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Marja-Liisa Kunnas
päätoimittaja

Vanhus- ja lähimmäispalvelun 
liiton toiminnanjohtaja

Kilpailu kiristyy

Helsingin Sanomat uutisoi marraskuun 
puolivälissä työ- ja elinkeinominis-

teriön vetämästä työryhmästä, joka tut-
kii keinoja miten hoiva-alan tehokkuus, 
taloudellisuus ja työvoima turvataan tule-
vaisuudessa. Asiasta haastateltu STM:n 
kansliapäällikkö Kari Välimäki totesi, et-
tä järjestämisvastuun ja tuotannon pitää 
tulevaisuudessakin olla pääosin julkisel-
la vallalla. 

Perustellusti voidaan kysyä, onko vas-
tuu sosiaali- ja terveyspalvelujen orga-

nisoimisen kehittämisestä siirtynyt työ- 
ja elinkeinoministeriölle. TEM:ssä tun-
nistetaan vain yritykset ja yhtiöittämis-
huumassa on jopa unohtunut yhdistys- 
ja kolmassektori. Työ ja elinkeinominis-
teriössä kehitetään uusia yritysratkaisu-
ja – nyt vanhustenhuoltoon markkinoi-
daan yhteiskunnallisia yrityksiä ja osuus-
toimintamuotoista yrittäjyyttä. 
Liitomme puheenjohtaja Vappu Taipa-
le on kutsunut TEM:n kansliapäällikön       
Erkki Virtasen vierailulle liittoon keskus-
telemaan vanhustenhuollon ja hoiva-alan 
tulevaisuudesta – mitä muuta se voisi olla 
kuin tehokilpailutusta ja yritystoimintaa. 

Hoiva- ja palvelualan yritystoiminnas-
sakin on kilpailu koventunut. Kun vie-

lä 2000-luvun alussa kunnissa innostet-
tiin perustamaan yrityksiä ja toimi nimiä, 
niin nyt on suunta muuttunut. Nyt kun 
nämä yritykset ovat päässeet jaloilleen 
ja rakentaneet palvelutalon, on ne kilpai-
lutuksen keinoin hylätty. Kunnissa ollaan 
kiinnostuneita suurista, valtakunnallisista 
yrityksistä. Tarjouskilpailut rakennetaan 

niitä varten ja kilpailutukseen voi osallis-
tua olemattomilla virtuaalipalvelutaloil-
la. Paikallisten yrittäjien muutaman vuo-
den vanhat, vielä uutuuttaan hohtavat 
palvelu talot, jäävät tyhjilleen.  Kovenevis-
ta kilpailutuksista on seurannut valitus-
prosesseja ja tutkintapyyntöjä poliisille, ei-
kä osa voittajista ole pystynyt tuottamaan 
voitta miaan palveluja määrä ajassa. Luuli-
si tämän jo herättävän kunnalliset päät-
täjät näkemään kilpailutuksen vinoutu-
mat, joissa vanhus ja hänen tarpeensa on 

unohdettu. Tilannetta kuvaa myös julki-
suutta saanut Rauman kilpailutus. 

Rauma kilpailutti erityisryhmi-
en asumis palvelut kesällä 2010. 

Osto palvelusopimukset sanottiin irti 
31.12.2009 ja sopimukset päättyvät tä-
män vuoden lopussa. Kaikki paikalliset 
palveluntuottajat jäivät kilpailutuksessa 
puitesopimuksen ulkopuolelle. Vanhus-
ten tehostetun palveluasumisen palvelun-
tuottajiksi valittiin kolme ja vammaisten 
asumispalvelujen palveluntuottajiksi nel-
jä valtakunnallista palveluntuottajaa.

Paikalliset palveluntuottajat kritisoi-
vat mahdollisuutta tehdä virtuaalitar-

jouksia, joiden toteutuminen jää täysin 
avoimeksi – kaupungin ja tarjoajien neu-
vottelujen varaan. Virtuaalitarjouksen 
voi paikallisten palveluntuottajien mie-
lestä tehdä ilman riskiä, toisin kuin ne, jot-
ka ovat investoineet toimitiloihin ja pal-
kanneet toimintaa varten riittävän hoiva-
henkilökunnan. 
Joukko Raumalla toimivia hoivayrityk-
siä on jättänyt poliisille tutkintapyynnön 
hoiva kilpailutuksessa ilmenneiden epä-
määräisten menettelyjen takia. Hoiva-
yrittäjät vievät jutun myös Markkina- 
oikeuteen ja tekevät oikaisuvaatimuksen 
Rauman kaupungille. Hankinnan aikana 
on myös ilmennyt, että kesken hankinta-
prosessin on ehkä käyty neuvotteluja jon-
kun tai joidenkin tarjouksen jättäneiden 
ja valittujen tarjoajien kanssa. Tutkinta-
pyynnön tekijöiden mielestä hankinta-
menettelyssä ei ole noudatettu syrjimä-
töntä ja tasavertaista kohtelua.
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Helsinkiläinen romani Elli Palm 
on Vuoden Isovanhempi 2011. 
77-vuotiaalla Elli Palmilla on 8 
lasta, 23 lastenlasta ja 22 lasten-
lastenlasta. 
Vanhus- ja lähimmäispalve-
lun liitto haluaa kiinnittää El-
li Palmin valinnalla huomio-
ta vähemmistö kulttuurien ja 
moni kulttuuristen vanhuksi-
en asemaan.  Suomen omat 
vähemmistö kulttuurit ovat 
syrjässä valtaväestön vanhus-
palveluiden ohjauksesta ja neu-
vonnasta.  Liitto korostaa, että 
kaikilla on oltava mahdollisuus 
hyvään vanhuuteen ja palve-
luiden saatavuuteen.

Romanileski Elli Palmin asunnossa 
Helsingin Kontulassa käy melkoinen 
hyörinä joka päivä. Ellin jälkikasvu 
asuu lähistöllä, Helsingissä ja Van-
taalla, joten vuorovaikutus on päivit-
täistä. Lapsirakkaan Ellin luona käy 
päivittäin vähintään pari kymmentä 
ihmistä, omien lasten lisäksi lasten-
lapset ja lastenlasten lapset. Ellin luo-
na käy paljon myös lasten kaverei-
ta. 

– Täällä ovet ovat aina auki, 
vieraan varainen Elli kuvailee. 

Lapset ovat tärkeitä

Elli Palm on kotoisin Viipurista, jos-
ta hän joutui evakkoon 6-vuotiaana. 
Avioliitosta Väinö Palmin kanssa 
siunaantui 8 lasta, jotka ovat jo keski- 
ikäistyneitä. Vanhin lastenlapsistakin 
täytti juuri 40. Lastenlapsia on 23 ja 
lastenlastenlapsia on 22. Nuorim-
mat lastenlastenlapset ovat alle yk-
sivuotias Vanessa ja parivuotias Ee-
meli. Yksi lastenlapsista on kuollut. 
Leskenä Elli Palm on ollut kohta 11 
vuotta.

– Isovanhemmuus merkitsee mi-
nulle hyvin paljon. Kaikki lastenlap-
set ja lastenlastenlapset ovat hyvin 
läheisiä minulle. He ovat koko ajan 
mielessä, Elli kuvailee.

Elli Palm toteakin, ettei hän kat-
so, onko lapsi oma vai vieras. Kaikis-
ta pidetään yhtä hyvää huolta. Edel-
leen hän tekee päivittäin ruokaa noin 
parille kymmenelle ihmiselle, ja aina 
löytyy myös yösija tarvitsevalle. 

– En nuku yhtäkään yötä yksin, ai-
na täällä on yöpyjiä, Elli kertoo.

– Elli on teräsmummo, lasten lapset 
kuvaavat Elliä.

Elli Palm kiittelee sitä, että hänel-
lä on hyvä terveys. Ainoastaan jalat 
ovat hieman heikkona nykyään. Hän 
edelleen ajaa autoa. 

Romanikulttuurista tärkeä 
myös uusille sukupolville

Hieman Elli suree sitä, että perintei-

nen romanikulttuuri on häipymäs-
sä. Omista lapsista kaikki eivät pi-
dä romanivaatteita. Romanikulttuu-

Ompelija-Elli on Vu

– Eemeli on varsinainen kultapoika, Helsingin Kontulassa asuva Elli Palm to-
teaa parivuotiaasta lapsenlapsenlapsestaan Eemeli Hagertista.

– Isovanhemmuus merkitsee minul-
le hyvin paljon. Kaikki lastenlapset ja 
lastenlastenlapset ovat hyvin läheisiä 
minulle, Elli Palm kuvailee.
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rin välittäminen uusille sukupolville 
on kuitenkin tärkeätä.

– Olisi tärkeää, että lapset oppi-
sivat myös romanikulttuurin. Kyl-
lä meillä keskenämme kotona on 
romani  kulttuuri. Perinteet ovat mu-
kana joka päiväisessä elämässä. Lap-
sille opetetaan käyttäytyminen, pu-
keutuminen, ruokatavat, puhtaus. 
Ne tulevat automaattisesti. Kyllä pe-
rinteiset tavat ja arvot ovat tärkeitä 
romani kulttuurissa.

Elli Palm korostaa, että hän on ha-
lunnut kasvattaa omista lapsistaan 
kunnon kansalaisia. Hän on myös 
onnistunut tässä. Suomen Romani-
yhdistyksen Phurane Kaale-projek-
tin projektivastaava Tiina Pirttilah-
ti korostaa, että suurin osa Ellin lap-
sista ja lastenlapsista käyvät töissä, 
pärjäävät mukavasti ja ovat menneet 
eteenpäin elämässä.

– Ellin antama kasvatus on antanut 
hyvän pohjan, josta on ollut hyvä läh-
teä liikkeelle, Pirttilahti korostaa.

Elli on luonnollisesti joutunut te-
kemään paljon työtä elättäessään 
omia ja välillä muidenkin lapsia. Vaik-
ka oma mies kävi töissä, Elli ompe-
li hyvin paljon. Elli Palm tunnetaan-
kin romanien parissa "Ompelija-Elli-
nä". Hienoja romanikankaita hän kä-
vi aikoinaan useita kertoja hakemas-
sa ulko mailta asti – koska Suomesta 
näitä kankaita ei saanut.

Nykyään Elli on tyytyväinen elä-
määnsä, mutta kaupunki ja valtio 
voisivat tukea enemmän vanhuksia. 
Eläkkeet ovat pieniä, mutta vuok-
rat ovat isoja. Vuokrien lisäksi tule-
vat kaikki muut laskut. Pienillä eläk-
keillä on vaikea tulla toimeen. Om-
pelijan töitä Elli tekee enää omalle 
tyttärelleen.

Kun Elliltä kysyy, mitä valinta Vuo-
den Isovanhemmaksi merkitsee hä-
nelle, hän vastaa vaatimattomasti "Ei 
tunnu erikoiselta". Sen sijaan muut 

paikalla olevat sanovat yhteen ää-
neen:

– Se on iso asia koko perheelle ja 
me kaikki olemme ylpeitä Ellin puo-
lesta!

Vahva nainen on jaksanut 
läpi kovan elämän

Elli Palm on joutunut kokemaan 
elämässään paljon vaikeuksia, mut-
ta hän on vahvana ihmisenä jaksa-
nut niiden yli. Evakkolapsi tuli per-
heensä mukaan Lahteen ja sieltä pää-
kaupunkiseudulle. Elämän kovuut-
ta kuvastaa mm. se, että Elli ja Väi-
nö joutuivat 50-luvulla asumaan yh-
den talven metsässä, teltassa 5 lapsen 
kanssa. Vaikka molemmat vanhem-
mat kävivät töissä, Elli joutui lisäksi 
kerjäämään lasten kanssa.

– Ei siihen aikaan romaneille an-
nettu kunnon asuntoja, Elli kertoo.

Vähitellen Palmin perheen asumi-

oden Isovanhempi
nen parantui, vaihe kerrallaan. Oli 
asunto, jossa ei ollut lämmitystä, tai 
asunto, johon tuli vain kylmä vesi.  
Monilapsinen Palmin perhe joutui 
asumaan yhden huoneen asunnoissa. 
Kahdeksan omaa lasta ja pari suku-
laislasta mahtuivat nukkumaan lat-
tialla. 

70-luvun puolivälissä Suomen 
valtio muutti romanipolitiikkaa, ja 
romanit alkoivat saada kunnollisia 
asuntoja. Nykyisessään kerrostalo-
asunnossaan Elli Palm on asunut 37 
vuotta. Hän myös sanoo viihtyvän-
sä hyvin Kontulassa – palvelut ovat 
lähellä ja ihmiset mukavia.

– Vaikka romaneja kohtaan on en-
nakkoluuloja, niin ei minulla ole kos-
kaan ole ollut täällä hankaluuksia.

Teksti ja kuvat: 
Kari Uittomäki

Elli Palmin luona osa hänen laajasta jälkikasvustaan. Takarivissä vasemmal-
ta Maria, Katinka, Maru ja Eemeli Hagert, Elli Palm, Sandra Hagert ja Nadja 
Valjanen. Eturivissä vasemmalta Katinka Faik, Kerttu Långström, Seija Hagert, 
Niina Valjanen sylissään Vanessa Isberg, Ronja Valjanen ja Kari Långström.
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Tanssi avaa 

Tanssitaiteilija Hanna Brotherus 
on persoonallinen ja rohkea koreo-
grafi . Hän on koonnut monissa töis-
sään eri-ikäisiä ihmisiä yhteen. Ensi-
iltansa 28.10. saanut tanssi- ja laulu-
esitys Tähän asti pohtii ihmisyyttä ja 
yhteisyyttä. Musiikin ja tanssin kaut-
ta yleisölle tunnelmia välittävät kol-
me eläke läiskuoroa, Metropolian 
Ammatti korkeakoulun musiikinopis-
kelijat, Kallion ilmaisutaidon lukion 
oppilaat ja Käpylän musiikkiopiston 
pienet viulistit. Lavalla nähdään 70 
eri-ikäistä innokasta esiintyjää. 

Kenraaliharjoitusten taikaa

Olen seuraamassa Tähän asti -esi-
tyksen kenraaliharjoituksia Suomen 
Kansallisoopperassa. Ilma väreilee 
jännitystä. Kourallinen hentoja pik-
kutyttöjä tekee piruetteja viulua soi-
tellen lavalla ja takahuoneessa eläke-
läiset touhottavat meikattavina. Oh-
jauksesta ja koreografi asta vastaaval-
la Hanna Brotheruksella on siis aika-
moinen työ pitää joukko kasassa.

Koordinointi onnistuu kuitenkin 
luontevasti ja pian kaikki esiintyjät 
saadaan yhteiseen alkulämmittelyyn. 
Toisiinsa liitetyistä käsistä muodos-
tuu valtava piiri, kaikki hyppivät hal-
litusti tasajalkaa ja laulavat yhteisen 
valmistautumismantran: "Minä au-
tan sinua, sinä autat minua, onnis-
tumme yhdessä." 

Brotherus sparraa esiintyjiä heit-
täytymään teokseen ja unohtamaan 
suorittamisen. Teennäinen esitysfi ilis 
on pannassa – eläkeläisen ei tarvit-
se erikseen esittää vanhaa miestä. Jo-
kaisen saa luottaa omaan ainutlaatui-
seen ilmaisuunsa. Viimeisenä ohjee-
na Brotherus huikkaa, että elämän-
voima ja väreily kuuluvat tanssiin.

On siis aika aloittaa Tähän asti vii-
meinen epävirallinen läpivieminen. 
Esityksen, jota olen kuullut kuvail-
tavan mm. "teokseksi, jonka päällä 
leijuu ihana aura" ja "matkaksi, jos-
sa vuoden luova harjoittelu on ollut 
eläkeläiselle jopa tärkeämpää kuin it-
se määränpää eli esitykset". Katsoes-
sani esiintyjien sädehtiviä kasvoja, 
vakuutun kummankin kommentin 
paikkansa pitävyydestä.
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ihmistä aidosti

Tanssi terveyden tukipilarina 
ja lukkojen löystyttäjänä

Tanssi edistää terveyttä monella ta-
paa. Liikkeen ja liikunnan myötä elä-
keläisten kunto, virkeys ja aktiivisuus 
kohenevat. Onpa eräs yli 80-vuotias 
rouva huikannut Brotherukselle, et-
tä tämän pitäisi järjestää unikursseja, 
kun lepo on kuulemma raukean iha-
naa fyysisen harjoittelun jälkeen.

– Mielelle on hirveän tärkeää teh-
dä jotain merkityksellistä, kaiken 
ikäisenä. Oman kehon liikkeistä on 
mahtavaa oppia nauttimaan. Myös 
vuoro vaikutus kahden vartalon välil-
lä kontaktiharjoituksissa on ihmeel-
listä. Vanhalla iälläkin saattaa syttyä 
uusia suhteita, kun toinen opetellaan 
tuntemaan liikkeen avulla. Sanat saat-
tavat valehdella, kehon kieli on aina 
rehellistä, Brotherus pohtii.

Brotherus on nähnyt monien 
produk tioidensa aikana, kuinka va-
pauttavaa vanhuksille on päästä pur-
kamaan kehossa olevia muistoja. Iän 
karttuessa ollaan valmiita avoimes-
ti tunnelmoimaan omaa elettyä elä-
mää.

– Näen lapsissa ja vanhuksissa pal-
jon samaa. Lapsi on kovin naiivin 
viaton, kunnes koulu alkaa vääntää 
ruuveja kireälle ja lapsi oppii yhteis-
kunnan tavoille. Vanhuus onneksi 
taas löysentää noita lukituksia. Eletty 
elämäntaival on saattanut olla rank-

kaa, suorituskeskeistä. Luovan liik-
keen avulla vanhus saa taas leikki-
mielisesti tehdä estoitta mitä vain, 
vaikkapa kieriä lattialla.

Jäykät ikälokerot ja roolit rikki

Vanhuksia kohdellaan Brotheruksen 
mielestä tosi väärin. Hän myös ky-
seenalaistaa, miten koko eläkeläis-
joukko niputetaan yhteen, vaikka to-
ki 1- ja 30-vuotiaatkin saavat aivan 
erilaista kohtelua. Ikärasismi tuntuu 
jyräävän. Todellisuudessa iäkkäät ih-
miset olisivat varmasti onnellisem-
pia, kun heitä tarvittaisiin, ei passi-
voitaisi. 

– On ollut mahtavaa huomata eri-
ikäisten esiintyjien väliset rikastut-
tavat suhteet. Lukiolaiset nojailevat 
mummoihin, lapset juoksevat van-
husten syliin tai vanha pappa aut-
taa koululaista. Ihmiset yllättävät toi-
siaan jatkuvasti.

Projekti, joka tähtää johonkin, on 
ihanteellinen ympäristö myös van-
husten yksinäisyyden poistajana ja 
omanarvontunteen kasvattajana. Jo-
kainen osallistuja on tärkeä – häntä 
kaivataan, jos ei tule paikalle.

– Me muodostimmekin heti Tähän 
asti -harjoittelun alussa eri-ikäisistä 
esiintyjistä koostuvat perheet. Perin-
teistä perhedynamiikkaa kuitenkin 
rikottiin niin, että jäsenet saivat itse 
keskuudessaan päättää kuka on ku-
kakin. Kaikista oli valtavan hauskaa, 
jos esimerkiksi vanha mies sai per-
heen koiran roolin tai pikkupojan oli 
leikittävä kumaraselkäistä mummoa, 
Brotherus kertoo.

– Kepeydellä voi vapautua syvän 
juurtuneista roolilukoista. Ihmisillä 
on niin paljon annettavaa toisilleen 
– kunhan he uskaltavat olla ja näh-
dä kanssaihmiset aidosti, Brotherus 
miettii.               jatkuu seuraavalla sivulla->

Tähän asti on osa Metropolia 
Ammattikorkeakoulun musiikin 
koulutus ohjelman Kulttuurisilta-
hanketta. Sen toteuttavat yhteis-
työssä Suomen Kansallisooppera, 
Metropolia Ammattikorkeakoulu 
sekä Espoon, Helsingin ja Van-
taan kaupungit. Esityksen musii-
kin valmennuksesta vastaa muu-
sikko Reijo Aittakumpu.
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Veli Silvo, 66 ja Marjatta Havu, 69, 
ovat yhtä hymyä Tähän asti -esityk-
sen kenraaliharjoituksissa. He kerto-
vat innostuneesti, miten ovat oppi-
neet itsestään aivan uusia puolia täs-
sä yli vuoden kestäneessä projektissa. 
Päivää kään he eivät vaihtaisi pois, sil-
lä elämään on tullut niin paljon uutta 
sisältöä ja askel reipastunut.

Oliko teillä aiempaa tanssitaus-
taa ja miten ajauduitte Tähän as-
ti -esityksen pariin?
Marjatta: Minulla ei ollut mitään ko-
kemusta tanssimisesta, joten on ol-
lut hienoa huomata, kuinka sitä voi 
vanhoilla päivillään oppia ihan uu-
den ihanan ilmaisukanavan. Löysin 
mukaan Vantaan eläkeläisten kuo-
ron kautta.
Veli: En minäkään ollut milloinkaan 
harrastanut tanssia, ainoastaan televi-

siosta nähnyt. Onneksi täällä lähdet-
tiin liikkeelle ihan siitä, että opeteltiin 
rennosti kävelemään. Tytär vinkkasi 
minulle haasteesta ja pääsin mukaan 
Helsingin työväenopiston kautta.

Miltä tanssin maailma tuntuu?
M: Voi mahtavalta! Tanssi on tuo-
nut minulle sisäistä pirteyttä ja ve-
nyvyyttä kehoon.
V: Hirmuisen kiehtovalta. Tällainen 
jäykkä sahapukkikin kuin minä, on 
vetreytynyt. En edes tiennyt kaikis-
ta vartaloni lihaksista.

Mikä on hienointa Tähän asti 
-tanssi- ja lauluesityksessä?
M: Se, että mukana on eri ikäiset ih-
miset ja kiinnostuksen kohteena eri 
ikäkaudet. Koko ihmisen elämä ja ikä 
saadaan tuotua parrasvaloihin.
V: Esitys svengaa, se on älyttömän 

mukaansatempaava. Myös bändi ja 
erittäin sydämellinen musiikinopetta-
ja Reijo Aittakumpu ovat mahtavia. 

Mikä on ollut henkilökohtaisesti 
projektin parasta antia?
M: Uudet ystävät, joihin tulee pidet-
tyä varmasti yhteyttä projektin pää-
tyttyäkin. Kroppa on notkistunut ja 
aion tehdä vastaisuudessa enemmän-
kin hommia oman kunnon eteen. 
Myös esiintymisrohkeus on kasva-
nut valtavasti. 
V: Kokea tämä mahtava yhteis henki, 
kun ei näin eläkeläisten ja lasten kes-
kuudessa ole työikäisille ominaista 
kilpailua. On ollut mielenkiintois-
ta nähdä, miten ammattilainen te-
kee produktion. Uudet ystävät ja it-
sensä haastaminen ovat olleet myös 
hienoja juttuja.

Jännittääkö ensi-ilta?
M: Tottakai. Tyttären lapset ovat ko-
vasti innoissaan tulossa katsomaan.
V: Kyllä. Vaimo ja sukulaiset palavat 
intoa päästä vihdoin näkemään esi-
tys. Olemme olleen 34 vuotta avios-
sa ja vaimo on aina ojentanut, että 
rikon kaikki tuolit keikkumisellani. 
Nyt pääsen oikein luvan kanssa kiik-
kumaan lavalla, kun esityksessä on 
kohtaus, jossa teemme sitä tuoleil-
la tahdissa.

Miten kuvailisit koreografi anne, 
Hanna Brotherusta?
M: Herkkä ihminen ja ammattitai-
toinen taiteilija.
V: Kanaemo, joka ei ikinä arvoste-
le, vaan kannustaa aina jokaista lem-
peästi.

Lopuksi, millä sanoilla kiteyttäi-
sit tunnelmiasi juuri nyt?
M: Oppia ikä kaikki!
V: En vain marssi esitystä läpi, vaan 
olen läsnä 100% eri tunnetiloissa 
tanssin keinoin.

"Ilmaisun kautta 
iloa elämään!"

Tekstit: Noora Valkila
Esityskuvat: Suomen Kansallisooppera/

Heidi Söderholm
Hanna Brotheruksen, Veli Silvon ja 

Marjatta Havun kuva: Kari Uittomäki

Marjatta Havu ja Veli Silvo kiittelevät kilvan Hanna Brotherusta Tähän asti-
esityksen harjoituksista.
– Elämään on tullut niin paljon uutta sisältöä ja askel reipastunut, Havu ja 
Silvo kiittelevät.
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Istumme luokkatovereiden keralla van-
hassa koulukaupungissa. Meistä tuli 
riemu ylioppilaita. Vaasan tyttölyseon, 
Tipulan, tuotos oli parikymmentä yli-
oppilasta vuodelta 1960. Koulu kasvatti 
meistä hyviä virkanaisia, opettajia päivä-
hoitoon ja kouluihin, hoitajia ja lääkärei-
tä. Juhlimme yhdessä, iloisen meluises-
ti. Miten samanlaisia me kaikki olemme-
kaan kuin ennen. Meistä tulee kikattavia 
tyttöjä, kun pääsemme yhteen.

Seitsemänkymmentä vuotta naisen-
elämää on kuitenkin lipunut ohitsemme. 
Koko suomalaisen yhteiskunnan kehi-
tys köyhästä sodanjälkeisestä suljetusta 
maasta kansainväliselle huipulle on ta-
pahtunut tänä aikana. Kun me aloitimme 
kansakoulumme vuonna 1947, UNICEF 
oli juuri perustettu. Suomi ja Jugoslavia 
olivat sen ensimmäisiä avustuskohteita. 
Saimme kenkiä ja ruokaa.

Ryhdymme pohtimaan, mitkä inno-
vaatiot ovat eniten vaikuttaneet naisten 
elämään. Ilmassa risteilee ehdotuksia.

Pesukone! Tiskikone! Ehkäisypille-
ri! Kuukautissuojat! Päivähoito! Kän-
nykkä!

Pesukone. Pyykinpesu oli ennen 
iso ponnistus. Isoäitini huuhteli pyykin 
avannossa meren jäällä, kunnes vettä al-
koi saada vesipostista ja vihdoin kraa-
nasta. Pyykki keitettiin hämärän pesu-
tuvan isossa padassa, hinkattiin pyykki-
laudalla puhtaaksi, hyvä ettei vielä käy-
tetty itse keitettyä saippuaa tai lipeää. 
Saippuan keittäminen kyllä haisi hir-
veältä. Sitten lakanat ja pyyhkeet ja ko-
ko muu pyykki ripustettiin ulos kesän 
talven kanssa kuivumaan naruille, jot-
ka kiristettiin pyykki seipäillä tarpeek-
si korkealle. Viisikymmentäluvun pesu-
koneet vaativat vielä käsityötä, kun lin-
koja ei tunnettu. Käsipyykki ei enää mei-
tä rasita nykyisin. 

Ehkäisypilleri. Meidän sukupolvem-
me vapautui naisten ikiaikaisesta taa-
kasta, ei- toivotun raskauden pelosta. 
Koko naisten maailma muuttui globaa-
listi. Suku puolielämä ja lisääntyminen 
eriytyivät kahdeksi ihan eri asiaksi. Tah-
toessaan nainen voi nyt pitää itse huol-
ta omasta itsestään, ratkaista raskaak-
si tulemisensa ajankohdan tai välttää 
sen kokonaan. Pilleri oli osa laajempaa 
yhteiskunnallista murrosta sekä ajatuk-
sissa, asenteissa että käyttäytymisessä. 
Meistä tuli vapaita, mutta miten pitkälle. 
Railakas opiskelija elämä laantui nopeas-

sa puuhellalla puhtaaksi valkoisia virkat-
tuja pussukoita ja ripusti ne huolellises-
ti kuivamaan niin, etteivät ne näkyneet. 
"Kesälakkeja", hänelle vastattiin, mutta 
eihän kukaan koskaan noita itse tehtyjä 
kuukautissuojia päässään käyttänyt. Tä-
nään kuukautissuojia markkinoidaan va-
paasti kaikkialla, yhä ohuempia, kevyem-
piä, huomaamattomampia malleja. Ai-
noa pidäke on enää vuodon väri; sehän 
on mainoksissa sinistä. Ei enää kumi-
nauhoja, hakaneuloja eikä kömpelöitä 

hankaavia siteitä, ei häpeilyä vuodois-
ta, niin kuin meidän aikanamme. Luon-
nollinen asia, helppo ja halpa hoitaa. Vai 
onko sittenkään? Keskustellaanpa tyttä-
ren- ja pojan tytärten kanssa.

Päivähoito. Me suomalaiset naiset 
olemme vuosikymmeniä olleet kaik-
ki kokopäiväisessä työssä käyviä nai-
sia, äiteinä yhtä hyvin kuin isoäiteinä. 
Jo meidän äitimme ottivat sodan aika-
na vastuuta tehtaista ja liikeyrityksis-
tä. Koti äitiys oli harvinaisuus, avainlap-
sia viljalti pitämässä itse huolta itses-
tään. Poliittinen taistelu päivähoidos-
ta ja koti hoidon tuesta voitettiin vasta 
1980- luvulla. Meidän lapsemme tarvit-
sevat ja saavat hyvää hoitoa, ensin koto-
na vanhempien hoito vapaalla. Vain pari 
prosenttia alle kaksivuotiaista on päivä-
hoidossa, muut kotona. Ja kun päivähoi-
toa tarvitaan, siihen on perheillä oikeus. 
Tarjolla on erilaista turvallista laadukas-
ta hoitoa. Ei enää epätoivoisia ilmoituk-
sia Maa seudun Tulevaisuudessa tai lä-
hikaupan ilmoitustaululla. "Kiltti vauva 
kaipaa hoitajaa", niin kuin meidän las-
ten ollessa pieniä. 

Kännykkä. Kuka olisi voinut kuvitella 
kännykkää edes kolmekymmentä vuot-
ta sitten. Kun puhelin ilmaantui perhei-
siin, se oli pitkään harvinaisuus. Puhelin-
osake oli omaisuutta. Viestitettiin kirjeillä 
ja korteilla, ja postia jaettiin sekä aamu-
päivisin että iltapäivisin. Ihmisillä oli pal-
jon enemmän telepaattisia kokemuksia 
yhteydenpidosta ja viestien välitykses-
tä kuin nykyisin. Ennen sovittiin tapaa-
misista hyvissä ajoin. Ei ollut keinoa pai-
kantaa, missä perheen lapset ja nuoret 
juuri nyt liikkuvat. Nyt se käy niin vaivat-
ta, tuo yleisin matkapuhelimeen heitetty 
kysymys: "Missä olet?"  Mitenkähän nä-
mä tulevat sukupolvet oppivat odotta-
maan ja suunnittelemaan tulevaisuut-
taan? Hehän oppivat maailmaan, jossa 
kaverin löytää heti, kun mieleen juolah-
taa, että pitäisi sanoa jotakin tärkeäksi 
kokemaansa.

Niin maailma muuttuu. Tänä vuonna 
syntyvä tyttölapsi elää ehkä 110-vuo-
tiaaksi. On vaikea edes kuvitella sitä käy-
tännön elämää, jossa hän viettää riemu-
juhliaan. Mutta jotain voimme tehdä hä-
nen hyväkseen: huolehtia maailman säi-
lymisestä. Ehkäistä ekologisen katastro-
fi n mahdollisuus ja vastustaa ydinasei-
den leviämistä. Vastuumme on tänään 
globaali. 

Globaalin ehkäisyn tarve

ti perheentymiseen ja ruuhkavuosiin, ei 
ollut taloudellisia edellytyksiä muuhun. 
Työtä ja työpaikkoja meille kyllä oli.

Kuukautissuojat. 92-vuotias tätini 
Paula muistaa 1920-luvulla kyselleen-
sä, miksi hänen äitinsä keitti pesuvadis-
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Sosiaali- ja terveysministe riön 
neuvotteleva virkamies Päivi 
Voutilainen toteaa, että parhail-
laan tehdään päätöksiä, jotka 
kantavat usean vuosikymme-
nen päähän. Iäkkäille ihmisille 
suunnatuissa palveluissa hae-
taan nyt uutta suuntaa mm. 
kiinnittämällä erityistä huo-
miota asumiseen ja ohjauksen 
moni muotoisuuteen.

Haastattelun aluksi Päivi Voutilai-
nen näyttää minulle vanhaa Suo-
men Kuvalehden kantta 1980-luvul-
ta. Sängyssä makaa raihnainen van-
hus. "Suomi ei selviä vanhuksistaan! Ke-
nelle he kuuluvat?" kauhisteltiin otsi-
kossa jo yli 30 vuotta sitten.

Tällä hetkellä Suomi on Euroopan 
nopeimmin ikääntyviä maita. Suur-
ten ikäluokkien vanhetessa ollaan 
täysin uudenlaisessa, todella haasta-
vassa tilanteessa. Miten valtio valta 
vastaa käsillä olevaan muutospainei-
seen?

– Paljon ennakoivia toimenpiteitä 
on jo tehty ja kokoajan on meneillään 
suuri määrä palveluiden rakenteita 
ja sisältöä uudistavia toimia. Viime 
vuosina on ollut havaittavissa todel-
linen tekemisen meininki. Iäkkäiden 
ihmisten oikeudet ovat nousseet vah-
vemmin agendalle. Itse asiassa tässä 
nyt tehdään ne suuret ratkaisut, joita 
seuraavat sukupolvet arvioivat, Vou-
tilainen muotoilee rauhallisesti.

– Useita lakiuudistuksia on tulos-
sa lähivuosina: uusi terveydenhuolto-
laki on käsiteltävänä eduskunnassa. 
Siinä kiinnitetään huomiota mm. 
iäkkäiden ihmisten terveyden edis-
tämiseen: kunnan on järjestettävä 
alueellaan asuville iäkkäille henki-

löille hyvin vointia, terveyttä ja toi-
mintakykyä edistäviä neuvontapalve-
luja. (20 §/HE 90/2010). Näin iäk-
käillekin ihmisille turvataan saman-
kaltainen matalan kynnyksen palve-
lu kuin lapsille neuvoloissa, nuorille 
koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon 
kautta ja työikäisille työterveyden-
huollossa. Iäkkäiden ihmisten pal-
veluista säädetään erityisesti sosiaa-
lihuoltolaissa, joka sekin on uudis-
teilla, tavoitteena voimaantulo vuo-

den 2013 alusta. Parhaillaan valmis-
tellaan myös iäkkäitä ihmisiä koske-
vaa erillis lakia, jonka luonnos on val-
mistumassa alku vuodesta 2011.

Raihnaisuuden vaihe 
lyhyeksi ennaltaehkäisyllä

Voutilainen kuvailee, että lisääntyvät 
ikävuodet eivät välttämättä ole raih-
naisuuden värittämiä – eivät saisi olla. 
Suomessakin hyvin tunnettu sosiaa-
lipolitiikan ja -gerontologian profes-

Varautuminen vanhusten hoitoon tulevaisuuden Suomessa:

"Nyt ollaan tekemäs

Päivi Voutilainen uskoo, että myös sosiaalinen kehittyy huomioimaan iäkkäiden 
tarpeet. Facebookista voidaan kehittää vaikkapa jonkinlainen "I-Facebook".
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sori Alan Walker on esittänyt har-
maantuvan Euroopan haasteeksi vas-
tata Live longer – die faster -tavoittee-
seen, jotta pidemmän elämän viimei-
set vuodet eivät olisi toimintakyky-
vajeiden sävyttämiä. Keskeiset ratkai-
sut löytyvät hänen mukaansa seuraa-
vista: 1) terveyden edistäminen sekä 
sairauksien ennaltaehkäisy, 2) asuin-
ympäristöjen kehittäminen esteettö-
miksi ja toimintakyvyn vajeita kom-
pensoiviksi sekä 3) toiminta kyvyn 
vajeiden syntymistä ehkäisevien in-
terventioiden kehittäminen.

– Tuen ja palveluiden tarvetta ai-
heuttavat erityisesti muistisairaudet. 
Suuri haaste palvelujärjestelmässäm-
me on edistää aivoterveyttä ja löytää 
muistisairaudet ajoissa. STM on äs-
kettäin asettanut työryhmän, jonka 
tehtävänä on vuoden aikana valmis-
tella kansallinen muistiohjelma ja eh-
dotus sen toimeenpanoksi, Voutilai-
nen muistuttaa.

– Kasvavana ongelmana ovat 
ikäihmisten päihde- ja mielenterveys-
ongelmat, niiden ennaltaehkäisy se-
kä varhainen tuki. 

Valtion tavoitteena on siis ennal-
taehkäisevin keinoin tukea sitä, että 
pidentyneiden ikävuosien sisältö oli-
si elämäntäyteistä viimeiseen saak-
ka. Toisin sanoen palveluidentarpeen 
ruuhkaa pyritään välttämään mini-
moimalla raihnaisuutta aiheuttavien 
riskitekijöiden esiintyvyyttä. 

Hoivapalvelut ja asuminen 
myllerryksessä

Ei vain ikääntyvien määrä, vaan 
myös monimuotoistuvat tarpeet ja 
toiminta ympäristön muutokset vaa-
tivat nykyisten järjestelmien uudis-
tamista. Tulevien uudistusten kes-
keisimpinä tarttumakohtina ovat 
palvelu rakenteen uudistaminen 

ja erityishuomion kiinnittäminen 
asumi seen, mm. asumisratkaisujen 
ennakointi. 

Voutilainen kertoo, että hän ke-
hottaa seminaareissa yli 50-vuotiai-
ta pohtimaan, voisiko heidän nykyi-
nen asuntonsa olla se, jossa voi viet-
tää lopun ikänsä. On nimittäin täysin 
relevanttia tunnustella jo sen ikäisenä 
erilaisia asumisen mahdollisuuksia ja 
toimivaa palveluympäristöä.

– Nykyinen kolmiportainen ym-
pärivuorokautista hoivaa tarjoava 
järjestelmä on aikanaan suunnitel-
tu tyystin toisenlaiseen ympäristöön. 
Koska laatuongelmat rasittavat ja ko-
konaisuus on pirstaleinen, tulee ko-
ko rakenne muuttaa sisäisesti parem-
min iäkästä ihmistä palvelevaksi. Me-
neillään olevissa uudistuksissa koros-
tetaan kodinomaisen hoitoympäris-
tön merkitystä, ryhmäkoti-tyyppis-
tä asumista niille iäkkäille ihmisille, 
jotka tarvitsevat hoitoa ja huolen-
pitoa ympäri vuorokauden, Vouti-
lainen kuvailee.

– Palvelurakennemuutosta voitai-
siin tukea asumisen kehittämisen oh-
jelmalla. 

Tavoitteeksi 
ikäystävällinen Suomi

– Koska väestön ikärakenteen muu-
tos on niin iso asia, on meidän 
jok'ikisen pohdittava asenteitamme: 
vanhempien, päiväkotihenkilöstön 
ja opettajien mukana siirtyy valtava 
määrä asennetta, suhtautumista ih-
miseen ja mahdollisuuksia vaikuttaa. 
Ihmiskäsityksemme muodostuu ko-
kemuksistamme suhteessa muihin 
ihmisiin, opetuksen ja kasvatuksen 
kautta sekä tiedostamisen tietä.

Tavoitteena on Päivi Voutilaisen 
mukaan oltava ikäystävällinen ja yh-
teisöllisyyttä kunnioittava yhteis-

sä isoja ratkaisuja!"
kunta, jossa eri-ikäisten tarpeet, 
voima varat ja elämänkokemus ote-
taan huomioon, arvostetaan ja väli-
tetään toinen tosistamme. Tässä riit-
tää työtä meille kaikille.

– Suomalaiset ovat innostunut-
ta järjestökansaa ja erityisesti eläke-
ikäiset ovat aktiivisia. Tukea järjestö-
toiminta kuitenkin tarvitsee, esimer-
kiksi kokoontumistiloja. Tavoitteena 
on rakentaa foorumeita, joissa ikä-
ihmiset kohtaavat ja joiden kautta 
he voivat vaikuttaa. Tässä vanhus-
neuvostot ja iäkkäiden ihmisten 
asial la olevat järjestöt ovat avainase-
massa, Voutilainen selvittää

– Myös yleisen kannustavan – ikä-
ystävällisen – ilmapiirin merkitys on 
suunnaton. Ikäihmisillä on oikeus 
purkaa huoliaan ja löytää apua yksi-
näistymiseen vaikkapa vertaistoimin-
nan myötä. Tällaisia väyliä avautuu 
järjestöjen kautta. Uskon myös, et-
tä iäkkäiden ihmisten tarpeet huo-
mioon ottaen kehitetyt sosiaaliset 
mediat, vaikkapa kehitelty versio 
Facebookista, jonkinlainen "I-Face-
book", tulevat lyömään pian läpi. 

Lopuksi Voutilainen muistuttaa, 
että tällä hetkellä Suomessa vain 
noin 25% yli 75-vuotiaista saa sään-
nöllisiä palveluita. Kaikki eivät edes 
joudu pitkäaikaishoitoon. Näin ol-
len omaisten apu, sekä yhteisöllisyy-
den merkitykset korostuvat varmas-
ti myös jatkossa. Samalla on palvelu-
ja muotoiltava vastaamaan nykyistä 
paremmin erilaisten iäkkäiden mies-
ten ja naisten avun tarpeisiin. "I-de-
signia" kehiin!

Teksti: Noora Valkila
Kuva: Kari Uittomäki
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Ikääntymisen resurssikeskus −
   palveluasumista ja toimintaa
       asiakkaan ehdoilla Helsingissä,
              Vantaalla ja Espoossa. ii 6 8

– Vanhustenhuollon huomisen haasteet ovat hyvän ikäänty-
misen edistäminen, hopeahiuksisen talouden rakentaminen 
sekä ajattelunmuutos palvelurakenteessa, Vanhus- ja lähim-
mäispalvelun liiton puheenjohtaja Vappu Taipale korostaa.

Hyvää ikääntymistä 
on edistettävä

– Haasteena on hyvän ikääntymisen 
edistäminen. Ikääntymisessä näh-
dään vain kielteisiä puolia. Jokai-
nen voi toimia oman hyvän ikään-
tymisensä puolesta omassa arkipäi-
vässään. Järjestöillä on iso rooli hy-
vinvoinnin edistämisessä.  Samoin 
löytyy paljon yhteiskunnallisia toi-
mia, jotka tukevat tätä suuntaa: es-
teettömyys rakennetussa ympäristös-
sä, arjen esineistössä ja tietoliiken-
teessä. Kunnallispolitiikka on keskei-
sessä asemassa hyvää vanhuutta ra-
kennettaessa, Vanhus- ja lähimmäis-
palvelun liiton puheenjohtaja Vappu 
Taipale korostaa. 

Toisen haaste liittyy talouteen. Van-
hat ihmiset nähdään vain kulueränä 
tai taloudellisena taakkana, mutta to-
dellisuus on toista. Tosiasiassa eläk-
keistä maksetaan veroja, ja vanhat ih-
miset ovat kuluttajina kansantalou-
den kannalta tärkeässä asemassa. En-
simmäisenä ikääntyvillä mailla, ku-
ten Suomella ja Japanilla, on oival-
linen mahdollisuus testata tuottei-
ta, joita koko maailma tarvitsee het-
ken kuluttua. "Silver economy" eli 
hopeahiuksinen talous merkitsee ai-
van uudenlaisia näkymiä ja ajatteluta-
paa niin yrityksille, palveluntuottajil-

Vanhuste
ovat käsis

kavasti, koska ikääntymisellä on edel-
leenkin kielteinen leima. Olisi erit-
täin tärkeää saada aikaan ajattelu-
tavan muutos; se, että vanhuus ja 
vanhukset nähtäisiin positiivisena 
voimavarana.

Professori Vappu Taipaleen mu-
kaan huomisen haasteet ovat käsis-
sä jo tänä päivänä. Ainoa asia, joka 
tulevaisuudessa on varmaa, on ko-
ko maailman väestön ikääntyminen. 
Ikääntymistä ei vain tahdota ottaa va-
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”Olisi erittäin tärke-
ää saada aikaan ajatte-
lutavan muutos; se, että 
vanhuus ja vanhukset 
nähtäisiin positiivisena 
voimavarana.

le kuin vanhuksille itselleen.
Kolmas haaste on ajattelun muu-

tokset palvelurakenteessa. Nyt syn-
tyy uudenlainen ketju: toiminta-pal-
velut-hoiva. Tarvitaan ketju, joka al-
kaa omaehtoisesta toiminnasta, jat-
kuu keveisiin kotiin tuleviin palve-
luihin, edelleen kuntouttaviin ja it-
senäistä selviytymistä tukeviin pal-
veluihin, ja joka päätyy tarvittaessa 
ympärivuorokautiseen hoivaan koto-
na tai palvelutalossa. Tarvitaan hou-
kuttelevia palvelukampuksia toteut-
tamaan tätä kaikkea yhtaikaisesti tar-
joten valinnan mahdollisuuksia, Tai-
pale luonnehtii.

Valli pyrkii vastaamaan 
huomisen haasteisiin

Vappu Taipale korostaa, että Val-
li on ollut edelläkävijänä vanhus-
palveluiden kehittäjänä ja liitto jat-
kaa samaa linjaa.

– Vallin resurssikeskusajattelu on 
räjäyttänyt palvelutalojen toiminta-
mallin ja avannut ne ympäristölle. 
Vallin projekteissa uudenlainen työl-
listämistoiminta, maahanmuuttaja-
kysymykset ja vapaaehtoistoimin-
ta on tuotu käytännön tasolle. Liit-
to näyttää arjessa miten voidaan oi-
keasti toimia uudella tavalla.

– Vallin uudistetussa strategiassa 

nhuollon huomisen haasteet 
ssä jo tänä päivänä

on siirrytty puhumaan vanhustyöstä, 
joka käsittää kaikki vaihtoehdot toi-
minnasta palveluihin ja hoivaan. Val-
li myös aikoo katsoa kansain väliseen 
suuntaan. Meillä suomalaisilla ei ole 
häpeämistä omassa osaamisessam-
me. Tulevaisuus vaatii uuden oppi-
mista ja oivaltamista, tietotaitoamme 
voidaan kuljettaa maailmalle, Taipa-
le korostaa.

Vanhuspalveluiden 
kilpailuttaminen on 
tuonut hyvää ja huonoa

Vanhuspalveluiden kilpailuttaminen 
on herättänyt paljon tunteita ja herät-
tää vastakin. Viime aikoina on nos-
tettu kilpailutuksen epäkohtia esille 
mm. eri tv-ohjelmissa. Tässäkin leh-
dessä on useaan otteeseen käsitelty 
kilpailuttamista eri näkökulmista.

– Kilpailuttamisella on paikkansa, 
se on tuonut laatutietoisuutta työ-
hön. Toisaalta vanhustenhuollos-
sa on liian vähän palvelujen tarjon-
taa, ja se johtaa vääristyneeseen ti-
lanteeseen. Kunnat eivät ymmärrä 
oikein voittoa tuottamattomien jär-
jestöjen ja palveluntuottajien asemaa 
ja sen tuomaa pitkäjänteistä hyötyä. 
Toisaalta järjestöt eivät uskalla nyt 
panostaa kasvuun, jota tarvittaisiin. 
Vallin viesti on ollut, että nyt on kas-

vun aika, Vappu Taipale korostaa.
– Kilpailuttaminen vaatii osaamis-

ta. Liian usein vain hinta ratkaisee, ja 
se on huono suunta. Emmehän ha-
lua palata tilanteeseen, jossa vanhoil-
le jää vain halvimmat ja huonoimmat 
vaihto ehdot, eräänlaiseen EU-huu-
tolaisuuteen.  On mieltä alentavaa 
seurata kilpailutuksia, joissa voittajia 
ovat rakentamattomat virtuaalipalve-
lutalot ja tyhjille jäävät vielä uutuutta 
hohtavat talot. Tässä kilpailussa suu-
rin häviäjä ovat vanhukset.

Vappu Taipale huomauttaa, että 
Suomi noudattaa aivan liian tiukasti 
EU-lainsäädäntöä. Monissa Euroo-
pan maissa suhtaudutaan paljon väl-
jemmin EU-lainsäädäntöön tai suo-
rastaan jätetään noudattamatta.

Teksi ja kuva: 
Kari Uittomäki
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Ikääntyneiden alkoholinkäytös-
tä puhutaan nykyään yhä enem-
män. Psykiatrian erikoislääkä-
ri Silja Runsten muistuttaa, et-
tä alkoholinkäyttö lisää myös 
muistisairauden vaaraa.
– Alkoholin suurkuluttajilla 
on jopa nelinkertainen vaara 
sairas tua dementiaan, Runsten 
korostaa.

Ikääntyneet eivät ole tietenkään mi-
kään yhtenäinen ryhmä alkoholin 
käytön suhteen vaan erot ovat hy-
vinkin yksilöllisiä. Joukossa on täys-
raittiita ja suurkuluttajia kuten muus-
sakin väestössä. Psykiatrian erikois-
lääkäri Silja Runsten toteaa, että 
eräänlainen raja on noin 40-luvulla 
syntyneet. Sitä vanhemmilla suku-
polvilla alkoholin käyttö on ollut ja 
on jonkinlainen tabu. Runsten on 
tehnyt töitä päihdeongelmaisten se-
kä vanhuspsykiatrian parissa.

– Ikääntyneiden asenteet alko holiin 
ovat muuttuneet suvaitsevaisemmik-
si. Erityisesti naisten alkoholin käyttö 
on lisääntynyt. Miehille alkoholin-
käyttö on aina ollut jotenkin hyväk-
sytympää. Lisäksi myös julkisuus 
on muuttunut. Alkoholi on paljon 
enemmän ja myönteisessä sävyssä 
esillä esimerkiksi eläkeläisille suun-
natuissa lehdissä. 

Ikääntymisen myötä alkoholin 
sieto kyky laskee. Yli 65-vuotiailla 
riski kulutuksen raja on yli kaksi an-
nosta kerralla tai yli 7 annosta viikos-
sa. Työikäisillä miehillä riskikulutuk-
sen rajat ovat 7 annosta kerralla ja 24 
annosta viikossa; naisilla 5 annosta 
kerralla ja 16 annosta viikossa.

Alkoholin lisääntyneeseen käyt-
töön liittyy se, että alkoholia on ny-

kyään helposti saatavissa. Olutta ja 
siideriä saa maitokaupasta. Viinien 
hanapakkaukset ovat hämääviä: kol-
men litran hanapakkaus vastaa neljää 
viinipulloa. Hanapakkauksesta ei näe 
kuinka paljon viiniä on juotu, vaan 
helposti valuttaa hanasta uuden la-
sillisen. Käsitys juodun viinin mää-
rästä hämärtyy.

Runsten toteaa, että alkoholin 
kohtuu käyttö voi sopa suojata de-
mentialta, mutta on tärkeätä huo-
lehtia myös elintavoista, ravinnos-

ta ja liikkumisesta. Suomalainen ta-
pa juoda; pari kertaa viikossa umpi-
humala, on vahingollista aivoille. En-
sin aivot sopeutuvat pari päivää alko-
holiin, sitten aivot sopeutuvat ole-
maan ilman alkoholia ja kärsivät vie-
roitusoireista.

Muistisairaus on yleisempää 
alkoholistien kuin muun 
väestön keskuudessa

Silja Runstenin mukaan alkoholis-
teilla on noin nelinkertainen riski 

Alkoholinkäyttö lisä

Psykiatrian erikoislääkäri Silja Runstenin mukaan alkoholin käyttöön liittyvää 
muistisairautta ei voi suoraan verrata esim. Alzheimerin tautiin. Alkoholisteilla 
dementoituminen johtuu monista eri syistä ja oireet ovat monitahoisempia.
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”Alkoholin käyttöön 
liittyvä muistisairaus 
tuntuu olevan lisäänty-
mään päin, koska alko-
holin käyttö lisääntyy.

sairastua muistisairauteen verrattu-
na muuhun väestöön, ja perinnölli-
set tekijät huomioiden joillakin jopa 
seitsenkertainen riski. Alkoholisteis-
ta noin puolella on älyllisen toiminta-
kyvyn kanssa ongelmia, ja ehkä noin 
10 prosenttia alkoholisteista voidaan 
luokitella muistisairaiksi. 

– Siitä kiistellään, onko alkoholi-
dementiaa olemassa itsenäisenä. 
Mieluummin pitäisi puhua alko-
holin käyttöön liittyvästä muistisai-
raudesta kuin alkoholidementiasta. 
Alko holi vaikuttaa monella tavalla. 
Ravitsemus tila voi olla huonompi, 
voi tulla kolhuja päähän, muut sairau-
det voivat jäädä hoitamatta. Muisti-
sairauk sien ehkäisyn kannalta tär-
keät asiat, kuten korkea verenpaine 
ja korkea kolesteroli voivat jäädä hoi-
tamatta. Muistisairauden syyt kumu-
loituvat. Muistisairaus on yleisempää 
alko holistien kuin muun väestön kes-
kuudessa, Runsten korostaa.

Alkoholin käyttöön liittyvän 
muisti sairauden toteaminen voi ol-
la hankalaa monestakin syystä: ih-
misen pitäisi olla raittiina 60 vuoro-
kautta ennen tutkimuksia, ja tämä 
on käytännössä mahdollista lähinnä 
laitoshoidossa. Yleensä alkoholistil-
la on muutenkin muistihäiriöitä, jo-
ten varsinaisen muistisairauden oi-
reita ei välttämättä heti huomata tai 
tunnisteta. Lisäksi yleensä muut ih-
miset huomaavat oireet. Jos alkoho-
listi on syrjäytynyt, niin todennäköi-
syys huomata muistihäiriöitä on en-
tistä pienempi. 

– On myös muistettava, että alko-
holiin, samoin kuin rauhoittaviin ja 
unilääkkeisiin, syntyy riippuvuus. Ne, 
tai jokin näistä, sekä alkava muisti-
sairaus ovat huono yhdistelmä. Riip-
puvuutta aiheuttavat lääkkeet saatta-
vat jopa lisätä alkoholin käyttöä vie-
roitusoireita helpottamalla. Jos alko-
holistia hoidetaan rauhoittavilla lääk-

keillä, päihdeongelma voi vain pa-
hentua.

Alkoholi pienentää 
aivomassaa

Alkoholin käyttöön liittyvä muisti-
sairaus muistuttaa ns. frontotempo-
raalista dementiaa, eli lähinnä aivojen 
etuosan puutoksiin liittyvää muisti-
sairautta. Aivojen etuosassa on ihmi-
sen käyttäytymisen ja tunteiden sää-
telytoimintoja. Eli aivojen etuosan 
puutoksista johtuen ihminen ei osaa 
säädellä käyttäytymistään. Ihminen 
on myös välinpitämätön toimintansa 
seurauksista, ja hänen on vaikea ym-
märtää syy-seuraussuhteita. Hän on 
ei-empaattinen, ja riski väkivaltaan ja 
rikollisuuteen saattaa kasvaa.

– Vuosia jatkunut runsas alko-
holin käyttö vaurioittaa aivoja sekä 
pienentää aivomassaa. Ihmisen muis-
ti heikkenee ja hänen käyttäytymisen-
sä muuttuu, Runsten korostaa.

Runstenin mukaan alkoholin käyt-
töön liittyvää muistisairautta ei voi 
suoraan verrata esim. Alzheimerin 
tautiin. Alkoholisteilla dementoitu-
minen johtuu monista eri syistä ja 
oireet ovat monitahoisempia. Poti-
laat ovat myös nuorempia, jopa alle 
50-vuotiaita.

Aivojen etuosan puutoksiin liit-
tyvän muistisairauden lisäksi alko-
holistilla voi olla muita vakavia oi-
reita, kuten tiamiinin eli B1-vitamii-
nin puutoksesta johtuva Wernicken 
enkefalopatia. Siitä voi seurata Kor-
sakoffi n syndrooma, johon liittyy 
hyvin vakava lähimuistin häiriö. Ih-
minen voi keskustella täysin järke-
västi, mutta ei hetken kuluttua enää 
muista mistä on puhuttu tai tunne 
keskustelu kumppaniaan. Runstenin 
mukaan Korsakoffi n syndrooma 
tuntuu olevan yleinen muistihäiriöis-
tä kärsivien alkoholistien parissa.

– Alkoholin käyttöön liittyvä 

muisti sairaus tuntuu olevan lisään-
tymään päin, koska alkoholin käyttö 
lisääntyy. Muistisairaiden määrä voi 
lisääntyä aika piankin, koska monet 
ovat aloittaneet alkoholin käytön vas-
ta keski-iässä tai vanhempana. Älyl-
lisen toimintakyvyn korjaantumista 
voi jonkin verran tapahtua alko holin 
käytön lopettamisen jälkeen usean 
vuodenkin aikana ja hoidossa ensi-
sijaista on alkoholinkäytön lopetta-
minen kokonaan.

Runsten korostaa, ettei alkoholi-
ongelmaa pidä hoitopaikoissa mora-
lisoida, riippuvuus on nykykäsityk-
sen mukaan aivosairaus. Vaikeaa 
alko holinkäyttöön liittyvää muisti-
sairautta sairastavia voi auttaa pitkä-
aikainen laitoshoito, mutta ongelma 
on sopivien pitkäaikaispaikkojen vä-
hyys. Lisäksi potilaan jäljellä olevaa 
toimintakykyä pitäisi voida tukea ja 
etsiä mielihyvän lähteitä alkoholin ti-
lalle. Mahdollisesti potilas tarvitsee 
apua myös psykososiaalisiin ongel-
miin.

– On tärkeää muistaa, että ihmiset 
voivat tavata ja kyläillä toisensa luo-
na ilman alkoholia. Sosiaalinen toi-
minta on hyvä keino välttää kiusaus, 
että alkaisi käyttää alkoholia.

Teksi ja kuva:
Kari Uittomäki

ä dementian vaaraa
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Luovuutta vai 
lääkkeitä?

Viime vuosina on keskusteltu uuden-
tyyppisestä viisaasta vanhuspolitii-
kasta ja siihen liittyvästä vanhustyös-
tä, johon kuuluu muutakin kuin so-
siaali-  ja terveydenhoito. Ihminen ni-
mittäin tarvitsee leivän lisäksi myös 
sielun ravintoa. Pelkkä sairauksien 
hoito ja loitolla pitäminen ei takaa 
mielekästä ja merkityksellistä elä-
mää, jos henkinen puoli repsottaa. 
Nyt on ihan ministeri laatinut esi-
tyksen, että taide ja kulttuuri ovat tu-
levaisuudessa osa ennaltaehkäisevää 
vanhustyötä, sillä taiteella on todet-
tu olevan vahvoja terveysvaikutuksia 
ja näitä vaikutuksia kannattaa ehdot-
tomasti hyödyntää. Mutta millä lail-
la? Se onkin jo toinen kysymys. Pel-
kään pahoin, että suositus kuitataan 
siten, että tarjotaan silloin tällöin jo-
kin kulttuuri pläjäys tai taideannos-
pala virkistämään elämystyhjiössä lil-
luvia vanhuksia. Tai pykätään pys-
tyyn joku ikäihmisiin kohdistettu tai-
deprojekti, joka elää aikansa ja that's 
it. No onhan tuokin tyhjää parem-
pi: saadaan samalla työllistettyä liikaa 
koulutettuja taiteilijoita. Mutta taas 
joku muu osaa ja tietää paremmin 
kuin vanha itse, minkälainen hengen-
ravinto edistää terveyttä. 

Mitä jos käännetään koko paketti 
nurin? Houkutellaan vanha luovuu-
den imuun, kannustetaan tätä aktii-
viseen kulttuurin tuottamiseen oma-
ehtoisen kulttuurin lähteille. Kään-
nettään koko kulttuurin tuottamisen 
virta toisin päin: kieltäydytään ole-
masta kulttuurisen toiminnan koh-
teita ja otetaan ohjat omiin käsiim-
me. Luovuudesta voisi tulla luonte-
va osa jokapäiväistä arkea, joka pi-
tää samalla krempat ja vaivat loitol-
la. Meillä vanhoilla – lasken itseni-
kin jo kuuluvaksi tähän kategoriaan– 
on jo runsaasti elettyä elämää, josta 
voimme annostella materiaalia eri-
laisiin luoviin tuotoksiin. Näitä luo-
vuutemme hedelmiä voimme tarjoil-
la itseämme nuoremmille todistee-
na, että "on sitä purjeissa muutakin 
kuin lapsen tekoo", sanoi luovuuten-
sa löytänyt seniori. Luovuus on la-

jinominaisuus, joka kuuluu kaikille 
ikään, rotuun ja sukupuoleen katso-
matta. Olen lähes kaksikymmentä 
vuotta sekä tutkinut että myös oh-
jannut ikääntyneitä taiteen harras-
tajia ja tekijöitä ja kokemuksen rin-
taäänellä voin väittää, että ikä ei ai-
na ole este vaan jopa etu, sillä ikäih-
misestä löytyy runsaasti kulttuuri-
kapasiteettia, kun luovuudelle luo-
daan puitteet. Olen kuullut ja edel-
leen kertonut lukuisia tarinoita siitä, 
miten pensseliin tarttunut tai estra-
dille kiivennyt on löytänyt elämäl-
leen merkityksen, ilon ja luomisen 
hurman. Aktiivinen, vireä vanhuus 
luovuuden imussa, se on sitä "luval-
lista dopingia" tai "dementian tor-
juntatykitystä" lainatakseni seniori-
teatterilaisten lohkaisuja.  

Jo nyt voisi yhteiskunta tehokkaam-
min hyödyntää ikäihmisen omia luo-
via voimavaroja ja elämänkokemusta. 
Yhä kasvava, pirteiden eläkeläisten 

joukko voisi jopa muodostaa ns. kol-
mannen sektorin kulttuuri armeijan, 
joka omista lähtökohdistaan, omas-
ta elämismaailmasta käsin, tuottaisi 
taide- ja kulttuuri palveluja ns. "tosi 
vanhoille". Tämä jos mikä on osoit-
tautunut todella uutta luovaksi ja hy-
väksi käytännöksi: ja ei maksa mi-
tään. Vanha itse tietää, mikä toista 
vanhaa kiinnostaa ja näin löytyy to-
dellinen kosketuspinta. Kun esitim-
me omista sota-ajan muistoista ker-
tovaa näytelmää vanhainkodissa, eräs 
pyörätuolissa istunut hauras mies sa-
noi esityksen jälkeen: "Harvinaista 
herkkua, kaiken tuon olen kokenut 
itse". Esittäjät vuorostaan kertoivat, 
miten heille tuli esiintymisestä hyvä 
mieli kun he kykenivät "tuottamaan 
toisille hyvän mielen ja olon".

Kulttuurin ja taiteen ydin on leikis-
sä. Sanotaan, että terve lapsi leikkii. 
Mutta kuka sanoo, että terve vanhus 
leikkii ja kuitenkin tutkimukset ovat 
osoittaneet, että leikkivä, luova ihmi-
nen  – Homo ludens – on terveem-
pi. Pidetään siis huolta, että jokainen 
saa käyttää lahjojaan ja luovuuttaan 
myös elämänsä loppusuoralla, sillä 
mitä hyötyä on elää pitkään ja ter-
veenä, jos elämä pitkästyttää.

Leonie Hohenthal-Antin
YTT

Luotettavasti 
kokemuksella  ja osaamisella 

turvaa vanhuuteen

Käpyrinteen palvelutalo,
Ilmattarentie 2, 00610 Helsinki

p. (09) 728 8800

 
www.kapyrinne.fi 
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– Vertaisryhmässä ihminen tapaa ikäisiään tai muuten itsensä-
kaltaisia ihmisiä. Vertaisryhmä antaa sosiaalisia kontakteja ja pois-
taa yksinäisyyttä. Vertaisryhmän ansiosta ihmisen elämään tu-
lee mielekkyyttä, aktiivisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia, Kina-
porin palvelukeskuksen vapaaehtoistoiminnan ohjaaja Tea Tuli-
kallio luonnehtii.

Vapaaehtoistoiminnan ohjaaja Tea 
Tulikallio huomauttaa, että vertais-

Vertaisryhmästä apua j

Vapaaehtoistoiminnan aktiivi Heikki Malinen vetää perjantaiaamuisin sauva-
kävelyryhmän Kinaporin palvelukeskuksessa. Reilun puolen tunnin reitti kier-
tää Kinaporin vieressä olevan Vallilan kaupunginosan kautta.

ryhmistä puhuttaessa käytettävien 
termien kirjo on laaja. Usein vertais-

tukiryhmä-termi liitetään esimerkiksi 
sairauksiin – samaa sairautta sairas-
tavat muodostavat ryhmän ja jakavat 
kokemuksiaan. Vertaisryhmä on "ke-
vyempi" käsite, ja termi tulee lähelle 
vapaaehtoistoimintaa. 

– Vapaaehtoistoiminnassa ihmiset 
auttavat muita ihmisiä, mutta samal-
la he tukevat toisiaan ja auttavat si-
ten selviytymään arjesta. Tämä ilmiö 
tulee ilmi erityisesti ikäihmisten teke-
mässä vapaaehtoistoiminnassa, jos-
sa tulee selkeästi esille vertaistoimin-
nan piirteitä. Tulee uusia ystävyyssuh-
teita ja pidetään toisista huolta, Tuli-
kallio kertoo.

Tulikallio toteaa, että vertaisryh-
missä ohjaajan merkitys on tärkeä. 
Ohjaaja pitää langat käsissään, vetää 
toimintaan mukaan, on tasapuolinen 
kaikkia kohtaan ja huomioi myös hil-
jaisimmat. Ohjaajan ei kuitenkaan 
pidä tehdä kaikkea, vaan hänen on 
dele goitava tehtäviä ryhmän jäsenil-
le. Ryhmien jäsenten aktiivisuus on 
tärkeää ja se, että sovituista pelisään-
nöistä pidetään kiinni. Ryhmän sisäi-
nen yhteenkuuluvuuden tunne  ja toi-
sen kunnioitus on tärkeä.

Kinaporin palvelukeskuksessa on 
paljon vapaaehtoistoimintaa. Van-
himmat vapaaehtoiset ovat toimineet 
jo parikymmentä vuotta. Tea Tuli-
kallio toteaa, että uusia vapaa ehtoisia 
kaivataan erityisesti vertaisryhmien 
ohjaajiksi. Vapaaehtoistoiminnan ja 
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erilaisten ryhmätoimintojen, esimer-
kiksi liikunnan muodot monipuolis-
tuvat koko ajan. Kina porissa asiak-
kaille on järjestetty mm. zumba-kurs-
si asiakkaiden toiveiden mukaan. 
Tule vaisuudessa asiakkaiden tarpeet 
muuttuvat, sillä suuret ikäluokat elä-
köityvät ja he ovat tottuneet harrasta-
maan erilaisia lajeja, esimerkiksi gol-
fi a. Niinpä palvelu keskuksissa voisi 
olla tämän tyyppisiä toimintamuoto-
ja tarjolla, joiden kautta pääsee tu-
tustumaan uusiin ihmisiin. Kinaporin 
asiak kailta ja vapaaehtoisilta myös ky-
sytään säännöllisesti toivomuksia jär-
jestettävästä toiminnasta.

Tulikallio aprikoi, että käytetyt ni-
mitykset voivat vieraannuttaa tai tun-
tua oudoilta. Esim. sana "palvelu-
keskus" viittaa siihen, että ihminen 
tarvitsee palveluja ja menee sinne 
palveltavaksi. Ei ehkä ymmärretä, 
että palvelukeskustoiminta pitää si-
sällään paljon erilaista toimintaa, ja 
jonne ovat kaiken ikäiset eläkeläiset 
tervetulleita.  Tai "vertaisryhmä" – ih-
minen voi ajatella, että mitä tarkoit-
taa vertais ryhmä-termi. Termit tulee 
avata niin, että ihmiset tietävät mistä 

on kyse. Tulikallio korostaa, että ikä-
ihmiset ovat aktiivisia, älykkäitä ja it-
senäisiä. Heitä ei pidä niputtaa yhteen 
nippuun "vanhukset", vaan kunnioit-
taa heidän yksilöllisyyttään.

Vapaaehtoistoiminnan ja vertais-
ryhmien markkinoinnissa on tär keää 
pohtia sitä, miten saadaan uusia ih-
misiä mukaan. Ehkä käytettyjä nimi-
tyksiä pitäisi vielä kehittää.

Vapaaehtoistoiminnasta
elämäntapa

Heikki Malinen, 65, on vielä työ-
elämässä mukana, mutta hän on jo 
useamman vuoden omistanut per-
jantaipäivät vapaaehtoistoiminnalle. 
Kinaporin palvelukeskuksessa hän 
vetää perjantaiaamuisin sauvakäve-
lyryhmän, sen jälkeen vesijumppa-
ryhmän ja vielä kävelysählyryhmän. 

– Sauvakävelyryhmä on suht va-
kiintunut. Ryh-
män koko vaih-
telee 10-18 hen-
kilön välillä. Kes-
ki-ikä lienee 75 
vuoden paikkeil-
la. Sauvakävelys-
sä yhdistyy so-
siaalinen yhdes-
säolo ja liikunta, 
ja meillä on hy-
vä henki. Sauva-
kävelyryhmä on 
aika pitkälle itse-
ohjautuva, Mali-
nen kuvailee.

Malinen myös 
kertoo, että aktii-
visuus keskittyy. 
On monia ihmi-
siä, jotka osallis-
tuvat sauvakäve-
lyn lisäksi vaikka-
pa kävelysählyyn. 
Tärkeätä olisi-
kin saada ei-ak-
tiiviset ikäihmiset 
mukaan, saamaan 

a sosiaalisia kontakteja 

heidät lähtemään kodistaan liikkeel-
le. Samalla kun ihminen harrastaa jo-
takin, niin hän tapaa muita ihmisiä 
ja elämä alkaakin jälleen näyttää pa-
remmalta.

Teksti ja kuvat:
Kari Uittomäki

– Vapaaehtoistoiminnassa ihmiset 
auttavat muita ihmisiä, mutta samal-
la he tukevat toisiaan ja auttavat siten 
selviytymään arjesta, vapaaehtoistoi-
minnan ohjaaja Tea Tulikallio kertoo.

”Uusia vapaaehtoisia 
kaivataan erityisesti ver-
taisryhmien ohjaajiksi.
Vapaaehtoistoiminnan ja 
erilaisten ryhmätoimin-
tojen, esimerkiksi liikun-
nan muodot monipuolis-
tuvat koko ajan.

Homma hanskassa?
RAI on yhtenäinen järjestelmä, joka tukee asiakas- 
ja terveyslähtöistä hoitotyötä sekä helpottaa 
hoidon suunnittelua ja arviointia.

Lisätietoa
Joacim Sandbacka, myyntipäällikkö
puhelin: 0400 506 749
s-posti: joacim.sandbacka@raisoft.com

www.raisoft.com

RAIsoft-työvälineellä hoitotyön johtajat voivat 
aktiivisesti seurata kuntoutuksen tai muiden 
toimintakyvyn parantamiseksi tehtyjen toimen-
piteiden vaikutuksia.

Meillä on työvälineet
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Kokkolan Yliopistokeskus Chy-
de   niuksen Terveystieteiden yk-
sikkö on kehittänyt konseptin, 
jossa tarjotaan toiminta kyvyn 
testausta 65-vuoden ikäisille tai 
vanhemmille. 
– Welmed-hankkeen mukaan 
testaus ja seuranta kannusta-
vat ja motivoivat senioreita liik-
kumaan, projektipäällikkö Mag-
nus Björkgren kertoo.

Keski-Pohjanmaalla on toteutettu 
projekti, jossa tutkittiin noin 50 ihmi-
sen fyysisen kunnon ja toiminta kyvyn 
kehittymistä vuosina 2009-2010. Ky-
seessä on Kokkolan Yliopistokeskus 
Chydeniuksen Terveys tieteiden yk-
sikön Welmed Profy 65+ -niminen 
osaprojekti. Ehkäisevän terveyden-
hoidon projekti on 65-vuotta täyt-
täneille tai vanhemmille, jotka eivät 
vielä hanki kotihoidon palveluja tai 
muita tukipalveluja. Welmed Profy 
65+ on osa laajempaa Welmed han-
ketta.

– Tutkimus koostui valmistelevasta 
testistä, jota seurasi kahden kuukau-
den harjoitusjakso ja lopputesti. Tut-
kimus oli interventio-tyyppinen, jos-
sa vaikutuksia arvioitiin testillä ennen 
ja jälkeen. Testit muodostuivat laajas-
ta valikoimasta osatestejä, jotka kar-
toittivat lihasvoimaa, fyysistä toimin-
takykyä, tasapainoa, rasvaprosenttia 
ja terveystilannetta. Testien perus-
taksi osanottajat saivat ohjeet ja har-
joitteluohjelman kotivoimisteluun ja 
toimintapäiväkirjan, johon he päivit-

täin merkitsivät fyysiset aktiviteetit 
seuranta-aikana, Kokkolan Yliopis-
tokeskus Chydeniuksen Terveystie-
teiden yksikön johtaja, projektipääl-
likkö Magnus Björkgren kertoo.

Liikunnan määrä ja 
lihasvoima kasvoivat

Testit ennen ja jälkeen osoittivat huo-

mattavaa parannusta useimmilla alu-
eilla. Esimerkiksi lihasvoiman tulok-
set paranivat keskimäärin 5-10 pro-
senttia, ja tietyissä tapauksissa jopa 
40 prosenttia. Fyysinen toiminta, vä-
hintään 30 minuuttia päivittäin koh-
tuullista tai tehokkaampaa fyysistä lii-
kuntaa kasvoi myös keskimäärin 1,3 
päivää viikossa osanottajaa kohden. 

Testaus ja seuranta 
motivoivat senioreita 
liikkumaan

Magnus Björkgren ja Gerd Laxåback mittaamaassa reisilihasvoiman Hur Re-
hab laitteella.
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– Toimintapäiväkirjojen avulla 
olemme voineet laskea fyysisten toi-
mintojen jakaantumisen eri toimin-
tamuotoihin. Keskimäärin fyysistä 
toimintaa oli 4,3 tuntia viikossa, joka 
tuli noin 40 päivittäisestä minuutista. 
Ehkä odotetusti melkein puolet toi-
minnasta muodostui kävelystä, sau-
vakävelystä ja pyöräilystä. Ryhmän 
”muut” osuus oli viidesosa, siihen 
sisältyi siivousta, puutarhan hoitoa ja 
vastaavia toimintoja.

Projektipäällikkö Magnus Björk-
gren toteaa, että vähemmän kuin 4 
prosenttia fyysisistä toiminnoista oli 
kuntosaliharjoittelua. 

– Kuntosaliomistajat voisivat miet-
tiä miten he onnistuisivat houkutte-
lemaan senioreita. Satsaus sosiaali-
seen yhdessäoloon, ohjattu harjoit-
telu, järjestetty kuljetus ym. voivat 
alentaa kynnystä. Kuntosaliharjoitte-
lu, sekä esimerkiksi vesiliikunta, voi-
vat olla erityisen tärkeitä talviaikana 
jolloin monet vanhemmat istuvat si-
sällä liukastumisen riskin vuoksi.

Björkgrenin mukaan useimmat ih-
miset ovat tietoisia fyysisen toimin-
nan harjoittelun eduista, ongelmana 
on motivaatio. 

– Welmed-hankkeen päämäärä on 
löytää konsepti, joka kannustaa fyy-
siseen toimintaan. Monet osallistujat 
ilmaisivat spontaanisti kuinka tärkei-
tä testit ja seuranta ovat motivaatiol-
le. Testit kannustavat ja samanaikai-
sesti ihminen saa opastusta ja kan-
nustusta. Monet toivoivat mahdolli-
suutta vuotuiseen tarkistukseen. Us-
komme, että Welmed Profy -konsep-
ti voi toimia mallina edistää ikäihmis-
ten terveyttä ja kasvattaa itsenäisten 
elinvuosien määrää, Magnus Björk-
gren luonnehtii.

Teksti: Kari Uittomäki
Kuvat: Magnus Björkgren 

ja Johan Boholm

– Welmed-hankkeessa painopis-
teenä on ollut kehittää tutkimus-
protokollat eri asiakas-/potilas-
ryhmille. Hankkeessa on pääsään-
töisesti käytetty olemassa olevia 
tutkimus menetelmiä ja pyritty pa-
nostamaan viitearvojen tuottami-
seen. Teknologiaa löytyy paljon, 
haasteena on käytännön sovelta-
minen esimerkiksi apuvälineenä 
hoidon suunnitteluun.  Hankkees-
sa olemme panostaneet käytännön 
soveltamiseen, projektipäällikkö 
Magnus Björkgren kertoo.

Projektin toteuttaja on Kokko-
lan yliopistokeskus Chydenius, ter-
veystieteiden yksikkö. Kunnalliset 
yhteistyökumppanit ovat Keski- 
Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja 
peruspalvelukuntayhtymä ja Kok-
kolan kaupunki. Yrityskumppanit 

ovat fysikaalinen hoitolaitos Medi-
rex Oy, ohjelmistoyritys Oy Raisoft 
Ltd ja kunto-/kuntoutuslaitteisiin 
erikoistunut Oy Hur Ab. Tekno-
logiayritykset ovat pitkälti vastan-
neet laboratorion teknologiarat-
kaisuista. Profy 65+ ryhmän li-
säksi kohderyhmät ovat olleet ko-
tihoidon kaatujat, lonkka- ja pol-
viproteesipotilaat ja tietyt erityis-
potilaat, jotka hyötyvät laajemman 
fyysisen toimintakyvyn tutkimuk-
sesta. Welmed  laboratorio pyrkii 
palvelemaan varsin laajaa asiakas-
kuntaa. 

– Tavoitteena on testata Welmed 
Profy 65+ konseptia teknologiayri-
tysten kanssa mm. Australiassa ja 
USA:ssa. Tästä on olemassa alusta-
va suunnitelma ja yhteistyökump-
panit, Björkgren kertoo.

– Mielestämme mahdollisimman 
hyvä ja yksilöllinen hoito pohjautuu 
kattavaan toimintakyvyn ja voin-
nin arviointiin. Raisoftin ratkaisus-
sa arviointi tehdään RAI-järjestel-
mään perustuvan ohjelmiston avul-
la. Hoitotiimi tekee asiakkaasta ar-
vioinnin, johon myös asiakas itse ja 
hänen omaisensa osallistuvat. Arvi-
oinnin tuloksena saadaan ohjelmis-
ton kautta välittömästi kokonais-
kuva asiakkaan voinnista ja tilas-
ta. Näin saadaan selvitettyä asiak-
kaan voimavarat sekä mahdolliset 
riskitekijät ja ongelma-alueet, tie-
tojohtaja  ja koulutuspäällikkö Jo-
han Boholm Oy Raisoft Ltd:stä 
kertoo.

Johan Boholmin mukaan sään-
nöllisin välein toistuvilla arvioin-
neilla voidaan ohjelmiston kautta 
seurata toimenpiteiden tulokselli-
suutta. Samalla kun saadaan koko-
naiskuva asiakkaasta, hoito-orga-
nisaatio saa selvitettyä toimintan-
sa laatua ja resurssitarpeita. Yhdes-
tä työvälineestä hyötyvät asiakkaan 

lisäksi sekä hoitohenkilöstö, kun-
toutushenkilöstö, lääkärit, hoito-
työn johtajat että päättäjät.

Boholmin mukaan Raisoft osal-
listuu Welmed-hankkeeseen tarjo-
amalla RAIsoft-ohjelmistoratkai-
suja Welmed laboratorion käyt-
töön. Hankkeen ansioista yritys 
on saanut uusia kehitysideoita esi-
merkiksi raportointiin ja uusien ra-
japintojen kehittämiseen.

– Welmed-hanke on edennyt 
tuotteistamisvaiheeseen ja näköpii-
rissä on uusia hyödyntämismahdol-
lisuuksia Raisoftille. Ennen kaikkea 
Welmed toimii ponnahduslautana 
kansainvälisiä markkinoita ajatel-
len, Boholm kertoo.

Ohjelmistot vanhusten hoidon apuna

Welmed -hanke

Raisoftin Jo-
han Boholmin 
mukaan Wel-
med-hanke on 
tarjonnut uu-
sia mahdolli-
suuksia yrityk-
selle.
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Oululaisissa Mäntykodissa ja 
Koskenkodissa toteutettu puo-
len vuoden taideprojekti on 
esimerkki siitä, kuinka luovuu-
den ruokkiminen kohentaa ikä-
ihmisten omaa identiteettiä. 

"Taide ja kulttuuri osaksi vanhus-
työtä" on kuluvan vuoden elokuus-
ta joulukuun loppuun kestävä pro-
jekti, johon Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö on myöntänyt valtionavus-
tusta. Yhteistyössä hankkeen paris-
sa ovat toimineet Pohjois-Pohjan-
maan ELY-keskus sekä Mäntyko-
din ja Koskenkodin vapaaehtoiset. 
Projektin vetäjiksi on palkattu kaksi 

kulttuurialan toimijaa, joilla on koke-
musta taidekasvattamisesta. 

Pieniä kohtaamisia

Tähän mennessä hanke on koostu-
nut pienistä hetkistä taiteen parissa: 
ikäihmiset Mäntykodissa ja Kosken-
kodissa ovat saaneet kokeilla maa-
laamista, piirtämistä, näytelmän-
lukua, paperinarutaidetta, veistoa 
savi massasta, plastista sommittelua 
ja kuva-analyysiä. Heidän kanssaan 
on laulettu, soitettu, tanssittu sekä 
analysoitu taidehistorian kuvastoa, 
elokuvia ja tv-mainoksia. 

Jokainen kohtaaminen taiteen pa-
rissa on aina subjektiivinen koke-
mus: yleensä ei voi etukäteen tie-
tää, mikä taiteenlaji kutakin puhut-
telee. Omaisten ja hoitohenkilökun-
nan apu on tässä suhteessa merkittä-
vää, sillä he tietävät asukkaiden taus-
toista ja mieltymyksistä. Riippuu to-
sin päivästäkin, kuinka potilaat jaksa-
vat osallistua tai keskittyä. Yhtä lailla 
kivut saattavat haitata osallistumista 
tai halua oppia uutta. Pienet kohtaa-
miset ja hetket ovat merkityksellisiä 
huolimatta siitä, muistetaanko niitä 
jälkikäteen.

Identiteetin vahvistumista

Taide on itserefl ektoimista. Jokainen 
tekee taidetta omista lähtökohdistaan 
ja pusertaa luovuuttaan itseään pu-
huttelevista asioista. Luomisen kes-
kellä joutuu pohtimaan käsiteltäviä 
asioita monelta taholta ja heijastele-
maan niitä itsensä kautta. Ymmärrys 
nousee omasta itsestä joko tietoises-
ti tai alitajuisesti. Kaikessa luovassa 
toiminnassa ihminen on vahvasti te-
kemisissä itsensä kanssa. 

Taiteen tekeminen on kuin lopu-
ton kärrynpyörä, jossa prosessin vai-
heet keskustelevat keskenään ihmisen 
mielessä. Lopputuloksen jälkeenkin 
pyörä pyörii vielä eteenpäin sysäten 
tekijän pohtimaan asioita uudelleen. 
Luovuus ja taiteen tekeminen vahvis-
tavat toisin sanoen myös ikä ihmisen 
identiteettiä tukien asioita, joita ihmi-
nen haluaa ilmaista. Prosessin kautta 
käsiteltävät asiat vahvistuvat ja myös 
ymmärrys itsestä kasvaa.

Mielekkäämpää arkea

Taideprojekteille tyypillistä on, että 
tuloksia on usein hankala mitata – 
todellisuudessa mitta on vain pien-
ten hetkien ja kohtaamisten summa. 

Taiteen keinoin mielekkyy

Taideohjaaja Maarit Tuhkala ja plas-
tisen sommittelun tunti.

Taiteenteossa voi toisinaan olla hoitohenkilökunnan kädet tarpeen.
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Useasti tulokset näkyvät iloisuutena, 
hyväntuulisuutena, liikutuksen kyy-
neleinä tai hymynä kasvoilla.

Hankkeen myötä on koettu taide-
toiminnan tuovan iloa ja merkityk-
sellisyyttä elämään: löytyy uusia oi-
valluksia, tunnetaan onnistumisen 
iloa ja saadaan vaihtelua osaston ar-
keen. Esimerkiksi Alzheimer-potilail-
la muistijälkien tavoittaminen saat-
taa onnistua parhaiten juuri taiteen 
kautta. Laulu, elokuvanpätkä ja ru-
no voivat herättää tuntemuksen jos-
takin kaukaa. Taide voi toimia väy-
länä käsitellä kipeitä asioita.

Työskentelytapojen löytymistä

Työskentelytavat hoitoympäristössä 
eroavat jonkin verran tyypillisimmis-
tä taiteen toimintakentistä. Sivelti-
mien ja muiden taidetarvikkeiden de-
sinfi ointi, myrkyttömät värit sekä tai-
detyössä huomioitavat sairaudet aset-
tavat tiettyjä rajoja taide toimintaan. 

Epilepsiaa sairastavalle ei voi ri-
pustaa ilmavirran mukana liikkuvia 
katto teoksia. Astmaatikolle puoles-
taan ei tule tehdä hajuaistikokei luja. 
Kun ollaan tekemisissä sairaalabak-
teeria kantavien potilaiden kanssa, 
taidevälineiden tulee olla kertakäyt-
töisiä. 

Ikäihmisten houkuttelu ja innosta-
minen taiteen tekemiseen saattaa ol-

la ajoittain hankalaa. Vanhuksen täy-
tyykin saada itse päättää, mitä vapaa-
ajallaan tekee. Toisaalta taideohjaajil-
ta kysytään joustavuutta: jos asukas ei 
innostu jostakin tai suunniteltu tun-
ti ei onnistu, kannattaa kokeilla toi-
senlaista tekemistä.

Väylien etsimistä

Taiteen ja vanhustyön kombinaatio 
herättää kysymyksen siitä, miksei 
monillakaan ikäihmisillä ole mahdol-
lisuutta nauttia kulttuurista? Ajatus-
mallia voisi kehittää pohtimalla, mitä 

me haluaisimme osaksi arkipäivääm-
me sitten, kun itse olemme hoito-
kodeissa ja -laitoksissa. Haluaisim-
meko viikkoja ilman virikkeitä vai ar-
kea, johon liittyvät olennaisena osa-
na kulttuurin eri muodot? 

Moni meistä valitsisi jälkimmäisen, 
mutta tällä hetkellä ihmiset eivät mo-
nessakaan paikassa voi valita tai ei-
vät kykene enää vaatimaan. Tyydy-
tään siihen mitä on, koska resurssit 
eivät yksinkertaisesti riitä tai ei ole ke-
tään, joka puhuisi ruohonjuuritasol-
la taide toiminnan puolesta.

Vaikka taide hoitoympäristössä ei 
ole uusi asia, toiminnan tulisi olla ny-
kyistä järjestäytyneempää. Tällä het-
kellä taide- ja hoitoalan kohtaami-
sia vaivaa projektiluontoisuus. Aloil-
la olisi kuitenkin paljon annettavaa 
toisilleen.

Teksi ja kuvat:
Maarit Tuhkala ja Anna Vepsä

Maarit Tuhkala on valmistunut Lapin 
yliopistosta kuvataideopettajaksi (TaM) 
ja Pohjois-Karjalan ammattiopistosta la-

vastaja-assistentiksi.

Anna Vepsä on valmistunut Jyväskylän 
yliopistosta pääaineenaan taidehistoria 

(FM) ja on ammatiltaan toimittaja.

yttä hoitolaitosten arkeen

Ikäihmisten kanssa keskellä Helsinkiä

Kantti ry
Palvelutaloasumista 

– Kantin Pysäkki

Palveluja ja toimintaa 
– Ikäihmisten Hyvinvointikeskus

Mielenterveyden edistäminen 
– Tuki Toimii -hanke

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

Humalistonkatu 4
00250 Helsinki

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

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

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

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

Plastisen sommittelun tuokioissa voi 
syntyä muun muassa taidekortteja.
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Vallin vapaaehtoistoiminnan kehit-
tämisen Osaaja -projektin viimei-
nen toimintavuosi on käynnistymäs-
sä. Vuoden 2011 kuluessa keskity-
tään projekteissa toteutettujen pilo-
tointien ja kokeilujen mallintamiseen 
ja juurruttamiseen. Tärkeimmät tu-
lokset, ne "keihäänkärjet", kootaan 
yhteiseen raporttiin joka julkaistaan 
projektin loppuseminaarissa marras-
kuussa 2011. Loppuraportti koos-
tuu erillisistä, mutta toisiaan tuke-
vista osakokonaisuuksista. Tarkoi-
tuksena on antaa lukijoille käytän-
nönläheisiä vinkkejä ja ohjeita vapaa-
ehtoistoiminnan monimuotoisuuden 
ja yhteistyön kehittämiseen. Rapor-
tissa pohditaan myös vapaaehtois-
toiminnan eri osapuolten sitoutta-
mista, uudistuksiin yleisesti liittyvää 

muutosvastarintaa sekä yhteisöllisyy-
den perusteita. 

Osaaja -projektin projektityö-
ryhmässä tehdään ja toteutetaan työ-
yhteisöyhteistyön suunnitelmat vuo-
delle 2011. Tämä tarkoittaa suunni-
telmaa siitä mitä työyhteisöjä (-paik-
koja) voitaisiin kutsua mukaan ikä-
ihmisiä tukeviin talkoisiin sekä mil-
lä keinoin työyhteisöjä lähestytään 
ja valmennetaan. Kaikille talkoisiin 
osallistuville yhteisöille kannattaa sel-
vittää yhteistyön win-win -periaate, 
siis myös se mitä mukaan tuleva työ-
yhteisö itse toiminnasta hyötyy. Eri-
laisten työyhteisöjen ja muiden yh-
teisöjen mukaan ottaminen vapaa-
ehtoistoiminnan talkoisiin noudattaa 
resurssikeskusperiaatetta – siis sitä 
että ikääntymisen resurssikeskukse-

na toimivan vanhusten palvelu talon 
koko lähialue otetaan mukaan yh-
teisöllisyyden rakentamiseen. Osaa-
ja -projekti on valmis tukemaan kaik-
kia Vallin jäsenjärjestöjä työyhteisö-
jen vapaaehtoisohjelmien rakenta-
misessa.       

Vuosi 2011 on Eurooppalainen 
Vapaaehtoistoiminnan teema vuosi. 
Millä tavalla järjestönne huomioi 
teemavuoden? Myös tätä pohditaan 
Osaaja -projektissa. Ja kysyvälle vas-
tataan. Liiton vuoden 2011 teema-
na on ikäihmisen kuuleminen. Osaa-
ja -projektissa halutaan kuulla myös 
vapaaehtoista, joka vanhustyössä 
on useimmiten itsekin jo eläkkeellä 
siirtynyt aktiivinen seniori. Jos juu-
ri sinulla on tiedossasi aktiivinen va-
paaehtoinen vapaaehtoistoiminnan 
"sanan saattajaksi", niin juuri nyt olisi 
oiva tilaisuus tuoda hänet näkyviin. 
Vaatimattomuus pois, luovuus ja elä-
män myötä opitut taidot eivät katoa 
iän myötä. Ne ovat rikkaus tässä ajas-
sa. Annetaan tiedon virrata.

Ikäihmisen ja vapaaehtoisen ääni 
kuuluviin siis. Kerätkää kertomuksia. 
Kuunnelkaa, huomioikaa, tarinoikaa 
ja turinoikaa. Ottakaa nuoret mukaan 
tallentamaan ainutlaatuisia elämänta-
rinoita. Yhteistyötä voi tehdä vaikka 
paikallisten koulujen ja oppilaitosten 
kanssa. Liitto huomioi tulevaa Eu-
rooppalaista teemavuotta 2011 vuo-
den ensimmäisessä Vanhustenhuol-
lon Uudet Tuulet -lehdessään, jon-
ka teemana on vapaaehtoistoimin-
ta. Hyödyntäkää lehteä viedessänne 
eteenpäin teemavuoden sanomaa. 

Hyvää Eurooppalaista Vapaaeh-
toistoiminnan teemavuotta 2011 it-
se kullekin.

Jarkko Utriainen
Osaaja -projekti   

Virtaa vapaa-
ehtoisuuteen

Työyhteisöjä kutsutaan mukaan vapaaehtoistoiminnan talkoisiin. Kuvassa Es-
poon käräjäoikeuden pihatalkoovierailu Uudenmaan Vanhustenhuollon Kan-
natusyhdistys ry:n Palvelukoti Mäntyrannassa toukokuussa 2010.
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telyssä on kyse siitä, että pystymme 
vaikuttamaan omiin tunteisiimme si-
ten, että me itse ja lähellämme olevat 
ihmiset voivat hyvin. Tunteita sää-
telemällä pystymme vahvistamaan 
myönteisiksi kokemiamme tunteita 
ja lieventämään kielteisiltä tuntuvia 
tunteita. Tunteittemme muututtua 
ja oman olomme helpotuttua myös 
käyttäytymisemme yleensä muuttuu 
siten, että suhteet perheenjäseniim-
me, ystäviimme ja työtovereihim-
me paranevat ja kohtaamiset tunte-
mattomien kanssa ovat sopuisam-
pia. Tunteiden säätelyllä tai tunteiden 
tukahduttamisella on myös selviä vai-
kutuksia ihmisen  sairastuvuuteen.

Varsinkin tunnetyöläisille, kuten 
opettajille, lääkäreille ja hoitohenkilö-
kunnalle, tunteiden säätelyn taito on 
varsinainen voimavara. Tunnetyöläi-
syys altistaa tekijöitään stressaantu-
miselle, työuupumukselle ja työhön 
tyytymättömyydelle. Tunteiden sää-
telyn ansiosta nämä kielteiset asiat ei-
vät pääse hallitsemaan ihmistä, vaan 

Marja Kokkonen: Ihastuttavat, vihas-
tuttavat tunteet Opi tunteiden sään-
telyn taito
PS-Kustannus 2010

Marja Kokkonen käsittelee kirjas-
saan Ihastuttavat, vihastuttavat tunteet 
tunteiden säätelyä. Tunteiden sää-

Suomalainen Mansikka 

ME 2 x 2,5kg   EAN 6411810301296

Suomalainen Puolukka
ME 2 x 2,5kg   EAN 6411810325193

Suomalainen Mustikka
ME 2 x 2,5kg   EAN 6411810319192

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

Suomalainen Vadelma
ME 5 x 1kg   EAN 6411810020593

Suomalainen Vadelma
kokonaisia koristeluun  
ME 5 x 500g   EAN 6411810040096

Suomalainen Mustaherukka
ME 2 x 2,5kg   EAN 6411810303290

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

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

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

Marjat
Löydät helposti omasta        tukkukaupastasi 

SUOMI

M

Su
ME 2

lkeiden öidenlk

asi 

kka

5198

ansikka
asose
411810065099

pakkasmarja.fi

hän voi sekä henkisesti paremmin et-
tä jaksaa paremmin niin henkilökoh-
taisessa kuin työelämässä. Työt suju-
vat paremmin ja tehokkaammin se-
kä työn tulokset paranevat.

Tunteiden säätely on opittavissa ja 
harjoiteltavissa, mutta se vaatii ensik-
si, että ihminen tunnistaa tunteensa, 
osaa ilmaista ja arvioida niitä. 

 Vanhemmilla on velvollisuus opet-
taa kulttuurin tunnesäännöt lapsil-
le. Mikäli lapsi ei opi näitä sääntö-
jä, tai hän oppii ne väärin, on seu-
rauksena erilaisia vaikeuksia sosiaa-
listumisessa, koulun käynnissä ja työ-
elämässä.

 Tunteet ovat kulttuurisidonnaisia. 
Yksilöllisyyttä korostavat kulttuurit, 
joita länsimaat edustavat, kannusta-
vat tunteiden ilmaisemiseen. Sen si-
jaan yhteisölliset kulttuurit, joita on 
paljon Aasiassa, korostavat tunteiden 
ilmaisemisen hallitsemista. 

Kokkosen kirja on kiinnostava esi-
tys aiheesta.

Kari Uittomäki
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Ajankohtaista Vallissa    1.11.-31.12.

Ristikko 6/2010 oikea ratkaisu.
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Toimintaa ja laadukasta palveluasumista 
ikääntyville ja erityistä tukea tarvitseville

Kotihoivapalvelumme kautta kotitalous-
vähennyskelpoista apua kotiin

Kotimiespalvelut ja päiväkeskustoiminta 
omaishoidon palvelusetelillä

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

Kotipirtin palvelutalo 
Käräjätörmä 12, 33310 Tampere

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

KOTIPIRTIN 
PALVELUTALO

Taidolla ja sydämellä – lähellä sinua

Ikääntyvän 
voimavarakeskus

Hoivaa, huolenpitoa, aterioita, turvallista asumista

RUSKATALOJEN PALVELUYHDISTYS RY
Peräsimentie 5, 28190 Pori

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

Suomalaiset pelaavat 
kansanterveydelle

RAY on sosiaali- ja terveysjärjestö-
jen päärahoittaja Suomessa. 

– Järjestöjen kannattaa taistella sen 
puolesta, että RAY säilyy itsenäise-
nä ja peleillä kerätyt varat ohjataan 
jatkossakin alan järjestöille, RAY:n 
toimitusjohtaja Sinikka Mönkäre 
painottaa.

Suomalaisten pelimarkkinoiden ja-
koa selkiytetään entisestään uudes-
sa arpajaislaissa, jonka toinen vai-
he tähtää yksinoikeuksien kirjaami-
seen lakiin. 

Toisaalta nykyään kolmannes 
voitto potista osoitetaan sotiemme 
veteraanien hoitoon ja kuntoutuk-
seen sekä julkisiin menoihin. Nämä 
pienenevät lähivuosina merkittävästi. 
Siten järjestöjen osuus avustuspotis-
ta on lähivuosina kasvamassa.

– Se miten raha järjestelmän si-
sällä jaetaan, on oma kysymyksen-
sä. Asiaa tulee katsoa laajemmasta 
näkökulmasta kuin vain oman jär-
jestön avustuksista käsin. Varmiste-
taan ensin yhdessä hyvän kokonai-
suuden säilyminen, Sinikka Mönkä-
re sanoo.

Suomalaisista yli 70 % tukee tuo-
reiden mielipidemittausten mukaan 
RAY:n yksinoikeutta.

Suomen ensimmäinen kulttuurimi-
nisteri, kansanedustaja Meeri Ka-
lavainen kuoli pitkäaikaisen sairau-
den murtamana 92 -vuotiaana Jorvin 
sairaalassa 27. lokakuuta 2010. Meeri 
Kalavainen toimi sosialidemokraatti-
sena kansanedustajana 32 valtiopäi-
villä vuosina 1948-1979 ja kulttuuri-
ministerinä vuosina 1970-1971. 

Meeri Kalavainen oli nuorena kan-
sanedustajana Kotkan Vanhainko-
tiyhdistyksen edustajana perustamas-
sa vuonna 1953 Koteja Vanhuksille 
yhdistystä, joka vuonna 1981 muutti 
nimensä Vanhus- ja lähimmäispalve-
lun liitoksi. Hän toimi aktiivisena jä-
senenä 1990-luvun lopulla myös Es-

poon Lähimmäispalveluyhdistyksen 
johtokunnassa sekä yhdistyksen pal-
velutalo Merikartanon suunnittelu-
ryhmässä.

Meeri teki merkittävän elämäntyön 
sukupuolten välisen tasa-arvon pa-
rantamiseksi toimiessaan eduskun-
nassa ja Sosialidemokraattisen Puo-
lueen puoluetoimikunnassa sekä pit-
käaikaisena puheenjohtajana Sos.-
dem. Naisten Keskusliitossa. Hänet 
valittiin myös ensimmäiseksi pu-
heenjohtajaksi Tasa-arvoasiain neu-
vottelukuntaan vuonna 1972. 

Meeri Kalavaisen sydäntä lähellä 
olivat koulutus- ja sivistystoiminta 
sekä liikunta, joiden parissa hänellä 
oli useita luottamustoimia. Hän toi-
mi mm. Työväen Sivistysliiton vara-
puheenjohtajana ja Pajulahden urhei-
luopistossa johtokunnan puheenjoh-
tajana. Hän pääsi kansanedustajaksi 
ollessaan Suomen Liiketyöntekijäin 
liiton opintosihteerin tehtävässä, jo-
ka varmasti vaikutti hänen koulutus-
myönteisyyteensä. Hän oli luonteel-
taan kannustaja, joka suhtautui elä-
mään positiivisesti, kunnioitti ja tuki 
kanssaihmisiään, erityisesti nuoria.

Kiitos Meeri.

Vappu Taipale
Marja-Liisa Kunnas 

Meeri Kalavainen 
on poissa

Meeri Kalavainen. Kuva/
Eduskunta
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Ristikko 7/2010

Ristikon laatija Tuuli Rauvola
Oikea ratkaisu seuraavassa numerossa, joka ilmestyy 4.2.2011
Virkistäviä hetkiä ristikon parissa!
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Esineet kertovat

46 Tallennu

Aira Heinäsen haastateltavana ke-
räily- ja tallennusasioissa on opetus-
neuvos Matti Rossi, 74. 

Toimittuaan pitkään historianopet-
tajana ja rehtorina hän vaikutti monet 
vuodet Oulun apulaiskaupunginjoh-
tajana pääalueena sivistystoimi aina 
eläkkeelle jäämiseensä asti. Erityisen 
laajavaikutteinen oli hänen 11-vuo-
tinen toimimisensa Suomen museo-
liiton puheenjohtajana.

Menneessä on arvostettavaa

Matti Rossi kannustaa kansaa kerää-
mään, tallentamaan ja arvostamaan 
menneen elämän aineistoja ja nimen-
omaan oman alansa ja alueensa sekä 
sukunsakin historiaa valottavia.

Ouluun jo 1960-luvulla asettunut 
Matti Rossi kertoo, ettei koe itseään 
miksikään varsinaiseksi keräilijäksi, 
mutta kuitenkin intohimoiseksi kult-
tuuri-ilmiöiden välittämien tarinoi-
den tulkitsijaksi. Historian lehtori-
na kiinnostus kaikkeen inhimilliseen 
luovuuteen on lujassa.

Oulu-aiheet tulevat esiin mm. mi-
talitaiteessa, kuten presidenttisarjas-
sa. Kolme entistä presidenttiämme 
ovat Oulun lyseon käyneitä: Ståhl-
berg, Kallio ja Ahtisaari. Rossin 
edesmennyt vaimo Ragni Rossi oli 
innokas exlibristen eli kirjanomista-
jamerkkien keräilijä. Hänen merkittä-
vä kokoelmansa on nyt tyttären vaa-
littavana.

Pysyvän veistotaiteen edistämises-
sä Rossi riemuitsee taiteellisten tulos-
ten, patsaiden jäämisestä muistoksi 
jälkipolville. Erityisesti hän mainit-
see viime vuosilta Oulun 400-vuo-
tisuuteen liittyvän yli 32 pronssista 
hahmoa käsittävän Sanna Koivis-
ton  patsaskavalkadin.

Yhteistoiminta tarpeen

Taidemuseot ja niiden kokoelmat 
ovat merkitykselliset. Kirjoja Rossi 
arvostaa vanhasta perheraamatusta 
paikallishistorioihin. Hänen oma kir-
jastonsa on laaja. Hän oli mm. kes-
keisesti vaikuttamassa oululaista his-
toriaa ja kulttuuria kuvaavan Työn jäl-
jet. Lasaretinsaaren vaiheita 1600-2000 

Matti Rossi ja komea kokoelma Suomen Mitalitaiteen Killan vuosimitaleita.
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s on tärkeää
-teoksen aikaansaamiseen.

Rossi arvostaa kotiseututyötä, jo-
ta juuri lukuisat kotiseutuyhdistyk-
set aktiivisine jäsenineen harjoitta-
vat. Itse hän muistaa korostaa juu-
riensa olevan vahvasti molempien 
vanhempiensa sukujen  kautta  "Saa-
rijärven salomailla". 

Monilla museoilla on ystäväyh-
distyksiä, joissa vapaaehtoiset kult-
tuurihistoriasta kiinnostuneet halu-
avat tukea museon toimintaa. Use-
at heistä ovat keräilijöitä, jotka ovat 
kartuttaneet merkittävästi museon 
kokoelmia. Rossi arvostaa suuresti 
kannatus yhdistysten toimia.

tenkin ilman muuta ne kohteet, joil-
ta sopii ja pitääkin kysyä neuvoa mi-
tä tehdä. 

Iän karttuessa itse kussakin kas-
vaa kiinnostus oman suvun histo-
riaan, yhteisiin perinteisiin. Uteliai-
suus herää. Se on hyvä.

Yksittäiset henkilöt voivat innos-
tua järjestelmällisesti johonkin keräi-
lyyn ja pyrkivät hankkimaan juonelli-
sen kokonaisuuden. He voivat liittyä 
alan keräilijäyhdistykseen. Mutta yh-
tä lailla itse kukin voi nauttia esinei-
den tietyistä ominaisuuksista ilman 
keräilytavoitetta. 

Museot keräävät yhtenäisiä sarjoja 
ja kokonaisuuksia tietyiltä aikakausil-
ta, alueilta ja esinelajeista. Niistä saa 
mielenkiintoisia näyttelyitä ja ne aut-
tavat tutkimuksen teossa. Pohjois-
Pohjanmaan museolla on esimerkiksi 
valokuvaaja Uuno Laukan ottamien 
kuvien kokoelma, käsittäen 10.000 
paikkakuntakuvaa! 

Ajoissa tallentamaan!

Matti Rossin mielestä harmittavai-
sinta on havaita, ettei ole tullut ajois-
sa kysyneeksi vanhenevilta sukulaisil-
ta ja menneen ajan muilta tietäväisiltä 

heidän muistojaan ja kokemuk siaan. 
Kun  sitten vähitellen oma kiinnos-
tus herää, saattaa olla ettei olekaan 
ketään, jolta saisi todenperäistä tie-
toa. Siispä: kyselemään ja talletta-
maan, kehottaa Rossi, omaksi iloksi 
tai arkistoa tai museota varten.

Samoin hän kehottaa itse kutakin 
merkitsemään muistiin omia elämä-
kerrallisia tietoja, vaikka aivan  arki-
sia asioita, sillä tällä mikrohistorialla 
on nykyään enenevässä määrin kiin-
nostavuutta ja täysin oikeutettu sijan-
sa kulttuuritekojen joukossa.

Aira Heinänen
Kuvat: Kari Uittomäki

Oulun kauppatori vuonna 1940. Kuva: Uuno Laukka/Pohjois-Pohjanmaan 
museon arkisto.

Raamattu vuodelta 1886.

Museot kyllä auttavat

Monet keräilijät ovat kääntyneet mu-
seoiden puoleen päätettyään lopet-
taa keräilyn ja tarjonneet aineisto-
jaan museoille. Samoin perikunnat 
uskovat museoiden mielellään otta-
van vastaan vainajien jättämiä aar-
teita. Nyt on ilmennyt yllättäväkin 
probleemi: museot eivät voi ottaa 
vastaan läheskään kaikkia lahjoi-
tuksia saati kokoelmia monestakin 
syystä:  tilanpuutteesta, työvoiman 
puutteesta ja samankaltaisen aineis-
ton liialli suudesta. Museot ovat kui-

Kolme Suomen presidenttiä on käy-
nyt Oulun lyseon: K.J. Ståhlberg, Kyös-
ti Kallio ja Martti Ahtisaari.
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Ainala ry
Nallentie 4, 34800 VIRRAT
puh. (03) 485 1550, fax (03) 485 1556
ainala@ainala.fi ,   www.ainala.fi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




