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Marja-Liisa Kunnas
päätoimittaja

Vanhus- ja lähimmäispalvelun 
liiton toiminnanjohtaja

Muuttuiko maailma 
muutamassa yössä

Viimeinen puoli vuotta on eletty la-
man pyörteissä. Tai ensinhän lama 

oli jossakin muualla, ei Suomessa. Sit-
ten tuli taantuma, joka osoittautuikin 
lamaksi. Vasta tämän vuoden puolel-
la maamme talouden myönnettiin ro-
mahtaneen – tuntui siltä, että maail-
ma muuttui muutamassa yössä. Mo-
nen ikääntyneen elämässä talouden 
huonontuminen on näkynyt jo pidem-
pään. 

Muutama viikko sitten lehtemme 
avustaja Pirkko Jyväkorpi oli 

käymässä toimistossamme ja lähti jat-
kamaan matkaansa pitkin Helsingin-
katua. Hetken kuluttua hän soitti ih-
meissään, että mikä mielenosoitus tääl-
lä on menossa. Hän oli kohdannut sato-
jen metrien jonon ja tajusi törmänneen-
sä leipäjonoon Helsingin Kalliossa. Itse-
kin kuljen leipäjonon ohi usein ja muis-
tan hätkähtäneeni alkusyksystä jonon 
nopeaa kasvua. Hitaasti kulkeva massii-
vinen näky ahdistaa, ihmisten hätä nä-
kyy jonossa olevista ulospäin. 

Leipäjonot ovat tämän päivän hä-
täapua. Leipäjonoissa on monen-

ikäisiä ihmisiä, mutta valtaosa jonot-
tajista on ikäihmisiä. Ikääntyneiden ase-
man heikentyminen on näkynyt jo en-
nen ”virallista” lamaakin. Ruoka ja ar-
kipäivän elämä ovat kallistuneet. Vuo-
si sitten maassamme käytiin köyhyys-
keskustelu kotimaisten ja EU:n julkaise-
mien taloustilastojen perusteella, jotka 
osoittivat, että Suomeen on syntymäs-
sä ikäihmisistä uusköyhälistö.

Seuraavaksi talouden heikentyminen 
näkyi työmarkkinoilla ja ensimmäi-

seksi sekin kohdentui ikään tyneisiin 
työntekijöihin. Yritysten taloudellisen 
aseman huononeminen alkoi jo loppu-
keväästä; seisokkien, lomautusten ja 
konkurssien määrät lisääntyivät. Kun 
väkeä vähennetään yritysten heiken-
tyneen tuloksen takia, laitetaan ikään-
tyneet ensimmäisinä ulos tai ennen ai-
kaiselle eläkkeelle. Olen kuullut monen 
katkeran puheenvuoron ihmisiltä, jotka 

olivat kuvitelleet viimeiset työvuotensa 
työntäyteisiksi. He olivat valmiita työs-
kentelemään pitempään, jotta voisivat 
parantaa tulevaisuutensa eläketurvaa. 
Etenkin näistä henkilöistä tuntui pahal-
ta kuulla hallituksen resepti siitä, miten 
lainojen takaisinmaksu vaatii eläkeiän 
korottamista. 

Vanhustenhuollon kannalta laman 
ajankohta on huonoin mahdollinen. 

Nyt pitäisi rakentaa hoito- ja palvelu-
kapasiteettia suurta ikäluokkaa var-
ten. Talouspoliitikot ovat olleet tähän 
asti toiveikkaita siinä, että Suomi selvi-
ää väestön ikääntymisestä, jos talous-
kasvu pysyy hyvällä tasolla, ihmiset py-
syvät työelämässä entistä pitempään ja 
vanhusten hoitoon joutumista onnis-
tutaan myöhentämään. Suomalaisessa 
vanhustenhuollossa on orastanut uusi 
ikääntyvän omiin voima varoihin poh-
jautuva ennaltaehkäisevän toiminta-
järjestelmän rakentamiskausi. Olen yl-
peä, että Vanhus- ja lähimmäispalve-
lun liitto on ollut yksi edelläkävijöistä 
ennalta ehkäisevien työmuotojen ke-
hittämisessä ja ikääntymisen resurssi-
keskustoiminnan kehittäjänä. 
Taloudellinen ahdinko antaa tilaa myös 
uusille innovaatioille. Nyt olisi mahdol-
lisuus tehdä uusia investointeja ihmislä-
heiseen vanhustyöhön. Kehittää ihmis-
arvoa kunnioittavaa hoito- ja palvelu-
järjestelmää, panostaa kumppanuu-
teen asiakkaan kanssa sekä luoda uu-
sia työmuotoja, jotka tukevat huono-
kuntoisten omaa elämää, elämänhallin-
taa sekä omien resurssien käyttöä.  



VANHUSTENHUOLLON UUDET TUULET 3-4/20094

– Omenatarha on yhteisö, jossa on 
paljon erilaista toimintaa. Jokaisel-
la, niin henkilökunnalla, asukkailla ja 
vapaaehtoisilla on mahdollisuus ol-
la mukana, vaikuttaa ja toimia omal-
la tavallaan. Erilaiset toimijat ja toi-
minnot tukevat ja täydentävät toisi-
aan, Vanhusten palvelutaloyhdistyk-
sen ylläpitämän espoolaisen Omen-
tarhan palvelutalon johtaja Satu Aal-
to kuvailee.

Johtaja Satu Aalto
– Olen hyvin iloinen siitä, että Omena tarha 
on yhteisö, jossa on paljon yhteistä teke-
misen halua, aivan upeata vapaaehtoistyö-
tä, henkilökunnalla on kehittämisintoa ja 
-halukkuutta. Meidän yhteinen haasteem-
me on se, että taloon saataisiin enemmän 
ulkopuolisia kävijöitä, johtaja Satu Aal-
to kuvailee.

Satu Aalto korostaa yhteisöllisyyden 
merkitystä: henkilökunta, asukkaat ja 
vapaa ehtoiset puhaltavat yhteiseen hiileen. 
Kaikki ovat huomanneet, että tekemällä saa 
enemmän aikaan. On erittäin tärkeää, että 
jokainen on oppinut sen, että kannattaa sa-
noa mielipiteensä ääneen; Omenatarhassa 
myös kuunnellaan ja asioihin pystyy oi-
keasti vaikuttamaan. 

– Tottakai jokaisella henkilökuntaan kuu-
luvalla on oma perustehtävänsä, mutta on 
nähtävä se lisäarvo, kun tehdään asioita yh-
dessä. Yhdessä tekeminen on kaikille hyö-
dyllistä. 

– Hyvä asiakastyö ja yhteisöllinen toimin-
tamuoto ovat asia, joka sitouttaa henkilö-
kuntaa. On tärkeää, että kaikki kokevat, 
että Omenatarhassa on hyvä olla, asua ja 
tehdä töitä.

Aalto korostaa erikseen asukastoimi-
kunta Huvituksen merkitystä. Huvituksel-
la on paljon itsenäistä toimintaa; se järjes-
tää tapahtumia ja ylläpitää iltaisin kioskia 
ja  kahvilaa Omenatarhan ruokalassa.

– Vapaaehtoistyö ja talon oma toiminta 
täydentävät toisiaan, Aalto korostaa.

Omenatarhan tapahtumista tiedottami-
nen asukkaille ja henkilökunnalle on tie-
tenkin äärettömän tärkeää. Merkittävä uu-

kunnalle. Grenman toivoo, että myös ulko-
puolisia saataisiin mukaan tansseihin.

– Kaikki ovat tervetulleita tänne tanssi-
maan. Saa tanssia ihan niin kuin itse halu-
aa; yksin, kaksin tai kolmisin, mutta pää-
asia, että tulisi tanssimaan, Pia Grenman 
hehkuttaa innostuneesti.

Vapaaehtoinen 
Seppo Orjatsalo
Omenatarhassa toimii vain miehille tarkoi-
tettu keskustelukerho, Miestenkerho. Ker-
hon vetäjänä toimii Seppo Orjatsalo, jo-
ka on myös kerhon ainoa ei-Omenatarhan 
asukas. Kerran viikossa kokoontuvassa ker-
hossa on kymmenkunta aktiivista jäsentä. 

– Keskustellaan kaikesta mahdollisesta 
paitsi ei naisista. Usein otetaan päivän He-
sari ja otetaan siitä joku uutinen ja lähdetään 
sen pohjalta keskustelemaan. Alku aikoina 
kerholaiset puhuivat usein sota-ajoista, kos-
ka moni oli ollut sodassa. Nyt puhutaan ai-
ka paljon maailmantaloudesta ja sen vai-
kutuksista. Tarja Halosen, Matti Vanha-
sen ja  aikaisemmin George W. Bushin te-
kemiset puhuttavat. Aika paljon on maail-
manparannusmentaliteettia, Seppo Orjat-
salo luonnehtii.

– Oma roolini on pitää huolta siitä, että 
keskustelu pystyy raiteillaan. Kerholaisis-

Omenatarhassa 
jokainen vaikuttaa omalla 

tavallaan

distus on Asukas-TV, joka aloittaa toimin-
tansa huhtikuun aikana. Asukas-TV tarkoit-
taa omaa tiedotuskanavaa, joka näkyy asuk-
kaiden televisioissa.

Omenatarhan asukas, 
vapaaehtoinen Pia Grenman
Omenatarhan ryhmäkodissa talon asukas 
Pia Grenman sekä vastaava hoitaja Kai-
sa Pukkila tanssittavat ryhmänkodin asuk-
kaita. Tunnelma on korkealla. 

Pia Grenman kertoo olevan hyvin ak-
tiivinen vapaaehtoinen. Hän pitää kerran 
viikossa musiikkiklubia kerran viikos-
sa ryhmä kodin asukkaille, samaten ker-
ran viikossa muille asukkaille. Musiikki-
klubit eroavat toisistaan siten, että ryhmä-
kodissa soivat perinteiset tangot, valssit, 
polkat ja jenkat sekä tanssitaan ahkerasta. 
Muut asukkaat kuuntelevat paljon vanhaa 
swingiä ja jazzia, mutta myös tanssimaan 
innostutaan. 

– Ryhmäkodin asukkaille kontakti on tär-
keää, ja tanssin ansiosta he saavat kontak-
tin muihin ihmisiin. Sitten on aivan iha-
naa, kun dementoituneet muistavatkin lau-
lujen sanoja ja he alkavat laulaa, Pia Gren-
man luonnehtii.

Omenatarhassa on myös kerran kuukau-
dessa tanssit kaikille asukkaille ja henkilö-

Satu Aalto on toiminut Omentarhan 
johtajana tämän vuoden alkupuolel-
ta.

Keittiön emäntä Sisko Putkonen ker-
too, että erilaisia tapahtumia suunni-
teltaessa kettiön ja ravintolan toimin-
not otetaan aina huomioon.
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sa on suulaita ja vähemmän suulaita. Pidän 
huolta siitä, että kaikki saavat puhua.

Eläkkeellä oleva Seppo Orjatsalo tekee 
myös muuta vapaaehtoistyötä. Hän esi-
merkiksi ulkoiluttaa vanhuksia.

– Vapaaehtoistyö antaa itselle ja muil-
le hyvän mielen, se on pääasia, Orjatsa-
lo korostaa.

Kotipalveluohjaaja 
Sari Sundström
Kotipalvelu on tärkeä osa Omenatarhan toi-
mintaa. Kotipalvelun henkilökuntaa on ai-
na talossa paikalla, myös yöllä. Koti palvelu 
on osa turvallisuutta, sillä asukkailla on tur-
vapuhelin, ja hälytyksen tullessa saadaan 
aina apua paikalle. Siitä, mitä Omenatar-
hassa tapahtuu, kotipalvelu on ehkä parhai-
ten perillä. Kotipalvelun henkilökunta tie-
tää, mitä asukkaille kuuluu ja mikä on hei-
dän vointinsa – ja asukkaita voidaan myös 
saada talon toimintaan mukaan, muistuttaa 
ajankohtaisista tapahtumista.

tule. Hyvä, suomalainen kotiruoka on ar-
vossaan. 

Putkonen toteaakin, että ruoka on erit-
täin tärkeä osa ihmisen hyvinvointia. Kun 
ruoka on hyvää, monipuolista ja maistuvaa, 
niin se näkyy myös ihmisten hyvinvoinnis-
sa. Omenatarhan keittiössä myös leivotaan 
leipää ja pullaa lähes joka päivä. Ruokaili-
joita käy päivittäin noin 60.

Putkosen mukaan keittiön henkilökun-
nalta kysytään usein talon toiminnasta. Ky-
sytään, että miten taloon pääsee asumaan, 
saako tänne tulla ja niin edelleen. Jos vas-
tausta ei ole heti antaa, niin ainakin voi-
daan ohjata eteenpäin.

– Kun Omenatarhaan tulee käymään, 
niin on tärkeätä antaa tunne siitä, että on 
tervetullut – toivotti hänet sitten tervetul-
leeksi talon henkilökunta, asukas tai vapaa-
ehtoinen, Satu Aalto painottaa.

Teksti ja kuvat:
Kari Uittomäki

– Kahta samanlaista päivää ei ole, Sari 
Sundström toteaa.

Emäntä Sisko Putkonen
Kun Omenatarhan ovesta astuu sisään, niin 
heti eteistiloista avautuu näkymä ravinto-
laan. Ravintola on määrätyssä mielessä ta-
lon toiminnan keskus; jo ravintola ja keittiö 
toivottavat niin talon asukkaat kuin ulko-
puoliset tervetulleiksi. Keittiön ja ravinto-
lan toiminnasta vastaava emäntä Sisko Put-
konen sekä Omenatarhan johtaja Satu Aal-
to pitävät erittäin tärkeinä, että ruokaan ja 
ravintolan toimintaan panostetaan.

– Esimerkiksi erilaisia tapahtumia suun-
niteltaessa otetaan aina huomioon keittiön 
ja ravintolan toiminnot huomioon, Sisko 
Putkonen luonnehtii.

Omenatarhan keittiön toiminnassa huo-
mioidaan tietenkin vuoden eri juhlat, ja 
talossa oleva ruokatoimikunta kerää toi-
vomuksia erilaista ruoista. Putkosen mu-
kaan eksoottisia toivomuksia ei juurikaan 

Ryhmänkodin tansseissa tunnelma on korkealla. Keskellä Omenatarhan asukas ja aktiivinen vapaaehtoinen Pia Gren-
man, takana vastaava hoitaja Kaisa Pukkila.
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Sana ukkokerho kuulostaa kotoi-
salta. Sitä se aivan oikeassa elämäs-
sä onkin, vaikkei aina vakipaikassa 
pysy täkään.
Miehet keskustelevat Helsingin    
Käp y rinteessä keskiviikkoisin vähän 
kaikesta vaan ei enää kuulemma nai-
sista niinkään paljon kuin takavuosi-
kymmeninä.

Haastattelupäivänä Pertti Andersson on 
pyöräillyt kotoaan Etelä-Haagasta Pikku 
Huopalahteen Wilhelmiinaan keskustele-
maan vapaaehtoistyötä tekevien kanssa. 
Myös Esko Pitkänen ja Jorma Juvonen 
ovat saapuneet paikalle. Kaino ja Leo ovat 
tältä reissulla poissa, mutta yleensä paikal-
la Käpyrinteen Iidantuvassa

Nämä kolme ovat ainoat miehet muuten 
täydessä huoneessa, minkä mm. Aira Hei-
nänen toteaa haasteeksi. 

– Naiset ovat kyllästyttäviä keskuste-
lijoita, kun he ovat niin täydellisiä, Aira 
arvelee.

Naisenemmistössäkään nämä miehet ei-
vät ”tanssi tätien kanssa” vaan uskaltavat 
avata suunsa.

– Varsinkin työkeskeinen mies putoaa 
eläkkeellä, kun ei ole sellaista sosiaalista 
verkkoa kuin naisilla, Pertti pohtii.

Joku naisista kertoo puolisonsa reak tion 
vapaaehtoishommiin lähtemisestä, tämä 
kun oli tokaissut, että ”minen akkojen kans 
ulos lähde”.

Miehet muodostavat yhdessäolonsa 
nimen omaan olemiseksi, naiset taas tavoit-
teelliseksi työnteoksi, kun ei ilman tehtä-
vääkään voi olla. Huoltoasemista on muo-
dostunut miesten tapaamispaikkoja, mut-
tei naisten.

– Mutta vapaaehtoistyötä on oman äidin-
kin hoitaminen, Pertti sanoo ja kertoo yh-

dessä sisarensa kanssa hoitavansa 92-vuo-
tiasta äitiään, jolla ei ammattilaisia käy.

Ihmisellä on tarve olla hyödyksi ja tuntea 
olevansa tärkeä jollekin tai jossakin, vaik-
ka työelämästä onkin irrottauduttu.

Aarrekartasta aloitettiin
– Pari vuotta on toimittu. Aarrekartta -
projekti haki kuusikymppisiä miehiä, ju-
tutti jokaista ja näin syntyi sekä miesten 
ukkokerho että naisten vielä aktiivisempi 
Ihanat leidit -kerho, Esko kertoo.

– Raha-automaattiyhdistyksen Vanhene-
misen aarrekartta -projektissa 2005-2008 
oli tarkoituksena tavoittaa kolmatta ikää 
eläviä ihmisiä ja selvittää heidän senhetki-
sen ja tulevaisuuden avun, tuen ja palvelu-
jen tarpeita, Käpyrinteen palvelutalon va-
ratoiminnanjohtaja Päivi Tiittula kertoo.

Projektissa kutsuttiin haastateltavak-
si lähi alueen 60- ja 65-vuotiaat ihmi-
set. Haastattelussa kartoitettiin silloista 
elämän tilannetta ja tehtiin tulevaisuuden 
muistelu aikaan, jolloin haastateltavat oli-
vat 70-vuotiaita ja asiat olivat hyvin. Haas-
tattelujen pohjalta annettiin tarvittaessa ih-
misille palveluohjausta tai kehitettiin toi-
mintoja, joiden haastateltavat uskoivat tu-
kevan heidän hyvää vanhenemistaan. Ih-
miset, jotka toivat esille yhteisöllisyyden 
tarpeen, kutsuttiin osallistumaan perustet-
tuihin ryhmiin. 

– Naisten ryhmää ohjasivat aluksi 
projekti työntekijät, mutta miesten ryh-
mään, johon haluttiin miesvetäjä, löydet-
tiin vapaaehtoinen, kullanarvoinen Pertti 
Andersson, Tiittula kehaisee. 

Leiditkin kokoontuvat kerran viikossa, 
erittäin usein kulttuurihenkisesti käymäl-
lä taidenäyttelyissä, elokuvissa tai teatte-
rissa. Tallinnaankin on retkeilty.

Vapaaehtoiset uudistuvat siinä missä 
vanhuksia hoitavat talotkin. Niiden asuk-
kaat ovat yhä huonompikuntoisia eikä var-
sinainen hoito ole vapaaehtoistyötä, mutta 
papiljottien laittaminen kylläkin. Enää ei 
sitouduta vuosikymmeniksi vaan ennem-
minkin määräaikaisiin hankkeisiin. 

– Pitäisikö meidän miesten mennä pa-

Käpyrinteen ukkokerho 
keskustelee mistä vain, 

mutta ei naisista

Esko Pitkänen, Pertti Andersson ja Jorma Juvonen ovat Käpyrrinteen ukkoker-
hon aktiiveja.
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piljottikursseille, Pertti kyseli.
Keskustelijat lopettelevat, Käpyrinteen 

hallituksen varapuheenjohtaja Sirkka-
Liisa Skriko antaa Wilhelmiinan väelle 
tuliais kassiin ja kaikki saavat luettavaa ko-
tiin lähtiessään. 

Miessakit sai ajattelemaan
Pertti Andersson on tehnyt elämän työnsä 
kirjapainoalalla, jäänyt työttömäksi ja men-
nyt Helsingin työttömien yhdistyksen toi-
mintaan mukaan. Miehen problematiikka 
kiinnostikin Perttiä nimenomaan ennalta-
ehkäisevässä mielessä.

– Ennaltakin voi varautua tilanteeseen, 
jossa työvaltainen elämä yhtäkkiä vaihtuu 
toisenlaiseen työttömyyden tai eläkkeelle 
jäämisen myötä tai tulee avioero. Perus-
tettiin Miessakit.

Miessakit ry on miesten henkistä, psyyk-
kistä ja sosiaalista kasvua tukeva kansalais- 
ja asiantuntijajärjestö. Jo koulussa pojat 
ovat avuttomampia kuin tytöt, jotka pär-
jäävät naisvaltaisessa yhteisössä. 

Miesryhmätoimintaan kuuluvat mm. 
yhteis kunnallinen vaikuttaminen mies-
näkökulmasta, erokriisiapu, maahan-
muuttajamiesten tukeminen, isätoiminta, 
miestyön osaamiskeskus, koulutus toiminta 
ja mm. Lyömätön Linja -toiminta. Mies-

sakit järjestää yhdessä Ensi- ja turvakotien 
liiton kanssa mm. toukokuisen miestyön 
foorumin kaikille miehille ja naisille, jot-
ka työssään kohtaavat miesasiakkaita. Yh-
distys on myös julkaissut ero-oppaan mie-
hille, aloittanut tänä keväänä uuden ero-
ryhmän toiminnan ja mm. järjestää kesäl-
lä isä lapsi -leirejä.

– Ei pidä paikkaansa, etteivätkö miehet 
osaisi keskustella. Tapa tai kulttuuri tuoda 
asioita esille vain on erilainen kuin naisil-
la, Pertti pohtii.

Mies etsii ratkaisuja. Kun nainen esi-
merkiksi saapuu töistä väsyneenä kotiin ja 
hakee puhumalla helpotusta oloonsa, mies 
tarjoaa suoraan ratkaisua: lähde pois sel-
laisesta paikasta, vaihda alaa!

Ei erityistä tekemistä
Käpyrinteen ukkokerho istuu yleensä 
Iidan tuvan pöytänsä äärellä, mutta usein 
myös retkeillään tai käydään teatterissa tai 
keilaamassa naiskerholaisten kanssa.

– Emme kyllä kaipaa erityistä tekemistä, 
jo tapaaminen riittää, Pertti kertoo.

Mistä miehet sitten eniten puhuvat?
– No eipä juuri naisista, muuten mistä 

vain, omista kokemuksista, matkoista tai 
juuri luetuista kirjoista, itse hiljattain Ber-
liinissä käynyt Pertti kertoo.

Yhteenkuuluvuus, johonkin kuulumi-
nen saa tulemaan tapaamisiin keskiviikko-
iltapäivisin kolmen aikaan Ilmattarenka-
tu kakkoseen Käpyrinteeseen. Osallistu-
jat ovat yleensä käpyläläisiä miehiä. Li-
sääkin kuulemma mahtuu.

– Tervetuloa mukaan, Pertti kutsuu. Kos-
kelantien puolelta pääsee rautaportista suo-
raan sisään Iidantupaan.

Ihannekoko ryhmälle voisi Pertin mu-
kaan olla noin kahdeksan. Silloin eivät 
poissaolot johtaisi kaksinpuheluihin. Isom-
massa porukassa taas hiljaisemmat voisi-
vat jäädä jo syrjemmälle.

Leo, 83, on sotaveteraani ja tuo nuo-
remmilleen tarpeellista toisenlaista näkö-
kulmaa. Kerho kokoontuu talvikausin niin, 
että toukokuun myötä lopetellaan kesäksi 
ja syksyllä taas jatketaan.

– Vasta kerhon kautta olemme tutustu-
neet, kukaan ei tuntenut toisia aikaisem-
min, Pertti kertoo.

Kaikki ovat aktiivisia toimijoita muu-
tenkin kuin tässä ukkokerhossa. Ja huu-
moria ei jätetä!

Teksti ja kuva: 
Marjatta Pöllänen

SUOMALAINEN SCANAFIA PRO
HOITOSÄNKYMALLISTO

y e a r s

o f  E a s y  C a r e

Kysy lisää ja pyydä esittely! Pohjois-Suomi: Timo Loukasvuori puh. 0108306762 Länsi-Suomi:
Kari Juurijoki p. 0108306722  Etelä-Suomi: Kari Lammenaho p. 0108306783
Itä-Suomi: Henry Kolmonen puh. 0108306784 • www.lojer.com

Korkeaa laatua ja
käyttömukavuutta
edulliseen hintaan.
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Helsin-
k i l ä i n e n 

Riistavuoren van-
hustenkeskus liikuttaa asiakkaitaan 
sekä fyysisesti että henkisesti tavoit-
teenaan kotiinpaluu tai siellä jatka-
minen mahdollisimman pitkään. 
Apuna ovat asiakkaan oma tahto, 
runsas palveluvalikko ja moderni tek-
niikka. 
Haagassa sijaitseva Riistavuoren 
vanhusten keskus palvelee paitsi läntis-
tä Helsinkiä, myös koko kaupungin ikä-
ihmisiä. Se on laajennuksineenkin sijoit-
tunut kallioluontoon sopusuhtaisesti ym-
päristönsä kanssa. Riistavuoren vanhusten-
keskuksessa toimii palvelukeskus alueen 
asukkaille, kaksi ryhmäkotia ja arvioin-
ti- ja kotiinkuntoutus yksikkö, lyhytaikais-

osasto, palvelu asumisen yksikkö ja 
päivä toimintayksikkö muistisairaille ko-

tona asuville asiakkaille. 
Riistavuoressa panostetaan asiakkai-

den ja asukkaiden liikuttamiseen. Vuo-
den 2008 alusta Riistavuoren moni-
puolisessa vanhusten keskuksessa alkoi uusi 
hyvinvointi keskushanke, joka pyrkii tavoit-
tamaan mm. omaishoitajia ja syrjäytymis-
vaarassa olevia asiakkaita.  Käytännössä se 
on merkinnyt uusia palveluja ikääntyneille 
ja heidän omaisilleen. 

Toiveena kotiinpaluu
Kaija Hamari vetää keskiviikkojumppaa 
isossa salissa. Jalka nousee pyörätuoli-
laisiltakin komeasti. Vuonna 1915 synty-
nyt Elma Honkanen vahvistaa Kuntosalin 
puolella käsivoimiaan toimintaterapeutti-
opiskelija Elina Kinnusen kanssa.

Koivistolla 1917 syntynyt Impi Lehti-
nen puolestaan kertoo, että pitäisi olla ah-
kerampi. Jonkin aikaa Riistavuorella käy-

nyt kuntonsa kohottaja kehuu paikkaa. Ko-
tona hän kaatui ja satutti itsensä, menetti 
kävely taitonsakin ja koettaa saada sitä nyt 
takaisin. Hän voimisteli yksinkin jalkojaan, 
mutta saa täällä paitsi neuvoja, myös seu-
raa. Hän toivoo pääsevänsä takaisin ko-
tiinsa asumaan.

Jorma Hemmilä kertoo, kuinka laitteen 
mittari ilmaisee vastuskiloja.

Kuntosalilaisia arvioidaan ja pyritään 
kuntouttamaan kotiin.

Laajenevaa palvelua
– Hyvinvointikeskuksessa tarkoituksena 
on laajentaa palveluverkkoa niille, jotka 
ovat vaarassa joutua ”yksinäisyyden sup-
piloon”, Riistavuoren johtaja Marja-Lee-
na Hinttala, terapiayksikön osaston hoitaja 
Mikko Männikkö ja vastaava ohjaaja Kir-
si Santama tiivistävät vakituiseksi muo-
dostuvaa pilottia. Johtava toiminnan ohjaaja 
Terhi Nehad ei juuri nyt ole paikalla, mut-
ta taitaa sekä tilat että toiminnan kokonai-
suudessaan.

Hyvinvointikeskuksen ohjaaja Heidi Ah-
tiainen tekee yhteistyötä alueen terveys-
keskuksen kanssa ja pyrkii tavoittamaan 
asiakkaita, jotka eivät ole palveluiden pii-
rissä. Tämän etsivän työn tavoitteena on 
saada yksinäisyyden tai masennuksen vaa-
rassa olevia ikäihmisiä mukaan toimintaan. 
Omaishoitajille on keskustelu painotteisia 
ryhmiä, joissa saa käytännön tietoa, vertais-
tukea tai vaikkapa hierontaa. Riistavuores-
sa on jopa  20 liikuntaryhmää ja oma ryh-
mä myös omaisensa menettäneille.

– Olemme ilta- ja viikonlopputoiminnal-
la huomanneet, kuinka suuri tarve palve-
luille tuolloin on, samoin pyhinä, Marja -
Leena Hinttala kertoo.

Kuntosalilla voi käydä seitsemänä päivä-
nä viikossa, samoin muistisairaiden päivä-
toiminnassa, jota on ajateltu laajentaa il-
taan. Suosittuja ovat myös esimerkiksi kan-
kaankudonta ja puutyöt.

Kirsi Santama kertoo, että kotiin kun-
toutuneita asiakkaita on haettu kotoakin. 
Osalle kerran viikossa Riistavuoressa käyn-
ti riittää. Joku tulee saunaan, toinen kunto-
salille tai syömään, mikä onkin suosituim-
pia palveluja.

Kunnonkohotuksessakin on muoti-
aaltonsa. 

Latinobic on huippusuosittua

Riistavuor

Oravanpesän päivätoimintayksikössä jumpataan musiikin avulla.

Kaija Hamarin vetämäs-
sä keskiviikkojumpassa tu-

lee hiki.
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– Meillä on tullut huippusuosituksi 
latino bic, aerobicin lattarimusiikilla säes-
tetty jumppa, johon ilmoittautuvien jono 
kiemurtelee pitkin taloa, Mikko Männik-
kö ja Kirsi Santama kertovat.

Nyt myös ajatellaan, että tärähdykset, joi-
ta ennen yritettiin kaikin mokomin vält-
tää, itse asiassa saattavat ehkäistä ja hidas-
taa osteoporoosia. Täällä saa siis hyppiä-
kin. Kaikki neljä yli satavuotiasta käyvät 
kuntosalilla. Huippusuositulta liikunnan-
ohjaajalta Rami Järvenpäältä voi kysyä 
omaa liikkumis- tai liikuntasuunnitelmaan-
sa.

– Eli ei ole milloinkaan myöhäistä alkaa 
liikuntaharrastusta.

Osa tulijoista kävelee  Riistavuoreen, osaa 
voi sanoa kovakuntoisiksikin. Männikön ja 
Santaman mukaan kuntosali harjoittelusta 
voi rakentaa turvamarginaalia. Mitä enem-
män satsataan lihasvoimaan ja toiminta-
kykyyn, sitä itsenäisemmin voidaan elää. 
Jos taas on heikko lihasvoima, fl unssassa 
ei jaksa edes sängystä ylös nousta.

– Monta ihmistä on saatu pyörätuolista 
pois, Männikkö kertoo.

Pannuhuoneesta aistihuoneeksi
Riistavuorelaiset ylpeänä esittelevät huo-
netta nimeltä Shangrila. Se on itse asiassa 
entinen pannuhuone, joka on laitettu ko-
konaan uusiksi kehitysvammaisten paris-
sa Hollannissa luodun menetelmän snoeze-
lenin mukaan.

Täällä on nykytekniikan avustamana 
mahdollista rauhoittua, levätä, kuunnel-
la musiikkia, tuntea tuoksuja. Aistihuone 
on sovellettu muistisairaille, varsinkin jo 
puhe kykynsä menettäneille. Täällä virkis-
tytään näkemisen, kanelin, aniksen, tervan, 
kahvin tai vaikka metsän tuoksujen ja kos-
kettamisen kautta ja mieluiten vain yksi 
henkilö kerrallaan. Moni nukahtaakin vesi-
sänkyyn, kun olo on todella mukava.

– Käyttö on laajennettu kaikille. Tääl-
lä pidetään jopa henkilöstön kehitys-
keskusteluja, Kirsi Santama ja Mikko Män-
nikkö kertovat.

– Kun yksi asiakas oli kaksi kertaa vii-
kossa kuunnellut Olavi Virtaa, syönyt suk-
laata ja puhallellut saippuakuplia, lääkkei-
tä pystyttiin vähentämään.

Toinen puhumaton oli tokaissut taulun 

edessä ”Adlercreutz”. Yksi taas kysyi, olen-
ko minä nyt taivaassa, kun oli hitaasti he-
rännyt unestaan.

Sosiaalisuutta ja vertaistukea
Kannattaako ikääntyneen hankkia kunto-
laitteita kotiin?

– Kyllä ja ei, Mikko Männikkö vastaa.
– Kotona voi vain arvella, tuleeko liik-

keitä tehtyä ja sitten tulee vielä sosiaaliset 
kontaktit ja vertaistuki. Täällä tapaa muita-
kin, tanssia, ulkoilua, kuntosalia ja kaikkea 
mielekästä liikkumista suositteleva Mik-
ko jatkaa. 

i kuntouttaa kotiin
lyt Mikko Männikkö myöntää, että moni-
puolisen vanhustenkeskuspilotin alettua 
työ muuttui.

– Täällä on entistä enemmän ja tarpeel-
lisempia vapaaehtoisia varsinkin viikon-
loppuisin avustamassa ruokailussa, viemäs-
sä ulos ja pelaamassa bingoa tai laulamas-
sa karaokea, Kaija Hamari kertoo.

Vanhaan ei palata
– Muutos on ollut suuri, mutta vanhaankaan 
ei enää palata, Hinttala kertoo.

Aiemmin ihmiset tulivat jäädäkseen, nyt 
heitä arvioidaan nimenomaan kotiinpääsyn 
kannalta. Terveyskeskuksesta tilataan apu-
välineitä ja tukien, kahvojen ja kylpyhuone-
remonttienkin hinnat ovat edullisia laitok-
seen verrattuna.

Nyt jo noin 30 prosenttia palaa omaan ko-
tiinsa ja tämän vuoden tavoite on jopa puo-
let. Kotiutujat ovat vanhempia kuin taloon 
jäävät lähinnä muistisairauksien vuoksi. 
Miehiä on täällä lähes kolmannes ja paris-
kuntiakin neljä.

– Ihmisillä on enemmän yksilöllisiä voi-
mavaroja kuin luullaan,  Hinttala pohtii. 

– Suunta on arviointien ja lyhytaikaisen 
hoidon yksikköön.

Lähitulevaisuuteen kuuluu palvelu-
keskuksen ravintolan laajennus, joka al-
kaa jo syksyllä. 

Palveluja on räätälöitävä ja ne kehittyvät 
koko ajan. Muistisairaat kuntoutuvat esi-
merkiksi aivoinfarktista. Fysioterapiaa on 
kuutena päivänä viikossa. Viikonloppuisin 
on musiikkia ja työpajoissa mm. maalataan, 
tehdään puutöitä jne. Kesällä kolmena päi-
vänä ollaan ulkona ja järjestetään mm. ta-
lon omat olympialaiset. Lääkkeitä levotto-
muuteen on pystytty vähentämään

Muistisairaat ovat Oravanpesässä Mau-
ri Laurilan huomassa ja kuuntelevat mu-
siikkia sekä heiluttavat sifonkihuiveja kuin 
Dingon ihailijat konsanaan. Tarja Lampi-
nen ohjaa värikästä näkyä. 

– Miksei voisi olla huoliteltu, Mauri Lau-
rila kysyy esitellessään meikki- ja kampa-
uspöytää ja rauhallista lepotilaa. Riistavuo-
ressa on myös poreallas, jota asiakkaat tah-
tovat käyttää mahdollisimman paljon.

Teksti ja kuvat:
Marjatta Pöllänen

Säännöllisyys tuottaa tuloksia, pari ker-
taa viikossa yleensä riittää. Jo kymmenessä 
viikossa näin voidaan saada jopa 200 pro-
sentin lihasvoimakasvu.

– Käytännössä se on niin paljon voimaa, 
että asiakkaalla on jopa mahdollisuus itse-
näiseen kävelyyn. On ilo silmälle, kun nä-
kee pyörätuolikaverin nyt nousevan tuolis-
ta kävelemään.

Kymmenen vuotta talossa työskennel-

– Vanhaan laitosmaisuuteen ei haluta 
palata. Suunta on monipuolistaa pal-
veluja, jatkaa kotiinpalaajien arvioin-
tia ja antaa lyhytaikaista hoitoa, johta-
ja Marja-Leena Hinttala sanoo.
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Kotkan alueella asuu tällä hetkellä noin sata inkerinsuomalaista paluu-
muuttajaa, jotka ovat muuttaneet pääasiallisesti entisen Neuvostoliiton 
alueelta. Ikääntyvät maahanmuuttajat elävät syrjäytymisvaarassa, joh-
tuen heidän iästään, puutteellisesta suomenkielen taidostaan ja heidän 
taloudellisesta tilanteestaan. Palvelutaloyhdistys Koskenrinne ry tekee-
kin työtä auttaakseen maahanmuuttajavanhuksia.

saan tehty ennakoiva työ on todella tärke-
ää. Pystymme näin kartoittamaan palvelun-
tarvetta ja kehittämään sopivia toiminta-
muotoja. Jotta voisi vastata maahanmuut-
tajavanhusten palvelutarpeeseen on paneu-
duttava heidän asioihinsa, erilaisiin kult-
tuureihin ja tapoihin. On eläydyttävä sii-
hen, millaista on viettää vanhuus vieraal-
la maalla. Se helpottaa toiminnan suunnit-
telua, projektivastaava Marjo Eerola ku-
vailee.

Matalan kynnyksen toimintaa
– Projektin päätarkoituksena on suunni-
tella, kehittää ja tuottaa ikääntyville maa-
hanmuuttajille ”matalan kynnyksen” toi-

mintaa, johon olisi helppo osallistua. Pyr-
kimyksenä on myös madaltaa ikääntyvien 
maahanmuuttajien kynnystä käyttää heille 
kuuluvia vanhuspalveluita, Eerola kertoo.

Kotkassa Ruonalan kirkolla viikoittain 
kokoontuva Tiistaikerho on muodostu-
nut alueen ikääntyvien paluumuuttajien 
keskuudessa hyvin suosituksi tapaamis-
paikaksi. Kerhossa käy noin 30 ikääntyvää 
tai iäkästä inkerinsuomalaista paluumuut-
tajaa. Tiistaikerhon tarkoituksena on oman 
identiteetin tukeminen ja vertais tuen saami-
nen toisilta samassa elämäntilanteessa ole-
vilta henkilöiltä. Isossa ryhmässä on myös 
helppo jakaa tietoa erilaisista asioista. 

Karhula-Kodissa toimii kerran kuu-
kaudessa Virikepiiri, joka kokoaa yhteen 
Karhula -Kodin asukkaita sekä lähialueen 
maahanmuuttajavanhuksia ja paikallisia 
ikäihmisiä. Näin saadaan eri kulttuureista 
tulleita ihmisiä tutustumaan toisiinsa mu-
kavissa merkeissä.

Kotka-Kodissa toimii myös kerran 
kuukaudessa kokoontuva Wanhanajan 
ompelu seura, joka myös on tarkoitettu se-
kä palvelu talon asukkaille että lähialueen 
maahanmuuttajille ja muille paikallisille 
asukkaille. Kerhossa voi tehdä käsitöitä ja 
askarrella, mutta se ei ole mitenkään pakol-
lista. Useat kerholaiset tulevatkin vain jut-
telemaan ja kahvittelemaan. 

– Maaliskuun lopulla järjestimme yh-
teistyössä seurakuntayhtymän kanssa In-
keri-konsertin jossa esiintyi vapaaehtoi-
sina Kotkalaisia artisteja mm. Nadesda-
kuoro, joka koostuu venäjältä tulleista 
maahan muuttajista. Konsertin kautta saim-
me taas tuotua esille projektin työtä. Kon-
sertin tuotto käytetään kokonaisuudessaan 
touko kuussa Kotkan Ristiniemessä pidet-
tävän leirin hyväksi. Leirille kustannamme 
noin 10 inkeriläisvanhusta Pietarin alueel-
ta. Ristiniemeen tulee myös noin 40 kot-
kalaista ikääntyvää maahanmuuttajaa, Ee-
rola kertoo.

– Huhtikuussa järjestimme taas yhteis-
työssä seurakuntayhtymän kansainvälisen 
työn kanssa Pihakirppis -tapahtuman Kotka 
-Kodissa. 

Matalan kynnyksen toiminta on suosittua

Kotkassa pidetään ikääntyvistä 
maahanmuuttajista huolta

Teksti: Marjo Eerola ja 
Kari Uittomäki

Kuvat: Marjo Eerola

Lauantaina 18.4 Maahanmuuttajavanhukset-projekti oli mukana järjestämässä 
Kotka-Kodilla kirppis-tapahtumaa. Kuvassa vapaaehtoistyötä harrastavalla Au-
ne Turusella kauppa käy

– Jotta ikääntyvät maahanmuuttajat sai-
sivat heille kuuluvia palveluita, hoitoa ja 
virkistystä, täytyy heillä olla tietoa tarjol-
la olevista palveluista. Omatoiminen tie-
don hankkiminen on lähes mahdotonta joh-
tuen korkeasta iästä ja huonosta kielitai-
dosta, Marjo Eerola Palvelutaloyhdistys 
Kosken rinteestä kertoo.

Palvelutaloyhdistys Koskenrinne ry 
käynnisti Kotkassa Maahanmuuttajavan-
hukset -projektin syksyllä 2007. RAY ra-
hoittaa hanketta, ja projekti toimii osana 
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton KO-
TO -projektia.

– Ikääntyvät maahanmuuttajat ovat myös 
tulevia asiakkaitamme, joten heidän paris-
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Neljän venäläisen 
maahanmuuttajan tarinat

Pekko Jokiranta, 81, muutti vuonna 2005 
vaimonsa Elman ja poikansa Vladimi-
rin kanssa Venäjältä, Uralin alueelta Kot-
kaan. Pekko muutti Suomeen, koska uskoi 
elämän täällä olevan helpompaa. Hän oli 
kuullut myös tuttavilta hyvää täkäläisestä 
vanhustenhuollosta.

Elma-vaimo ehtiä asua Kotkassa ainoas-
taan puoli vuotta ennen kuolemaansa. Sen 
jälkeen Pekko on elellyt yksinään Kotkan 
Karhuvuoressa. Poika Vladimir asuu lä-
hellä isäänsä ja he käyvät yhdessä sään-
nöllisesti Tiistaikerhossa.

Pekko onkin ollut oloonsa tyytyväinen, 
eikä osaa sanoa mitään kielteistä nykyi-
sestä elämästään.

– Huono suomenkielen taito tosin vähän 
vaikeuttaa kommunikointia suomalaisten 
kanssa, mutta hyvin on asiat aina saatu hoi-
dettua, Pekko toteaa.

Ikääntyvien maahanmuuttajien ryhmä-
toiminta tuo vaihtelua arkeen. Kerhossa 
tapaa aina paljon tuttuja, joiden kanssa voi 
jutella venäjäksi. Neuvonta ja ohjaus on 
myös tärkeää, koska monia hakemuksia ja 
anomuksia ei itse pysty täyttämään.

Pekko ja Vladimir osallistuvat myös 
mielellään retkille ja leireille. Pääsiäis-
viikon kerhossa he olivatkin taas ensim-
mäisten joukossa ilmoittautumassa touko-
kuiselle leirille Kotkan Ristiniemeen! Lilja Mandrik

Lilja Mandrik, 85, on syntynyt Kotkan 
Suulisniemessä, mutta Venäjälle hän jou-
tui jo aivan pienenä. Vanhemmat ”loikka-
sivat” sinne paremman elämän toivossa 
elokuussa 1931. Matka tehtiin moottori-
veneellä, ja se päättyi Venäjän rannikolle. 
Tullimiehet ottivat perheen kiinni ja kul-
jettivat Pietariin. Sieltä perhe siirrettiin Si-
periaan, jossa Lilja vietti lapsuutensa. Lil-
ja on asunut eri puolilla Neuvostoliittoa, ja 
hän on toiminut pankissa sihteerinä koko 
työikänsä. Välillä elämä oli kovaa ja vä-
lillä taas helpompaa. Suomeen Lilja halu-
si palata,  koska hän on kokenut Suomen 
koko ajan kotimaakseen ja hänen poikansa 
myös muutti perheineen Kotkaan.

Nyt Lilja asustaa Sunilassa aivan lähellä 
syntymäpaikkaansa ja on onnellinen. Lil-
jalta sujuu suomenkieli hyvin, joten hä-
nellä ei ole ollut suurempia sopeutumis-
vaikeuksia. 

Aili Niemeläinen ja 
Anna-Mari Martikainen

Ystävykset Aili Niemeläinen, 77, ja An-
na-Mari Martikainen, 84, käyvät lähes 
säännöllisesti Tiistaikerhossa. He osallis-

tuvat mielellään myös retkiin ja leireille. 
Molemmat rouvat muuttivat Kotkaan, kos-
ka lapsetkin muuttivat Kotkaan. Molem-
mat asuvat lastensa perheissä.

Aili Niemeläinen joutui jo aivan pienenä 
Siperiassa lastenkotiin vanhempien kuol-
tua. Hän on asunut eri puolilla Neuvosto-
liittoa. Aili on kaivannut aina sukulaisi-
aan, joista hänellä ei ole ollut mitään tie-
toa. Viime syksynä kuitenkin tapahtui ih-
me – Aili tapasi tiistaikerhossa aivan sat-
tumalta äitinsä sukulaisia! Nyt Aili on on-
nellinen, koska hän on viimeinkin saanut 
itselleen sukua.

– Pitkä odotus ja kaipaus tässä asiassa 
on päättynyt, Aili sanoo.

Anna-Mari Martikainen on syntynyt Pie-
tarin alueella. Myös hän on asunut mones-
sa eri paikassa elämänsä aikana. Kotkaan 
hän muutti Petroskoista. 

Aili Niemelä puhuu melko hyvin suo-
mea. Anna-Marikin puhuu suomea, mutta 
pääasiassa hän käyttää venäjää. Molemmat 
rouvat ovat mielissään, että he tulevat ym-
märretyiksi sekä suomeksi että venäjäksi. 
Ryhmätoiminta virkistää muutenkin mu-
kavasti, siitä molemmat ovat yhtä mieltä. 
He ovat tutustuneet suomalaiseen vanhuk-
siin, ja juttua on syntynyt heti. 

– Kyllä Kotkassa on ihan hyvä olla, Ai-
li ja Anna-Mari tuumaavat.

Vladimir ja Pekko Jokiranta Lilja Mandrik

Pekko Jokiranta

Aili Niemeläinen ja Anna-Mari Marti-
kainen
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Sosiaali- ja terveysministeriön Ikä-
neuvo-työryhmän puheenjohtaja, 
osastopäällikkö Aino-Inkeri Hans-
son pitää hyvin tärkeänä ikäihmis-
ten ennalta ehkäiseviä palveluja. Ne 
maksavat itse itsensä takaisin ja jo-
pa tuovat säästöä vanhustenhuol-
lon kuluihin. 

– Ikäneuvo-työryhmä pohjautuu halli-
tusohjelmaan, jossa on lausuma ikäänty-
vien ihmisten neuvontapalveluista. Työ-
ryhmän tehtävä on tehdä ehdotukset ikä-
ihmisten hyvin vointia ja terveyttä edistä-
vien neuvonta- ja palvelukeskusten aikaan-
saamiseksi Työryhmän oli tehtävä ehdotuk-
sensa 30.3.2009 mennessä, osasto päällikkö 
Aino-Inkeri Hansson kertoo.

– Työryhmän toinen tehtävä on ehkäi-
sevät kotikäynnit. Työryhmä tekee ehdo-
tukset ehkäisevien kotikäyntien lisäämi-
seksi ja niiden vakiinnuttamiseksi osaksi 
kun tien palvelurakennetta.

Aino-Inkeri Hansson korostaa asenne-
muokkauksen merkitystä. Ennaltaehkäi-
sevään työhön on panostettava riittävän 

ajoissa, ennen kuin ongelmat – niin yh-
teiskunnallisella tasolla kuin ikäihmisten 
terveyden ja hyvinvoinnin tasolla – muut-
tuvat monimutkaisemmiksi, raskaimmik-
si ja siten myös vaikeammin ratkaistavik-
si, ja kaikki se tietysti maksaa. 

Hansson toteaa, että talonpoikaisjärjellä 
ajatellen ennaltaehkäisevät palvelut ovat 
järkeviä, mutta niistä on toistaiseksi vas-
ta vähän tieteellistä näyttöä. Siksi asenne-
muokkaus on tärkeää.

Aino-Inkeri Hansson muistuttaa, että hal-
lituksen Terveyden edistämisen politiikka-
ohjelmassa keskeinen tavoite on ”Terveys 
kaikissa politiikoissa” -ajattelu. Tavoitteena 
on nimenomaan ennaltaehkäisevä ajattelu. 
Ikäneuvo-työryhmä omalta osaltaan pyrkii 
edesauttamaan tätä tavoitetta.

Ikäihmisten neuvontapalvelut 
lakiin sekä rahoitus järjestettävä
– Ikäihmisten neuvontapalvelut pitäisi va-
kiinnuttaa osaksi hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen rakenteita. Työryhmä on alus-
tavasti ehdottamassa, että neuvontapalve-
lut pitää sisällyttää lainsäädäntöön – ja jos 

näin käy – niin myös neuvonta palveluille 
pitää järjestää rahoitus. Nämä ovat ehkä 
työryhmän järeimmät ehdotukset, Aino-In-
keri Hansson kertoo.

Hansson mukaan työryhmän muut ehdo-
tukset koskevat muun muassa neuvonta-
palvelujen organisointia ja oppaiden teke-
mistä. Neuvontapalveluista tarvitaan paljon 
tietoa käytännön tasolla, niin kunnille kuin 
käyttäjille. Työryhmä ei ota kantaa siihen, 
kenen vastuulla olisi neuvonta palveluiden 
käytännön organisointi – se voi olla kunta 
tai esimerkiksi järjestö. Tietenkin käytän-
nössä vastuu on monissa tapauk sissa kun-
nilla, ja varsinkin pienemmissä kunnissa 
kyseeseen tulee monen kunnan, seudullisen 
yhteistoiminta-alueen, yhteinen palvelu.

– Punaisena lankana neuvontapalvelujen 
järjestämisessä on se, että palvelut pitäisi 
olla mahdollisimman helposti saatavilla, 
matalan kynnyksen palveluja. Ei suinkaan 
niin, että kaikki palvelut olisivat samalla 
luukulla, mutta tieto vanhusten palveluis-
ta olisi saatavilla samalla luukulla.

Hanssonin työryhmä on myös laskenut 
neuvontapalvelun kustannuksia. Alustavas-
ti ollaan päädytty noin 6-7 miljoonan eu-
ron kustannuksiin. Hansson korostaa, että 
myös ennaltaehkäisevien palveluiden an-
siosta saatavia säästöjä yritetään laskea.

Vanhustenhuollosta 
oma lainsäädäntö?
Aino-Inkeri Hansson kertoo, että sosiaali-
huollon lainsäädännön kokonaisuudistus 
on valmisteilla. Nykyisessä sosiaali huollon 
lainsäädännössä ei kovinkaan paljon puhu-
ta vanhuksista. 

– Lainsäädäntöä pitäisi ehkä tarkistaa, 
että onko se vanhusten osalta kohdallaan. 
Tulevaisuutta ajatellen vanhustenhuollos-
ta olisi hyvä olla oma lainsäädäntö, Hans-
son väläyttää.

Hansson toteaa, että lainsäädännön uu-
distus menee joka tapauksessa seuraavaan 
hallituskauteen.
Ikäneuvo-työryhmän ehdotukset julkiste-
taan toukokuussa.

Teksti ja kuva: 
Kari Uittomäki

Ikäneuvo-työryhmä ehdottaa neuvontapalveluja lainsäädäntöön

Ennaltaehkäiseviä 
palveluja varten tarvitaan 

asennemuokkausta

STM:n osastopäällikkö Aino-Inkeri Hanssonin johtama Ikäneuvo-työryhmä on 
pohtinut ikäihmisten neuvontapalvelujen järjestämistä.
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Mielenterveysasiat ovat aina olleet sy-
däntäni lähellä, olihan ammattinikin sil-
tä alueelta. Työterveyslaitoksen Harri 

Vainio ja Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
toksen Pekka Puska taivuttelivat minut 
jatkamaan alalla, Maailman Terveysjär-
jestön yhteistyökeskuksessa. Tällä piskui-
sella keskuksella on komealta kalskahta-
va nimi: WHO Collaborating Centre for 
Mental Health Promotion, Prevention and 
Policies. Se pitää sisällään mielenterve-
yden edistämisen, sairauksien ehkäisyn 
ja mielen terveyspolitiikan. Keskuksella 
on toki johtajakin, psykologian tohtori           
Eija Stengård, joten minun panokseni on 
vain muutamia päiviä kuukaudessa.

Keskus järjesti maaliskuussa seminaa-
rin, johon saimme muutamia maailman 
parhaita asiantuntijoita, ja heitä kyllä kel-
pasi kuunnella. Mielenterveyden edistä-
minen elähdytti aikanaan meitä kuusi-
kymmenlukulaisia, mutta se jäi sairauk-
sien varjoon eikä kehittynyt niin kuin 
toivoimme. Nyt on toinen ääni kellossa. 
Mielen terveyttä voidaan edistää monin 
tavoin.

Pirteä professori Mima Cattan Leedsin 
yliopistosta – puhui muuten selvää suo-
meakin suomenruotsalaisen syntyperän-
sä ansiosta –  tutkii ikäihmisten mielen-
terveyden edistämistä. Hänellä oli mai-
nio ajatus ”viidestä vihanneksesta”. Kaik-
kihan tietävät, millaista terveellinen ra-
vinto on ja miten paljon sen pitää sisältää 
kasviksia. Miten se olikaan, omena päi-
vässä pitää lääkärin loitolla. Miman mie-
lestä meillä pitäisi olla yhtä vankka käsi-
tys siitä, millaisia eväitä tarvitaan hyvään 
vanhenemiseen. Niinpä hän oli tehnyt lis-
tan viidestä vinkistä, näistä henkisistä vi-
hanneksista.

Mima, kehittelen nyt tässä sinun aja-
tuksiasi edelleen! Et varmaan pahastu. It-
se asiassa houkuttelen teitä kaikkia mui-
takin tekemään oman listanne näistä vii-
destä tärkeästä elementistä, joilla me it-
se voimme vaikuttaa oman elämämme 
ja mielenterveytemme laatuun. Voihan 
vinkkejä olla kuusikin, tai kymmenen, 
mutta viisi on tuollainen käsin kosketel-
tava luku: joka sormelle omansa.

Tällainen on minun listani:
Liity! Pidä yhteyttä! Ihminen tarvitsee 

toisia ihmisiä. Jokainen voi olla aktiivi-
sesti hankkiutumassa toisten ihmisten 
seuraan. On sukulaisia, jumppakerhoja, 
ompelu seuroja. Kuorolaulun on todettu 
olevan elämää pidentävää. Se on se yhtei-

kauan kuin jalka nousee, kävelemistä 
kannattaa harrastaa – ja jos jalka ei nou-
sisi, voi päästä vaikka pyörätuolilla. Tie-
dättekö, että hienoinkaan maailman bio-
robotiikka ei ole vielä pystynyt jäljittele-
mään ihmisen kävelyä? Meillä on hallus-
samme mitä monimutkaisin taito, vaikka 
puhumme tavallisista tallaajista. Jokainen 
ikäihmisen askel on siis kotiinpäin sekä 
kuntoiluna että liikunnan riemuna.
Opi! Joka päivä voi oppia uutta. Lehdis-
sä on ihmeellisiä asioita. Radio on mainio 
tiedon välittäjä, johan ikiaikainen Koulu-
radio toi tietoa mökkeihin. Lastenlapset 
kyselevät herkeämättä ja vähän vanhet-
tuaan opettavat uutta kieltä ja uutta tek-
nologiaa. Vanhoilla ihmisillä on loistavat 
harrastusmahdollisuudet nykyisin, kirjas-
tot, sanaristikot, sukututkimus, kutomi-
nen, päivätanssit. Mieli ei ruostu kun si-
tä käyttää. Vanha ihminen oppii vain eri 
lailla kuin nuori, hitaasti ja loogisesti, it-
se yrittämällä, mutta tulos on yhtä py-
syvää kuin nuoremmillakin, ellei kestä-
vämpää.
Naura! Ihmeellinen asia tuo vauvan en-
simmäinen hymy. Ilo syntyy ihmisten vä-
lille rakastavana ja hellänä. Lasten nauru 
helisee. Vanhojen luokkatovereitten ko-
kouksessa naurua piisaa. Nauru pidentää 
ikää – sehän on jo tutkittukin asia, eikä 
vain vanha sananparsi. Ikä antaa ihmisel-
le perspektiiviä, jossa huumorin taju ku-
koistaa. Maailma on täynnä hullunkurisia 
ilmiöitä ja tilannekomiikkaa. Tartu nau-
run kulmaan! Koko aineenvaihdunta vir-
kistyy, mieli siliää ja huominen näyttää 
huolettomalta.
Anna! Vanhalla ihmisellä on kokemusta, 
muistoja ja tarinoita jaettavaksi asti. An-
teliaisuus ei tarkoita tavaroiden jakamista 
eikä kalliita lahjoja, vaan se on kokonaan 
henkistä laatua. Parhaat lahjat ihmiseltä 
toiselle ovat kannustusta, kiinnostusta ja 
kuuntelua. Meidän ikääntyneitten erityi-
senä tehtävänä on varustaa läheiset lap-
set tarinoilla heidän lähihistoriastaan, tär-
keistä ihmisistä ja paikoista. Jokaisella on 
aarteisto, josta jakaa toisille. Ja antaes-
saan saa itse, näinhän se toimii.

Millainen on sinun viisikkosi? Anna pa-
lautetta, tuo vaihtoehtoja esiin, kiitos!

Viisi vinkkiä 
hyvään vanhenemiseen

syys ja ilo! Eläkeläisille on tarjolla monen-
laista toimintaa ja tarvittaessa sitä voi jär-
jestää vaikka itse. Ujous ja syrjään vetäy-
tymisen halu voi olla voimakasta, ”eihän 
kukaan nyt minua kaipaa ja kun tukkakin 
on huonosti”, mutta tällaiset esteet kan-
nattaa mielessään voittaa. 
Liiku! Liikkumisen mahdollisuus on it-
senäisen suoriutumisen kulmakivi. Niin  
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Osaatko kammata tukkaa tai pitää kädestä? Entä viedä kukan tai kor-
tin? Sinusta olisi mummikummiksi.
– Olemme vieneet ennen kaikkea iloa ja hyvää mieltä. Minulla on hyvä 
mieli siitä, kuinka hyvin vanhoja hoidetaan, Aira Samulin kertoo kier-
rettyään nelisenkymmentä paikkaa eläkkeellä olevan Mielenterveys-
seuran toiminnanjohtajan Pirkko Lahden kanssa.
Julkisuuden kanssa aina toiminut ja sille elämänsä tuotteistanut Sa-
mulin on käyttänyt tunnettuuttaan järkevällä ja monia hyödyttäväl-
lä tavalla.

Aira Samulin kiertää 
Suomea viestinään ilo

Tanssi kuuluu kaikille eikä ole vaikeaa kohdata ihminen
mutta sellaisia me olemme nähneet ja eh-
kä asukkaat ovat niin sivistyneitä, etteivät 
valita. Ilo on suuri asia. Jokainen on vanha-
na aikamoinen persoona, arvokas ja oman-
lainen. Suuressa joukossa samankaltaistuu, 
mutta kun kaivaa vähän ja kertoo vitsejä, 
kuva tarkentuu ja tunnelma kevenee.

Espoossakin olemme käyneet kuudessa 
kodissa. Siellä on kuulemma seinät täyn-
nä kuviani, Aira kertoo.

Kiertäminen jatkuu vielä. Se sai alkunsa, 
kun tähän asti syntymäpäivämuistamisen-
sa aina nuorisolle ohjannut Aira päättikin 
siirtyä ”aikaansa” ja osoittaa 80 -vuotisvarat 
vanhojen hyväksi.

– Siitä kertyi lähes 12 000 euroa!

– Pirkon kanssa olemme sellainen pari-
valjakko, ettei koko maailmassa!

Pirkko Lahti on mukana työnsä ja Ai-
ra Samulin elämänkokemuksensa ja nuo-

risotyön kautta. Pankkikin saatiin spon-
soriksi.

– Sitä voi miettiä, ovatko kaikki paikat 
niin kauniita, avaria, valoisia ja siistejä, 

Nuorekas 82-vuotias Aira Samulin pujottaa poninhäntänsä lippalakin lomitse ja antaa monimetrisen kaulahuivinsa lie-
hua keväisellä Bulevardilla.
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Kotihoitoon vieläkin 
enemmän satsattava 
Tärkeimpiä havaintoja on ollut se, että kaik-
ki haluaisivat olla mahdollisimman pitkään 
kotona ja yhdessä puolisonsa kanssa. Koti-
hoitoon ei vain Aira Samulinin mielestä ole 
vielä satsattu niin paljon kuin pitäisi. Toi-
sekseen suuret ikäluokat ovat iso urakka. 

– Olen tullut ajatelleeksi, että vanhat kuo-
levat ikäväänsä, hoitajilla on liian kiire ol-
lakseen koko ajan lähellä. Jos vanhuksel-
la on ikävää, hän masentuu ja kunto ro-
mahtaa. Jospa ihmiset ryhtyisivät mummi-
kummiksi, löytäisivät jonkun, joka varmas-
ti jumaloisi heitä! 

Pahimmat kiireetkin ovat nyt monilta ta-
kana taloudellisesti vaikean tilanteen ta-
kia.

– Nuorillekin olisi hyvä tavata vanhempia 
ihmisiä. Ryhtymällä kummiksi saa enem-
män kuin pystyy antamaan, Aira tietää.

Moni ajattelee, että on vaikea kohdata ih-
minen. Aira Samulin on ehdottomasti tois-
ta mieltä:

– Ei se ole sen kummempaa kuin että 
kampaa tukkaa tai pitää kädestä kiinni, vie 
kukan tai kortin. Monesti puhekyky on van-
halta mennyt, mutta silti kannattaa puhua 
vaikka itsekseen, hän sanoo.

Aira on kehittänyt oman hand jive 
 -tanssin tuolista nousemattomille.

– Tanssi kuuluu kaikille! Hoitajat otetaan 
mukaan. Jätän sinne vierailupaikkaamme 
levyn, joka on tätä tarkoitusta varten sävel-
letty. Se on musiikkia, johon olen tehnyt 
koreografi an.

Aivojumppaa, tuulen viemää, soutua, 
venytyksiä, silmän pilkettä ja tiluliluleis-
sä käsien heiluttelua voi harrastaa vielä it-
sekseenkin tai hoitajan, omaisen tai kum-
min kanssa.

– Laulamme sellaisia lauluja, jotka muis-
tetaan kuten Jos sais kerran ja Väliaikais-
ta kaikki on vaan. Vitseillä saadaan ihmi-
set nauramaan ääneen ja neljällä Verso -
kirjalla päästään vuodenaikoihin. Levyn 
takakannessa on vielä lisää lauluja. Kyse-
lemme, mistä olet kotoisin, jotta saamme 
ihmiset vastaamaan ja osallistumaan eikä 
vain apaattisesti kuuntelemaan.

Uskonnollisia aiheita ei käsitellä.

Esteettömyys sopii kaikille
Aira Samulin sanoo, että ei tullut ajatelleek-
si loppuun asti, kun lähes kuusi kymppisenä 
rakennutti Hyrsylänmutkansa Nummi -
Pusulan kuntaan lähelle Helsinkiä, niin 
paljon kerroksia ja portaita tuli.

– Miten siellä voi olla lopun elämänsä? 
Sen sijaan talossa, jossa ei ole esteitä tai 
portaita, voi elää vaikka koko elämänsä, 
varsinkin alussa ja lopussa. 

Yli kahdeksankymppisenä Aira vielä pai-
neli pankkiin, sai lainaa ja teki velaksi ta-
lon.

– Esittelen taloa ja kerron siitä kaikil-
le. Television remonttireiskat innostuivat 
hankkeesta ja tulivat mukaan.

Ihmiset, jotka lähestyvät eläkeikää, ajat-
televat lapsille ja lastenlapsille säästämis-
tä. 

– Hieno perintö on sekin, ettei tarvitse 
pitää huonoa omaatuntoa laitoksen takia, 
kun vanhan koti olisi sellainen, että siel-
lä voisi asua loppuun asti. Nyt olisi kai-
ken huipuksi hyvät ajat rakentaa, halvem-
mat kuin minulla.

Hyrsylän mutkaan nousi koti, jossa on 
kuntosali tanssilattioineen, peileineen ja 
tankoineen ja koneineen, jotka antavat luus-
tolle tarpeellista tärinää, Viipurin nyrkkeili-
jöiltä saatu nyrkkeilysäkki ja päärynäpallo, 
vempaimia tasapainoharjoitteluun jne.

kodiksi tanssijoille, Aira sanoo. 
– En tiedä, mitä se eläkkeelläolo olisi. Aika 
ei riitä muistelmien jatkoonkaan...

Tärkeä seurattava kykyjä etsineelle tans-
sin ammattilaiselle on ollut Tanssii tähtien 
kanssa -ohjelma, josta Airalta on pyydet-
ty kommentteja. Siinä tanssineilla on ollut 
myös vakavia aikoja, esimerkiksi Kristiina 
Elstelällä ja Pirkko Mannolalla.

– Työ on paras lääke, äitini sanoi. Minä 
sanon, että työ ja tanssi ovat parasta lää-
kettä.

Työ kyllä auttaa, tuo onnistumisen iloa 
ja tarpeellisuuden tunnetta, ettei joka vai-
vaan keppiä ja lääkettä hae. Ei ole hyvästä, 
ellei harjoiteta selviytymistä, jos aina tor-
jutaan paha lääkkeillä tai muilla. Ei elämä 
aina ole helppoa eikä sen tarvitsekaan ol-
la. Selviytymisen taito hukkuu, kun pienis-
tä jo tehdään numeroa.

Sotaorpoja ei ymmärretty eikä heille an-
nettu terapiaa. Surua oli, mutta he selviytyi-
vät. Kuolemakin kuuluu elämään. En tie-
dä, kuuluuko se nuorempien elämään, kun 
aina pitäisi saada kaikkea. Siitä olisi hyvä 
keskustella, menetämmekö karaistumisen 
kyvyn, Aira pohtii.

Kuka tahansa voi lähteä koska vain. 
– Pyrin hoitamaan itseni kuitenkin var-

sinkin kun on sairas tytär. Vanhuuden tulos-
sa auttaa, kun hoitaa itseään nuorempaansa, 
se kannustaa hoitamaan itseäänkin.

Airalta kysytään jatkuvasti, mikä on pir-
teyden salaisuus ja mikä auttaa jaksamaan.
Kymmenistä tuhansista Hyrsylänmutkan 
kävijöistä kenelläkään ei ole ollut niin van-
haa kissaa kuin Hyrsy, joka eli 22-vuotiaak-
si ja on myös opettanut emäntäänsä:

– Me nukuimme täydet yöt, katsoim-
me mitä syömme, nautimme rasvahapot 
ja hainrustot, syötin niitä kissallekin, lii-
kuimme, muistimme venytykset, emme 
tupa koineet tai juoneet viinaa paitsi pien-
tä yömyssyä, jonka otin Hyrsyltä salaa... 
Ja kissa vielä putoaa aina jaloilleen eikä 
jää pohtimaan kokemaansa pahaa. Kyllä 
meillä oli kivaa.

Uutta ei taida tulla.
– Ei ole hoitajaa, minä olen tämänikäinen 

ja epäsäännöllisesti Hyrsylän ja Helsingin 
välillä. Autosta olen luopunut.

Hyrsylänmutkassa käy eniten eläkeläisiä, 
marttoja, seurakuntien väkeä, sydän- ja syö-
päyhdistysten jäseniä, sotaorpoja, rintama-
naisia, lottia.

– Se on aikuisten paikka.

Teksti ja kuvat:
Marjatta Pöllänen

– Kun muilla on olohuoneen jatkona 
tupa keittiö, minulla on kuntosali...

Talosta löytyy myös uima-allas, jossa voi 
ponnistella vastavirtaan. Se on tarpeeksi sy-
vä ja kahvoin varustettu. Sellaisenkin al-
taan voi tehdä, johon pääsee suoraan pyö-
rätuolista.

Koskettimet ovat käden ulottuvilla, keit-
tiössä ei ole yläkaappeja, vaan sieltä voi 
nähdä ulos, ovet ovat leveitä. Puuhella on 
hankittu tunnelman takia ja takka antaa 
paitsi viihtyisyyttä, myös varaa lämpöä. 
Sänky on moottoroitu, vaatteille on oma 
huoneensa, jonne mahtuvat myös kengät 
ja korut. 

– Aion pukeutua loppuun saakka huolel-
la, Aira sanoo.

Lämmitykseksi valittiin maalämpö. Kun 
kaupungin valoja ei Hyrsylänmutkassa näy, 
talon räystäiden alle on varattu valoja. Vara-
akkukin on maalla tärkeä.

Talojen ylläpito, vanhojen luona käymi-
set ja Hyrsylänmutkan esittely lukematto-
mille ryhmille rytmittävät Airan elämää. 

Ei elämän aina 
tarvitseolla helppoa
– Aion säätiöidä Hyrsylänmutkan vanhain-

Aira Samulinin kalenteri on toivotto-
man täynnä.
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Pappatunturikuume valtasi Ruovedellä si-
jaitsevan Honkalakodin 2000-luvun alus-
sa. Pappatunturikuumeen syntyyn vaikutti 
olennaisesti toiminnanjohtaja Tuija Järvi-
nen, joka vietiin kylmiltään Hyryn salmelle 
mopokisoihin ja hänen käskettiin ajaa mo-
polla.

– Olin sen jälkeen aivan innoissani ja pu-
huin työpaikallani, kuinka ihanaa oli ajaa 
mopolla! Siitä muutkin innostuivat, Tuija 

Järvinen kertoo.
MC Honkala Ladies perustettiin ke-

sällä 2000, ja jo samana kesänä leidit osal-
listuivat kisoihin Hyrynsalmella. Komea 
pokaalirivistö Honkalakodin aulassa ker-
too, että joka vuosi kilpailuissa ollaan me-
nestytty!

– Kun lähdetään kilpailemaan, niin kyl-
lä lähdetään myös voittamaan,  Honka-
lakodin palvelutoiminnan esimies Mirka 

Koskela nauraa ja viittaa Taija Helet ojan 
suuntaan.

– Taijalla on ehkä kovin kilpailuvietti.
Mopotapahtumissa on erilaisia kilpai-

luja – eräs niistä on yhtämittainen 24 mi-
nuutin ajo. Kuljettajaa vaihdetaan välillä. 
Kilpailun voittaa joukkue, joka ehtii ajaa 
pisimmän matkan.

MC Honkala Ladies’iin kuuluu jokai-
nen Honkalakodin työntekijä – toki kaik-
ki eivät ole aktiiveja. Seuran jäsenillä on 
mopoja yhteensä vajaa kymmenen. MC 
Honkala Ladies on myös panostanut har-
rastukseen: kerholaisilla on mm. yhteiset 
asut lähdettäessä kilpailuihin.

– Mikään muu kuin pappatunturi ei kel-
paa. Pappatunturi näyttää hyvältä ja se on 
ainoa oikea mopo. Ei tulisi mieleenkään 
ajaa millään muulla mopolla, Heletoja ja 
Koskela toteavat.

Honkalakodin leideille on ominaista, 
ettei juuri kukaan heistä ollut aikaisem-
min ajanut mopolla. Koskela on ajanut 
15- kesäisenä mopolla, Heletoja oli ollut 
kerran naapurin pojan kyydissä. Järvinen 
tunnustaa, ettei hän ollut koskaan ennen 
ajanut mopolla.

Mopoilu rentouttaa
Kun Tuija Järviseltä, Mirka Koskelalta ja 
Taija Heletojalta kysyy, mikä mopoilus-
sa viehättää, niin vastaus tulee kuin yh-
destä suusta:

– Tämä on niin kivaaaaa!
Naiset ylistävät kilvan mopoilun haus-

Ruoveden mopoilevat leidit:

”Tämä on 
niin 

kivaaaa!”

Osa Honkalakodin leideistä mopoineen: Tuija Järvinen, Leena Myöhänen, Mir-
ka Koskela ja Marjo Laurila.

Toimin-
nanjohtaja 

Tui ja Järvinen 
tartutti pappatunturikuumeen honka-
lakotilaisiin.
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kuutta ja sitä, että mopoilu on hyvin ren-
touttavaa. Tuija Järvinen mopoili aikai-
semmin työmatkatkin mopolla, vajaa tun-
ti yhteen suuntaan aamuin illoin. 

– Kun tässä elämässä on yleensä niin 
kauhea kiire ja stressi, niin mopon selässä 
ei ole mihinkään kiire. Kyllä siinä mopoil-
lessa unohtuu koti- ja työasiat. Mopoilu jo-
tenkin onnistuu nollaamaan kaikki ajatuk-
set, unohtamaan huolet ja keskittyy vain 
siihen ajamiseen. Lisäksi mopoillessa ehtii 
katsella ympärilleen, kuulla luonnon äänet 
ja aistia tuoksut, Järvinen ylistää.

Mopoiluharrastus tietenkin ajoittuu ke-
vääseen ja kesään. Kilpailuihin ja tapahtu-
miin osallistutaan muutaman kerran vuo-
dessa, niiden lisäksi Honkalakodin leidit 
ajelevat huvikseen, joko yhdessä tai itsek-
seen, noin kerran viikossa. 

MC Honkala Ladies’n päätapahtuma on 
osallistua keväisin Kaunialan sotavamma-
sairaalan hyväksi ajettavaan hyväntekeväi-
syysajoon. Hyväntekeväisyysajoa varten 
tarvitaan sponsoreita ja muuta varojenke-
räystä. Neljänä vuotena MC Honkala La-
dies julkaisi oman kalenterin.

Honkalakodin naiset nauraen toteavat, 
etteivät he itse osaa korjata mopoja. Tek-
niset taidot ulottuvat tulpan vaihtamiseen 
ja tankkaamiseen.

– Miesten tehtävänä on huoltaa, korjata 
ja tankata mopot, naiset kertovat.

Mopoilu herättää kiinnostusta 
ulkopuolisissa
MC Honkala Ladies on saavuttanut var-
sin paljon julkisuutta niin 
Ruovedellä kuin ko-
ko maassakin: lei-
dien mopoharrastuk-
sesta on tehty puolen tunnin 
tv-ohjelma, lisäksi he ovat ol-
leet autoilun erikoisohjelmas-
sa. Lehtijuttuja on useita.

Mennessään eri tapahtumiin mo-
poilevat naiset herättävät huomiota – he 
olivat pitkään ainoa naismopoilijoiden 
muodostama kerho Suomessa. Nyt on mui-
takin naiskerhoja, kuten Kosken Plikat – 
jonka perustaja oli aikoinaan Honkala-
kodissa töissä!

– Mopoharrastus herättää tässä talossa 
paljon kiinnostusta. Asukkaat tulevat aina 
juttelemaan ja muistelemaan omia mopo-
aikojaan, kun näkevät mopoja pihassa, 
Mirka Koskela kertoo.

Tuija Järvisen mukaan mopoharrastus 
on tuonut Honkalakodille ja vanhustyölle 
paljon positiivista PR:ää. Mopotapahtu-
missa mopoilijat ovat yleensä tietyllä ta-
valla anonyymeja, ei tiedetä toisten am-
matteja, mutta Honkalakodin leidit erot-
tuvat joukosta. 

– Ihmiset tulevat esimerkiksi kysymään, 
millaista teidän työ on ja muuta sellais-

ta. Tämän mopoharrastuksen ansiosta saa 
myös vanhustyötä tunnetuksi ja ehkä myös 

lisättyä vanhustyön kiinnostavuutta, 
Tuija Järvinen puoles-

taan kertoo. 
P a p p a t u n t u r i -

harrastus on siis oival-
linen keino tutustua uusiin 

ihmisiin, mutta myös työka-
verinsa oppii tuntemaan ihan 

uudella tavalla. Kilpailut ovat 
hyvin sosiaalisia tapahtumia.

– Mopoilu on antanut uusia ystäviä, hy-
viä jutunaiheita ja hauskoja kokemuksia, 
Taija Heletoja kertoo.

– Se, että ollaan työporukan kanssa jos-
sain muualla kuin työpaikalla ja tehdään 
jotain ihan muuta kuin työasioihin liitty-
vää, niin se on hyvin rikastuttavaa. Oppii 
tuntemaan toisia ihan uudella tavalla. Tä-
mä rikastuttaa myös työyhteisöä, Mirka 
Koskela arvioi.

Teksti ja kuvat:
 Kari Uittomäki
Kalenterikuva: 
Heli Ahoniitty

MC Honkala Ladies julkaisi neljänä vuotena oman kalenterin. Tämä iloinen kuva on vuoden 2007 kalenterissa kesä-
kuun kohdalla.
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Kampin palvelukeskuksen juhla-
salissa lauletaan tyttöbändi Tikta-
kin Satuprinsessaa. Kyseessä ei kui-
tenkaan ole nuorisokonsertti, sillä 
laulajien keski-ikä ylittää reilusti 60 
vuotta.
Musiikista ja yhdessä tekemisestä innos-
tunut lauluväki avaa ääntään kitaristi Lau-
ri Schrekin säestyksellä. Ilmassa on odot-
tava tunnelma. Kyseessä on seniorikuoron 
ensimmäinen kokoontuminen.

79-vuotias Aira Hämäläinen sulkee sil-
mänsä ja laulaa. Myöhemmin hän kertoo 
liittyneensä kuoroon, jottei yksinäisyys 
saisi liiallista otetta. Ja laulamisesta pitä-
vänä uuden oppiminen piristää mieltä.

– Jo tämän ensimmäisen tapaamisen ai-
kana tuntuu siltä, että tulin oikeaan paik-
kaan. Kuorolaulu on minulle keino pitää 
masennus ja turhautuminen loitolla, miet-
tii Hämäläinen. 

– Ja rokkikin kyllä irtoaa, hän hymyilee 
ja kävelee mikrofonin luo.

Samaa mieltä ovat muutkin kuorolai-
set. Useimmat ovat harrastaneet laulua 
aiemminkin, joten äänenavauksen merki-

tys lallatuksineen ymmärretään. Kuoro ei 
ole kuitenkaan perinteinen laulukööri, sil-
lä ohjelmisto koostuu kotimaisista pop-
rock-lauluista.

Hymy on herkässä myös säestäjä -

Seniorit sen tietävät:

”Aina voi oppia uutta”
Kitaristi Lauri Schrek ja musiikin maisteri Aarne Himberg innostavat seniorikuorolaisia laulamaan.

Kuorolaiset avaavat ääntään kitaristi Lauri Schrekin säestyksellä.
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Kantti ry
ikäihmisten kanssa keskellä 
Helsinkiä

Ikäihmisten hyvinvointikeskus
palvelutalo Kantin pysäkki
mielenterveyden tukipysäkki

www.kantti.fi
puh. (09) 4342 4833
Humalistonkatu 4 
00250 Helsinki

Yrjö ja Hanna 
Hyvinvointikeskukset

Asemapäällikönkatu 12 B, 00520 Helsinki
puh 0207 429 888, fax 0207 429 889
www.yrjojahanna.fi
 
Yrjö ja Hanna Hyvinvointikeskukset toimivat kahdeksalla paikkakunnalla. Yksiköt 
tuottavat ikäihmisille ja erityisryhmille asumis-, hoito-, hoiva-, tuki- ja turvapalvelui-
ta sekä sosiokulttuurista toimintaa.

YKSILÖLLISTÄ HYVINVOINTIA!

ohjaajilla, sillä tuoreessa muistissa on vii-
me keväinen K-70 -sarja, jossa ikäihmi-
set innostuivat nuorisomusiikin esit-
tämisestä. 

Päävastuu hankkeen toteutta-
misesta on Sibelius-Akate miasta 
musiikin maisteriksi valmistu-
neella Aarne ”Arska” Him-
bergillä. Musiikin moniotte-
lijalla.

– Idea syntyi viime keväisen 
K-70 -sarjan ansiosta: siinähän 
ikäihmiset lauloivat rokkia hy-
myssä suin. Katsoin sitä ja ajat-
telin, vau! Tuossa on jotain, Him-
berg kertoo.

Pienen pohdinnan ja lukuisten pa-
laverien jälkeen hanke saatiin käyn-
tiin. Yhteistyökumppaneita löytyi hel-
posti, kun Himberg perusteli, miten suuri 
virike poprockin esittäminen voikaan van-
hukselle olla. 

– Senhän huomasi televisiostakin, miten 
vanhukset innostuivat, Himberg sanoo.

Rumpalinakin tunnettu Himberg muut-
tuu hetkessä musiikin maisteriksi ja muis-
tuttaa, että ikääntyneiden ihmisten musiik-
kimieltymys on murrosvaiheessa. Nykyiset 
työeläkkeelle jäävät henkilöt ovat varttu-
neet poprock-musiikin syntyvaiheessa.   

– Näin ollen esimerkiksi Beatles tai Rol-
ling Stones on heille tuttua jytinää: jopa lä-
heistä. Tätä harrastusmuotoa heille ei ole 
vielä tarjottu. Siksi toiminta on tarkoi-
tus vakiinnuttaa ja laajentaa myös muihin 
maamme kaupunkeihin.

Seniorikuoro harjoittelee Sibelius-Aka-
temiassa tai Pop&Jazz konservatoriossa 
opiskelevien ohjaajien kanssa viikoittain.

– Kerran kuukaudessa treenaamme mu-
siikin ammattilaisista koostuvan kokonai-
sen bändin kanssa. Kurssi huipentuu ke-
väällä pidettävään konserttiin, sanoo Him-
berg.

Helsingissä joulukuun 5. päivä käynnis-
tynyt kuorotoiminta on pilottihanke.

ehkäisevät masennusta ja sairauksia. 
Emotionaa linen ja psyykkinen hyvinvointi 

lisääntyvät. Se on tärkeää etenkin niille 
vanhuksille, joilla on yksinäistä, tie-

tää Himberg.
Pilottihanke käynnistyi Helsin-

gissä ja starttaa lähiaikoina Es-
poossa. Toisena kautena hanke 
laajennetaan 3-5 muuhun kau-
punkiin. 

– Mukana on tutkijoita Sta-
kesista ja Sibelius-Akatemias-
ta. Tuloksia ja kokemuksia ana-

lysoidaan ja hyödynnetään tule-
vaisuudessa.
Koko työporukkamme haluaa 

muistuttaa siitä, että tärkeintä ei ole 
loistava laulutaito. Ainoa, mikä merkit-

see, on avoin mieli ja halu kokea vielä jo-
tain uutta. 

– Katso nyt noita meidänkin senioreita. 
Laulu sujuu, iloa löytyy ja pian satuprin-
sessat on hallussa, Himberg naurahtaa ja 
pyytää porukkaa kahville. 

Pian lauletaan J. Karjalaista.
Teksti ja kuvat: 

Janne Kaulanen
Helsingissä se toteutetaan yhteistyös-

sä Helsingin kaupungin, kulttuuriasiain-
keskuksen, Opetus ministeriön, Sosiaali- 
ja terveys ministeriön, sosiaaliviraston, Si-
belius-Akatemian, Musiikkikoulu Groo-
ven, Eläkeliiton ja vanhustyökeskuksen 
kanssa.

– Uskon hankkeen merkityksen olevan 
suuri. Sosiaalisuudellaan se tulee tuotta-
maan onnellisuutta niin senioreille kuin 
heidän läheisilleen. Ja tietenkin konsertti-
yleisölle ja meille työntekijöille. Lisäksi 
suunnitelmissa on tehdä äänitteitä ja kaik-
kea muutakin, mikä musiikkimaailmaan 
kuuluu, sanoo Himberg.

Työryhmä uskoo hankkeen kansanter-
veydelliseen vaikutukseen. Ja miksipä ei 
uskoisi: onhan musiikilla todettu olevan 
sosiaalistava ja onnellisuutta lisäävä vai-
kutuksensa.

– Musiikki ja sosiaalinen aktiivisuus 

Aira Hämäläiselle kuoro tuo piristystä 
ja uutta opittavaa.
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Metropolia Ammattikorkeakoulun mu-
siikin opiskelijat virittivät ikä-
ihmisten aistit taiteeseen. Mu-
siikkipedagogiopiskelijat 
Anna Hukari ja Päivi 
Viitala pitivät Kus-
taankartanon van-
hainkodin kes-
kivaikeasti ja 
vaikeasti de-
mentoitunei-
den osaston 
asukkaille 
monipuo-
lisen mu-
siikillisen 
elämyshet-
ken. 

– Tänään 
ohjelmassa on 
pari kevätrunoa 
kuvineen ja yh-
teislauluja menneil-
tä vuosikymmeniltä 
piano- ja harmonikkasäes-
tyksin. Tulppaanien, kahvin ja 
kardemumman tuoksuttelun avulla 
herätellään muistoja, ja kevättä houkutel-
laan musiikkiliikunnan keinoin, Anna Hu-
kari kertoo ennen työpajan alkua. 

– Muistoja Helsingistä -projekti ylittää 
taiteiden rajat ja siksi olemme ottaneet eri 
taiteenlajit käyttöön. Kaikki tarjoillaan tie-
tysti kompaktina pakettina, sievästi nivot-
tuna toisiinsa, hän jatkaa.

Taiteen voimaannuttava vaikutus 
Muistoja Helsingistä -projekti oli yksi EU-
rahoitteisen Kulttuurisilta -hankkeen osa-
projekteista.

– Muistoja Helsingistä-projektin pe-
rusajatuksena on tuoda taiteen voimaan-

nuttava vai-
kutus ikäihmisten 
arkeen, Kulttuurisilta-hankkeen äiti, mu-
siikkikasvatuksen lehtori, musiikkitera-
peutti Laura Huhtinen-Hildén kertoo. 

Huhtinen-Hildénin mukana toiminta pe-
rustuu osallistavaan ja eheyttävään taide-
kasvatusnäkemykseen. Sen tavoitteena on 
yhteinen, jaettu kokemus taiteiden voi-
maannuttavasta vaikutuksesta vanhusten 
arjessa, hän täsmentää. 

– Metropolia Ammattikorkeakoulun mu-
siikin koulutuksessa on käynnistynyt laa-

ja kehittämistyö, jonka työkaluna Kulttuu-
risilta-hanke toimii. Musiikkipedagogien 
koulutusta kehitetään kiinteässä vuoropu-
helussa pääkaupunkiseudun kulttuuri- ja 
taidelaitosten kanssa. Uudenlaiset toimin-
tatavat antavat valmiuksia toteuttaa laaja-
alaista muusik koutta ja  musiikkikasva-
tusta erilaisissa ympäristöissä, erilaisten 
ihmisten kanssa. Koulutus mahdollistaa 
musiikkipedagogien uudenlaiset työnku-

Taiteen avulla 
sukellus 

muistoihin

Rairuho herkis-
tää aistit kevääseen.
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vat ja laajentaa perinteistä muusikon roo-
lia yleisöyhteistyön kentällä, Huhtinen-
Hildén kiteyttää.

Muistoja Helsingistä -projekti koostui 
koulutusjaksosta sekä vanhainkodissa tai 
palvelutalossa pidetystä työharjoittelujak-
sosta. Koulutusjaksolla opiskelijat saivat 
kosketusta muun muassa ikäihmisten koh-
taamiseen ja heidän erityistarpeisiinsa. 

– Työtavoiksi opiskelijat valitsivat eri-
laisia luovia menetelmiä koulutusjakson 
inspiroimina: tanssia, improvisaatiota, sa-
dutusta, draamaa, musiikkia ja mitä ikinä 
vain halusivat tehdä vanhusryhmän tarpeet 
huomioiden, projektipäällikkö Anna-Mai-
ja Iskanius kertoo. 

Käytännön työvälineitä liikkeen, musii-
kin ja draaman keinoin koulutusjaksolla 
tarjosivat muun muassa Helsingin Kau-
punginteatterin yleisötyövastaava Mirja 
Neuvonen, tanssitaiteilija Hanna Brot-
herus sekä teatteri-ilmaisun ohjaaja Mer-
ja Pennanen.

Musiikki parantaa hyvinvointia
Musiikkipedagogiopiskelijat Anna Hukari 
ja Päivi Viitala pitivät yhteensä seitsemän 
työpajaa. Työpajoihin osallistuivat lähes 
samat ikäihmiset joka kerta, jotta voitiin 
seurata heidän hyvinvoinnissaan tapahtu-
neita muutoksia. Opiskelijoiden suurena 
haasteena oli löytää esimerkiksi kommu-
nikointikanava puhekykynsä kadottaneen 
vanhuksen kanssa tai tanssia liikuntaky-
vyttömän kanssa. 

– Vuorovaikutuskeinot ja työtavat on täl-
löin löydettävä ihmisen perustarpeiden läh-
teiltä, Anna Hukari tuumaa.

– Kun musiikki alkaa, kaikki hiljenty-
vät. Jopa hän, jolla tuntuu muuten olevan 
koko ajan paha olla, hän jatkaa.

Hoitajien mukaan musiikilliset elämys-
hetket ovat parantaneet vanhusten päivit-
täistä hyvinvointia. He ovat pirteämpiä ja 
työpajan jälkeen useat lähtivät oma-aloit-
teisesti käytäville liikkumaan.

Käpyrinne ry  

www.kapyrinne.fi 
Tiedustelut  

puh.(09) 728 8800   
iidantupa@kapyrinne.fi  

Ilmattarentie 2, 00610 Hki  
Käpyrinteen Palvelutalo Käpyrinne tarjoaa monipuolisia 

ja laadukkaita  
hoito-, virkistys- 

ja kuntoutuspalveluja 
palvelutalossa ja kotona 
asuville ikäihmisille sekä 

ikääntyville 
omaishoitoperheille. 

– Osaston hoitaja kertoi minulle, että 
myös eräs hyvin ahdistunut vanhus on ol-
lut aina työpajan jälkeen rauhallisempi ja 
hän on alkanut jopa hymyillä, Hukari sel-
vittää silmät loistaen. 

– Millaista jälkeä saisimmekaan aikaan 
pidemmällä työvälillä!, Hukari huudah-
taa.

Aito kohtaaminen on tärkeää
Punahilkka-sadun kohdatkin muistuvat 
mieleen parin lukukerran jälkeen. 

– Kunhan satua on väritetty motivoivin 
elementein, kuten sopivien äänenpainojen 
ja käsinukkien avulla, on helpompi palaut-
taa mieleen tuttu tarina, Hukari kertoo.

Hukarin mukaan huumorikin on hy-
vä apukeino tilanteessa kuin tilanteessa. 
Ikäihmiset ovat hyvin huumorintajuisia ja 
kaikilla on hauskaa, kun säestäjän nuotit 
putoavat lattialle tai työpajan vetäjä ei jos-
sain kohtaa muistakaan laulun sanoja.

Hukarin mukaan aito kohtaaminen on 
tärkeää. 

– Ikäihmisillä on pitkä historia takanaan, 
joka on muovannut heidän persooniaan. 
Silloin korostuu tapa kohdata jokainen per-
soona sen vaatimalla tavalla, hän pohtii. 

Hukari muistuttaa, että niin vanhukset 
kuin lapsetkin huomaavat epäaidon kiin-
nostuksen. 

– Tulee myös helposti mieleen, että van-
husten kanssa tulisi keskittyä vain muis-
teluun ja menneisyyteen. Tämän projektin 
aikana kuitenkin tajusin, ettei pidä unoh-
taa, että myös he elävät tässä hetkessä ja 
heilläkin saattaa olla vielä unelmia, hän 
kiteyttää. 

Teksti ja kuvat: 
Minna Lamppu

Anna Hukarin polkan poljento laittaa jalat lyömään tahtia. Päivi Viitala seuraa 
vieressä.
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Eero-J Ahonala korostaa, että sosiaalisessa mediassa voidaan hyödyntää laajasti erilaisia arkistoja. Kuvassa Ahonala 
Kansalliskirjastossa, joka on digitoimassa omia arkistojaan.
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Tuottaja Eero-J Ahonala:

”On tärkeää, että seniorit 
pääsevät osallistumaan 

median sisältöihin”
Tuottaja Eero-J Ahonala on tehnyt 
pitkään töitä sosiaalisen ja osallistu-
van median kanssa. Sosiaalinen ja 
osallistuva media tarkoittaa pelkis-
tetysti sitä, että käyttäjät osallistu-
vat median sisältöjen tuottamiseen 
ja tekemiseen. Median sisällön tuot-
tamisen ja kuluttamisen raja on hä-
märtynyt, sillä sama henkilö voi se-
kä kuluttaa että tuottaa uutta sisäl-
töä. Sosiaalinen media on vahvasti 
sidoksissa teknologiaan. 

– Vuorovaikutteisesta televisiosta ollaan 
puhuttu kauan, mutta sellaista ei ole tähän 
päivään mennessä nähty. Vasta nykyaikai-
nen teknologia on mahdollistanut sen, että 
käyttäjät voivat itse tuottaa sisältöjä me-
diaan, tuottaja Eero-J Ahonala korostaa. 

Seniorit tekemään 
medioiden sisältöjä
– On kaiken A ja O, että käyttäjät pääsevät 
tekemään medioiden sisältöjä. Se on ko-
ko sosiaalisen ja osallistuvan median ydin, 
Ahonala painottaa.

Eero-J Ahonala on ollut mukana toteut-
tamassa Kustaankartanon vanhainkodin si-
säistä televisiojärjestelmää sekä Maunulan 
Kotikirkkoa. Molemmista hänellä on erit-
täin hyvät kokemukset. Kustaankartanos-
sa henkilökunta ja asukkaat valmistavat 
tänäkin päivänä ohjelmia viidelle omal-
le kanavalleen. 

– En tiedä tästä päivästä, mutta tv on ole-
massa ja ohjelmia tehdään. Koska järjestel-
mä on suljettu niin ulkopuoliset eivät pää-
se katselemaan sisältöjä.

Maunulassa ikäihmiset osoittautuivat in-
nokkaiksi ja ahkeriksi ohjelmien tekijöiksi. 
Kokeiluvuoden aikana 2002 asukkaat teki-
vät Maunulassa yli 250 tv-ohjelmaa!

– Olennaista on se, että ihmiset pääsevät 
mukaan tekemään ohjelmia, ja että niillä 
on oikeita katsojia. Loppujen lopuksi kat-
sojien määrä ei ole tärkeä vaan se, että kat-

sojat todella haluavat nähdä ohjelmat ja si-
sällöt. Tästä syntyy sellainen positiivinen 
tilanne, että ihmiset miettivät olisiko heil-
lä sanottavaa. Ja sitten kun on sanottavaa, 
niin halutaan tehdä ohjelma tai esitys niin 
hyvin kuin osataan.

Eero-J Ahonalan mukaan tekniikka ei 
pelota ikäihmisiä. Kun asia motivoi heitä, 
niin ikäihmiset ovat innokkaita opettele-
maan tekniikan. Ahonala myös näkee, et-
tä nuorten ja ikäihmisten yhteistyö ohjel-
mien tekemisessä on erittäin hyödyllistä. 
Ikäihmisillä on elämänkokemusta, kärsi-
vällisyyttä ja kriittisyyttä; he näkevät mi-
kä on olennaista ja mikä ei. Nuorilla on 
taas aika ja energia puolellaan.

Sosiaalinen media 
vahvistaa itsetuntoa
– Sitten kun ohjelma on julkaistu virallises-
ti ja saa katsojia, niin sillä on myönteinen 
vaikutus ihmisen itsetuntoon. Itse tunnon 
vahvistuminen on erittäin tärkeä asia. Suo-
malaisilla kun yleisesti ottaen koulutukses-
ta riippumatta huono itsetunto. Hyvä itse-
tunto perustuu siihen, että ihminen on it-
se tyytyväinen omaa itseensä ja on sopu-
soinnussa itsensä kanssa. Hyvää itsetuntoa 
tukee se, että huomaa osaavansa asioita ja 
saa palautetta muilta. Tämä on sosiaalisen 
media ydin, Ahonala luonnehtii.

Ahonala myös korostaa, että sosiaalisen 
ja osallistuvan median kautta ihminen löy-
tää juurensa. Nykyaikana perheet ja suvut 
ovat hajallaan, jopa eri maissa ja mante-
reilla. Sosiaalisen median kautta vanhem-
mat ja isovanhemmat voivat olla yhtey-
dessä lapsiinsa ja lastenlapsiinsa, sukulai-
siin ja ystäviin. Ahonala myös näkee, et-
tä sosiaa lisen ja osallistuvan median kaut-
ta yhteisöllisyys saa uuden merkityksen ja 
yhteisöllisyys löydetään uudelleen. Ihmi-
set voivat viestittää kuuluvansa johonkin 
yhteisöön ja päinvastoin: yhteisö voi vies-
tittää olevansa ylpeä yhteisönsä jäsenistä 
– vaikka yhteisön jäsen eläisi ja vaikuttai-

si toisella puolella maapalloa.
Ahonala painottaa, että sosiaalinen ja 

osallistuva media lisää ikäihmisten keski-
näistä vuorovaikutusta. Ikäihmisten sosiaa-
listen kontaktien määrä kasvaa, joka puo-
lestaan vähentää yksinäisyyttä ja siten en-
naltaehkäisee esimerkiksi mielenterveys-
ongelmien syntymistä ja syrjäytymistä. 
Ikäihmiset ovat terveempiä, jolloin syn-
tyy kansantaloudellista säästöä ja ikä-
ihmiset voivat asua pitempään omissa ko-
deissaan. Myös psykosomaattiset sairau-
det vähenevät.

Katsojasta ja kuluttajasta 
tulee kuningas
Ahonala arvioi, että sosiaalinen ja osal-
listuva media voi olla merkittävä jakelu-
kanava arkistoille. Esimerkiksi Kansallis-
kirjasto on digitoimassa aineistojaan, mm. 
suomalaisia sanomalehtiä, ja ne ovat siten 
käytettävissä. Yleisradiolla on merkittävät 
kokoelmat suomalaisten elokuva yhtiöiden 
pitkiä elokuvia sekä valtava määrä lyhyt- ja 
uutisfi lmejä. Lyhytfi lmit sisältävät huiman 
määrän suomalaista kulttuuria ja 1900-lu-
vun tapahtumahistoriaa. Ahon ala näkee, 
että tässä suhteessa esimerkiksi yhteis-
kunta voisi tehdä paljon edistämällä van-
han fi lmi aineiston digitointia ja selkeyt-
tämällä tekijänoikeuskysymyksiä sekä 
esitys korvauksia.

– Vanhat suomalaiset fi lmit osoittautui-
vat Kustaankartanossa ylivoimaisen suo-
situiksi. Lisäksi esimerkiksi vanhat lyhyt-
fi lmit kotiseudulta vahvistaisivat ihmisen 
identiteettiä ja yhteisöllisyyttä. Olisi erit-
täin tärkeää, että nämä vanhat suomalaiset 
elokuvat ja lyhytfi lmit saataisiin vapaasti 
nähtäviksi, Ahonala miettii.

Teksti ja kuva:
Kari Uittomäki
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Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto kehittää yhteistyössä jäsenjärjes-
töjensä kanssa palvelutaloista ikääntymisen resurssikeskuksia. Kehit-
tämistyö on nostanut esille teknologian suhteen ikäihmisiin. Teknolo-
giaa voidaan käyttää monin tavoin. Se voi lisätä ikäihmisten osallisuut-
ta yhteisöissä ja uuden oppimista. Se antaa mahdollisuuksia turvalli-
suuden, vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin parantamiseen.  Seni-
orioiden osallistuva media -hankkeen tavoitteena on edistää ikäihmis-
ten hyvinvointia.

– Teknologian merkitys vanhustenhuollos-
sa kasvaa tulevina vuosina. Vanhus työssä 
teknologia on saatava lisäresurssiksi ja 
kiinteäksi osaksi tulevaisuuden palvelu-
konsepteja. Teknologian kautta saatava 
hyöty ja lisäresurssi on maksimoitava niin, 
että sillä pystytään turvaamaan asiakas-
lähtöiset ja vanhustenhuollollisesti vahvat 
työskentelytavat. Teknologian on tuettava 
ikäihmisten kotona asumista, osallisuut-
ta ja kuulumista yhteisöön sekä toiminta-
kyvyn ylläpitoa, vuorovaikutusta ja ehkäis-
tävä syrjäytymistä, toiminnanjohtaja Mar-
ja-Liisa Kunnas kuvailee.

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto on 
rakentamassa verkostoa Senioreiden osal-
listuva media -hankkeelle, jonka tavoittee-
na on edistää ikäihmisten hyvinvointia ja 
heidän mahdollisuuksiaan elää omassa ko-
dissaan mahdollisimman pitkään. Hanket-
ta ovat olleet suunnittelemassa mm. tuot-
taja Eero-J Ahonala sekä Lapin yliopis-
ton dosentti Ilkka Huovio. 

Teknologia mahdollistaa 
mukanaolon ajassa
– Suomessa tehdään valtavan paljon hyviä 
innovaatioita, mutta valitettavasti osa niis-
tä joutuu suoraan mappiin mappi hyllylle. 
On iso haaste, että meidän palvelutuotan-
tomme olisi valmis ottamaan hyvät inno-
vaatiot vastaan, viestintäministeri Suvi 
Lindén toteaa.

Ministeri Suvi Lindénin mielestä ikä-
ihmiset ovat hyvin innostuneita siitä, et-
tä heillä on mahdollisuus päästä mukaan 
teknologiahankkeisiin. Ikäihmiset halua-
vat päästä osallisiksi teknologian tuomis-
ta hyödyistä. 

Viestintäministeri Suvi Lindén:

”Ikähmiset haluavat osallisiksi 
teknologian tuomista hyödyistä”

– Ikä ihmiset ovat hyvin innostuneita 
siitä, että heillä on mahdollisuus pääs-
tä mukaan teknologiahankkeisiin, vies-
tintämisteri Suvi Lindén arvioi.
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Suvi Lindénin ja Marja-Liisa Kunnak-
sen mukaan ikäihmiset ovat ennakko-
luulottomia hyödyntämään uutta tekno-
logiaa. Teknologian ansiosta ikäihmiset 
ovat mukana tässä nopeasti muuttuvassa 
maail massa.

Teknologia ja vanhustenhuolto nivel-
tyvät vahvasti yhteen muun muassa Van-
hus- ja lähimmäispalvelun liiton kehittä-
mässä Ikääntymisen resurssikeskus-mal-
lissa. Tulevaisuudessa palvelutalot tulevat 
muuttumaan ikääntymisen resurssikeskuk-
siksi – palvelutaloissa asuu entistä huono-
kuntoisempia vanhuksia, ja teknologiaa 
tarvitaan myös kotona asumisen turvaa-
miseksi ja tueksi.

Ministeri Suvi Lindéniä kiinnostaa Se-
nioreiden osallistuva media -hankkeeseen 
sisältyvä testiympäristö, jossa voidaan tes-
tata erilaisia palveluja ja tekniikan toimi-
vuutta. Lindén muistuttaa, että kunnat ja 
valtio yhä enemmän siirtävät palvelujaan 
sähköisiksi. Välillisesti tämä lisää tieto- 
ja viestintäteknologian käyttöä palvelu-
prosesseissa. Kustannusten jako on iso ky-
symys; liiketaloudellisesti operaattoreiden 
ei kannata rakentaa yhteyksiä syrjäseuduil-
le, joten valtio tukee niiden rakentamista. 
Noin kolmas osa yhteyksien rakentamis-

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

Senioreiden osallistuva media on han-
ke, jonka tavoitteena on edistää ikäih-
misten hyvinvointia ja heidän mahdolli-
suuksiaan elää kodissaan mahdollisim-
man pitkään. 

Tarkoituksena on hyödyntää käytettä-
vissä olevaa huipputekniikkaa, olemassa 
olevia verkkopalveluja ja hyviä käytäntö-
jä, sekä edistää haja-asutusalueiden no-
pean ja toimivan laajakaistaverkon syn-

kustannuksista tulisi operaattoreille. Pai-
kallisia yhteyksiä on jo kokeiltu esimerkik-
si Pohjois-Kuhmossa, jossa on meneillään 
paikallisten voimin Iivantiiran seutu -nimi-
nen seutukunnan yhteinen hanke.

– Syrjäseudut ovat siinä mielessä mielen-
kiintoisia, että niistä kehitetyt palvelumal-
lit kelpaavat myös suurkaupunkeihin, Van-
hus- ja lähimmäispalvelun liiton puheen-
johtaja Vappu Taipale luonnehtii.

Suvi Lindén toteaa, että mobiiliyhteyk-
sissä on vielä kehittämisen tarvetta. Esi-
merkiksi toimintavarmuus on turvattava. 
Ikääntyvien määrän kasvaessa kehittämis-
tarve kasvaa – varsinkin, koska kiinteiden 
verkkojen kehittäminen on laiminlyöty sik-
si, että se on väistyvä teknologia.

Verkosto rakenteilla
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton 
puheen johtaja Vappu Taipale sekä toi-
minnanjohtaja Marja-Liisa Kunnas kävi-
vät keskustelemassa viestintäministeri Su-
vi Lindenin kanssa ikääntymisestä tieto-
yhteiskunnassa ja samalla esittelemässä 
Senioreiden osallistuva media -hanketta. 
Tässä yhteydessä Liikenne- ja viestintä-
ministeriötä pyydettiin mukaan kehittä-
mistyöhön

Suvi Lindén totesi, että Liikenne- ja 
viestintä ministeriöllä ei ole määrä rahoja 
tukea tämäntyyppisiä kehityshankkei-
ta. Hän arvioi, että Senioreiden osallistu-
va media -hanketta voisi viedä eteenpäin 
– esimerkiksi teettää hankkeen esiselvi-
tys – Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelu-
kunnan kautta. Neuvottelukunnan tehtä-
vänä on nimenomaan edistää kansallis-
ta tieto yhteiskuntakehitystä sekä varmis-
taa kansallisen tietoyhteiskuntastrategian 
toteutuminen käytännössä. Neuvottelu-
kunnan yhteyteen voitaisiin asettaa työ-
ryhmä, johon otettaisiin jäseniä eri tahoil-
ta, kuten ministeriöistä, Vallista, yksityisen 
sektorin edustajia sekä eri taiteiden alojen 
edustajia. Ministeriön tehtäväksi jäisi tuot-
taa toimenpide-ehdotukset. 

 Suvi Lindén lupasi esitellä asian perus-
palveluministerille Paula Risikolle, joka 
on yksi neuvottelukunnan jäsenistä.

Teksti ja kuva:
Kari Uittomäki

tymistä tasapuolisesti Suomeen. Seniorei-
ta voimaannutetaan osallistumisen, taiteen 
ja kulttuurin harrastamisen sekä opiskelun 
avulla. Osallistuminen oman yhteisönsä 
toimintaan ehkäisee syrjäytymistä ja vah-
vistaa omaa identiteettiä.

– Senioreita on tarkoitus voimaannuttaa 
taiteen, kulttuurin, opiskelun ja osallistu-
misen avulla. Hankkeessa hyödynnetään 
hyviä käytäntöjä ja tuloksia, joita on synty-

nyt useassa yhteisöviestinnän projektissa, 
tuottaja Eero-J Ahonala kuvailee.
Hankkeen kehittelyssä mukana olleet:
Puheenjohtaja Vappu Taipale ja toimin-
nanjohtaja Marja-Liisa Kunnas, Van-
hus- ja lähimmäispalvelun liitto ry, Ikään-
tymisen resurssikeskusopas
Dosentti Ilkka Huovio, Lapin yliopisto 
ja tuottaja Eero-J Ahonala, OldTown In-
teractive Oy,

”Senioreiden osallistuva media” -hanke

ii 6 8
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Sosiaalisen median keskeisiä piirteitä ovat 
osallistuminen, avoimuus, viestintä, yh-
teisöt ja verkottuminen. Sosiaalinen me-
dia tarkoittaa sekä välinettä että sisältöä. 
On luontevaa, että sosiaalinen media on 
jo nyt ja tulee olemaan merkittävä myös 
opetuksessa. Lapin yliopiston dosentti Ilk-
ka Huovio on pitkään hahmottanut sosiaa-
lisen median mahdollisuuksia ikäihmisten 
opetuksessa. Huovio on ideoinut ja suun-
nitellut Taiteen ja kulttuurin senioriakate-
miaa, joka aloitti varsinaisen toimintansa 
vuonna 2005. 

Taiteen ja kulttuurin Senioriakatemia 
keskittyy seniorien taide- ja kulttuuri-
opetukseen. Senioriakatemian koulutus-
sisältöjä ovat mm. kuvataide, graafi nen 
suunnittelu, muotoilu, elokuva, visuaalinen 
viestintä, kulttuuriyrittäjyys, taide terapia ja 
taidepedagogiikka.

– Senioriakatemian koulutukset ovat yli-
opistollista täydennyskoulutusta ja avoi-
men yliopiston opetusta. Verkko-opetuk-
sella on merkittävä rooli, Ilkka Huovio ker-
too.

Huovion mukaan maisterin ja kandi-
daatin tutkinnon suorittaminen lähivuosi-
na Senior iakatemiassa on mahdollista, jo-
pa tohtorin tutkinnon suorittaminen. Tut-
kinnon suorittaminen vaatii jo hyvin pitkä-
jännitteistä ja tavoitteellista opiskelua.

Nimestään huolimatta Senioriakatemia 
on tarkoitettu kaikenikäisille. Huovio to-
teaa, että seniorit eivät mitenkään poikkea 
muista opiskelijoista – pikemminkin päin-
vastoin: senioreilla on elämänkokemusta ja 
he haluavat tehdä vain niitä asioista, jois-
ta ovat oikeasti kiinnostuneita. Tämä lisää 
tietenkin opiskelun motivaatiota.

Senioriakatemia edistää 
senioreiden hyvinvointia
Huovio korostaa, että Taiteen ja kulttuu-
rin senioriakatemian ja ylipäätään opiske-
lun itsessään tavoitteena on edistää senio-
reiden hyvinvointia – ja hyvinvointi tar-
koittaa niin kulttuurista ja taiteellista kuin 

psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. 
Seniori akatemia antaa valmiuksia jatkaa 
työ elämässä kauem min, ja mahdollisesti 
vaihtaa ammattia tai siirtyä yrittäjäksi. 

– On vähän vanhanaikaista tällainen elä-
köitymisajattelu. Elinikäisen oppimisen 
peri aate rakentuu ikään katsomatta.

Huovio painottaa hyvinvoinnin merki-
tystä – hyvinvointi on tärkeää niin ihmi-
sen jaksamisen kuin kansantaloudellisis-
takin syistä. Kun ihmiset eivät voi hyvin, 
niin se näkyy sairastelevuutena, mielen-
terveysongelmina jne. – ja tämä kaikki nä-
kyy tietenkin myös kansantaloudessa. 

– Eräskin  70-vuotias sanoi, että kun hän 

aloitti senioriakatemiassa, niin sen jälkeen 
hän ei ole tarvinnut lääkkeitä. Veren paine 
on laskenut normaaliksi, Huovio havain-
nollistaa.

Senioriakatemiassa on olennaista sosiaa-
lisuus ja yhteisöllisyys – senioriakatemian 
ansiosta ihmiset saavat sosiaalisia kontak-
teja ja muodostuu yhteisöjä. 

– Opintojärjestelmä tähtää siihen, että 
vaikka tehdään yhteistyötä yliopistojen 
kanssa, niin yhteisöllisyys ja sosiaalistumis-
prosessit ovat hyvin keskeisiä lähtökohtia. 
Opiskelijat tutustuvat toisiinsa esimerkiksi 
opintopiirien ansiosta. 

Huovio painottaa, että opetuksessa on 

Dosentti Ilkka Huovio:

Sosiaalisia kontakteja ja 
yhteisöllisyyttä opiskelun 

ansiosta

Lapin yliopis-
ton  dosen t -
ti I lkka Huo-
v i o  o n  p i t -
kään hahmot-
tanut sosiaa-
lisen median 
mahdollisuuk-
sia ikäihmisten 
opetuksessa.



tärkeää tekeminen: esimerkiksi elokuvaa 
ei pelkästään opeteta teoreettisesti, vaan 
myös tehdään elokuvia.

– Nyt on esimerkiksi eräs ryhmä lähdös-
sä Tübingeniin, Saksaan tekemään juttua 
Snellmanin Saksan matkasta 1840-1841, 
jossa hän kirjoitti hyvin tärkeän teoksen 
persoonallisuuden aatteesta.

Senioriakatemia toimii 
virtuaali- ja verkostoyliopistona
Ilkka Huovio korostaa, että Taiteen ja kult-
tuurin senioriakatemia on usean yliopis-
ton, korkeakoulun, yrityksen ja tutkimus-
laitoksen yhteinen virtuaaliyliopisto hanke. 
Seniori akatemia tekee myös yhteistyötä 
taide yliopistojen kanssa. 

– Teknologia mahdollistaa yhteydet opis-
kelijoiden ja opettajien välillä, ja toisaal-
ta teknologian ansiosta voidaan hyödyn-
tää esimerkiksi olemassa olevia koulutus-
materiaaleja ja tietopankkeja, Huovio pai-
nottaa nykyaikaisen teknologian merki-
tystä. 

Senioriakatemian toiminta sijoittuu fyy-

sisesti Ristijärvelle. Senioriakatemia liit-
tyy kiinteästi Ristijärven Seniorpolikseen 
ja elinikäisen oppimisen tavoitteisiin. Elä-
köityvät tai jo eläkkeelläolevat sukupolvet 
ovat niitä, jotka ovat koko aikuisikänsä teh-
neet töitä, eivätkä välttämättä ole ehtineet 
opiskella. Senioriakatemia tar joaa mahdol-
lisuuden jatkaa keskeytyneitä opintoja tai 
aloittaa jotain ihan uutta. Tärkeintä on se, 
että voi opiskella oman mielensä mukaan 
niitä aineita, joista on kiinnostunut.
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Van hus ten huol lon 
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Ikäihmisten yliopistotoiminnan tavoitteeet

• Edistää sukupolvien välistä koulutuksellista tasa-arvoa
• Edistää ikäihmisten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia
• Tukea ikäihmisten selviytymistä muuttuvassa maailmassa tarjoamalla mahdolli-
suuksia elinikäiseen oppimiseen
• Tukea ikääntymistä koskevaa tutkimustoimintaa
• Edistää sukupolvien välistä vuoropuhelua
• Edistää ikäihmisten kokemuksen, tiedon ja asiantuntemuksen käyttöä yhteiskun-
nan ja kulttuurin resursseina
• Ehkäistä liian aikaista vanhenemista sekä iän myötä tulevia sairauksia ja demen-
tiaa

Huovio korostaa opiskelun prosessin-
omaisuutta. Esimerkiksi voidaan perustaa 
opintopiiri ilman,  että tarvitsee kokoontua 
missään fyysisesti. Opintopiiri voidaan pe-
rustaa virtuaalisesti. Opintopiirin perusta-
minen ja sen ylläpitäminen ei ole edes tek-
nisesti monimutkaista.

Teksti ja kuva:
Kari Uittomäki
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Rovaniemeläinen Pentti Kortelainen on hyvä esimerkki siitä, että ikä 
ei ole este opiskelulle tai tutkimustoiminnalle. Hän valmistui reilu vuo-
si sitten Lapin yliopistosta yhteiskuntatieteiden tohtoriksi ollessaan 
79-vuotias.
– Voin suositella opiskelua kaikille, sillä se pitää virkeänä ja aivot saa-
vat työtä, Kortelainen kuvailee.

Kansa- ja peruskoulun opettajana elämän-
työnsä tehnyt Pentti Kortelainen ryhtyi 
opiskelemaan eläkkeelle jäämisen jälkeen 

Pentti Kortelainen on Suomen toiseksi vanhin väittelijä

Opiskelu 
pitää mielen virkeänä

Pentti Kortelainen on ensimmäinen 
väittelijä koko Suomessa, joka on saa-
nut innostuksen väitöskirjan tekemi-
seen Ikääntyvien yliopistosta. Häntä 
vanhempia väittelijöitä on Suomessa 
tiettävästi vain yksi.

Ikääntyneiden yliopistossa. Kortelainen on 
ollut 20 vuotta sitten aloitetussa Lapin yli-
opiston ikääntyvien yliopistotoiminnassa 

mukana heti alusta pitäen. Se tarjosi hänel-
le hyvän mahdollisuuden tyydyttää opis-
kelunjanoa, joka oli vain kasvanut ikävuo-
sien karttuessa.

– Eläkeiän lähestyessä koin, että oli-
sin voinut elämäni aikana opiskella pal-
jon enemmän. Kun opiskeluun tuli mah-
dollisuus, halusin käyttää sen hyväkseni, 
Kortelainen kertoo.

Ikääntyneiden yliopisto toimii järjes-
tämällä esimerkiksi monitieteisiä luento-
ja, pienryhmätoimintaa ja opintomatko-
ja. Lapin yliopistossa erityispiirteenä on 
ikääntyneiden oma tutkimusryhmä, jota 
ohjaa sosiaali gerontologian ja sosiaalityön 
emeritus professori Simo Koskinen.

Pentti Kortelainen on ollut mukana 
tutkimus ryhmässä sen perustamisesta 
läh tien. Ryhmä on julkaissut tekemistään 
tutkimuksista kaksi teosta, Vuosilustoja ja 
Lukkarinkoulusta yliopistoon, ja kolman-
nesta työn alla olevasta tutkimuksesta on 
tarkoitus tehdä tutkimusjulkaisu.

Kortelainen on lisäksi ollut mukana 
opinto- ohjelmaa suunnitelleessa opiskelija-
toimikunnassa ja tällä hetkellä hän myös 
ohjaa Evakkolapset -pienryhmää.

Paitsi, että opiskelu on hyvää aivo-
jumppaa, on sen sosiaalinen puoli Korte-
laiselle tärkeä asia.

– Olen saanut opiskelujen yhteydessä 
esiintymiskokemusta ja uusia ystäviä. Mo-
net meistä ovat olleet tutkimusryhmässä 
mukana alusta saakka. Tällä hetkellä mei-
tä on toistakymmentä henkeä, ja ryhmä 
on tiivis.

Väitös oli iso urakka
Ikääntyvien yliopistosta Kortelainen sai 
myös kimmokkeen väitöskirjan tekemisel-
le. Hän oli tehnyt sukututkimusta synnyin-
alueensa Sallan, entisen Kuolajärven, ky-
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lien asukkaista. Kun mies esitteli 
varsin laajan sukututkimus-
aineistonsa ikäänty vien 
yliopiston tutki-
m u s r y h -
mässä, ve-
täjä tuuma-
si, että tee sii-
tä väitös kirja.

Kortelainen ei 
innostunut asiast a 
ihan heti, sillä hän 
ei ollut moisesta kos-
kaan edes haaveillut. 
Ajatus jäi kuitenkin itä-
mään. Niinpä Kortelai-
nen aloitti väitöstutkimuk-
sen kirjoittamisen, kun hän 
pääsi varsinaiseksi opiskeli-
jaksi Lapin yliopistoon sosiaali-
politiikkaa opiskelemaan 1990-lu-
vun lopulla.

Kortelainen kertoo, että väitös kirja 
ei ollut helppo prosessi, vaan reilun 
kymmenen vuoden urakka, joka vaati 
rutkasti töitä.

– Hyvin pitkään tuntui siltä, että tulee-
kohan tästä mitään. Mutta sitten tuli sel-
lainen loppurysäys, sain työn nopeasti val-
miiksi, hän muistelee.

Kirjan valmistuminen oli palkitsevaa, ja 
erityisesti Kortelaista lämmittivät onnitte-
lut, joita tuli ympäri maailmaa. 

Väitöksessä Kadonneet kylät – elävät 
suvut. Luovutetun Sallan alue sosiaali-
sen liikkuvuuden sekä kylien ja sukujen 
muotoutumisen valossa yhdistyy Korte-
laisen halu selvittää omia juuriaan sekä 
uuden tutkimustiedon kerääminen. Tutki-
mus käsittelee kahden Sallan kylän vuo-
sina 1900-1919 syntyneiden miesten sekä 
heidän isiensä ja isoisiensä pystysuoraa ja 
vaakasuoraa liikkuvuutta.

Pystysuora liikkuvuus tarkoittaa sitä, 
millä tavalla sukupolvien yhteiskunnalli-
nen status on muuttunut, kun sitä tarkas-
tellaan ammattien ja koulutuksen arvostuk-

sen näkökulmasta. Vaa-
kasuora liikkuvuus tar-

koittaa, miten ihmiset 
ovat liikkuneet maan-

tieteellisesti.
Väitöksessä ver-
rataan muualta 
paikkakunnal-

le tulleiden ja 
paikkakun-

nalla syn-
tyneiden 
yhteis-

k u n -
n a l -

l i -

ta. Kortelainen on evakkolapsi, joka syntyi 
Sallan Alakurtilla. Perheen evakkotaival 
alkoi hänen ollessaan 11-vuotias, ja taival-
ta kesti yhteensä kaksitoista vuotta.

Perhe ehti asua tuona aikana viidessä eri 
paikassa, kunnes vihdoin pysyvä asuin-
sija löytyi Pelkosenniemen Saukkoaaval-
ta. Evakkovuosista johtuen Kortelainen ei 
käynyt koskaan oppikoulua, vaan metsä-
työt olivat hänen elämänkoulunsa: hän kul-
ki savotoilla jo 13-vuotiaasta lähtien.

Kortelainen arvelee, että yksi syy halul-
le tutkia omia juuriaan löytyy sirpaleises-
ta lapsuudesta ja nuoruudesta.

– Vuonna 1970 aloin kerätä sukutietoja. 
Halusin selvittää, kuka minä olen, keitä mi-
nun esi-isäni olivat ja mistä he tulivat.

Vaikka lapsuus on jäänyt mieleen pää-
asiassa onnellisena aikana, evakkomuistot 
ovat jättäneet omat jälkensä. Ensimmäisel-
le evakkomatkalle lähtemisen muistikuva 
on taltioitu myös väitöskirjan kanteen. Sii-
nä pieni poika seisoo kotitalonsa pihalla ja 
kaukana taustalla roihuaa kyläkoulu.

– Entisenlainen elämä loppui siihen het-
keen. Muistan sen, kun seisoimme veden-
jakajaselänteellä, ja koko kylä leimusi tu-
lessa. Ajattelin silloin, että sitä näkyä en 
unohda koskaan, enkä ole unohtanut. Jo-
tenkin tuntuu, että se on vaikuttanut tervey-
teenkin, ja esimerkiksi siihen, että minul-
la on ollut esiintymispelkoa, Kortelainen 
pohtii.

Väitöskirjan tekemisen myötä Kortelai-
nen on kuitenkin saanut runsaasti julki-
suutta, ja nyt esiintyminenkin tuntuu hel-
pommalta.

Mutta miehen tiedonjano ei ole vielä-
kään sammunut. Väitöstä varten kerättyä 
aineistoa voi tutkia vielä monesta eri näkö-
kulmasta. Kuka tietää, vaikka siitä syntyi-
si toinenkin tutkimus.

– Opiskella aion niin kauan kuin pää pe-
laa, tuumii Pentti Kortelainen.

Teksti ja kuvat: 
Sari Arffman

Kymmenen eri yliopistoa Suomessa jär-
jestää ikäihmisten tai ikääntyneiden yli-
opistotoimintaa. Vuonna 2007 niissä 
opiskeli lähes 17 000 henkilöä.

Lapin yliopiston ikääntyvien yliopis-
totoiminnan koordinoijan Anne Kauton 
mukaan ikääntyvien yliopistossa opiske-
lijat kokevat olevansa vertaistensa seu-
rassa.

– Pienryhmissä koetaan muilta saatu 
tuki ja hyväksyntä tärkeäksi. Omien ko-

kemusten kertominen rakentaa opiskelijoi-
den identiteettiä vielä uudelleen.

Opiskelu myös jäsentää elämää ja luo 
haasteita.

– Ikääntyneet opiskelijat kokevat mer-
kitykselliseksi sen, että he saavat käyttää 
aivojaan, Kautto kuvailee.

Erityisesti terveyteen liittyvät aiheet 
kiinnostavat osallistujia. Lapin yliopistol-
le yli 200 kuulijaa ovat keränneet muun      
muassa luennot hyvästä vanhenemises-

ta, arkisesta kumppanuudesta ja hoidon 
etiikasta sekä aiheesta, miten pitää aivot 
kunnossa loppuun asti.

– Opiskelijat haluavat tutkimukseen 
perustuvaa tietoa ajankohtaista aiheista. 
He haluavat hyödyntää saamaansa tietoa 
selviytyäkseen yhteiskunnallisista muu-
toksista ja pysyäkseen elämässä kiinni, 
Kautto kertoo.

Tieto pitää elämässä kiinni

P e n t t i 
Kortelainen 

on koonnut oman 
sukunsa sukupuuksi. 

Sukupuu on myös hänen väi-
töskirjansa liitteenä.

sen statuksen muutosta kolmessa suku-
polvessa. Samalla Kortelainen selvitti, 
mistä sallalaiset ovat tulleet, mitä sukuja 
alueelle on tullut, ja kuinka kylät ovat vä-
hitellen muotoutuneet. Tutkimusaineisto 
käsitti yhteensä 730 henkilöä.

Tutkimuksen tuloksena oli, että statuk-
sen kohoaminen polvelta toiselle riippuu 
henkilön maantieteellisestä ja ammatilli-
sesta taustasta. Muualta tulleiden sosiaali-
nen status kohosi enemmän kuin Sallassa 
syntyneiden henkilöiden asema.

Evakkovuodet jättäneet jälkensä
Väitöksensä pohdintaosuudessa Kortelai-
nen toteaa, että tutkimus palvelee terapeut-
tisella tavalla hänen evakkovuosina murtu-
neen maailmankuvansa jälleenrakentamis-
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Ihmisten hyvinvointi ohjaamaan politiikan 
sisältöä. Tähän lauseeseen sisältyy paljon 
elettyä elämää ja kokemuksia. Nesrin Can-
Kurtakko on vasta 33-vuotias, mutta hän 
on ehtinyt jo moneen. 

On aika jatkaa matkaa 
hyvinvointiin
Nesrin Can-Kurtakko on selviytyjä EU-
mitassakin. Selviytyjäksi kasvetaan elä-
mällä ja oppimalla.

Jo EU-vaaliehdokkaan nimi on mielen-
kiintoinen.

– Nimeni ensimmäinen osa Can on turk-
kilainen. Isäni saapui Turkista Suomeen 35 
vuotta sitten työvoimapulaa paikkaamaan, 
duunariksi tehtaaseen. Suomeen tulonsa 
seuraavana päivänä hän oli jo työssä. 

Nesrinillä ja hänen miehellään Miika 
Kurtakolla on Selma-tyttö, joka täyttää 
toukokuussa kaksi vuotta. Perhe asuu mie-
hen työn vuosi toistaiseksi kahdessa maas-
sa, Suomessa ja Englannissa.

Nesrin kertoo, että Englannissa jokai-
sessa kylässä ja kaupungissa on palvelu-
taloja ja ne sijaitsevat kauniissa rakennuk-
sissa. Palvelutalot on tehty kodinomaisik-
si. Asukkaat ja palvelujen käyttäjät viih-
tyvät hyvin. 

– Mielestäni yhteisessä Euroopassa voi-
taisiin oppia toisiltamme ja kehittää vuoro-
vaikutusta. Itse kaipaan vuorovaikutusta ja 
sitä, että eri sukupolvien edustajat toimi-
sivat yhdessä. Esimerkiksi Turkissa, jossa 
suuri osa suvustani asuu, eri ikäpolvet tu-
levat hyvin toimeen keskenään. Vanhem-
mat ovat paljon lasten kanssa ja siirtävät 
näin perinnettä. 

Nesrin on elämänsä aikana asunut eri 
puolella Suomea. Hän on käynyt kouluja 
Savonlinnassa ja Joensuussa .

– Äitini ja hänen saksalainen ystävänsä 

päättivät ryhtyä ekotilallisiksi. He hankki-
vat Savonlinnasta vanha torpan, jossa oli 
seitsemän hehtaaria peltoa ja saman ver-
ran metsää. Siellä oli myös eläimiä, kuten 
lampaita, vuohia, maatiaiskanoja. Muistan, 
että minun vastuulleni jäi usein porkkana-
maan kitkeminen. 

Yliopisto-opiskelun aikana hän lähti 
Kansainväliselle työleirille Azerbaidza-
niin. Hän opetti englantia pakolaislapsil-
le. Azerbaidzanissa hän oppi myös Turkin 
sukukielen azerin kielen alkeet.

– Yliopistoluvut ovat toistaiseksi kes-
ken. Olen opiskellut ravintola- ja suurta-
louden kokiksi ja elättänyt itseni ravinto-
la- ja palvelualalla 13-vuotiaasta lähtien. 
Se on omakohtainen kokemus duunari-
arkeen!

Politiikan kolmanteen aikaan
Euroopan Unioini vaikuttaa moneen asi-
aan arkitasollakin. Nesrin Can-Kurakon 
mielestä politiikassa on aika aloittaa kol-
mas aika.

– Ensimmäinen politiikan aika oli sata 
vuotta sitten, jolloin työväenliike syntyi ja 
vaadittiin ihmisoikeuksia. Toinen aika, jo-
ka ajoittuu 1920-1940 luvun tietämiin on 
materialistisen hyvinvoinnin aika. Se oli 
hyvinvointiyhteiskunnan esiinmarssi. Po-
litiikan kolmas aika on tulevaa. EU:n lain-
säädännössä ja budjetissa on huomioitava 
kestävä elämäntapa. Materiaalisesta hyvin-
voinnista on siirryttävä kokonais valtaiseen 
hyvinvointiin.

Teksti ja kuva: Pirkko Jyväkorpi

Yhteisessä Euroopassa 
voitaisiin oppia toisiltamme

Nesrin Can-Kurtakko:

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

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

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

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

Nesrin Can-Kurtakko on kielitaitoinen. 
Hän pärjää suomella, ruotsilla, englan-
nilla, turkilla, saksalla, venäjällä ja aze-
rilla. Kielitaito lisää elämänsisältöä ja 
vuorovaikutusta.
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Ilkka Taipale, kokenut valtiomies ja yhteis-
kunnallinen aktivisti monella saralla on eh-
dolla Euroopan parlamenttiin.

– Olen ehdolla yhteiskunnallisista syis-
tä. Olen ajanut Suomessa vähäväkisimmän 
kansanosan asioita ja pitää ne Euroopassa-
kin kuntoon panna.

Hänen pääteemanaan vaaleissa on tai-
palemainen ”Pohjimmaiset ensiksi”. Tee-
ma ei tule jäämään vaalihokemaksi, vaan 
miehen tuntien hän ajaa Euroopan mitalla 
vähäväkisten asioita. 

– Verkostoidun ja liittoudun. Verkostoja 
on paljon: köyhyyden vastainen verkosto, 
asunnottomien verkosto, mielenterveys-
potilaiden ja -omaisten verkosto, yksi-
näisten verkosto, yksin asuvien verkosto. 
Toimin paikoissa, joissa muut eivät toi-
mi. Sellainen perusajastus minulla on ol-
lut ja on oleva. 

Eurooppakin vanhenee
Suomi, Japani ja Italia muistuttavat väestö-
rakenteeltaan toisiaan; ikääntyneiden osuus 
väestöstä kasvaa nopeasti. Japanissa puhu-

taan jo Silver Economicista eli hopea ta-
loudesta, koska vanhukset ovat talouden 
pontimina. Ikääntyneet ihmiset ovat va-
rakkaita nuorempiin verrattuna.

– Vanhusten aseman parantaminen on 
tärkeää Euroopan mittakaavassakin, vaik-
ka se onkin pääasiassa kansallinen kysy-
mys. Vanhojen ihmisten kohdalla sosiaali-
politiikalla on äärimmäisen suuri merkitys, 
Ilkka Taipale korostaa.

Ilkka Taipale on toimittanut muun mu-
assa kirjan nimeltä 100 sosiaalista inno-
vaatiota Suomesta. Kirjassa kuvataan suo-
malaista sosiaalipolitiikkaa. Kirja on kään-
netty japaniksi, kiinaksi, venäjäksi, englan-
niksi, ruotsiksi, korkeaksi ja urduksi.

– Tämä osoittaa sen, että pohjoismaisel-
la ja suomalaisella hyvinvointi mallilla on 
kysyntää. Valitettavasti täällä löytyy ta-
hoja, jotka ovat halukkaita mallin muren-
tamiseen.

Suomessa vanhempia ihmisiä ei enää 
arvosteta siinä määrin kuin esimerkiksi 
vanhoissa kulttuurimaissa. Onkin hyväk-
si miettiä, mitä tapahtuisi, jos esimerkiksi 
65-vuotiaat laitettaisiin polttouuniin. Täl-
laisen esimerkin Ilkka on saanut jo edes-
menneeltä juutalaiselta ystävältään.

– Oopperat, teatterit, sairaalat olisivat 
tyhjillään. Lasten päivähoidossa olisi vai-
keuksia. Taksit olisivat pulassa!

Ilkka muistuttaa, että aikaisemmin van-
hempien ihmisten päässä oli tieto. Afri-
kan maissa vanhempia ihmisiä kuvataan 
kirjastoiksi.

– Luultavasti ajan kanssa vanhempia ih-
misiä tullaan uudelleen arvostamaan. Van-
hojen ihmisten taitoja ja tietoja. Jo nyt on 
näkyvissä, että käden taidot ovat häviämäs-
sä ammattimiesten 
ja -naisten joutues-
sa eläkkeelle. Van-
hat taidot joudutta-
neen elvyttämään!

Toisten lähellä 
Ikääntyvän Euroo-
pan suurimmat haas-
teet ovat Ilkka Tai-
paleen näkemyksen 
mukaan kaupun-
kisuunnittelussa ja 
ympäristönsuunnit-
telussa. 

– Ihmisten tulisi voida tulla toimeen kes-
kenään ja asua toistensa lähellä. Mielestä-
ni vanhusten talot, opiskelijatalot, lapsi-
perheiden talot ja yksinäisten ihmisten ta-
lot ovat väliaikaisia ratkaisuja. Meidän on 
luotava kynnyksetön järjestelmä. Se on il-
man muuta esteetön yhteiskunta. Malleja 
on saatavissa vaikkapa Hollannista. Siellä 
lasten päivähoito, vanhusten palvelu talot ja 
perheasunnot ovat lähekkäin. Tällöin voi-
daan käyttää samoja palveluja.

Kolmikanta ei riitä
Tärkeät, yhteiskuntaan vaikuttavat päätök-
set tehdään Suomessa kolmikannassa. Val-
tio, työnantajat ja työntekijät päättävät yh-
dessä. Ilkka Taipaleen mukaan kolmikanta 
ei ole riittävä. Hän haluaa nelikannan

– Nelikanta olisi puolueitten edustajat, 
poliitikot, jotka ajavat työelämän ulkopuo-
lella olevien asioita. Nelikantaa tarvitsevat 
mm. työkyvyttömyyseläkeläiset.

Ilkka Taipaleen takin kauluksessa on Sa-
dankomitean merkki. Niitä näkee enää har-
voin. 

– Rauhanliike, kansainvälinen rauhan-
liike on minulle läheistä ja tulee olemaan 
edelleenkin. Tuen Euroopan ja Venäjän, 
Euroopan ja arabimaiden yhteyttä. 

Ilkka Taipaleella on varmaankin aina ol-
lut haaveita, kuten meillä kaikilla. Hän ha-
luaisi kirjoittaa kirjasarjan Euroopan van-
geista, Euroopan mielisairaista, Euroopan 
asunnottomista ja Euroopan vanhuksista. 

– Ehkä tekstin pitää olla yleisellä tasol-
la. Kannattanee järjestää seminaarit ja kir-
ja syntyy niitten pohjalta…

Teksti ja kuva:Pirkko Jyväkorpi

Pohjimmaiset ensiksi
Ilkka Taipale: 

Oulun Seudun Mäntykoti ry 

Kangastie 11 90500 Oulu
www.mantykoti.fi
puh. 044-5504801

Projektit: 

Toho-projekti

Kotouttaminen vanhustyöhön-projekti

Ilkka Taipaleen isoisästä on tehty elä-
mänkerta. ”Itsenäisyyssenaattori Ju-
hani Arajärven elämä ja työ” julkistet-
tiin huhtikuun puolessa välissä.
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Ihmisten hyvinvointia koskevassa jul-
kisessa keskustelussa on yritetty tehdä 
rajan vetoa yksilön, lähiyhteisön ja julki-
sen vastuun välille. Varsin usein koroste-
taan ihmisten vastuuta omasta ja läheisten 
hyvin voinnista. Sosiaali- ja terveys turvan 
keskus liiton Kansalaisbarometrin mukaan 
suomalaiset kantavat jo tällä hetkellä vas-
tuuta omasta hyvinvoinnistaan ja lähei-
sistään. Suomalaisista yhdeksän kymme-
nestä pitää tärkeänä omaa vastuuta hyvin-
voinnistaan ja yhtä suurelle osalle läheis-
ten tuki on tärkeää oman hyvinvoinnin kan-
nalta. Voidaankin perustellusti kysyä, on-
ko ihmisten oman ja lähimmäisten vastuun 
kasvattamisella edellytyksiä, ellei niille sa-
malla luoda mahdollisuuksia esimerkiksi 
omaishoitoa kehittämällä.

Kaikilla ei kuitenkaan ole voima varoja 
huolehtia hyvinvoinnistaan tai mahdolli-
suuksia saada apua läheisiltään. Tällöin 
julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut ovat 
korvaamattomia. Välttämättömiä ne ovat 
iäkkäille ja useista erilaisista hyvinvoinnin 
ongelmista kärsiville. Kansalaisbarometrin 
mukaan yhdeksän kymmenestä 75 vuotta 
täyttäneestä pitää julkisia terveyspalvelu-
ja tärkeinä oman hyvinvointinsa kannalta 
ja kahdeksan kymmenestä sosiaalipalvelu-
ja. Sangen mielenkiintoista on, että kriit-
tisimmin julkisia palveluja arvioivat juuri 
vanhimmat suomalaiset.

Huolestuttava signaali on, että kasautu-
neisiin ongelmiin joutuneet eivät saa tar-
vitsemaansa apua. Yli puolella avun tar-
peessa olevista on ollut selkeitä vaikeuksia 
saada apua. Neljäsosalla kaikista 75 vuotta 
täyttäneistä on ollut vaikeuksia saada ulko-
puolista apua kaikkiin ongelmiinsa. Ongel-
mista yleisimmät ovat terveyspulmat ja it-
senäinen selviytyminen. Runsas kolman-
nes kotona asuvista 75 vuotta täyttäneistä 
kertoi tarvitsevansa tukea itsenäiseen sel-
viytymiseen ja noin puolella heistä oli sel-
keitä ongelmia saada tukea. Varsin usein 
avun saannin ongelmia esiintyy myös iäk-

ja heistä runsas kolmannes kokee ongel-
mia saada omaishoitoon tarvittavaa ulko-
puolista apua.

Yksinäisyys on laaja ja kasvava ongel-
ma, jolla on suuri vaikutus ihmisten hyvin-
vointiin. Iäkkäiden ihmisten mielenterveys-
ongelmien taustalla on usein pitkään jatku-
nut yksinäisyys. Kansalaisbarometrin mu-
kaan 13 prosenttia täysi-ikäisistä suoma-
laisista eli yli puoli miljoonaa ihmistä ko-
kee itsensä yksinäiseksi melko usein tai 
jatkuvasti. Kaikista yksin asuvista vajaa 
neljännes ja yli 74-vuotiaista yksin asu-
vista runsas neljännes kärsii lähes jatku-
vasti yksinäisyydestä.

Avun saanti on usein vaikeaa, mutta 
myös kynnys hakea apua on korkea. Apua 
haetaan äärimmäisissä tilanteissa, jos sil-
loinkaan. Avun ulkopuolelle jääminen var-
haisessa vaiheessa saattaa johtaa pysyviin 
ja jopa syveneviin ongelmiin, joita on en-
tistä vaikeampi ratkaista. Riittävä varhai-
nen tuki on tärkeää, jotta voidaan välttyä 
vaativimpien palvelujen ja mahdollisen 
laitoshoidon tarpeelta. On ilmeistä, että 
tuen ulkopuolelle jääminen tekee lopulta 
omaishoitajista autettavia ja kotona asuvis-
ta laitoshoidon tarpeessa olevia. Heikoim-
min voivien jättäminen oman onnensa no-
jaan rikkoo niitä tasa-arvon ja oikeuden-
mukaisuuden periaatteita, joita suomalai-
set Kansalaisbarometrissa laajasti perään-
kuuluttivat.

Anne Perälahti
Sosiaali- ja terveysturvan

keskusliiton tutkija

Oman onnen 
hatarassa 

nojassa

Lehtemme kolumnisarjaa 
jatkaa Sosiaali- ja 

terveys turvan keskusliiton 
tutkija 

Anne Perälahti

UUTUUS! 
Satu Aalto – Satu Marjakangas: IKÄÄNTYMISEN RESURSSIKESKUSOPAS
 
Ikääntymisen resurssikeskusmalli on uudenlainen tapa toteuttaa ikääntyvien toimintaa ja 
palveluita. Oppaassa kerrotaan miten palvelutaloja ja kotihoitoa kehitetään niin, että mah-
dollistetaan ikäihmisten kotona asuminen mahdollisimman pitkään ja laadukkaasti. Opas 
tarjoaa käytännönläheistä luettavaa kaikille vanhustyön toimijoille.
Resurssikeskusopas on Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton YDIN-projektin lopputulos. 
Projektikohteiden esimerkkien kautta lukijalle avautuu asiakasnäkökulma, erilaisia toimin-
tojen ja palveluiden toteuttamismalleja sekä kehittämistyön mahdollisuuksia. Hinta 20 €.
Tilaukset, joihin lisätään postikulut: eija.uuksulainen@valli.fi 
tai puh. (09) 7745 900.

käillä omaishoitajilla. Kolmasosa 75 vuot-
ta täyttäneistä kahden aikuisen talouksis-
ta kertoi toimivansa omaishoitajana pitkä-
aikaissairaalle, vammaiselle tai iäkkäälle, 
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– Sosiaalibarometri 2009:n mukaan 
käynnissä on merkittävin sosiaali- ja 
terveyspalvelujen muutos sitten hy-
vinvointivaltion rakentamisen, sa-
noo toiminnanjohtaja Riitta Särke-
lä Sosiaali- ja terveysturvan keskus-
liitosta (STKL).

Sosiaalibarometri 2009:ssa arvioidaan 
kunta- ja palvelurakenneuudistuksen vai-
kutuksia sosiaali- ja perusterveydenhuol-
toon. Koska uudistus edellyttää sosiaali- ja 
terveyspalveluille 20 000 asukkaan väestö-
pohjaa, moni kunta siirtää sosiaalipalvelut 
useiden kuntien muodostamien yhteistoi-
minta-alueiden vastuulle. Kyseiset kunnat 
tyhjenevät sosiaalipalveluista usein päivä-
hoitoa lukuun ottamatta. 

Valtaosa kuntien sosiaali- ja terveyden-
huollosta vastaavasta virka- ja luottamus-
henkilöjohdosta arvioi yhteistoiminta-alu-
eiden olevan vain välivaihe, joka johtaa 
uusiin kuntaliitoksiin tai laajempiin toi-
minta-alueisiin. 

Tilaaja-tuottajamalli otetaan käyttöön 
laajasti sosiaalitoimissa ja terveyskeskuk-
sissa. Se jakaa mielipiteitä. Kannattajat us-
kovat mallin selkeyttävän hankintoja, toi-

Sosiaalibarometri 2009:

Sosiaali- ja terveyspalvelut 
pirstaloidaan 

lyhytnäköisillä päätöksillä

mintoja ja vastuita, säästävän kustannuksia 
ja auttavan kohdentamaan hankinnat vain 
tarpeellisiin palveluihin. Vastustajat epäi-
levät mallin selkeyttä sekä kustannusten 
ja kokonaisuuden hallintaa. Heidän mu-

kaansa hyödyistä ei 
ole näyttöä.

Kuntalaiset eivät 
saa tietoa 
muuttuneista 
palveluista
39 % sosiaalitoimis-
ta arvioi kuntalais-
ten tiedonsaannin 
palveluista hyväk-
si ja viidennes puut-
teelliseksi. Terveys-
keskuksista 55 % pi-
tää kuntalaisten tie-
donsaantia hyvänä ja 
viidennes puutteelli-
sena. Kuntaliitos- ja 
yhteistoiminta-alu-
eiden kunnissa pal-
veluista tiedottami-

seen on kiinnitetty jopa vähemmän huo-
miota kuin sosiaalitoimissa ja terveyskes-
kuksissa yleensä.

Kuntien sosiaali- ja terveyspoliittisia 
päätöksiä ohjaavat eniten taloudelliset re-
surssit ja laissa määritellyt määräajat. Kun-
nallisten hyvinvointistrategioiden merkitys 
ohjauksen välineenä on vähentynyt. Peräti 
15 % sosiaalijohdosta arvioi, ettei strategi-
alla ole mitään merkitystä. 31 % piti vaiku-
tusta vähäisenä ja 25 % tuntuvana.

Valtakunnallinen linjaus 
välttämätön
– Yhteistoiminta-alueiden ja tilaaja-tuotta-
jamallin käyttöönotto muuttavat ratkaise-
vasti kunnan vastuuta sosiaali- ja terveys-
palvelujen tuottamisesta. Osassa kuntia so-
siaalialan osaajat ja kunnallinen sosiaali-
politiikka uhkaavat kadota. Käynnissä on 
radikaalein muutos sitten hyvinvointival-
tion rakentamisen, toiminnanjohtaja Riit-
ta Särkelä STKL:sta sanoo.

– Huolestuttavaa on, että muutosta ei-
vät kunnissa ohjaa pitkäjänteiset sosiaali- 
ja terveyspoliittiset tavoitteet ja pitkän ai-
kavälin kustannusvaikutukset, vaan lyhy-
en aikavälin taloudellinen tehokkuus. Tär-
keä signaali on, etteivät kunnat itsekään us-
ko kaikkien tekemiensä ratkaisujen kestä-
vyyteen, Särkelä sanoo.

– Ratkaisut pohjautuvat nyt aivan muu-
hun kuin ihmisten tarpeisiin. Käytännös-
sä suomalaista hyvinvointimallia ollaan 
muuttamassa, ja tarvitaan valtakunnallinen 
poliittinen linjaus siitä, mikä on suunta ja 
miten suurta vaihtelua kuntien välillä so-
siaali- ja terveyspalvelujen järjestämises-
sä ja kuntalaisten saamissa palveluissa sal-
litaan, Särkelä toteaa.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Riitta Särkelä, 
Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto 
(STKL), puh. 050 63 663
Tutkimuspäällikkö Anne Eronen, 
Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto 
(STKL), 
puh. (09) 7747 2206, 050 574 2544

Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton 
toiminnanjohtaja Riitta Särkelä.



Vanhus- ja lähimmäis

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry:ssä 
on käynnistynyt Raha-automaattiyhdistyk-
sen rahoittama kolmivuotinen Osaajien 
markkinat – vapaaehtoiseksi työelämästä 
(OSAAJA) -projekti. Projektin päätavoit-
teena on lisätä huonokuntoisten ikäihmis-
ten elämänlaatua ja mahdollisuutta naut-
tia elämästään sekä olla osallisena eri yh-
teisöissä ja koko yhteiskunnassa. Tavoit-
teen saavuttamiseksi kehitetään heidän 
elämäänsä tukevan vapaaehtoistoiminnan 
työmuotoja sekä kannustetaan mukaan uu-
sia vapaaehtoistoimijoita.

Projektin toiminnallisia tavoitteita 
ovat eri alojen osaajien saaminen mu-
kaan vapaa ehtoistoimintaan sekä toimin-
nan kehittäminen näkyvämmäksi osaksi 
vanhusten huoltoa. Tavoitteiden saavutta-
miseksi projektissa järjestetään eri yhtei-
söille suunnattuja kampanjaluonteisia va-
paaehtoistoiminnan esittely- ja rekrytointi-
tilaisuuksia sekä luodaan uusia tiedottami-
sen ja etsivän työn keinoja vapaaehtois-
toiminnan edistämiseksi. Projektissa ke-
hitetään myös puolivapaaehtoisuuteen pe-
rustuva vapaaehtoistyön toimintamalli eri 
alojen ammattilaisille.

Projektin keskeisimpiä kohderyhmiä 
ovat kotona ja hoito- ja palveluyhteisöis-
sä asuvat ikäihmiset sekä heidän lähei-
sensä, vanhustenhuollon palveluja tuotta-
vat yhteisöt sekä vapaaehtoistoiminnasta 
kiinnostuneet työyhteisöt, eläkkeelle jää-
mässä olevat eri alojen ammattilaiset sekä 
vanhus työssä mukana olevat vapaa ehtoiset 
ja vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet.

Projektin tuotoksina saadaan vanhus-
tenhuoltoon lisää resursseja, vanhustyön 
piirissä toimivien vapaaehtoistoimijoi-
den osaaminen monipuolistuu ja vapaa-
ehtoistyön arvo ja näkyvyys kasvavat. Val-
takunnalliseen OSAAJA -projektiin mu-
kaan otettavat paikallisprojektit valitsee 
liittotoimikunta toukokuussa 2009. 

Lisätietoja projektin suunnittelija Jark-
ko Utriaiselta: jarkko.utriainen@valli.fi , 
puh.050 346 4373. 

Kotoutuminen vanhustyön (KOTO) 
-projektin 2007-2009 tavoitteena on lisä-
tä vanhustenhoivan työyhteisöjen moni-
kulttuurisuuden tietämystä. Tarkoituksena 
on auttaa vanhustenhoivan työyhteisöjä ja 
niiden henkilöstöä valmentautumaan muu-
tokseen, jonka myös vanhustyön yksiköt 
joutuvat kokemaan muuttuessaan moni-
kulttuurisimmaksi ja -muotoisimmaksi 
työyhteisöiksi. Projektin aikana kehite-
tään mallia auttaa työyhteisöjä perehdyt-
tämään muista kulttuureista saapuneita ja 
saapuvia työntekijöitä osaksi vanhusten-
hoivan henkilöstöä ja näin myös saada li-
sää työntekijöitä vanhustyöhön. 

Tarkoituksena on myös oppia koh-
taamaan ikääntyvä, muista kulttuureista 
saapunut vanhusasiakas. Asiakkaalla on 
yhä enemmän oikeus saada hoitoa muun        
muassa omalla kielellään ja asiakkaan kult-
tuuritaustaa kunnioittaen.

Projektia toteutetaan liiton ja sen kuuden 

Kotoutuminen vanhustyöhön 
– monikulttuurisuus mahdollisuudeksi 

vanhustenhuoltoon
jäsenjärjestön yhteisenä kehityshankkeena. 
KOTO -projektissa ovat mukana Espoon 
Lähimmäispalveluyhdistys ry, Kantti ry 
(Helsinki), Kouvolan Korttelikotiyhdistys 
ry, Oulun Seudun Mäntykoti ry, Palveluta-
loyhdistys Koskenrinne ry (Kotka) ja Tam-
pereen Vanhuspalveluyhdistys ry.

Projektia toteutetaan liiton ja sen kuuden 
jäsenjärjestön yhteisenä kehitys hankkeena. 
Liitto vastaa valtakunnallisesta KOTO 
-projektista ja jäsenjärjestöt omista, pai-
kallisista hankkeistaan. Hankkeista lisä-
tietoja www.valli.fi /projektit. 

Paikallisesti KOTO -projekti järjestää 
mukana olevien jäsenjärjestöjen kanssa 
muun muassa työyhteisö- ja vuorovaikutus-
koulutuksia. Koulutusten avulla vanhus-
tenhoivan työyhteisöjä autetaan selviy-
tymään kohtaamistaan muutoksista työ-
yhteisön muuttuessa monikulttuuriseksi. 
Lisätietoja projektista Anne Virkkunen,  
anne.virkkunen@valli.fi  

Lisää resursseja ja monipuolisuutta 
vanhustenhuoltoon vapaaehtoistoi-
minnan OSAAJA -projektista

Kotkassa toimiva Maahanmuuttajavanhukset-projekti on mukana Vanhus- ja lä-
himmäispalvelun liiton KOTO-projektissa. Lauantaina 18.4. Maahanmuuttaja-
vanhukset-projekti järjesti kirppis-tapahtuman Kotka-Kodilla. Pullaa myymässä 
Fazer-Amican Ritva Ahonen.



palvelun liiton projektit esittelyssä

Työelämän murros vanhus- ja hoiva-
alalla on myös todellisuutta

Vuosina 2010-2015 sosiaali- ja 
terveyden hoidon alalta jää eläkkeelle 
noin 200 000 työntekijää. Väestö ikään-
tyy myös vauhdilla. Alalle tarvitaan ene-
nevässä määrin palvelun tuottajia. Sosiaa-
li- ja terveysalan työnantajien ja työyhtei-
söjen sekä koulutusalan tulee tehdä tule-
vaisuuteen suuntaavia päätöksiä ja ratkai-
suja pian, jotta työvoiman saatavuus alal-
le voitaisiin turvata. Alan koulutuspaikko-
ja on lisättävä erityisesti aikuiskoulutuk-
sen puolelle. 

Työttömyys on lisääntynyt. Työnteki-
jöitä vapautuu muilta aloilta, mutta siir-
tyvätkö he automaattisesti sosiaali- ja ter-
veysalalle uusiksi työntekijöiksi. Jotkut 
siirtyvät ja antavat toivoa siitä, että alal-
la on jatkossakin työntekijöitä. Tulevai-

suus teollisessa tuotannossa on epävar-
ma, sosiaali- ja terveys- sekä palvelualo-
jen työllisyys näkymät ovat sen sijaan hy-
vät. Ihmisten erityisosaaminen voi vaih-
tua toisen alan osaamiseksi mm. sosiaali- 
ja terveysalalle. 

Samalla se on meille mahdollisuus
Liitto ja sen jäsenjärjestöt kuudella alueel-
la jatkavat Työssä On Hyvä Olla -projek-
tin muodossa tämän muutoksen eteenpäin 
viemistä. Projekti on osa välityömarkki-
noiden toimintaa ja on vastaamassa hoiva- 
ja vanhustyön työyhteisöjen työvoimatar-
peeseen sekä muutokseen. Miten tämä sit-
ten toteutuu? Mitä hyötyä työnantajalle sii-
tä on? Se edellyttää hoiva- ja vanhustyön 
tehtävä sisältöjen muutosta niin, että teh-
dään luet teloa niistä avustavista tehtävis-
tä, joita työyhteisössä on ja palkataan tä-

Työssä On Hyvä Olla 2007-2010

KäyTe – Käyttäjälähtöinen teknologia 
vanhustyön apuna 

ja palvelukonseptien osana

Projektin tarkoituksena on kehittää ja ar-
vioida sellaista teknologiaa, joka tukee 
ikääntyneiden erilaisia asumisen liittyviä 
tarpeita. Kohderyhmänä ovat sekä kotona 
ja palvelutaloissa asuvat että dementoitu-
neiden ryhmäkodeissa asuvat palveluja tar-
vitsevat vanhukset. Lisäksi on tarkoitus tu-
kea ikääntymisen resurssikeskustoimintaa 
lähiyhteisöissä. 

Suunnitteluprojektissa rakennetaan vuo-
den 2009 aikana laaja projektisuunnitelma 
viisivuotiselle teknologiahankkeelle. Tar-
koituksena on vuosina 2010-2014 kehittää 
ja testata teknologiaa todellisessa käyttö-
ympäristössä sekä arvioida teknologiaa ja 
tukea sen käyttöönottoa kiinteänä osana 
palveluprosessia. Hanke aiotaan toteuttaa 
monia eri rahoituslähteitä hyödyntäen.

Suunnitellun hankkeen tavoitteena on 

luoda lisäresursseja vanhustenhuoltoon se-
kä mahdollistaa ja tukea uusien toiminta- 
ja työskentelytapojen käyttöönottoa. Ta-
voitteena on mahdollistaa myös huonokun-
toisten vanhusten ja ikääntyneiden asiakas-
lähtöinen, laadukas kotona asuminen, lisä-
tä ikääntyneiden turvallisuutta, tukea toi-
mintakyvyn ylläpitämistä sekä mahdollis-
taa osallisuus ympäröivissä yhteisöissä ja 
koko yhteiskunnassa.

Kuluvan vuoden aikana kerätään yhteen 
tieto jo olemassa olevasta ikääntymistä tu-
kevasta teknologiasta. Nämä tiedot on tar-
koitus julkaista kevään kuluessa avattavilla 
projektin verkkosivuilla. Lisäksi projektis-
sa kartoitetaan tämän hetken ja tulevaisuu-
den tarpeita. Johtotähtenä hankkeessa on 
käyttäjien tarpeet ja tämän takia tärkeä on 
myös kehittää menetelmiä, joilla käyttäjä-

kunnalta, ikäihmisiltä, ja heidän kanssaan 
työskenteleviltä saadaan tietoa.

Projektin valmistelusta VALLIssa vas-
taavat projektipäällikkö ja projektiavusta-
ja. Valmistelutyössä apuna käytetään myös 
laajaa asiantuntijaryhmää sekä käyttäjiä. 
Heidän kanssaan toteutetaan muun muas-
sa työpajoja, joiden avulla tarkemmin mää-
ritellään ne asiat, jota varsinaisessa hank-
keessa tullaan tekemään. Projekti toteute-
taan yhdessä Vanhustyön keskusliitto ry:n 
KÄTEVÄ -hankkeen kanssa.

Laadukas asuminen omassa kodissa, tur-
vallisesti osallistuen ja osallisena tulee ol-
la jokaisen oikeus.

Lisätietoja projektipäällikkö Lea Stenber-
giltä, lea.stenberg@valli.fi 

tä tehtävää hoitamaan pitkään työttömänä 
ollut työnhakija. Tällä edesautetaan ensin-
näkin sitä, että lähihoitajat sekä sairaan-
hoitajat voivat tehdä ammatillisesti vaati-
vampia tehtäviä. Toiseksi ”puuttuvaa” lähi-
hoitajan tai sairaanhoitajan paikkaa ei tar-
vitse täyttää. Kolmanneksi pitkään työt-
tömänä olleen palkkaamiseen saa myös 
rahallista tukea. neljänneksi, mahdolli-
nen vuokratyövoiman käyttö vähenee ja 
rahaa säästyy. Avoimia työpaikkoja voi-
daan edelleen täyttää myös oppisopimuk-
sella, joko lähihoitajan- tai avustaviin teh-
täviin kouluttaen.

Lisätietoja liiton projektin suunnittelija 
Anu Kuikalta tai alueprojektien ohjaajilta. 
Yhteystiedot saatavilla osoitteessa www.
valli.fi /projektit/toho.
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Leena Vuorinen

Leena Vuorisen tutkimuksessa tar-
kastellaan sitä, millaista on ikään-
tyä pienessä maalaiskylässä, keitä 
ja millaisia ikääntyvät kyläläiset ovat 
ja millaista heidän arkielämänsä on. 
Tutkimus sijoittuu sosiaaligerontolo-
gian ja kylätutkimuksen tutkimus-
perinteisiin. 

Leena Vuorisen tutkimuksessa kylää tar-
kastellaan fyysisenä ja sosiaalisena ikään-
tymisympäristönä. Liikkumisen ongelmat 
ovat iäkkäille kyläläisille keskeisin arjen 
haaste. Sosiaalinen ikääntymisympäristö 
on rakentunut historiallisten, kulttuuris-
ten ja paikallisten tekijöiden myötävaikut-
tamana. Kyläyhteisö muodostuu useista 
alayhteisöistä. Iäkkään kyläläisen asema 
kylä yhteisössä ja sosiaaliset taidot vaikut-
tavat siihen, millaiseksi hänen sosiaalinen 
tukiverkostonsa kylässä muotoutuu ja mil-
laiseksi ikääntymisympäristöksi kylä hä-
nelle osoittautuu. 

Tutkimuksessa tarkastellaan myös iäk-
käiden kyläläisten paikallisidentiteettiä 
ja suhdetta kylään. Monelle kylä on tär-
keä paikka, mutta paikallisidentiteetti ra-
kentuu usein myös muistojen tai monien 
paikkojen varaan. Joillekin ikääntyjille pai-
kalla tai paikoilla ei ole suurta merkitys-
tä. Ikääntyjän paikallisidentiteetti vaikut-

Vanhuksen laitoskuntoutusjakso 
voi olla elämyksellinen kylpyläloma 
– unohtuuko silloin vanhuksen ko-
din arki? Marjo Wallin selvitti tut-
kimuksessaan fysioterapeuttien ja 
kuntoutujien näkemyksiä liikunnalli-
sesta kuntoutuksesta osana raihnai-
den vanhusten laitoskuntoutusta.

Epäyhtenäiset vanhusryhmät ovat haas-
te nykyisille kuntoutuskäytännöille. Kun-
toutuslaitokseen tulevilla kotona asuvil-
la vanhuksilla on erilaisia tarpeita, kos-

ka heillä on erilaisia sairauksia ja heidän 
kotiolosuhteensa ja toimintakykynsä ovat 
erilaisia.

– Jotkut vanhuksista lähtevät kuntoutus-
laitokseen lomalle arjesta ja toiset taas tule-
vat hakemaan arjessa selviytymisen keino-
ja, koska he kokevat toimintakykynsä ole-
van huono, Marjo Wallin erittelee.

Osa fysioterapeuteista näki vanhukset 
kuntoutuksen kohteena. Tällöin fysio-
terapeutti nähtiin aktiivisena toimijana ja 
kuntoutuja kuntoutuksen vastaanottaja-
na. Fysioterapeutin huomio kiinnittyi jo-
ko vanhuksen fyysisen suorituskyvyn on-
gelmiin tai tämän sosiaalisiin tarpeisiin. 
Kun fysioterapeutit korostivat vanhuksen 
sosiaa lisia tarpeita, he kertoivat muokkaa-
vansa antamaansa terapiaa hoivaksi tavoit-
teena tuottaa vanhukselle elämyksiä.

Osa fysioterapeuteista kuvaili vanhuk-
sia kumppaneina, jolloin fysioterapeut-
ti ja vanhus toimivat yhteistyössä tavoit-
teenaan löytää sellainen harjoitteluohjel-
ma, joka edistää vanhuksen kotona sel-
viytymistä. Tällöin fysioterapeutit koros-
tivat vanhuksen asiantuntijuutta oman ar-
kensa suhteen.

Vanhuksen sitoutuminen 
kuntoutukseen tärkeää
Kuntoutuksessa vanhukset osallistuivat 
erilaisiin liikuntaryhmiin. Ryhmäliikun-
tatilanteet etenivät fysioterapeutin johdol-
la, joko ilman yksilöllistä palautetta tai si-
ten, että kuntoutuja sai yksilöllistä ohjaus-
ta ja palautetta. Kiertoharjoittelussa van-
hukset auttoivat toisiaan ja tekivät aloittei-
ta harjoitusten tekemisessä. Joillekin fysio-
terapeuteille oli tärkeää harjoitusten tur-
vallisuus, jolloin he pyrkivät rajoittamaan 
vanhusten omia aloitteita.

– Vanhuksen sitoutuminen kuntoutus-
prosessiin on tärkeää, jotta hänen kun-
toutuksen aikana oppimansa asiat siirty-
vät osaksi hänen toimintaansa kotona. Si-
tä edistää vanhuksen näkökulmien huo-
mioon ottaminen kuntoutuksen tavoittei-
den ja toteutuksen suunnittelussa. Sitou-
tumista kuntoutukseen lisäävät yhteisesti 
ymmärretyt ja asetetut tavoitteet sekä mah-
dollisuus osallistua aktiivisesti kuntoutuk-
sen toteuttamiseen, Wallin korostaa.
TtM Marjo Wallinin fysioterapian väitös-
kirja ”Community-dwelling older people 
in inpatient rehabilitation: Physiothera-
pists’ and clients’ accounts of treatments, 
and observed interaction during group ses-
sions” (Kotona asuvat vanhukset laitos-
kuntoutuksessa. Fysioterapeuttien ja asi-
akkaiden kuntoutuskertomukset ja vuoro-
vaikutus ryhmätilanteiden aikana) tarkas-
tettiin Jyväskylän yliopistossa 23.1.2009.

Vanhukset 
mukaan 

kuntoutuksen 
suunnitteluun

Ikääntyminen 
maalaiskylässä

taa siihen, miten hän kokee ikääntymisen 
kylässä ja miten hän suhtautuu muuttoon 
pois kylästä. 

Maalaiskylässä asuvan ikäihmisen ar-
ki rakentuu rytmien, rutiinien ja toistojen 
varaan. Ikäihmisten arjen järjestymisessä 
on kuitenkin merkittäviä eroja, joita seli-
tetään elämäntavan käsitteen avulla. Tut-
kimuksessa hahmottuu neljä elämänta-
paa, joiden kaikkien taustaksi piirtyy läs-
nä oleva luonto ja sen tärkeys. Traditionaa-
linen elämäntapa rakentuu jatkuvuuden ja 
työnteon varaan, perhekeskeinen elämän-
tapa perheen ja läheisten varaan. Liikku-
vaa elämäntapaa leimaa sekä symbolinen 
että konkreettinen liikkuvuus ja originel-
lia elämäntapaa ”itsellinen yksinäisyys”. 
Käytännössä yksittäisen ihmisen elämän-
tapa on yhdistelmä kahdesta tai useammas-
ta elämäntavasta.
Leena Vuorisen sosiaalipolitiikan väitös 
”Ikääntyminen maalaiskylässä” tarkastet-
tiin Helsingin yliopistossa 7.3.2009.

Marjo Wallin
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Jenni Niemelä-Nyrhinen selvitti väi-
töskirjatutkimuksessaan, mitkä teki-
jät vaikuttavat mobiilien sisältöpal-
veluiden omaksumiseen suomalais-
ten suuriin ikäluokkiin kuuluvien 
(50-60 -vuotiaiden) kuluttajien kes-
kuudessa. Tutkimus liittyy läheises-
ti kahteen ajankohtaiseen murrok-
seen: maailman väestön vanhene-
miseen ja teknologian jatkuvaan ke-
hitykseen.

Jenni Niemelä-Nyrhisen tutkimukses-
sa kävi ilmi, että käsitykset mobiilien 
sisältö palveluiden hyödyllisyydestä, viih-
dyttävyydestä ja helppokäyttöisyydestä 
ovat merkittäviä palveluiden omaksumi-
sen kannalta. 

Käytön esteenä on se, etteivät suuret 
ikäluokat pidä mobiileja sisältöpalvelu-
ja erityisen hyödyllisinä, viihdyttävinä tai 
helppo käyttöisinä. Heillä kuitenkin on jo 
kokemusta näiden palveluiden käytöstä. 

Viisi vuotta ikäänsä nuorempi
Niemelä-Nyrhinen tutki myös koetun iän, 
teknologia-ahdistuksen, sosiaalisen pai-
neen ja aikaisemman kokemuksen vaiku-
tusta mobiilien sisältöpalveluiden omak-
sumiseen. Vastaajat tunsivat olevansa kes-
kimäärin viisi vuotta kronologista ikään-
sä nuorempia. Mitä nuoremmaksi vastaa-
jat itsensä kokivat, sitä helppokäyttöisem-
pinä he pitivät mobiileja sisältöpalveluja 
ja sitä todennäköisemmin he aikoivat nii-
tä käyttää. 

Teknologia-ahdistus heikensi käsitys-
tä mobiilien sisältöpalveluiden helppo-
käyttöisyydestä. Vastaajat eivät kuitenkaan 
pitäneet itseään erityisen teknologia-ahdis-
tuneina. Myös se, että vastaajat arvioivat it-
selleen kertyneen suhteellisen paljon koke-
musta Internetin ja tekstiviestien käyttämi-

Teknologia ei 
pelota suuria 

ikäluokkia 

Jenni Niemelä-Nyrhinen

sestä, kertoo suurten ikäluokkien myöntei-
sestä suhtautumisesta teknologiaan.

Aikaisempi kokemus ja 
sosiaalinen paine vaikuttavat
Aikaisempi kokemus mobiilien sisältö-
palveluiden käytöstä vaikutti myönteisesti 
vastaajien teknologiakäsityksiin sekä aiko-
mukseen käyttää palveluja. Kokemus teks-
tiviestien ja Internetin käytöstä voimisti kä-
sitystä mobiilien sisältöpalveluiden helppo-
käyttöisyydestä ja viihdyttävyydestä.

– Sosiaalinen paine vaikuttaa voimak-
kaasti sekä teknologiakäsityksiin että suo-
raan aikomukseen käyttää mobiileja sisäl-
töpalveluja. Tämä tulos haastaa vallalla ole-
van käsityksen siitä, että ikääntyvät kulut-
tajat luottavat kulutusvalinnoissaan pää-
osin omiin kokemuksiinsa eivätkä ole alt-
tiita muiden mielipiteille, Niemelä-Nyrhi-
nen havaitsi.

KTM Jenni Niemelä-Nyrhisen markkinoin-
nin väitöskirjan ”Factors Affecting Accep-
tance of Mobile Content Services among 
Mature Consumers” (Mobiilien sisältö-
palveluiden omaksumiseen vaikuttavat te-
kijät ikääntyvien kuluttajien keskuudes-
sa) tarkastettiin Jyväskylän yliopistossa 
13.2.2009.
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Hanna Pukkila: Sattumasoppaa. Pula-
vuosien parhaat palat
Tammi 2008

Hanna Pukkilan kirja Sattumasoppaa on 
pula-ajan keittokirja, sukellus sotavuosien 
ruokatalouteen. Pulavuosia ja niukkuutta 
on toki Suomessa koettu ennenkin, mut-

ta kirjaan on koottu 1939-1944 sota vuo-
sien ja sitä seuranneen ajan ruokaohjeita. 
Kansanhuoltoministeriö aloitti säännös-
telyn kahvista ja sokerista, josta säännös-
tely eteni viljaan, maitoon ja rasvoihin. Vii-
meisin vapautus tapahtui niinkin myöhään 
kuin vasta vuonna 1954. 

Kirjan lähteinä on käytetty niin aika-
kauden keittokirjoja, lehtiä ja muita paino-
tuotteita. Kuvituksena toimivat ei niin pe-
rinteiset keittokirjan kuvitusmateriaalit, 
mutta kirjan teemaan erinomaisesti sovel-
tuvat kuvat ruokailutilanteista, kasvistos-
ta ja lähteinä käytetyistä painotuotteista. 
Tekijä on halunnut poimia mukaan myös 
muutamia korvikkeita ja vastikkeita, joita 
pulavuosina valmistettiin itse mitä mieli-
kuvituksellisimmista raaka-aineista. Ny-
kyäänhän korvikkeet voi poimia teollises-
ti tuotettuina kaupan hyllyltä.

Pula-ajan ravintoa leimasi paitsi perheen-
emäntien kekseliäisyys, myös omavarai-
suus ja rasvan ja sokerin vähäisyys. Tilanne 
oli toki maaseudulla, viljelysmaiden äärel-
lä erilainen kuin kaupungeissa, joissa elet-
tiin paitsi maalla asuvien sukulaisten ja tut-
tavien avulla, myös pienten palstojen vilje-
lyllä. Mainittakoon, että esim. Helsingissä 
Mäntymäen kentällä, nykyisen Kisahallin 
kainalossa kasvatettiin mm. perunaa.

Pula-ajan keittokirjan ajankohtaisuus 
nousee lähiruuan arvostuksesta, rasvan 
ja sokerin kansanterveydellisistä haitta-
vaikutuksista ja lamasta. Teoksen soisi 
tarttuvan jokaisen omaa ekologista jalan-
jälkeään vähäänkään pohtivan käteen. 
Yltäkylläisessä ja virikkeitä pursuavassa 
maailmassa on rauhoittavaa tarttua kirjaan, 
joka niin ulkoisilla avuillaan kuin sisällölli-
sellä tarjonnallaan houkuttelee käyttämään 
omia aivojaan. Ohjeita kannattaa kokeilla 
jo senkin vuoksi, että haastaa omat maku-
nystyränsä. Käärepitkoa ja perunaleivok-
sia maistaneena voin kertoa, ettei imelyys 
ollut päällekäyvää...

Kirja toivottavasti sijoittuu muuhunkin 

Toukonen Marja-Leena: Unelmatyös-
kentely – Ote omanlaiseen elämään
PS-Kustannus 2008

Marja-Leena Toukonen on fi losofi an li-
sensiaatti ja toimii Helsingin kaupungin so-
siaaliviraston hallinto- ja kehittämisjohta-
jana. Kirjassaan Unelmatyöskentely – Ote 
omanlaiseen elämään hän paneutuu ky-
symykseen mikä auttaa ihmisiä toteutta-
maan uskomattomiakin unelmia. Lisäksi 
hän pohtii kysymystä miksi suurimmalta 
osalta ihmisiä puuttuu kyky saavuttaa edes 
pienimpiä ja arkipäiväisempiä haaveita. 

Kirjoittaja toteaa, että tässä kirjassa ei 
kerrota onnelliseksi tulemisesta, vaan unel-
mien löytämisestä ja niiden toteuttamises-
ta. Unelmat ja arki eivät ole toistensa vasta-

kohtia, vaan unelmilla rakennetaan tietä 
toisenlaiseen ja antoisampaan arkeen kuin 
se, mitä ehkä juuri nyt eletään. Unelmien 
toteutumisen yksi kompastuskivi on vas-
tuu: vastuun ottaminen itsestään ja vastuun 
kantaminen. Tämä tarkoittaa myös kykyä 
tehdä omaa elämäänsä koskevia päätök-
siä, joskus vaikeitakin. Kirjoittaja täyden-
tää tekstiä konkreettisilla, omakohtaisilla 
ja arjenläheisillä esimerkeillä. Kirja antaa 
eväitä siihen, miten itse kukin kykenee ja 
voi muuttaa olosuhteitaan sekä raivata tie-
tä paremmalle elämälle. Tekstin vahvis-
tukseksi on tehtäviä, jotka opastavat tien 
kohti lukijan omia tavoitteita – lukija voi 
tehdä niitä omassa tahdissaan. Kirjaa voi 
käyttää itsenäiseen työskentelyyn, mutta 
siitä löytyy sopivia tehtäviä myös ryhmä-
työskentelyyn. 

Anu Kuikka

Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry

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

HUOLENPITOA JA TURVALLISTA
PALVELUASUMISTA 

SEKÄ 
KOTIHOITOPALVELUJA 

JOENSUUSSA

Joensuun Hoiva- ja Palveluyhdistys ry
Ruoritie 1, 80160 Joensuu
Puh. (013) 264 120
Faksi (013) 264 1290
www.jhoiva.fi
Sertifiointi koskee palveluasumista ja ateriapalveluita
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Saara Kesävuori: Hyvä isä
Tammi 2008

Rakkaus elokuviin yhdistää monia Saara 
Kesävuoren romaanin Hyvä isä henkilöi-
tä. Ymmärrys kuvitteellisen tarinan mer-
kitykseen auttaa ylittämään monia arjen 
esteitä, saavuttamaan jotain minkä luokse 
tuntuu olevan pitkä matka. Kuten romaanin 
kertoja, Helena, joka tavoittaa isänsä muil-
la kuin nykyhetken kiinnekohdilla. 

Saara Kesävuoren romaani kuvaa keski- 
ikäisen naishenkilön vuorotteluvapaata, 
jonka aikana hänen isällään diagnostisoi-
daan Alzheimerin tauti, teini-ikäiset pojat 
yllättävät fi losofi silla, mutta samaan aikaan 
mutkattomilla lausahduksillaan ja mies-
ystävä, mielenterveyshoitaja Miettinen ot-
taa kännit jos toisetkin.

Tuholaismyrkyttäjänä uransa tehneen 
isän ja syöpään menehtyneen äidin tytär 
kuvaa elämäänsä ulkopuolisen tarkkaili-
jan silmin, silti vahvasti tapahtumiin kan-
taa ottaen. Isän sairauden diagnosointi ja 
taudin eteneminen on järkytys, jossa suur-
ta roolia näyttelevät asenteet ja ennakko-

luulot dementoituvien henkilöiden olo-
suhteista. Kun diagnoosi on lausuttu ää-
neen, aukeavat Helenan kanavat sekä isään 
että muihin läheisiin. Keskeisiksi ja olen-
naisiksi asioiksi nousevat kohtaaminen ja 
läheisyys.

Kaikki Kesävuoren kirjaamat elemen-
tit naisen elämässä ovat todellista, arki-
päiväistä, eivätkä sisällä mitään uutta. 
Kesä vuori onnistuu kuitenkin kasaamaan 
elementit niin, että teos koskettaa mässäi-
lemättä kurjuudella ja kovuudella. Tapah-
tumia ja tilanteita tarkastellaan järkähtä-
mättömän konkreettisesti, toteavasti, silti 
vivahteikkaasti ja moniulotteisesti. Kieli 
on soljuvaa, pistämättömän oivaltavaa ja 
henkilöille luontevaa ja johdonmukaista. 
Kesävuori ei silti sorru kielellä kikkailuun, 
vaan jättää lukijalle oivaltamisen ilon. 

Henkilöhahmot ja tilanteiden ku vaus 
ovat herkullisia, suorastaan visuaalisia. 
Isän sisar Linnea, armoton uurastaja ja 
uskossaan vahva totuudentorvi, kaikessa 
rasittavuudessaan kuitenkin korvaamaton, 
ystävätär Aino, väsymätön miesten kier-
rättäjä, jolla on teesit muiden ja varsinkin 
muiden elämään piirtävät kuvaa vahvois-
ta naisista, jotka alleviivaavat päähenkilö 
Helenan päättämättömyyttä.

Romaani on puolustuspuhe paitsi inhi-
millisyydestä, myös oikeudesta heikkou-
teen ja haavoittuvuuteen. Huumoria unoh-
tamatta, hetkestä nauttien...

Mervi Leivo

Mikko Mäntysaari, Anneli Pohjola ja 
Tarja Pösö (toim.): Sosiaalityö ja teo-
ria
PS-Kustannus 2009

Sosiaalityö ja teoria -kirjan artikkelit avaa-
vat varsin monipuolisesti sosiaalityön teo-
riaa. Kirja on ensimmäinen laaja kat saus 
sosiaalityön teoriasta ja tutkimuksesta 
käytävään keskusteluun. Kirjassa kuva-
taan suomalaisen sosiaalityön tutkimuksen 
ja teorian kehityskaarta sekä teorialähtö-
kohtia. Suomalaiseenkin sosiaalityön ym-
märrykseen ovat vaikuttaneet mm. Mahat-
ma Gandhi, Michel Foucault, Karl Marx 
kuin Malcolm Paynekin ja moni muu ai-
kamme fi losofi . Sosiaalityön muuttuminen 
kuvataan kirjassa mm. köyhiin suhtautu-
misen, asiakkaan objektivoinnin tai sub-
jektivoinnin, ekologisen kommunikaa tion, 
feministisen tutkimuksen, postmodernin 
ajattelun, positivismin, kriittisen realismin 
käsitteiden ja ymmärryksen avulla, pääty-
en ihmisten toiminnallisuuteen ja hyvin-

vointikäsityksen perusteisiin. Edellä ku-
vatun kehityksen myötä päästäänkin nyky-
käytäntöihin, tapauskohtaiseen sosiaali-
työhön ja ihmisten voimaannuttamiseen 
sekä dialogiseen vuorovaikutukseen. 

Kirja on tarkoitettu alan tutkijoille ja en-
nen kaikkea sosiaalialan opiskelijoille, jot-
ka työstävät opinnäytetyötään. Tässä heil-
le siis kirja, jossa on samoissa kansissa ko-
ko sosiaalialan teoreettinen viitekehys se-
kä lähdeluettelot. 

Kirja on Sosiaalityön tutkimuksen seu-
ran seitsemäs vuosikirja.

Anu Kuikka

kuin keittokirjojen luokkaan, niin maini-
on ajankuvan se tarjoaa. Vaikka pula-ajan  
ruuan terveellisyys nostetaankin esiin, ei 
Hanna Pukkila silti sorru aikakauden ihan-
nointiin tai vaikeuksien mitätöintiin. Kir-
jasta saa tasapainoisen vaikutelman tark-
kaan harkitusta kuvan ja tekstin koko-
naisuudesta, jossa on huomioitu niin tä-
män päivän lukija kuin sota-ajan tunnel-
makin.

Kuvateksti silakoiden, ruisleivän ja pe-
runoiden muodostamasta ateriakokonai-
suudesta:
Herkku tässä oivallinen,
ateria kansallinen. 
Sen kun poskehesi työnnät,
syöneheksi itses myönnät.

Mervi Leivo

Toimintaa ja laadukasta palveluasumista 
ikääntyville ja erityistä tukea tarvitseville

Kotihoivapalvelumme kautta kotitalous-
vähennyskelpoista apua kotiin

Kotimiespalvelut ja päiväkeskustoiminta 
omaishoidon palvelusetelillä

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

Kotipirtin palvelutalo 
Käräjätörmä 12, 33310 Tampere

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

KOTIPIRTIN PALVELUTALO
Ikääntyvän voimavarakeskus

Taidolla ja sydämellä – lähellä sinua
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Suomeen syntyi 6.4.2009 uusi SHOK, stra-
teginen huippuosaamisen keskittymä, nyt 
terveys- ja hyvinvointialalle. Tiede- ja tek-
nologianeuvosto on halunnut kehittää suo-
malaista osaamista huippuunsa alueilla, 
joilla maassa on todella osaamista. Niinpä 
aiemmat SHOKit ovat metsä- ja IT-alalla. 
Pitkään suunnitelmissa oli ollut, että tämä 
SHOK paneutuisi ikääntymisen ja itsenäi-
sen suoriutumisen kysymyksiin. Alueel-
tamme ei kuitenkaan löytynyt riittäväs-
ti yritysvetoisuutta – ennenkaikkea isoja 
yrityksiä – joka oli Tekesin ehtona. Uu-
den SHOKin tavoitteena on parantaa kan-
salaisten hyvinvointia ja terveyttä ja sa-
malla lisätä alan liiketoimintaa Suomes-
sa.Käytännön työ painottuu kehittämään 
tuotteita ja palveluja kansantaloutta rasit-
tavien sairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoi-
toon. ”Tällaisia sairauksia ovat muun mu-
assa yli paino ja siihen liittyvät sairaudet, 
neuro degeneratiiviset ja psyykkiset sairau-
det, syövät sekä tartunta-ja tulehdussairau-
det”, kertoo Tekes. Ensimmäiset kolme oh-
jelmaa käynnistyvät vuoden 2010 alussa ja 
ne paneutuvat aivojen terveyteen ja toimin-
takykyyn, terveyden älykkääseen seuran-
taan sekä ylipainon terveyshaasteisiin.

Vallin näkökulmasta on valitettavaa, et-
tä SHOK ei uskaltanut käydä itsenäiseen 
suoriutumiseen käsiksi – siinä olisi ollut 
todellinen  globaali markkinahaaste edes-
sä eikä kilpailijoita vielä näkyvissä.

Strateginen huippu-
osaamisen keskittymä 

sosiaali- ja terveysalalle

 Naantalilainen Lauluovi on julkaissut yh-
teislauluista kirjan ”Laulun sankarit”, jos-
sa on 42 tunnetun laulun sanat. Mukana on 
suosittuja yhteislauluja kansanlauluista is-
kelmiin ja poppiin.Tekstitys on selkeää ja 
helppolukuista. Kirjat sopivat yhtä hyvin 
vanhoille ja nuorille laulajille. Säestäjän 
kirja ”Laulun sankarit -sointuja” sisältää 
samat tekstit sekä sointumerkinnät.  

Kirjan kokoaja Teijo Pöyhönen on työs-
kennellyt hoitoalalla ja laulattanut varttu-
nutta väkeä monissa paikoissa. ”Laulun 
sankarit” on tehty kaikkien yhteislauluun 
osallistujien iloksi vanhusten tarpeet eri-
tyisesti huomioiden. Kirjoilla voi  järjes-
tää viriketoimintaa sekä ohjelmaa erilai-
siin tapahtumiin.

Kirjoja saa yhteislaulupaketteina (10 kir-
jaa + 1 säestäjä kirja ) tai yksitellen tilaa-
malla kustantajalta www.lauluovi.fi , puh. 
044 213 6072 sekä kirjakaupoista. 
Teijo Pöyhönen (toimitus), Hanne Itärinne 
(kuvitus) Laulun sankarit, Lauluovi 2009

Yhteislauluista kirja 
”Laulun sankarit”

Ruotsin Sosiaalihallitus on naapurimme 
sosiaali- ja terveydenhuoltoa valvova ja 
kehittävä viranomainen, eräänlainen Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n ja 
Valviran yhteenliittymä. Se palvelee Ruot-
sin hallitusta valvomalla ja arvioimalla pal-
velujen tilaa maassa. Hallitus antaa myös 

Raportti Ruotsin 
vanhusten palvelujen 

tilanteesta vuonna 2008

sille erityisiä tehtäviä ja huomattavan pal-
jon rahaa niiden suorittamiseen (näin suo-
malaisittain arvioituna). Vanhusten huolto 
on ollut eräs keskeinen alue jo vuosikym-
meniä.

Vuoden 2008 arvio kertoo, että yhä pi-
dempään elävät ruotsalaiset ovat ikään-
tyessään kunnoltaan edeltäviä suku polvia 
parempia, mutta valittavat näitä runsaam-
min erilaisia vaivoja. Vanhustenhuolto 
on muuttunut suuresti. Asumispalvelujen 
paikat ovat vähentyneet huomattavasti sa-
malla kun kotipalvelujen varassa olevien 
vanhusten määrä on kasvanut. Sairaalois-
sa hoidettavien vanhusten määrä on myös 
vähentynyt, mutta yhä useampi vanhus on 
sijoitettu lyhytaikaispaikoille odottamaan 
palveluasuntoa. Vähentyneet hoitopaikat 
ja lyhentyneet sairaalahoidot merkitsevät 
sitä, että vanhukset yhä useammin lähe-
tetään kotiin sairaaloista, vaikka hoidon 
ja huolenpidon tarve on suuri. Vanhukset 
joutuvat itse vastuuseen hoitonsa vaihto-
ehtojen valinnasta, vaikka palvelujen tar-
joajien ja kuntien pitäisi kyetä ne tarjoa-
maan yhteistyössä.  Omaisten vastuu van-
huksistaan on kasvanut julkisten palvelu-
jen puuttuessa. Vuodesta 2004 vanhusten-
huollon kokonaiskustannukset ovat vähen-
tyneet noin 1% vaikka vanhusten määrä on 
kasvanut tätä enemmän.

Vård och omsorg on äldre, lägesrapport 
2008 (www.socialstyrelsen.se)

Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa on il-
mestynyt ainutlaatuinen voimisteluohjel-
ma iäkkäille. Jumppaohjelmaa voivat käyt-
tää iäkkäät kotiharjoittelun tukena, minkä 
lisäksi siitä hyötyvät liikunnan ja kuntou-
tuksen ammattilaiset, vanhustyöntekijät se-
kä vapaaehtoiset. 
DVD:tä voi käyttää 
• kotivoimisteluun innostajana 
• asiakkaan aktivoimiseen kotihoidossa 
• ryhmäliikunnan tukena palvelukeskuk-
sissa 
• toiminnan sisältönä tai taukojumppana 
kerhoissa ja yhdistyksissä 
• vertaisohjaajien koulutuksessa 

– Voimisteluohjelma on suunnattu toi-
mintakyvyltään heikentyneille iäkkäille, 
jotka hyötyvät erityisesti kotiharjoittelus-
ta, voimisteluohjelman vetäjä, toimiala-
päällikkö Elina Karvinen kertoo. 

Sisältö on suunniteltu vahvistamaan eri-
tyisesti jalkojen lihasvoimaa ja tasapainoa 
ja edistämään arjessa selviytymistä. 

– Kolmiosainen ohjelma on nousujohtei-
nen eli jokainen osa on edellistä haasteel-
lisempi ja tuottaa näin parempia tuloksia 
sekä motivoi iäkästä. 

Kahdenkymmenen minuutin pituiset, 
selkeät, helpot ja vuorovaikutteiset voi-
mistelutuokiot ohjaa DVD:llä liikuntape-
dagogi Elina Karvinen. 

Lisätietoja voimisteluohjelmasta ja voi-
ma- ja tasapainon merkityksestä iäkkään 
arjessa antaa koulutussuunnittelija Elina 
Vuorjoki-Andersson p. (09) 6122 1623. 

Voimisteluohjelma iäkkäille 1, 2, 3 
dvd:tä voi tilata osoitteesta http://www.
ikainstituutti.fi / tai saila.leppinen@ikains-
tituutti.fi .

Jumppa-DVD 
iäkkäiden avuksi
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Esineet kertovat

37 Pinssejä maa

Helsinkiläisessä Päivälehden Museossa oli 
kahden kuukauden ajan mielenkiintoinen 
näyttely Merkillinen mies. Se käsitti näyt-
teet maailman suurimmasta pinssikokoel-
masta, jota on koonnut ja edelleen kartut-
taa Seppo Mäkinen Anjalankoskelta. Ai-
ra Heinänen haastatteli Guinnessin maail-
manennätyskirjaan yltänyttä Mäkistä. Pal-
kintohetkellä kesäkuussa 2008 kokoelmas-
sa oli 30.105 erilaista pinssiä, tätä kirjoi-
tettaessa 32 670 kpl.

Pinssi – mikä se on?
Pinssi on rintamerkki, neulalla rinnuksiin 
kiinnitettävä pienimuotoinen, mutta mo-
nenlainen tunnus. Pinssi käsitteenä on uu-
dempaa Suomea, mutta vakiintunut viime 
vuosikymmeninä, jolloin pinssejä alettiin 
käyttää viestinviejinä esimerkiksi valistus- 
ja mainoskampanjoissa. Materiaali voi olla 

melkein mitä vain metallista puuhun, lasis-
ta muoviin. Kiinnitys voi olla vappukukan 
suora neula tai paremmin kiinnittävä haka-
neula tai perhosmalli, eli sellainen, johon 
asetetaan kääntöpuolelle vastakappale. 

Pinssien painosmäärät ovat yleensä suu-
ria, koska niillä pyritään mahdollisimman 
laajaan tiedonjakoon tai esimerkiksi yhdis-
tysten varainhankintaan. Niissä on usein 
teettäjänsä ilmaiseva teksti ja tarkoitus. 
Pinssien hinnat eivät ole kaksiset, mutta 
niiden arvo kasvaa varsinkin ajan kuluessa 
ja keräilijöiden kiinnostuksen kasvaessa.

Suomessa on vuodesta 1995 toiminut 
keräilijä yhdistys Suomi-Pinssiklubi ry, 
johon kuuluu kolmisensataa jäsentä eri 
puolilta maata. Joukossa on yleiskeräili-
jöitä, mutta varsin usein tapahtuu erikois-
tumista. Joku kerää urheiluaiheisia, toi-
nen auto pinssejä, kolmas kuuluisuuksia 

esittäviä rintamerkkejä. Mutta itse kulle-
kin kertyy laatikon pohjalle rintamerkke-
jä, joiden merkityksen tai käytön suhteen 
ollaan ymmällään.

Ennätyskeräilijän kokoelma
Seppo Mäkisen pinssikeräily alkoi sattu-
malta. 

– 15 vuotta sitten löysin moskovalaisen 
hotellin edustalla Venäjän Federaation neu-
voston kansanedustajan numeroidun mer-
kin. Siitä se alkoi, Mäkinen kertoo.

Mäkinen tietää tarkkaan pinssiensä lu-
vun, joka koko ajan kasvaa. Pinssikohtais-
ta luettelointia ei ole tehty, mutta järjestys 
on hyvä. Pinssit ovat maittain tai aiheit-
tain jaoteltu.

Neuvostoliitossa tehtiin runsain mitoin 
rintamerkkejä. Mäkisen kokoelmassa nii-
tä on yli 18.000.

Seppo Mäkinen esittelee merkkejään näyttelyssä Päivälehden Museossa.
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ilmanennätysmäärä
kampanjoita, mediamyyntiä, painopalvelu-
ja, yrityskontakteja, kiinteistömarkkinoin-
tia yms. Hän kouluttaa Suomen liikkeen-
johtoa Venäjän tapakulttuuriin. 

Näissä tehtävissä Seppo Mäkinen on 
läheltä nähnyt naapurimaan vaiheita ja 
kulttuuria. Taannoin hän järjesti Kouvo-
lan Tykkimäellä näyttelyn neuvostoajan 
esineistään Back to the USSR eli Takai-
sin Neuvostoliittoon. Onkin havaittu, että 
”neukkunostalgia”, samoin kuin kiinnos-
tus Itä-Saksaan , ”ossimania”, on herännyt 
lisääntyen koko ajan.

Seppo Mäkisen päivät ovat elämän-
täyteiset. Laaja-alainen kiinnostus tuottaa 
ylen määrin sisältöä päiviin. Hän toteaa 
tyytyväisenä, että perhe ja eritoten vaimo 
on hyvin suopeasti suhtautunut isän har-
rastuksiin.

Pinssi, niin pieni, joskus arvottomalta 
tuntuvakin, kertoo historioita. Sillä on mo-
nenlaisia merkityksiä välitettävänään pait-
si tutkijoille myös meille kaikille.

Yhteystietoja: 

Seppo Mäkinen, 
puh. 040 5060 430, Heikkiläntie 18, 
46900 Anjalankoski
Suomi-Pinssiklubi ry, 
puheenjohtaja Pertti Nurmi 019-321 885.

Aira Heinänen
Kuvat: Kari Uittomäki

Päivälehden Museo

Kauniita ranskalaisia pinssejä on 4.000, 
jalkapallomerkkejä 3.000, autopinssejä ai-
na Rolls Royceen saakka 600 kpl. Huo-
mattava ja kiintoisa on julkisuuden henki-
löiden kokoelma. Sieltä löytyy Alvar Aal-
lon, Tauno Palon, Urho Kekkosen, Tar-
ja Halosen, Mannerheimin, Olof Palmen, 
Saddam Husseinin ym. pinssihahmot. On 
myös Dianan ja Charlesin hääpinssi. Mä-
kinen mainitsee erityisesti Ferraripinssin, 
jonka hän sai vuoden 1984 Pariisin auto-
näyttelyssä.

Seppo Mäkisen kokoelmassa on merk-
kejä 65 maasta 1900-luvun alusta alkaen. 
Kokoelma sai alkunsa Venäjän matkalla. 
Mäkisen kontaktit Venäjälle ovatkin tiiviit 
ja ammatilliset. Hän toimii käyntikorttin-
sa mukaan ”oven avaajana rajan molem-
min puolin”. 

Mitä tehdä pinsseille?
Aktiivinen maailmanmatkaaja Mäkinen 
kerää itse aktiivisesti merkkejä, mutta kun 
tieto hänen keräilystään on tullut tietoon, 
hänelle lähetetään ja tarjotaan paljon pins-
sejä. Niitä kun on kertynyt monelle eri ti-
lanteista, messuilta ja kampanjoista pöy-
tälaatikkoon eikä tavallinen kansalainen 
oikein osaa niitä säilytellä.

Seppo Mäkinen toivookin, että pinssei-
hin suhtauduttaisiin arvostuksella. Eli ei 
ainakaan heitettäisi tarpeettomina pois, 
vaan toimitettaisiin ne henkilöille, jotka 
niitä keräävät. Ja mikä ettei: voihan itse 
kukin vaikka tänään aloittaa oman pinssi-
keräilyn! Keräilystä saa tietoa ja neuvon-
taa oheisista osoitteista.

Venäjänkielen taitajana tämä moni-
tahoinen yrittäjä hoitaa markkinointi-

Seppo Mäkisellä on mm. 2000 kpl merkkejä Moskovan 
olympialaisista 1980.

Mäkiselle näyttelyssä lahjoitettuja merkkejä. Kuvan keskel-
lä mm. Richard Nixonin vaalikampanjamerkki.

Tästä kaikki alkoi; 
Venäjän Federaa-
t ion neuvoston 
kansanedustajan 
merkki, jonka Mä-
kinen löysi mos-
kovalaisen hotellin 
edestä 1994.

E n z o  F e r r a r i n 
henkilökohtaises-
ti luovuttama Fer-
rari-pinssi.

Helsingin olym-
pialaisten 1952 
pinssi.

Delegat-merkki, 
jonka käyttötar-
koitus on vielä ar-
voitus. Merkki on 
vuosisadan vaih-
teesta.

Vietnamin puoles-
ta-merkki.
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Anne Virkkunen:
Ennaltaehkäisevän sosiaalisen 
kuntoutuksen ”Tuottava vanhuus” 
-projekti ikäihmisille loppuraportti. 
”Tuottava vanhuus” -projektin 
tarkoituksena oli selvittää ne hen-
kilön jäljellä olevat voimavarat, 
jotka kantavat häntä ikääntymi-
sen myötä. Projektissa tuotettiin 
yksilölle väline suunnitella omaa 
vanhuuttaan, laadittiin ns. Ikään-
tymissuunnitelma, jonka tarkoi-
tuksena on kannustaa ikäänty-
vää ottamaan vastuuta omasta 
tulevaisuudestaan ja käyttämään 
omia voimavarojaan hyvään van-
huuteensa. Kehittyvät vanhuspal-
velut julkaisuja 2006:2 5 €

Elämäni – tulevaisuuteni 
Ikääntymissuunnitelma -kansio 
Yksilöllinen Ikääntymissuunni-
telma on tarkoitettu yli 65-vuo-
tiaiden käyttöön kun he pohtivat 
ja suunnittelevat omaa vanhuut-
taan. Kansiomuotoinen suunnitel-
ma sisältää viisi osiota, jotka hen-
kilö täyttää. Osioissa keskitytään 
elettyyn elämään, tulevaisuuden 
suunnitelmiin ja haaveisiin ja nii-
hin henkilön voimavaroihin, jotka 
auttavat häntä selviytymään myös 
tulevaisuudessa. 10 €

Ikääntymissuunnitelmaryhmän 
ohjaajan opas
Ikääntymissuunnitelmaa voidaan 
käydä läpi myös ryhmissä. Op-
paaseen on koottu jokaiseen vii-
teen osioon aiheita ja teemoja tu-
kemaan ohjaajan työskentelyä si-
ten, että ryhmäläiset laativat lo-
puksi itselleen omat ikääntymis-
suunnitelmansa.                     5 €

Satu Aalto - Satu Marjakangas:
IKÄÄNTYMISEN RESURSSIKES-
KUSOPAS
Ikääntymisen resurssikeskusmal-
li on uudenlainen tapa toteuttaa 
ikääntyvien toimintaa ja palvelui-
ta. Oppaassa kerrotaan miten pal-
velutaloja ja kotihoitoa kehitetään 
niin, että mahdollistetaan ikäih-
misten kotona asuminen mahdol-
lisimman pitkään ja laadukkaas-
ti. Opas tarjoaa käytännönläheis-
tä luettavaa kaikille vanhustyön 
toimijoille.
Kehittyvät vanhuspalvelut julkai-
suja 2008:2                          20 € 

Satu Aalto - Anu Kuikka - Satu Mar-
jakangas - Anne Virkkunen:
ONNISTUNUT PROJEKTI. Vanhus- 
ja lähimmäispalvelun liiton projekti-
käsikirja
Projektikäsikirjassa kuvataan 
Vanhus- ja lähimmäisapvelun 
liiton toimintatavat projektityös-
kentelyssä. Liiton projektitoi-
minnan prosessikuvaus on osa 
liiton laadunhallintaa. Projekti-
käsikirja on tarkoitettu työväli-
neeksi liiton ja yhteistyökump-
paneiden väliseen yhteistyöhön. 
Kirja sisältää paljon hyödyllistä 
projektitietoa.
Kehittyvät vanhuspalvelut julkai-
suja 2008:1 12 €

 
 

Anu Kuikka:
ETSIVÄ - Työtä tarjolla työelämään 
Etsivä-Työtä tarjolla työelämään 
2004-2007-projektin  tavoitteena 
oli työllistää liiton jäsenjärjestöi-
hin 250-300 pitkäaikaistyötöntä 
työnhakijaa vuodessa. Loppu-
raportissa esitellään projektin 
lähtökohdat, toimintatavat, 
keskeiset tulokset, työssäolon 
tukemisen menetelmät aluepro-
jekteissa sekä Vanhus- ja lähim-
mäispalvelun liiton työllistämis-
malli. 
Kehittyvät vanhuspalvelut jul-
kaisuja 2007:1.     12 €

Uusimmat julkaisut 

LISÄÄ JULKAISUJA JA MUUTA MATERIAALIA  WWW.VALLI.FI 
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Materiaaliluettelo
KIRJAT JA RAPORTIT á-hinta kpl
Ikääntymisen resurssikeskusopas  ............................................................................................. 20,- ______
Onnistunut projekti -Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton projektikäsikirja  ................................. 12,- ______
Koteja vanhuksille, 50-vuotishistoriikki ....................................................................................... 20,- ______
Etsivä - Työtä tarjolla työelämään   ............................................................................................. 10,- ______
Ennaltaehkäisevä sosiaalisen kuntoutuksen Tuottava vanhuus -projektin loppuraportti   ............ 5,- ______
Elämäni – tulevaisuuteni Ikääntymissuunnitelma  ...................................................................... 10,- ______
Ikääntymissuunnitelmaryhmän ohjaajan opas  ............................................................................ 5,- ______
OMPAS 2001-2005. Omaishoidon palveluseteliprojektin raportti  .............................................. 12,- ______
Kuntouttavaa dementiahoitoa. Muisti ja kuntoutus -projektin raportti  ........................................ 12,- ______
Palveluasunnon rakentaminen omaan kotiin ja olemassa olevaan asuinkantaan -raportti ........ 10,- ______
Ikäihmisten oma-apuryhmätoiminta -raportti ................................................................................ 5,- ______
Pitkää ikää ja kunnon vuosia ........................................................................................................ 5.- ______
Oikeus vapaaseen ........................................................................................................................ 5,- ______
Dementiahoidon kehittäminen kannattaa ..................................................................................... 5,- ______
Vanhuksen mielen ja selviytymisen tukeminen ............................................................................ 5,- ______
Palveluverkosto vanhuksen voimavaraksi .................................................................................... 5,- ______
Uudet tiet - uudet urat ................................................................................................................... 5,- ______
Tiimityö porrastetun hoidon kehittämisen välineenä ..................................................................... 5,- ______
Lihasten kestovoimaharjoittelu ikääntyneiden dementikkojen perusliikkumisen tukena .............. 5,- ______
Alku aina hankalaa, lopussa kiitos seisoo .................................................................................... 5,- ______
Vanhan ihmisen muutto ja sopeutuminen uuteen ympäristöön    ................................................. 5,- ______
Dementia, Care and Education .................................................................................................... 5,- ______

JULISTEET: á-hinta kpl
Liiton juliste  ..................................................................... 3,- ______
Isovanhempien päivän juliste  ......................................... 3,- ______
Valloittava vanhuus (pun.) ............................................... 2,- ______
Ikä ihmisen elämässä (kelt.) ............................................ 2,- ______
Vastuuta ja välittämistä (vihr.) .......................................... 2,- ______
Julistesarja (3 kpl)............................................................ 4,- ______ 
Ikääntymisen ihanuus-lempeä ystävyys ....................... 1,50 ______

LASIESINEET: á-hinta kpl
”Valli-Alli” .........................................................................26,-  ______
”Vallukka” ........................................................................12,-  ______

Postikulut lisätään lähetyksen tilavuuden ja painon mukaan   ______ euroa
Lisätietoja tuotteista: www.valli.fi

Vanhustenhuollon Uudet Tuulet -lehti
__ vuositilaus (7) numeroa 36,-
__ kestotilaus 33,-
__ ilmainen näytenumero

pvm ____/____.____
Tilaaja ______________________________________________________________________________
Laskutusosoite  _______________________________________________________________________
Toimitusosoite  ________________________________________________________________________
Tilaajan puhelin _______________________________________________________________________

Valli-Alli

Liiton juliste Isovanhempien 
päivän juliste
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Ainala ry
Nallentie 4, 34800 VIRRAT
puh. (03) 485 1550, fax (03) 485 1556
Maarit Padatsu
ainala@ainala.fi ,   www.ainala.fi 

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

Apuva ry
Urheilukentäntie 3, 45700 KUUSANKOSKI
puh. (05) 379 2085
etapin.jarjestot@etappi.inet.fi 
http://personal.inet.fi /yhdistys/
toimitilaetappi/apuva/

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

Jyväskylän Vanhainkotiyhdistys ry
Sammonkatu 8 A, 40100 JYVÄSKYLÄ
puh. (014) 215 036, fax (014) 215 063
sammonkadun.palvelukoti@luukku.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kössi-säätiö
Parolantie 22, 13130 HÄMEENLINNA
puh. (03) 617 9041, fax (03) 617 9044
etunimi.sukunimi@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 

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

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

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

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

Oulun Seudun Mäntykoti ry
Kangastie 11,  90500 OULU 
puh. 044 550 4801, fax (08) 550 4810
marja-leena.timonen@mantykoti.fi 
www.mantykoti.fi 
 
Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry
     Koskenrinteen Koti
     Närhintie 2 A,  48230 KOTKA
     puh.  (05) 229 7120, fax (05) 228 1003
     etunimi.sukunimi@koskenrinne.net
     www.koskenrinne.net
     Kotka-Koti
     Itäkatu 8, 48100 KOTKA
     puh. (05) 229 7211
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Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto

internetissä: www.valli.fi

Sähköposti: etunimi.sukunimi@valli.fi

     Karhula-Koti
     Sudenkatu 6, 48600 KARHULA
     puh. (05) 229 7311
     Karhunkulman kohtaamispaikka
     Karhunkatu 2, 48600 KOTKA
     puh. (05) 260 6430
     Sapokan Helmi
     Gutzeitintie 17-19, 48100 KOTKA
     puh. (05) 2297 122

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

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

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

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

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

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

Roselius-säätiö
Kievarinkaari 1, 04300 TUUSULA
Tuija Reinikainen, puh. 040 517 5171

Ruissalo Säätiö 
info@ruissalosaatio.fi 
www.ruissalosaatio.fi 
     Saga-Seniorikeskus Kaskenpuisto
     Vähäheikkiläntie 2, 20720 TURKU
     puh. (02) 445 3500, fax (02) 445 3100
     kaskenpuisto@ruissalosaatio.fi 
     Saga-Seniorikeskus Kaskenniitty
     Vähäheikkiläntie 1, 20720 TURKU
     puh. (02) 4445 4500, fax (02) 4445 4100
     kaskenniitty@ruissalosaatio.fi 
     Saga-Seniorikeskus Munkkiniemi
     Dosentintie 12, 00330 HELSINKI
     puh. (09) 458 560, fax (09) 4585 6565
     munkkiniemi@ruissalosaatio.fi 
     Saga-Seniorikeskus Kanalinranta
     Aittakarinkatu 19, 26100  RAUMA
     puh. (02) 833 990, fax (02) 8339 9565
     kanalinranta@ruissalosaatio.fi 
     Sinisaaren ryhmäkodit
     Siikapolku 3 B, 26100 RAUMA
     puh. (02) 533 5553, fax (02) 822 4775

Ruskakodin Palvelutaloyhdistys ry
Peräsimentie 5, 28190 PORI
puh. (02) 627 5000, fax (02) 627 5198
etunimi.sukunimi@ruskatalot.fi 
www.ruskatalot.fi  

     Palvelutalo Ruskakoti
     Peräsimentie 5, 28190 PORI
     puh. (02) 627 5000
     Palvelutalo Ruskala
     Asemamestarinkatu 6, 28100 PORI
     puh. (02) 641 5400
     Palvelutalo Ruskahovi
     Peräsimentie 3, 28190 PORI
     puh. (02) 627 5300
     Palvelutalo Ruskalinna
     Kouvonraitti 12 ja 14, 28370 PORI
     puh. (02) 627 5600

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

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

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

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

Tampereen 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
pertti.hjelm@tvpy.fi 
www.tampereenvanhuspalveluyhdistys.fi 
     Kuuselan palvelukoti
     Nuolialantie 46, 33900 TAMPERE
     puh. 010 400 9216
     Taatalan palvelukoti 
     Sulkavuorenkatu 6, 33820 TAMPERE
     puh. 010 400 9312 
     Kaukaharjun palvelukoti
     Keskisenkatu 13-15, 33710 TAMPERE
     puh. 010 400 9511
     Keinupuiston palvelukoti
     Orivedenkatu 28, 33720 TAMPERE
     puh. 010 400 9711

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

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

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

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

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

Viitakodit ry
Viitaniementie 24 A, 40720 JYVÄSKYLÄ
puh. (014) 337 8600, fax (014) 337 8607
johtaja@viitakodit.fi ,  www.viitakodit.fi 

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



www.celia.fi
puh. 09-2295 2200
kirjasto@celialib.fi

Celia-kirjasto lainaa maksutta äänikirjoja kaikille,  joille painetun 
tekstin lukeminen on hankalaa. Lukemiseste voi olla esimerkiksi 
heikko näkö tai lihassairaus. 

Asiakkaiksemme voivat liittyä yksityishenkilöt ja yhteisöt, kuten 
vanhustenkeskukset, hoivakodit ja kirjastot. Valikoimassa on lähes 
30 000 äänikirjaa – romaaneja, tietokirjoja, muistelmia ja runoja.

Kysy lisää!
Celia esittäytyy  
TERVE-SOS 2009 -messuilla
Helsingissä 13.–14.5.
Tervetuloa osastollemme A10!

Ajanvietettä äänikirjoista


