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Marja-Liisa Kunnas
päätoimittaja

Vanhus- ja lähimmäispalvelun 
liiton toiminnanjohtaja

Hoivapalveluyritykset ovat 
kasvaneet rajusti – kestääkö talous

Suomessa ikääntyneiden määrä 
kasvaa muuta Eurooppaa huo-

mattavasti nopeammin. Yli 75-vuo-
tiaiden määrä lisääntyy lähes 300 000 
vuoteen 2025 mennessä. Tämä jouk-
ko tulee tarvitsemaan paljon hoitoa ja 
palvelua. Rahoittajamarkkinoilla kiin-
nostus ja odotukset hoitoalan tuotoil-
le ovat suuret. Syynä on 15-20 pro-
sentin tuotto sijoitetulle pääomal-
le, joka tulee jatkossakin kiinnosta-
maan sijoittajia, myös kansainvälisiä 
pääoma sijoittajia. Sijoituspolitiikka 
ohjaa myös yritystoiminnan raken-
netta, sillä pääomasijoittajia kiinnos-
tavat suuret yritykset, jotka on hel-
pompi saada myytyä jatkossa hyvällä 
hinnalla. Suomalaiset hoiva-alan yri-
tykset kasvattavat toimintaansa jatku-
villa yritysostoilla, jotka pääosin teh-
dään velkarahalla. Kaupan yhtey dessä 
yritykselle saattaa kertyä yhdestä asu-
kaspaikasta liikevaihtoa jopa 20 000-
40 000 euroa sijainnista riippuen. 

Tämä ilmenee Talouselämä -lehden 
tekemästä maamme suurimpien 

hoivapalveluyritysten tilaa käsittele-
västä Hoiva 2011 -selvityksestä. Selvi-
tyksen mukaan kaksikymmentä suu-
rinta hoivayritystä ovat parin viimei-
sen vuoden aikana kasvattaneet ta-
louttaan rajusti. Huolestuttavinta kas-
vussa on se, että vain Mainio Vire on 
lehden mukaan tyydyttävässä talous-
kunnossa. Mm. Esperi Care, jonka piti 
olla rahasampo, on pahasti velkaan-

tunut. Mikevan omavaraisuusaste on 
nolla ja Mehiläisen kuntapalvelujen ja 
Attendo Medone Hoivan kannatta-
vuus on huvennut voimakkaan kas-
vun myötä. Kuinka kauan kunnat ja 
pääomittajat luottavat tähän hoidon 
ja palvelun eliittiin? Onko seuraava la-
ma pitkittyessään se, joka katkaisee 
näiden yritysten riemumarssin?

Hoivamarkkinoiden keskittyminen 
vain suurille yrityksille on saanut 

hälytyskellot kilkattamaan myös EU:n 
komissiossa. EU:n lausunnolla oleva 

vihreä kirja "Julkisten hankintojen 
politiikan uudistaminen – kohti te-
hokkaampia eurooppalaisia hankin-
tamarkkinoita" on sävyltään uudis-
tunut pientoimijaystävällisemmäksi. 
Asiakirjassa korostuu silmiinpistävän 
selkeästi tarjouspyyntöjen syrjimät-
tömyyden periaate, pienten ja keski-
suurten toimijoiden aseman tärkeys 
sekä halu turvata niiden pääsy mark-
kinoille. 

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liit-
to on arvostellut eräiden kun tien 

kilpailutusta ja vanhustenhuollon 
palvelujen keskittämistä vain muu-
tamalle yritykselle. Väestön ikäänty-
essä ja asiakasmäärien kasvaessa on 
vanhusten huoltoon muodostumassa 
myyjän markkinat. On lyhytnäköistä 
rakentaa sitä konkurssikypsien yritys-
ten pohjalle, joiden varat on jo kotiu-
tettu muualle maailmaan.

On tärkeää, ettei vanhustenhuol-
toa saa uhrata vain muutaman 

suuren hoivayrityksen yksinoikeu-
deksi. Paras tapa estää vanhusten-
huollon ostopalvelujen hintojen nou-
su, on varmistaa monituottajuuteen 
perustuva hoito- ja palveluverkos-
to. Kunnan vanhustenhuolto on ter-
veellä pohjalla, kun 3-4 suuren hoiva-
yrityksen sijaan palveluja tuottavat 
kunnan oman palvelutuotannon rin-
nalla myös yhdistykset ja pk-yrityk-
set. 
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Hannuksenrannan palvelutalojen 
suojaisalla sisäpihalla pihlajat pitä-
vät kiinni viimeisistä punaisista leh-
distään syyskuun puolivälissä.

Timo Hannula (73) on jo use-
an vuoden ajan seurannut vuoden-
aikojen vaihteluja kotinsa verannal-
ta. Aikaisemmin omakotitalossa asu-
nut mies ei enää kaipaa entistä. Han-
nuksenrannan palveluasuntoon Han-
nula muutti pyörätuoliin joutuneen 
vaimonsa vuoksi, koska hän ei enää 
jaksanut hoitaa tätä kotona. Palvelu-
talossa heillä on tilava kaksio.

Hannula kehuu, ettei ikäihmisellä 
voi olla parempaa asuin paikkaa kuin 
Hannuksenrannan vasta remontoitu 
palvelutalo.

– Täällä on aivan mahtavaa, kun 
kaikki palvelut ovat saatavilla. Ruoan-
kin saa kotiin halutessaan, mutta mi-
nä käyn syömässä tien toisella puo-
lella Hannuksenkartanossa, Hannu-
la sanoo.

Neljä palvelutaloa

Hannuksenrannan palvelutaloissa 
on kaikkiaan 23 asuntoa. Se on yk-
si Sodan kylän Vanhustenkotiyhdis-
tyksen (SVKY) neljästä palvelutalo-
yksiköstä, joissa on yhteensä 115 
asuntoa. Taloista Helmikoti on de-
mentoituneille tehostettua palvelu-
asumista tarjoava hoitoyksikkö.

Sodankylän Vanhustenkoti yhdistys 
perustettiin vuonna 1971 eli neljä-

kymmentä vuotta sitten. Tärkeimpi-
nä syinä olivat vanhusten suuri asun-
totarve ja kunnan rahapula.

Yhdistystä alusta saakka johtanut 
maakuntaneuvos Lasse Näsi työs-
kenteli tuolloin Sodankylän kunnan-
johtajana. 

– Muistan hyvin, kun kunnan 
sosiaali sihteeri Sisko Kiuru tuli pu-
heilleni ja sanoi, että sivukylissä hei-
koissa oloissa asuville ihmisille tar-
vitaan nopeasti asuntoja. Hän eh-
dotti, että kuntaan perustetaan van-
hustenkotiyhdistys. Samalla hän vaa-
ti kunnan johtajan sitoutumista, jot-
ta yhdistyksen rakentajarooli onnis-
tuisi.

Hannuksenrannan palvelutalot, Hannuksenrannan asukas Timo Hannula, Hannuksenkartanon tehostetun palvelu-
asumisyksikön kuntosalissa yhdistyksen puheenjohtaja Lasse Näsi ja toiminnanjohtaja Sisko Kiuru, Sodan kylän vanhus-
työnjohtaja Inga Mukku.
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Avustusrahaa 10 
miljoonaa euroa

Näsi sitoutti itsensä ja kunnan ryhty-
mällä yhdistyksen puheen johtajaksi, 
mitä tehtävää hän nyt eläkeläisenä 
hoitaa edelleen. Kiuru puolestaan 
hoiti aluksi oman virkatyönsä ohel-
la yhdistyksen sihteerin ja toiminnan-
johtajan tehtäviä. Eläkevuosinaan 
hän jatkaa yhdistyksen toiminnan-
johtajana. Puolisonsa Näsin tavoin 
myös Kiuru jatkaa yhdistyksessä 
vapaaehtoistyöntekijänä, siis ilman 
palkkaa.

SVKY on saanut Raha-automaat-
tiyhdistykseltä avustusta sekä kaik-
kiin rakennus- että kehityshankkei-
siinsa. Kiuru kertoo, että mahdol-
lisuus RAY:n avustuksiin oli aika-
naan erittäin painava syy, miksi on-
gelmia lähdettiin ratkomaan yhdis-
tyksen avulla. Avustusrahaa yhdis-
tys on saanut yhteensä noin 10 mil-
joonaa euroa.

Kunnalle edullinen ratkaisu

Alussa SVKY:n rakennuttamat ta-
lot olivat niin sanottuja vanhusten-
taloja, mutta nyt ne on saneerattu 
ja moderni soitu vanhusten palvelu-
asunnoiksi. Kaikissa taloissa on tilat 
kunnan kotipalveluja varten.

Kiuru muistuttaa, että kunnan kan-
nalta järjestely on ollut mahdollisim-
man edullinen, sillä kunnan ei ole tar-
vinnut satsata siihen yhtään.

SVKY:n kehityshankkeet ovat tu-
keneet vanhojen ihmisten mahdolli-
suuksia asua kotonaan.

– Jos yhdistys ei olisi aloittanut 
rakentamista ja käynnistänyt kehit-
tämishankkeita, terveyskeskuksen 
kroonikko-osasto ja kunnan vanhain-
koti olisivat olleet tupella, eivätkä 
kaikki edes olisi mahtuneet laitok-
siin. On aivan eri asia, että ikäihmiset 

saavat asua mahdollisimman pitkään 
omassa kodissaan. Kun se ei enää ole 
mahdollista, he voivat vuokrata asun-
non palvelu talosta, tuoda sinne omia 
huonekalujaan ja elää viihtyisää elä-
mää, Kiuru ja Näsi sanovat.

Monissa hankkeissa 
edelläkävijä

Vanhustenkotiyhdistys on nyky-
ään lähes joka kunnassa, joten sii-
nä mielessä Sodankylä ei ole erikois-
tapaus. Monista poiketen SVKY ei 
ole vain rakentanut vaan myös jatku-
vasti kehittänyt toimintaansa. Varsin-
kin useissa innovatiivisissa asioissa se 
on ollut jopa edelläkävijä.

– Yhdistyksen käynnistämät ja ra-
hoittamat hankkeet ovat olleet erityi-
sen tärkeitä, kun kunnalla ei ole ollut 
kehittämisrahaa, Kiuru sanoo.

Yhdistyksen ensimmäinen hanke 
oli 1990-luvun puolivälissä toteu-
tettu kolmevuotinen Hyvää elämää 
dementoituneille vanhuksille, jonka 
puitteissa SVKY rakennutti muisti-
sairaille tarkoitetun Helmikodin se-
kä koulutti ja palkkasi sinne henkilö-
kunnan.

– Aluksi yhdistys itse pyöritti 
Helmi kodin toimintaa, mutta nyt 
henkilökunta on siirtynyt kunnan 
palkkalistoille. Helmikoti oli en-
simmäisiä näin toteutettuja demen-
tiahoitolaitoksia koko maassa, Kiu-
ru kertoo.

Hankkeet ovat jääneet eloon

Yhdistyksen projekteista myös van-
husten kuntoneuvola ja kuntosali-
toiminta ovat jääneet toimimaan. 
Hannuksenkartanoon sijoitet-
tu SVKY:n kuntosali on jatkuvasti 
ikäihmisten aktiivisessa käytössä. 

SVKY:n hankkeissa kehitettiin 
malli myös kyläkerhotoiminnalle, jo-

ta nyt vetää kansalaisopisto. Yhdis-
tyksen aikanaan käynnistämä siivous-
rinkitoiminta siirtyi Seitasäätiölle.

Sodankylän kunnan vanhustyön 
johtaja Inga Mukku sanoo, että 
vanhustenkoti yhdistyksen merkitys 
kunnalle on hyvin suuri. Palvelu-
asuntojen ohella SVKY:n hankkeet 
ovat olleet tärkeitä, sillä monet niis-
tä ovat kohdistuneet sivukyliin, joi-
hin kunnan vanhustyöllä ei ole ollut 
osoittaa riittävän paljon resursseja, 
hän kertoo.

Apua sivukylien vanhuksille

Erityisen tärkeänä kunnan kannalta 
hän pitää juuri käynnistettyä kolme-
vuotista Kylässä hyvä – kotona pa-
ras -hanketta, jonka tavoitteena on 
auttaa ihmiset asumaan kotikylissään 
mahdollisimman pitkään. Kyseessä 
on pioneerihanke, jonka pohjalta 
on tarkoitus luoda erilainen toimin-
tamalli pohjoismaisille hyvinvointi-
palveluille.

Ideana hankkeessa on, että jokai-
sessa pilottikylässä löydettäisiin ne 
ikäihmiset, jotka tarvitsevat sellaista 
apua, mitä kunta ei voi tarjota.

– Se voi olla pientä siivousapua, 
asiointiapua, saunanlämmitystä tai 
muuta vastaavaa. Pitää löytää myös 
auttajat eli vapaaehtoistekijät tai yri-
tykset, joilta asiakas ostaa palveluja 
tai yhdistykset, jotka tuottavat sopi-
via palveluja. Tarkoitus on, että jo-
kaisen ikäihmisen kohdalla kirjataan 
ylös hänen avuntarpeensa sekä taho, 
johon hän voi tarvittaessa ottaa yh-
teyttä, Mukku kertoo.

Teksti ja kuvat:: 
Kari Alaluusua

Yhdistyksestä on suuri 
apu Sodankylälle
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EETU ry on Suomen suurimpi-
en eläkeläisjärjestöjen etujär-
jestö, joka on perustettu noin 
kuusi vuotta sitten. EETU osal-
listuu yhteiskunnalliseen kes-
kusteluun ja terävöittää eläke-
läisten oikeuksia. 

Poliittisen aseman 
vakiinnuttaminen

Kuluvana vuonna EETUn puheen-
johtajana toimii Eläkeläiset ry:n 
puheen johtaja, pitkän linjan polii-
tikko Kalevi Kivistö. Hän koros-

EETU ry – eläkepo

taa, että EETUn jäsenjärjestöissä 
keskitytään monipuoliseen seniori-
toimintaan, mutta itse EETUn teh-
tävänä on toimia puhtaasti eläkeläis-
ten edunvalvojana.

– Muutoksien aikaansaamisek-
si edellytetään poliittista yhteis-
ymmärrystä. Kirjava järjestö kenttä 
tarvitsee edustajakseen selkeän 
lippu laivan. Nyt EETU on notee-
rattu yhteiskunnallisissa eläkepoliitti-
sissa keskusteluissa, Kivistö toteaa. 

EETUn tavoitteena on saavut-
taa samankaltainen poliittinen ase-

ma eläkeläisten asioista päätettäes-
sä, kuin vaikka työmarkkinaliitolla on 
työläisten asioista päätettäessä. 

– Etujärjestönä otamme kantaa elä-
keläisiä koskeviin budjetteihin, lain-
säädäntöön ja kuntakentän uudistuk-
siin. Muun muassa Norjassa sikäläi-
sellä eläkeläisten edunvalvontajärjes-
töllä on vakiintunut paikka eläkepo-
liittisten asioiden valmistelussa.   

EETUn ajankohtaiset 
tavoitteet

Kuluvalla vuosikymmenellä EETUn 

– EETUn tehtävänä on toimia puhtaasti eläkeläisten edunvalvojana, puheenjohtaja Kalevi Kivistö korostaa.
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litiikan vaikuttaja
toiminnassa korostuu neljä sel keää 
tavoitetta. Vanhuspalvelulaki on 
näistä numero yksi.

– Hoitoon pääsyn, hoidon laadun 
ja palvelujen saannin tasapuolinen 
varmistus kaikille ikääntyville on tur-
vattava, Kivistö summaa. 

– EETU sai antaa lausuntonsa lain 
ensimmäisestä luonnoksesta viime 
maaliskuussa ja kaipaamme vielä 
yksi selitteisempiä normeja muuta-
miin kohtiin. Esimerkiksi vanhusten-
hoidon laadunvalvontaa ei voi sälyt-
tää yksin henkilökunnan harteille, sil-
lä laiminlyönnin ilmoittamisen kyn-
nys työtoverin tai työnantajan kus-
tannuksella on korkea. Toiseksi hen-
kilöstön määrä suhteessa hoidetta-
vien määrään pitäisi vahvistaa lailla.

Omais- ja läheishoidon tukien tur-
vaaminen on toinen EETUn toi-
minnan tärkeä tavoite. Tällä hetkel-
lä omaishoidon tuen saaminen ja 
määrä riippuu kunnasta.

– Maassamme on yli 320 000 
omaishoitajaa, joista yli puolet on 
eläkkeellä. On käsittämätöntä, että 
vain noin 10 % saa kunnan maksa-
maa omaishoidon tukea. 

– Näille tuille on saatava yhtenäiset 
perusteet ja Kela maksajaksi.

Lisäksi eläkeindeksikysymyksen 
osalta EETU on tehnyt ja tekee edel-
leen paljon töitä. Neljäntenä ajan-
kohtaisena EETUn tavoitteena Ki-

vistö näkee järjestön selkeän poliit-
tisen paikan pikaisen vakiinnuttami-
sen eläkepoliittisten asioiden valmis-
telussa.

Kansainvälistä yhteistyötä

Kivistö ei ryhdy tekemään yleistyk-
siä maamme vanhusasioiden tilasta. 
Hän kuitenkin miettii, että vaikka hy-
viäkin esimerkkejä vaikkapa hoidon 
hyvästä laadusta löytyy, silti huonoja 
esimerkkejä on aivan liikaa.

– Niin kauan kuin ongelmia esiin-
tyy ei voi olla tyytyväinen.

Suomen eläkkeiden taso on EU-
maiden keskitasoa, mutta pohjois-
maisittain, suhteissa ansiotasoon, 
eläkkeet ovat meillä matalimmat.

– Teemme EETUssa paljon edis-
tyksellistä yhteistyötä pohjoismaiden 
kanssa. Vaikka järjestelmät ovat kus-
sakin maassa erilaisia, silti pohjim-

maiset ongelmat ovat hyvin saman-
tyyppisiä.

EETU ottaa myös aktiivisesti osaa 
EU-maiden yhteisiin eläkeläisjärjes-
töjen foorumeihin ja antaa suosituk-
sia vanhusten ihmisoikeuksista EU:n 
puitteissa. 

Koska kotimaassamme kansalai-
set vetoavat yhä huolestuneempina 
eläke läisten edunvalvonnan tehos-
tamisen puolesta, EETUn kaltainen 
valpas elin todella tarvitaan.

– On hienoa, että vankkana etu-
järjestönä EETU on määrätietoisesti 
korjaamassa eläkeläisten ongelmia ja 
rakentamassa parempaa tulevaisuut-
ta. Näin perustajajärjestöille jää aikaa 
keskittyä niiden omiin tärkeisiin teh-
täviin tarjoten senioreille toimintaa 
ja yhdessäolon mahdollisuuksia, Ki-
vistö toteaa lopuksi.

EETUn muodostavat sen perus-
tajajärjestöt Eläkeliitto ry, Eläke-
läiset ry, Eläkkeensaajien Keskus-
liitto EKL ry, Kansallinen seniori-
liitto ry, Kristillinen Eläkeliitto ry 
ja Svenska Pensionärsförbundet 
rf. 

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

Osaamista ja 
   vaikuttamista jo 
      vuodesta 1998 lähtien. 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

EETU ry

  jatkuu seuraavalla sivulla->
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Eläkeliitossa on yli 126 000 jäsen-
tä. Jukka Salminen on ollut yli 20 
vuotta Eläkeliiton toiminnanjohta-
jana, mutta jaksaa edelleen häm-
mästellä ikääntyvien vapaa-
ehtoisten aktiivisuutta, sitou-
tumista, halua olla mukana ja 
kantaa vastuuta – erilaista va-
lintaa kuin kiikkustuoliin ve-
täytyminen.

Eläkeliiton toiminnan ta-
voitteena on ikääntyvien eläk-
keiden ostovoiman ja palvelui-
den turvaaminen. Se pyrkii edis-
tämään ikääntyvien kuulluksi tule-
mista ja vaikuttamisen mahdollisuut-
ta. Yhtenä liiton tavoitteena on myös 
jakaa oikeaa tietoa ikääntymisestä. 
Usein unohtuu esimerkiksi se, että 
yli 90 % maamme ikääntyvistä elää 
normaalia, itsenäistä elämää. 

– "Leipä on elämän ehto, mutta 
ihminen ei elä vain leivästä". Edel-
lä mainittujen tavoitteiden rinnalla 
aivan yhtä tärkeitä ovat yhdessäolo-
palvelut, joita Eläkeliitto aktiivises-
ti ylläpitää ja kehittää, Salminen jat-
kaa. 

Lukuiset tutkimukset osoittavat 
sosiaaliseen toimintaan osallistumi-
sen korreloivan positiivisesti ikään-
tyvien terveyden ja toimintakyvyn 
suojaamisen sekä edistämisen kans-

sa. Salminen muistaa saaneensa ar-
kisen kiteytyksen tästä elämänlaadun 
kohenemisesta eräältä edesmenneel-
tä aktiiviselta vapaaehtoiselta: "Voit 
sie Jukka kuvitella, että näin pienee 
mummoo mahtuu yheksän sairautta, 
mutta menoa ne ei haittaa."

Hyvän hoidon mittari ei saa olla 
vain hengissä pysyminen. Silti yh-
teiskunnallinen viesti on tällä het-
kellä se, että läsnäoloon ei riitä ai-
kaa. Tätä ristiriitaa Eläkeliitto pyr-
kii monipuolisella ikäkumppanuus-
toiminnalla ratkaisemaan.

– Ei onni tule etsien vaan eläen. 

Ikääntyvien harrastetoiminta saattaa 
olla puettuna pieniin arkisiin asioi-
hin, mutta taustalla ovat suuret ra-
kenteet ja merkitysjärjestelmät, Sal-

minen kuvailee.
Aina on ollut naapuriapua, 

mutta Eläkeliitossa on jo pa-
ri vuosikymmentä kehitet-
ty tavoitteellista vapaaehtois-
toimintaa. Viime vuosina so-
siaalista palvelutoimintaa on 
räätälöity myös mm. leskeyden 

kohtaamiseen, parisuhteen pur-
kautumiseen ja kuoleman kohtaa-

misen. Tällaisten rankkojen teemo-
jen edessä vapaaehtoisten tehtävien 
vaativuustaso kasvaa.

– Eläkeliitossa ollaan tällä hetkel-
lä tilanteessa, että halukkaita vapaa-
ehtoisten koulutuksiin olisi huomat-
tavasti enemmän kuin meillä on re-
sursseja kouluttaa, Salminen pahoit-
telee.

Eläkeliiton toiminnanjohtaja lainaa 
lopuksi vanhan hyvän ystävänsä vii-
saita sanoja, joilla hän aikoinaan kiitti 
ikääntyviä vapaaehtoisia: "On mah-
tavaa, että te annatte sitä kaikkein kal-
leinta, mitä teillä on – eli aikaa, vaik-
ka sitä on jäljellä rajallisesti."
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Montako kerrosta mummosta löytyy?

Pitkällä lentomatkalla ennättää lukea vaik-

ka kokonaisia kirjoja. Viimeksi käteeni sat-

tui lentoaseman kirjakioskista sudanilai-

sen Leila Aboulelan kirja Lyrics Alley, joka 

kertoi Sudanin naisten elämästä 1950-lu-

vulla. Voisiko kulttuurisesti paljoa kauem-

paa etsiä kokemuksia? Huomasin, että en 

olisi tiennyt mitään noista seuduista ja nii-

den elämästä oman nuoruuteni ajoilta. Ko-

tiin tullessa piti oikein maailmankartasta 

etsiä kaupunkia nimeltä Omdurman, Khar-

tumin läheltä. 

Nykyinen Sudanhan on jakautunut kah-

deksi valtioksi pitkien sotakausien jälkeen, 

ja siltä maailman kolkalta saatavat uuti-

set kertovat jatkuvasta epävarmuudes-

ta, vihollisuuksista ja nälästä. Oikeastaan 

aika pelottavaa, voiko meillä olla mitään 

yhteistä?   

Kaikesta etäisyydestään huolimatta Lei-

la Aboulela kertoo yleisinhimillisistä asiois-

ta, jotka tulevat lähelle: perheestä, suvus-

ta, ihmissuhteista ja isovanhemmuudes-

ta. Lapsuudesta, joka löytää ilonsa yksin-

kertaisista asioista. Nuoruudesta, joka 

meilläkin 1950-luvulla etsi paikkaansa so-

tien jälkeen, aika niukoissa oloissa. Kump-

panin etsimisestä. Koulutukseen pyrkimi-

sestä. Leilan kirjan sankaritar Soraya ei saa-

nut silmälaseja, koska vain miehet voivat 

käyttää niitä maan tapojen mukaan, mut-

ta kouluun hän pääsi, ja lopulta eno hankki 

hänelle lasit salaa. Minun nuoruuteni Vaa-

sassa silmälasien käyttäjiä naurettiin "rilli-

pää, rillipää", ja oppikouluun pääseminen 

oli harvojen etuoikeus.

Leilan kirjan vahva linja piirtää kuvaa 

isovanhemmuudesta ja sukupolvien väli-

sestä siteestä. Monenlaisia isovanhempia 

piirtyy isosta suvusta. Miesten dominoi-

masta kulttuurista löytyy vahva isoisä, joka 

pitää lempeästi huolta kaikista jälkeläisis-

tään, joka ymmärtää ja suojelee, ajaa nais-

ten oikeuksia. Haavoittuva isoisä, joka de-

mentoituu hiljalleen, ei enää osaa mitään, 

mutta saa silti hoivaa perheessään. Yksi 

suvun isoäideistä hankkii paikallisen kä-

tilön ja ympärileikkauttaa kaksi kymmen-

vuotiasta pojantytärtään näiden äitien tie-

tämättä ja heidän tahtonsa vastaisesti. Jul-

ma tarina, meikäläisittäin vaikea ymmärtää 

saati hyväksyä. Afrikkalaisessa perinteessä 

tyttöjen sukupuolikasvatuksesta huoleh-

timinen kuuluu kuitenkin monesti isoäi-

tien velvoitteisiin. Olen nykyisinkin tavan-

nut pitkälle koulutettuja afrikka laisia nai-

sia, joiden on ollut vaikea irrottautua tästä 

kulttuurisesta ketjusta. On myös rakastet-

tuja isoäitejä, joiden luokse mennään uu-

delleen ja uudelleen, purkamaan sydän-

tä ja pohtimaan asioita. Isoäidit ymmär-

tävät, lohduttavat ja kannustavat. "Rakas 

lapsi, minussa on kaikki kerrokset", sanoo 

isoäiti. Niinhän se on, vanha ihminen on 

kerroksellinen.

Vanha ihminen tavoittaa itsessään ker-

roksen toisensa jälkeen. Miksi lapsuuden 

kokemukset tunkevat mieleen, kun van-

henee? Ehkä nyt vanhana on paremmin 

aikaa miettiä mennyttä ja tulevaa, se-

kä palauttaa mieliin lapsuuden intensii-

visiä tunnelmia ja kokemuksia. Ehkä nyt, 

kun työelämän paineet ovat hellittäneet, 

ei tarvitse enää työntää mielestään pois 

tuota kaikkea turhana. Niinpä sulavan lu-

men tuoksu tuo minun mieleeni puron-

varren lumi pitsit, joita ihastelimme kuusi-

vuotiaina piha piirin ystäväni kanssa. Vasta 

aikuisena ymmärsin, että hän oli "jälkeen-

jäänyt", niin kuin silloin sanottiin, koska 

synnynnäistä kilpirauhasen vajaatoimin-

taa ei osattu diagnosoida. Vanha valokuva 

ekaluokan luokkatovereista näyttää mel-

koiselta joukolta räsypekkoja, olihan juu-

ri sota loppunut, mutta muistoissa on in-

toa ja riemunkiljahduksia koulunpihalla. 

Näiden kokemusten kautta tavoittaa hy-

vin myös kehitysmaiden elämän ehdot ja 

ihmisen kasvun voiman.

Kerroksellisuus näyttäytyy myös, kun 

tapaamme luokkatovereitten kanssa nyt 

seitsenkymppisinä. Muutumme kikatta-

viksi tytöiksi. Tuossa Eila, jonka kanssa kä-

vimme kouluamme potkukelkalla Vaasan 

lumisia katuja pitkin. Hänen potkurinsa oli 

niin pieni, että se sai nimen Painonappi, se 

naurattaa vieläkin. Tuossa Leena, jolla oli 

mainio lentäjänlakki. Ovathan he menes-

tyneitä naisia urallaan, lehtoreita ja lääkä-

reitä, nyt isoäitejäkin, mutta se tuntemani 

tyttö kurkistaa silmistä eloisana ja virkeä-

nä. Se tyttö näkyy ja tuntuu samalla kun 

iloisesti hyväksymme vanhenemisemme. 

Niinhän se on, Lasse Pöysti kantaa muka-

naan Suomisen Ollin hahmoa, vaikka sa-

malla tunnustamme hänen taiteensa ulot-

tuvuudet vanhuuteen asti.

Vanhan ihmisen kerroksellisuus on mei-

dän peilimme maailmaa ja itseä varten. 

Omien elämänkokemusten kautta syntyy 

ymmärrystä ja huumorintajua. Lapsuus, 

nuoruus ja työvuodet kulkevat mukana. 

Vaikka lapsenlapset ovat nähneet minut 

vain mummona, minä näen heidän kaut-

taan koko elämän kirjon. 
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S u o -
m e n 
S e n i o r i -
liikkeessä on 
noin 3 000 jäsentä. 
Tämä vahva joukko se-
nioreita ajaa aktiivisesti oman 
ikäryhmänsä asioita. Tällä het-
kellä liikkeessä keskitytään eri-
tyisesti hoidollisiin epäkohtiin 
ja ikäsyrjintään. Tulevaisuudes-
sa on tarkoitus panostaa alueor-
ganisaatioiden jäsentyneeseen 
toimintaan ja iäkkäiden asumi-
sen monipuoliseen kehittämi-
seen. 

Yleislääketieteen ja geriatrian erikois-
lääkäri, yleislääketieteen professori ja 
ylilääkäri Sirkka-Liisa Kivelä perus-
ti Suomen Senioriliike ry:n vuonna 
2008. Aktiivisen toiminnan organi-
soimiseen hänet motivoi viimeistään 
se tosiseikka, että vanhustenhoidon 
asiat olivat lähteneet huonosti kehit-
tymään Suomessa.

– 1970-luvun lopussa ja 1980-lu-
vulla vanhustenhoitoa pyrittiin Suo-
messa kehittämään ja saatiinkin ai-
kaan muutoksia. 1990-luvulla koko 

Seniorienergiaa! 

tämä edistys heitti kuitenkin täydel-
lisen kuperkeikan ja ikääntyvien asi-
at alkoivat mennä muun muassa la-
man takia tolkuttoman huonoiksi, 
Kivelä kertoo.

2000-luvun alussa kansalaiset al-
koivat taas olla aktiivisia esimerkik-
si ikääntyvien hoidon laadun näkö-
kulmasta. 

– On silti käsittämätöntä, että vaik-
ka elettiin nousukautta, konkreettisia 
parannuksia ei saatu aikaan.

Kolmannen aallon 
senioritoimintaa

Maailman muuttuessa on tarvetta 
erilaisille järjestöille ja palveluille. Ki-
velä kuvailee sosiaalista aktiivisuutta 
vanhusasioiden parissa kolmena aal-
tona, joilla kaikilla on ollut omanlai-
sensa historiallinen tausta.

– Ensimmäiseksi tulivat eläkeläis-
järjestöt 1970-luvulla. Silloin priori-

s o i n -
t i l i s -

tan kärjessä 
oli ajaa eläkkeet 

Suomeen ja järjestöt 
tekivät mahtavaa työtä.

– Seuraavassa aallossa syntyivät 
monenlaiset vanhuspalvelujärjestöt, 
jotka pyrkivät kohentamaan ikäänty-
vien asemaa sekä järjestämään sosiaa-
lista toimintaa ja palveluita. 

Nyt ajat ovat taas muuttuneet ja 
ilmassa leijui tilaus uudenlaisille toi-
mintamuodoille.

– Suurten ikäluokkien vanhetessa 
maassamme on paljon hyvä kuntoisia 
senioreita, jotka jatkavat työn tekoa 
myös eläkkeellä. On siis loogista, et-
tä kolmantena aaltona syntyy seniori-
liikkeitä, joissa seniorit määrätietoi-
sesti itse, yhtenä suurena joukkona 
ajavat ikäistensä asioita.

Mikään aalto ei sulje toisia pois, 
kaikennäköistä toimintaa tarvitaan.

– On nimenomaan rikkaus, et-
tä vanhuskentällä toimii laaja skaa-
la erilaisia järjestöjä ja liikkeitä. Täl-
löin jokainen seniori voi valita juuri 
itselleen mieluisan tavan olla muka-
na toimimassa. 

Suomen Senioriliikkeessä seniorit ajavat omia oikeuksiaan
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Vahvasti vaikuttamassa

Suomen Senioriliikkeen tarkoituk-
sena on edistää Suomen ikäänty vien 
kansalaisten arvokkaan ja turvallisen 
vanhuuden kokemista. Koska kukaan 
ei pysty parantamaan kerralla koko 
maailmaa, on liikkeessä otettu ajas-
sa keskeiset ongelmat määrä tietoisen 
parantamisen työkohteiksi.

– Hoiva ja hoidon laadun eriarvoi-
suus on ehdottomasti ydinasia, jota 
me pyrimme toiminnallamme tasoit-
tamaan. Olen saanut valtavasti soit-
toja, meilejä ja kirjeitä senioreilta ja 
raaka totuus on, että Suomessa vain 
harvat saavat nauttia erinomaisesta 
hoidosta. Lukuisat kärsivät edelleen 
epäoikeudenmukaisesta kohtelusta. 
Tällaiset hoidolliset epäkohdat on 
poistettava, Kivelä listaa.

Ikäsyrjintää ei 2000-luvun alus-
sa edes tunnistettu, vaikka Kivelä 
on tutkinut aihetta jo 1980-luvulta 
lähtien. Myös tämän, pahimmillaan 
kaltoin kohteluun johtavan ongelman 
poistaminen on Suomen Seniori-
liikkeen tehtäväluettelon kärjessä.

– Maassamme on tehty hartiavoi-
min töitä naisten, lasten, vammais-
ten, sukupuolivähemmistöjen, rodul-
lisen ja kielellisen syrjinnän loppumi-
seksi, mutta missä viipyvät ehkäise-
vät toimenpiteet ja lainsäädäntö ikä-
syrjinnän osalta.

Suomen Senioriliike pyrkii pää-
sääntöisesti vaikuttamaan hankki-
malla yhteyksiä, työstämällä vetoo-
muksia ministeriöihin, keräämällä ni-
miä tärkeiden asioiden puolesta, lin-
kittymällä yhteen muiden alan toimi-

joiden kanssa, järjestämällä seminaa-
reja ja luomalla alueorganisaatioita.

Konkreettinen vetoomus 
päättäjille ja kansalaisille

Juuri julkaistu kirja, Vanhana tänään, 
tuo nimensä mukaisesti esille, miten 
vanhusten asiat nykypäivänä ovat – 
niin papereissa kuin tosielämässäkin. 
Kirjoittajat Sirkka-Liisa Kivelä ja Sa-
ri Vaapio lahjoittivat työn Suomen 
Senioriliikkeelle, vain säätiöiltä saa-
tiin jotain tukea prosessiin.

Kirjaa varten kansalaisia pyydet-
tiin kirjoittamaan kaikenlaisia po-
sitiivisia ja negatiivisia kokemuksia 
vanhusten hoidosta Suomessa. Kir-
joittajat saivat vuosien 2009-2010 ai-
kana aiheesta yhteensä 109 kirjettä.

Kirjoitusprosessissa kansalaisten 
kokemuksia lähdettiin purkamaan 
auki sektoreittain.

– Teemoittelimme vanhusasioita 
suurten otsakkeiden, kuten esimer-
kiksi "ravitsemus", "nukkuminen" ja 
"sosiaalinen toiminta" alle. Tämän 
jälkeen tutkimme, mitä oppikirjat, 
lainsäädäntö ja suositukset sanovat 
kustakin sektorista. Viimeiseksi poi-
mimme kansalaisten kirjeistä hyviä ja 
huonoja kokemuksia, miten kyseiset 
asiat todellisuudessa tapahtuvat.

Vanhana tänään peilaa totuuden-
mukaisesti senioreiden kokemaa to-
dellisuutta. Joissain kohdin vertai-
lu lakien mallintamaan maailmaan 
on hävettävän suuri, toisissa kohdin 
taas suositukset täyttyvät jopa rutkas-
ti vaadittua tasoa paremmin.

Kirjassa annetaan myös ytimekkäi-

tä suosituksia siitä, mitä asioita Suo-
messa pitäisi viipymättä edistää. Eri-
tyisesti arvokeskustelu täytyisi herät-
tää voimallisemmin henkiin.

– Mielestäni arvot ovat yhteis-
kunnassamme romahtaneet. Eetti-
sen keskustelun avulla olisi mahdol-
lista luoda kansallinen ilmapiiri, jossa 
lämpimien, humaanien arvojen ase-
ma korostuisi, Kivelä kärjistää.

Vahva kahtiajako estettävä

Tärkeä seikka, joka on myös Seniori-
liikkeen tehtävä: vaikka kuluvan 
vuosi tuhannen alun seniorit ovat 
monella tapaa energistä joukkoa, 
kaikkein huonokuntoisimpia ei so-
vi unohtaa.

– Jo nyt on aistittavissa, että kuilu 
hyväkuntoisten ja heikompiosaisten 
senioreiden välillä kasvaa maassam-
me. Huonokuntoiset, muistisairaat, 
köyhät, toimintakyvyttömät, syrjäy-
tyneet ja yksinäiset seniorit ovat kui-
tenkin samaa ikäporukkaa aivan sa-
manlaisine oikeuksineen kuin parem-
min pärjäävät.

Pelko siitä, että tällainen kahtia-
jako tulee vahvistumaan, pitää ot-
taa vakavasti ja nostaa asia näkyväk-
si jo nyt.

– Kellekään ei riitä, että on kat-
to pään päällä ja leipää pöydässä.On 
ihan jokaisen seniorin ihmisoikeus 
elää rikasta elämää myös eläkevuo-
det, Kivelä muistuttaa.
Lisätietoja: www.senioriliike.fi 
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Kotkan juuri eläkkeelle jäänyt 
sosiaalijohtaja Marja-Liisa "Mal-
la" Grönvall on nähnyt kunnalli-
sen sosiaalitoimen ja vanhushoi-
don sekä itse vanhusten muut-
tumisen vuosikymmenten aika-
na. Grönvall sai elokuussa  So-
siaali- ja terveysturvan keskus-
liiton (STKL) on myöntämän So-
siaaliturvan kultaisen kunnia-
mitalin sosiaaliturvan, sosiaali- 
ja terveydenhuollon ja ihmisten 
hyvinvoinnin kehittämisestä.

Malla on nähnyt vanhu

väheni radikaalisti. Valtakunnalli-
nen avohuollon ensisijaisuus on hi-
taasti muuttanut myös kuntatason 
vanhusten huollon. Valtionosuuden 
laajeneminen myös sosiaalihuol-
lon vastuulla olleeseen vanhusten-
huoltoon nopeutti kehitystä. Kun-
nassahan tehtiin terveyskeskuksen 
vuodeosastoja. Yhä enemmän alet-
tiin puhua vanhuksista myös voi-
mavarana. Erilaiset mix-mallit oli-
vat runsaan kokeilu- ja kehittämis-
toiminnan keskiössä. Erityisesti Kot-
kassa yhteistyö paikallisen järjestö-
kentän kanssa on aina ollut tiivistä ja 
tuonut uusia toimintamalleja.

Miten kunnallinen sosiaalitoimi 
on viime vuosikymmenten aika-
na muuttunut, sanotaan 70-luvus-
ta eteenpäin, erityisesti vanhus-
ten näkökulmasta?
– Jo opiskeluaikana olin Tampereen 
sosiaalivirastossa töissä mm. asumis-
tukiasiainhoitajana ja päihdehuollon 
sosiaalityöntekijänä. Päihdehuol-
lossa ei ollut vanhusasiakkaita eikä 
myöskään lapsia ja nuoria. Kunnis-
sa, myös Kotkassa, vanhusten huolto 
oli käytännössä yhtä kuin vanhainko-
ti, jossa oli vähävaraisia, puutteelli-
sissa asuinoloissa asuneita vanhuk-
sia pääosin kuudenkin hengen huo-
neessa. Mielisairasosastot lakkautet-
tiin ja sairasosastot siirrettiin sairaa-
loihin.  Ensimmäiset kotiavustajat 
tulivat lähinnä siivous apuun ja mui-
hin tukipalveluihin. Järjestöt, kuten 
Kosken rinne, olivat myös rakenta-
neet asuntoja ja vanhainkodin sekä 
järjestivät henkilö kunnan avun asuk-
kailleen. Pienten tai kokonaan puut-
tuvien eläkkeiden vuoksi vanhuksia 
oli myös huoltoavun saajina. 

Nykyään on ollut havaittavissa 
toimintojen keskittämisen myötä 
suuntausta "uusiin kunnalliskotei-
hin". Järjestöjen merkitys on ollut 
uusien toimintamallien kehittämises-
sä ennen kunnan virallista sosiaali-

huoltoa. Vanhustenhuollossa järjes-
töjen rakentamat vanhusten vuokra- 
ja palvelu talot paransivat asuinolo-
ja, mutta myös antoivat varhaisen 
vaihto ehdon laitoshoidolle. Olen 
mielelläni levittänyt sanontaa "Jär-
jestöt ovat kuin airot jotka liikkuvat 
silloinkin, kun vene seisoo".

Miten valtakunnalliset vanhusten-
huollon tavoitteet ovat muuttu-
neet 70-luvusta tähän päivään?
– Suuri muutos on tapahtunut en-
sisijaisesti sosiaaliturvan tason nou-
sun myötä, jonka ansiosta eläkeläis-
ten osuus toimeentulotuen saajina 

Malla Grönvall aikoo eläkepäivinään opetella soittamaan tenorisaksofonia.
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stenhoidon muutoksen
Miten kunnallinen vanhusten-
hoito on muuttunut 70-luvusta 
eteenpäin? 
– Kotipalvelun/kotisairaanhoidon 
laajeneminen ja kehittäminen koti-
hoidoksi on eniten vaikuttanut kunta-
tasolla. Puutteellisten asuin olojen pa-
rantaminen ja palvelu asumisen ke-
hittäminen erilaisine päiväkeskus-
toimintoineen on tuonut vaihto-
ehdon laitoshoidolle. Kotkassa onkin 
hiljattain kokonaan lakkautettu ter-
veyskeskuksen vuodeosastot. Laitos-
hoidon sijaan vahvistetaan ympäri-
vuorokautista hoiva-asumista. Vo-
lyymista liian suuren osan on saanut 
kilpailuttamisen vuoksi suuret moni-
kansalliset pörssiyhtiöt. Terveyden-
hoidon kehittyminen on tuonut lisä-
vuosia elämään. Ympärivuorokau-
tisen hoiva-asumisen malli on an-
tanut mahdollisuuksia myös uusien 
sairauksien hoidossa. Samalla henki-
lökunnan määrä ja koulutustaso on 
kasvanut ja ammatillistunut. Toisaal-
ta vanhustenhoito on medikalisoitu-
nut liikaakin ja organisatorisesti siir-
tynyt pääosin terveydenhuollon vas-
tuulle. Kunta ei yleensä enää tarjoa-
kaan vanhuksille niitä palveluja, joita 
jokainen aluksi tarvitsee – siivousta 
ja asiointiapua. Omaishoidon osuus 
on ollut merkittävässä osassa kun-
nallista vanhustenhoitoa. Omaisten 
avulla vanhus pääosin pystyykin saa-
maan tarvitsemansa palvelut. Kot-
kan ensimmäinen vanhuspoliittinen 
ohjelma laadittiin jo 80-luvun lopul-
la. Siinä valittiin kehittämisvisioksi 
oma Kotkan malli, joka oli sovellus 
silloisen laitospainotteisen vanhus-
tenhuollon ja valtakunnallisten lin-
jausten väliltä. Kotihoidon ja palve-
luasumisen kehittämistyöllä saatiin-
kin lakkautettua vanhusten käytössä 
turhaan olleita erikoissairaanhoidon 
laitospaikkoja. Toisaalta kehittämis-
työn innovatiivisuus teki vanhusten-
huollosta käsitteiltään ja asiakasmak-
suiltaan aika moisen sekamelskan. Se 

on myös tuonut vanhukset jälleen 
toimeentulotuki asiakkaiksi.

Nykyään vanhukset ovat hyvin eri-
arvoisessa asemassa riippuen asuin-
paikkakunnasta. Erilaisten palvelujen 
viidakossa on vanhuksen itsensä hy-
vin vaikea löytää itselleen tarpeelliset 
palvelut ilman omaisten apua. Palve-
luohjaus on vasta lapsenkengissä.

Vanhustenhuollosta on tullut 
sairauden hoitoa. Sosiaalialan/työn 
osaaminen puuttuu lähes kokonaan 
Kotihoito keskittyy liiaksi sairauk-
siin ja lääkehoitoon. Pahimmillaan 
tämä on vanhuksille kuin oravan-
pyörässä oloa ja siirtoa hoitopaikas-
ta toiseen. 

Kuvaile vanhustenhoidon asen-
teiden muuttumista.
– Vanhustenhuoltoa koskeva viral-
linen kieli on täynnä myönteisiä kä-
sitteitä, kuten "turvallinen elämä", 
"niin pitkään kuin mahdollista", 
"tarjotaan apua", "kotiin annettavat 
palvelut", "rohkaistaan", "ennalta-
ehkäistään".  Todellisuus ei ole niin 
positiivista vai
• turvallinen elämä  – kuka määrit-
telee?
• niin pitkään kuin on mahdollista – 
kenen näkökulmasta?
• avun tarve  – kuka määrittelee avun-
tarpeen?
• kotiin annettavat palvelut – kuka 
määrittelee mitä apua tarvitaan?
• rohkaistaan  – huolehtimaan itse 
itsestä?
• ennaltaehkäistään  –  mitä ja mi-
ten?

Onko käynyt niin, että holhoavasta 
asenteesta ollaan siirrytty liian reip-
paasti toiseen ääripäähän? Annetaan 
kyllä mielikuva asiakaslähtöisestä toi-
mintatavasta, mutta jätetään pahim-
millaan lähes heitteille korostamalla 
itsehoitoa ja omaa vastuuta hoidos-
ta. Vanhusväestön määrän kasvaessa 
myös masentuneiden ja yksinäisten 
vanhusten tuuliajo tulee yhä ajankoh-

taisemmaksi ja kalliimmaksi. Suure-
na huolena myös on lisääntynyt eriar-
voistuminen ja tuloerojen kasvu.

Suomessa on jo vuosia ollut erit-
täin hyvät valtakunnan tason van-
hustenhuollon strategiat ja ohjeis-
tukset. Myös kuntien ohjelmat ovat 
samansisältöiset. Arvot ja tavoitteet 
ovat kohdallaan. Työntekijöillä on 
hyvä koulutus, mutta liian vähäinen 
henkilö kunnan määrä ajaa kiireeseen. 
Käytännön toteutuksessa on edel-
leen "meiltä heille" -asennetta kun 
sen pitäisi olla "meiltä meille" -asen-
ne. Vanhat ihmiset kaipaavat aivan 
samoja asioita kuin nuoremmatkin 
– läheisyyttä, välittämistä. 

Miten vanhukset itse ovat muuttu-
neet 70-luvusta tähän päivään?
– Vanhuuden ikäperustainen mää-
rittely ei sovi tämän päivän vanhuk-
siin, jotka ovat toimintakyvyltään ja 
elämäntyyliltään hyvin erilaisia. Työn 
jättäminen ja vanhuus ovat erkaan-
tuneet yhä kauemmaksi toisistaan. 
Vanhuus on myös aikaisempaa yk-
silöllisempää ja moni-ilmeisempää. 
Vanhat ihmiset matkustelevat ympä-
ri maailmaa, asuvatkin pitkiä aikoja 
poissa kotiseudultaan, jossa aiemmin 
elettiin koko elämä. Tietotekniikka 
on yhä useimmin hallussa ja monet 
teknologiset apuvälineet kuuluvat it-
sestään selvänä arkeen. Enää vanhus 
ei itsekään pidä vanhuutta pelkästään 
sosiaalisena ongelmana, se on elä-
mänvaihe siinä missä lapsuus, nuo-
ruus ja aikuisuus. Tosin vanhuksista 
oikeasti kait tiedetään todella vähän 
– ainoastaan sairaudet, kustannukset 
ja kasvava määrä.

Itse hankin juuri tenorisaksofonin, 
jonka soittamisesta olen haaveillut 
koko ikäni. Ja jos olen ahkera soiton-
opiskelussani, pääsen ehkä joskus 
mieheni senioribändiin keikalle.

Teksti: Kari Uittomäki ja 
Marja-Liisa Grönvall

Kuva: Marja-Liisa Grönvall
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– Onnellinen vanhuus on sel-
lainen, että terveys sallii itses-
tään huolehtimisen ja toi-
mintakyvyn siten, 
että uteliaisuus 
säilyy. Onnelli-
suuteen kuuluu 
myös sosiaali-
nen verkosto; 
omaiset, suku-
laiset, ystävät 
ja vanhat työ-
kaverit. Ettei 
putoa yksi-
näisyyden 
loukkuun, 
k i r j a i l i j a 
Claes An-
d e r s s o n 
määrit-
telee.

– Yksinäistyminen on suurin paha 
monelle vanhalle ihmiselle. Kaiken-
lainen kansalais- ja vapaaehtoistoi-
minta, eläkeläisryhmät ja kansalais-
opistot tekevät hyvää työtä. Ne tarjo-
avat toimintaa ja yhteistä tekemistä, 
Claes Andersson täydentää.

Claes Anderssonia voi hyvin ku-
vailla sanoen "monena mies eläes-
sään". Hän on psykiatri, kirjailija, 
jazzmuusikko, ex-kansanedustaja ja 
ex-ministeri. Nuorena Andersson oli 
myös aktiivinen urheilija, hän mm. 
pelasi jalkapalloa liigatasolla.  

– Minulla on diabetes ja sydän-
sairaus, joten en valitettavasti pysty 
liikkumaan niin paljon kuin aikaisem-
min. Olin aikaisemmin into himoinen 
lenkkeilijä ja kuntosalilla kävijä. Ny-
kyään kävelen ja pyöräilen. Pyrin liik-
kumaan päivittäin.

Andersson korostaa, että henkinen 
ja fyysisen vireys ovat ikään kuin sa-
man asian kaksi eri puolta. On tärkeä-
tä pitää henkisestä vireydestään huol-

On tä
uteli

ta, jotta jaksaa hoitaa asioitaan ja jak-
saa olla myös fyysisesti vireä – sekä 
päinvastoin. Olemalla fyysisesti vireä 
henkinenkin vireys pysyy yllä.

– Vanhoilla ihmisillä muistisairau-
det ja muistihäiriöt ovat huomattavan 
yleisiä. Lisäksi vanhempien ihmisten 
depressiot usein vielä diagnosoidaan 
väärin alkavaksi dementiaksi, ja täl-
löin he eivät saa edes mitään kun-
non hoitoa. Luulen, että noin puo-
let vanhojen ihmisten masennuksis-
ta jää vaille hoitoa tai ne hoidetaan 
väärin.

– Tietysti muistisairauksia voi ai-
nakin jonkin verran torjua sillä, et-
tä käyttää aivojaan, henkisiä toimin-
toja, mielikuvitusta ja säilyttää uteli-
aisuutensa. Uteliaisuus on tärkeätä 
kaikille ihmisille. Uteliaisuuden an-
siosta elämä muuttuu haasteellisek-
si ja mielen kiintoiseksi, tulee yllätyk-
siä ja uusia ja kokemuksia sekä näi-
den mukana uutta tietoa ja uusia nä-
kemyksiä, Andersson sanoo.

Kaikki toiminta 
voi olla luovaa

– Kaikki toiminta voi 
olla luovaa, jos käyte-
tään mielikuvitusta ja 
yritetään löytää omia 
ratkaisuja. Luova toi-
minta voi olla kirjoit-
tamista, puutarhan-
hoitoa, sosiaalista 
luovuutta keskuste-
lupiirissä tai eläke-
läisryhmässä. Luo-
vuutta ei kanna-
ta rajoittaa yksis-
tään taiteelliseen 
toimintaan.  

-– Halu ja 
tarve ilmaista 

it seään eivät ole sidottuja ihmisen 
ikään. On hyviä esimerkkejä siitä, et-
tä eläkeläinen julkaisee esikoisromaa-
nin. Tai päinvastoin; kaksikymppinen 
lopettaa luovan toiminnan. Luovuus 
ei ole iästä kiinni.

Claes Andersson itse pyrkii kirjoit-
tamaan päivittäin. Vaikka jopa päivä 
ei syntyisi "valmista tekstiä", niin tär-
keätä on kuitenkin kirjoittaa jotakin. 
Samaten hän korostaa, että kirjoit-
tajalle on tärkeätä lukea paljon. An-
dersson itse lukee päivittäin kolmea 
sanoma lehteä sekä kirjallisuutta.

Elämätön elämä on 
kaikkein traagisinta

– Vanhuus ja vanheneminen ovat 
maailman luonnollisin prosessi. 
Vanheneminen ja kuoleminen ovat 
edellytys sille, että elämä jatkuu maa-
pallolla ja maailmassa. On myös ilah-
duttavaa, että ihmisten keski-ikä on 
noussut puolen vuosisadan aikana. 
Ei kannata valittaa ja narista vanhe-
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ärkeätä säilyttää 
iaisuus vanhanakin

nemisesta, sillä vaihtoehto, ettei van-
henisi ollenkaan, on huomattavasti 
tylsempi.

Andersson kertoo tavanneensa pal-
jon vanhuksia erilaisissa tilaisuuksis-
sa. Pääsääntöisesti vanhukset ovat 
elämäänsä tyytyväisiä ja monin tavoin 
aktiivisia ja innokkaita. Andersson to-
sin huomauttaa, että niitä vanhuksia, 
jotka ovat neljän seinän sisällä ja ei-
vät osallistu mihinkään, ei tavoiteta. 
Tämä on harmillista, koska juuri hei-
dän olisi tärkeätä osallistua.

– On olemassa katkeruutta ja epä-
toivoa, kun ihminen kuusikymppi-
senä huomaa, etteivät unelmat ole 
toteutuneet. Elämätön elämä synnyt-
tää katkeruutta ja epätoivoa. Elämä-
tön elämä on kaikkein traagisinta ja 
kamalinta. Jos onkin katkera, niin pi-
täisi löytää jokin kanava, joku toinen 
ihminen, jonka kautta sitä voisi pur-
kaa ja purnata.

Andersson korostaa, että pitäi-
si pyrkiä hahmottamaan omaa elä-
määnsä, esimerkiksi kirjoittamalla ja 
puhumalla. Kirjoittamalla ihminen 
näkee oman elämänsä jatkumon ja 
asioiden yhteyden sekä muistaa jo 
unohtamiaan asioita. Kirjoittamisel-
la voi olla terapeuttinen merkitys.

Andersson painottaa ihmissuh-
teiden merkitystä hyvinvoinnille ja 
yleensä arjesta selviämiselle. Toimi-
vat ihmissuhteet ja verkostot; omai-
set, sukulaiset, ystävät ja entiset työ-
kaverit, ovat erittäin tärkeitä kaikil-
le ihmisille – ne ovat oikeastaan tär-
keämpiä kuin auttamaan koulutetut 
ihmiset.

Suomi on lyhytjännitteinen 
kilpailuyhteiskunta

Andersson on ollut kolme kaut-
ta kansan edustajana, neljännen hän 
joutui keskeyttämään terveydellisis-
tä syistä. Lisäksi Andersson on ollut 
kulttuuriministerinä. Edelleenkin hän 
seuraa aktiivisesti politiikkaa.

– Suomessa ei anneta arvoa van-
huksille, päinvastoin kuin monessa 
muussa kulttuurissa. Suomi on ehkä 
lyhytjännitteisellä tavalla kilpailuhen-
kinen maa. Suomessa on aika syvällä 
asenne, että sen jälkeen kun ihminen 
on tehnyt tehtävänsä, siittänyt ja hoi-
tanut lapsensa sekä lopettanut työn-
teon, niin hän saa mennä. 

– Jos Suomen noin 300 000 omais-
hoitajaa menisivät lakkoon, niin koko 
meidän systeemi romahtaisi. Tarvit-
taisiin yhtäkkiä tuhansia laitospaikko-

ja. Omaishoitajien korvausjärjestel-
mä pitäisi siirtää Kelalle. Pitäisi saa-
da laki, että kaikki omaishoitajat sai-
sivat saman korvauksen. Nyt joissa-
kin kunnissa maksetaan jotakin, toi-
sissa ei mitään, ja tämä on hirveän 
väärin.

Andersson toki toteaa, että suh-
tautuminen vanhuksiin ja vanhuu-
teen muuttuu väistämättä vanhus-
ten määrän kasvaessa. Vanhuksilla on 
yhä enemmän vaikutusvaltaa, ja van-
hukset ovat yhä suurempi kuluttaja-
ryhmä, joilla on rahaa käytettävis-
sään. Vanhukset ovat myös virkeitä 
ja ottavat kantaa.

Anderssonilla on kuusi lasta ja 
10 lastenlasta. Nykyään hänellä on 
enemmän aikaa lastenlapsille kuin kii-
reisinä eduskuntavuosina. Vanhim-
mat lastenlapset ovat jo aikuisia.

– Lastenlapset ovat hyvin tärkei-
tä. Lastenlapsia on kiva hoitaa, mut-
ta ei tarvitse ottaa lasten kasvatuk-
sen hankalia puolia itselleen. On 
myös jotenkin sovinnollisempaa it-
se ikääntyä, kun näkee elämän jatku-
van. Lasten lapset ovat elämän jatku-
vuuden konkreettinen juttu, Anders-
son korostaa.

Teksti ja kuva: Kari Uittomäki
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Elämänlaadun pa
Kohdatakseen arvokkaan van-
huuden ihmisen on opittava hy-
vän sään aikana kiertämään iän 
mukanaan tuomat karikot. Tyl-
sistymiseen ei ole varaa, mut-
ta olisiko ongelmien ennaltaeh-
käisemiseksi jotakin tehtävissä? 
Vastaus kuuluu: kyllä. Ikäänty-
vien ihmisten mieltä virkistävää 
harrastustoimintaa tulisi entuu-
destaan lisätä. 

Vaikka tuuli ulvoo ulkona ja vettä sa-
taa taivaan täydeltä, tunnelma Van-
taan aikuisopiston luokkahuonees-
sa numero 168 on luonteeltaan lep-
poisa. Intoa täynnä olevat ihmiset 
ovat kokoontuneet yhteen. Eläkeläis-
ten sekakuorokurssin vetäjänä toimi 
musiikin maisteri Ilona Tuovinen. 
Kurssille osallistuneiden määrä on 
35, ja heistä noin kolmas osa on mie-
hiä ja loput naisia. Möreä- äänisistä 
bassoista sekä taitavista tenoreista 
tuntuisi olevan puutetta.

Opettaja Tuovisen viritellessä pia-
noa kuorolaiset availevat ääntään. 
Äänenavauksen tekonauru, joka on 
lähtöisin palleasta, on mukaansa-
tempaavaa. Turhaan ei sanota, että 
nauru pidentää ikää. Niin nuorek-
kaan kuvan ihmiset itsestään anta-
vat huolimatta siitä, että kuoron kes-
ki-ikä hipoi liki seitsemääkymmen-
tä. Äänen avauksen jälkeen kaivetaan 
nuotit esiin.

Tunnelman tiivistyessä huippuun-
sa, ammattinsa osaavan kapellimesta-
rin avustuksella kehitellään laulami-
seen liittyviä tekniikoita. Kyseinen 
ryhmä on koolla vasta toista kertaa 
syyslukukauden pyörähtäessä käyn-
tiin. Puolitoista tuntia kestäneen har-
joituksen ollessa päättymäisillään vii-
meisenä, muttei vähäisimpänä ver-
siona kajahtaa ilmoille sävelet tutus-
ta joululaulusta Nyt syttyy valot tuhan-
net. Moniäänisesti esitettynä se tun-
tuu suorastaan lumoavalta. Opettaja Ilona Tuovinen johtaa Vantaan aikuisopiston kuoroharjoituksia.

Vantaan aikuisopiston kuorolaiset Leena Kaario, Raili Tuovila ja Matti Kärnä.

Venyttelyliikkeitä ennen Helsingin suomenkielisen työväenopiston lauluhar-
joituksia.
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rantamistalkoot
Kurssille ilmoittautuneet kokoon-

tuvat kevääseen mennessä yhteen-
sä 22 kertaa. Siihen joulu- ja kevät-
konsertit päälle, joten ei ihme et-
tä tuntee olevansa uransa huipul-
la päästessään esiintymään suuren 
yleisön eteen. Kuoroa johtaneen 
Ilona Tuovisen mukaan osallistuji-
en määrät ovat vuosien saatossa ko-
solti kasvaneet. Lisäksi Tuovinen 
mainitsee kurssin tavoitteista, että 
ne ovat musiikillisesti suuntautunei-
ta ikäihmisiä ajatellen mitä moninai-
simmat. Yhtäältä ne tarjoavat onnis-
tumisista kumpuavaa riemua osal-
listujilleen, toisaalta ne luovat lujaa 
yhteen kuuluvuuden tunnetta sosiaa-
lisine kontakteineen. 

– Kun opettaa musiikillisesti lahja-
kasta ja itseohjautuvaa ryhmää, tun-
tee sisällään suurta rakkautta omis-
tamaansa työtä kohtaan. Myös oppi-
laiden kommentit toiminnan jatku-
misen kannalta auttavat ammatissaan 
jaksamaan. Olkoon, että se on rahal-
lisista resursseista kiinni, Tuovinen 
kertoo omista tuntemuksistaan.

Opetusministeri Henna Virk-
kunen myönsi vuonna 2009 Van-
taan aikuisopistolle Kansalaisopis-
tojen laatupalkinnon tunnustuksena 
toiminnan laadun arvioinnin pitkä-
jänteisestä kehittämisestä sekä työstä 
vapaan sivistystyön edistämisessä.

Onnistumisen tunne 
saa kurssille

Kurssille osallistuneet henkilöt kiit-
televät kilvan kurssia. Haastateltavi-
na ovat Raili Taavila, joka on Tik-
kurilan eläkeläisten sekakuoro ry:n 
puheenjohtaja, Leena Kaario sekä 
Matti Kärnä. 

– Että mikä sai minut osallistu-
maan kurssille? Voin vastata siihen, 
että perheeseen johon synnyin on 
laulettu pienestä pitäen.

– No aidon onnistumisen tunne 
tietenkin. 

– Minä taas palasin ruotuun van-
hojen ystävien houkuttelemana.

Entä millaisia tunteita laulu sinus-
sa herättää?

– Laulu palauttaa lapsuudenajat 
mieleen.

–Siitä saa hyvänolontunteen itsel-
leen sekä levollisen mielen.

– Laulu antaa iloa elämään, jolloin 
jokapäiväiset murheet unohtuvat.

Samassa yhteydessä selviää että ky-
seisen kurssin opettajan osuus nou-
si arvoon arvaamattomaan. Ja mikä 
tärkeintä: kurssilaiset kehuivat yhteen 
ääneen, kuinka psyykkinen puoli pe-
laa ja fyysinen kunto kasvaa. 

– Kasaan painunut ryhti paranee ja 
keuhkojen kapasiteetti kohenee.

– Hengittäminen on huomattavas-
ti helpompaa.

Kaikesta voidaan siis päätellä, et-
tä laulu on lihastyötä siinä missä mi-
kä muukin tahansa. Laulu vastaa jo-
pa reipasta sauvakävelyä. 

Laulun iloa yhdessä

Helsingissäkin osataan. Helsingin 
työväenopisto tarjoaa kymmenit-
täin ikäihmisille suunnattuja kursse-
ja, joista tarkastelun kohteena toi-
mi tällä kertaa Helsingin suomen-
kielinen työväenopisto. Opistotalon 
neljännessä kerroksessa sijaitsevassa 
Castren-salissa käy kuhina, jossa al-
kamaisillaan on 18 kurssille osallis-
tuvan ikäihmisen lauluharjoitukset. 
Ainuttakaan mieslaulajaa ei näy pai-
kalla. Pianon ääreen istahtanut laulun 
opettaja Tiina Sinnemäki on am-
matiltaan myös oopperalaulaja. Tun-
nin aluksi tehdään kunnon venyttely-
liikkeet lantionpohjalihaksia ajatel-
len, jonka jälkeen keskitytään niska-
hartia seudun lihaksiin. Lopuksi te-
hokkaat hengitysharjoitukset, ja in-
strumentit on viritelty kuntoon.

Poikkeuksena Vantaalla järjestet-
tyyn tilaisuuteen Helsingissä pistet-
tiin Satumaa-tangoksi. Lähtökohtien 

ollessa erilaiset ulkoa opittuja stem-
moja ei harjoiteltu lainkaan. Laulus-
ta tempaistiin ilo irti. Kyseisellä kurs-
silla ei tähdätty muuhun kuin itsen-
sä kehittämiseen. Laulajien kasvoil-
ta kuvastunut ilme oli kaikenkattava, 
hengähdystauolla lausutuista kom-
menteista puhumattakaan:

– Kun saa laulaa sydämensä kyllyy-
destä on paljon pirteämpi olo.

– Laulamisen intoa riittää vaikka 
jakaa muille.

– Tää on juuri sitä, mistä me ty-
kätään.

Hyvä niin, mutta kohentaako lau-
laminen kuntoa?

– Totta kai, luokanperältä kuuluu 
kuin tykinpiipusta ammuttuna. 

– Laulu nostattaa paitsi mielialaa, 
se kohentaa myös fyysistä kuntoa.

Kommentit olivat täsmälleen sa-
mansuuntaisia kuin vantaalaisten 
suusta lausuttuina. On helppo tode-
ta, että kaikki keinot, jotka tähtää-
vät ikääntyvien ihmisten kokonais-
valtaista terveydentilaa parantaak-
seen ovat sallittuja ja erittäin suosi-
teltavia!

Teksti ja kuvat:
Kari Häkkinen

Luotettavasti 
kokemuksella  ja osaamisella 

turvaa vanhuuteen

 
 

Käpyrinteen Hyvinvointi- ja  
palvelutalo,

Ilmattarentie 2, 00610 Helsinki
p. (09) 728 8800
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Hyvinvointia ja voimaantu
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Taideaineiden, kuten musiikin, 
tanssin, kuva- ja sanataiteen on 
todettu lisäävän ihmisten hyvin-
vointia ikään katsomatta. Lysti-
hankkeen koulutukset ovat in-
nostaneet jyväskyläläisen Vii-
takodin henkilökuntaa käyttä-
mään esim. draamaa, kuvallista 
ilmaisua, musiikkia, valokuva-
työskentelyä, tanssia ja muiste-
lua vanhusten kanssa viriketuo-
kioissa ja hoitotilanteissa. 

Vanhusten ja lasten 
yhteinen musiikkitoiminta

Musiikki vaikuttaa ikäihmisen mie-
leen, kehoon ja tunteisiin. Se voi vir-
kistää, herkistää tai herättää unohtu-
neiksi luultuja mielikuvia ja muistoja 
menneisyydestä. Musiikkitoimintaan 
liittyy vahvasti vuorovaikutus musii-
kin ohjaajan mutta myös muiden ryh-
mässä olevien kanssa.

Myös lasten toiminnan seuraami-
sella ja lasten kanssa yhdessä toimi-
misella on useasti ikäihmiselle vir-
kistävä ja hyvää tekevä vaikutus. Las-
ten näkeminen tuo muistoja mieleen 
omasta lapsuudesta, omista lapsista 
ja lapsenlapsista, lasten luontainen 
eloisuus, energisyys ja iloisuus piris-
tää ja tuo hyvää mieltä.

Ikäihmisten ja lasten yhteisillä mu-
siikillisilla työpajoilla on ollut positii-
vinen vaikutus molempiin suuntiin. 
Lapsille on rikastuttavaa olla mukana 
yhteistoiminnassa iäkkääm pien ih-
misten kanssa. Se laajentaa heidän 
suhtautumistaan eri-ikäisiin/erilai-
siin ihmisiin ja avartaa heidän käsitys-
tään elämän kulun jatkumosta. Mo-
nelle lapselle omat isovanhemmat ja 
sukulaiset ovat kaukana ja heitä nä-
kee vain harvoin. Ikäihmisten kaut-
ta oma kulttuuriperintömme siirtyy 

luontevasti sukupolvelta toiselle.
Toiminnan perusideana on raken-

taa musiikin avulla eräänlaista suku-
polvien välistä siltaa vanhusten ja las-
ten välille. Molemmat osapuolet vie-
raantuvat helposti toisistaan tänä päi-
vänä: laitoksissa olevat vanhukset nä-
kevät harvoin lapsia ympärillään ja 
lapset puolestaan tapaavat harvoin 
omia isoäitejään ja isoisiään esimer-
kiksi välimatkojen vuoksi. Musiik-
ki toimii tässä tapauksessa yhteisenä 
iloa tuottavana elementtinä molem-
mille osapuolille; vanhukset ja lapset 
tutustuvat luontevasti toisiinsa laulu-
jen ja leikkien kautta.

LYSTI -musiikkituokiotoiminta 
toteutuu vanhainkodin ja päivä kodin 
säännöllisenä ja jatkuvana musiikilli-
sena yhteistoimintana. 

Työpajatoimintaa toteutetaan 
moni puolisia musiikillisia työtapoja 
käyttäen eli laulaen, lorutellen, soit-
taen, liikkuen, tanssien ja välillä myös 
taideaineiden integraatiota hyödyntä-
en ( maalaaminen, askartelu jne.).

Luoksemme kun 
leikkien kevät taas käy

Merkittävää on, että sekä lapsilla että 

vanhuksilla on annettavaa musiikki-
tuokioille. Päiväkodin lapsille se on 
helppoa, lauluja ja leikkejä riittää. 
Vanhusten puolelta se voi olla myös 
laulua, mutta välillä se voi olla vaikka 
tarina tai runo, jonka joku asukkaista 
lukee tai äänitteeltä tuleva musiikki, 
johon liitetään liikettä kykyjen mu-
kaan. Se voi olla myös muistelua, mi-
ten heidän lapsuudessaan tehtiin jo-
tain. Suuria ennakkovalmisteluja tuo-
kiot eivät välttämättä tarvitse. 

Lysti-tuokioissa painottuu yhdessä 
tekeminen, joten varsinaisille esityk-
sille ei varata paljoa aikaa. Toki lasten 
esitysten katsominenkin on vanhuk-
selle mielekästä ja virkistävää, mut-
ta heitä pyritään kannustamaan ak-
tiiviseen osallistumiseen kykyjensä 
mukaan laulaen, liikkuen, leikkien, 
rytmi soittimilla soittaen. 

Jokainen tuokio päättyy loppu-
lauluun, jonka aikana osallistujat hy-
västelevät toisensa vilkuttaen. Lap-
set lähtevät iloisella mielellä takaisin 
päiväkotiinsa jättäen saliin huomat-
tavasti virkistyneet vanhukset. "Olipa 
aivan ihanaa!" tuumasi hymysuinen 
asukas toukokuussa tuokiolta poistu-
essaan ja sen parempaa palautetta ei-
vät tuokion vetäjät voi saadakaan.

Kokemuksia toiminnasta

– Musiikkia käytetään paljon hoito-
tilanteissa, viriketuokiossa tai vaik-
ka rytmittämään päivän kulkua: aa-
mulla rauhallista herätysmusiikkia jo-
ko soitettuna tai laulettuna, päiväl-
lä reipasta musiikkia ja iltaa kohden 
taas rauhallisempaa, Viitakodin pit-
käaikainen työntekijä, hoitaja Sinik-
ka Vainio kertoo.

Dementiaa sairastavien asukkaiden 
kanssa on todettu musiikin käytön 
olevan voimaannuttavaa – se rau-
hoittaa, antaa rytmityksen hoito-

mista luovasta toiminnasta

Jyväskylän ammattikorkeakoulun 
(JAMK) Lysti -hankkeen tavoittee-
na on juurruttaa luovat menetel-
mät osaksi hoitolaitosten toimin-
taa ja näin ollen parantaa asiak-
kaiden henkistä terveyden tilaa se-
kä tukea henkilöstön omaa jaksa-
mista 

Lysti- eli luovaa toimintaa so-
siaali- ja terveysalalle -hankkessa 
asiantuntijoiden antaman koulu-
tuksen avulla pyritään lisäämään 
hoitohenkilöstön luovan toimin-
nan osaamista ja innostamaan hei-
tä käyttämään luovia menetelmiä 
arjessa osana asiakastyötä.

Lysti-hanke

Kuva: "Mitähän seuraavaksi soite-
taan?"  -5-kielinen kantele on mukava 
soitin niin vanhoille kuin nuorillekin.   jatkuu seuraavalla sivulla->
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tilanteisiin, herättelee muistoja mie-
leen ja saa aikaan yhteisöllisyyttä ja 
muiden hyväksyntää. Musiikki aut-
taa myös ns. kukkaishetkien syntyyn. 
Puheen tuottaminen tuottaa demen-
tiaa sairastaville ongelmia joten heil-
le luovat menetelmät sopivat erittäin 
hyvin: kehon kieli, laulu ym. ovat hei-
dän kohdallaan tärkeitä itseilmaisun 
ja istunnon kohottamisen välineitä. 

Vainion mielestä lasten ja asuk-
kaiden yhteiset LYSTI-tuokiot ovat 
olleet merkittäviä "kukkaishetkiä" 
Viita kodilla. Asukkaat odottavat ko-
vasti lapsia ja juttelevat heistä. Muu-
tamat asukkaat muistavat lapset jo-
pa nimeltä. Tuokioiden jälkeen asuk-
kaat ovat iloisia ja monet muistele-
vat omia lapsiaan ja omaa lapsuut-
taan. Erään lapsen siirtyminen toi-
seen päivä kotiin sai aikaan suora-

naista surua ja ikävää asukkaiden ta-
holta. 

Sinikka Vainio korostaa toiminnan 
toteuttamisen vaativan kaikilta osa-
puolilta paljon sitoutumista, mutta 
se on kyllä vaivan arvoista. 

– Palkitsevinta kaikissa luovissa 
hoito tilanteissa on huomata asuk-
kaiden tyytyväisyys ja elämänilon li-
sääntyminen. Luovien menetel mien 
käyttö arjessa lisää yleensä myös hoi-
tajien omaa työmotivaatiota. On tär-
keää, että työntekijät saavat tukea toi-
siltaan, mutta ennen kaikkea esimie-
hiltään. 

Käytännön kokemusten kautta on 
todettu musiikin olevan hyvä yhdis-
tävä tekijä näin eri-ikäisten toimin-
nalle. Musiikkitoiminnan on todet-
tu virkistävän ikäihmisiä: tuokion 
alussa ilmennyt väsymys ja huono 

olo unohtuvat lasten kanssa musi-
soidessa ja omiin huoneisiin poistu-
vat ovat selvästi virkistyneen ja tyy-
tyväisen oloisia. Lapset ovat selväs-
ti kiinnostuneita asukkaista, ensim-
mäisen kerran ujous kohdata asukas 
lähemmin on muuttunut toiminnan 
aikana rohkeammaksi. Esimerkkinä 
mainittakoon pieni poika, joka istui 
tyytyväisenä asukkaan sylissä vaikka 
leikin kulkuun kuului pelkkä yhtei-
nen käsien läpsyttely.

Lysti-hanke toimii ajalla 1.9.2008-
31.12.2011.

Lisätietoja: leena.pantsu@jamk.fi 

Teksti: Leena Pantsu
FL, MuM, musiikkikasvatuksen 
lehtori Jyväskylän ammattikorkea -

koulu (JAMK)
Kuvat: Jaakko Anttila

"Onkimies mitä sulla on?" -laulu raikuu iloisesti vanhusten ja lasten yhteisellä musiikkituokiolla Leena Pantsun oh-
jauksessa.
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Isovanhempieni 
tarinat 

ovat osa 
elämääni

Kun olin pieni, ehkä kolme- tai neljä-
vuotias, olimme kahvikutsuilla. Gun-
borg-täti piti järjestyksestä ja kilteis-
tä, rauhallisista lapsista emmekä saa-
neet tehdä mitään hauskaa. Vanhem-
pieni ja isovanhempienikin mielestä 
Gunborg-täti oli meitä lapsia koh-
taan aika ankara, mutta eivät hieno-
varaisuudessaan puuttuneet asiaan. 
Ovella, juuri lähtiessämme (olin il-
meisesti sinnitellyt ja leikkinyt kau-
niisti siihen asti) minä käännyin pi-
kaisesti takaisin ja potkaisin pienel-
lä lakerikengitetyllä jalallani Gun-
borg-tätiä sääreen. Vanhempani ja 
iso vanhempani pyysivät tietenkin 
käytöstäni anteeksi, mutta salaa he 
naurahtivat ajatuksissaan, koska vi-
hastukseni oli heidän mielestään oi-
keutettua.

Isoäitini on kertonut minulle tä-
män tarinan koko elämäni ajan. Hän 
muistuttaa minua, että minulla oli jo 
pienenä vahva oikeudenmukaisuu-
den tunne, enkä myöskään suostunut 
siihen että minua käskytetään. Tari-
na kertoo minusta. Mutta tarina ker-
too myös muusta. Se kertoo siitä, että 
olen ollut läsnä muiden elämässä jo 
aikana, jota en itse oikein muista. Se 
kertoo siitä, että minut tunnettiin jo 
silloin, persoonallisuuteni oli muilla 
tiedossa kauan ennen kuin itse sen 
tiedostin. Olin osa jotain suurempaa. 
Olin jonkun lapsi, jonkun lapsenlapsi 
ja osa meidän isoa perhettä.

Minulla on onnea, koska iso-
vanhempani ovat vielä kaikki elossa 
ja läsnä elämässäni. Olen jopa saa-
nut tuntea kaksi iso-isoäitiä. Heidän 
kautta olen saanut kosketuksen men-
neeseen, aikaan ennen minua ja van-
hempiani, aikaan joka muuten löytyy 
vain historiankirjan sivuilta ja on jos-
kus vaikea hahmottaa ja kokea osak-
si omaa elämää. Tämän päivän elä-

mä on helppo nähdä katkonaisena, 
jatkuvasti vaihtuvana, ilman sään-
nönmukaisuuksia ja turvaa. Mutta 
ei näin tarvitse olla. Meillä on juu-
remme menneessä ja pärjäämme näi-
den turvin hyvin myös tulevaisuu-
dessa. Keskustelussa meitä vanhem-
pien ja kokeneempien kanssa voim-
me huomata, että kaikki ongelmam-
me ja vaikeutemme eivät ole uusia, 
nyky päivän tuottamia vaikeuksia. 

Näemme, että elämä on ollut elämää 
aiemmin, ja tulee luultavasti jatku-
maan ellei samanlaisena, niin aina-
kin tunnistettavana. 

Kerron usein tarinoita isovanhem-
mistani. Kerron siitä, miten isoisäni 
aloitti juoksupoikana ja kapusi siel-
tä tasaisesti yhtiön johtoon. Kerron 
isoäidistäni, ja kuinka hän aina jak-
saa muistuttaa että "suhteessa pitää 
olla myös intohimoa, ei riitä, että ol-
laan hyviä kavereita". Näin myös hei-
dän tarinansa ovat osa minun elä-
määni. Kun kerron heille, että jaan 
heidän tarinoitaan eteenpäin, toivon 
että he saavat saman tunteen yhteen-
kuuluvuudesta, jonka minä saan kun 
he kertovat tarinoita siitä kun minä 
olin pieni. 

Tunteiden ja suhteiden verkko-
jen kautta olemme olemassa paljon 
kauem min kuin lyhyen elämänkaa-
remme ajan. Meitä odotetaan, mei-
tä opitaan tuntemaan, meidän kanssa 
eletään ja kun olemme lähteneet mei-
dät muistetaan. Olemme osa isoa, 
rauhallisesti virtaavaa elämän jokea. 
Ilman suhteita aikasempiin suku-
polviin olemme yksinäisiä vesilätäk-
köjä, irtonaisia osia jotka eivät kuulu 
mihinkään. Minulla on ollut onnea, 
koska olen saanut tuntea omia iso-
vanhempiani ja iso-isovanhempiani. 
Mutta ympärilläni näen paljon yksi-
näisiä nuoria ja yksinäisiä isovanhem-
pia. Sukupolvet tarvitsevat toisiaan.

En tiedä, ymmärtävätkö isovan-
hempani millä kaikilla tavoilla he ovat 
osa minua. Pelkäävätkö he, että hei-
dät joskus unohdetaan? Tietävätkö 
he, miten turha pelko se on? Unoh-
tamalla heidät unohtaisin itseni.

Isovanhempienpäivä 
lauantaina 15.10.2011

Charlotte Wieliczko-Hindley
Kirjoitta on perustanut Facebookiin 

Isovanhempien päivä-ryhmän
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Oululainen Helvi Aro vie lap-
senlapsiaan niin "höpöreissuil-
le" keskustaan kauppatoria kat-
selemaan kuin viljelypalstalle 
kasvun ihmeitä oppimaan. Hän 
jakaa isovanhemmuutta myös 
vapaa ehtoistyössä varamum-
muna ja juuresmummuna.
Jääkaapin ovea koristavat lapsenlas-
ten tekemät piirrokset. 4-vuotiaan 
Sebastianin ja 7-vuotiaan Ellenin 
piirtämät kuvat ilahduttavat Hel-
vi Aroa joka päivä, vaikka Turus-
sa asuvia lapsenlapsia ei kovin usein 
ole mahdollista nähdä. Välimatkas-
ta huolimatta Aro pyrkii tapaamaan 
heidät useita kertoja vuodessa. Ja kun 
nähdään, viipyvät Ellen ja Sebasti-
an mummolassa pidempään ja päin-
vastoin. Tapaamisten välillä yhteyt-
tä pidetään puhelimitse. Tänä syk-
synä Aro saa kolmannen lapsenlap-
sen, kun Aron Yhdysvalloissa asuva 
tytär saa esikoisensa. Suunnitelmissa 

Höpöreissuja ja va

on lähtö Yhdysvaltoihin lastenhoito-
avuksi jossain vaiheessa.

66-vuotias Aro jäi eläkkeelle kaksi 
vuotta sitten. Elämässä alkoi uusi jak-
so, jossa vapaaehtoistyötä riittää: hän 
on aktiivinen Martta ja toimii Man-
nerheimin Lastensuojeluliiton perhe-
kahvilassa "varamummuna". Myös 
kasviksia, niiden viljelyä ja käyttöä 
esittelevän "juuresmummun" tehtä-
vät ovat tulleet tutuksi. Usean kym-
menen vuoden palstaviljely harrastus 
on tuonut tietoa ja kokemusta, jo-
ta Aro jakaa lapsille ja tänä syksynä 
myös koululaisille.

Isovanhemmaksi opetellaan

Ensimmäisen lapsenlapsensa odo-
tuksen aikaan Aro oli vakavasti sai-
raana.

– Surut ja ilot olivat silloin hyvin 
vähissä. Näin jälkeenpäin ei voi kuin 
ihmetellä, miten ihminen voi olla sai-
rauden vuoksi niin tunteeton, ettei 

mikään asia ilostuta eikä sureta.
– Tieto tyttären odotuksesta ei tun-

tunut oikein miltään. Ilon tunteet he-
räsivät vasta, kun sairaudesta toipu-
minen oli alkanut. Tuolloin Ellen oli 
4-5 kuukauden ikäinen. 

Aro puolisoineen oli tyttärensä 
perheen kanssa hiihtolomareissulla 
Kuusamossa. Vanhempien ollessa 
laskettelemassa hän hoiti vauvaa, teki 
kävelylenkkejä lastenvaunuja lykäten 
ja otti itsekin kahdet päiväunet. 

– Seuraavan lapsenlapsen odotuk-
sesta pystyi jo iloitsemaan.

Vanhemmuus tulee Aron mieles-
tä automaattisesti lasten syntymisen 
ja kasvun mukana.

– Vanhemmilla on vastuu kaikes-
ta, mutta ei sitä itse jotenkin ole ko-
kenut niin suurena asiana, koska se 
on kuulunut asiaan.

Isovanhemmuus on hieman toi-
nen juttu. Se ei ole 24-tuntista työtä 
ja vastuuta samalla tavalla kuin van-

Helvi Aro lastenlastensas Ellenin ja Sebastianin kanssa mökillä Iniössä.
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ikeita kysymyksiä
hemmuus, mutta vastuu lasten kans-
sa olemisesta on niin painava, että sii-
hen täytyy Aron mielestä panostaa 
aivan eri tavalla kuin omiin pieniin 
lapsiin. Uudessa roolissa täytyy joi-
tain asioita opetellakin. Joskus oppi 
on haettava kantapään kautta. Niin 
Arokin on joutunut tekemään.

– On tarkkaa, mihin asioihin iso-
vanhempana voit ottaa kantaa ja 
mitkä on paras antaa olla kuten ne 
ovat.

Toinen asia on paljonko iso-
vanhemmat haluavat – tai saavat – 
osallistua lastenlastensa elämään.

– Olen kiitollinen, että olen saa-
nut olla omien lapsenlapsieni kanssa 
niin paljon ja minuun ja lasten kans-
sa pärjäämiseen on luotettu.

Yhdessäolo tuottaa iloa

Arolle tuottaa iloa saada viettää ai-
kaa Ellenin ja Sebastianin kanssa. 
Yhdessäolon lisäksi on tärkeää an-
taa kummallekin omaa aikaa mum-
mun kanssa. Kahdenkeskiset "höpö-
reissut" ovatkin mummun vierailu-
jen odotettuja kohokohtia. Höpö-
reissuilla ajetaan bussilla Turun kes-
kustaan, katsellaan kauppatoria ja sen 
tarjontaa, seurataan lokkien elämää ja 
käydään ravintolassa lounaalla.

– Olen huomannut myös, että 
etenkin 7-vuotiaan kanssa on en-
nen nukkumaan menoa aina kes-
kusteltava hänen elämänsä suurista 
ja päivän polttavista asioista. Tämän 
päivän 7-vuotiaalla ajatukset ovat sel-
laisia, että välillä vastaukset tuntuvat 
mummulta loppuvan, Aro sanoo.

Kysymyksiin on vastattava rehel-
lisesti omat arvot, näkemykset ja 
elämän kokemus lähtökohtana, as-
karrutti lasta sitten kuolemaan liitty-
vät asiat, lasten saaminen tai se, mik-
si rahaa keksittäessä sitä ei ole jaet-
tu maailmassa tasapuolisesti kaikil-
le. Näihin ja moniin muihin kiperiin 
kysymyksiin Aro on yrittänyt löytää 
vastauksen.

Toisaalta juuri lasten ajatusmaail-
ma ja vilkas mielikuvitus ovat opet-
taneet hänelle uteliaisuutta ja luo-
vuutta.

– Miten jostain aivan tavallisesta 
itsestäänselvyydestä voi löytää aivan 
uuden ulottuvuuden, jollaista ei ole 
itse osannut ajatellakaan.

Osaaminen siirtyy eteenpäin

Aro on ylpeä saadessaan siirtää osaa-
mista toiselle sukupolvelle. Marjas-
tus ja sienestys on opetettu Aron per-
heessä lapsille jo aikaisin. Lapsen-
lapsilleen Aro on opettanut myös lä-
hiruoan viljelyä. Kasvun ihme on tul-
lut mummun viljelypalstoilla tutuk-
si aivan pienestä pitäen. Tänä vuon-
na Aro on ollut erityisen iloinen sii-
tä, että sai 4-vuotiaan Sebastianin 

syömään kiisselistä kaikki marjat ja 
myös mustikoiden "piikit". Tepsiväk-
si houkuttimeksi osoittautui musti-
kan ansiosta vielä vanhanakin hyvä-
nä säilyvä näkö.

– Olen iloinen myös siitä, että Tu-
run lapsenlapset ovat innostuneita 
sienestämisestä.

Juuresmummuna toimiessaan Aro 
on huomannut, että lähiruoka on ko-
va sana. Tämän päivän vanhemmat 
arvostavat puhtaasti tuotettuja elin-
tarvikkeita. Juuresmummuna hän ja-
kaa tietoa ja vie kasvimaansa satoa 
esiteltäväksi perhekahvilaan, iltapäi-
väkerhoon, nuorisotalolle ja päivä-
kotiin. Juuresmummuna ja MLL:n 
varamummuna toimiminen on myös 
isovanhemmuuden jakamista, kun 
omat lapsenlapset ovat kaukana.

– Vanhempien mukaan on hyvä, 
että lapset tutustuvat eri-ikäisiin ih-
misiin ja että on "varamummu", jos 
omat isovanhemmat ovat kaukana 
tai jo kuolleet.

Varamummu ei ole turha. Erään 
perhekahvilassa käyvän perheen iso-
äiti oli kuollut. Kun perhekahvilaan 
lähtö oli tullut puheeksi, oli per-
heen 5-vuotias tytär miettinyt, on-
kohan siellä vielä mummu. Mummun 
mukana olo perhekahvilassa oli jäänyt 
tytölle mieleen.

Isovanhemmuus ei vielä ole juuri 
tuonut Arolle suruja tullessaan.

– Surullista on tietysti se, että lap-
set asuvat kaukana ja pian syntyvä 
lapsi vielä kauempana.

Lastenlasten pärjääminen ei huo-
lestuta – he pärjäävät niin hyvin kuin 
vain elämäänsä hyvät eväät saava lap-
si voi. Sen sijaan maailman raadolli-
suus panee miettimään. Helvi Aro 
pohtii, että maailmassa eteen tulevat 
asiat voivat tosin olla niin suuria, että 
edes paljon ehtivän mummun eväillä 
niitä ei voiteta.

Teksi: Päivi Mäkinen
Kuvat: Helvi Aro

Helvi Aro jakaa isovanhemmuut-
ta myös vapaaehtoistyössä ”juures-
mummuna”.
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Asiakaslähtöisyys jää 
geriatrisilla osastoilla
ideaaliseksi ilmiöksi

YTM Sanna Järnströmin sosiaali-
työn alaan kuuluva väitös-
tutkimus käsittelee asiakkuutta 
ja asiakaslähtöisyyttä geriatri-
sessa sairaalassa. Asiakasläh-
töisyyden ideaalia lähestytään 
itse määräämisoikeuden, osallis-
tumisen ja tasavertaisen vuoro-
vaikutuksen sekä tiedonsaan-
nin näkökulmista. Tutkimuksen 
kohteena on eräs Etelä-Suomes-
sa sijaitseva geriatrinen sairaa-
la ja sen viisi osastoa. 
Sanna Järnstörmin tutkimus pa-
neutuu siihen, miten ja millaisek-
si asiakkuus rakentuu geriatrisil-
la sairaala osastoilla. Tutkimukses-
sa tarkastellaan millaiseksi vanhuk-
set itse kuvaavat asiakkuutensa se-
kä minkä laista asiakkuutta työnte-
kijöiden puheet, tekstit sekä valitut 
osastojen toiminta käytännöt tuot-
tavat. Lisäksi tutkimuksessa pohdi-
taan asiakaslähtöisyyden näkymistä 
osastoilla. Asiakaslähtöisyys nähdään 
lähtö kohtaisesti asiakkuuden ideaa-
liksi, jota painotetaan vanhuksia kos-
kevissa strategioissa. 

Vanhukset pitävät osastolla hoi-
dossa oltaessa tärkeinä mm. seuraa-
via asioita: omien jatkohoitotoivei-
den toteutuminen, paraneminen, ter-
veys, omaisten tuki, koti, kotiavun 
saaminen, uskonasiat ja huumori. 
Vanhukset olivat vaihtelevasti tyy-
tyväisiä henkilökuntaan, seuraan, 
ulos pääsemiseen ja kaiken valmii-
na saamiseen, sairaalapapin käyntei-
hin ja saatuun kuntoutukseen. Tyyty-
mättömyyttä vanhuksissa aikaan sai 
henkilö kunnan kiireellisyys ja ilkeys, 
avunsaannin hitaus, resurssien puute, 
tekemisen ja virikkeiden puute, kun-

toutuksen ja ulospääsemisen vähäi-
syys ja vaipat. 

Asiakaslähtöisyys jää geriatrisilla 
osastoilla ideaaliseksi ilmiöksi. Van-
huksen itsemääräämisoikeus ei to-
teudu: vanhuksen ajatuksia tai toivei-
ta ei kysytä, avuntarpeeseen ei vasta-
ta tai avun saaminen kestää pitkään, 
jatkohoitosuunnitelmat tulevat mui-
den päättämänä, vanhus ei ole osalli-
sena asioissaan, hän ei pääse määrit-
telemään tarpeitaan tai tavoitteitaan 
ja liikkumisen vapautta rajoitetaan. 
Myös vanhuksen osallistumisessa ja 
tasavertaisessa vuorovaikutuksessa 
on parannettavaa: toiminnan tavoit-
teista ei kysytä vanhukselta, osallistu-
miseen ei ole mahdollisuuksia, asioi-
ta tehdään puolesta ja työntekijöiden 
kanssa on vaikea keskustella. Tiedon-
saanti ei myöskään toimi: vanhuk-
set kokivat saavansa riittämättömäs-
ti tietoa, tietoa ei saa automaattises-
ti, osa vanhuksista ei tiennyt jatko-
hoitosuunnitelmastaan, lääkkeistään 
tai sairauksistaan, eikä saatu tieto ole 
oleellista ajankohtaan nähden.

Vanhusten asiakkuudelle ja asiakas-
lähtöisyydelle geriatrisella osastol-
la luovat haasteita palvelujärjestel-
män tehokkuusajattelu, järjestelmän 
joustamattomuus, työntekijälähtöi-
syys, hierarkisuus, rutiininomaisuus 
ja medikalisaatiopainotteisuus, kaik-
kinainen resurssien puute, omaisten 
vahva rooli sekä joidenkin vanhusten 
oma passiivisuus. Omat haasteensa 
aikaan saa myös se, että strategiat ja 
linjaukset itsessään tulevat vanhuk-
sen ulkopuolelta, muiden määrittele-
mänä. Kaikkien vanhusten tulisi so-
pia samoihin linjauksiin, mikä jo si-
nällään sotii asiakaslähtöisyyden ide-
aa vastaan. 
YTM Sanna Järnströmin sosiaalityön 
alaan kuuluva väitöskirja ”En tiedä mitä 
ne ajattelee mun kohtalokseni”. Etnogra-
fi nen tutkimus asiakkuudesta ja asiakas-
lähtöisyydestä geriatrisessa sairaalassa (I 
don´t know, what they are thinking for my 
destiny. An ethnographical research about 
clienthood and client orientation in geriat-
ric hospital) tarkastettiin Tampereen yli-
opistossa 26.8.2011.

Vanhusten pitkäaikaishoidossa 
on kiinnitettävä erityistä huo-
miota ikääntyneiden elämän-
laadun varmistamiseen. Hyvän 
elämänlaadun takaavat sujuva 
arki sekä ikääntyneiden tarpeis-
ta kumpuava hoivatyö ja johta-
minen, osoittaa Riitta Räsäsen 
sosiaalityön väitöstutkimus. 
Terveystieteiden maisteri Riit-
ta Räsänen tarkastelee väitöstut-
kimuksessaan ympärivuorokauti-
sessa pitkäaikais hoidossa olevien 
ikäihmisten elämänlaatua. Lisäksi 
hän valottaa sitä, miten ammatilli-
sen hoivatyön sekä palveluiden joh-
tamisen käytännöt vaikuttavat van-
husten elämän laatuun. Tutkimus on 
toteutettu kunnallisissa laitoshoito-
yksiköissä sekä tehostetun palvelu-
asumisen yksiköissä yhdessätoista 
keskisuomalaisessa kunnassa.

Tutkimuksen mukaan pitkäaikais-
hoidossa olevien vanhusten hyvän 
elämänlaadun takaa hyvä ja sujuva 
arki. Arjen laatuun vaikuttavat erityi-
sesti ihmissuhteet, vanhuksen mah-
dollisuudet vaikuttaa oman arkeensa, 
vanhuksen tarvitseman avun saata-
vuus sekä jossain määrin myös asuin-
ympäristö.

– Asuinympäristön tulee olla riittä-
vän kodinomainen ja vastata ikään-

Hyvä elämänlaatu 
vanhusten 

pitkäaikaishoidon
 lähtökohdaksi 

Riitta Räsänen
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antaman ajan riittävyys vaikuttavat 
elämänlaatuun. Hieman yllättäen tyy-
tyväisyys hoitajiin ja heiltä saatuun ai-
kaan ei ollut sidoksissa henkilöstön 
määrään vaan hyvää elämän laatua 
tuottaneissa yksiköissä henkilöstö-
mitoitukset ja kustannukset olivat al-
haisimpien joukossa. Tutkimuksessa 
asiaa on tarkasteltu vanhuksen elä-
mänlaadun näkökulmasta, eikä esi-
merkiksi hoitajien työn kuormitta-
vuutta ole arvioitu.

Tutkimuksen mukaan vanhusten 
elämänlaadun kannalta on myös tois-
arvoista, asuvatko he laitoshoidon 
vai palveluasumisen yksiköissä. Hy-
vän elämänlaadun tuottamisessa ky-
se ei ole vain resurssien määrästä tai 
organisaatiomallista vaan pikemmin-
kin hoivatyön ja palveluiden johtami-
sen asenteista ja käytännöistä eli sii-
tä, miten resurssit on kohdennettu 
asiakkaan parhaaksi.

– Palveluita ei tulisikaan ohja-
ta järjestelmän tarpeiden pohjalta 
vaan asiakkaan tarpeiden mukaises-

ti. Asiakkaan kuulemisen ja arvosta-
misen sekä ikääntyneiden elämänlaa-
dun turvaamisen tulisikin olla hoivan 
tavoite kaikilla hoivatyön ja johtami-
sen tasoilla.

– Ensiaskel siihen olisi se, että kai-
killa hoivatyötä tekevillä sekä hoivan 
käytännöistä ja resursseista päättä-
villä tahoilla tulisi olla gerontologis-
ta näkemystä eli heidän tulisi ym-
märtää syvällisesti, mitä ikääntymi-
nen tuo tullessaan ja millaista on ol-
la ikääntynyt asiakas. Tämän tietä-
myksen pohjalta asenteita ja käytän-
töjä voidaan muuttaa. Elämästähän 
voi nauttia vielä erityisen huonokun-
toisena ja muistisairaanakin.

Terveystieteiden maisteri Riitta Räsäsen 
väitöskirja "Ikääntyneiden asiakkaiden 
elämänlaatu ympärivuorokautisessa hoi-
vassa sekä hoivan ja johtamisen laadun 
merkitys sille" tarkastettiin Lapin yliopis-
tossa 19.8.2011.

tyneiden tarpeita, Riitta Räsänen to-
teaa.

– Käytännössä tilojen tulee olla 
sellaiset, että liikunta- ja toiminta-
rajoitteiset ihmiset voivat elää niis-
sä. Lisäksi elämänlaadun kannalta 
on tärkeää, että yksilöllisyyttä ja yh-
teisöllisyyttä on sopivassa suhtees-
sa. Elämänlaatu oli parempi yhden 
tai kahden hengen huoneissa asuvil-
la vanhuksilla kuin useamman hen-
gen huoneissa asuvilla. Elämän laatua 
parantaa myös se, kun vanhus voi 
edes jossain määrin vaikuttaa oman 
päivänsä kulkuun.

– Muutoinkin vanhuksen aiemman 
elämäntyylin huomioiminen edistää 
hyvinvointia: että hän saa edelleen 
tehdä itselleen merkityksellisiä asioi-
ta.

Lisäksi elämänlaadulle tärkeitä ovat 
mielekkäät ihmissuhteet: niin omien 
läheisten kanssa kuin muiden asiak-
kaiden ja hoitajien kanssa.

– Erityisesti hoitajien läsnäolo ja 
vuorovaikutustaidot sekä hoitajien 
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Juho Saari (toim.): Hyvinvointi Suoma-
laisen yhteiskunnan perusta 
Gaudeamus 2011

Sosiologi Juho Saari on toimittanut 
kirjan Hyvinvointi Suomalaisen yhteis-
kunnan perusta. Kirjassa eri tieteen-
alojen asian tuntijat pohtivat hyvin-
vointia kuvaavia yhteiskuntatieteen 
ja -politiikan avainkäsitteitä sekä 
kartoittavat hyvinvointi tutkimuksen 
yhteis kuntafilosofisia ja -tieteelli-
siä perusteita ja kuvaavat eri lähes-
tymistapoja.

Kirja etenee systemaattisesti tee-
moittain. Teemat ovat hyvinvoinnin 
kentät, hyvinvoinnin fi lo sofi a, hyvin-
vointi ja sosiaali nen kehitys, tutki-
muksen kehityslinjat Suomessa, hy-
vän kehän teoria, onnellisuus, mit-
tarit, arjen heikkous, tahdonheikko-
us, yhteisöllisyys, ympä ristö ja hy-
vinvointi sekä hyvinvoinnin tulevai-
suus. 

Mielenkiintoisiksi teemoiksi nou-
sevat tahdonheikkouden ongelmat, 
yhteisöllisyys sekä hyvinvoinnin tu-
levaisuus. Uusimpia hyvinvoinnin 
mitta reita ovat bruttokansantuot-
teen ohella aidon kehityksen indi-
kaattori, inhimillisen kehityksen in-
deksi ja onnellisten elinvuosien odo-
te ja monia muita. Hyvinvointi on 
monitieteistä. Useissa hyvinvointia 
mittaavissa tutkimuksissa Suomi on 
kymmenen kärjessä. Voidaankin ky-
syä mikä on mittari. 

Kirja herättää ajattelemaan hyvin-
voinnin käsitteitä ja mittareita sekä 
sitä, toteutuuko hyvinvointi suoma-
laisessa yhteiskunnassa sittenkään it-
semääräämisperiaatteella tai toimin-
takykyymme liitettynä, vai onko se 
vain jokaisen subjektiivinen mieli-
pide. Anu Raijas tuokin osuudes-
saan enemmän tietoa ja käsityksiä 
ihmisten elinolosuhteiden, resurssi-
en ja arjen toiminnan näkökulmien 
vaikutuksesta hyvinvointiin. Susan-
ne Uusitalo taas pohtii, miksi ihmi-
set näyttävät toimivan vastoin hei-
dän omaa parastaan, kun heillä oli-
si mahdollisuus toimia sen mukai-
sesti. Hän näkee riippuvuudet suu-
rimpana esteenä oman parhaan to-
teutumisessa. Mielenkiintoista poh-
dittavaa tarjoaa Markku Oksanen, 
joka analysoi ympäristön ja hyvin-
voinnin välistä suhdetta. Hän tote-
aa muun muassa, että ympäristöm-
me pilaantuu, kansalaiset ovat tästä 
huolissaan, mutta eivät vastaa siihen 
omissa elämän valinnoissaan. Ei ole 
mitenkään itsestään selvää, että ym-
päristöpolitiikan tavoite on hyvin-
vointi vaan se voi olla pelkästään so-
peutuminen. 

 Anu Kuikka

Jean Carper: 100 yksinkertaista ta-
paa torjua Alzheimerin tautia ja van-
henemiseen liittyvää muistin heikke-
nemistä
Art House 2010

Parina viime vuotena on julkais-
tu erinomaisia aivotutkimusta, ai-
vojen hyvinvointia ja muistia käsit-
televiä kirjoja. Jean Carperin kir-
ja 100 yksinkertaista tapaa torjua Alz-
heimerin tautia ja vanhenemiseen liittyvää 
muistin heikkenemistä on tervetullut li-
sä joukkoon.

Lääketieteeseen ja ravitsemukseen 
erikoistunut amerikkalainen toimit-
taja Carper on poiminut Alzheime-
rin tautia käsittelevistä tutkimuksista 
100 erilaista keinoa torjua Alzheime-
rin tautia ja muistin heikkenemistä. 
Carper painottaa, että Alzheimerin 
tauti on kantajallaan piilevänä vuo-
sia ja vuosikymmeniä ennen puh-
keamistaan. Kiinnittämällä huomi-
oita elämäntapoihin ja tarvittaessa 
muuttamalla niitä voidaan tautia ja 
muita dementiasairauksia ehkäistä – 
sillä ne ovat pitkälti myös elämän-
tapasairauksia, eivät yksistään gee-
neistä kiinni.

Carper esittelee lavean joukon eri-
laisia keinoja: joukossa on niin ruoka-
valioon, liikuntaan kuin aivojen käyt-
töön liittyviä keinoja perusteluineen. 

Esim. alkoholia on käytettävä koh-
tuullisesti, vältettävä huonoja rasvo-
ja, syötävä paljon marjoja, liikutta-
va ahkerasti, laskettava kaloreita, eh-
käistävä diabetes, pysyttävä henkises-
ti vireänä, tehtävä uusia asioita, olta-
va sosiaa linen, hoidettava stressi, voi-
tettava masennus jne. 

Carper toteaa, että kirjan tarkoitus 
on olla kuin iso noutopöytä, josta voi 
valita mieleisensä asiat. Voi kokeilla 
niitä keinoja, jotka tuntuvat kiinnos-
tavilta ja houkuttelevilta. Jotkut kei-
not voivat tehota toisilla paremmin 
kuin toisilla. Suhteellisen varmoja va-
lintoja ovat älynystyröiden hieron-
ta, säännöllinen liikunta, sosiaalinen 
kanssakäyminen ja runsaasti antiok-
sidantteja sisältävä ruokavalio. Car-
per myös korostaa, että hänen esit-
telemänsä keinot eivät poista Alzhei-
merin tautiin sairastumiseen vaaraa, 
mutta ainakin voivat merkittävästi 
siirtää sairauden puhkeamista.

Kari Uittomäki
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Yli 75-vuotiaat jäävät 
tietoyhteiskunnasta
syrjään

KÄKÄTE-projekti tutki: 

Iäkkäimmät ihmiset ovat muu-
hun väestöön nähden eriarvoi-
sessa asemassa, kun puhutaan 
tietokoneen ja internetin käy-
töstä. Kaikista iäkkäimmät se-
kä yksinäiset vanhukset jäävät 
usein tietoyhteiskunnan ulko-
puolelle. Tämä käy ilmi KÄKÄ-
TE-projektin TNS Gallup Oy:llä 
teettämästä tutkimuksesta, jos-
sa selvitettiin 75-89 -vuotiaiden 
kotona asuvien ikäihmisten nä-
kemyksiä elinoloistaan sekä 
suhtautumista teknologiaan ja 
teknisiin apuvälineisiin.

– Tutkimustulosten perusteella voi-
daan sanoa, että kurjuus kasaan-
tuu. Esimerkiksi 85-89 -vuotiais-
ta 11 %:lla on käytössään tietokone 
ja vain 6 %:lla internet. Kaikilla 75-
89 -vuotiailla vastaavat luvut ovat 23 
% ja 19 %. Suhteutettuna koko vä-
estöön siis noin 300 000 ikäihmistä 
jää täysin vaille internetin tarjontaa, 
TNS Gallupin toimialajohtaja Juha-
ni Pehkonen toteaa. 
– Usein puhutaan siitä, että internet 
olisi hyvä apu etenkin huonokun-
toisille ikäihmisille, joiden on vaikea 
lähteä hoitamaan asioitaan kodin ul-
kopuolelle. Myös yksinäisten vanhus-
ten on ajateltu hyötyvän internetin 
mahdollistamasta sosiaalisesta vuo-
rovaikutuksesta. Tutkimuksen mu-
kaan näin ei kuitenkaan käytännös-
sä ole. Esimerkiksi internetin käyt-
täjiä on vähiten sellaisten ikäihmis-
ten joukossa, joilla on vain vähän lä-
heisiä ihmissuhteita tai jotka ulkoile-
vat harvoin. 

– Yhteiskunnan palvelujen siirty-
minen yhä enenevissä määrin verk-
koon herättää huolta etenkin van-
himmista ikäihmisistä. Ihmisten yh-
denvertaisuuden näkökulmasta yhtä-

läiset oikeudet saada palveluja eivät 
toteudu tällä hetkellä, projektipäällik-
kö Lea Stenberg korostaa. 

Tutkimuksesta käy myös ilmi, et-
tä tästä ikäryhmästä 40 000 ikäihmi-
sellä ei ole edes matkapuhelinta. Se 
kertoo myös, että yli 300 000 ikäih-
misellä on vain 1-5 läheistä ihmis-
tä. Heille yksinäisyydestä ja turvat-
tomuudesta tulee helposti ongelma. 
Näille ikäihmisille on myös turha tar-
jota teknologista palvelua, joka esi-
merkiksi perustuu siihen että turva-
puhelimen hälytykset menevät omai-
selle.

Joka viides 75-89 vuoden ikäinen 
kotona asuva ikäihminen on huo-
lissaan yksinäisyydestä tai onnetto-
muuteen joutumisesta. Tämä vastaa 
noin 80 000 ikäihmistä Suomessa. 
Sekä yksinäisyyden tunne että on-
nettomuuksien ehkäisy ovat asioita, 
joihin nykyteknologisin keinoin voi-

taisiin vaikuttaa – kunhan teknolo-
gia suunnitellaan ikäihmisille sovel-
tuvaksi! 

Nyt julkaistut tulokset perustu-
vat ensimmäiseen yli 800 henkilön 
otoksella toteutettuun tutkimukseen, 
jossa kohteena ovat olleet näin iäk-
käät ihmiset. Aiemmin tutkittaessa 
ja tilastoitaessa väestön teknologian 
käyttöä on kohderyhmänä ollut esi-
merkiksi alle 75-vuotiaat henkilöt. 
Monet heistä ovat tottuneet tietoko-
neen käyttöön jo työelämässä. 

– Heitä koskevia tutkimustuloksia 
ei kuitenkaan pitäisi yleistää koske-
maan myös vanhempia ikäryhmiä, 
projektipäällikkö Kirsti Pesola huo-
mauttaa. Ikäihmisiltä itseltään pitää 
kysyä heidän toiveistaan, tarpeistaan 
ja ajatuksistaan!

Lisätietoja: www.ikateknologia.fi 

KÄKÄTE-projektin TNS Gallupilla teettämästä tutkimuksesta kertoivat tiedotus-
tilaisuudessa projektipäälliköt Kirsti Pesola ja Lea Stenberg sekä TNS Gallu-
pin toimialajohtaja Juhani Pehkonen.
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Ajankohtaista Vallissa    1.9.-30.11.

Ristikko 5/2011 oikea ratkaisu.
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T E L T A T O M I J/V A E N
I N A T A K T I T K O A L A
S I S I N A O V E T A

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

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

Toimintaa ja laadukasta palveluasumista 
ikääntyville ja erityistä tukea tarvitseville

Kotihoivapalvelumme kautta kotitalous-
vähennyskelpoista apua kotiin

Kotihoiva, kodinhoito ja päiväkeskus-
toiminta omaishoidon palvelusetelillä

Tiedustelut Sari Brand 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

Yksityisten 
sosiaalipalvelujen määrä 

kasvussa

Isovanhempienpäivä 
lauantaina 15.10.

Isovanhempienpäivää vietetään 
lauan taina 15.10. Päivän tavoittee-
na on kiinnittää erityistä huomio-
ta isovanhem pien merkitykseen 
lapsen lapsilleen ja muille lapsille se-
kä isovanhem pien merkitykseen ja 
arvostukseen koko yhteiskunnas-
sa. Isovanhempien rooli esimerkik-
si perinne tiedon välittäjänä on en-
siarvoisen tärkeä. Isovanhempien-
päivää vietetään vuosittain lokakuun 
kolmantena lauantaina.

Isovanhempienpäivänä julkistetaan 
myös Vuoden Isovanhempi 2011. 

Harmaa talous voi hiipiä 
vanhusten palveluihin

Yksityisiä sosiaalipalveluja tuotta-
vien toimintayksiköiden määrä on 
lisääntynyt tasaisesti koko 2000-lu-
vun ajan. Vuonna 2000 toiminta-
yksiköitä oli vajaa 2 700 ja vuonna 
2010 niitä oli 4 350. 

Kunnat ostavat merkittävän osa 
yksityisten sosiaalipalvelutoimin-
tayksiköiden tuottamista palveluis-
ta. Kuntien ostopalveluosuudessa ei 
ole 2000-luvun alun aikana tapahtu-
nut suurta muutosta.

Yleisin toimiala yksityisissä sosiaa-
lipalveluissa vuonna 2010 oli ikään-
tyneiden palveluasuminen, joka oli 
pääpalveluna vajaalla viidenneksellä 
toimintayksiköistä. Toiseksi eniten 
oli kotipalvelua ikääntyneille ja vam-
maisille tarjoavia yksiköitä.

Tiedot ilmevät THL:n uudesta 
raportista, joka löytyy THL:n netti-
sivuilta www.thl.fi 

Ikäihmisten määrän kasvu ja palve-
luiden yksityistäminen saattavat luo-
da uudet harmaan talouden markki-
nat. Monissa Euroopan maissa van-
huksia hoitavat jo pimeästi palkatut 
maahanmuuttajanaiset.

Heikkokuntoisista ja jatkuvaa 
apua tarvitsevista vanhuksista yhä 
harvempi saa julkisia kotipalveluja. 
Vanhusten julkinen palvelu on puo-
littunut Suomessa kahdessa vuosi-
kymmenessä.

– Hyvin suurella ryhmällä vanhuk-
sia ainut keino saada palveluita on 
niiden ostaminen yksityiseltä sekto-
rilta, yhteiskuntapolitiikan professo-
ri, tutkija Teppo Kröger Jyväskylän 
yliopistosta kertoo.

– Selvä vastuun siirto ollut käyn-
nissä jo jonkun aikaa. Kunnat ja val-

tio rajaavat vastuunsa varsin tiukasti. 
Kaikki ylimenevä jää perheitten ja yk-
sittäisten vanhusten omalle vastuulle 
myös rahoituksen osalta.

Kuntien palvelu- ja vanhustentalo-
ja suljetaan vauhdilla. Palvelut ovat 
yksityisiksi vaivihkaa.

– Kotipalvelun ja kotihoidon iso 
muutos on tapahtunut oikeastaan il-
man, että lakia olisi juuri muutettu. 
Tästä ei ole käyty julkistakaan kes-
kustelua, Kröger pohtii.

Pohjoismaita lukuunottamatta 
muualla Euroopassa yksityistämis-
kehitys on synnyttänyt harmaan ta-
louden markkinat vanhusten huol-
toon.

Lähde: YLE.fi  Uutiset

Täsmennys

Edellisessä lehden numerossa 
(5/2011) olleeseen Seniorinuotta-
projektiin muutama täsmennys:

Seniorinuotta-projekti on Jyväsky-
län Hoivapalveluyhdistys ry:n hallin-
noima projekti. Piia Altti on Jyväs-
kylän Hoivapalveluyhdistys ry:n 
työntekijä ja Maaret Rutanen on 
Jyväskylän ammattikorkeakoulun 
työntekijä, mutta toimii asiantuntija-
na Seniori nuotta-projektissa. Jutun 
kuvat oli ottanut  Riitta Piltonen.
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Ristikko 6/2011

Ristikon laatija Tuuli Rauvola
Oikea ratkaisu seuraavassa numerossa, joka ilmestyy 12.12.2011
Virkistäviä hetkiä ristikon parissa!
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Esineet kertovat

51 Kalevala-korut 

Kalevala-korujen mallit ovat vanho-
ja, mutta niiden ideoinnin alku ajoit-
tuu vasta 1930-luvulle. Tänä päivä-
nä ne edustavat myös nykyaikaista 
koru muotoilua, joka saa innoituk-
sensa suomalaisesta kulttuurihisto-
riasta. Aira Heinänen on tutustu-
nut aktiivisen kaarinalaisen eläkeläis-
pariskunnan Tauno ja Raili Hur-
rin keräilyyn.

Tao sormukset soreat -näyttely

Hurrit ovat tulleet tunnetuiksi 
Kalevala -korujen innokkaina ke-
räilijöinä, taustatietojen huolellisi-
na hankkijoina ja kokoelmansa viit-
seliäinä esittelijöinä. Tämän vuoden 
helmi kuusta syyskuuhun heidän ko-

koelmansa – Kalevala Korun 120 ko-
run ja 70 puuesineen näyttely kiin-
nosti Liedon Vanhalinna-museon 
kävijöitä. Sieltä näyttely siirtyi syys-
kaudeksi Rauman kaupungin museon 
Marela-taloon.

Hurrit ovat juurta jaksain perehty-
neet omistamiinsa Kalevala-Korun 
tuotteisiin, luetteloineet ja varusta-
neet taustatiedoin. 

Kalevala Koru Oy:n, Kalevalais-
ten Naisten Liiton alullepaneman 
ja omistaman, liikeyrityksen histo-
ria juontuu Kalevalan satavuotisjuh-
lista 1935. Kirjailija Elsa Heporau-
ta oli keskeisin innostaja suunnitel-
lessaan patsasta runonlaulajanaisten 
muistolle. Patsashanke ei saanut tar-

peeksi varoja ja niinpä perustettiin 
1941 yritys valmistamaan ja myy-
mään arkeo logisten löytöjen pohjalta 
tehtyjä muinaiskoruja. Taiteilija Ger-
mund Paaerin myötävaikutuksel-
la valittiin Kansallismuseon kokoel-
mista nelisen kymmentä korumallia. 
Tänä päivänä tuotanto on laajaa ja 
arvostettua.

– Kalevala-koruissa viehättää mon-
takin asiaa. Kaleva-korujen syntyhis-
toria, miten se liittyy silloisen suo-
malaisen yhteiskunnan tilanteeseen 
ja naisten tekemään yhteiskunnalli-
seen työhön ja hyväntekeväisyyteen. 
Olennaista on myös se, että Kalevala-
korut ovat osa suomalaisuutta ja nii-
den taiteellinen laatu on korkea. Ka-

Raili ja Tauno Hurri, takana olevan kynttilälampetin "Peurat" on suunnitellut Germund Paaer ja kynttilä on Timo Sarpa-
nevan suunnittelema.
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– kansalliset aarteemme
levala-korujen keräämisessä on myös 
tarpeeksi haastetta, erityisesti puu-
esineissä, Tauno Hurri kuvailee.

30-vuotinen keräysinto

Tauno Hurri keräsi poikasena tuli-
tikkurasiaetikettejä ja postimerkke-
jä. Railin kiinnostus Kalevala-korui-
hin heräsi rippikoululahjaksi saadus-
ta korusta.

Kolmisenkymmentä vuotta sitten 
opettaja ja sairaanhoitaja löysivät yh-
teisen Kalevala-koru -keräily-harras-
tuksen.

Yhdessä suoritettu keräily ja 
kokoel man ylläpito sujuu mainiosti, 
kuten heidän näyttelynsäkin osoit-
tavat.

– Emme pyri keräämään täydellis-
tä kokoelmaa kaikista Kalevala Ko-
run valmistamista koruista vaan kes-
kitymme 40-luvulla tehtyihin korui-
hin.

Kalevalakorut ovat saaneet mer-
kittäviä kansainvälisiä palkintoja. Ne 

noteerataan arvokkaiksi taiteellisuu-
tensa vuoksi.

Jatkuvaa löytöretkeilyä

Raili ja Tauno Hurri nauttivat keräily-
puuhastaan, joka tuottaa löydöksiä. 
Koruilla ja puuesineillä on tarinansa, 
historialliset taustansa. Parhaillaan 
Hurrit "metsästävät" Kaj Franckin 
1940-luvulla suunnittelemia koruja. 
Mm. Simpukka-rintakoru ja Kaarna-
rannekoru olisivat mieluisia löytöjä.

Yhdessä he huoltavat rakkaita esi-
neitään, jotka eivät tarvitse kiillotus-
ta. Miedolla saippuavedellä voi pyyh-
kiä ja kultasepänliikkeissä myydään 
käyttökorujen puhdistusliinaa.

Lisätietoja Kalevalaisten Naisten 
Liiton 75-vuotisjuhlakirjasta: Seija 
Lindström ja Unto Salo: Kuutar ja 
ikiturso. Rakastetuimpien Kalevala-ko-
rujen jäljillä. 

Aira Heinänen
Kuvat: Anu Hurri
Kalevala  Koru Oy

G e r mu n d 
P a a e r i n 
suunnittele-
ma Kuutar.

Hattulan 
lintu -solki.

Sääksmäen 
Rapu so lk i 
on  a lu s ta 
alkaen ol-
lut Kalevala 
Korun mal-
listossa.

R i ipuksen 
esikuva on 
Kokemäen 
Leikkimäes-
tä viikinki-
kaudelta.

Vasemmalla ylhäällä Germund Paaerin suunnittelema  puinen rasia  ”Kansan-
laulu” sekä korujen alla Paaerin suunnittelema ”Eteisen peili”. Peilin päällä ja 
edessä pieni otos Hurrien kokoelmasta: solkia, ranne- ja rintakoruja, riipuksia 
ja paidan hakaset. Tässä näkyvät korut ovat pääosin pronssia.



Arvoisa lukija,

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

Tarjoamme Vanhustenhuollon Uudet Tuulet -lehden tilausta 
edullisesti vuodeksi eteenpäin: seitsemän numeroa vain 40 
euroa tai kestotilauksena 37 euroa! Soita Eija Uuksulainen 
puh. (09) 7745 900, sähköpostitse eija.uuksulainen@valli.fi  
tai www.valli.fi . Voit myös tilata ilmaisen näytenumeron!

Vanhustenhuollon Uudet Tuulet -lehden teemat vuonna 
2012: Verkottuminen ja yhteistyö, Muistisairaudet, Ikäpoli-
tiikka, Aktiivinen kansalainen – vireä elämä, Vanhustyö 
maailmalla, Mielenterveys

Seuraava Vanhustenhuollon Uudet Tuulet -lehti ilmestyy 
12.12.2011.


