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Marja-Liisa Kunnas
päätoimittaja

Vanhus- ja lähimmäispalvelun 
liiton toiminnanjohtaja

Näin ei voi jatkua – yksinäisyys uhkaa 
vanhusten hyvinvointia

Yhteiskunnassamme on noussut 
selvästi esille huoli vanhusten yk-

sinäisyydestä, turvattomuudesta ja 
masennuksesta. Keskustelussa vää-
jäämättömästi nousee esille myös 
ikääntyneiden lisääntynyt alkoholin-
käyttö. Keskustelukumppanista riip-
puu mikä koetaan syyksi ja mikä seu-
raukseksi. Yhteydet ja vuorovaikutus 
muihin ihmisiin ovat monella ikään-
tyneellä katkenneet ja he ovat jää-
neet yksin. Näitä ongelmia esiintyy 
ikäihmisillä, asuivatpa he kodissaan, 
palvelu talossa tai laitoksessa. Toimet-
tomuus, elämästä syrjäytyminen ja 
masennus lisäävät sairastavuutta se-
kä hoidon ja palvelujen tarvetta ja 
heikentävät toimintakykyä. 

Otsikot, joissa todetaan, että me-
henki ja oma tahto pidentävät 

ikää tai sosiaaliset elävät pidempään, 
ovat tuttuja. Rohkaisevia ovat Kansan-
terveyslaitoksen tutkimustulokset, 
joiden mukaan harrastukset ja sosi-
aalinen toiminta vähentävät ennenai-
kaisen kuoleman riskiä naisilla jopa 4 
prosenttia. Myös miehillä sosiaalinen 
elämäntyyli vähentää ennenaikaisen 
kuoleman riskiä. Näitä vaikuttavia tu-
loksia voisi listata enemmänkin, sillä 
maassamme tehdään yhä enemmän 
sosiaaliseen toimintaan liittyvää laa-
dukasta tutkimustyötä. Tuloksissa yh-
teisenä punaisena lankana on, että 
osallisuus ja sosiaalinen toiminta sekä 
kokemukset turvallisuudesta, yhteen-

kuuluvuudesta, arvostuksesta ja tar-
peellisuudesta lisäävät elinpäiviä.

Hienoja tutkimuksia, mutta miksi 
tulokset eivät realisoidu hoito- ja 

palvelutoimintaan. Meillä Suomessa 
ongelmat kasvavat, kun maassamme 
75 vuotta täyttäneiden määrä tulee 
parissakymmenessä vuodessa lisään-
tymään 200 000 henkilöllä. Heistä yhä 
pienemmällä joukolla on hoitopaikka, 
palveluasunto tai omais hoitaja turva-

naan. Tulevaisuuden haasteista selvi-
tään vain tukemalla ikäihmisten oma-
toimisuutta sekä fyysistä, psyykkis-
tä ja sosiaalista toimintakykyä. Tämä 
muuttaa suuresti vanhustyön toimin-
tamuotoja, asenteita sekä hoitoa ja 
palveluja tuottavia yhteisöjä. 

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liit-
to on yhdessä jäsenjärjestöjen-

sä kanssa kehittänyt palvelutalois-
ta yhteisöjä, ikääntymisen resurssi-
keskuksia, ympäristössä asuville 
ikäihmisille ja palvelutalon asukkail-
le. Resurssi keskus on matalan kynnyk-
sen paikka, joka tarjoaa ennaltaehkäi-
sevää toimintaa ja kotona asumista 
tukevia palveluja. Keskus tarjoaa har-
rastus-, virkistys- ja kulttuuritoimin-
taa, jolla vaikutetaan elämän merki-
tyksellisyyden ja mielekkyyden koke-
muksiin. Toiminta resurssikeskukses-
sa lähtee ikääntyneiden tarpeiden ja 
toiveiden kuulemisesta. 

Ikääntymisen resurssikeskus on 
myös innostava ja haasteellinen 

työpaikka, moniammatillinen työ-
yhteisö, jossa työntekijöitä tuetaan 
käyttämään erikoisosaamistaan, esi-
merkiksi vetämään ryhmiä. Työteh-
tävien monipuolisuus ja työnkierto 
tekevät resurssikeskuksista houkut-
televia työyhteisöjä. Resurssikeskus-
työote antaa vaihtelua hoito- ja pal-
velutyöhön, jonka osa työntekijöistä 
kokee raskaaksi.
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Syksyllä 2007 Laureassa sosiaalialan 
koulutusohjelmassa opintonsa aloit-
taneet sosionomiopiskelijat järjes-
tivät toiminnallisia ja tavoitteelli-
sia tapahtumia vanhuksille kevääl-
lä 2008. Tapahtumien järjestäminen 
liittyi Metodisuus -opintojaksoon. 
Opiskeli joiden tavoitteena on osata 
käyttää erilaisia sosiaalialan asiakas-
työn teoreettisia lähestymistapoja ja 
metodeja. Lisäksi käytännössä har-
joitellaan erilaisia luovia ja toimin-
nallisia menetelmiä sekä tavoitteel-
listen ryhmien ohjausta. 

Käytännössä Metodisuus-opintojakson to-
teutus tapahtui siten, että opiskelijat suun-
nittelivat tapahtumien toteutuksen opetta-
jiensa ohjauksessa ja yhdessä työelämän 
edustajien kanssa. Tapahtumia, joiden koh-
deryhmänä olivat vanhukset, oli kaksi; toi-
nen tapahtuma oli Jampankaaren vanhus-
ten päiväkodissa Järvenpäässä ja toinen oli 
Paavolan vanhainkodissa Hyvinkäällä. 

Teoriaa testattiin ja persoonaa 
laitettiin likoon aidossa ympäristössä 
Jampankaaren vanhusten päiväkodin va-
litsivat kohteekseen Arja Laitinen, Mik-
ko Moilanen, Tuuli Lehto ja Mia Hau-
ta-aho. Suurimmalla osalla Jampan kaaren 
asiakkaista on jonkin asteinen muisti häiriö. 
Opiskelijat pitivät tärkeänä mielekkään toi-
minnan järjestämisen, koska virikkeelli-
syys ja toiminnallisuus ylläpitävät vanhuk-
sen voimavaroja ja tukevat arkiaskareista 
selviytymistä. Lisäksi toteutuksella tuet-
tiin vanhusten, työntekijöiden ja opiskeli-
joiden välistä kumppanuutta. 

Jampankaaren päiväkodin palveluohjaa-
ja Piritta Koivunen kertoi vappujuhlissa, 

että heidän yksikössään käy viikoittain 48 
asiakasta. Toiminnan tavoitteina ovat koti-
kuntoisuuden säilyminen, kotona asumisen 
tukeminen ja mielekäs elämä ikäännyttä-
essäkin. Keskustelun lomassa kajahti il-
moille Jussi Hongiston ja Mikko Moila-
sen säestämänä 11 vanhuksen äänin Ura-
lin pihlaja ja Karjalan kunnailla – se kun 
herätti muistoja rajan taakse jääneestä ko-
tiseudusta. 

– Yhteistyö oppilaitosten kanssa sujuu 
hyvin ja opiskelijoita käy päiväkodilla 
usein sekä harjoittelun että erilaisten ta-
pahtumien järjestämisen merkeissä, Pirit-
ta Koivunen kertoi.

Kumppanuutta vappujuhlissa
Jampankaaren päiväkodin vappujuhlaa vie-
tettiin aurinkoisessa ja lämpimässä säässä. 
Tunnelma oli iloinen ja rento. Juhlien kun-
niaksi oli otettu grillikin esille ja makka-
roiden käristyessä muisteltiin vanhan ajan 
vapun viettoriittejä. Rouvat totesivat pil-
ke silmäkulmassa laulun lomassa, että ko-
meita nuoria miehiä saisi käydä useammin-
kin vierailulla. Laulujen ja munkki kahvien 
jälkeen oli hetki tietovisailulle. Laureassa 
opinnäytetyönä kehitetty Ansa ja Tauno 
-tietopeli otettiinkin esille ja Arja, Tuuli 
sekä Mia esittivät kysymyksiä mm. Urho 
Kekkosen syntymäkodin sijaintikunnasta 
ja kalanmaksaöljyn alkuperästä. Vanhuk-
set olivat nauttineet vappujuhlista ja myös 
työntekijät kokivat juhlien onnistuneen yli 
heidän odotustensa. Erityiskiitosta opiske-

Laurean opiskelijoiden ja vanhusten kohtaaminen 
voimaannutti ja loi elämyksiä

Yhteisöllisyyttä 
ja kumppanuutta

Laurea on Suomen neljänneksi suu-
rin monialainen ammattikorkeakoulu, 
joka toimii Uudellamaalla ja Itä-Uudel-
lamaalla. Laurean erityisosaamisalueet 
ovat hyvinvointi, palveluliiketoiminta 
ja yhteiskuntavastuu. Järvenpään toi-
mipisteessä (syksystä 2008 alkaen Hy-
vinkään toimipisteessä) koulutetaan so-
sionomeja, joista valmistuu arjessa sel-
viytymisen laaja-alaisia asiantuntijoita. 
Laureassa toteutetaan kehittämispoh-
jaista oppimista eli LbD-mallia (Lear-
ning by Developing). Ammatillinen ke-
hittyminen nähdään osaamisen tuotta-
misen prosessina. Osaamisen tuotta-
minen on työskentelyä asiantuntija-
yhteisöissä opiskelujen alkuvaihees-
ta alkaen. Aidossa ympäristössä työs-
kentely tuo opiskeluun moninaisuutta 
ja tuottaa uutta osaamista sekä opiske-
lijoille että työelämälle.

Jampankaaren päiväkodin vappujuh-
lassa muisteltiin vanhan ajan vappua. 
Opiskelijat saivat erityiskiitosta juhlan 
hengen mukaisesta vaatetuksesta.
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lijat saivat juhlan hengen mukaisesta vaa-
tetuksesta. Useat asiakkaat olivat kiitel-
leet juhlaa useampana päivänä jälkeenpäin. 
Opiskelijat itse kokivat projektinsa muka-
vaksi ja opettavaiseksi kokemukseksi. Eri-
tyisesti mieliin olivat jääneet keskustelut 
vanhusten kanssa ja onnistunut yhteistyö 
päiväkodin työntekijöiden kanssa.

Kadotettua 
yhteisöllisyyttä etsimässä
Yhteiskuntaamme on kritisoitu yhteisölli-
syyden katoamisesta. Ihmiset ovat muut-
tuneet itsekeskeisimmiksi ja läheisistä vä-
littäminen on vähentynyt. Talkoohenkeen 
törmää nykyään harvemmin. Yhteisölli-
syyttä yritetään elvyttää eri keinoin ja si-
ten lisätä ihmisten toisistaan välittämistä 
sekä toimimista yli sukupolvirajojen. Lau-
rean toisen opiskelijaryhmän tapahtuman 
teemana olikin yhteisöllisyys.

Sosionomiopiskelijat Marianna Eske-
linen, Maija Pokkinen, Katja Anttonen 
ja Kati Aaltonen suunnittelivat tuokion 
Paavolan vanhainkodin asumispalvelu-
yksikössä. Tavoitteena oli kehittää yh-
teisöllisyyttä ja yhteistoimintaa asumis-
palveluyksikön asukkaiden ja vieressä si-
jaitsevan Pikkutalon päiväkodin lasten se-
kä työntekijöiden välille. Ideana oli yhdis-
tää vanhukset ja lapset erilaisen toimin-
nan eli sosiokulttuurisen innostamisen kei-
noin. Innostajan tehtäviin kuuluu elävöit-
tää ihmisten yhteisöllistä henkeä ja tunne-
alueiden elämää. Opiskelijoiden haasteena 
oli sosiokulttuurisella innostamisella saada 
integroitua vanhukset ja päiväkodin lapset 
yhteiseen toimintaan.

Tuokio alkoi vanhusten leipomien säm-

pylöiden syömisellä. Lapsia hieman ujos-
tutti, mutta työntekijöiden läsnäolo, opis-
kelijoiden rauhallinen toiminta ja leppoi-
sa ilmapiiri vapauttivat tunnelman. Las-
ten innostus ja iloisuus täyttivät Paavolan 
vanhainkodin yhteistilat. Erityisesti liina-
laulu kosketti vanhuksia. Lauluun kuulu-
va huivin antaminen ja ystävän posken si-
littäminen loivat sekä fyysistä että henkis-
tä kontaktia sukupolvien välille. Laulu he-
rätti tunteita vanhuksissa ja siitä kertoi-
vat silityksen vaikutuksesta silmäkulmaan 
nousseet kyyneleet. Tuokion lopuksi lap-
set maalasivat sormiväreillä omat taide-
teoksensa. Taiteen luomisen vapaus innos-
ti lapset todellisiin mestariteoksiin. Tuo-

kio oli onnistunut – lasten ja vanhusten 
yhteis tapahtuma synnytti halukkuuden jat-
kaa toimintaa myöhemminkin. Tuokion li-
säarvona oli se, että vanhuslähtöisyydes-
tä huolimatta lapsetkin saivat kohtaami-
sen kokemuksia. 

Opiskelijat olivat suunnitelleet tapah-
tumansa hyvin ja yhteistyö sekä asiakkai-
den että työntekijöiden kanssa toimi esi-
merkillisesti. Työelämän oppimisprojektit 
ovat opiskelijan ammatillisen kasvun kan-
nalta ehdottoman tärkeitä. Ne ovat työläi-
tä, mutta antoisia ja opettavaisia. Parhaim-
millaan teoria ja käytäntö tukevat toinen 
toisiaan niin kuin nyt kuvatuissa opiskeli-
joiden työelämähankkeissa. Paras palau-
te kehittymisprosessissa onkin asiakkaal-
ta saatu palaute. Eräs herra totesikin: ”Kii-
tos paljon tuokiosta, olihan tämä lastenkin 
päivään erilainen kokemus. Oli kiva kat-
sella niitä tyttöjä ja poikia.”

Opiskelijat:
Kati Aaltonen, Katja Anttonen, 

Marianna Eskelinen, Mia Hauta-aho, 
Arja Laitinen, Tuuli Lehto, 

Mikko Moilanen, Maija Pokkinen
Lehtori:

Tanja Koponen

Yhdessäoloa Jampankaaressa musisoinnin kera.

Lasten huivileikki Paavolan vanhainkodissa.
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Availen sähköpostiani aamusel-
la tavalliseen tapaan. POING! Ter-
veiset Ruotsin Sosiaalihallituksel-
ta.hyppäävät silmille. Aamulla on 
avattu uusi ”Äldreguide”, mitähän 
tuo olisi suomeksi, vanhusten-
huollon vertailupalvelu (www.so-
cialstyrelsen.se/aldreguiden). 

Socialstyrelsen sai Ruotsissa jo 
1960-luvulla tehtäväkseen huo-
lehtia sekä sosiaali- että terveys-
alasta. Nimestä ei ollut sen kum-
mempaa kapinaa, hyvin lääkä-
ritkin ovat nielaisseet ohjauksen 
ja valvonnan sosiaalihallituksel-
ta. Vuosien saatossa Socialstyrel-
senin tehtävät ovat muuttuneet. 
Välillä on valvottu tiukasti, välillä 
työnnetty rahaa kuntiin, jotta ne 
olisivat tehneet hallituksen mielen 
mukaan. Nyt on menossa laatuun 
panostaminen ja vertailu tietoon 
luotetaan.

Suomessa välillä haikailimme naa-
purin toimia. Toisiaan seuraavat 
hallitukset panostivat merkittäväs-
ti palveluihin. Iso vanhustenhuol-
lon ohjelma, monta miljardia kruu-
nua monena peräkkäisenä vuon-
na. Iso mielenterveysohjelma, vie-
lä enemmän. Ja taas vanhusten-
huolto-ohjelma. Onkohan raha 
hupaa tuolla naapurissa? Tietys-
ti heillä on paljon enemmän hen-
kilökuntaa palveluissa kuin meillä 
konsanaan, mutta koulutustaso on 
huojunut. Välillä kumppanit ovat 
kertoneet, että kadulta on haettu 
kenet ikinä saatu vanhustenhuol-
toon töihin.

Nyt avoimena verkossa oleva pal-

velu edustaa uutta ajattelua. Nyt 
pannaan hoitopaikat jonoon, kes-
kenään vertailtaviksi. Ruotsin hal-
litus vaati keväällä 2008 Socialsty-

köä. Laatua on mitattu usealla te-
kijällä: vanhusten osallisuus, hen-
kilöstömäärä, henkilöstön koulu-
tustaso, johtaminen, ruoan taso ja 
hoivan jatkuvuus. Arviointiasteik-
ko kulkee ykkösestä viitoseen.

Vanhus- ja lähimmäispalvelun lii-
ton jäsenjärjestöillä on paljon asu-
mispalveluita tarjolla ympäri Suo-
men. Meidän väki toivoo avoin-
ta vertailua, onhan laatutyö ollut 
kauan liiton ohjelmassa. Mutta on 
kiinnostavaa katsoa mitä naapuris-
sa tapahtuu, ja mitä vertailukoh-
teita on valittu.

Meidän hallitusohjelmassamme 
on yhtälailla sosiaali- ja terveyden-
huollon palveluinnovaatio-ohjel-
ma. Sen tuotteena tulee olemaan 
palveluvaaka, jotensakin saman-
kaltainen mahdollisuus vertai-
luun, avoimesti kansalaisten saa-
taville. 

Tervetuloa vanhustenhuollon toi-
mintojen vertailu meillekin! Ote-
taan siihen mukaan myös ehkäi-
sevät palvelut ja resurssikeskuk-
set. On jo aika ihmisten saada tie-
toa, ja helposti.

Vappu Taipale
Vanhus- ja lähimmäispalvelun 

liitto ry:n puheenjohtaja

Hoitopaikat jonoon?

relseniä keräämään jatkuvaa tietoa 
kaikista kunnista vanhusten asu-
mispalveluista – ja antoi tuntuvas-
ti rahaa tehtävän suorittamiseen. 
Äldreguiden antaa tietoa ikäänty-
neille ja heidän omaisilleen, mut-
ta palvelee myös kuntia ja niiden 
päätöksentekijöitä. Siinä on ar-
vioitu 2731 asumispalveluyksik-
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Järjestön yhteistyö oppilaitoksen 
kanssa on hyödyllistä monin tavoin 
kaikille osapuolille. Leppävirtalai-
nen Leppärengas ry hakee Elämän-
lanka -nimistä projektia, jonka tavoit-
teena on rakentaa turva- ja vuoro-
vaikutusverkosto kotona asumisen 
tueksi haja-asutusalueelle. Projek-
tin yhdeksi yhteistyökumppanik-
si tullee Savonia-ammattikorkea-
koulu. Kotkalainen Karhunkulman 
kohtaamis paikka puolestaan tar joaa 
harjoittelu paikkoja Etelä-Kymenlaak-
son Ammattiopiston opiskelijoille.

– Elämänlanka -projektin tavoitteena on 
luoda haja-asutusalueella asuville vanhuk-
sille turva- ja vuorovaikutusverkosto in-
ternet-yhteyksiä hyödyntäen omaisten, va-
paaehtoistoimijoiden ja yhdistysten yhteis-

työnä. Verkoston tavoitteena on mahdol-
listaa huonokuntoisten vanhusten kotona 
asuminen sekä estää ennenaikainen syrjäy-
tyminen ja laitokseen joutuminen, Leppä-
rengas ry:n toiminnanjohtaja Mervi Nis-
sinen kertoo.

Elämänlanka-hankkeelle on  haettu ra-
hoitusta Raha-automaattiyhdistykseltä, ja 
hankkeen toteutumisen ehtona on rahoi-
tuksen saaminen.

Leppävirta sijaitsee Kuopion naapurissa, 
Pohjois-Savon ja Etelä-Savon rajamaas-
tossa. Noin 11000 asukkaan kunnan pin-
ta-alasta neljäsosa on vesistöjä. Noin 10 
prosenttia kunnan väestöstä on yli 75-vuo-
tiaita.

– Leppävirralla kylien väliset välimat-
kat ovat pitkiä. Palvelujen puute haja-asu-
tusalueella on omassa kodissa asuville yk-
si suurimpia uhkia ja syitä, miksi joudu-

taan muuttamaan omasta kodista pois, Nis-
sinen kuvailee.

Vuorovaikutusta kodin 
ulkopuoliseen maailmaan
Elämänlanka-projektin kohderyhmänä ovat 
75-vuotiaat huonokuntoiset vanhukset, joi-
den kotona asuminen edellyttää ympäri-
vuorokautista turvapalvelua sekä turva-
verkoston. Erityistä huomiota kiinnitetään 
taajamien ulkopuolella yksinasuviin yli 
80-vuotiaisiin.

– Kartoituksen perusteella valitaan asuk-
kaat, joille on erityisen tärkeää tukiverkos-
ton muotoutuminen ja elämänpiirin laajen-
taminen. Näissä tavoitteissa käytetään tek-
nologiaa ja läheisauttamista hyväksi.

Projektin toteutukseen osallistuu Savo-
nia-ammattikorkeakoulun tekniikan yksik-
kö, joka vastaa hoivajärjestelmän teknises-

Kokemuksia Leppävirralta ja Kotkasta

Yhteistyö oppilaitoksen 
kanssa on hyödyllistä

Leppävirralla ha-
l u taan  raken taa 
tu rva -  j a  vuo ro -
vaikutusverkosto  
kotona asumisen   
tueksi. Apuna käy-
tetään uutta tekniik-
kaa.
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tä kehittämisestä ja ylläpitämisestä projek-
tin aikana. Savonia-ammattikorkeakoulun 
terveyden huollon yksikkö osallistuu pro-
jektin seurannan suunnitteluun ja toteutuk-
seen sekä koulutuksen järjestämiseen.

Projekti tarjoaa opiskelijoille 
harjoitus- ja opinnäytetyöaiheita
– Projektissa käytettävät tietokoneet jo-
ko ostetaan uusina tai käytettyinä, ja niis-
sä hyödynnetään avoimen lähdekoodin oh-
jelmistoja. Avoimen lähdekoodin käyttö on 
edullista, ja lisäksi alustan pohjalle voivat 
palveluyritykset lähteä kehittämään uu-
sia palvelukonsepteja, Savonia-ammatti-
korkeakoulun informaatiotekniikan tutki-
musyksikön tutkimuspäällikkö Matti Si-
pilä kertoo.

Avoimen lähdekoodin ohjelmistoja ovat 
esim. toimisto-ohjelmisto OpenOffi ce ja 
käyttöjärjestelmä Linux. Matti Sipilän mu-
kaan tietokoneissa oleva perusohjelmisto 
tarjoaa peruspalvelut, kuten videoiden ja 
puheluiden välityksen. Savonia-AMK:n 
kannalta pääpaino projektissa on alustan eli 
helppokäyttöisten perussovellutusten pääl-
le kehitettävät palvelut. Näitä ovat esimer-
kiksi kuntoutusohjaus, virikepalvelut, ravit-
semusohjaus ja hyvinvoinnin valvonta.

Sipilän mukaan Leppävirralla on saa-
tavissa laajakaistainen yhteys ”joka torp-
paan”. Paitsi langallisessa puhelinverkos-
sa toimiva ADSL, niin on olemassa monia 
muitakin keinoja hoitaa internet-yhteydet. 
Näitä ovat mm. kännykkäverkon 3G-yhtey-
det tai haja-asutusalueilla uusi @450-ver-
kon yhteys. Sen sijaan langaton WLAN-
yhteys ei ole varteenotettava haja-asutus-
alueella.

– Leppärenkaan hanke palvelee opetusta 
samoin kuten useimmat hankkeet. Hanke 
tarjoaa opiskelijoille harjoitustyö- ja opin-
näytetyöaiheita useassa ammatti koulun yk-
sikössä. Hankkeessa saatavat kokemukset 
pyritään siirtämään opetukseen, Sipilä ker-
too.

Sipilän mukaan hankkeessa pyritään hyö-
dyntämään erityisesti AMK:n laaja-alaista 
osaamista. Peruskartoituksen yli 80-vuoti-
aille tekevät terveysalan opiskelijat. Teknii-
kan opiskelijoiden alaa ovat tietenkin alus-
ta ja ohjelmistot.

Sipilä muistuttaa, että Savonia-ammatti-
korkeakoulun osallistuminen hankkeeseen 
riippuu ammattikorkeakoulun omasta han-
kerahoituksesta. Jos se jää puuttumaan, niin 
Savonia-AMK:n osuus hankkeessa on lä-
hinnä konsultoiva.

Opiskelijat harjoittelevat 
Karhunkulmassa
Kotkalainen Karhunkulman kohtaamis-

paikka on Etelä-Kymenlaakson Ammat-
tiopiston opiskelijoiden suosima harjoit-
telupaikka. 

– Harjoittelijat ovat olleet sekä nuoriso- 
että aikuispuolelta. Harjoittelijat ovat ol-
leet lähihoitaja-, sosionomi- ja geronomi-
opiskelijoita tai kotitaloustyön ammatti-
tutkinnon suorittajia. Näyttöjä on ollut 
lähihoitajilta ja kotitaloustyön ammatti-
tutkinnoilta. Karhunkulman henkilökun-
nasta kaksi on käynyt näytön vastaan-
ottajan arvioijakoulutuksen, Pirjo Pent-
tilä kertoo.

Penttilän mukaan Karhunkulma pyrkii 
ottamaan kerrallaan yhden, korkeintaan 
kaksi opiskelijaa. Syynä on se, että ohjaa-
ja voisi ohjata täysipainoisesti opiskelijoi-

ta. Mikäli opiskelijoita olisi kerralla enem-
män, niin täysipainoinen ohjaus olisi mah-
dotonta.

– Harjoittelijoiden lisäksi meillä on kou-
lujen kanssa monenlaista yhteistyötä. Opis-
kelijat ovat käyneet tutustumassa Karhun-
kulmaan, erilaisia opintotehtäviä on koh-
distettu ja tehty Karhunkulmassa, Silta-pro-
jektissa opiskelijat ovat tehneet asiakaskar-
toitushaastatteluja. Lisäksi on monenlaisia 
tapahtumia ja teemapäiviä.

– Olemme sitoutuneet opiskelijoiden oh-
jaukseen ja ottaneet asian oikein sydämen 
asiaksi. Kyllä ohjaus vaatii henkilökunnal-
ta ylimääräistä työtä, mutta myös antaa pal-
jon. Opiskelijat ovat yleensä motivoituneita 
ja innostuneet harjoittelusta, ja näin myös 
henkilökunta saa intoa ohjaukseen. Kar-
hunkulma on erittäin suosittu ja kysytty 
harjoittelupaikkana monipuolisuutensa ja 
maineensa takia, Penttilä kertoo.

Penttilän mukaan Karhunkulma jatkaa 
mielellään yhteistyötä koulujen kanssa. Yh-
teyttä pidetään säännöllisesti molemmin 
puolin, ja uusia toiminta- ja yhteistyömuo-
toja kehitetään. Koulujen opinto-ohjelmat 
otetaan huomioon Karhunkulmassa – jo-
kin aihe tai asia voi antaa vinkkejä Karhun-
kulman jonkin ryhmän toimintaan. 

Sosiaalialan koulutus on mahdotonta 
ilman työssäoppimisjaksoja
– Teemme paljon eri muodoissa yhteistyö-
tä työelämän kanssa ja se on koulutukselle 
äärettömän tärkeää. Karhunkulma on työs-
säoppimispaikka lähihoitajakoulutuksen eri 
vaiheissa, myös muissa tutkinnoissa teem-
me yhteistyötä, Etelä-Kymenlaakson Am-
mattiopiston palvelualojen toimipisteen 
lehtori Ulla Lehto kertoo.

– Sosiaali- ja terveysalalla koulutus on 
mahdotonta ilman työssäoppimisjaksoja. 
Työn perusta on ihmisen kanssa työsken-
tely ja sitä ei voi kirjoista oppia. Tästä in-
himillisestä, ihmisen kokonaisvaltaisesti 
kohtaavasta asiakastyöstä Karhunkulman 
työyhteisö on opiskelijoille hyvä esimerk-
ki. Työssäoppimistarpeet vaihtelevat meil-
lä vuosittain riippuen meneillään olevista 
koulutusohjelmista. Karhunkulma on eri-
tyisen monipuolinen ja monia mahdolli-
suuksia tarjoava työssäoppimisympäristö 
niin kuntoutuksen, sairaanhoidon- ja huo-
lenpidon, mielenterveys- ja päihdetyön 
kuin vanhustyönkin koulutusohjelmassa, 
Ulla Lehto kertoo.

Teksti: Kari Uittomäki
Kuvat: Leppärengas ry

Karhunkulman kohtaamispaikka

Nuorisopuolen lähihoitajaopiskelija Il-
ja auttaa Heimoa.

Pirjo Penttilä ja nuorisopuolen lähihoi-
tajaopiskelija Piia.
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Ikääntyvän väestön hoivapalvelut 
hoidetaan tuottavasti ja kannatta-
vasti, alan toimenkuvat uudistetaan 
ja viranomaiset joustavat normituk-
sissa ja mitoituksissa. Alaa rahoit-
tavat pääomasijoittajat, myös ulko-
maiset ovat tyytyväisiä. Henkilöstö-
resurssien käyttö mitoitetaan uudel-
la tavalla. 

Tätä kaikkea lupaa uusi HoivaRekry -pro-
jekti. Hanketta ovat toteuttamassa Helsin-
gin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskes-
kus Palmenia, Edupoli, Laurea ja Vivamus-
hyvinvointikeskus. Hankkeessa koulute-
taan hoiva-alan esimiehiä ja ryhdytään kou-
luttamaan hoiva-assistentteja. 

– Viime aikoina on kyseenalaistettu yksi-
tyisten hoivapalveluiden laatu ja puutteel-
linen valvonta. Tulosta on tehty lisäämäl-

lä volyymia ja pienentämällä kustannuk-
sia. Työn kannattavuus ei tarkoita bulkki-
tuotteita laadusta tinkimällä eikä se tarkoi-
ta henkilöstön vähentämistä ja hiostamis-
ta. Jos kustannustehokkaaseen toimintaan 
kiinnitetään huomiota tarpeeksi ajoissa, 
se on kaikkien etu, HoivaRekryn projekti-
päällikkö Riitta Välke uskoo. 

– Haemme uusia konkreettisia työkalu-
ja työn tuottavuuteen. Testaamme myyn-
ti- ja mainostyössä hyväksi havaittua 
profi lointi työkalua hoiva- ja kuntoutusalal-
la. Profi lointit yökalu tarkoittaa työproses-
sien pilkkomista riittävän pieniin osiin, jot-
ta niiden järkiperäistämiseen päästään kä-
siksi. Mietimme kuka tekee, miten tekee 
ja missä järjestyksessä tekee. Muokataan 
toimen kuvia uudestaan ja profi loidaan rek-
rytointia täsmällisemmäksi.

Sijoittajien mukaan tulo palveluiden tuot-

tamiseen tarkoittaa Celectus Oy:n varatoi-
mitusjohtajan Jari Hakulisen mukaan pal-
veluiden kehittämistä kaupallisesta näkö-
kulmasta. Mukaan tulee entistä voimak-
kaampi tuotto-odotus. Tämä vaatii asiak-
kailta, palvelun tuottajilta ja niiden henki-
löstöltä sekä esimiehiltä uudenlaista ajatte-
lua. Toimintoja ajatellaan prosessimaisesti 
ja tekemistä mitataan oikeiden rakenteiden 
ja palveluntuottamismallien löytämiseksi. 

Päättäjätkin mukaan 
Uusia ratkaisumalleja testataan opiskelijoi-
den opintopiireissä ja työpaikoilla. Koulu-
tukseen mukaan tulevat 25 opiskelijaa suo-
rittavat hoiva- ja kuntoutusalan johtamisen 
erikoisammattitutkinnon (JET). JET-val-
mennus on tarkoitettu pääasiassa Uuden-
maan ja Itä-Uudenmaan alueella toimivil-
le hoiva- ja kuntoutusalan pk-yrittäjille ja 

Uusia työkaluja työn 
tuottavuuteen  

– Jos kustannustehokkaaseen toimintaan kiinnitetään huomiota tarpeeksi ajoissa, se on kaikkien etu, projektipääl-
likkö Riitta Välke korostaa.
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esimiehille, kunnallisten organisaatioiden 
esimiehille, osastonhoitajille ja tiimin vetä-
jille. Valmennus toteutetaan oppisopimus-
koulutuksen omaisena työn ohessa.

– Jotta kouluksemme ei jäisi pelkäksi 
teoriaksi mitoitus- ja koulutustaso-ohjei-
den osalta, järjestämme myös kehittämis-
työpajoja, joihin kutsumme opiskelijoi-
den lisäksi kuntapäättäjiä, viranomaisia, 
luottamus henkilöitä ja asiantuntijoita, pro-
jektipäällikkö Riitta Välke kertoo. 

Aina on kehittämisen varaa 
Työpajat, verkostoituminen, työproses-
sien uudenlainen analysointi, työntekijöi-
den työhyvinvoinnin lisääminen, uusia 
työkaluja johtamiseen ja itsensä kehittä-
miseen esimiehenä. Erikoissairaan hoitaja 
Ulla Pohjankyrö löytää monta hyvää syy-
tä miksi hän haluaa lähteä mukaan uuden-
laiseen koulutukseen.  

– Olen ollut monenlaisessa esimieskoulu-
tuksessa, takana on myös hoitotieteen opin-
toja. Uskon että uudesta kouluttautumises-
ta hyötyvät molempien hoitokotiemme – 
Vuoksela Espoossa ja Varpula Helsingis-
sä – henkilökunta ja asukkaat. Toiminta-
tutkimus on meille aivan uusi asia. Meillä 
on pitkään työsuhteessa ollut ja motivoi-
nut, pätevä henkilökunta, mutta uskon et-
tä aina on toiminnoissa kehittämisen varaa. 
Toimintatutkimuksesta vastaa hankkeessa 
Laurean ammattikorkeakoulu. 

Niin Ulla kuin Mefys Oy:n toimitusjoh-
taja Matti Sandström ovat kumpikin ol-
leet ennen hoitoalan opintojaan töissä Ruot-
sissa ja tehneet nyt uudenlaisena tehtävä-
nä markkinoitavan hoitoassistentin töitä. 
He toivottavat hoitoassistentit yritykseen-
sä tervetulleiksi. 

Ulla kiittelee Espoon kaupungin innova-
tiivista henkeä ja yksityisen palvelutuotta-
jan mahdollisuuksia osallistua vanhusten-
hoidon kehittämiseen. Vaikka niin Varpu-
lan kuin Vuokselankin toiminnalla on sel-
keä visio: kodinomainen, virikkeellistä ar-

kea ja kuntouttavaa toimintaa tarjoava hoi-
tokoti, uskoo Ulla, että uusi tapa toimia esi-
miehenä antaa kaikille osapuolille mahdol-
lisuudet vielä parempaan palveluun. 

Hoiva-assistentteja
HoivaRekryn toisena tavoitteena on pilotti-
koulutuksen aloittaminen sosiaali- ja terve-
ysalan avustaviin tehtäviin. Hoiva-assisten-
tin koulutus kestää neljä kuukautta, joka 
sisältää myös työssäoppimis jakson. Uut-
ta koulutusohjelmaa markkinoidaan maa-
hanmuuttajille ja alan vaihtajille. Pilotti-
koulutus toteutetaan Edupolissa, jolla on 
kokemusta kouluttamisesta kotipalvelutyön 
avustaviin tehtäviin. 

Hoiva-assistentti voisi työskennellä joko 
henkilökohtaisena avustajana tai työtiimin 
avustajana vanhustyössä ruokailussa, puke-
misessa, vaatehuollossa, ulkoilutuksessa tai 
muissa virkistyspalveluissa. Varhaiskasva-
tuksessa hoitoassistentti voisi avustaa pe-
rushoito- ja kasvatustilanteissa. Hän voisi 
olla kotipalvelutyöntekijän työparina tai 
vammaistyön avustavissa tehtävissä.

– Näin lähi- ja sairaanhoitajat pääsisivät 
keskittymään niihin tehtäviin, joihin ovat 
saaneet koulutuksen. Hoiva-assistentteja 

sijoitetaan kokeilumielessä hankkeen esi-
miesvalmennukseen osallistuviin yrityk-
siin, Riitta Välke kertoo.

HoivaRekryssä kouluttajana toimiva Jari 
Hakulinen uskoo, että hoiva-assistenteiksi 
hakeutuu väkeä rakennemuutostoimi aloilta 
ja erilaisista matalapalkka-alojen tehtävis-
tä ammatinvaihtajia. Maahanmuuttajien 
osuus ei voi vielä kasvaa kovin suureksi, 
koska suomalainen arvostaa palvelua, jo-
ka tuotetaan suomalaisin voimin. 

 
Kyseenalaistetaan kaikki 
– Työn tuottavuus paranee organisoimal-
la palvelurakenne, muuttamalla työsuo-
ritteiden ja tehtävien sisältö nykyistä ko-
konaisvaltaisemmaksi tai tiukentamalla 
rakennetta. Käytännössä tämä vaatii ko-
ko toimialakentän avaamista. Työnsisäl-
löt on selvitettävä tarkkaan. On kyseen-
alaistettava sairaanhoitajien, fysioterapeut-
tien, kiinteistön hoitajien ja jopa lääkärien 
tehtävä rajapinnat, varatoimitusjohtaja Jari 
Hakulinen arvelee.

– Tämä ei välttämättä tarkoita henkilöi-
den ydintehtävien siirtämistä jonkin muun 
toimenkuvan alaisuuteen, mutta se voi laa-
jentaa yhden yksittäisen tehtäväkentän si-
sältöä. Kotona tehtävää hoivatyötä voi olla 
nyt tekemässä yli kymmenen henkilöä. Ai-
kaa menee matkoihin, työn ohjaukseen ja 
paperitöihin. Uuden mallin tarkoitus on vä-
hentää työpainetta eikä hiostaa ketään. 

– Esimiestaitojen osalta koko hoiva-ala 
on varsin kirjavaa. Se on henkilölähtöistä 
niin kokemuksen kuin osaamisenkin osalta. 
Vahvoja yritysosaajia toimialalla on varsin 
vähän, mutta toimialaosaajia sitäkin enem-
män. Uskon, että valtaosalle ammattimai-
nen palvelukehitys, asiakashankinta ja ta-
lousosaaminen on vierasta tai vähintään-
kin epävarmalla pohjalla.

Teksti ja kuva:
Leena-Maija Tuominen

Riitta Välkkeen kuva:
Anne Karkulahti  

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

Erikoissairaanhoitaja Ulla Pohjanky-
röllä ennestäänkin monipuolista kou-
lutusta.
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Helsinki on neljällä sosiaalitoimen-
sa palvelualueella edelläkävijä käyt-
täessään sosionomeja mm. vanhus-
työn lähityöntekijöinä. Näin on teh-
ty vakituisesti jo kolmen vuoden ajan 
ja hyödytty puolin ja toisin.

Helsingin lähityön sosiaaliohjaajat 
auttavat pykäläviidakossa, kotona ja 
myös lähtemään kotisohvalta.

Sosiaaliohjaaja Teija Pusaa työskentelee 
Helsingin kaupungin sosiaaliviraston van-
husten palvelujen vastuualueen itäisessä 
sosiaali- ja lähityön yksikössä Myllypuros-
sa. Alueena on koko itäinen Helsinki.

Lähityöntekijällä on esimerkiksi sosiaali-
ohjaajan, sosionomin tai geronomin koulu-
tus. Työ koostuu suunnitelmallisesta lähi-
työstä asiakkaan ja asiakasryhmien kans-
sa, neuvonnasta ja ohjauksesta sekä lähi-
työn kehittämisestä, työn markkinoinnista, 
moniammatillisesta yhteistyöstä ja yhteis-
työn tekemisestä asiakkaiden, verkostojen 
ja muiden toimijoiden kanssa.

Lähiohjaajalle soittelevat mm. terveys-
asemat, omaiset, sosiaalityöntekijät, naa-
purit tai poliisit.

Jokaisessa alueyksikössä on kaksi tai 
kolme lähityön sosiaaliohjaajaa.

Jos asiakas osoittautuu dementoituneek-
si, hänet ohjataan sosiaalityöntekijälle.

– Oman kodin oikeus säilytetään kui-
tenkin mahdollisimman pitkään, Teija Pu-
saa korostaa.

Lähityöntekijä voi vinkata myös elämän-
iloa kohti. Eräs asiakas mietti mitä vielä 
ehtisi tehdä. Teija Pusaa ehdotti matkus-
tamista. Siitä muistona on nyt työpöydän 
kulmalla kuubalainen posliiniesine.

Lähityöntekijältä uskaltaa kysyä
– Helsinki uusi organisaatiotaan 2005. 
Tuolloin työhön tuli myös uusi painoar-
vo. Sitä on nostanut myös vanhusten mää-
rän kasvu. Aiemmin vanhustyö ei ollut yh-
tä arvostettua. Uudet työnsisällöt laadit-
tiin silloisen johtajan Aulikki Kanano-
jan ikäkausiajattelun mukaan, Teija Pu-
saa kertoo. 
– Lähityön sosiaaliohjaajan 65 vuotta 
täyttänyt asiakas kohtaa asioidensa hoita-

jan, ihmisen, jolta uskaltaa kysyä. Monel-
la alueella olemme jalkautuneet esimer-
kiksi terveysasemille, tällöin esille nou-
see mm. suomentaminen viranomaispää-
töksistä jne. 

Asiakkaiden mielestä on toisaalta nöy-
ryyttävää hakea esimerkiksi asumistukea. 
Toisaalta paljon on niitäkin, jotka eivät ym-
märrä saamaansa päätöstä, kun ovat tu-
kea hakeneet.

Työtä voi pitää etsivänä tai ryhmätyönä. 
Tavoitteena on turvata kotona asumista ja 
selviytymistä ja suunnitella asiakkaan ja 
omaisen kanssa tarvittavia palveluja. Tar-
koituksena on myös tukea asiakkaan oma-
toimisuutta ja arjessa selviytymistä.

Kotona tai kerhossa
Tyypillisessä työpäivässä 8-16 on toimis-
totyön lisäksi joko kotikäyntejä tai ryhmiä, 
jotka voivat kokoontua taloyhtiön kerho-
huoneissa tai palvelukeskuksissa ja joiden 
on tarkoitus jatkaa keskenään käynnistyt-
tyään ensin ohjaajan avulla.

 Asiakkaan ehdoilla toimitaan ja hoide-
taan yhdessä esimerkiksi Kela-asiaa.

Asiakkaissa on jo internetin käyttäjiä, 
mutta tietoyhteiskunnasta luovuttaneitakin 
on. Jo hajatietonsakin takia netti ei pysty 
korvaamaan elävän ihmisen apua vielä sil-
loinkaan, kun kaikki vanhimmat kansalai-
set hallitsevat sen käytön.

– Helsingissä vaivaa erityisesti yksinäi-
syys, on sulkeuduttu omiin oloihin. Sii-
hen haetaan tukemismuotoja, mm. ryhmä-
toimintoja, Teija Pusaa kertoo.

Kolmannella sektorilla ja yrityksillä on 
melko paljonkin toimintaa, joka kuitenkin 
on hajallaan tässä tiedon tulvassa.

Tarjolla on meille työntekijöille koulut-
tautumisen mahdollisuutta ryhmän ohjauk-
seen sekä Helsinkimission että Vanhustyön 
keskusliiton ystäväpiirin koulutusta.

– Olemme kouluttaneet itsemme ryh-
mätyön ohjaajiksi. Tarkoituksena on, et-
tä ystävä piirissä tutustutaan toisiin ja pii-
ri jatkaa itsenäisesti.

Kolmisen vuotta on tehty aina eneneväs-
ti ryhmä- kuin yksilötyötä. 

– Kerhopäivinä harrastetaan mm. liikun-
taa ja ystävystytään. Joitakin osallistujia 
muistutetaan aamusta, että alapa laittaa it-

Helsingin lähityön 
sosiaaliohjaajat auttavat

Teija Pusaa on vanhustyön lähiohjaaja Myllypurossa, josta lähtee vetämään ryh-
miä tai tapaamaan yksittäisiä asiakkaita.
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seäsi kuntoon, kohta lähdetään piiriin. Siel-
lä sitten kysellään kuulumiset ja mitä tä-
nään tehdään, vaikka tuolijumppaa tai bin-
goa. Yhdessä tekeminen on mukavampaa 
kuin yksin.

Kerhossa käy 10–14 osallistujaa. Siellä 
lähityöntekijä jakaa yhteystietonsa ja lupaa 
auttaa esimerkiksi paperiasioissa.

– Osa meistä sosiaaliohjaajista koordi-
noi esimerkiksi dementiaohjausta tai päi-
vätoimintaa. Tarve on oleellinen. Niille, 
joilla ei vielä kotihoito käy, me olemme 
kanssakulkijoita jonkin matkaa. 

Yhdessä on tutustuttu mm. vanhusten 
palvelukeskuksiin, joihin yksin ei kenties 
tulisi lähteneeksi. 

– Eläkkeellä ja varsinkin leskeksi jäätyä 
on helppo jäädä vain kotiin. Tulee kynnys 
lähteä mihinkään, Teija Pusaa tietää.

Työnkuvaa selvitetty
Vanhuspalvelu on yksi osa-alue, jossa Hel-
singin kaupunki käyttää sosionomeja. Mui-
ta ovat esimerkiksi aikuisten palvelu ja toi-
meentulotuki, 2000-luvulla myös lasten-
suojelu.

– Helsingissä on ollut TEHTY 2 -hanke, 
jossa on määritelty sosiaalityön ja sosiaali-
ohjaajien työnkuvaa. Viime syksynä hanke 
siirtyi myös vanhusten palveluiden alueelle 
ja selvitys on tehty mm. aikuistenpalveluis-
sa ja perheidenpalveluiden puolella, Tei-
ja Pusaa kertoo. Tämä selkiyt ää sosiaali-
työntekijän ja sosiaaliohjaajan työnkuvia 
meillä Helsingissä. 

– Erityissosiaalityöntekijä Hanna-Lee-
na Liikanen on käsitellyt sosiaali- ja lä-
hityön muotoja, jotka vielä hakevat itse-
ään. 

Muun muassa Talentia järjestää kollega-
tapaamisia, joissa keskustellaan ilman kii-
rettä mm. työllisyydestä.

– Järjestötkin ovat kiinnostuneita siitä, 
mitä yhteiskunnassa tapahtuu.

Sosionomeja lähiohjaajina löytyy kun-
tien, valtion ja järjestöjen piiristä. Jälkim-
mäiset ovat jo melkoisia työllistäjiä, sillä 

kolmatta sektoria pidetään julkisten palve-
lujen rinnakkaisjärjestäjänä.

Koulutus on laaja-alaista, perusopinnot 
ja ohjaavat opinnot sisältävää. Vanhusten-
huolto on yksi suuntautumismahdollisuus 
eivätkä suinkaan kaikki ole kunnan pal-
veluksessa.

Toinen lähiohjaajia koskenut hanke 
on ollut Pääkaupunkiseudun sosiaalialan 
osaamiskeskuksen Soccan gerontososio-
logisen työn kehittämishanke Gero 2005-
2007. Siinä seurattiin muutakin Suomea 
kuin Helsinkiä, jossa asuvat maan vaati-
vimmat asiakkaat ja heidän omaisensa, joi-
den mielestä äiti tai isä on saatava viereen 
asumaan, vaikka täällä välimatkat ovat vie-
lä hyvin hoituvia. 

– Hankkeen aikana lähityö oli vas-
ta muotoutumassa ja prosessista käytiin 
keskustelua, samoin työnohjauksellista 

keskustelua. Tuotos 
oli sosiaaliohjaajan 
työnkuva -moniste. 
Alueel lisesti idässä 
kehitettiin ryhmä-
toimintaa.

Työmenetel mien 
kehittämishank-
keessa jaettiin op-
peja haastavista ti-
lanteista.

– Päihdeasiaa on 
paljon pohdittu, Tei-
ja Pusaa kuvailee.

Teija Pusaa kertoo 

mm. vammautuneesta henkilöstä, joka is-
kostui kapakkaan ja perusteli sitä tasa-ar-
voisuudella. Siellä ei ole kummajainen, 
vaikka kuola vähän valuukin.

Vanhojen ihmisten kohdalla on samat 
haasteet kuin kellä tahansa mm. peliriip-
puvuus. 

Sosiaalityö on myös 
ennaltaehkäisemistä
Sosiaalityö on tänään myös ennaltaehkäise-
mistä, ei vain laitoksiin sijoittamista.

– Tämän vuoden aikana kaikille 75 vuot-
ta täyttäneille tehdään Helsingissä ehkäi-
sevä kotikäynti ja tuolloin annetaan tietoa 
kirjallisesti ja myös keskustellaan asiak-
kaan nykytilanteesta.

Kysely sai voimallista kritiikkiä, kun 
keski-ikäisetkään eivät heti hoksanneet, 
mistä on kyse.

– Totta. Paljon on tehty ja paljon on te-
kemistä, Teija Pusaa kommentoi.

Gero-hankkeen tuloksiin kuuluivat mm. 
asiakasprosessi, vanhustyön aseman vah-
vistuminen, työmenetelmät monipuolistui-
vat ja ammatillinen identiteetti selkiytyi. 
Teija Pusaa kiittelee Gero-hanketta hyö-
dylliseksi

– Siinä oli alan huippuja luennoimas-
sa. Osoittautui mm. todeksi, että asioita 
kannattaa tutkia ja kannattaa myös pela-
ta bingoa.

Ei holhottava
Mitä lähityötä tekevä vielä toivoo?

– Toiveeni on, että inhimillinen ote työ-
hön säilyisi, ettei vähättelisi eikä menisi 
yli, Teija Pusaa pohtii.

Tarkoitus on pikkuisen ohjailla asiak-
kaan asioissa mutta niin, että asiakasta 
kuunnellaan ja hän on tärkeä, niin myös 
omaiset, tuttavat ja muut auttajat otetaan 
huomioon. 

– Asiakas on silloin pääroolissa, kun hän 
ei ole holhottava.

Jos eläke-, vero-, vuokra- tai pankki-
asioista ei tahdo saada tolkkua, yksi hyvä 
keino on Teijan tuoma perus mappi/kan-
sio. Siihen vain kaikki tärkeät paperit ja 
kuinka ollakaan, päästään tilanteesta sel-
ville vesille.

– Ajattelen, että jos itse olisin vanhus, 
toivoisin, että näin minua kohdeltaisiin.

Teksti ja kuva:
Marjatta Pöllänen

Sosionomeja 23 
ammattikorkea-

koulusta

Sosionomeja käytetään kaikkialla 
sosiaalityössä. Heitä koulutetaan ny-
ky-Suomessa laajalti. Leena Viinamä-
en tänä vuonna toimittamassa ja Kemi-
Tornion ammattikorkeakoulun julkai-
semassa kirjassa 14 puheenvuoroa so-
sionomien (AMK) asemasta Suomen 
hyvinvointiasiantuntijajärjestelmäs-
sä kerrotaan, että Suomessa voi suo-
rittaa tällä hetkellä 23 eri ammattikor-
keakoulussa sosionomi (AMK) -tutkin-
non; 6 ammattikorkeakoulussa sosiaa-
lialan koulutusohjelmassa sosionomi 
(ylempi AMK) -tutkinnon sekä 6 yli-
opistossa maisteritutkinnon pääainee-
na sosiaalityö. 

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. 
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Digitarina on 1-2 minuuttia pitkä henkilökohtainen tarina, joka on tekijän 
kirjoittama, ääneen lukema ja nauhoittama ja kuvitettu tekijän omilla valo-
kuvilla tai piirustuksilla. 

Digitarinaa ei tarvitse tehdä yksin. Esimerkiksi oppilaitokset ja vanhus-
ten palvelutalot voivat tehdä hedelmällistä yhteistyötä. Tekninen osaami-
nen tulee oppilaitoksesta, tarinat vanhuksilta. Stadia ammattikorkeakoulu, 
nykyinen Metropolia, on kokeillut digitarinoiden tekemistä yhdessä Van-
husten Kotiapusäätiön mielenterveyspäiväyksikkö Havurastin asukkaiden 
kanssa. 

asia miettiä etukäteen. Yli kolme minuut-
tinen tarina on helposti katsojalle puudut-
tava kokemus, Metropolian opettaja Pau-
liina Shilongo kuvailee.

Jokainen tekee oman tarinan
Digitarinakurssi on elokuvallinen tarina-
työpaja, jossa valokuvia ja kertojaääntä yh-
distelemällä tehdään 1-2 minuutin elokuva. 
Yleensä jokainen osallistuja tekee oman ta-
rinan käyttäen joko jo olemassaolevia va-
lokuvia, tai kurssin aikana ottamiaan ku-
via. Digitarinan voi toki tehdä myös ryh-
mätyönä, esimerkiksi jonkun oppiaineen 
projektina. 

Työpajan aikana keksitään tarinan aihe 
ja tehdään käsikirjoitus, kootaan tai otetaan 
valokuvat, tehdään piirustukset tai muu ku-
vitus, siirretään ne tietokoneelle, nauhoi-

Havurastilaiset tekivät omia digitarinoita

Digitarina on uudenlainen 
tapa kertoa tarinoita

Digitarina voi sisältää myös tekijän itsen-
sä luomaa videota tai animaatiota tai te-
kijän itsensä luomaa, tai tekijänoikeusva-
paata musiikkia. Menetelmän perusperiaa-
te on että tietoteknisesti kokematonkin ih-
minen voi tehdä elokuvan lyhyessä ajas-
sa. Digitarina-menetelmän tavoitteina on 
tukea oppimista, omien vahvuuksien tun-
nistamista, yhteisöllistä ja yhteiskunnallis-

ta osallistumista.
– Digitarinamenetelmä on alun perin ke-

hitetty ihmisten henkilökohtaisten tai yh-
teisöllisten muistojen tallentamiseen. Mut-
ta digitarinan voi tehdä melkein aiheesta 
kuin aiheesta. Menetelmää voi esimerkik-
si käyttää oman osaamisen tunnistamiseen 
ja tunnustamiseen, koulun oppimisprojek-
teihin, jne. Aiheen rajaus on erittäin tärkeä 

Havurastin asiakas Eila Korhonen teki kahden minuutin mittaisen digitarinan rakkaasta Roopela-nimisestä tilasta.
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tetaan kertojaääni, siirretään kuvat ja ääni 
editointiohjelmaan ja työstetään elokuva ai-
kajanalla, sekä siirretään valmiit elokuvat 
CD/Data DVD/DVD -levylle/internetiin. 

– Digitarina on tehokkaaksi koettu tapa 
antaa ihmisille, joilla ei ole aikaisempaa 
audiovisuaalista kokemusta tai taitoa, teh-
dä pieniä elokuvia jostain itselle tärkeästä 
aiheesta. Digitarina on alun perin Ameri-
kassa kehitetty, mutta nyt monessa Euroo-
pan maassa se on lähtenyt elämään eteen-
päin. Alun perin sitä on käytetty erilaisis-
sa yhteisöissä ihmisten muistojen tallenta-
miseen, Shilongo kuvailee.

Digitarinan tekemisen prosessi on sinän-
sä yksinkertainen. Tarvitaan jokin tarina, 
esimerkiksi muistelus, vanhoja valokuvia 
tai muuta materiaalia, puhetta sekä sopiva 
ohjelma, jolla kokonaisuus editoidaan oh-
jelmaksi. Syntynyt tuotos on ainutkertai-
nen ja yksilöllinen digitarina. 

– Periaate on se, että jokainen tekee itse 
oman tarinan. Tietysti esimerkiksi ikäih-
misten kohdalla tekniset taidot asettavat ra-
joituksia, mutta vastaavasti heillä on paljon 
tarinoita. Nuorilla taasen on teknistä osaa-
mista, joten nuoret ja vanhat voivat hyvin 
tehdä yhteistyötä, Shilongo kertoo.

Digitarinoille on ominaista yksityi-
syys: niitä ei ole tarkoitettu julkiseen le-
vitykseen. Toki halutessaan tekijä voi lait-
taa digi tarinan jakeluun vaikka internetiin, 
mutta tällöin hänen on tiedettävä esim. te-
kijänoikeuskysymyksistä. Digitarina teh-
dään yleisimmin omaksi ja omaisten ja ys-
tävien iloksi.

Eila teki digitarinan Roopelasta
Havurastilaisten digitarinat saivat alkunsa, 
kun Havurastin ohjaaja Eveliina Haapa-
aho otti yhteyttä Stadiaan Vanhusten Ko-
tiapusäätiön Vetoapu -projektin puitteissa. 
Projektiin kuuluu osana kulttuuritoimin-
taa, jonka tavoitteena on luoda ja kehittää 
kulttuuritoimintaa, jossa ikääntyvät ovat it-
se aktiivisina osallistujina. Stadian, nykyi-
sen Metropolian, opettaja Pauliina Shilon-
go kertoi digitarinoista. Stadia ammattikor-
keakoulun opiskelijoiden teknisen osaami-
sen avulla sekä Havurastin työntekijöiden 
tukemana Havurastin kolme asiakasta te-
ki oman digitarinansa. 

Havurastin asiakas Eila Korhonen (75) 
teki kahden minuutin mittaisen digitarinan 
nimeltä Roopela. Sympaattinen digitarina 
kertoo Roopela-nimisestä tilasta, joka on 
ollut Eilan miehen suvulla lähes 200 vuot-
ta. Digitarinassa Eila kertoo Roopelan ole-
van hyvin tärkeä hänelle. Eila meni naimi-
siin 1953, ensimmäinen lapsi syntyi Roo-
pelassa. Talo oli juuri valmistunut.

– Talossa on ollut iloa ja surua, Eila-mum-

mi kertoo digitarinassa. Iloinen tapahtuma 
oli tietysti esikoisen syntymä. Perhe muutti 
vuonna 1961 Helsinkiin, mutta Roopelas-
sa koko perhe kävi aina kesäisin ja talvi-
sin. Roopelaan tulivat lapset ja lastenlapset. 
Eilalla on viisi lasta ja 9 lastenlasta. Hänen 
miehensä Pentti kuoli Roopelassa. 

Eila-mummin digitarinassa on kesäisiä 
kuvia Roopelasta, muutamia vanhempia 
kuvia sekä kesäisiä värikuvia lapsista puu-
hamassa Roopelassa. Taustalla Eilan ääni 
kertoo Roopelasta. Eila myös toivoo, että 
Roopela säilyy ahkerassa käytössä. Muka-
vana mausteena digitarina alkaa ja päättyy 
kansanmusiikilla.

– Olihan se jännittävää, kun en tiennyt, 
että mitä tästä tulee vai tuleeko mitään, Ei-

la itse nauraen muistelee jälkeenpäin ko-
kemustaan. 

Eveliina Haapa-aho puolestaan kiittelee, 
että Eila lähti ennakkoluulottomasti teke-
mään omaa digitarinaansa. Onnistunut lop-
putulos lämmittää kaikkien mieltä. Roope-
la-digitarinan ensiesitys oli omaisten ja lä-
heisten illassa – paikalla olleet Eilan nuo-
rin poika ja tytär perheineen olivat suures-
ti yllättyneitä, kun näkivät, että äiti oli teh-
nyt digitarinan.

Olemassa olevalla kalustolla 
voi tehdä digitarinan
Pauliina Shilongo korostaa, että esimerkik-
si palvelutaloissa jo suunnilleen olemas-
sa olevalla kalustolla pystyy tekemään di-
gitarinan. Tarvitaan yksi tietokone, jossa 
on esim. Windows-käyttöjärjestelmä. Sen 
mukana tulee MovieMaker. Tai jos käyttö-
järjestelmä on MacIntosh, niin sen mukana 
tulee iMovie. Sitten tarvitaan jokin kuvan-
käsittelyohjelma ja skanneri. Skanneri tar-
vitaan, koska vanhuksilla on paperikuvia. 
Lisäksi tarvitaan videokamera ja mikrofo-
ni. Eli suunnilleen tällainen kalusto löytyy 
jo jokaisesta oppilaitoksesta – vanhusten 
palvelutaloista löytyy vähintäänkin tieto-
kone ja usein skannerikin.

– Tärkeintä onkin se, että annetaan tar-
peeksi aikaa tarinalle ja sen muotoutumi-
selle. Digitarinan tekeminen voi nivoutua 
osaksi muistelutyötä, joka on merkittävä 
osa vanhustyötä.

– Esimerkiksi Havurastissa digitarinan 
tehneelle kolmelle vanhukselle oli erittäin 
tärkeätä se, että he saivat näyttää lapsilleen 
ja lastenlapsilleen oman digitarinansa, Shi-
longo toteaa.

Eveliina Haapa-aho puolestaan korostaa, 
että digitarina on erittäin hyvä tapa tallen-
taa muistoja. Haapa-aho korostaa digitari-
noiden tekemisen terapeuttista merkitys-
tä; ihminen voi käsitellä ja jäsentää itsel-
leen merkityksellisiä tapahtumia. Muisto-
jen työstämisen ansiosta erilaiset asiat voi-
vat saada uudenlaisia merkityksiä.

Eveliina Haapa-aho toivoo, että Vanhus-
ten Kotiapusäätiön molemmissa mielenter-
veyspäiväyksiköissä, Havurastissa ja Myy-
rastissa, voitaisiin jatkaa digitarinoiden te-
kemistä. Tavoitteena olisi jatkaa digitari-
noiden tekoa työpajatyyppisesti ja orga-
nisoida myös henkilökunnalle koulutusta 
aiheeseen. Tavoitteena on lisäksi laajentaa 
yhteistyötä esimerkiksi koulujen ja oppi-
laitosten kanssa.

Teksti ja kuvat: 
Kari Uittomäki

Roopelan kuva: Eila Korhonen

Digitarina-menetelmän kehittäminen 
kulttuuri-, sivistys- ja hyvinvointialo-
jen työkaluiksi aktiivisen kansalaisuu-
den tukemiseen on koettu tarpeellisek-
si jo pitkään ja vuodesta 2007 lähti-
en ovat Stadian (nyk. Metropolia am-
mattikorkeakoulu) viestinnän ja sosi-
aali- ja terveysalojen koulutusohjel-
mat kartoittaneet kumppaneita sekä ra-
hoituslähteitä. Metroopolian toiveissa 
on, että hanke käynnistyy Euroopan 
Sosiaali rahaston tuella vuonna 2009.

Digitarina-menetelmä sopii myös yh-
teiskunnallisten kannanottojen tekoon. 
Esimerkkejä voi katsoa esim. The Cen-
ter for Digital Storytelling-järjestön si-
vuilta (www.storycenter.org) tai eu-
rooppalaisen Digitales projektin si-
vuilta (www.digi-tales.org). Myös You-
Tubessa on digitarinan muotoisia so-
siaalisia puheenvuoroja (www.youtu-
be.com).

– Digitarina on tehokkaaksi koettu ta-
pa tehdä pieniä elokuvia jostain itsel-
le tärkeästä aiheesta, opettaja Paulii-
na Shilongo painottaa.
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Sonera siirtyy harvaan asutuilla     
alueilla langattomiin puhepalvelui-
hin vuoden 2009 aikana. Lankapu-
helin korvataan gsm-pöytäpuheli-
mella tai gsm-sovittimella. Gsm-so-
vitin mahdollistaa lankapuhelimen 
käytön matkapuhelinverkossa. Asi-
akkaan ei siis välttämättä tarvitse os-
taa kännykkää vaan lankapuhelinta 
voi käyttää entiseen tapaan. Myös 
turvapuhelinpalvelut voidaan kyt-
keä osaksi kokonaisuutta.

– Suomessa on hyvin harvaan asutuilla alu-
eilla pylväiden varaan rakennettu kupari-
nen puhelinverkko. Vuonna 1988 silloinen 
Posti- ja lennätinhallitus päätti, että vain 
vikaantuneet pylväät korvataan, mutta it-
se pylväskantaa ei uusita. Pylväiden keski-
määräinen ikä on 40 vuotta. Toisaalta Suo-

messa on ollut voimakas muuttoliike har-
vaanasutuilta alueilta. On olemassa pitkiä 
puhelinlinjoja, joiden päässä on yksittäisiä 
asiakkaita, TeliaSoneran kiinteän verkon 
puhepalveluiden johtaja Eila Rummukai-
nen taustoittaa hanketta purkaa harvaan 
asuttujen alueiden puhelinverkkoa.

– Lisäksi Suomessa on lisääntynyt tuu-
listen päivien määrä. Vielä 50-luvulla Suo-
messa oli keskimäärin vähän yli 50 tuulista 
päivää vuodessa, nyt on yli 150. Myrsky-
jen määrä on lisääntynyt, mikä tarkoittaa 
pylväiden varaan rakennetun verkon haa-
voittuvuutta. Joko pylväitä kaatuu tai pui-
ta kaatuu linjojen päälle.

Rummukaisen mukaan harvaan asuttu-
jen alueiden lankaverkon purkaminen kos-
kee noin 46 000 Soneran asiakasta. Näi-
den alueiden lankaverkot vaativat yhteen-
sä noin 680 000 pylvästä! 

– Jos koko tämä pylväskanta vaihdettai-
siin, niin sata miljoonaa euroa ei riittäisi. 
Rummukainen arvioi.

Rummukainen lisäksi toteaa, että pylväät 
ovat kyllästettyä puuta, jotka voidaan hyö-
dyntää esimerkiksi teiden tai siltojen tuki-
rakenteissa. Lisäksi metsää säästyy, koska 
ei tarvitse kyllästää uusia pylväitä.

Lankapuhelimesta matkapuhelin
– Olemme lähteneet liikkeelle siitä, että 
matkapuhelimella pystytään turvaamaan 
puhelinperuspalvelut. Samaan aikaan Di-
gita rakentaa laajakaistaverkkoa, joka toi-
mii 450 megahertzin taajuudella, ja joka 
pystyy tuottamaan yhden mega bitin laaja-
kaistapalvelun. Näillä pystymme turvaa-
maan hyvin pitkälle asiakkaan tarvitsemat 
puhelin- ja laajakaistapalvelut, Eila Rum-
mukainen kertoo.

Rummukainen korostaa, että langaton 
puhelin- ja laajakaistayhteys on esimerkik-
si myrskytilanteissa huomattavasti turval-
lisempi kuin puhelinlankojen varassa toi-
miva liittymä. 

Kiinteä puhelinverkko toimii normaalisti 
siihen saakka, kunnes siirto langattomaan 
palveluun tapahtuu. Sonera aloittaa siirrot 
15.2.2009. Kaikkia siirtoja ei tehdä ensi 
vuoden aikana. Asiakkaat, joilla on kiin-
teä laajakaistayhteys, lankaverkon palve-
lut loppuvat aikaisintaan 1.1.2010.

– Teemme parhaillaan suunnitelmaa sii-
tä, missä järjestyksessä siirrot tapahtuvat. 
Nykyään alueelliset keskittimet jakavat 
puhelinliikenteen asiakkaille. Aloitamme 
sieltä, missä keskittimien takana on vähi-
ten asiakkaita, mutta eniten puhelinpyl-
väitä. Asiakkaille ilmoitetaan kolme kuu-
kautta etukäteen siirtoaikataulu noin kah-
den viikon tarkkuudella. 

– Ensin vaihdetaan asiakkaan palvelu, 
testataan se sekä odotetaan hetki, jotta voi-
daan varmistaa liittymän tekninen toimi-
vuus. Missään vaiheessa asiakkaan puhe-

Harvaan asuttujen alueiden asukkaiden 
puhelinpalvelut ovat turvassa

Lankapuhelimesta 
matkapuhelin, myös 

turvapuhelin voidaan kytkeä

– Matkapuhelimella pystytään turvaamaan puhelinperuspalvelut, TeliaSoneran 
kiinteän verkon puhepalveluiden johtaja Eila Rummukainen korostaa.
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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
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puh (05) 2297 122

linliikenne ei katkea. 
Itse asiakkaalla siirtyminen lankaverkos-

ta langattomaan verkkoon tapahtuu gsm-
sovittimen avulla, joka mahdollistaa kiin-
teän verkon laitteiden käyttämisen matka-
puhelinverkossa entiseen tapaan. Vaihto-
ehtoisesti asiakas voi hankkia myös ns. 
pöytä-gsm-puhelimen, joka muistuttaa 
kooltaan, ulkonäöltään ja toiminta tavaltaan 
tavallista lankapuhelinta. Sillä voi puhelin-
toimintojen lisäksi lähettää myös teksti-
viestejä. Asiakkaan ei siis välttämättä tar-
vitsee ostaa kännykkää, vaan hän voi käyt-
tää entistä lankapuhelinta. Merkittävim-
mät muutokset ovat oman puhelin numeron 
vaihtuminen matka puhelinnumeroksi, 
suuntanumeron valitseminen soitettaes-
sa lankapuhelimiin sekä puhelinlaskun 
pieneneminen. Lankapuhelimissa perus-
kuukausimaksu on parikymmentä euroa, 
matkapuhelimissa muutama euro.

– Esimerkiksi vanhuksen kannalta on 
tärkeää, ettei hänen tarvitse opetella mi-
tään uutta, vaan hän tulee toimeen van-
halla puhelimella. Samoin on tärkeää, et-
tä puhelin palvelut toimivat luotettavasti, 
Rummukainen korostaa.

Gsm-sovittimen voi hankkia joko kuu-
kausimaksulla tai ostaa sen kerralla. Esi-
merkiksi kahden vuoden sopimuksella 
kuukausimaksu on vajaa 9 euroa. Puhelin-
maksut menevät matkapuhelintaksan mu-
kaan. Rummukainen lisäksi toteaa, että 
joissakin tapauksissa, kuten maasto-olo-
suhteista johtuen, voidaan joutua hankki-
maan ulkoantenni. Tällöin Sonera maksaa 
ulkoantennin sekä asennuskustannukset.

Myös turvapuhelinpalvelut 
toimivat langattomasti
Sonera tekee paljon yhteistyötä eri taho-
jen kanssa: esimerkiksi Digitan kanssa lan-
gattoman laajakaistan suhteen. Sonera myi 
joitakin vuosia sitten turvapuhelinpalve-
lunsa Esperi Care Oy:lle.

– Useimmat nykyiset turvapuhelin- ja 
muut erityispalvelulaitteet saadaan toimi-

maan gsm-sovittimen avulla matkapuhe-
linverkossa, Rummukainen korostaa.

Rummukainen korostaa, että yhtäkään 
erityispalvelua ei pureta ennen kuin korvaa-
va palvelu on testattu. Myös turvapuhelin-
asiakkaat voivat rauhassa suhtautua tulossa 
olevaan langattomiin palveluihin.

Esperi Care Oy:n turvapuhelinpalvelui-
den toimialajohtaja Topi Tiainen kertoo, 
että heillä on noin 19000 turvapuhelin-
asiakasta ympäri Suomea. Kasvu on ol-
lut viime vuosina nopeata, noin tuhat uut-
ta asiakasta vuosittain. Esperi Care Oy on-
kin Suomen suurin turvapuhelinpalvelui-
den tarjoaja.

– Tarjoamme tällä hetkellä turvapuhe-
linpalveluita noin 150 
kunnan alueella ym-
päri Suomea. Usein 
kunnat ovat kilpai-
luttaneet nämä pal-
velut. Teemme toi-

mitus- ja asennusyhteis työtä muun muas-
sa Itellan eli entisen Postin kanssa, Topi 
Tiainen kertoo. 

Tiainen korostaa, että turvapuhelin on 
kotonaan tai asumis palveluyksikössä asu-
valle yksinäiselle vanhukselle tai pariskun-
nalle erinomainen keino lisätä turvallisuut-
ta ja siten mahdollisuuksia asua pitempään 
omassa kodissaan. Jos jotakin tapahtuu, 
niin apua on hälytettävissä heti.

– Hälytyskeskuksemme toimii 24 tun-
tia vuorokaudessa vuoden jokaisena päi-
vänä. Terveydenhuoltoalan ammattilaiset 
ottavat vastaan puhelut ja tekevät avun 
kartoituksen sekä sen perusteella päättä-
vät minkälaista apua lähettävät paikalle, 
Tiai nen kertoo.

– Esimerkiksi 60 prosenttia turvapuhelin-
auttamiskäynneistä tehdään siksi, että asia-
kas on kaatunut, eikä pääse omin voimin 
ylös, Tiainen havainnollistaa.

Tiainen kertoo, että turvapuhelimet ja 
gsm-sovittimet ovat akkuvarmennettuja. 
Ne toimivat, vaikka sähkövirta katkeaisi. 
Tiainen myös arvioi, että muutos langal-
lisesta verkosta langattomaan verkkoon ei 
ole loppujen lopuksi kovin suuri.

– Mielestäni tämä on paljon pienem-
pi muutos kuin esimerkiksi tv:n puolella 
siirtyminen digiboksiin. Siellä siirtymä oli 
paljon hankalampi, Tiainen vertaa.

Teksti ja kuvat:
Kari Uittomäki

– Turvapuhelin on yksinäiselle van-
hukselle tai pariskunnalle erinomai-
nen keino lisätä turvallisuutta, Esperi 
Care Oy:n toimialajohtaja Topi Tiainen 
korostaa. Tiaisen edessä turvapuhelin 
sekä gsm-sovitin akkuineen.
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Kotikin voi olla vaarallinen paikka 
tapaturmia ajatellen. Ikääntynei-
den kaatumistapaturmien määrän 
on todettu lisääntyneen viimeisten 
vuosi kymmenten aikana. Väestön 
yhä vanhetessa tilanne tulee toden-
näköisesti vain pahenemaan. Koti-
tapaturmatietoa on kerätty syste-
maattisesti parinkymmenen vuoden 
ajan. Tietoa tapaturmista ja siitä, mi-
ten niitä voidaan ehkäistä on, mut-
ta se ei ole riittävässä määrin siirty-
nyt hyviksi käytänteiksi. Arkipäiväs-
sä tapa turmien ehkäisy ei ole pääl-
limmäisenä mielessä. Ei ihan vielä. 

Kansanterveyslaitoksen koti- ja vapaa-
ajantapaturmien ehkäisyn yksikkö on ke-
hittänyt tutkimustiedon pohjalta valtakun-
nallisen ikäihmisten kaatumisten ehkäisyn 
toimintamallin. Tähän mennessä sosiaali- 
ja terveysalan ammattilaisia on koulutettu 
jo yli 3000. Tällä hetkellä panostetaan so-
siaali- ja terveysalan opettajiin ja koulut-
tajiin, joille järjestetään maksutonta koulu-
tusta ikäihmisen kaatumistapaturmien eh-

käisystä pääkaupunkiseudulla sekä muual-
la Suomessa. Kansanterveyslaitoksen jul-
kaisema tuore Ikinä -opas tarjoaa sosiaali- 
ja terveydenhuollon ammattilaisille tietoa 
ja työvälineitä korkeassa kaatumisvaaras-
sa olevien iäkkäiden henkilöiden tunnista-
miseen ja kaatumisen ehkäisyyn. Tiedoil-
la ja koulutuksella toivotaan tapaturmien 
ehkäisyn yltävän arkiteoksi. Ensimmäinen 
opettajille suunnattu koulutuspäivä pidet-
tiin syyskuun lopussa Helsingissä Kansan-
terveyslaitoksella. Muita koulutuspäiviä 
järjestetään eri puolilla maatamme tämän 

syksyn ja ensi kevään aikana. 
– Toivomme tietoinemme, taitoinemme 

ja toimintamalleinemme yltävämme myös 
sosiaali- ja terveysalan opetussuunnitel-
miin saakka, KTL:n asiantuntijat Sanna 
Sihvonen ja Riitta Salmela toteavat.

Kotitapaturmat maksavat 
yksilölle ja kansalle
Koulutussuunnittelija Ritva Salmela tietää, 
että kaatuminen on iäkkäiden suomalaisten 
yleisin tapaturma. Joka kolmas yli 65-vuo-
tias kotona asuva kaatuu kerran vuodessa 
ja laitoksissa asuvista yli puolet.

– Kaatumistapaturman vuoksi iäkäs hen-
kilö on vaarassa menettää itsenäisen toi-
mintakykynsä, Ritva Salmela huomaut-
taa.

Kotitapaturmia yli 64-vuotialle tapah-
tuu eniten kodin lähiympäristössä, piha-
alueella ja toiseksi eniten omassa keitti-
össä. Olohuoneet, sauna ja portaikot ovat 
myös vaarallisia paikkoja.

Kotitapaturmat tietävät myös taloudelli-
sia kustannuksia. Erikoistutkija Sanna Sih-
vonen ja koulutussuunnittelija Ritva Sal-
mela tietävät, että yli 64-vuotiaiden kaatu-
misvammojen kustannukset olivat vuonna 
2000 Suomessa yhteensä 39 miljoonaa eu-
roa. Summasta lonkkamurtumien osuus oli 
yli 80 prosenttia. Kotona asuvan ikäihmi-
sen joutuessa lonkkamurtuman takia py-
syvään laitoshoitoon ensimmäisen vuo-
den kustannukset ovat noin 38 500 eu-
roa. Lonkkamurtumapotilaan hoito mak-
saa murtuman jälkeisenä vuonna keski-
määrin 17 000€ potilasta kohden vuoden 

Kansanterveyslaitos julkaisi oppaan

Kaatumisia voidaan 
ennaltaehkäistä

Erikoistutkija Sanna Sihvonen ja koulutussuunnittelija Ritva Salmela ovat va-
kuuttuneita siitä, että kaatumistapaturmia voidaan vähentää kun tietoa asias-
ta levitetään. 

Tavaroiden kurkot-
taminen saattaa 
aiheuttaa vaara-
tilanteita. Kuva Kan-
santerveyslaitoksen 
oppaasta.
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2007 kustannustasolla. Lonkkamurtumia 
sattuu noin 7000 vuosittain.

Pysytään pystyssä!
Kaatumisia voidaan ennalta ehkäistä. 
Vaara tekijöihin on kiinnitettävä huomio-
ta ja pyrittävä ne poistamaan. Yleisimmät 
kaatumisen vaaratekijät iäkkäillä henki-
löillä ovat aiemmat kaatumiset, heikenty-
nyt liikkumiskyky, heikentynyt lihasvoima 
ja tasapaino, sairaudet, lääkitys, heiken-
tynyt näkö, kaatumisen pelko, liikkumis-
apuvälineen käyttö ja yli 80 vuoden ikä.

– Iäkkäiden henkiöiden kaatumisen taus-
talla on sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä. Sisäi-
set tekijät liittyvät henkilön ominaisuuk-
siin, kuten sairauksiin ja liikkumiskykyyn. 
Ulkoiset vaaratekijät liittyvät fyysiseen 
ympäristöön, Ritva Salmela selittää.

Hän tietää, että kaatumiset eivät yleen-

Sosiaali Seniori®
asiakastietojärjestelmä
Sosiaali Seniori® -ohjelmistoperheestä moni -
ammatilliset työkalut vanhusten-, vammaisten-, päihde-
huollon ja mielenterveys kuntoutuksen asumispalvelujen 
ja koti hoidon jokaiseen osa-alueeseen. Hoidon suun-
nitteluun, seurantaan ja hallintoon.

Kokonaisuutta voidaan täydentää seuraavilla 
ohjelmistoilla:

Mire - työvuorosuunnittelu
Ajax - ajanvaraus
Pata ® - ravintohuolto
Innova Open - palkka- ja taloushallinto

www.softieto.fi
Puh. 0201 5557 55

sä johdu yksittäisestä sisäisestä tai ulkoi-
sesta tekijästä, vaan monien asioiden sum-
masta. Sisäisiä riskitekijöitä ovat ikäänty-
misen aiheuttamat muutokset esimerkiksi 
tasa painossa ja lihasten toiminnassa sekä 
monet sairaudet ja monilääkitys. Yleisim-
piä ympäristön vaaratekijöitä on paljonkin; 
kylpyhuoneen ja WC:n liukas lattia, mata-
lat ja huterat tuolit, korkeat kaapit ja hyl-
lyt, hiekoittamattomat tiet, mattojen reu-
nat, kaksiteholasit, yövalojen puute jne.

KTL:n asiantuntijat kertovat, että 
kaatumis riskiä voidaan vähentää tunnis-
tamalla ja poistamalla yksilölliset kaatu-
miselle altistavat tekijät.

– Useampaan vaaratekijään samanaikai-
sesti kohdistuva ehkäisyohjelma on todet-
tu tehokkaimmaksi toimintatavaksi. Hy-
viä tuloksia on saatu lihasvoima- ja tasa-
painoharjoittelusta, lääkkeiden käytön vä-
hentämisestä, näön parantamiseen tähtää-
vistä toimista, lonkkasuojainten käytös-
tä ja ympäristöön liittyvien vaaranpaikko-
jen muutostöistä, Sanna Sihvonen ja Ritva 
Salmela toteavat.

Tapaturmien ennaltaehkäisy on mah-
dollista, mutta hieman vaivaa täytyy kyl-
lä nähdä.

Asuinympäristö ei saisi olla liian ahdas 
eikä valoton. Sisällä liikkumista haittaa-
vat tekijät, kuten kynnykset, tulisi pois-

taa. Toimintakykyä ajatellen iäkkäällekin 
liike on lääke.

Teksti ja kuva:
Pirkko Jyväkorpi

Lisätiedot: Minna Mänty, Sanna Sihvonen, 
Terhi Hulkko, Anne Lounamaa (toim.): 
Iäkkäiden henkilöiden kaatumistapatur-
mat. Opas kaatumisten ja murtumien eh-
käisyyn Kansanterveyslaitoksen julkaisu-
ja B29/2007, 73 sivua 

http://www.ktl.fi /ikinä

Yli 65-vuotiaille suomalaisille sattuu 
100 000 tapaturmaa vuosittain, jois-
ta valtaosa tapahtuu kotona sisällä tai 
kotipihassa. Sairaalahoitoa vaatii lä-
hes 40 000. 
+ 65 ikäisten tapaturmista ja kaatu-
mistapaturmista aiheutuu yli 900 kuo-
lemantapausta vuosittain.
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Maailma muuttuu. Muuttuvassa yhteiskunnassa isovanhemmuuden käsi-
tekin on laajentunut. Nykyään keskusteluissa isovanhemmuudesta koros-
tuu ajatus siitä, että se voidaan käsittää muunakin kuin biologisena iso-
vanhemmuutena. Isovanhemmuus nähdään ennen kaikkea sukupolvien 
välisenä vuorovaikutus suhteena pieniin kasvaviin lapsiin. Yhteisöllisestä 
isovanhemmuudesta kiinnostuneet isovanhempi-ikäiset ovat vapaaehtoi-
sia, jotka haluavat antaa aikaa ja olla läsnä lapsille.

Sukupolvien ketju

Mummot ja ukit, fammut ja vaarit – rak-
kaalla lapsella on monta nimeä. Vuosisato-
jen ajan sukupolvien välisellä vuorovaiku-
tuksella on ollut ja on edelleen tärkeä mer-
kitys yhteisöä koossa pitävänä voimana. 
Isovanhemmuus on arvokas asia erityisesti 
vanhemmuuden säilymisen kannalta. Se on 

kymenossa mukana ja välittäneet tunnet-
ta, että isovanhempia tarvitaan. 

Viime vuosina on useaan otteeseen kir-
joitettu siitä, että isovanhemmuuden koke-
mista vaikeuttaa monissa perheissä muun 
muassa maantieteellinen etäisyys. Perhe 
on muuttanut työn perässä pois kotiseu-
dultaan ja lapsenlapsi tapaa mummia ja 
pappaa mahdollisesti vain muutaman ker-
ran vuodessa. Myös isovanhempien arjen 
vaatimukset ovat muuttuneet: tämän päi-
vän isovanhemmilla ei välttämättä ole ai-
kaa taikka halua jakaa aikaansa lastenlas-
tensa kanssa: lapsenlapset jäävät televi-
sion, työ ja harrastusten jalkoihin. Se on 
sääli, eikä vähiten isovanhempien itsen-
sä kannalta. 

Yhteisöllinen 
isovanhemmuus

merkityksellistä siksi, että lapsella on mah-
dollisuus hahmottaa oma paikkansa elä-
mänkaaressa, tuntea olevansa osa jotakin 
suurempaa. Mummot ja vaarit ovat lasten-
lastensa kanssa leikkimällä ja hoitamalla 
heitä helpottaneet lapsiperheiden arkea ja 
samalla välittäneet tietoa siitä, minkälaista 
maailma oli ennen vanhaan. Lapsenlapset 
taas ovat pitäneet vanhemman polven ny-

Yhteisöllinen isovanhemmuus kannattelee lasta tulevaisuudenkin aallokoissa. Yhteisölliset isovanhemmat ja lapset yh-
dessä retkeilemässä.
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Isovanhempi-ikäiset ovat 
kiinnostuneita yhteisöllisestä 
isovanhemmuudesta
Voidaankin puhua yhteisöllisestä iso-
vanhemmuudesta ja todeta, että otsikko 
kokoaa alleen kaikki ne vuorovaikutus-
suhteet, joilla on mahdollisuus toteutua 
sellaisissa sukupolvisuhteissa, joilla ei 
ole biologisen isovanhemmuuden vaadet-
ta. Tähän mielenkiintoiseen teemaan sy-
vennyin tarkemmin Turun yliopistoon huh-
tikuussa 2008 tekemässäni pro gradu-tut-
kimuksessa Yhteisöllinen isovanhemmuus: 
isovanhempi-ikäisten näkökulmia sukupol-
via yhdistävään vapaaehtoistoimintaan. 

Yhteisöllisestä isovanhemmuudesta 
kiinnostuneet isovanhempi-ikäiset ovat 
vapaaehtoisia, jotka haluavat antaa aikaa 
ja olla läsnä lapsille. Vapaaehtoistoimijois-
ta löytyy kummimummoa, kylämummia 
ja -vaaria, varaisovanhempaa, kouluvaa-
ria… Sukupolvet yhdistävää toimintaa to-
teutetaan monessa päiväkodissa, koulussa, 
seurakunnan päiväkerhossa, perhekeskuk-
sessa, erilaisissa lapsiperhetapahtumissa ja 
-retkillä. Toiminnan lähtökohtana on kii-
reettömän ajan, kuuntelemisen ja iloisen 
sukupolvet yhdistävän yhdessäolon mah-
dollistaminen eri-ikäisille ja erilaisille lap-
sille. Toiminnallisesti tapoja yhdessäoloon 
on juuri niin monta erilaista kun on va-
paaehtoistoimijaakin: satuhetkeä, metsä-
retkeä, leipomista, nikkarointia, kuunte-
lemista, juttelua… On huomattu, että kun 
annetaan arvoa lapsen suhteelle omiin iso-
vanhempiin ja tehdään mahdolliseksi koh-
taamiset vapaaehtoisten, yhteisöllisten iso-
vanhempien kanssa, saadaan aikaan kan-
tava sukupolvien verkko. 

Mitkä asiat sitten motivoivat iso-
vanhempi-ikäisiä ihmisiä yhteisölliseen 
isovanhemmuuteen eli olemaan mummo 
tai pappa lapselle, joka ei ole oma lapsen-
lapsi? Vapaa ehtoistoimintaan mukaan tulo 
voi olla halu laajentaa omaa lähi verkostoa, 
halu jakaa omaa erityis osaamista, elämän-

kokemusta ja kulttuuriperintöä. Vapaa-
ehtoisella on halu auttaa. Yhteisöllinen iso-
vanhemmuus antaa parhaimmillaan sekä 
sisältöä että ryhtiä elämään sekä vahvistaa 
tunnetta, että isovanhempi-ikäinen kuuluu 
tiiviisti yhteisöön voimistaen arjessa jak-
samista. Onkin todettu, että vapaaehtois-
toimintana yhteisöllinen isovanhemmuus 
on arjen eliksiiriä iloisella mielellä maus-
tettuna.

Yhteisön lujittaja
Yhteiskunta tukee ikäihmisten ja lapsi-
perheiden hyvinvointia monella eri taval-
la. Näissä tuen muodoissa ei painoteta su-
kupolvisuhteiden merkitystä lapsen kas-
vuun, vanhemmuuden tukemiseen eikä 
iso vanhempi-ikäisten hyvinvoinnin edis-
tämiseen. Kaikki lienemme yhtä mieltä sii-
tä, että toimintaa sukupolvisuhteissa voi-
daan luonnehtia sosiaalista pääomaa kas-
vattavaksi, parhaimmillaan dialogiseksi 
vuorovaikutukseksi. Tähän liittyy tiiviis-
ti käsitys yleisluottamuksesta ja keskinäi-
sistä luottamuksellisista verkostosuhteista. 
Yksinkertaisesti mahdollistetaan eri-ikäis-
ten ihmisten yhdessä toimiminen: se ei ole 
lähtökohtaisesti kallista, mutta se vaatii on-
nistuakseen erilaisten arkipäivän toiminto-

jen uudelleen organisointia.
Tutkimuksessani nousi hyvin voimak-

kaasti esille se, että yhteisöllisen isovan-
hemmuuden merkityksellisyys näkyy sii-
nä, että yksittäisillä kokemuksilla arjessa 
on mittaamaton merkitys sekä yhteisön että 
yksilön näkökulmasta: oman yhteisön lujit-
tajana, lapsuuden kokemisessa ja mielek-
käässä vanhenemisessa. Kaiken kaikkiaan 
voidaan todeta, että yhteisöllinen isovan-
hemmuus rakentaa yhteiskuntaa sosiaali-
sen ja moraalisen pääoman turvin. 

Ikäihmisten asiantuntijuus ja elämänko-
kemuksen arvo tunnustetaan yhä useam-
min. Voisiko sukupolvitoiminnan aktiivi-
nen ja suunnitelmallinen mukaan ottami-
nen lapsiperheiden ja ikäihmisten hyvin-
vointia tukeviin malleihin olla yksi mah-
dollisuus vastata muun muassa siihen haas-
teeseen, että lapsuuden verkostot heikkene-
vät? 

Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry

Arkipäivän eliksiiriä: ilo yhdessä ole-
misesta.

Kirjoittaja Katja Rippstein.

Teksti ja kuvat:
Katja Rippstein

kasvatustieteen maisteri
lastenhoitotoiminnan ohjaaja

MLL:n Varsinais-Suomen piiri
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Vanhustyöhön tarvitaan uudenlaista ajattelua, työtapoja ja toiminnan ra-
kenteita sekä resursseja. Ikääntymisen resurssikeskus on innovatiivinen 
toimintamalli. Keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa ikäihmisten koto-
na asuminen mahdollisimman pitkään ja laadukkaasti. Resurssikeskuk-
set tukevat kotona asumista tarjoamalla ikääntyville mielekästä tekemis-
tä, välittävän yhteisön sekä kattavat palvelut. Vapaaehtoistoimijat, omai-
set, palvelutalojen ja kotihoidon henkilökunta, esimiehet ja päättäjät löy-
tävät ikääntymisen resurssikeskusmallista näkökulman omaan tehtävään-
sä. Kaikkia tarvitaan yhteistyöhön. 

Tarve uudelle toimintamallille

Ikääntymisen resurssikeskustoiminta pe-
rustuu monialaiseen tietoisuuteen yhteis-
kunnassa tapahtuvista muutoksista ja niihin 
liittyvistä ikäihmisten tarpeista. Sosiaali - 
ja terveydenhuollon toimintaympäristö 
muuttuu nopeasti ja ikääntyvien määrän 
lisääntyminen tuo suuria haasteita palve-
luiden rakenteille. Teknologian nopea ke-
hittyminen, ikääntyvän väestön palvelu-
tarpeiden muutokset ja palveluihin liitty-

vä odotusten nousu sekä asiakkaiden suu-
rempi tietoisuus oikeuksistaan ovat muun 
muassa tekijöitä, jotka ikääntyvien palve-
luiden järjestämisessä tulee jatkuvasti huo-
mioida. 

Ikääntyvien määrällinen kasvu tuo haas-
teita vanhustyön resurssien riittävyydelle. 
Resurssikeskusmallissa pyritään keskittä-
mään ikääntyvien palvelut saman katon 
alle sekä yhdistämään käytettävissä ole-
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via resursseja hyvällä yhteistyöllä eri toi-
mijoiden kanssa. Suurelle joukolle hyvä-
kuntoisia ikääntyviä on välttämätöntä ke-
hittää toimintaa ja yhteisöjä, joilla vaiku-
tetaan elämän merkityksellisyyden ja mie-
lekkyyden kokemuksiin. 

Harrastus- ja virkistystoimintojen rinnal-
le tarvitaan tavoitteellista toimintaa, jolla 
on ennaltaehkäisevää vaikutusta. Saman-
aikaisesti huonokuntoisille ikäihmisille 
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Ikääntymisen resurssikeskusmallia on 
kehitetty Vanhus- ja lähimmäispalvelun 
liiton YDIN-projektissa kolmentoista 
jäsenjärjestön kanssa vuosina 2005-
2008. Raha-automaatti yhdistys on ra-
hoittanut kehittämistoimintaa. Projektin 
aikana kehittämistyötä on tehty pääosin 
palvelutaloissa, joita kehitetään ikään-
tymisen resurssikeskuksiksi. Palveluta-
lojen henkilökunnan osaamista pyritään 
hyödyntämään monipuolisesti palvele-
maan omien asukkaiden lisäksi myös 
ympäristössä asuvia ikäihmisiä.

on taattava riittävästi hoitoa ja toimivat 
palvelu ketjut, joilla varmistetaan hoidon 
oikea-aikaisuus sekä turvallisuus. Lisäksi 
tarvitaan entistä enemmän ympärivuoro-
kautisen hoivan ja kuntouttavien palvelui-
den kehittämistä. Ikääntyvien kotona asu-
misen mahdollistaminen vaatii kotihoidon 
määrään ja laatuun panostamista.

Resurssikeskusmalli on kehitetty 
järjestö pohjaisissa organisaatioissa, joil-
la on ikääntyvien palveluasumista sekä 
koti hoitoa. RAY on tukenut kansalaisjär-
jestöjen rakennus- ja peruskorjaushank-
keita, joilla on rakennettu vanhustentalo-
ja ja palvelu taloja. Rakennetuissa taloissa 
on yhteisiä oleskelu-, ryhmä- ja ruokailu-
tiloja, joiden käyttöä tulee lisätä palvele-
maan palvelu talojen asukkaiden lisäk-
si myös alueen lähistöllä asuvien ikäih-
misten tarpeita. Resurssikeskustoimintaa 
toteutetaan myös asiakkaan kotona. Ikä-
ihmisen koti ja sen ympäristö normaalis-
sa asuinkannassa tai palvelutalossa näh-
dään resurssikeskuksissa asiakaslähtöisen 
toiminnan paikkana. Henkilökunta liikkuu 
ja toteuttaa palveluja ja monipuolista toi-
mintaa siellä, missä se on asiakkaalle mie-
lekästä. Osallistumisen ja yhteydenpidon 
välineenä voi olla myös erilaiset kuvapu-
helinyhteydet.

Palveluketju ennaltaehkäisevistä
toiminnoista kotona asumista
tukeviin palveluihin
Resurssikeskus toimii alueen ikäihmisten 
yhteisönä ja muodostaa palveluketjun en-
naltaehkäisevistä palveluista aina saatto-
hoitoon saakka. Toimintaa suunnitel-

taessa tulee tehdä tiivistä yhteis työ tä alu-
een muiden toimijoiden kanssa. Resurssi-
keskuksen toimintojen tulee niveltyä kun-
nan ja muiden toimijoiden ikäihmiselle tar-
joamiin palveluihin. Hyvällä yhteistyöl-
lä niistä saadaan muodostettua hyvin toi-
siaan täydentävä palveluketju, jossa erilai-
set ikäänty vien tarpeet huomioidaan yksi-
löllisesti. Toimintamuotojen kehittämises-
sä pyritään innovatiivisuuteen. Nykyi siä 
palvelu malleja ja työtapoja uudistetaan 
asiakaslähtöisemmiksi ja tavoitteellisem-
miksi.

Resurssikeskus on matalan kynnyksen 
paikka, johon ikäihmisen tai hänen lähei-
sensä on helppo tulla. Hyväkuntoisille 
ikääntyville resurssikeskus tarjoaa mielek-
kään vapaaehtoistoiminnan mahdollisuu-
den. Kevyet kulttuuri- ja harraste toiminnot 
sekä ruokapalvelut tarjoavat ikäihmi-
siä virkistäviä ja vertaistuellisia tekemi-
sen ja olemisen paikkoja. Resurssikeskus 
vastaa ikäihmisten tiedollisiin tarpeisiin 
tarjoa malla luentoja, ohjausta ja neuvon-
taa. Toiminta kyvyn heikentyessä tarjotaan 
ikääntyvien kotona jaksamista, hyvinvoin-
tia edistävää sekä omaishoitoperheitä tuke-
vaa tavoitteellista toimintaa koti palvelun, 
ryhmien, päivätoiminnan ja lyhytaikais-
hoidon avulla. Jos kotona asuminen ei enää 
onnistu tukitoimien avulla, ikäihminen voi 
turvallisesti siirtyä tehostettuun palvelu-
asumiseen tai ryhmäkoteihin. 

Moniammatillisessa työyhteisössä 
innostutaan ja kehitetään
Ikääntymisen resurssikeskuksen kehittä-
misessä tarvitaan moniammatillista henki-

löstöä, muutosjohtamista sekä yhteistyötä. 
Henkilökunnalla tulee olla vahvaa geronto-
logista osaamista ja näkemystä ennaltaeh-
käisevän ja tavoitteellisen työn tärkeydestä 
ikäihmisten hyvinvoinnin varmistajana. 

Henkilöstöresurssien turvaaminen ja 
työhyvinvointi ovat vanhustyön haasteita. 
Resurssikeskukset ovat moniammatillisia 
työyhteisöjä, joissa panostetaan henkilö-
kunnan osaamisen kehittämiseen. Henkilö-
kunnan työnkuvat ovat räätälöityjä esimer-
kiksi niin, että ryhmäkodissa työskentele-
vä hoitaja voi kerran viikossa ohjata ta-
voitteellista ryhmää. Työtehtävien moni-
puolisuus ja työnkierron mahdollisuudet 
tekevät resurssikeskuksista houkuttelevia 
työyhteisöjä, joihin saadaan myös tulevai-
suudessa rekrytoitua vanhustyön ammatti-
osaajia.

Mallin levittäminen ja
tulosten esittely
Projektin loppuseminaarissa 27.11. esitel-
lään kehitetty resurssikeskusmalli, projek-
tin tulokset ja tähtituotteet.

Syksyllä valmistuu vanhustenhuollon 
kehittäjille suunnattu Resurssikeskusopas. 
Oppaassa kerrotaan esimerkkien avulla mi-
tä mahdollisuuksia resurssikeskus tarjo-
aa ikääntyvien kotona asumisen tukemi-
seen.

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

Teksti: Satu Aalto
Kuva: Kari Uittomäki

Ydin-projekti ydinjoukko: toiminnanjohtaja Marja-Liisa Kunnas sekä suunnitte-
lijat Satu Marjakangas ja Satu Aalto.
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Oppilaitos-hautomona on metafora, jo-
ka luo monenlaisia mielikuvia. Lähestyn 
teemaa toteamalla, että uusi elämä luon-
nossa usein syntyy hautomalla. Hautomi-
seen vaaditaan lämpöä, aikaa ja huolen-
pitoa. Luonnon menetelmää on hyödyn-
netty teollisuudessa, jossa on perustettu 
hautomoja. Teollisissa hautomoissa voi-
daan esimerkiksi nopeasti tuottaa tasa-
laatuista kanan lihaa nälkäisille kulutta-
jille. Tuotanto prosessi lienee ikävä koke-
mus vastasyntyneen elämän näkökulmas-
ta, mutta tehokas tapa tuotannolle. Viime 
aikoina ilmaisu hautomo on myös käytet-
ty foorumeille, joissa synnytetään uusia 
ideoi ta ja yrityksiä. 

Mielikuvista voisi syntyä erilaisia kir-
joitelmia, mutta kasvatusfi losofi na kes-
kityn tässä pohdiskelemaan opiskelijoi-
den oppimisprosesseja. Oppimisprosessi-
en tuottamien, niiden tukeminen ja ohjaa-
minen lienevät edelleen kaiken tasoisten 
oppi laitosten perustehtävä. Viime aikoi-
na olemme lukeneet oppilaitosten yhdisty-
misistä, jolla halutaan monipuolistaa ja te-
hostaa opiskelijoiden oppimisprosesseja. 
Prosessit edellyttäisivät, tuottaakseen ha-
luttua tulosta, vuoropuhelua eri kontekste-
ja edustavien toimijoiden välillä. Se vaati-
si aikaa ja on työläs vaihe. Siihen tarvittai-
siin ehkä erilaisia hautomoja, mutta käy-
tännössä opetustyö jatkuu rinnan muutos-
ten kanssa. Lienee syytä kysyä, syntyykö 
monipuolisuutta kehittävää yhteisymmär-
rystä ja näkemystä vai lisääntyykö vain si-
sältöjen määrä opiskelijoiden opittavak-
si? Hallinnollisten muutosten lisäksi ul-
koinen kontrolli on viime vuosina lisään-
tynyt laadun varmistamiseksi ja lähes kai-
kille oppilaitos muodoille on kehitetty oma 
niin sanottu ”uusi” pedagogiikka. Muutos-
prosessien ohella kuuluu jatkuvasti sora-
ääniä siitä, että oppilaitokset vain tuotta-
vat sopeutujia, jotka eivät kykene työhön 
eivätkä osaa kehittää työelämää. Herää ky-
symys alkavatko oppi laitokset muistuttaa 
teollisia tuotanto laitoksia ja tuotetaanko 
niissä liian ”tasa- laatuisia tuotteita”?

Palaan hetkeksi sanan hautomon tuotta-
miin mielikuviin; lämpö, aika ja huolenpi-
to. Oppiminen vie kiistämättä aikaa ja sille 
on määritelty tietty pituus jona aikana op-
pimisprosessista tulisi selvitä. Kaikilla op-
pimistasoilla opiskeluaika on viime vuosi-
na tiukentunut ja opiskelijoiden valmistu-
minen määräajan sisällä on muodostunut 
laadun mittari oppilaitoksille. Oppimispro-

sessi tarkoittaa aina muutosta opiskelijal-
le, ei vain elämän- ja mahdollisesti talou-
dellista muutosta, vaan oppiminen muut-
taa ajattelutapoja. Ajattelutapojen muut-
taminen voi hyvälläkin syyllä verrata uu-
teen elämään. Siihen opiskelija on valmis-
tautumassa. Ajattelutapojen muuttaminen 
voi myös, kuten eräs opiskelija taannoin 
sanoi, ”tehdä kipeätä” varsinkin jos jou-
tuu toteamaan, että vanhat toiminta tavat 
ovat olleet virheelliset. Kipuun ja muu-
tokseen opiskelija tarvitsee tukea ja läm-
pöä. Toiset kutsuvat ymmärryksen ja läm-

pimän suhtautumisen ”paapomiseksi”. Eh-
kä se ajattelutapa juontaa juurensa aikan-
sa eläneen, mutta tutkimuksen mukaan yhä 
voimissaan olevasta behaviorismista, joka 
toimi kuusikymmentäluvun pedagogiikan 
johtotähtenä ja jonka ”kitkeriä hedelmiä” 
yhä käytännössä syödään monilla elämän-
alueilla. 

Voidakseen kasvaa ammattilaiseksi millä 
hyvänsä alalla opiskelija tarvitsee tukea. 
Saako hän sitä siinä tuotanto prosessissa 
missä hän on? Tarjotaanko tukea oikeaan 
aikaan ja oikealla tavalla opiskelijan mie-
lestä? Toteutuuko tässä oikea kohtaami-
nen? Monet tutkimukset ja kirjoitukset se-
kä korviin kantautuneet viestit kertovat, et-
tä näin ei välttämättä tapahdu. Mikä voi ol-
la syynä tähän ongelmaan? Kaikille aloil-
le tuttu resurssipula on varmasti yksi syy. 
Jatkuvien muutosten ja kaikkien määräys-
ten keskellä voi olla vaikeata löytää ai-
kaa, mutta ehkä ajattelutapakin vaikuttaa. 
Ajattelu tapoja opitaan sekä muodollisen 
opetuksen ja oppimisprosessien että ko-
kemusten kautta.

On sanomattakin selvää, että vanha tuttu 
nokkimisjärjestys helposti astuu voimaan 
sellaisissa ympäristöissä, joissa ihmiset ko-
kevat, että heitä kontrolloidaan. Kontrolli 
koetaan hyvällä syyllä luottamuspulaksi. 
Luottamuspula ja kontrolli värjäävät hel-
posti ilmapiirin negatiiviseksi ja siirtyy tie-
dostamatta seuraavalle tasolle. 

Voisiko luonnollisesta hautomisprosessis-
ta siirtää lämpöä ja huolenpitoa oppimis-
ympäristöihin? Oppilaitos hautomona voi-
si ehkä myös tarkoittaa humanismin el-
vyttämistä oppilaitosten käyttöön. Käy-
tännössä tämä merkitsisi kaikilla tasoilla 
suurempaa luottamusta, enemmän vaikut-
tamismahdollisuuksia ja suurempaa osal-
lisuutta sekä vähemmän kontrollia. Mi-
tä todennäköisimmin se merkitsisi samal-
la vähemmän byrokratiaa ja enemmän ai-
kaa olennaiseen eli työhön ihmisten kans-
sa. Kokemus luottamuksesta ja arvostuk-
sesta lisääntyisi kuten renkaita vedessä ja 
siirtyisi automaattisesti työelämään, jossa 
sitä kipeästi kaivataan.

Nanna Wilhelmsson
Kasvatustieteen 

lisensiaatti 

Oppilaitos- 
hautomona

Lehtemme kolumnisarjaa 
jatkaa kasvatustieteen 

lisensiaatti 
Nanna Wilhelmsson
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Jari Ketola (toim.): Sijoita perheeseen 
– Perhehoito inhimillisenä ja taloudel-
lisena vaihtoehtona
PS-Kustannus 2008

Sijoita perheeseen -kirja selventää useiden 
asiantuntijoiden kokemusten ja tutkimus-
tiedon avulla miten perhehoito Suomessa 
on onnistunut ja mitkä sen kehittämis alueet 
voisivat olla. Punaisena lankana läpi koko 
kirjan kulkee lastensuojelu. Sijaisperheitä 
tarvitsevia lapsia on maassamme enemmän 
kuin sijaisperheitä, ja siksi niitä tulisi pi-
tää arvokkaana voimavarana. Perhehoi-
dossa hoidetaan lapsia ja nuoria, kehitys-
vammaisia, pitkäaikaissairaita ja mielen-
terveyskuntoutujia sekä vanhuksia. Kirjan 
keskeisin viesti on, että perhehoito on inhi-
millistä, turvallista sekä taloudellista. 

Mitä pidemmälle luin kirjaa ajatukset 
kulkivat vanhusten avopalveluiden järjes-
tämiseen ja perhehoidon laajempaan so-
veltamiseen mm. vanhustyössä. Tulevai-
suudessa vanhusten palvelutarpeet kasva-
vat ja tällöin perhehoito voisi olla yksi to-
dellinen ja edullinen hoivan toteuttami-
sen vaihtoehto omaishoidon rinnalle. Oli-
si mielenkiintoista kokeilla ja kuulla koke-
muksia millaista on sijaisperheessä, jossa 
elää useita sukupolvia, lapsia, nuoria, ai-
kuisia ja vanhuksia. 

Kirjassa pohditaan myös perhehoidon 
toteuttamista ammatillisesti ja ei ammatil-
lisesti (tavalliset perheet). Minut tämä osa 
sai pohtimaan seuraavaa: perhehoito tuli-

si myös tunnustaa ammatilliseksi toimin-
naksi, kuten alle kouluikäisten lasten per-
hepäivähoitajana toimiminen. Ennen kaik-
kea siksi, että valtasuhteet selkeytyisivät 
ja yhteis työtahot voisivat toimia aidosti 
yhteis työssä, kaikkien perspektiivit huo-
mioiden sekä tasavertaisesti, kuten Har-
riet Rabb kirjassa mainitsee. Toisekseen 
siksi, että se nostaisi perhehoidon arvos-
tusta ja kolmanneksi, että siitä maksettai-
siin palkkaa eikä vain kulukorvauksia. Täl-
löin se voisi olla myös todellinen vaihtoeh-
to ammatillisessa koulutuksessa.

Kirja sopii luettavaksi opiskelijoille, per-
hehoitajuutta harkitseville, sosiaalityön 
ammattilaisille sekä kaikille päättäjille. 

Anu Kuikka

Taimi Tulva, Ilkka Uusitalo ja Kim-
mo Harra (toim.): Vanhuuden monet 
kasvot
OKKA – Opetus-, kasvatus- ja koulu-
tusalojen säätiö 2007

Vanhuuden monet kasvot -kirja toteutet-
tiin artikkelikokoelmana Opetus-, kasva-
tus- ja koulutusalojen säätiön, Tallinnan 
yliopiston sosiaalityön laitoksen ja Suo-
men Viron-instituutin yhteistyönä. Kirjan 
artikkeleiden kirjoittajina ovat vanhuuden 
ja vanhustyön asiantuntijat Raili Gothó-
ni, Simo Koskinen, Tiina Kujala, Reet 
Velberg, Ilkka Uusitalo, Ülle Kasepalu, 
Taimi Tulva, Inge Paju, Taina Semi ja 
Sirpa Granö. Kirjan tarkoituksena on li-
sätä vanhuuden ymmärtämistä sekä van-
husten arvostamista yhteiskunnan arvok-
kaana voimavarana. 

Kirjassa käsitellään ikäihmisen asemaa, 
senioriopettajien hyvinvoinnin kysymyk-
siä, vanhusten elämänkulun merkitystä ja 
vanhuutta sekä vanhenemisen kokemuksia. 
Lisäksi artikkeleissa käsitellään ikäihmis-
ten ja senioriopettajien hyvinvoinnin ky-

symyksiä, gerontologista sosiaalityötä pal-
velutaloissa ja vanhainkodeissa, vanhusten 
käsityksiä elinikäisestä oppimisesta, sosio-
kulttuurista innostamista vanhustyössä se-
kä muistisairauksista elämän kulun muok-
kaajina.

Anu Kuikka

Jonathan Glover: Ihmisyys. 1900-lu-
vun moraalihistoria
Alkuteos Humanity, suom. Petri Sten-
man
Like Kustannus 2007

Englantilainen fi losofi  ja historioitsija Jo-
nathan Glover kirjoitti kirjaansa Ihmisyys 
10 vuotta. Kirjassaan hän tutkii ihmisen 
käsittämätöntä julmuutta lajikumppanei-
taan kohtaan. Miksi sodat syttyvät? Kuin-
ka kansanmurhat ovat mahdollisia? Mikä 
saa diktaattorit lahtaamaan omia kansalai-
siaan, kansalaiset toisiaan ja kansakunnat 
toisia kansakuntia? 

Glover pohtii ensimmäistä maailman-
sotaa, toisen maailmansodan kulminoitu-
mista Hiroshiman atomipommiin, Jugo-
slavian ja Ruandan sotia, My Lain veri-
löylyä, Stalinin, Maon ja Pol Potin hirmu-
hallintoja sekä pimeyden ydintä, natsis-
mia. Hän ei tyydy vain kirjaamaan hirmu-
tekoja vaan erittelee niitä psykologisia ja 
poliittisia mekanismeja, jotka ajavat ihmi-
siä väkivaltaan. 

Teoksen pohjana on usko siihen, että his-
toriasta voidaan oppia. Uskoa ihmisyyteen 
vahvistavat myös moraaliset sankarit, jotka 
ovat niin yksityisiä ihmisiä kuin poliittisia 
päättäjiäkin. Jokainen voi estää julmuuk-
sien historiaa toistamasta itseään. Kirjan 
sanoma onkin selkeä: ei koskaan enää. His-
toriasta on opittava paljon. 

Anu Kuikka
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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 5/2008 oikea ratkaisu.

Simo Skinnari: Pedagoginen rakkaus – 
kasvattaja elämän tarkoituksen ja ihmi-
sen arvoituksen äärellä. 2. painos
PS-Kustannus 2007

Simo Skinnari: Elämänkoulu - oppi-
maan oppimisesta kasvamaan kas-
vamiseen
PS-Kustannus 2008

Simo Skinnarin Pedagoginen rakkaus il-
mestyi ensimmäisen kerran vuonna 2004. 
Viime vuonna siitä otettiin 2. painos. Skin-
narin Elämänkoulu – oppimaan oppimises-
ta kasvamaan kasvamiseen on itsenäisen 

tettava itseään ja annettava anteeksi itsel-
leen, jotta voisi saavuttaa rakkauden. Ih-
miseksi kasvamiseen kuuluu kehittymi-
nen kohti omaa minuutta ja kykyä rakas-
taa toistaa minuutta. Rakkauden mahdol-
lisuus syntyy vapauden kautta. Vapauteen 
kuuluu myös vastuu. Elämä on koulu, jos-
sa kasvamme ihmiseksi. Kaikki kohtaa-
mamme ongelmat voidaan kääntää hen-
kisen kasvun välineiksi.

Elämänkoulu -kirja on hieman teoreet-
tisempi, mutta ei millään tavalla tylsä kir-
ja samoista teemoista. Pääpaino on itse-
kasvatuksessa. Tässä kirjassa Skinna-
ri taustoittaa aihepiiriään mm. historial-
lisella perspektiivillä sekä käyttäen eri ai-
kakausien ajattelijoiden tuotantoa hyödyk-
si. Historiallinen perspektiivi kirkastaa kä-
sitystä siitä, miten nykyajan tarkoitukset-
tomuuden tunteeseen ollaan tultu. Ihminen 
ei enää koe olevansa ainutlaatuinen vaan 
hän on vaihdettavissa. Ihmisestä on tullut 
väline ja siitä syntyy elämän tarkoitukset-
tomuuden tunne.

Skinnari korostaa, että ihmisen on kui-
tenkin löydettävä tarkoituksellisuus elä-
määnsä, jotta hän voisi olla onnellinen. On-
ni on sisäisen maailmamme tila. Onni on 
läsnä koko ajan – sitä ei pidä etsiä. On-
ni pitää elää. ”Minä olen” -kokemus on 
kaiken onnen perimmäinen lähde ja kai-
ken luomisen ja maailman muotojen ava-
ra lähtökohta.

Näistä kahdesta kirjasta Pedagoginen 
rakkaus ehkä antaa enemmän lukijalle käy-
tännönläheisyydessään. Elämänkoulu so-
pii ”pitemmälle ehtineille” itseopiskelijoil-
le, jotka ovat ennestään pohtineet kirjois-
sa käsiteltyjä aihepiirejä.

Kari Uittomäki

jatko-osa Pedagogiselle rakkaudelle, jo-
ten ne voi lukea aivan hyvin erikseen. Kir-
joissa on luonnollisesti päällekkäisyyksiä, 
mutta se ei lukemista haittaa. 

Pedagogisessa rakkaudessa Skinnari kä-
sittelee elämän perustavaa laatua olevia ky-
symyksiä, elämän tarkoitusta ja ihmisen ar-
voitusta, nimenomaan kasvattajan ja opet-
tajan näkökulmasta. Skinnari ei ole kuiva 
teoreetikko vaan hän kirjoittaa lämpimäs-
ti, käyttäen runsaasti esimerkkejä, laittaen 
itsensä peliin. Hän korostaa, että olemme 
tässä maailmassa rakastaaksemme. Rakka-
us on syvintä ihmisyyttä ja pyhyyden ko-
kemista keskellä arkea. Pedagogiseen rak-
kauteen kuuluu totuudellinen ajattelu, ih-
misen kunnioittaminen, tunteet ja tahtomi-
nen. Jokaisessa ihmisessä on arvokas mi-
nuus. Kasvattajan perustehtävä on kysyä: 
miten voin auttaa sinua elämäntielläsi? Ku-
ten Skinnari toteaa moneen kertaan; kas-
vattaminen ei ole astian täyttämistä vaan 
tulen sytyttämistä.

Skinnari korostaa, että on ensiksi rakas-
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Esineet kertovat

33 Äänilevyt ku

Keräilyistä kertova palstamme tarjoaa nyt 
tietoa äänilevyjen jännittävästä maailmas-
ta. Aira Heinänen tapasi YLE:n radio talon 
ääni levystössä Pekka Gronowin, joka tun-
netaan äänilevyalan yhtenä tietoviisaana. 

Jo sadan vuoden takaa
Pekka Gronow kertoo, että ensimmäi-
set suomalaiset äänilevyt tehtiin Pietaris-
sa vuonna 1901. Mooses Putron johtama 
suomalainen kuoro tallensi tusinan verran 
lauluja, mm. Sibeliuksen Isänmaan. Seu-
raavina vuosina tiedetään Aino Acktén 
lauluja nauhoitetun Ranskassa. Säännöl-
linen suomalaisten levyjen tuotanto käyn-
nistyi 1904. Levyt valmistettiin ulkomail-
la useiden yhtiöiden ja agenttien toimesta. 
Ensimmäinen täysin suomalaisen levy-yh-
tiö oli turkulainen Sointu, joka perustettiin 
vuonna 1938.

Gronow toteaa, että vanhimpien ääni-
levyjen ”suomalaisuuden” määrittely on 
hankala, koska levyttävät yhtiöt olivat ulko-
maalaisia, äänitykset tehtiin yhdessä maas-
sa, esimerkiksi Pietarissa ja itse levy tehtiin 
toisessa maassa, vaikkapa Saksassa.

Ennen nykyisiä CD-levyjä olivat vinyyli-

levyt, ja ennen vinyyliä olivat savikiekot. 
Savikiekko tarkoittaa 78-kierroksen sel-
lakkalevyä. Sellakan eli luonnonhartsin ja 
puuvillan seos säilyi valmistusaineena ai-
na 1960-luvulle saakka. Musta aines oli no-
kea. Savikiekot olivat herkkiä särkymään. 
Vinyylilevyt syrjäyttivät 1960-luvulla savi-
kiekot muovikauden ja uuden teknologian 
tuotteina. Digitaaliseen CD-aikaan siirryt-
tiin 1980-luvulla, mutta ilmeisesti vinyylin 
suosio on palaamassa. Kukin aika tuottaa 
omat musiikin taltiointimenetelmänsä.

Äänilevyjen keräilijät, kuten keräilijät 
yleisestikin, erikoistuvat johonkin tiettyyn 
osa-alueeseen. Vanhat suomalaiset savikie-
kot ovat yksi suosittu keräilykohde. Senkin 
sisällä voidaan erikoistua: esimerkiksi van-
hoihin suomalaisiin jazz-levyihin tai Soin-
tu-yhtiön levyihin. Vinyyliaikakausi räjäyt-
tää pankin auki, sillä vinyylilevyn synty 
ajoittuu myös nuorisokulttuurin ja sen myö-
tä popin ja rockin syntymiseen. Vinyylien 
ja eri musiikkityylien ja suosikkiartistien 
kirjo laajenee suunnattomasti: keräilykoh-
teita ovat esimerkiksi suomalaiset rautalan-
kalevyt, Beatlesin tai Elviksen levyt. Edes-
menneen suomalaisen Love Recorsdin le-

Pekka Gronow on radion äänite arkiston 
asiantuntija. Gronowilla on kädessään 
Yleisradion ensimmäinen äänilevy. Se on 
His Master’s Voice-yhtiön julkaisema Phi-
ladelphia Symphony Orchestran levytys 
Bachin Passacaglia, In G Minor. 

(Taustakuva):
Punaiset lehdet on yksi Pentti Viherluodon 
rakastetuimmista tangoista, jonka sanoit-
ti nimimerkki Harry Etelä eli Pentin veli Ai-
mo Viherluoto. Tässä kappaleen ensile-
vytyksessä esittäjänä on A. Aimo säestä-
jänään Sointu-orkesteri eli todellisuudes-
sa Dallapé.

Reino Armio levytti vuosina 1936-42, 
ensin Saaristokauppa oy:n edustamal-
le ruotsalaiselle Sonora-levymerkille ja 
myöhemmin Soinnulle. Ennen nauhu-
rien aikakautta levytykset tehtiin ker-
taottona, jolloin mahdollisen virheen 
sattuessa koko kappaleen äänitys piti 
tehdä uudelleen. Tällä koelevyllä ole-
va saksanpolkasta Hei, pelit soimaan 
otto on todennäköisesti hylätty siksi, 
että laulaja hieman takeltelee kerto-
säkeen alussa. 
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lttuurin tallentajina

vyt on myös yksi keräilykohde. Jokaisella 
musiikkityylillä jazzista progeen on omat 
faninsa ja keräilijänsä.

Pekka Gronow on kirjoittanut paljon ää-
nilevyistä ja niiden historiasta. Gronowin ja 
Ilpo Saunion Äänilevyn historia (WSOY 
1990) on yhä alan perusteoksia. Gronow 
pitää myös blogia, jossa hän kirjoittaa mo-
nipuolisesti mm. äänitteiden arkistoinnista 
sekä äänilevyistä (http://blogit.yle.fi )

– Äänilevyn keräilyssäkin on nähtävissä 
erilaisia kausia. Joskus aikaisemmin kerät-
tiin esimerkiksi Olavi Virran levyjä, mut-
ta 90-luvulla julkaistiin Olavi Virran koko 
tuotanto CD:eillä. Nyt tämän CD-sarjan-
kin joistakin osista on tullut harvinaisuuk-
sia, Gronow kertoo.

Muistoja, muistoja, 
nostalgiaa, haikeuttakin
Monen iäkkäämmän henkilön mieles-
sä ovat ne kannettavat ”kapsäkit”, joilla 
musiikki saatiin soimaan joka niemessä ja 
notkossa kampea vääntäen. Tärkeitä oli-
vat gramofoni neulat, joita säilytettiin pie-
nissä peltirasioissa. Usein rasian kannessa 
oli torvellista grammaria kuunteleva Nip-
per-koira. Myydyin levy 1920-luvulla, ajan 
mittakaavassa huimat 30 000 kpl – oli Tu-
re Aran laulama Emma. 

Museoissa tapaamme sellaisia alkuaiko-
jen gramofoneja, joita koristaa komea tor-
vi. Sellaisilla varmaan soitettiin maailman 
kuuluisimman tenorin Enrico Caruson 
250 levytystä, joista ensimmäinen äänitet-

tiin Milanossa 1902. Keräilijöillä on vielä-
kin mahdollisuus hankkia vanhojen levy-
jen markkinoilta Carusoakin, sillä painok-
set olivat suuria. Tietenkin myös gramofo-
neja keräillään.

Pekka Gronow tietää kiinnostavia kult-
tuurihistoriallisia yhteyksiä äänilevyn his-
torian ja muun historian kulun välillä. Hän 
esimerkiksi kertoo, että kaikki Sibeliuksen 
sinfoniat levytettiin Robert Kajanuksen 
johdolla 1930-luvun alussa Suomen valtion 
tuella. Se, että Sibeliuksen tuotanto oli kat-
tavasti saatavilla äänilevyillä, auttoi Sibe-
liuksen kansainvälisessä läpimurrossa.

Keräilyn kiehtovuus
Äänilevyjen keräily on nykyään suosittu 
harrastus. Suomessa järjestetään vuosit-
tain useita äänilevymessuja, joissa ostajat 
ja myyjät kohtaavat. Netistä löytyy useita 
sivustoja, joissa käsitellään äänilevyjen ke-
räilyä. Huuto.net-sivustolta voi etsiä alus-
tavia hintatietoja.

Äänilevyistä on hyvin vaikea antaa mi-
tään tyhjentävää hintahaarukkaa. Pääsään-
töisesti levyjen, jopa savikiekkojen, hinnat 
ovat hyvin kohtuullisia. Tietenkin on sel-
vää, että levyn harvinaisuus, ikä ja hyvä-
kuntoisuus vaikuttavat hintaan. Esimerkik-
si jotkut pienipainoksiset progelevyt on ny-
kyään todella arvokkaita. Usein on niin, että 
keräämästään kohteesta, oli se sitten vaik-
ka Love Recordsin levyt, ison osan saa var-
sin vaivattomasti kokoon. Ne harvinaisim-
mat ovatkin sitten kiven alla, ja niistä jou-

Oopperalaulajana tunnetun Ture Aran 
esittämä Emma-valssi ylsi aikanaan yli 
30000 kappaleen myyntilukuihin ja on 
yksi Suomen eniten myydyistä savi-
kiekoista.

Tauno Palo levytti turkulaiselle Soin-
nulle vain yhden levyn, jossa olivat U. 
Kalannin (=Usko Kemppi) tango Älä it-
ke sydän ja toisella puolella valssi Ti-
volin lamppujen alla.

Love Recordsin julkaisemassa Jui-
ce Leskisen toisessa LP-levyssä Per 
Vers, runoilija on mukana sarjakuva. 
Äänilevyjen keräilijät arvostavat al-
kuperäisiä painoksia, joiden pitää ol-
la mahdollisimman täydellisiä. Tästä-
kin LP-levystä on julkaistu uusintapai-
nos ilman liitettä.

tuu maksamaan paljon.
Äänilevyjen keräilijät voivat tehdä myös 

niin, että he ostavat erikseen kannet ja erik-
seen levyn. Vinyylisten LP-levyjen kannet 
ovat monesti hienoja. Kansi voi olla hyväs-
sä kunnossa, mutta levy huonossa kunnos-
sa tai päinvastoin. Silloin kannattaa ostaa 
ne erikseen.

 
Aira Heinänen

Kuva: Kari Uittomäki
Savikiekkojen kuvat: Ville Gustafsson

Pekka Gronowin ja Ilpo Saunion Ääni-
levyn historia on suomenkielisen ääni-
levytietouden perusjärkäle.
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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
info@haukiputaankotiapu.com

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

Honkalakoti ry
Honkalantie 7, 34600 RUOVESI
puh. (03) 472 4400, fax (03) 472 4423
palvelutalo.honkala@ruovesi.fi 
www.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
eva-liisa.nikkanen@elisanet.fi 
www.elisanet.fi /mathilda_koti

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

Kangasalan Palvelutalosäätiö
Finnentie 11, 36200 KANGASALA
puh. (03) 3136 0201, fax (03) 3136 0205
mirja.jussila[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, 48600 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
Tuija Reinikainen, puh. 040 517 5171

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

Ruskakodin Palvelutaloyhdistys ry
Peräsimentie 5, 28190 PORI
puh. (02) 627 5000, fax (02) 627 5198
etunimi.sukunimi@ruskatalot.fi 
www.ruskatalot.fi  
     Palvelutalo Ruskakoti
     Peräsimentie 5, 28190 PORI
     puh. (02) 627 5000
     Palvelutalo Ruskala
     Asemamestarinkatu 6, 28100 PORI
     puh. (02) 641 5400

     Palvelutalo Ruskahovi
     Peräsimentie 3, 28190 PORI
     puh. (02) 627 5300
     Palvelutalo Ruskalinna
     Kouvonraitti 12 ja 14, 28370 PORI
     puh. (02) 627 5600

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

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

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

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

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

Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry
Kauppakatu 9 D, 33200 TAMPERE
puh. 010 400 9000, fax 010 400 9206
pertti.hjelm@tvpy.fi 
www.tampereenvanhuspalveluyhdistys.fi 
     Kuuselan palvelukoti
     Nuolialantie 46, 33900 TAMPERE
     puh. 010 400 9216
     Taatalan palvelukoti 
     Sulkavuorenkatu 6, 33820 TAMPERE
     puh. 010 400 9312 
     Kaukaharjun palvelukoti
     Keskisenkatu 13-15, 33710 TAMPERE
     puh. 010 400 9511
     Keinupuiston palvelukoti
     Orivedenkatu 28, 33720 TAMPERE
     puh. 010 400 9711

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

Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry
Luolavuorentie 4, 20810 TURKU
puh. (02) 282 0200, fax (02) 282 0201
kotikunnas@kotikunnas.fi 
www.kotikunnas.fi 
 

Ulvilan Vanhustenhuoltoyhdistys ry
Pappilanlammen palvelukeskus
Pappilantie 3, 28450 VANHA-ULVILA
puh. ja fax (02) 538 9838
etunimi.sukunimi@ulvila.fi 
www.pappilanlampi.fi 

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

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

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

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 



ISOVANHEMPIENPÄIVÄN 
JUHLA

LAUANTAINA 18.10.2008 
kello 13.00-16.00

Tekniikan museossa, Viikintie 1, Helsinki

OHJELMA:

• Tervetuloa
• Musiikki- ja Kulttuurikeskus VERSO esiintyy
• Vuoden Isovanhemman julkistaminen

Tekniikan museoon on vapaa pääsy juhlan aikana klo 13.00-16.00. 

Samalla voi tutustua Tekniikan museon näyttelyihin. Tekniikan museos-
sa on runsaasti yhteistä tekemistä isovanhemmille, lapsille ja koko per-
heelle!

TERVETULOA!
Lisätietoja: Anne Virkkunen, 
puh. (09) 7745 9014, anne.virkkunen@valli.fi   

VANHUS- JA LÄHIMMÄIS-
PALVELUN LIITTO RY
Hämeentie 58-60 A 52, 00500 Helsinki
puh. (09) 7745 900, www.valli.fi 


