen ke-
hittämisohjelma.
Aikataulu rakennemuutoksella on ko-
va. Maassamme pitäisi olla yksiportai-
nen ympärivuoro-kautisen hoidon jär-
jestelmä käytössä vuoden 2015 lop-
puun mennessä. Rakennemuutokses-
sa korostetaan kodin ja itsemäärää-
misoikeuden merkitystä riippumatta 
ikääntyneen toimintakyvystä ja avun 
tarpeesta.
Tämä on aito yhteistyön paikka, jo-
hon on kutsuttava eri palveluntuotta-
jatahot. En näe mahdollisuutta raken-
taa lisä kapasiteettia ympärivuorokau-
tisen hoidon/hoivan rakennemuutok-
sen mahdollistamiseksi vain kuntien 
toiminnan varaan. Asumisen kehittä-
misohjelmassa tulee hakea uusia en-
nakkoluulottomia innovaatioita ikään-
tyneiden asumispalveluihin ja asumi-
sen tukemiseen.
Minusta tärkeimmät kysymykset tule-
vaisuudessa ovat:  miten luomme yhtei-
sön kotona asuvalle ikäihmiselle ja mi-
ten saamme lähiympäristön tukemaan 
ikääntyneen mielekästä ikääntymistä.  
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Vanhusten kasvavaa pahoinvointia, yksinäi-
syyttä ja pelokkuutta voitaisiin torjua tukemal-
la turvallisen vanhenemisen toteutumista. Pirk-
ko Lahti korostaa, että vanhusten omia toivei-
ta tulee kuunnella. Miten keski-ikäiset organi-
soijat tietäisivät, mikä tuottaa ikääntyville aitoa 
turvallisuuden tunnetta?

Suppeasti määritellen turvallisuus tarkoittaa vaaran tai 
riskin poissaoloa. Yksin pelkojen eliminointi ei luo tur-
vallisuutta, vaan todellisuudessa tuo tunne rakentuu 
moni mutkaisemmin:

– Ihmisen turvallisuus muodostuu ulkoisesta ja sisäi-
sestä turvallisuudesta. Ensin mainitulla tarkoitetaan sitä, 
että ympäristössä ei ole vaaroja. Yhteiskunta huolehtii 
esimerkiksi siitä, että kaduilla ja puistoissa voi säikähte-
lemättä liikkua, Suomen mielenterveysseuran eläkkeellä 
oleva toiminnanjohtaja Pirkko Lahti määrittelee. 

– Sisäinen turvallisuudentunne taas muodostuu siitä, 
kuinka sinut ihminen on itsensä kanssa ja miten hän on 
selviytynyt elämänkaarensa kriiseistä. Vanha ihminen op-
pii luopumaan ja priorisoi edessä olevia asioita erilailla.

Ulkoisten puitteiden ja sisäisen itsetunnon lisäksi 
turvallisuuden tunteeseen vaikuttaa vielä kaksi muutakin 
elementtiä. Niiden tärkeys vain korostuu iän myötä.

– Taloudelliset heilahdukset aiheuttavat ikääntyvissä 
hätäännystä. Esimerkiksi taloyhtiön putkiremontin mak-
saminen pienellä eläkkeellä voi olla mahdotonta. Tämä 
suhteuttamisharha johtaa usein siihen, että talon ikään-
tyneet asukkaat vastustavat vaikkapa heidän kulkuaan 
helpottavan hissin rakentamista, Lahti selittää.

– Sosiaalisen turvallisuuden roolia on mahdotonta 
liikaa korostaa. Ihmisen tulee kuulua johonkin, hänel-
lä pitää olla selkeä paikka ja saada hyväksyntää. Ystävä-
verkoston on tässä se avainsana. Ikääntyvällä pitäisi ol-
la enemmän kuin yksi toveri, jolloin hän voisi kertoa eri 
ihmisille hieman eri tavalla kuulumisiaan.

Rutiinit rauhoittavat

Turvallisuudentunteella on suuri merkitys myös mielen-
terveydelle, erityisesti vanhetessa.

– Työikäisenä ihminen klaaraa kaikenmoista, mutta 
puolustus mekanismit rapistuvat ikävuosien karttuessa. 
Ikääntyvät pahoittavat mielensä herkemmin. He tarvit-
sevat tuttuutta ja turvallisuutta ympärilleen, jotta voisi-
vat psyykkisesti hyvin. 

– Iän myötä elämä myös asettuu väkisinkin hitaammak-
si. Ihmisen vastaanottokyky väljähtyy, koska kokemuk-
sia erilaisista tilanteista on jo kertynyt runsaasti. Liial-

Pirkko Lahti on psykologi, psykoterapeutti ja fi -
losofi an lisensiaatti. Hän toimi vuosina 1983–2006 
Suomen Mielenterveysseuran toiminnanjohtaja-
na. Lahti on saanut työstään lukuisia palkintoja 
ja muita tunnustuksia. 

Turvalaitteiden viidakko vai h

liset muutokset heilauttelevat seesteistä olotilaa. Nuo-
ret lähtevät soitellen sotaan, mutta vanhemmat ovat jo 
omat elämysreissunsa matkanneet.

Lahti muistuttaa, että mökistä mökkiin, kerros talosta 
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toiseen on nähtävissä samat vanhuk-
sille ominaiset rutiinit. Kodin ja aska-
reiden turvallisuuden on oltava kun-
nossa.

– Toistuvien perusasioiden teke-
minen luo stabiiliutta ja mielihyvää. 
Turvallinen arkitempo saattaa sitten 
mennä rikki, kun vieras saapuu ky-
lään, vanhuksella on joku meno, hän 
suunnittelee jotain tai vaikka leipoo. 
Nämä positiiviset sivujuonteet vir-
kistävät päivien kulkua.

Rutiinien rikkominen yksilölle so-
pivassa määrin on siis tervetullut-
ta. Sen sijaan liian rajut yksittäiset 
tapauk set saattavat heikentää turval-
lisuudentunnetta pitkäksikin aikaa.

– Oma 76-vuotias ukkoni juuri 
ryöstettiin takaapäin. Ja vielä omalla 
kotipihallamme! Vanhukset ovatkin 
helposti rikollisten kohteita, sillä he 
saattavat kantaa koko eläkettä kätei-
senä mukana. Vielä rahapussin me-
nettämistä pahempaa on kuitenkin 
se vavisuttava pelko, joka hiipii var-
jostamaan uhriksi joutumisen elämää 
pitkiksi ajoiksi, Lahti kertoo.

Vääränlaiset 
turvallisuusmekanismit

Tylyt vartijat ja kauppakeskusten 
valvonta kameroiden suma saattaa 
arkailuttaa kaikkia, saatika vanhuk-
sia. Yhteiskunnan suojatoimenpitei-
den funktio ei toteudu – pikemmin-
kin säikyttää kohderyhmäänsä.

– Vanhuksillekin rakennetaan tur-
vallista elämää keski-ikäisten näkö-
kulmasta. Kaikenmaailman turvaran-
nekkeet ja monenlaiset tekniset ve-
kottimet tuntuvat teoriassa loistavilta 
uudistuksilta, mutta tuottavat ikään-
tyville monesti vain lisää stressiä. 

Toinen vinoutunut asia on tilojen 
suunnittelu, jossa ei huomioida nii-
den käyttäjiä.

– Suomi tuottaa eriytymiseen ja yk-
sinäistymiseen ohjaavia tiloja. Muo-
to on varmasti jonkunmoinen jään-

ne kansakunnan itsenäisestä pärjää-
misestä ja sukanvarteen säästämises-
tä. Esimerkiksi vanhainkodeissa ih-
misiä ei ryhmäytetä, vaan he jäävät 
istumaan huoneeseen yksinään. Nor-
meja, että jokainen dementiapotilas 
on suljettava omaan huoneeseen, tu-
lisi varmasti tarkistaa.

Perustarpeiden viisikko on van-
huksille välttämätön: koti tai paik-
ka jossa on hyvä olla, lämpö, ruoka, 
puhtaus ja läsnäolo. Lahden luette-
leman listan viimeinen teesi, ihmis-
seura, usein uupuu. Yksinolo aiheut-
taa tietämättömyyttä ja hätäännystä. 
Toisen henkilön seuraa ei mikään ro-
botti tai turvalaitteiden hienotkaan 
oivallukset voi korvata. 

– Mielenterveyspotilaatkin viih-
tyvät mieluiten hellahuoneessa. 
Keittiö hän on jokaisen kodin ja mo-
nien juhlien sydän. Vanhuksilla on 
turvallinen olo, kun joku häärää ym-
pärillä. Jokaisella pitäisi ainakin olla 
tietoisuus nopeasti luokse rientäväs-
tä auttajasta.

Toki teknologialla voidaan tukea 
vanhusten pärjäämistä kotona. Apu-
välineet tulee kuitenkin aina valita 
käyttäjää ajatellen ja mikä tärkein-
tä, opetella yhdessä niiden käyttöä. 
Näin ne ovat oikeasti hyödyksi tuot-
tamassa turvaa, eivätkä kummitte-
lemassa.

– Teknologiaharhaan ei saa tuudit-
tautua. Pikemminkin pitäisi aktiivi-
sesti kehittää samantapaista kummi-
toimintaa, mikä rippileiriläisen ja iso-
sen välillä luonnistuu loistavasti.

Toisaalta vanhus saattaa myös itse 
luoda ympärilleen kielteisen turva-
mekanismin.

– Jos joku avulias tekee itseään ty-
kö kymmeniä kertoja, mutta senio-
ri aina jääräpäisesti kieltäytyy vaik-
kapa lähtemästä ulos, niin kyllä siinä 
sinnikkäimmänkin yrittäjän into lop-
puu. Vanhus yksinäistyy, kun ei itse 
aktiivisesti vastaanota ja etsi seuraa.

Sosiaalisen turvallisuuden 
lisääminen

Puhelinrinki on kätevä tapa tuottaa 
turvallisuutta vanhuksen kotiin.

– Oikeastaan vanhuksella pitäisi ol-
la jokaiseksi viikonpäiväksi tietty tut-
tava, jonka kanssa lörpötellä.

Kaduilla liikkuminen, ovien aukai-
su, palveluiden käyttö ja harrasteet 
suunnitellaan aina kiireisten työikäis-
ten tarpeiden mukaan. Miten huo-
mioida paremmin ikääntyvien tar-
peita?

– Painotettujen vanhainkotien luo-
misessa on ytyä. Samoin kuin meil-
lä on liikunta- ja musiikkipainottei-
sia lukioitakin, myös ikääntyville pi-
täisi tarjota valinnanvapautta. Aivo-
toiminnan ja fysiikan kannalta olisi 
tärkeää luoda vanhuksille turvalliset 
puitteet, missä harrastaa ja huolehtia 
innostavien ryhmien toiminnasta.

– Myös ohjelmaa järjestettäessä oli-
si annettava jokaisen mummon työn-
tää lusikkansa soppaan. Aivan liian 
usein vanhuksia aliarvioidaan. Tär-
keintä senioritoiminnassa on haus-
ka yhdessäolo, tieto pienissä pätkis-
sä, nauraminen ja tilaisuuksista jää-
vä levollinen mieli. Turvalliseen van-
henemiseen ei tarvita poppakonste-
ja – luotettava seura on kaiken A ja 
O. Arkinen elämä on pienten ideoi-
den sarjaa, Lahti muistuttaa.

Teksti ja kuva:
Noora Valkila

ellahuoneessa häärääminen?

”Sisäinen turvallisuu-
dentunne muodostuu siitä, 
kuinka sinut ihminen on 
itsensä kanssa ja miten 
hän on selviytynyt elämän-
kaarensa kriiseistä.
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”Suomessa vallitsee va
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nhusvastainen ilmapiiri” 

Jacob Söderman, eduskunnan 
perustuslakivaliokunnan vara-
puheenjohtaja ja suuren valio-
kunnan varajäsen, pyrkii uutte-
rasti tasavertaistamaan vanhus-
ten oikeuksia. Entisenä oikeus-
asiamiehenä hänellä on vankka 
tuntemus lakiasioista. 

Jacob Söderman, 72, ei tunne it-
seään vanhaksi, vaikka kantaakin Pik-
ku parlamentissa titteliä The Father 
of  the House. Toimeliaana vanhusten 
oikeuk sien puolestapuhujana hän 
on kuluvan vuoden aikanakin teh-
nyt ajankohtaisia aloitteita, mm. 
• eläkeindeksien oikeudenmukaista-
misesta, 
• ympärivuorokautisessa hoidossa 
olevien vanhusten perus- ja ihmis-
oikeuksien turvaamisesta, 
• vanhusten huonosta laitoskohte-
lusta ja 
• laista turvaamaan aktiivista ja tur-
vallista vanhuutta. 

Suomessa arvioidaan olevan vuon-
na 2020 jo reilut 1 275 000 yli 65-vuo-
tiasta henkilöä. Söderman painottaa, 
että yhteiskunnan kannalta on välttä-
mätöntä aktivoida tätä yli miljoona-
päistä ihmisjoukkoa jo varhaises-
sa vaiheessa. Turvallinen ja vireä 
ikäänty minen vaatii tuekseen ajan 
tasalla olevaa lainsäädäntöä. Miksi 
vanhusten huoltolain aikaansaami-
sessa hidastellaan tarpeettomasti?

Inhimillisyys puuttuu 
vanhustenhuollosta

Sosiaalisten tarpeiden sivuttaminen 
taloudellisen tehokkuuden varjolla 
on Södermanin mukaan ongelmien 
ytimessä.

– Ikääntyneistä huolehditaan 
yhteis kunnassamme suoritekeskei-
sesti, ei ilolla ja rakkaudella. Van-
huksille tungetaan lääkkeitä suuhun, 

mutta ei pysähdytä kysymään vointia. 
Ympärivuorokautisen hoidon laatua 
tutkittaessa on tullut esille tapauk-
sia, että itsemääräämis oikeutta rajoi-
tetaan edelleen korotetuilla sängyn-
laidoilla ja jopa sitomisella, Söder-
man kertoo.

Myös kotiin laitostaminen on ar-
veluttavaa:

– Vanhusten luona lappaa sekalai-
nen joukko eri ihmisiä, mutta kel-
lään ei ole aikaa keskittyä asukkaan 
henkisiin tarpeisiin. Lisäksi kasvava 
rikollisuus, jossa ikääntyvät ovat uh-
reja, on huolestuttavaa.

Vanhustenhuoltolaki 
ainoa pelastus

Koska vanhusten tarpeet tupataan 
sivuuttamaan olankohautuksella, 
ainoa na pelastuksena ikääntyvien 
epätasa-arvoiseen asemaan Söder-
man näkee uuden vanhustenhuolto-
lain.

– 35 vuotta sitten oli hienoa, jos 
kehitti vanhustenhuoltoa. Nyt olot 
ovat muuttuneet primitiivisemmik-
si ja maassamme vallitsee päinvas-
tainen ajattelu. Silti kaikkien pitäi-
si tehdä töitä sen eteen, että laaduk-
kaita vanhuspalveluita olisi riittävästi 
tarjolla. Sehän on kirjattuna jo ihan 
perus oikeutena Suomen lakiin.

Vanhuspalveluiden näkökulmas-
ta ikääntyneiden keskeisiin perus-
oikeuksiin kuuluvat oikeus sosiaali-
turvaan ja riittäviin sosiaali- ja terveys-
palveluihin sekä oikeus yhdenvertai-
suuteen. Toteutuvatko nämä?

– Eivät. On turha puhua hienoilla 
termeillä vanhusten universaaleista 
oikeuksista, kun ne eivät toimi käy-
tännön tasolla. Vallitsevat epäkohdat 
on kaivettava napakasti esille ja py-
rittävä järjestelmällisesti poistamaan, 
Söderman vastaa totisena.

Jacob Söderman peräänkuulut-
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”Mitä vähemmän 
byrokratiaa, sitä enem-

män on mahdollisuuk-
sia panostaa ihmi-

syyttä kunnioit tavaan 
vanhusten huoltoon.

Oikeus taloudelliseen 
turvaan ja aktiivisuuteen

Eläkkeensaajien keskuudessa on 
paljon pienituloisia. Lisäksi eläk-
keensaajien osuus köyhien keskuu-
dessa on edelleen kasvussa, mikä 
on epätavallista Euroopassa.

– Maassamme on armoton vas-
tarinta eläkkeiden indeksitarkas-

tuksille, vaikka niillä on eläkkeen-
saajien päivittäisen toimeentulon 
kannalta ratkaiseva merkitys. Oikea 
armeija työeläkemiehiä seisoo härs-
kisti sen edessä, että nykyinen taitet-
tu eläkeindeksi (hintatason muutok-
sen osuus 80 %, ansiotason 20 %) 
korvattaisiin paremmalla indeksillä. 
Pitäisi vitkastelematta palata hyväksi 
koettuun puoliväli-indeksiin (50/50), 
Söderman selittää.

Söderman vakuuttaa, että puolue, 
joka vastustaa työeläkeindeksin pa-
rantamista ei tule missään nimessä 
voittamaan vaaleja. Vaikka eläke asian 
ajaminen tuntuu väliin pään hakkaa-
miselta kivimuuriin, niin hän toimii 
ahkerasti sen puolesta. 

Ikääntyviä pitäisi myös kannus-
taa aktiivisuuteen ihan konkreetti-
sin keinoin.

– Olisi panostettava vanhusten 
liikunta- ja kulttuuripalveluihin se-
kä mahdollisuuksiin käyttää joukko-
liikennevälineitä. On muuten koh-
tuutonta, että eläkeläisjärjestöjen 
ystävyys toiminnalle ei muka löy-
dy valtion tukemia kokoontumis-
huoneita.

Tanskassa ja Norjassa on jo sää-
detty laki kunnallisista vanhus-
neuvostoista. Myös Suomessa van-
husneuvostojen asema tulisi tunnis-
taa ja tunnustaa nykyistä vahvem-
min.

– Ikääntyneiden aktiivisuuden es-
teenä ovat tällä hetkellä liian usein ta-
loudelliset tekijät. Virallisille vanhus-
neuvostoille pitäisi turvata lakikei-
noin mahdollisuudet edistää oma-
toimisen ja elämänmakuisen vanhuu-
den toteutumista. 

Teksti: Noora Valkila
Kuvat: Noora Valkila ja eduskunta

taa yhtenäistä, sitovaa normistoa, 
jonka mukaan vanhustenhuollon 
järjestämis tapa, saatavuus, laatu ja 
sen valvonta saataisiin yhdenmukai-
seksi. Kunnallispalveluiden vaihtele-
va taso nimittäin tarkoittaa kauniste-
lematta sitä, että kaikille ikäihmisille 
ei ole saatavilla edes perustuslain ta-
kaamia riittäviä palveluja. 

– Valtava epätasaisuus vanhusten-
huollon järjestämisessä jopa saman 
kunnan sisällä on karmaisevaa. Sik-
si vanhusten oikeusturva olisi pikai-
sesti yhtenäistettävä. Onhan Suo-
messa lastenhuollonlaki ja vaikkapa 
päihde huollonlaki, niin miksi kum-
massa vanhustenhuollonlain aikaan-
saamisessa nyt vitkastellaan, Söder-
man moittii närkästyneenä. 

Humaaniutta pienissä kunnissa

Kuntauudistus on poliittisesti ar-
ka asia. Sen myötä Suomen kunta-
kenttä on pienentynyt 342 kuntaan, 
mutta perusta on edelleen hajanai-
nen. Väestön vanhenemista ja val-
litsevaa pirstaleista kuntarakennet-
ta onkin kuvattu sanaparilla ”tappa-
va yhdistelmä”. 

– Minä pidän noita kuntaliitok-
sia isojen poikien hommana. Pie-
net kunnat olivat siunaus ikäihmi-
sille: kuntalaisten elämää seurattiin ja 
heistä välitettiin. Jos johto oli uudis-
tuksellinen, niin vanhustenhuollon 
peruspilarit, turva ja huolenpito, to-
teutuivat esimerkillisesti, Söderman 
kommentoi.

Sanomansa tueksi Söderman 
luonnehtii entistä Liljendalin kun-
taa. Ikääntyneiden määrä oli kun-
nan alueel la prosentuaalisesti jopa 

yli puolet enemmän kuin Helsin-
gissä, mutta vanhustenhuolto pelasi 
ihailtavasti. Vuoden alussa Liljendal 
liitettiin suureen Loviisaan ja nähtä-
väksi jää, häviääkö kunnassa vallitse-
va uniikki lähimmäisrakkaus.

– Suurissa kunnissa sosiaalityö on 
vaikeuksissa, sillä niillä on ikuinen ali-
budjetti. Isoissa yksiköissä asioiden 
organisointi on usein rutkasti moni-
mutkaisempaa verrattuna pienem-
piin. Mitä vähemmän byro kratiaa, 
sitä enemmän on mahdollisuuksia 
panostaa ihmisyyttä kunnioittavaan 
vanhustenhuoltoon.

Jacob Söderman kaipaa vanhus-
neuvostojen aseman vahvistamista. 
Vanhusneuvostoille pitäisi turvata laki-
keinoin mahdollisuudet edistää oma-
toimisen ja elämänmakuisen vanhuu-
den toteutumista.
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Aivojumppaa arkipäivään
Muutama kesäviikko tai -päivä lasten-
lasten kanssa panee kyllä mumman 
vauhtiin, sen on moni meistä taas ko-
kenut tämän ihanan aurinkokesän aika-
na. Liikettä on tullut niveliin yhtä lailla 
kuin mieleenkin. On tosi hauskaa kuun-
nella lasten juttuja ja pohtia sitä maail-
maa, jossa he nyt elävät. Ja kysymyk-
siä riittää.

Minulle kävi kyllä vähän huonosti, 
kun saaressa siivotessani kahdeksan-
vuotias Olli jalkapalloili jakkaran pääl-
lä ja kupsahti alas. Mumman syytä! sil-
tähän se tuntui itsestä. Oliko mummo-
la nyt muka turvallinen? Vasen olkavarsi 
murtui, mutta kohta poika palloili taas 
taitavasti kipsin kanssa. Lasten kanssa 
syntyi sitten juttua siitä, miten ihmisen 
osia korjataan. Paljonhan siinä olikin esi-
merkkejä, kun joukolla niitä koottiin.

Luunmurtumasta oli tässä esimerkki, 
ja kipsin reipas kantaja. Mikko-enolle, jo-
ka oli myös jalkapallossa telonut käten-
sä, oli pantu käteen titaani vahvistus, jo-
ka aina piippaa lento kentillä. Joku keksi, 
että mummalle oli tehty kaihi leikkaus, 
siis silmiin saa keinolinssit. Kuulo laitteen 
voi saada, jos huono kuuloisuus yllät-
tää, isoukilla oli kuulolaite, mutta hän ei 
käyttänyt sitä. No hampaat, tämä lapsi-
sukupolvi tuskin on edes nähnyt teko-
hampaita, mutta sellaisiakin on, koko-
naisia purukalustoja. Naapurin Ullalle 
oli tehty lonkka leikkaus, vaurioitunut 
nivel oli korvattu keinonivelellä. Siis pol-
via ja lonkkia vaihdetaan. Keksittiin, et-
tä sydämiä siirretään. Uuden maksan 
tai munuaisen voi saada hyvällä onnel-
la siirrännäisenä. Kokonaisia tekojalko-
ja ja -käsiäkin on.

Mutta mikä on se osa ihmisen ruu-
miista, jolle ei ole varaosaa? Kyllähän 
lapset senkin keksivät.

Aivot! Siksi aivoistaan kannattaa pi-
tää hyvää huolta. Koskaan ei ole liian 
myöhäistä lähteä kohottamaan aivo-
jensa kuntoa.

Aikakauskirja Duodecim kertoi äsket-
täin professori Patricia Boylen teke-
mästä tutkimuksesta, jossa seurattiin 
yhdeksänsadan yli 80-vuotiaan mie-
hen ja naisen muistitoimintoja seitse-
män vuoden ajan Chicagossa. Seuran-
nan aikana kuutisentoista prosenttia 
osallistujista sai muistisairauden oirei-
ta. Tärkein löydös oli kuitenkin, että elä-
määnsä tyytyväiset, toiveikkaat ja pää-
määrähakuiset vanhukset säästyivät oi-

Tutkijat eivät tiedä, mistä tällainen il-
miö johtuu, tai eivät siis tunne mekanis-
mia, millä positiivinen asenne ja elämän 
mielekkääksi tekeminen vaikuttavat ai-
votoimintoihin. Jääköön se kuitenkin 
tutkijoiden arvoitukseksi. Meille van-
hoille ihmisille riittää, kun tiedämme, 
että voimme itse vaikuttaa oman mie-
lemme virkeyteen ja omaan vanhene-
miseemme.

Miten aivoja sitten voimistellaan? Ai-
vojen kuntoa voi – ja kannattaa – yllä-
pitää monin eri tavoin.

Terveellinen ravinto kannattaa muis-
taa. Aamupala on hyvä kivijalka päivän 
askareille, niin fyysisesti kuin psyykki-
sestikin.

 Liikkuminen virkistää aivoja. Mones-
ti käy niin, että reippaan kävelyn aika-
na voi ratkaista ongelman, jota on päh-
käillyt yökaudet sängyssä pyöriskellen. 
Fyysinen rasitus piristää verenkiertoa 
kaikkialla ja auttaa alakuloon yhtä hy-
vin kuin pikku kolotuksiinkin. 

Venyttelyn on todettu vaikuttavan ai-
voihin monipuolisen positiivisesti. Kat-
selen usein vanhaa kissarouvaamme. 
Kahdeksastatoista ikävuodestaan huo-
limatta se venyttelee sulokkaasti aina 
herätessään. Miksi minulle on niin vai-
keata ottaa samaa tapaa? Mikään – pait-
si laiskuus – ei estä minua venyttele-
mästä samoin, vaikka en yltäisi moiseen 
viehkouteen liikkeissäni.

Kätten hienomotoriikka se vasta aut-
taa aivoja. Kiinalainen tutkimus kertoo, 
miten sormien liikuttelu, kuten pianon-
soitto tai kutominen, virkistää aivotoi-
mintoja ja ehkäisee muistisairauksia. 

Sosiaaliset suhteet, siis ihmisten ta-
paaminen ja jutustelu heidän kanssaan 
on aivoille herkkua. Joku voi nimittää si-
tä juoruamiseksi, mutta antaa olla.

Suora aivojen käyttö, tai rasittaminen, 
on myös tarpeen, ja sitähän vanhat ih-
miset tekevät lukemattomin tavoin. Kun 
kuljen puhumassa ympäri maata ja ky-
selen vaihtelevilta kuulijakunnilta, mil-
laista aivojumppaa he harrastavat, esi-
merkkejä tulee vaikka kuinka paljon.

Kannattaa muistaa läheisten puhelin-
numeroita. On hyvä laskea päässään, 
senhän me opimme kansakoulussa toi-
sin kuin nuoremmat ikäluokat. Monet 
rakastavat ristisanatehtäviä tai sudo-
kuja. Monille korttipelit, pasianssit ja 
muistitehtävät ovat jokapäiväisen ilon 
lähteitä. Vanhat ihmiset harrastavat 
myös paljon lukemista ja lehtien seu-
rantaa. Kielikursseille ei ole koskaan lii-
an myöhäistä mennä. Tietokoneen käy-
tössä joutuu rasittamaan aivojaan, jopa 
harmillisen paljon, kun koneet ovat niin 
kömpelöitä. 

Kannattaa olla utelias ja valmis muut-
tamaan totuttuja ajattelutapojaan tai 
päivärutiinejaan.

Yksinkertainen sääntö voisi olla: jo-
takin uutta joka päivälle! Vaikka miten 
pientä. Vanhojen ihmisten arkipäivän 
luovuus on rajatonta.

reilta muita todennäköisemmin: heillä 
oli oireita jopa kaksi kertaa vähemmän. 
Tämäkin tutkimus vahvistaa aikaisem-
pia tuloksia, joiden mukaan Alzheime-
rin tauti iskee harvemmin henkilöihin, 
jotka ovat sosiaalisesti aktiivisia ja ulos-
päin suuntautuvia. Elämäänsä mielek-
käänä pitävien vanhusten on myös to-
dettu elävän muita pidempään.
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Liikenneturvan yhteyspäällikkö Varpu Tavaststjernan mukaan 
iäkkäillä liikenneonnettomuuksien seuraukset ovat vakavam-
pia kuin nuoremmilla. Iän myötä elimistö on hauraampi, ja si-
ten herkempi vammautumaan sekä myös vammat paranevat 
huonommin. 

kunnon seuraaminen on tärkeää. On 
myös tärkeää, että ikääntynyt ylläpi-
tää ajotaitoaan eli ajaa autoa sään-
nöllisesti. 

Suomessa ajokortin voimassaolo-
aika on 70 ikävuoteen saakka. Tämän 
jälkeen kortti on uusittava, ja tavalli-
sesti kortti myönnetään 5 vuodeksi 
kerrallaan tai tätä lyhyemmäksi ajak-
si. Lääkäri ei voi ottaa korttia pois, 
mutta hän voi antaa ajokiellon. Lää-
kärin antama ajokielto ei kuitenkaan 
välity poliisille, ja on tapauksia, jois-
sa vanhus ei ole noudattanut lääkä-
rin antamaa kieltoa. 

Tavaststjerna kertoo, että ajokortti-

lainsäädäntö on parhaillaan uusitta-
vana. Lakiesityksen mukaan kortti 
olisi voimassa 15 vuotta mutta noin 
70-vuotiailla ja sitä vanhemmilla vain 
viisi vuotta kerrallaan. Korttia uusit-
taessa olisi ikäihmisten käytävä aina 
lääkärintarkastuksessa. 

Jos lääkäri havaitsee, että potilas ei 
ole terveytensä puolesta sopiva auton 
rattiin, hänellä on velvoitus ilmoittaa 
siitä ajokorttiviranomaiselle eli polii-
sille. Kortista luopumisesta sovitaan 
usein hyvässä yhteis ymmärryksessä 
potilaan kanssa jo vastaanotolla. Ti-
lanne on hankalampi, jos ajokielto 
on tilapäinen ja potilas ei noudata-
kaan  lääkärin ohjetta.

– Ajokortista luopuminen voi han-
kaloittaa monen iäkkään elämää. 
On lukemattomia pariskuntia, jois-
ta vain toisella, useimmiten miehel-

Liikenneturvan yhteyspäällikkö Varpu Tavaststjerna:

”Uskallus liikkua kuvast

– Ikääntyminen heikentää ihmi-
sen toimintoja, kuten reagointi- ja 
huomio kykyä. Ikä ei ole kuiten-
kaan ratkaiseva liikkumisen kannal-
ta vaan iän myötä tulevat sairaudet, 
Liikenne turvan yhteyspäällikkö Var-
pu Tavaststjerna kertoo.

Iäkkäät autoilijat tosin osaavat huo-
mioida ja ennakoida liikenneturvalli-
suutta mm. siten, että he välttelevät 
monimutkaisia ja huomiota vaativia 
tilanteita; kuten ruuhkassa ajoa, vil-
kasta kaupunkiliikennettä ja moni-
mutkaisia risteyksiä sekä pimeässä 
ajamista.

– Kuljettajien terveydentilan ja ajo-

On tärkeää, että ikääntynyt ylläpitää ajotaitoaan eli ajaa autoa säännöllisesti. Kuva: Barbro Wikström/Rodeo.fi .
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lä, on ajokortti. Ajokortti on varsin-
kin vanhemmalle sukupolvelle myös 
identiteetti kysymys, ja kortista luo-
pumisella voi olla negatiivinen vai-
kutus ihmisen itsetuntoon ja identi-
teettiin.

Risteykset hankalia 
iäkkäille kuljettajille

Iäkkäille kuljettajille tuottaa vaike-
uksia mm. tienviittojen lukeminen, 
risteysten ylittäminen ja risteyksis-
sä kääntyminen, liikenteeseen liitty-
minen, tiemerkintöjen seuraaminen, 
liikennevaloihin reagoiminen sekä 
huonossa valaistuksessa ajaminen.

Iäkkäille kuljettajille erityisesti ris-
teykset ovat hankalia. Tyypillistä 
on, että iäkäs kuljettaja kääntyy etu-
oikeutettua liikennettä vastaan tai sen 
eteen. Risteykset ovat hankalia ikään-
tyneille siksi, että päätöksiä pitää teh-
dä nopeasti ja monet osatekijät vaa-
tivat huomiota. Sen sijaan kiertoliit-
tymä on turvallinen myös ikäänty-
neille, ja tutkimusten mukaan kier-
toliittymät ovat myös selvästi vähen-
täneet onnettomuuksien ja henkilö-
vahinkojen määrää.

– Iäkkäiden kannalta on tärkeää, 
että risteysalueille on hyvä valaistus, 
jalkakäytävät, kaistat ja ryhmittymis-
järjestelyt ovat selvästi merkityt, ajo-
kaistat ovat leveät ja liikennemerkit 
ovat hyvin näkyvissä.

Liikenneturvallisuustyö on 
myös kansanterveystyötä

Kokonaisturvallisuus käsittää sekä 
ulkoisen turvallisuuden että koetun 
turvallisuuden eli turvallisuuden tun-
teen.  Ulkoisen turvallisuuden mit-
tareita ovat mm. liikenteessä kuol-
leiden ja loukkaantuneiden määrä. 
Koettu turvallisuus vaikuttaa mm. ih-
misten halukkuuteen vähentää liikku-
mistaan. Iäkkäät voivat vähentää liik-

kumista esimerkiksi kaatumisen pe-
lon vuoksi.

– Se, että uskaltaa liikkua, kuvas-
taa oikeaa turvallisuutta, Tavaststjer-
na korostaa.

Tavaststjernan mukaan liikkumi-
sen tukemisella ja turvaamisella on 
merkittävä rooli terveyden ja hyvin-
voinnin edistämisessä. Turvaamal-
la ihmisen liikkumiskyky – tuke-
malla ihmisen terveyttä sekä tur-
vaamalla liikkumismahdollisuudet 
liikenteessä – säästetään kansan-
taloudellisesti. Satsaus ihmisten ter-
veyteen maksaa itsensä takaisin vä-
hentyneitä onnettomuus tilanteina, 
loukkaantumisina ja jopa vähenty-
neitä kuoleman tapauksina. Toimin-
takyky ja toiminnallisuus edistävät 
iäkkäiden itsenäistä elämää.

– Iäkkäät ovat tunnollisia kuljetta-
jia. He ajavat nuoria kuljettajia har-
vemmin humalassa tai ylinopeutta. 
Suurimmat riskit heidän kohdallaan 
liittyvät terveyteen ja sen alenemiseen 
sekä mahdollisiin sairaskohtauk siin.  
On kuitenkin muistettava, että iäk-

käät eivät ole mikään yhtenäinen ryh-
mä, vaan yksilölliset erot ovat hyvin-
kin suuria.

Tavaststjerna korostaa, että iäk-
käitä on kannustettava säilyttämään 
ajotaitonsa. On informoitava mah-
dollisuudesta ottaa lisätunteja auto-
kouluilta, opittava tunnistamaan ja 
arvioimaan omat riskitekijänsä. Täs-
sä mielessä lähiomaiset voivat olla 
tärkeänä apuna.

– Niin kauan kuin iäkkäällä on 
ajami seen vaadittava terveys hänel-
lä on myös ajo-oikeus. Jos hän ei voi 
enää ajaa autoa, niin yhteiskunnan on 
tarjottava hänelle liikenne- ja kulje-
tuspalveluja hänelle sopivassa muo-
dossa. Liikkumisen turvaaminen on 
hyvin tärkeätä ihmisen itsenäisen elä-
män ja elämänlaadun kannalta, Ta-
vaststjerna korostaa.

Teksti: Kari Uittomäki
Kuvat: Kari Uittomäki 

ja Barbro Wickström/Rodeo.fi 

aa oikeaa turvallisuutta” 

”Iäkkäille kuljettajille 
tuottaa vaikeuksia mm. 
tienviittojen lukeminen, 
risteysten ylittäminen ja 
risteyksissä kääntyminen, 
liikenteeseen liittyminen, 
tiemerkintöjen seuraami-
nen, liikennevaloihin rea-
goiminen sekä huonossa 
valaistuksessa ajaminen.

Varpu Tavaststjerna korostaa, että 
myös liikenneympäristön suunnittelu 
ja kunnossapito kuuluvat liikennetur-
vallisuuteen.
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Koulutussuunnittelija Ritva Sal-
melan mukaan iäkkäiden tapa-
turmien ehkäisyn esteenä ovat 
usein asenteet. 
– Kukaan ei halua ajatella, et-
tä itselle tapahtuu tapaturma. 
Toinen tärkeä este on se, ettei 
edes uskota, että tapaturmia 
voitaisiin ehkäistä, Ritva Sal-
mela luonnehtii.

– Suomessa yli 75-vuotiaiden tapa-
turmaisista kuolemista yli 80 pro-
senttia johtuu kaatumisista. Tämä 
on huikea luku, Terveyden ja hyvin-
voinnin laitoksen koulutussuunnitte-
lija Ritva Salmela korostaa.

Ritva Salmela korostaa, että tapa-
turmien ehkäisyssä on tärkeää kar-
toittaa lähtötilanne; riskitekijät ja 
vaara tilanteet, ja sen jälkeen miettiä 
miten tapaturmia voidaan ehkäis-
tä. Tapaturma-alttiuteen vaikuttavat 
ulkoiset ja sisäiset tekijät; ympäris-
tö sekä ihminen. Iäkäs ja fyysises-
ti heikko kuntoinen ihminen ei ole 
paljon suuremmassa vaarassa jou-
tua tapahtumalle alttiiksi kuin nuori 
tai aikui nen, mutta vaara vammautua 
tapa turmassa on suurempi.

Salmelan mukaan tapaturmia eh-
käistessä ajatellaan usein kapeasti ja 
tehdään vain yhteen asiaan vaikutta-
via asioita; kuten hiekoitetaan liuk-
kaita kävelyteitä. Kokonaisvaltainen 
tapahtumien ehkäisytyö on paljon 
laaja-alaisempaa.

– Yksittäisiä parannuksia voi-
daan aina tehdä. Kokonaisvaltaises-
sa tapa turmien ehkäisytyössä pitäisi 
huomioi da ympäristön ja tuotteiden 
turvallisuus, säädökset sekä turval-
lisuusasenteisiin ja käyttäytymiseen 

vaikuttaminen.
Liikunta ja hyvä ravitsemus ovat 

tietenkin ensiarvoisen tärkeitä kei-
noja tapaturmien ehkäisyssä. Tämän 
vuoksi myös liikuntatiloja sekä ohjat-
tua liikuntaa pitäisi olla riittävästi tar-
jolla ikäihmisille. 

Asenteet vaikuttavat

Iäkkäiden tapaturmien ehkäisyn es-
teenä ovat usein asenteet. Kukaan ei 
halua ajatella, että juuri itselle tapah-
tuisi tapaturma. Ihmiset kyllä näke-

vät, kuulevat ja keskustelevat tapah-
tumista, mutta kieltävät sen mahdol-
lisuuden, että itsellekin voisi sattua. 
Tällainen ajattelutapa on ihmiselle 
luontaista. Toisaalta on myös vallal-
la eräänlainen kohtalonusko ”Vahin-
ko tapahtuu kun tapahtuu”.

– Toinen tärkeä este on se, ettei 
edes uskota, että tapahtumia voitai-
siin ehkäistä. Lisäksi sellainen vaikut-
taa, että iäkkäät eivät halua machoil-
la, mutta toisaalta he eivät halua kuu-
lua mihinkään riskiryhmään.

”Kukaan ei halua, että its

– Tapaturmien ennaltaehkäisy on ehdottoman tärkeää. Jos ajatellaan tapa-
turmissa loukkaantumisten hintaa verrattuna siihen, mitä ennalta ehkäisy 
maksaa, niin kyllä faktojen pitäisi puhua puolestaan, Ritva Salmela korostaa.
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Muisti sairaudet vaikuttavat 
tapaturma-alttiuteen

Ritva Salmela toteaa, että dementia ja 
muut muistisairaudet ovat ja tulevat 
tulevaisuudessa olemaan yhä merkit-
tävämpiä syitä, miksi ihminen jou-
tuu tapaturmille alttiiksi. Dementoi-
vien sairauksien vuoksi tulee muisti-
häiriöitä sekä ihmisen hahmotus kyky, 
ymmärrys omasta liikkumiskyvys-
tä ja pärjäämisestä heikkenevät.  Ih-
minen, joka esimerkiksi on tottunut 
käyttämään moottori käyttöisiä työ-
välineitä, ei ymmärrä niiden vaaral-
lisuutta vaan hän on ikään kuin ru-
tiiniensa vanki.

– Myös lääkkeet voivat vaikuttaa 
ihmisen toimintakykyyn.

Salmela myös huomauttaa, että 
kaikki myöntävät kansansairaudet 
– kuten diabeteksen sekä sydän- ja 
verisuonitaudit – isoiksi ongelmiksi. 
Kuitenkin tapaturmat ovat kansan-
sairauksien luokkaa taloudellisil-
ta kustannuksiltaan, toiminta kyvyn 
heikennyksinä sekä inhimillisinä kär-
simyksinä. 

Monialainen yhteistyö 
olisi tärkeätä

– Tapaturmien ehkäisytyötä ei ole 
selkeästi määritelty millekään toimi-
alueelle. Kuitenkin ehkäisytyössä on 
paljon hyödyntämättömiä mahdolli-

suuksia. Tapaturmien ehkäisyssä tar-
vittaisiin sosiaali- ja terveyssektorin, 
palo- ja pelastustoimen, liikunnan ja 
teknisen sektorin yhteistyötä. Tarvi-
taan myös tilastointia ja seurantaa.  
Yhteistyöllä voitaisiin tunnistaa eri-
laiset riskit ja riskiryhmät sekä niiden 
mukaan kohdistaa ehkäiseviä käytän-
nön toimenpiteitä. Ehkäisytyö lähtee 
aina liikkeelle riskiryhmien kartoitta-
misesta. Myös ammattihenkilöstöä 
pitäisi kouluttaa, Salmela pohtii.

– Tapaturmien ehkäisy jää juuri 
siksi heikosti hoidetuksi, koska sil-
le ei anneta resursseja. Toisaalta juu-
ri vastuiden epäselvyys hankaloittaa 
tätä työtä. Jos tekninen sektori hie-
koittaa huonosti liukkaan tien ja joku 
kaatuu ja loukkaantuu, niin kustan-
nukset tulevat kuitenkin terveyden-
huollolle.

Salmela korostaa myös asenteiden 
muokkauksen tärkeyttä. Tietoa tapa-
turmista ja niiden ehkäisykeinoista 
on olemassa paljon, mutta tieto pi-
täisi saada leviämään. Salmelan mu-
kaan luonteva kehitys olisi se, et-
tä ensiksi ihmisen asenne muuttuu 
myönteiseksi tapaturmien ehkäisy-
työlle, sitten hän hankkii tietoa ja kol-
mannessa vaiheessa hänen toimin-
tansa muuttuu.

– Tapaturmien ennaltaehkäisy on 
ehdottoman tärkeää. Jos ajatellaan 

elle tapahtuu tapaturma”
tapa turmissa loukkaantumisten hin-
taa verrattuna siihen, mitä ennalta-
ehkäisy maksaa, niin kyllä faktojen 
pitäisi puhua puolestaan.

Riskejä voitaisiin 
kartoittaa etukäteen

Iäkkäiden tapaturmariskejä voitai-
siin kartoittaa etukäteen esimerkik-
si silloin, kun tehdään sosiaali- ja 
terveys palveluiden tarvekartoitus. 
Ritva Salmela toteaa, että nykyisin 
palvelu tarpeen kartoitukselle ei ole 
olemassa mitään yhtenäistä kysely-
mallia, vaan mallit vaihtelevat kun-
nittain. Tässä suhteessa on tapah-
tumassa parannusta, sillä THL:ssa 
pohditaan parhaillaan neuvontaa ja 
kotikäyntejä koskevaa opasta ja suo-
situksia kun tien sosiaali- ja terveys-
sektorin työntekijöille ja toiminnas-
ta vastaaville. Oppaan laatiminen liit-
tyy STM:n Ikäneuvo-työryhmän suo-
situksiin.

Teksti ja kuva:
Kari Uittomäki
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Pukkilan kunnan Hyvinvointikeskus Onni avasi ovensa syksyl-
lä 2007. Sen keskeisenä tavoitteena on toimia vanhusten mo-
nipuolisena palvelukeskuksena. Suunnittelussa on satsattu es-
teettisyyteen ja esteettömyyteen.  

aulatilasta onkin vinhaa vauhtia tu-
lossa pukkilalaisten olohuone.

Toiminnanohjaaja Asta Eng-
ström näkee toimintakyvyn laajana 
kokonaisuutena, jonka kaikki ulottu-
vuudet – fyysinen, psyykkinen ja so-
siaalinen – tulee ottaa huomioon. Li-
säksi hengellisyys ja luonto -teemat 
korostuvat monesti iän karttuessa. 
Ikääntyvän ihmisen hyvinvointi ra-
kentuu näitä tarpeita tukevasta yksi-
löllisestä paletista.

Huikean monipuolista 
vanhustoimintaa

Elokuussa 2007 Engströmillä oli kä-
dessään pukkilalaisten vanhusten laa-
tima lista heidän harrastetoiveistaan. 
Näitä olivat mm. liikunta, käsityöt, 
yhteislaulut, tanssit ja retket.

– Aloimme rakentaa virkistys-
toimintaa pukkilalaisia kuunnellen, 
heidän ehdoillaan. Virkaani kuuluu 
toimia paikallisen vanhusneuvoston 
sihteerinä. Se on loistava kontakti, 
tuoreiden asioiden ja ideoiden kuule-
misen paikka, Engström kuvailee. 

– Tahdoimme olla toiminnan-
suunnittelussa ennakkoluulottomia 
ja avoimia. Onnilla ei ole taakka-

”Onni ei ole monum
talo elämää varten!

Ikäpolvet kohtaavat Onnissa, sillä ta-
lo palvelee kaikkia kuntalaisia. Van-
huksia ei ole haluttu eristää tiettyyn 
paikkaan, vaan pukkilalaiset voivat 
harrastaa vauvasta vaariin samoissa 
tiloissa.  Terveyspalvelut, allas osasto 
ja kuntosali ovat kaikkien käytössä. 
Talosta löytyy apteekki, kahvila ja 
yhteis palvelupiste. Pihapiirissä toimii 
myös pankki ja ruokakauppa. Naa-
puriin on juuri valmistunut päiväkoti. 
Ei siis ihme, että Onnin värikkäästä 

Onni-talon juhannusjuhlia vietettiin Onnintorilla. Kuva: Pertti Mäkelä.
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naan historian rasitteita, joten täällä 
on oivat mahdollisuudet laittaa aka-
teemiset löydökset ja virkeät ideat 
toteen.

Onnissa on alusta asti toiminut yli 
30 ryhmää viikossa. Vanhukset voivat 
osallistua kuntosalijumppaan, yhteis-
lauluun, keskusteluklubeihin, kon-
sertteihin, vesijumppaan, musiikin 
kuunteluihin, luennoille, kirjoittaja-
piiriin, maalailuun, käsitöihin, muisti-
jumppaan tai vaikkapa taijihin. Tar-
jolla on myös niin tansseja, kuin elo-
kuva- ja runoiltoja. Ryhmätoiminnan 
kirjo on vaikuttava – jokaiselle luuli-
si löytyvän jotakin. 

Engströmin mietteet hyvin-
voinnista laveudesta eivät jää vain 
puheen tasolle.

– Opiskelen samanaikaisesti 
geronto logiaa ja toiminnan suunnit-
telussa musiikillinen taustanikin var-
masti vaikuttaa asiaan. Onnissa pyri-
tään pääsemään irti vanhakantaisesta 

entti vaan esteetön 
”

”sairaus hoidetaan reseptillä”- ajatte-
lusta. Viime vuosina paljon tervey-
denkin näkökulmasta tutkittua kult-
tuuria on tuotava lähelle myös ikään-
tyviä, nautittavaksi arjessa. Kulttuu-
rin terveys- ja hyvinvointivaikutuk-
set eivät ole iästä tai toimintakyvys-
tä kiinni. Vanhuksilla on valtava elä-
män kirjo ja kokemusten maailma, 
joka tulee nähdä mahdollisuutena, 
ei esteenä, Engström pohtii.

Esteettömyyttä heikoimman 
käyttäjän ehdoilla

Onnissa on tilojensa puolesta lois-
tavat puitteet ikääntyneiden hyvin-
voinnin ylläpitoon ja toimintakyvyn 
vahvistamiseen. Keskuksen suunnit-
telusta järjestettiin kutsukilpailu, jon-
ka voitti arkkitehtitoimisto L&M Sie-
vänen Oy. 

Pyrkimyksenä oli satsata nimen-
omaan tilojen kodinomaisuuteen ja 
monikäyttöisyyteen. Liuku- ja siirto-
seinien avulla voi kätevästi muunnel-
la tiloja tarpeiden mukaan. 

– Arkkitehtuurisesti Onnissa on 
onnistuttu hienosti. Esteettömyys 
toteutuu kaikentasoisten käyttä-
jien mukaan. Esteettisyystavoittei-
den saavuttaminen puolestaan nä-
kyy vaikkapa viehättävässä japani-
laisessa puutarhassamme, kotoisas-
sa oleskelu aulassa sekä puun ja vä rien 
käytössä, Engström kuvailee.

Engström ei hiukkaakaan liioitte-
le: Onni on kaukana laitosmaisesta 
ja nuhjuisesta vanhainkodista. Raik-
kaat värit ja kontrastit luovat pait-
si tunnelmaa, palvelevat myös de-
mentoituneita ja toimintakyvyltään 
heikompia tilojen hahmottamises-
sa. Talon yksikerroksisuus, valoisuus 
ja luonnon läheisyys luovat ihastutta-
vat puitteet virkistymiseen. Aistit vi-

– On tärkeää kuunnella koko ajan 
korvat höröllä kuntalaisten toiveita ja 
mietteitä. Asiakaslähtöisyys on tietysti 
toiminnan punainen lanka, toiminnan-
ohjaaja Asta Engstörm korostaa.

Onni on kaukana laitosmaisesta ja 
nuhjuisesta vanhainkodista. Raikkaat 
värit ja kontrastit luovat tunnelmaa.

Onni on arkkitehtuurisesti hienos-
ti onnistunut rakennus. Esteettömyys 
toteutuu kaikentasoisten käyttäjien 
mukaan.
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rittäytyvät heti vaikkapa vain kävel-
len talon ympäri kuntoutusmieles-
sä leveitä käytäviä pitkin. Oleskelu-
tilan takassakaan ei säilytetä kukka-
ruukkuja, vaan annetaan tulen loi-
muta kylminä päivinä.

Suunnittelussa on ensisijaises-
ti otettu huomioon hyvinvointi-
keskuksen vakinaiset asukkaat, jotka 
ovat valikoituneet tarpeidensa mu-
kaan johonkin kolmesta asumismuo-
dosta: dementiaryhmäkodin, hoiva-
ryhmäkodin tai palveluasumisen.

– On hienoa, että Onninkotien 
asukkaat pääsevät käytävää pitkin 
toimintaan ja tapaamaan kuntalaisia 
vaikkapa viikoittaisen Onninkahvien 
merkeissä. Eräskin vanhempi herra 
kerran kiitteli, ettei vanhuksia enää 
passiteta korpeen muusta yhteis-
kunnasta erilleen. Juuri tämä on On-
nin tavoite: elämä tutussa yhteisös-
sä voi jatkua laitosasumiseen siirty-
misen jälkeenkin. Esimerkiksi yhtei-
sistä musiikki-illoista voivat kaiken-
ikäiset pukkilalaiset nauttia katseil-
laan ja korvillaan. 

– Toisaalta vaatii myös rohkeut-
ta kohdata eri-ikäisten ja -kuntois-
ten kesken. Vallitsevat arvot ja asen-
teet kuin tottumuksetkin vaikuttavat 
halukkuuteemme lähteä liikkeelle ja 
kohdata yhteisissä tilanteissa.

Korvat höröllä kaiken aikaa

Suurin osa pukkilalaisista ikääntyvis-
tä aktivoituu kaiken aikaa yhä enem-
män käyttämään hyvinvointikeskuk-

sen palveluita. Viime vuoden aikana 
Onnissa kokoonnuttiin ikääntynei-
den päiväaikaisissa tapahtumissa yli 
430 kertaa ja asiakaskäyntejä näissä 
oli noin reilut 6 000. 

Luvut tuntuvat suurilta, kun niitä 
suhteutetaan kunnassa asuviin noin 
350 yli 65-vuotiaaseen. Silti Engströ-
miltä löytyy tervettä itsekritiikkiä.

– Vaikka tiedotamme maapostil-
la tapahtumistamme ikääntyneille 
kuntalaisille, niin kaikkien askeleet 
eivät silti suuntaa tänne edes kahville. 
Toisaalta on myös jokaisen valinnan-
vapautta, lähteekö liikkeelle. Maaseu-
dun ihmisten aktiivisuus on perintei-
sesti ollut myös toisenlaista, aktivi-
teetteja ei ole totuttu hakemaan täl-
laisista keskuksista. Ei ole ehkä ollut 
edes hyväksyttävää pitää itsestä huol-
ta käymällä tämänkaltaisissa toimin-
noissa. Toisaalta on nähtävissä, että 
tulevat ikääntyvät sukupolvet elävät 
eläkevuosiaan aktiivisempina halu-
ten pitää itsestään huolta entistä mo-
ninaisemmin keinoin ja antaa aikaa 
myös elämästä nauttimiseen.

leen. Syvä asiantuntijuus voi joskus 
rajoittaa ikävästi, vanheneminen on-
kin tärkeää nähdä laajana ja moni-
naisena ilmiönä. Herkkyyden lisäk-
si pyrimme olemaan rohkeita, avoi-
mia verkostoitumiselle ja erilaisille 
kokeiluille.

Yhteistyön mahti

Pukkilan Onnia voidaan myös aja-
tella eräänlaisena pilottina uusien 
vanhus keskuksien suunnittelussa. 
Terveyden ja hyvinvoinnin edistä-
minen kulkevat käsi kädessä vaikka-
pa kulttuuri- ja vapaansivistystyön-
laitosten ja perinteisten sosiaali- ja 
terveyspalveluiden kanssa.

– Varhaisen puuttumisen malli tu-
kee ikääntyvien hyvinvoinnin edistä-
mistä. Yhteistyötä terveysasemien ja 
erilaisen vanhustoiminnan välillä oli-
si kehitettävä edelleen. Jos sosiaali-
selta toimintakyvyltään ja mieli-
alaltaan riski alttiit ikääntyneet oh-
jattaisiin heti toimintoihin mukaan, 
voitaisiin vanhusten lisääntyvää yk-
sinäisyyttäkin lieveilmiöineen ken-
ties ehkäistä paremmin, Engström 
huomauttaa.

Yhteistyö on huomattavassa roo-
lissa Onnin toiminnassa. Liikkues-
samme Engströmin kanssa talossa, 
avoimuuden ja aktiivisuuden adjek-
tiivit pyörivät mielessäni: toiminnan-
ohjaajalla on näet aina aikaa vaihtaa 
kuulumiset tai ainakin hymyilevä ter-
vehdys jokaisen kuntalaisten kans-
sa. Toiminnanohjaaja ei lukkiudu 
toimistoonsa vaan elää osana Onni 
-yhteisöä.

– Talo on nyt vallattu ja otettu hie-
nosti käyttöön. Pitää kuitenkin muis-
taa, että olemme vielä alkumetreillä 
ja vasta Onnin 10-vuotisjuhlissa voi-
daan puntaroida todellisia saavutuk-
sia. Toivottavasti silloin voidaan näh-
dä Onnin toiminnan myönteiset vai-
kutukset niin pukkilalaisten sosiaali- 
ja terveysmenoissa kuin myös hyvin-
voinnin ja terveyden kokemuksissa, 
Engström iloitsee.

Teksti: Noora Valkila
Kuvat: Noora Valkila ja Onni-talo

Onnissa voi harrastaa mm. kuva-
taiteita. Kuva: Eeva Sumiloff.

Onni-talon yhteisissä kokoontumissa 
ovat lapset ja vanhat yhdessä. Kuva: 
Eeva Sumiloff.

Suurin haaste Onnin toiminnassa 
onkin ollut juuri luottamuksen syn-
nyttäminen. Sen eteen tehdään edel-
leen jatkuvasti töitä.

– On tärkeää kuunnella koko ajan 
korvat höröllä kuntalaisten toiveita ja 
mietteitä. Asiakaslähtöisyys on tietys-
ti toiminnan punainen lanka. Luvut 
ja asiakastilastot määrittelevät pitkäl-
ti, millaisessa toiminnassa on eniten 
ytyä. Tosin aina määrä ei korvaa laa-
tua ja uudenlaisissa asioissa on uskal-
lettava myös katsoa ja odottaa hiu-
kan pidempään.

– Mielestäni missään tekemisessä 
ei kuitenkaan saa jämähtää paikoil-
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KÄKÄTE-projektin projektipäällik-
kö Vanhustyön keskusliitosta, arkki-
tehti, tekniikan lisensiaatti Kirsti Pe-
sola on tehnyt pitkään töitä esteettö-
myyden kanssa. Pesola puhuu mielel-
lään esteettömyyden puolesta.

– Esteettömyys tarkoittaa tuot-
teiden ja rakennusten käytettävyyt-
tä, ympäristön esteettömyyttä sekä 
palvelujen, kulttuurin ym. saavutet-
tavuutta. Esteettömyydessä on kyse 
myös omatoimisuuden mahdollista-
misesta ja itsemääräämisestä, siitä, et-
tä ihminen voi liikkua turvallisesti ja 
hoitaa asioitaan tai kutsua ystäviään 
kylään silloin kun hän itse sitä ha luaa, 
Kirsti Pesola tähdentää.

Pesola muistuttaa, että vanhukset 
asuvat hyvin eri tavoin, toiset omista-
massaan asunnossa ja toiset vuokral-
la. Koti voi olla kerros-, rivi- tai oma-
kotitalossa ja se voi olla seniori- tai 
palvelutalossa tai ryhmä kodissa. Ja 
voihan vanhus olla laitos hoidossakin. 
Vanhukset ovat myös hyvin hetero-
geeninen joukko, jolla on erilaisia 
tarpeita: on eroja talou dellisessa tai 
perhe tilanteessa, palvelu jen tarve on 
yksilöllistä ja tottumukset ovat eri-
laisia. Kaikkien vanhusten toiminta-
kyky kuitenkin heikkenee, sekin yksi-
löllisesti, siksi esteettömyyden mer-
kitys kaikessa asuntosuunnittelussa 
korostuu iän myötä.

– Esteetön ympäristö vähentää 
apuvälineiden ja avustamisen tarvet-
ta ja pienentää onnettomuus riskiä. 
Esteettömästä ympäristöstä puhu-
taan aivan liian vähän passivoitumi-
sen ehkäisijänä. Kun asunto, lähi-
ympäristö ja palvelut mahdollista-
vat omatoimisuuden, ei tarvitse jää-
dä kiikkustuoliin odottamaan, että 
joku tulee auttamaan. Esteetön ym-
päristö tuo ihmisille valinnanvapaut-
ta ja mahdollistaa aktiivisuuden sen 
lisäksi, että se tuo yhteiskunnalle ja 
yksilölle säästöjä.

– Esteettömyys ei kuitenkaan ole 
esteettisyyden vastakohta.  On täy-
sin mahdollista suunnitella esteettistä 

Projektipäällikkö Kirsti Pesola:

Esteettömyydessä on kyse 
omatoimisuuden mahdollistamisesta

Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry

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

ja samalla esteetöntä. Kyse on siitä, 
miten hyvin suunnittelija ymmärtää, 
mistä on kyse. Esimerkiksi Hyvin-
vointikeskus Onni Pukkilan kunnas-
sa on hieno esimerkki hyvästä suun-
nittelusta.

Pesola korostaa, että kenen tahansa 
toimintakyky voi muuttua ja milloin 
tahansa. Koskaan ei voi tietää etukä-
teen mitä tapahtuu. Siksi on tärkeää, 
että ympäristö ja rakennukset suun-
niteltaisiin ja toteutettaisiin kaikille 
esteettömiksi. 

Pesola kritisoi nykyistä asunto-
suunnittelua siitä, että pyritään vähiin 
neliöihin mahduttamaan liian paljon. 
Yhtenä syynä lienee asuntotuotan-
non kalleus. Jos 100 neliön asuntoon 
halutaan viisi huonetta, keittiö, sau-
na ja kaksi wc:tä, niin se johtaa hel-
posti siihen, että asunnossa on mon-
ta toiminnallisesti alimittaista huo-
netta. Tällöin tarvitaan todella taita-
va suunnittelija, jotta asunnosta saa-
daan esteetön.

– Joku viisas onkin sanonut, että 
jos asunnot suunniteltaisiin joka suh-
teessa 10 prosenttia nykyistä väljem-
miksi, niin ne olisivat luonnostaan 
paljon nykyisiä esteettömämpiä, Pe-
sola korostaa.

Teksti: Kari Uittomäki
Kuva: Vanhustyön keskusliitto

– Esteetön ympäristö tuo ihmisille va-
linnanvapautta ja mahdollistaa aktiivi-
suuden, Kirsti Pesola korostaa.
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– Teknomummo auttaa ikään-
tyviä, heidän omaisiaan ja heitä 
hoitavia henkilöitä käyttämään 
ja hyödyntämään tekno logiaa 
ja ymmärtämään sen vaatimuk-
sia, mutta ennen kaikkea mah-
dollisuuksia. Ikäihmiselle on 
olemassa valtava määrä hyö-
dyllisiä teknologiaratkaisuja, ja 
valintojen runsaus voi suoras-
taan uuvuttaa ratkaisuja etsit-
täessä, Suomen ensimmäinen 
teknomummo Tuula Kollanen 
selvittää. 

Tuula Kollanen on työkseen kou-
luttanut Nokia-kännyköiden jälleen-
myyjiä. Tässä työssä hän oppi, et-
tä yleensä ihmiset tietävät ja osaa-
vat käyttää vain noin kymmenes-
osaa kännyköiden kaikista mahdolli-
suuksista. Kollanen korostaakin, että 
kännykkä on nykyään todella moni-
puolinen laite.

Teknomummo-idea sai alkunsa 
kun Nokia sulki Jyväskylän toimi-
pisteensä ja Kollanen kumppanei-
neen perusti Mobile Care and Safe-
ty Oy -nimisen yrityksen. Yrityksen 
toiminta-ajatuksena on luoda käyttä-
jien tarpeista lähteviä ratkaisuja, jotka 
hyödyntävät jo olemassa olevaa tek-
nologiaa.  Yritys on myös rekisteröi-
nyt Teknomummo-tavara merrikin. 
Teknomummon titteliin Tuula on oi-
keutettu senkin perusteella, että hän 
on 2 vuotiaan Sara-tytön mummo. 

Teknomummolla on erilaisia 
koulutus paketteja, joita hän voi tar-
jota kulloisenkin tarpeen ja kohde-
ryhmän mukaan. Kollanen voi pu-
hua teknologiasta yleisesti, pelkäs-
tään kännykästä ja sen mahdolli-
suuksista, ikäihmisten kotona asu-
mista helpottavasta teknologiasta tai 
tekno logiasta viriketoiminnan apu-
na. Kollanen tuntee niin teknologian 
toimintaperiaatteet kuin sen, mihin 
asioihin kannattaa kiinnittää huo-
miota teknologiaa hankkiessa.

– Jo pelkästään puhelin tarjoaa 
paljon mahdollisuuksia ikäihmisil-
le. Voidaan käyttää kuvia puhelin-
luettelossa, jolloin ikäihminen tun-
nistaa soittajan tai osaa soittaa ku-
van perusteella. Tai voidaan käyttää 
ääniohjausta ja viestinlukijaa. 

Apunappi perustuu 
puhelimen ominaisuuksiin

Tuula Kollanen ja hänen yhtiökump-

paninsa ovat kehittäneet Swing Apu-
nappi-turvaratkaisun, joka perus-
tuu puhelimen jo olemassa oleviin 
ominai suuksiin. Mitään uutta tekno-
logiaa ei ole kehitetty. 

Swing Apunappi on ohjelma, jossa 
yhdellä puhelimen selausnäppäimen 
painalluksella saadaan monia eri toi-
mintoja aikaan. Puhelu, viesti sekä 
paikkatieto välittyvät omalle auttaja-
ryhmälle. Puhelimen käyttäjä on va-
linnut auttajaryhmänsä oman puhe-
limensa puhelinluettelosta. 

– Apunappi soittaa auttajalistal-
la ensimmäisenä olevalle ja lähettää 
hätäviestissä myös avun tarvitsijan 
paikkatiedon. Mikäli ensimmäinen 
henkilö ei vastaa, soitto menee lis-
tan seuraavalle. Soittaminen jatkuu 
niin kauan, että joku auttajista vas-
taa. Kun puheluun vastataan, muut-
tuu avun pyytäjän puhelu kaiutin-
puheluksi. Eli soittajan ei tarvitse 
pitää puhelinta korvalla.

Kollanen korostaa, että Apunap-
pi sopii kaikenikäisille ja kaikkialle, 
missä toimii GSM-verkko. Satelliitti-
paikannus toimiikin kaikkialla maa-
ilmassa. 

– Apunappi mahdollistaa sen, että 
ihminen pääsee liikkumaan kotinsa 
ulkopuolelle, esimerkiksi marjasta-
maan. Silti hän kokee olevansa tur-
vassa, koska hän tietää tarvittaessa 
saavansa avun nopeasti. Esimerkik-
si monet turvapuhelinratkaisut sito-
vat ihmiset kotiin tai sen lähipiiriin. 
Siten Apunappi vapauttaa ihmistä ja 
aktivoi liikkumaan sekä toimimaan 
myös kotinsa ulkopuolella, Kollanen 
korostaa.

Teksti: Kari Uittomäki
Kuva: Tuula Kollanen

Teknomummolta apua 
kotona selviytymiseen

Apunapin avulla voi soittaa apua esi-
merkiksi tapaturma- tai onnetto-
muustilanteissa. Apunappi antaa myös 
paikkatiedon soittajan sijainnista pu-
helimen karttaohjelmiston avulla.
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Hallitus on 
vankka...

Helsingin yliopiston ylioppilas-
kunnan HYY:n hallitus vuodelta 
1964 kokoontui elokuussa Luumäel-
le katsastamaan Salpalinjan linnoitus-
laitteita ja Ukko-Pekan museota. Pa-
ria lukuunottamatta nuo 20 hallitus-
herraa ovat syntyneet aivan ennen 
talvi sotaa ja joutuvat tänä päivänä 
hiljalleen tunnustamaan kuuluvansa 
vanhus väestöön. Työelämän kaikki 
ovat jo jättäneet. Syvää kaipausta tun-
nettiin, kun väkevä hengenmies Jaak-
ko Elenius, aikoinaan Suomen ainoa 
päätoiminen körttiläinen, jätti meidät 
kesällä. Siunaustilaisuudessa Lautta-
saaren kirkko oli täpötäynnä. 

Mainittu HYY:n hallitus on aika-
ajoin tapaillut myös tämän päivän 
opiskelijoita, joukossa lastenlapsiaan. 
Ei ole tullut kysyttyä, mitä nykynuo-
ret ajattelevat ikivanhoista ihmisistä 
ja asioista. Meille oli aikoinaan jotakin 
ikivanhaa legendaarinen L.A. Punti-
lan johtama HYY:n hallitus 1920-30 
-lukujen taitteessa, jossa oli mukana 
lukuisia tulevia vaikuttajia, kuten Aar-
re Eskola ja Paavo Kastari.

Sanotaan, että ylioppilaat ovat 
maan toivo. Eri asia on, ovatko yli-
oppilasjohtajat maan tulevia johta-
jia. Aikoinaan 1960-luvulla puhut-
tiin, että opiskelijajohtajilla on erään-
lainen ponnahduslautaetu työmark-
kinoille pyrittäessä. Kysyä sopii, an-
taako työelämä arvoa samoille val-
miuksille kuin opiskelijaelämä. Joku 
irvi leuka sanoi aikanaan, että opis-
kelijajohtaja pystyy luomaan menes-
tyksellisen uran, vaikka hänen sana-
varastossaan on vain kolme verbiä – 
aktivoida, koordinoida ja informoi-
da. Nyt vanhusväestöön liittyvillä oli 
35 vuotta sitten sielussaan niin pal-
jon humanistista hapatusta, että hei-
tä on vaikea kuvitella tämän päivän 
yritys johdon joukkoon.

Tuon ajan opiskelijajohtajille oli 
tunnusomaista, että he muun ohel-
la suoriutuvat yliopiston läpi suorit-
taen tutkinnon. Opintojen keskeyt-
täjiä ei juurikaan ollut. Toki oli joita-
kin keskeyttäjiä, jotka työelämä nie-
laisi jo varhain heidän aloittaessaan 
merkittävän journalistin uran. Pan-

kit oli toinen luontainen väylä opis-
kelijajohtajille. Nykyisin tämä ura ei 
enää vedä samassa määrin. 

Kolmesta HYY:n 20 hallitus-
herrasta tuli kansliapäälliköitä, yhdes-
tä tuli suurlähettiläs. Varsinaisia poliit-
tisia johtajia joukosta ei tullut, mut-
ta virkamiehinä nämä herrat olivat 
mukana monissa merkittävissä po-
liittisissa ratkaisuissa. Tunnusomais-
ta heidän työlleen oli tällöin sovitte-
leva ote. He olivat usein hallinnon 
vpk:laisia, jotka lähtivät roihutessa 
liikkeelle. Esimerkiksi Lauri Taras-
ti on tyypillinen kriisien ratkoja, oli-
pa kysymys sitten urheilusta tai vaka-
vammista asioista.

Yksi yhteinen piirre tuon HYY:n 
hallituksen jäsenille on edunvalvonta, 
josta tuli monelle elämäntyö. Tämä 
on tietysti luonnollinen asia. Opiske-
lijajärjestöt ovat edunvalvojia ja niissä 

toimivat saavat alan koulutuksen. Jos-
kus ennen hallituksen vm/1964 siir-
tyminen työnantajaleirin järjestöihin 
oli luontainen opiskelijajohtajan ura-
polku, mutta ei enää vuonna 1964. 
Muutoksen tuulet eivät vielä puhal-
taneet täydellä voimalla, mutta pin-
nan alla muhi.

Ylioppilasmaailman puolue-
politisoituminen alkoi muutamia 
vuosia myöhemmin. Vuonna 1964 
oli silti ilmassa joitakin ennusmerk-
kejä. Jokainen itseään kunnioittava 
sivistynyt ihminen tuomitsi tuolloin 
jyrkästi Ylioppilaslehden ja sen edus-
taman epäkansallisen, hieman vasem-
mistolaiselle häivähtävän kulttuuri-
radikaalisen linjan. HYY oli lehden 
julkaisija ja sen hallitus oli julkaisijan 
hallitus. Hallitukselle tuli yksittäisten 
juttujen ja koko linjan takia jatkuvasti 
tiukkasävyisiä kysymyksiä siitä, mikä 
on hallituksen linja. Hallitus omaksui 
journalismin keskeisen kirkkaan peri-
aatteen. Julkaisija antaa päätoimitta-
jalle journalistisen vapauden ja puut-
tuu sisältöön tarvittaessa ainoastaan 
yhdellä tavalla, vaihtamalla päätoimit-
tajaa. Siihen ei nähty tarvetta.

Hallituksen sisäisissä keskusteluissa 
vitsailtiin jatkuvasti, että taantumus, 
kalkkivuoret ja mitä muita nimiä ka-
pitalisteista käytettiinkin, ovat jälleen 
iskeneet. Sain myöhemmin elämäs-
sä olla paljon tekemisissä elinkeino-
elämän toimijoiden eli ”kapitalistien” 
kanssa. Tulin ymmärtämään, että yri-
tysten pyörittämisessä on niin paljon 
murhetta, ettei heillä ole aikaa kiin-
nostua siitä, mitä ylioppilaat lehdis-
sään kirjoittavat. Kapitalistit eivät ol-
leet kritiikin takana. Sitä olivat 1930- 
ja 1940-lukujen opiskelijajohtajat, 
joista kylläkin monet saivat leipän-
sä työnantajajärjestöistä.

Tuo aika opetti journalismin pe-
russääntöjä, jotka ovat jättäneet sy-
vän leiman jo harmaantuvan ja kalk-
keutuvan joukon, tiiviin toveripiirin 
sieluihin.

Kari Lehtola
varatuomari

eläkkeellä oleva 
suuronnettomuustutkija
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Rikoksentorjuntaneuvoston 
erikoissuunnittelijan Mervi Sa-
rimon mukaan vanhukset koke-
vat turvattomuuden tunnetta 
enemmän kuin on aiheellista.  
Vanhusten  riski joutua rikok-
sen uhriksi on pienempi kuin 
muulla väestöryhmällä.  Sarimo 
kaipaa oikean tiedon jakamista 
ikääntyneille. Vanhuksia pitäisi 
neuvoa myös rikosten ehkäisyn 
keinoista. 

Iäkkään riskiä joutua rikoksen uh-
riksi lisää mm. heikko terveydentila, 
yksinäisyys ja eristäytyneisyys. Myös 
yhteiskunnan tehokkuuden nimis-
sä tehdyt ratkaisut, kuten lisäänty-
vä koti hoito ja ostopalvelut, voivat 
lisätä uhriksi joutumisen riskiä iäk-
kään kotona.  Rikostorjuntaneuvos-
ton erikoissuunnittelijan Mervi Sari-
mon mielestä rikollisuuden ehkäisyn 
näkö kulma pitäisikin ottaa näissä rat-
kaisuissa paremmin huomioon. 

Sarimo muistuttaa, että rikokset 
saavat mediassa todellisuutta suu-
remman painoarvon. Rikosuutisointi 
luo kuvaa maailmasta, jossa milloin 
tahansa voi joutua rikoksen tai väki-
vallanteon uhriksi. Suhteettomalla 
rikos uutisoinnilla lietsotaan turhia 
pelkoja ja turvattomuuden tunnet-
ta. Sarimo korostaa, että iäkkäiden 
riski joutua esimerkiksi väkivalta-
rikoksen uhriksi on pienempi kuin 
muissa väestö ryhmissä.

– Vanhuksille ja kaikille ihmisille 
pitäisi jakaa oikeata tietoa rikosten 
määrästä. Tällainen oikea tieto voi-
si lisätä  myös turvallisuuden tun-
netta.

Tarvitaan turvallisuustietoutta 
rikosten ehkäisemiseksi

Rikoksia kuitenkin tapahtuu, ja uh-
riksi joutuminen voi olla ikääntyneel-
le erityisen haavoittavaa. Haavoittu-

Turvatietoutta 
räätälöitävä 
senioreille
vuutta lisää se, jos rikoksen tekijä tai 
kaltoinkohtelija on lähiomainen tai 
hoitaja. Rikoksentorjuntaneuvosto 
onkin laatimassa turvaopasta senio-
reille. Turvaoppaassa käsitellään 
turvallisuutta ja rikosriskien vähen-

tämistä monesta eri näkökulmasta: 
esim. miten asioida pankissa ja kau-
passa, mitä tehdä kun lähtee matkoil-
le jne. Ohjeet ovat hyvin käytännön-
läheisiä  tyyliin ”älä pidä pankkikor-
tin tunnuslukua lompakossasi”,  ”älä 

Rikoksentorjuntaneuvoston erikoissuunnittelijan Mervi Sarimon  mukaan  iäk-
käillä on pienempi  riski joutua esimerkiksi väkivaltarikoksen uhriksi on kuin 
muilla väestöryhmillä. Rikokset saavat mediassa todellisuutta suuremman 
painoarvon.
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näytä seteleitä” , ”älä päästä tuntema-
tonta sisään” tai ”älä jätä viestiä ulko-
oveen kun olet poissa” jne. Näiden 
ohjeiden avulla vanhukset voivat li-
sätä omaa turvallisuuttaan ja turval-
lisuuden tunnettaan.

– Turvaoppaan laatiminen on tär-
keätä, mutta pitää myös miettiä, mi-
ten opasta jaetaan. Pitää varoa sitä, 
ettei oppaalla lisätä rikosten pelkoa.

Sarimo myös toteaa, että turval-
lisuutta voidaan lisätä varsin yksin-
kertaisin keinoin. Kuten vaikkapa si-
ten, ettei vanhus liikkuisi yksin vaan 
hänellä olisi toinen henkilö mukana 
asioinneissa. 

– Inhimillinen kontakti toisiin ih-
misiin luo turvallisuuden tunnetta. 
Kyllä teknologiastakin voi olla hyö-
tyä, varsinkin syrjäseuduilla, esimer-
kiksi kontaktien saamisessa. Teknii-
kan pitäisi kuitenkin olla toimivaa ja 
ikäihmisten opittavissa. Tarpeetto-
mia turvalaitteita ei tulisi kaupata.  

Iäkäs voi lisätä turvallisuuden tun-
netaan myös siten, että hoitaa ajois-
sa edunvalvonta-asiat, kuten valtuu-
tuksen pankkitilien hoidosta. Siinä 
vaiheessa, kun ihminen vaikkapa 
demen toituu, eduntavalvonta-asioi-
den hoitaminen on hankalampaa – 
eikä välttämättä vanhuksen oma tah-
to ja toiveet toteudu. Samoin testa-

mentti- ym. asiat kannattaa hoitaa 
ajoissa. 

Myös ikäihmisiä työssään kohtaa-
van henkilöstön osaamisen kehittä-
miseen pitäisi panostaa. Henkilökun-
nan vaihtuvuus tuottaa omat ongel-
mansa: jos henkilökunta vaihtuu 
usein, niin vanhuksen todelliset tar-
peet tai todellinen elämäntilanne voi 
jäädä liian vähälle huomiolle. 

– Henkilökunnan pitäisi esimer-
kiksi pystyä tunnistamaan, jos van-
hus on joutunut rikoksen tai kaltoin-
kohtelun uhriksi. Ammattiosaamista 
ja toimintamalleja tulisi kehittää. 

Samoin henkilökunnan rikos-
taustan selvittämiseen pitäisi olla 
mahdollisuus. Oikeusminis teriön 
työryhmä on jo  tehnyt alusta-
van ehdotuksen terveydenhuollon 
henkilös tön taustojen selvittämi-
sestä.  Asian jatko valmistelu tapah-
tuu sosiaa li- ja terveysministeriössä. 
Euroopan Unionissa on alkamassa 
pilotti hanke,  joka tähtää  vanhusten 
kokeman väki vallan ja kaltoinkoh-
telun ehkäisemiseen pitkäaikaishoi-
don laadullisin keinoin. Vuosi 2012 
on EU:ssa teemavuosi European Year 
for Active Ageing.

Tilastointia pitäisi kehittää

Vanhukset eivät näy rikosten uhri-

Rikoksentorjuntaneuvosto on 
oikeus ministeriön yhteydessä toi-
miva asiantuntija- ja yhteistyöelin, 
joka suunnittelee ja toteuttaa toi-
mia rikollisuuden ehkäisemiseksi. 
Oikeus ministeriön kriminaalipo-
liittisen osaston rikoksentorjunta-
yksikkö toimii neuvoston sihtee-
ristönä. Nykymuotoisena neuvos-
to on toiminut vuodesta 1999, mut-
ta sitä edeltänyt rikoksentorjun-
nan neuvottelukunta perustettiin 
jo vuonna 1989.

Tavoitteena on rikoksista aiheutu-
vien haittojen vähentäminen ja tur-
vallisuuden edistäminen. Toiminta 
on viime vuosina painottunut kan-
sallisen rikoksentorjuntaohjelman 

Rikoksentorjuntaneuvosto

tilastoissa mitenkään merkittävänä 
ryhmänä. Mervi Sarimo tosin ko-
rostaa, ettei voida tietää, kuinka pal-
jon rikoksista ”jää piiloon”, ts. niis-
tä ei ilmoiteta poliisille, tai vanhukset 
jättävät vastaamatta uhritutkimuk-
siin. Esimerkiksi kaltoinkohtelus-
ta voi olla vaikea ilmoittaa poliisil-
le, hoito henkilökunnalle tai sosiaali-
viranomaisille.

– Tilastoinnin puutteellisuuden 
vuoksi on vaikeaa tietää tarkasti, 
kuinka paljon vanhukset joutuvat 
rikosten uhreiksi. Tarkempi tilas-
tointi ja seuranta auttaisi ehkäisevi-
en toimen piteiden suunnittelussa ja 
toteuttamisessa.

Sarimo myös kaipaa uhripalvelui-
den räätälöimistä vanhuksille sopi-
viksi. Asiointi poliisin kanssa pitäisi 
tehdä helpoksi; esim. poliisi voisi tul-
la vanhuksen luokse ja vanhus teh-
dä rikosilmoituksen kotonaan. Polii-
si voisi vierailla enemmän vanhusten 
palvelutaloissa ja pitää turvallisuus-
aiheisia ”seniori-iltoja” .

 – Turvallisuuden tunne on laaja-
alaista, se käsittää oikeastaan  kaiken 
vanhuksen elämässä. Olisi tärkeätä, 
että vanhus kokisi olevansa turvas-
sa ja elävänsä turvallista elämää. Sil-
lä on hyvin ratkaiseva vaikutus koko 
hänen elämäänsä ja elämän laatuun, 
Sarimo korostaa.

Teksti ja kuva:
Kari Uittomäkija kansallisen väkivallan vähentämis-

ohjelman toteuttamiseen sekä näi-
den ehdotusten mukaisten toimien 
tehostamiseen. Rikoksentorjunta-
neuvoston väkivaltajaoston työssä 
prioriteettina on erityisesti nuorison 
tekemän ja nuorisoon kohdistuvan 
väkivallan vähentäminen.

Paikallista rikoksentorjuntaa edis-
tetään antamalla asiantuntija-apua, 
osallistumalla oikeusminis teriön 
myöntämän taloudellisen tuen ja-
koon ja tiedottamalla rikoksen-
torjunnan hyvistä käytännöistä. 
Väki vallan ja rikollisuuden ehkäisyä 
pyritään tehostamaan myös osana 
kun tien turvallisuussuunnittelua.

Luotettavasti 
kokemuksella  ja osaamisella 

turvaa vanhuuteen

Käpyrinteen palvelutalo,
Ilmattarentie 2, 00610 Helsinki

p. (09) 728 8800

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

Nykyään omasta kotikunnasta päättäminen ei toteu-
du kaikilta osin. Erityisesti laitos hoidossa olevien vam-
maisten ja vanhusten oikeutta päättää omasta kotikun-
nasta on rajoittanut sääntö, jonka mukaan laitos hoito 
ei oikeuta kotikunnan vaihtoon. 
– Ensi vuoden alusta voimaan tuleva kotikuntalain muu-
tos takaa muutto-oikeuden myös laitos- tai perhehoi-
dossa oleville sekä asumispalveluja käyttäville vam-
maisille ja vanhuksille, hallitusneuvos Anne Kumpula 
sosiaali- ja terveysministeriöstä kertoo. 

Juuri ennen juhannusta eduskunnalle 
annettiin hallituksen esitys kotikunta-
lain ja sosiaalihuoltolain muuttami-
sesta. Esityksen tarkoituksena on 
muuttaa nykyistä lainsäädäntöä si-
ten, että perustuslaillinen yksilön oi-
keus vapaasti valita oma asuinpaik-
kansa toteutuisi nykyistä paremmin 
erityisesti vammaisten ja vanhusten 
osalta. Kotikuntalakiin on tulossa uu-
si säännös, jonka mukaan pitkäaikai-
sessa, yli vuoden kestävässä hoito-

suhteessa, kotikuntansa ulkopuolella 
oleva voisi valita kotikuntansa. Oi-
keus koskee henkilöitä, jotka ovat 
laitos- tai perhehoidossa tai asuvat 
asumis palvelujen avulla.

– Toinen tyypillinen tilanne on se, 
että ihminen haluaisi muuttaa toi-
seen kuntaan, mutta siellä ei ole hä-
nelle järjestettynä tarvittavia palve-
luja. Kotikuntalaki ei sinänsä estä ih-
misiä muuttamasta, mutta kunnalli-
nen itsehallinto tekee sen, että koti-

Kotikuntalain muutos tulossa

Kaikille 
muutto-
oikeus

kunnan ei tarvitse järjestää palvelu-
ja tai ostaa niitä toisesta kunnasta ja 
siten edesauttaa muuttamista. Myös-
kään kunnan ei ole tarvinnut järjestää 
palveluja muille kuin oman kuntansa 
jäsenille. Näin ollen kuntalaisuus on 
ikään kuin sitonut ihmisiä, etteivät 
he ole pystyneet muuttamaan noin 
vain, hallitusneuvos Anne Kumpu-
la sosiaali- ja terveysministeriöstä ha-
vainnollistaa.

Sosiaalihuoltolakia ollaankin muut-

Hallitusneuvos Anne Kumpula arvelee, että koti-
kuntalain muutos tuskin merkitsee suurta muut-
toliikettä.
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tamassa siten, että ihmisillä on oi-
keus hakea palvelutarpeen arvioin-
tia jostain muusta kuin kotikunnas-
taan.  Palveluja tarvitseva henkilö 
voisi arvioinnin perusteella muut-
taa johonkin toiseen kuntaan ja tul-
la sen asukkaaksi.

– Palvelutarpeen arviointi ei vielä 
takaa sitä, että palvelut myös järjeste-
tään. On myös muistettava, että kun-
nilla on erilaisia palveluja tarjottava-
na. Kunnilla on edelleen oikeus ostaa 
palvelut ulkopuoliselta taholta tai toi-
selta kunnalta. Ihminen ei voi myös-
kään teettää palvelutarpeen arvioin-
tia useassa kunnassa ja sitten valita 
niistä mieleisensä, vaan hänen pitää 
valita yksi kunta. Sitten kun hän on 
muuttanut kotikunta vaihtuu.

Uusi kotikunta järjestää 
palvelut, vanha kotikunta 
maksaa

Uuteen sosiaalihuoltolakiin tulee 
myös säännökset kuntien vastuista 
ja kustannuksen jakamisesta. Uusi 

kotikunta vastaa palvelujen järjestä-
misestä, mutta aiempi kotikunta vas-
taisi palveluiden kustannuksista. Uusi 
kotikunta voi lisäksi järjestää hoitoon 
tai asumiseen suoranaisesti liittymät-
tömiä palveluja, mutta tällöin kustan-
nuksista vastaa uusi kotikunta. 

– Hoidon kustannuksista vastai-
si edelleen entinen kotikunta. Käy-
tännössä kunnat tekevät asiakas-
kohtaisia sopimuksia kustannusten 
korvaamisesta. Jos kotikunta on os-
tanut hoito paikan toisesta kunnasta 
ja asukas muuttaa kirjansa sinne, hoi-
don maksaa siinäkin tapauksessa en-
tinen kotikunta, Kumpula kertoo. 

– Uusi kotikunta voi periä henki-
löltä asiakasmaksut normaalisti, ja 
ne hyvitetään vanhalle kotikunnal-
le tehtävästä laskutuksesta. Samoin 
valtionosuudet menevät uudelle koti-
kunnalle. 

Anne Kumpula kertoo, että kun-
tien välinen korvausjärjestelmä on 
kompromissi, jossa on hyvät ja huo-
not puolensa. Järjestelmän toimi-

vuutta seurataan ja mikäli tarvetta 
ilmenee, niin siihen pyritään teke-
mään muutoksia.

Tuskin tulee suurta 
muuttoliikettä

Anne Kumpula arvelee, että 
kotikunta lain muutos tuskin mer-
kitsee suurta muuttoliikettä. 

– Usein vanhukset ovat asuneet 
koko ikänsä samalla seudulla, eivät-
kä ole halukkaita muuttamaan jolle-
kin oudolle paikkakunnalle, Kum-
pula toteaa.

On arvattavaa, että muuttoliike on 
kohti niitä kuntia ja kaupunkeja, jois-
sa on palveluja tarjolla. Luonnollises-
ti suuret kaupungit, kuten Helsinki 
ja Tampere, ovat muuttohalukkaiden 
ja palveluita tarvitsevien mielenkiin-
non kohteena.

Teksti ja kuva: 
Kari Uittomäki

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 esim. diabetek-
sen aiheuttamien aineen-
vaihdunnan ja verenkierron 
häiriöiden sekä kivun 
hoitoon. Lieventää tehok-
kaasti Parkinsonin taudin 
vapinaa.
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
3800 €

CEFAR-sähköhoitolaitteet

Tarjoushinnat sisältävät alv 23 % ja ovat voimassa vuoden 2010 loppuun. Soita ja kysy lisää!

Rehab X2
NMES-laite halvaantuneiden 
lihasten hoitoon
490 €
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Helteestä huolimatta porilaisen Ruskataloihin kuuluvan palvelu-
talo Ruskahovin sisä piha on täynnä väkeä neljästä eri talosta. 
Yli 200 vanhusta istuu auringossa ja odottaa tangokuningas-
ta esiintymään. 

ran kera.
– Totta kai tällaisia tapahtumia voi-

si olla vielä enemmän, aina tällainen 
on tarpeen, hän pohtii ja kertoo osal-
listuneensa kaikkeen toimintaan, mi-
hin on vain päässyt.

Taavi ja Liisa Kekki tuntevat 
esiintyjän jo ennalta. Viisi vuotta 
Sampolan Ruskalinnasta asuneina he 
ovat käyneet monenlaisia tapahtumia 
läpi ja ovat tyytyväisiä tarjontaan

– Tänne tultiin, kun ei olla käyty 
täällä ennen.

Ruskakodissa asustava sotainvali-
di Eero Kivistö kertoo tapanaan ol-
leen käydä tangopaikoissa.

– On mukavaa kuulla tällaista van-
hoina päivinään

Leena Ojalainen tuumailee virkis-
tystapahtumien merkitsevän asuk-
kaille paljon.

– Tällaisiin tilaisuuksiin kuuluvat 
valmistelut, odotusaika ja muistot 
vaikuttavat pitkään.

Matti Korkiala kruunattiin tango-
kuninkaaksi vuonna 1997. Riipan ja 
Pasasen kera Korkiala tekee kesäs-
sä 2-4 vastaavaa keikkaa vanhusten 
parissa.

– On tosi palkitsevaa esiintyä täl-
laiselle yleisölle, he ovat rakentaneet 
Suomea, josta me saamme nauttia, 
Toimi Pasanen kehuu.

– Hyvä olo tulee siitä, kun näkee 
vanhan ihmisen hymyilevän, Riip-
pa säestää. Kolme pohjanmaalaista 
muusikkoa toteaakin, että viimeisen 
asia, jonka ihminen dementoitues-
saankin muistaa, on musiikki.

Vapari-projektilla on 
saatu paljon aikaan

Yksi avajaiset mahdollistanut tekijä 
on epäilemättä vapaaehtoistyö. Rus-
katalojen kolmen vuoden Vapari -
projekti käynnistyi vuonna 2008.

– Tarkoituksena on löytää eri teh-

Virkistystoiminnall

Ruskakodin toiminnanjohtaja Leena Ojalainen innostui mukaan tangokuningas Matti Korkialan, Tapani Riipan ja Toi-
mi Pasasen esiintymiseen.

–  Tämä on tällainen yhteinen pon-
nistus, toiminnanjohtaja Leena Oja-
lainen hymyilee.

Uuden Pelakuuniksi asukkaiden 
toiveiden mukaan nimetyn sisäpihan 
avajaisiin esiintyjiksi on saatu laadu-
kas joukko. Leena Ojalaisen tango-
markkinatuttavan Toimi Pasasen 
mukana esiintymään ovat saapuneet 
myös vuoden 1997 tangokuningas 
Matti Korkiala sekä pianisti Tapa-
ni Riippa.

Pasanen ja Korkiala laulavat vuo-
rotellen ja saavat asukkaat temmattua 
mukaansa: Kulkurin iltatähteen yhtyvät 
kaikki kynnelle kykenevät.

Tapahtumat vaikuttavat 
pitkään asukkaiden elämässä

Ruskahovin asukas Kauko Karttu-
nen on tullut paikalle vaimonsa Saa-
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täviin vastuullisia ja sitoutuneita va-
paaehtoistoimijoita Ruskataloihin 
ikääntyvien asukkaiden arjen iloksi 
ja turvaksi. Vapareita on nyt noin 50, 
ja jokaviikkoisessa toiminnassa mu-
kana heistä on puolet. Pelakuunin 
avajaisissa Vaparit kahvittivat, olivat 
kuljetus apuna ja auttoivat järjeste-
lyissä, projektin vetäjä Tiina Raita-
nen kertoo.

Vapaaehtoisilla on paljon omia eri-
laisia voimavaroja, joita yhdessä rää-
tälöimällä pyritään jatkossakin löytä-
mään jokaiselle oma ja mieluisa teh-
tävä. Yksilöllisen tuen antaminen 
on Vaparien toiminta-ajatuksena ja 
sen kautta saada myös aktiiviseksi ne 
asukkaat, jotka ovat liian arkoja läh-
temään yksin tai ryhmässä erilaisiin 
tilaisuuksiin.

Vapareita kaivataan taloihin yhä li-
sää, ja heidän kanssaan onkin jo teh-
ty monta onnistunutta matkaa ja ta-
pahtumaa yhteistyössä talon työn-
tekijöiden kanssa. 

Ruskahovissa Vaparit ovat jär-
jestäneet tänä kesänä jo Rompe-
päivät, joissa jäsenistö lahjoitti tava-
raa myyntiin ja Vaparit toimivat myy-
jinä. Kirppis tapahtuma tuotiin pihal-
le, ja siitä tuli todella suosittu.

– Ensi vuonna varmasti järjeste-
tään uudelleen, Raitanen lupailee.

Myös juhannusjuhla järjestettiin 
Vapareiden avustamana, vaikka myös 
asukkaat ja henkilökunta olivat mu-
kana juhannussalon valmistamisessa. 
Nyt ovat vuorossa isot musiikki juhlat 
avajaisten kunniaksi. Joka viikkoista 
toimintaa on esimerkiksi kerran vii-

a on suuri merkitys 

– Minulla on olleet tätini, miehen 
veli ja miehen täti täällä,  joten talo 
on ollut tuttu.  Olen jäänyt tänne 
auttamaan, vaikka he kaikki ovat-
kin jo nukkuneet pois, 3 vuotta Va-
parina toiminut Hilkka Koivunen 
kertoo. Hänen laillaan useat Vapa-
rit ovatkin tutustuneet toimintaan 
tuttaviensa kautta. Myös Kirsti Va-
ronen päätyi sukunsa kautta tutus-
tumaan Ruskataloihin.

– Äitini oli Ruskakodissa, ja kä-
vin silloin päivittäin täällä, hän ker-
too.

 Poriin eläkkeellä muuttanut, 2 
vuotta Vaparina toiminut Seija 
Ylitalo päätyi mukaan täysin päin-
vastaisella tavalla.

– Minulla ei ole ollut ketään tut-
tuja täällä, kun jäin eläkkeelle, jo-
ten päädyin Vapariksi, hän kertoo 
ja lisää:

– Se että tekee itsensä tärkeäksi ja 
laajentaa piiriään on tässä tärkeää. 

kossa jokaisessa Ruska talossa jär-
jestettävä kävelyklubi. Kaikki asuk-
kaat pyritään ottamaan toiminnas-
sa tasapuolisesti huomioon ja Vapa-
rit koulutetaan, jotta opitaan talon 
tavoille.

– Tavallinen ihminen tavallisilla ar-
voilla on hyvä Vapari, Raitanen poh-
tii. 

Toimintaan voi jatkuvasti ilmoit-
tautua mukaan, ja kun 5-6 henkeä 
kertoo haluavansa Vapariksi, järjes-
tetään heille koulutus.

 Raitanen kertoo, että syitä toimin-
taan on monia.

– Monella on vain ollut sellainen 
hetki elämässä, että haluaa auttaa.

Teksti ja kuva: 
Sanna Heinonen

Vaparitoiminta on ollut hyvin pal-
kitseva kokemus kaikille kolmelle.

– Siitä kyllä nauttii kun näkee miten 
tärkeää on esimerkiksi se, kun menee 
ulos asukkaan kanssa, kävelyklubissa 
avustava Koivunen kertoo. 

Asukkaatkin ovat aina olleet hyvin 
tyytyväisiä Vapareihin.

– Teatterireissullakin kaikki oli kai-
killa koko ajan hyvin, vaikka linja-
auto olikin tukalan kuuma, Koivu-
nen kehuu.

– Kaiken aikaa asukkailta myös saa, 
jos ottaa vastaan elämänoppia ja vii-
sautta, kerran viikossa lukutuokioita 
pitävä Ylitalo kertoo.

 – Toisinaan myös pukeudun roo-
liasuihin, avajaisiin Paula-neidok-
si kahvittamaan pukeutunut Ylitalo 
selostaa toimintaansa.

– Tämä pukuinnostus on syntynyt, 
jotta on jotain katsottavaa. Kun sekä 
kuulee että näkee, on monella aistil-
la töitä ja vanhukset nauttivat, tämä 

on vähän kuin teatteria. 
Laulattajanakin toimiva Kirsti 

Varonen vetää myös aamuhartauk-
sia Ruskakodissa. Asukkaiden kans-
sa lauletaan enimmäkseen virsiä ja 
kansanlauluja, sillä ne ovat tuttuja 
monelle ja tuovat mieleen muistoja. 
Hilkka Koivunen taas on asukkail-
le tuttu kävelyseurana sekä museo- 
ja kesäteatterivierailuilla.

– He ovat sen ikäisiä, että meidän 
tehtävämme on tuoda iloa, Ylitalo 
pohtii tehtäväänsä.

–  Ja vaihtelua arkeen, Koivu-
nen lisää.

Vapareille on syntynyt myös mo-
nia ystävyyssuhteita niin keskenään 
kuin asukkaidenkin kanssa. Vaikka 
Vapari-projekti päättyy ensi vuon-
na, on toiminnan tarkoitus edel-
leen jatkua.

– Toiminnan eteen tehdään töi-
tä aivan varmasti, Tiina Raitanen 
vakuuttaa.

"Kaiken aikaa tästä myös saa elämänoppia ja viisautta”
– Kokemuksia Vapari-projektista
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Alzheimerin taudin 
aivomuutokset 
havaittavissa jo 
ennen oireita?

Sirpa Wrede & Camilla Nordberg 
(toim):  Vieraita työssä – Työelämän 
etnistyvä eriarvoisuus
Palmenia 2010

Vieraita työssä -kirjan toimittajat tut-
kija Camilla Nordberg ja dosent-
ti Sirpa Wrede toteavat, että työt-
tömyys saa vaatimaan muutosta 
maahan muuttopolitiikkaan. Keskus-
telu työperäisestä maahanmuutosta 
käydään säännöllisin väliajoin ja se 
on sävyltään vahvasti muukalaisvas-
tainen. Maahanmuuttajat ovat vai-
tonaisesti todenneet tekevänsä töi-
tä, jotka eivät ole kelvanneet suo-
malaisille.

Vieraita työssä kirjassa viitataan 
Täydellistä suomea - Suomalaisia 
työmarkkinoita maahanmuuttajien 
silmin -kirjaan. Tämä teos osoittaa, 
että työnantajat usein syrjivät työ-
tä hakevia maahanmuuttajia. Yk-
si esimerkki on virheettömän suo-
men kielen vaatimus työtehtävissä, 
joissa ei tarvita viestintävalmiuksia. 
Akhlag Ahmad toteaa väitöskirjan-
sa artikkelissa muun muassa, että hän 
haki 400 työpaikkaa. Hän onnistui 
saamaan niistä kuusi, eli onnistumis-
prosentti oli 1,5. Suomalainen hakija 
sai huomattavasti paremman onnis-

tumisprosentin (20 %), hänen 30 yri-
tyksestään joka viides onnistu.

Maahanmuuttajien työttömyys on 
kolminkertainen kantaväestöön ver-
rattuna, ja monet joutuvat luomaan 
itse omat työpaikkansa ja perusta-
maan yrityksen, yleensä pizzerian tai 
kebabravintolan, halusivatpa he sitä 
tai eivät. Tämäntyyppinen yrittäjyys 
ei ole itsestään selvä valinta esimer-
kiksi turkkilaisille, vaan monesti ai-
noa mahdollisuus. Se on ”pakkoyrit-
täjyyttä”, joka rakentaa ”etnisiä talo-
uksia”. Tutkija Östen Wahlbeck to-
teaa, että yksikään turkkilainen ei ol-
lut tullut Suomeen perustaakseen yri-
tyksen. Pahimmassa loukussa ovat ne 
maahanmuuttajat, joilla oleskelulu-
van uusiminen edellyttää työpaikkaa. 
Heidän palkkojaan, työ tehtäviään tai 
työaikaansa eivät säätele minkäänlai-
set työehtosopimukset.

Yksi kirjan päätelmä on se, ettei 
maahanmuuttajien kouluttaminen 
riitä, vaan myös työnantajien asen-
teita on muutettava. Suomen vahva 
yhtenäiskulttuuri ei ole toistaiseksi 
onnistunut omaksumaan uutta aja-
tusta, jonka lähtökohta on, etteivät 
maahanmuuttajat hallitse työmark-
kinoiden ja työpaikkojen pelisään-
töjä. Kielen lisäksi myös kulttuuri-
koodit jäävät pimentoon. On tärke-
ää ajatella aivan konkreettisesti, mi-
ten työpaikoilla osataan ottaa ihmi-
set vastaan. Suomella on tästä asiasta 
huomattavasti vähemmän kokemus-
ta kuin muilla Pohjoismailla. Raken-
nusalalla ja ravintola-alalla on yrityk-
siä, jotka käyttävät hyväksi maahan-
muuttajien haavoittuvuutta. 

Ongelmiin pureutumisen sijaan 
tutkijat yrittävät ehdottaa muutoksia, 
joiden avulla myös maahanmuuttajat 
pääsisivät osalliseksi hyvinvointival-
tiosta ja saisivat työtä, jossa palkkaus 
ja työaika ovat kohdallaan. Maahan-
muuttajia pitäisi opastaa paremmin 
työelämään ja opettaa heille suoma-
laisen työelämän pelisääntöjä, jotka 
liittyvät esimerkiksi näkymättömään 
hierarkiaan. Heille tulisi myös tarjota 
valmennusta urakehitykseen. 

Anu Kuikka
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LL Noora Scheininin väitös-
tutkimuksen mukaan Alzhei-
merin taudille tyypillisiä aivo-
jen amyloidi-valkuaisainekerty-
miä saatetaan kyetä havaitse-
maan PET-kuvantamismenetel-
män avulla jo ennen muistivai-
keuksien ilmenemistä. Varhai-
nen taudin havaitseminen oli-
si tärkeää mm. uusia lääkehoi-
toja kehitettäessä sekä hoito-
päätöksiä tehtäessä.
Noora Scheininin väitöskir-
jatutkimuksessa havaittiin, että 
muistivaikeuk sista kärsivien iäkkäi-
den henkilöiden oireettomilla ident-
tisillä kaksossisaruksilla näkyi enem-
män amyloidikertymiä aivoissa kuin 
muilla terveillä henkilöillä. Terveiden 
identtisten kaksosten PET-kuvanta-
mislöydökset olivat itse asiassa hyvin 
samanlaiset kuin heidän muistihäiri-
östä kärsivien kaksossisarustensa.  

Koska identtisillä kaksossisaruk-
silla on keskenään sama perimä, oi-

Noora Scheinin
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reettomillakin kaksossisaruksilla on 
suurentunut riski sairastua myöhem-
min Alzheimerin tautiin, jos he vain 
elävät kyllin vanhoiksi. Heidän poik-
keavat PET-kuvantamislöydöksensä 
voisivat siis viitata siihen, että aivoa-
myloidin kertyminen on hyvin var-
hainen tapahtuma sairauden kulus-
sa, ja että aivojen amyloidikertymiä 
voidaan havaita PET-kuvauksella jo 
ennen oireiden ilmenemistä. Tulok-
set myös tukevat perinnöllisten teki-
jöiden merkitystä Alzheimerin taudin 
kehittymisessä.

Scheininin väitös selvitti amyloidia 
osoittavan PIB-nimisen PET-merk-
kiaineen soveltuvuutta Alzheimerin 
taudille tyypillisten beeta-amyloidi 
-valkuaisaineesta koostuvien kerty-
mien varhaiseen havaitsemiseen. 

Scheininin tutkimus selvitti myös 
PIB-PET-menetelmään liittyvää sä-
teilyaltistusta ja menetelmän toistet-
tavuutta ja soveltuvuutta Alzheime-
rin taudin ja sen hoitojen seurantaan. 
Menetelmä vaikuttaa näiden selvitys-

ten perusteella olevan turvallinen ja 
luotettava. Amyloidikertymät eivät li-
sääntyneet Alzheimer-potilailla kah-
den vuoden seurannan aikana, vaik-
ka potilaiden muisti heikkeni ja hei-
dän aivojensa tilavuus pieneni. 

Tämä puoltaa ajatusta, että amy-
loidin kertymistä aivoihin tapahtuu 
jo varhain, sairauden alkuvaiheessa. 
Sen määrä ei ehkä enää lisäänny mer-
kittävästi oireiden jo ilmettyä. Mikä-
li amyloidin kertyminen aivoihin on 
sairausprosessin alun perin laukaise-
va tekijä, se voisi jo varhain käynnis-
tää tapahtumaketjun, joka sittemmin 
johtaa mm. aivojen kutistumiseen ja 
tärkeiden hermoratayhteyksien me-
netykseen. 

Tämän ilmiön parempi tuntemi-
nen voi olla arvokasta mm. uusien 
kohdennetumpien ja mahdollisesti 
ennaltaehkäisevienkin hoitomuoto-
jen kehittäjille. Scheininin väitöskir-
jatutkimus osoitti myös, että amy-
loidikertymiä hajottavien tai niiden 
muodostumista ehkäisevien uusien 

lääkkeiden tehoa saatettaisiin voida 
mitata PIB-PET-kuvantamismene-
telmällä. 

PIB-PET Suomessa

PET-tutkimus on kuvantamismene-
telmä, jolla voidaan elävällä henkilöl-
lä selvittää elimistön eri kudosten, 
mm. aivojen toimintaa. 

Tutkimus suoritettiin valtakunnal-
lisessa PET-keskuksessa (Turun yli-
opisto ja TYKS), jossa yhtenä har-
voista tutkimuskeskuksista maail-
massa on käytössä amyloidikertymiin 
sitoutuva PET-merkkiaine (PIB).

LL  Noora Mikaela Scheininin väitöskir-
ja ”Early Detection of  Alzheimer’s Dise-
ase Beta-amyloid Pathology -Applicability 
of  Positron Emission Tomography with the 
Amyloid Radioligand 11C-PIB” (Alzhei-
merin taudin beta-amyloidipatologian var-
hainen havaitseminen -11C-PIB-merkki-
aineella tehtävän positroniemissiotomogra-
fi an soveltuvuus) tarkastettiin Turun yli-
opistossa 28.5.2010.

Suomalainen Mansikka 

ME 2 x 2,5kg   EAN 6411810301296

Suomalainen Puolukka
ME 2 x 2,5kg   EAN 6411810325193

Suomalainen Mustikka
ME 2 x 2,5kg   EAN 6411810319192

Suomalainen Marjasekoitus
Mansikka, mustaherukka, 
punaherukka, vadelma
ME 2 x 2,5kg   EAN 6411810309698

Suomalainen Vadelma
ME 5 x 1kg   EAN 6411810020593

Suomalainen Vadelma
kokonaisia koristeluun  
ME 5 x 500g   EAN 6411810040096

Suomalainen Mustaherukka
ME 2 x 2,5kg   EAN 6411810303290

Marja Puree! Mustaherukka
Suomalainen marjasose  
ME 5 x 1kg   EAN 6411810065198

Marja Puree! Mansikka
Suomalainen marjasose
ME 5 x 1kg   EAN 6411810065099valkeiden öiden maku...

Puhdas luontomme takaa marjojemme 
ruokaturvallisuuden ja terveellisyyden. 
Suomen valkeat kesäyöt antavat marjoille 
jäljittelemättömän aromin. Suomalaisia 
marjoja voi käyttää myös kuumentamat-
tomana esim. jälkiruokien koristeeksi. 
Tarjoa asiakkaillesi vain parasta  eli pirteitä 
ja puhtaita suomalaisia marjatuotteita!

Marjat
Löydät helposti omasta        tukkukaupastasi 

SUOMI
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ansikka
asose
411810065099

pakkasmarja.fi
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Geronteknologian seitsemäs  maail-
man  konferenssi oli Kanadan Van-
couverissa toukokuun lopulla. Kon-
ferenssi koostui kuudesta kaikille 
yhteisestä täysistunnosta ja suuresta 
määrästä rinnakkaissessioita, joihin 
oli hyväksytty yhteensä 80 eri aiheita 

esittelevää paperia. Lisäksi oli pieni-
muotoinen näyttely. Myös päivittäin 
(jopa kaksi kertaa!) vaihtuvissa poste-
risessioissa oli esillä yli 80 tutkimus-
ta sekä kehitystyötä eri puolilta maa-
ilmaa. Suomesta osallistui konferens-
siin kahdeksan henkilöä.

Täysistuntojen korkeatasoiset pu-
hujat nostivat esille alan olennaisia 
kysymyksiä. Rinnakkaissessioissa esi-
teltävän työn taso oli hyvin kirjavaa 
ja monesti erittäin yksityiskohtaista. 
Kotimaahan peilaten voi todeta, et-
tä Suomessa tehdään paljon korkea-
tasoista työtä, joka varmasti konfe-
renssissa esiteltynä herättäisi kiin-
nostusta. 

Ikäihmisten oikeudet 
ja tarpeet näkyviin

Alain Franco, International Society 
for Gerontechnologyn (ISG) nykyi-
nen puheenjohtaja, nosti heti ensim-
mäisessä täysistunnoissa esiin usei-
ta geronteknologian taustalla olevia 
peruskysymyksiä. Ensimmäinen on 
YK:n ikäihmisten oikeudet esiin nos-
tava kansainvälisen julistus, jonka tar-
ve monissa järjestöissäkin tunnuste-
taan. Ikäihmisten oikeuksia ei aina 
ja kaikkialla kunnioiteta. Tähän liit-
tyy myös kasvava tarve saada tietää 
paremmin ikäihmisten tarpeista, mi-

kä taas edellyttää monitieteistä yh-
teistyötä.

INTEL Corporationin Eric 
Dishman nosti esille etnografi -
sen lähestymis tavan mahdollisuudet 
tekno logian mahdollisuuksien sel-
vittämisessä. Hän totesi, että vaikka 
vuosikymmeniä on vahvasti tuettu 
teknologian kehittämistä, ei vieläkään 
ole markkinoilla saatavilla tuotteita, 
joilla kotona asumista todellisuudes-
sa voitaisiin kunnolla tukea. Kehit-
tämistyö on lisäksi ”vinoutunutta” 
siinä mielessä, että niistä maista, jot-
ka ovat toteuttaneet esimerkiksi e-
health -kehittämisohjelmia, vain har-
vassa painotus on ollut kotona asu-
misessa. Usein varoja on myönnetty 
laitoskeskeiseen kehittämiseen.

Kehitysmaissa 
kolmatta ikää ei ole

John Beard, WHO:n ikäasioista vas-
taava asiantuntija, nosti esille ikäänty-
neiden maantieteellisen jakauman ja 
ikääntymisvauhdin eri puolilla maail-
maa. Vuonna 2050 Brasiliassa on yh-
tä paljon ikääntyneitä kuin Saksassa, 
Ranskassa ja Britanniassa yhteensä. 
Mutta Brasilialla tulee olemaan paljon 
vähemmän aikaa valmistautua muu-
tokseen kuin Euroopan mailla. Kehi-
tysmaissa ikääntyminen ei useimmi-

Ikäteknologiaa 
Vancouverissa

HUOLENPITOA JA TURVALLISTA
PALVELUASUMISTA 

SEKÄ 
KOTIHOITOPALVELUJA 

JOENSUUSSA

Joensuun Hoiva- ja Palveluyhdistys ry
Ruoritie 1, 80160 Joensuu
Puh. (013) 264 120
Faksi (013) 264 1290
www.jhoiva.fi
Sertifiointi koskee palveluasumista ja ateriapalveluita

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

www.vanhustenkotiapu.fi

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

yhteisöt Havurasti ja Myyrasti

HAVUKOSKEN PALVELUKESKUS

Vancouverissa projektipäälliköt Kirsti 
Pesola ja Lea Stenberg, Kustaankarta-
nonen vanhustenkeskuksen Innokusti-
hankkeen projektivastaava Rina Ok-
sanen sekä KÄKÄTE-projektin johto-
ryhmän puheenjohtaja, ISG:n kunnia-
puheenjohtaja Vappu Taipale.
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ten tarkoita rikasta kolmatta ikää vaan 
työnteon jatkumista ennallaan. Ge-
ronteknologian tulisi panostaa myös 
kehitysmaiden ikäihmisten elämän 
helpottamiseen esimerkiksi kehittä-
mällä edullisia ja kestäviä kuulon ja 
näön apuvälineitä.

Tapaturmat portaissa
lisääntyneet

Toronto Rehabilitation Instituten 
Geoff  Fernie totesi, että Kanadas-
sa palokuolemat ovat viime vuosina 
vähentyneet, mutta samalla porras-
tapaturmista johtuvat kuolemat ovat 
lisääntyneet. Fernie ihmettelikin, mik-
si esimerkiksi alalla on niin vähän tut-
kimusta ja myös julkaisuja. Hän epäi-
li tämän johtuvan porrasongelman 
laadusta – se on hyvin vaikeasti rat-
kaistavissa. Torontoon on juuri val-
mistumassa iso laboratorio, jossa voi-
daan simuloida erilaisia ympäristöjä 
ja vuodenaikoja, ja tämän toivotaan 
lisäävän osaamista ja vievän kehitys-
tä eteenpäin.

Elämää kokonaisuutena

Jon Sanford Pohjois-Amerikasta to-
tesi tutkimus- ja kehittämisrahoituk-
sen painottuvan edelleen yksittäisten 
terveysteknologioiden tukemiseen 
kokonaisvaltaisen ajattelun jäädessä 
jalkoihin. Tuloksena on usein yksit-
täisiä ratkaisuja, jotka eivät sovellu ih-
misten koteihin eivätkä elämän koko-
naisuuteen. Sanfordin mukaan tar-
vitsisimme Universal Design -lähes-
tymistapaa, jossa tuotteet ovat tasa-
arvoisia (eivät syrji ketään), joustavia 
(voi käyttää kummalla kädellä vain), 
yksinkertaisia ja intuitiivisia (vastaavat 
odotuksiimme), useaa aistia tukevia 
(multimodaalisia), virheet sallivia sekä 
vähän tilaa ja voimaa vaativia. 

Antia KÄKÄTE-projektille

KÄKÄTE-projektia edustivat konfe-
renssissa projektipäälliköt Kirsti Pe-
sola sekä Lea Stenberg ja KÄKÄ-
TE-projektin johtoryhmän puheen-
johtaja Vappu Taipale. Taipale on 
myös International Society for Ge-

rontechnologyn kunniapuheenjohta-
ja. Täysistunnoista saimme rohkaisua 
siihen, että olemme oikealla tiellä, ja 
että KÄKÄTE-projektilla on annet-
tavaa kansainvälisestikin. Näyttelys-
tä ja rinnakkaissessioista poimimme 
projektin tuleviin tarpeisiin sekä tie-
toa että yhteyksiä. Avartavaa oli myös 
kuulla miten eri tavoin ikääntymisen 
mukaan tuomia haasteita eri puolilla 
maailmaa lähestytään. 

Seuraava, eli kahdeksas gerontek-
nologian maailmankonferenssi järjes-
tetään Hollannin Eindhovenissa 27.-
30.6.2012. Lähtekäämme sinne jou-
kolla esittelemään Suomessa tehtä-
vää hienoa kehittämistyötä! Lisätieto-
ja www.gerontechnology.info/

Matkaraportti kokonaisuudessaan 
löytyy www.ikateknologia.fi  -sivuil-
ta. 

Teksti: Lea Stenberg

Ikääntymisen ja 
vanhustyön 
messut ja seminaarit

30.9.–1.10.2010
Tampereen Messu- ja 
Urheilukeskus

Järjestäjät: 
Yhteistyössä: 
Kuuloliitto ry, PT-keskus Oy,
Toimiva koti

Messut avoinna to–pe klo 9–17. Sisäänpääsy asiakaskutsu kortilla tai pääsylipulla. 
Lippujen hinnat: aikuiset 12 ¤, eläkeläiset ja opiskelijat 10 ¤. Ryhmät (väh. 10 hlöä) 7 ¤/ hlö. 
Vammaisen henkilön avustaja sisään ilmaiseksi.

Etunimi

Sukunimi

Sähköposti
Uudet Tuulet

Tällä kupongilla messulippu puoleen hintaan! 
Leikkaa talteen!

Löydät vinkkejä ja virtaa arkeen sekä tietoa,  tanssia ja 
toimivia ratkaisuja hyvään ikääntymiseen. Paneelissa 
puheenaiheena asumisen monet mahdollisuudet, tieto-
iskuja mm. kotitalous vähennyksestä ja perintö verosta. 
Mukana myös tv:stä tuttu K-70 -kuoro sekä juontajat 
Pirkko Mannola ja Heikki Hietamies. 

Tule mukaan! Katso lisätietoja:  www.hyvaika.fi
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Ajankohtaista Vallissa    1.8.-30.9.

Ristikko 3-4/2010 oikea ratkaisu.

A K K A V A L L A T

P U I N L A A T U

U K I T B A A R I

T A L O A R M O T

I T U N E N A U

L V I I T A T

A P A T I A T N

A L O E E T U S E T A K N E

K A L S K E U T R A R A O T

A H A S M A N I A K A T S E

S O V I T I N A P U A T E

I O L K A I R A I O N

A S K A R A L V A R I T H

A A V A T L A T U S I J A

K U L U A V A T H U O L E T

A L I T T A A I L O T M E

R O S L O U T A I A T

A U T O T A N T U R I T N

I K O N I T K A T E T A K O

S U U T R I A S S U I K A T

U L V O V A L O R U L I R O

T I I T P A O T T A A T A T

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

Hoivaa, huolenpitoa, aterioita, turvallista asumista

RUSKATALOJEN PALVELUYHDISTYS RY
Peräsimentie 5, 28190 Pori

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

Suomen vanhusten turvakotiyh-
distys ry:n vuotuisen Valontuoja-
tunnustus palkinnon saa tänä vuon-
na Tampereen ensi- ja turvakoti ry:n 
hallituksen pitkäaikainen puheen-
johtaja, yhteiskuntatieteen maiste-
ri, sosiaali neuvos Sirkka Merikos-
ki. Valontuoja-palkinto luovutetiin 
Sirkka Merikoskelle tunnustuksena 
merkittävästä toiminnasta ikäihmis-
ten turvallisuuden ja hyvinvoinnin 
edistämisestä.  

Sirkka Merikoski on kansalais-
järjestötoiminnassa ja kuntavaikut-
tajana ollut edistämässä ennakko-
luulottomasti ja rohkeasti kehitys-
vammaisten, perheiden ja ikääntynei-
den elinoloja ja hyvinvointia. Tam-
pereen ensi- ja turvakotiyhdistys ry:n 
puheenjohtajana hän on ollut ideoi-
massa ja kehittämässä uranuurtavaa 
turvapalvelutoimintaa vanhuksille 
Tampereen ensi- ja turvakotiin.  

Valontuoja -tunnustuspalkinto luo-
vutettiin Suomen vanhusten turva-
kotiyhdistyksen 20-vuotisjuhlasemi-
naarissa perjantaina 20.8.2010 Kan-
sallissalissa Helsingissä.

Valontuoja-palkinto 
sosiaalineuvos 

Sirkka MerikoskelleSisäasiainministeriön kansliapääl-
likkö Ritva Viljasen mukaan Suo-
messa on liian vähän turvakotipaik-
koja. Valtioneuvoston vahvistamas-
sa sisäisen turvallisuuden ohjelmas-
sa on asetettu tavoitteeksi turvako-
tien määrän lisääminen niin, että tur-
vakotipaikat riittäisivät nykyistä pa-
remmin kaikille tarvitsijoille.

– Turvakotien määrän lisäämi-
sen ohella on tärkeää varmistaa, et-
tä ikääntyville on tarjolla heille tar-
koitettuja turvakotipaikkoja. Ikään-
tyvän tilanne on usein erilainen kuin 
esimerkiksi pienten lasten äitien, to-
tesi Viljanen Vanhusten turvakotiyh-
distyksen 20-vuotisjuhlaseminaaris-
sa Helsingissä.

Pahoinpidellyille, traumatisoitu-
neille ja heikkokuntoisille ikäänty-
neille tavallinen turvakoti ei ole Vil-
jasen mukaan hyvä sijoituspaikka. 
Vanhukset tarvitsevat pitempiaikais-
ta hoitoa ja toimintakyvyn rajoitteet 
huomioivaa asuinympäristöä.

Viljanen kannattaa Suomen van-
husten turvakotiyhdistyksen ajatus-
ta, että vanhusten palvelutaloissa, joi-
ta on lähes joka kunnassa, varattai-
siin muutama paikka vanhusten tur-
vakotitoimintaan.

Vanhuksille tarvitaan 
turvakotipaikkoja

KÄKÄTE-projekti ja VTT järjestä-
vät  yhteistyössä Hyvä Ikä-messu-
jen yhteydessä 1.10. klo 10.30-12.30 
Hopeamarkkinat -nimisen tilaisuu-
den. Tilaisuus pidetään Tähtien sa-
lissa Tampereen Messu- ja Urheilu-
keskuksessa (osoite Ilmailunkatu 20, 
33900 Tampere). 

Avoimessa yleisötilaisuudessa 
asiantuntijoiden alustusten pohjal-
ta keskustellaan kysymyksestä, mik-
si senioreiden tarpeet eivät kiinnos-
ta tuotekehittelijöitä ja markkinoita. 
Tilaisuudessa pureudutaan erityisesti 
asumiseen, tietoteknologiaan ja tek-
nologian kehittämiseen. 

Tilaisuuteen ovat tervetulleita 
niin teollisuuden ja palveluntarjoaji-
en edustajat kuin ikäihmiset ja tie-
dotusvälineet.

Tilaisuus on maksuton. 

Lisätietoja ja ohjelma KÄKÄTE-
projektin nettisivuilta:

 www.ikateknologia.fi  

Hopeamarkkinoilla 
pohditaan 

tuotekehittelyä 
ja markkinoita
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Ristikko 5/2010

Ristikon laatija Tuuli Rauvola
Oikea ratkaisu seuraavassa numerossa, joka ilmestyy 12.10.2010
Virkistäviä hetkiä ristikon parissa!
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Esineet kertovat

44 Surun viestit, 

Sukuarkistoissamme, kansioissa ja 
kenkälaatikoissa, säilytetään sukulais-
ten jälkeenjääneitä asiapapereita. Ne 
kertovat mielenkiintoisia henkilöön 
liittyviä tietoja, mutta edustavat ajan 
kuluessa yleisempääkin kulttuuri-
historiaa. Vuosaarelainen Reijo Kil-
junen on viehättynyt postikorttien ja 
surukirjeiden keräilystä. 

Kunnioittavaa osanottoa

Surukirjeet eli hautajaiskutsut olivat 
käytössä pääasiallisesti 1800-luvun 
lopusta aina 1950-luvulle saakka. Sit-
temmin tuli tavaksi ilmoittaa omai-
sen poismenosta ja hautaamiseen liit-
tyvistä asioista sanomalehdessä. 

Kiljusen surukirjekokoelman van-

hin mustareunainen viesti on vuo-
delta 1877. Se on ruotsinkielinen ja 
sen on rakasta miesvainajaansa sure-
va Maria Tuderus lähettänyt Herr 
Alexander Brunowille Kristiinaan. 
Reijon keräily alkoi oman äidin säi-
lyttämästä aarteesta, jossa ilmoite-
taan Eeva Sofi a Matilaisen pois-
menosta.

– Surukirjeiden painattaminen ja 
lähettäminen oli aluksi säätyläisten 
ja ruotsinkielisten  kirjeenvaihtoa, 
mutta jo varhain tapa omaksuttiin 
myös talonpoikaisiin ja kaupunkilais-
perheisiin, Kiljunen kertoo.

Paperikaupat ja hautaustoimistot 
tarjosivat käyttöön valmiiksi painet-
tuja tekstejä, joihin sopi lisätä oman 

omaisen hautaustoimituksen aika ja 
paikka ja vainajan nimi.

Sotien jälkeen tapa hiipui. Sodan 
aikana sankarikuolemat teettivät näi-
tä viestejä. Tuttu kertomus on, miten 
paljon pelättiin valkokauluspapin tu-
loa kotiovelle.

Reijo Kiljunen ja osa hänen surukirje-kokoelmastaan. Kiljunen esittelee vuodelta 1919 olevaa surukirjettä, jossa Hen-
riika Saarimäki kutsuu miehensä Apraham Saarimäen hautajaisiin.

Kutsu Ceres Maria Kalrssonin, joka 
todennäköisesti oli nuori nainen, hau-
tajaisiin 1906.
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aikansa kuvajaiset
Mustareunaiset kirjeet

Surukirje oli siis mustareunainen ja 
mustavuorinen taitettu kirjekuori, 
jonka sisäpuolelle oli painettu kutsu. 
Vainajan henkilötiedot, syntymäaika 
ja kuolinhetki, usein myös kuolin syy 
mainitaan. Kutsu koski hautausmaan 
ja kirkon tapahtumia sekä surutaloon 
tai muuhun tarjoilupaikkaan saapu-
mista. Yleensä kutsuja oli suremaan 
jäänyt puoliso ja lapset. 

”Pyydän nöyrimmästi saattamaan 
rakasta miesvainajaani talollista Kai 
Kyröä Orimattilan hautausmaalla 
23.10.03. Karoliina Kyrö.” Kiljusen 
kokoelmasta voi poimia kaikkialla 
Suomessa kulkeneita kutsuja. Herra 

Tauno Kaasinen sai 1947 kutsun 
saattamaan Maria Klaavua viimei-
seen leposijaansa Oulussa ja lisäteks-
tinä on ”pyydetään kantajaksi”.

Sodan uhrin karstulalaisen Otto 
Ensio Mäkisen sankarihautaukseen 
kutsutaan 31.8.41 armeijatunnuksin 
tavanomaisen ristin sijasta. 

Kuolinilmoitusten viestit

Kiljunen on leikannut  myös  lehdis-
tä kuolinilmoituksia, joiden muoto 
ja sanonnat kertovat  ajastaan. Niis-
sä on monenlaista informaatiota vai-
najan perhesuhteista ja hautajaisten 
muodosta. Viime aikoina ovat lisään-
tyneet maininnat ”haudattu hiljaisuu-
dessa” tai ”läheisten läsnä ollessa”.

Joskus toivotaan  kukkatervehdys-
ten  sijasta muistettavan  jotakin vai-
najalle läheistä rahastoa tai tarkoi-
tusta.

Kiljunen on ottanut talteen kuului-
sien henkilöiden kuolinilmoituksia. 
Hiihtosankari Kalevi Hämäläisen 
kuolinilmoituksessa on ristin ohella 
tunnuskuvana olympiarenkaat. Värs-
syt ovat yleensä mielenkiintoisia, jo-
ko valittua runoutta, Raamatun lau-
seita  tai hautauspalvelutoimiston 
vihkosissaan suosittelemia riimejä. 
Kirkkoon  kuulumattomilla on ris-
tin tilalla esimerkiksi pursi merellä 
tai auringonlaskun maisema. 

Myös  valokuvat  
kertovat vainajista

Surukirjekokoelman oheistuotteita 
ovat myös vanhat valokuvat, joita oli 
tapana ottaa vainajasta avoimessa ar-
kussa. Samoin valokuvat kummun 
äärelle asettuneesta saattoväestä kuu-
luvat Kiljusen kokoelmaan. 

Kaikki tämä aineisto tukee toi siaan 
luotaessa kuvaa kuoleman kohtaami-
sesta eri aikoina.  

Kiljusen mielestä on hyvä, jos näi-

täkin viestejä, kutsuja ja kuvia otetaan 
talteen. Varmaan oma suku ymmär-
tääkin säästää poismenneiden vii-
meiset  asiakirjat perhearkistossa. Ja 
nimenomaan kirjoittaa esimerkiksi 
valokuviin päiväykset ja kuvattujen 
henkilötiedot. 

Reijo Kiljunen jatkaa keräilyään ja 
on valmis vaihtamaan kokemuksia ja 
keskustelemaan samanhenkisten ke-
räilijöiden ja tutkijoiden kanssa. Mie-
lellään hän ottaa myös lisää surukir-
jeitä kansioihinsa. Yhteystiedot par-
haiten sähköpostilla: 
rkiljune@welho.com

Aira Heinänen
Kuva: Kari Uittomäki

Arkussa oleva vainaja, nuori nainen, 
on epäilemättä ollut arvokkaasta ja 
varakkaasta suvusta arkusta ja kuk-
kalaitteista päätellen. 

Jotkut surukirjeet ovat näyttävästi ko-
risteltuja. 

Otto Ensio Mäkinen siunattiin viimei-
seen lepoon sankarihautaan vuon-
na 1941.

Hilda Sofi a Koppelomäki siunattiin 
viimeiseen lepoon 1941. Kutsun käsi-
alasta voi päätellä, että kutsun oli kir-
joittanut tottumaton kirjoittaja.



VANHUSTENHUOLLON UUDET TUULET 5/201034

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
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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 



Arvoisa lukija,

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

Tarjoamme Vanhustenhuollon Uudet Tuulet -lehden tilausta 
edullisesti vuodeksi eteenpäin: seitsemän numeroa vain 36 
euroa tai kestotilauksena 33 euroa! Soita Eija Uuksulainen 
puh. (09) 7745 900, sähköpostitse eija.uuksulainen@valli.fi  
tai www.valli.fi . Voit myös tilata ilmaisen näytenumeron!

Vanhustenhuollon Uudet Tuulet -lehden teemat vuonna 
2010: Koulutus ja rekrytointi, Laadukas hoito ja palvelu, Tek-
nologia ja apuvälineet, Turvallisuus, Dementia ja muisti-
sairaudet, Ennaltaehkäisy.

Seuraava Vanhustenhuollon Uudet Tuulet -lehti ilmestyy 
12.10.2010.


