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Marja-Liisa Kunnas
päätoimittaja

Vanhus- ja lähimmäispalvelun 
liiton toiminnanjohtaja

Onko meillä riittävästi puhumisen ja 
vuorovaikutuksen foorumeita?

Espoon Lähimmäispalveluyhdistyk-
sen palvelutalo Merikartanon ympä-

rillä käyty keskustelu on saanut monet 
mietteliääksi. Olen puhunut viimeisten 
viikkojen aikana asiasta kymmenien 
ihmisten kanssa; joukossa mm. ikä-
ihmisiä, omaisia, palvelutalojen johta-
jia, yhdistysten luottamushenkilöitä ja 
työntekijöitä. Osa kauhisteli tilannetta, 
osa mietti oman talonsa asiakassuhtei-
ta – voisiko meidän toiminnasta nous-
ta vastaava julkinen keskustelu – ja osa 
haki ratkaisuja, joilla näitä tilanteita 
voitaisiin estää. Kiitosta sai Espoon yh-
distyksen ripeys pyytää Etelä-Suomen 
läänin hallitus ja Espoon kaupunki sel-
vittämään palvelut alon toiminnassa 
mahdollisesti esiintyvät epäkohdat. Eri-
tyistä mielipahaa näissä keskusteluissa 
tunnettiin Merikartanon asukkaiden 
puolesta, koska heidän kotinsa on jat-
kuvan kirjoittelun kohteena ja talon 
asioita käsitellään kielteisesti julkisuu-
dessa. Julkisen sanan oikeutta puuttua 
vanhustenhuollon epäkohtiin pidettiin 
hyvänä, mutta sensaationhakuisuut-
ta, jolla Merikartanon asioita käsiteltiin 
kauhisteltiin. Erityisesti ihmeteltiin Es-
poon kaupungin tiedotuslinjaa ja sitä, 
että kaupungin luottamushenkilöt pitä-
vät kielteistä keskustelua yllä jatkuvilla 
kannan otoillaan. Jos luottamusjohdolla 
on tiedossa epäkohtia, tulisi nekin yh-
distää selvitettävien asioiden joukkoon. 
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto antoi 
oman kannanottonsa asiasta heinäkuun 
lopulla. Liitto kiitti yhdistyksen johto-
kuntaa ripeydestä pyytää Espoon kau-
punki ja lääninhallitus tutkimaan mah-
dolliset epäkohdat. Liitto myös painotti, 

että Merikartano on 140 ikäihmisen koti 
ja palvelutalossa asuvien vanhusten ja 
heidän omaistensa yksityisyyttä on kun-
nioitettava ja tuettava palaamista nor-
maaliin arkipäivään.  

Tiedän, että Merikartanon tilanne on 
herättänyt monessa työyhteisössä 

keskustelua. On arvioitu oman työyhtei-
sön tapaa tehdä työtä ja mietitty pysty-
täänkö asukkaille luomaan turvallinen 

sekä ikääntymistä tukeva asumisyhteisö. 
Minua harmittaa Merikartanon työyhtei-
sön puolesta se, kun he ovat viimeisten 
vuosien aikana panostaneet toiminnan 
kehittämiseen, julkisuuteen nostetaan 
viisi vuotta sitten tehty työilmapiiri-
kysely. Uusia työntekijöitä on tullut toi-
minnan lisääntyessä ja väen vaihtuessa. 
Moni työntekijöistä ei tunnista julki-
suudessa käsiteltävää yhteisöä työpai-
kakseen. Merikartanon työ yhteisö on 
tehnyt työtä viimeiset vuodet mennei-
syyden epäkohtien korjaamiseksi. Tästä 
työstä haluan kiittää niin työntekijöitä 
kuin luottamusjohtoa.

Koko palveluasumisen osalta olemme 
uusien haasteiden edessä. Asiakas-

kunta huonokuntoistuu ja heidän tar-
peensa sekä vaatimuksensa tulevat yhä 
yksilöllisemmiksi. Ihmisarvoisen van-
huuden turvaavia eettisiä periaatteita 
ovat itsemääräämisoikeus, voimavara-
lähtöisyys, oikeudenmukaisuus, osalli-
suus, yksilöllisyys ja turvallisuus. Nämä 
arvot eivät saa olla vain sanoja ilman 
merkitystä ja sisältöä. Meidän tulee var-
mistaa, että yhteisöissämme kuullaan 
asukkaiden ja asiakkaiden omaa tahtoa. 
Todellisen vuorovaikutuksen toteutu-
minen vaatii myös uudenlaiset fooru-
mit, vaikuttamispaikkoja palvelutalojen 
sisällä. Meillä pitää olla erilaisia palave-
reita, työpajoja, joissa käsitellään yhtei-
siä asioista. Erityisesti epäkohdista on 
puhuttava avoimesti ja ristiriitatilanteita 
ei pidä pelätä, vaan niihin on haettava 
yhteistä ratkaisua. Jokainen ihminen ha-
luaa kunnioitusta, osallisuutta ja vuoro-
vaikutusta. 
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Kustaankartanon G3-osaston oleskelu-
tilassa on rento tunnelma. Oleskelutilaan 
ovat kokoontuneet osaston kaikki asuk-
kaat sekä hoitajat. Musiikki- ja Kulttuuri-
keskus VERSO järjestää iltapäivän virkis-
tystilaisuuden –  vajaan tunnin ohjelmaan 
kuuluu soittoa, laulua, runoja, musiikki-
esityksiä, muisteluita ja rentoa jutustelua. 
Tämänkertainen ohjelma alkaa kahden po-
jan, Antti Koikkalaisen ja Matti-Oskari 
Kalliorannan, musiikkiesityksellä ja kesä-
muisteloilla, sen jälkeen lauletaan yhdes-
sä ja kuullaan runoja. Lisäksi Hanna-Lee-
na Rytky soittaa haitaria ja cd-soittimelta 
kuunnellaan mm. Georg Malmstenin iki-
vihreä Heili Karjalasta. Sari Kallio ranta 

juontaa tilaisuuden juoheasti ja kesäisen 
aurinkoisesti. Sari osaa vetää vanhukset 
mukaan; hän kertoo sananlaskuja jättäen 
aina yhden sanan pois ja kysyy, mikä sa-
na puuttuu. Vanhukset saavat myös pientä 
liikuntaa musiikin tahdissa; kuvitteellista 
heiliä tyrkitään poispäin tai pidetään kiin-
ni. Vanhukset saavat myös osallistua mu-
sisointiin rytmisoittimilla. 

Aurinkoinen Fiona Tharmaratnam 
osallistuu tilaisuuden vetämiseen lausu-
malla runoja ja soittamalla kannelta. Sa-
ri soittaa välillä pianoa ja tilaisuuden lo-
pussa lauletaan – yleisön valintana – virsi 
Soi kunniaksi Luojan. Virsi herkistää ylei-
sön. Lopuksi pojat ja Sari puhaltavat saip-

puakuplia kesän muistoksi Leevi Madet-
ojan sävelten siivittämänä. Vajaan tunnin 
kestävään lämminhenkiseen, herkkään ja 
iloiseen  tilaisuuteen mahtuu hyvin moni-
puolinen ohjelma 

Lasten ja vanhusten kanssa 
työskentelyssä on paljon yhteistä
Musiikki- ja Kulttuurikeskus VERSO on 
alun perin perustettu lasten musiikki- ja 
kulttuuritoimintaa varten. Fiona Tharma-
ratnam kertoo, että musiikilla ja tarinoil-
la on kyky vaikuttaa ihmisen mieleen, ke-
hoon ja tunteisiin. Ne voivat herättää myös 
jo kokonaan unohtuneiksi luultuja mieli-
kuvia ja muistoja menneisyydestä. 

Musiikki ja tarinat 
virkistävät vanhuksia

Kustaankarton G3-osaston asukkaat viihtyivät VERSOn Sari Kalliorannan vetämässä tilaisuudessa.
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– Vuonna 2004 Suomen Mielenterveys-
seuran toiminnanjohtaja Pirkko Lahti pu-
hui musiikin ja kulttuuritoiminnan merki-
tyksestä vanhuksille. Hän kannusti mei-
tä suunnittelemaan toimintatuokioita, jot-
ka voisi helposti toteuttaa vuorovaikutuk-
sessa ikäihmisten kanssa. Innostuimme ja 
tartuimme heti ajatukseen, Fiona Tharma-
ratnam kertoo.

VERSOn alun perin suunnittelema 
toiminta tuokiomateriaali alkoi paisua ke-
hittelyn myötä, ja nykyisellään Virkistys-
Verso – musiikki- ja tarinatuokioita ikäih-
misille on laaja ja monipuolisesti sovel-
lettavissa oleva kokonaisuus. Musiikki- 
ja tarina tuokioiden avulla virkistetään ih-
misten mieltä ja muistia tuttujen laulujen 
sekä tuokioiden aiheesta nousevien muis-
tojen avulla. Samaten kehon vireyttä yllä-
pidetään musiikin ja liikunnan avulla. 

– Otan mielelläni pojat mukaan näihin 
tilaisuuksiin. He näkevät vanhoja ihmisiä 
ja toisaalta vanhukset mielellään juttele-
vat lasten kanssa, Sari kertoo.

Fiona ja Sari kertovat, että lasten ja 
vanhusten kanssa työskentelyssä on pal-
jon samankaltaisuuksia: ohjelman pitää ol-
la vaihteleva ja pitää olla erilaista toimin-
taa, yleisön aktivoiminen mukaan on erit-
täin tärkeää, samaten palaute yleisöltä tu-
lee heti. Lasten ja vanhusten kanssa mu-
sisoidessa tulee huomioida laulujen tem-
po sekä sävelkorkeus. Yleensä ikäihmis-
ten kanssa otetaan hieman hitaampi tem-
po ja lauletaan matalammalta. 

– Tietenkään emme tee lasten juttuja 
vanhuksille, kyllä lapsille ja vanhuksille 
pitää olla omat ohjelmansa, Fiona ja Sa-
ri korostavat.

Vanhuksille kootussa ohjelmissa on pal-
jon musiikkia vanhusten lapsuus- ja nuo-
ruusvuosilta: Malmstenia, Metsäkukkia, 
Säkkijärven polkkaa, Emmaa… Fiona ja 

Musiikki- ja Kulttuurikeskus VERSO 
ry:n toiminnan keskeisiä tehtäviä ovat 
musiikki- ja kulttuuritoiminnan järjes-
täminen, oppi- ja koulutusmateriaalin 
tuottaminen sekä koulutustilaisuuk sien 
järjestäminen niille ammattiryhmille, 
jotka toimivat joko lasten tai ikäihmis-
ten parissa. 

VERSOn kehittämä VirkistysVerso on 
materiaalikokonaisuus, joka on suunni-
teltu ikäihmisten parissa työskentelevil-
le avuksi musiikki- ja tarinatuokioiden 
toteuttamiseen. Materiaalia on helppo 
käyttää ja soveltaa. 

VirkistysVerson materiaalissa on otet-
tu huomioon ikäihmisten mieltymyk-
set sekä suomalainen kulttuuri. Moni-
puolisilla toimintatuokioilla voidaan tu-
kea fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista 
toimintakykyä sekä vaikuttaa yleiseen 
mielialaan ja vireyteen. 

Materiaalikokonaisuuteen kuuluu 
neljä vuodenaikavihkoa ja äänitteet 
sekä niihin liittyvä laulukirja. Vuoden-
aikavihkot sisältävät monipuoliset vir-
kistystuokioiden suunnitelmat vuoden 
jokaiselle kuukaudelle. Suunnitelmat 
on koottu tarinoiden ja runojen ympä-
rille ja niihin on liitetty laulu-, liikun-
ta- ja kuunteluideoita.

 Ritva Ollaranta on kirjoittanut kuu-
kauden tarinat oman äitinsä lapsuuden 
muistojen pohjalta. Materiaaliin liit-
tyvät äänitteet soveltuvat käytettävik-
si kuunteluun, liikuntaan ja rentoutuk-
seen. Ne sisältävät kansanmusiikkia, 
klassista musiikkia, hengellistä musiik-
kia sekä viihdemusiikkia.

Lisätietoja: www.versomus.fi 

Sari toteavatkin, että vanhukset muistavat 
parhaiten ne laulut, joita laulettiin heidän 
nuoruudessaan. Samoin hengelliset laulut 
ja sananlaskut muistetaan.

Lasten ja vanhusten asialla
VERSOlaiset tekevät työtä lasten ja van-
husten parissa; he toimivat musiikki-
pedagogeina mm. Helsingin Konservato-
riossa. VERSOn perustivat vuonna 2003 
varhaisiän musiikkikasvattajat Fiona Thar-
maratnam, Ritva Ollaranta, Terhi Kupa-
rinen ja Sari Kallioranta. Heidän lisäk-
seen yhdistykseen kuuluu joukko muusi-
koita, taiteilijoita, kouluttajia sekä varhais-
iän musiikkikasvattajia.

– Teemme vapaaehtoisesti ja omasta 
ilosta tätä työtä. On ihanaa nähdä ihmis-
ten iloitsevan ja olevan tyytyväisiä, saa-
da heidät osallistumaan. Pienet asiat ovat 
tärkeitä. Ja se, että ihmiset sanovat vilpit-
tömästi kiitos tuntuu hyvältä, Fiona ja Sa-
ri kertovat.

Fiona kertoo, että Musiikki- ja Kulttuuri-
keskus VERSO ry aloittaa VirkistysVer-
son tutkimus- ja kehittämisprojektin yh-
teistyössä Helsingin yliopiston ja Oulun 
diakonissalaitoksen kanssa. Käytännössä 
kokeilu toteutetaan siten, että vanhusten 
hoitoyksiköt saavat VirkistysVerso-kou-
lutuksen, jonka avulla he voivat itsenäi-
sesti käyttää ja soveltaa VirkistysVerso-
mate riaalia. Koulutuksesta ja tutkimus-
hankkeesta kiinnostuneet voivat ottaa yh-
teyttä, info@versomus.fi .

Teksti ja kuvat:
Kari Uittomäki

Musiikki- ja Kulttuurikeskus VERSO

Fiona Tharmaratnam, Hanna-Leena Rytky ja Sari Kallioran-
ta sekä Antti Koikkalainen ja Matti-Oskari Kallioranta.

Sari Kallioranta ja hänen poikansa Matti-Oskari puhalsivat 
saippukuplia kesän muistoksi.
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”Taiteen avulla voidaan päästä keskuste-
luun ihmisen kanssa. Taiteen tekeminen tai 
katsominen voi myös tukea ihmisen yhteyt-
tä omaan itseensä ja sen vahvistumista. 
Taide on ihmiselle yksi itseilmaisun muo-
to. Jos ihminen on nauttinut taiteesta jol-
lakin tavalla elämänsä aikana, hänellä pi-
täisi olla tilaisuuksia taiteen kokemiseen ja 
sen ympäröimänä elämiseen myös sairas-
tuneena. Osallisuuden kokemus, mahdolli-
suus katsella tai tehdä taidetta, on oikeus 
vielä laitoshoidon vaiheessakin.”
Taidemaalari Rafael Wardi 

Ateneumin taidemuseon pedagoginen sek-
tori ja Alzheimer-keskusliitto ovat yhdes-
sä tuottaneet Ateneumin Elämää suurem-
paa -kokoelmanäyttelyyn muistisairaille 
suunnatun Muistipolun. Kymmenestä suo-
malaisesta taideteoksesta rakennettu polku 
löytyy museon kolmannesta kerroksesta.

Muistipolku soveltuu kaikille, mutta se 
on räätälöity erityisesti muistisairaita sekä 
heidän omaisiaan ja hoitajiaan ajatellen.

Opastettu muistipolku on luonteeltaan 
keskusteleva. Kierroksella tutustutaan sy-
vemmin teoksiin ja viivähdetään pidem-
pään. Muistoja ja muistia herättelevät maa-
lauksen tunnelma, tulen ja savun tuntu, tai-
teen käyttö yhteiskunnallisena kannanot-
tona.

Tunnemuisti on valtaisa voimanlähde. 
Ajatellaanpa esimerkiksi tervantuoksua tai 
kahvintuoksua…

Yhteinen idea kasvoi poluksi
Ateneumin Muistipolku on oiva näyte   
Alzheimer-keskusliiton ja museon luo-
vasta yhteistyöstä. Museolehtori Satu It-
konen kertoo aloitteen tulleen keskuslii-
tolta. 

– Mietimme mikä muistisairaita ja mu-
seota yhdistäisi. Siitä se sitten poluksi 
muuttui tämän vuoden keväällä. Olemme 

poimineet muutamia teoksia polun var-
teen. Museon 15 oppaasta muutama halu-
si kouluttautua polun oppaaksi. Oppailla 
on mukanaan erilaisia esineitä, jotka autta-
vat muistamaan, Satu Itkonen kertoo.

Tällainen näyttely on hyvä yhteistyön 
saavutus: keskusliitto koulutti Ateneumin 
henkilökuntaa, Ateneum koulutti laitosten 
osastonhoitajat. Tarkoituksena oli, että nä-
mä koulutetut hoitajat ohjastaisivat muisti-
sairaita näyttelyyn. 

Näyttelyvieraaksi
Tänä vuonna kahtakymmentä vuottaan 
viettävä ja toimiva Alzheimer-keskusliitto 
kokosi viime syksynä kymmenestä eri pää-
kaupunkiseudun hoitolaitoksesta pilotti-

ryhmän näyttelyä testaamaan. 
Alzheimer-keskusliitosta näyttelyä oli-

vat järjestämässä Sari Högström ja Sir-
pa Granö.

Projektipäällikkö Sari Högström kertoo, 
että pilottiryhmän palautteet olivat posi-
tiivisia.

– Jo pelkkä hoitolaitoksesta pääsy Ate-
neumiin ja näyttelyyn oli suuri ilo. Hoidet-
tavasta potilaasta tai asiakkaasta tuli näyt-
telyvieras. Roolinvaihto teki hyvää itse-
tunnolle.

Ateneumin kolmanteen kerrokseen pää-
see hyvin hissilläkin. Kerroksen työt, joit-
ten lomassa muistipolkukin kulkee, on si-
joitettu ammattitaidolla.

– Muistipolkua katsomaan pääsee vaikka 

Muistipolku on tilaisuus 
kokemiseen

Eero Järnefeltin Kaski/Raatajat rahan-
alaiset.

Albert Edelfeltin Leikkiviä poikia ran-
nalla.

Hugo Simbergin Haavoittunut enkeli.

Elin Danielson-Gambogin Äiti.

Leenankodin ryhmä tutustumassa Muistipolkuun. Kuvassa toinen vasemmalta 
opas Maria Ollikainen. Kuva: Jenni Nurminen/Kuvataiteen keskusarkisto.
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pyörätuolilla. Tärkeää on, että ryhmät ovat 
pienet ja että aikaa on kuvataidetta katsel-
la, Sari Högström korostaa.

Polun voi aloittaa joko ovesta oikealta 
tai vasemmalta. Mikäli aloitat oikealta, niin 
ensimmäinen muistipolkuun kuuluva työ 
on Hugo Simbergin Haavoittunut enke-
li. Muistihäiriöisille tämän työn yhteydes-
sä esitetään höyheniä ja valokuvia taiteili-
jasta. Keskustelua yritetään herättää taulus-
sa esiintyvästä merestä, sillä se on Töölön-
lahti. Taiteilija sairastui syksyllä 1902 va-
kavasti ja joutui sairaalaan. Toipumisaika-
naan taiteilija käveli Töölönlahdelle. 

Mikäli muistipolku aloitetaan kolmannen 
kerroksen ovesta vasemmalta, niin keltai-
sella A-kirjaimella merkitty muistipolku-
työ on Eero Järnefeltin Raatajat rahan-
alaiset.

– Tämä työ herättää paljonkin keskuste-
lua. Työn ääressä kuullaan tuulen ääntä ja 
haistellaan savun tuoksua. Nälkiintyneel-
tä näyttävän tytön tuohivirsut ihmetyttä-
vät useita, Sari kertoo.

Esillä olevien taiteilijoiden työt koetaan 
subjektiivisesti. Joku työ tuo mieleen hyviä 
muistoja, joku teos halutaan vain ohittaa.

– Vanhemmuus säilyy voimakkaana. 
Niinpä Elin Danielson-Gambogin Äiti 
on muistipolun suosikkeja. Sen taulun in-
noittamana syntyy keskustelua ja muiste-
luita. Albert Edelfeltin Leikkiviä poikia 
rannalla on mieluinen teos. Kesä. Vesi. 
Pojat. Ne kolme elementtiä tuovat meille 
jokaiselle mieleen hyviä asioita, joita on 
mukava muistellakin. 

Ateneum ja keskusliitto ovat olleet 
muistipolullaan ajan tasalla. New Yor-
kin Modernin taiteen museossa (MOMA) 
on omistettu yksi päivä viikossa muisti-
häiriöisille.

– Toivoisin, että meillä olisi resursseja 
tehdä muistipolkuja muuallekin ja että tä-
män toimintatavan voi säilyttää. Taide ja 
kulttuuri pitäisi kuulua jokaisen ihmisen 
oikeuksiin. Myös niitten ihmisten, jotka 
ovat sairaita. Ohuella pohjalla oleva elä-
mä tarvitsee vahvistusta. Esimerkiksi tai-
denäyttelyssä käynti vahvistaa, jotta voi-
daan elää sairauden kanssa, Sari miettii.

Taide kuntouttaa
Kuntoutus tulisi nähdä inhimillisenä oi-
keutena elää hyvää, toimintakykyistä elä-
mää sairaudesta huolimatta. Taide voidaan 
nähdä osana kuntouttavaa hoitoa pitkä-
aikaishoidon vaiheessa, suunnittelija-kou-
luttaja Pirkko Telaranta Alzheimer- kes-
kusliitosta toteaa. Hän korostaa, että taiteen 
käytöstä osana kuntouttavaa hoitotyötä on 
erittäin positiivisia kokemuksia. 

– Sairastuneen kokemusmaailma ei hä-
viä dementian edetessä. Oikeus toiminnal-
liseen, aktiiviseen, merkitykselliseen ar-

Muistipolun teokset ovat Eero Jär-
nefeltin Kaski/Raatajan rahanalaiset 
vuodelta 1893, Sulho Sipilän Luistin-
rata vuodelta 1932, Greta Hällfors-
Sipilän Johanneksen kirkko vuodel-
ta 1918, Helene Schjerfbeckin Tyttö 
hiekkakuopassa vuodelta n. 1912, Ty-
ko Sallisen Pyykkärit vuodelta 1911, 
Albert Edelfeltin Leikkiviä poikia 
rannalla vuodelta 1884, Hugo Sim-
bergin Haavoittunut enkeli vuodel-
ta 1903, Auguste Rodinin Ajattelija 
vuosilta 1881-1883, Elin Danielson-
Gambogin Äiti vuodelta 1893, Akse-
li Gallen-Kallelan Kullervon kirous 
vuodelta 1899 ja Rafael Wardin Pöy-
dän ääressä vuodelta 1960.

keen säilyy läpi elämän. Pirkko Telaranta 
korostaa, että vaikean dementian vaihees-
sakin ihmisellä on mahdollisuus kokea, et-
tä juuri hän ja hänen elämänsä, omassa ym-
päristössään, on arvokasta ja tärkeää.

Espoon Lähimmäispalvelu ry:n 
muistirastit Merikartanossa
– Kaikki ylimääräinen toiminta on muka-
vaa, Laila Kanon (88) toteaa. 

Hän on asunut kuusi vuotta Espoossa 
sijaitsevassa Palvelutalo Merikartanossa. 
Ylimääräisellä hän tarkoittaa niitä tapah-
tumia, joita järjestään arkirutiinien lisäk-
si; laulua, arvoituksia, tietopelejä, muisti-
jumppaa ja muistirastit.

Laila muistaa kulkeneensa 
läpi muistirastit
– Siellähän kuljettiin seinältä seinälle ja 
yritettiin muistaa, mitä tehtävät edellyt-
tivät.

Merikartanon asukkaat Anna-Maija 
Kares, Sirkka Kivikoski, Helvi Honka-
niemi ja Arla Nemlander eivät ole ras-
teille ehtineet, vaikka he ovat asuneet ta-
lossa jo tovin. Muistijumppaa he ovat kyl-
läkin harjoittaneet.

Espoon Lähimmäispalveluyhdistys to-
teuttaa Palvelutalo Merikartanossa muisti-
rasteja. Se on osa suurempaa kokonaisuut-
ta Raha-automaattiyhdistyksen rahoitta-
massa Muisti – mahtava juttu (MUKU) 
-projektissa (2005-2009). Vastaava pro-
jektityöntekijä on lähihoitaja, muistihoi-
taja Erja Alastalo.

– MUKU -kehittämishankkeen pää-
tavoitteena on tukea palvelutalossa ja lähi-
ympäristössä asuvien ikääntyneiden ko-
tona ja/tai kodinomaisessa ympäristössä 
selviytymistä mahdollisimman pitkään se-
kä lisätä tietoa dementoivista sairauksis-

Projektipäällikkö Sari Högström toi-
voo, että Ateneumin kaltainen muisti-
polku löytäisi tiensä myös muihin tai-
demuseoihin. 
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ta, niiden ennaltaehkäisystä ja hoidosta, muistihoitaja Erja Alas-
talo kertoo.

Tavoitteiden toteutumiseksi MUKU -kehittämishanke järjes-
tää erilaisia toimintakykyä ylläpitäviä ja kuntouttavia ryhmä- 
ja yksilötoimintoja, kuten muistijumppaa. Toiminnassa koros-
tetaan muistipulmien ennaltaehkäisyä. Kehittämishankkeen pu-
naisena lankana on muistelu toteutettuna monin eri tavoin. MU-
KU -projekti tekee myös tiivistä yhteistyötä lähialueen päivä-
hoidon kanssa muun muassa sadutuksen, yhteisten tapahtumien 
ja teema päivien avulla. 

Muistirastit ovat olleet palvelutalo Merikartanon sisätiloissa 
syksystä 2006 alkaen tarkoituksenaan antaa kunto jumppaa ai-
voille ja kannustaa asukkaita, omaisia ja palvelutalossa vieraile-
via liikkumaan ja muistelemaan entistä enemmän. 

Toiminnanjohtaja Kaija Viitakoski kertoo, että muistelussa on 
musiikki suuressa merkityksessä.

– Muistelemme asukkaiden omatoimiryhmissä ja ohjattuna 
musiikki muisteluna. Yhteistyö lähialueen päiväkotien lasten kans-
sa on myös innostavaa. Lapset vierailevat palvelutalossa. Asuk-
kaamme ja päiväkodin lapset lähettelevät toisilleen satupostia. 
Vanhukset kertovat lapsille tarinoita. Yhteistä maalaamista on 
järjestetty myöskin ja taidenäyttelyitä. 

Punaisten nuolten suuntaan
Muistirastit etenevät rastilta toiselle punaisten nuolten suuntaan 

palvelutalon sisätiloissa kysymysten vaihtuessa kuukausittain. 
Muistirastit käsittävät kaikkiaan 10-4 erilaista rastitehtävää, joi-
hin sisällytetään aina jotain ajankohtaista asiaa. Muistirasteilta 
löytyy varsinaisten tietokysymysten lisäksi muistelua ja työtä eri 
aisteille: muun muassa toukokuun ensimmäisellä muistirastilla 
oli tunnistettavana entisiä fi lmitähtiä, kakkosrastilla taas annet-
tiin työtä aisteille tunnustelemalla ja helistelemällä, kuutosras-
tilla oli murresanojen kääntämistä. Muistirasteilla pääsi myös 
muistelemaan jääkiekkoa, kirjallisuutta, Euvoviisuja ja hienoja 
turistipaikkoja Suomessa ja ulkomaillakin. Muistirastien lopuk-
si opetellaan aina pari aivojumppa liikettä, joita voi harjoitella 
helposti kotioloissakin.

– Muistirastien ratkaiseminen on hauskaa, varsinkin kun sitä 
voi tehdä yhdessä toisten kanssa. Tärkeintä Muistirasteja kier-
täessä ei suinkaan ole oikea vastaus, vaan tärkeintä on yhdessä 
olo, muisteleminen ja liikkumisen riemu, Erja Alastalo tietää.

– Muistirasteihin sisältyy myös aistiärsykkeitä. Tällaisia ovat 
tunnustelu, haistelu ja purkit, joista kuulee erilaisia ääniä, sai-
raanhoitaja Mari Lehto selittää.

Muistirastien vaihtuessa sekä tarvittaessa järjestetään vaikkapa 
päivittäin opastettuja muistirastikierroksia. Muistirastien lisäksi 
palvelutalon sisäpihalla on ollut luontopolku ”luontomuistiras-
teineen” sekä laskiaisen kunniaksi ”laskiaisrastit”.

Palvelutalo Merikartanossa eletään todeksi suomalainen van-
ha sananlasku”Minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa”. Näin 
se on nähtävä.

Teksti ja kuvat: 
Pirkko Jyväkorpi

Taideteosten kuvat: 
Ateneumin taidemuseo

Mari Lehto on muistirastien alussa. Punaisten nuolten mu-
kaan on helppo suunnistaa rastilta toiselle.
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Hyvän viisitoista vuotta sitten olin mu-
kana käynnistämässä Suomeen itse-
murhien ehkäisyprojektia. Tilastot 
olivat mustat, ja itsemurha oli kätket-
ty, pelätty ilmiö. Lehdistölle se tarjosi 
materiaalia, jota nimitettiin ”sosiaali-
pornoksi”: ihmisten kohtaloita rää-
vittiin ja niistä tehtiin skandaaleja. It-
semurhien ehkäisyprojektin johtaja 
Maila Upanne oli rohkea ja kauko-
katseinen toimissaan. Lehdistö ve-
dettiin hankkeeseen mukaan oma-
ehtoiseksi toimijaksi, ja samalla tar-
jottiin koulutusta, tietoa ja parempaa 
ymmärrystä. Hankkeessa onnistuttiin 
hyvin. Itse murhien määrä on pudon-
nut roimasti, eikä niitä enää revitellä                       
lehdistössä.

Tämä tuli väistämättä mieleen tänä 
kesänä velloneen vanhustenhuolto-
keskustelun myötä. Ikäihmisten tar-
peet ovat ilmeiset, eikä vain meil-
lä, vaan koko Euroopassa. Osallis-
tuin vastikään Euroopan alueen ikä-
politiikan arviointihankkeeseen. Siinä 
todettiin, että yksi musta alue kaikkial-
la on hyvän pitkäaikaishoidon puu-
te. Eikä pitkäaikaishoito tässä tarkoita 
vain laitoshoitoa, vaan pitkä jänteistä 
monipuolista palveluntarjontaa ikä-
ihmiselle hänen tarpeittensa mukai-
sesti. Vaikka Suomea pidetään ikä-
politiikan mallimaana tällaisessa ver-
tailussa, tunnemme itse omat heik-
koutemme. Siksi hyvää palvelua pi-
tää täällä vaatia poliittisesti, paikalli-
sesti ja yksilöllisesti. Siksi pitkäaikais-
hoidon puutteista pitää antaa kriittis-
tä palautetta, niistä pitää tiedottaa ja 
kirjoittaa julkisuudessa. Se on meidän 
kaikkien yhteinen etu.

Merikartanon palvelutalo joutui 
suurennuslasin alle heinäkuussa. Jo-
kainen yksittäisen vanhuksen koke-
ma huono kohtelu on liikaa. Vanhuk-
silla pitää olla oikeus myös itse puhua 
puolestaan ja omassa asiassaan. Meri-
kartano osoitti rohkeutta, otti itse ak-
tiivisen otteen ja pyysi viranomaiset 
paikalle tarkastamaan toimintaansa. 
Talon asukkaille ja henkilöstölle tie-
dotettiin nopeasti syntyneestä tilan-

teesta. Sadat ihmiset olivat joutuneet 
suuren hämmingin valtaan yhtäkki-
sesti, ja heidän oli saatava tietoa asias-
ta. Tällainen palvelutalo on monien 
vanhusten koti, ja he tarvitsevat yksi-
tyisyytensä ja asumisrauhansa. Kaik-
ki työntekijät myös syyllistetään hel-
posti. Sensaa tioita oli tarpeettomas-
ti löytynyt myös vanhoista, jo asian-

Yksittäistapausten voima
tä ja luottamuksellisesta yhteistyöstä. 
Vanhustenhuollon hyvä laatu tarvit-
see myös todellisuuteen perustuvaa 
hyvää imagoa. Nyt ihmisten vääristy-
nyt mielikuva koko vanhustenhuol-
losta on pelottava ja negatiivinen. Se 
karkottaa myös työntekijöitä ja opis-
kelijoita alalta.

Julkisessa keskustelussa on aina 
monta ulottuvuutta. Tutkivaa journa-
lismia tarvitaan tähän maahan enem-
män kuin sitä nyt on. Myös vanhusten-
huolto tarvitsee kriittisiä näkemyksiä 
ja porautumista arkipäivän vanhu-
sasenteisiin ja -toimintaan. Sellainen 
voi olla merkittävä tuki tulevaisuuden 
palvelujen kehitykselle. Vanhojen ih-
misten oma ääni kuuluu liian heikos-
ti mediassa, vaikka meitä alkaa olla       
tosi paljon. 

Mutta yksittäistapausten käsitte-
ly on taitolaji. Ammatillisesti sosiaali- 
ja terveyden huollossa on selvää, että 
kaikkia osapuolia on kuultava, mut-
ta tämä sääntö ei ehkä päde julkisuu-
dessa. Sosiaali- ja terveydenhuollon 
työntekijöillä ja palvelujen tarjoajilla 
on myös aina vaitiolovelvollisuuten-
sa, eivätkä he voi tuoda julkisesti esil-
le taustoja, vaikka ne sattuisivat ole-
maan aivan olennaisia. Heidän ase-
mansa on tällöin leimautua kelvotto-
miksi tai kyvyttömiksi julkisuuden sil-
missä. Vanhuksia voidaan käyttää hy-
väksi; he eivät osaa arvioida tilanteen 
seurauksia. 

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto 
toivoo, että ETENE, terveydenhuollon 
eettinen neuvottelukunta voisi tarttua 
tähän asiaan. ETENE on käsitellyt mo-
nia vaikeita, monitahoisia kysymyk-
siä. Se voisi nyt tarkastella vanhusten-
huollon julkisen keskustelun tyyliä ja 
pohtia, mitä voitaisiin tehdä parem-
man tasapainon aikaansaamiseksi. 

Ja samalla nousee esille kysymys: 
miksi meillä ei ole sosiaalihuollon eet-
tistä neuvottelukuntaa? 

Vappu Taipale
Vanhus- ja lähimmäispalvelun 

liitto ry:n puheenjohtaja

mukaisesti käsitellyistä ja hoidetuis-
ta ongelmista. 

Valvonta on tärkeä osa palvelujen 
kokonaisuutta. Jälkikäteisvalvonta ei 
kuitenkaan ratkaise tätä ongelmaa. 
Vanhusasiamiestäkin on ehdotet-
tu ratkaisuksi. Tällainen uusi, pakos-
takin ohut organisaatio tuskin pys-
tyy koko valtakunnan laatua kohen-
tamaan. Laatu syntyy vain ikäihmis-
ten, heidän omaistensa ja läheisten-
sä sekä palvelujen tarjoajien hyväs-
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Ulvilassa sijaitseva Pappilanlammen palvelukeskus ei ole hurahtanut vä-
linehurjasteluun, vaikka painottaakin liikunnallisuutta keskeisenä toi-
mintaperiaatteenaan. Enemmän kuin tekniikan ihmeitä se suosii yksin-
kertaisia ja helppokäyttöisiä kuntoilun ja urheilun apuvälineitä, joiden 
palvelutalon johtaja Kaija Nieminen ja fysioterapeutti Mirja Varjus nä-
kevät paremmin soveltuvan ikäihmisille. Käytössä ovat senioreille sovi-
tettujen kuntosalivälineiden lisäksi mm. kävelysauvat, potkupyörät ja 
rollaattorit.

että nykyisin liikunnan korostaminen ei 
enää ole mikään erillinen työmuoto, vaan 
henkilökunnan selkäytimestä lähtevä toi-
mintaperiaate.

Kuntosalissa huomioitu 
käyttäjän ikä
Arkiliikunnan tehostamiseksi Pappilan-
lammen palvelukeskuksessa on käytössä 
kuntosali.

– Kuntosalilaitteitten tärkeänä tehtävänä 
on lihaskunnon ylläpitäminen ja sitä kaut-
ta tasapainon säilyttäminen, Mirja Var-
jus sanoo. Tavoitteena on, että asukkaiden 
toiminta kyky säilyy mahdollisimman pit-
kään sairastumisista huolimatta.

Pääperiaatteena kuntosalivälineiden 
hankinnassa on turvallisuus ja se, että nii-
hin on helppo mennä. 

– Esimerkiksi selkälihasten kuntoutus-

Kuntoilun ja urheilun 
apuvälineiden tulee olla 

helppokäyttöisiä

Pappilanlammen palvelukeskus alkoi to-
teuttaa liikuntapainotteista toiminta tapaa 
vuonna 1998 – samana vuonna, jolloin 
Kaija Nieminen tuli talon johtajaksi. 
Palvelu keskus oli perustettu pari vuotta 
aikaisemmin.

– Ensimmäinen työpäivä oli hyvin haas-
teellinen. Huomasin, että talossa asui hyvä-
kuntoista väkeä, mutta asukkaita palvel-
tiin kuin viiden tähden hotellissa. Mieles-
täni se oli hämmentävää ja koin vanhusten 

ali arvioimisena sen, että he eivät saaneet 
käyttää omia voimavarojaan, terveyden-
huollon opettajan koulutuksen saanut Kai-
ja Nieminen kertoo.

Yhdessä liikunnanopettaja-kollegansa 
kanssa johtaja tuumi, että miksei vanhus-
ten palvelutalo voisi olla liikuntapainottei-
nen siinä kuin joku koulukin.

– Se oli pläkkiselvä ajatus, että vanhus-
ten arkiliikuntaa ja omaa aktiivisuutta pi-
tää tukea, Kaija Nieminen sanoo ja kertoo, 

Anni Laine (vas) ja Kerttu 
Hakamäki ottavat lenkil-
le lähtiessään mukaan-
sa kävelysauvat. – Si-
sällä vaan kangistuu, he 
sanovat onnellisina rait-
tiista ilmasta ja liikunnas-
ta. Tullessaan Pappilan-
lammelle Kerttu Haka-
mäki oli niin huonokun-
toinen, että pystyi aino-
astaan istumaan geriat-
risessa tuolissa. Nyt hän 
lähtee kävelylenkille jo-
ka päivä.
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laite on muokattu seniorilaitteeksi niin, et-
tä siihen ei tarvitse mennä makuulle, vaan 
siinä liikkeet tehdään seisaallaan, Mirja 
Varjus sanoo.

Käyttäjien ikä on huomioitu myös lait-
teiden vastuspainoissa, jotka alkavat vii-
destä kilosta.

– Vanhusten voimat kyllä kasvavat lait-
teita käytettäessä ja pikemminkin pitää 
tarkkailla sitä, etteivät varsinkaan miehet 
rehki liikaa, Mirja Varjus sanoo.

Kuntosalissa käytetään paljon pieniä 
apuvälineitä: mm. renkaita, käsipainoja ja 
kuminauhoja. Hyviä ikäihmisten liikunta-
muotoja ovat myös tuolijumppa ja seniori-
tanssit istuen. Musiikki on tärkeä tunnel-
man luoja.

Kaikille Pappilanlammen palvelu-
keskuksen asukkaille ja päivätoiminta-
asiakkaille tehdään aluksi toimintakyky-
testi ja sen perusteella henkilökohtainen 
kuntoutus suunnitelma. Tilastoituja toimin-
takykytestejä on tehty vuodesta 1998.

– Jos testeissä huomataan toimintakyvyn 
alenemista, siihen puututaan heti.

Sauvojen kanssa käveltiin 
jo ennen kävelysauvoja
Ulkoilun apuvälineistä tärkeimpiä Pappi-
lanlammen palvelutalossa ovat rollaatto-
rit ja potkukelkat sekä kävelysauvat. Ja 
jos ei pääse lainkaan itse kävelemään, sil-
loin avuksi otetaan pyörätuoli.

– Luotamme paljon rollaattoreihin. Il-
man niitä moni ei pystyisi lainkaan liik-
kumaan. Ne estävät kaatumisia ja antavat 
rohkeutta lähteä liikkeelle, Kaija Niemi-
nen ja Mirja Varjus sanovat.

– Potkukelkan käyttäminen puolestaan 
vaatii jonkin verran osaamista, jotta sen 
kanssa pysyy tiellä. Monilla asukkailla 
sellainen onkin ollut jo ennen taloon tu-
loaan.

Kävelysauvoja Ulvilassa käytettiin jo 
ennen kuin niiden käyttö yleistyi.

– Ennen kävelysauvoja meillä olivat 
käytössä suksisauvat. Sauvat pitävät yl-
lä tasapainoa, ja talven liukkailla keleil-
lä ne ovat ehdoton apuväline, fysiotera-
peutti sanoo.

Kolmipyöräisiä polkupyöriä Pappilan-
lammen palvelutalossa kenelläkään ei ole 
käytössä, mutta haaveena on sellainen pyö-
rä, jossa hoitaja voisi olla mukana rinnak-
kaispyörän päällä. Se auttaisi mm. niitä, 
joiden näkö on heikentynyt.

Askelmittareitakaan Ulvilassa ei ole, 
vaikka sellaisten hankkiminen on ollut 
ajatuksissa.

– Olemme tähän mennessä mitanneet 
matkoja mittapyörän avulla. Asukkaat 
tietävät tavallisimmin käytettyjen kävely-

lenkkien pituudet, esimerkiksi terveys-
keskuksen ympäri kävely merkitsee 900 
metrin lenkkiä. Myös käytävät on mitat-
tu. Vanhukset laskevat matkoja sen mu-
kaan, kuinka monta kertaa käyvät käytä-
vän päässä. 

Ulkoiluun satsataan monin eri keinoin, 
joihin kuuluvat myös ulko- ja joukkue-
pelit.

– Esimerkiksi koripallon heittäminen on 
hyvää tasapainoharjoitusta. Asukkaat ovat 

innostuneita myös tikanheitosta, ja mm. 
bocciaa pelataan. Aina välillä tarvitaan 
myös vaihtelua niin, ettei koko ajan pela-
ta samoja pelejä, sanoo Kaija Nieminen.

”Ei ole rahakysymys”
Taloudellisena kysymyksenä kuntoilun 
ja ulkoilun apuvälineiden hankkimista ei 
Pappilanlammen palvelukeskuksen johta-
jan mielestä tulisi tarkastella.

– On sitä paitsi huomattavasti edullisem-
paa satsata kuntoutusvälineisiin kuin pal-
kata lisää henkilökuntaa, jota tarvitaan, jos 
vanhus menee huonoon kuntoon, hän huo-
mauttaa.

Ulvilassa tilanne oli sikäli onnellinen, 
että kuntosalivälineet saatiin osin lahjoi-
tuksina ja osin Raha-automaattiyhdistyk-
sen tuella. Terveyskeskuksen apuväline-
varasto toimii hyvin ja rollaattorit saadaan 
sieltä lainaksi. Potkukelkat ja kävely sauvat 
ovat yleensä vanhusten henkilökohtaista 
omaisuutta. Pelivälineitä taloon sen sijaan 
ostetaan paljon eikä Kaija Nieminen pidä 
niitä kalliina.

Kaikkien apuvälineiden hankinnan tulee 
kuitenkin hänen mukaansa perustua osaa-
miseen ja asiantuntevuuteen, ja siinä johta-
ja luottaa talon omaan fysioterapeuttiin.

– Ilman asianmukaista tietoa apuvälinei-
den käyttö ja pelien pelaaminen voisi olla 
pelkkää puuhastelua.

Teksti ja kuvat:
Ritva Mäkelä

 
.

Vilho Asseri Pihlava nousee kuntosa-
lissa mielilaitteensa kuntopyörän pääl-
le melkein joka päivä. Fysioterapeutti 
Mirja Varjus seuraa vieressä.

Pappilanlammen palvelutalo suosii yksinkertaisia ja helppokäyttöisiä liikunnan 
ja ulkoilun apuvälineitä. 102-vuotias Hilja Tutti (keskellä) ja Anja Väkiparta (ta-
kana) luottavat rollaattoreihin, mutta Henrik Tenhon pitää jo kulkea pyörätuolil-
la. Oikealla johtaja Kaija Nieminen.
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Tietotekniikan lainaamot tuskin toteutuvat, sillä koneettomien polvi on 
jo nyt vähäinen ja hupenee käsissä. Siksi Tampereen kaupungin tieto-
hallintokoordinaattori Maija Kanerva ei oikein usko kunnalliseen laite-
lainaamiseen. Laitteet nimittäin yleistyvät, kun ne halpenevat, tulevat 
pienemmiksi ja helpommiksi käyttää sekä myötäilevät käyttäjiensä tar-
peita yhä tarkemmin. 

– Palveluja kehitetään verkossa sekä 
työntekijöille että kuntalaisille. Verkko-
palvelujen kehittäminen työllistää eniten. 
Emme tee niitä, vaan annamme rahoitusta 
ja valvomme niiden käyttöönottoa terveyt-
tä, liikuntaa ja nuorisopuolta myöten.

Kaupunkikehityksen hallinnoimia oh-
jelmia kehitetään, esimerkiksi puistojen 
ja teiden ylläpitoon. Hyvinvointipalvelu-
jen tarjoamat palvelut näkyvät siinä kuin 
liikenne palvelutkin. Myös asiakas voi käyt-
tää nykyään monenkirjavia palveluja in-
ternetissä.

Täysin ongelmatonta ei tämäkään maail-
ma ole, sillä ohjelmat eivät keskustele kes-
kenään. Täydelliseen yhtenäisyyteen tus-
kin koskaan päästäänkään, mutta harvem-
miksi ohjelmia pitäisi saada jo kunnan 
ja valtion palvelujen sujumiseksi, seutu-
yhteistyöpaineiden vuoksi, saati kuntien 
sisällä. Esimerkiksi terveystietoja on vielä 
mahdoton valtakunnallisesti saada, vaikka 
muuttoliike on vahvaa ja tilapäinen liikku-
minen yleistä. Ne pitäisi saada koko maa-
ta kattaviksi ja aikanaan myös EU:n tasol-
la käytännön palvelijoiksi. Ohjelmien kes-
kinäisten rajojen lisäksi tulisi voida ylittää 
hallinnollisia rajoja.

– Ei ole helppoa yhdistää edes koulun-
käynnin ja päivähoidon tietoja saati muita 
liikkumiseen ja eri elämänvaiheisiin liitty-
viä helpottavia palveluja.

Edessä on tietosuojaongelmia ja rahoitus-

Tietotekniikkalainaamot 
tuskin yleistyvät nopeasti

Kansalaisilla jo omia koneita vanhimpia lukuun ottamatta

Tampereen kaupunginkirjaston pikanetti on tämän päivän tietotekniikan lainaamista, tosin vain kirjaston tilois-
sa. Verkkoa voi selailla puoli tuntia kerrallaan

Tampereen kaupungin tietohallintokoordi-
naattorilla Maija Kanervalla on näköala 
koko kaupungin hallintoon.

– Tässä työssä hoidetaan kehityshank-
keita hyvinvointipalveluissa esimerkiksi 
sivistys-, kulttuuri- ja koulutustoimessa. 
Sosiaali- ja terveyspalveluissa on toinen 
koordinaattori.

Käytännössä Kanerva työskentelee esi-
merkiksi terveydenhuoltoa avittavan Pega-
sos-ohjelman, kirjastoa palvelevan Pallas 
Pro -ohjelman ja koulutuksen Pro Capita 
-ohjelman kehittämishankkeissa.



VANHUSTENHUOLLON UUDET TUULET 5/2008 13

asioita, sopimuksia ja lainsäädäntöä, jotka 
voivat olla esteenä sujuvalle tiedonsiirrol-
le viranomaiselta toiselle.

Laki ei estä lainaamasta
– Laki ei estä, en vain ole kuullut lainaa-
misesta. On sovittava, kuka maksaa laaja-
kaistan käytön. Internet on jo välttämättö-
myys, samoin laajakaista, jolla yleensä on 
kiinteä kuukausimaksu. Itse laitteen voi-
si kyllä lainatakin, sillä vain ei ole paljon 
tekoa ilman tietoverkkoa, Maija Kanerva 
kertoo.

Vaikeuksia tuottaa myös laitteiden no-
pea vanheneminen ja tarpeiden moninai-
suus. Koko työuransa tähän asti kirjasto-
toimessa tehnyt Kanerva muistaa helsinki-
läisen Kymppi-kirjaston olevan teknisesti 
suuntautunut. Se on saattanut lainata esi-
merkiksi digibokseja.

Vaikka kirjastot olisivat luontevia lai-
naajia, niiden henkilöstöltä puuttuu riittä-
vää tietotekniikan asiantuntemusta. Kun-
nalliset tietotekniikan ammattilaiset taas 
ovat keskittyneet palvelemaan laitoksia, ei 
kuntalaisia. 

– En oikein usko muihin lainaajiin kuin 
kirjastoon, Kanerva pohtii.

Kolmas sektori on tärkeä edelläkävijä 
tässäkin työssä. Jo nyt esimerkiksi Tam-
pereella toimivat Mummon Kammari ja 
yli viisikymppisiä tietotekniikassa avitta-
va Mukanetti ry auttavat ikääntyneitä sel-
viytymään tietokonemaailmassa. Tampe-
reen kaupungilla on oma erityinen Netti-
nyssensä, joka palvelee kaikkia kuntalai-
sia ja esittelee tieto tekniikan käyttöä ja uu-
tuuksia asiakasneuvonnalla. Tampereella-
kin on pidetty ns. nettikinkereitä, joilla voi 
tutustua uutuuksiin niin laiteissa kuin oh-
jelmissakin.

– Kirjaston henkilökunta ei kuitenkaan 
ole asiantuntijoita, vaan voi järjestää tilat 
järjestöille esimerkiksi ryhmäalkeisopetus-
ta varten. Järjestäjän tulee tällöin itse tavoit-
taa kohderyhmä ja kutsua se mukaan.

– Tietotekniikassa ainakaan raudan lai-
naamiseen en oikein usko, en vuokraami-
seenkaan, vaan ennemminkin laitteiden 
käytön opastamiseen kirjaston omissa ti-
loissa, Kanerva sanoo.

Kirjaston asiakaspäätettä voi ”lainata” 
kirjaston tiloissa, mutta kotiin sitä ei voi 
viedä. Kirjaston omissa wlan-laitteissakin 
on se ongelma, etteivät ne toimi muualla.

Kannettavia tie-
tokoneita laina-
taan kyllä esimer-
kiksi oppilaitoksis-
sa, mutta ei kaikille 
kuntalaisille, vaan 
kunkin laitoksen 
opiskelijoille.

Tonni  ja 
käyttömenot 
päälle
Tietokoneen hank-
kiminen keskiverto-
eläkkeellä tai omais-
hoitajan palkalla ei 
ole aivan pikkujuttu, 
ei ainakaan uuden ja 
laajakaistaisen. Hel-
posti hulahtaa lähes 
koko suomalainen kuukauden keskiverto-
eläke, hieman toistatuhatta euroa yhteen 
koneeseen ohjelmineen. Käyttö maksaa 
vielä erikseen. Tosin mobiileihin siirryttä-
essä sekä koko että hinta puolittuvat pik-
ku hiljaa.

Kanerva ei lämpene sellaiselle ajatuksel-
le, että kirjastojen tai koulujen poistolaittei-
ta alettaisiin lainata eläkeikäisille. Ne ovat 
olleet niin kovassa kulutuksessa, et teivät 
enää toimisi uudessa tehtävässään.

Monet isovanhemmat ovat avustaneet 
lastenlastensa hankintoja, mutta pitäneet 
omaa konetta mahdottomana opiskella, 
vaikka siitä olisi monenlaista hyötyä ja hu-
pia alkaen laskujen maksamisesta ja viran-
omaisten kanssa asioinnista samanhenkis-

ten harrastajien löytämiseen lähes millä ta-
hansa elämänalueella.

– Nuoremmilla ja pian eläköityvällä suu-
rella ikäluokalla on jo omat koneensa ja 
jollei se pysty hankkimaan niitä, se voi saa-
da siihen avustusta, Kanerva huomauttaa ja 
uskoo väliinputoajien hupenemiseen.

Tietokoneet tulevat olemaan välttämät-
tömyystarvikkeita toimeentulomielessä vä-

hän samaan tapaan kuin puhelin tai tele-
visio.

Markkinoille on tulossa kirjan kokoisia 
puhelimia, jotka toimivat muutenkin kuin 
puhelimina ja esimerkiksi yksinkertaisin 
kosketusnäytöin. Niillä pääsee esimerkiksi 
televisioon tai Internetiin yhtä lailla puiston 
penkillä kuin kotona. Niinikään tu loaan te-
kevät e-kirjat eli lukulaitteet, joihin voi la-
data luettavaa kaupasta tai kirjastosta. Nii-
tä voi selata sivu kerrallaan.

– Niin kauan kuin muistan, on puhuttu 
kuinka nykymuotoinen kirja vielä kuolee. 
Kirja olisi kuitenkin varteenotettava käyttö-
liittymä, vaikka keksittäisiin vasta nyt. Se ei 
tarvitse piuhoja eikä akkuja ja sitä voi lukea 
kaikkialla paitsi pimeässä tai veden alla.

Kansanterveyslaitos • Folkhälsoinstitutet

ww
w.

ktl
.fi

Valtakunnallinen ikäihmisten kaatumisten ehkäisy -koulutus
Kansanterveyslaitos järjestää sosiaali- ja terveysalan opettajille ja kouluttajille
maksuttoman koulutuksen, joka pohjautuu materiaaliin:

Iäkkäiden henkilöiden kaatumistapaturmat 
– Opas kaatumisten ja murtumien 
ehkäisyyn (IKINÄ-opas)

Aika Torstai 30.9.2008, klo 10-16
Koulutuspaikka Kansanterveyslaitos, F-rakennus

Mannerheimintie 166, Helsinki
Ilmoittautuminen 22.9.2008 mennessä, 

Ritva Salmela, p. 09-4744 8437 
tai e-mail ritva.salmela@ktl.fi

Ota yhteyttä tai käy nettisivuillamme 
www.ktl.fi/ikina, jos haluat lisää tietoa 
koulutuksistamme. Seuraava IKINÄ-koulutus
järjestetään 28.10.2008. Oiva opetusmateriaali!

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. 

Maija Kanerva työskentelee tietokoneen avulla ellei osallis-
tu neuvotteluihin.
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Kirjastojenkin on väitetty kuihtuvan, kun kilometreittäin hyl-
lytilaa ei enää tarvitakaan, jos aineisto välitetään sähköisesti. Tä-
hänkään Kanerva ei usko:

–Kirjastot ovat yhä enemmän yhteisöllisyyden paikkoja esimer-
kiksi kerhoja, kokouksia, yleisötilaisuuksia jne. varten. 

Ne voivat toimia kuntalaisten olohuoneina, hienoina vapaina 
ja ilmaisina tiloina.

Kaikkea ei heti digitoida, mutta toki kirjastojenkin rooli voi 
muuttua, ehkä laitevuokraukseenkin.

Paperia tai sähköistä aineistoa
Tulevaisuudessa voi lainata esimerkiksi suomalaista kauno-
kirjallisuutta myös sähköisinä aineistoina. 

– Verkossa on paljon sellaista, josta vanhimmatkin käyttäjät voi-
vat saada hupia ja hyötyä, ruokaohjeista pulinabokseihin, joista 
saa uusia ystäviä, joita voi ehkä tavatakin. Myös verkko voi olla 
yhteisöllinen, Maija Kanerva sanoo.

Verkon etuja on sekin, ettei valtavia kovalevyjä tarvita. USB-ti-
kuille ja liitettäville asemille voi säilöä ottamiaan kuvia tai vaik-
ka muistelmansa.

– Teknisistä mahdollisuuksista ja hyvistä innovaatioista kuulee 
yleensä vain kavereilta, ei niinkään järjestelmällisesti ja niin, et-
tä voisi itse kokeilla. Kirjastot sopisivat tässä mielessä uutuuksi-
en esittelyyn, Kanerva arvelee.

Vammaispalvelulaki antaa jo nykyisin mahdollisuuden joiden-
kin erityisryhmien kohdalla vaikkapa siihen, että rahaa voi saada 
myös apuvälineiden ja laitteiden hankintaan. Ainakin vammais-
palvelulain piiriin kuuluvien henkilöiden olisi siis mahdollista saa-
da rahoitusta mikrotietokoneen ja nettiyhteyden hankintaan.

Joidenkin erityisryhmien palveluissa voisi olla kunnillakin poh-
jaa rahoittaa mm. nettiyhteyden tai tietokoneen hankintaa. Tässä 
perusteena olisi kunnissa nykyisin hyvin yleinen stragia tukea tai 
edistää ikääntyneiden kotona toimimista, pärjäämistä ja viihty-
mistä. Tällaista systemaattista kotona toimimisen tukea erityises-
ti tietokoneiden vuokraamisella ei kuitenkaan missään ole vielä 
toteutettu tai ehkä edes keksitty. 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden koordidaattori Minna Saarion 
kanta on se, ettei valtiolta taida olla tulossa apua esim. laitteiden 
vuokraamistoimintaan, vaan asia pitäisi järjestää kunnallisesti.

Jääkö netitön palveluitta?
Entä pärjääkö ilman tietotekniikkaa? Onko netitön kelvoton kuin 
ennen vanhaan kalvoton alustaja?

– Kyllä palvelut toimivat ilmankin, puhelimella tai paikalla käy-
den, Maija Kanerva lupaa.

Teksti ja kuvat:
Marjatta Pöllänen

TURVALLISUUTTA,  

täyttä elämää, hoivaa ja hoitoa  

Kivenlahden merimaisemassa  

vuokra-asunnoissa tai ryhmäkodissa

Voit osallistua myös yhdistyksen monipuolisiin kuntouttaviin 

ja itse näistä selviytymistä tukeviin ryhmätoimintoihin hank-

keissa. Toi minnantäyteistä elämää vuosiin (TEVU), Muisti 

Mahtava juttu (MUKU), Palvelutalosta palvelukeskukseksi 

(PALKE) tai Ikääntymissuunnitelma ja palveluohjaus kotona 

tai palvelutalo kodissa asumisen tukena.

ESPOON LÄHIMMÄISPALVELUYHDISTYS RY.

Palvelutalo  
MERIKARTANO

Tyrskyvuori 6, 02320 Espoo 
p. (09) 2606 4210

e-mail: kaija.viitakoski@elpy.fi

ISOVANHEMPIEN PÄIVÄ 18.10.2008 
Isovanhempien päivää juhlitaan tänä vuonna 23. kerran. Päivän tarkoituksena on korostaa eri ikäisten 

yhteistyötä, toisen ihmisen kunnioittamista, perinnetiedon levittämistä ja jakaa monenlaista tietoa 
vanhenemisesta ja isovanhemmuudesta. 

Isovanhempien päivän juhla klo 13-16 
Tekniikan museossa, Viikintie 1, Helsinki

Tervetuloa!
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Terveyttä, hyvinvointia ja pitkää ikää, siinä 
lienevät kolme asiaa, joita moni meistä var-
maan itselleen toivoisi. Pitkän iän salaisuus 
saattaa löytyä esimerkiksi geeneistä, kuten 
Tampereella tehty Tervaskanto-tutkimus 
on osoittanut. Hyvän geeniperimän lisäksi 
myös omilla henkilökohtaisilla valinnoil-
la, joita elämässämme teemme, on vaiku-
tus siihen, kuinka pitkään ja kuinka tervei-
nä elämme. Liikunta, kulttuuri, hyvä ravit-
semus, ja sosiaaliset suhteet auttavat tutki-
musten mukaan lisäämään yksilön terveyt-
tä ja hyvinvointia. Aktiivisuus ja osallistu-
minen tuovat mielihyvää, lisäävät elämän-
laatua ja ehkäisevät yksinäisyyttä. 

Espoo on innovatiivinen kaupunki, joka 
haluaa kehittää vanhustenhuoltoa yhdes-
sä espoolaisten ikäihmisten kanssa. Viime 
vuonna Espoossa oli 65 vuotta täyttäneitä 
noin 23 500. Vuonna 2015 heitä on arviol-
ta 36 000. Espoolaiset seniorit ovat keski-
määrin terveempiä kuin muut suomalaiset 
ikäihmiset. Joka kolmannella espoolais-
seniorilla on korkeakoulututkinto. 

Espoolaiset ikäihmiset ovat innokkaita 
osallistumaan ja vaikuttamaan, se on hy-
vä lähtökohta yhteiselle kehittämistyölle. 
Ikäihmiset ovat olleet mukana Espoon uu-
den Ikääntymispoliittisen ohjelman työ-
pajoissa. Kun ikäihmisiltä itseltään kysyt-
tiin, mikä on tärkeää hyvässä ikääntymi-
sessä, he korostivat yhteisöllisyyden mer-
kitystä ja mahdollisuutta osallistua itselle 
merkitykselliseen toimintaan.

Espoon kaupungin vanhusten palveluis-
sa käynnistyi vuoden 2008 alussa ELO 
-hanke (Elämää Lisää Osallistumalla). 
Hanke on 3-vuotinen ja sen päätavoittee-
na on ikäihmisen omaehtoisen elämisen ja 
asumisen tukeminen Espoossa kehittämäl-
lä väestötasoisia terveyttä ja hyvinvointia 
edistäviä palveluja ja toimintoja. Hanke ja-
kautuu kolmeen kehittämisosioon: 1. Osal-
listava toiminta, 2. Tieto, neuvonta ja oh-
jaus sekä 3. Hyvinvointiteknologia. 

Osallistavassa toiminnassa kehitetään 
toimintoja, jotka mahdollistavat aktiivi-
sen osallistumisen ja yhteisöllisyyden syn-
tymisen. Tavoitteena on ikäihmisten syr-
jäytymisen ja yksinäisyyden ehkäisy sekä 
omatoimisuuden tukeminen. Tarkoitukse-
na on aktivoida senioreita osallistumaan 
sekä toimimaan vertaistukena toisilleen. 
Yhteistyössä Vantaan kaupungin ja Lau-
rea-ammattikorkeakoulun kanssa toteute-
taan Senioriosaaja -koulutus, joka antaa 
valmiuksia senioreille toimia vapaaehtoi-
sena, esimerkiksi ryhmätoimintojen ohjaa-
jana. Senioriosaajat voivat toimia aktivoi-

jina ja osallistajina ikäihmisten keskuudes-
sa ja olla siten mukana vanhus palvelujen 
kehittämistyössä. Hankkeessa luodaan Es-
poon kaupungin vanhusten palveluihin va-
paaehtoistyön malli, jota lähdetään ensim-
mäisenä soveltamaan vanhusten palvelu-
keskuksiin. Alueelliset rekrytointikampan-
jat palvelukeskuksissa toteutetaan syksyl-
lä 2008.

Yhteisöllisyyden ja osallistumisen lisäk-
si espoolaiset ikäihmiset haluavat vanhus-
palveluilta aktiivista tiedottamista. Hyväl-
lä tiedottamisella voidaan saavuttaa pal-
jon. ELO -hankkeen toinen kehittämis osio 

keskittyy vanhuspalvelujen tiedotuksen ja 
neuvonnan kehittämiseen.

Tieto, neuvonta ja ohjaus -kehittämis-
osion tavoitteena on, että mahdollisim-
man moni kuntalainen löytää omatoimi-
sesti tietoa tarjolla olevista preventiivi-
sistä palveluista ja toiminnoista ja osaa 
näin hakeutua itsenäisesti niihin. Tärkeä 
kehitettävä toimintamuoto hankkeessa 
on Seniori neuvonta. Espoon kaupungin 
Seniori neuvonta on neuvontaa ja ohjaus-
ta Espoon ikäihmisten palveluista. 

Neuvonta on toiminut vuodesta 2005 
lähtien ja se palvelee asiakkaitaan Poh-
jois-Tapiolassa (Well Life Center). ELO 
-hankkeen myötä toiminta laajenee syksyl-
lä 2008 kaikkiin Espoon kaupungin yllä-
pitämiin vanhusten palvelukeskuksiin. Ko-
keilun tavoitteena on viedä palvelu lähem-
mäs ikäihmistä. Uutena toimintamallina 
palvelukeskuksiin luodaan myös alueelli-
set infopisteet, joista ikäihmiset voivat it-
senäisesti hakea tietoa vanhuspalveluista. 
Hankkeessa kokeillaan lisäksi etäseniori-
neuvontaa HyvinvointiTv:n välityksellä, 
tuotetaan oppaita sekä kehitetään vanhus-
palvelujen www-sivustoa. 

ELO -hankkeeseen liittyy kiinteänä osa-
na hyvinvointiteknologia. Hyvinvointi-
teknologian kehittämisen tavoitteena on 
tukea iäkkäiden omaishoitajien jaksa-
mista, muistihäiriöisten henkilöiden ko-
tona asumista ja asukkaiden elämistä mah-
dollisimman omatoimisesti monimuotoi-
sessa palveluasumisessa. Monimuotoisen 
palvelu asumisen teknologiset ratkaisut 
ovat useimmiten siirrettävissä myös yk-
sittäisiin asuntoihin tukemaan kotona asu-
vien henkilöiden mahdollisimman omatoi-
mista selviytymistä. 

ELO -hanke päättyy vuonna 2010. Ta-
voitteenamme on, että hankkeessa kehi-
tetty toiminta jää pysyväksi toiminnaksi 
osana Espoon vanhusten palveluja. Toi-
vomme myös, että Espoon innovatiivisen 
kehittämis työn tuloksista voivat hyötyä 
muut kunnat. Toivottavasti saamme pro-
jektillamme lisättyä terveyttä, hyvinvointia 
ja pitkää ikää kaikille espoolaisille ikäih-
misille, jotta nämä voisivat asua omassa 
kodissaan mahdollisimman pitkään viet-
täen hyvää ja Espoon uutta Ikääntymis-
poliittista ohjelmaa lainatakseni: Täyttä 
elämää.

Katja Helo
projektityöntekijä, seniorineuvoja

Espoon kaupunki
Sosiaali- ja terveystoimi

Vanhusten palvelut

Elämää 
Lisää 

Osallistumalla

Lehtemme kolumnisarjaa 
jatkaa Espoon kaupungin 

Vanhusten palveluiden
 projektityöntekijä ja 

seniorineuvoja Katja Helo
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Vaikka 80-90 -vuotiaat voivat jopa kolminkertaistaa lihasvoimansa kun-
toilemalla. Enemmän voimia kartuttavia apuvälineitä tarvitaan myös ai-
van jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen. Kuntosali tai keittiö eivät 
ole ainoita apuvälineiden paikkoja. Vuodepotilas voi hyötyä muistakin 
apuvälineistä kuin sorsasta, samoin häntä hoitavat.

piteestä vuoteessa. 
– Hyvä sänky on tärkeä, patja myös. Toi-

voisin omaa sänkyäni hivenen alemmas, 
hän sanoo naapuriaan reippaasti ylem-
pää.

Kokeilemme vuodepöytää, joka seisoo 
pyörivillä jaloillaan ja sivutuen varassa, 
ujuttautuu jaloiltaan sängyn alle ja levittäy-
tyy hyvin sen päälle. Pöytätasoa voi sää-
tää portaattomasti korkeammaksi ja vinom-
maksi. Sitten jo haeskellaankin kirjatoukan 
yhtä hyvin tärkeää apuvälinettä, nimittäin 
silmälaseja. Ja lehteä on mukava lukea.

Ruokaillessa suoralle pöytätasolle voi 
laskea ensin liukuestemuovin. Lautaset py-
syvät paikoillaan eivätkä luistele, vaikka 
pöytä heiluisikin. Lusikoistakin saa vaikka 
kipeään tai heikkovoimaiseen käteen sopi-
van muovilla paksunnetun tai jatkokappa-
lein pidennetyn ja muotoillun version.

Sairaalasta tai terveyskeskuksesta riip-
puen erittäin monia apuvälineitä voi lai-
nata kotiinkin, esimerkiksi sairaalasängyn, 
kävelytelineen ja pyörätuolin. Usein tarvi-
taan fysioterapeutin tai toimintaterapeutin 
suositus.

Erityisistä apuvälinemyymälöistä voi 

hankkia jo erittäin monipuolisia apu-
välineitä pysyvästi omaksi. Joskus halpa-
kaupan versio voi hyvinkin kilpailla eri-
koislaitteiden kanssa, jopa itse tehdytkin 
keksinnöt, joskin niitä kannattaa näyttää 
ammattilaisille.

Käytävällä on pyörällinen henkilönosto-
laite. Sen nostoliinoja tulee ammattilaisen 
setviä, jotta potilas pääsisi vuoteesta suih-
kuun tai pyörätuoliin. Se säästää sekä hoi-
tajan selkää että haurasta potilasta. Nosto-
laite mahdollistaa potilaan turvalliset siir-
tymisen avustamiset. 

Askarteluakin vuoteessa
Vuonna 1921 syntynyt Impi Ikola on ollut 
Kaupissa jo yli vuoden. Hän on sekä kun-
toillut että askarrellut vuoteessa. 

Pallot ja keila, joka tarjoaa pientä ja suur-
ta tarttumapintaa, ovat kevyttä muovia ja 
leveällä kuminauhallakin voi venytellä 
ja vahvistaa jäseniään. Tärkeää on pitää 
huolta käsivoimista, jos jalat eivät kunnolla 
enää pidä. Sormien ja ranteiden virheasen-
toja ehkäistään mm. matalalämpö muovista 
tehdyllä yksilöllisellä tuella, joka auttaa 
koukistunutta kättä rentoutumaan.

Pöydällä on silkinpehmeää paksua lan-
kaa, josta Impi Ikola kertoo askartelevan-
sa kissaa. 

Vuodepotilas ei juuri 
sängystään poistu
Jo sairaalan aulassa on vastassa vastaava 
osastonhoitaja Kirsti Taskinen. Hän ker-
too, mikä on talon toimintaperiaate:

– Johtoajatuksena on kuntouttaa kotiin, 
eikä ikä ole kriteeri!

Kirsti Taskinen muistuttaa vielä vuo-
depotilaan määrittelystä. Vuodepotilas on 
pystyssä, siis istumassa tai seisomassa al-
le kaksi tuntia vuorokaudessa. Se ei ole 
paljon.

Kaupissa apuvälineitä todella tarvitaan 
vuoteissakin. Niitä potilaille suosittelevat 
mm. fysioterapeutti Marja Paavola ja toi-
mintaterapeutti Taina Hyttinen. Kumpi-
kin tekee myös viikoittain kotikäyntejä sai-
raalasta kotiutuville potilaille ja opastaa 
omaisiakin. Muistisairauksien lisääntymi-
nen vaikuttaa potilaiden hoitoon ja kun-
toutumiseen. Ns. kognitiiviset eli tiedon-
käsittelyn kyvyt voivat rajoittaa apuväli-
neidenkin käyttöä.

– On tärkeää ottaa potilaan omat voima-

Apua ja voimia 

Tampereen Kaupin sairaalassa Niilo Han-
nula (93) käyttää siirtymisien apuna sekä 
nousutukea että ylhäällä roikkuvaa kolmio-
ta, kohottautumistelinettä eli ns. apinapuu-
ta, jonka nousutuki on nykyään syrjäyttä-
nyt. Nousutuki on P-kirjaimen tai kolmi-
on muotoinen, yksinkertainen mutta jämä-
kästi vuoteen reunassa pysyvä erinomai-
nen vuodepotilaan apu, joka toimii sekä 
sänkyyn tullessa että siitä poistuttaessa. 
Nousutuki toimii tarvittaessa myös sän-
gyn laitana.

Niilo tarttuu paksuhkosta putkesta teh-
tyyn nousutukeen, kun tulee vuoteeseen-
sa. Se on niksahtanut paikalleen ja pysyy, 
vaikka käsistään vahva mies sitä lujasti 
pitelee.

– Olen kotonakin pärjännyt voimistelu-
renkailla, Niilo Hannula kertoo.

Ruokailua tai lukemista, 
pöytä palvelee
Terttu Vikkula (79), 4B-osaston viitos-
huoneesta on tutustunut mm. liuku-
lakanoihin ja nostoliinoihin. Hän on käy-
nyt myös sairaalan kuntosalissa, vaikka 
toipuu nyt alaraajan pallolaajennustoimen-

Lukuteline 
auttaa sän-
gyssä luke-
vaa.
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vuodepotilaalle

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun tiloissa Tampereella 
(osoite Kuntokatu 4) sijaitsee ITSE-tila, joka on pysyvä 
apuvälineiden opetus-, näyttely- ja esittelytila. ITSE-tilan 
”primus motor” on projektipäällikkö, fysioterapian opetta-
ja Kastehelmi Raninen. 

– Muistihäiriöisten lääkitystä pitäisi vielä kehittää potilai-
ta palvelevammaksi. ”Miljonääri” tulee siitä, joka saa aikaan 
helpon annostuksen läpimurron, Raninen kertoo.

Apuvälineitä voi ostaa alan liikkeistä tai saada lainaan 
oman kunnan apuvälinelainaamosta. Jos omaisissa on tee 
se itse -ihmisiä, he voivat nousta arvoon arvaamattomaan. 
Kekseliäisyydestäkin on apua, sillä kilon riisipussi tai litran 
vesipullo toimivat hyvin käsivoimia antavina painoina.

Vuodepotilaitakin ajatellen ITSE-tila tarjoaa esimerkkejä 
vempaimista melkein joka lähtöön. Esimerkiksi:
• sähköinen vuode
• siirtolevy tai vaneri 
• liukulakana
• suurentava lamppu
• nousutuki
• keppiteline
• yöpöytä, jossa useampilokeroinen roskakori mm. särmä-
jätteille
• hälytysmatto
• epilepsiahälytin lakanan alla
• kunnon patja
• sähkösääteinen pöytä
• vuodepöytä astioille, kirjoille, tietokoneelle tai peleille
• vuoteen laidat
• kaukosäädin ympäristönhallintaan esim. valoja, kaihtimia, 
radiota, televisiota, parvekkeen ovea tai verhoja varten
• lääkekello, joka lukitsemalla estää tupla-annokset
• turvapuhelin rannekkeineen
• oven aukaisu säätimellä
• kuulemisen apuvälineet (puheen sävyt katoavat huuta-
misessa)
• kommunikaatioessu, jonka ilmaisemia asioita voi osoittaa 
ja kertoa näin mielialastaan tai tarpeistaan
• puhuva kello
• televisioruudun tai kirjan suurennin
• nokkamuki, joka antaa pitää pään pystyssä
• kaiteellinen portatiivi, jonka korkeutta voi säätää
• nosturit valjaineen sängystä vessaan tai kylpyyn pääse-
miseksi
ITSE-tilaan ja sen apuvälineisiin voi tutustua ohjatusti se-
kä ammattilaiset että muut asiasta kiinnostuneet ennakkoon 
varatuilla maksullisilla opintokäynneillä.
Lisätietoja: www.piramk.fi /itsetila/

varat huomioon. Täällä hoidetaan kuntouttavalla työotteella, Mar-
ja Paavola kertoo.

Osastonhoitaja Sirkka Jussila työskentelee uusitulla ja valoisalla 
Kaupin 4B:n osastolla, jolla on 34 potilaspaikkaa. Hän kertoo, että 
enemmistö potilaista ei ole vuodepotilaita, vaan auttamalla liikku-
via, esimerkiksi pyörätuolin tai kävelytelineen käyttäjiä 

– Pyrimme nimenomaan auttamaan ylös vuoteesta. 102-vuotias 
on vanhin täältä kotiutettu.

Teksti ja kuvat:
Marjatta Pöllänen

Projektipäällikkö Kastehelmi Raninen näyttää liukulautaa, 
jolla potilas voi siirtyä ja vielä kääntyäkin.

Niilo Hannula käyttää sekä nousutukea että sen edeltäjää 
kohottautumistelinettä, kotoisammin apinaa.

Kuka keksisi pillerirasian 
huonomuistiselle?
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Henkilöpaikannin tukee 
muistisairaan itsenäistä 

liikkumista
Uusi teknologia voi helpottaa muistisairaan henkilön elämää. Henki-
löpaikanninjärjestelmä tuo turvaa liikkumiseen, sillä sen avulla hoito-
henkilökunta ja omaiset saattavat seurata henkilön kulkua, ja eksynyt 
pystytään löytämään nopeasti.
Kustaankartanossa järjestelmä on ollut koekäytössä ja saadut kokemuk-
set tuntuvat rohkaisevilta. Pilottihankkeeseen käyttäjän edustajana osal-
listunut psykiatrinen erikoissairaanhoitaja Heli Sillanpää-Nisula uskoo, 
että se tulee vielä yleistymään. 
– On tärkeää, että henkilöä ei tarvitse sulkea fyysisten aitojen sisälle, kun 
se voidaan tehdä virtuaalisesti.

Helsinkiläiseen Kustaankartanon vanhus-
tenkeskukseen kuuluva päivätoiminta-
yksikkö on kotona asumisen tukemiseen 
liittyviä palveluja tuottaessaan tutkinut 
teknisten apuvälineitten mahdollisuuksia. 
Henkilöpaikannin otettiin koekäyttöön 
noin vuosi sitten. 

Järjestelmän käytöstä saatuihin koke-
muksiin tyytyväinen Heli Sillanpää-Ni-
sula sanoo, että muistisairaan itsenäinen 
ulkona liikkuminen ei olisi mahdollista il-
man senkaltaista apuvälinettä. Kustaankar-
tanon sijainti vilkasliikenteisten teiden ym-

Kustaankartanon päivätoimintayksikön psykiatrinen erikoissairaanhoitaja Heli Sillanpää-Nisula löytää tietokoneelta pai-
kantimen kantajan. Mika Kukkonen (vas), Aimo Sutinen ja Ville Kämäräinen avustavat vieressä.
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Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry
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

päröimänä on omiaan aiheuttamaan vaara-
tilanteita, koska alueen ympärillä ei ole ai-
toja. Paikantimen avulla voidaan rakentaa 
virtuaaliaita, joka hälyttää henkilön pois-
tuessa rajatulta alueelta.

– Järjestelmästä on monta kertaa ol-
lut konkreettista hyötyä. Esimerkiksi kun 
huomasimme henkilön lähteneen väärään 
suuntaan, saimme hänet kiinni ennen kuin 
hän ehti Tuusulan moottoritielle. Samoin 
arvasimme laitetta kantaneen eksyneen, 
jos hän kulki ympyrää tai siksakkia, jol-
loin haimme hänet ja sanoimme, ettei ole 
mitään hätää, Heli Sillanpää-Nisula ker-
too.

Paikanninta käytti kokeilun aikana yksi 
muistihäiriöinen henkilö pitempiä aikoja, 
ja lisäksi 5-6 henkilöä lyhyempiä aikoja.

Laitteen pitää kulkea mukana
Suurin ongelma paikantimen käytössä on, 
että siitä ei ole mitään hyötyä ellei se kul-
je koko ajan henkilön mukana. Muisti-
häiriöinen saattaa poistua kotoaan esimer-
kiksi yöpuvussa tohvelit jalassa. 

– Olisi hyvä tuntea paikanninta kanta-
va henkilö ja hänen tapansa. Joissain ta-
pauksessa esimerkiksi riittää, että eteises-
sä on vain yksi takki, jonka taskuun laite 
on sijoitettu

Paikannin voidaan kiinnittää myös esi-
merkiksi vyölle, kaulalle, rollaattoriin, 
pyörätuoliin tai laittaa päällystakkiin tai 
käsilaukun sisään. Nykyisten laitteiden si-
joittaminen ranteeseen ei käytännössä ole 
kokonsa vuoksi mahdollista. Hihaan kiin-
nitys sen sijaan onnistuu.

Heli Sillanpää-Nikula tunnustaa, että 
Kustaankartanon päivätoiminta yksikön 
henkilökunnalla oli hankkeen alkaessa 
vääriksi osoittautuneita ennakkokäsityk-
siä asiakkaidensa suhtautumisesta laittee-
seen.

– Ajattelimme, että paikannin olisi jat-
kuvasti hukassa tai että käyttäjät heittäisi-
vät sen helposti pois. Laitteen merkitystä 

korostamalla he kuitenkin ymmärsivät sen 
tärkeyden ja pitivät siitä hyvää huolta.

Alussa hoitohenkilökunnalla oli opette-
lemista järjestelmän käyttöönotossa. Tur-
van lähteenä se kuitenkin osoittautui erin-
omaiseksi.

– Jos osaa käyttää kännykkää, tämänkin 
kyllä oppii, Sillanpää-Nikula vakuuttaa.

”Hyvä järjestelmä, mutta  
parannettavaa vielä riittää”
Henkilöpaikantimen käyttöä testasi myös 
Etelä-Suomen maakuntien liittouman 
alueel la toteutettu Inno ELLI Senior-oh-
jelma, jota Euroopan aluekehitysrahasto 
tuki. Tavoitteena oli kehittää uusia, inno-
vatiivisia toimintamalleja ikääntyneiden 
hyvinvointipalvelujen tuottamiseksi. Han-
ke alkoi keväällä 2006 ja päättyi kaksi 
vuotta myöhemmin kesällä 2008.

– Tulokset osoittivat paikantimen hyväk-
si ja toimivaksi järjestelmäksi, joskin muu-
tamia parannettavia näkökohtia tuli esiin, 
tutkija Panu Harmo Teknillisen korkea-
koulun Automaatiotekniikan laboratorios-
ta sanoo.

– Käytössä todettiin, että paikantimen 
kokoa tulisi oleellisesti pienentää ja akun 
kestoaikaa kasvattaa. Lisäksi asiakkaan lii-
kettä pitäisi voida seurata jatkuvasti päi-
vittyvältä kartalta, jonne jäisi tieto hänen 
kulkemastaan reitistä niin, että sitä voisi 
tutkia myös myöhemmin. 

Käyttäjät kaipasivat lisäksi puhelin-
yhteyttä niin, että eksyneen kanssa pys-
tyttäisiin tarvittaessa puhumaan. Tarpeel-
liseksi nähtiin myös ns. paniikkinappula, 
jolla laitteen kantaja voisi halutessaan saa-
da yhteyden valvojaan, kun järjestelmä nyt 
toimii ainoastaan yksisuuntaisesti.

 
Käytössä ympäri Suomenniemeä
– Henkilöpaikantamisjärjestelmä toimii in-
ternetissä, ja se voidaan asentaa myös kä-
sipuhelimeen, markkinointijohtaja Aimo 
Sutinen oululaisesta henkilöpaikantamis-

palveluiden tuottamiseen keskittyneestä 
Location Data Systems LDS Oy:stä sanoo. 
Kun hoitaja tai omainen haluaa tarkistaa, 
missä paikantimen kantaja on, hän soit-
taa asianomaiseen numeroon ja saa paik-
katiedon karttana puhelimeensa. Jos käy-
tössä on internet, paikkatieto voidaan ha-
kea sen avulla.

Palvelupakettien hinnat vaihtelevat 40 
eurosta 70 euroon siitä riippuen, mikä tai 
mitkä yhteydet on valittu, ja ne sisältävät 
myös laitteen vuokran.

– Järjestelmä kattaa kaikki alueet, joil-
la gsm toimii eli mm. koko Euroopan. Sa-
telliittipohjaisen järjestelmän ainoa rajoi-
te on, että sisätiloissa se ei toimi täydelli-
sesti. Omakotitaloissa pääsääntöisesti kyl-
lä, mutta betoniseinien sisällä kuuluvuus 
yleensä lakkaa, laitevalmistajan eli Tracker 
Security Oy:n edustaja Ville Kämäräi-
nen sanoo.

– Laite on pyritty tekemään käyttäjän 
kannalta mahdollisimman yksinkertaisik-
si, paikannusjärjestelmää pääkaupunki-
seudulla myyvän Suomen Apulaitemyyn-
ti Oy:n toimitusjohtaja Mika Kukkonen 
lisää. 

Muistihäiriöisten ohella laite sopii hänen 
mukaansa myös vammaisille ja muille va-
jaakuntoisille sekä lapsille. Omaksi käyt-
täjäryhmäkseen ovat muodostuneet mm. 
autistiset lapset.

– Henkilöpaikanninjärjestelmämme 
käyttäjiä on nyt noin 60-70 eri puolilla 
Suomea, Aimo Sutinen arvioi. Hän pitää 
käyttäjiltä kertyviä kokemuksia tärkeinä 
tuotteen edelleen kehittelyn kannalta ja us-
koo käyttöalueiden vielä tulevaisuudessa 
laajenevan.

Teksti ja kuva:
Ritva Mäkelä
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Vain harvalla helsinkiläiseen sairaa-
laan tulevalla potilaalle on hoitotah-
to. Sen avulla vältyttäisiin haasteel-
lisilta tilanteilta, joita syntyy kun po-
tilas, omaiset ja hoitohenkilökunta 
ovat eri mieltä asioista. 

Helsingin kaupungin pitkäaikaissairaalois-
sa pidetään suotavana että potilaalla oli-
si hoitotahto ja siitä tieto myös omaisilla. 
Hoitotahto otetaan ilman muuta hoidossa 
huomioon. 

– Hoitotahto helpottaa asioitten hoitoa. 
Harvalla on hoitotahto tullessaan hoitoon. 
Mikäli potilas on selkeä ja osaa ilmaista 
kantansa, lääkäri ottaa sen puheeksi hoi-
toneuvottelussa ja potilaan kanta kirjataan 
potilaskertomukseen, osastopäällikkö An-
nikki Thodén Helsingin terveyskeskuk-
sesta kertoo.

Potilaan oma taho 
– Entinen äidinkielen opettajani istui joulun 
alla hoitokodin seurusteluhuoneessa verk-
karit jalassa, villasukat makkaralla ja tonttu-
lakki silmillä. Olin tottunut näkemään hänet 
aina huoliteltuna ja tyylikkäänä. Suretutti ja 
tuntui tosipahalta, apulaisylilääkäri Eeva-
Liisa Niemelä Hämeenlinnan terveyskes-
kuksen Muistiklinikalta muistelee. 

– Jos opettajalla olisi ollut hoitotahto, oli-
sin tavannut hänet korkokengissä ja puoli-
hameessa. Toisen tai kolmannen vastaan-
ottokäynnin yhteydessä kerron potilailleni, 
että nyt olisi aika tehdä hoitotahto kirjalli-
sesti tai ainakin keskustella asiasta omaisten 
kanssa. Näin vältytään hoitamasta potilasta 
niin kuin omaiset haluavat. Häntä hoidetaan 
niin kuin hän itse haluaa, geriatrian erikois-
lääkäri Eeva-Liisa Niemelä uskoo. 

Arvokkuutta loppuelämään
– Hyvissä ajoin laadittu hoitotahto auttaa 
kaikkia osapuolia. Se antaa arvokkuutta elä-
män viimeisiin vaiheisiin, säästää omaisia 
vaikeiden ratkaisujen aiheuttamalta ahdis-
tukselta sekä selkeyttää lääkäreiden ja hoi-
tohenkilökunnan työtä. Niitä asioita, jotka 
ovat olleet tärkeitä terveenä ollessa, pitäisi 
voida vaalia loppuun asti, Eeva-Liisa Nie-
melä toivoo. 

Tärkeä osa hoitotahdossa on sen määritte-

ly kuka tarvittaessa tekee päätökset sairas-
tuneen puolesta ja kenelle saa antaa tieto-
ja sairaudesta. Vain yhden nimeäminen on 
usein selkeää – ei tule ristiriitoja päätösten 
teossa. Taloudellisiin asioihin liittyvät asiat 
on myös hyvä selvittää etukäteen. 

Suullinenkin tahto riittää
Hoitotahto voi olla suullinen. Siitäkin pitäi-
si olla merkintä potilasasiakirjoissa. Edun-
valvonta-asiamies OTT Anna Mäki-Petä-
jä-Leinonen Alzheimer-keskusliittosta ko-
rostaa, että kirjallisella hoitotahdolla var-
mistetaan paremmin potilaan tahdon nou-
dattaminen.

– Lain mukaan todistajia ei tarvita. Jos 
todistajia on käytetty, he voivat toimia po-
tilaan tahdon tulkkeina mahdollisissa epä-
selvyystapauksissa. Hoitotahto ei sinänsä 
vanhene. Sitä kannattaa kuitenkin tarkas-
tella ja päivittää vaikkapa parin vuoden vä-
lein. Jos muutoksia on paljon, on hyvä teh-
dä kokonaan uusi hoitotahto uudella päivä-
määrällä ja hävittää vanhat kappaleet ko-
pioineen.

– Elämä vajaakykyisenä voi kestää usei-
ta vuosia ja sisältää useita erilaisia hoito- 
ja hoivapäätöksiä. Hoiva- ja hoito toiveiden 
kirjaamisella voi olla potilaalle enemmän 

merkitystä kuin toiveilla elämän loppu-
ajan hoidosta, esimerkiksi siitä saako el-
vyttää vai ei, Anna Mäki-Petäjä-Leinonen 
toteaa.

Hoitotahtoa noudatetaan
Työssään niin helsinkiläisen Myllypuron 
sairaalan kuin HYKS:n osastoilla sairaan-
hoitaja Arja Salminen on tottunut hoito-
tahtojen noudattamiseen. Vielä tärkeäm-
mäksi potilaan omat toiveet ovat tulleet, 
kun Arja on hoitanut iäkkään isoäitinsä  
asioita. 

– Vaikka potilaalla olisi hoitotahto, jou-
tuu hoitohenkilöstä välillä punnitsemaan 
tilannetta uudestaan. Jos potilas on niin 
sairas, ettei hän pysty ilmaisemaan omaa 
tahtoaan ja paranemismahdollisuudet ovat 
olemassa, on hoitamista lähes mahdotonta 
laimin lyödä. Yritän pääsääntöisesti miettiä 
mitä potilas itse toivoisi, että hänelle teh-
dään, Arja pohtii.

– Hoitotahto helpottaa hoitohenkilökun-
nan työtä. Vahvat omaiset saattavat joskus 
olla esteenä hoitotahdon toteutumiselle. 
Asioita ei ole käsitelty yhdessä riittävän 
ajoissa ja lapset saattavat olla niin vahvasti 
kiinni vanhemmissaan, että lopullinen luo-
puminen tuntuu ylivoimaiselta. 

Hoitotahto jokaiselle 
potilaalle

Eeva-Liisa Niemelä esittelee hoitotahdosta kertovaa kirjasta dementiapotilaan 
omaiselle.
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Arjan isoäidillä ei ole kirjallista hoitotahtoa, mutta yhdessä on 
aikanaan pohdittu miten hoidon pitäisi sujua. Arja on kirjannut 
ylös miten mummua pitäisi hoitaa ja tilanteiden muuttuessa teh-
nyt myös muutoksia. 

Potilaslaki määrää 
Potilaslain mukaan potilaalla on oikeus kieltäytyä hoidosta sen jäl-
keen, kun hän on saanut hoitohenkilökunnalta tiedon kieltäytymi-
sen merkityksestä terveyteensä. Potilaskertomuksen merkinnöistä 
tulee ilmetä, että potilaalle on annettu riittävä selvitys niistä vai-
kutuksista, joita potilaan tahdon noudattamisella on. 

Potilaalle on annettava hänen henkeään ja terveyttään uhkaa-
van vaaran torjumiseksi tarpeellinen hoito, vaikka potilaan tah-
dosta ei tajuttomuuden tai muun syyn vuoksi voi saada selvitys-
tä. Jos potilas on aikaisemmin vakaasti ja pätevästi ilmaissut hoi-
toa koskevan tahtonsa, potilaalle ei kuitenkaan saa antaa sellais-
ta hoitoa, joka on vastoin hänen tahtoaan. Tämän takaa laki poti-
laan asemasta ja oikeuksista. 

Edunvalvontavaltuutus
Viime vuoden marraskuussa tuli käyttöön laki edunvalvontaval-
tuutuksesta. Sen avulla voi etukäteen järjestää asioittensa hoidon 
sen varalta, että on sairauden vain muun syyn vuoksi kykenemä-
tön huolehtimaan niistä. Valtuuttaja voi oikeuttaa toisen henkilön 
edustamaan itseään sekä taloudellisissa että henkilöään koskevis-
sa asioissa, kuten terveydenhoidossa. 

– Valtuutus tulee voimaan vasta kun maistraatti on vahvistanut 
sen, edunvalvonta-asiamies Anna Mäki-Petäjä-Leinonen kertoo.

– Hoitopäätösten osalta edunvalvontavaltuutuksen saanutta pi-
detään potilaan laillisena edustajana ja hänen roolinsa on aina tois-
sijainen suhteessa valtuuttajaan itseensä. Jos potilas kykenee vie-
lä itse päättämään hoidostaan, hoidon on tapahduttava yhteisym-
märryksensä hänen kanssaan. Lääkäri viime kädessä ratkaisee, 
kykeneekö potilas itse päättämään asioistaan.

Teksti: Leena-Maija Tuominen 
Kuva: Tuomo Lunnikivi



YDIN-projektissa kehitetään ikääntymi-
sen resurssikeskusta kolmentoista Van-
hus- ja lähimmäispalvelun liiton jäsenjär-
jestön kanssa. Raha-automaattiyhdistys ra-
hoittaa kehittämistoimintaa vuosina 2005-
2008. Projektin aikana kehittämistyötä on 
tehty pääosin palvelutaloissa, joita kehi-
tetään ikääntymisen resurssikeskuksiksi. 
Palvelu talojen henkilökunnan osaamis-
ta pyritään hyödyntämään monipuolises-
ti palvelemaan omien asukkaiden lisäksi 
myös ympäristössä asuvia ikäihmisiä. 

Mikä on resurssikeskus?
Ikääntymisen resurssikeskus on paikka, 
josta ikäihminen saa apua, ohjausta, tie-
toa, toimintaa ja välittävän yhteisön. Pro-
jektin aikana on kehitetty ikääntyvien toi-
mintakykyä tukevia palvelumuotoja ja 
toiminta tapoja niin, että laadukas kotona 
asuminen mahdollistuu. Uusien toiminta-
muotojen kautta pyritään vastaamaan pa-
remmin myös ikäihmisten määrällisen kas-
vun tuomiin haasteisiin.

Resurssikeskus toimii matalan kynnyk-
sen paikkana, joka on tarkoitettu kaikil-
le ikääntyville. Resurssikeskustoimin-
taa tuotetaan yhteistyössä alueen kunnan, 
järjestöjen, yritysten ja yhteisöjen kans-
sa. Ikääntymisen resurssikeskus tarjoaa 
ikäihmiselle yhteisön. Ikääntyvälle tu-
lee tunne kuulumisesta jonnekin. Yhtei-
söllisyys ja me-henki syntyy mielekkään 
tekemisen, vertaistuen, henkilökunnan ja 
asiakkaiden yhteisen kohtaamisen kaut-
ta. Toiminta muotojen kehittämisessä py-
ritään innovatiivisuuteen. Nykyisiä pal-
velumalleja ja työtapoja uudistetaan asia-
kaslähtöisemmiksi ja tavoitteellisemmik-
si. Resurssi keskus toimii palveluketjuna 
kevyistä ja ennaltaehkäisevistä palve-
luista loppuvaiheen saattamiseen. Hy-
väkuntoisille ikääntyville resurssikeskus 
tarjoaa mielekkään vapaaehtoistoiminnan 
mahdollisuuden. Kevyet kulttuuri- ja har-
rastetoiminnot sekä ruokapalvelut toimi-
vat ns. matalan kynnyksen toimintoina ja 
tarjoavat ikäihmisiä virkistäviä ja vertais-

tuellisia tekemisen ja olemisen paikkoja. 
Resurssikeskus vastaa ikäihmisten tiedol-
lisiin tarpeisiin tarjoamalla luentoja, oh-
jausta ja neuvontaa. Toimintakyvyn hei-
kentyessä tarjotaan ikääntyvien kotona 
jaksamista, hyvinvointia edistävää sekä 
omaishoitoperheitä tukevaa tavoitteellis-
ta toimintaa kotipalvelun, ryhmien, päivä-
toiminnan ja lyhytaikaishoidon avulla. Jos 
kotona asuminen ei enää onnistu tukitoi-
mien avulla, ikäihminen voi turvallisesti 
siirtyä tehostettuun palveluasumiseen tai 
ryhmäkoteihin. 

Ikääntymisen resurssikeskuksen kehittä-
misessä tarvitaan moniammatillista hen-
kilöstöä, muutosjohtamista sekä yhteis-
työtä. Henkilökunnalla tulee olla vahvaa 
gerontologista osaamista ja näkemystä en-
naltaehkäisevän ja tavoitteellisen työn tär-
keydestä ikäihmisten hyvinvoinnin var-
mistajana. 

Mallin levittäminen ja 
tulosten esittely
Resurssikeskusmallia ja projektin tuloksia 
esitellään syksyn aikana neljässä alueelli-
sessa seminaarissa. Tilaisuuksissa, jotka 
ovat suunnattu vanhustyön toimijoille, yh-
teistyötahoille ja tiedotusvälineille tuodaan 
esiin jäsenjärjestöjen monipuolista kehit-
tämistyötä ja paikallisia malleja.

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitolla 
on osasto ja tietoisku Kuntamarkkinoilla 
10.-11.9. Liitto järjestää Helsingissä kou-
lutustilaisuuden 8.10. teemalla palvelu-

talosta ympäristön yhteisöksi. Koulutuk-
sessa käsitellään palvelutalon muutos-
prosessia resurssikeskukseksi ja annetaan 
välineitä kehittämistyölle. Projektin lop-
puseminaarissa 27.11. esitellään kehitet-
ty resurssi keskusmalli, projektin tulokset 
ja tähtituotteet.

Syksyllä valmistuu Resurssikeskus-
opas, joka on suunnattu vanhustenhuollon 
kehittäjille. Oppaassa kerrotaan esimerk-
kien avulla mitä mahdollisuuksia resurssi-
keskus tarjoaa ikääntyvien kotona asumi-
sen tukemiseen. Vuoden lopussa valmis-
tuvassa projektin loppuraportissa kerro-
taan projektin kulusta, onnistumisista ja 
haasteista. 

Resurssikeskusmallin kehittämistyötä 
tekevät haastavat kaikki innolla ja inno-
vatiivisella asenteella vastaamaan vanhus-
työn tulevaisuuden haasteisiin!

Lisätietoja: suunnittelijat Satu Aalto, Satu 
Marjakangas, www.valli.fi 

Liiton jäsenjärjestöistä kehittämistyössä 
mukana ovat Espoon Lähimmäispalvelu-
yhdistys ry, Haukiputaan Kotiapuyhdis-
tys ry, Kantti ry, Keravan palvelutalosää-
tiö, Kivipuiston Palvelukotisäätiö, Koti-
pirtti ry, Käpyrinne ry, Kössi-säätiö, Ou-
lun Seudun Mäntykoti ry, Tampereen Van-
huspalveluyhdistys ry, Vanhusten Palve-
lutaloyhdistys ry, Viitakodit ry ja Yrjö ja 
Hanna-säätiö. 

YDIN
Ikääntymisen

resurssikeskus-
mallin

kehittäminen



Kotoutuminen vanhustyön (KOTO) pro-
jektin 2007-2009 tavoitteena on lisätä van-
hustenhuollon työyhteisöjen monikulttuu-
risuuden tietämystä. Tarkoituksena on aut-
taa työyhteisöjä ja niiden henkilöstöä hal-
litsemaan muutos, jonka myös vanhusten-
huollon yksiköt joutuvat kokemaan muut-
tuessaan monikulttuurisimmaksi ja -muo-
toisimmaksi työyhteisöiksi. Projektin aika-
na kehitetään mallia auttaa työyhteisöjä pe-
rehdyttämään muista kulttuureista saapu-
neita ja saapuvia työntekijöitä osaksi van-
hustenhuollon henkilöstöä ja näin saada li-
sää työntekijöitä vanhustenhuoltoon. 

Tarkoituksena on myös oppia kohtaa-

Kotoutuminen vanhustyöhön – 
monikulttuurisuus mahdollisuudeksi 

vanhustenhuoltoon -projekti

maan ikääntyvä, muista kulttuureista saa-
punut vanhusasiakas.

Projektia toteutetaan liiton ja sen viiden 
jäsenjärjestön yhteisenä kehityshankkee-
na. KOTO -projektissa ovat mukana Es-
poon Lähimmäispalveluyhdistys ry, Kant-
ti ry (Helsinki), Oulun Seudun Mäntyko-
ti ry, Palvelutaloyhdistys Koskenrinne ry 
(Kotka) ja Tampereen Vanhuspalveluyh-
distys ry. 

Liitto vastaa valtakunnallisesta KOTO 
-projektista ja jäsenjärjestöt omista, pai-
kallisista hankkeistaan. Hankkeista lisä-
tietoja www.valli.fi /projektit. 

Projekti järjestää myös eri koulutus-

tilaisuuksia. Seuraava valtakunnallinen 
koulutuspäivä pidetään 28.10.2008 Helsin-
gissä. Koulutuspäivässä keskitytään muu-
tokseen, jonka työyhteisö kohtaa muuttu-
essaan monikulttuurisemmaksi ja moni-
muotoisemmaksi. Lisätietoa koulutuspäi-
västä www.valli.fi /koulutus. 

Paikallisesti KOTO –projekti järjestää 
mukana olevien jäsenjärjestöjen kanssa 
työyhteisö- ja vuorovaikutuskoulutuksia. 

Lisätietoja: suunnittelija Anne Virkkunen, 
anne.virkkunen@valli.fi  

Liiton sekä jäsenjärjestöjen yhteinen ja 
Työ- ja Elinkeinoministeriön rahoituksel-
la toimiva Työssä On Hyvä Olla -työlli-
syysprojekti toimii aktiivisesti 7:llä alueel-
la. Projektin tavoitteena on varmistaa työ-
voiman saatavuutta ennen kaikkea jäsen-
järjestöjen vanhustyöhön. 

Työ- ja elinkeinoministeriön kesäkuun 
työllisyyskatsauksen mukaan työttömyys 
laski kaikkien työvoima- ja elinkeino-
keskusten alueilla. Eniten se laski vuoden 
aikana Kainuussa (-12%), Pohjanmaalla 
(-11%) ja Uudellamaalla (-11%). Avoi-
met työpaikat lisääntyivät vastaavasti eni-
ten kaupallisessa -, sosiaali- ja terveyden-
huollon- sekä palvelutyössä. Projektissa 
työllistetään ennen kaikkea pitkäaikais-
työttömiä, joiden määrä taas on vähenty-
nyt noin -16%. Kilpailu työntekijöistä ki-
ristyy entisestään. Yksistään sosiaali- ja 
terveysalalle tarvitaan vuosina 2010-2015 
noin 20 000 työntekijää/vuosi. Yksi keino 
työvoiman turvaamiseen on työnantajil-
le maksettava palkkatuki, se on yksi työ-
markkinatoimenpiteistä ja suora tuki työn-
antajalle. Tulevaisuudessa työllistämisen 
palkkatuki kohdistetaan mahdollisesti en-
tistä rajatummalle työnhakijajoukolle tai 
se poistuu kokonaan työttömyyden vähe-

nemisen myötä. Nyt jos koska palkkatu-
en mahdollisuudet kannattaa hyödyntää 
järjestö pohjaisessa vanhustyössä.

Mitä etua työllistämisestä 
on työyhteisöille?
Pitkäaikaistyöttömän työllistämisen etu-
na on, että työnantaja saa siihen rahallis-
ta tukea ja alueprojektien ohjaajien tuen 
työnhakijan perehdyttämiseen sekä ohjaa-
miseen. Työllistämällä työyhteisöt voivat 
kehittää myös yhteisönsä tehtäväsisältöjä 
ja siten kohdistaa ammatillista osaamista 
vaativampiin tehtäviin. Tämä mahdollis-
tuu siten, että työllistettäville räätälöidään 
avustavia tehtäviä. Projektissa työllistymi-
seen liittyy vahvasti myös alan koulutuk-
sen hankkiminen (esim. kotityöpalvelu-
jen ammattitutkinto), jolloin työnhakijat 
saavat tehtävien vaatiman pätevyyden ja 
vanhustyö osaavaa sekä ammattitaitois-
ta työvoimaa. 

Mitä työllistäminen 
edellyttää työyhteisöiltä? 
Ennen kaikkea työllistäminen edellyttää 
uskoa siihen, että jokaisessa ihmisessä epä-
täydellisyydessäänkin on mahdollisuus ja 
siihen, että jokainen voi oppia uutta. Toi-

saalta edellytetään myös johdon sekä työ-
yhteisöjen sitoutumista ja panosta pereh-
dyttämiseen. Ajatus ”Tehdään tästä työn-
hakijasta meidän talon työntekijä” ei ole 
ollenkaan huono nykyistä ja tulevaa työl-
lisyystilannetta ajatellen. Lisäksi työllistä-
minen edellyttää tai oikeammin mahdollis-
taa tehtävien uudelleen tarkastelun, jolloin 
resursseja voidaan vapauttaa esim. palve-
luiden kehittämiseen sekä tehostamiseen. 
Alueprojektit auttavat vanhustyön yhtei-
söjä kaikissa työllistämiseen liittyvissä 
asioissa ja antavat mielellään lisätietoa. 
Yhteys tiedot löytyvät osoitteesta www.val-
li.fi /projekti/toho.

Lisätietoja: suunnittelijia Anu Kuikka, 
anu.kuikka@valli.fi 

Työssä On Hyvä Olla 2007-2010 -projekti

Työllistäminen, mahdollisuus saada 
työntekijöitä vanhustyöhön



Minun Sonera. Juuri sellainen kuin sinä haluat.nen kuin sinää haluatatt.

Siirrä turvapalvelusi 
ja kotipuhelusi 

nykyaikaan 
GSM-sovittimella.

GSM-sovittimia, GSM-pöytäpuhelimia ja Soneran matkapuhelinliittymiä on saatavissa esimerkiksi Sonera Pisteissä kautta maan.

Sovitin kytketään verkko- 
virtaan. Lankapuhelin tai muu 
laite kytketään sovittimeen.

 

Soita ja kysy lisää!
Soneran asiakaspalvelun puhelinnumero
on 0200 17000 (pvm/mpm ma–pe klo 8–20, la klo 9–16.30).

Vaihtoehtoisesti voi hankkia myös GSM-
pöytäpuhelimen, jolloin erillistä sovitinta ei tarvita. 
GSM-pöytäpuhelin on perinteisen lankapuhelimen 
näköinen, mutta toimii matkapuhelinverkossa.

Kokonaisuuteen voi 
liittää myös esimerkiksi 
turvarannekkeen.

GSM-sovitin GMT 10 (sis. akun)

kertamaksu 199 euroa
kuukausimaksu 8,30 euroa / 24 kk 
(yhteensä 199 euroa)

Perinteistä, helppokäyttöistä lankapuhelinta ja 
siihen liitettyjä turvapalveluita voi käyttää myös 
nykyaikaisessa matkapuhelinverkossa. Siihen 
tarvitaan vain matkapuhelinliittymä ja GSM-
sovitin, joka on helppo kytkeä suoraan tavalliseen 
kotipuhelimeen:

Pöytä-GSM EG 23
kertamaksu 199 euroa
kuukausimaksu 8,30 euroa / 24 kk 
(yhteensä 199 euroa)



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.kolumbus.fi/joensuunhoivajapalveluyhdistys.fi
Sertifiointi koskee palveluasumista ja ateriapalveluita

Auli Toom, Jussi Onnismaa ja Anne-
li Kajanto (toim.): Hiljainen tieto: tietä-
mistä, toimimista, taitavuutta
Aikuiskasvatuksen 47. vuosikirja
Kansanvalistusseura ja Aikuiskasva-
tuksen Tutkimusseura 2008

Hiljainen tieto -kirjassa asiantuntijat tar-
kastelevat hiljaista tietoa viimeaikaisen 
kasvatustieteellisen tutkimuksen näkö-
kulmasta. 

Kirjan käsitteellisenä taustana vaikut-
taa Unkarilaisen tiedemiehen ja fi losofi n 
Michael Polanyin hiljaisen tiedon käsit-
teen määritelmä, jonka hän kiteytti jo noin 
viisikymmentä vuotta sitten. Polanyin mu-
kaan voimme tietää enemmän kuin osaam-
me kertoa. Tuota mykkää ja sanatonta tie-
toa on kaikkialla. Polanyi luonnehti, että 

me oikeastaan asumme keskellä hiljaista 
tietoa. Siitä lähtien tuo käsite on laajenta-
nut ymmärrystämme asiantuntijoiden ajat-
telusta ja työstä. 

Teos etenee hiljaisen tiedon monimuo-
toisesta käsitteenmäärittelystä hiljaisen tie-
don arjessa ilmenemisen pohdiskeluun. Li-
säksi kirjassa paneudutaan hiljaisen tie-
don siirtämiseen sekä hiljaisen osaamisen 
ja taitojen tunnistamiseen ja tunnustami-
seen osana ammatillista toimintaa.

Kirjoittajat toteavat muun muassa, että 
hiljainen tieto liittyy ikäjohtamiseen, niis-
sä piilee osaamisen voimavaroja ja, että se 
liittyy vahvasti emotionaalisuuteen. Hiljai-
nen tieto mahdollistaa intuition, joka tar-
koittaa ”nähdä sisäisesti”, ”pohtia, pohdis-
kella” ja ”välitön oivallus asian olemuk-
sesta”. Kokeneet osaajat voivat välittää 
tällaista hiljaista tietämistään esimerkiksi 
mentoroinnin keinoin vertaisryhmissä.

Aikuiskasvatuksen 47. vuosikirja tuo hil-
jaista tietoa käsittelevää asiantuntijatietoa 
niin alan ammattilaisten ja opiskelijoiden 
kuin kaikkien tästä aiheesta kiinnostunei-
den tietoon.

Anu Kuikka

Päivi Lipponen (toim.): Rakas velvolli-
suus, Omaishoitajan arjen haasteet. 
Kirjapaja 2008

Päivi Lipposen toimittamassa teoksessa 
Rakas velvollisuus käsitellään omaishoi-
toa monelta eri kantilta. Pääosassa on kym-
menen omaishoitajan haastattelut heidän 
elämästään. Lisäksi kirjassa on tutkijoi-
den kirjoittamia artikkeleita, joissa käsi-
tellään omaishoitoa monipuolisesti. Kirja 
tuo realistisen kuvan eri ikäisistä omais-
hoitajista ja heidän läheisistään. Omais-
hoito on sitovaa, raskasta ja perheen voi-
mavaroja vievää, mutta toisaalta myös ar-
vostettua ja palkitsevaa. 

Teos auttaa ymmärtämään omaishoitoa 
ja tuo omaishoitajan arjen lähelle. Haasta-
teltavat jakavat omaishoitokokemuksensa 
yöheräämisineen ja vihan ja masennuksen 
tunteineen. Toisaalta välillä pilkahtaa myös 
toivo sekä onnelliset muistot menneistä ter-
veistä vuosista. Kuitenkin lukijalle tulee 
tunne, miksi näitä ihmisiä ei auteta. Kuinka 
paljon käytetään rahaa lukuisiin tutkimuk-
siin, jossa tulos on aina sama: omaishoita-
jien tukijärjestelmä ei ole kunnossa. Lip-
posen teoksen omaishoitajat tarvitsisivat 
omaa aikaa, virkistystä, kuntoutusta, talou-
dellista tukea ja konkreettista apua arjesta 
selviytymiseen. Monen omaishoitajan on 
vaikea nähdä omaa tilannettaan objektii-
visesti ja tähän tarvittaisiin ammattilaisten 
apua. Voidaanko tuudittautua ajatukseen, 
että kyllähän ne hoitaa niin kuin tähänkin 
asti? Teos toimii ihmisten herättelijöinä 
huomaamaan omaishoitajien työn raskau-
den ja sitovuuden. Toisaalta se ei ainakaan 
kannusta ketään ottamaan hoitovastuuta lä-
heisestään. Kaiken kaikkiaan teos on rea-
listisuudessaan masentavaa lukemista, eikä 
tarjoa ratkaisumalleja tai -ajatuksia omais-
hoitajien arjen helpottamiseen. 

Satu Marjakangas
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KOTIPIRTIN PALVELUTALO
Turvallista asumista osaavissa

käsissä

Kotipirtin Palvelutalo
Käräjätörmä 12
33310 TAMPERE 

Puh. 315 331
www.kotipirttiry.fi

Tarjoamme ikääntyville ja erityistä
tukea tarvitseville monipuolisia ja 
laadukkaita asumispalveluja

Ikääntymisen resurssikeskus
tarjoaa Länsi-Tampereella 
kotitalousvähennyskelpoista 
hoivaa ja huolenpitoa ikäihmisen 
kotiin

Ristikko 3-4/2008 oikea ratkaisu.

Merja Mäkisalo-Ropponen: Tarinat 
työn tukena
Tammi 2007

Terveystieteiden tohtori ja työyhteisö-
kouluttaja Merja Mäkisalo-Ropponen on 
koonnut Tarinat työn tukena -kirjan hyvin 
ajankohtaisesta aiheesta. Kirjassaan hän 
kuvaa tarinoiden ja kertomusten (narratii-
vien) merkityksestä opetuksessa ja työs-
kenneltäessä opetus-, sosiaali- ja tervey-
denhoidon aloilla eri ikäisten kanssa. 

Alussa kirjan teksti kulkee yhteiskun-
nallisten ja globaalien tarinoiden kautta tä-
män ajan pieniin sekä tieteen ja tutkimuk-
sen tuottamien tarinoiden merkitysten ku-
vaamiseen. Kirjoittaja kuvaa selkeästi yk-
silöllisten elämäntarinoiden ja kertomus-
ten sekä elämänkaareen liittyvien tarinoi-
den merkitystä niin ihmisten kohtaamises-
sa kuin voimaannuttamisessa sekä erilais-
ten roolien muodostumisessa. Lopuksi kä-
sitellään muun muassa työyhteisöjen muu-
toksen, työn ilon, uupumisen sekä yhtei-
söllisyyden tarinoita. 

Kirjan teksti kulkee sujuvasti ja selkeäs-
ti, joka auttaa lukijaa hahmottamaan mistä 
oikein on kysymys. Lukija voi myös poi-
mia kirjan runsaiden käytännön esimerk-
kien joukosta itselleen varsin käyttökelpoi-
sia työkaluja. Suosittelen kirjaa erityisesti 
työyhteisöjen käytännön työn ohjaukseen 
ja sosiaali- ja terveydenhoidon alalle opis-
keleville oppimateriaaliksi.

Kirjoittajan loppusanoja lainaten voi lu-
kukokemuksen kiteyttää lauseisiin – tari-
nan ei tarvitse olla onnellinen ollakseen 
hyvä. Jokainen tarina on oma, yksilöl-
linen seikkailukertomuksensa, joka voi 
myös opettaa muille jotakin, jos sille löy-
tyy kuuntelijoita.

Anu Kuikka

Eeva Hurskainen: Tunnet sen sydä-
messäsi – Aurora Karamzin ja äidin 
tehtävä
Kirjapaja 2008

Tunnet sen sydämessäsi -kirja on henki-
löhistoria 1800-luvun merkittävästä nai-

eva Hurskainen: Tunnet sen sydä

sesta Aurora Karamizinista. Kirjassaan 
Eeva Hurskainen kuvaa Pietarin hovissa 
ihailtua kaunotarta, maailman kosmopo-
liittia, aristokraattia ja hyväntekijää äiti-
nä ja naisena. Aurora Karamzin koki nai-
sena olemisen kipeimmän puolen luopu-
misten kautta. Ensimmäisestä miehestään 
Alexander Muhanovista hänen oli luo-
vuttava hääpäivänsä alla tämän sairastut-
tua malariaan. Toinen mies Paul Demi-
dov kuoli niin ikään nuorena, 43-vuotiaa-
na ja Aurora jäi pienen Paul-pojan yksin-
huoltajaksi. 

Elämä tarjosi hänelle kuitenkin onnelli-
sen ihmissuhteen ja tunteiden palon An-
drei Karamzinin myötä. Andreinkin hän 
joutui saattamaan hautaan kuuden yhdes-
sä vietetyn onnellisen vuoden jälkeen. Au-
rora keskittyi tämän jälkeen Pauliin, si-
sarusten ja heidän lapsiensa auttamiseen 
ja kasvattiäitinä olemiseen sekä hyvän-
tekeväisyyteen.

Kirjan loppupuolella kuvataan Auroran 
hyväntekeväisyyttä ja erityisesti Helsingin 
Diakonissalaitoksen alkua. Hän tutustui 
diakoniatyöhön Saksassa, Ranskassa ja Ve-
näjällä, laatien suunnitelmia Helsinkiin pe-
rustettavasta sairaiden hoitopaikasta, jossa 
myös koulutettaisiin sairaanhoitajia. 

Suunnitelmat toteutuivat vuonna1867, 
jolloin avattiin ensimmäinen 8-paikkainen 
sairaala. Lopullinen paikka Diakonissalai-
toksen rakennukselle löytyi Eläintarhan 
kalliolta. Kun Auroran lähin suku hupeni 
ja nuori polvi asui ulkomailla, Diakonis-
salaitos alkoi merkitä hänelle jonkinlaista 
kotia ja sen sisarukset perhettä. Kirja on 
kiehtova tarina aikansa merkittävästä hen-
kilöstä ja soveltuu luettavaksi historialli-
sista tarinoista kiinnostuneille. 

Anu Kuikka
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Ristikko 5/2008

Ristikon laatija Tuuli Rauvola
Oikea ratkaisu seuraavassa numerossa, joka ilmestyy 13.10.2008
Virkistäviä hetkiä ristikon parissa!
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Esineet kertovat

32

Olemme tutustuneet yli 30:een keräilijään. 
Paitsi että aihekeräily on kiinnostavaa tal-
lentamista ja löytöretkeilyä, se antaa har-
rastajalleen tunteen kulttuurin vaalimisessa 
mukanaolosta. Aira Heinänen kävi Suo-
men Turussa tapaamassa elintarvikepak-
kausten, pääasiassa kahvipurkkien keräi-
lijä Mikael Anderssonia.

Mykistävä kauppamuseo
Turussa, Läntinen Pitkäkatu 27:ssä, toimii 
Wanhanajan Puoti-Yhdistys ry:n kahvila, 
jonka kyltissä havaitsee tekstin MUSEO-
KAHVILA.

Sinne kun sisään astuu, hieraisee kahdes-
tikin silmiään. Keräilijä Mikael Andersson 
Riitta-rouvineen on parin vuosikymme-
nen ajan kiertänyt Suomea kartuttamassa 
pakkausesinekokoelmaansa, lähinnä suo-

malaisia tuotepakkauksia aina niiden al-
kuajoilta 1800-luvun lopulta viivakoodin 
tuloon asti. Viivakoodi tuli vaihtelevasti 
vuodesta 1977 lähtien 1980 luvun alku-
puoleen mennessä. Rajapyykki ei ole ehdo-
ton, mutta keräily muuttuu enemmän har-
kinnanvaraiseksi!

Purkki poikineen
Tämä aarreaitta, Museokahvila esittelee 
noin 10.000 esinettä, toinen mokoma on 
varastoissa ja lisäksi Turun Kauppahalliin 
on saatu pysyvä tila turkulaisten pakkaus-
ten perusnäyttelylle. Anderssonit keräilijä- 
ja tutkijaystävineen perustivat 2002 Wan-
hanajan Puoti-Yhdistys ry:n lahjoittaen sil-
le oman kokoelmansa ja he toimivat yhä 
päärahoittajina, jotta museon ovet pysy-
vät yleisölle auki. 

Kiehtova W

Mikael Andersson ja Wanhapuoti ”aikaa ennen sotia”.

Soke r i t opp ia 
v a l m i s t e t t i i n 
Suomessa vv. 
1756-1957. Vii-
meiset sokerito-
pat valmisti Vaa-
san Sokeriteh-
das. Isojen van-
hojen sokeritop-
pien löytäminen 
nykyään on mel-
ko harvinaista 
herkkua. Wan-
hanajan Puodin 
kokoelmissa on 
toistakymmen-
tä erilaista top-
paa.
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Vuonna 2005 yhdistys julkaisi puheen-
johtajansa Anderssonin kirjoittaman kirjan 
Kupillinen kahvia? Jatkoa on tulossa jossa-
kin muodossa karamelliaiheesta rahoituk-
sen järjestyessä.

Yhdistyksen toimet ovat moninaiset, 
vapaaehtoisten panos on tärkeä. Kahvilan 
tuotto on marginaalinen ja sillä ei pitkäl-
le potkita, julkinen avustus on vielä varsin 
vähäistä, mutta suuren yleisön, varsinkin 
kypsemmän väen kiinnostus aitoa ja oma-
kohtaisiin muistoihin johdattavaa.

Anderssonin vetämänä yhdistys järjes-
tää niin omissa kuin muissa tiloissa teema-
näyttelyitä tiettyjen aikojen purkeista ja 
paketeista. Vanhustenhuollon eri kohde-
ryhmät ovat tärkeä osa järjestettävää yleis-

anhanajan Puoti

Pauligin olympiamainos on tehty vuo-
den 1940 olympialaisiin, jotka piti jär-
jestää Helsingissä. Mainoksessa ver-
rataan Pauligin viitosia kuuluisiin kana-
dalaisiin Dionnen viitosiin, jotka olivat 
aikoinaan paljon esillä mediassa. 

hyödyllistä virkistystoimintaa. Suomalai-
suutta ja isänmaallisia arvoja arvostavina 
erityisryhmäksi on valittu sotaveteraanit! 
Mahdollisuuksien mukaan käydään esitel-
möimässä eri kohteissa ja lainataan myös 
esineitä eri tarkoituksiin. Parhaillaan oli 
meneillään tavaralaina Turussa Kotikun-
naan Palvelutalossa. Andersson osaa valita 
”mummeleille” nähtäviksi vaikkapa sota-
ajan paperikangaskorsetin, paperikankaiset 
puukengät ja korvikepaketin tms.

Vanhat pakkaukset 
nousevat arvossaan
Vanhojen purkkien ja pakkausten kerää-
jien määrä kasvaa ajan myötä. Niiden his-
toriallinen arvo ja hinnat kasvavat – uusia 
kun ei enää tule. Hinnat vaihtelevat, mut-
ta esimerkiksi olympia-aiheiset tai tsaarin-
vallan aikaiset rasiat ovat kovissa hinnois-
sa. Ulko maiset turistit ovat myös pakkauk-
sista kiinnostuneita; japanilaiset kuulem-
ma haluaisivat kokoelmiinsa vanhoja Mari-
mekon purkkeja.

Mikael Andersson, Puodin sielu ja isän-
tä, on perillä vähittäiskaupan lähihistori-
asta. Rakennemuutos on tälläkin alueella 
suuri. Ei ole enää pieniä siirtomaatavara-
kauppoja. Kauppaa ei yleisesti käydä tis-
kin takaa. On super- ja hypermarketteja. 
Kauppa halli sentään pitää vielä pintansa 
yksilöpalvelupisteenä.

Mikael Andersson kumppaneineen ha-
luaa valottaa arkipäivän lähihistoriaa, jon-
ka taustaa vastaan opitaan ymmärtämään 
kiehtovaa menneisyyttä. 

– Aikaisemmin osattiin tehdä todella 
kauniita pakkauksia. Näitä on miellyttävä 
tutkia ja tuoda esille taiteena nykypolvil-
le. Tervetuloa aikamatkalle menneen ajan 
kauppaan!

Säästä ja ihaile vanhoja purkkeja, 
älä heitä kysymättä pois!
– Itse kukin tarkastelkoon komeroitaan. 
Millaisia purkkeja ja rasioita siellä onkaan? 
Tärkeitä ovat keräilyn kannalta myös hyvin 
säilyneet etiketit, neuvoo Andersson.

– Tämä on systemaattista hulluutta, Mi-
kael Andersson toteaa hymyillen leppoisas-
ti ja kehottaa pistäytymään Puodin WC:ssä. 
Ja katso! Siellä aukeaa kuin uusi museo: 
hyllykaupalla vanhaa kosmetiikkaa ja sani-
teettitarpeita alkuperäispakkauksissaan!

Esittelyn päätteeksi Andersson korostaa 

Kirkkokahvia valmisti Maamiesten-
kauppa -tukkuliike. Paahtimo toimi Tu-
russa vv. 1928-1968. Pystyasennossa 
oleva Kirkko-purkki on 1930-luvulta ja 
arkkumalli on 1950-luvulta.

Vähittäiskauppiaiden Oy perustettiin 
Turkuun v. 1920, ja nimi muuttui työn-
tekijän Tirrosen ostettua yrityksen v. 
1931. Veekoo Tirronen kahvipaahtimo 
valmisti Veekoo -kahvia. Yritys lopetti 
paahtamisen v. 1961. Turussa on toimi-
nut kaikkia noin 20 kahvin paahtimoa.

Puodissa on Suomen laajin pysyvä 
kahvikokoelma.

yhdistystovereineen olevansa kiinnostunut 
pakkauksiin liittyvistä tiedoista. Kokoel-
miin etsitään harvinaisuuksia. Yhteyden-
otot Mikael Anderssoniin, puh. 040 760590. 
Museokahvila on avoinna ma-to 9-18, pe 
9-15 ja la 11-15. Vierailut ovat mahdolliset 
myös sopimuksesta. Ryhmät (noin 40 h.) 
voivat varata kokousaikoja ja saada koko-
elmien esittelyjä. Kahvi on hyvää!

Aira Heinänen
Kuvat: Mikael Andersson
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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 

Ex Veteris Nova ry
Koivuhovintie 8 B 5, 02750 ESPOO
puh. 040 506 9503
slkangas@suomi24.fi 

Haukiputaan Kotiapuyhdistys ry
Kirkkotie 4 A 8, 90830 HAUKIPUDAS
puh. (08) 547 5619
haukiputaan.kotiapu@luukku.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.ruovesi.fi /honkala

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@joensuunhoivajapalvelu-
yhdistys.fi 
www.kolumbus.fi /joensuunhoivajapalveluyhdistys 

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
posti@matilda-koti.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[at]kangasalanpalvelutalosaatio.fi 

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

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

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

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

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

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

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) 682 9070
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
     Karhula-Koti
     Sudenkatu 6, 48600 KARHULA
     puh. (05) 229 7311
     Karhunkulman kohtaamispaikka
     Karhunkatu 2, 48200 KOTKA
     puh. (05) 260 6430
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Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto

internetissä: www.valli.fi

Sähköposti: etunimi.sukunimi@valli.fi

     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[at]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
puh. (09) 275 6006
paivi.javanainen@tuusula.fi 

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

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
puh. 0400 391 541  Sisko Kiuru

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 

Vihnusrinnesäätiö
Korkeemäenkatu 20 C, 37100 NOKIA
puh. (03) 3124 0100, fax (03) 3124 0104
Raili Vatula
raili.vatula@nokiankaupunki.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 



Martta, 84 v
”Muistiongelmia, muuten hyväkuntoinen eläkeläinen.

Pärjää yksin kotona kotipalvelun ja omaisten avustuksella.

Lääkkeiden annosteluongelmien takia ehdotettu apteekin

annosjakelupalvelua. Apteekissa tehty lääkityksen tarkistus,

jonka perusteella omalääkäri keventänyt lääkitystä.

Huimaus vähentynyt ja vointi parantunut.

Apteekki toimittaa lääkkeet annospusseissa.”

Martan kaltaisia ikääntyneitä suomalaisia on paljon.
Apteekkien annosjakelupalvelu, johon kuuluu
lääkityksen tarkistus, hyödyttää jo tuhansia heistä.

Vain oikea lääke oikein otettuna edistää terveyttä
ja parantaa elämänlaatua. Apteekki auttaa.

Annosjakelulla turvallisuutta ja säästöjä

Asiakas saa lääkkeensä apteekista pakattuina annoskertaisiin pusseihin kahdeksi viikoksi kerrallaan.
Ennen lääkkeiden koneellista annosjakelua apteekki tarkistaa lääkityksen yhdessä asiakkaan lääkärin kanssa.
Sen jälkeen poistetaan mahdollisesti tarpeettomat lääkkeet ja päällekkäisyydet sekä varmistetaan,
että lääkkeet sopivat samanaikaisesti käytettäviksi.

Annosjaellut lääkkeet lisäävät lääketurvallisuutta helpottamalla lääkkeiden oton muistamista ja
oikea-aikaista annostelua. Onnistunut lääkehoito edistää ikääntyneiden pärjäämistä kotihoidossa.

* Koneellisen annosjakelun vaikutukset lääkekustannuksiin (Kela 2003),
** Apteekkiin palautetut lääkkeet. Sari Jokelan pro gradu -tutkielma, 2002. Kuopion yliopisto

Kelan tutkimuksessa, jossa oli mukana 120 annosjakelussa olevaa asiakasta, lääkekulut alenivat joka toisella.
Eniten, jopa 15 prosenttia, lääkekulut pienenivät niillä, joilla oli käytössään vähintään 6 lääkettä*.

Apteekkeihin palautetaan vuosittain noin 1,6 miljoonaa lääkepakkausta. Valtaosa niistä on reseptilääkkeitä,
ja 2/3 pakkauksista on avaamattomia tai lähes käyttämättömiä. Usein palautuksen syynä on tarpeeseen
nähden liian suuri pakkauskoko**. Annosjakelu vähentää merkittävästi lääkkeiden käyttäjille ja
yhteiskunnalle kalliiksi tulevaa lääkehävikkiä.

Palveluksessanne

Apteekit
Suomen Apteekkariliitto

w
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.apteekit.net
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