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Marja-Liisa Kunnas
päätoimittaja

Vanhus- ja lähimmäispalvelun 
liiton toiminnanjohtaja

Väestön vanheneminen ja 
hoivan tarve yllättävät

Suomalaisessa vanhustenhuollossa on 
tyypillistä, että ummistamme silmät 

todelliselta tarpeelta.
Luetaan tilastoja kylminä numeroina, ei 
inhimillisinä ihmisinä. Ihmiskunnan ta-
voite on kautta historian ollut pidentää 
elinaikaa, mutta siinä onnistuminen on 
yllättänyt. Etsitään hoitopaikkoja todel-
la iäkkäille kuntalaisille. Luvut yli 94-vuo-
tiaiden määrän kasvussa eivät ole suuria, 
mutta tähän ryhmään kuuluvien hoidon 
ja palvelujen tarve on suuri. Jälkikäteen 
on helppo syyttää tilastoja, kun ei arvat-
tukaan, että niin moni meidän kunnassa 
elää lähes 100-vuotiaaksi. 

Tutustuin mm. Tampereen kaupungin 
väestömäärien kasvuun ja siellä yli 

94-vuotiaiden määrä on vuodesta 2005 
vuoteen 2009 kasvanut noin 160:sta lähes 
300:aan vanhukseen. Tampere varmasti 
selviää tästä ongelmasta vankan hoito- ja 
palvelurakenteen voimin, mutta monessa 
pienessä, muutaman tuhannen asukkaan 
kunnassa tilanne on toinen. Kunta, jossa 
asukaskunta on jo alkulähtökohdaltaan 
ikääntynyttä ja hoito- ja palvelujärjestel-
mä kehittymätöntä, väestön pitkäikäisyys 
voi lopullisesti kriisiyttää kunnan toimin-
nan. Moni perheetön mummo ja pappa 
unohdetaan syrjäkylälle omaan mökkiin-
sä resurssien puutteessa. 

Toisena tilastollisena harhana nos-
tan esille alkoholidementiaa sairasta-

vat nuoret miehet ja naiset, joille ei löy-
dy hoitopaikkaa. Tilastollinen harha on 
ehkä väärä sanonta, sillä meillä ei tunnu 
olevan todellista kuvaa ongelman laajuu-
desta. Osa näistä ihmisistä on ollut ikän-

sä työttöminä ja vanhempiensa turvin 
peräkammarissa asuvia poikia, jotka sa-
maan aikaan isänsä tai äitinsä kanssa siir-
retään palvelutaloon, kun muuta hoito-
paikkaa ei ole. Palvelutalossa he käyttäyty-
vät agg ressiivisesti ja heitä pelätään. Mo-
nessa talossa yhden työntekijän aika ku-
luu alkoholi sairastavaa vahtiessa.

Mitä pitäisi tehdä? Ei alkoholidemen-
tiaa sairastavaa raavasta miestä voi 

sängyn jalkaan sitoa. Ei myöskään ole 

suotavaa, että heidät sijoitetaan muiden 
demen tiaa sairastavien joukkoon. Tiedän, 
että myös Vallin jäsenjärjestöissä on kiin-
nostusta erikoistua alkoholidementiaan, 
jota kunnat nyt ongelman yleistyessä tar-
joavat järjestöille. Tällaisessa hoitopaikas-
sa henkilöstön rakenne tulee olla tälle ryh-
mälle sopiva, jossa dementiaosaamisen li-
säksi on huomioitava hoidon rasittavuus 
ja toiminnan vaatimukset. Tarvitaan toi-
mintaa, johon asiakas voi purkaa voima-
varojaan. Nyt tarvitaan hyviä esimerkkejä 
alkoholidementiakodeista ja myös koto-
na asumista tukevasta päivätoiminnasta. 
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto haki 
vuonna 2006 Raha-automaattiyhdistyk-
seltä projektia, jossa olisi kehitetty tuki-
toimintaa liiallisen alkoholinkäytön takia 
muistihäiriöistä kärsiville. Ongelma oli jo 
silloin selkeästi näkyvissä, mutta nyt ol-
laan pakon edessä, alkoholidementiaa sai-
rastavat on hoidettava. 

Suomalaisen vanhustenhuollon tule-
vaisuuden koetinkivi on onnistumi-

nen kaikkein iäkkäimpien ikäryhmien 
hoidossa ja miten pystymme myöhen-
tämään suurten ikäluokkien hoidon ja 
palve lujen piiriin joutumista. Tämä tavoite 
on orastavasti kirjoitettu moniin vanhus-
tenhuollon ohjelmiin, mutta ennaltaeh-
käisevän toiminnan resurssit puuttuvat. 
Tulevaisuuden vanhustyön suunnittelus-
sa lähtö kohtana ja olettamana on, että 
entistä useampi ikääntynyt on toiminta-
kykyisempi, terveempi ja parempikuntoi-
sempi. Tässä tavoitteessa ei ole varaa epä-
onnistua. Yhteiskunnalla on eettinen vel-
voite taata ikäihmisille ihmisarvoinen ja 
hyvä elämä sekä hyvä ikääntyminen.
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Muistisairaudet ovat suomalais-
ten kansantauti. Jos aivot sairas-
tuvat ei muistikaan enää toimi, 
mikä haastaa niin pitkää työ-
uraa kuin itsenäistä arkea. 
Neurologian professori, neu-
rologian ja yleislääketieteen 
erikoislääkäri Timo Erkinjunt-
ti työskentelee muistisairauk-
sien parissa. Hän kannustaa suo-
malaisia pitämään huolta aivo-
terveytensä sijoitussalkustaan, 
kalleimmasta pääomastamme.  

Aivot ohjaavat elämänkulkua
Aivojen muokkautuminen on elin-
ikäinen prosessi. Niiden jatkuvaan 
kehittymiseen vaikuttaa ympäristö-
tekijät. Sosiaaliset suhteet ja älylliset 
haasteet edistävät aivoterveyttä.

– Aivojen merkitys terveyden sää-
telijänä ja koko arkielämän ohjaaja-
na on jatkuvasti korostunut. Koska 
muistisairaudet johtuvat aivojen sai-
rastumisesta, ei aivoterveyden huo-
lehtimista voi korostaa tarpeeksi, Ti-
mo Erkinjuntti toteaa.

Ihmisen aivot ovat hämmästyttä-
vän monimutkainen järjestelmä, jos-
sa on arviolta 100 miljardia yksittäis-
tä hermosolua. Nämä lähettävät säh-
köisiä hermoimpulsseja. Kaikki älyl-
linen toiminta perustuu jollain taval-
la muistiin, tuohon monimutkaiseen 
tapahtumasarjaan, jossa palautetaan 
mieleen aiemmin opittuja asioita se-
kä opitaan edelleen uutta.

– Muistin ja tiedonkäsittelyn kan-
nalta keskeisiä ovat verenkierron 
ja hermoston verkostot. Sydämen, 
veri suonten ja munuaisten ohella ai-
vot ovat keskeinen pääte-elin. Suur-
ten suonten verkostojen ohella run-
saalla pienten verisuonten verkostolla 
kietoutuneena hermoverkostoon on 
tärkeä rooli muistin ja tiedon käsitte-
lyn kannalta.

”Aivoterveys av

Muistisairaudet ikääntyvien 
kalliina kansantautina

Iän myötä aivoista vähentyy hermo-
soluja ja ikäihmisen aivot painavat-
kin noin 8 % nuoren aikuisen aivoja 
vähemmän. Muistisairauksien esiin-
tyvyys lisääntyy tutkitusti iän myötä, 
mutta oireet vaivaavat lisääntyvästi 
myös työikäisiä.

Suomessa jo joka viides työikäinen 
ja joka kolmas yli 65-vuotias ilmoit-
taa muistioireita. Vaivat ankeuttavat 

itsenäistä arkea.
– Luvut ovat niin suuria, et-

tä muisti sairauksia voidaan selväs-
ti pitää kansantautina. Jopa 120 000 
suoma laisella muisti ja muu tiedon-
käsittelytoiminto on lievästi heiken-
tynyt. Maassamme on 35 000 lie-
västä ja  85 000 vähintään keskivai-
keasta muisti sairauden oireesta kärsi-
vää. Uusia vaikeampia muistisairaus-
tapauksia ilmaantuu vuosittain vähin-
tään 13 000, Erkinjuntti sanoo.

– Aivojen merkitys terveyden säätelijänä ja koko arkielämän ohjaajana on jat-
kuvasti korostunut, professori Timo Erkinjuntti korostaa.
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vainasemassa!”
– Varsinkin iäkkään ihmisen muisti-

pulmat tulee aina ottaa vakavas-
ti. Henkisen suorituskyvyn heiken-
tyminen on näet merkittävä laitos-
hoidon tarvetta lisäävä tekijä. Väes-
tön ikä rakenteen vanhenemisen myö-
tä muistipotilaiden määrä ja kustan-
nukset tulevat edelleen kasvamaan. 
Esimerkiksi yhden Alzheimerin tauti-
tapauksen aiheuttamat ylimääräiset 
kustannukset yhteiskunnalle ovat 
koko sairauden keston ajalta noin        
170 000-200 000 euroa. 

Aina hermosolujen katoaminen iän 
myötä ei välttämättä johda heikom-
paan aivotoimintaan. Päinvastoin, so-
lujen väliset yhteydet voivat jopa li-
sääntyä ja ikääntynyt ihminen selviy-
tyy monimutkaisistakin puuhista mai-
niosti. Yksilölliset erot saattavat olla 
hyvinkin suuria.

Dementia -termin taakka

Kansankielellä dementia saatetaan 
assosioida vanhuudenhöperyyteen. 
Monessa tapauksessa sanalla on var-
sin negatiivinen kaiku – dementik-

ko leimataan sairaaksi. Terminä de-
mentia eli tylsistyminen ei mairittele 
muisti pulmista kärsiviä.

– Dementia ei ole sairaus vaan oi-
re. Onneksi keskustelu ei kiteydy enää 
vain dementian ympärille, vaan sitä 
aiheuttavia lukuisia muistisairauksia 
osataan eritellä. Yleisempiä näistä 
ovat Alzheimerin tauti ja aivoveren-
kiertosairaus sekä nämä yhdessä. 
Lisäksi muistisairauksiin kuuluvat 
Parkinsonin taudin muistisairaus ja 
Lewyn kappale -tauti sekä näiden ja 
Alzheimerin taudin yhdistelmä.

Edelleen parjatulla termillä demen-
tia on vahvoja kytköksiä myös ikäviin 
tauteihin: dementia paralyticalla vii-
tataan lääketieteellisessä sanastossa 
kuppaan ja dementia praecoxilla ar-
kea ankeuttavaan skitsofreniaan.

– Erilaisten muistiongelmien kans-
sa eläviä ihmisiä ei pidä leimata sosiaa-
li  sesti kelvottomiksi. Tiedon lisäänty-
minen erilaisista muistiin liittyvistä 
sairauksista, sekä niiden hoidosta on 
tässä avuksi.

– Tänään puhumme yleisesti 

muisti oireista ja -sairauksista. Nyrkki-
sääntönä voidaan pitää, että muisti-
potilas asuu kotona, arkea vaikeasti 
hankaloittavaa dementiaoiretta po-
teva laitoksessa.

Lääkehoito ei yksin riitä

Muistipotilaan hoitoketjussa paino-
tetaan aina yksilöllisyyttä. Suomalai-
sen asiantuntijasuosituksen mukaan 
hyvät hoitokäytänteet tulisi varmis-
taa etenevien muistisairauksien kai-
kissa vaiheissa.

– Lääkehoidosta on hyötyä vain sil-
loin, kun se on osana hoidon laajaa 
kokonaisuutta. Parhaimmillaan lääki-
tyksellä voidaan kohentaa toiminta-
kykyä. Sitä pitäisi tarjota heti diag-
noosin jälkeen, tukemaan muuta hoi-
toa.

Koska maassamme on nykyään kai-
kille lääkäreille vapaasti käytössä ole-
vat yhteiset työvälineet muistisaira-
uksien varhaiseen tunnistukseen, ar-
vioon ja taudinmääritykseen, on täs-
mällisen lääkityksenkin saaminen hel-
pompaa.   jatkuu seuraavalla sivulla->

Timo Erkinjuntti, Marja Hietanen, 
Miia Kivipelto, Timo Strandberg, Maa-
rit Huovinen: 
Pidä aivosi kunnossa
WSOY 2009

Aivojen merkitys koko ihmisen 
elämälle ja ihmisen terveydelle on 
nyky aikana korostunut yhä enem-
män. Kun aikaisemmin korostet-
tiin kehon, ts. ruumiillisista ter-
veyttä, nykyään korostetaan aivo-
jen terveyttä. Eikä suotta – nyky-
ään ovat aivot kovilla, ei keho. Aivot 
ovat ainut kertainen elin, niitä ei voi 
uusia tai korvata, ja siksi niistä kan-
nattaa pitää huolta läpi elämän. Ai-
voista huolehtiminen merkitsee si-
joittamista omaan hyvinvointiin ja 
omaan tule vaisuuteen. Kun huoleh-

tii aivojen terveydestä myös keho ja 
mieli voivat hyvin.

Pidä aivosi kunnossa  -kirja on viiden 
tunnetun asiantuntijan kirjoittama. 
Huolimatta kirjan tieteellisestä päte-
vyydestä tekijät ovat onnistuneet pi-
tämään sen hyvin luettavana – kirjaa 

on suorastaan ilo lukea!  Kirja on 
erittäin motivoiva.

Kirjassa on kolme osaa. Ensim-
mäisessä osassa kerrotaan aivo-
jen rakenteesta ja toiminnasta sekä 
muistin toiminnasta. Samaten ker-
rotaan millaisia vaaroja on olemassa 
aivojen ja muistin toiminnalle. Toi-
sessa osassa kerrotaan siitä, miten ai-
vot pidetään kunnossa ja mitä aivo-
jen hyväksi voi tehdä. Kolmannessa 
osassa on erilaisia testejä.

Suosittelen lämpimästi kirjaa kai-
kille, jotka ovat kiinnostuneet aivo-
jen ja muistin toiminnasta, muistisai-
rauksista ja aivojen terveyden yllä-
pitämisestä.  Viimeistään keski-ikäi-
senä kannattaa kiinnostua omien ai-
vojen terveydestä.

Kari Uittomäki
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Lääketieteen tohtori Miia Kivi-
pelto Kuopion yliopistosta ja 
Tukholman Karoliinisesta Insti-
tuutista työskentelee aktiivises-
ti muistisairauksien parissa. Hän 
antoi asiantuntevat komment-
tinsa tämän hetken tapahtumis-
ta muistisairauksien tutkimus-
kentällä.

Mitä dementian tutkimuskentäl-
lä parhaillaan tapahtuu?
– Muistihäiriöiden tutkimus on vil-
kasta ja on tuottanut monia merkit-
täviä tuloksia viime vuosina. Epide-
miologiset tutkimukset ovat paljasta-
neet useita muokattavissa ja hoidet-
tavissa olevia riski- ja suojaavia teki-
jöitä demen tialle ja Alzheimerin tau-
dille. Positiivista on, että erityisesti 
mahdollisten suojaavien tekijöiden 
lista on kasvanut, ja mukana on mo-
nia mukavia aktiviteetteja kuten kah-
vin juonti, liikunta ja sosiaalisesti ja 
henkisesti aktiivinen elämäntapa. 

Toinen vahva tutkimusalue on 

"Aivot ovat kallis 
pääomamme!"

muistihäiriöiden varhaisdiagnostiik-
ka, jossa tekniset välineet kuten aivo-
jen kuvantaminen tuovat apua. Myös 
uusia, entistä tehokkaampia lääkkeitä 
kehitellään kuumeisesti. Kokeellisen 
tutkimuksen saralla pyritään ymmär-
tämään entistä syvemmin dementoi-
vien sairauksien mekanismeja. 

Mitä uusia tuulia lääkehoidon sa-
ralla on nähtävissä?
– Tällä hetkellä on meneillään mo-
nia lääketutkimuksia ympäri maa-
ilmaa, joissa testataan uusia, lupaa-
via lääkekandidaatteja. Monet lääke-
tutkimukset ovat kohdistuneet beta- 
amyloidiin, jota vastaan on kehitetty 
mm. rokotteita. Uusia lääkekohteita 
etsitään jatkuvasti.

Luultavaa on, että Alzheimerin tau-
din pysäyttämiseksi tarvitaan useita 
eri mekanismeilla toimivia lääkkeitä. 
Uskotaan, että useiden lääkkeiden te-
ho on paras jos ne aloitetaan taudin 
varhaisvaiheessa. On myös lisäänty-
vää näyttöä siitä, että lääkehoito on 
aina yhdistettävä monipuoliseen ei-
lääkkeelliseen hoitoon, johon kuuluu 
mm. liikuntaa, aktivointia, päivittäis-
toimintojen harjoittelua ja omaisen 
koulutusta ja tukemista. 

Miksi on tärkeää ennaltaehkäis-
tä dementiaa eli pitää aivot kun-
nossa?
– Aivot ovat kallis pääomamme, joi-
den kuntoon kannattaa satsata. On li-
sääntyvää näyttöä siitä, että elintapa-
tekijät vaikuttavat aivojen kuntoon. 
Omilla valinnoilla voi näin ollen li-
sätä todennäköisyyttä vitaaliin van-
huuteen ja saada sekä lisää vuosia elä-
mään että lisää elämää vuosiin. De-
mentian ennaltaehkäisyllä olisi myös 
suuret kansanterveydelliset ja -talou-
delliset vaikutukset. 

Teksti: Noora Valkila
Kuva: Miia Kivipelto

– Pelkästään lääkehoito ei riitä. Pi-
tää ehkäistä ja hallita vaaratekijöitä 
sekä hoitaa oheissairauksia. Mieli-
alaan ja käytösoireisiin tulee kiinnit-
tää huomiota. Myös kokonaisvaltai-
nen kuntoutus, ohjaus ja tuki ovat 
erittäin merkittäviä osatekijöitä, Ti-
mo Erkinjuntti kertoo.

Lääkehoidon rinnalla lääkkeetön 
hoito tulisi arvottaa yhtä korkealle. 
Tällä tarkoitetaan mm. muistipoti-
laan kannustamista ja ohjausta kun-
touttavaan elämäntapaan ja esim. 
käytös oireiden hallinnan lääkkeettö-
miä hoito keinoja.

– Hoidon onnistuminen edellyttää 
saumatonta hoitoketjua, sekä yksilöl-
listä kuntoutus- ja palvelusuunnitel-
maa, jota tarkennetaan säännöllises-
ti taudin edetessä. Muistipotilasta ei 
saa jättää yksin, vaan sosiaalista tukea 
tarvitaan, Erkinjuntti huomioi.

Kansallinen 
muistiohjelma Suomeen

Suomalaiset tutkijat tekevät uraa-
uurtavaa tutkimustyötä neurologis-
ten muistisairauksien saralla.

– Yhteiskunnalle kallein on diagno-
soimaton muistipotilas. Suomalaisil-
la olevaa poikkeuksellista tietotaitoa 
muistisairauksista tulisi ehdottomas-
ti hyödyntää.

Professori Timo Erkinjuntti miel-
tää muistisairauksien kansallisen oh-
jelman ajankohtaiseksi vastauksek-
si käsillä olevaan isänmaan haastee-
seen. Muistisairauksia koskeva osaa-
minen pitäisi saada kaikkien kansa-
laisten ulottuvuuksille. 

– Onneksi muistipulmia voidaan 
tutkia ja hoitaa yhä tehokkaammin. 
Nyt tehdyillä sijoituksilla säästäm-
me tulevaisuudessa, Erkinjuntti va-
kuuttaa. 
Lähteinä käytetty myös:
www.muistiliitto.fi 
www.duodecim.fi 
www.muisti.com
Suomalainen Lääkäriseura 
Duodecim 

Teksti: Noora Valkila
Kuva: Timo Erkinjuntti

Tohtori Miia Kivipelto korostaa, että 
aivojen kuntoon kannattaa satsata. 
Elintavat vaikuttavat myös aivoihin.
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Äidinäiti vai isänäiti?
Kirjailija  Merete Mazzarella  on ihana 
ikääntymisen kuvaaja. Hänen kirjoissaan 
tulevat esille monet ikääntyvän naisen 
tunnevivahteet. Mestarillisesti hän myös 
piirtää esiin sen, miten ympäristö muut-
taa suhtautumisensa eläkkeellä olevaan 
ihmiseen.

Hänen kirjaansa Illalla pelataan Afri-
kan tähteä en kuitenkaan saanut ma-
kua. Mikähän oli syynä, ehkä se tapa, 
jolla hän pohtii isänäidin ja äidinäidin 
osaa lastenlasten elämässä intuitiivisesti 
ja omasta kokemuksestaan. Kirjan vah-
va sanoma on, että "Famu", isänäiti jää 
aina toiseksi äidinäidin rinnalla. Katse-
lin ympärilleni, ja minusta se ei pitänyt 
paikkaansa. Näin monia isänäitejä, jot-
ka tekivät kaikkensa miniänsä ja lasten-
lasten hyväksi.

Joku aika sitten sain arvioitavakseni 
Suomen Akatemian Sukupolvien ketju - 
hankkeessa  kirjoitetun Antti Tanska-
sen, Hans Hämäläisen ja Mirkka Da-
nielsbackan artikkelin modernista 
isoäiti hypoteesista. Tutkijat kysyvät, on-
ko geneettisellä sukulaisuudella enää 
merkitystä modernissa yhteiskunnas-
sa, vai pätevätkö vieläkin evoluution 
lait. Ovatko sukulaisuussuhteisiin liit-
tyvät jatkuvuudet niin voimakkaita, et-
tä niitä ei häiritse yhteiskuntien moder-
nisaatio? Tutkijoiden moderni isoäiti-
hypoteesi on yksinkertaistettuna seu-
raava: äidin äidit antavat muita enem-
män lastenhoito apua, eli lastenhoito-
apu kulkee äiti linjassa äidiltä tyttärelle. 
Merete Mazzarellan intuitio saisi nyt jo-
ko vahvistuksen tai se kumoutuisi.

Kuuluisa suomalainen sosiologi ja so-
siaaliantropologi Edward Westermarck 
esitti klassisen teoriansa ihmisten per-
heenmuodostuksen tunnesiteistä jo 
1920-luvulla. Hänen mukaansa ihmisillä 
on seitsemän myötäsyntyistä tunneval-
miutta, joista viimeinen on isovanhem-
pien rakkaus lastenlapsiaan kohtaan.

Biologian ja evoluution tutkijat taas 
ihmettelevät sitä, että mummous on 
yleensä olemassa. Suurin osa nisäk-
käistä pystyy lisääntymään elämänsä 
loppuun. Serkkuni Paulin naaraskissa 
Ahvenan maalla teki poikasia seitsemän-
toista vuotta, ja aina yhtä terhakkaita. Ei 
auttanut, että kissan nimi oli Viljami. Vir-
he oli tehty pikkupentua katsoessa, ja ni-
men se sai pitää, samoin kuin uskomat-
toman kykynsä lisääntyä. 

Ihmiset tekevät poikkeuksen luonnon 

sääntöön. Ihmislajin koiras pystyy lisään-
tymään elämänsä loppuun, mutta naa-
ras ei. Jostain syystä luonto on antanut 
tyttövauvalle vain määrälti munasoluja. 
Kun munasolut alkavat loppua, vaihde-
vuodet tekevät tuloaan. Ihmisnaaras ja 
pallopäävalaiden naaras kokevat meno-

paussin, vaihdevuodet. Kuukautiset lop-
puvat, hedelmällisyys häviää.

Miksi? Luonnonhan olisi ollut helppo 
antaa tyttövauvalle – ja pallopäävalas-
naaraalle – määrättömästi munasolu-
ja sen sijaan että niitä on ihmisellä vain 
neljäsataa. Miksi tehdä poikkeus?

Yksi selitys on se, että lisääntymisen 
riskit kasvavat kun nainen vanhenee. 
Mutta tuskin äiti Luonto on ajatellut 
välttää turhia epämuodostumia mää-
rätessään naiselle vaihdevuodet. Syynä 
ovat ihmisyhteisöt ja niiden toimivuus 
lasten kasvun kannalta. Ihmislapsi tarvit-

see välitöntä hoivaa pitkään syntymän-
sä jälkeen ja vähintäänkin perään katso-
mista ainakin viisitoista vuotta. Kun nai-
nen aiemmin synnytti joka toinen vuosi, 
katraassa oli hoitamista. Ja jos äiti kuoli 
synnytykseen, mikä ei ollut lainkaan har-
vinaista, lapsijoukon elämä vaarantui.

Isoäitiys on kehittynyt, jotta maailma 
pysyisi pystyssä. Mummot on vapautet-
tu lisääntymästä, jotta he huolehtisivat 
jälkeläisistään, ja sitä kautta koko yhtei-
söstään ja yhteiskunnistaan.

Vieläkö tämä pätee? Nykyisessä 
yhteis kunnassa perheet ovat aiempaa 
pienempiä, syntyvyys on laskenut, avio-
liitot muuttuneet lyhytaikaisemmik-
si, ja isovanhemmat asuvat kauempa-
na lasten lapsistaan. Lapsilla on vähem-
män serkkuja, enoja, tätejä, setiä ja sisa-
ruksia, sen sijaan ehkä eliniän pidenty-
misen myötä enemmän vanhempia su-
kulaisia, isotätejä tai isoisovanhempia. 
Heillä voi olla myös enemmän uusper-
heen tuomia sukulaisia, sisarus puolia, 
isoäitipuolia ja isä- tai äitipuolia, jotka 
eivät ole verisukulaisia.

Evoluutiotutkijoiden isoäitihypotee-
si väittää, että hedelmällisyytensä vä-
hetessä nainen alkaa investoida omiin 
lapsiinsa ja lastenlapsiinsa. Äitilinjassa 
kulkeva apu on vaihdevuosien jälkeis-
tä aikaa viettäville naisille "kannattavin" 
ratkaisu. Hän suojaa tässä omien gee-
niensä jatkuvuutta. Tyttären ja tyttären-
lapsen äitiys on varmaa, tai ainakin on 
ollut nykypäiviin asti, mutta isästä ei ole 
samaa varmuutta.

Tuntuu aika kummalliselta ajatella, 
että me modernit isoäidit toimisimme 
geeniemme ohjaamina.

Yksittäiset kokemukset eivät kuiten-
kaan kerro tämän päivän Suomen to-
dellisuudesta riittävästi. 

Tutkijoiden iso tilastollinen aineisto 
on vastaansanomaton. Heidän tulok-
sensa osoittivat, että tyttärillä on nelin-
kertainen todennäköisyys saada äidil-
tään monta kertaa vuodessa lasten-
hoitoapua verrattuna poikien saamaan 
apuun.

Vaikka kaikki muut tekijät otettaisiin 
huomioon, todellisuus on edelleen tä-
mä. Lastenhoitoapu kulkee tämän päi-
vän Suomessakin äitilinjassa. Äidinäiti 
auttaa enemmän kuin isänäiti. 

Merete Mazzarellan näkemykset saa-
vat tässä tieteen puolelleen!

Mitäpä tähän sanotte?
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”Elviira on kokonaan 
hoidettava, hän ei pys-

ty enää puhumaan eikä 
tekemään käsillään mi-
tään. Kävelemään hän 

pystyy taluttaen. 

Vantaalaisella Elviira Lehtosel-
la todettiin Alzheimerin tau-
ti 19 vuotta sitten, jolloin hän 
oli vain 51-vuotias. Nyttemmin 
hän ollut jo neljä vuotta Simon-
kodin dementiaosastolla. Hä-
nen elämän kumppanissa Tar-
mo Kovaleff käy päivittäin kat-
somassa Elviiraa.

– Elviira oli palkanlaskijana, mutta 
sitten hänellä alkoivat mennä nume-
rot sekaisin. Hänellä todettiin Alzhei-
merin tauti. Elviira joutui heti sairas-
eläkkeelle, Tarmo Kovaleff kertoo.

Elviira Lehtonen ja sähköasen-
taja Tarmo Kovaleff  löysivät toi-
sena aikuisina. Molemmilla on lap-
sia aikaisemmasta avioliitosta: Elvii-
ralla kolme ja Tarmolla kaksi. Elvii-
ran sairastuessa Tarmo oli vielä työ-
elämässä mukana. Aluksi kaikki me-
nikin hyvin. Elviira pärjäsi hyvin ko-
tona lääkityksen ansiosta ja Tarmo 
kävi töissä.

– Sitten Elviira tuli niin huonoon 
kuntoon, etten uskaltanut jättää hän-
tä yksin kotiin. Minulla itselläni kävi 
myös huono tuuri, loukkasin polve-
ni ja jouduin sairaseläkkeelle. Tässä 
oli tavallaan onni onnettomuudessa, 
sillä saatoin jäädä Elviiran omaishoi-
tajaksi ja hoitaa häntä kotona, Tar-

Dementoituminen o

mo kertoo.
-– Yhteinen aika meni aluksi hy-

vin. Sitten Elviira alkoi unohtaa asioi-
ta. Hoidin ruoanlaiton, vaatehuollon 
ja lopuksi myös intimihygienian. En 
kokenut omaishoitajuutta raskaaksi, 

mutta se oli jatkuvaa varuillaoloa 24 
tuntia vuorokaudessa. Omaishoita-
juus on hyvin sitovaa. Kun Elviira 
lähti yöllä vessaan piti olla valppaa-
na, että meneekö hän ulos vai ves-
saan. Kerran, kun olin käymässä kau-

Tarmo Kovaleff kävelyttää Elviira Lehtosta päivittäin Simonkodissa.
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n vain hyväksyttävä
passa, Elviira oli lähtenyt metsään 
sieniä hakemaan. Onneksi naapurit 
olivat valppaina ja hain Elviiran pois 
metsästä.

– Onneksi Vantaan kaupunki tuli 
vastaan ja Elviira pääsi kerran viikos-
sa päivähoitoon Simonkotiin. Se oli 
mukavaa aikaa, kun sain hoitaa asi-
oita rauhassa. Mutta sitten Elviira al-
koi mennä entistä huonompaan kun-
toon ja hän huusi yöllä suoraa huu-
toa.  Tämän vuoksi hänet piti saa-
da laitoshoitoon. Onneksi järjestyi 
paikka Simon kodista, Tarmo luon-
nehtii.

Dementian toteaminen 
oli aluksi shokki

Kovaleffi n mukaan 51-vuotiaan El-
viiran sairastuminen Alzheimerin 
tautiin oli aluksi shokki kaikille. Sit-
temmin asiaan oli pakko sopeutua ja 
Kovaleffi n mukaan Elviira otti asian 
lopuksi rauhallisesti. Sairauden hy-
väksyminen oli vaikeata myös Elvii-
ran lapsille. Dementian myötä El-
viirassa on tapahtunut monia muu-
toksia: hän laihtui 20 kiloa puolessa 
vuodessa, ja käsiin tuli myös vaikea 
nivelreuma. 

– Elviira on kokonaan hoidetta-
va, hän ei pysty enää puhumaan ei-
kä tekemään käsillään mitään. Kä-
velemään hän pystyy taluttaen. El-
viira tuntee minut äänestä. Hän pys-
tyy kommunikoimaan minulle kasvo-
jensa ilmeillä, kertomaan onko hänel-
lä jano tai vatsassa ilmaa. Mutta hän 
ei esimerkiksi tunne omia lapsiaan.

Tarmo Kovaleff  käy päivittäin kat-
somassa Elviiraa Simonkodissa. Hän 
kävelyttää Elviiraa ja vie syömään. 
Hoitajat tosin syöttävät Elviiran. El-
viiralla ei ole enää muuta lääkitys-
tä kuin särkylääke nivelreumaan se-
kä unilääke.

 – Onneksi itse olen sen verran hy-
vässä kunnossa, että voin päivittäin 

käydä täällä. Kotimme on Tikkuri-
lassa, josta on kävelymatkaa kolmi-
sen kilometriä Simonkotiin.

Dementoituneille
enemmän hoitajia

Kovaleff  kaipaa erityisesti lisää 
hoitajia dementoituneiden hoito-
paikkoihin. Lisäksi kotiin pitäisi 
saada helpommin ja edullisemmin 
apua.

Esimerkiksi Simonkodissa on päi-
väsaikaan kaksi hoitajaa 11 dementoi-
tunutta kohden. Kahta hoito- osastoa 
kohden on yöaikaan yksi hoitaja. 

– Molemmat hoitajat tarvitaan, 
kun Elviiraa nostetaan ja viedään 
jonnekin. 10 muuta potilasta joutuu 
odottamaan vuoroaan. Simonkoti on 
sinänsä hyvä paikka dementoituneil-
le, täällä on viriketoimintaa ja erilaisia 
tapahtumia asukkaille. Hiljakkoin oli 
Elojuhla, ja kohta alkaa joulu juhlan 
suunnittelu.

Elviiran vielä ollessa kotona Ko-
valeff  sai omaishoitajan tukea. Nyt 
hän ei enää sitä saa, koska Elviira on 
pysyvästi hoitokodissa. Elviiran eläk-
keestä 85 % menee hoitomaksuihin, 
loppu voidaan käyttää Elviiran mui-
hin menoihin, kuten parturiin, jalka-
hoitoihin tai pieniin herkkuihin.

Hallituksen jäsenenä Tarmo Kova-
leff  osallistuu aktiivisesti Vantaan 
Muisti ry:n toimintaan. Yhdistys jär-
jestää mm. aktiivisesti virkistystoi-
mintaa ja liikuntaa dementoituneil-
le ja omaishoitajille. Aikaisemmin 
Kova leff  toimi myös Muisti liiton 
vapaaehtoisena palvelevaan puheli-
meen vastaajana.

– Nykyään tietoa on hyvin saata-
vissa, ja varsinkin nuoremmat osaa-
vat etsiä tietoa netistä. Muistineuvon-
ta on erinomainen asia, sieltä saa pal-
jon tietoa ja neuvoja. Minusta tun-
tuu, että dementia vain lisääntyy ko-
ko ajan. Dementiasta ei koskaan pu-

huta liikaa.
– Suosittelen jokaiselle ihmiselle, 

että omia aivoja kannattaa käyttää ja 
treenata koko ajan. Kannattaa tehdä 
sanaristikoita ja niin edelleen. Toi-
saalta uskon, että dementia myös pe-
riytyy, Kovaleff  kertoo.

Teksti ja kuvat:
Kari Uittomäki

Elviira ei tunne enää omia lapsiaan, 
mutta Tarmon hän tuntee äänes-
tä. Elviira ei pysty puhumaan, mutta 
hän pystyy kommunikoimaan Tarmon 
kanssa kasvojensa ilmeillä.

Simonkodissa on tällä hetkellä valo-
kuvanäyttely, ja tästä meren rannalla 
otetusta valokuvasta Elviira pitää.
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Ikääntyminen muodostaa väis-
tämättä suurimman riskin sai-
rastua dementiaan, mutta tau-
din puhkeaminen on siirty-
nyt myöhempään. Koska yhä 
useam mat elävät yhä pitem-
pään, myös vakavista muisti-
sairauksista kärsiviä on entistä 
enemmän. Moni elää viimeiset 
vuotensa muitten avun varas-
sa. Professori Reijo Tilvis sanoo, 
että heidän hoitonsa on yhteis-
kunnan etiikan mittari.
Dementian yleistymistä pohtiessaan 
professori Reijo Tilvis laskee, et-
tä 65-vuotiaista noin kahdella pro-
sentilla on Alzheimerin tauti, joka 
on dementiaan johtavista etenevis-
tä muisti sairauksista tavallisin, osuu-
deltaan noin 60 prosenttia.

– Iän myötä Alzheimerin tauti yleis-
tyy jyrkästi siten, että se on havait-
tavissa joka neljännellä 85-vuotiaal-
la. Kun luetaan mukaan muut tär-
keimmät etenevät muistisairaudet, 
Lewyn kappale -tauti ja aivoveren-
kiertoperäinen ns. vaskulaarinen de-
mentia, voidaan laskea, että useam-
pi kuin joka kolmas 85 vuotta täyt-
tänyt kärsii vähintään keskivaikeasta 
dementiasta.

Tilviksen mukaan eläkkeelle siirty-
misestä alkaen useimmilla suomalai-
silla on edessään vielä yli 20 elinvuot-
ta. Hän arvioi, että eläkevuosien aika-
na joka kolmas säästyy syöpä-, sydän-, 
aivoverisuoni- tai muulta sairaus-
kuolemalta ja menehtyy pitkähkön 
vuodehoitojakson jälkeen dementoi-
tuneena keuhkokuumeeseen.

Tilvis on vuodesta 1989 lähtien toi-
minut Helsingin yliopiston geriatrian 

varsinaisena professorina, mihin toi-
meen liittyy HYKS:n geriatrian ylilää-
kärin sivuvirka. Tällä hetkellä hän toi-
mii myös HUS:n medi siinisen tulos-
yksikön tutkimuksesta ja opetukses-
ta vastaavana ylilääkärinä. Professo-
ri Reijo Tilvis muistuttaa, että muisti-
häiriöiden suhteen huoleen on aihet-
ta vasta kun muutkin alkavat huoles-

tua. Vuodesta 1995 alkaen Tilvis ol-
lut Vanhustyön keskusliiton hallituk-
sen puheenjohtaja.

Jokainen muistihäiriöistä 
kärsivä ei dementoidu

Eroa vanhenemiseen liittyvien luon-
nollisten muutosten ja ikääntyneil-
lä yleisten sairauksien välillä ei ole 

Dementiaa sairastavien 
hoito on yhteiskunnan 
etiikan mittari

Professori Reijo Tilvis pohtii:

Professori Reijo Tilvis muistuttaa, että muistihäiriöiden suhteen huoleen on ai-
hetta vasta kun muutkin alkavat huolestua.
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”Eksyminen tutussa 
ympäristössä on jo aina 
vakavan muistihäiriön 
merkki.

helppo huomata. Tilviksen mukaan 
se on osoittautunut paljon luultua vai-
keammaksi, vaikka sen tärkeydestä on 
vuosi kymmeniä puhuttu.

– Jokainen kärsii muistihäiriöistä. 
Sitä paitsi varma konsti tilapäiseen 
muistihäiriöön on oma epäily muis-
tinsa toiminnasta. Jos alkaa pohtia, 
muistaako varmasti jonkun henki-
lön nimen, lukkiinnuttaa tehokkaas-
ti mieleenpainumis mekanismit.

Tilapäisesti ja ohimenevästi muisti-
toimintoja voivat heikentää mm. voi-
makkaat virikkeet – sekä myönteiset 
että kielteiset – väsymys, useat sairau-
det ja lääkehoidot.

 Reijo Tilvis muistuttaa, että huo-
leen on aihetta vasta kun muutkin al-
kavat huolestua.

– Eksyminen tutussa ympäristös-
sä on jo aina vakavan muisti häiriön 
merkki. Muistihäiriön vaikeutuminen 
voi olla syynä myös silloin, kun luke-
miseen tottunut ja siitä pitävä henkilö 
ei enää pysty lukemaan kirjoja.

Rajalinjoja on kuitenkin vaikea ve-
tää. Tilviksen mukaan kyse ei ole joko 
tai ilmiöstä vaan pikemminkin biolo-
gialle ja luonnon prosesseille tyypilli-
sestä jatkumosta.

– Tiedämme, että lievät toiminta-
kyvyn ja muistin heikentymiset enna-
koivat oireiden pahentumista. Jokai-
nen lievästä muistihäiriöstä kärsivä ei 
kuitenkaan dementoidu ja joudu mui-
den avun varaan. Meillä ei ole toistai-
seksi luotettavaa keinoa sanoa, kenen 
kohdalla tilanne pahenee nopeasti ja 
kuka säästyy dementoitumiselta.

Kukaan ei voi olla turvassa muisti-
sairauksilta, mutta: 

– Jos ihminen on vielä yli 85 vuo-
den iässä täysin toimintakykyinen ja 
hyvämuistinen, dementoitumisen to-
dennäköisyys hänen kohdallaan on 
varsin vähäinen, Tilvis arvelee.

Hoidettavien määrä 
lisääntyy useista eri syistä

Dementian yleistyminen ei profes-
sori Tilviksen mukaan ole yksinker-
tainen ja aivan selvä asia. Dementoi-
tuneiden hoidettavien yhä suurempi 
määrä johtuu monesta eri syystä.

Tärkeimmäksi syyksi Tilvis mainit-
see diagnostiikan muutoksen. Muuta-
ma vuosikymmen sitten puhuttiin de-
mentian sijaan vanhuuden heikkou-
desta, aivoverisuonten kalkkeutumi-
sesta ja monista muista jo unholaan 
jääneistä määrittelyistä.

– Toisena syynä on se, että monet 
vakavat sairaudet kuten sydänveri-
suonisairaudet ovat vähentyneet eli 
ne puhkeavat nykyään myöhemmin 

kuin menneinä vuosina. Näin ollen 
entistä useampi elää korkeaan ikään, 
jolloin rappeuttavat aivosairaudet al-
kavat aiheuttaa ongelmia.

Tilvis sanoo, että dementian yleis-
tyminen tarkoittaisi oikeastaan sitä, 
että etenevät aivosairaudet alkaisivat 
aikaisemmin ja etenisivät entistä no-
peammin. Mitään viitettä sellaisesta 
ei hänen mukaansa ole – pikemmin-
kin päinvastoin. 

Reijo Tilvis ei myöskään ole ha-
vainnut mitään osoitusta siitä, että 
dementia tai siihen johtavat sairau-
det olisivat yleistymässä työikäisten 
keskuudessa. Tulevaisuutemme oli-
si synkkä, jos näin olisi: 

– Yhteiskuntamme on muuttu-
nut siihen suuntaan, että lähes kai-
kilta työntekijöiltä edellytetään hyviä 
kognitiivisia taitoja.

Realismi kunniaan

Hoitojärjestelmille dementoitunei-
den määrän lisääntyminen aiheuttaa 
paineita. Tilvis on sitä mieltä, että olisi 
syytä saattaa realismi kunniaan.

– On tunnustettava, että huomat-
tava osa vanhoina kuolevista viet-
tää pitkän ajan vuodepotilaina tois-
ten avun varassa. Heidän hoitonsa 
on yhteiskunnan hoitoetiikan konk-
reettisin mittari.

Varautuessaan dementian yleisty-
miseen – tai vaikkei se yleistyisikään 
– yhteiskunnan ei tulisi Tilviksen mu-
kaan tehdä ikääntyvien päivittäisestä 
elämästä liian vaikeaa.

– Meitä vanhenevia ei saisi kiusa-
ta teknologialla, jonka pitäisi helpot-
taa elämäämme.

Teksti ja kuvat: 
Ritva Mäkelä

Reijo Tilviksen kuva:
Vanhustyön keskusliitto

 

Tampereella asuva Pirkko Lintti, 83, 
pelkää Alzheimerin tautia, sillä hänen 
vanhempi sisarensa kuoli siihen muu-
tama vuosi sitten. Hän yrittää elää 
mahdollisimman terveellisesti, liikkua 
paljon sekä syödä runsaasti hedelmiä 
ja vihanneksia.

Mouhijärvellä asuvan 79-vuotias Tert-
tu Mäkelä ei kärsi muistihäiriöistä. Ai-
vojaan hän käyttää ratkomalla sana-
ristikoita.
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Huumori aikaansaa lämpimiä 
tunteita ja levollista rentoutta. 
Huumorilla voi tuoda iloa myös 
vuorovaikutukseen vanhusten 
ja muistisairaiden kanssa. Kun-
han muistetaan eettiset peri-
aatteet ja hienotunteisuus. 
Kyky nauttia huumorista on ihmi senä 
olemisen valoisia puolia. Huumorin 
kukka kuihtuu kuitenkin nopeasti, jos 
sitä viljellään väärässä paikassa. Huu-
morin valepuvussa voidaan myös pil-
kata ja käyttää valtaa. 

Hoitotieteen professori Arja Isola 
Oulun yliopistosta toteaa, ettei pilkka 
ole koskaan huumoria. Pilkkaa voi ol-
la myös se, että lasketaan leikkiä asias-
ta, joka ei toisen elämäntarinan tai 
taustan huomioiden ole soveliasta. 

Onnistuessaan huumori sitten on-
kin elämän kermaa. Leikinlasku ja 
taito huomata elämän hullunkuri-
sia puolia ovat vanhuusiässäkin rik-
kaus.

Isolan mielestä vanhusten hoito-
työssä huumori voi parhaimmillaan 
toimia auttamis menetelmänä. 

– Pitkäaikaishoidossa olevien muis-
tisairaiden hoidossakin tietyssä tilan-
teissa huumori voi olla väline, joka 
auttaa ahdistavan tai hankalan tilan-
teen yli. 

Huumoria hoitokodissa

Ylä-Savossa Sonkajärvellä sijaitsevas-
sa Rebekan hoitokodissa huumori on 
yksi työtä ohjaavista arvoista. 

– Kun laatutyötä tehdessämme 
pohdimme hoitokodin arvoja, niin 
huumori tuli ensimmäisten joukos-
sa mieleen, toinen Rebekan yrittäjis-
tä, lähihoitaja Anne Jokelainen ker-
too. 

– Savolainen huumori näkyy joka 
päivä tässä meidän työssä, lähihoita-
jat Eija Moisanen ja Ulla Korho-
nen vahvistavat.

Suurin osa Rebekan asukkaista on 

muistisairaita. Se ei ole estänyt huu-
morin hyödyntämistä. 

– Kun asukkaan muistisairaus ete-
nee, meidän hoitajien huumorin pitää 
muuttua siinä mukana. Silloin men-
nään sinne asukkaiden lapsuuteen ja 
leikinlasku siinä ajassa ei ollut saman-
laista kuin nyt, Rebekan lähihoitaja 
Päivi Puustinen pohtii. 

Oma persoona peliin

Rebekan hoitajien mielestä varmaa 
on, että huumorin käyttö vaatii hoi-
tajilta ammattitaitoa. 

– Täytyy osata juuri oikeanlainen 
huumorin kunkin asukkaan kanssa. 
Jokaisella on oma huumorinsa. Kun 
uusi asukas astuu ovesta sisään, niin 
ei sitä ensimmäiseksi ruveta leikkiä 
laskemaan. Tutustuminen vie aikaa 
ja sinä aikana myös huumorin kans-
sa tulee olla varovainen, Päivi Puus-
tinen summaa.

Qualitor Oy:ssä laatuasiantuntija-

Huumorilla ei 

Rebekan hoitokodissa hyväntuulisina Miina Jauhiainen, lähihoitaja Ulla Korhonen, lähihoitaja Eija Moisanen, Ritva Tu-
runen, lähihoitaja Päivi Puustinen ja Liisa Heikkinen.
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na, johtavana auditoijana työskentele-
vä Marja Pokka-Vuento uskoo, että 
huumorin käyttö vaatii henkilökun-
nalla riittävää osaamista ja kokemus-
taustaa, jotta voimavaroja vapautuu 
myös huumorin käyttöön. 

– Huumori ei tule mukaan, 
jos koko ajan on keskityttävä 
siihen, ettei tee työssään vir-
heitä. 

Vaikkei huumoria voi opet-
taa, professori Isola toivoo, 
että hoitotyöhön tähtäävien 
opintojen aikana olisi mahdol-
lisuus pohtia, miten omaa per-
soonaa, esimerkiksi iloisuutta, 
voi hoitotyössä hyödyntää. 

– Amerikassa ja Kanadas-
sa hoitoalan opiskelijat suo-
rittavat opintojaksoja tästä ai-
heesta. 

Huumori ja ilmapiiri käyvät käsi kä-
dessä. Huumori lisää avointa vuoro-
vaikutusta ja myönteistä ilmapiiriä, 
mutta toimiva huumori myös edel-
lyttää tietynlaista ilmapiiriä. 

tä siitä, että hoitoyhteisössä on erilai-
sia persoonallisuuksia ja osalla vah-
vuutena on huumori. Tulee ymmär-
tää, että koko yhteisö voi saada iloa 
hoitajan hyvästä huumorintajusta.

Huumori vapauttaa mielen

Huumorin on sanottu tarjoavan 
pitkä aikaissairaalle hetken, jossa voi 
levähtää unohtaen. Mieli on keskitty-
neenä iloon, muu jää sivuosaan. Ilon 
hetkellä ei ajattele omia kolotuksiaan 
ja vaivojaan. Anne Jokelainen pohtii, 
että vaikka hoitokodissa kipu ja kär-
simys ja monesti myös kuolema ovat 
vahvasti läsnä, niin huumori ikään 
kuin pehmentää arkea. 

– Asukkaat eivät vaivu synkkyy-
teen; takerru siihen omaan tilantee-
seensa. 

Ilontäytteisten hetkien jälkeen voi 
myös tarjoutua mahdollisuus nähdä 
oma tilanne uudesta vinkkelistä. Elä-
män hullunkurisuudesta voi edelleen 
ammentaa vaikka paljon muuta oli-
si jo jäänyt oman elämänpiirin ulko-
puolelle. 

Tutkimukset vahvistavat sen, että 
huumori auttaa potilaita kohtaamaan 
vaikeita tilanteita, selviytymään sai-
rauden kanssa ja elämään yli muutos-
vaiheiden.

– Arjen hoitotoimenpiteetkin on-

nistuvat paremmin kun on sitä huu-
moria, Päivi Puustinen toteaa. 

Ulla Korhonen miettii, ettei huu-
mori ole oikea väline, jos asiakas on 
ollut jo päiväkausia mieli maassa. 

– Jos huomaa, että asukkaan 
mieltä painaa jokin asia, niin ei 
se ole oikea hetki leikinlaskul-
le. Siinä pitää ottaa selville, mi-
kä mieltä painaa. Istua viereen 
ja kuunnella. 

Myös Erja Moisanen kuvaa 
väärään tilanteeseen tungettua 
huumoria vahingollisena, tilan-
teen vähättelynä. 

– Vanhus voi loukkaantua-
kin, jos on mieli maassa ja ru-
vetaan huumoria heittämään ja 
sillä lailla vähättelemään hänen 
tilannettaan.

Teennäinen huumori ei toimi

Arja Isola toteaa, että muistisairaat 
vanhukset kyllä huomaavat, jos iloi-
suus ja huumorinkäyttö eivät ole hoi-
tajalle luontaista. 

– Se sitä paitsi loukkaa myös hoi-
tajaa, jos pitää yrittää kovasti viljellä 
huumoria, vaikkei se olisi itselle luon-
teenomaista. 

 – Vanhuksilla on kuin tuntosarvet, 
joilla he tunnistavat väkinäisen huu-
morin, Erja Moisanen kuvailee. 

Pirjo Vesan hoitajien työpaikka-
huumoria käsittelevässä väitöskirjas-
sa todetaan, että huumorin olemuk-
seen käytännön hoitotyössä kuu-
luvat kauneus, herkkyys ja hyvän-
tahtoisuus. Arvion huumorin hyvän-
tahtoisuudesta tai pahantahtoisuu-
desta tekee jokainen itse omassa mie-
lessään ja omasta maailmastaan käsin. 
Hyvän ja huonon huumorin raja on 
aina persoonasidonnaista.

Teksti ja kuvat: 
Tiina Örn

ole yläikärajaa
Arja Isola on tutkimusta tehdessään 
haastatellut terminaalivaiheen potilai-
ta ja kertoo huomanneensa, ettei huu-
moria voi yksiselitteisesti sulkea pois 
terminaalivaiheen hoidostakaan. 
– Haastattelemani potilaat kertoivat, 
että kun siirtyy saattohuoneeseen, niin 
tuntuu, että hoitajat muuttuvat. Ei ole 
enää huumoria. Eräs potilas kysyi "Eikö 
se riitä, että 23 tuntia ja 55 minuuttia 
vuorokaudesta tekee kuolemaa – saisi-
ko edes sen viisi minuuttia nauraa? "

– Ei huumoria voi hoitotyössä vil-
jellä, jos työilmapiiri on jäyhä. Ei huu-
morin kukka kuki, jos edessä on jo-
kin jännittävä tilanne tai mielessä on 
jokin selvittämätön asia, Anne Joke-
lainen pohtii. 

Arja Isolan mielestä huumorin 
käyttö vaatii esimieheltä ymmärrys-

Elsa Mähönen naurattaa muita esit-
täessään millaisia ovat ihmiset, joiden 
horoskooppimerkki on rapu.
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Muistioireista kärsivällä on oikeus saada tutkimusta ja hoitoa. 
Lääkehoidon aloittamista tulee harkita aina, kun todetaan tietyn-
lainen etenevä muistisairaus, esimerkiksi Alzheimerin tauti. 
Ehkäisy, varhainen taudinmääritys, kokonaisvaltainen hoito ja 
kuntoutus sekä ehyt hoitopolku ovat avainasemassa muisti-
sairauksien Käypä hoito -suosituksessa. 

hoito -suosituksen mukaan.
Muistisairauksien diagnostiikan 

ja lääkehoidon suositus on kohdis-
tettu erityisesti lääkäreille ja muil-
le terveyden huollon, sosiaalityön 
ja apteekkia lan ammattiryhmil-
le sekä sosiaali- ja terveydenhuol-
lon päätöksen tekijöille. Soveltuvin 
osin se on tarkoitettu myös muisti-
potilaille ja heidän läheisilleen, joita 
varten on tehty omat potilasohjeet 
sekä suosituksen potilasversio.

Muistisairauksia voi 
ennaltaehkäistä

Muistisairauksien odotteluun ei sil-
ti tarvitse alistua, sillä niitä pystytään 
ennalta ehkäisemään. 

– Vaaratekijöihin voidaan vaikut-
taa, ja laskurilla voi arvioida oman 
sairastumisensa vaaran. Vaaratekijöi-
tä ovat ylipaino, korkea verenpaine, 
korkea kolestroli ja diabetes. Vaara-
tekijöitä hoitamalla hoidetaan samal-
la sydän- ja verisuonitautien vaara-
tekijöitä, Ari Rosenvall sanoo.

Muistisairauksilta suojaaviin teki-

Varhainen taudinmääritys j
Muistisairauksien hoidossa tärkeää

Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry

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

Yleislääketieteen erikoislääkäri Ari Ro-
senvall toimi muistisairauksien Käypä 
hoito -suosituksen antaneen työryh-
män kokoavana kirjoittajana.

Käypä hoito -suosituksen muisti-
sairauksien diagnostiikasta ja lääke-
hoidosta on laatinut työryhmä, jo-
hon on kuulunut mm. Suomalaisen 
Lääkäriseura Duodecimin ja Suo-
men Neurologisen Yhdistyksen se-
kä muutamien muiden lääketieteel-
listen yhdistysten edustajia.

– Suositus on tehty terveyden-
huollon päätöksenteon tueksi ja po-
tilaan parhaaksi, mutta sitova se ei 
ole. Kunnat ja sairaanhoitopiirit itse 
päättävät, miten omat palvelunsa jär-
jestävät, ja jokainen lääkäri tekee pää-
tökset tutkimuksesta ja hoidosta aina 
ainutkertaisessa tilanteessa yksilölli-
sesti, suosituksen kokoavana kirjoit-
tajana toiminut yleislääke tieteen eri-
koislääkäri sekä Mehiläinen Ympy-
rätalon ja Asumispalvelukeskus Wil-
helmiinan dementiayksikön vastaava 
lääkäri Ari Rosenvall sanoo.

Suosituksen tarkoituksena on hä-
nen mukaansa ennen kaikkea tiedon 
välittäminen. Rosenvall huomauttaa, 
että lääkäriä ei voida asettaa syyttee-
seen siitä, vaikka hän ei toimi Käypä 

jöihin kuuluvat liikunta, henkinen 
aktiivisuus, terveelliset ravintovalin-
nat ja päihteiden välttäminen. 

Oikeus varhaiseen 
taudinmääritykseen

Muistioireista kärsivällä on oikeus 
saada tutkimusta ja hoitoa. Potilaan 
ilmaisemien muistioireiden syy tulee 
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selvittää, ja jokaisella muistisairauksia 
epäilevällä tulisi suosituksen mukaan 
olla oikeus päästä tutkimuksiin. Jollei 
diagnoosia voida tehdä heti, tilannet-
ta tulee seurata säännöllisesti.

Muistisairauksien tutkiminen ja 
hoito pitäisi Ari Rosenvallin mu-
kaan keskittää asiaan erityisesti pe-
rehtyneisiin yksikköihin, jotka voivat 
kyllä hyvin toimia perusterveyden-
huollossa.

– Kuvantamistutkimus on oleel-
linen osa muistisairauden perus-
selvitystä.

Magneettitutkimus on paras tapa 
tutkia muistisairauksia: 

– Suositus sisältää tarkempia oh-
jeita siitä, miten kuvantaminen tulee 
suorittaa ja mitä hyvässä radiologin 
lausunnossa sanotaan.

Lääkehoito ja ehyt hoitoketju  
takaavat parhaan tuloksen

Käypä hoito -suosituksen oleellisiin 
asioihin kuuluu Ari Rosenvallin mu-
kaan se, että lääkehoidon aloittamis-
ta tulee aina harkita, kun todetaan 
tietyn lainen etenevä muistisairaus, 
Alzheimerin tauti, Lewyn kappale 
-tauti, Parkinsonin taudin muistisai-
raus tai Alzheimerin tauti, jossa on 
myös verenkiertohäiriön piirteitä.

Lääkehoito tulee viiveettä aloittaa 
etenevän muistisairauden diagnoo-

sin jälkeen sairauden kaikissa vai-
heissa. Lievässä vaiheessa lääkityk-
sellä voidaan vakiinnuttaa potilaan ti-
lanne tai hidastaa oireiden etenemis-
tä. Keski vaikeassa vaiheessa lääkitys 
auttaa säilyttämään ja parhaimmil-
laan myös kohentamaan toiminta-
kykyä. Vaikeassakin vaiheessa lää-
kityksellä voidaan helpottaa käytös-
oireita.

– Lääkehoito on osa potilaan ko-
konaisvaltaista hoitoa ja kuntoutus-
ta. Näitä osatekijöitä suosituksessa 
kuvataan tarkemmin samoin kuin 
myös ehyttä hoitoketjua, joka takaa 
potilaalle ja hänen omaiselleen hei-
dän tarvitsemansa hoidon, kuntou-
tuksen ja avun muistisairauden kai-
kissa vaiheissa.

Myös kolmannen sektorin ja yritys-
sektorin merkitys tulee Rosenvallin 
mukaan huomioida: 

– Myös ne tarjoavat muistisairail-
le ja heidän omaisilleen tärkeitä pal-
veluja.

Tutkimustulosten 
arviointi puhutti

Suosituksia laatineeseen työryhmään 
kuului kaikkiaan 12 lääkäriä, jois-
ta suurin osa on erikoistunut joko 
neuro logiaan, psykiatriin tai geriat-
riaan. Lisäksi apuna käytettiin ulko-
puolisia asiantuntijoita. Työryhmän 

a lääkityksen aloittaminen

Ikäihmisten kanssa keskellä Helsinkiä

Kantti ry
Palvelutaloasumista 

– Kantin Pysäkki

Palveluja ja toimintaa 
– Ikäihmisten Hyvinvointikeskus

Mielenterveyden edistäminen 
– Tuki Toimii -hanke

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

Humalistonkatu 4
00250 Helsinki

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

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

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

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

puheenjohtajana toimi aluksi profes-
sori Kaisu Pitkälä sekä hänen kuo-
lemansa jälkeen dosentti Jaana Su-
honen.

– Paljon keskustelua työryhmäs-
sä käytiin eri tutkimusten tieteelli-
sen ja kliinisen merkityksen arvioin-
nista. Erityisesti puhuttiin sellaisten 
asioi den esille tuomisesta, mistä ei 
ole laajaa ja tieteellisesti yksiselittei-
sesti tulkittavaa tutkimistietoa, Ari 
Rosenvall kertoo.

– Tässä saimme paljon apua muu-
tamalta suositusryhmän ulkopuolel-
ta erikseen kutsutulta asiantuntijalta 
sekä erittäin hyvistä kommenteista 
lausunnon antajilta.

Teksti: Ritva Mäkelä
Kuva: Ari Rosenvall

”Vaaratekijöihin voi-
daan vaikuttaa, ja lasku-
rilla voi arvioida oman 
sairastumisensa vaaran. 
Vaaratekijöitä ovat yli-
paino, korkea verenpai-
ne, korkea kolestroli ja 
diabetes.
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Muistihäiriöiden varhaista kun-
toutusta ei ole riittävästi ja tar-
vitaankin uusia menetelmiä 
myös niille, jotka ovat huolis-
saan muistinsa toiminnasta, 
Miina Sillanpään Säätiön tut-
kimus- ja kehittämispäällikkö 
Merja Kurki korostaa.
Miina Sillanpään Säätiön Muisti-
tekno-kursseilla ylläpidetään ja edis-
tetään ikääntyvien ihmisten muisti-
terveyttä. Kursseilla annettaan tie-
toa ja ohjausta aivojen toimintakyvyn 

ylläpitämiseksi, harjoitellaan muis-
tin käyttöä sekä ohjataan ikääntyviä 
huolehtimaan mielen hyvinvoinnis-
ta ja terveydestään. 

Kursseihin liittyy tutkimus, jossa 
mittauksissa käytetään apuna kän-
nykään asennettavaa Mindex-ohjel-
mistoa. Mittaukset tehdään kurssin 
alkaes sa ja päättyessä sekä puoli vuot-
ta päättymisen jälkeen. Ne sisältävät 
muistikyselyn, neuro psykologiset 
reaktio aikamittaukset sekä tervey-
teen liittyvän elämänlaatu kyselyn. 
Muutoksia arvioidaan suhteessa 
omaan aikaisempaan suoritukseen 
tai ikäryhmän keskiarvoon. 

Muistitekno-kurssien kohderyh-
mänä ovat 55-65 ja 65-75 -vuo-
tiaat ei-muistisairaat henkilöt. Han-
ke toteutetaan vuosina 2008-2010 
yhteis työssä Miina Sillanpään Sää-
tiön, Muistiliiton, Teknillisen korkea-
koulun ja Aivokunto Oy:n kanssa. 
Tutkimuksen rahoittaa Miina Sillan-
pään Säätiö ja kurssien toteuttami-
seen on saatu rahoitusta RAY:ltä.

– Muistitekno-kursseilla on ollut 
selvästi positiivista vaikutusta muis-
tin toimintoihin, tutkimus- ja kehittä-
mispäällikkö Merja Kurki kertoo.

– Kurssilaiset ovat olleet tyytyväi-
siä kokemuksiinsa. Tärkeää on tieto 
siitä, että oman muistin toiminnasta 
ei tarvitse välttämättä olla huolissaan, 
ja että voi itse monin tavoin huoleh-
tia aivojen terveydestä.

Aivot ovat mukautuvat 

Merja Kurki korostaa, että aivojen 
terveyteen vaikuttavat samat asiat 
kuin ihmisen yleiseen hyvinvointiin: 
liikunta, aivojen käyttäminen, ruoka-
valio, sosiaaliset kontaktit, säännölli-
nen ja hyvä uni. Monet sairaudet, ku-
ten korkea verenpaine, korkea koles-
teroli, diabetes ja aivoverenkierron 
häiriöt altistavat muistisairauksille. 

Näitä sairauksia ehkäisemällä vaiku-
tetaan myös aivojen terveyteen. Työ-
ikäisillä on useinkin erilaisia ja erita-
soisia muistihäiriöitä joh tuen esim. 
stressistä, työuupumuksesta, kiirees-
tä tai unen puutteesta. 

Maailmanlaajuisesti aivojen terveys 
ja toimintakyvyn ylläpitäminen ovat 
yksi suurimpia ja nopeimmin kasva-
via terveydenhuollon haasteita. Työn 
muutokset fyysisestä kuormittumi-
sesta psyykkiseen ja kognitiiviseen 
lisäävät aivojen kuormitusta. 

– Tutkimushankkeen tavoitteena 
on kehittää muistin terveyttä edis-
tävä valmennusohjelma, jonka vai-
kuttavuus on tieteellisesti tutkittu. 
Valmennus ohjelmaa voidaan to-
teuttaa laajoille väestöryhmille esi-
merkiksi järjestöjen ja kansalais- ja 
työväen opistojen kurssitoimintana, 
Merja Kurki kertoo.

Teksti ja kuvat:
Kari Uittomäki

Muistia kannattaa 
huoltaa hyvissä ajoin

Mindex-teknologian tutkimukses-
ta ja tuotekehityksestä vastaa Ai-
vokunto Oy yhteistyössä Teknilli-
sen korkeakoulun kanssa.

Merja Kurki muistuttaa, että muistin 
harjoituttaminen kannattaa. Kuvassa 
Kurki pelaaa Muistatko-muistipeliä.

Muistitekno-kursseihin liittyy tutki-
mus, jossa mittauksissa käytetään 
apuna kännykään asennettavaa Min-
dex-ohjelmistoa..
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Minä! 
Ihminen vielä!

Yli kahdenkymmenen vuoden ajan 
olen tutustunut kymmeniin ja taas 
kymmeniin muistisairaiden hoidon 
ja hoivan yksiköihin eri puolilla Suo-
mea. Jo 80-luvun loppupuolella pu-
huttiin ympäristön merkityksestä, 
hoitotyön asiakaslähtöisyydestä ja 
virikkeellisestä toiminnasta sei nien 
sisäpuolella. Termit ovat muuttuneet 
vuosien saatossa, mutta onko mikään 
muu muuttunut? – Ihan totta, on-
ko muka?

Kehitystä on tietenkin ollut. Uusia 
palvelutaloja ja ryhmäkoteja on ra-
kennettu. Vanhoja vanhainkoteja ja 
terveyskeskuksen vuodeosastoja on 
remontoitu. Laitosten nimiin on saa-
tettu ujuttaa sana KOTI. Mutta onko 
kodeissa enemmän elämää kuin sil-
loin? Oikeaa elämää siis. Sellaista, jo-
ta kodeissa elämme. Onko? Vai mää-
rittävätkö työvuorotaulukot, keskus-
keittiön aikataulut ja "suihkupäivät" 
edelleen näiden kotien elämän sisäl-
lön. Näyttävätkö ne kodeilta – edes 
ryhmäkodeilta? Sorry, useinkaan ei-
vät näytä. Lasiseinäiset kansliat sekä 
käytäville parkkeeratut kiiltävät ruo-
ka-, roska- ja siivouskärryt yhdessä 
oven pielissä lojuvien rollaattorei-
den ja tyhjien pyörätuolien kanssa 
eivät erehdytä sen enempää vieraili-
jaa kuin muistisairasta asukastakaan 
luulemaan laitoskäytäviä kodiksi. 

Ympäristö ei tietenkään merkitse 
kaikkea. Joskus näkee huonekalu-
hallityyppisiä oleskelutiloja, joihin 
on kiitettävästi hankittu kauniita ka-
lusteita. Mutta missä ovat ihmiset? 
Missä on elämä? Mitä muistisairas 
ihminen voi tehdä noissa kauniissa 
tiloissa? Mikä puuttuu, miksi tilat ei-
vät houkuttele vaan ulko-ovi kiin-
nostaa enemmän? Ja silti jossain on 
myös onnistuttu. Eri puolilta Suo-
mea löytyy toinen toistaan viehättä-
vämpiä pienryhmäkoteja ja isompia-
kin yksiköitä, joissa ikääntyneet viet-
tävät virikkeellistä ja sosiaalista elä-
mää kauniissa ympäristössä. Asuk-
kaat voivat osallistua keittiö- ja puu-
tarhatöihin, pääsevät konsertteihin ja 

hartaushetkiin. Ulkoilutkaan eivät ra-
joitu Vanhusten viikon erikoistapah-
tumaan. Hoitajat näyttävät viihtyvän 
ja asukkailla on silmin nähden hy-
vä olla. Toivoa siis on, jos vain tah-
toa riittää.

Sosiaali- ja terveydenhoitoalalla 
työskentelee fi ksuja, työlleen omis-
tautuneita ihmisiä. Heillä kaikilla on 
kodit. He kaikki ovat jonkun tyttä-
riä tai poikia ja he tietävät minkälais-
ta hoitoa ja hoivaa he toivoisivat it-
selleen, äidilleen tai isälleen, jos sel-
laisen tarve tulisi. Miksi näin suuri 
joukko ammattilaisia ei sitten kym-
menienkään vuosien aikana ole saa-
nut aikaan vielä suurempaa muutosta 
hoidon ja hoivan ympäristöissä tai si-
sällöissä? Lehdet ja asiakkaiden teke-

mät kantelut viestivät epäonnistumi-
sista ja tyytymättömyydestä. Miksi sa-
moista asioista pitää siis jauhaa edel-
leen, keksiä ja kokeilla uusia tapo-
ja viedä viestiä eteenpäin? Pitäisikö 
antaa periksi, nostaa kädet pystyyn? 
Ei! Pystymme parempaan. Asenne 
ratkaisee. 

Asenteeseemme vaikuttaa ihmis-
käsityksemme. Sen meistä jokainen 
voi valita ihan itse. Sitä ei säätele esi-
miehet, kuntapäättäjät eikä edes kan-
sanedustajat. Meillä on mahdollisuus 
muutokseen. Me voimme antaa ih-
misen muistisairaanakin säilyttää ih-
misarvonsa ja identiteettinsä luomal-
la arjen aktiviteetteja mahdollistavan 
ympäristön, joka tukee hänen voima-
varojaan, unelmiaan ja merkitykselli-
syyttään. Se ei aina tarkoita parempaa 
henkilöstömitoitusta tai uusia seiniä. 
Se on mahdollista toteuttaa, jos kiin-
nitämme huomiota kohtaamiseen, 
kohteluun ja toisen ihmisen arvosta-
miseen omana yksilöllisenä itsenään. 
Muistisairaita sen enempää kuin mui-
takaan ikääntyneitä, ei kiireen kes-
kelläkään pidä nähdä ryhmänä kas-
vottomia, samannäköisiä ja saman-
kaltaisia "dementikkoja", joille tar-
jotaan kaikille samaa, samaan aikaan 
ja samalla tavalla. 

Muistan erään jo kauan sitten jou-
kostamme poistuneen pyörätuolissa 
istuneen vahvatahtoisen naisen, jo-
ka ei suostunut siihen, että palvelu-
talon käytävillä häneen suhtauduttiin 
"potilaana", jonka toiveista ja haluis-
ta muut tiesivät enemmän. Hänellä 
oli asiaa ja hänellä oli tahto – jopa 
omia mielipiteitä – jota kukaan meis-
tä ei riittävästi kuullut. Halvaantu-
nut käsi sylissä ja toinen käsi nyrkissä 
pään korkeudella hän sai sanottua sil-
mät leiskuen: "Minä! Ihminen vielä!"  
Voisiko sen paremmin ilmaista, vaik-
ka sanoja ei enempää tullut. Niitä ei 
toki tarvittukaan. Perille meni.

Heli Virtanen
toiminnanjohtaja

Suomen muistiasiantuntijat ry
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Uutta tekniikkaa ei ole otettu 
muistisairaiden viriketoimin-
taan, vaikka siihen olisi moni-
puolisia mahdollisuuksia.
Tämän on huomannut projektitut-
kija Outi Mäki. Hän on tutkinut ja 
kehittänyt yli kaksi vuosikymmentä 
vanhusten viriketoimintaa ja virike-
toiminnan materiaaleja. Mäen mu-
kaan tärkeätä on elävä kosketus ym-
päristöön, jossa tekee työtä.

– On hyvä, että työhuone sijaitsee 
keskellä elämää. Alussa sitä ei tajun-
nut, kuinka tärkeää on, ettei vetäy-
dy mihinkään tutkijakammareihin. 
Monista tuotteista näkee, jos niitä ei 
ole kehitetty vanhusten keskellä vaan 

esimerkiksi ohjelmoijan näkemys on 
painanut eniten.

Suomessa on Mäen mielestä 
huippu tietämystä dementianhoidos-
ta, mutta hyvät käytännöt eivät leviä 
tarpeeksi tehokkaasti.

– Ihmisessä on paljon muitakin 
puolia kuin kohdalle osunut sairaus 
ja niille on tehtävä tilaa. Oikein järjes-
tetty viriketoiminta estää minäkuvaa 
dementoitumasta nopeammin kuin 
sairaus etenee.

Suomen ensimmäisissä dementia-
päiväkodeissa ei kerta kaikkiaan ol-
lut virikemateriaaleja, joten niitä piti 
tuottaa: kierreselkäisiä ja isotekstisiä 
laulukirjoja, keskustelukortteja, pele-

jä ym. Nyt on kerättynä myös kym-
menen mapillista viriketoimintaa kä-
sitteleviä tutkimuksia. Mäen muisti-
sairaille suunnittelema multimedia on 
testattu kuudessa maassa. 

– Edelleen henkilöstö joutuu itse 
kehittelemään välineitä siksikin, ettei 
uusia painoksia ole saatu, koska niistä 
huolehtiminen vaatisi henkilöstöä.

Tällä hetkellä Outi Mäki työskente-
lee Tampereen ammattikorkeakoulun 
Hyvinvointialan Living Lab -hank-
keessa. Sen tavoitteita ovat muistihäi-
riöisten ja dementoituneiden henki-
löiden hyvinvoinnin ja elämänlaadun 
sekä sosiaalisen kanssakäymisen li-
sääminen palveluita ja teknologioi-
ta hyödyntäen sekä uusien innovaa-
tioiden kehittäminen kotona asumi-
sen tukemiseen. 

Asiantuntemusta 
ja sisältöä puuttuu

Suomessa kuvitellaan, että täällä ol-
laan jotenkin teknologiakehityksen 
kärjessä. 

– Miten se näkyy esimerkiksi mu-
siikkiin, liikuntaan tai muisteluun liit-
tyvässä teknologia-avusteisessa käy-
tössä? Paljonko internetissä on sel-
laista muistisairaalle sopivaa ladatta-
vaa aineistoa, jota hoitaja ei joutuisi 
vaivalla työstämään sopivaksi? Yhteis-
laulu on lähes joka hoito kodin perus-
toimintoja, mutta sitä toteutetaan sata 
vuotta vanhoin menetelmin. 

Tärkeinä Mäki pitää myös aineis-
toja, jotka helpottavat ihmisen oman 
elämäntarinan tallentamista ja käyttöä 
viriketoiminnan pohjana. Espoolai-
nen Oppifi  Oy on kehittämässä In-
ternetiin Epooq-sivustoa, joka on as-
kel oikeaa suuntaan.

– Museoiden pitäisi tuottaa sopi-
vaa aineistoa ja tuontituotteisiin pi-

Viriketoiminnan tuntija

Vanhusten ja uuden 
tekniikan välissä

Outi Mäki uskoo, että teknologian avulla muistisairaiden henkilöiden hyvin-
vointia ja elämänlaatua sekä sosiaalista kanssakäymistä voidaan oleellises-
ti lisätä. 
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täisi saada tutustua täällä Suomessa 
eikä vain opintomatkoilla. 

– Olisivatko äänikirjat, digiraami, 
puhuva valokuva-albumi ym. yhdis-
tettävissä sellaiseksi puuhaboksik-
si, jonka ääressä levoton, vieraaseen 
ympäristöön tuotu muistisairas voi-
si rentoutua?

Viimeinen sana ei 
koskaan olla myyjän

Nopeasti kehittyneet tietotekniset 
menetelmät eivät vielä palvele ko-
vinkaan laajasti dementoituneita, 
vaikka mahdollisuuksia olisi ja hin-
natkin ovat pudonneet. Mäki löytää 
parikin syytä:

– Liiketoiminta toimii siellä mistä 
saa rahaa nopeasti. Turva- ja hälytys-
ratkaisuja kehitetään, koska niitä on 
helppo rakentaa ja niiden taloudel-
liset vaikutukset ovat helposti ym-
märrettävissä. Kaikki muu demen-
toituneille tuotettu vaatii kehittäjältä 
moni syisempää asiantuntemusta. Pi-
tää opetella dementian lainalaisuuk-
sia. Yhteistyö sosiaali- ja terveyden-
huollon sekä teknologian edustajien 
välillä on välttämätöntä. Viimeinen 
sana ei koskaan saa olla myyjän.

Kaikkien käyttöön

Miksi vaateita asetetaan ikäihmisille 
eikä teknologialle? 

– Vika on aina suunnittelussa, jol-
lei tuote istu käyttäjälle. Taksin taka-
penkki on asiakkaan käyttöliittymä 
ja sen pitää olla mukava, oli autossa 
ajotietokone tai sitä vanhempaa tek-
niikkaa. Kosketusnäyttöä on mah-
dollista käyttää, vaikkei muis taisi juu-
ri mitään.

– Yhteiskunnan tehtävä on tukea 
ja ohjata kehitystyötä, sillä muuten se 
ohjautuu lyhytnäköisen liiketoimin-
nan näkökulmasta. Liian kiltisti usko-
taan, ettei mummonkännykkää muka 
voisi kehittää. Tottakai pystytään.

Miksi laitteen pitäisi olla kohden-
nettu vain erityisryhmille? Esimerk-
kinä Mäki mainitsee juustohöylän, 
joka kehitettiin niille, joiden oli vai-
kea leikata veitsellä. Nyt tuote pal-
velee kaikkia eikä kukaan tunne it-

seään vammaiseksi sen käytön ta-
kia. Hyvälle keksinnölle on tyypillis-
tä, että se leviää yleiseen käyttöön. 
Muisti sairaille kehitetty tavaranhaku-
laite on nyt myynnissä halpamyymä-
löissä. Esineeseen voi kiinnittää pie-
nen viheltävän nappulan. Kun painat 
kaukosäätimestä vaikkapa hatun nap-
pulaa, hattu piippaa ja ilmaisee paik-
kansa asunnossa.

Hyödyttömiä ovat sellaiset keksin-
nöt, joista muistisairaan pitäisi muis-
taa vaikka vain viiden nappulan mer-
kitykset. Toinen kardinaalimoka on, 
jos laite näyttää lelulta. 

– Tekemättömiä keksintöjä on vie-
lä paljon, Outi Mäki sanoo.

Kuvapuhelin voisi olla paljon ny-
kyistä helppokäyttöisempi. Erilaiset 
hyvinvointi- ja viriketelevisiot yleisty-
vät ja voisivat olla hyödyllisiä kaikil-
le. Järjestelmät ovat hallussa, sisällön-
tuotanto ontuu vielä.

Kaikki ei ole kallista

Teknologian käyttö ei välttämättä 
maksa juuri mitään, sillä esimerkik-
si Pirkkalan vanhainkodissa pyörivät 
kuvat vanhan yrityskäytöstä poiste-
tun tietokoneen näytöllä.

– Omat kuvat -kansioon tallenne-
taan käyttäjälle mieluisia kuvia, va-

litaan asetuksista näytönsäästäjäksi 
Omat kuvat -kansio, ilmestymisaika 
minimiin ja vaihtumisnopeus hitaak-
si. Jätetään kone itsekseen, niin se jär-
jestää ajankulua ja keskusteluvirikettä 
kuinka kauan tahansa. 

– Digiraami on vielä pieni, mutta 
litteät näytöt eivät enää maksa paljon. 
Niihin voi panna pyörimään omia ku-
via ja ne voi kiinnittää nivelvarteen ja 
säätää vaikka vuodepotilaalle sopi-
vaan asentoon, Mäki kertoo.

Teksti ja kuva:
Marjatta Pöllänen

Elektroniikan opettaja Hannu 
Kaunisto (hannu.kaunisto@gmail.
com) Sastamalan seudun koulu-
tuskuntayhtymästä eli Vammalan 
ammatti koulusta keksi piilottaa 
matkapuhelimen vanhan 70-luvun 
näppäinpöytä puhelimen sisään.

– Idea syntyi jo monta vuotta 
sitten, kun sukulaispaappa halusi 
päästä eroon lankaliittymästä, mut-
ta pitää vanhan pöytäpuhelimen-
sa ja sen käytettävyyden. Keksin 
idean, että paappa ei huomaa mi-
tään eroa, jos kytken matkapuheli-
men vanhojen kuorien sisään. Lai-
te toimikin halutusti. Sai vapautet-
tua vähällä käytöllä olevan lankaliit-
tymän osakkeen ja kuukausimaksu-
ton SIM ei maksanut paapalle juu-

ri mitään. 
– Tämä on myös ympäristöteko, 

ei aina tarvitse uusia laitteita ostaa. 
Vanhoja virittelemällä saa toimi-
via, turvallisia oman kodin näköi-
siä ratkaisuja aikaan. Tutut vanhat 
käyttö esineet kannattaa säästää tule-
vaisuuteen.

– Minun suosikkini olisi tuo vielä 
tekemättä oleva vanhanajan kierret-
tävä malli ja koetankin saada pro-
ton aikaiseksi. 

– Parasta on, että saa yhdistettyä 
mahdollisesti hylätyn pöytäpuhe-
limen ja hylätyn matkapuhelimen. 
Tämän lisäksi saa esim. vanhuksel-
le turvallisen ja tutunnäköisen lait-
teen, jota voi käyttää kuten on nuo-
rempana oppinut käyttämään. 

Känny piiloon vanhan puhelimen sisään

Outi Mäen kaavio siitä, kuinka moni-
puolinen ja laaja alue teknologia ja vi-
riketoiminta on.
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Kun näkö tai lihasvoima heikkenee iän myötä, voi painetun kir-
jan lukeminen käydä mahdottomaksi. Kirjallisuuden maailmaa ei 
kuitenkaan tarvitse hylätä, sillä Celia-kirjaston äänikirjojen avul-
la mieluisaa harrastusta voi jatkaa helposti. Vanhusten keskusten 
ja muiden laitosten henkilökunta on usein tärkeässä roolissa Ce-
lian palvelujen välittäjänä.

Celian äänikirjoista ilma

Oulunkylän kuntoutussairaalan vapaa-ajanohjaaja Marja-Leena Oikari sairaalan asukkaiden kanssa neuvomassa, 
kuinka äänikirjojen kuuntelulaitetta käytetään.

Celia on valtion ylläpitämä erikois-
kirjasto, joka tarjoaa kirjallisuutta kai-
kille niille, jotka eivät voi lukea ta-
vallisia painettuja kirjoja. Äänikirjat 
ovat monille vanhuksille hyvin tär-
keä virikkeiden ja ajanvietteen läh-
de. Ce lian äänikirjojen lainaaminen ja 
kuuntelu on täysin maksutonta.

Valtaosa Celian äänikirjojen käyt-
täjistä on vanhuksia, joiden heiken-
tynyt näkö tai lihaskunto ei enää rii-
tä tavallisen kirjan lukemiseen. Suuri 
osa Celian asiakkaista asuu tai viettää 
suuren osan ajastaan laitoksessa tai 
palvelutalossa. Niinpä myös erilais-

ten yhteisöjen kannattaa hyödyntää 
Celian maksuttomia palveluita.

Helsinkiläinen Oulunkylän 
kuntoutus sairaala on ollut Celia- 
kirjaston asiakkaana jo vuosia. Sai-
raalassa on hoidettu ja kuntoutettu 
Helsingin ja Uudenmaan piirien so-
taveteraaneja, -invalideja ja heidän 
puolisojaan jo vuodesta 1992 lähtien. 
Asiakkaiden keski-ikä on 87 vuotta. 

Toiminta on laajenemassa myös 
muiden vanhusten kuntoutukseen 
ja hoitoon.

– Tyypillinen äänikirjojen kuunte-
lijamme on ollut tähän saakka laitos-

paikalla asuva iäkäs sotainvalidi, jon-
ka näkö on heikentynyt, toiminta-
terapeutti Tuula Mäkelä ja vapaa-
ajan  ohjaaja Marja-Leena Oikari 
kertovat. 

Heikentyneen näön lisäksi lukemis-
esteen syynä voi olla vaikkapa Par-
kinsonin taudista johtuva käsien va-
pina tai kirjan käsittelyä hankaloit-
tava reuma.

Monta tapaa hyödyntää 
Celian palveluita

Vanhustenkeskukset ja muut laitok-
set voivat hyödyntää Celian maksut-
tomia palveluja monin tavoin. Lai-
tokset voivat liittyä Celian yhteisö-
asiakkaaksi, jolloin nimetty yhteys-
henkilö hoitaa lainausasioita. Lai-
tos voi kierrättää lainattuja äänikir-
joja yhteisön asukkaiden keskuu-
dessa siihen saakka, kunnes aineis-
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toille ei ole enää käyttöä, minkä jäl-
keen ne hävitetään. Kaikki lainaus-
palvelut ovat myös laitoksille täysin 
maksuttomia.

Laitokset voivat myös ohjata omia 
asiakkaitaan Celian yksityisasiakkaik-
si. Henkilökunta voi kertoa Celian 
kirjoista vanhuksille tai heidän omai-
silleen ja tilata Celian esitteitä tai il-
moittautumiskortteja jaettavaksi.

Oulunkylän kuntoutussairaalakin 
hyödyntää Celian palveluita monin 
tavoin. Vapaa-ajanohjaaja Marja- 
Leena Oikari lainaa Celiasta ääni-
kirjoja, joista hoitajat käyvät asiak-
kaiden kanssa valitsemassa sopivia. 
Kuntoutussairaala myös tiedottaa 
asiakkailleen Celiasta.

Kirjoja kätevästi kerhoista 
tai nettipalvelusta

Celian maksuttomat kirjakerhot ovat 
suosittu tapa lainata kirjoja. Kerhois-
ta saa yhdestä kolmeen kirjaa kuu-
kaudessa automaattisesti. Kirja-
kerhot helpottavat myös vanhus työtä 
tekevien arkea, sillä silloin ei tarvitse 
erikseen huolehtia kirjojen valinnas-
ta ja lainaamisesta.

Lainata voi toki myös haluamiaan 
kirjoja. Kätevimmin kirjojen haku ja 
lainaus onnistuu verkossa, Celianet-
palvelussa, johon saa Celiasta tun-
nukset. Lainaaminen onnistuu myös 
lähettämällä sähköpostia tai soitta-

ista iloa ja ajanvietettä

• Celian maksuttomassa lainakokoelmassa on jo 30 000 eri äänikirjaa eri aihe-

piireistä

• Celianet-verkkopalvelussa voi selata koko kirjavalikoimaa

• Kullekin lainaajalle poltetaan kirjasta oma kopio cd-levylle

• Kirjalevyjä ei palauteta Celiaan, vaan ne hävitetään käytön jälkeen

• Celian äänikirjat ovat erityisessä Daisy-muodossa, minkä ansiosta niiden kuun-

telun voi keskeyttää ja jatkaa myöhemmin samasta kohtaa tai ajastaa uni-

toiminnolla

• Daisy-äänikirjaa kannattaa kuunnella helppokäyttöisellä ja kestävällä Daisy-

soittimella

• Ikäihmiset voivat lainata myös Daisy-soittimen maksutta Celian kautta tarvit-

semakseen ajaksi

• Celian asiakkuutta varten tarvitaan terveydenhoitoalan ammattilaisen, kuten 

hoitajan tai toimintaterapeutin, lausunto siitä, että kirjan lukeminen on asiak-

kaalle hankalaa.

HUOLENPITOA JA TURVALLISTA
PALVELUASUMISTA 

SEKÄ 
KOTIHOITOPALVELUJA 

JOENSUUSSA

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

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

www.vanhustenkotiapu.fi

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

yhteisöt Havurasti ja Myyrasti

HAVUKOSKEN PALVELUKESKUS

malla Celian asiakaspalveluun. 
Celian äänikirjoja on helppo käyt-

tää, sillä yksi kirja mahtuu lähes aina 
yhdelle levylle, ja Celian kautta lai-
naksi saatavassa kuuntelulaitteessa on 
isot ja selkeät painikkeet. Oulunkylän 
kuntoutussairaalassa kuuntelulaitteen 
käyttöä opetellaan yhdessä toiminta-
terapeutin kanssa. 

– Asiakkuutemme aikana Celian 
äänikirjat on koettu helpoiksi käyt-
tää. Internetin kautta on henkilökun-
nan ollut helppo hoitaa lainausasioi-
ta, mutta itse kirjastoasioitaan hoi-
tavat iäkkäät ihmiset asioivat mie-

luummin kirjaston kanssa puheli-
mitse, Tuula Mäkelä ja Marja- Leena 
Oikari kertovat. 

Viime talvena Oulunkylän kuntou-
tussairaalan asiakkaiden keskuudes-
sa syntyi ryhmä, joka säännöllisesti 
kokoontui yhteen kuuntelemaan ää-
nikirjoja. He ovat kuunnelleet kerto-
muksia muun muassa tutuista sota-
tapahtumista ja -paikoista.
Lisätietoja: www.celia.fi 

Teksti: 
Johanna Eerikäinen

Celian äänikirjoja on helppo käyttää



VANHUSTENHUOLLON UUDET TUULET 6/201022

Taidemaalari Erika Adamsson 
kuvaa maalauksissaan palvelu-
talojen elämää. Hän keskittyy 
tarkastelemaan erityisesti sitä, 
miten kodinomaisuus ja virkis-
täytyminen näkyvät palvelu-
talojen elämässä visuaalisesti.
Taiteilija Erika Adamsson heräsi 
pohtimaan aihetta seurattuaan en-

omaisuuteen laitosympäristössä liit-
tyy kuitenkin ristiriitoja.

– Laitoskulttuurissa kodinomai-
suus ilmenee esimerkiksi vanhus-
ten kotoa mukaansa ottamina ryi-
jyinä, valokuvina ja tuttuina esinei-
nä. Näin vanhuksella tietysti säilyvät 
muistot omasta kodistaan ja samalla 
myös laitosmaisuus ikään kuin peh-
menee. Visuaalisesti tilat näyttäytyvät 
melko rajunakin ryijyjen, käsidesi-
telineiden ja nostolaitteiden vuoro-
puheluna, Adamsson sanoo. 

Adamsson näkee visuaaliset risti-
riidat jossain määrin myös ahdista-
vana, sillä vaikka entisen kodin esi-
neet ovat jotakin tuttua ja turvallis-
ta, voivat ne samalla myös muistut-
taa paikasta, johon ei kenties enää 
koskaan voi palata.

 – Muutos tulee olemaan jonkin-
lainen kriisi varmasti meille jokai-
selle, Adamsson pohtii ja tarkentaa, 
ettei hänellä kuitenkaan ole aihees-
ta omakohtaisia kokemuksia, joten 
maalauksissa ei ole kysymys hänen 
henkilö kohtaisesta surutyöstään. 

Adamsson toki myöntää, ettei 
kodin omaisuus ole pelkästään vi-
suaalisuutta vaan siihen liittyy myös 
itse hoitotyö. Taidemaalarin keino 
on kuitenkin näyttää visuaalisesti si-
tä ympäristöä, jossa läheisemme ja 

Muistojen ja laitos-
ympäristön  vuoropuhelu 

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

Turkulainen taidemaalari Erika Adamsson haluaa osallistua taiteilijana yhteis-
kunnassa käytävään ajankohtaiseen keskusteluun vanhustenhuollosta. 

sin tiiviisti vanhustenhuoltoa koske-
vaa lehtikirjoittelua. Erityisesti käsi-
te kodinomainen herätti Adamsso-
nin mielenkiinnon. Hän huomasi, et-
tä laitoskulttuurissa kodin omaisuus 
nähdään ennen kaikkea positiivi sena 
asiana, ja monet myös markkinoivat 
palvelujaan kodinomaisuudella. Vi-
suaalisesta näkökulmasta kodin-
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mahdollisesti myös me itsekin joskus 
tulemme elämään ja asumaan.

Taiteilija aloitti maalausten 
tausta työn vuosi sitten tutustumal-
la palvelu talojen tiloihin keräämäl-
lä kuva- aineistoa ja lukemalla hoito-
alan tutkimuksia. Adamsson vierai-
li yhteisten tilojen lisäksi vanhusten 
omissa huoneissa. Samalla taiteilija 
heräsi pohtimaan kodinomaisuuden 
lisäksi virkistäytymisen käsitettä.

– Virkistys on vanhukselle usein 
harvinainen poikkeus arjesta ja jo-
takin sellaista mikä meille muille on 
aivan arkipäiväinen asia. Vaikkapa 
puistossa käveleminen tai kevään en-
simmäisten kukkien ihasteleminen, 
taiteilija pohtii ja näyttää esimerkiksi 
teosta virkistysmahdollisuus, johon 
hän on maalannut vanhuksen hoita-
jan kanssa kävelemään keskelle veh-
reää maisemaa.

Syyllisyys voi olla hyväkin asia

Adamssonin maalaukset olivat elo-
kuussa esillä Turussa Galleria Joel-
lassa otsikolla Kodinomainen. Tä-
män jälkeen ne ripustetaan esille 
asuin-, hoiva- ja ryhmäkoti Koti-
kunnaan tiloihin asukkaiden iloksi 
ja keskustelua herättämään. Turun 
Lähimmäispalveluyhdistys ja Koti-
kunnas ovat olleet yksi Adamssonin 
yhteistyökumppaneista maalausten 
ja näyttelyn toteutuksessa. Projekti-

koordinaattori Helena Norokal-
lio haluaakin rohkaista myös muita 
vanhustyön alalla toimijoita uuden-
laisiin yhteistyömuotoihin ja -kump-
panuuksiin.

– Usein vanhustyötä kehitetään 
vain talon sisällä, jolloin asioita tu-
lee helposti tarkasteltua suppeasti. 
Yhteistyö taiteilijan kanssa laajensi 
katsantokantaamme ja sai aikaan pal-
jon keskustelua. Onhan taide yleisellä 
tasollakin saanut aikaan jopa asenne-
muutoksia. Kotikunnaan henkilö-
kuntaa kävi tutustumassa näytte-
lyyn ja maalaukset herättivät meis-
sä paljon positiivisia ajatuksia. Maa-
laukset avasivat uudenlaisia näkökul-
mia ja nostattivat myös ammattiyl-
peyttä, että vanhustyötäkin huomi-
oidaan. Uutta näkökulmaa on otet-
tu mukaan myös strategiatyöskente-
lyyn, Norokallio pohtii. 

Turun Taideakatemiassa maalauk-
sen opettajana työskentelevä taiteli-
ja Adamsson toivoo teoksensa kos-
kettavan katsojaansa, ja koskettavat-
han ne. Maalauksia ei voi katsoa il-
man pintaan nousevia erilaisia tun-
teita tai että alkaa väistämättä poh-
tia omaa tai lähimmäistensä ikäänty-
mistä eri näkökulmista. Taidemaalari 
paljastaa haluavansa herättää katso-
jissa myös syyllisyyden tunnetta.

– Siitäkin huolimatta, että syyl-
lisyyttä ei jotenkin suvaita nyky-
päivänä. Se on kuitenkin hyvä asia, 
jos ihminen maalaukseni nähtyään 
menee esimerkiksi tervehtimään lä-
heistään palvelutaloon tai vanhain-
kotiin, Adamsson miettii. 

Norokal-
lio toivoo, 
että näytte-
ly olisi hyvä 
saada muu-
allekin Suo-
meen, var-
sinkinpää-
k a u p u n -
kiseudulle 
esille. 

Katriina 
Välimäki

Adidasmies 2010. Öljyväri akryyli-
levylle.

Stina Fågel, Anna Rotkirch, Ismo Sö-
derling (Toim.): Farkkumummoja ja 
pehmovaareja – uusia ikkunoita iso-
vanhemmuuteen
Väestöliitto 2010

Väestöliiton julkaisema Farkkumum-
moja ja pehmovaareja -uusia ikkunoita 
isovanhemmuuteen -kirja käsittelee iso-
vanhemmuutta monipuolisesti. Kir-
ja koostuu 13 asiantuntija-artikkelis-
ta sekä neljän isovanhemman omas-
ta kirjoituksesta. Artikkelit tarjoavat 
eri näkökulmia ja muodostavat yh-
dessä laajan katsauksen isovanhem-
pana olemiseen, lastenlasten näkö-
kulma hyvin huomioiden. 

Artikkeleissa käsitellään mm. iso-
vanhempia perheen tukipilarei-
na   ennen ja nyt, isovanhempien             
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Luotettavasti 
kokemuksella  ja osaamisella 

turvaa vanhuuteen

Käpyrinteen palvelutalo,
Ilmattarentie 2, 00610 Helsinki

p. (09) 728 8800

 
www.kapyrinne.fi 

Työttömien työllistäminen 
hoiva- ja vanhustyöhön koki 
muutoksia kevään aikana. Lakiin 
julkisesta työvoima palvelusta 
tehtiin muutoksia ja ne astui-
vat voimaan 10.5.2010 alkaen. 
Lakimuutosten tavoitteena on 
estää kilpailun vääris tyminen 
EU maiden välillä ja taata esim. 
palveluiden tuottajien tasaver-
taiset mahdollisuudet saada jul-
kista tukea työttömien työllis-
tämiseen. 

Palkkatuki myönnetään kaikille elin-
keinotoimintaa harjoittaville työn-
antajille joko yleisen ryhmäpoikkeus- 
asetuksen mukaisena tukena tai de 
minimis -tukena. Hoiva- ja vanhus-
palveluja tuottavien järjestöjen ja sää-
tiöiden kohdalla palkkatuki myönne-
tään pääsääntöisesti ryhmäpoikkeus-
asetuksen mukaisesti, joka on 50 % 
palkkakustannuksista. Palkka tuen 
käyttöä laajennettiin koskemaan 
myös henkilöstöpalveluyrityksiä. 

Työttömän työnhakijan kohdalla 
lakimuutoksessa korostuu työnhaki-
jan haastattelu, mahdollisimman var-
hainen palvelutarpeen arviointi sekä 
työllistymissuunnitelman (aik. työn-
hakusuunnitelma) laatiminen, joilla 
halutaan tehostaa työnhakijan palve-
lun vahvaa alkua ja nopeuttaa työl-
listymistä. Työttömien omaehtoinen 
opiskelu työmarkkinatuella on ollut 
vuoden alusta alkaen myös mahdol-
lista. Tämä parannus tuo osaavaa työ-
voimaa aikaisempaa nopeammin työ-
elämän käyttöön. 

TOHO ja järjestötyönantajat 
välityömarkkinoilla

Työ- ja elinkeinoministeriön välityö-
markkinoille asetetut strategiset ta-
voitteet sisältävät välityömarkkinoi-
den kehittämisen. Tavoitteena on 

Ilkka Raitasuo – Terhi Siltala: 
Kellokosken prinsessa
Like 2010

Kellokosken prinsessasta eli Anna 
Svedholmista on ilmestynyt Ilkka 
Raitasuon ja Terhi Siltalan kirjoit-
tama kirja Kellokosken prinsessa sekä 
Arto Halosen ohjaama elokuva 
Prinsessa.

Anna Svedholm joutui Kellokos-
ken mielisairaalaan 30-luvulla sairas-
tuttuaan skitsofreniaan. Hän alkoi 
kertoa olevansa kuninkaallista sukua 
ja nimitti itseään Prinsessaksi. Lopul-
ta Prinsessa myös hyväksyttiin har-
hoineen. Prinsessa sai elää omassa 
maailmassaan, mutta hän myös osal-
listui aktiivisesti Kellokosken kyläyh-
teisön ja sairaalaan elämään. Prin-
sessa tuotti hyvää mieltä ympäris-
tölleen. 

Kirja ja elokuva Prinsessasta ovat 
tärkeitä puheenvuorona pienen ih-
misen ja suvaitsevaisuuden puoles-
ta. Jokaisella ihmisellä on oikeus ol-
la oma persoonallisuutensa. Prinses-
sa eli ja vaikutti Kellokosken sairaa-
lassa yli 50 vuotta. Prinsessalle on 
pystytetty muistomerkki Kellokos-
ken sairaalaan.

Raitasuon ja Siltalan kirja on vaa-
tinut laajan selvitystyön. Prinsessan 
vaiheiden lisäksi kirja antaa hyvän 
kuvan mielisairaiden kohtelun ja lää-
ketieteen kehityksestä. Vaiheet ovat 
karmaiseviakin, joista elokuva antaa 
selkeitä esimerkkejä.

Suosittelen sekä kirjaa että eloku-
vaa.

Kari Uittomäki

monenlaisia ja muuttuvia merkityk-
siä, kansainvälistyvää ja liikkuvaa iso-
vanhemmuutta sekä isovanhempia 
tiedon jakajina.

Kirja perustuu ET-lehden kirjoi-
tuskutsun (1/2009) kautta saatuihin 
kirjoituksiin. Kirjoituksia tuli vajaa 
200 kpl, joista neljä viidesosaa nai-
silta. Kuten kirjan saatteessa tode-
taan: aineisto ei ollut edustava, sillä 
naiset kirjoittivat miehiä useammin. 
Alueellinen, kielellinen ja kulttuuri-
nen kirjo on laajempi kuin nyt saa-
tu aineisto. Kirjasta jää puuttumaan 
ne isovanhemmat, joita kiinnostavat 
elämän muut asiat.

Kokonaisuutena kirja on hyvä ja 
miellyttävä läpileikkaus isovanhem-
muuden moniin eri puoliin. Isovan-
hemmuuteen perehtyneille kirjas-
sa on hyvin paljon tuttua ja ennalta 
arvattavaa. Mutta kirjassa on myös 
mielenkiintoisia uusia näkökulmia ja 
avauksia, kuten isovanhemmat ter-
veellisten ruokatottumusten juurrut-
tajina ja isovanhemmat seksuaalikas-
vattajina. Isovanhemmuus-aiheesta 
löytää aina uusia näkökulmia, mikä 
on tervetullutta.

Kari Uittomäki

kk R i T hi Sil l
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päästä yksittäisten palvelujen kehit-
tämisestä kokonaisuuksien kehittämi-
seen ja saada välityömarkkinat aidos-
ti siirtymien edistäjiksi. Projektin toi-
minnassa tämä tavoite konkre tisoituu 
työpaikkojen etsimisen sekä tehtävi-
en räätälöimisen työnantajan tarpeet 
ja työllistettävän osaaminen huomi-
oiden. Tavoitteena on, että palkka-
tuella työllistetty saisi alalta vakitui-
sen työpaikan. Työttömän siirtymis-
tä työelämään tuetaan projektin sisäi-
sellä koulutuksella. Työnhakijan työl-
listymissuunnitelma konkretisoidaan 
yhdessä työllistetyn kanssaan.

Vanhus- ja lähimmäispalvelun lii-
ton uudistetussa strategiassa paino-
tetaan hoiva- ja vanhuspalvelualan 
muutoksia. Haasteina on aikaisem-
paa vahvemmin osaavan henkilös-
tön riittävyys ja sen myötä palvelui-
den turvaaminen asiakkaille. Välityö-
markkinoilla toimiminen on järjestö-
sektorille elintärkeää. Työllistämme 
nyt vakituisesti alan töihin kolman-
neksen palkkatukityöllistetyistä ja jat-
kossa yhä enemmän, sillä työperäinen 

maahanmuutto tai ammatillinen kou-
lutus eivät pysty yksistään vastaamaan 
kasvavaan työvoimatarpeeseen. Käy-
tännössä tämä tarkoittaa, että työttö-
mät tulisi saada kiinnostumaan alas-
ta ja työnantajat yhteisen koulutuk-
sen järjestämisestä. 

Haasteita

Projektitoiminnan taustalla on tietoi-
suus siitä, että ala on suuren muutok-
sen edessä. Seuraavan 5-10 vuoden 
aikana poistuu sosiaali- ja terveysalan 
henkilöstöstä kolmannes eläkkeelle. 
Todellinen haaste koskee hoiva- ja 
vanhuspalvelualan henkilöstöraken-
netta ja sen myötä tehtäväsisältöjä or-
ganisaatioissa. TEM, STM, ammatti-
yhdistykset, koulutus sektori kuin työ-
paikatkin tiedostavat tämän. 

Haaste tarkoittaa ennen kaikkea 
sitä, että alalle on saatava uudet yh-
tenäiset henkilöstömitoituksen ta-
voitteet, joissa huomioidaan entistä 
selkeämmin avustavien työntekijöi-
den tehtävät ja osaaminen. Avusta-
van henkilöstön osuus on huomioi-

tava myös palveluja kilpailutettaes-
sa. Projektin toiminnassa tämä haas-
te näkyy jo arjessa. Työnantajat ot-
taisivat avustaviin tehtäviin uusia 
työntekijöitä, elleivät laatukriteerit ja 
osto palvelusopimukset kuntien kans-
sa olisi tätä rajoittavia. Kunnat ovat 
oman palvelutuotannon henkilöstö-
mitoituksessa saman ongelman edes-
sä. Muutosta tukee se, että alasta kiin-
nostuneet työttömät haluavat ensi-
sijaisesti avustaviin tehtäviin ja lyhyt-
tä koulutusta tehtävien hoitamiseen. 
Ammatillisesti vaativimpia tehtäviä 
tulisi myös kehittää ja esim. keskit-
tää niitä organisaatioiden yhteisesti 
käytettäviksi voimavaroiksi.

Alan koulutus

Omaehtoinen koulutus sosiaali- ja 
terveysalalle on lisääntynyt ja samaan 
aikaan työvoimapoliittinen koulutus 
on vähentynyt 20 % (vuoden aika-
na) Työelämän muutokset ja työllis-
tettyjen omat toiveet osoittavat, että 
sen lisäämiselle on kuitenkin tarvet-
ta. Räätälöityä koulutusta (lisää oppi-
sopimus-, muutos- ja rekrykoulutus-
ta) tarvitaan ja siihen ennen kaikkea 
työnantajia mukaan. Projekti tukee 
työnantajia räätälöidyssä koulutus-
prosessissa kiinnostuksen ja tarpeen 
mukaan. 

Mitä uutta

Projektin kehittämistyötä teh-
dään yhä enemmän keskitettyjen 
työllistämis ratkaisujen suuntaan mm. 
sijais toiminnan kehittämisenä. Työ-
yhteisöjen rekrytointiin etsitään myös 
mahdollisia teknologisia ratkaisuja. 
Niistä ja projektin toiminta vuoden 
tuloksista lisää projektin väli raportin 
yhteydessä marras-joulukuussa. Lisä-
tietoja liiton nettisivuilta www.valli.fi  
loppuvuodesta.

Anu Kuikka

Työllistämisen muutoksiaTyöllistämisen muutoksia
Työssä On Hyvä Olla-projekti

TOHO-projekti etsii työpaikkoja ja työntekijöitä ja pyrkii yhdistämään molem-
pien tarpeet. Kuva: Rodeo.fi /Konstantinos Kokkinis.
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Ajankohtaista Vallissa    1.9.-31.10.

Ristikko 5/2010 oikea ratkaisu.
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Toimintaa ja laadukasta palveluasumista 
ikääntyville ja erityistä tukea tarvitseville

Kotihoivapalvelumme kautta kotitalous-
vähennyskelpoista apua kotiin

Kotimiespalvelut ja päiväkeskustoiminta 
omaishoidon palvelusetelillä

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

Kotipirtin palvelutalo 
Käräjätörmä 12, 33310 Tampere

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

KOTIPIRTIN 
PALVELUTALO

Taidolla ja sydämellä – lähellä sinua

Ikääntyvän 
voimavarakeskus

Hoivaa, huolenpitoa, aterioita, turvallista asumista

RUSKATALOJEN PALVELUYHDISTYS RY
Peräsimentie 5, 28190 Pori

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

Voimaa vanhuuteen 
-ohjelmaan valittu 

13 uutta kuntaa 

Helsingin sosiaaliviraston 
lähityöhanke 

rikoksentorjunta-
kilpailuun 2010

Valli tarjoaa monipuolista 
koulutusta syksyllä

Voit tutustua tarkemmin ja ilmoit-
tautua seuraaviin koulutuksiin liiton 
nettiosoiteessa www.valli.fi : 
• Eväitä esimiehille keittiötoi-
mintojen johtamiseen -koulutus 
26.10, jossa paneudutaan asetettu-
jen tavoitteiden saamiseksi koko 
keittiöhenkilö kunnan yhteiseksi sekä 
käydään läpi haasteellisia johtamis-
tilanteita 
• Uusi esimieskoulutus alkaa 27.-
28.10. ja päättyy huhtikuussa 2011. 
Koulutuksessa kehitetään esimies- 
ja johtamistaitoja ja lisätään talous-
hallinnon, suunnittelun, projekti-
hallinnan sekä tuotteistamisen ja kil-
pailuttamisen osaamista. Koulutus 
on tarkoitettu kaikille esimiehille. 
• Hyvä tilinpäätöstyöskentely 
-koulutuksessa 11.11. käydään lä-
pi tilinpäätöksen tekemiseen liitty-
vät vaatimukset ja kirjanpitosäädök-
sien muutoksia. 

Syksyn aikana järjestetään myös 
23.11. Kampus, yhteisöasumi-
nen vai resurssikeskus -koulutus 
ja 2.12.toteutetaan hoitohenkilö-
kunnan neuvottelupäivä aiheena 
PETISTÄ PÄÄTTÄJÄKSI, liikaa 
lääkkeitä – liian vähän lämpöä, 
läheisyyttä ja toimintaa.

Rikoksentorjuntaneuvosto on va-
linnut tämän vuoden Euroopan 
rikoksen torjuntakilpailun Suomen 
ehdokkaaksi Helsingin sosiaali-
viraston lähityöhankkeen. 

Helsingin sosiaali viraston vuo-
den 2009 alussa aloittama hanke, 
jossa sosiaali alan työntekijät pyrki-
vät parantamaan asuinalueiden ar-
kiturvallisuutta ja viihtyvyyttä. Nä-
mä lähityön tekijät jalkautuvat kaduil-
le ja ostoskeskuksiin, verkostoituvat 
talo yhtiöiden, asukasyhdistysten ja 
muiden toimijoiden kanssa ja välit-
tävät reaali aikaista tietoa kuntalaisilta 
viran omaisille ja päinvastoin. Hanke 
toimii Itä-, Pohjois- ja Etelä-Helsin-
gin alueen lähiöissä. 

Helsingin sosiaaliviraston lähi-
työhanke toteutetaan yhdessä kau-
pungin sosiaalitoimen ja Helsingin 
poliisi laitoksen kanssa ja se kytkeytyy 
pilotoituun lähipoliisi hankkeeseen.  
Lähityöhankkeen päätavoitteena on 
synnyttää valituilla kohdealueilla yh-
teisöllisyyttä, jotta asukkaiden ja mui-
den alueella toimivien ja liikkuvien 
henkilöiden turvallisuudentunne pa-
ranisi. 

Ikäinstituutin koordinoima Voimaa 
Vanhuuteen – iäkkäiden terveys-
liikuntaohjelma laajenee. 

Ohjelmaan valitut uudet kun-
nat ovat Hämeenlinna, Iitti, Jalas-
järvi-Ilmajoki-Kurikka (JIK-perus-
palveluliikelaitoskuntayhtymä), Ju-
va-Joroinen-Rantasalmi (JJR-kun-
nat), Kemiön saari, Kokkola, Kusta-
vi, Kuusamo ja Sastamala. 

Ohjelman avulla järjestetään pai-
kallisesti liikuntaneuvontaa, voima- 
ja tasapainosisältöistä harjoittelua se-
kä ulkoilua. Julkinen puoli voi tehdä 
yhteistyötä järjestöjen, esimerkiksi 
paikallisten mielenterveys- ja muisti-
yhdistysten sekä eläkeläisjärjestöjen 
kanssa. 

Toimintaa tukevat RAY:n lisäksi 
OPM ja STM. Ohjelman aikaisem-
malta viisivuotiselta toimikaudelta 
on kerätty runsaasti tietoa ja käytän-
nön kokemuksia, joita päästään hyö-
dyntämään uudella ohjelmakaudella. 
Kunnille on tarjolla hyviä toiminta-
tapoja, koulutusta, henkilökohtais-
ta mentorointia, verkostoitumista, 
ryhmä ohjausta sekä kirjallista mate-
riaalia ja tukea viestintään.
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Ristikko 6/2010

Ristikon laatija Tuuli Rauvola
Oikea ratkaisu seuraavassa numerossa, joka ilmestyy 10.12.2010
Virkistäviä hetkiä ristikon parissa!
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Esineet kertovat

45 Perinnet

Aira Heinänen kävi tapaamassa 
järjestöneuvos Marja Irjalaa Ou-
lussa Nuorten Ystävien toimitalos-
sa. Haastattelun aiheena olivat pe-
rinteikkään lastensuojeluyhdistyksen 
kokoamat vanhat lelut ja lastentar-
hakalusteet.

Waenerberg-taloTorikadulla

Talo, jossa lastentarhojen vanhat 
lelut ovat nähtävissä eräänlaisena 
museaalisena kokoelmana, on ns. 
Waener berg-talo Oulun keskustas-
sa, Torikatu 28:ssa. Nyttemmin suo-
jeltu talo on kaupungin vanhimpia 
puu taloja; rakentaminen aloitettiin 
1829. Talo vaati huolellista, runsas-

ta korjausta Nuorten Ystäviltä. Uu-
disosa rakennettiin 1996. Vanha ra-
kennus säilytettiin arvokkaana aikan-
sa kuvajaisena.

Georg A. Waenerberg oli legen-

daarinen uskonnon lehtori, pasto-
ri (1865-1941) joka toimi yhdistyk-
sen puheenjohtajana vuodesta 1916 
alkaen kuolemaansa saakka. Häntä 
nimitettiin vauhdikkuutensa ja ah-
keruutensa vuoksi Jumalan juoksu-
pojaksi. Tämä sinnikäs suojelukas-
vatustyön uranuurtaja asui nimel-
leen omistetussa talossa kolmisen-
kymmentä vuotta.

Yli satavuotias yhdistys

Harvinaisen vanha on talon omis-
tava Nuorten Ystävien yhdistyskin. 
Vuonna 1907 perustetun yhdistyk-
sen toiminta alkoi "katulasten kait-
sentana" asuntokurjuudesta kärsi-

Nuorten Ystävät ry:n pääsihteeri Marja Irjala työhuoneessaan Waenerberg-talossa, talon entisessä lastenhuoneessa, 
kädessään lapsuudesta asti mukana kulkenut Ruusu-nukke. 
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ttä kerrakseen
ta, että tietyt toimijat näkivät lasten-
tarhojen kalusteet ja lelut tallentami-
sen arvoisiksi ja luetteloitaviksi. 

Marja Irjala on itse täysin innoin 
ollut sonnustamassa Waenerberg- 
taloa mahdollisimman alkuperäi-
seen tunnelmaan. Taloon päästiin 
muuttamaan 1997; takat ovat hulp-
peat, parketit ja tapetit aidot. Irja-
la palaa entisöinti- ja tallentamiside-
oille edelleen. Tallentamista riittää. 
Nuorten Ystävät -yhdistyksellä on 
Waenerberg -taloon koottu myös tu-
hansien valo kuvien kokoelma, joka 
vaatisi järjestämistä ja nimikoimis-
ta. Kokoelmaa oli helppo hyödyn-
tää, kun tehtiin 100-vuotishistoriik-
kia (Toivon ja työn tie, Jukka Juntu-
nen 2007).

Lelut ja kalusteet 
kertovat ajastaan

Irjala näkee nämä talteen otetut esi-
neet sellaisenaan arvokkaiksi, mutta 
erityisen lisäarvon ne saavat "elämän-
tarinoittensa" vuoksi. Kyseiset kapi-
neet ovat olleet kovassa käytössä ja 
se näkyy liikuttavana kuluneisuutena. 
Esineet kertovat jälkipolville ajastaan 
ja käytöstään, tässä tapauksessa myös 
lastensuojelun historiasta.

Pääsihteeri Marja Irjalan harras toi-
ve on, että hänen jäätyään eläkkeel-
le kahden vuoden kuluttua Nuorten 
Ystävien johtavat henkilöt haluaisi-
vat säilyttää ja kunnioittaa yhdistyk-
sen ainutlaatuista historiaa sekä siitä 
kertovia esineitä ja muuta materiaa-
lia. Toivomus koskee myös kollego-
ja muissa sosiaalijärjestöissä, arvo-
kasta työtä on tehty ja siitä sopii jäl-
kipolville kertoa.

Aira Heinänen
Lelujen kuvat: Juha Korhonen

Marja Irjalan kuva: Mikko Heikkilä

vässä kaupungissa. Sittemmin yh-
distyksen toiminnot ovat moni-
puolistuneet; tunnetuin lienee Poh-
jolan Poikakoti, nykyinen Pohjola-
koti, Muhoksella. 

Nuorten Ystävät on nyt valta-
kunnallinen järjestökonserni, joka 
yhtiöit ti kunnille myytävät lasten-
suojelu- ja vammaispalvelut vuonna 
2007. Yhdistys omistaa koko kon-
sernin, joka työllistää yli 600 henkeä. 
Omistajayhdistyksen toiminta on nyt 
keskittynyt ja merkittävästi laajenta-
nut yleishyödyllistä kansalaisjärjes-
töllistä vaikuttamistoimintaansa.

Lastentarhoja yhdistyksellä oli hoi-
dettavanaan vuosina 1914-1977 eri 
puolilla Oulua, parhaimmillaan nii-
den lukumäärä oli 12. Oli onnellis-

1960-luvun keinuhevosen ovat lah-
joittaneet v. 2008 Nuorten Ystävil-
le Forssellin, Toiviaisen ja Paulamäen 
perheet Oulusta.

Esineet ovat Nuorten Ystävien lasten-
tarhoista vuosilta 1917-1977. Esinei-
tä ja leluja lastentarhoihin valmistet-
tiin aikoinaan mm. Tuiran veistokoulus-
sa ja Oulun lääninvankilassa.

Esineiden historiasta ei ole säilynyt ko-
vinkaan paljon tietoa. Myös vanhem-
mat ja lastentarhojen henkilökunta 
hankkivat ja valmistivat leluja. 

Vanhoja lastentarhojen leikkikalu-
ja: tuoleja, liitutaulu, hevostalli, tuuli-
mylly, kärryt ja hevonen. Pikkutuo-
lit teetetty Oulun lääninvankilassa 
1940-1950-luvuilla.
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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) 379 2085
etapinjarjestot@kymp.net

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

     Vuosaaren Helander-Koti
     Koukkusaarentie 18, 00980 HELSINKI
     puh. (09) 341 1495, fax (09) 3285 3522

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Leppärengas ry
Kievarinkatu 7,  PL 42,  79100 LEPPÄVIRTA
puh. 0400 219 521
mervi.nissinen@lepparengas.fi  
www.lepparengas.fi 
 
Loviisan seudun palvelutalosäätiö
Kuningattarenkatu 7,  07900 LOVIISA
puh. (019) 517 1519, fax (019) 517 1521
nieminen.esplanad@kolumbus.fi 

Lähimmäispirtti ry
Pyhäjärvenkatu 1 A,  33200 TAMPERE
puh. (03) 253 5252, fax (03) 253 5800
tiina.hallamaki@lahimmaispirtti.fi 
www.lahimmaispirtti.fi 
 
Länsi-Helsingin Lähimmäispalvelu
Leevi ry
Klaneettitie 10,  00420 HELSINKI
puh. (09) 2539 1100, fax (09) 2539 1101
toimisto@leeviry.net,  www.leeviry.net

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

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

Nokian vammaisten ja vanhusten 
ystävät ry
Vihnuskatu 7,  37150 NOKIA
puh. (03) 342 2668
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Oulun Seudun Mäntykoti ry
Kangastie 11,  90500 OULU 
puh. 044 550 4801, fax (08) 550 4810
marja-leena.timonen@mantykoti.fi 
www.mantykoti.fi 
 
Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry
     Koskenrinteen Koti
     Närhintie 2 A,  48230 KOTKA
     puh.  (05) 229 7120, fax (05) 228 1003
     etunimi.sukunimi@koskenrinne.net
     www.koskenrinne.net
     Kotka-Koti
     Itäkatu 8, 48100 KOTKA
     puh. (05) 229 7211
     Karhula-Koti
     Sudenkatu 6, 48600 KARHULA
     puh. (05) 229 7311
     Karhunkulman kohtaamispaikka
     Karhunkatu 2, 48600 KOTKA
     puh. (05) 260 6430
     Sapokan Helmi
     Gutzeitintie 17-19, 48100 KOTKA
     puh. (05) 2297 122

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

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

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

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

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

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

Ruissalo Säätiö 
info@ruissalosaatio.fi 
www.ruissalosaatio.fi 
     Saga-Seniorikeskus Kaskenpuisto
     Vähäheikkiläntie 2, 20720 TURKU
     puh. (02) 445 3500, fax (02) 445 3100
     kaskenpuisto@ruissalosaatio.fi 
     Saga-Seniorikeskus Kaskenniitty
     Vähäheikkiläntie 1, 20720 TURKU
     puh. (02) 4445 4500, fax (02) 4445 4100
     kaskenniitty@ruissalosaatio.fi 
     Saga-Seniorikeskus Munkkiniemi
     Dosentintie 12, 00330 HELSINKI
     puh. (09) 458 560, fax (09) 4585 6565
     munkkiniemi@ruissalosaatio.fi 

     Saga-Seniorikeskus Kanalinranta
     Aittakarinkatu 19, 26100  RAUMA
     puh. (02) 833 990, fax (02) 8339 9565
     kanalinranta@ruissalosaatio.fi 
     Sinisaaren ryhmäkodit
     Siikapolku 3 B, 26100 RAUMA
     puh. (02) 533 5553, fax (02) 822 4775

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




