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Marja-Liisa Kunnas
päätoimittaja

Vanhus- ja lähimmäispalvelun 
liiton toiminnanjohtaja

Tulevan vanhuspalvelulain pitää 
luoda pohja vanhustyön kehittämiselle

Keskustelu keväällä julkistetus-
ta vanhuspalvelulakiluonnok-
sesta on jumiutunut keskuste-

luksi vanhusten huollon henkilöstö-
mitoituksista. Keskusteluissa on lai-
tettu vastatusten laitoshoito ja koti-
hoito. Peruspalveluministerin tavoit-
teena on ollut nostaa laitoshoidon 
henkilöstö mitoitus 7 työntekijään 
10 vanhusta kohden. Hieno tavoite 
ja tavoiteltava, mutta jos lakiin tulee 
vain laitoshoidon mitoitus, muut-
tuu se helposti kehittämisen esteek-
si.  Kaikki me tiedostamme, että suo-
malaisessa vanhustenhuollossa tar-
vitaan lisää resursseja kaikissa hoito- 
ja palvelumuodoissa. Erityisesti koti-
hoito tarvitsee lisää resursseja, liian 
moni vanhus kärsii palvelujen puut-
teesta ja yksinäisyydestä ja turvatto-
muudesta omassa kodissaan. 

Näin kunnallisvaalien alla mi-
toituskeskustelu heiluttaa jo 
valtakunnan hallituksen yh-

tenäisyyttä. Uuden lakiluonnoksen 
henki ja tarkoitus on jäänyt unoh-
duksiin. Lain tarkoituksena on tukea 
ikääntyneen väestön hyvinvointia, 
terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä 
suoriutumista. Tavoitteena on paran-
taa myös mahdollisuutta yksilöllisiin, 
laadukkaisiin ja oikea-aikaisiin palve-
luihin. Valli painottaa, että nyt on eri-

tyisesti panostettava ennaltaehkäise-
vään, osallistavaan ja toimintakykyä 
ylläpitävään toimintaan. On haettava 
lisäresurssia muualtakin kuin sosiaali- 
ja tervey denhuollosta Ikäpolitiikka ei 
ole vain sosiaali- ja terveydenhuoltoa, 
vaan vastuuta kantavat kaikki elinkei-
noelämän, hallinnon ja kansalaisyh-
teiskunnan toimijat yhdessä vanho-
jen ihmisten kanssa. Nyt on kaikessa 
vanhus työssä uskallettava tehdä roh-
keasti, uudella tavalla, yhteistyössä 
ja ikääntyneisiin itseensä panostaen. 
Panostaminen ikäihmisiin saa aikaan 

jo itsessään lisäresursseja. Toivon, et-
tä kunnallisvaaleissa keskustellaan la-
kiluonnoksesta kokonaisuudessa, ei-
kä vain mitoituksista. 

Vanhustenhuollon Uudet Tuu-
let -lehteä on julkaistu mar-
raskuusta 1993 lähtien eli tä-

nä vuonna on menossa 20. vuosiker-
ta. Selatessa ensimmäistä lehteä hie-
man hymyilyttää nuo nykypäivänä-
kin tutun oloiset otsikot: Asuminen on 
oleellinen osa vanhustenhuolto, Lai-
toksista palveluasumiseen ja Asumi-
sen apu teknistyy yhä. 

Vanhustenhuollon uudet tuulet 
lehti on kehittynyt ja näyttää hyväl-
tä. Tämä on viimeinen lehti, jonka 
päätoimittajana toimin. Liiton uusi 
toiminnan johtaja Virpi Dufva ottaa 
vastuun lehdestä. Haluan kiittää Uu-
det tuulet -lehden lukijoita, kirjoittajia 
ja avustajakuntaa hyvästä yhteistyös-
tä näiden parinkymmenen vuoden ai-
kana Haluan myös kiittää lehden toi-
mitussihteeri Kari Uittomäkeä, jolla 
on hyvä toimittamis- ja kehittämisote 
lehden tuottamisessa. Uudet tuulet 
lehdestä voi olla ylpeä koko Vallin jär-
jestökenttä ja lehteä voi markkinoi-
da muillekin.

Kiitos näistä vuosista,
Marja-Liisa Kunnas



VANHUSTENHUOLLON UUDET TUULET 5/20124

On iltapäivä. Jämsän Peltotien 
isossa omakotitalossa juodaan 
kahvia ja katsotaan televisiota 
niin kuin varmaan naapurissa-
kin. Mutta hetkinen, täällähän 
on tosi monta mummoa ja uk-
kia!

Heitä on parhaimmillaan joskus jo-
pa seitsemän, jolloin talon emäntä 
jo miettii, minne laskea yöksi oman 
päänsä.

Jämsäläinen neljän lapsensa jo ko-
toa maailmalle kasvattanut Maisa 
Nurmi mietti vuosi sitten, pitäisi-
kö muuttaa pienempään asuntoon. 
Kun takana oli jo vuosien kokemus-
ta mm. vanhustenhoidon sijaistami-
sessa, hän rohkeni ryhtyä perhehoita-

Perhehoito yleistyy

jaksi kahtena viikkona kuukaudessa.
Vierelläni istuu alkuaan Karstulan 

Kortejärveltä kotoisin oleva Matti 
Nieminen, toisella puolella juttelee 
Aino Horsma-aho Koskenpäältä.

Matti on ollut täällä kahden viikon 
jaksoja ja Aino viikon kuukaudes-
sa. Kumpikin viihtyy erinomaisesti.

– Tämä on ihan ihana paikka, Ai-
no sanoo.

– Kohtelu ja ruoka ovat hyviä, 
Matti vahvistaa.

– Niin, lähi- ja kotiruokaa, Aino 
jatkaa.  

– Itsekin tehtyä, hän kertoo kun on 
välillä kuorinut perunoita ja pilkko-
nut porkkanoita.

Suurempaa tappelua ei kuulem-
ma ole syntynyt, vaikka hoitajalle 

on rankkaa, kun on useita hoidetta-
via ei vain joka päivä, vaan myös il-
ta ja yö. Ja kaikki ovat erilaisia luon-
teeltaan ja käytökseltään.

Usein on kyse muistisairaasta tai 
vaikkapa huonojalkaisesta ikäihmi-
sestä, joka ei enää tunne oloaan tur-
vatuksi kotona.

– Yksi muistaa yhtä, toinen toista, 
kaikkien kanssa jutellaan, Matti, Ai-
no ja Maisaa auttamassa ollut harjoit-
telija Emma Jauhiainen kertovat.

Kahvipöydän toisella puolella Ee-
ro Koposta naurattaa ja jämsäläinen 
Airi Väliläkin puuttuu tanssilavoja 
sivuaviin juttuihin. Lähempänä tele-
visiota pyörätuolissa istuu Eila En-
roos ja juuri taloon tullut Sirkka Us-
kelin ottaa päiväunia.

Oikeus ja mahdollisuus perheessä asumiseen vielä harvoilla

Perhehoitaja Maisa Nurmi sekä perhehoidossa olevat Eila Enroos, Airi Välilä ja Aino Horsma-aho kahvilla.
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Sitoutumista, voimaa, 
järjestelykykyä
Eurajoelta Jämsään jo 1970-luvul-
la kotiutunut Maisa Nurmi poh-
tii, mitä nykytyönsä oikeastaan eni-
ten vaatii:

– Ainakin sitoutumista…
– Ja voimaa, Aino tuikkaa, henkis-

tä ja fyysistä.
– Ja järjestelykykyä, jotta kaikki 

ruoat viidesti päivässä, pesut ja ulkoi-
lutukset sujuvat, Maisa jatkaa.

Töitä on riittänyt, vaikka joskus 
menee viisikin yötä heräämättä. Sen 
sijaan täyden kuun aikaan Maisa 
luonnehtii taloaan sirkukseksi. Yh-
tenä yönä hän on hakenut asukas-
taan sängyn alta kolmesti.

Lähin kollega löytyy Hankasalmel-
ta ja toinen Laukaasta, sitten pitää 
mennä Pohjanmaalle asti.

– En ole tavannut kuin joensuu-
laisen Anjan, jonka kanssa olen ollut 
puhelimessakin. Nyt syksyllä pääsen 
Perhehoitoliiton päiville Peurunkaan 
virkistäytymään. On mielenkiintois-
ta nähdä muitakin yksinään puurta-
jia, Maisa sanoo.

Valmennuskurssinsa jälkeen hän 
ei ole saanut muuta koulutusta kuin 
ensiapukurssin. 

– Olisi hyvä tavata kollegoita edes 
kerran vuodessa. Virkistystoimin-
ta on todella tärkeää. Työmäärään 
nähden hoitopalkkiot ovat mitättö-
miä. Varsinkin, jos hoidettavia on al-
le kuusi.

Perusturvalautakunta on käynyt 
tutustumassa Maisan työhön ja mo-
ni on todennut vasta sen jälkeen ym-
märtäneensä, mitä tämä oikein tekee.

– Päättäjille pitäisi saada läpi, että 
tämä maksaa kolmanneksen laitos-
hoidosta ja inhimillisyystekijät päälle. 

Säästämistäkin tärkeämpänä Mai-
sa pitää hoidon laatua:

– Täällä eletään kodinomaisissa 
ympyröissä ilman kelloa ja voi teh-
dä sitä mikä hyvältä tuntuu. Työ on 
hienoa, rikasta ja antoisaa.

Perhehoitoa harkitseville Maisal-
la on terveisiä:

– Kannattaa miettiä ja harkita va-
kavasti. Kokeilupohja ei pidä. Usein 

kodissakin joutuu tekemään muutos-
töitä, omat ovensa pyörätuoleja var-
ten leventänyt Maisa sanoo.

Hankintoihin kuuluu mm. astioita 
ja vuodevaatteita.

– Jukka avittaa iltapalassa ja nais-
ten päivänä toi meille ruusut, Aino 
muistaa Maisan puolisosta, joka itse 
käy päivätyössä Hallissa lentokone-
tarkastajana. 

Joskus perhehoidettava pääsee 
osallistumaan ruoanlaittoon ja säm-
pylöiden tai pullan leivontaan. 

– Eero on hyvä puutarhuri, Mai-
sa kehaisee.

Työn parasta puolta ei kauan mie-
titä:

– Tää ei tunnu työltä, vaikka on 
rankkaa työtä  

Maisasta on sääli, ettei Jämsän kau-
pungilla kuulemma ole varaa ottaa 
uusia valmennettavia.

– En saa sairastua enkä lähettää 
vanhusta omaisille, jos nämä ovat 
lomilla.

Vastuullisuutta
Jyväskylän Perhehoito liiton 
kehittämispäälliköllä Ma-
ria Kuukkasella on 10 
vuoden kokemus siitä, mi-
ten vanhusten perhehoito-
ajatusta otetaan vastaan.

– Ensimmäiset vuodet 
oikein kukaan ei kuunnel-
lut, sitten alkoi toinen suun-
ta. Nyt kunnat ovat laajasti 
kiinnostuneita. Perhehoita-
jalain jatko kehittäminen on 
hallitusohjelmassa.

Suomessa perhehoidos-
sa on noin 5500 lastensuo-
jelun lasta ja nuorta, noin 
1300 eri-ikäistä vammais-
ta henkilöä sekä noin 300 
mielenterveys kuntoutujaa, 
mutta tilastollisesti hyvin 
pieni ryhmä, alle sata ikäihmistä.

Ikäihmisten, kehitysvammaisten 
ja mielenterveyskuntoutujien perhe-
hoidon asioita hoitava Kuukkanen 
on saanut projektityöntekijäkseen 
tutkija Raija Leinosen ja postitta-
nut mahtipinon valmennuskansioi-

ta aloittaville perhehoitajille. He ei-
vät siis ole perhepäivähoitajia, vaan 
mahdollistavat hoivaa tarvitsevan oi-
keutta perheessä elämiseen vuodes-
takin toiseen tarjoamalla intervalle-
ja tai jatkuvaa hoitoa. Kuukkanen 
ja Leinonen pitävät perhehoitajala-
kiin valmisteilla olevia perhehoita-
jan sosiaali turvan parannuksia välttä-
mättöminä. Kuukkanen penää vas-
tuullisesti toteutettua tukea, valvon-
taa ja ettei liian vaativaa hoitoa tar-
vitsevia ikäihmisiä sijoiteta perhei-
siin. Pieleen menee varsinkin, jos tu-
ki on liian ohut.

Kuukkanen kertoo hoitajan ase-
masta:

– Hoitaja ei tee työsopimusta, 
vaan toimeksiantosopimuksen kun-
nan kanssa. Hoitaja on saanut val-
mennuksen ja tarvitsee tukea tehtä-
vässään kuten toimivan yhteydenpi-
don kunnan vanhustenhuollon am-
mattilaisten kanssa. Tärkeintä perhe-
hoidon järjestämisessä on vastuulli-
suus: hoitajaa ei saa jättää yksin.

Maria Kuukkanen ja Raija Leinonen Perhehoito-
liitosta toivovat hoitajille sijaisia, jatkokoulutusta 
ja tapaamisia.

RAY tukee Perhehoitoliiton Tun-
ne perhehoito – Vanhusten perhe-
hoidon pilotointi- ja juurruttamis-
hanketta vuosina 2011-2014. 

Teksti ja kuvat:
Marjatta Pöllänen
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Asukaslähtöinen asuminen on 
tärkeää yhä enemmän ikätove-
reita saaville vaareille, mutta 
myös vauvoille tai meille siltä 
väliltä. Kotona asuminen mais-
tuu kaikille, myös verovarojam-
me vartioiville päättäjille. 
Työtehoseuran poikkitieteelli-
nen tutkimushanke Ekotehokas 
seniorikoti näyttää, miten mah-
dollisimman pitkään käytettävä 
koti oikein pitäisi suunnitella.
Työtehoseura oli mukana Ekote-
hokas seniorikoti -hankkeessa vas-
tuullisena toteuttajana. Muita oli-
vat Martta liitto, arkkitehtitoimis-
to KOMBI, Vanhustyön Keskus-
liitto, Aalto-yliopisto ja Liikunnan 
ja kansantervey den edistämissäätiö. 

Tarkoituksena oli pohtia, kuinka 
luoda edellytykset mahdollisimman 
pitkään kotona asumiseen. 

Hankkeen työryhmä tutustui mm. 
uusmaalaisen hoivakodin Syys-
Viirun asuntoihin, mutta katsas-
ti myös maail man nopeimmin van-

Suunnittelijat kimppaan!

henevan Japanin oloja tutustumal-
la hoito laitoksiin ja uusiin asumisen, 
materiaa lien ja kodinkoneiden ratkai-
suihin, ja myös puutarhoihin Kiotos-
sa, Tokiossa ja Osakassa. 

Ikäihminen ei hoidossakaan ole 
pelkkä toiminnan kohde, vaan itsekin 
toimija, vuorovaikutuksessa ympä-
ristönsä kanssa. Tämä oli yksi lähtö-
kohtia kuten moniammatillisuus ja 
asukkaalle tärkeä moniaistitta vuus, 
esimerkiksi ympäristön näkö-, kuu-
lo-, tunto- ja tuoksuhavainnot. Niin-
pä etsittiin ratkaisuja, jotka tukevat 
toimintakykyä ja ovat turvallisia ja 
esteettömiä, myös silmää hiveleviä 
niin sisällä kuin ulkonakin. 

Meillä ei ikäihminen ulkoile riit-
tävästi, mikä vaikuttaa d-vitamiinin 
puutteeseen, jopa masennukseen 
asti. Esteetön pääsy ulos vähentää 
dementiassa aggressiivista käytöstä. 
Aurinkotunnit sisällä asunnossa ovat 
japanilaistutkijoiden mukaan toiseksi 
merkittävin eloonjäämisen ennusta-
ja. Hoivakotien yhteiset tilat muistut-

tavat meikäläisiä, mutta asukashuo-
neet poikkeavat siten, että huoneen 
jakaa käytännössä usein 3-4 henkilöä 
eikä kaikissa ole omaa hygieniatilaa. 
Henkilökohtaisia tavaroita on siellä 
esillä hyvin vähän verrattuna suoma-
laisiin vastaaviin asuntoihin.

"Kai senioreillakin 
käy vieraita?"
Työtehoseuran palvelujen, rakentamisen ja 
asumisen yksikön päällikkö Heli Mänty-
lä, mitä ekotehokkuudella tarkoitetaan ja 
tavoitellaan? 

– Ekotehokkuudella tarkoitetaan 
energia- ja materiaalitehokkuutta. 
Ekotehokkuuden lisäksi otimme 
käyttöön käsitteen ekotoimivuus, jo-
ka huomioi edellä mainittujen teki-
jöiden lisäksi myös asuntojen toimi-
vuuden. Ekotoimivuus on asukas-
lähtöinen käsite, sillä vaikuttaahan 
asunnon toimivuus asukkaan ar-
keen enemmän kuin sen materiaali- 
ja energiatehokkuus, jotka nekin ovat 
tärkeitä tekijöitä, mutta ilman toimi-

Yhteistyöllä ja asukasnäkökulmalla kohti parempia ikäihmisten asuntoja

Tältä näyttää ekotehokkaan seniorikodin piha. Kuva: Matti Kuittinen
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Suunnittelijat kimppaan! vuutta asukas on halukas rakenta-
maan uutta tai remontoimaan entis-
tä ja se taas kasvattaa hiilijalanjälkeä.  
Mitä asukkaan kannattaa katsoa etsies-
sään asuntoa?  

– Asukkaan kannattaa huomioi-
da asuntojen pullonkaulat: eteistilat, 
vaatehuolto, ruokapöydän vaatima ti-
la, säilytystilat ja keittiön toimivuus. 
Senioriasunnoissa on yleensä huo-
lehdittu riittävän suuresta kylpyhuo-
neesta, mutta usein kaikki muu on-
kin toimimatonta. Esimerkiksi etei-
seen tulisi mahtua tuoli, jossa pukea, 
vaatenaulakko, säilytystilaa, tilaa rol-
laattorille, pieni pöytä tai laatikosto, 
jonka päälle voi laske avaimet ja lau-
kun. Ikkuna on plussaa ja tilassa tuli-
si voida vielä pyörähtää pyörätuolilla. 
Useimmissa ns. senioritaloissa eteis-
tä ei ole ollenkaan, vaan ovesta tul-
laan suoraan keittiöön. Eikö senio-
reiden ole ajateltu ulkoilevan? Myös 
vaatehuoltotilat puuttuvat kokonaan 
ja säilytystilat ovat todella niukko-
ja. Useamman hengen ruokapöytää 
ei saanut sopimaan kovin moneen 
senioriasuntoon. Kai senioreillakin 
käy vieraita?
Keille suunnitteluohje on tarpeellisin eli kei-
den toivoisitte sitä eniten käyttävän?  

– Suunnitteluohje on tarkoitettu 
sekä tavallisille kuluttajille, ikäihmisil-
le, että arkkitehdeille ja muille suun-
nittelijoille, jotka ovat mukana suun-
nittelemassa ikäihmiselle asuntoja, 
mutta myös rakennuttajille.

Miksi yhteistyö suunnittelijoiden välil-
lä on tärkeää? 

– Yhteistyö luo yhteistä ymmärrys-
tä ja auttaa eri alojen suunnittelijoi-
ta huomioimaan asukkaiden tarpeet 
paremmin. Yhteistyö auttaa poista-
maan katkoksia viestinnässä ja pois-
taa ylimääräisiä suunnittelukustan-
nuksia, kun kaikilla on sama käsitys 
siitä, mitä ollaan tekemässä.

Katoilla viljelyä
Miltä suomalaisratkaisut tuntuvat japani-
laisiin verrattuina? Mitä uutta sieltä ken-
ties tarttui matkaan? 

– Japanista tarttui mukaan se, et-
tä ikäihmiset eivät kököttäneet huo-

neissaan vaan olivat yhdessä yhtei-
sissä tiloissa. Vanhuksia kohdel-
tiin kunnioittavasti ja hoitohenkilö-
kuntaa oli paljon. Puutarhat Japa-
nissa olivat taide teoksia, vaikka ne 
olivat kooltaan pieniä. Hoivakotien 
katot oli valjastettu puutarhoille ja 
laatikko viljelylle. 
Oliko vaikea vai helppo saada rahoitusta? 

– Olin aika uusi Työtehoseuras-
sa ja paljastin kyllä Tekesissä koke-
mattomuuteni, joten sain paljon hy-
viä neuvoja ja tukea. Yritykset oli-
vat mielellään mukana, koska mark-
kinat tällä sektorilla ovat tulevaisuu-
dessa kasvusuunnassa.

Millaista palautetta on kenties jo tullut 
ikäihmisiltä, omaisilta ja ammattilaisilta? 

– Valtavan hyvää palautetta. Suun-
nitteluohje on ollut tarpeellinen. 
Malleja on jo kysytty uuteen hoiva-
kotikonseptiin.
Mitä uutta ikäihmisille ehkä on luvassa 
seuraavaksi Työtehoseuralta? 

– Kehitteillä on seniorimatkailuun 
liittyvä hanke, Elias Lönnrotin vir-
kistyspuutarha, joka sijoittuu Sam-
matin yksikköön. Liikunnan merki-
tys on korostunut viimeaikaisissa tut-
kimuksissa muistisairaiden hoidossa 
ja toimintakyvyn ylläpitäjänä.  Vir-
kistyspuutarha sisältää esteettömän 
luontopolun, jonka varrella on seit-
semän elämystä: kasvihuone, yrtti-
tarha, laavu, tuoksujen puisto, kun-
toilupuisto, puutarhalampi ja Män-
nistön mökki, jonne tullaan sijoit-
tamaan emännyyskouluaikaisen esi-
neistön näyttely ja kahvila. Samma-
tin yksikön kokkiopiskelijat tarjoile-
vat maukkaan lounaan ja sisätiloihin 
remontoidaan Eskon kammariksi ni-
metty "seniorin toimiva koti" -huo-
neisto, jonne kootaan välineistöä ja 
huonekaluja. Niiden avulla ikäihmi-
nen voi asua omassa kodissaan mah-
dollisimman pitkään. Tilaan on tu-
lossa mm. syvyys- ja korkeussuun-
nassa säätyvä Variante-keittiö.

Teksti: Marjatta Pöllänen
Kuvat: Matti Kuittinen ja 

Minna Kurjenluoma

Varustelu, esteettömyys, sijainti
Poikkitieteellinen tutkimus hanke 
Ekotehokas seniorikoti on tä-
nä vuonna poikinut ekotoimivan 
seniori korttelin asuntopohjineen ja 
Työtehoseuran verkkosivuilta löyty-
vän julkaisun Asukaslähtöistä seniori-
asumista – ikäihmisen hyvinvointiin täh-
täävä poikkitieteellinen tutkimushanke. 

Lähiympäristö pyritään suun-
nittelemaan sellaiseksi, että se tu-
kee ikäihmisen henkistä ja fyysistä 
hyvin vointia. Apuna ovat arkkiteh-
tuuri, sisustus, teknologia, piha ja 
viherympäristö.

Pihoja tulee suunnitella nykyistä 

pontevammin, sillä ulkoilu on mer-
kittävä elämänlaadun kohottaja, se 
kun vaikuttaa fyysiseen, psyykki-
seen ja sosiaaliseenkin toiminta-
kykyyn. Jos kodissaan voi asua pi-
tempään, toimintatarmo ja hen-
kinen hyvinvointi pysyvät yllä ja 
laitos tumista ehkäistään, samoin 
siitä syntyviä kustannuksia yhteis-
kunnalle.

Ulkonäkymiä painotetaan: joka 
asunnosta on näkymä yhteiselle pi-
halle rollaattoriratoineen ja huvi-
majoineen. Niihin pääsee luiskia 
pitkin pyörätuolillakin.

Heli Mäntylä johtaa Työtehoseuran 
palvelujen, rakentamisen ja asumisen 
yksikköä. Kuva: Minna Kurjenluoma.
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Marja-Liisa Kunnas on ehti-
nyt toimia 28 vuotta Vanhus- 
ja lähimmäispalvelun liiton 
toiminnan johtajana. Hän jää 
syyskuun lopussa eläkkeelle. 
Pitkän työuransa aikana Marja-
Liisa on nähnyt ja kokenut suo-
malaisen vanhustenhuollon ke-
hittämisen vaiheet 80-luvulta 
alkaen. Viranomaisnäkemyk-
sestä ja laitosajattelusta ollaan 
tultu pitkä matka nykyhetkeen.
– Vanhus on noussut keskiöön, 
Marja-Liisa totea tyytyväisenä.
– Minua ovat aina kiinnostaneet 
sosiaa liset kysymykset ja vanhusten-
huolto. Urani Vallissa alkoi vapaa-
ehtoistyöstä, Marja-Liisa Kunnas 
taustoittaa.

Marja-Liisan aloittaessa Vallin 
toiminnan johtajana 1984 suomalai-
nen vanhustenhoito ja Valli näytti-
vät hyvin erilaisilta kuin tänä päivä-
nä. Vallissa oli kolme työntekijää ja 
alle 30 jäsenjärjestöä. 

– Olen saanut kokea suomalai-
sen vanhustyön kehittämisen ajan. 
80- luvulla alettiin rakentaa palve-
luasumista: peruskorjattiin yksi-
tyisiä vanhainkoteja palvelutaloik-
si. Vuosi kymmenen loppupuolella 
ja 90- luvun alussa alettiin rakentaa 
uusia palvelutaloja. Sen jälkeen alet-
tiin kehittää sisältöjä palvelutaloihin 
ja viemään palveluja ulos palvelu-
taloista. Tällä hetkellä tarvitaan pal-
jon palveluja sekä lähdetään kehittä-
mään yhteisöjä ikääntyville.

Vanhustenhuollon kehittäminen 
on kulkenut "käsi kädessä" sen suh-
teen, mikä on kulloinkin ollut yhteis-
kunnallinen näkemys vanhuksista. 
60- ja 70-luku ja pitkälle vielä 80-lu-
vullakin oli perinteinen vanhain-

Marja-Liisa Kunnas jää eläkkeelle:

"Vanhus on noussut keskiöön"

kotiajattelu "vanhus tarvitsee lai-
toksen jossa hän voi levätä". Mar-
ja-Liisa näkee tämän ajattelun joh-
tuvan siitä, että vanhukset olivat vi-
ranomaisten vastuulla. Edelleen täs-
tä seurasi se, että alan kehittäminen 
oli työntekijä lähtöistä ja alasta tuli 
työvoimavaltaista. Vuonna 1989 il-
mestyi STM:n komiteamietintö Jär-
jestöt voimavarana vanhustyössä. Tästä al-
koi myös järjestöjen ja viranomais-
ten yhteistyö vanhustenhuollon ke-
hittämisessä.

– Nykyään järjestöjen tekemää 
työtä arvostetaan. Niitä asioita, jot-
ka ovat aina olleet järjestöissä tär-
keitä, nostetaan nyt esille. Järjestöt 
ovat nähneet aikaansa edelle, Mar-
ja-Liisa toteaa.

– Järjestöt ovat myös vieneet suo-
malaista yhteiskuntaa kansalais-
yhteiskunnan suuntaan. Kansalais-
ten on oltava osallisena omassa ja 
lähiomaistensa elämässä. Kansalai-
set eivät voi siirtää vastuuta itsestään 
viranomaisille, vaan kansalaisten on 

Vanhukset ovat Marja-Liisan sydäntä lähellä. Valtaa Vanhuus -kampanjan ta-
voitteena on kiinnittää huomiota vanhusten asemaan.
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"Vanhus on noussut keskiöön"
otettava itse vastuuta itsestään. Tä-
hän myös Valtaa Vanhuus -kampan-
ja osaltaan pyrkii.

Vanhukset ovat yksilöitä
Vielä 60- ja 70-luvuilla vanhuksia ei 
osattu nähdä yksilöinä, vaan he oli-
vat massaa. Valli on omalta osaltaan 
ollut vaikuttamassa siihen, että van-
hukset nähdään yksilöinä, itsenäisi-
nä toimijoina, ja vanhus tarvitsee yk-
silöllisiä palveluja. Marja-Liisa kiittää 
myös Vallin puheenjohtajia – Tarja 
Halosta, Arja Ojalaa ja Vappu Tai-
paletta – että he ovat nostaneet van-
huksen yksilöllisyyttä esille.

Marja-Liisa korostaa, että vanhuk-
set ja vanhusasiakkaat ovat alkaneet 
tulla tietoisiksi omista oikeuksistaan, 
ja osaavat myös vaatia niitä. Tämä on 
omalta osaltaan vaikuttanut vanhus-
palvelujen kehittämiseen.

Marja-Liisa toteaa, että viranomais-
johtoisessa vanhustenhuollossa teh-
tiin kaksi virheolettamaa menneinä 
vuosikymmeninä: ei osattu arvata 
ihmisten eliniän pitenemistä ja toi-
saalta luotettiin siihen, että keksitään 
dementiaan parantava lääke. Niinpä 
valtio ja kunnat eivät osanneet varau-
tua ikääntyvien määrän ja hoitopaik-
kojen tarpeen kasvuun –seuraukse-
na nykyinen hoitopaikkojen huutava 
pula, erityisesti muistisairaille.

– Nykyään sellainen positiivinen 
vanhustyön kehittäminen yhteistyös-
sä viranomaisten kanssa on kadon-
nut. Viranomaiset ovat hyvin pitkälle 
sidoksissa lainsäädäntöön, ja se kah-
litsee kehittämistä.

Järjestöt ovat yhä tärkeämpiä
Ensi vuonna 60 vuotta täyttävä Van-
hus- ja lähimmäispalvelun liitto on, 
yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa, ol-
lut mukana kehittämässä suomalais-
ta vanhustenhoitoa. Järjestöjen mer-

kitys onkin kasvanut koko ajan pal-
veluiden tuottajina, järjestäjinä ja ke-
hittäjinä.  Vallin roolissa näkyy myös 
etujärjestön tehtävät: esimerkiksi ve-
rotus ja kilpailutus ovat teettäneet ai-
ka paljon työtä viime vuosina.

– Kilpailuttaminen on järjestöis-
sä arkipäivää. Kilpailutus on karmea 
asia silloin kun kunnissa ei ole rahaa. 
Pelkään sitä, että kilpailuttaminen tu-
lee kurjistamaan vanhustyön. Tämä 
vuoksi pidän erittäin tärkeänä tulevaa 
vanhuspalvelulakia – näin on mah-
dollistettava monipuolisten resurs-
sien käyttö. Vanhuspalvelut ovat 
muutakin kuin sosiaali- ja terveys-
palveluja. En kaipaa henkilömitoi-
tusta vaan sitä, että laki mahdollis-
taa kehittämisen. Vaikka vanhuksil-
ta loppuvat fyysiset voimavarat, niin 
hänellä riittää henkisiä voimavaroja. 
Henkisten voimavarojen ylläpito on 
ihmisyyden kannalta tärkeätä ja van-
hukseen pitää panostaa.

Marja-Liisa näkee myös valtakun-
nallisen vanhusjärjestöjen tulevai-
suuden olevan yhteistyössä. Yhteis-
työtä on vähän viriteltykin. Vaikka 
Valli on Marja-Liisalle sydämenasia, 
niin hän pitää vanhusten asiaa vielä 
tärkeämpänä.

– Niin kauan kuin kukin järjestö 
toimii yksin hukataan voimavaro-
ja. Suomeen tarvittaisiin yksi iso ja 
vahva vanhustyöjärjestö, Marja-Lii-
sa pohtii. 

Valli on historiansa aikana saanut 
paljon aikaan ja liitolla on ollut hyviä 
ja aikaansa edelläolevia projekteja. 
Marja-Liisa ei mielellään lähde nos-
tamaan mitään ylitse muiden, mutta 
resurssikeskusajattelua ja resurssikes-
kusmallin luomista hän pitää liiton 
ehkä merkittävimpinä saavutuksena. 
Tällä hetkellä koko suomalainen van-
hustenhoito tähtää yhteisöllisyyteen 
ja yhteisöjen luomiseen.

Marja-Liisa painottaa, että tule-
vaisuudessa korostuu kotona asu-
vien muistisairaiden palveluiden tar-
ve. Suomessa on jo nyt miljoona yli 
65-vuotiasta, joka merkitsee myös si-
tä, että tulevaisuudessa on yhä enem-
män kotona asuvia muistisairaita –
pahimmassa tapauksessa ilman min-
käänlaisia palveluja. Marja-Liisa ko-
kee, että tässäkin suhteessa järjestöil-
lä on yhä enemmän tehtävää. Nyt pi-
tää uskaltaa ja olla ennakkoluuloton 
vanhustyön kehittämisessä.

Haikealla mielellä
– Haikealla mielellä, mutta olen ylpeä 
koko tästä järjestökentästä, yhdes-
sä tekemästämme työstä ja aikaan-
saannoksistamme. Nämä ovat myös 
sellainen voima, jotka vievät meitä 
eteenpäin, Marja-Liisa kuvailee tun-
nelmiaan eläkkeellelähdön kynnyk-
sellä.

Marja-Liisa Kunnas ei aio eläke-
päivinään jäädä lepäämään laakereil-
laan. Monenlaista puuhaa on tiedos-
sa, mutta muistelmiaan hän ei aio kir-
joittaa. Marja-Liisa ei myöskään aio 
muuttaa ulkomaille – korkeintaan 
hän voi olla kuukauden tai pari ker-
rallaan etelässä. 

–  Nyt on sellainen elämän inven-
taarion aika. Aion katsoa menneisyy-
teen; missä kaikessa olen ollut muka-
na ja mitä teen tulevaisuudessa. Eläk-
keelle jääminen merkitsee tavallaan 
myös paluuta alkuun, sillä aion teh-
dä vapaaehtoistyötä.

– Ihan ensimmäiseksi aion selvit-
tää hieman omaa sukuani. Siellä on 
mielenkiintoisia asioita selvittävänä. 
Kuten se, miksi isän äiti Hulda pu-
hui vähän ennen kuolemaansa van-
haa kaunista venäjää. 

Teksti ja kuva:
Kari Uittomäki
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– Marja-Liisa on tehnyt upean 
työuran, ja hänen saappaisiin-
sa astuminen merkitsee kyl-
lä todella isoa haastetta. Tiet-
ty nöyryys on tässä mukana, ja 
paljon uusia asioita täytyy op-
pia. Haluan olla täysillä mukana 
Vallin toiminnassa ja antaa kai-
ken osaamisen liiton ja vanhus-
ten hyväksi, Virpi Dufva kuvai-
lee tunnelmiaan aloittaessaan 
Vallin toiminnanjohtajana.
Virpi Dufvalla on vahva työkoke-
mus järjestökentältä: hän on toimi-
nut mm. Ensi- ja turvakotien liitos-
sa, YTY:ssä ja viimeksi ADHD-lii-
ton toiminnanjohtajana. Väliin mah-
tui myös työkokemusta lääninhalli-
tuksesta. Koulutukseltaan Dufva on 
yhteiskuntatieteiden maisteri, pääai-
neenaan sosiaalipolitiikka. Dufva on 

Vallin uusi toiminnanjohtaja Virpi Dufva:

Välittämisen kulttuuria lisää

myös aiemmin suorittanut sairaan-
hoito-oppilaitoksessa lastenhoita-
jan tutkinnon ja yliopistotutkin-
non jälkeen terveydenhuollon sosi-
aalityön jatko-opinnot. Merkittäviä 
luottamus tehtäviä on myös kertynyt; 
aiemmin Dufva oli mm. STKL:n hal-
lituksessa, tällä hetkellä hän on Sosi-
aali ja terveys ry SOSTEn valtuustos-
sa ja Sosiaalialan työnantajaliiton hal-
lituksessa.  Lähtiessään luotsaamaan 
valtakunnallista vanhustyöjärjestöä 
Virpillä on monipuolinen koulutus 
ja työkokemus sekä hyvät verkostot.

– Yhteistyö on avainasia, oikeas-
taan missä tahansa työssä. Paljon 
on työtä ja tekemistä, yhdessä teke-
minen antaa enemmän. Vanhusten 
mieli pidettä on kuunneltava ja tar-
jottava erilaisia vaihtoehtoja, Virpi 
Dufva korostaa.

Vanhusten turvallisuus 
on keskeistä
– Vanhusten palveluja on kehitettä-
vä, laajennettava ja monipuolistet-
tava. On eri asia kehittää ja suunni-
tella palveluja 65-vuotiaille kuin yli 
80-vuotiaille. Erityistarpeet on huo-
mioitava, esimerkiksi muistisairaiden 
osalta. Nostaisin yhdeksi keskeisek-
si asiaksi sen, että kaikkien vanhus-
ten on voitava tuntea olonsa turval-
liseksi kaikissa tilanteissa, niin koto-
na kuin laitoksessa, yksityiselämässä 
kuin palvelujen piirissä.

– Kaiken kehittämisen, suunnit-
telun, palvelun ja toiminnan keski-
össä tulee olla vanhus. Jokaista on 
kunnioi tettava omana itsenään ja 
jokaisella on oikeus mielekkääseen 
ikääntymiseen. Tämä on myös Val-
lin arvopohja. Vallin pitkä ja laaja-
alainen toiminta hyvän ikääntymisen 
ja hyvän elämän puolesta sai minut 
hakeutumaan Valliin töihin, Dufva 
kertoo.

– Haluan, että Valli on jatkossakin 
vahva vaikuttaja, edunvalvoja ja vi-
reä kehittäjä, avaamassa  ovia järjes-
töille uuden äärellä. Arvostan hyvää, 
toimivaa yhteistyötä Vallin ja jäsen-
järjestöjen kesken, Dufva painottaa.

Virpi Dufva korostaa, että vanhuk-
set ja heidän elämänpolkunsa ovat 
hyvin erilaisia, eivätkä samat palve-
lut käy kaikille. Tarvitaan rohkeutta 
kokeilla ja kehittää erilaisia ratkaisu-
ja ja vaihtoehtoja. Vanhustenhuollon 
työntekijöiden riittävyys on iso haas-
te. Vaikka työ on välillä raskasta, on 
se myös palkitsevaa. Työntekijöiden 
hyvinvointi ja työyhteisön toimivuus 
heijastuvat suoraan myös vanhuksiin. 
Työyhteisöihin on panostettava, ja se 
on kaikkien työyhteisön jäsenten yh-
teinen asia.

– Näen tärkeänä, että uusi vanhus-
palvelulaki saadaan voimaan, ja että 

– Haluan, et-
tä Valli on jat-
kossakin vah-
va vaikutta-
ja, edunvalvo-
ja ja vireä ke-
hittäjä, avaa-
massa  ovia 
j ä r j e s tö i l l e 
uuden äärel-
lä., Virpi Duf-
va painottaa.
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  jatkuu seuraavalla sivulla->

Välittämisen kulttuuria lisää
laki tukee vanhustenhuollon kehit-
tämistä. Mitoituskysymys on kovin 
monimutkainen asia. Vanhukset ei-
vät ole yksistään sosiaali- ja terveys-
puolen asiakkaita.

– Yhteiskunnan on turvattava ta-
loudelliset resurssit vanhustenhuol-
toon ja vanhusten hyvään hoitoon. 
Vanhukset ovat olleet rakentamassa 
yhteiskuntaa ja nyt meidän on osal-
tamme turvattava vanhuksille hyvä 
ja ihmisarvoinen elämä.

– Kokeilu- ja kehittämistoimin-
nassa tarvitaan myös rohkeutta, ei-
kä epäonnistumisia pidä pelätä. Jos 
jokin ratkaisu ei osoittaudu toimivak-
si, niin sitten kokeillaan jotain muuta. 
Huonoin vaihtoehto on jäädä polke-
maan paikoilleen, Virpi miettii.

Ajatusharjoitukset 
syventävät näkemystä
Virpi Dufvalla on hoitotyöstä ja 
sosiaali työstä myös käytännön ko-
kemusta. Hän kertoo, että opiskelu-
aikana opiskelijoiden piti harjoitella 
hoitamista, ja opiskelijat "hoitivat" 
toisiaan.

– Se, että istun puolikumarassa ja 
toinen pesee hampaitani, on jäänyt 
vahvasti mieleeni. Toinen saman-
lainen tilanne oli syöttäminen. En 
meinannut ehtiä millään syödä suu-
tani tyhjäksi, kun jo uusi täysi lusikal-

linen odotti silmieni edessä. Näistä 
kokemuksista on ollut minulle hyö-
tyä. On hyvin havainnollista ajatel-
la miten toivoisi itseään hoidettavan 
vanhuksena, Dufva kertoo.

Dufva korostaa, että myös yksin 
asuvat vanhukset tarvitsevat virik-
keitä. Palvelutalojen olisi avattava 
ovia ja tarjottava virkkeellistä oh-
jelmaa myös lähialueen vanhuksille. 
Tässä tulee suureksi avuksi vapaa-
ehtoistoiminta, jossa on paljon käyt-
tämättömiä resursseja. Vanhukset 
voivat myös toimia vapaaehtoisina 
toinen toisilleen; esimerkiksi hoitaa 
pienehköjä kauppa-asioita tai vain pi-
tää seuraa.

– Minua kiinnostaa eri sukupolvien 
yhteiset kohtaamiset ja yhdessä teke-
minen. Vapaaehtoistoiminnalla saa-
daan paljon hyvää aikaan. Vanhus-
ten ulkoiluttaminen sopii erinomai-
sesti nuorille. Oppilaitokset voisivat 
jopa harkita opintopisteitä vapaa-
ehtoistoiminnasta.

– Olen esimerkiksi Italiassa ihail-
lut sitä, että siellä perheet ja suvut 
ovat tiiviitä yhteisöjä, ja jokaiselle on 
oma paikkansa. Sellaista kulttuuria 
kaipaan Suomeenkin. Haluan nähdä 
vanhukset voimavarana yhteiskun-
nassa, ja esimerkiksi lasten ja van-
husten yhdessäolo ja yhteiset teke-
miset ovat erittäin tärkeitä.

Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry

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

Dufva kertoo myös olevansa kiin-
nostunut teknologiasta ja sen hyö-
dyntämisestä vanhusten hoidossa. 
Hän kuitenkin korostaa, että tekno-
logian on oltava helppokäyttöistä ja 
toimivaa.

Postikortti kerran viikossa
Virpi Dufvan isä sai viisi vuotta sit-
ten vaikean aivoinfarktin, ja isä on 
tällä hetkellä palvelutalossa. Dufva 
käy säännöllisesti tapaamassa van-
hempiaan ja lähettää kerran viikossa 
postikortin isälleen.  Postikortit pi-
ristävät isän arkea, ja isällä on myös 
laatikko, jossa hän kortteja säilyttää. 
Postikortteihin voi myös myöhem-
min palata ja muistella korttien avul-
la erilaisia asioita.

– Haastankin kaikki lähettämään 
postikortteja. Kortin lähettäminen 
on pieni teko, mutta se tuottaa ison 
ilon vastaanottajalle. Kortti myös jää 
konkreettiseksi muistoksi. Lähetän 
myös äidilleni kortteja, mutta hieman 
harvemmin kuin isälle.

Valtaa vanhuus -kampanjaan liitty-
en Virpi Dufva tekee oman lupauk-
sensa postikortteihin liittyen:

– Lupaan jatkossakin lähettää pos-
tikortteja vanhemmilleni yhtä usein 
kuin tähänkin asti, Dufva korostaa.

Teksti ja kuva:
Kari Uittomäki
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– HEA-hankkeessa on vaikea 
teema; hyvinvointia ja energia-
tehokkuutta asumiseen. Ener-
giatehokkuudella paranne-
taan asuntojen ja rakennus-
ten energian kulutusta, ja toi-
saalta myös energiatehokkuu-
della parannetaan olosuhtei-
ta, turvallisuutta ja viihtyisyyt-
tä. Koko hankkeessa painote-
taan tietoteknisten ratkaisujen 
monipuolista hyväksikäyttöä 
asiakas lähtöisesti, projektijoh-
taja, tekniikan lisensiaatti As-
ko Kippo Metropolia ammatti-
korkeakoulusta kuvailee.
HEA-hanketta vetää Metropolia 
ammatti korkeakoulu, mutta hank-
keessa on mukana hyvin laaja jouk-
ko erilaisia toimijoita: oppilaitoksia, 
korkeakouluja, yrityksiä ja pilotti-
kohteita. 

– Tavoitteena on nimenomaan 
käyttäjälähtöisyys ja käyttäjäystäväl-
lisyys. Paitsi, että asiakkaiden mieli-
piteitä kuullaan koko ajan, niin mu-
kana on asiantuntijoita suunnittele-
massa erilaisia ratkaisuja. Tässä on 

HEA – Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen

voimakas Living Lab -ajattelu ko-
ko ajan mukana. Hankkeessa mu-
kana olevat pilottikohteet ovat eri-
laisia ja niissä voidaan pilotoida eri-
laisia asioi ta, projektipäällikkö Asko 
Kippo korostaa.

Asko Kippo tarkastelee asioita tek-
niikan ja energiatehokkuuden näkö-
kulmasta. Energiatehokkuus merkit-
see tietysti perusmittausten tekemis-
tä, eli paljonko esim. sähköä ja vet-
tä kulutetaan, ja toisaalta parannus-
ten miettimistä ja ratkaisemista. Tek-
niikka liittyy laajasti myös hyvinvoin-
tiin: seurata esimerkiksi huoneistojen 
sisä ilman laatua ja olosuhteita sekä 
valvoa tai seurata asukkaiden hyvin-
vointia tai liikkumista. 

Hankkeeseen liittyen kehitetään 
myös tekniikkaa yhdessätekemisen 
ja sosiaalisen toiminnan edistämi-
seksi – esimerkiksi pelejä ja tekniik-
kaa, joilla voidaan televisioon tuottaa 
ohjelmaa. Asko Kippo kertoo, että 
pilotti kohteissa asiakkaat ja asukkaat 
ovat toivoneet erityisesti liikuntaan ja 
yhteisöllisyyteen liittyvää tekniikkaa.

– Tavoitteena on myös se, että yh-

dessä tekeminen on hauskaa.
Asko Kippo toteaa, että HEA-

hankkeella on merkitystä seniorira-
kentamiseen yleisestikin. Tuloksilla 
vaikutetaan myös Helsingin Kala-
sataman suunnitteluun. Kalasata-
maan on tulossa Aktiiviset Seniorit 
ry:n toinen asuintalo.

Palvelumalleja ja -tuotteita, 
jotka tukevat erilaisissa asuin- 
ja elinympäristöissä asuvia 
ikäihmisiä 
– Hyvinvointipalvelujen avulla halu-
taan ylläpitää ja edistää asukkaiden 
toimintakykyä, jotta he pystyisivät 
asumaan omassa kodissaan mahdol-
lisimman pitkään. Asumisen palve-
luja ja tukimuotoja kehittämällä ha-
lutaan myös tukea ikäihmisten yhtei-
söllisyyttä, sosiaalista osallistumis-
ta ja toimijuutta. Samalla vahvistuu 
usko omassa päivittäisessä arjessa 
selviytymisestä, vanhustyön lehto-
ri ja HEAn projektipäällikkö Tuu-
la Mikkola Metropoliasta kertoo.

Mikkolan mukaan ikäihmisten asu-
mista tukevissa hyvinvointipalveluis-

Uusi ja moderni, Porvoon keskustassa sijaitseva Palomäen palvelukeskus on mukana HEA-hankkeessa. Henkilö nostinta 
käyttämässä lähihoitaja Kaie sekä opiskelija Sasu, kyyditettävänä Ritva.
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sa on tärkeää ennakoiva ja ennaltaeh-
käisevä toiminta. HEAn ensimmäi-
senä vuonna on kartoitettu hyvin-
voinnin riskitekijöitä, jotka voivat 
uhata mm. yhteisöllisyyttä, osallis-
tumista ja toimijuutta sekä selviyty-
mistä nykyisessä asumismuodossa. 
Samalla arvioidaan, miten tämän 
hetkisillä palveluilla pystytään vas-
taamaan ko. riskeihin ja mitkä ovat 
palveluiden puutteet ja aukkokoh-
dat. HEAssa kehitetyillä hyvinvointi-
palvelumalleilla ja -tuotteilla halutaan 
vastata juuri näihin palveluihin. 

– Teknologia voi oikealla tavalla 

ja oikein hyödynnettynä antaa uu-
sia välineitä ja mahdollisuuksia ikä-
ihmisten hyvinvointiin. Teknolo-
giaa kehittäessä tulee kuitenkin läh-
teä ikäihmisten yksilöllisistä elämän-
tilanteista ja asumisen tukemisen tar-
peista. Teknologian hyödyntäminen 
ei ole itseisarvo. Ikäihmiset ovat kyllä 
kiinnostuneita käyttämään ja kokei-
lemaan erilaisia teknologisia välinei-
tä, jos ne vastaavat heidän tarpeitaan. 

Mikkola toteaa, että monia ikä-
ihmisiä kiinnostaa asumisen turval-
lisuutta lisäävät teknologiset ratkai-
sut. Esimerkiksi parantamalla ympä-
ristön esteettömyyttä voidaan edistää 
itsenäisen liikkumisen mahdollisuuk-
sia ja oikein suunniteltu valaistus lisää 
turvallista liikkumista. Kodin turvan 
laitteet esim. liesivahdit, älykkäät lat-
tiat kiinnostavat eri pilottien asukkai-
ta. Asukkaat ovat myös esittäneet toi-
vomuksia teknologisten apuvälinei-
den kehittämiseksi, esim. monet toi-
vovat esteettisten näkökulmien huo-
mioonottamista perinteisen turva-
rannekkeen suunnittelussa ja muo-
toilussa. Turvaranneke voisi näyt-
tää enemmän pukineelta kuin "apu-
välineeltä". Esteettisyys on tärkeää 
myös muissa teknologisissa välineis-
sä. Hyvin suunnitellut teknologiset 
ratkaisut ovat "piilossa" siten, että 
asuinympäristö näyttää "normaalil-
ta". Apuvälineiden, kuten myös tek-
nologisten ratkaisujen, hyödyntämi-
sen esteenä voi olla myös se, että ne 

muuttavat totuttua ympäristöä lii-
an paljon. Oma koti ei enää tunnu 
omalta. 

– Hyvät teknologiset innovaatiot 
saattavat jäädä hyödyntämättä, jos 
niiden suunnittelussa ei ole osattu 
huomioida ikäihmisten omia tarpei-
ta niiden käyttämisessä. Teknolo-
gian suunnittelussa tarvitaan jatku-
vaa vuoropuhelua suunnittelijoiden 
sekä käyttäjien välillä, Mikkola ko-
rostaa.

HEAn pilotit kattavat ikäihmisten kotona asumisen erilaiset muodot ja tilanteet. Loppukiri edustaa yhteisö-
asumista urbaanissa ympäristössä. Mallu -palveluauto tukee Eksoten (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri) 
alueella maaseudun haja-asutusalueilla asuvia ikäihmisiä. Mäntsälässä Osuustien vanhustentalo edustaa tuet-
tua asumista, jossa kotihoitoa järjestetään keskitetysti. Porvoon Palomäen palvelukeskus sekä Elimäen ja Ko-
rian Puustelli  edustavat tehostettua palveluasumista.

Muut HEAn yhteistyökumppanit ovat Aalto yliopiston CKIR-yksikkö, Green Net Finland ry, Arcada-am-
mattikorkeakoulu, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkimusyksik-
kö Technology Business Research Center, Laurea-ammattikorkeakoulu, Saimaan ammattikorkeakoulu ja Tu-
run ammattikorkeakoulu.
Lisätietoja: www.metropolia.fi

HEA-hanke
  jatkuu seuraavalla sivulla->

Lähihoitaja Sanna sekä asukas Mat-
ti Turner-siirtimen kanssa.

– HEA-hankkeessa on tavoitteena 
nimen omaan käyttäjälähtöisyys ja 
käyttäjäystävällisyys, projektijohta-
ja Asko Kippo Metropolia ammatti-
korkeakoulusta korostaa.
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Hankkeen ratkaisuja 
odotetaan innokkaasti
HEA-hankkeen yhden osaprojek-
tin kohteena on Porvoossa sijaitse-
va Palo mäen palvelukeskus, joka on 
avattu syksyllä 2010. Talossa on 55 
tehostetun palveluasumisen asuntoa 
ympärivuorokautista hoitoa tarvit-
seville asiakkaille. Asunnoista on 24 
ryhmäkotipaikkaa muistisairaille, 5 
asuntoa vammaispalvelulain perus-

teella asukkaiksi valituille sekä 26 pal-
veluasuntoa muille ikääntyneille asi-
akkaille.

– Talossamme on Everon-tur-
va/kutsujärjestelmä, tallentavat 
valvontakamerat sekä monitori-
näytöt pääovella. Asukkaiden hoi-
tamisen avuksi olemme hankkineet 
mm. sähkökäyttöisiä sänkyjä, nosto-
laitteita, siirtolaitteita sekä digitaali-
sen istumavaa'an. Hoitotyön kirjaa-
miseksi talossamme on sekä kiintei-
tä pöytätietokoneita että myös kan-
nettava tietokone, mikä mahdollis-
taa asukkaiden tietojen kirjaamisen 
muuallakin kuin kansliassa, palvelu-
asumisen ohjaaja Päivi Jalava ker-
too.

– Odotamme HEA-hankkeen 
myötä uusia ideoita ja ratkaisuja 
asukkaiden hyvinvoinnin, toimin-
takyvyn, omien voimavarojen, ak-
tiivisuuden ja osallisuuden ylläpi-
tämiseen. Hankkeen tarkoituksena 
on myös lisätä palvelukeskuksem-
me työntekijöiden työaikaa asukkai-
den hyväksi sekä lisätä työntekijöi-
den turvallisuutta sekä myös miettiä 
asukasturvallisia ratkaisuja ja keinoja 
turvallisuuden lisäämiseksi.

– HEA-hankkeen valaistus tiimi 
järjesti meille koekäyttöön kaksi 
erilaista liikuteltavaa hoitovalaisinta, 
joista toisen sitten olemmekin jo ti-
lanneet käyttöömme, Jalava kertoo.

– Ruokatiimi seurasi ja mittasi 
asukkaiden ateriamääriä ja laatua ja 
on antanut raportissaan jo palaut-
teen omista kehittämis-ideoistaan ja 
suosituksistaan, näihinkin olemme jo 

tehneet ehdotetut korjaukset.
– Olemme saamassa lähiaikoina 

käyttöömme myös Sävelsirkun ja 
SmartCare TV:n sekä pöytätietoko-
neen Skype-yhteydellä.

Päivi Jalava kertoo, että Porvoon 
Palomäessä odotetaan innokkaasti 
hankkeen etenemistä ja innovatiivi-
sia ratkaisuja, joita voidaan soveltaa 
käytäntöön.

Teksti: Kari Uittomäki
Porvoon kuvat: Vesa Miettinen

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

www.vanhustenkotiapu.fi

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

yhteisöt Havurasti ja Myyrasti

HAVUKOSKEN PALVELUKESKUS

HUOLENPITOA JA TURVALLISTA
PALVELUASUMISTA 

SEKÄ 
KOTIHOITOPALVELUJA 

JOENSUUSSA

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

Sertifiointi koskee vanhustenhuollon palveluja

FIHSK93752A

Palomäen palvelukeskuksessa sisutus-
puuhissa verhomallin kanssa ovat 
Päivi Jalava ja sairaanhoitaja Irme-
li Eskola.

– Hyvinvointipalvelujen avulla halu-
taan ylläpitää ja edistää asukkaiden 
toimintakykyä, jotta he pystyisivät asu-
maan omassa kodissaan mahdolli-
simman pitkään, vanhustyön lehtori 
ja HEAn projektipäällikkö Tuula Mik-
kola Metropoliasta kertoo.
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Mökistä kaupunkiin
Isoisäni pieneen almanakkaan vuodel-
ta 1936 oli kirjattu tarkasti muutamalla ri-
villä mökin rakentamisen vaiheet. Metalli-
mies-vaari oli käynyt vain muutaman luo-
kan kierto koulua, mutta käsiala oli hyvä. 
Milloin oli kaadettu mökkipalstalta puita ja 
viety niitä sahalle, milloin ostettu nauloja. 
Portaiden teko oli kirjattu heinäkuulle, vaa-
ri ja pojat Pauli ja Väinö töissä. Suuri juhla 
oli, kun muurari Pohto tuli ja muurasi takan 
pitkine piippuineen. Vaasalaiskulttuurissa 
kaikilla, niin herroilla kuin työmiehilläkin 
oli mökki ja vene, luokkarajoja ei tunnettu. 

Nyt tuossa Tuomarsaaren mökissä ma-
jailemme me kesäisin. Rakastamme kaik-
ki mökkiä tavattomasti, me, lapset ja las-
tenlapset eikä kukaan halua muuttaa si-
tä. Kaikki onkin pysynyt ihan samalla mal-
lilla kuin vaarin jäljiltä. Iso avotakka on tu-
van keskus, nuohooja juuri totesi sen ai-
van mallikkaaksi. Ihailen tuvan toimivuut-
ta: pitkä pöytä, kerrossängyt ja nurkkakaap-
pi. Ihmettelen, miten vähän tavaraa oli aika-
naan tarpeen, ihmisillä ei ollut paljoa astioi-
ta eikä paljoja vaatteita. Mökillä ei ole vielä-
kään sähköä eikä juoksevaa vettä. Kesäyöt 
ovat valoisia, elokuussa sytytellään kyntti-
löitä. Juoma vesi kuljetetaan kanistereissa – 
ei sitä niin paljoa kulu. Kun tiskataan, ensin 
haetaan vettä sadevesitynnyristä, sitten sitä 
lämmitetään tiskille sopivaksi. Elämä aset-
tuu yksinkertaisiin uomiin. Ollaan kotona.

Koti syntyy tuttuudesta ja asettumises-
ta: tässä minä olen ja se mitä minä tarvit-
sen, ihmiset ja tavarat. Koti siirtyy muka-
na, jos vaihtaa kaupunkia tai paikkaa. Van-
hetessaan kaikki haluavat asua kotona niin 
pitkään kuin mahdollista. Mikä sen tekee 
mahdolliseksi?

Olisipa koteja rakennettaessa aina ajatel-
tu toimivuutta. Kaikille olisi hyvä, jos esteet-
tömyys vihdoin muuttuisi juhlapuheista to-
dellisuudeksi. Esteetön ympäristö kannus-
taa liikkumaan ja helpottaa omatoimisuut-
ta, olipa sitten kyse nuoresta isästä lasten-
vaunujen kanssa tai vaarista rollaattorei-
neen. Liikkuminen on olennainen osa ihmi-
sen itsenäisyyttä ja monen toiminnan edel-
lytys. Kodin sisällä jokainen voi sitten myös 

itse vaikuttaa kulkuesteisiin. Tiedättehän, 
että vanhan ihmisen vaarallisin kulkureit-
ti ei ole liikennevaloissa eikä polkupyörä-
reittien keskellä, vaan se on matka yöllä 
sängystä wc:hen. Sitä luulee tottuneensa 
kodin kulkuesteisiin, mutta yöllä kaikki on 

japanilaisten asunnottomien hyttien ja telt-
tojen edessä liikuttavia pikkuruisia maljak-
koja ja taide-esineitä palvelemassa kauneu-
den nälkää.

Olisipa koteja rakennettaessa aina aja-
teltu ihmisten yhteisyyttä. Ihminen tarvit-
see toista ihmistä. Erityisesti nykyisin, kun 
yksin asuminen yleistyy koko maailmassa. 
Sosiologit puhuvat tästä ennennäkemät-
tömästä kehityksestä, joka tapahtuu kaik-
kialla, ikään kuin se olisi valtava kokeilu. Ih-
miset, jotka miljoonia vuosia aina ovat asu-
neet toisten ihmisten kanssa kotitalouksis-
sa, kommuuneissa, yhteisöissä ja perheis-
sä, siirtyvät nyt asumaan yksin. Eihän siinä 
ole mitään vikaa, yksin on oma herransa ja 
rouvansa. Mutta toisen ihmisen kohtaami-
sen tarve täytyy silloin tyydyttää muulla ta-
voin, ystävyydellä, naapuruudella ja yhtei-
söllisyydellä. Sekin vaatii omat ratkaisunsa 
ja konkreettiset tilansa. Ja jos tai kun tarvit-
see apua, sen saatavuus vaatii myös uutta 
ajattelua. Mutta sitähän koko vanhustyö 
tarvitsee joka tapauksessa.

Jotkut uneksivat kolmen sukupolven 
asumisesta. Kylmät tilastot kuitenkin ker-
tovat, että vain kaksi sadasta lapsesta asuu 
samassa kotitaloudessa isovanhempiensa 
kanssa. Tarvittaisiin valtava yhteiskunnal-
linen muutos, jotta ne loput 98 prosent-
tia perheistä  – ja työpaikoista – saataisiin 
toistensa läheisyyteen. Monet tavoittelevat 
yhteisö asumista. Senhän ei pitäisi olla mah-
dotonta ollenkaan, mutta monta mutkaa 
tulee vastaan, kun pontevat vanhat naiset 
ja miehet ryhtyvät järjestelemään asumis-
taan. Kovin yksipuista ja vaihtoehdotonta 
meidän asuminen on!

Harvat enää nykyään rakentavat edes 
mökkejä itse, saati sitten asuntoja. Olem-
meko kuitenkin luovuttaneet oikeutem-
me mielipiteisiin, toiveisiin ja tarpeisiin liian 
helposti ammattilaisille, pois meiltä kansa-
laisilta, kuluttajilta ja asujilta. Joudumme 
tyytymään siihen mitä saadaan. Eikä meil-
tä vanhoilta ihmisiltä juuri kysytä, miten 
olisi paras. Tässä on ilmiö, joka meidän täy-
tyy ottaa haltuun. Valtaa vanhuutesi tässä-
kin suhteessa!

toisin. Eihän tavaraa niin paljoa tarvittai-
si! Raivataan pois turhat maton kulmat ja 
keinu tuolin jalakset, joihin voi kompastua. 
Paras tehdä se jo tänään.

Olisipa koteja rakennettaessa ja ympä-
ristöjä luotaessa aina ajateltu esteettisyyt-
tä. Kauneus on ihmiselle välttämätöntä ar-
jessa. Kauneus ruokkii mielenterveyttä ja 
itse tuntoa, luo kohottavia onnen kokemuk-
sia. Kauneutta ja viihtyisyyttä voi luoda itse 
kotiinsa, ja sitä pitää voida rakentaa oman 
mielensä mukaisesti missä asuneekin, mi-
ten pienessä tilassa tahansa. Olen nähnyt 
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Ikä koskettaa meitä kaikkia!

VALTAA VANHUUS!
Ikä koskettaa meitä kaikkia!

VALTAA VANHUUS!

TULE MUKAAN JA VALTAA VANHUUS 
MEILLE KAIKILLE – MYÖS ITSELLESI! 

Folkhälsans förbund rf 
Ikäinstituutti
Miina Sillanpään Säätiö 
Omaishoitajat ja Läheiset -liitto ry 
Suomen Senioriasiainliitto ry 
Suomen Senioriliike ry 
Suomen Setlementtiliitto ry 
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry

ÄÄNTÄ & LIIKETTÄ 
•  Jukka Poika 
• Aira Samulin 
•  Vappu Taipale
• Marjukka Riihimäen 
 Laulusta voimaa! -kuoro

VALTAA VANHUUS 
-TEESIT
Ylisosiaalineuvos Aulikki 
Kananoja esittelee teesit ja 
luovuttaa ne Kuntaliitolle.

PÄÄTTÄJIEN 
PEUKALORUUVI
Millaisia lupauksia puolueiden 
kärkinimet uskaltavat antaa 
kuntavaalien alla hyvän van-
huuden turvaamiseksi kaikille?

OIKEUS OMANNÄKÖISEEN 
VANHUUTEEN – MITEN 
ASENTEET PISTETÄÄN 
UUSIKSI VANHUSTYÖSSÄ?
Vanhustyöntekijöiden ammattiliitot 
haastetaan miettimään, millaisilla 
ammattilaisten eväillä ihmisarvoinen 
ja hyvä vanhuus turvataan kaikille. 
Mukana mm. Tehy, Super ja JHL. 

TORIN MESSUALUEELLA 
esittäytyvät hyvän vanhenemisen 
osaajat ja ammattilaiset. Esittely-
osastoilta löytyy tietoa palveluista, 
hyvästä ikääntymisestä, teknologiasta 
sekä toimivasta ja onnellisesta kodista.

Torialueella on myös 
ruoka- ja juomakojuja.
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Vanhusalan järjestöjen yhtei-
nen VALTAA VANHUUS -kam-
panja on nyt täydessä käynnis-
sä. Osallistu verkkosivuilla tai 
kerää hyvä porukka ja lähde 
mukaan Senaatintorin suurta-
pahtumaan lauantaina 15. syys-
kuuta. Varmistetaan yhdessä 
hyvä vanhuus meille kaikille!
Vanhuus on tämän syksyn kuuma 
puheenaihe, eikä syyttä. Yli 65-vuo-
tiaita on Suomessa jo yli miljoona, 
vanhuspalvelulaki kiihdyttää mieliä, 
kuntavaalit lähestyvät ja samalla vie-
tetään EU:n aktiivisen ikääntymisen 
teemavuotta. 

Valli ja seitsemän muuta vanhu-
salan järjestöä tempaisevat syksyn 
aikana yhteisellä VALTAA VAN-
HUUS / MED ÅLDERNS RÄTT 
-kampanjalla. Kampanjan viesti on, 
että vanheneminen ei ole sairaus ei-
kä ongelma, vaan luonnollinen osa 
jokaisen elämää. Siksi vanhuuteen 
liittyvät asenteet on aika laittaa re-
monttiin. 

Hyvä tapa osallistua asennetalkoi-
siin on miettiä itse, miten voisi olla 
luomassa hyvää, iloista, turvallista ja 
yksilöllistä vanhuutta – eikä vain ny-
kyisille vanhoille ihmisille, vaan meil-
le jokaiselle jota vanhuus tulee kos-
kettamaan. Omat ajatuksensa voi ja-
kaa muille kampanjan verkkosivuilla 
antamalla Valtaa Vanhuus -lupauk-
sen. 

Valtaa Vanhuus 
– toimi hyvän vanhuuden 
puolesta!

  jatkuu seuraavalla sivulla->

www.valtaavanhuus.fi
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Senaatintori täynnä 
ikäenergiaa
Kampanjan päätapahtumaan Helsin-
gin Senaatintorille odotetaan tuhan-
sia osallistujia eri puolilta Suomea. 

– Järjestöjen väki on lähtenyt in-
nolla mukaan. Väkeä saapuu paikal-
le bussilasteittain. Hyvä ikääntymi-
nen koskettaa meitä kaikkia, vanho-
jen lisäksi myös työikäisiä ja nuoria, 
puheenjohtaja Vappu Taipale Van-
hus- ja lähimmäispalvelun liitto Val-
li ry:stä muistuttaa.

Senaatintorilla tarjolla on torin täy-
deltä sekä karnevaalitunnelmaa että 
tiukkaa, hyödyllistä ja myös hyvän-
tuulista asiaa hyvästä iästä, vanhe-
nemisesta ja vanhuudesta. 

Kampanjan teesit luovutetaan 
juhlallisesti Kuntaliiton edustajalle 
ja puolueiden kärkinimet haastetaan 
antamaan omat lupauksensa Päättä-
jien peukaloruuvissa. Ammatti liitot 
on haastettu pohtimaan, millaisin 
eväin vanhuutta koskevat asenteet 
pistetään uusiksi vanhustyön laajal-
la kentällä. Messualueella esittäytyvät 
hyvän vanhenemisen osaajat: yhdis-
tykset, liitot ja yritykset. 

Hyvä vanhuus syntyy teoista. Mieti, miten sinä voit omassa lähipiirissäsi tai ammatissasi edistää hy-
vän ikääntymisen asiaa. Millainen on sinun tapasi vallata vanhuus - mummolle, ukille, äidille, isälle, 
naapurille, itsellesi? Jaa ideasi ja anna lupaus! Haasta myös oman kuntasi kuntavaaliehdokkaat anta-
maan omat lupauksensa!

www.valtaavanhuus.fi

Anna oma kampanja  lupauksesi verkossa! 

Tutustu ohjelmaan: www.valtaavanhuus.fi

VALTAA VANHUUS / MED ÅLDERNS RÄTT -kampanjassa ovat mukana Folkhälsans förbund rf, Ikäinsti-
tuutti, Miina Sillanpään Säätiö, Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Suomen Senioriasiainliitto ry, Suo-
men Senioriliike ry, Suomen Setlementtiliitto ry ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry. Kampanja 
on osa EU:n aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuotta. Päätapah-
tuma on osa kansainvälisen Age Demands Action -päivän tapahtumia. Kampanjaa on tukenut RAY.

VALTAA VANHUUS -päätapahtuma 
Helsingin Senaatintorilla 
lauantaina 15.9. klo 11-16

Kuntavaaliehdokkaat 
hyvin mukana
Kampanjan verkkosivujen haaste 
kuntavaaliehdokkaille on ehtinyt jo 
saada hyvän vastaanoton. Lehden 
mennessä painoon jo yli 100 ehdo-
kasta oli antanut verkkosivuilla oman 
lupauksensa hyvän vanhuuden puo-
lesta, vaikka kampanjan varsinainen 
startti on vasta edessäpäin. 

Lupauksia on kertynyt laajasti 
isoista ja pienistä kunnista, etelästä 
ja pohjoisesta ja yli puoluerajojen. Li-
sää lupauksia kertyy päivittäin. 

Vanhusalan yhdistykset, vapaaeh-
toiset aktiivit ja ammattiväki voivat-
kin osallistua kampanjaan myös ker-
tomalla oman alueensa kuntavaalieh-
dokkaille kampanjasta ja haastaa hei-
tä antamaan oman lupauksensa. Val-
lataan vanhuus, ja tehdään se suurel-
la joukolla! 

Teksti: Noora Jokinen
Kuvat: Valtaa Vanhuus-kampanja
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Haastamme syksyn 2012 kunta-
vaaliehdokkaat toimimaan roh-
keasti hyvän vanhuuden puo-
lesta. Sukupolvien välillä on pal-
jon solidaarisuutta. Tehdään se 
näkyväksi ja muutetaan puheet 
toiminnaksi.
Vanheneminen on luonnollinen osa 
elämää. Se ei ole sairaus eikä ongel-
ma.  Vanheneminen koskettaa lii-
kennettä, kauppaa, esteettömyyttä ja 
kulttuuria. Se ei ole vain sosiaali- ja 
terveyspolitiikkaa – virtsatieongel-
mia tai vuodepaikkoja. Tämän päi-
vän palvelu malleilla ja asenteella ei 
pärjätä tulevaisuudessa.

Ikääntyminen on yksi maailma me-
gatrendeistä. Tarvitaan suuri muu-
tos, ja se tarvitaan nyt. Rakennetaan 
Suomesta hyvä esimerkki. Vanhuu-
den asiat kuuluvat jokaiselle kunnan 
päättäjälle. Riittääkö sinun rohkeu-
tesi sekoittaa pakka ja rakentaa ku-
vio uusiksi?

Anna oma lupauksesi: www.valtaa-
vanhuus.fi. Kerro, miten sinä kunta
päättäjänä rakennat hyvää kuntaa, 
jossa vanheneminen kuuluu elämään. 
Miten jokainen voi luottaa tulevai-
suuteensa sinun kunnassasi?

HYVÄ ELÄMÄ – 
HYVÄ VANHUUS
Hyvä  elämä on otetta omaan elämän-
kulkuun. Se on osallisuutta lähiyhtei-
söihin ja yhteiskuntaan. Hyvä van-
heneminen vaatii muutosta asentei-
siin. Pois pelko ja häpeä, pois mieli-
kuva suuresta harmaasta massasta. 
Vanhoilla ihmisillä on voimavaroja, 
vireyttä ja kokemusta muillekin ja-
kaa. Siksi ikäihmisillä on myös oma 
vastuunsa hyvän vanhuuden tekemi-
sessä. Vanhuus on vallattava kaikille, 
myös sinulle itsellesi.

VALTAA VANHUUS -TEESIT 
KUNTAVAALI EHDOKKAILLE 

1 Oikeus oman 
näköiseen vanhuuteen

Jokainen vanhenee omalla tavallaan. 
Vanha on yksilö. Siksi yksi ja sama 
malli ei vastaa kaikkien tarpeisiin. 
Vanhat ihmiset ovat keskenään erilai-
sempia kuin ihmiset missään muussa 
muussa ikävaiheessa. Hyvässä kun-
nassa on tilaa olla oma itsensä myös 
vanhana ja elää itselleen mielekästä 
elämää. 
Onko kuntasi kartoittanut, mitä vanhat 
ihmiset tekevät yksin ja yhdessä? Onko 
vanhoille tarjolla monipuolisia toiminnan 
mahdollisuuksia? Onko kunnassasi huo-
mattu, että esteettömyys hyödyttää kaik-
kia? Haluaako kuntasi edistää liikun-
taa ja vähentää laitoshoidon tarvetta? On-
ko kuntasi tunnistanut palvelujen muutok-
sen tarpeen?

2Rahalla ja asenteella
Kaikki kuntalaiset käyttävät palvelu-
ja. Rahaa tarvitaan. Nykyisillä resurs-
seilla pystytään silti tekemään paljon 
uudella tavalla. Hyvä kunta uskaltaa 
ajatella palvelut uusiksi.
Onko sinun kuntasi määritellyt, mihin 
vanhustyön varoja pitäisi pääasiassa suun-
nata? Paljonko varoja käytetään vanhus-
työhön yhteensä ? Kannustaako kuntasi 
niitä, jotka haluavat toimia uudella taval-
la? Onko kuntasi riittävän moderni näke-
mään vanhat voimavarana?

3 Kokemuspääomaa 
ja nuorta intoa

Hyvän kunnan rakentaminen on 
joukkuepeliä. Vanhat ovat osaajia ja 
tekijöitä. Hyvässä kunnassa vanhojen 

TULEVA KUNTAPÄÄTTÄJÄ: 
NÄYTÄ KYNTESI JA 
VALTAA VANHUUS!

ihmisten kokemukset ovat  käytössä. 
Se on sosiaalista kestävyyttä. Kaiken-
ikäisten yhteistyö ja vuoropuhelu vie-
vät kehitystä eteenpäin.
Kuulevatko kuntasi nuoret vanhoja? Tietä-
vätkö vanhat ihmiset mikä nuorille on tär-
keää? Mitä työikäiset odottavat vanhuu-
deltaan? Onko kunnassasi foorumeita eri 
ikäisten yhteiselle keskustelulle?

4Kysy, älä oleta
Edistä kuulemisen kulttuuria. Päät-
täjän tehtävä on varmistaa, että van-
hoja ihmisiä kuullaan. Älä kuvitte-
le, älä luule, vaan kysy vanhalta! Ky-
sy vanhojen eri ikäryhmiltä, älä kat-
so yli 65-vuotiasta väestöä yhtenäise-
nä joukkona. Vanhoja on Suomessa 
yli miljoona, eikä yksi mielipide kata 
koko joukkoa. 
Tiedätkö, mitä kuntasi 75-vuotiaat ajat-
televat, mitä 85-vuotiaat toivovat tai miten 
95-vuotiaat toimivat? Onko kuntasi otta-
nut vanhusneuvoston työn todesta? Onko 
kuntasi kysellyt vanhoilta heidän arjen tar-
peitaan? Saavatko palvelujen käyttäjät ää-
nensä kuuluville vai kuullaanko vain val-
vontaviranomaisia?

5 Joukkuepeliä 
koko kentällä

Hyvän kunnan rakentaminen on 
joukkuepeliä. Kunta on paikka, jossa 
ihminen elää ja toimii. Hyvässä kun-
nassa ikääntymisen arvostus näkyy 
kaikessa politiikassa. Vanhuus voi olla 
myös hauskaa. Hyvinvoivat kuntalai-
set ovat kuntasi kilpailuvaltti.
Tietääkö kuntasi, millaisia vanhat ihmiset 
ovat kuluttajina? Miten ikäihmiset käyt-
tävät kulttuuripalveluja? Voisiko kunta-
si vanhuspolitiikka lisätä paikallista elin-
voimaa? Onko kuntasi haastanut kaik-
ki kuntalaiset rakentamaan hyvinvointia?
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Ympäristöministeriön asetta-
man työryhmän mukaan te-
hokkain tapa parantaa ikään-
tyneiden asumisoloja on korja-
ta asuntoja ja asuinrakennuksia 
esteettömiksi. 
Ympäristöministeriön asuntoneuvos 
ja työryhmän puheenjohtaja Raija 
Hynynen korostaa, että ikääntynei-
den asumisolojen parantaminen on 
iso haaste. Suomessa on tällä hetkellä 
yli 65 vuotta täyttäneitä jo miljoona, 
ja vuonna 2030 heitä on jo 1,5 mil-
joonaa. Vuonna 2030 tarvitaan mil-
joona asuntoa yli 65-vuotiaille.

–  Olemassaoleva asuntokanta ja 
asuinolosuhteet ovat hyvin vaihtele-
via, joten tarvitaan hyvin monen laisia 
ratkaisuja. Onneksi iso osa ikäänty-
neistä on hyväkuntoisia, Raija Hy-
nynen toteaa.

Raija Hynysen mukaan tällä het-

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma:

"Esteettömyyden parantaminen 
on tärkeintä"

kellä yli 75-vuotaista 89,5 prosent-
tia asuu kotona. Tämän hetkinen 
valta kunnallinen tavoite on, että 91-
92 prosenttia asuisi kotona. Vuoteen 
2030 mennessä 2,5 prosenttiyksikön 
nousu tarkoittaa 20 000 ihmistä, ja 
rahassa se merkitsee noin miljardia 
euroa vuodessa. Kyseessä on kan-
santaloudellisestikin merkittävä asia.

– Esteettömyyden parantamis-
ta olemassa olevaan asuntokantaan, 
asuntojen ja asuinrakennusten  kor-
jauksia, hissirakentamista olemas-
sa oleviin kerrostaloihin tarvitaan.  
Myös asuinalueita ja asumista tuke-
via palveluita pitää kehittää. Tärkeä 
tavoite on myös tiedon levittäminen 
ja se, että valtio, kunnat ja muut ta-
hot sekä kansalaiset osaisivat huomi-
oida ja ennakoida ikääntyneiden asu-
misen tarpeet, Raija Hynynen kuvai-
lee ohjelman tärkeimpiä tavoitteita.

Työryhmän mukaan tällä hetkellä 
Suomessa on vain noin neljännes-
miljoona esteetöntä asuntoa. Työ-
ryhmän mukaan valtion olisi tuettava 
erityisesti hissien rakentamista. Ta-
voitteeksi ehdotetaan 500 hissin ra-
kentamista vuodessa. Se tarkoittaisi 
valtion 40 miljoonan euron panos-
tusta vuosittain hissirakentamiseen.

Palveluasumisen osalta työryh-
mä nosti esille erityisesti muistisai-
raiden tilanteen. Vaikeasti muistisai-
raat tarvitsevat 1500-2000 palvelu-
asuntoa vuodessa. Niitä varten tar-
vitaan valtion investointiavustukseen 
18 miljoonan euron vuosittainen lisä-
ys nykyisestä. Muistisairaiden kotona 
asumista tukemalla voidaan kuiten-
kin vähentää jonkin verran palvelu-
asumisen tarvetta.

Raija Hynynen muistuttaa, että 
päävastuu ikääntyneiden asumisen 
parantamisesta on asukkailla itsel-

Työryhmän ajatus siitä, miten miljoona esteetöntä asuntoa vuonna 2030 Suo-
messa jakautuvat.

–  Olemassaoleva asuntokanta ja 
asuinolosuhteet ovat hyvin vaihtele-
via, joten tarvitaan hyvin monenlaisia 
ratkaisuja, asuntoneuvos Raija Hyny-
nen toteaa.
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"Esteettömyyden parantaminen 
on tärkeintä"

lään, koska suurin osa heistä asuu omistusasunnossa ja vas-
taa itse asuntonsa korjaamisesta. Kotona asumista voidaan tu-
kea myös teknologian avulla.  Työryhmä ehdottaa, että ikäänty-
neiden kotona asumista helpottavan hyvinvointi- ja viestintä-
teknologian kehittämistä ja käyttöönottoa tuetaan.

Työryhmässä olivat edustettuina ympäristöministeriö, 
so siaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, 
sisäasiain ministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, Asumi-
sen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), Raha-automaatti-
yhdistys (RAY), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Teknolo-
gian kehittämiskeskus (TEKES), Sitra, Suomen Kuntaliitto, 
Lahden kaupunki, Kiinteistöliitto, RAKLI, Vanhus- ja Lähim-
mäispalvelun liitto ja Senioriliike ry.
Lisätietoja ja ohjelma kokonaisuudessaan: www.ymparisto.fi 

Teksi ja kuva: Kari Uittomäki

Tilauskoulutus
Etsitkö työyhteisönne 
henkilöstön tarpeisiin 
sopivaa koulutusta? 
Kaipaatko ikääntymisen, 
vanhustyön tai ikäihmisten 
liikunnan asiantuntijaa? 

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan tarvittavan 
koulutuksen sisältö yhdessä tai mietitään, 
kuinka asiantuntijamme ja mentorimme 
voivat auttaa tavoitteiden saavuttamises-
sa ikäihmisten hyväksi. Ikäinstituutin työn-
tekijöillä on vanhustyön käytäntöjen hyvä 
tuntemus, moni ammatillinen ja -tieteinen 
koulutuspohja sekä vankkaa arviointi-, ke-
hittämis- ja tutkimusosaamista. 

Vi erbjuder också skolning och expertis 
på svenska. 

• Koulutus räätälöidään henkilöstön 
 tarpeiden pohjalta.
• Toteutetaan yksittäisinä luentoina 
 tai pitkäkestoisempina 
 koulutuskokonaisuuksina.
• Mahdollistaa koko työyhteisön 
 osallistumisen ja osaamisen 
 lisääntymisen.
• Tulemme tarvittaessa paikan päälle 
 ja kustannukset pienenevät. 

LISÄTIETOJA  

Ikäinstituutti  
Asemapäällikönkatu 7, 00520 Helsinki
Puhelin (09) 6122 160
tilauskoulutus@ikainstituutti.fi 
www.ikainstituutti.fi  

Hyvän vanhenemisen 
asiantuntija

tilauskoulutus_90x260_ilmo.indd   1 24.8.2012   9:14:17
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Espoolaisessa Mikevan Hel-
messä kokoontuu kymmenen 
espoolaista rintamaveteraa-
nia. Ryhmä, jonka keski-ikä on 
89, hämmästyttää henkisellä 
vireydellään, eikä fyysisessä-
kään kunnossa ole paljon moit-
timista. Kaikki asuvat kotona, ja 
Suomen Fysiogeriatrian fysio-
terapeutit vastaavat veteraani-
ryhmän päiväkuntoutuksesta.
Geriatriaan erikoistunut fysiotera-
peutti Henna Lähde vetää aivo-
jumppaa Mikevan Helmessä koto-
na asuville rintamaveteraaneille. Täl-
lä kerralla osallistujilta vaaditaan ver-
baalisuutta ja nokkeluutta; mietitään 
puuttuvia sanoja tai tavuja. Tyyliin 
mikä sana tarvitaan sanan "sähkö" 
jälkeen ja sanan "oppi" eteen, jot-
ta saadaan kaksi järkevää yhdyssa-
naa. Oikea vastaus on "lasku". Hen-
na Lähteen mukaan rintamaveteraa-

Kuntoutus edesauttaa kotona asumista

nien jokaisella tapaamiskerralla on 
aivo jumppaa: sana-arvoituksia ja eri-
laisia aivoja vetreyttäviä pelejä. Myös 
palapelejä tehdään.

-– Espoolaiset kotona asuvat rin-
tamaveteraanit saavat Espoon kau-
pungilta kymmenen käynnin sarjan 
päiväkuntoutukseen vuodessa. Jo-
kaisen käynnin ohjelmaan kuuluu 
aivojumppaa, tasapainoharjoituksia, 
kunto salilla lihasvoiman harjoittelua, 
kävelynopeus- ja puristusvoimateste-
jä sekä tasapaino- ja puhalluskokeita. 
Lisäksi on rentoutusta, kuten jalka-
hoitoa ja hierontaa sekä geriatrian 
erikoislääkärin vastaanotto. Fyysisen 
toimintakyvyn testit tehdään kuntou-
tuksen alussa ja lopussa. Tällä taval-
la mitataan kuntoutuksen vaikutta-
vuutta, fysioterapeutti ja ikäihmisten 
kuntoutukseen erikoistuneen Suo-
men Fysiogeriatria Oy:n toimitus-
johtaja Maija Käyhty kertoo.

– Tavoitteena ei tietenkään ole 
kaikkia palveluja kaikille, vaan et-
tä palvelut yksilöidään ikäihmisten 
tarpeiden ja toiveiden mukaan. Ko-
tiin annettavien palveluiden määrä, 
päivä kuntoutuksen ja kotikuntou-
tuksen tarve sekä lyhytjaksoiset kun-
toutuskodit tulevat varmasti kasva-
maan, mikäli halutaan pitää kiinni sii-
tä valtakunnallisesta tavoitteesta, että 
ikäihmiset pystyisivät asumaan koto-
na, Käyhty painottaa.

Vaarallisin matka on 
yöllä sängystä vessaan
Rintamaveteraanien päiväkuntoutus 
ja kotikuntoutus parantavat nimen-
omaan veteraanien mahdollisuuk-
sia asua omassa kodissaan. Maija 
Käyhtyn mukaan kotona asumisen 
ongelmat liittyvät yleensä liikkumi-
seen, muistin heikkenemiseen ja yk-
sinäisyyteen. Ongelmina liikkumi-
sessa kotona on miten sängystä pää-
see ylös, miten vessassa ja suihkussa 
käynnit sujuvat – tarvitaanko mah-
dollisesti erilaisia tukia. Tunnetusti 
vanhusten vaarallisin matka on yöl-
lä sängystä vessaan – onnettomuus-
riskiä voidaan vähentää lisäämällä va-
laistusta ja suunnittelemalla selkeä 
kulkureitti. Sängystä nousemista voi-
daan helpottaa valitsemalla oikean-
lainen sänky ja oikeanlaisia apuväli-
neitä. Tasapainon ja lihasvoiman li-
sääminen vähentää liikkumisen pel-
koa ja luo turvallisuutta kehon toi-
minnalle.

– Suhteellisen pienillä kodissa teh-
tävillä toimenpiteillä ja muutostöil-
lä saadaan aika paljon aikaan. Kun 
meille tulee kuntoutuspyyntö käym-
me asiakkaan kotona ja teemme asi-
akkaalle kuntoutussuunnitelman. 
Kuntoutussuunnitelmassa paneu-
dutaan asiakkaan toiveisiin ja siihen, 
millaisia tarpeita nousee kodista, on-
ko siellä helppo liikkua, onko hissiä, 
millainen on lihaskunto ja niin edel-
leen. Onko yksinäisyyttä, käykö ko-

Fysioterapeutti Henna Lähde ohjaa Ainoa soutulaitteessa. Soutulaitteessa on 
älykorttilaite, joka kirjaa jokaisen käyttäjän suorituksen käyttäjän omalle hen-
kilökohtaiselle kortille.
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Kuntoutus edesauttaa kotona asumista
tipalvelu, kotihoito, kotisairaan hoito, 
asuuko omaiset kaukana ja kuinka 
usein omaiset käyvät, Käyhty kertoo.

– On hyvin yksilöllistä, kuinka pal-
jon kauemmin ikäihmiset voivat asua 
omissa kodeissaan yksin tai puoli-
sonsa kanssa kuntoutuksen ansiosta, 
mutta joka tapauksessa kyse voi ol-
la useista vuosista, Käyhty korostaa. 

Pitkäjänteisen, tavoitteellisen ja 
suunnitelmallisen ikäihmisten kun-
toutuksen sekä muistikuntoutuksen 
tutkimusten mukaan kuntoutukses-
ta on merkittävää hyötyä.

"Tämä virkistää henkisesti ja 
ruumiillisesti"
Henna Lähteen vetämä ryhmä osoit-
tautuu nokkelaksi ja sanavalmiik-
si. Poikkeuksetta kaikki verbaaliset 
tehtävät ratkaistaan varsin nopeas-
ti. Ryhmän keski-ikä on 89 vuotta –
nuorimpien ollessa 87- ja vanhim-
pien 90-vuotiaita. Aivojumpan jäl-
keen on kuntosaliharjoituksia erilai-
silla laitteilla. Laitteiden avulla koko 
keho ja kaikki jäsenet saavat tasaises-
ti harjoitusta.

Mikevan Helmessä Fysiogeriatri-
an kuntosalilla on käytössä uudet, 
modernit HUR- älykortein toimivat 
kuntosalilaitteet. Jokaisella henkilöllä 
on oma älykortti, johon hänen suo-
rituksensa kullakin laitteella kirjau-
tuu. Tiedot kirjautuvat tietokoneelle 
ja tietokannan avulla on helppo teh-
dä yhteenvetoja tehdyistä harjoituk-
sista ja henkilön suorituskyvystä. Jo-
kaisessa laiteessa voi tietenkin säätää 
painoja käyttäjän toiveiden ja tarpei-
den mukaan.

Veteraaniryhmäläiset asuvat eri 
puolilla Espoota; osa kerrostalossa, 
osa rivitalossa, osa omakotitalossa. 
Aika moni asuu yksin. Päiväkun-
toutuksessa on myös se erinomai-
nen puoli, että eri puolilla Espoota 
asuvat ikäihmiset oppivat tuntemaan 
muita ikäihmisiä. 

– 56 rappua pitää nousta ennen 

kuin pääsee hissiin, mutta kyllä mi-
nä jaksan, 87-vuotias Soukassa asu-
va Helena selvittää huumorintajui-
sesti. Hänen asuintalossaan on ala-
piha ja yläpiha, siinä selitys rappujen 
määrään ennen hissiä.

– Tämä virkistää henkisesti ja ruu-
miillisesti. Kaikki tuntuu hyvältä mi-
tä täällä tehdään. Aivojumppaa sai-
si olla enemmänkin, ryhmäläiset kil-
van kiittelevät.

Rintamaveteraanien kuntoutus jat-
kuu vielä itsenäisesti kotonakin, sillä 
veteraanit saavat aina Fysiogeriatrias-
ta mukaan-
sa koto-
na tehtäviä 
harjoituk-
sia. Har-
jo i tukse t 
ovat sekä 
aivojump-
paa että lii-
kunnallisia 
harjoituk-
sia. Vuo-
den kulut-
tua he voi-

Ikäihmisten kanssa keskellä Helsinkiä

Kantti ry
Palvelutaloasumista 

– Kantin Pysäkki

Palveluja ja toimintaa 
– Ikäihmisten Hyvinvointikeskus

Mielenterveyden edistäminen 
– Tuki Toimii -hanke

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

Humalistonkatu 4
00250 Helsinki

vat jälleen osallistua päiväkuntou-
tuskurssille. 

Pikainen gallup ryhmän keskuu-
dessa osoittaa, että yllättävän moni 
on kotoisin menetetystä Karjalasta. 
Yhteisiä puheenaiheita löytyy var-
masti. Rintamaveteraanien kuntou-
tuksella on myös erinomainen sosi-
aalinen ulottuvuus. 

Teksti ja kuvat:
Kari Uittomäki

Henna Lähde vetää aivojumppaa kotona asuville rintamaveteraaneille. Tällä 
kerralla kertaa mietitään puuttuvia sanoja ja tavuja. Aivojumppaan osallistu-
massa muun muassa Eija, Reino ja Valdemar.
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– Projektin taustalla oli havain-
to, että suomalaisilla on tarve 
käsitellä Neuvostoliittoa, siihen 
liittyviä mielikuvia. Neuvosto-
liitto on suuri osa suomalaisuut-
ta, valtiona se on loppunut, mut-
ta elää edelleen meidän suoma-
laisten mielissä, Kansallisteatte-
rin näyttelijä ja Neuvostoliitto-
projektin taiteellinen suunnitte-
lija Jussi Lehtonen pohtii.
Kansallisteatterin Kiertuenäyttämön 
Neuvostoliitto-projektissa käsitellään 
suomalaisten identiteettiä mielenkiin-
toisesta näkökulmasta: mitä Neuvos-
toliitto on meille suomalaisille mer-
kinnyt ja miten se elää ajatus- ja ko-
kemusmaailmassamme.  Kiertue-
näyttämö on projektia varten haas-
tatellut vanhuksia palvelutaloissa eri 
puolilla Suomea. 

– Neuvostoliitto lakkasi valtiona 
olemasta 20 vuotta sitten, mutta silti 
se elää mielissämme. Neuvosto liitto 
on voimakkaasti muokannut suo-
malaisten minäkuvaa ja maailman-

Neuvostoliitto on osa suomalaisuutta

kuvaa.  Neuvostoliitto oli eräänlai-
nen itsestään selvyys, joka sitten ka-
tosi. Tässä on kyse tutkimusmatkas-
ta meidän suomalaisten identiteettiin, 
Jussi Lehtonen korostaa.

Neuvostoliitto-projekti käsittelee 
omalla tavallaan myös sukupolvien 
välistä kohtaamista. Projektin tuot-
tajalla Roosa Vaverkalla ja näyttelijä 
Jussi Lehtosella ei kummallakaan juu-
rikaan ole omakohtaisia kokemuksia 
Neuvostoliitosta. Kummankin koto-
na vaiettiin Neuvostoliitosta.

– Meidän perheessä oltiin kuin 
Neuvostoliitoa ei olisi olemassa. 
Koin, että sen, mistä vaietaan, täy-
tyy olla hyvin merkityksellistä, Leh-
tonen pohtii.

Monenlaisia tarinoita
Kiertuenäyttämön työryhmä haastat-
teli projektia varten vanhuksia pal-
velutaloissa, ja työryhmä sai kuulla 
monenlaisia tarinoita. Päällimmäise-
nä nousi esille sota ja pommitukset 
ja niiden kauheudet, mutta myös mo-

nia muita tarinoita: turismi, venäläi-
nen kulttuuri ja idänkauppakin. Sota-
veteraaneja oli haastatteluissa vain 
yksi. Työryhmä kohtasi monenl aisia 
asenteita; vahvaa ryssävihaa, kovia 
kommaritarinoita, paljon negatiivi-
sia tunteita, mutta myös myönteisiä 
asioita nousi esille.

– Yhteisissä muistelutuokioissa 
nousi usein  esiin viha, mutta sitten 
kahdenkeskisissä haastatteluissa al-
koi paljastua kaikkea muutakin; "mut-
ta olihan siellä hyvääkin, mutta oli-
vathan he ihmisiä siinä missä muut-
kin". Vanha venäläinen korkeakult-
tuuri ja erityisesti musiikki nousivat 
esille, Roosa Vaverka kertoo.

– Työryhmällä on täysi taiteellinen 
vapaus. Vaikka haastateltujen muiste-
luissa sota ja pommitukset värittivät 
muistoja, niin työryhmä ei ole teke-
mässä näytelmää sodasta eikä aatteel-
lista näytelmää Neuvosto liiton puo-
lesta tai vastaan. Uskon, että saamme 
mielenkiintoisen näkökulman Neu-
vostoliittoon, Lehtonen korostaa.

Kiertue-esityksen ensi-ilta palvelu-
talo Hoiva Viikissä 4.9.2012, Kan-
sallisteatterin Willensaunassa 9.11.
Rooleissa Ilja Peltonen Jussi 
Lehtonen Mi Grönlund
Dramaturgi-kirjailija Jussi Moila
Ohjaaja Juhana von Bagh
Visualisti Anna Sinkkonen
Äänisuunnittelu Pauli Riikonen
Naamiointi Tuire Kerälä
Tuottaja Roosa Vaverka
Kiertuenäyttämön taiteellinen 
suunnittelija Jussi Lehtonen

Yhteydenotot Neuvostoliiton 
tuottaja Roosa Vaverka roosa.va-
verka@kansallisteatteri.fi

Projekti toteutetaan yhteistyös-
sä Suomen kansallismuseon, Van-
hus- ja lähimmäispalvelun liiton 
Vallin, Miina Sillanpään Säätiön, 
Helsingin diakonissalaitoksen ja 
Ikäinstituutin kanssa.

Näyttelijät Mi Grönlund, Ilja Peltonen ja Jussi Lehtonen harjoittelemassa Neu-
vostoliitto-näytelmää.
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Neuvostoliitto on osa suomalaisuutta
Kootun aineiston perusteella kir-

jailija Jussi Moila on kirjoittamas-
sa kolmiosaista näytelmää. Yksi 
osa näytelmästä tullaan esittämään 
palvelu taloissa; ensi-ilta on syyskuus-
sa. Kansallisteatterin Willensaunas-
sa on varsi naisen näytelmän ensi-il-
ta marras kuussa. Kirjailija Moila on 
tehnyt myös tutkimusta arkistoissa 
sekä lukenut runsaasti lähdekirjalli-
suutta näytelmää varten.

Suomen historia on 
Neuvostoliiton historiaa
Neuvostoliitto-näytelmässä tulee ole-
maan kolme sukupolvea, joista kul-
lakin on vahva kokemus Neuvosto-
liitosta. Näytelmä lähtee liikkeel-
le Suomen sisällissodasta. Vaverka 
ja Lehtonen toteavat, että Suomen 
historia on Neuvostoliiton historiaa.  
Suomen on itse asiassa kiittäminen 

Neuvostoliittoa itsenäisyydestä, sillä 
Lenin hyväksyi ensimmäisenä Suo-
men itsenäisyysjulistuksen. 

– Suomen ja Neuvostoliiton tari-
nat kietoutuvat monin tavoin yhteen. 
Me olemme rakentaneet isänmaalli-
suuttamme ja määritelleet omaa iden-
titeettiämme Neuvostoliiton kautta, 
ja oikeastaan kaikkien muidenkin 
naapuri maiden kautta, Lehtonen to-
teaa.

Rikas aihe työryhmälle
– Tämä on niin sanottuja hulluja pro-
jekteja, on aika suuruudenhullua läh-
teä tekemään näytelmää Neuvostolii-
tosta. Varsinkaan, koska työryhmällä 
ei kenelläkään ole suoraa omakohtais-
ta kokemusta Neuvostoliitosta. Mut-
ta haaste on otettu vastaan, Jussi Leh-
tonen naurahtaa.

Jussi Lehtonen on paljon kiertä-

nyt ja näytellyt palvelutaloissa. Hän 
korostaa, että näytelmä tehdään ja 
esitetään katsojia ja heidän erityis-
laatuisuuttaan kunnioittaen. Näytel-
mä kertoo kipeistä asioista ja kipeis-
tä tunteista, ja siksi on tärkeää palve-
lutaloissa ensiksi tutustua ihmisiin. 
Neuvosto liitto-projekti on lähtenyt 
liikkeelle Jussi Lehtosen aloitteesta.

– Näyttelijäntyön kannalta tämä 
projekti antaa äärettömän rikkaan 
maaperän. Tämä lähestyy dokument-
titeatteria, Lehtonen kertoo.

Kansallisteatterin Neuvostoliitto-
projektin yhtenä yhteistyökumppani-
na on Vanhus- ja lähimmäispalvelun 
liitto. Liitto täyttää ensi vuonna 60 
vuotta, ja Neuvostoliitto-näytelmä tu-
lee olemaan osa juhlavuotta. 

Teksti: Kari Uittomäki
Kuva: Jari Peltoranta

Päivittäiset 
apuvälineet

Liikkumisen 
apuvälineet

Lahjatavarat

Hyvinvointi ja 
hemmottelu

Turvallisuus

PT-KAUPPA.fi on luotettava kotimainen verkkokauppa, josta klikkaat tuotteet
kätevästi postiin tai kannettuna kotiin. Valittavanasi kaikki yleisimmät maksutavat.
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Järjestöjen palvelutuotannon 
toiminta edellytysten turvaaminen se-
kä riittävän henkilöstön saatavuuden 
varmistaminen ovat tärkeitä tavoit-
teita Vanhus- ja lähimmäis palvelun 
liitolle. Työssä On Hyvä Olla (TO-
HO) -hanke pyrki vastaamaan näi-
hin tavoitteisiin kuudella eri alueel-
la eri puolilla Suomea. Alueprojek-
tien henkilöstö Helsingissä, Lohjalla, 
Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa 
ja Porissa järjesti pitkään työttömä-
nä olleille työnhakijoille työharjoitte-
lu-, työelämävalmennus-, työkokei-
lu- ja kuntouttavan työtoiminnan 
jaksoja sekä palkkatuettuja työpaik-
koja. Työllistämisen tukijaksoja to-
teutettiin Vallin jäsenj ärjestöissä se-
kä muissa yhteistyöverkostoon kuu-
luvissa työyhteisöissä. Palkkatuki-
työsuhteessa olevat henkilöt työs-
kentelivät esimerkiksi hoitoapulai-
sen, laitoshuoltajan tai keittiöapulai-
sen tehtävissä. Työnkuvat räätälöitiin 
yksilöllisesti työyhteisön sekä työl-
listämisen tukijaksolla olevan hen-
kilön tarpeisiin. Tavoitteena oli, et-
tä tehtävien vaativuutta voitiin lisätä 
ajan kuluessa. 

Lähtökohtana projektiin mukaan 
pääsemiselle oli myönteinen asenne 
koulutusta kohtaan, sillä tavoitteena 
oli palkkatukityön aikana parantaa 
työttömän työnhakijan opiskeluval-
miuksia ja työllistymisen edellytyksiä. 
Palkkatukityöstä työuralle pääsemi-
nen oli kaikkien projektissa mukana 
olleiden tavoitteena. Projektivastaa-
vien tarjoama yksilöllinen tuki aut-
toi monia eteenpäin koulutukseen ja 
työelämään. Projekteissa järjestettiin 
sekä ammatilliseen tutkintoon joh-
tavia oppisopimuksia että lyhyem-
piä, ammattitaitoa ja opiskelutaitoja 
parantavia oppisopimuskoulutuksia. 
Lisäksi työnhakijoita kannustettiin 
muuhun koulutukseen, sillä ilman 

Työssä On Hyvä Olla – hankkeen 
päättymisen jälkeenkin

Korteilla maksaminen on yleis tynyt, 
pankkipalveluja karsitaan ja kätei-
sen rahan nostaminen on vaikeutu-
nut varsinkin syrjäseuduilla. Uhka-
na on, että itsepalvelun ja sähköis-
ten palvelujen yleistyessä ikääntyneet 
jäävät syrjään. Tämä käy ilmi KÄ-
KÄTE-projektin (Käyttäjälle kätevä 
teknologia -projektin) tutkimukses-
ta Automaatit ja maksupäätteet ikä-
ihmisten näkökulmasta, jossa selvi-
tetään kauppojen maksupäätteiden ja 
erilaisten automaattien helppokäyt-
töisyyttä ja saavutettavuutta.

Ikäihmisten näkökulmasta auto-
maattien ja maksupäätteiden käyt-
töön liittyy monia ongelmia.

– Laitteiden suunnittelussa tulee 
ottaa eri käyttäjäryhmät paremmin 
huomioon, toteaa suunnittelija Päivi 
Aro, toinen tutkimuksen tekijöistä. 

– Monen on hankala käyttää pie-
nikokoisia maksupäätteitä, heikko-
laatuiselta näytöltä ohjeiden lukemi-
nen on vaikeaa ja pienten, erityises-
ti jäykkien näppäinten käyttämisessä 
on monia ongelmia. Laitteiden toi-
mintojen, termien ja näppäimistö-
jen yhdenmukaistaminen helpottaisi 
laitteiden käytön oppimista ja muis-
tamista.

Teknologisten laitteiden helppo-
käyttöisyys vaikuttaa paitsi rahankäy-
tön turvallisuuteen myös ikääntynei-
den arjessa pärjäämiseen. 

– Kaikilla ei ole luotettavaa läheis-
tä, joka voisi käydä automaatilla, to-
teavat KÄKÄTE-projektin projekti-
päälliköt Kirsti Pesola ja Lea Sten-
berg. 

– Vaarana on, että kortti ja tun-

nusluku luovutetaan toisen haltuun, 
jos asiointi ei muuten onnistu. Lait-
teiden helppokäyttöisyys edistää ikä-
ihmisten omatoimisuutta ja vähentää 
avuntarvetta. Kyse on yhteiskunnal-
lisesti merkittävästä asiasta.

Laitteiden lisäksi myös käyttö-
ympäristössä on parantamisen varaa. 
Moni kokee turvattomuutta ja epä-
varmuutta automaattien ja maksu-
päätteiden käytössä.

– Käteisen rahan nostotilanteessa 
pelätään varkauksia ja maksukortin 
käytössä virheiden tekemistä, kertoo 
suunnittelija Sara Ikävalko, toinen 
tutkimuksen tekijöistä. 

–Julkisen ympäristön sosiaalinen 
paine lisää epävarman käyttäjän her-
mostuneisuutta entisestään.

Julkaisun voi tilata Vanhus- ja lä-
himmäispalvelun liitosta (puh. 09 
774 5900) tai Vanhustyön keskuslii-
tosta (puh. 09 350 8600). Yksittäis-
kappaleet toimitetaan maksutta. Tut-
kimus on ladattavissa pdf-muodossa 
KÄKÄTE-projektin verkkosivustol-
ta www.ikateknologia.fi  .

Ikäihmiset tarvitsevat nykyistä 
helppokäyttöisempiä automaatteja 
ja maksupäätteitä
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Työssä On Hyvä Olla – hankkeen 
päättymisen jälkeenkin

ammatillista tutkintoa on vaikeaa 
työllistyä vakituisesti. Projektivasta-
avat tekivätkin tiivistä yhteistyötä pai-
kallisten koulutuksen järjestäjien se-
kä TE-toimiston kanssa. Projektien 
henkilöstö valmensi ja ohjasi palk-
katukityössä ja erilaisilla harjoittelu-
jaksoilla olevia työttömiä työnhaki-
joita kohti avoimia työmarkkinoita 
– hyvin tuloksin. Hankkeen aikana 
järjestettiin yhteensä 1796 palkka-
tukityöjaksoa. Palkkatukityösuhtees-
sa olleista työnhakijoista 591 työllis-
tyi avoimille työmarkkinoille ja 389 
aloitti ammatillisen koulutuksen.  

Ennakoivan rekrytoinnin 
kokeilu
TOHO -hankkeen taustalla oli ajatus 
työvoiman saatavuuden turvaami-
sesta vanhustyöhön. Hanke toteutti 
järjestöjen kanssa ennakoivan rekry-
toinnin kokeilun Jyväskylässä, Tam-
pereella ja Helsingissä. Työvoiman 
rekrytointi keskitetysti, yhteistyössä 
useamman työnantajan kesken on te-
hokas tapa saada työvoimaa vanhus-
työn järjestöihin. Yhteistyö vapaut-
taa esimiesten työaikaa sijaisten pu-

helinrekrytoinnista muuhun työhön 
ja se on yksi keino työ voiman tur-
vaamiseen tulevaisuudessa.

Jyväskylässä ja Tampereella sijais-
pankkia hoitamaan palkattiin sijais-
koordinaattori. Hänen tehtävänään 
oli perehtyä kokeilussa mukana ole-
vien järjestöjen toimintaan, haasta-
tella sijaiseksi haluavat työnhakijat 
ja välittää sijaiset työyhteisöihin toi-
meksiantojen mukaan. Työvälinee-

nä rekrytoinnissa käytettiin internet-
pohjaista Työviestiä, joka on kehi-
tetty nimenomaan lyhyt- ja pitkä-
aikaisten sijaisten etsimiseen. Kun-
nilla ja valtiolla on omat keskitetyt 
rekrytointipalvelunsa, mutta vanhus-
työn järjestösektorilla tällaista ei ole 
aikaisemmin ollut käytössä. Kokeilun 
tulokset ovat lupaavia ja antavat roh-
kaisevia viitteitä tulevaan kehitystyö-
hön. Sijaisten hakeminen Työviestin 
avulla myös ilman sijaiskoordinaat-
torin työpanosta helpottaa työyhtei-
söjen taakkaa ja säästää esimiesten 
aikaa. Kokeilun aikana sijaislistoille 
saatiin useamman työyhteisön käy-
tössä olevia hyviä sijaisia.

Projektin aikana saadut kokemuk-
set työllistämisestä ja rekrytoinnin 
kehittämisestä ovat luettavissa 24/7 
Työvoiman turvaaminen vanhustyössä vii-
kon jokaisena päivänä ja tuntina -julkai-
susta sekä hankkeen loppuraportis-
ta. Hanke päättyi 31.8.2012. 

Teksti: Anu Välikangas
Kuva: Anu Kuikka

Takarivissä vasemmalta Anu Välikangas, Tuija Luhtala, Anu Kuikka, Seija Jaak-
kola ja Päivi Veistiö. Eturivissä vasemmalta Hanna Heiskanen, Katja Kautola, 
Riitta Halmesaari ja Pia Lauraeus.

Pylväsdiagrammi osoittaa, että TOHO-projekti on ollut erittäin tuloksellinen. 
Palkkatuella työllistyneiden määrä on kasvanut vuosi vuodelta.
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Epävirallisella hoivalla on ollut 
vahva, joskin näkymätön, ase-
ma läpi hyvinvointipolitiikan 
historian. Väestön ikäraken-
teen ennakoitu kehitys on nos-
tanut ikääntyvistä huolehtimi-
sen esille. Keski-ikäiset ovat ol-
leet hyvinvointiyhteiskunnas-
sa tärkeitä ikääntyvien hoivaa-
jia ja avunantajia. Pirjo Knif tut-
ki keski-ikäisten halukkuutta, 
asenteita ja edellytyksiä antaa 
hoivaa ikääntyville omaisilleen.

Pirjo Knif  kuvaa erilaisia suhtautu-
mistapoja omaishoivaan habitusten 
avulla. Habitukset heijastavat yhteis-
kunnassa vallitsevia ikääntymiseen 
liittyviä käsityksiä, arvoja ja suhtautu-
mista sukupolvisopimukseen ja sen 
määrittelemiin sukupolvien välisiin 
vastuunjakoihin.

Knif  havaitsi keski-ikäisten suh-
tautuvan myönteisesti hoivan anta-
miseen ikääntyville. Sukupolvien vä-
lisen hoivan antamisessa keskeistä 
on vastavuoroisuus, jonka pidenty-
nyt elinikä mahdollistaa. Hoivan an-
taminen perustuu yksilöiden ja suku-
polvien väliseen aiempaan elämän-
kulkuun. Hoivasuhde vaikuttaa myös 
perheen suhteisiin ja lisää perhe-
yhteisöjen pääomaa, vaikka käytän-
nössä se on usein vain yhden per-
heenjäsenen vastuulla.

Keski-ikäiset päättävät itse 
halustaan sitoutua 
hoivasuhteeseen
Myönteinen suhtautuminen hoivan 
antamiseen ei silti takaa sukupolvi-
en välisen hoivan toteutumista. Li-
beralistinen vaikutus yhteiskunnas-
sa ilmenee keski-ikäisten halussa it-
se päättää sitoutumisestaan hoiva-
suhteeseen. Lisäksi suhdetta ei suun-
nitella etukäteen, vaikka tiedettäisiin 
ikääntyvän omaisen kasvavista avun-
tarpeista. Ikääntyvän näkökulmasta 
tämä on ris-
ki. 

– Hoiva-
s u h t e e n 

Myönteinen 
suhtautuminen omais-
hoivaan ei välttämättä 

näy käytännössä

Pirjo Knif

Yrjö ja Hanna -säätiöllä on palve-
lutaloja jo 11 paikkakunnalla Suo-
messa. Syksyn aikana uusi Kataja-
koti aloittaa Vihdin keskustassa ja 
Rovaniemen laajennusosan toi-
minta käynnistyy. 

Tervetuloa tutustumaan:
www.yrjojahanna.fi

Kestotilaus 33,-7 nroa/vuosi

aloittaminen ei ohentuneiden suku-
laissuhteiden vuoksi ole enää samal-
la tavalla luontevaa kuin ennen, Knif  
kertoo. 

– Keski-ikäiset odottavat myös 
julkisen sektorin osallistumista 
omaishoivaan. Hoivasuhde, joka ai-
kaisemmin on ollut perheen sisäinen, 
on siis muuttumassa julkisen ja yk-
sityisen yhdessä toteuttamaksi. Esi-
merkiksi työn joustavuuden sekä pal-
velujärjestelmän neuvonnan ja ohja-
uksen lisääminen voivat tukea keski-
ikäisten ikääntyville antamaa hoivaa.

Knif  havaitsi keski-ikäisten olevan 
kiinnostuneita ikääntyville järjestet-
tävästä yhteisöllisestä hoivasta, jos-
sa perhesukupolvisuus ei vaikuta hoi-
vavastuuseen. Moderni elämäntapa, 
muuttunut perhe ja työn mukaan liik-
kuminen selittävät osaksi kiinnostus-
ta yhteisöhoivaan. Keski-ikäiset pitä-
vät tärkeänä, että yhteisöllisen hoivan 
toteutuksessa on myös mahdollista 
neuvotella vastuusta, johon sitoutuu. 

Tulokset perustuvat keski-ikäisten 
haastatteluihin. 

Myönteinen suhtautuminen 
omaishoivaan ei välttämättä näy käy-
tännössä 
YTM Pirjo Knifi n väitöskirja "Keski-
ikäiset ikääntyvien omaistensa auttajina? 
Tutkimus sukupolvien välisestä informaa-
lista hoivasta" tarkastettiin Jyväskylän yli-
opistossa 31.8.2012
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Sirkka-Liisa Ranta: Naisten työt. Pitkiä 
päiviä, arkisia askareita
Karisto 2012

Kansatiedettä voi lähestyä naisen 
näkökulmasta, kuten Sirkka-Liisa 
Ranta tekee teoksessaan sukeltaes-
saan satavuotiseen naisten tekemien 
töiden historiaan ja töissä tapahtu-
neeseen muutokseen. Ranta keskit-
tyy käsittelemään ns. tavallisten nais-
ten työn maailmaa, erityisessä kes-
kiössä ovat kotityöt, kuitenkin laa-
jasti ymmärrettynä. Viitemateriaalina 
ovat toimineet mm. Emäntä lehden 
ja Kotilieden artikkelit. 

"Ei ole naislukkaria, eikä mies-
kupparia". Naisten töiden kuva-
us on vahvasti sukupuolipoliittista, 
jota oheinen sananparsikin toden-
taa. Ranta käsittelee naisten tekemi-
en töiden muutosta kuitenkin paa-
toksetta, jolloin punaisena lankana 
säilyvät työn tekemisen reunaehdot 
ja töiden sisällöt. Kirjasta välittyvät 
kuitenkin vahvasti naisiin kohdistu-
vat odotukset, jopa paineet, mutta 
myös suunnaton sopeutumiskyky ja 
laaja- alaisuus. Naisten tekemien töi-
den kuvaus on samalla perheen ja laa-
jemman asumisyhteisön, kuten kylä-
yhteisön historiaa. Historia linkittyy 
osaksi yhteiskunnan kehitystä, kau-
pungistumista ja elinkeinoelämää. 

Teosta rytmittää sananparsien ja 

Kantelettaren lainauksien ohella ku-
vitus, johon on hyödynnetty niin 
käsiteltävään ajanjaksoon tai tee-
maan liittyvää mainontaa, valoku-
vaa ja maalaus taidetta. Kuvitus, tait-
to ja monipuolinen aiheen käsitte-
ly nostavat kirjan tietokirjallisuu-
den tähti kaartiin, on virkistävää lu-
kea niin kämppäemännistä, kätilöistä 
kuin keskuksenhoitajistakin tuoreel-
la tavalla ja jouhevalla kielellä. Teos 
tar joaa samalla aikamatkan kansan-
perinteeseen, tapoihin ja uskomuk-
siin, jotka vaikuttavat elämäämme 
vielä kuluvalla vuosituhannellakin.

Mervi Leivo

Merete Mazzarella: Ainoat todelliset 
asiat. Vuosi elämästä
Tammi 2012

Vanhan sanonnan mukaan "Vuodet 
eivät ole veljiä keskenään". Tämä to-
denperäistyy Merete Mazzarellan 
viimeisimmässä kirjassa Ainoat todel-
liset asiat. Vuosi elämästäni. Mazzarel-
lan vuosi ei ollut vanhan kertausta, 
vaan täynnä hänelle merkittäviä ta-
pahtumia.

Kirjailijan elämässä on tapahtu-
nut kaksi suurta asiaa: uusi rakkaus 
ja uusi koti. Nämä ovat luonnollises-
ti kirjan keskeisinä teemoina. Mutta 
kirjassa on myös paljon Mazzarel-
lan tuttua, syvällistä pohdintaa ikään-
tymiseen ja vanhuuteen liittyvistä 
asiois ta. Sivuilla on paljon havain-

toja ja kuvauksia ikääntyvän naisen 
arkisista tapahtumista, arjen karheu-
desta, niistä asioista, jotka ovat meil-
le jokaiselle tuttuja, mutta joista em-
me itse osaa kertoa yhtä sattuvasti. 

Kirja on kertomus, tilitys yhden 
vuoden tapahtumista. Sujuvakynäi-
nen Mazzarella muistelee, pohtii, hai-
kailee, tunnelmoi, ikävöi menneen 
vuoden tapahtumia. Hän tilittää tun-
tojaan eläkkeelle jäämisestään, ker-
too työelämän asioista, joita ei enää 
kaipaa ja kertoo niistä, joita haluai-
si takaisin. Hän toivoo vielä voivan-
sa kokea hyvää stressiä! Hän tuntee 
syyllisyyttä tekemisistään – vanhan 
aviomiehen jättämisestä – ja iloitsee 
tuoreesta onnestaan – uudesta avio-
miehestä. 

Kirjassa on runsaasti – ammatti-
tauti! – kirjallisuusviittauksia ja -si-
taatteja, koska kirjailija on toiselta 
ammatiltaan eläkkeellä oleva kirjal-
lisuuden professori. Jonkun lukijan 
mielestä sitaatit saattavat hankaloit-
taa lukemista, koska ne sirpaloittavat 
tekstiä. Tästä syystä kirjailijan tarkka-
näköiset, valppaat ja viisaat oivalluk-
set voivat jäädä huomiotta, piiloon. 

On sääli jos näin käy, sillä Mazza-
rellassa on makeilematonta elämän-
viisautta, itseironiaa, ilkikurisuutta ja 
hurttia kepeyttä. Kirjallisuussitaatit 
muodostavat tavallaan oman pienen 
teoksensa. 

Annikki Korhonen

Luotettavasti 
kokemuksella  ja osaamisella 

turvaa vanhuuteen

 
www.kapyrinne.fi 

Käpyrinteen Hyvinvointi- ja  
palvelutalo,

Ilmattarentie 2, 00610 Helsinki
p. (09) 728 8800
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Ajankohtaista Vallissa    1.8.-30.9.

Ristikko 3-4/2012 oikea ratkaisu.

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

O U T R I L L O T A R E S
B O R N E O U I V A U K I T
E P U U T O T E E N N I S U
T A U L A T I H R A V A T S A
T A L I A S U O T I U
E S T I N K A N T H E T T A

A N O K I A T A I T A S
I R V E A L T A A T O H J E

M I I N A T E L I H A T O N
P R P U O L I K K A O N
I L I A S L I K A V A A T E

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

• Toimintaa ja tapahtumia sekä laaduk-
kaita asumispalveluita ikääntyville ja eri-
tyistä tukea tarvitseville palvelusetelillä, 
kunnan ostopalveluna ja yksityisesti tuo-
tettuna
• Kotitalousvähennyskelpoiset 
kotihoiva- ja kodinhoitopalvelut sekä 
omaishoidon palveluseteli
Tied: Pia Ojala puh. 050-4035657

• Yhressä nääs -projekti edistämään 
ikään tyneiden mielen hyvinvointia
Tied: Sari Brand puh. 050-4098470

KOTIPIRTIN 
PALVELUTALO

Ikääntyvän 
voimavarakeskus

Kotipirtin palvelutalo, 
Käräjätörmä 12, 33310 Tampere 

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

Hoivaa, huolenpitoa, aterioita, turvallista asumista

RUSKATALOJEN PALVELUYHDISTYS RY
Peräsimentie 5, 28190 Pori

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

Valtaa Vanhuus 
-kampanja täydessä 

vauhdissa

Valli ja seitsemän muuta vanhusalan 
järjestöä tempaisevat syksyn aikana 
yhteisellä VALTAA VANHUUS / 
MED ÅLDERNS RÄTT -kampan-
jalla. Kampanjan viesti on, että van-
heneminen ei ole sairaus eikä ongel-
ma, vaan luonnollinen osa jokaisen 
elämää. 

VALTAA VANHUUS -pää-
tapahtuma on Helsingin Senaatin-
torilla lauantaina 15.9. klo 11-16. Ta-
pahtumassa esiintyvät mm. Jukka 
Poika, Aira Samulin ja Vappu Tai-
pale. Ohjelmaan kuuluu mm. Val-
taa vanhuus-teesien luovutus Kunta-
liitolle sekä päättäjien peukaloruuvi. 
Senaatintorilla tarjolla on torin täy-
deltä sekä karnevaalitunnelmaa että 
tiukkaa, hyödyllistä ja myös hyvän-
tuulista asiaa hyvästä iästä, vanhe-
nemisesta ja vanhuudesta. 

Hyvä tapa osallistua asennetalkoi-
siin on antaa oma lupaus hyvä van-
huuden puolesta nettisivulla www.
valtavanhuus.fi . Jo yli 100 kunta
vaaliehdokasta on antanut oman lu-
pauksensa. Anna sinäkin omasi.

VALTAA VANHUUS / MED 
ÅLDERNS RÄTT -kampanjassa 

ovat mukana Folkhälsans förbund 
rf, Ikäinstituutti, Miina Sillanpään 
Säätiö, Omaishoitajat ja Läheiset 
-Liitto ry, Suomen Senioriasiain liitto 
ry, Suomen Senioriliike ry, Suomen 
Setlementtiliitto ry ja Vanhus- ja lä-
himmäispalvelun liitto ry. Kampan-
ja on osa EU:n aktiivisen ikääntymi-
sen ja sukupolvien välisen solidaari-
suuden teemavuotta. Pää tapahtuma 
on osa kansainvälisen Age Demands 
Action -päivän tapahtumia. Kam-
panjaa on tukenut RAY.

Kampanjaan liittyen Vanhus- ja lä-
himmäispalvelun liitto ry julkaisee 
Valtaa Vanhuus -kampanjalehden, 
jota jaetaan mm. Senaatintorin ta-
pahtumassa.

Lisätietoja ja Senaatintorin tapah-
tuma ohjelma: www.valtaavanhuus.fi

Ympäristöministeriön asettama työ-
ryhmä on saanut valmiiksi ehdotuk-
sensa ikääntyneiden asumisenkehit-
tämisohjelmaksi vuosille 2012-2015. 
Työryhmä jätti ehdotuksensa asun-
to- ja viestintäministeri Krista Kiu-
rulle 17.8.2012.

Työryhmä pitää ikääntyneiden 
asumis olojen parantamista merkit-
tävänä haasteena. Se koskettaa vuon-
na 2030 lähes 1,5 miljoonaa 65 vuot-
ta täyttänyttä ihmistä. Asuntoina tä-
mä tarkoittaa 1 miljoonaa asuntoa. 
Ehdotettujen toimenpiteiden kautta 
vastataan ikääntyvän väestön asumis-
tarpeisiin ja asumista tukevien pal-
velujen kehittämiseen. Asuntojen ja 
asuinrakennusten korjaaminen on 
keskeisin toimenpide.

Valli järjestää 25.10. koulutuk-
seen "Ikääntyneiden innovatiiviset 
asumisvaihtoehdot".  Seminaarissa 
käsitellään sitä, mitä ikääntyneiden 
määrän nopea kasvu Suomessa edel-
lyttää palveluasumiselta ja miten saa-
daan riittävästi uusia palvelutaloja ja 
innovatiivisia asumisratkaisuja erityi-
sesti muistisairaille ja huonokuntoi-
sille vanhuksille. Turvallinen ja toi-
miva asuminen on hyvän vanhenemi-
sen edellytys. Asuminen tukee van-
hojen ihmisten selviytymistä ja vä-
hentää sosiaali- ja terveys palvelujen 
käyttöä.

Seminaarissa esitellään mahdolli-
suuksia yhteistyöstä yleishyödyllis-
ten rakennuttajien kanssa sekä eri 
rahoitus vaihtoehtoja.

Ilmoittautumiset 15.10.2012 men-
nessä. Lisätietoja www.valli.fi

Ehdotus ikääntyneiden 
asumisen 

kehittämisohjelmaksi
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Ristikko 5/2012

Ristikon laatija Tuuli Rauvola
Oikea ratkaisu seuraavassa numerossa, joka ilmestyy 12.10.2012
Virkistäviä hetkiä ristikon parissa!

Ajankohtaista Vallissa    

WIRTA-
  NEN

  OH-
JAAJAT

RAU-
 TIO

KATRAS

RUOKKIA

PEKKA

TEHDÄ
PAHAA

HOIDET-
  TAVIA

TAMPE-
 RETTA

VAATTEEN HANKINTA

 RII-
DAT

ÄL-
LIT

 PAT-
RICIA

HENKSELIT

  TOI-
 SELTA
   NI-
MELTÄ

SUUNTALA

 JAC-
QUES

IKEEN
 ALLA

 TA-
 SAI-
NEN

VEIK-
KAUS

HYPPY-
PAIKKA

 TOI-
SELLA

KUIVAT
 MAAT

PEKKA-
RINEN

YRJÖ

TEI-
NIT

JAPANIA

PAISUA

PIRK-
 KO

TÄRPPI

TOR

OSASTO
   LUKI
RISTILLÄ

10
-18

HALLITSI
 INTIAA

WIEN

 KAL-
SARIT

SAAKKA

LÄNSI-
LIITTO

aaa

RIS-
KIT

 KAI-
NOIN

   DII-
VOILLA?

“1.1”

VIERAAT
  KALAT

NAISEN
AATELIS-
TITTELI

HITAAT

  VAR-
MISTAA

SÄVEL-
LYKSIÄ

NA-
VAT

ILO

 YL-
VÄS

JOSIP

YOSHI-
 KON
SUKUA

JUHLIVAT
JOULUNA

CARPELAN
JA KAIMA

 JOSKUS
KUSKILTA

HALU

EETU

TUTTU KALUSTEITA

 SU-
TATA

   EI
TIUHA

HYVÄ
KONE

�

��

KUMISEVA

PENK-
 KEJÄ

1000kg
1000kg

w
w

w
.r

is
ti
k
ko

tu
u
li
.f

i



VANHUSTENHUOLLON UUDET TUULET 5/2012 VANHUSTENHUOLLON UUDET TUULET 5/201232

Esineet kertovat

56 Dora Jungin käsityötaide arvossaan

Viettäessämme muotoilun juhla-
vuotta nousevat silmiemme eteen 
suomalaisen käsityötaiteen merkki-
teokset lasiesineistä lamppuihin, 
huonekaluista metalliteoksiin sekä 
nimenomaan naistaiteilijoiden teks-
tiileihin. Helsinkiläisen terveystie-
teen maisterin Eeva Lampisen ke-
räilyn erityiskohde on tekstiilitaiteili-
ja Dora Jungin (1906-1980) taidok-
kaat ja maailmankuulut pellavaliinat. 

Dora Jung oli tunnetun arkkitehdin 
ja sisustussuunnittelija Valter Jungin 
tytär, joka omistautui tekstiilitaiteelle 
puolen vuosisadan ajan. Hän käytti 
itsestään ammattinimikkeenä mielui-
ten käsitettä taidekäsityöläinen, mut-
ta sen lisäksi hänen elämänkertansa 
etusivulla on sen rinnalla tasavertai-

sina luonnehdinnat tekstiilitaiteilija 
ja teollinen muotoilija. 

Hänen ainutlaatuisuuttaan on ko-
rostettu myös käsitteellä "tekstiili-
taiteen Schjerfbeck". Jo 1930-luvul-
la hän oli tunnustettu taiteilija saa-
tuaan Pariisin maailmannäyttelyssä 
1937 kultamitalin pellavadamastises-
ta pöytäliinastaan. Sodan jälkeisissä 
Milanon triennalessa 1951,1954 ja 
1957 hän sai Grand Prix -palkinnot 
sekä Pro Finlandian 1955. Ura oli 
menestykäs ja palkittu. 

Merkittäviä olivat hänen monu-
mentaalitekstiilinsä, kuvakudoksen-
sa, joita haluttiin arvostettuihin tiloi-
hin, kuten Tukholman kansallismu-
seoon, Turun linnaan, Suomen Pank-
kiin, Pohjoispohjalaiseen osakunta-

taloon, Kööpenhaminan taideteolli-
suusmuseoon sekä Finlandiataloon. 
Skandinaavisena taiteilijana häntä ar-
vostettiin suuresti, sitä kuvaavat lu-
kuisat pohjoismaiset tilaustyöt.

Korostaessaan olevansa alan käsi-
työläinen hän oli oikeassa, niin mo-
net olivat hänen kehittämänsä työ-
vaiheet, kuten 1939 kehruupaperin 
aikaansaanti; hänestä tuli paperiteks-
tiilien uranuurtaja luotuaan huoneka-
lukankaita ja kangastapetteja. 

Jungin käsityöläisyydestä kerrotta-
essa mainitaan myös, että hän osasi 
itse kutoa suunnittelemansa mallit, 
eli tunsi perin pohjin työvälineensä!

Idearikas ja tuottelias
Dora Jungilla oli Helsingissä oma 

Eeva Lempinen ja hänen Dora Jung-kokoelmansa helmi: Riikinkukko-tekstiili. Tiettävästi Riikinkukko-tekstiiliä ei juu-
rikaan ole museoissa.
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Dora Jungin käsityötaide arvossaan
kutomo useine työntekijöineen sekä 
työsuhde Tampellaan vuodesta 1937 
alkaen. Tampellan teollinen tuotanto 
oli korkeatasoista ja taiteilijan valvo-
maa. Kirkkotekstiilejä Dora Jungilta 
tiedetään valmistuneen yli 600 kpl.

1960-luvulla koettiin pellavaliino-
jen uusi kukoistus ja arvostus. Taval-
lisissakin talouksissa tiedettiin seura-
ta pellavataiteen uutisia ja niinpä var-
sin pian Dora Junginkin mestarilli-
sia liinoja ilmaantui perheisiin. Eri-
tyisen ihailtu oli 1962 Stockmannin 
100-vuotisjuhlaan Dora Jungin suun-
nittelema 100 ruusua- liina ja 1967 
Suomen itsenäisyyden 50-vuotisjuh-
lavuoden tekstiilit kieloaiheineen.

Dora Jung signeerasi kudonnaiset 
nimikirjaimillaan, jotka ovat tae liino-
jen aitoudesta. Antiikkimarkkinoil-
la, huutokaupoissa ja kirpputoreilla 
pellavaliinat ovat käytettyinäkin ko-
vin kysyttyjä.

Eeva Lampinen arvioi pieniko-
koisten liinojen hinnaksi alle 15 eu-
roa ja suurikokoisten hyväkuntoisten 
liinojen arvoksi yli 100 euroa. Jotkut 
ovat harvinaisempia kuin toiset val-
mistusmäärästä riippuen.

Tampella lopetti pellavan valmis-
tamisen 1981 täytettyään 125 vuot-
ta. Nyttemmin pohjanmaalainen fir-
ma Lapuan kankurit jatkaa liinojen 
valmistamista. Taideteollisuusmuse-
ossa järjestettiin 1983 Dora Jungin 
muistonäyttely. 

Damastin taikaa
– Dora Jung oli alansa ainutlaatui-
nen kehittäjä, joka kohotti naisten 
taidot arvoonsa ollen itse pohjois-
maiden taitavin. Kyseessä ei ollut yk-
sinkertainen kansantuote, vaan koko 
kansa kunnan käsityötaiteen arvon-
kohotus. Tajuttiin, että pellavataide 
tällaisenaan on tyylikästä, kestävää, 
arvokasta käyttää ja lahjoittaa, Eeva 
Lampinen ihailee.

Damasti kangaslaatuna voi olla 
niin pellavaa kuin villaa ja silkkiä-
kin. Jungin arvokkaimmat damasti-
kudonnaiset ovat pellavaa. Damasti 
taasen on saanut nimensä Damas-
kuksen kaupungista Syyriasta, joka 
sijaitsi sen silkkitien varrella, jota pit-
kin tuotiin Eurooppaan damastikan-
kaita. Kyseessä on erikoiskangaspuil-
la kudottu tekstiili, jossa kuviot erot-
tuvat yksivärisestäkin kudoksesta. Ne 
näkyvät kiiltävinä himmeää pohjaa 
vastaan tai päinvastoin.

Damasti oli kirkkoruhtinaiden ja 
hovien ylellinen tekstiili. 1960 -lu-
vulla Jung teki lähinnä väritöntä da-
mastia, mutta myöhemmin hän in-
nostui myös värillisen damastin tuo-
tantoon. Taiteellisesti korkeatasoi-
set kudonnaiset soveltuivat mainios-
ti designlahjoiksi.

Eeva Lampisen Dora Jung -koko-
elma karttuu vielä. Puhtaita, taidok-
kaasti valmistettuja liinoja sopii hy-
väillä ja aivan hyvin käyttää omissa-
kin kattauksissa. 

Lisää mielenkiintoista tietoa on 
kirjassa Pirkko Timonen: Dora Jung, 
tekstiilitaiteilija – taidekäsityöläinen – 
teollinen muotoilija.

Aira Heinänen
Kuvat: Kari Uittomäki

Dora Jungin Stockmannin 100-vuotisjuhlaa varten suunnittelema 100 ruusua-
liina. Liinasta tuli hyvin suosittu ja 70-luvun loppupuolella 100-ruusua mallia 
oli saatavana 25 eri kokoa.

Anemone-pikkuliina. Damasti, täyspel-
lavaa. Liinan vasemmassa alakulmas-
sa Dora Jungin signeeraus ja oikeas-
sa yläkulmassa Tampellan merkki TL. 

Prinsessat pikkuliina. Damasti, täys-
pellavaa.
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Ainala ry
Nallentie 4, 34800 VIRRAT
puh. (03) 485 1550, fax (03) 485 1556
ainala@ainala.fi,   www.ainala.fi

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

Apuva ry
Urheilukentäntie 3, 45700 KUUSANKOSKI
puh. (05) 3745215 
am.toikka@kymp.net
http://users.kymp.net/etappi/toimisto.html

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ilmari Helanderin Vanhusten Säätiö
Mäkipellontie 22 D, 00320 HELSINKI
puh. (09) 4770 3050, fax (09) 4770 3052
www.ilmarihelanderinvanhustensaatio.fi 
     Etelä-Haagan Helander-Koti
     Mäkipellontie 22 D, 00320 HELSINKI
     puh. (09) 4770 3020, fax (09) 4770 3021
     Maunulan Helander-Koti
     Suursuontie 29, 00630 HELSINKI
     puh. (09) 724 2944, fax (09) 8775 0830
     Vuosaaren Helander-Koti
     Koukkusaarentie 18, 00980 HELSINKI
     puh. (09) 341 1495, fax (09) 3285 3522

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kivipuiston Palvelukotisäätiö
Sorronrinne 9, 04410 JÄRVENPÄÄ
puh. (09) 292 941, fax (09) 2929 4320
johtaja@kivipuisto.fi, www.kivipuisto.fi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lähimmäispirtti ry
Pyhäjärvenkatu 1 A,  33200 TAMPERE
puh. (03) 253 5310, fax (03) 253 5800
tiina.hallamaki@lahimmaispirtti.fi
www.lahimmaispirtti.fi
 
Lämmin Koti ry
Jalavatie 11 A
01360 VANTAA 

Länsi-Helsingin Lähimmäispalvelu
Leevi ry
Klaneettitie 10,  00420 HELSINKI
puh. (09) 2539 1100, fax (09) 2539 1101
toimisto@leeviry.net,  www.leeviry.net
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Mäntsälän palvelukotiyhdistys ry
Kivistöntien palvelutalo
Kivistöntie 13, 04600 MÄNTSÄLÄ
puh. (019) 743 400
johanna.sinkkonen@pp2.inet.fi
www.kivistontienpalvelutalo.fi

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

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

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

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

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

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

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

Ruissalo Säätiö 
marjut.aalto@ruissalosaatio.fi
www.ruissalosaatio.fi
     Saga-Seniorikeskus Kaskenpuisto
     Vähäheikkiläntie 2, 20720 TURKU
     puh. (02) 445 3500, fax (02) 445 3100
     kaskenpuisto@ruissalosaatio.fi
     Saga-Seniorikeskus Kaskenniitty
     Vähäheikkiläntie 1, 20720 TURKU
     puh. (02) 4445 4500, fax (02) 4445 4100
     kaskenniitty@ruissalosaatio.fi

     Saga-Seniorikeskus Munkkiniemi
     Dosentintie 12, 00330 HELSINKI
     puh. (09) 458 560, fax (09) 4585 6565
     munkkiniemi@ruissalosaatio.fi
     Saga-Seniorikeskus Kanalinranta
     Aittakarinkatu 19, 26100  RAUMA
     puh. (02) 833 990, fax (02) 8339 9565
     kanalinranta@ruissalosaatio.fi
     Sinisaaren ryhmäkodit
     Siikapolku 3 B, 26100 RAUMA
     puh. (02) 533 5553, fax (02) 822 4775

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

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

Seutulanharjun Hoivakoti
Seutulankuja 33, 96800 ROVANIEMI
puh. (016) 379 7071
seutulanharjun.hoivakoti@roi.inet.fi
www.seutulanharjunhoivakoti.com

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

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

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

Tampereen ensi- ja turvakoti ry
Petsamokadun päiväkeskus, Mutkakatu 38b,
33500 TAMPERE
puh. (03) 3143 4800
maria.lansio@tetuko.fi,  www.tetuko.fi

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

Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry
Kauppakatu 9 D, 33200 TAMPERE
puh. 010 400 9000, fax 010 400 9206
jorma.lehtisaari@tvpy.fi
www.tampereenvanhuspalveluyhdistys.fi
     Kuuselan palvelukoti
     Nuolialantie 46, 33900 TAMPERE
     puh. 010 400 9216
     Taatalan palvelukoti 
     Sulkavuorenkatu 6, 33820 TAMPERE
     puh. 010 400 9312 

     Kaukaharjun palvelukoti
     Keskisenkatu 13-15, 33710 TAMPERE
     puh. 010 400 9511
     Keinupuiston palvelukoti
     Orivedenkatu 28, 33720 TAMPERE
     puh. 010 400 9711

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

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

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

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

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

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

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

Asiakkaitamme

Asiakastietojen hallinta Laskutus Mobiilijärjestelmä Tilastot ja raportointi

DomaCare - Asiakastietojärjestelmä on sähköiseen asiakastietojen 
käsittelyyn, laskutukseen, mobiiliin tiedonkulkuun ja tilastointeihin 
suunniteltu järjestelmä. DomaCarea käyttää päivittäin yli 4000 
hoiva-alan työntekijää pääosin asumispalvelu-, päivätoiminta- ja 
kotihoitoyrityksissä valtakunnallisesti.

•	 Mainio Vire Oy 
•	 KVPS Tukena Oy
•	 Savon Vammaisasuntosäätiö
•	 Mediverkko Hoivapalvelut Oy
•	 Doctagon Oy

Pidä juuri sinun tarvitsemasi 
asiakastiedot helposti ajan 
tasalla, missä tahansa oletkin.

Kerää laskutusaineisto vaivattomasti 
ja muodosta laskut yhdellä napin 

painalluksella.

Pidä liikkuvat työntekijäsi kartalla,  
tehosta tiedonkulkua ja automatisoi 

laskutuksesi.

Saat tarvitsemasi tilastot ja raportit 
toiminnan kehittämistä varten 

joustavasti.

Nyt myös kotihoidon
mobiilijärjestelmä!
Mukana optimointi 
reittisuunnittelulla.

020   7424   0900    |     www.domacare.fi     |     info@invian.fi

Käyttäjien mielestä domacare nousi selvästi 
yli muiden käyttömukavuutensa ansiosta 

asumispalvelu
DomaCaren avulla voidaan tehostaa hoitokotien ja 
palvelutalojen toimintaa ja säästää työntekijöiden 
työaikaa varsinaiseen hoitotyöhön.

+ Koti- ja siivouspalvelu
DomaCaren mobiilijärjestelmän avulla kotipalveluyritykset 
voivat helpottaa ja automatisoida asiakaskäyntien 
suunnittelua, seurantaa ja laskutusta.

+

- Johanna Paavolainen, Mainio Vire Oy

DomaCare® on Invian Oy:n tuote


