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Virpi Dufva
päätoimittaja

Vanhus- ja lähimmäispalvelun 
liiton toiminnanjohtaja

Yhdessä tekeminen ja osallistuminen 
tuottavat myös mielen hyvinvointia

Kuntavaalit menivät, ja nyt kun-
nissa rakennetaan ohjelmia ja 

foorumeita seuraavalle nelivuotis-
kaudelle. Vanhusneuvosto toimi 
vuonna 2011 yhteensä 276 kun-
nassa Manner-Suomessa. Vanhus-
neuvostot ovat toimineet vapaa-
ehtoisesti, ilman lain edellytystä.

Uudessa vanhuspalvelulaki-
luonnoksessa on kir jaus 

vanhus neuvoston asettamis-
velvoitteesta kunnille. Vanhus- 
ja lähimmäis palvelun liitto pi-
tää kannatettavana, että jokai-
seen kuntaan saadaan toimiva ja 
aktii vinen vanhusneuvosto, jonka 
toiminta edellytyksistä myös kunta 
huolehtii. Vanhusneuvostoilla on 
oltava todellista valtaa ikääntynei-
den asioista päätettäessä. 

Vanhusneuvoston yhtenä teh-
tävänä on miettiä erilaisia 

osallistumisen foorumeita ja ta-
poja kaikille kunnan vanhuksille, 
asuinpaikasta riippumatta. Kuinka 
huolehditaan siitä, että yksikään 
vanhus ei jää kotiinsa yksin ja tun-
ne oloaan turvattomaksi? Ennalta-
ehkäisevää toimintaa tulee vahvis-
taa. Jos lähdetään kirjoittamaan 
listaa kaikista niistä toiminnoista, 

jotka tuottavat iloa, onnellisia het-
kiä, yhteenkuuluvuuden tunnetta, 
turvallisuuden ja välittämisen tun-
netta ym. on, ei listalle löydy rajo-
ja. Mielentervey den edistäminen 
ja mielen hyvinvoinnista huoleh-
timinen on erittäin kannattava si-
joitus, myös kunnille. 

Järjestöjen palvelutalot ja muut 
toimipaikat ovat erinomaisia 

foorumeita mahdollistamaan yh-
dessä olemista ja tekemistä. Ne 
voivat toimia lähialueen yhtei-

senä olohuoneena kaikille alueen 
vanhuksille. Tällaisen päivätoimin-
nan ja kerhotoiminnan toiminta-
edellytykset tulee turvata. Se on 
kunnille verraten pieni panostus 
ehkäisevään toimintaan, tulevai-
suuden laskua saadaan näin pie-
nemmäksi. Isoin arvo toiminnassa 
on mielestäni vanhuksen onnelli-
suuden ja ilon tunne, kun hän saa 
osallistua ja toimia yhdessä mui-
den kanssa. Tulevassa vanhus-
palvelulaissakin, ainakin luonnos-
versiossa, kunnat velvoitetaan toi-
mimaan yhteistyössä julkisten ta-
hojen, yritysten sekä ikääntynyt-
tä väestöä edustavien järjestöjen 
ja muiden yleishyödyllisten yhtei-
söjen kanssa. Järjestöillä on pitkä 
historia ja kokemus myös vapaa-
ehtoistoiminnan järjestämises-
sä ja kehittämistyössä. Siinä yksi 
hyvä yhteistyömuoto, jota kun-
tien kannattaa hyödyntää entistä 
enemmän. Löytyisikö sille paikka 
palvelu toiminnan rinnalle?

Toivotan kaikille lehden luki-
joille rauhaisaa Joulun aikaa 

ja kaikkea hyvää alkavaan vuo-
teen 2013. Vanhus- ja lähimmäis-
palvelun liitolle tuleva vuosi on 60. 
toimintavuosi.
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–  Isovanhemmuus muuttuu 
lasten lasten kasvaessa ja itse-
näistyessä. Tulee tiettyä etäi-
syyttä, mutta rakkaus tietenkin 
säilyy, ei se mihinkään häviä. 
Juuri se onkin hienoa, että las-
ten muuttuessa, meidän muut-
tuessa ja maailman muuttuessa 
säilyy läheinen side ja kontakti, 
arkkiatri Risto Pelkonen pohtii.
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liit-
to on valinnut Vuoden Isovanhem-
maksi arkkiatri Risto Pelkosen. Pel-
kosella ja hänen vaimollaan Kristii-
nalla on kaksi lastenlasta, 17-vuo tias 
Laura ja 20-vuotias Sari. He kut-

suvat lastenlapsiaan "minimaaleik-
si" tai "mineiksi". Laura ja Sari Hal-
tiala kutsuvat puolestaan isovanhem-
piaan "Pipaksi" ja "Mamaksi". Kai-
kesta huomaa, että isovanhemmil-
la ja lastenlapsilla on lämpimät, ra-
kastavat ja toisiaan arvostavat välit.

Tänä vuonna vietetään euroop-
palaista Aktiivisen ikääntymisen ja 
suku polvien välisen solidaarisuuden 
teemavuotta. Arkkiatri Risto Pelko-
nen (81) on tunnettu ja aktiivinen 
yhteiskunnallinen keskustelija, hän 
myös harrastaa säännöllisesti liikun-
taa sekä tekee ite-taidetta. Pelkosen 
elämänmyönteisyys, aktiivisuus ja 

läheinen suhde lastenlapsiinsa oli-
vat tärkeä peruste valittaessa Vuo-
den Isovanhempaa 2012. Vanhus- ja 
lähimmäis palvelun liitto haluaa myös 
valinnallaan tuoda esille sen, että iso-
vanhemmilla säilyy läheinen suhde 
lastenlapsiinsa, vaikka lastenlapset 
kasvavat ja aikuistuvat.

– Risto on Ripa, mutta kun lap-
set eivät oikein osanneet sanoa ärrää, 
niin siitä tuli Pipa, Kristiina Pelkonen 
selventää Pipa-lempinimen taustaa.

Risto ja Kristiina Pelkosen ko-
dissa Kauniaisissa vallitsee välitön, 
rento, huumorin täyttämä ja rakas-
tava tunnelma. Pelkosten lastenlap-

Arkkiatri Risto Pelkonen on Vuoden Isovanhempi 2012

Minimaalit voivat keskustella isovanhempien kanssa 
mistä tahansa

Risto ja Kristiina Pelkonen muistelevat lastenlasten Lauran ja Sarin kanssa miten ristiseiskaa pelataan.
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”Onhan se hienoa, 
että Pipa on arkkiat-
ri, mutta ei se vaikuta 
millään tavalla meidän 
lasten ja isovanhempien 
suhteeseen. Meille hän 
on aina sama Pipa, oli 
hän sitten lehdessä tai 
uutisissa, Laura toteaa.

sista Sari on jo aikuinen ja käy töis-
sä, lu kion toisella luokalla oleva Lau-
ra on aikuisuuden kynnyksellä. Ty-
töt asuvat vielä kotonaan Helsingin 
Lautta saaressa.

– Meillä on perinteenä kokoontua 
aina jouluna ja pääsiäisenä syömään 
yhdessä, jossa kaikki lapset ja lasten-
lapset ovat paikalla. Yhteistä aikaa on 
hankala sopia, koska kaikki ovat niin 
meneväisiä. Silloin kun lastenlapset 
olivat pienempiä, niin vietimme pal-
jon aikaa kesäisin mökillä ja talvisin 
kävimme teatterissa ja konserteissa, 
Risto Pelkonen kertoo.

– Lastenlapset ovat ennen kaikkea 
suuren ilon tuottajia. Pyrimme välit-
tämään rakkautta tytöille. Haluam-
me aina tietää mitä heille kuuluu, mi-
ten koulussa ja heidän elämässään 
menee ja niin edelleen. Vaihdamme 
kuulumisia puhelimitse, Risto Pel-
konen kertoo.

– Tytöt ovat meille suunnattoman 
rakkaita  ja tärkeitä.  He merkitsevät 
meille todella paljon, Kristiina Pel-
konen sanoo.

Isovanhemmilta saa viisautta
– Isovanhemmat merkitsevät tukea ja 
turvaa, jotain viisautta. Voimme kes-
kustella ihan kaikenlaisista asioista; 
eilispäivän tapahtumista maailman-
politiikkaan, Laura pohtii.

– Isovanhempien kanssa voi kes-
kustella ja vaihtaa näkökulmia. Iso-
vanhemmilla on kuitenkin aika eri-
lainen näkökulma ja tausta asioihin 
kuin itsellä. Keskustelut ovat to-
si avartavia, koska niistä saa itselle 
niin paljon uutta, Sari toteaa.

Risto Pelkonen puolestaan toteaa, 
että nuorten kanssa on hauska ol-
la tekemisissä, koska nuorilta tulee 
kaikki uudet ideat. Nuoret katsovat 

maailmaa hyvin eri tavalla kuin iso-
vanhemmat. 

– Näistä tytöistä on suuri ilo, ja 
toivottavasti mekin voimme tuottaa 
heille iloa. Toivottavasti he eivät pi-
dä minua ihan kalkkiksena. Tai eh-
kä joskus pitävät, mutta kohteliaasti 
eivät sano sitä suoraan. Toki emme 
mekään aina ymmärrä heidän kaik-
kia ideoitaan, Risto Pelkonen toteaa 
humoristisesti.

Arkkiatri on kuin 
kuka tahansa isoisä
Arkkiatri Risto Pelkonen on hyvin 
tunnettu ja arvostettu henkilö, ja hän 
on paljon julkisuudessa. Kotioloissa 
hän kuitenkin osoittautuu olevansa 
ihan tavallinen, vitsaileva ja hyvän-
tuulinen isoisä. 

– Onhan se hienoa, että Pipa on 
arkkiatri, mutta ei se vaikuta millään 
tavalla meidän lasten ja isovanhem-
pien suhteeseen. Meille hän on aina 
sama Pipa, oli hän sitten lehdessä tai 
uutisissa, Laura toteaa.

– "Pipa ryhdistäydy", Risto Pelko-
nen vitsailee vanhalle muistolle. Ty-
töt olivat sanoneet joskus isoisälleen 
näin, kun hän oli tehnyt tyttöjen mie-
lestä jotain tyhmää. Nyt ei tule mie-
leen, että missä tilanteessa tytöt olivat 
noin sanoneet. Kehotus kuvastaa hy-
vin sitä lämmintä suhdetta, joka Pel-
kosilla ja lastenlapsilla on.

– Ohjaamista on ollut molemmin 
puolin, tai että on pyydetty mietti-
mään vähän, Sari kertoo.  "Hei haloo. 
Mieti vähän" saattavat mini maalit  sa-
noa, kun puhun tai teen tyhmiä jut-
tuja,  lisää isoisä.

– Meidän perheessä ei ole paljon 
puhuttu menestymisen vaatimuksis-
ta tai tavoitteista. Tärkeintä on hyvän 
elämän kolme kivijalkaa: kohtuulli-

Minimaalit voivat keskustella isovanhempien kanssa 
mistä tahansa

nen tai siedettävä toimeentulo, on 
ystäviä ja joku jota rakastaa ja joku 
joka rakastaa sekä kolmanneksi, et-
tä nuoret oppivat tuntemaan itsensä 
ja saamaan itsevarmuutta.

Risto Pelkonen toivoo, että kaikki 
isovanhemmat kuuntelisivat lasten-
lapsiaan ja rakastaisivat heitä. Lap-
sille on tärkeää tietää, että heillä on 
isovanhemmat, jotka välittävät heis-
tä, mutta eivät puutu lasten elämään. 
Isovanhemmat voivat auttaa monen-
laisissa, vaikeissakin elämäntilan-
teissa. Ennen kaikkea isovanhem-
mat voivat välittää elämänsä varrel-
la oppi miaan asioita ja kokemuksia.

– Vanhus- ja lähimmäispalvelun 
liitto kannustaa eri sukupolvia koh-
taamaan ja tutustumaan toisiinsa. 
Esimerkiksi koululaisia kannuste-
taan vierailemaan vanhusten palvelu-
taloissa, liiton puheenjohtaja Vappu 
Taipale toteaa.

Teksti: Kari Uittomäki
Kuva: Harri Ahola
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Helsinkiläinen 70-vuotias Mirjami on kärsinyt eriasteisista mielen-
terveysongelmista 12-vuotiaasta lähtien. Hän toteaa, että posi-
tiivinen asenne, perheen tuki, sosiaaliset kontaktit ja harrastuk-
set auttavat. Yksin ei pidä jäädä kotiin murehtimaan. 

Positiivinen elämänasenne auttaa mielenterveysongelmissa

sä kanssa ulkomaille, mutta huo-
non olotilan laukaisi pelko, että mi-
ten poika pärjää yksin kotona. Vaik-
ka pojan hoito järjestyi, huono olo-
tila jäi. Hän joutui Lapin lahden sai-
raalaan, jossa lääkärinä oli tuolloin 
Ben Furman. Furmanin hoitokei-
no oli se, että potilaita makuutetaan 
sängyssä ilman lääkkeitä.

– Se oli kyllä kamalaa, kun ei saa-
nut minkäänlaista lääkitystä.

Mirjami kuitenkin kuntoutui ja pa-
lasi työelämään. Lisäksi hän suorit-
ti varanotaarin tutkinnon vuosina 
1993-97. Vuonna 1997 hän sairas-
tui jälleen. Tuolloin sairaus diagno-
soitiin masennukseksi. 

– Jos on syvä masennus, niin se on 
kyllä hirveä tunne. Ei näe valonpilk-
kua missään. Kauhea tuska, vaikka 

Mirjami on virkeän oloinen, viehät-
tävä pienikokoinen rouva. Ajatus ja 
puhe kulkevat luontevasti. Puheen 
luontevuus tulee siitäkin, että Mir-
jamilla on karjalaiset juuret.

Mirjami kertoo, että hän sai 12-vuo-
tiaana ensimmäisen depressio-
kokemuksen. Olo muuttui selittä-
mättömästä syystä vaikeaksi. Toi-
nen kohtaus tuli 16-vuotiaana, nyt 
jo pahempana, ja hänet vietiin sai-
raalaan. Ylilääkäri oli aluksi sitä miel-
tä, että hän on terve tyttö, mutta lää-
kärit diagnosoivat, että kyse on skit-
sofreniasta, mikä osoittautui vää-

räksi diagnoosiksi. Hän sai insuliini-
hoitoja, kuntoutui, eli muutaman 
vuoden ihan normaalia elämää ja 
kirjoitti ylioppilaaksi. 

– Olisin halunnut mennä opiske-
lemaan lakia, mutta vanhemmat vas-
tustivat ajatusta, Mirjami kertoo.

Sairaus palasi aikuisena
Mirjami eli ihan tavallista elämää pit-
källe aikuisikään saakka. Hän me-
ni naimisiin, sai lapsen ja kävi töis-
sä. Kunnes 43-vuotiaana, vuonna 
1985, yhtäkkiä hän meni huonoon 
kuntoon. Hän oli lähdössä miehen-

Mirjami tapaa säännöllisesti Kantin projektipäällikön Helena Kurjen viikottaisissa tapaamisissa. Kantissa sijaitsevas
sa ”Sallin huoneessa” on lainattavia kirjoja.
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Positiivinen elämänasenne auttaa mielenterveysongelmissa
asiat olisivat kuinka hyvin tahansa. 

– Masennukseen ei tarvita mitään 
erityistä syytä, Mirjami kertoo. 

Jälleen vuonna 2008 Mirjami sai-
rastui pahasti ja joutui Auroran sai-
raalaan. Siellä hänelle annettiin 
sähkö shokkeja useita kertoja. Hän 
selvisi, mutta vuonna 2009 hän sai-
rastui jälleen.

– Tuolloin minut otettiin tutkimuk-
siin entiseen Hesperian sairaalaan. 
Lääkärit tulivat tulokseen, että ky-
seessä on kaksisuuntainen mieliala-
häiriö. Olen itsekin sitä pohtinut, et-
tä onko kyse siitä, mutta ehkä se on, 
Mirjami kertoo.

Hän oli sairaalassa viisi kuukautta, 
ja pääsi pois 2009 joulukuun alussa. 
Vuosi 2010 meni siten, että suunnil-
leen joka toinen kuukausi oli hyvää 
oloa ja joka toinen pahaa.

Vertaisryhmästä on 
ollut suuri apu
Vuoden 2010 alusta Mirjami alkoi 
käydä Kantin mielenterveyskuntou-
tujille tarkoitetussa, kerran viikos-
sa kokoontuvassa Ilona -ryhmässä. 
Ryhmän toiminta on tarkoitettu eri-
tyisesti mielenterveysongelmien oi-
reiden hallintaan. 

– Olen käynyt Kantissa säännöl-
lisesti, ihan muutaman kerran olen 
ollut poissa jonkin pakottavan syyn 
vuoksi. Oikein odotan aina näitä ko-
koontumisia, Mirjami kertoo.

Hänen mukaansa vertaisryhmän 
kokoontumiset ovat olleet erittäin 
tärkeitä. On ollut helpottavaa tava-
ta muita samanlaisista ongelmista 
kärsiviä ja keskustella heidän kans-
saan. Vertaisryhmän vetäjä, Kantin 
projekti päällikkö Helena Kurki saa 
myös runsaasti kiitosta. Helena Kur-
ki puolestaan kiittelee Mirjamia.

– Jos ryhmä on antanut paljon Mir-
jamille, niin myös hän on antanut 
muille ryhmän jäsenille paljon. Mir-
jami on avoimesti kertonut itsestään 

ja sairastumisestaan, ja hän oli jopa 
viime vuonna Mielenterveysmessuil-
la kertomassa selviytymistarinastaan, 
Helena Kurki kiittelee.

Mirjamilla on Kantin vertais-
ryhmän lisäksi paljon muutakin so-
siaalista toimintaa elämässään: avio-
mies ja pojan perhe tuovat sisältöä 
elämään, eläkeläisryhmän kanssa hän 
käy kerran viikossa sauvakävelemäs-
sä. Lisäksi hän on mukana entisen 
työpaikkansa ystäväpiirissä. Hänellä 
on myös antiikkiharrastus: hän et-
sii edullisesti antiikkia ja pyrkii myy-
mään sen eteenpäin. Voitto menee 
syöpälasten hyväksi.

– Viimeiset kaksi ja puoli vuotta 
minulla on ollut tunne, että olen elä-
mäni kunnossa. Mutta nyt tuntuu, et-
tä on liian paljon ohjelmaa ja kaiken-
laista touhua. Toisaalta en ole päässyt 
liikkumaan kipeän nilkkani vuoksi. 
Liikunta on minulle todella tär keää, 
ja uskon, että liikunta auttaisi yllä-
pitämään positiivista mieltä.

Positiivinen asenne auttaa
– Mirjamin selviytymistarina on se, 
että hänellä on positiivinen elämän-
asenne, hänellä on hyvä perheen tu-
ki, tukijoukko-
ja kotona. Lisäk-
si hänellä on hy-
vä asenne, hän on 
lähtenyt avoimin 
mielin hakemaan 
apua ja myös se, 
ettei hän ole pei-
tellyt ongelmia 
ja pystynyt pu-
humaan, Helena 
Kurki kertoo.

Mirjami ja He-
lena Kurki ovat 
yhtä mieltä sii-
tä, että huonoin 
vaihtoehto on se, 
että jää kotiin yk-
sin murehtimaan. 

Kun tapaa muita ihmisiä, niin se pi-
tää mielen virkeänä. 

– Toivon, että ihmisiin, joilla on 
mielenterveysongelmia, suhtaudut-
taisiin kuin keneen tahansa ihmiseen. 
Ihminen ei muutu miksikään, vaikka 
hän kärsii masennuksesta. Jos huo-
maa, että toinen ei voi hyvin, niin ai-
na voi kysyä, että mitä sinulle kuu-
luu, Mirjami kertoo.

Teksti ja kuva:
Kari Uittomäki

”Jos on syvä masen-
nus, niin se on kyllä hir-
veä tunne. Ei näe valon-
pilkkua missään. Kauhea 
tuska, vaikka asiat olisi-
vat kuinka hyvin tahan-
sa. 

Miten kohdata  
hengelliset tarpeet  

vanhustyössä?
Jokaisella on oikeus ihmisarvoiseen vanhuuteen. 
Nyt keskustellaan laajalti hoivan tarpeista ja ulot-
tuvuuksista, ja hengellisyys on tutkitusti olennai-
nen osa vanhusväestön identiteettiä. Ikääntyvien  
muistin heikkeneminen merkitsee kuitenkin  
erityisvaatimuksia hoitotyölle.
Vanhusten ja muistisairaiden hengellinen koh-
taaminen -kirjanen sisältää tietoa ja ehdotuksia 
käytännön työtavoiksi. Toi mintaympäristöksi 
on ajateltu hoito laitoksia, mutta opas käy 
myös seurakuntien tai järjestöjen toimintaan,  
va paaehtoistyöhön ja senioriryhmille.
www.kkagricola.fi/opintoaineistot

Ellen Havukainen  
& Marjaana Kanerva: 
”Vanhusten ja  
muistisairaiden  
hengellinen  
kohtaaminen”
8 € / kpl (1–9 kpl) 
isommat määrät  
edullisemmin

Tilaukset:  
tilaus@kirjapaja.fi 
p. 0207 54 2770
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– Viljankukassa on 13 paikkaa. 
Viljan kukan asukkaat eivät ole muis-
tisairaita, mutta heillä on psykiatrinen 
diagnoosi. Asukkaat ovat usein iäk-
käitä skitsofreenikkoja, tai heillä voi 
olla esimerkiksi pitkäaikainen masen-
nus, Madetojan palvelutalon johta-
ja Annastiina Tuomainen kertoo.

Viljankukka on ollut olemas-
sa vuodesta 2006, jolloin silloinen 
Helsingin kaupungin Pukinmäen 
palvelu keskus saneerattiin Madet-
ojan palvelu taloksi. Taloon tuli kak-
si dementoituneiden ryhmäkotia se-
kä psykogeriatrinen koti Viljankukka 
sekä 34 asuntoa tehostettua palvelu-
asumista. Lisäksi Madetojan palvelu-
talossa on päivätoimintaa.

Hoidossa yhteisöllisyys ja 
osallistuvuus keskeistä
– Hoidossa on keskeistä yhteisölli-

syys ja arkikuntoutus. Viljankukan 
asukkailla ei ole niinkään fyysisen 
avun tarvetta, mutta erakoituminen 
on yksi iso ongelma. Pyrimme lisää-
mään sosiaalista aktiviteettia ja te-
kemistä. Tietenkin myös yksinoloa 
syntyy, koska jokaisella asukkaalla on 
oma huone. Mutta jokaisen täytyy 
tulla säännöllisesti ihmisten ilmoille, 
kuten osallistumaan aterioihin, Tuo-
mainen kuvailee.

Madetojan palvelutalossa on 
kuntoutus tiimi, joka palvelee koko 
taloa. Tiimiin kuuluvat fysioterapeut-
ti, toiminta terapeutti, kaksi virike-
ohjaajaa ja kuntoutukseen keskittyvä 
hoitaja. Tiimi järjestää tavoitteellista 
kuntoutusta ja erilaisia yhteisiä tapah-
tumia, mutta Viljankukassa toteute-
taan myös arkikuntoutusta. Asukas 
voi, tai hänen pitää osallistua, yhteis-
ten asioiden hoitamiseen.

– Viriketoiminta on hyvin moni-
puolista. Suuremmille ryhmille on 
bingoa ja tietovisaa, sitten on pie-
nempiä terapeuttisia ryhmiä, kuten 
viherpeukaloryhmä kesällä, leivonta-
ryhmä, miesten ryhmä ja juttutupa. 
Ryhmiä järjestetään ja kootaan asuk-
kaiden toivomusten mukaisesti. Jos 
joku ei osallistu, niin häntä haetaan 
mukaan. Tavoitteena on se, että asu-
kas saa tehdä hänelle itselleen rak-
kaita ja tärkeitä asioita, Tuomainen 
kuvailee.

Asukkaat ovat tyytyväisiä
 Tapaan Viljankukassa neljä asukasta: 
Lassen, Annikin, Kaukon ja Jon. 
He kiittelevät kilvan Viljankukkaa. 
On hyvää hoitoa, huolenpitoa, te-
kemisen ja olemisen vapautta. Las-
se osallistuu miesten ryhmiin ja te-
kee halukkaasti ulkotöitä, Annikki 
käy laulamassa, bingoa pelaamas-
sa, leipoo ja käy kuntosalilla, Kau-
ko harrastaa soittamista ja hänellä 
on peräti bändi nimeltä Trio Tuu-
lahdus. Kauko myös maalaa taulu-
ja, käy kunto salilla, juttutuvassa ja 
miesten ryhmässä. Jo kirjoittelee ja 
lukee paljon. Trio Tuulahduksessa 
toiminta terapeutti Anu Kuoppala 
soittaa rumpuja.

– Soittelemme normaalia iskelmiä, 
vanhempia kipaleita. Olen soittanut 
myös swingiä, mutta se vähän vai-
keaa, koska siihen ei ole nuotteja. 
Jouluksi on tarkoitus opetella joulu-
lauluja, Kauko kertoo.

– Olen viihtynyt hyvin täällä. Se 
riippuu itsestä, jos täällä ei ole tu-
le toimeen. Täällä on hyvää hoitoa, 
kaiken laista virikettä, Annikki ku-
vailee.

Jo on hieman nuorempi kuin muut 
osaston asukkaat. Hän on hyvin kou-
lutettu, ja hän on kirjoitellut lehtiin. 
Jo omistaa myös paljon kirjoja ja tau-
luja.

Madetojan palvelutalon psykogeriatrinen koti Viljankukka

"Sopiva yhdistelmä vapautta ja pikku sääntöjä"

Osa Madetojan palvelutalon Lauluryhmää. Vasemmalta Liisa (Viljankukka), Ai
no (Tupapirtti), Maire (Tupapirtti) ja Annikki (Viljankukka).
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– Vieläkö Jo käyt pubissa, Annas-
tiina Tuomainen kysyy hymyillen. Jo 
vastaa kieltävästi.

– Tämä on todella hyvä paikka. 
Sopiva yhdistelmä vapautta ja pikku 
sääntöjä,  Jo luonnehtii Viljankukkaa. 

Tuomaisen mukaan Viljankukan 
asukkaat saavat mennä vapaasti ta-
lon ulkopuolelle, koska he eivät ole 
holhouksen alaisia. 

– Yritämme sanoa, että älä mene 
yksin, jos et koe pärjääväsi, vaan läh-
de kaverin kanssa. Samoin on suota-
vaa, että jos lähtee ulos, kertoo etu-
käteen milloin arviolta palaa takai-
sin. Niin ettei hoitajan tarvitse tur-
haan huolestua.

Pyöräillen Utsjoelle ja takaisin
Madetojan palvelutalossa on tie-
tenkin kuntosali ja siellä polkulait-
teet. Koska asukkaat ovat innokkai-
ta polki joita, alkuvuodesta keksit-
tiin ajatus, että asukkaat voivat pol-
kea Utsjoelle. Polkijoiden suorituk-
set laskettiin kumulatiivisesti yhteen, 
eikä suorituksia vertailtu.

– Luulimme, että matka Utsjoel-
le kestäisi vähintään vuoden. Mut-
ta asukkaat innostuivat tosi paljon 

ja he menivät heittämällä Utsjoelle 
ja sitten tulivat vielä eri reittiä takai-
sin. Koko matkaan meni alle vuosi 
aikaa, Tuomainen kertoo.

Reitti Utsjoelle ja takaisin suunni-
teltiin eri kaupunkien kautta, ja mat-
kan varrella kerrottiin aina kulloises-
takin kaupungista ja asukkaat saivat 
muistella kaupunkiin liittyviä muisto-
jaan. Samaten tutustuttiin aina kysei-
sen maakunnan ruokiin yhteistyös-
sä keittiön kanssa. Kun tultiin ta-
kaisin Helsinkiin pyöräilijät nautti-
vat Helsinki- leivokset ja saivat hie-
not kunniakirjat. 

Fysioterapeutti Leea Parhiala 
kertoo, että matkan varrella keksit-
tiin koko ajan uusia asioita ja uusia 
ideoita. Asukkaiden fyysinen kun-
to nousi, ja samalla he saivat muis-
tella elämänsä varrella tapahtunei-
ta asioita. 

– Kun Suomen halki oli poljet-
tu, niin eräs asukas sanoi, että miksi 
emme polkisi Saharan halki saman 
tien. Nyt olemme lähdössä sille mat-
kalle ja suunnittelemme reittiä. Sa-
haran kartta on juuri saatu seinäl-
le, ja tunnelman lisäämiseksi kaupas-
ta haetaan kaktus sekä asennetaan 
kirkasvalo lamppu. Tästä tehdään 
kokonais valtainen projekti ja asuk-
kaat ovat innoissaan, Parhiala kertoo.

– Arkikuntoutuksessa tärkeää on 
eri ammattiryhmien yhteistyö siten, 
että asukkaiden arki olisi mahdolli-
simman toimeliasta. Pyöräily on osa 
tätä, mutta sen lisäksi asukkaita ote-
taan mukaan ruokailun järjestämi-
seen, lehtien kantoon, roskien vien-
tiin ja niin edelleen. Viljankukassa 
asuu hyvin toimintakykyisiä ihmisiä, 
ja elämme arkea yhdessä.

Annastiina Tuomainen korostaa-
kin, että Viljankukan tavoitteena on 
se, että asukkaat elävät omannäköis-
tään arkea omassa kodissaan, ja hoi-
tajat ovat heidän kotonaan tekemäs-

"Sopiva yhdistelmä vapautta ja pikku sääntöjä"

sä töitä. Eikä niin, että asukkaat oli-
sivat hoitajien työpaikalla.

Myös palvelutalon henkilökunta on 
innostunut pyöräilemään. Henkilö-
kunta on pyöräillyt koko maailman 
halki. Annastiina Tuomainen kehai-
seekin, että Madetojan palvelu talossa 
ja Viljankukassa on erittäin hyvä ja 
motivoitunut henkilökunta. Henkilö-
kunta on myös hyvin pysyvää.

Teksi ja kuvat:
Kari Uittomäki

Viljankukan asukkaan Annikin huo
neessa on hänelle rakkaita esineitä.

Viljankukan asukkaalla Kaukolla on 
paljon harrastuksia. Hän mm. maa
laa tauluja, soittaa omassa bändissä 
sekä harrastaa elokuvia.

Madetojan palvelutalon johtaja Anna
stiina Tuomainen sekä Suomen kartta, 
johon on merkitty reitti Utsjoelle sekä 
takaisin Helsinkiin.
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Etsivä mieli -projekti käynnistyi 
kevään 2012 aikana. Projekti to-
teutuu yhteistyössä Helsingin 
Vanhusten Palvelutalo yhdistys 
ry:n hallinnoiman Etsiväpiirit 
-projektin ja Tampereen Koti-
pirtti ry:n hallinnoiman Yhres-
sä nääs -projektin kanssa.
Projektin nimet kuvaavat hyvin nii-
den tavoitteena olevaa toimintaa. 
Yhteisenä tavoitteena on etsivän 
työn-, ennaltaehkäisevän toiminnan 
ja verkosto yhteistyön kehittäminen. 
Periaatteena on luoda yhteisöllinen, 
välittävä verkosto "ketään ei jätetä" 
sekä osallisuutta tukevia voimaan-
nuttavia toimintamuotoja, edistä-
mään ikääntyneiden mielen hyvin-
vointia. Valtakunnallinen verkosto-
yhteistyön kehittäminen toteutuu 
Suomen Mielenterveysseuran, Mi-

rakle -hankkeen, Eläkkeensaajien 
keskusliiton Elinvoimaa -hankkeen 
ja Eläkeliiton Tunne mieli -projek-
tin kanssa. Kehittämisyhteistyötä to-
teutetaan myös muiden alueellisten 
verkostokumppaneiden kanssa, ku-
ten seurakuntien, järjestöjen, vapaa-
ehtoistoimintaa kehittävien toimijoi-
den ja kuntien kanssa. Kehittämis-
työn kohderyhmän muodostavat yli 
65 -vuotiaat ikääntyneet kansalaiset. 
Ennaltaehkäisevän toiminnan taus-
talla on ajatus tuottaa ikääntyneille 
osallisuutta tukevia voimaannutta-
via toimintamuotoja, jotka estävät 
syrjäytymistä, turvattomuutta ja yk-
sinäisyyttä. Toimintamuodot tuke-
vat ikääntyvien hyvinvointia sekä 
toiminta kykyä, mielen terveyttä se-
kä itsenäistä selviytymistä ja koto-
na asumista.

Tulossa vuorovaikutusta ja ak-
tiivisuutta lisääviä menetelmiä
Vanhuspalvelulaki tuo tullessaan 
vanhuspalveluiden tuottajille vel-
vollisuuden huomioida entistä pa-
remmin vanhusten sosiaalista vuoro-
vaikutusta ja aktiivisuutta lisäävä toi-
minta. Projektit haluavat tukea niin 
vanhustyön työyhteisöjä kuin erilaisia 
jo toimivia ja uusia ryhmiä näissä vel-
voitteissa. Projektit kokoavat julkai-
sun helposti toteutettavista ryhmä-
menetelmistä vuoden 2012 lop-
puun mennessä. Menetelmien avulla 
vanhus työn organisaatioissa voidaan 
toteuttaa ikääntyneiden palvelu- ja 
hoitosuunnitelmiin sisältyvä toimin-
takyvyn ylläpitäminen. Vanhustyössä 
tarvitaan jatkossa yhä enemmän käy-
tännönläheisiä ryhmä toiminnan me-
netelmiä, toteuttamaan ikääntynei-

Etsivä mieli tahtoo Etsiväpiiriin ja olla Yhressä nääs

Etvivä mieli projektissa mukanaolevat kokoontuivat infotilaisuuteen VPTY:n Merikaaren palvelutalossa. Ylärivissä  
Vapaa ehtoinen, Sanna Haapanen, Sisko Putkonen, Nonna Maskulin, Tom Heikkinen, Raija Kaila ja Maria Visanti
Istumassa Anu Kuikka, Anne Suominen ja Markku Holmi.
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den sosiaalista kanssa käymistä, toi-
minnallisuutta, virkistymistä ja kult-
tuurisia tarpeita. Julkaisuun kootaan 
menetelmiä niin yksittäisen vanhuk-
sen kuin ryhmien aktiivisen toimin-
nan lisäämiseen, ja avataan erityises-
ti inter netin tarjoamia mahdollisuuk-
sia toteuttaa ikääntyneiden vuoro-
vaikutusta.

Etsiväpiirit kartoittaa 
ja kokoaa ideat yhteen
Erittäin tärkeää ikääntyneiden sosiaa-
lisen vuorovaikutuksen ja aktiivi-
suuden lisäämisessä on tietää, mitä 
ikääntyneet kansalaiset itse tarvitse-
vat. Etsiväpiirit -projekti onkin lähte-
nyt kartoittamaan näitä tarpeita kuu-
dessa palvelutaloyhteisössä Helsin-
gissä, Espoossa ja Vantaalla. Tulok-
set kartoituksesta valmistuvat vuo-
den 2013 alussa. Palvelutaloihin on 
perustettu Etsiväpiiri -tiimit, jotka 
kokoavat yhteen niin vapaaehtoisi-
na toimivat kuin työntekijät. Tiimi-
työ käynnistyi syksyn aikana toteu-
tettujen avoimien ovien tapahtuma-
na ja ideafoorumeina, joissa pohdit-
tiin yhteisiä haasteita ja tavoitteita. 
– Etsiväpiirit toimintaan tarvitaan 
mm. vapaaehtoisyhdyshenkilö(t), 
vapaa ehtoisten ja työntekijöiden yh-
teiset pelisäännöt, ja toki uusia toimi-
joita mukaan, Martinpuiston palvelu-
keskuksen ideafoorumiin osallistu-
neet toteavat  kuin yhdestä suusta. 

– Myös vapaaehtoistoiminnan to-
teuttaminen pareittain tuo kaivattua 
lisäresurssia. Työyhteisöt kokevat va-
paaehtoisvoimin toteutetut ja mo-
nipuoliset ryhmätoiminnot vanhuk-
sille erittäin tärkeiksi. Palvelu taloista 
tehdään tuttuja kohtauspaikkoja ko-
ko alueen ikääntyneille, Vanhusten 
Palvelu taloyhdistyksestä projekti-
suunnittelija Markku Holmi toteaa. 

Etsiväpiirit -projekti ja Mirakle 
-hanke toteuttavat yhdessä vapaa-
ehtoisten voimavaroja ja erityisesti  
jaksamista tukevan koulutus sarjan 
Hyvinvointitreenit pilotin kevään 
2013 aikana. 

Yhressä nääs – ei erikseen
Tampereen Yhressä nääs -projektissa 
on lähdetty erilaisin uusin voimin ke-
hittämään ryhmätoimintoja. Tähän 
on vaikuttanut eniten se, että vapaa-
ehtoisia ryhmien vetäjiksi ja ikäänty-
neiden ystäviksi haluavia on ilmoit-
tautunut mukaan ilahduttava määrä. 
Erilaisten ryhmien toimintaa on li-
sätty niin Kotipirtti ry:ssä Tesomal-
la kuin Mansikka paikassa Lentävän-
niemessä. Kiinnostus ryhmien toi-
mintaa kohtaan sai projektin etsi-
mään myös uusia tiloja Tesomasta 

ja ne löytyivätkin läheisestä liikekes-
kuksesta. Tilojen kalustaminen on 
parhaillaan käynnissä ja niissä toi-
mitaan uusien kumppaneiden kans-
sa yhdessä. Projekti vastaava Sari 
Brand on yllättynyt Yhressä nääs 
-projektin saamasta suopeasta vas-
taanotosta. Seurakunta, eläkeläisten 
yhdistys ja muita järjestöjä sekä yk-
sityisiä yrittäjiä on saatu mukaan toi-
minnan kehittä miseen. Erityisen tär-
keänä koetaan se, että vapaa ehtoiset 
ovat tuoneet ryhmien vetämiseen 
uutta osaamista.

Yhressä nääs ja Etsivä mieli -pro-
jektit vahvistavat hyvin startannut-
ta toimintaa ryhmiä tukevalla Ih-
mislähtöisyys ryhmien toiminnas-
sa ja ikääntyneiden kohtaamisessa 
-koulutuksella. Koulutus käynnistyy 
marras kuussa 2012 ja päättyy tammi-
kuussa 2013. Kehitystyö uuden-
laisten verkostoyhteistyö mallien 
synty miseen tiivistyy myös vuoden 
2013 aikana niin valta kunnallisten 
liittojen, kuin alueellisen toiminnan 
yhteistyönä. 

Lisätietoa www.etsivamieli.fi , Yh-
ressä nääs -projektin Facebook-sivul-
ta ja myöhemmin tässä lehdessä. Tie-
toa kehittämistyöstä löytyy myös mu-
kana olevien liittojen sivuilta.

Teksti: Anu Kuikka, 
Etsivä mieli -projektin suunnittelija, 

Valli ry
Kuva: Kari Uittomäki

Etsivä mieli tahtoo Etsiväpiiriin ja olla Yhressä nääs

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

mään myös uusia tiloja Tesomasta 

Kestotilaus 37,-7 nroa/vuosi
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– Paljon puhutaan mielen  ter-
veys    ongelmien ehkäisemisestä, 
mutta mielenterveyden edistä-
minen on vielä Suomessa varsin 
tuntematonta. Ongelmien eh-
käiseminen on osa mielen  ter-
veyden edistämistä, mutta edis-
täminen viittaa laajasti ottaen 
hyvin paljon kaikkeen siihen, 
mitä yhteiskunnassa päätetään 
ja tehdään, projektikoordinaat-
tori Nina Tamminen kertoo.
Nina Tamminen on mukana pro-
jektissa, joka kokoaa mielentervey-
den edistämisen käsikirjaa. Käsikirja 
on ensimmäinen laatuaan Suomessa. 

Mielenterveyden edistämisen käsi-
kirjoja tulee olemaan kolme erilais-
ta. Käsikirjoista pyritään tekemään  
mahdollisimman käytännönläheisiä, 
ja ne kohdistuvat kolmeen eri toi-
mintaympäristöön: kouluihin, työ-
paikoille ja ikääntyneiden asumis-
palveluihin. Nina Tamminen on mu-
kana kokoamassa mielenterveyden 

edistämisen käsikirjaa ikääntyneiden 
asumispalveluihin.

– Käsikirja sisältää erilaisia käytän-
nön harjoituksia ja tehtäviä, joiden 
avulla voidaan edistää ikääntyneen 
mielenterveyttä. Käsikirja on suun-
nattu nimenomaan asumisen tueksi: 
asuipa ikäihminen kotona, palvelu-
talossa tai laitoshoidossa, Nina Tam-
minen kertoo.

Mielenterveyden edistämisen käsi-
kirjaa varten on tehty mm. ryhmä-
haastatteluja yli 65-vuotiaiden pa-
rissa sekä haastateltu asiantuntijoi-
ta. Keväällä 2012 käsikirja pilotoi-
tiin kahdessa eri paikassa. Pilotoin-
teja käytettiin apuna käsikirjan lopul-
lista muotoa haettaessa. Käsikirja on 
myös osa kansallista Mieli-ohjelmaa, 
ja se sovelletaan Suomen oloihin.

Käsikirjassa on selkeät asiakokonai-
suudet, ja kuhunkin kokonaisuuteen 
liittyy käytännön harjoituksia, työ-
kaluja ja esimerkkejä hyvistä käytän-
nöistä. Käsikirjassa on johdanto, sit-
ten mielenterveyden edistämistyön 
perusteiden esittely, tämän jälkeen 
eri osa-alueiden käsittely ja lopuksi 
harjoitustehtäviä.

– Käsikirja on tarkoitettu ikäihmis-
ten kanssa työskenteleville ammatti-
laisille, ja heillä ei tarvitse olla kovin-
kaan paljon etukäteistietoa mielen-
terveyden edistämisestä. Käsikirja ei 
ole varsinainen itsehoito-opas. Toki 
siihen voi kuka tahansa tutustua ja 
saada sieltä vinkkejä mielenterveyden 
edistämiseen, Tamminen täsmentää.

– Monesti mielenterveyden edis-
täminen on pelkästään jo sitä, että 
on aikaa olla ihmisen kanssa. Yksi-
näisyys ja palveluiden saatavuus ovat 
ikäihmisten suurimpia ongelmia.

Eurooppalainen yhteistyöhanke
MHP Handbook / Mielentervey-
den edistämisen käsikirjat -hanke on 
EU:n terveysohjelman rahoittama 
yhteistyöhanke, jota koordinoi Work 
Research Center Irlannista. Suomes-

ta hankkeeseen osallistuu Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitos THL. Hank-
keessa suunnitellaan mielentervey-
den edistämisen käsikirjojen lisäksi 
tukea antavaa koulutusta eri toimi-
joiden mielenterveyden edistämis-
työn kehittämiseksi sekä kehitetään 
osallistujien tueksi verkkotukimate-
riaali. Eri toimintaympäristöjen käsi-
kirjat valmistuvat alkuvuodesta 2013.

Suomi yhdessä Itävallan Punai-
sen Ristin tutkimuslaitoksen kanssa 
on vastuussa ikääntyneiden asumis-
palveluihin suunnatun mielentervey-
den käsikirjan kehittämisestä. Kaksi 
muuta käsikirjaa on suunnattu kou-
luihin ja työpaikoille.

– Toivon, että kaksi muuta mielen-
terveyden edistämiskirjaa saataisiin 
myös suomeksi. Se voi olla kuiten-
kin epävarmaa aika- ja resurssi pulan 
vuoksi, Nina Tamminen pohtii.

Pia Solinin, Nina Tammisen ja 
Maarit Lassanderin toimittama 
Mielenterveyden edistämisen käsi-
kirja ikääntyneiden asumispalvelui-
hin ilmestyy suomeksi vuoden 2013 
alussa THL:n julkaisemana.
MHP Handbook -hanke
Lisätietoa: http://www.mentalhealt-
hpromotion.net/?i=handbook

Teksti ja kuva:
Kari Uittomäki

Mielenterveyden edistämisen käsikirja ilmestyy 2013

Välineitä mielenterveyden edistämiseen

Mielenterveyden edistämisen 
käsi kirjassa käsitellään mm. seu-
raavia asiakokonaisuuksia:
• terveet elämäntavat
• sosiaalisuus ja mielekäs toiminta
• fyysinen terveys ja liikunta
• toimiminen yhteiskunnassa
• asuminen sekä
• varhainen havaitseminen ja sen 
interventiot. 
Kirjassa käydään myös läpi, mik-
si nämä aiheet ovat tärkeitä, mitä 
toteutusmenetelmiä ne edellyttä-
vät sekä mitä rooleja ja taitoja tar-
vitaan.
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Mielenterveys on uusiutuva 
luonnonvara

Ystäväni Krishna Gautam lähettää mi-
nulle kerran kuussa Nepalissa ilmesty-
vän verkkolehden nimeltä Voice of Seni-
or Citizens, Vanhojen kansalaisten ääni. 
Se on hyvin hauska ja napakasti toimi-
tettu lehti, joka ajaa pontevasti vanho-
jen ihmisten oikeuksia. Verkkolehti Ne-
palissa? Sehän on yksi maailman köy-
himmistä maista, ja sen kolmikymmen-
miljoonaisesta kansasta lähes puolet 
on lukutaidottomia. Mutta verkko on 
käytössä, ja se on kanava, jota päättä-
jät joutuvat seuraamaan. 

Kuutisen vuotta sitten järjestimme 
Suomessa kansainvälisen Lääkärit Ydin-
sotaa Vastaan -järjestön kongressin. Ne-
palilaiset kollegat pyysivät kotimajoi-
tusta, palkkataso siellä on kymmenes-
osa meidän palkoistamme. Niinpä meil-
lä asusteli muutaman muun kollegan 
ohella neljä nepalilaista lääkäriä, yk-
si heistä paikallinen kansanedustaja, 
kaksi ahdettuina lasten kerrossänkyyn 
ja muut lattialla siskonpedillä. Tällai-
nen kotoinen ahtaus luo yhteishenkeä 
ja ystävyyttä, joka säilyy vuosikausia. 
Kun vuorostamme kävimme Nepalissa, 
vieraanvaraisuus oli suurta. Kävimme 
muun muassa mielisairaalassa ja tutus-
tuimme paikalliseen palvelevaan puhe-
limeen  – ja saimme lisää nepalilaisia ys-
täviä, kuten Krishnan.

Krishnan lehti kertoi äskettäin rou-
va Mohan Maya Byanjankarista, jo-
ta juhlittiin koko kylän voimalla, kos-
ka hän oli täyttänyt maagiset 99 vuot-
ta, 9 kuukautta ja 9 päivää. Tämä te-
ki hänestä eräänlaisen uudestisynty-
neen jumalattaren, jonka kokemuk-
sia koko kylän tulee visusti kuunnella. 
Uudesti syntymisen merkiksi hänen pi-
ti palata juhlista kotiinsa ikkunan kaut-
ta, jonka hän ketterästi tekikin. Monet 
lehden uutiset ovat toki surullisia tai 
hämmentäviä, kuten kertomus noita-
na ko toaan ajetusta kuusikymppises-
tä Pahad Chand Rajbamsista ja hä-

nen vaimostaan, tai kuoliaaksi piestystä 
anopista. Ihan erilainen kulttuuriympä-
ristö, erilaiset uskomukset. Mutta van-
hojen ihmisten tarpeet, ilot ja surut ovat 
kaikkialla samanlaiset.

Ihmisten välinen ystävyys ja myöntei-
set sosiaaliset verkostot tuottavat kaikil-
le mielenterveyttä ja hyvää mieltä. Mie-
lenterveys onkin uusiutuva luonnon-
vara: se uusiutuu ja kuluu koko ajan. 
Ennen uskottiin, että mielenterveys on 
kuin eväspaketti, jonka jokainen saa 
mukaansa kotoa lähtiessään. Sitä sitten 
tuon virheellisen ymmärryksen mukaan 
syödään hiljalleen, kunnes se loppuu. Ei 
suinkaan! Mielenterveyttä uudistavat 
koko ajan elämän pienet iloiset asiat, 
kuten kokemukset luonnosta, kauneus, 

taide ja ihmisten ystävällisyys. Mielen-
terveys lisääntyy ja vakiintuu myös iso-
jen, elämää kannattavien asioiden va-
rassa, kuten läheiset, tär keät ihmissuh-
teet ja mielekäs toiminta tai työ. Sitten 
on tuo kulumispuoli: elämässä joutuu 
kohtaamaan pettymyksiä ja menetyk-
siä, puhumattakaan pienistä harmeis-
ta. Bussi menee ohi, kattila palaa poh-
jaan tai ystävä ei soitakaan, vaikka lu-
pasi. Mutta aina myönteiset asiat tasa-
painottavat kielteisiä, ja ihmisen mieli 
uudistuu ja voimaantuu myös kovien 
kokemusten jälkeen.

Vanhojen ihmisten mielentervey-
dessä näkyy selvästi, miten kokonais-
valtainen ihminen on: fyysinen, psyyk-
kinen, sosiaalinen ja henkinen olen-
to. Kun lähtee ulos kävelylle, vaikka 
lyhyel lekin, mieli virkistyy. Kun vetää 
suutaan vaikka väkisin hymyyn, aivo-
jen mielihyvä keskus virittyy, puhumat-
takaan siitä, miten hyvä nauru oikeas-
ti pidentää ikää. Toisten ihmisten seu-
ra virkistää, saati sitten yhdessä tekemi-
nen. Kuorolauluhan on varsinainen hy-
vän mielen tuottamisen ydintoiminto! 
Ja niitä pieniä iloja on kaikkialla. Kat-
se ulos, niin edessä on ihana auringon 
pilkahdus. Kuppi teetä, ihana hetki rau-
hoittua. Lapsenlapsen tekemä pannu-
lappu. Naapurin ystävällinen hymy rap-
pusissa. Valokuva, jossa on kaikki muis-
tojen kerrokset. Pieniä iloja kannattaa 
poimia ympäriltään ihan tietoisesti, ne 
eivät vaadi rahaa eikä valtaa, vain tark-
kaavaisuutta.

Elettiinpä sitten Nepalissa tai Suo-
messa, mielenterveys käy meille kaikil-
le vanhoille ihmisille yhä tärkeämmäk-
si. Se on tärkeätä meille itselle ja lähei-
simmillemme, mutta myös koko kansa-
kunnalle. Se luo pohjaa luottamuksel-
le ja läheisyydelle ja rakentaa yhteisyyt-
tä. Siksi tuota uusiutuvaa luonnonvaraa 
kannattaa kasvattaa omalla toiminnal-
laan ja asenteillaan. 
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Useilla meistä on mielikuva, että 
ikääntyminen tuo tulleessaan ma-
sentuneisuutta tai vähintään mieli-
alan laskua. Tämä on kuitenkin vää-
rä käsitys. Katselemalla ympärillem-
me huomaamme paljon hyväntuu-
lisia, virkeitä ikäihmisiä. Suurin osa 
ikäihmisistä voi varsin hyvin ja ovat 
tyytyväisiä elämäänsä.

Ikä voi suojata tai uhata 
mielenterveyttämme
Välillä mielenterveytemme on hyvä, 
joskus mielen terveyden voimavarat 
ehtyvät. Uuvumme, nukumme huo-
nosti, elämä kohtelee kaltoin ja pin-
namme kiristyy. Toisinaan sairastum-
me lievemmin tai vakavasti mielen-
terveyden häiriöön.  Joskus sairaus 
on väistämätön. Toisinaan kriisit tai 
vaikka täydellinen itsensä laiminlyön-

ti, laukaisevat esimerkiksi masennuk-
sen. Liian vähäinen lepo, liiallinen 
alko holinkäyttö tai vaikeat käsittele-
mättömät traumat saattavat jossain 
kriittisessä vaiheessa elämää aiheut-
taa erilaisia ahdistus- tai masennus-
oireita. Ikäihmisillä tällaisia tilanteita 
voivat olla eläkkeelle jääminen, ero 
tai puolison kuolema. Kroonisen sai-
rauden puhkeaminen tai esimerkiksi 
liikunta vamma voivat myös synnyt-
tää elämään kriisitilanteen. 

Isojen haasteiden tai vastoin-
käymisten läpikäyminen voi opet-
taa meille, että pystymme selviyty-
mään niistä. Kuitenkin jotkut mene-
tykset tai iskut voivat olla niin kovia, 
että ne jättävät syvät arvet ja heiken-
tävät mielenterveyttämme. On siis 
varsin yksilöllistä, miten ikä vaikut-
taa mielen terveyteemme. Ehkä silti 

voi yleistäen sanoa, että useimmilla 
meistä henkinen joustavuus, mielen-
terveyden vastustus- tai sopeutumis-
kyky, resilienssi, vahvistuu iän myötä.

Akuutteihin mielenterveyden 
ongelmiin pitäisi saada heti apua
Ikäihmisten fyysisestä toiminta-
kyvystä puhutaan paljon, mut-
ta vähemmän kiinnitetään huo-
miota mielen terveyteen. Ikäihmis-
ten mielen terveyden häiriöt ovat 
alidiagnosoituja eikä yli 65-vuotiail-
le ole riittävästi mielenterveyspalve-
luita. Osa palveluaukoista johtunee 
siitä, että peruspalveluissa ei ole yk-
sinkertaisesti riittävästi osaamista. 

Monet mielenterveyden häiriöt se-
koittuvat muistihäiriöihin tai toisin-
päin. Osaa oireista pidetään normaa-
leina, iän myötä tulevina. Ikäihmisiä 

Mielen hyvinvointi tuo voimaa elämään

Projektisuunnittelija Maija Hansen ja projektipäällikkö Maria Viljanen esittelivät Miraklehanketta Mielenterveys
messuilla marraskuussa.
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kohtaavien ammattilaisten olisi olen-
naista pystyä erottamaan akuutit mie-
lenterveyden häiriöt esimerkiksi mie-
lialan laskusta tai lääkkeiden ja alko-
holin aiheuttamista sekavuustilois-
ta.  Lieviä ja mielialan laskuun liit-
tyviä oireita voidaan lievittää yksin-
kertaisin keinoin kotioloissa. Aina ei 
tarvita rankkaa hoitoa. Joskus myös 
muistihäiriöisen oireet johtuvat esi-
merkiksi masennuksesta.

Sosiaalinen kanssakäyminen 
tukee mielen hyvinvointia
Suuri osa ikäihmisistä elää aktiivis-
ta ja sosiaalista elämää. Silti osa on 
vastoin tahtoaan yksinäisiä, mikä 
heikentää mielenterveyttä. Fyysiset 
vammat, sairaudet, hissittömyys tai 
hankalat liikenneyhteydet voivat eris-
tää ihmisen kotiinsa. Jos ei ole saat-
tajaa tai ulos lähteminen pelottaa esi-
merkiksi liukastumisriskin takia, voi 
olla täysin mahdotonta lähteä kodis-
ta ulos. Ja joskus vain ei ole paikkaa 
minne mennä. 

Vaikka järjestöillä ja kunnilla on 
kohtaamispaikkoja, eivät kaikki nii-
tä tiedä tai osaa etsiä. Olisi hyvä, jos 
esimerkiksi eläkkeelle jäämisen jäl-
keen voisi käydä silloin tällöin kahvil-
la tai lounaalla ja samalla tavata tuttu-
ja. Kaikki eivät halua liittyä eläkeläis-
kerhoon tai johonkin muuhun ker-
hoon, ja joskus esteenä ovat ennak-

koluulot tai ehkäpä vain ujous.
Viime aikoina on ollut ikäviä uuti-

sia vanhuspalveluiden supistamisista. 
Kun rahat tarvitaan hoitoon ja hoi-
vaan, leikataan helposti ennaltaehkäi-
sevistä palveluista, kuten päiväkes-
kustoiminnoista. Tämä on harmil-
lista, sillä lähellä oleva päiväkeskus 
saattaa olla ikäihmisen ainoa paikka, 
johon mennä päivisin, jonne osaa ja 
jaksaa mennä ja jossa on tuttuja ih-
misiä. Kauem mas voi olla vaikeaa 
lähteä. Tuollaisen paikan menettämi-
nen supistaa ihmisen elämänpiiriä ja 
heikentää olennaisesti mielenterveyt-
tä. Tämä voi johtaa pian fyysisen toi-
mintakyvyn heikkenemiseen. Ja jos 
mieliala on heikko, ei hyvällä fyysisel-
lä kunnolla useinkaan ole merkitystä. 

Mielenterveysseura nostaa 
esille keinoja, joilla voi 
vahvistaa mielenterveyttä
Suomen Mielenterveysseurassa on 
alkanut kehittämishanke, "Mirakle – 
mielen hyvinvoinnin rakennuspuut 
ikääntyville", jossa muun muassa ke-
hitetään vapaaehtoistyön voimin eri-
tyyppisiä ryhmiä. Ryhmät ovat toi-
minnallisia ja osallistujat ovat mu-
kana suunnittelemassa tapaamisten 
sisältöjä. Ryhmissä tutustutaan pai-
kallisiin liikunta- ja kulttuuriharras-
tusmahdollisuuksiin, saadaan tietoa 
terveellisestä ruokavaliosta, keskus-

Mielen hyvinvointi tuo voimaa elämään
tellaan terveydestä ja hyvinvoinnis-
ta sekä muistellaan oman elämän tär-
keitä tapahtumia. Ryhmillä on tar-
koitus vahvistaa ryhmäläisten toi-
mijuutta ja mielen voimavaroja. 
Kehittämis toimintaa tehdään yhteis-
työssä Eläke liiton, Eläkkeen saajien 
keskusliiton sekä Vanhus- ja lähim-
mäispalvelun liiton kanssa. Hanke 
saa rahoituksensa RAY:ltä.  

Ryhmien lisäksi tullaan tuottamaan 
ikäihmisten kanssa yhdessä tietoa ja 
materiaaleja, joista saa vinkkejä oman 
mielen hyvinvoinnin tukemiseen. 
Näistä materiaaleista tulee olemaan 
apua myös ammattilaisille. Tänä syk-
synä on käynnistynyt elämän kriiseis-
tä selviytymisestä kirjoitus kilpailu.

Mielenterveyden tukeminen on 
yhtä tärkeää kuin lonkkamurtuman 
hoito. Sosiaalinen vuorovaikutus, hy-
vä ryhmä-, kulttuuri-, tai harraste-
toiminta tai vaikka läheisessä kah-
vilassa käynti, pitävät yllä toiminta-
kykyä, luovat turvallisuuden tunnetta 
ja ennen kaikkea tuovat mielekkyyt-
tä elämään vähentäen ahdistusta ja 
yksinäisyyttä.

Teksti: Maria Viljanen
Projektipäällikkö 

Mielen hyvinvoinnin rakennuspuut 
ikääntyville "MIRAKLE" -hanke

Suomen Mielenterveysseura
www.mielenterveysseura.fi /mirakle

Kuva: Kari Uittomäki

Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry

Polttolinja 39, 40520 JYVÄSKYLÄ 
puh. (014) 641 133, fax (014) 641 155 
info@jklhoivapalvelu.com 
www.jklhoivapalvelu.com
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Eloisa ikä on Raha-automaattiyhdis-
tyksen avustusohjelma (2012-2017) 
ikäihmisten hyvän arjen puolesta. 
Ohjelmaa toteutetaan yhteistyös-
sä Vanhustyön keskusliiton kanssa. 
Hyvän arjen edellytyksiä ja mahdol-
lisuuksia luodaan valtakunnallisella, 
paikallisella ja yksilötason toiminnal-
la. Keskeisessä asemassa oman ar-
kensa asiantuntijoina ovat ikäihmiset 
itse. He toimivat järjestöissä, vapaa-
ehtoisina ja huolehtivat läheisistään 
eri tavoin. Osa heistä tarvitsee myös 
apua ja tukea itselle mielekkään ar-
jen toteutumiseen. 

Yhteistyöllä hyvää arkea
Eloisa ikä -ohjelman yksi keskeinen 
tavoite on tiivistää kuntien ja järjes-
töjen välistä yhteistyötä ikäihmisten 
hyvän arjen ja hyvinvoinnin edistä-
miseksi. Sosiaali- ja terveydenhuol-

lon kansallisen kehittämisohjelman 
(KASTE) ikäihmisiä koskevassa osa-
ohjelmassa mainitaan yhteys RAY:n 
Eloisa ikä -ohjelmaan (aiemmin ni-
mellä Ikääntyneen hyvä arki) (STM:n 
julkaisuja 2012:1). Kasteen toimeen-
pano-ohjelmassa (STM:n julkaisu-
ja 2012:20) on useita yhtymäkohtia 
Eloisa ikä -ohjelmaan. Kuntien ja jär-
jestöjen välisen yhteistyön paikkoja 
löytyy esimerkiksi vertaistuen nivo-
misesta kunnallisten palvelujen raja-
pintaan, omaishoidon tukemisesta 
ja muistiohjelman toimeenpanosta. 
Samoin ikäihmisten ravitsemus, lii-
kunta, itselle mielekäs tekeminen ja 
sosiaa linen osallisuus ovat teemoja, 
joissa tarvitaan kuntien ja järjestö-
jen yhteistä ponnistusta. Myös mie-
lenterveyden edistäminen ja vanhus-
toimijoiden gerontologisen, ihmis-
suhde- ja yhteistyöosaamisen vah-

vistaminen vaativat monen toimijan 
yhteistyötä. Yhteistyö säästää resurs-
seja, auttaa kohdentamaan niitä ny-
kyistä paremmin ja parantaa toimin-
nan laatua. Yhteistyö hyödyttää siis 
kaikkia.

Osoituksena Kaste -yhteistyöstä 
järjestettiin RAY:n avustusohjelmi-
en (Eloisa ikä, Emma &Elias) sekä 
Etelä- Suomen KASTE -ohjelman 
kesken yhteinen Sekahaku -seminaa-
ri syyskuussa Espoossa. Lisäksi to-
teutettiin alueelliset Innostamot mar-
raskuussa Porvoossa, Hyvinkäällä, 
Lappeen rannassa ja Espoossa. 

Seminaarin ja Innostamo -työpa-
jojen tarkoituksena oli innostaa alu-
eellisia ja paikallisia toimijoita yhteis-

Eloisa ikä-ohjelmalla kohti hyvää arkea

Toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen, ohjelmapäällikkö Reija Heinola, ohjelmakoordinaattori Katja Helo Vanhustyön 
keskusliitosta ja kehittämispäällikkö Elina Varjonen RAY:stä luotsaavat Eloisa ikä ohjelmaa.
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työhön. Työpajoihin osallistui vaih-
televasti kuntien, järjestöjen, seura-
kuntien, yritysten, oppilaitosten ja 
sosiaali alan osaamiskeskusten edus-
tajia. Pajoissa kartoitettiin olemas-
sa olevia hyviä toimintatapoja ja uu-
sia yhteistyön paikkoja ikäihmisten 
hyvin voinnin vahvistamiseksi. Kes-
kustelu oli vilkasta ja innostunutta 
ja eri organisaatioista tulevat ihmi-
set tutustuivat toisiinsa. Innostamot 
tarjosivatkin foorumin verkostoitu-
miselle. Parhaimmillaan työpajan tu-
loksena syntyi suunnitelma alueelli-
sen verkoston koolle kutsumiseksi.

Eloisa ikä -koordinaatio jatkaa hy-
vin alkanutta yhteistyötä Emma & 
Elias -avustusohjelman ja Voimaa 
vanhuuteen -iäkkäiden terveys-
liikuntaohjelman kanssa. Yhteisissä 
kokoontumisissa jaetaan ohjelma-
johtamiseen ja koordinaatioon liit-
tyvää osaamista ja suunnitellaan yh-
teisiä tapahtumia.

Valmistautumista osahankkeiden 
käynnistymiseen
Eloisa ikä -avustusohjelmaan vali-
taan vuosittain 10-13 järjestöjen to-
teuttamaa hanketta RAY:n haku-
menettelyjen mukaisesti. Ensim-
mäisen vuoden aikana toukokuun 
ja syyskuun haussa ohjelmaan tuli 
runsaasti avustushakemuksia. Tieto 
ohjelmaan mukaan lähtevistä ensim-

Eloisa ikä-ohjelmalla kohti hyvää arkea
mäisistä osahankkeista saadaan jou-
lukuussa, jolloin RAY:n avustusesitys 
julkistetaan. Ensimmäiset osahank-
keet käynnistyvät siis vuonna 2013. 
Vanhustyön keskusliiton koordinaa-
tiossa onkin tehty valmisteluja osa-
hankkeiden käynnistymistä varten. 

Eloisa ikä -koordinaation keskeise-
nä tehtävänä on osahankkeiden tu-
keminen ja keskinäinen verkottami-
nen. Tavoitetta edistääkseen koor-
dinaatio tekee sitouttamiskäynnit 
osahankkeita toteuttaviin järjestöi-
hin rahoitus päätösten jälkeen ja jär-
jestää osahankkeiden kick off  -tilai-
suuden keväällä. Lisäksi koordinaa-
tio järjestää verkostoitumiskokouk-
sia sekä koulutusta osahankkeiden 
tiedon ja tuen tarpeisiin. 

Ohjelman koordinaatio tukee osa-
hankkeiden toimintaa ja paikallista 
yhteistyötä myös viestinnällisin kei-
noin. Ohjelmalle valmistuvat omat 
verkkosivut alkuvuodesta 2013. Si-
vuston tarkoituksena on jakaa tietoa 
ohjelman etenemisestä ja tuoda esil-
le ikäihmisten osallisuutta ja toimi-
juutta sekä muita eloisan iän edelly-
tyksiä. Sivuston ekstranet palvelee 
hankeverkoston sisäistä viestintää.

Ohjelman kehittämistyön tuek-
si haettiin myös kansanvälisiä ko-
kemuksia. Eloisa ikä -koordinaatio 
järjesti marraskuun lopussa opinto-
matkan Tanskaan. Matkalle osallis-

tui RAY:n, Kuntaliiton ja järjestöjen 
edustajia. Matkalla tutustuttiin Tans-
kan vanhustenhuoltoon ja erityises-
ti hyvinvoinnin edistämiseen ja va-
paaehtoistoimintaan. Tanskan mat-
kan matkaraportti ja muut ohjelmaan 
liittyvä materiaali, kuten seminaari-
esitykset, löytyvät Eloisa ikä -oh-
jelman verkkosivuilta alkuvuodes-
ta 2013 osoitteesta www.eloisaika.fi .

Eloisa ikä toivottaa kaikille Van-
hustenhuollon Uudet Tuulet lehden 
lukijoille Rauhallista joulun aikaa ja 
Eloisaa vuotta 2013!

Teksti: 
Reija Heinola ja Katja Helo

Kuva: 
Leena Valkonen

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

www.vanhustenkotiapu.fi

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

yhteisöt Havurasti ja Myyrasti

HAVUKOSKEN PALVELUKESKUS

HUOLENPITOA JA TURVALLISTA
PALVELUASUMISTA 

SEKÄ 
KOTIHOITOPALVELUJA 

JOENSUUSSA

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

Sertifiointi koskee vanhustenhuollon palveluja
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”Eloisa ikä -ohjelman 
yksi keskeinen tavoite on 
tiivistää kuntien ja järjes-
töjen välistä yhteistyötä 
ikäihmisten hyvän arjen ja 
hyvinvoinnin edistämisek-
si.
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Teatteri Takomo on helsinkiläinen 
teatteriyhdistys, joka on tavanomais-
ten esitysten lisäksi tuottanut teatteria 
ikäihmisille jo vuodesta 2004 alkaen. 
Uusimpana saavutuksena on Töö-
lön vanhustenkeskuksessa esitettä-
vä Töölön katu33, joka sai ensi- iltansa 
talon asukkaille ja näiden omaisille 
marraskuun alussa. 

Ohjaaja/dramaturgi Titta Ha-
linen on sijoittanut esityksen 
vanhusten keskuksen eri kerroksiin, 
huoneisiin, portaikkoon, kellariin ja 
juhlasaliin. Katsojia kuljetetaan pai-
kasta toiseen ja samalla eri aikakau-
siin, vanhoihin muistoihin ja nyky-
aikaan. Tekstin perustana ovat ol-
leet vanhusten keskuksen asukkai-
den muistot, joista teatteriryhmä on 
yhdessä työstänyt tekstit. Pablo Ne-
rudan runo Oodi esineille Pentti Saa-
ritsan suomennoksena on yllättävä 
lisä, joka esitetään tarvikevarastossa 
olevien erilaisten esineiden keskel-
lä. Runon esineiden ylistys vertau-
tuu vanhusten talon varastossa oleviin 
kerta käyttövaippoihin ja lattiamop-
piin – onko kaikki elämässä rakasta-
misen arvoista? Mihin perustamme 
arvomme, mikä on kaunista? Entä 
ihmisen arvo, väheneekö se, kun ikää 
karttuu ja auttajasta tulee autettava?

Muistaminen ja unohtaminen, elä-
män eteneminen ja ihmisen vanhe-
neminen tulevat käsitellyksi monelta 
kannalta. Vanha leskimies tajuaa vas-
ta vaimon kuoleman jälkeen rakasta-
neensa tätä, vaikka ei kertaakaan sa-
nonut sitä ääneen kuudenkymmenen 
vuoden avioliiton aikana. Höpsähtä-
nyt iäkäs kaunotar pitää it seään prin-
sessa Sorajana, ja aivo halvauksen 
kokenutta Ferdinand von Wrightia 
haastatellaan teoksen Taistelevat metsot 
edustalla, audiovisuaa  lisesti metsäksi 
muutetussa huoneessa. Episodimai-
set kertomukset ja siirtymät ajankoh-
dasta toiseen on toteutettu taitavasti, 
etäännyttämättä katsojaa itse tarinas-
ta. Absurdista tulee normaalia, eivät-
kä katsojia paikasta toiseen kuljetta-
va, vaaleanpunaisiin Aino-tohvelei-
hin sonnustautunut keiju tai hissin-
vartijana toimiva karhu enää vaiku-
ta ollenkaan kummallisilta.

Produktio aktivoi katsojan omat-
kin muistot konkreettisesti antamalla 
määräyksen: Valitse muisto! Tali-Ihan-
talan taistelu, kaatuneet sotilaat, Per-
sian shaahin Suomen-vierailu, ete-
länmatka, ilkeät lehmät ja eri aika -
kau sien vaatetyylit herättävät vasta-
kaikua oman iän ja kokemusmaa-
ilman mukaan. Katsojan mielessä 

teatteri esityksen näytellyt muiston-
pätkät liittyvät osaksi katsojan ja hä-
nen sukunsa historiaa.

Missä vaiheessa elämän vaaka 
kääntyy niin, että muistoja on enem-
män kuin tulevaisuuden haaveita, ja 
nykyhetki väistyy lapsuuden tuokio-
kuvien tieltä? Vanhan ihmisen sisällä 
on edelleen se nuori tai keski-ikäinen 
nahkatakkinen mies, jolla oli ruista 
ranteessa ja itsestään selvä vaimo 
rinnalla.  Korkokenkäinen kotirou-
va paistaa pullat lauantain kunniak-
si, vaikka perhe on jo poissa ja ko-
ti on huone vanhustenkeskuksessa.  

Lopuksi näyttelijät laulavat yhdes-
sä vanhustenkeskuksen teatteriker-
holaisten kanssa Rauno Lehtisen 
ikivihreän Muuttuvat laulut. 

Näyttelijät Tarja Heinula, Kat-
ja Joutsijoki, Susanna Mikkonen, 
Seppo Merviä, Taisto Oksanen ja 
Elisa Salo tekevät kautta linjan lois-
tavaa työtä. Erikseen mainittakoon 
Pauli Riikosen luoma teoksen ääni-
maailma, joka kannattelee produkti-
ota varsinkin taitekohdissa, kun siir-
rytään uuteen episodiin monipolvi-
sessa esityksessä.

Teksti: Eeva Leinonen
Kuva: Jukka Mykkänen

Teatteri aktivoi muistoja

Teatteri Takomon Töölönkatu 33 produktion koko työryhmä yhteiskuvassa.
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Kohtaan viikoittain psykoterapia-
vastaanotollani tuskastuneita ihmi-
siä, joista on tullut itsensä pahimpia 
vihollisia. Heidän elämäntilanteen-
sa saattaa ulkoapäin katsottuna olla 
kohtalainen tai jopa ihan hyvä, mutta 
mieli on jatkuvasti levoton tai tunne-
tila pysyvästi alavireinen. Heistä tun-
tuu, että heillä ei ole minkäänlaista 
hallintaa tai määräysvaltaa mielen-
sä toimintaan. Päinvastaisista pon-
nisteluista huolimatta mieli askaroi 
tauotta erilaisten tulevaisuuteen liit-
tyvien huolien tai piinaavien muisto-
jen parissa, ja nykyhetki karkaa kä-
sistä. Kun mieli on täynnä mennyt-
tä ja tulevaa huolta, myös keho jän-
nittyy ja kärsii: rintaa ahdistaa, sydän 
tykyttää, vatsassa on ontto olo tai pää 
tuntuu sumuiselta. 

Kaikkina ikäkausina elämä heit-
tää eteemme kirjavan joukon haas-
teita ja tilanteita, joita meidän pitää 
ratkaista tai ainakin jotenkin käsitel-
lä. Tempera mentistamme ja elämän-
historiastamme johtuen lähestym-
me niitä vaihtelevin tavoin ja vaih-
televin seurauksin. Voisi ajatella, et-
tä ikääntymisen myötä oppisimme 
tunnista maan, mitkä strategiat toimi-
vat surkeasti ja mitkä puolestaan aut-
tavat meitä elämään onnellisempina. 
Jostain syystä näin ei kuitenkaan ai-
na tapahdu, vaan saatamme pikem-
minkin toistaa lähes pakonomaises-
ti juuri sellaisia toimintamalleja, jot-
ka aiheuttavat lisää kipua ja kärsimys-
tä. Ikään kuin mieleen olisi tatuoitu 
jonkin lainen tragedian käsikirjoitus, 
joka tiedostamattamme vetää mei-
tä puoleensa. 

Masennus ja ahdistuneisuus ei-
vät missään tapauksessa automaat-
tisesti kuulu vanhuuteen, mutta silti 
monet ikääntyneet ihmiset kärsivät 
ajoittaisesta tai jatkuvammasta lieväs-
tä tai vakavammasta alavireisyydestä 
ja ahdistuneisuudesta. Asia jää usein 
akuutimpien ongelmien varjoon, sillä 
siinä missä nuorten ja työikäisten ih-
misten mielenterveyden tukeminen 
nähdään koko yhteiskunnan kiireel-
lisenä haasteena, iäkkäiden ihmisten 

mielen ongelmat näyttäytyvät paljon 
epämääräisempinä, jos näyttäytyvät 
lainkaan. Niiden kanssa ei näytä ole-
van kiire – ehkä jotkut ajattelevat jo-
pa, että vanhuudessa niiden hoitami-
nen on jo myöhäistä. 

Vanhuuden mielenterveys-
ongelmat voivat joskus puhjeta ra-
juina, mutta tavallisempaa on, että ne 
ikään kuin hiipivät vähitellen osak-
si elämää. Ihminen ei välttämättä it-
sekään huomaa, että elämästä puut-
tuu ilo ja uteliaisuus, sillä kaikkeen 
tottuu. Myöskään perheenjäsenet ei-
vät usein tule ajatelleeksi, että ala-
kuloinen mummi tai vaari tarvitsisi 
apua muussakin kuin siivouksessa tai 
kaupassa käynnissä. Entä terveyden-
huollon ammattilaiset? Näyttää siltä, 

että sinänsä laajasti hyväksytty nä-
kemys ruumiin ja mielen erottamat-
tomasta yhteydestä ei läheskään ai-
na konkretisoidu esimerkiksi lääkä-
rin vastaanotolla. Usein keskitytään 
vain ruumiillisiin vaivoihin näkemät-
tä, kuinka negatiivisiin käsikirjoituk-
siin kiinni jäänyt mieli tekee taustalla 
tihutöitään. Ja jos mielialan ongelmat 
havaitaankin, niihin ei monesti löy-
dy muuta vastausta kuin persoona-
ton lääkeresepti. Reseptin sijaan tai 
sen lisäksi mielialaongelmista kärsi-
vä ikäihminen tarvitsisi ystävällistä 
opastusta siinä, miten mieli toimii ja 
kuinka siihen voi itse vaikuttaa. 

Ihmisen mieli on hämmentä-
vä koko naisuus, jonka sisältöä ovat 
hetkestä toiseen vaihtuvat havain-
not, ajatukset, muistot, tunteet ja 
toiminta mallit. Mielen sisällöt näyttä-
vät kuitenkin usein pysyviltä tai jopa 
kohtalonomaisilta, joten samaistum-
me niihin emmekä usko niiden voi-
van muuttua. Mukaudumme parem-
man puutteessa. Tosiasiassa muut-
tumattomuuden illuusio syntyy tai-
pumuksestamme takertua etenkin 
kielteisiin ajatuksiin, muistoihin ja 
toiminta malleihin, ja kun riittävän 
pitkään ja sitkeästi toistamme nii-
tä, aivommekin oppivat kiertämään 
tätä noidankehää. Mielenterveyson-
gelman tunnistaminen ja diagnosoi-
minen voi olla hyvä alku, mutta se ei 
sinänsä auta ikäihmistä – tai minkään 
ikäistä ihmistä – ymmärtämään, mis-
tä ongelmassa on kysymys ja miten 
päästä eteenpäin. Jonkun pitäisi pu-
hua siitä, miten hätääntynyttä miel-
tä tyynnytetään, kuinka mieli houku-
tellaan ystäväksi ja miten suhtautua 
tuskaa aiheuttaviin mielen sisältöihin. 
Kun mielialaongelmat alkavat saada 
kansansairauden piirteitä, pitäisi mie-
len taidoista tehdä kansalais taitoja.

Marja Saarenheimo
Vanhustyön keskusliitto/

Elämänkulku ja ikäpolvet –hanke
Hankkeen johtaja
Vanhempi tutkija

FT, psykologi

Mielen 
taidoista 

kansalais-
taitoja
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Käpyrinteessä vietettiin Nenäpäivää 
8.-9.11. Nenäpäivän ehdoton veto-
naula oli laulajasuosikki Vieno Kek-
konen, joka torstaina 8.9. iltapäiväl-
lä laulatti ikivihreitä sävelmiä. Käpy-
rinteen ruokasali oli tupaten täyn-
nä yleisöä. Paikalla oli sekä Käpy-
rinteen omia asukkaita että vierai-
ta mm. Kantin palvelutalosta.Vieno 
Kekkonen sai yleisön hyvin mukaan-
sa ja lauloi lopuksi yksin. 

Nenäpäivän muuta ohjelmaa oli 
mm. kirpputori, Kampin teatterin 
vierailu ja OTK:n naislaulajien vie-
railu. Lisäksi oli hemmottelunurkka-
us ja nenäpäiväjumppaa.

Nenäpäivän tuotto käytetään Sier-
ra Leonen hyväksi. Suomen Punai-
nen Risti tekee terveystyötä Sierra 
Leonen Punaisen Ristin vapaehtois-
ten tuella. Sierra Leonea ovat koe-
telleen kymmenen vuotta kestäneen 
sisällis sodan jälkeen tulvat ja terveys-
kriisit. Apua annetaan alueilla, joi-
den kulkuyhteydet ovat huonot ja 
terveys palvelut riittämättömät. Ky-
lissä pyritään myös turvaamaan puh-
taan veden saanti. Yhteisöjä kannus-
tetaan kunnostamaan kaivoja sekä 
rakentamaan vesipisteitä ja vesso-
ja. Paikallisen Punaisen Ristin kou-
luttamat terveysvapaaehtoiset vie-
railevat kodeissa, kouluissa ja kylä-
kokouksissa jakamassa elämää pe-
lastavaa tietoa. Lisäksi he osallistuvat 

Käpyrinteessä vietettiin 
Nenäpäivää

Kirgisiassa vanhustenhuoltoa ja eri-
tyisesti avopalveluja kehittämiselle 
on suuri tarve. Kirgisialaiset Roza 
Rayapova, Help Age Internationa-
lin alueellinen sosiaaliturvaneuvoja ja 
Nazgul Tashabeva, aikaisempi so-
siaaliturvaministeri, ovat tämän ke-
hittämistyön keskiössä. Tutkittuaan 
useiden maiden järjestelmää, he to-
tesivat, että Suomi on maa, josta he 

haluavat ottaa oppia. Niinpä Valli jär-
jesti heille viikon mittaisen tutustu-
misen suomaiseen sosiaaliturvajär-
jestelmään.

Puhuttelevia ja vaikuttavia olivat 
niin Koskenrinteen laadukkaat pal-
velut, Käpyrinteen satsaus tietotek-
niikkaan, Kynnys ry:n edunvalvon-
tatyö kuin Kantissa tavatut romani-
vanhukset. Mutta mikä oli yllättävää 
ja millaisia viemisiä he saivat?

Rayapova ja Tashabeva kertovat, 
että muutama asia Suomessa heitä 
yllätti. Yllättävää oli se, miten tietoi-
sia suomalaiset ovat verojen mak-
samisen merkityksestä. Heitä yllätti 
myös se, miten kattava, monipuoli-
nen ja asiakaslähtöinen järjestelmäm-
me on sekä kuntien vastuu palvelu-

jen järjestämisessä. Näinhän sen tu-
lee ollakin, Rayapova ja Tashabeva 
toteavat. Kirgisiassa kunnat halutto-
mia hoitamaan palveluja, vastuu sysä-
tään ministeriölle. Hienoa Suomessa 
on, että asiakas voi monesti valita, ja 
talouskriisistä huolimatta sosiaalitur-
va on tärkeässä asemassa. 

Kirgisialaisvieraat yllättyivät suo-
maisten avoimuudesta ja vilpittö-
myydestä! Vaikka heidän kysymyk-
sistään valtaosa oli kovin vaikeitakin, 
kaikki kuitenkin näkivät paljon vaivaa 
yrittäessään vastata. Kovasti pohdin-
taa herätti kuitenkin se, miksi suo-
malaiset eivät puhu venäjää, vaikka 
se on naapurimaamme kieli!

Teksti ja kuva:
Lea Stenberg

Kirgisialaiset asiantuntijat 
hämmästelevät suomalaisten 
avoimuutta

kansallisiin terveyskampanjoihin, ku-
ten rokotuspäiviin ja hyttys verkkojen 
massajakeluihin sekä kansainvälisten 
teema päivien, kuten malaria päivä ja 
Aids-päivä, tapahtumiin ja toimin-
tana.

Nenäpäivä on Ylen Hyvä Säätiön 
järjestämä suomalainen varain keruu- 
ja tiedotuskampanja, joka viihteen ja 
huumorin keinoin pyrkii lisäämään 
globaalia oikeudenmukaisuutta ja 
tasa-arvoa. Nenäpäivän esikuva on 
BBC:n ja Comic Reliefin luoma Red 
Nose Day, jota on järjestetty Eng-
lannissa vuodesta 1988. Nenäpäivän 
tunnus on punainen nenä. Suomes-
sa varainkeruukampanja järjestettiin 
ensimmäistä kertaa lokakuussa 2007. 
Keräysvarat kanavoidaan yhdeksän 
suomalaisen avustusjärjestön pitkä-
jänteiseen kehitysyhteistyöhön. Apu 
kohdistuu ennen kaikkea lapsiin.

Teksti ja kuva:
Kari Uittomäki

Kirgisialaiset Roza Rayapova ja Naz
gul Tashabeva tutustuivat suomalai
seen sosiaaliturvajärjestelmään tä
nä syksynä.

Käpyrinteen ruokasali oli ääriään 
myöten täynnä yleisöä Vieno Kekko
sen esiintyessä.
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Rauhallista
joulua

lämmin kiitos kuluneesta 
vuodesta sekä 

hyvää Uutta Vuotta 2013!

Oulun Seudun Mäntykoti ry

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry
Hämeentie 58-60 A 52, 00500 Helsinki
puh. (09) 7745 900, www.valli.fi

Luotettavasti kokemuksella   
ja osaamisella turvaa vanhuuteen

Käpyrinteen  
HyVinVOinti- JA pAlVelutAlO

ilmattarentie 2, 00610 Helsinki, p. (09) 728 8800 
www.kapyrinne.fi 

Rauhallista Joulua ja Onnea Vuodelle 2013!

Honkalakoti ry toivottaa
 

JOULUILOA JA
 HYVÄÄ UUTTA VUOTTA 2013

 
kaikille 

yhteistyökumppaneilleen

Hyvää Joulua  ja Onnellista
Uutta Vuotta 2013!



21VANHUSTENHUOLLON UUDET TUULET 7/2012 21VANHUSTENHUOLLON UUDET TUULET 7/2012 VANHUSTENHUOLLON UUDET TUULET 7/2012

Rauhallista
joulua

lämmin kiitos kuluneesta 
vuodesta sekä 

hyvää Uutta Vuotta 2013!

Oulun Seudun Mäntykoti ry

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry
Hämeentie 58-60 A 52, 00500 Helsinki
puh. (09) 7745 900, www.valli.fi

Luotettavasti kokemuksella   
ja osaamisella turvaa vanhuuteen

Käpyrinteen  
HyVinVOinti- JA pAlVelutAlO

ilmattarentie 2, 00610 Helsinki, p. (09) 728 8800 
www.kapyrinne.fi 

Rauhallista Joulua ja Onnea Vuodelle 2013!

Honkalakoti ry toivottaa
 

JOULUILOA JA
 HYVÄÄ UUTTA VUOTTA 2013

 
kaikille 

yhteistyökumppaneilleen

Hyvää Joulua  ja Onnellista
Uutta Vuotta 2013!



VANHUSTENHUOLLON UUDET TUULET 7/2012 22

OTK, varatuomari Anja Karvo-
nen-Kälkäjä pureutuu väitös-
tutkimuksessaan asiakkaan 
vaikuttamismahdollisuuksiin 
silloin, kun kunta hankkii laki-
sääteisiä palveluja hankintalain 
mukaan yksityiseltä palvelun-
tuottajalta. Tutkimuksen kes-
keinen kysymys on vanhuksen 
vaikuttamismahdollisuus omiin 
palveluihinsa. 
Ostopalvelusopimuksen perusteella 
saatu julkinen lakisääteinen sosiaali-
palvelu perustuu kunnan viranomai-
sen tekemään asiakasta koskevaan 
yksilölliseen muutoksenhakukelpoi-
seen hallintopäätökseen, kunnan ja 
yksityisen palveluntuottajan väliseen 
ostopalvelusopimukseen sekä yksi-
tyisen palveluntuottajan ja palvelun 
käyttäjänä olevan vanhuksen väliseen 
palvelusuunnitelmaan. 

– Vaikuttamismahdollisuuden nä-
kökulmasta saattaa olla ongelmallis-
ta se, että palvelun käyttäjänä oleva 
vanhus ei ole ostopalvelusopimuk-
sen sopimusosapuolena, vaikka hän 
kuuluu sopimuksen vaikutuspiiriin 
ja kysymys on juuri hänelle annetta-
vista palveluista, Anja Karvonen-
Kälkäjä toteaa.

Karvonen-Kälkäjä toteaakin, et-
tä väitöstyö muodostui tavallista laa-
jemmaksi, että aihetta oli tutkittava 
useasta eri näkökulmasta. Tutkijan 
oli samanaikaiseksi käsiteltävä aihet-
ta hallinto-oikeuden, valtiosääntöoi-
keuden ja sosiaalioikeuden näkökul-
masta. Lisäksi ostopalvelusopimus-
ta laadittaessa on huomioitava julki-
sia hankintoja koskeva lainsäädän-
tö. Karkeasti jaotellen hallintopää-
tös ja hallintosopimus liittyvät hal-
linto-oikeuteen, perusoikeudet val-
tiosääntöoikeuteen ja sosiaalipalvelut 

Vanhuksen vaikuttamismahdollisuus omiin 
palveluihinsa tulee huomioida hankinnan 
kaikissa vaiheissa 

sosiaalioikeuteen. Erityistä jännitet-
tä syntyy siitä, että julkinen hankin-
ta sijoittuu yksityisoikeuden ja julki-
soikeuden välimaastoon.

Tarjouspyyntö ja 
palvelu suunnitelma ovat 
avainasemassa
Tutkimuksen mukaan vanhuksel-
la palvelunkäyttäjänä tulee olla vai-
kuttamismahdollisuus omiin palve-
luihinsa jo hankinnan valmisteluvai-
heessa. Lakisääteistä sosiaalipalve-
lua toteutetaan yksilöllisen, vanhuk-
sen kanssa yhteisymmärryksessä teh-
dyn palveluntarpeen arvioinnin, sen 
perusteella tehdyn myönteisen muu-
toksenhakukelpoisen hallintopäätök-
sen, tarjouspyynnön mukaisesti teh-

dyn ostopalvelusopimuksen ja yh-
teisymmärryksessä laaditun palvelu-
suunnitelman mukaisesti. 

– Asiakkaan vaikuttamismahdolli-
suus toteutuu, kun ostopalvelusopi-
mus solmitaan palvelun käyttäjän vai-
kuttamismahdollisuudet huomioon 
ottavan tarjouspyynnön mukaisesti; 
palvelutarpeen arviointi tehdään yh-
teisymmärryksessä asiakkaan kans-
sa ja palvelut toteutetaan asiakkaan 
kanssa tehdyn palvelusuunnitelman 
mukaisesti. Palvelusuunnitelma on 
avainasemassa vanhusten palvelujen 
toteuttamisen kannalta. Mitä aikai-
semmin vanhuksen tarpeet huomioi-
daan hankintaprosessissa sitä tehok-
kaammin vanhus voi saamiinsa pal-
veluihin vaikuttaa, Anja Karvonen-

Anja Karvonen
Kä l k ä j ä n  mu 
kaan vanhuksella 
palvelunkäyttäjä
nä tulee olla vai
kuttamismahdol
lisuus omiin pal
veluihinsa jo han
kinnan valmistelu
vaiheessa. Karvo
nenKälkäjän väi
tös tarkastettiin 
9.11.2012 Lapin 
yliopistossa.
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ELÄMÄN KONKARI

Kirjoita ajatuksistasi ja osallistu kilpailuun 28.2.2013 mennessä.
•	 Kirjoita	1–10	sivua	(enintään	21	000	merkkiä	välilyönteineen).
•	 Toimita	kirjoitus	sähköpostilla:	mirakle@mielenterveysseura.fi	
	 Word-	tai	Open	Office	-muodossa	(jos	et	itse	käytä	tietokonetta,	
	 pyydä	läheistäsi	auttamaan).
•	 Merkitse kirjoituksen alkuun nimimerkkisi, ikäsi ja sukupuolesi. 
	 Liitä	viestiin	mukaan	nimesi	ja	yhteystietosi,	jos	haluat	olla	mukana	
	 palkittavien	valinnassa.
•	 Kilpailun	sadosta	toimitetaan	julkaisu	ja	tekstejä	voidaan	käyttää	Suomen	
	 Mielenterveysseuran	materiaaleissa	ja	ET-lehdessä.
•	 Kirjoituksia	käytetään	tutkimuksessa	ja	ne	tallennetaan	myöhemmin	Yhteis-
	 kuntatieteelliseen	tietoarkistoon.	Jos	et	halua,	että	omaa	kirjoitustasi	käytetään	
	 tutkimuksessa,	niin	ilmoita	siitä	kirjoituksen	alussa.
Lisätietoja: www.mielenterveysseura.fi/mirakle
      www.nettiet.fi

KIRjOItus-
KILpAILuYli 60-vuotias, miten olet päässyt yli elämän isoista ja pienistä 

kriiseistä? Mitä ymmärrystä tai taitoja olet niiden myötä saanut? 
Mikä tuo iloa elämääsi? Jaa tärkeät kokemuksesi, kerro tarinasi 
ikätovereillesi ja muille!  Suomen Mielenterveysseura kerää suomalaisten 
yli 60-vuotiaiden kirjoituksia elämäntaidoista, muutosten kohtaamisesta 
sekä vastoinkäymisten kanssa pärjäämisestä. Tavoitteena on nostaa esiin 
konkareiden konstit ja kokemus. Kolme parasta kirjoitusta palkitaan. 
Kilpailu toteutetaan yhdessä ET-Lehden kanssa.

Vanhuksen vaikuttamismahdollisuus omiin 
palveluihinsa tulee huomioida hankinnan 
kaikissa vaiheissa 

Kälkäjä painottaa.
Karvonen-Kälkäjän mukaan van-

huksen vaikuttamismahdollisuudesta 
omiin palveluihinsa tulisi säätää lais-
sa tarkemmin ja selventää, miten ar-
vokas elämä voidaan oikeudellisin-
kin keinoin toteuttaa. Samalla tuli-
si selventää vaikuttamismahdollisuu-
den normatiivisuutta ja vaikuttamis-
mahdollisuuden puuttumiseen liitty-
viä sanktioita. 

–Jos palveluiden toteuttamiseen 
tarvittavat riittävät resurssit puuttu-
vat eikä asiaankuuluvista sanktiois-
ta ole säädetty, epävarmaa on voiko 
erillinen vanhuspalvelulakikaan tur-

vata paremmin vanhukselle riittäviä 
sosiaalipalveluja ja vahvistaako se it-
semääräämisoikeutta paremmin kuin 
nykyisin voimassa olevat lait , Kar-
vonen-Kälkäjä sanoo.

Anja Karvonen-Kälkäjä toimii se-
kä Vanhus- ja lähimmäispalvelun lii-
ton että Vanhustyön keskusliiton ju-
ridisena asiantuntijana, jonka asian-
tuntemusta liittojen jäsenet voivat 
käyttää. Karvonen-Kälkäjä kertoo, 
että vanhusalan keskusjärjestöjen jä-
senjärjestöiltä tulleet toimeksiannot 
ovat koskeneet pääosin kilpailutuk-
siin liittyviä kysymyksiä ja vanhus-
ten puutteellista vaikuttamismahdol-

lisuutta omiin palveluihinsa.
Julkaisun tiedot ja myynti: Anja 

Karvonen-Kälkäjä: Unohtuuko van-
hus? Oikeudellinen tutkimus hallin-
tosopimuksen asianosaissuhteista 
vanhuksen vaikuttamismahdollisuu-
den näkökulmasta. Vammalan Kir-
japaino Oy, Sastamala 2012. ISBN 
978-951-806-183-3 (416 sivua).Van-
hustyön keskusliitto on julkaissut 
väitöksen omassa tutkimussarjas-
saan Vanhustyön keskusliiton tutki-
muksia 1/2012. Väitöskirjaa voi tila-
ta Vanhustyön keskusliiton verkko-
kaupasta www.vanhustyonkeskusliit-
to.fi/fin/verkkokauppa/
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Risto E.J. Penttilä, Alf Rehn: Suunna
ton Suomi 
Otava 2012

Alf  Rehn ja Risto E.J. Penttilä esit-
tävät Suomen tulevaisuudesta kak-
si toisilleen käänteistä kuvaa kirjas-
saan Suunnaton Suomi. Nimessä on 
hyödynnetty kielemme monimerki-
tyksisyyttä, suunnattomalla tarkoite-
taan sekä vailla suuntaa olemista et-
tä valtavaa, suurta. 

Kirjan kääntöpuolet voi lukea 
myös syiksi ja ratkaisuiksi jolloin lu-
kija voi päättää, kumpaan haluaa en-
sin tutustua. Mahdollisuuksien ja me-
nestystekijöiden joukkoon on nos-
tettu vanhuustalous. Käsite (englan-
niksi the gericonomy) sisältää ajatuk-
sen vanhenevasta väestöstä aktiivise-
na toimijana. Tässä kohdin Penttilä 
lanseeraa myös vapaaikäisten käsit-
teen, yli 65-vuotiaiden joukon, jot-

ka ovat terveitä ja hyvin koulutet-
tuja. Kirjoittajat hehkuttavat vapaa-
ikäisten potentiaalia osaamisessa, jo-
ta tulisi yhä enemmän kanavoida niin 
yrittäjyyteen kuin muuhunkin koke-
musta vaativaan tehtävään. Unohta-
matta eri-ikäisten yhteistyön tuotta-
maa synergiaa.

Muita mielenkiintoisia näkökulmia 
ovat taisteluiksi nimetyt kokonaisuu-
det, joita löytyy molemmista osioista. 
Asioita, joiden puolesta on taistelta-
va tai joista on luovuttava. Kirjoitta-
jat kehottavat luopumaan mm. vai-
kerruksesta ja velkaantumisesta, jot-
ka on helppo manifestina allekirjoit-
taa. Edelläkävijyydestäkin on helppo 
päästää irti kun selviää, että kirjoitta-
jat eivät arvosta edistystä itsessään, 
vaan suunnitelmallisella näkemyksel-
lä varustettuja tavoitteen asetteluja, 
joiden onnistuminen ja saavuttami-
nen luovat edistystä. Kertoo myös 
kirjoittajien taustasta ja fi losofi asta, 
että kirjassa korostuu aktiivinen teke-
minen ja toisin toimiminen, päätök-
siä ja tekoja tarvitaan jotta saamme 
yhdessä laivan nimeltä Suomi oike-
alle kurssille. Ajelehtimisen vastais-
kua tarvitaan. 

Mervi Leivo

SirkkaLiisa Kivelä: Hyviä vuosia.  Arvo
kas ja turvallinen ikääntyminen 
Kirjapaja 2012

"Elämä on kuin täyteen muotoon-
sa puhjennut kantarelli." Näin ku-
vaa yleislääketieteen ja geriatrian eri-
koislääkäri Sirkka-Liisa Kivelä ih-
misen ikävuosien karttumista. Kan-
tarellin yläosan rypyt ja hauraus viit-
taavat iäkkään ihmisen fyysiseen ole-
mukseen, laajuus näköalojen runsau-
teen. Kuten yleisessä keskustelussa 
Kiveläkin rajaa käsitteet, ikääntyviä ja 
senioreita ovat yli 65-vuotiaat, ikään-
tyneitä 75 vuotta täyttäneet, vanhalla 
ja vanhuksella tarkoitetaan 90 vuot-
ta täyttäneitä. 

Arvokkuus syntyy Kivelän mu-
kaan tasa-arvosta ja oikeuksista, 
turvallisuus eettisyydestä ja hyväs-
tä laadusta. Vaikka moni em. asiois-
ta on rakenteellinen ja yhteiskunnal-
linen elementti, ei Kivelä sivuuta iäk-
kään omaa toimijuutta ja aktiivista 
otetta elämään. Loogisesti eteneväs-
sä koko naisuudessa hän listaa paitsi 
lainsäädännön tuomat reunaehdot, 
myös ravinnon merkityksen koko-
naisvaltaisessa hyvinvoinnissa.

Iäkkäiden lääkehoidosta paljon kir-
joittaneena ja luennoineena Kivelä 
paneutuu tässäkin teoksessaan syvälti 
lääkkeisiin paitsi alkoholia käsittele-

vässä luvussa, myös erillisessä turval-
lisen lääkehoidon toteuttamisen lu-
vussaan. Lukuun sisältyy myös osuus 
lääkkeettömistä hoidoista, joita suo-
sitellaan, mutta maininta on lähinnä 
toteava ja siksi kuriositeetiksi jäävä. 
Kivelän kokemuksella ja vaikutus-
vallalla monesta muustakin ikäänty-
neen elämään vaikuttavasta tekijäs-
tä olisi lukenut mielellään lisää. Siksi 
rakkautta ja seksuaalisuutta käsittele-
vä luku onkin paikallaan, ja tuo kai-
vattua lisää "vanhus"- kirjallisuuteen. 

Mervi Leivo

Rakas hurri! 15 näkökulmaa kaksi
kielisyyteen. Kära hurri! 15 synvink
lar på tvåspråkighet i Finland. Schild
ts & Söderströms 2012

Kirja ja sen käännös samoissa kan-
sissa, voisi ajatella artikkelikokoel-

Rakas hurri! 15 näkökulmaa kaksi
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Luotettavasti 
kokemuksella  ja osaamisella 

turvaa vanhuuteen

 
www.kapyrinne.fi 

Käpyrinteen Hyvinvointi- ja  
palvelutalo,

Ilmattarentie 2, 00610 Helsinki
p. (09) 728 8800

masta Rakas hurri! Kärä hurri! Kirjas-
sa joukko eri alojen toimijoita on kir-
joittanut suhteestaan maamme kak-
sikielisyyteen. Kirjoittajat ovat suo-
men-, ruotsin- tai kaksikielisiä ja ar-
tikkelit omaperäisiä, tekijöidensä nä-
köisiä. Johanna Korhonen ja Rosa 
Meriläinen, jonka kolumnista kirja 
on saanut alkunsa puolustavat kök-
kösvenskaa ja huonoa ruotsia ponte-
vasti. Korhonen ha luaa edistää toisen 
kotimaisen käyttöä ja madaltaa kyn-
nystä letkeään sananviljelyyn. Työ-
kaluna hän käyttää mm. sinnikäs-
tä ruotsin puhumista ja muidenkin 
kannustamista samaan. Avoimuut-
ta ja leppoisuutta vastakohtana yh-
teiskunnassa kielikysymyksissä har-
rastettavalle eristys- ja kohtaamatto-
muuspolitiikalle. 

Käytännön tasolla kaksikielisyyttä 
tarkastelee myös Juhani Seppänen, 
joka selaa kohtaamisiaan joissa ruot-
sinkielen taidolla tai sen puutteella on 
ollut sijansa. Huumorin sävyttämät 
tilanteet eivät hälvennä sitä tosiasiaa, 
että kielen lisäksi kyseessä on kult-
tuurinen identiteetti, jotain mitä ei 
voi ostaa tai naamioida alkuperäisen 
kopioksi. Pia Ingström tunnustaa, 
että on menettänyt luottamuksen-
sa kaksikielisyyteen, jopa omaansa. 

Joukossa on kirjoittajina kieli-
fanaatikkoja ja kirjattuna tutkimus-
totuuksia, jotka monipuolista-
vat tekstikokonaisuutta ja laajenta-
vat näkö kulmaa kaksikielisyydestä. 
Koska kyseessä on artikkelikokoel-
ma, mitään lopullista ratkaisua tai 
yhtä totuutta teos ei tarjoile, mutta 
puolustaa paikkaansa kielikysymys-
tä koskevassa keskustelussa. Ja on si-
ten suositeltavaa lukemista heille, jot-
ka eivät ole esim. eläneet paikkakun-
nalla jossa kaksikielisyys olisi arki-
päivässä läsnä. Samalla voi harjoit-
taa omaa kieli taitoaan, kun voi vali-
ta kummalla kielellä artikkelin lukee. 

Mervi Leivo

Viime vuosina pankkiasioin-
nissa on siirrytty yhä enem-
män sähköisiin ja internetpoh-
jaisiin palveluihin. Nämä muu-
tokset ovat aiheuttaneet ongel-
mia monille ikäihmisille.
KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle käte-
vä teknologia) on selvittänyt useilla 
kyselyillä ja tutkimuksilla ikäihmisten 
tietotekniikan käyttöä sekä mm. suh-
tautumista itsepalveluun ja erilaisiin 
automaatteihin ja maksupäätteisiin. 
Uusimman kyselyn mukaan eri-ikäi-
set ikäihmiset käyttävät ja tarvitsevat 
erilaisia tapoja laskuja maksaessaan. 
Alle 70-vuotiaista jo 86,8 % ilmoit-
taa käyttävänsä verkkopankkia, mut-
ta vanhemmissa ikäryhmissä verkko-
pankin käyttö on selvästi muuta vä-
estöä vähäisempää. 70-84 -vuotiais-
ta noin puolet maksaa verkkopankis-
sa, mutta yli 85-vuotiaista vastaajista 
vain muutama prosentti. Suoraveloi-
tuksen käyttö on varsinkin vanhim-
milla yleistä, ja sitä pidetään hyvänä 
ja toimivana maksutapana.

Mitä vanhemmasta ikäryhmästä 
on kyse sitä useampi käyttää pankin 
maksupalvelua eli maksukuorta tai 
maksaa laskut konttorissa kassalla. 
Yli 85-vuotiaista lähes puolet mak-
saa edelleen ainakin osan laskuistaan 
pankin kassalla, ja kolmannes käyt-
tää maksukuorta. Yli 85-vuotiailla lä-
heisten merkitys pankkiasioiden hoi-
tamisessa on suuri: lähes joka kol-
mas vastaajista ilmoitti, että läheinen 
maksaa laskuja hänen puolestaan.

Vastaajat kertoivat monista ongel-
mista laskujen maksamisessa: kont-
toreita ja maksuautomaatteja on lo-

Iäkkäimmistä lähes puolet 
maksaa edelleen laskujaan 
pankin kassalla

petettu, ja pankit perivät korkeita 
palvelumaksuja päivittäispalveluista. 
Konttorit sijaitsevat kaukana ja kul-
keminen on vaikeaa. Verkkopankin 
käyttöön liittyy paljon ongelmia. In-
ternetyhteyksissä on katkoksia eten-
kin maaseudulla, ja tili- sekä viite-
numerot ovat pituutensa vuoksi vai-
keita hahmottaa ja työläitä kirjoittaa. 
Virheitä pelätään, ja myös verkko-
pankin tietoturva huolettaa. Suora-
veloituksen muuttuminen hämmen-
tää monia.

Kyselyyn vastasi 439 henkilöä, jois-
ta alle 70-vuotiaita oli 38,0 prosent-
tia, ja ikäryhmään 70-84 vuotta si-
joittui 45,6 prosenttia vastanneista. 
Vanhimmassa ikäryhmässä, 85 vuot-
ta täyttäneet tai sitä vanhemmat, oli 
16,4 prosenttia vastanneista.

Tutkimus KÄKÄTE-projektin 
verkkosivuilla: www.ikateknologia.
fi > Ajankohtaista > Uutiset.



VANHUSTENHUOLLON UUDET TUULET 7/201226

Ajankohtaista Vallissa    1.12.-31.12.

Ristikko 6/2012 oikea ratkaisu.

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

E A A T S
K L A S A L O H A T
U T R A L E V Y K E
H A A M O T A V A T
A I T A K Ä R
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V L T O T O R A A T A J A
A M A T I A R A I S A D A S

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

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

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

KOTIPIRTIN 
PALVELUTALO

Ikääntyvän 
voimavarakeskus

Kotipirtin palvelutalo, 
Käräjätörmä 12, 33310 Tampere 

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

Hoivaa, huolenpitoa, aterioita, turvallista asumista

RUSKATALOJEN PALVELUYHDISTYS RY
Peräsimentie 5, 28190 Pori

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

Valtaa vanhuus -liike 
mukaan 

Yhteisvastuukeräykseen
Liiton projekteilta 

uusia julkaisujaValtaa vanhuus -liike on järjestä-
nyt vuonna 2012 erilaisia tapahtu-
mia ja tulee jatkamaan toimintaan-
sa eri muodoissa seuraavinakin vuo-
sina. Yhteisvastuukeräys ja Valtaa 
Vanhuus -liike toimivat yhteistyössä 
marras kuusta 2012 lähtien suurem-
man synergiaedun rakentamiseksi. 
Tavoitteet ovat yhteiset ja yhteistyöl-
lä helpommin saavutettavissa. 

Yhteisvastuukeräys kampan-
joi vuonna 2013 ihmisarvoisen 

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liit-
to täyttää ensi vuonna 60 vuotta.  
60-vuotisjuhla järjestetään perjan-
taina 19.4. Paasitornissa, ja Vanhus-
tenhuollon Uudet Tuulet -lehden 
juhlanumero ilmestyy 15.4. Juhla-
vuoden ohjelmaan sisältyy myös 
Kansallis teatterin Kiertuenäyttä-
mön Neuvostoliitto-esitys, joka kier-
tää palvelu taloissa eri puolilla Suo-
messa. Juhla vuoteen liittyy myös ak-
tiivinen tiedotus kampanja, joka kes-
tää koko vuoden.

Valli täyttää 60 vuotta 
ensi vuonna

vanhuuden puolesta. Kotimaas-
sa keräys varoin käynnistetään etsi-
vän vanhus työn hanke, jossa koh-
deryhmänä ovat kaikkein heikoim-
massa asemassa olevat syrjäytyneet 
ja yksinäiset vanhukset. Kotimaisen 
vanhus työn lisäksi Yhteisvastuu aut-
taa Kambodžassa maaseudun köy-
hiä kyläyhteisöjä parantamaan monin 
tavoin ympäristönsä elinolo suhteita 
ja hankkimaan toimeen tulonsa it-
senäisesti. Yhteisöjen vahvistumi-
nen helpottaa myös vanhusten ar-
kea. Yhteis vastuukeräys on Suo-
men suurin vuosittain toteutettava 
kansalais keräys ja ”lähimmäisenrak-
kauden kansanliike”, jonka toimin-
taan osallistuu vuosittain kymmeniä 
tuhansia vapaa ehtoisia ympäri Suo-
men.

Joulukuussa ilmestyy kaksi uutta jul-
kaisua Vallin projekteilta.  Jarkko 
Utriaisen Vapaaehtoistoiminnan vai-
kutusten tunnistaminen ja osoittaminen 
vanhustyössä -oppaassa hahmotetaan 
auttavan vapaaehtoistoiminnan laaja-
alaisia vaikutuksia kolmessa vaihees-
sa: 1) vapaaehtoistoiminnan sidos-
ryhmien, 2) niihin kohdistuvien hyö-
tyjen ja vaikutusten sekä 3) vaikutus-

ten osoittimien tunnistamisen kaut-
ta. Vapaaehtoistoiminnalla on laa-
jemmat vaikutukset kuin mitä aluk-
si luulemmekaan.

Anu Kuikan, Jarkko Utriaisen ja 
Anne Virkkusen Onnistunut projek-
ti -projektikäsikirjan uusittu painos  
on laadittu projekti- ja kehittämis-
toiminnasta kiinnostuneille. Käsi-
kirjassa kuvataan liiton toimintatavat 
projektityöskentelyssä. Liiton pro-
jektitoiminnan prosessi kuvaus on 
osa liiton laadunhallintaa. Prosessi-
kuvaus koostuu projektinhallinnan 
keskeisistä osioista eli projektin aloi-
tuksesta, suunnittelusta, toteutukses-
ta, arvioinnista ja päättämisestä. Pro-
jektikäsikirja on tarkoitettu työväli-
neeksi liiton ja yhteistyökumppanei-
den väliseen yhteistyöhön. Kirja si-
sältää paljon hyödyllistä projekti-
tietoa. 

KÄKÄTE-projektin seuraava jul-
kaisu ilmestyy tammikuussa. Kyses-
sä on KÄKÄTE-oppaita 5/2012.         
Kevythissi kotiin Ira Verma, Kirsti 
Pesola, Sara Ikävalko.

Portaat asunnon sisällä tai ulkona 
voivat ratkaisevasti hankaloittaa asu-
mista omassa kodissa. Yksi ratkaisu 
on hankkia kotiin kevythissi. Kevyt-
hissi kotiin -oppaassa esitellään Suo-
man markkinoilla olevia kevythissejä.
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Ristikko 7/2012

Ristikon laatija Tuuli Rauvola
Oikea ratkaisu seuraavassa numerossa, joka ilmestyy 28.1.2013
Virkistäviä hetkiä ristikon parissa!

Ajankohtaista Vallissa    
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Esineet kertovat

58 Tarkkaavainen löytää ja arvostaa

Tällä kerralla mietteitään paljastaa 
monitoimimies Mauri Rautkari, 80.

"Minä keräsin kaikkea"
Mauri Rautkari kertoo nuoruudes-
saan 40-50-luvulla keränneensä kaik-
kea poikakavereiden tapaan: posti-
merkkejä, tulitikkurasioiden etikette-
jä, postikortteja, margariinipakkaus-
ten kuvakortteja. Kun sitten alkoi 
saada jonkin verran omaa rahaa, koh-
teiksi tulivat savikiekkolevyt ja poi-
kien kirjasarjat. Sota- ja pula-ajan ko-
kemukset vaikuttivat siihen, ettei mi-
tään vähänkin käyttökelpoiseksi ku-
viteltavaa voinut heittää pois.

Nuoruuden aikainen keräily oli 
hauskaa ja kehittävää. 

– En kuitenkaan keskittynyt into-
himoisesti jonkin yhden esinelajin 
keräilijäksi, Rautkari toteaa. 

Vaimo Karinin kanssa haluttiin ra-
kentaa kaunis koti, ja talonpoikaisesi-
neistö sekä 1700-1800-luvun taulut 
kiinnostivat kovasti. Kodin kaunista-
minen taide-esineillä ja matkamuis-
toilla on jatkunut edelleen.

Mielenkiintoisia 
alkuperäisesineitä
Liikematkoiltaan ja Maailman Luon-
nonsäätiön (WWF) Suomen Rahas-
ton pääsihteerikaudelta Mauri ja Ka-
rin osasivat hankkia kotiinsa mielen-
kiintoisia esineitä. Heille kehittyi yh-
täläinen maku, joten hankinnat oli 

helppo tehdä. Japanista ovat kotoi-
sin viitisenkymmentä pientä vanhaa 
netsukea. Netsuket ovat käsintehty-
jä norsunluisia, keraamisia tai puisia 
yksittäisiä, usein satuaiheisia pikku-
hahmoja.

Rautkareilla on myös kiintoi-
sa kokoelma taidokkaita värikkäitä 
pääsiäis munia paitsi Venäjältä myös 
Ranskasta ja muualta Euroopasta. 
Rautkarin pesänrakennuskiinnostus 
on johtanut myös itämaisten matto-
jen ja ikonitaiteen hankintaan. Van-
hat englantilaiset kaappikellot on 
koettu myös mielenkiintoisiksi.

Suomalainen kansantaide on Raut-
karien arvostamaa, siitä ovat osoituk-
sena mm. hankasalmelaisen Urho 

Karinin ja Maurin koti on täynnä kauniita esineitä. Taustalla oleva vitriini osa laajaa koko huoneen ruokasalin jugend
kalustoa 1920luvulta. Keramiikkataulu on taiteilija Salon työ l980luvulta. Isot kissat ovat 1980luvulta sveitsiläises
tä taidegalleriasta.
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Tarkkaavainen löytää ja arvostaa
Merosen (1928-2009 ) puiset veis-
tokset. 

– Näille parillekymmenelle hienol-
le veistokselle pitäisi löytää arvoisen-
sa koti!, Mauri huudahtaa.

"Mikättien" keruu
Rautkarit kertovat järjestäneensä 
"mikä tämä on?" -arvaus ja tieto-
kilpailuja tuttavapiirilleen lähinnä 
kesäpaikoissaan. Usein aiheina ovat 
vanhat erikoistyökalut, niiden osat 
tai käytöstä jo poistuneet oudot esi-
neet. "Mikätit" ovat hupaisia.

– Emme ole varsinaisia keräilijöitä, 
mutta ihailemme kauniita käsinteh-
tyjä esineitä ympärillämme. Ne luo-
vat kotiimme viihtyisyyttä, värikkyyt-
tä ja kotoisuutta – ehkä myös yksilöl-
lisyyttä. Ja ne muistuttavat matkois-
tamme ja tapaamistamme ihmisistä, 
Mauri toreaa.

Rautkarit harrastavat ja jatkavat 
edelleen, mutta pohtivat myös, että  
taiteellisille ja historiallisille esineille 
pitäisi löytää hyvä uusi koti.

– Vääjäämättömästi ikäännym-
me ja olemme saaneet nauttia niistä 
näinkin pitkään. Tässä sitä sarkaa lä-
hivuosille olisi, Rautakarit toteavat.

Aira Heinänen
Kuva: Kari Uittomäki

Esineiden kuvat: Mauri Rautkari
Pronssiveistos Ranskasta 1800luvul
la hiotulla kivijalustalla.

Hopeisia venäläisiä pääsiäismunia.

Yksi esimerkki ”mikä tämä esine” eli 
”mikätin” on. Kyseessä on Nurmes
luistimen  kiristäjä avain, missä myös 
piikki  jään poistamiseksi kengän ko
rossa olevasta rautaholkista.

Urho Merosen työt  liittyivät useinkin 
Hankasalmen kyläyhteisöön, tiettyihin 
henkilöihin tai tapahtumiin. Urho Me
rosen "Tyttö ja vasikka".

”Vanha mies ja Geisha” netsuki 
1800luvun alusta.
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Ainala ry
Nallentie 4, 34800 VIRRAT
puh. (03) 485 1550, fax (03) 485 1556
ainala@ainala.fi,   www.ainala.fi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hollolan palvelutaloyhdistys HUILI ry
Palvelutalo Huili
Terveystie 25, 15870 HOLLOLA
jussi.waajakoski@huili.fi, puh. 040-744 0510
www.huili.fi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Länsi-Helsingin Lähimmäispalvelu
Leevi ry
Klaneettitie 10,  00420 HELSINKI
puh. (09) 2539 1100, fax (09) 2539 1101
toimisto@leeviry.net,  www.leeviry.net
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Mäntsälän palvelukotiyhdistys ry
Kivistöntien palvelutalo
Kivistöntie 13, 04600 MÄNTSÄLÄ
puh. (019) 743 400
tuula.kolehmainen@pp1.inet.fi
www.kivistontienpalvelutalo.fi

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

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

Oulun Seudun Mäntykoti ry
Kangastie 11,  90500 OULU 
puh. 044 550 4801, fax (08) 550 4810
marja-leena.timonen@mantykoti.fi
www.mantykoti.fi
 
Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry
Närhintie 2 A, 48230 KOTKA
puh. 044 723 3100
sirpa.kotola@koskenrinne.net
www.koskenrinne.net
     Koskenrinteen Koti
     Närhintie 2 A, 48230 KOTKA
     puh. 044 723 3050     
     Kotka-Koti
     Itäkatu 8, 48100 KOTKA
     puh. 044 723 3060
     Karhula-Koti
     Sudenkatu 6, 48600 KARHULA
     puh. 044 723 3120
     Karhunkulman kohtaamispaikka
     Karhunkatu 2, 48600 KOTKA
     puh. 044 723 3070
     Sapokan Helmi
     Gutzeitintie 17-19, 48100 KOTKA
     puh. 044 723 3110

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Suomen vanhusten 
turvakotiyhdistys SUVANTO ry
Hämeentie 15 B 64, 00500 HELSINKI
puh. (09) 726 2422
info@suvantory.fi,  www.suvantory.fi

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

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

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

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

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

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

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

Vanhusten Kotiapusäätiö
Eteläinen Rastitie 12, 01360 VANTAA
puh. (09) 874 141, fax (09) 8741 4555
marja.orenius@vanhustenkotiapu.fi
www.vanhustenkotiapu.fi
 
Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry
Leppäsuonkatu 4 A, 00100 HELSINKI
fax 010 8505 329
satu.aalto@vpty.fi,  www.vpty.fi
     Palvelukeskus Martinpuisto 
     Raappavuorenpolku 1, 01620 VANTAA
     fax 010 8505 369
     Palvelukeskus Merikaari 
     Pohjoiskaari 9 a, 00200 HELSINKI
     puh. 010 8505 340, fax 010 8505 359
     Palvelukeskus Meriportti
     Laivalahdenportti 5, 00810 HELSINKI
     puh. 010 8505 330 fax 010 8505 339
     Palvelutalo Domus
     Leppäsuonkatu 4 A, 00100 HELSINKI
     puh. 010 8505 300, fax 010 8505 329
     Palvelutalo Liesitori
     Vaskivuorentie 12, 01600 VANTAA
     fax 010 8505 378
     Palvelutalo Omenatarha
     Nelikkokuja 3, 02230 ESPOO 
     fax. 010 8505 390

Vanhustenhuollon tuki ry
Staffaksentie 30, 06200 PORVOO
puh. (019) 5602204
hongas.vht@co.inet.fi

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
satu.vaisanen@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



Laatua ja tehokkuutta hoivatyöhön

Asiakkaitamme

Asiakastietojen hallinta Laskutus Mobiilijärjestelmä Tilastot ja raportointi

DomaCare - Asiakastietojärjestelmä on sosiaalialalle kehitetty työkalu, 
joka tehostaa yritysten toimintaa parantamalla tiedonkulkua, 
selkiyttämällä hoivatyön laadun seurantaa, sujuvoittamalla laskutusta 
ja helppokäyttöisenä ohjelmistona tuomalla kaikki tarpeelliset tiedot 
nopeasti asianomaisten saataville.
DomaCarea käytetään mm. palvelutaloissa, hoitokodeissa ja kotihoi-
toyrityksissä ympäri maata lähes 5000:n käyttäjän toimesta.

•	 Mainio Vire Oy 
•	 KVPS Tukena Oy
•	 Savon Vammaisasuntosäätiö
•	 Salva ry - Palvelukeskus Ilolansalo
•	 Mediverkko Hoivapalvelut Oy
•	 Doctagon Oy

Hoito- ja palvelusuunnitelmat,  
hoitotyön kirjaaminen, 

lääkitystiedot. Mahdollisuus käyttää 
omia lomakepohjia.

Kerää laskutusaineisto vaivattomasti 
ja muodosta laskut yhdellä napin 

painalluksella. 
Liityntä taloushallintoon.

Reaaliaikainen työtehtävien suun-
nittelu ja seuranta. Mahdollisuus 
automatisoida laskutus käytetyn 

ajan perusteella.

Käyttöasteet, hoitojaksot- ja 
ilmoitukset, lääkepoikkeamat ja 

muut tarvittavat raportit.

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

DomaCare® on Invian Oy:n tuote

Pyydä ohjelmiston esittely ja tarjous! Etäesitykset vaivattomasti ja nopeasti.

ohjelman hyvä puoli on helppokäyttöisyys, käyttöön 
liittyvät perusasiat voi nopeasti perehdyttää 
lyhytaikaisellekin sijaiselle. vähitellen päivittäisestä 
kirjaamisesta on siirrytty myös laskutustietojen 
kirjaamiseen domacareen.

Kotihoidon palveluohjaaja jakaa työt valmiiksi 
domacaressa ja hoitajalla on työvuoron työt tabletilla, 
jonka kanssa siirrytään asiakkaan luo.

Tehdyt työt siirtyvät domacaresta suoraan 
visma nova -taloushallinnan laskutusohjelmaan. Tällä 
vähennämme monta työvaihetta ja minimoimme virheet.

Talouspäällikkö Terhi Tuominen, Salva ry

Yhteensopivat 
järjestelmät:

•	 Pro Economica
•	 Sonet
•	 Nova
•	 Econet
•	 Tikon
•	 NetBaron
•	 Procountor
•	 eFina
•	 Wintime
•	 Intime
•	 Asteri
•	 Emce
•	 Maestro
•	 + IMS

Helppokäyttöinen

Tarvitsemasi ominaisuudet

Kustannustehokas

Jatkuva tuotekehitys

Laaja asiakaskunta


