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Marja-Liisa Kunnas
päätoimittaja

Vanhus- ja lähimmäispalvelun 
liiton toiminnanjohtaja

Homma hoituisi jos...

Maassamme käydään vanhusten-
huollon tilasta keskustelua, jota ei 

suurin osa vanhustyötä tekevistä työn-
tekijöistä tunnista tapahtuvan omalla 
työpaikallaan. Kerrotaan, että vanhus-
ten liikkumista rajoitetaan, heitä sido-
taan sänkyyn, ylilääkitään ja hoito- ja 
palveluyhteisöistä puuttuu toiminta-
kykyä ylläpitävä toiminta. Olen myös 
sitä mieltä, että jokainen väärinkäytös 
näissä asioissa vanhusta kohtaa on lii-
kaa. Ydin tästä keskustelusta on jäänyt 
paatoksen alle. Lääninhallitusten tutki-
mus, johon keskustelu pohjautuu, kä-
sitteli vanhusten laitoshoitoa, jossa on 
paljon korjattavaa. Laitoshoidon epä-
kohdista ei saa syyllistää työntekijöitä 
tai työyhteisöjä.  

Kun syyllisiä vanhustenhuollon huo-
noon tasoon haetaan, on tarkastel-

tava, mistä epäkohdat johtuvat. Kaik-
ki ovat varmasti samaa mieltä siitä, et-
tä vanhusten hyvinvointiin ja hoivaan 
kohdennetut rahat ovat riittämättömiä.  
Laitoshoidon lisäksi myös palvelutalois-
sa ja kotipalveluissa työskentely on ras-
kasta; ainainen kiire ja liian vähän työn-
tekijöitä.  Työolosuhteet painavat työn-
tekijöiden mieltä, jokainen haluaisi teh-
dä työnsä hyvin.

Vanhuspalvelut nousivatkin syystä 
keskeiseksi teemaksi viime kunnallis-
vaaleissa ja erityisesti eduskuntavaa-
leissa. Kaikki puolueet sitoutuivat tilan-
teen parantamiseen vaalityössään. Nyt 
on lupausten lunastamisen aika.  

Homma hoituisi, jos ikääntyneiden 
hoitoon ja palveluihin saataisiin 

riittävästi rahaa. 
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liit-

to vaati omassa kannanotossaan syys-
kuun lopulla, että maahamme on saa-
tava yhteiskuntasopimus, jolla puo-
lueet sitoutuvat vanhuspalvelujen tar-
vitsemiin toimintatapojen muutoksiin 
ja lisä resurssointiin. 

Peruspalveluministeri Paula Risik-
ko on ministerikautensa aikana usein 
osoittanut, että kunnat ovat saaneet 
valtioapua tämän hallituksen aikana 

enemmän kuin aikaisemmin.  Kunnat 
ovat puolustautuneet sillä, että hallitus 
on kaatanut kuntiin lisävastuita. 

Kuka on syyllinen – kenen pää pan-
naan vadille? On aivan selvä, että rahaa 
vanhustenhoitoon kohdennetaan liian 
vähän.  Nyt pidetään yllä peruspalvelu-
ja ja -hoitoa.  Paljon kokenut ja kiitol-
linen asiakaskunta antaa laatupisteitä 
motivoituneesta ja ammattitaitoisesta 
henkilö kunnasta, joka osaa työnsä. 

  

Nyt käydään keskustelua vanhus-
palvelulain puolesta ja vastaan. 

Keskustelu alkoi huonosti, kun perus-
palveluministeri Paula Risikko veti ma-
ton alta sanomalla, ettei mitoituksia 
kannata lakiin panna. Juuri sitä kuiten-
kin kunnissa odotetaan.  Kuntien van-
hustenhuollon työntekijät ja erityisesti 
vanhustyönjohtajat odottavat valtiolta 
selkeätä ohjausta, jolla he voivat turva-
ta vanhuspalvelujen resurssit. Kunnissa 
tässä taloudellisessa tilanteessa on niin 
paljon rahareikiä, että vanhustenhuolto 
tulee jäämään jalkoihin valtionavun ra-
hanjaossa tulevaisuudessakin. 

Jos lakiin ei saada valvottavaa 
mitoitus ohjausta, kannatan, että 
vanhus palvelulain valmistelu unohde-
taan ja valtioapujärjestelmää lähdetään 
muuttamaan. Muutosta ei saada aikaan 
kuin suoraan vanhustenhuoltoon koh-
dennettavalla riittävällä avustuksella. 
Ainoastaan lisäresurssoinnilla voimme 
turvata ikäihmisten oikeuden riittävään 
ja hyvään hoivaan ja palveluun.
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– Ikä ei ole mikään yksiköllinen kä-
site. On olemassa monia hyviä van-
huuden malleja. Vanhukset ovat 
hyvin yksilöllisiä, jokaisella on 
oma elämäntarinansa. Kannatan 
moniarvoista vanhuutta, sosiaali-
gerontologian professori Antti Ka-
risto pohtii.
Antti Karisto ehdottaa haastattelu-
paikaksi kahvila Espresso Edgeä, oma 
työhuone kun kuulemma on niin sekai-
nen. Persoonallinen kahvila kuvastaa jo-
tenkin myös Karistoa itseään: sympaat-
tinen ja vähän boheemi olemus, mutta 
valppaasti ajassa kiinni. Karisto kertoo 
kokoontuvassa myös jatko-opiskelijoi-
den kanssa ko. kahvilassa.

– Olen kahviloiden ja kaupunki-
kulttuurin ystävä, mitenkään väheksy-
mättä maaseutua ja siellä asuvia, Karisto 
luonnehtii aloittaessaan kahvia ja crois-
santia.

Suomessa on noin kaksi ja puoli 
sosiaali gerontologian professoria, joista 
Karistolla on yksi virka – sekin määräai-
kainen. Nykyistä virkaansa hän on hoita-
nut 7 vuotta. Karisto kuvailee omaa tut-
kijanuraansa  monipolviseksi ja että sosi-
aaligerontologia istuu hänelle hyvin.

– Sosiaaligerontologia on enemmän-
kin monitieteinen kenttä kuin jokin sel-
keä tiede. Vanhenemisen tutkimuksessa 
voi yhdistellä asioita ja se sopii minulle 
hyvin, sillä olen kiinnostunut monista 
asioista, Karisto luonnehtii.

Suurista ikäluokista 
Espanjan aurinkorannoille
Antti Kariston julkaisujen luettelo on 

pitkä ja sieltä löytää hyvinkin erilaisia 
aiheita. Jo julkaisuluettelosta voi arva-
ta, ettei Karisto ole yhden asian tutkija. 
Vanhenemisen tutkimuksen lisäksi hän 
on kirjoittanut viime vuosina mm. katu-
jen kulttuurista, junamatkailusta ja kesä-
mökeistä.

– Minulla on kolme isompaa projek-
tia ja tutkimuksen kohdetta; suuret ikä-
luokat, Espanjassa asuvat suoma laiset 
sekä Päijät-Hämeessä oleva Ikihyvä 
-hanke. Näille on yhteistä se, etten tutki 
niinkään varsinaisia vanhuksia, vaan elä-
keiän alkupäätä, niin sanottua kolmatta 

Sosiaaligerontologian professori Antti Karisto:

On olemassa monia hyviä 
vanhuuden malleja

– Olen kahviloiden ja kaupunki-
kulttuurin ystävä, professori Antti         
Karisto toteaa.
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ikää. Kolmas ikä sijoittuu työiän ja van-
huuden väliin ja se on aika omaleimainen 
ja kiinnostava ikävaihe. Kun olen tutki-
nut 60-70 -vuotiaita, olen huomannut, 
että he ovat aivan muiden kuin terveys-
palvelujen suurkuluttajia.

Antti Kariston toimittama Suuret ikä-
luokat -kirja ilmestyi neljä vuotta sit-
ten. Kirjassa useat tutkijat käsittelevät 
suuria ikäluokkia erityisesti sukupolvi-
ominaisuuksien näkökulmista: suku-
polven elämän kulkua, elämää suku-
polvena ja kytkeytymistä ympäröivään 
yhteis kuntaan sekä sukupolven tulevai-
suutta. 

– Suuret ikäluokat, jos ketkä, uudis-
tavat eläkeiän käytäntöjä ja tekevät kol-
mannesta iästä täyttä totta.  He ovat en-
nenkin tehneet asioita eri tavalla, heil-
le ei kelpaa sama kuin aikaisemmille su-
kupolville. Tuskin mitään elämäntapa-
vallankumousta silti tapahtuu, mutta pie-
netkin muutokset käyttäytymisessä näky-
vät, sillä suurissa ikäpolvissa on niin pal-
jon ihmisiä, Karisto pohtii.

– Espanjan tutkimukseni lähti vähän 
sattumalta liikkeelle, ajattelin kirjoittaa 
pari artikkelia. Tutkimus laajeni ja tein si-
tä kymmenen vuoden ajan. Aloittaessani 
tutkimuksen luulin, että Espanjassa asu-
vat ovat kosmopoliitteja, jotka ovat kään-
täneet selkänsä perinteiselle suomalai-
suudelle. Opin kuitenkin huomaamaan, 
että Espanjassa asuvat suomalaiset, jos 
ketkä, ovat mahdottoman suomalaisia. 
Tutkimuksesta tuli tavallaan tarina suo-
malaisuudesta ja sen muutoksesta.

Karisto on julkaissut tutkimuksensa 
Espanjassa asuvista suomalaiseläkeläi-
sistä nimellä Satumaa.

Kariston kolmas kiinnostuksen kohde, 
Ikihyvä Päijät-Häme -hanke, on pitkä-
kestoinen seurantatutkimus, jossa seura-
taan kolmen ikäryhmän, vuosina 1926-
30,1936-40 ja 1946-50 syntyneiden van-
henemista kymmenen vuoden ajan. Tut-
kimustiedon keräämisen lisäksi hank-
keessa pyritään vaikuttamaan terveys-
käyttäytymiseen. Tutkimus tulosten ta-
voitteena on hyödyttää paikallista, alueel-
lista ja valtakunnallistakin kehittämis-
työtä.

Karisto on lisäksi kirjoittanut lukuisia 
pienimuotoisempia tekstejä. Esimerkiksi 
Veteliä soulveljeksiä  -artikkelissa Karisto 
muistelee omaa nuoruuttaan Lahdessa. 

– Se on omaelämänkerrallinen artik-

keli, joka liittyi Lahden taidemuseossa 
pidettyyn 60-lukunäyttelyyn. Halusin 
pohtia, mitä 60-luku merkitsi katutasol-
la. Artik keli liittyy myös suuria ikäluok-
kia koskevaan kiinnostukseeni.   60-luku 
oli paljon muutakin kuin poliittista vään-
töä. Olen kiinnostunut ajoista ja paikois-
ta, haluan aina sijoittaa ilmiöt ja ihmiset 
aikaan ja paikkaan, Karisto luonnehtii.

Lahteen liittyviä tutkimus- ja kirjoitus-
töitä on paljonkin Ikihyvän lisäksi. Karis-
to on ollut kirjoittamassa kirjaa Salpaus-
selän kisoista ja jatkaa hankkeessa, jossa 
vanhat lahtelaiset mäkihyppääjät muis-
televat. Salpausselän kisojen merkitys 
Lahden kaupungin ja lahtelaisten iden-
titeetille on iso. Koulujen hiihto lomat 
määräy tyvät Lahdessa Salpaus selän ki-
sojen mukaan, ja Lahdesta hiihtoloma 
levisi muuallekin. 

Karisto toteaa löytäneensä monet 
tutkimus ideansa sattumalta, tarttumal-
la tilaisuuksiin. Hän myös toteaa, että 
on nykyään pienimuotoisuuden kan-
nattaja.

– Pienetkin jutut voivat olla tärkeitä ja 
merkityksellisiä. 

Moniarvoinen vanhuus
– Ihminen on elämäkerrallinen olento. 

Ihminen ei ole pelkästään yhdenikäinen, 
vaan hänessä on elämähistoriallisia ker-
roksia – vanha ihminen on samanaikai-
sesti myös keski-ikäinen ja nuori. Vanhan 
ihmisen rikkaus on sitä, että hänellä on 
kokemus kaikista elämänvaiheista. Taval-
lisesti kuitenkin tuijotetaan vain ihmisen 
senhetkiseen ikään. Muille tekisi hyvää 
ymmärtää, ettei vanhus aina ole ollut sel-
lainen kuin hän nyt sattuu olemaan. 

Karisto korostaa kannattavansa moni-
arvoista vanhuutta. Vanhuutta ja van-
huksia ei pitäisi tyypitellä liian helposti, 
eikä heitä saisi pitää yhtenäisenä massa-
na. Päinvastoin: vanhukset ovat hyvin 
yksilöllisiä elämäntarinansa ansiosta.

– Nykyisin aktiivisuus on arvossa, ja 
onhan aktiivinen elämä usein hyvää elä-
mää. Välillä tulee kuitenkin mieleen, et-
tä miksi vanha ihminen ei saa rauhassa 
vanhetakaan ja elää niin kuin hän itse 
haluaa. On olemassa monia hyviä van-
huuden malleja, vanhuus ei ole yksilöl-
linen käsite.

Viime aikoina käytyyn vanhuskeskus-
teluun, joka lähti liikkeelle lääninhalli-
tusten selvityksestä, Karisto ottaa varo-
vaisen kannan. Kariston mielestä on hy-
vä, että asioista keskustellaan ja epäkoh-
tia tuodaan esille, mutta asioita ei pidä 
tulkita liian suoraviivaisesti. Vanhus-
keskustelussa voi aistia koti-laitos  -vas-
takkainasettelua.

– Ei se aina niinkään ole, että koti on 
hyvä ja laitos on paha.

Pienetkin asiat ovat tärkeitä
Kun Antti Karistolta kysyy, minkä tut-
kimuksen hän haluaisi tehdä, niin hän 
vastaa vähän varovasti, ettei halua tehdä 
mitään mammuttiprojekteja. Hän myös 
toteaa tutkivansa niitä asioita, joista hän 
on itse kiinnostunut.  Karisto korostaa 
olevansa nimenomaan vanhenemisen, ei 
vanhusten tai vanhuuden tutkija. Karis-
to arvioi, että yleisesti ottaen vanhenemi-
sen tutkimus voi uusintaa käsitystä, että 
vanhuus on kamala asia – koska lähin-
nä tutkitaan vanhuuden ongelmia. Täs-
sä mielessä Kariston tutkimukset luovat 
positiivista tai ainakin monipuolisempaa 
käsitystä vanhuudesta, vaikka positiivi-
sen ajattelun edustajaksi hän ei ilmoit-
taudukaan.

Teksti ja kuva:
Kari Uittomäki
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– Ikäinstituutti tekee hyvin käy-
tännönläheistä työtä ja tutkimus-
ta. Pyrimme tekemään työtä, jota 
voi soveltaa ihmisten elämään ja 
arkeen, johtaja Anneli Sarvimäki 
kuvailee.
Ikäinstituutin johtajalla Anneli Sarvi-
mäellä on hyvä näköalapaikka suoma-
laiseen gerontologiseen tutkimukseen. 
Instituutilla itsellään on paljon tutkimus-
ta, ja Sarvimäki on ollut ja on mukana 
monenlaisissa yhteistyökuvioissa, myös 
kansainvälisissä. Ikäinstituuttia ylläpitää 
Kuntokallio-Säätiö, jolla on vahvat siteet 
myös Kasvun ja vanhenemisen tutkijat 
ry:hyn sekä GeroCenteriin. Sarvimäen 
mukaan suomalaisen geron tologisen tut-
kimuksen tekijät voisivat tiivistää yhteis-
työtään. Sarvimäen mukaan Ikäinstituut-
ti tekee eniten yhteistyötä Jyväskylän ja 
Helsingin yliopistojen, ammattikorkea-
koulu Arcadan, Vanhustyön keskuslii-
ton ja THL:n kanssa.

– Tietysti yhteistyöhön vaikuttaa kun-
kin tutkijan ja tutkimustahon tutkimus-
intressit ja resurssit. Ne, jotka teke-
vät saman tyyppistä tutkimusta, parhai-
ten hakeutuvat yhteistyöhön, Sarvimä-
ki luonnehtii.

Sarvimäen mukaan tutkijoita ja ke-
hittäjiä askarruttaa se, miten tutkimus-
tietoa ja tutkimuksen kautta kehitetty-
jä käytäntöjä saataisiin siirrettyä käytän-
töön. Tiedottamista tutkimuksesta siis 
kaivataan.

Vanhustutkimus Suomessa 
kaipaa lisää resursseja
Sarvimäen mukaan vanhustutkimus 
Suomessa kaipaisi lisää resursseja – tä-
män voi varmaan jokainen vanhustutki-
ja Suomessa allekirjoittaa. Monet eri ta-

hot tekevät tutkimusta, mutta esimerkik-
si yliopistollisia virkoja on vähän. Suo-
men Akatemia on aiemmin rahoittanut 
parikin isoa vanhustutkimusohjelmaa – 
nyt Akatemia voi taas aloittaa jonkin ison 
tutkimusohjelman. Tampereen ja Jyväs-
kylän yliopiston vanhustutkimuksen al-
lianssia Sarvimäki odottaa mielenkiin-
nolla.

– Odotan, että siitä tulee geronto-
logisen tutkimuksen suunnannäyttäjä 
Suomessa. Odotan hyvää gerontologis-
ta perus tutkimusta ja koko tieteenalan 
vahvistamista.

Sarvimäki korostaa, että Ikäinstituutti 
tekee käytännönläheistä, soveltavaa tut-

kimusta. Ikäinstituutti on monitieteinen 
ja moniammatillinen; instituutissa työs-
kentelee mm. liikunta- ja yhteiskunta-
tieteilijöitä, psykologi, sairaanhoitajia ja 
fysioterapeutteja.

– Pyrimme olemaan mahdollisimman 
lähellä iäkkäitä, ja tämä on ihan strate-
ginen valinta. Tutkimme miten ikäih-
misten arkea voidaan tukea, esimerkik-
si liikunnalla, kulttuurilla ja vapaaehtois-
toiminnalla.

Ikäinstituutilla on kolme päätoimialaa: 
tutkimus, kehittäminen ja koulutus. Ins-
tituutin tutkimuksella on kolme paino-
pistettä: ikäihmisten toimintakyky ja sen 
tukeminen, ikäihmisten kokemukset ar-

Johtaja Anneli Sarvimäki:

Ikäinstituutti tekee 
käytännönlähteistä työtä 

ja tutkimusta

Anneli Sarvimäki on kiinnostunut ihmisten kokemuksista. Hän osallistui Suomen Aka-
temian rahoittamaan Kahden puolen Pohjanlahtea -tutkimusohjelman Vanhenemi-
nen kahden kulttuurin välissä -projektiin. Hän kiittelee ko. tutkimusta erittäin kiin-
nostavaksi.
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Yrjö ja Hanna 
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Yrjö ja Hanna Hyvinvointikeskukset toimivat kahdeksalla paikkakunnalla. Yksiköt 
tuottavat ikäihmisille ja erityisryhmille asumis-, hoito-, hoiva-, tuki- ja turvapalvelui-
ta sekä sosiokulttuurista toimintaa.

YKSILÖLLISTÄ HYVINVOINTIA!

jesta ja elämänkulusta sekä kolmantena 
ikäihmisten vapaaehtoistoiminta.

Kansainvälinen yhteistyö 
on tärkeää
Anneli Sarvimäki arvioi, että Suomes-
sa seurataan varsin hyvin kansainvälis-
tä gerontologista tutkimusta; seurataan 
julkaisuja, käydään kongresseissa ja teh-
dään vierailuja. Tietenkin jokainen tut-
kija seuraa omaa aluettaan. Sarvimäellä 
on myös monivuotinen kokemus opiske-
lusta ja työskentelystä eri maissa: perus-
tutkinto-opiskelijana hän oli vuoden 
Yhdys valloissa, sittemmin hän on ollut 
puolitoista vuotta vierailevana professo-
rina Tukholmassa, vierailevana opettaja-
na Stirlingissa ja kahdeksan vuotta sivu-
toimisena professorina pohjoismaises-
sa kansanterveystieteen korkeakoulussa 
Göteborgissa. Näiden työtehtävien an-
siosta hänellä on runsaasti kansainväli-
siä kontakteja, samoin tutkimus ideoita 
on kertynyt.

– Kansainvälisyys pyörii enemmän-
kin erilaisissa verkostoissa ja tiedonvaih-
dossa. Ikäinstituutti on mukana useis-
sakin kansainvälisissä verkostoissa. Isot 
tutkimus hankkeet ovat raskaita perustaa 
ja organisoida. Verkostomainen yhteis-
työ on myös nykyään suositelluin tapa 
tehdä yhteistyötä, Sarvimäki kuvailee.

– Kansainvälisyys on tärkeää kaikille 
tutkimuslaitoksille ja tutkijoille, sillä siten 
saa uusimman tutkimustiedon.

Sarvimäki toteaa usein yllättyvänsä, et-
tä useissa maissa tehdään samantyyp-
pistä tutkimusta. Tai sitten tutkitaan sa-
moja asioista, mutta eri näkökulmasta. 
Sarvimäki mainitsee Ikäinstituutin tut-
kimukset, joissa tutkitaan ikääntynei-
den alkoholinkäyttöä ja mietitään kei-
noja tarttua alkoholin käyttöön. Muis-
sakin pohjoismaissa tutkitaan ikäänty-
neiden alko holinkäyttöä, mutta enem-
mänkin makrotasolla; tutkitaan juomi-
sen määrää. Suomessa alkoholin käyttö 
poikkea muista maista, ja tästä johtuvat 
myös tutkimuserot.

Kahden puolen Pohjanlahtea
Sarvimäki ei halua nostaa kansainväli-
syyden kannalta mitään erityistä maa-
ta ylitse muiden. Eri maissa on erilaisia 
tutkimustarpeita, mutta tietenkin kun-
kin maan kulttuuri, ja esimerkiksi uskon-
to tai maan kehitysvaihe vaikuttavat sii-

hen, miten maassa hoidetaan vanhuk-
sia. Etelä-Euroopan katolisissa maissa 
on perinteisesti lapset pitäneet huolta 
vanhuksista. Nyt tämä kulttuuri on mur-
tumassa. Samoin Aasian kehittyvissä ja 
urbani soituvissa maissa perinteinen kult-
tuuri, lapset pitävät huolta vanhuksista, 
on muuttumassa.

Sarvimäki myös korostaa, että kansain-
välisen vanhustyön vertailu on vaikeaa 
yksistään jo siksi, että samat sanat tar-
koittavat eri maissa eri asioita. Hyvä esi-
merkki on omaishoito ja omaishoitajuus: 
ei missään muussa maassa ole samanlais-
ta järjestelmää kuin Suomessa. Yhteis-
ten käsitteiden ja vertailukelpoisen ai-
neiston löytäminen voi olla siis vai keaa 
ellei mahdotonta.

Suomen kannalta muut Pohjoismaat, 
erityisesti Ruotsi, sekä Iso-Britannia ovat 
Sarvimäelle, kuten monelle muullekin 
vanhustutkijalle, mielenkiintoisia maita.

– Ruotsissa on tutkittu muun muassa 
vanhustyön etiikkaa. Iso-Britanniassa on 
paljon tutkittu erimerkiksi ikäihmisten 
elämänlaatua sekä ikäihmisen kokemuk-
sia omasta kehosta. Tämän ruotsalaisen 
vanhustyön etiikka-hankkeen puitteis-
sa Ikäinstituutti tekee tällä hetkellä yh-
teistyötä. Tutkimuslomakkeet on kään-
netty suomeksi, ja 
saamme vertaile-
vaa aineistoa kah-
den maan osalta, 
Sarvimäki kertoo.

Ikäinstituutti oli 
muutama vuosi sit-
ten mukana isossa, 
Suomen Akatemian 
rahoittamassa tutki-
musohjelmassa Kah-
den puolen Pohjanlah-
tea. Hanke toteutet-
tiin vuosina 2000-

2003. Hankkeessa tutkittiin ruotsalai-
suuden ja suomalaisuuden pitkä aikaista 
ja moniulotteista vuorovaikutusta Suo-
messa ja Ruotsissa. Ohjelmaan sisältyi 17 
projektia, joihin osallistui yli 100 tutkijaa. 
Anneli Sarvimäki johti yhdessä Karo-
linska Institutetissa työskentelevän kol-
legansa professori Sirkka-Liisa Ekma-
nin kanssa projektia Vanheneminen kah-
den kulttuurin välissä. Sarvimäki osallistui 
mm. kahden tutkimusartikkelin kirjoit-
tamiseen, joissa iäkkäät suomalaissiirto-
laiset muistelivat elämäänsä.

– Tämä tutkimus oli valtavan mielen-
kiintoinen. Minua kiinnostaa ihmisten 
kokemukset ja tarinat. Myös meillä Suo-
messa oli paljon ikäihmisten muistojen 
osalta tutkittavaa. Ajatellaan nyt vaikka 
ikääntyneitä maahanmuuttajia ja karja-
laisia, Sarvimäki pohtii.

Sarvimäki toteaa, että elämme nykyi-
sessä yhteiskunnallisessa tilanteessa – 
väes tö ikääntyy ja suuret ikäluokat elä-
köityvät – hyvin mielenkiintoisia, mutta 
myös ristiriitaisia aikoja.

– Kun päättäjät ja poliitikot seuraavat 
ikääntymistä, niin he puhuvat ongelmas-
ta. Varmaan sieltä tulee tarve, että tutki-
joiden pitäisi tuottaa tietoa, joka auttaisi 
ongelman ratkaisemiseen. Eli tutkimuk-
selle olisi eräänlainen yhteiskunnallinen 
tilaus. Mutta tutkijoilla saattaa olla ihan 
toisenlaisia tutkimuksen kiinnostuksen 
kohteita; vaikkapa humanistisia, halutaan 
ymmärtää vanhenemista ja ikäihmisten 
arkea. Tutkimuksen vapaus on tärkeä säi-
lyttää, Sarvimäki korostaa.

– Tutkijana minua itseäni kiinnostaa 
ikäihmisten kokemukset ikääntymises-
tä, arjesta, elämänlaadusta sekä etiikka, 
Sarvimäki kertoo.

Teksti ja kuva:
Kari Uittomäki
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– Suomalainen vanhustenhoito on jä-
mähtänyt vaivaishoitoajatteluun. Sille 
on suuri haaste eurooppalaistua, pro-
fessori Erkki Vauramo arvioi.
Professori Erkki Vauramo on pitkään 
puhunut suomalaisen vanhustenhoidon 
vanhanaikaisuudesta, epäkäytännöllisyy-
destä ja kalleudesta. Vauramon mukaan 
muuttamalla suomalaisen vanhusten-
huollon rakenne se saataisiin tehok-
kaammaksi. Näin vanhusten makuutta-
minen vähenisi, vanhukset voisivat pa-
remmin ja nykyinen hoitohenkilökunnan 
määrä riittäisi hoitamaan kaksinkertaisen 
määrän vanhuksia nykyiseen verrattuna. 
Professori (h.c.)  Vauramo työskentelee 
Teknillisen korkeakoulun HEMA-insti-
tuutin senioritutkijana.

– Suomessa vanhukset on pantu kop-
peihin. Heidän pakotetaan viettämään 
pääosan ajastaan sängyssä. Tästä joh-
tuen vanhusten lihaskunto heikkenee 
nopeasti, jopa 10 päivässä. Tämän jäl-
keen vanhus ten liikkuminen vähenee, 
eikä hän voi osallistua omaan hoitoon-
sa. Tästä kaikesta seuraa lisääntynyt tar-
ve makuuttaa vanhuksia ja hoitohenkilö-
kunnan tarve, Vauramo toteaa.

Vauramon mukaan Suomi on ainoa 
eurooppalainen maa, jossa on vielä ole-

massa pitkäaikaissairaanhoitojärjestel-
mä. Nykyinen järjestelmä on tehdas, jo-
ka tuottaa vuodepotilaita. Hoitotiede on 
monopolisoinut keskustelun vanhusten-
hoidosta. Siksi kuvitellaan, että Suomes-
sa tarvitaan kaksinkertainen määrä hoi-
tajia hoitamaan kaksinkertainen määrä 

vanhuksia.
– Suomalaisen hoitokulttuurin virheet 

juontuvat suomalaisen kulttuurin nuo-
ruudesta. Suomalainen vanhustenhoito 
on jämähtänyt vaivaishoitoajatteluun ei-
kä ole päässyt irrottautumaan siitä, Vau-
ramo sanoo.

Professori Erkki Vauramo:

Suomalaiselle 
vanhustenhoidolle on suuri 

haaste eurooppalaistua

Professori Erkki Vauramo painot-
taa, ettei teknologia ole ratkaisu 
vanhusten hoitoon. Teknologian si-
jasta pitäisi panostaa sosiaalisiin 
ja yhteisöllisiin toimintamuotoihin, 
sillä ne edesauttavat vanhuksen 
henkistä ja fyysistä hyvinvointia.
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Ihmiset eivät tule terveyskeskus-
sairaalaan sairauden vuoksi, vaan 
hoivan tarpeen vuoksi
Erkki Vauramo esittelee OECD:n Health 
Datan tilastotietoja:  Suomessa on tuhat-
ta yli 65-vuotiasta kohden noin 20 pit-
käaikaishoitopaikkaa! Esimerkiksi Tans-
kassa, Saksassa, Norjassa ja Sveitsissä ei 
ole yhtäkään.  Suomessa on 100 000 asu-
kasta kohden noin 260 dementiajaksoa, 
mutta esimerkiksi Tanskassa ja Norjassa 
vain hieman yli 20. Suomessa siis demen-
tiaakin hoidetaan makuuttamalla.

Noin 20 000 terveyskeskussairaala-
paikasta noin 6 000 on sellaisia, joissa 
hoito kestää alle kuukauden. Valtaosa 
paikoista on sellaisia, joissa potilas on 
1-2 vuotta tai 2-10 vuotta.  Tilastoista 
näkee, että yhden ihmisen 10 vuoden 
hoitoaika terveyskeskussairaalassa mak-
saa noin 600 000 euroa.

Vuonna 2007 somaattisten sairauksien 
hoito vei lähes puolet Suomen terveys-
keskussairaaloiden kaikista hoito päivien 
määrästä; keskimääräisen hoitoajan ol-
lessa noin yksi vuosi. Rahallisesti tämä 
merkitsee lähes puolta kaikista terveys-
keskussairaaloiden hoitomenoista.  Jo 
pelkästään lyhentämällä somaattisten 
sairauksien hoitoaika kuukauteen saa-
taisiin valtavia säästöjä.

– Eivät ihmiset tule terveyskeskus-
sairaalaan sairauden takia. He tulevat 
sinne lihavuuden, muistamattomuu-
den, yksinäisyyden tai omaisten puut-
tumisen vuoksi. Tai ei ole muuta hoito-
paikkaa. Kaikkiin näihin suomalaiset us-
kovat, että vuodelepo auttaa. Tästä seu-
raa se, että hoitohenkilökunta vaatii li-
sää henkilökuntaa vanhustenhuoltoon, 
ja tämä on siis suuri virhe ja taloudelli-
sesti kestämätöntä.

Vauramo lisäksi havainnollistaa, että 
terveyskeskussairaaloiden investoinneis-
ta noin 75 prosenttia menee niiden poti-
laiden hoitamiseen, jotka ovat vuotees-
sa yli 2 vuotta. Koko maassa tämä mer-
kitsee vuosittain noin 4 miljardin euron 
kustannuksia.

– Tämän ongelman ratkaisu ei ole 
hoito tiede, vaan tiukka lääketiede. Hoi-
toa ei pidä lisätä, vaan koko vanhusten-
hoito pitää uudistaa ja se pitää antaa uu-
della tavalla koulutettujen geriatrien ja 
yleislääkäreiden käsiin, Erkki Vauramo 
arvioi.

Hoitokulttuuri pitää 
eurooppalaistaa
Erkki Vauramon mukaan nykyinen noin 
20 000 terveyskeskussairaalapaikan jär-
jestelmä pitäisi purkaa. Rakennukset eli 
hoitopaikat pitäisi muuttaa eurooppalai-
sen hoitoideologian mukaisiksi. Useissa 
Euroopan maissa, kuten Tanskassa ja 
Virossa, on laissa määrätty, että hoito-
jakson pituus sairaalassa saa olla enin-
tään yksi kuukausi. 

Suomalaisissa laitoksissa on asukasta 
kohden tilaa noin 25 neliömetriä. Tarve 
olisi noin 60 neliötä asukasta kohden. 
Asukkaan on päästävä liikkumaan; asuk-
kaalla on oltava kalusteet, makuuhuone 
ja olohuone tai pääsy yhteisiin tiloihin. 
Vanhusta on kuntoutettava ja kuntou-
tuksen jälkeen hänet on saatava kotiin, 
tai johonkin muuhun pysyvään asumis-
järjestelmään, jossa hän voi liikkua.  Ta-
voite on saada vanhuksista nykyistä itse-
hoitoisempia. Kaikkein suurin virhe on 
vanhusten makuuttaminen.

Vauramo laskee, että laitosten purka-
minen ja väljentäminen maksaisi noin 2 
miljardia euroa. Eurooppalaisesti mitoi-
tetut rakennukset ja vanhusten asuin tilat, 
yhdistyneenä eurooppalaiseen hoito-
kulttuuriin, maksaisivat itsensä takaisin. 
Tehokkaampi hoito tarkoittaa myös sitä, 
että nykyisellä henkilökuntamäärällä voi-
taisiin hoitaa kaksinkertainen määrä van-
huksia. Tästä näkökulmasta työvoima-

HEMA-instituutti (Healthcare En-
gineering, Management and Archi-
tecture) on Teknillisen korkeakoulun 
BIT Tutkimuskeskuksen tutkimus-
ryhmä, joka on tutkinut terveyden-
huollon palvelutuotantoa ja sen ke-
hittämistä vuodesta 2004 alkaen. HE-
MA-instituutin tavoitteena on tuot-
taa käytännönläheistä tutkimustietoa 
sekä tukea terveydenhuollon toimin-
nan kehittämistä soveltamalla tuotan-
totalouden tutkimustietoa sekä mui-
den toimialojen parhaita käytäntöjä 
terveydenhuollon ympäristöön. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tek-
niikan ja rakentamisen instituutti (So-
tera) on Teknillisen korkeakoulun 
Arkkitehtuurin laitoksen yhteydes-
sä toimiva tutkimusyksikkö.

HEMA-instituutti

pula ei uhkaa. Vanhustenhoidon ongel-
ma on vanhentunut hoitokulttuuri.

– Kaikkien ei laitoksissa tarvitse ol-
la hoitajia. Eurooppalaisten kokemus-
ten mukaan vain noin kolmasosa vuode-
osaston työstä on hoitotyötä.  On ole-
massa kokemuksia esimerkiksi tiimityös-
tä;  on hoitotiimi ja sitten on erikseen 
hotelli tiimi. Hoitotiimi keskittyy vain 
hoitotyöhön, hotellitiimi hoitaa muut 
työt. Tiimityö toimii erittäin hyvin.

Vanhustenhuollon ongelmakenttä 
on moniulotteinen
Vauramo myös painottaa, ettei teknolo-
gia ole ratkaisu vanhustenhoitoon. Tek-
nologian sijasta pitäisi panostaa sosiaali-
siin ja yhteisöllisiin toimintamuotoihin, 
sillä ne edesauttavat vanhuksen henkis-
tä ja fyysistä hyvinvointia ja siten laitos-
hoidon tarve vähenee. 

– Esimerkiksi Hollannissa kannuste-
taan yhteisöllisyyteen. Yhteisöllisyydes-
sä eliminoidaan yksinäisyys ja tekemisen 
puute pois, kannustetaan yhteiseen toi-
mintaan. On erilaisia kerhoja, laulukuo-
roja, matkustusta. Tällaisilla ei-teknisil-
lä keinoilla saadaan paljon enemmän ai-
kaan kuin teknologialla. On käsittämä-
töntä, että Suomessa eläkeläisjärjestöillä 
on kokoontumistilapuutetta, nehän ovat 
ilmaista hoitoapua.

Vauramo toisaalta toteaa, että suoma-
laisen vanhustenhoidon ongelmakent-
tä on moniulotteinen. Jos geriatreilla ja 
lääkäreillä on vaikeutuksia hahmottaa 
kokonaisuutta, niin ei sitä voi edellyttää 
myöskään luottamushenkilöiltä. Myös-
kin läänin hallitukset – sen sijaan että pyr-
kisivät vanhustenhoidon uudistuksiin – 
vaativat lisää nykyistä makuuttamiskäy-
täntöä. Yleinen mielipide, kyllästyminen 
nykyiseen järjestelmään, on tärkeä kun 
halutaan vaikuttaa asioihin.

Hoitokulttuurin uudistus pitäisi lähteä 
alan sisältä.  Tämä on kuitenkin vaikeata, 
sillä hoitajat haluavat edustaa hoitotyötä 
– he haluavat lisää hoidettavaa. 

– Suomessa on hyvää hoitohenkilö-
kuntaa ja he ovat erittäin motivoituneita. 
Ongelma on koulutuksessa, sillä koulu-
tuksessa annetaan vääriä asenteita. Am-
mattikorkeakoulutusta ja lääketiedettä 
pitäisi lähentää, Vauramo toteaa.

Teksti ja kuva:
Kari Uittomäki
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Toimijuutta ikääntymistutkimukseen soveltaneella Jyväskylän yli-
opiston sosiaaligerontologian professorilla Jyrki Jyrkämällä on riittä-
nyt alustuskysyntää Suomessa ja ulkomailla.
– Ikääntyvän Suomen kannattaa tarkastella vanhustenhuoltoaan moni-
puolisesti ja vaihtoehtoja tarjoten, uusista näkökulmista kiitetty Jyrkä-
mä sanoo.

ja arkielämästä, samoin Vanhuus ja sosi-
aalityö -kirjassa. 

– Toimijuuden näkökulmasta on jän-
nittävää tarkastella vaikkapa kulttuurista 
konfl iktia siitä, miten palvelutalossa ele-
tään. Ikäsyrjintääkin on, varsinkin työ-
elämässä ja myös nuoriin kohdistuvaa tai 
vanhojen kaltoin kohtelua. On myös ra-
kenteellista, institutionaalista ikäsyrjin-
tää. Voidaan kysyä, heijastavatko van-
hustenhuollon jotkin piirteet rakenteel-
lista ikäsyrjintää.

Jyrkämänkin mielestä tarvitaan van-
hustenhuoltolakia ja omaa asiamies-

tä valvomaan sen toteutumista  ja pitä-
mään näitä asioita esillä.

Jyrkämä ei aseta toimijuuden ulottu-
vuuksia tärkeysjärjestykseen, sillä siinä 
on kyse kokonaisuudesta. Esimerkiksi 
kuntoutuksessa korostuu kyetä-ulottu-
vuus. Jollei ole halua, ei näe uusia mah-
dollisuuksia. Mihin dementoituva kyke-
nee, mitä hän haluaa? Taidot ja tiedot 
on menetetty, mutta ruumiillisiin asioi-
hin vielä voi kyetä.

Mihin suuntaan toimijuus on menos-
sa?

 – Tutkimuksissa on nähty ja nähdään, 
että vanhukset ovat hyvinkin tyytyväi-
siä. Suuret ikäluokat ovat varttuneet ai-
van toisenlaisissa oloissa. Tulevatko he 
olemaan tyytyväisiä kahdeksankymp-
pisiä? Ymmärrän nämä kuviot enemmän 
tutkimus tehtävinä, professori sanoo.

Nuorilta aikuisilta kysyjä saa usein 
yltiö odotuksia eläkeiästä, jolloin vihdoin 
olisi aikaa matkustaa maailman ympäri, 
hankkia purjevene jne. Harva tajuaa tu-
lojen tippuvan rajusti.

– Esteetkin ovat olennaisia, Jyrkämä 
huomauttaa.

Tuetaanko selviytymistä 
ja itsehallintaa?
Entä mitä tutkija sanoo sellaisista sa-
noista kuin vanhustenhuolto ja sen tilalle 
pyrki västä vanhuspalvelut-sanasta?

– Huolto on olemassa, siihen kuulu-
vat vanhuspalvelut vähän samoin kuin 
lasten huollossa. Eri termeillä on eri käyt-
töyhteydet.

Sana geronteknologia on käytössä mo-
nella tavalla. Se on muutakin kuin vain 
teknologia, joka kohdistuu vanhoihin ih-
misiin, Jyrkämä kertoo. 

– Sisällöllisemmin tulkittuna se on tek-

Toimijuuden ulottuvuudet työkalu tutkimukselle ja käytännölle

Geronteknologia tukemaan 
omatoimista selviytymistä

Sosiaaligerontologian professori Jyrki Jyrkämä on tuonut toimijuuskeskustelua suoma-
laiseen vanhustenhuoltoon. Geronteknologia ei ole vain teknologiaa vanhoille ihmisil-
le, vaan sisällöllisemmin  myös etiikkaa.

Toimijuudessa on kyse kuudesta teon-
sanasta: kyetä, täytyä, voida, tuntea, ha-
luta ja osata.

Sosiologitaustainen Jyrki Jyrkämä on 
työskennellyt Jyväskylän yliopiston yh-
teiskuntatieteiden ja fi losofi an laitoksel-
la vuodesta 2001 ja tätä ennen Tampe-
reen yliopistossa. Hän on ollut mukana 
kirjoittamassa mm. ikääntyneiden kun-
toutuksesta ja iän sosiologiasta. Iän so-
siologiasta hän on ollut mukana toimit-
tamassa kirjaa Lapsuudesta vanhuuteen.Vii-
me vuonna hän kohautti Gerontologia-
lehdessä toimijuudesta, ikääntymisestä 
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nologiaa, jonka pitäisi tukea omatoimis-
ta selviytymistä ja autonomiaa. Se on eri-
tyisesti toimintaa, jota ei voi jättää vain 
insi nöörien haltuun. Yksi näkökulma on, 
mielletäänkö se korkean tason teknologi-
aksi. Suuri ellei suurin osa on niin yksin-
kertaista kuin vaikkapa haarukka tai ku-
mitettu sukan pohja.

Yksi iso kysymys on, onko korkealla 
teknologialla oma lakinsa, kehittyykö se 
joka tapauksessa niin, että tulee kalliita 
tai kalliisti käytettäviä laitteita, minkä jäl-
keen on kysyttävä, kenellä on varaa nii-
hin ja keille niitä annetaan. Toimijuus-
näkökulmaa voi soveltaa tähänkin.

– Esimerkiksi älykkäästä rollaattorista 
voi pohtia mitä se merkitsee ruumiillisel-
le kyvylle, mitä taitoja ja tietoja se edis-
tää, poistaako se esteitä vai luoko se uu-
sia ja avaako mahdollisuuksia.

Aika paljon geronteknologiaa on so-
vellettu laitostalouksiin. Nyt ollaan siir-
tymässä kotihoidon ja avohoidon puo-
lelle.

Jyrkämä kertoo mm. seuranneensa 
hanketta, jossa näkymätön seuranta-
järjestelmä valvoo liettä, ulko-ovea jne. 
yksin asuvalla.

– Valtakunnallisessa terveydenhuollon 
eettisessä neuvottelukunnassa Etenessä 
pohditaan raporttia teknologian käytön 
keskeisistä kysymyksistä. Gerontekno-
logiassakaan ei voi unohtaa eettistä puol-
ta. Älykästä ranneketta kokeiltiin ilman 
erityisen hyviä tuloksia. Ihmiset ovat tai-
tavia pelaamaan niillä ja irtikin niistä. Sii-
hen heillä täytyy olla oikeuskin, ei ihmi-
nen ole sellainen toiminnan kohde, jo-
hon pistetään mitä vain. Olennaista on, 
että ihmisellä itsellään pitää olla oikeus 
päättää, sovelletaanko häneen teknolo-
giaa vai ei, Jyrkämä pohtii.

Etenessä ei niinkään anneta sääntöjä, 
miten menetellä, vaan mitä pitäisi ottaa 
huomioon. Termeissä on suurella ylei-
söllä opiskeltavaa, ettei mene vaatimaan 
lisää gerontologisia tuoleja, siis niitä, joi-
hin ihminen sidotaan kiinni. Sitomis-
kysymystä pitää pohtia perusteellisesti, 
millaisissa tilanteissa se on mahdollista 
ja millaisin periaattein.

– Kiintoisa on myös kysymys, millai-
nen on sellainen vanhainkoti, missä ku-
kaan ei kaatuisi.

Liikenteessä kiertoliittymät ovat yleis-
tyneet vauhdilla, kun niitä on perusteltu 
sillä, ettei kukaan ole kuollut niissä toi-

sin kuin tavallisissa risteyksissä.
Omasta ihannevanhuudestaan Jyrkä-

mä ei ainakaan lavertele.
– Saahan nyt nähdä, vuonna 1947 syn-

tynyt tutkija aloittaa.
Suomalaisella lajikumppanimiehellä on 

keskimääräistä elinikää jäljellä viitisen-
toista vuotta. Yli puolet heistä kuolee 
tänä aikana.

– Ihannevanhuus voisi kai olla sellais-
ta, että mahdollisimman paljon voisi it-
se olla päättämässä asioista, kun kun-
to muuttuu.

Hyvää vanhuutta on pohdittu paljon-
kin, sen aktiivisuutta, tuotteliaisuutta-
kin.

– Toimijuuskäsite voi tuoda yhden 
näkö kulman. Ulottuvuudet olisivat 
konkreettisella tavalla tekemisissä kes-
kenään, kun ihminen asettaisi tavoitteen-

sa sen perusteella, mihin kykenee, mitä 
osaa, suhteuttaisi rajoitteensakin, mutta 
näkisi myös vaihtoehtoja. Inhoan tyyty-
väisyys-sanaa, mutta tavoite voisi olla, 
että elämä on hallinnassa, ei yksinker-
taistettuna vain aktiiviseksi. Ulkoapäin 
passiiviselta näyttävä voi olla sisällöltään 
rikasta. Dementiaakin määritellään vain 
ulkopuolelta ja nimenomaan ankeaksi. 

Kuolevan hyvä vanhuus on toimijuus-
ulottuvuuksien tasapainoa tai yhteen-
sopivuutta, on niistä tajuissaan tai ei.

Gerontologista realismia 
harrastamaan
Lööpit kirkuivat alkusyksystä vanhusten 
kuolemanpillereistä ja vanhustenhuollon 
surkeuksia käsiteltiin räikeillä ääritapauk-
silla. Tällaisista muutaman vuorokauden 
äläköistä ei juuri ole hyötyä eikä haittaa, 
vaikka joillekin voi kyllä koitua pelkoja 
kotona selviytymisestä.

Paljon puhutaan myös laitosten lopet-
tamisesta. Laitos ei ole kenenkään koti, 
tulevaisuudessa vain sairaat ovat sairaa-
loissa eikä vanhainkoteja tarvita.

– Laitoksia tarvitaan, mielipide-
palstoillakin kantansa ilmaissut Jyrkä-
mä painottaa.

Jo noin 100 000 dementoitunutta ja 
vain 50 000-60 000 hoitopaikkaa puol-
tavat niitä.

– Meillä on jo aika vaikeasti dementoi-
tuneita asumassa yksin. Sairaiden paik-
ka on kyllä sairaaloissa, mutta tarvitaan 
myös palveluasumista, tehostettua pal-
veluasumista ja ryhmäkoteja tarpeiden 
mukaan. Osa hyvää vanhuutta on, et-
tä tulevaisuudessa voi luottaa tulevansa 
hoidetuksi. Elämänkulullinen turvalli-
suus taattuna ja koettuna on hyvinvoin-
nin oleellinen osa.

– Aika vahvasti kritisoin sitä, että pi-
täisi selviytyä kotona niin pitkään kuin 
mahdollista, vaikka kotona halutaankin 
asua. Pitäisi harrastaa gerontologista rea-
lismia.

On halvempaa laittaa asiantuntija 
asiak kaalle vaikka neljästi vuorokaudes-
sa kuin pitää yllä laitospaikkaa. 

– Mutta kuka vastaa hoidon tai huol-
lon kokonaisuudesta, kun se sirpaloituu, 
Jyrkämä kysyy. 

Toimijuudessa (englanniksi agency) 
on kyse lähinnä kuudesta teonsanas-
ta, nimittäin kyetä, täytyä, voida, tun-
tea, haluta ja osata. Näistä näkökul-
mista voidaan tarkastella myös ikään-
tymistä. Jyrki Jyrkämä on tuonut li-
säulottuvuuksia näihin sanoihin. Nii-
tä ovat kyetä-sanasta lähtien ruumiil-
liset kykenemiset, pakot, välttämät-
tömyydet, esteet, rajoitteet, mahdol-
lisuudet, vaihtoehdot, tunteet, arvi-
ot, arvostukset, tavoitteet, päämäärät, 
motivaatiot, taidot ja tiedot.

Toimijuuden koordinaatteja taas 
ovat ikä, sukupuoli, kohortti, suku-
polvi, yhteiskuntaluokka, ympäristö, 
kulttuurinen tausta, ryhmä ja ajan-
kohta.

– 

 
Mikä toimijuus?

Teksti ja kuva:
Marjatta Pöllänen
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Suomessa tehdään paljon korkealaatuis-
ta vanhustutkimusta. Tutkimus ja kehit-
täminen limittyvät usein toisiinsa. Tut-
kimuksella tuotetaan uutta tietoa, jota 
hyödynnetään toiminnan kehittämises-
sä. Kehittämisellä arvioidaan ja pyritään 
parantamaan toimintaa ja se voi nostaa 
esille lisätutkimusten tarpeen.

Tutkimusta tehdään monilla eri ta-
hoilla ja valitettavasti uusinta tietoa ei 
aina saada kattavasti koottua yhteisel-
le areenalle. Toisaalta eri yksikköjen te-
kemässä tutkimuksessa on selkeitä pai-
notuseroja. 

Suomen yliopistot
Yliopistomaailmassa gerontologia määri-
tellään alaksi, joka tutkii ihmisten van-
henemista biologisena, psykologisena 
ja sosiaa lisena ilmiönä. Käytännössä 
geron tologia on eri tieteenaloista koos-
tuva tiedeperhe, jota yhdistää mielen-
kiinto vanhenemisen ja vanhuuden tut-
kimiseen.

Tulevaisuudessa yhä useammissa am-
mateissa tarvitaan gerontologista tietoa. 
Iäkkäiden määrän lisääntymisellä on vai-
kutusta paitsi palvelurakenteeseen, myös 
yhdys kuntasuunnitteluun. Gerontologi-
nen tutkimustarve kasvaa. Akateemises-
sa maailmassa sillä on kiinteä linkki kan-
santerveystieteeseen ja hoiva-alaan.

Geriatria on yliopistojen lääketieteel-
listen tiedekuntien oppiala. Kliinisenä 
erikoisalana sillä on maassamme noin 
30-vuotinen historia. Geriatrialle kes-
keisintä on vanhuuden sairauksien tut-
kimus ja hoito. Geriatria siis eroaa ge-
rontologiasta kliinisyydellään.

Suomen yliopistoissa tuotettavaa ajan-
kohtaista vanhustutkimusta voidaan ryh-
mitellä esim. seuraavasti: terveysgeron-
tologia, sosiaaligerontologia, psykoge-
rontologia ja kasvatusgerontologia. 

Suomen gerontologian tutkimuskes-
kus SGT on Jyväskylän yliopistoon kuu-

luva yksikkö. Keskuksessa tehtävä moni-
tieteinen tutkimus kohdistuu ihmisen 
vanhenemisprosessiin, siihen vaikutta-
viin tekijöihin ja vanhenemisen seuraus-
ilmiöihin. Tutkimustoimintaa motivoivat 
mahdollisuudet edistää onnistuvaa van-
henemista sekä iäkkään väestön terveyt-
tä, hyvinvointia ja autonomiaa. 

Korkealaatuista akateemista geriatris-
ta tutkimusta tapahtuu mm. Helsingin 
Biomedicumissa. Tutkimus keskittyy 
pääosin elimistön vanhenemismuutok-
siin. Biomedicum tekee paljon tutkimus-
yhteistyötä lääketieteellisen tiedekunnan 
muiden laitosten tai yliopiston muiden 
tiedekuntien kanssa. Saumaton yhteis-
työ HUS:n (HYKS) kanssa on kliinisen 
tutkimuksen perusedellytys.
https://www.jyu.fi /sport/laitokset/tut-
kimusyksikot/sgt
www.biomedicum.fi 

Societas Gerontologica 
Fennica ry (SGF)
SGF on perustettu vuonna 1948. Yhdis-
tyksen tarkoituksena on edistää vanhe-
nemisilmiöön ja vanhuuteen kohdistu-
vaa tieteellistä tutkimusta. Monitieteel-
lisyyttä palvellen koetetaan aikaansaada 
yhteistyötä mahdollisimman laajalta tie-
teelliseltä pohjalta. 
SGF pyrkii toimimaan gerontologisen 
tutkimuksen ja käytännön työn yhdistä-
vänä lenkkinä. Tieteelliset symposiumit 
ja koulutustilaisuudet muodostavat olen-
naisimman osa SGF:n toimintaa. SGF 
on toiminut alansa virallisena kanavana 
kansainväliseen yhteistyöhön. Erityisen 
aktiivisesti on osallistuttu pohjoismai-
seen yhteistyöhön Nordisk Gerontolo-
gisk Föreningenissä (NGF). Yhdistys jul-
kaisee jäsenkirjettä, jonka avulla tiedo-
tetaan myös alan kansainvälisistä koulu-
tustilaisuuksista ja yhteistyöjärjestöjen ti-
laisuuksista.
www.gernet.fi /sfg

Kasvun ja vanhenemisen 
tutkijat ry
Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry on 
vuonna 1980 perustettu tieteellinen yh-
distys. Yhdistys on Pohjoismaisen ge-
rontologiayhdistyksen (NGF) ja Tieteel-
listen seurain valtuuskunnan jäsen.  Yh-
distys on julkaissut vuodesta 1987 lähti-
en neljä kertaa vuodessa ilmestyvää mo-
nitieteistä Gerontologia-aikakauslehteä, 
joka on vanhustutkimuksen johtava leh-
ti Suomessa.

Vanhustyön keskusliitto
Vanhustyön keskusliitto on asiantuntija-
organisaationa mukana vanhustenhuol-
toon liittyvässä lainsäädäntö- ja muus-
sa valmistelutyössä. Liitto tekee aktiivi-
sesti yhteistyötä monien sosiaali- ja ter-
veysalan järjestöjen sekä viranomaisten 
kassa.
Meneillään olevia tutkimuksia:
– MielenMuutos
– Muistisairaiden liikunnallinen kuntou-
tus
www.vanhustyonkeskuliitto.fi 

GeroCenter
GeroCenter toimii Keski-Suomen alueel-
la. Se on monialainen ja moni tasoinen 
ikääntyvän väestön toimintakyvyn ja 
hyvin voinnin edistämiseen keskittyvä 
tutkimus- ja kehittämiskeskus. Gero-
Centerin tehtävänä on tuottaa näyttöön 
ja uusiin kuntoutusnäkemyksiin perustu-
via toimintamalleja toimintakyvyn heik-
kenemisen ehkäisyyn, kuntoutukseen se-
kä hoito- ja hoivatyöhön. 

GeroCenterissä tehdään perus- ja so-
veltavaa tutkimusta sekä innovatiivista 
kehittämistoimintaa. Tuloksia ja sovel-
luksia pyritään viemään mahdollisimman 
nopeasti käytäntöön. GeroCenter laa-
tii myös suosituksia ja ohjelmia ikäänty-
vien elämäntavan ja elämänlaadun edis-
tämiseksi.

Vanhustutkimus 
Suomessa
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Meneillään olevia tutkimuksia:
– HyväMieli - Iäkkäiden henkilöiden mielenterveyden edis-
täminen
– VAU - Vapaaehtoistyö, ulkoliikunta ja vanhusten hyvin-
vointi -hanke
www.gerocenter.fi 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan 
ja rakentamisen instituutti (Sotera)
Sotera on Teknillisen korkeakoulun Arkki tehtuurin laitoksen 
yhteydessä toimiva tutkimusyksikkö. Sotera tutkii ja kehittää so-
siaali- ja terveysalan perus teknologiaa. Tutkimusta tehdään mm. 
rakentamista, tietotekniikasta ja apu välineteknologiasta. 

Vanhukset ovat avainasemassa monessa Soteran tuottamas-
sa tutkimuksessa, vaikka pääpaino onkin teknologioissa. Tut-
kimusyksikössä keskitytään paljon esteettömän liikkumisen ja 
asumisen tutkimiseen. Myös ikääntyville suunnattua apuväli-
neteknologiaa pyritään kehittämään.   

Tutkimus on luonteeltaan monipuolista perus- ja sovelta-
vaa tutkimusta. Sotera julkaisee runsaasti ja toimii asiantun-
tijatehtävissä.
Äskettäin päättyneitä tutkimuksia: 
– IKU - Ikäihmisten kuntoutumista tukevat hoito- ja toimin-
taympäristöt
– TAAS - Teknologia-avusteisia asumissovelluksia senioreil-
le
www.sotera.fi 

Ikäinstituutti
Ikäinstituutin toiminnan keskiössä ikääntyvät ihmiset. Insti-
tuutiota ylläpitää Kuntokallio-Säätiö.

Ikäinstituutissa pyritään laajojen tutkimushankkeiden myötä 
avaamaan uusia näkymiä vanhenemiseen ja vanhuuteen. Ikäins-
tituutin tuottaman uuden tiedon lähtökohtana on ikäihmisten 
oma ääni ja kokemus. Ikäihmisiä tarkastellaan oman arkensa 
toimijoina ja merkitysten tuottajina. 

Tutkimus on luonteeltaan monitieteistä. Ikäinstituutin tut-
kimuskumppaneina on sekä kotimaisia että kansainvälisiä kor-
keakouluja ja tutkimuslaitoksia. 

Tietoa tuotetaan ikäihmisten laaja-alaisesta toimintaky-
vystä, terveysliikunnasta, ikäihmisten vertaistuesta ja vapaa-
ehtoistoiminnasta, dementiatyöstä, kokemuksellisesta vanhe-
nemisesta sekä vanhustyön etiikasta. Ikäinstituutti pyrkii siis 
tutkimustensa kautta selvittämään mitä tarkoittaa terveyselä-
mäntyyli ja mistä se koostuu. Edelleen ollaan kiinnostunei-
ta, miten ikäihmisten toiminta kykyä voidaan ylläpitää. Py-
ritään myös ottamaan selvää, kokevatko ikäihmiset olevan-
sa haavoittuvia ja mitä he saavat vapaa ehtoistoimintaan osal-
listumisesta 
Meneillään olevia tutkimuksia:
– Vanhuksen koti keskellä kaupunkia -tutkimus- ja kehittä-
mishanke 
– Vavero - Vastavuoroisuus, vertaisuus ja osallisuus 
www.ikainst.fi 

Tiedot kokosi:
Noora Valkila

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

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

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

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

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. 

Kantti ry
ikäihmisten kanssa keskellä 
Helsinkiä

Ikäihmisten hyvinvointikeskus
palvelutalo Kantin pysäkki
mielenterveyden tukipysäkki

www.kantti.fi
puh. (09) 4342 4833
Humalistonkatu 4 
00250 Helsinki
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Tähän aikaan syksystä sähköpostissa muistu-
tellaan isoista kongresseista, joita ensi vuosi 
tarjoaa. IFA, International Federation on Ageing 
pitää kymmenennen maailmankongressinsa 
Melbournessa Australiassa toukokuun alussa 
ja ISG, International Society for Gerontechno-
logy seitsemännen maailmankongressinsa 
Vancouverissa, Kanadassa toukokuun lopussa.  
Molemmilla järjestöillä kansainvälinen kong-
ressitoiminta on käynnistynyt vasta vähän ai-
kaa sitten. IAGG, International Association of 
Geriatrics and Gerontology sentään järjesti yh-
deksännentoista maailmankongressinsa tänä 
kesänä Pariisissa. 

Kongressien ja kansainvälisen tutkimuk-
sen teemat tuntuvat kulkevan kohti kokonais-
valtaisempaa näkemystä ikääntymisestä. Ky-
se ei ole vain geeneistä eikä sairauksista, 
kaatumis tapaturmista eikä muistisairauksis-
ta. Puhutaan ikääntymisestä ilmiönä ja ikäänty-
misen ympäristöistä. Tällöin lähestytään raken-
nettua ympäristöä, yhdyskuntien suunnittelua. 
Tarkastellaan ikääntymisen sosiaalisia ja suku-
polvittaisia ulottuvuuksia. Puhutaan esteettö-
myydestä, designistä, samoin kuin sosiaa lisista 
tarpeista ja yhteisöllisyydestä. Samalla tutki-
mus vaatii yhä suurempaa monitieteisyyttä ja 
moniosaajuutta. Se muuttuu koko ajan haas-
tavammaksi. 

Suomalainen ikääntymistutkimus on käyn-
nistynyt vuosikymmeniä sitten muutamien in-
nokkaitten pioneerien, kuten pitkittäistutki-
musta vetävän Eino Heikkisen, toimesta.  Suo-
men Akatemialla on ollut kaksikin ikääntymi-
sen tutkimusohjelmaa, toinen 1980-luvun lo-
pulla, toinen 2000-luvun alussa. Näin on maa-
hamme saatu kasvatettua muutama sukupol-
vi hienoja ikääntymistutkijoita. Mutta hekin 
ovat olleet aika hajallaan maassa eri yliopis-
toissa ja instituuteissa. Yhtenäistä suomalais-
ta ikääntymisen tutkimusrintamaa ei ole. To-
ki on muistettava, että hyvä tutkimus on aina 
kansain välistä, sen viesti on kansainvälinen ja 
sen tutkijapartnereina on parhaimmillaan kan-
sainvälisiä osaajia. Suomalaisin voimin maail-
maa ei muuteta. Mistä siis löytyy kansainvälis-
tä tarttumapintaa?

EU on ollut aika nihkeä ikääntymistutkimuk-
selle. EU:n tutkimuksen puiteohjelmat tarttui-
vat teemaan vasta viidennen puiteohjelman 
myötä, johon kansalaisjärjestöjen ankaran lob-
baamisen seurauksena saatiin osio vanhene-
miselle. Juuri kun oli päästy hyvän yhteistyön 

alkuun, jatkoa ei saatu. Järjestöt eivät enää 
innostuneet lobbauksesta, eikä parlamentti 
muistanut omia aiempia ajatuksiaan. Kuudes 
ja nykyinen seitsemäs puiteohjelma rakentui-
vat siis ilman tätä erityistä näkökulmaa, vaikka 
juuri nyt EU:n pitäisi olla poliittisesti ja talou-
dellisesti kiinnostunut ikääntymisestä ja sen 
positiivisesta hallinnasta. Tällä hetkellä, kun is-
tun seitsemännen puiteohjelman terveysosion 
asiantuntijaryhmässä, keskustelemme kiivaasti 
tulevan kahdeksannen puiteohjelman raken-
teesta ja painopisteistä. Se alkaa joskus vuo-
den 2013 jälkeen, mutta nyt luodaan keskuste-
luilla sille puitteet. Onhan kumma, jos vanhuk-
set eivät sieltä saa huomiota osakseen! Uskon, 
että ryhmästämme, sen kahdestakymmenes-
tä asiantuntijasta löytyy monia ikätutkimuk-
sen puolesta argumentoijia.

EU:n tutkimuksen ongelmana on unio-
nin pirstaleisuus. Puiteohjelmien rahoitus on 
arviol ta vain muutama prosentti kaikkien unio-
nin maiden yhteenlasketusta kansallisesta ra-
hoituksesta. Tuolla kaistaleella pitäisi sitten voi-
da strategisesti ohjata koko unionin tutkimus-
toimintaa! Ei ihme, että painopiste vinksah-
taa laajoista kokonaisuuksista – kuten ikään-
tymisestä – kohti viruksia ja molekyylejä, ne-
hän ovat kuitenkin paremmin hallittavissa ja 
saman laisia kaikkialla. Olisipa meillä yksi yh-
teinen ikäinstituutti, kuten Yhdysvaltain Na-
tional Institute on Aging (jenkit kirjoittavat sa-
nan näin, eurooppalaiset e:n kanssa Ageing). 
Kun sen johtaja Richard Suzman kuvasi lai-
toksen toimintaa, meitä EU:n väkeä todella kis-
mitti. USA:ssa voidaan kohdentaa iso tutkimus-
määräraha johonkin teemaan ja kerätä sen ym-
pärille kansakunnan parhaat tutkijat.

Euroopan tutkimusalueen ERA:n sisällä on 
ollut ERA-AGE, ikääntymistutkijoiden verkos-
to. Monia suomalaisia on ollut mukana sen toi-
minnassa, keskeisenä henkilönä mainio tutki-
jamme professori Marja Jylhä. Tämäkin ver-
kosto uhkaa hapertua rahoituksen loppues-
sa. Euroopan Tiedesäätiöllä, jonka pääjohta-
jana on suomalainen professori Marja Maka-
row,  on COST-yhteistyöhankkeissa ollut joita-
kin ikääntymisteemoja.

EU:n sisällä koetetaan ratkoa ongelmaa sit-
ten muilla tavoin. Yksi sankarillinen yritys on 
AAL, Ambient Assisted Living-ohjelma, jonka 
tavoitteena on edistää ikäihmisten kotona asu-
mista ja esteettömiä ympäristöjä teknologian 
avulla. Tarvittiin vuosien työ, että kaikki EU:n 
jäsenmaat saatiin erikseen tekemään päätös 
ohjelman käynnistymisestä. Meidän Tekesillä 
oli siinä suuret ansiot. Ensimmäinen AAL-foo-
rumi järjestetään nyt kuluvan lokakuun alus-
sa ja varmaan saamme sitten kuulumisia tut-
kimusten käynnistymisestä, mutta ei vielä pit-
kään aikaan tuloksista.

Miksi näin paljon porua tutkimuksen raken-
teista ja hallinnosta, ketä se kiinnostaa? Niin, 
tutkimuksen tulokset varmaan kiinnostaisi-
vat enemmän meitä kaikkia. Mutta jos kun-
non laajoihin, arkielämän kannalta merkittä-
viin tutkimuksiin ei voida panostaa kömpe-
löiden ja puutteellisten instrumenttien vuok-
si, niin silloin ei ole paljoa sellaista raportoi-
tavaakaan, joka todella vaikuttaisi Euroopan 
Unionin tasolla meidän kaikkien hyvään van-
henemiseen.

Kansainvälistä ikääntymistutkimusta 
tarvitaan
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Miina Sillanpään Säätiön yhteydes-
sä, Helsingin Pikku Huopalahdes-
sa, avattiin elokuun lopussa toimin-
tapuisto kaikenikäisille. Taavetin-
puiston ovat toteuttaneet yhdes-
sä Miina Sillanpään säätiö sekä Hel-
singin kaupunki.
Taavetinpuiston tavoitteena on tukea 
ikääntyneiden toimintakyvyn ylläpitä-
mistä ja itsenäistä selviytymistä kotona 
tai kodinmaisessa ympäristössä mahdol-
lisimman pitkään. Puiston suunnittelus-
sa on otettu huomioon myös rollaatto-
rin ja pyörätuolin käyttäjät tai muuten 
liikkumiseen tukea tarvitsevat vanhuk-
set. Puiston viihtyisyyttä lisää suomalai-
set perinnekasvit ja puut. Laitteet on toi-
mittanut Lappset Oy.

Puistossa on laaja valikoima erilaisia 
liikuntalaitteita ja kävelyreittejä. Puistos-
sa voi harjoittaa monipuolisesti mm. ta-
sapainoa, lihasvoimaa, vartalon hallin-
taa sekä raajojen, nivelten ja selän liik-
kuvuutta. Erimerkiksi tasapainoa voi 
kokeilla kävelemällä kaltevalla pinnalla, 
köysien tai puomin päällä. Puiston lii-

kuntaväline- ja ohjelmavalinnoissa on 
tavoitteena nimenomaan arkielämän tai-
tojen ylläpitäminen.

– Asuinympäristö voidaan rakentaa 
niin, että se auttaa ehkäisemään ikäihmis-
ten yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Taave-
tinpuisto on monipuolinen kohtaamis-
paikka, joka tarjoaa mahdollisuuden yl-
läpitää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista 
toimintakykyä, säätiöjohtaja Eija Sorva-
ri Miina Sillanpään Säätiöstä kertoo. 

Sorvari muistuttaa, että jos ikäihmisten 
halutaan asuvan mahdollisimman pit-
kään omissa kodeissaan tai kodinomai-
sissa asumismuodoissa, vanhuuden hau-
rastumiseen pitää varautua luomalla heil-
le mahdollisuuksia mielen vireyden ja lii-
kuntakyvyn ylläpitämiseen.

Puiston avajaispäivänä espoolainen 
Leena Soivio kiitteli puistoa, sen lait-
teita ja puiston tarjoamia mahdollisuuk-
sia. Soivion mukaan puisto tarjoaa erit-
täin monipuoliset mahdollisuudet har-
joittaa liikuntaa ja tasapainoa.

– Tulen tänne niin usein kuin voin, 
Soivio totesi.

Yhteisölliset tavoitteet
Paitsi liikunnalliset ja tasapainon har-
joittelemisen tavoitteet, niin puistolla 
on myös yhteisölliset tavoitteet. Puisto 
edistää kaiken ikäisten kanssakäymistä ja 
vuorovaikutusta. Jatkossa puistossa tulee 
olemaan yhteisöllistä harrastus- ja kult-
tuuritoimintaa. Puiston kehittämisessä 
ovatkin mukana alueen asukkaat ja eri-
laiset muut toimijat.

– Päämääränä on, että alueen ihmi-
set tutustuvat paremmin toisiinsa, voi-
vat tuntea kuuluvansa johonkin yhtei-
söön ja tarvittaessa antaa ja saada toisil-
ta – välittämistä, tutkimus ja kehittämis-
päällikkö Merja Kurki Miina Sillanpään 
Säätiöstä toteaa.

Miina Sillanpään Säätiön tutkimus- ja 
kehittämistoiminta painottuu työikäisten 
ja ikääntyneiden kuntoutukseen sekä toi-
mintakyvyn ylläpitämiseen ja edistämi-
seen. Säätiöllä on parhaillaan yliopisto-
jen ja korkeakoulujen kanssa kolme laa-
jaa tutkimushanketta.

Teksti ja kuva:
Kari Uittomäki

Taavetinpuistossa 
toimintaa kaikenikäisille

Leena Soivio testaamassa har-
tioiden ja olkapään liikkuvuut-
ta käärmeputkella. Tavoitteena 
on kuljettaa kävellessä rengas-
ta putkea pitkin eteen- ja taak-
sepäin renkaan koskettamatta 
tankoa. Lisäksi voi seistä paikal-
laan ja kuljettaa rengasta mah-
dollisimman pitkälle.
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Isovanhemmat, isovanhempien suku-
polvi on nyky-Suomessa iso ja merkit-
tävä voimavara. 

Pinnallinen julkisuus tarjoaa ikäänty-
vistä ihmisistä kuvaa, jossa he ovat yhtä 
harmaata massaa ja suuri taakka yhteis-
kunnalle. Todellisuudessa työssäkäy-
vien ihmisten sairauskulut ylittävät mo-
nin verroin vanhusten tarvitsemien pal-
velujen kulut. Todellisuudessa ikäihmiset 
ovat työllään rakentaneet yhden suku-
polven elämän aikana tästä sodan rauni-
oittamasta maasta kukoistavan, kilpailu-
kykyisen hyvinvointivaltion. Se Suomi, 
jonka lapsia vastaperustettu UNICEF 
avusti vuonna 1947 kengillä ja ruoalla 
on ottanut nyt vuorostaan vastuuta puut-
teessa ja kurjuudessa elävistä maista. Iso-
vanhempien ja heidän vanhempiensa työ 
on tuottanut todella tulosta!

Isovanhemmat ovat osa suomalaista 
sosiaalista pääomaa, jossa verkostojen 
ja yhteistoiminnan kautta syntyy kaikil-
le parempaa arkipäivän elämää. Sosiaali-
nen pääoma on ilmiö, joka rakentuu ih-
misten väliin. Se on välttämätöntä yh-
teisöjen hyvälle toiminnalle ja jopa ta-
louden pyörimiselle. Sen perustana on 
luottamus, luottamus yhteisöjen toimin-
taan, selviytymiseen ja yhteiseen huo-
lenpitoon. Luottamus sukupolvien vä-
lillä lujittaa koko Suomeamme. Näissä 
verkostoissa isovanhemmilla on merkit-
tävä rooli. Tutkimusten mukaan meillä 
isovanhemmat auttavat lastensa perhei-
tä monilla aineellisilla ja aineettomilla ta-
voilla. Taloudellinen tukeminen on var-
sin yleistä. Vaikka isovanhempien suku-
polvella ei kaikilla ole täysiä eläkkeitä, 
pieniä tai isompia rahasummia kulkeu-
tuu lasten sukupolvelle. Tunnetukea on 
tässä verkostossa myös saatavilla, ja si-
tä tarvitaan arkielämän kriiseissä; niis-

tä kaikilla on kokemusta. Kasvatukseen 
isovanhemmat puuttuvat harvemmin, se 
koetaan nuorten perheitten omaksi aree-
naksi. Lastenhoitoapua sen sijaan tarvi-
taan usein yllättävissä tilanteissa ja sitä 
isovanhemmat tarjoavat sankarillisesti 
pitkienkin matkojen takaa.

Niin, matkat ovat pitkiä. Tilasto-

keskuksen mukaan lapsella on keski-
määrin 70 kilometrin matka mummo-
laan. Sitä ei päivittäin juuri taiteta. Sil-
ti lastenhoitoapu on nuorille perheil-
le tärkeää ja todellista, ja siihen iso-
vanhemmat ovat halukkaita ja valmii-
ta. Vain kaksi lasta sadasta asuu kuiten-
kin iso vanhempien kanssa samassa koti-

Isovanhemmat ovat 
voimavara

Professori Vappu Taipale on kuuden lastenlapsen onnellinen isoäiti.
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taloudessa. Kun usein haikaillaan kol-
men sukupolven asumismuodon puo-
leen, todellisuus on siitä hirveän kau-
kana. Muutokseen on tuskin mahdolli-
suutta nopeasti, kun 98 sadasta perhees-
tä asuu erillään isovanhemmista. Suur-
ten muuttojen ajat ovat vaikuttaneet elä-
määmme. 1960-luvulla nuoret muutti-
vat työn perään maalta kaupunkeihin ja 
Ruotsiin. 2000-luvun alun uusi muut-
toaalto vei pienistä kaupungeista isom-

kukka tarvitsee vettä. Lapsen turvana 
on tieto, että mummo ja pappa seuraa-
vat hänen kasvuaan ja kehitystään, ja iso-
vanhemmille on loputon ilon aihe kat-
sella lapsen kasvua. Lapsen kysymykset 
koskevat kaikkea mahdollista ja mahdo-
tonta, ja niihin on yritettävä löytää vas-
tauksia. Lapsen mielipiteet ovat tärkei-
tä, ja jutustelu ja keskustelu heidän kans-
saan auttavat molempia osapuolia ym-
märtämään toisiaan paremmin. Isovan-

kä tekemisille. Kun elämme yhä pidem-
pään, koti sataa vuotta ja vieläkin pidem-
mälle, sukupolvien ketjukin voi moni-
polvistua. Isomummit ja iso-isomum-
mit ovat kohta todellisuutta, ellei sit-
ten toisaalta perheen tyminen siirry yhä 
myöhemmäksi ja sukupolvien väli muu-
tu neljäksi kymmeneksi vuodeksi tai vie-
lä enemmäksi. 

Juuria lapsille! 
Ikäihmisen elämässä isovanhemmuus on 
arvokas kokemus. Ikääntyminen ei ole-
kaan pelkkiä menetyksiä ja luopumisia, 
niin kuin se usein väärin mielletään, vaan 
siihen sisältyy aivan uudenlaisia iloisia 
ja innostavia kokemuksia. Isovanhem-
muus, tämä sukupolvisuhde antaa per-
spektiiviä elämään. 

Isovanhempien tehtävänä on rakentaa 
lapsenlapsille kuva menneestä ja tulevas-
ta. Perheen omat muistot ja jutut kuulu-
vat lapsenlapsille välitettäväksi. Tarinois-
ta ja muisteloista kutoutuu esille elämän 
mielekkyys ja perheen yhteenkuulumi-
nen. Ne ovat sitä perintöä, jota jokainen 
lapsi kaipaa. Tarinat luovat elämään mer-
kityksiä. Tarinat kertovat ihmisistä ja hei-
dän tavoistaan, ne kertovat paikoista, lei-
keistä, vitseistä, perheen omista sisäisistä 
kielikuvista. Tarinoita on kivistä ja mö-
keistä, veneistä ja lemmikkielämistä. Ne 
eivät ole mitä tahansa juttua, vaan mer-
kityksellisiä juuri omalle perheelle. Kun 
lapsenlapset lähtevät maailmalle, tarinat 
kiinnittävät heidät kotiin, perheeseen ja 
omaan kansaan. Heistä tulee ehkä kan-
sainvälisiä osaajia, jotka lentävät globaa-
listuneeseen maailmaan. Mutta missä iki-
nä he ovat, heillä on juuret. He ovat jos-
takin kotoisin.

Tätä kansallista voimavaraa, isovan-
hempia, meidän kannattaa juhlia!  

piin, yhä enemmän etelää kohti. Asun-
not ovat pieniä ja kalliita täällä kylmäs-
sä pohjoisessa maassa. Yhä yleisemmik-
si käyvät erot pirstovat pieniä perheitä ja 
muuttavat perherakenteita.

Aineetonta hyötyä 
Näin isovanhemmuus muuttuu nyky- 
yhteiskunnassa yhä tärkeämmäksi. Sen 
aineettomat hyödyt nousevat esille kaik-
kien näkökulmasta, niin lasten kuin van-
husten ja koko yhteisön. Mummot ja vaa-
rit ovat pysyviä, kävi perheiden miten ta-
hansa. Isovanhemmilla on aikaa ja mah-
dollisuutta antaa lapsille huomiotaan ja 
kiinnostustaan. Jokainen lapsi tarvitsee 
osakseen elävää kiinnostusta niin kuin 

hempien sukupolvella on varaa tarjota lä-
heisyyttään lastenlasten kavereille ja ys-
täville, ja levittää näin huolenpidon ver-
kostoja perhepiiriä laajemmalle.

Isovanhemmuus on sukupolvisuhde. 
Isovanhempien sukupolvi kohtaa lasten-
lasten sukupolven. On avomummoja, 
etämummoja, vaaripuolia, isoukkeja. 
Biologinen sukulaisuus ei ole ratkaise-
vaa, vaan mahdollisuus kohdata ylisuku-
polvisesti. Isovanhempien sukupolvella 
ei ole suoraa vastuuta lastenlasten suku-
polvesta, ja se antaa ilmavuutta ja jous-
toa suhteeseen. Lastenlasten sukupol-
velle on helpompi jutella mummojen ja 
vaarien ikäisille ihmisille, koska näillä ei 
ole määräysvaltaa lasten mielipiteille ei-

ISOVANHEMPIENPÄIVÄ lauantaina 17.10.
Isovanhempienpäivän tilaisuus Loppukirissä, Birger Kaipiaisen katu 1, Helsinki

Tervetuloa!

Vappu Taipale
Professori

Kuuden lapsen isoäiti

Vappu ja Ilkka Taipaleen 
kuusi lastenlastasta, iäl-
tään 3-13 vuotiaita, viettä-
vät aina kesälomia Vaasan 
saaristossa olevalla mökil-
lä. Serkusten ja isovanhem-
pien kesämökkielämästä 
kertoo hauskasti sarjakuva, 
josta ohessa yksi ruutu.



VANHUSTENHUOLLON UUDET TUULET 6/200918

Suomessa seniorit asuvat yhä pidempään 
kotona. Valtaosa heistä on naisia. Vaik-
ka kotona selviytyminen on kannustet-
tavaa, sillä on kurja kääntöpuoli: Yksin 
asuvat ikääntyvät saattavat viettää viik-
koja, jopa kuukausia ilman ainuttakaan 
kontaktia ulkomaailmaan. Toki myös 
palvelu taloissa ja varsinkin pitkäaikais-
laitoksissakin vanhukset oireilevat yksi-
näisyyden vuoksi. 

Suomalaisista yli 60-vuotiaista reilus-
ti yli kolmasosa kärsii yksinäisyydestä. 
Tutkimusten mukaan yli viisi prosenttia 
vanhuksista kertoo olevansa aina ääret-
tömän yksinäisiä.

Ikäsyrjiminen edelleen yleistä
Vaikka nykyään vanhusten ongelmista, 
edes yksinäisyydestä puhuminen ei ole 
enää tabu, niin käsitykset muuttuvat yh-
teiskunnassamme valitettavan hitaasti. 
Puhe ikääntyvistä ongelmajätteenä, taak-
kana ja kulueränä on edelleen hämmäs-
tyttävän yleistä. 

Sirkka-Liisa Kivelä, Turun yliopis-
ton yleislääketieteen professori, on tul-
lut tunnetuksi muun muuassa toimimi-
sestaan asiantuntijana vanhustenhoidos-
ta käydyssä julkisessa keskustelussa. Hän 
toteaa kielteisten asenteiden ja rankan-
kin ikäsyrjinnän lisäävän vanhusten yk-
sinäisyysongelmaa.

– Varsinkin kuntakohtaisissa ratkai-
suissa näkyy selkeitä eroja. Rikkaissa 
kunnissa saatetaan priorisoida täysin eri 
asioita, kun taas joissain köyhissä kunnis-
sa vanhustenhoitoon panostetaan ensi-
luokkaisesti.

Surulliset seuraukset
Yksinäisyydestä seuraa vanhukselle myös 
henkisiä vaurioita. Avuttomuus ja turvat-
tomuus lisääntyvät. Arvottomuuden ko-
kemukset ovat tavallisia. Itsesääliin vai-
puminen uhkaa ottaa vallan ja lamaut-
taa edelleen toimintakykyä.

Sirkka-Liisa Kivelä pohtii suomalais-
ten olevan tietyllä tapaa erakkoja. Tämä 
on jäyhään kulttuuriimme vahvasti liit-
tyvä piirre. Itsenäisyyden ja pärjäämisen 

korostamisella tuppaa vain olevan ikäviä 
seurauksia: kerrostalojen rapuissa ei edes 
tervehditä. Kuulumisten vaihtamista pi-
detään jo härskin tunkeilevana.

Pahimmillaan yksinäisyydestä seu-
raa pitkäaikainen masennus ja jopa itse-
tuhoisuus. Harva edes tietää, että Suo-
messa lähes joka toinen päivä joku senio-
ri tekee itsemurhan. Helsingissä keski-
määrin joka toinen viikko. Näiden tilas-
toitujen itsemurhien lisäksi on vielä suu-
ri joukko oman käden kautta kuolevia 
vanhuksia, joiden kuolinsyytä ei tunnis-
teta itsemurhaksi. Tehtyjen itsemurhien 
lisäksi moni vanhus hautoo synkkiä aja-
tuksia, ilman ketään jolle puhua.

Verkostoitumisen valtit
Yhdessä ystävän kanssa viimeisiinkin 

vuosiin saadaan lisää elämää ja iloa. 
Toinen toistaan tukien ihmisen luontai-
nen tarve olla vuorovaikutuksessa mui-
hin täyttyy. Verkostoitumisen avulla van-
husten vaipuminen depressioon ja synk-
kyyteen vähenee.

Kivelä painottaa jo pienen eleen ar-
vokkuutta yksinäisen vanhuksen elä-
mässä.

– Läheisen puhelinsoitto saattaa pelas-
taa yksinäisen henkilön viikon. Naapu-
riapu, sukulaisten huolenpito ja tuttava-
piirin kontaktit ovat avainasemassa yk-
sinäisyyden lievittämisessä. Myös lem-
mikkieläimet antavat läheisyydentuntua 
ja sisältöä elämään.

Perinteisestä sairauslähtöisestä tarkas-
telutavasta olisi laajennettava näkökul-
maa. Moni järjestö ja yhdistys voisi ot-

Kaksin aina kaunihimpi

Iän karttuessa yksi-
näisyys on erilaista 
kuin nuorena. Pro-
fessori Sirkka-Lii-
sa Kivelän mukaan 
nuorena yksinäisyy-
den kokemukset 
ovat usein äkkinäi-
sempiä ja intensiivi-
sempiä. Vanha ihmi-
nen on jo kokenut 
yksinäisyyttä elä-
mänsä varrella ja 
oppinut sietämään 
sitä. Hän saattaa 
tyytyä kurjaan koh-
taloonsa hiljaa ja 
nurisematta.
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Aurinko tuikkii helsinkiläisen kaksion ik-
kunoista sisään, mutta asukkaan, 78-vuo-
tiaan Bertan (nimi muutettu) mieli on 
raskas. Hän myöntää avoimesti kärsivän-
sä apeudesta ja yksinäisyydestä, vaikka 
fyysisesti kunto onkin vetreä.

– Aamuyöllä herään lehden tullessa ja 
ryhdyn kahvin keittoon. Siinä on kuu-
les aika monta tuntia, ennen kuin edes 
kadulla alkaa kulkemaan ketään katsel-
tavia, Bertta juttelee. Päivät on jokseen-
kin samanlaisia kaikki: lämmitän ruuan, 
kuuntelen radiota ja koitan vähän om-
mella jotakin.

Bertalla on tytär, joka käy viikonlop-
puisin ja täyttää ruokavarastot. Toisinaan 
Bertta kyllä hakee itsekin kaupasta jotain 
pientä. Hän on toimintakyvyltään hyväs-
sä kunnossa, mutta ei ole tietoinen mis-
tään lähialueen vanhuksille suunnatuis-
ta viriketoiminnoista. 

– Ei se ole helppoa yksin selvittää, saati 
lähteä. Olisi mukavampaa, jos mies eläi-
si vielä. Tai olisi edes joku ystävä, jonka 
kanssa kulkea yhtä jalkaa, Bertta pohtii. 
Sitä vaan jotenki sitten turtuu tänne ko-
tiin. Täälä ei ainakaan ole kenenkään tiel-
lä taikka vaivoiksi, hän jatkaa nöyrästi.

Bertta toivoisi, että vanhuksille järjes-
tettäisiin säännöllistä kerhotoimintaa ja 
retkiä, joista tiedotettaisiin kirjeellä tai 

– varsinkin vanhetessa

Vapaaehtoisuuteen perustuvaa van-
huksille suunnattua järjestötoimintaa 
on jo olemassa. Tässä esimerkkejä:

Ystäväpiiri
Vanhustyön keskusliitto järjestää 
ryhmätoimintaa ikäihmisille, jotka 
kokevat yksinäisyyttä. Toiminnan 
tavoitteena on ikääntyvien ryhmä-
läisten ystävystyminen, yksinäisyy-
den tunteen lievittyminen ja jakami-
nen sekä yhdessä tekeminen ja ko-
keminen.
www.ystavapiiri.net

Senioripysäkki
HelsinkiMissio on kehittänyt ikään-
tyville keskusteluryhmämallia. Ryh-
mien tavoitteena on ikääntyvien yk-
sinäisyyden, masennuksen, ahdistuk-
sen ja muiden psykososiaalisten on-
gelmien ehkäisy ja vähentäminen.
www.senioripysakki.fi 

Ystävävälitys
SPR:n ystävänvälitystoiminnan idea-
na on yhdistää ihmisiä. Se välittää ys-
täviä niitä tarvitseville. Ystävän kans-
sa vanhus voi tehdä molemmille mie-
luisia asioita; jutella, käydä kävelyllä 
tai vaikkapa vain istuskella yhdessä. 
www.redcross.fi /apuajatukea/ysta-
vapalvelut

Kummitoiminta
Viihdetaiteilija Joel Hallikaisen aloit-
teesta on syntynyt paremman van-
husten kohtelun puolesta vetoava 
yhdistys, Pro Senior Kummit Ry. 
Se haastaa jokaisen suomalaisen an-
tamaan edes vähän vanhustyöhön. 
Vanhus voi saada sitoutumattoman 
yhdistyksen kautta oman kummin, 
joka on kaverina yksinäisen arjessa. 
www.proseniorkummit.fi 

”Kyllä sitä kaveria kaipais”

Mars mukaan

talo yhtiön ilmoitustaululla. Silloin hän-
kin ehkä rohkenisi lähteä mukaan.

– Kaikkein hienointa olisi, jos si-
tä kautta löytyisi kaveri lähistöltä, jon-
ka kanssa voisi yhdessä kulkea. Ja ehkä 
muutenkin neuloa ja höpötellä, Bertta 
toivoo pienesti hymyillen. Nimenomaan 
sitä juttelu seuraa kaipaisi. Melkein kaikki 
vanhat kaverit, joiden kanssa bruukattiin 
puhelimella paljon soitella, ovat jo lähte-
neet, hän muistelee kaihoisasti.

Usein Bertan mielessä välkkyvät myös 
ajatukset kuolemasta. Hän suhtautuu 
lähtöönsä luontevasti, pohdiskellen. Voi-
makkaammaksi apeaa mielialaa aiheut-
tavaksi tekijäksi hän nimeää empimättä 
yksinäisyyden.

– Kyllä minulla hyvä elämä on ollut. 
Hieno tytär ja kaikkea. Monia on nähty, 
Bertta mietiskelee elämäänsä. Siinä se ju-
tun juuri vain on, että nykyään ei puuhaa 
enää riitä. Saati sitä kaveria, jonka kans-
sa vaihdella ajatuksia maailman menos-
ta. Päivät vaan nytkyttävät hitaasti eteen 
päin – sen takia kai se ittekseen olemi-
nen ja yksinäisyys korostuukin. 

taa toiminnoissaan huomioon ystävysty-
misen valtavan voiman. Sirkka-Liisa Ki-
velä kannustaakin kaikkia tahoja avaa-
maan silmänsä kasvavalle yksinäisyys-
ongelmalle:

– Etsivää toimintaa pitäisi harjoittaa 
enemmän. Yksinäinen vanhus ei ker-
ta kaikkiaan pääse luomaan kontakte-
ja, jollei hänelle neuvota, miten aloittaa. 
On siis mentävä yksin asuvien iäkkäi-
den luo, keskusteltava ja houkuteltava 
mukaan toimintaan. Tämä vaatii kartoi-
tusta ja kummi- sekä ystävätoimintojen 
edelleen kehittämistä.

Teksti: Noora Valkila

Teksti: Noora Valkila
Kuva: Rodeo.fi /Barbro Wickström
Sirkka-Liisa Kivelän kuva: Turun 

yliopisto/Vesa-Matti Väärä

Professori Sirkka-Liisa Kivelä kannustaa 
kaikkia tahoja avaamaan silmänsä kas-
vavalle yksinäisyydelle.
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Nykyisin esitetään usein vaatimus sii-
tä, että seniori- ja vanhustyön sekä van-
husten hoidon tulee perustua tutkimuk-
seen. Hoiva-alalla käytettävien työmuo-
tojen tulee olla sellaisia, että niiden pe-
rusta, tehokkuus ja vaikuttavuus, nojaa-
vat tieteellisen tutkimuksen tuloksiin. 
Puhutaan näyttöön perustuvasta sosi-
aalityöstä tai vanhustyöstä.  Vaatimukset 
eivät ole tuulesta temmattuja, sillä van-
henemisen ja vanhuuden tutkimus, ge-
rontologia on yksi nopeimmin laajene-
vista tutkimus aloista maailmanlaajuises-
ti. Käytännön ikääntymispolitiikan ke-
hittämiseksi ja ammatillisen seniori- ja 
vanhustyön inno vaatioiden pohjaksi ei 
ole koskaan ollut käytettävissä niin pal-
jon tutkittua tietoa kuin nyt. Gerontolo-
gisen perustutkimuksen lisäksi Suomes-
sakin on toteutettu lukuisia hankkeita, 
joissa on yhdistetty vanhustyön tutkimus 
ja kehittäminen. Toimintatutkimuksen 
periaatteiden mukaisesti tutkimus tuot-
taa tietoa ikäihmisten oloista ja tämä tie-
to hyödynnetään välittömästi käytännön 
muuttamiseksi ja uusien työmuotojen ai-
kaansaamiseksi. Vanhustyön keskuslii-
ton geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- 
ja kehittämishanke vuosina 2002-2006 
on tästä oivallinen esimerkki. 

Gerontologisessa tutkimuksessa on 
viime vuosina tapahtunut eriytymistä. 
Perinteisten biogerontologian, geriat-
rian, psykogerontologian ja sosiaali-
gerontologian rinnalle on noussut uu-
sia vanhenemisen tutkimuksen alueita. 
Tällaisia ovat esimerkiksi liikuntageron-
tologia, kulttuuri- ja taidegerontologia, 
ikäihmisten vaikuttamiskysymyksiä tut-
kiva poliittinen gerontologia, kasvatus-
gerontologia ja ikääntymistä koko maail-
massa pohtiva globaali gerontologia. 
Olen joutunut usein pohtimaan oman 
tieteenalani, sosiaaligerontolo gian antia 
käytännön ikääntymispolitiikalle sekä se-
niori- ja vanhustyölle.

Sosiaaligerontologiassa ollaan tekemi-
sissä ikääntyvän ihmisen ja ympäristön 
välisen suhteen kanssa. Tutkimusintres-
si keskittyy siihen, mitä yhteiskunnalli-
set, sosiaaliset ja kulttuuriset olot vai-
kuttavat ikääntymisprosesseihin ja min-
kälaisia vaikutuksia sosiaalisella vanhe-
nemisella on. Erityisen kiinnostuneita 
ollaan nykyisin siitä, mitä vanhusväestö 

ja vanhenemisen kokemukset vaikutta-
vat ympäristöön ja mitä yhteiskunnal-
liset olot vaikuttavat vanhenemiskoke-
muksiin. Sosiaali gerontologinen tutki-
mus liikkuu siten yhteiskunnan, yhteisö-
jen  sekä yksilöiden tasolla ja näiden vä-
lisissä suhteissa. Tutkimus edellyttää yh-
tä hyvin makro- kuin mikrotason ja väli-
tason teorioita. Suosittuja ovat sellaiset 
teoriat, esimerkiksi elämänkulkuteoria, 

joiden avulla näitä eri tasoja voidaan lä-
hestyä samassakin tutkimuksessa. Van-
henemisen kulttuuriset, yhteiskunnalliset 
ja historialliset yhteydet, suku puolten ja 
etnisten ryhmien vanheneminen, ikään-
tymisen aiheuttamat muutokset sosiaa-
lisissa rooleissa ja vuoro vaikutuksessa, 
ikäihmisten perhe, eläkkeelle siirtymi-
nen, ikääntyneen väestön asema yhteis-
kunnassa, vanhenemisen kokemukset, 
iäkkäiden hyvinvointi ja elämänlaatu se-
kä käytännön ikääntymispoliittisten jär-
jestelmien tutkimus ovat konkreettisia 
esimerkkejä sosiaaligerontologian arki-
päivästä. 

Sosiaaligerontologian tutkimustulok-
set ovat suoraan sovellettavissa käytän-
nön vanhustyöhön. Käytännön toimin-
nan tavoitteeksi asetetaan yleensä hy-
vän vanhenemisen ja vanhuuden edis-
täminen. Meille on kertynyt runsaasti 
tutkimus tietoa ikääntyneitten elämään 
tyytyväisyydestä ja onnistuneesta van-
henemisesta. Tutkimuksessa on kehitel-
ty uusia ikäkäsityksiä, joiden avulla tuo-
tetaan tietoa hyvän vanhenemisen ulot-
tuvuuksista. Viimeaikainen tutkimus on 
valottanut monipuolisesti suurten ikä-
luokkien elämää, jota on tärkeää tun-
tea, kun heidän vanhuutensa varalle ke-
hitetään ammatillisia työmuotoja. On 
myös välttämätöntä ymmärtää vanhe-
nemisen eri vaihteet kuten ikääntynyt 
työvoima, kolmas ikä ja varsinainen van-
huus. Kaikissa vaiheissa tarvitaan yhteis-
kunnan tukea, mutta se on erilaista vai-
heesta riippuen. Seniorit tarvitsevat eri 
asioita kuin sairaat ja hoidontarpees-
sa olevat hyvin vanhat ihmiset. Uusim-
man tutkimuksen myötä olemme alka-
neet ymmärtää kolmatta ikää elämänvai-
heena kokonaan uudesta näkökulmasta. 
Sosiaali gerontologia tieteenalana koros-
taa sitä, että vanhenemista ja vanhuut-
ta ei tule nähdä yksinomaan biolääke-
tieteen kannalta, vaan huomiota tulee 
kiinnittää entistä enemmän vanhenemi-
sen sosio kulttuurisiin puoliin. Ikäänty-
neiden voimavaratutkimus on  osoitta-
nut, että ikääntymiseen liittyä monenlai-
sia voima varoja, joita me voimme hyö-
dyntää käytännön työssä. Ymmärräm-
me entistä paremmin myös ihmisen elä-
mänkulkua, jossa limittyvät ja kietoutu-
vat yhteen yhteis kunnan historia sekä 

Lehtemme kolumnisarjaa 
jatkaa Lapin yliopiston 

emeritusprofessori 
Simo Koskinen

Vanhenemisen 
tutkimuksesta 

välineitä 
seniori-

ja vanhustyölle
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ihmisen biologiset kehitysvaiheet, sosi-
aaliset siirtymät ja yksilölliset kokemuk-
set. Elämän kulkunäkemys onkin nous-
sut monen vanhustyön työmuodon pe-
rusteoriaksi. Ikääntymispolitiikan kehit-
tämisessä on tärkeää ymmärtää vanhojen 
ihmisten väestöllinen, toimintakykyyn 
liittyvä, sosioekonominen ja intellektuaa-
lis-kulttuurinen asema. Ikäihmisten elä-
män perusta on hänen sosiaalinen ver-
kostonsa. Ikääntyneitten sosiaalisen ver-
koston laajuudesta, tiheydestä ja tyypeis-
tä on kertynyt paljon tutkittua tietoa. 

Muutama esimerkki vanhustyön 
teoria perustasta. Ehkäisevän seniori- ja 
vanhustyön tietopohjaksi soveltuu hy-
vin elämänkulkututkimus, tieto vanho-
jen ihmisten yhteisöllisyydestä ja kodin 
merkityksistä sekä sosiaalisten innovaa-
tioiden ja sosiaalisen kestävyyden määri-
tykset. Uusilla käsitteillä kuten Kari Sa-
losen kehittämällä ikääntyneiden sosiaa-
lisella olomuotoisuudella ja Jyrki Jyrkä-
män lanseeramalla ikääntyneitten toimi-
juudella on paljon annettavaa kehittämis-
työlle. Muistelutyö ammentaa teoriapoh-
jansa elämänkulkunäkemyksestä, narra-
tiivisuudesta, Erik Erikssonin elämän-
kaariteoriasta ja elämän tarkastelusta (li-
fe-review). Voimavaralähtöinen senio-
ri- ja vanhustyö perustuu ikääntyneitten 
voimavarojen tutkimukseen. Gerontolo-
gisessa sosiaalityössä yhdistyy sosiaali-
työn teoria ja vanhenemista koskeva teo-
ria. Meillä on siten hyvät valmiudet ke-
hittää näyttöön perustuvaa seniori- ja 
vanhustyötä. 

Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry

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

HUOLENPITOA JA TURVALLISTA
PALVELUASUMISTA 

SEKÄ 
KOTIHOITOPALVELUJA 

JOENSUUSSA

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

Riku Aalto: 
Liikkeelle – Hyvänolon opas senioreille 
Docendo 2009 

Riku Aallon Liikkeelle - Hyvänolon opas 
senioreille kirja käsittelee laajasti fyysi-
sen kunnon ja terveyden ylläpitämistä 
ikääntyessä. Kirjan kohderyhmänä ovat 
eläkeikää lähestyvät ja eläkeiän jo saa-
vuttaneet n. 50-75 -vuotiaat henkilöt. 
Lähi vuosina eläkkeelle on jäämässä suu-
ri joukko henkilöitä, joilla on terveyttä, 
mahdollisuuksia ja innostusta harrastaa 
terveysliikuntaa. Tutkimustulokset ker-
tovat että eläkeläiset ovat ahkeria liikku-
maan ja senioreille suunnattujen liikun-
tapaikkojen ja -palveluiden tarjonta on 
kasvanut. Hyvän olon opas tarjoaa se-

nioreille tietoa, vinkkejä ja valmiita oh-
jelmia kuntoiluun.

Tiedetään, että säännöllinen liikunnan 
harrastaminen sekä monipuolinen fyysi-
nen aktiivisuus edistävät toimintakyvyn 
säilymistä ikääntyessä. Kirjan alkupuolel-
la kerrotaan oppikirjamaisesti kehon ra-
kenteessa ja toimintakyvyssä tapahtuvis-
ta muutoksista ikääntyessä. Seuraavissa 
kappaleissa kerrotaan liikunnan terveys-
hyödyistä, motivoidaan liikkumaan sekä 
annetaan ohjeita lihaskunto-, tasapaino-, 
liikkuvuus- ja kestävyysharjoittelun tuek-
si. Erityisesti pidin siitä, että kirja kan-
nustaa liikkumaan myös niitä henkilöitä, 
joilla on liikkumiskyvyn rajoitteita. Kirja 
antaa ohjeita turvalliseen liikunnan har-
rastamiseen.

Kirjassa on monipuolinen ”liikunta-
lajipankki” ja liikkeiden suoritusohjeet 
ovat selkeät. Jäin kaipaamaan ohjeita 
myös tasainoharjoittelun tueksi. Liike-
pankin kuvat olivat hyviä, mutta muilta 
osin kirjan kuvitus oli sekalainen. Kirjan 
lopussa on kiteytetty se totuus, että ter-
vellinen ruokavalio, säännöllinen liikun-
ta ja lihaskunnon ylläpito ovat terveyden 
ja hyvinvoinnin keskeisiä tekijöitä. Kir-
ja sopii käsikirjaksi ikääntyvälle kuntoili-
jalle, mainiosti vaikkapa 69 vuotiaalle äi-
dilleni, joka aloitti säännöllisen liikunnan 
harrastamisen vasta eläkepäivinään.

Marita Pulkkinen
fysioterapeutti

Vanhusten Palvelutaloyhdistys

Simo Koskinen
Emeritusprofessori

Lapin yliopisto
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KäyTe (Käyttäjälähtöinen teknologia 
vanhustyön apuna ja palvelukonsepti-
en osana) -projekti järjesti syyskuussa 
teknolgia-aiheisen seminaarin. Se tarjosi 
kiinnostavan tilaisuuden verkostoitumi-
selle ja samojen asioiden parissa työsken-
televille tahoille kohdata toisiaan. 

– On suuri ilo saada iso sali täyteen 
vanhusasioiden huippuasiantuntijoita 
ympäri maata. Tässä näkyy jälleen ker-
ran näiden teemojen tärkeys ja ajankoh-
taisuus, KäyTen projektipäällikkö Lea 
Stenberg kuvailee.

Seminaarin yleisessä keskustelussa kä-
vi ilmi, että on jo olemassa monenlais-
ta teknologiaa, jota voidaan ottaa käyt-
töön, mutta palveluntuottajat ja ikäihmi-
set eivät välttämättä niistä tiedä. Esimer-
kiksi uusien tietokonepelien, kuten Nin-
tendo Wiin mahdollisuuksia vanhusten 
viihdyttämiseksi ei oltu kaikkialla vielä 
hyödynnetty.

– Ikäihmisille ei riitä pelkkä arjessa sel-
viäminen, vaan iästä riippumatta ihmi-

Tuija Aalto on YLEn Uusien palvelu-
jen kehityspäällikkö Tulevaisuus Labis-
sa. Aalto myös kirjoittaa blogissaan me-
diaan ja teknologiaan liittyvistä ajatuk-
sistaan. Aalto oli yksi KäyTe-seminaa-
rin puhujista.

– YLEn radio- ja TV-kanavien sisäl-
tö vastaa ikääntyvien tarpeita. Itse asi-
assa YLEllä on yli 65-vuotiaisiin paras 
asiakas suhde: heistä tavoitetaan eniten, 
he kuuntelevat eniten radiokanavia, var-
sinkin Radio Suomea, ja he ovat tyyty-
väisiä kanaviin, Aalto kertoo. TV-ohjel-
mista ikääntyvät katselevat eniten uutisia, 
urheilua, keskusteluohjelmia sekä luon-
to- ja historiadokumentteja

Nettitarjonnan on sen sijaan vielä 
kehityttävä aimo harppaus. Varsinkin 
selko kielisyyttä ja tavoitettavuutta on 
parannettava ikäihmisten tarpeita vas-
taaviksi.

– On totta, että yle.fi  -palveluiden 
kautta on perinteisesti yritetty tavoittaa 
nuoriso, joita ei enää perinteinen TV ja 
radio kiinnosta. Nyt tulisi laittaa pauk-
kuja, jotta kehityssuunta saataisiin enem-
män myös vanhusläheiseksi, Aalto kaa-
vailee. 

Käyttäjäluvut kertovat samaa. Vuon-
na 2008 yle.fi  tavoitti viikossa vain 6 % 

Seminaarista vauhtia KäyTe-
projektille

Netistä sosiaalinen media 
myös ikäihmisille

yli 65-vuotiaista. Suhteellisuudenkuvaa 
luo se, että verkkomedia tavoittaa reilu 
miljoona suomalaista viikossa. Mitä oli-
si tehtävissä?

– Helppokäyttöisyys, esteettömyys ja 
saavutettavuus ovat kaikki kantavia tee-
moja sivustojen kehittämisessä, Aalto 
luettelee. Valitettavasti täysin uusia si-
vustoja ikääntyvien lähtökohdista tus-
kin tullaan kehittämään, sillä se vaati-
si tuplaresursseja, hän jatkaa realistises-

Kehityspäällikkö Tuija Aalto:  

sellä täytyy olla monipuolista tekemis-
tä, joka tekee arjesta myös mielekkään, 
Stenberg painottaa.

Stenbergin mukaan paljon on vielä 
töitä tehtävänä, jotta käyttäjänäkökul-
ma teknologian kehittämisessä ja käyt-
töönotossa saadaan onnistuneesti koh-
taamaan. Kokonaisuudessaan tunnelmat 
olivat päivän lopuksi myönteiset.

– Tämän päivän parasta antia ovat eh-
dottomasti olleet asiantuntevat alustuk-
set vanhushuollon haasteista ja tarpeis-
ta. Sen jälkeen on hieno mahdollisuus 
peilata kuultua tutustumalla alan näyt-
teilleasettajiin. Nähdä, mitä teknologi-
aa yrityksillä on tarjolla ja mihin tarpei-
siin vasta etsimme vastauksia, Stenberg 
kertoo.

YLEn Uusien palvelujen kehityspäällikkö 
Tuija Aalto puhui KäyTe-seminaarissa.
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ti. Jonkinlaista nimenomaan vanhuksil-
le suunnattua selko-areenaa olisi kuiten-
kin mahdollista kehitellä. 

Suurimpana ongelmana on juuri ikään-
tyvien kehno medialukutaito. Heillä ei 
ole samanlaista tottumusta ja osaamista 
käyttää YLEn nettisisältöjä kuin nuori-
solla, jotka ovat kasvaneet uudenlaises-
sa mediaympäristössä. Aalto toteaa, että 
verkostoja vailla olevat vanhukset jäävät 
auttamatta syrjään, ellei nettineuvontaa 
laajenneta reippaasti. Tehtävää ei voi ly-
kätä pelkästään sukulaisten ja läheisten 
opastamiskapasiteetin varaan. Erityises-
ti kirjastojen, järjestöjen ja muiden iso-
jen toimijoiden pitäisi tutustuttaa van-
huksia aktiivisesti niin välineisiin kuin 
netti kulttuuriinkin. 

Sosiaalisena mediana netin mahdolli-
suudet ovat loistavat. Etäläsnäolo reaali-
aikaisia kanavia hyödyntäen on vaivaton-
ta. Valokuvia ja videoita voidaan helpos-
ti jakaa. Myös aktiivinen yhteiskunnalli-
nen osallistuminen käy kätevästi.

– Minullakin on tapana lähettää tyttä-
reni isoäidille kuvia arkisista puuhistam-
me miltei joka päivä. Myös mummun 
naama tulee tutuksi meillä kotona, kun 

hän puolestaan kommentoi tekemisiäm-
me sähköisesti oman profi ilikuvansa ta-
kaa, Aalto kertoo henkilökohtaisista ta-
voistaan viestiä. Vaikka lapsenlapsen ja 
vanhuksen kontakti netin avulla ei kor-
vaa aitoja tapaamisia, on se rikastuttava 
lisä varsinkin tapauksissa, joissa pitkät 
välimatkat estävät tiivistä näkemistä.

Aalto kuvailee myös mielenkiintoista 
mahdollisuutta, että vanhukset voisivat 
tulevaisuudessa luoda YLEn sisällöistä 
henkilökohtaisen aikalaistarinan omaan 
käyttöönsä. Ongelmana ovat vielä eri-
laiset lupaoikeudet ja niiden hallinnalli-
set kysymykset.

– Olisi loistavaa, jos ikäihmiset voisi-
vat koota itselle tärkeistä asioistaan ja ta-
pahtumista oman tarinansa YLEn ma-
teriaalia vapaasti hyödyntäen, Aalto vi-
sioi innostuneesti. Sukulaiset voisivat yl-
lättää isovanhempia rakentamalla vaik-
kapa rakkausvideon heidän monikym-
menvuotisen avioliittotaipaleen aikai-
sista asioista. Tai vanhuksen merkkipäi-
vää voisi ilahduttaa taidokkaasti koottu 
yhteen veto sankarille mielekkäistä sisäl-
löistä. Omissa digimuistelmissakin saat-
taisi olla ideaa, hän vinkkaa.

Tällä hetkellä YLEllä pyritään entis-
tä paremmin panostamaan siihen, et-
tä ikääntyville mieluisaa ladattavaa 
materiaa lia olisi tarjolla yhä enemmän. 
Seuraava askel on Aallon mukaan se, et-
tä käyttäjä saisi myös muokata sitä oman 
mielensä mukaisesti. Eikö tämä kuiten-
kin ole liian hankalaa tämän päivän van-
hukselle, joka ei ole ikinä työelämänsä ai-
kana käyttänyt ehkä edes tietokonetta?

– Saattaa olla, Aalto myöntää empi-
mättä. Toisaalta YLEllä katsotaan myös 
tulevaisuuteen. Seuraavan sukupolven 
ikääntyvät ovat jo entistä näppäräm-
piä hallitsemaan ja räätälöimään netti-
sisältöjä sekä viihdyttämään itseään nii-
den avulla. Meillä pohditaan myös jat-
kuvasti, mikä on YLEn rooli digitaalisen 
kuilun silloittamisessa. Itse toivon sydä-
mestäni, että vanhuksiin netin käyttäji-
nä satsataan lähivuosina selkeästi enem-
män, Aalto toteaa luottavaisesti.

Seminaarin alustukset löytyvät netis-
tä: http://www.valli.fi /projektit_kayn-
nissa_kayte.htm

Teksti ja kuva:
Noora Valkila
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Ikääntymisen resurssikeskus −
   palveluasumista ja toimintaa
       asiakkaan ehdoilla Helsingissä,
              Vantaalla ja Espoossa.

Kaatumisen vaaratekijöihin vaikuttava 
moniammatillinen ehkäisyohjelma on ko-
hottanut iäkkäiden elämänlaatua. Miehil-
lä masennusoireet ja ahdistuneisuus vä-
henivät ja seksuaalinen aktiivisuus sekä 
puhelinkontaktit lisääntyivät. Naisilla vie-
railut lisääntyivät ja vaivat, oireet, turvat-
tomuuden tunteet sekä kaatumisen pel-
ko vähenivät. Tavanomaisista toiminnois-
ta suoriutuminen ja koettu terveys para-
nivat sekä miehillä että naisilla, 
TtM Sari Vaapion väitöksessä arvioidaan 
kaatumisten ehkäisyn vaikutuksia koto-
na asuvien iäkkäiden elämänlaatuun ja 

Moni  ammatillinen 
kaatumisen ehkäisy 
parantaa iäkkäiden 

elämänlaatua

kuvataan elämänlaadun sosiaalista ulot-
tuvuutta kotona asuvien iäkkäiden ker-
tomana.
Sari Vaapion tutkimuksessa koeryhmäl-
le tarjottiin vuoden kestävä, laaja-alainen 
kaatumisten ehkäisyohjelma, johon sisäl-
tyi yksilöllinen geriatrin tekemä arviointi 
ja terveydenhoitajan antama ohjaus sekä 
neuvonta kaatumisten ehkäisystä.

Tutkimuksen mukaan ikääntyville ja 
ikääntyneille kuntalaisille sekä heidän 
omaisilleen tulisi järjestää kaatumisen 
ehkäisyä koskevaa valistusta. Iäkkäiltä it-
seltään tulisi kysyä mielipidettä hyödylli-
sestä neuvonnasta. Tiedottamisessa tu-
lisi korostaa lihaskunnon ja tasapainon 
parantamista sekä kaatumisvammojen ja 
lääkehaittojen vähentämistä hyvän fyysi-
nen toimintakyvyn säilyttämiseksi.

Ehkäisyohjelmat jo itsessään saatta-
vat parantaa osallistujien elämänlaatua 
tarjoa malla aktiviteetteja ja ottamalla ih-
miset huomioon. Tutkimuksen mukaan 
ryhmätoimintoihin osallistuminen pois-
taa yksinäisyyttä, vähentää masennusoi-
reita ja parantaa yleisesti elämänlaatua.

Tarvitaan kaatumisen 
ehkäisyn täydennyskoulutusta
Iäkkäille annettavassa neuvonnassa tu-
lisi korostaa kaatumisvaaran vähenemi-
sen lisäksi myös terveyden ja toiminta-
kyvyn edistämistä, jokapäiväisistä toi-
minnoista suoriutumista sekä itsenäisyy-
den ja elämänlaadun kohenemista. Neu-
vonta voi vähentää kaatumisen pelkoa ja 
liikkumisen turvattomuutta sekä auttaa 
suoriutumaan päivittäisistä toiminnois-
ta turvallisesti.
TtM Sari Vaapion  väitös ”Quality of  life and 
fall prevention among the aged” (Elämänlaatu 
ja iäkkäiden kaatumisten ehkäisy) tarkastet-
tiin Turun yliopistossa 30.4.2009.

Vanhuksen liikkumisen rajoittaminen 
käyttämällä eri rajoittamismuotoja on 
ollut ja on yhä yleinen käytäntö useiden 
maiden laitoshoidossa. Fyysisten rajoit-
teiden käytöllä pyritään tavallisimmin 
vanhuksen turvallisuuden lisäämiseen, 
estämään vanhuksen ympäristöä häirit-
sevä käytös sekä hoitotoimenpiteiden 
mahdollistumiseen. Rajoitteiden käyt-
tö on eettisesti pulmallista, sillä rajoittei-
den käyttö vastoin vanhuksen tahtoa rik-
koo sekä vanhuksen itsemääräämisoike-
utta että perustuslaillisia oikeuksia, kuten 
henkilökohtaista vapautta ja koskemat-
tomuutta vastaan.
Reetta Saarnion väitöksessä selvitet-
tiin fyysisten rajoitteiden käyttöä suoma-
laisessa vanhusten laitoshoidossa. Tut-
kimuksessa nostettiin esiin vanhusten, 
omaisten, hoitohenkilökunnan ja hoi-
totyön esimiesten näkemykset fyysisten 
rajoitteiden käytöstä. Tutkimusaineistot 
kerättiin kyselylomakkeella hoitohen-
kilöstöltä. Yksilöhaastatteluihin osal-

Fyysisten rajoitteiden 
käyttö on yleistä 

vanhusten 
laitoshoidossa

ii 6 8

Sari Vaapio

Reetta Saarnio
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Monika ja Mikaela von Bonsdorff väitte-
livät Jyväskylän yliopistossa perjantaina 
25.9.2009 ajankohtaisista aiheista, ikään-
tyvien työssä jatkamisesta ja fyysisen ak-
tiivisuuden vaikutuksesta ikäihmisten toi-
mintakykyyn ja palvelujen tarpeeseen. 
Hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät sei-
kat ovat keskeisiä työssä jatkamisessa jo 
keski-iästä alkaen. 

– Heikoksi koettu terveys sai etenkin 
miehet miettimään eläkkeelle jäämistä, 
Monika von Bonsdorff kertoo.

Kehnoon työhyvinvointiin liittyvät sei-
kat, kuten tyytymättömyys työssä, ylei-
nen passiivisuus ja osallistumishalutto-
muus, puolestaan ennakoivat naisten 
eläke aikeita.

Tutkimuksessa havaittiin myös työn-
tekijöiden palkitse-
mismieltymyksis-
sä ikäryhmien vä-
lisiä eroja. Ikäänty-
neet hoitajat arvos-

tavat rahallista palkitsemista nuoria hoi-
tajia enemmän.

Mikaela von Bonsdorff puolestaan 
tutki keski-iän ja vanhuuden elintapojen 
vaikutuksia ikäihmisten toimintakykyyn 
ja palvelujen tarpeeseen.

– Säännöllinen liikunta keski-iästä van-
huuteen vähensi sairaala- ja laitoshoi-
toa viimeisenä elinvuonna, Mikaela von 
Bonsdorff  havaitsi.

Fyysinen aktiivisuus 
keski-iässä kannattaa
 Kaksosten väitöskirjatöitä yhdistää kiin-
nostus ikääntymiseen sekä terveyden ja 
hyvinvoinnin vaikutuksiin eläkkeelle jää-
miseen ja myöhempään elämään. 

Mikaela ja Monika von Bonsdorffi n 
tutkimukset ovat ajankohtaisia väestön 
ikärakenteen muutoksen vuoksi.

– Toistaiseksi ei tiedetä, mitä elinajan 
pidentyminen merkitsee sairauksien ja 
raihnaisuuden kannalta elämän loppu-
vaiheessa. Varma asia on, että lähim pien 
vuosikymmenten aikana ikääntyneiden 
määrä kasvaa merkittävästi, mikä on 
haaste yhteiskunnan palvelurakenteelle. 
Ikäihmisten hoidon tarve, hoitohenki-
löstön ikääntyminen ja hoitoalaa uhkaa-
va työvoimapula ovat yhteydessä toisiin-
sa. Ikääntyneiden henkilöiden sairaala- ja 
laitoshoidon tarpeen vähentäminen on 
keskeistä paitsi yksilöiden oman hyvin-
voinnin, myös kansantalouden kannalta. 
On hyvä jo keski-iässä miettiä ja ennakoi-
da sitä, millainen oma eläke- ja vanhuus-
ikä tulee olemaan, Mikaela von Bons-
doff  kertoo. 

Identtiset kaksoset 
väittelivät samana 

päivänä 

listui seitsemän vanhusta ja seitsemän 
omaista ja ryhmähaastatteluihin 16 hoi-
tohenkilöstön jäsentä ja viisi hoitotyön 
esimiestä. Lisäksi kolmesta vanhusten 
laitoshoito yksiköstä kerättiin tutkimus-
aineistoa neljän kuukauden mittaisella 
osallistuvalla havainnoinnilla. 

Fyysisten rajoitteiden käyttö on yleis-
tä vanhusten laitoshoidossa, erityises-
ti terveyskeskusten vuodeosastoilla se-
kä yli 20 asiakaspaikan hoitoyksiköissä. 
Vanhuksen liikkumisen rajoittamiseen 
käytettiin sekä suoria että epäsuoria ra-
joittamismuotoja. Yleisimmin käytetty 
suora rajoittamismuoto oli ylösnoste-
tut sängynlaidat. Epäsuoria rajoittamis-
muotoja olivat liikkumisen apuvälineen, 
vaatteiden ja soittokellon poisottami-
nen sekä passivoiva toimintatapa, jossa 
vanhuksen liikkuminen rajoitetaan vain 
hoitotoimiin liittyviin tilanteisiin. Hoito-
henkilökunta koki fyysisten rajoitteiden 
käytön eettisenä ristiriitatilanteena, jos-
sa hoitaja joutui valitsemaan vanhuksen 
turvallisuuden lisäämisen ja henkilökoh-
taisen vapauden riistämisen välillä. Fyy-
sisten rajoitteiden käyttö altisti vanhuk-
sen vaaratilanteille, kaltoinkohtelulle se-
kä laitostumiselle. 

Hoitohenkilökunta käytti fyysisten ra-
joitteiden sijasta myös vaihtoehtoisia toi-
mintatapoja, kuten vanhusta ymmärtä-
vää ja neuvottelevaa toimintatapaa. Lää-
kärin ja fysioterapeutin osallistuminen 
vanhusten hoitoon edistäisi vaihtoeh-
toisten toimintatapojen käyttöä, samoin 
työyksikön esimiesten tuki. Myös koulu-
tuksella voidaan vaikuttaa hoitajien toi-
mintatapaan.
Terveystieteiden maisteri Reetta Saarnio väi-
tös Fyysisten rajoitteiden käyttö vanhusten lai-
toshoidossa  tarkastettiin Oulun yliopistossa 
11.9.2009.

Monika ja Mikaela von Bonsdorff
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Ristikko 5/2009 oikea ratkaisu.
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Toimintaa ja laadukasta palveluasumista 
ikääntyville ja erityistä tukea tarvitseville

Kotihoivapalvelumme kautta kotitalous-
vähennyskelpoista apua kotiin

Kotimiespalvelut ja päiväkeskustoiminta 
omaishoidon palvelusetelillä

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

Kotipirtin palvelutalo 
Käräjätörmä 12, 33310 Tampere

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

KOTIPIRTIN PALVELUTALO
Ikääntyvän voimavarakeskus

Taidolla ja sydämellä – lähellä sinua

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto on 
yhdessä Vanhustyön keskusliiton kans-
sa hakenut Raha-automaattiyhdistyksel-
tä rahoitusta viisivuotista laajaa Käyttä-
jälle kätevä teknologia KÄKÄTE -han-
ketta varten.  Valmistelutyötä on tehty 
KäyTe hankkeessa tämän vuoden. Uu-
si teknologia tarjoaa valtavia mahdolli-
suuksia helpottaa vanhusten elämää ja 
lisätä ikääntyneiden toimintamahdolli-
suuksia sekä helpottaa heidän kanssaan 
työskentelevien tehtäviä.

KÄKÄTE -hankkeen tavoitteena on 
vahvistaa käyttäjänäkökulmaa teknolo-
gian kehittämisessä ja käyttöönotossa. 
Hankkeen tavoitteena on myös vahvis-
taa alan toimijoiden yhteistyötä muodos-
tamalla hankeverkostoja. 

Valli ja Vanhustyön 
keskusliitto hakevat yhteistä 

hanketta

75-vuotiaan miehet 
itsemurha-alttiimpia 

kuin muut
Korkeaan ikään ehtineet päätyvät itse-
murhaan useammin kuin nuoret. Yksi-
löinä laskien iäkkäiden osuus on pieni, 
mutta ikäluokan kokoon suhteutettuna 
selvästi isompi: itsemurha on 75 vuot-
ta täyttäneiden miesten kuolemansyynä 
yleisempi kuin yhdessäkään nuoremmas-
sa ikäluokassa. 

Tuoreimman pohjoismaisen vertailun 
mukaan Suomessa päädytään Grönlan-
nin jälkeen useimmin itsemurhaan. 65 
vuotta täyttäneissä Suomen ohi menevät 
tanskalaiset sekä ruotsalaiset naiset. 

– 85 vuotta täyttäneet miehet pääty-
vät itsemurhaan Suomea selvästi useam-
min esimerkiksi Itävallassa ja Yhdysval-

Laitoshoidon toimintatavat ovat as-
teittain muuttuneet iäkkäiden toimin-
takyvyn säilyttämistä suosivaan suun-
taan.  Kuntoutumista edistävä hoito-
työ on lisääntynyt ja uni- ja psykoosi-
lääkkeiden käyttö on vähentynyt. Tu-
lokset käyvät ilmi THL:n iäkkäiden pal-
velujen laatu tuloksia käsittelevän tutki-
muksen ennakko tiedoista. Haasteena on 
tunnistaa esimerkiksi vajaaravitsemuk-
sen uhka.   

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
järjestämässä valtakunnallisessa RAI- 
seminaarissa Helsingissä 23.-24.9. esi-
teltiin ennakkotiedot laajemmista iäk-
käiden palvelujen laatutuloksista. Tulok-
set julkaistaan kokonaisuudessaan myö-
hemmin syksyllä. Tulokset antavat erään 
näkökulman arvioida julkisessa keskus-
telussa esillä ollutta vanhustenhuollon 
tilaa.

–Väestön ikääntyessä ja julkisen talou-
den ollessa tiukalla on selvää, että van-
hustenhuolto on huomattava kansallinen 
haaste. RAI-tulokset osoittavat kuiten-
kin, että kokonaisuudessaan hoidon laa-
tu on monella tavalla kehittynyt myöntei-
seen suuntaan, THL:n pääjohtaja Pek-
ka Puska toteaa. 

– On myös tärkeää antaa julkises-
sa keskustelussa myönteistä tukea sille 
laajalle joukolle vanhusten hoitolaitos-
ten työntekijöitä, jotka tekevät kentäl-
lä inhimillisesti tärkeää ja hyvää työtä, 
Puska toteaa.

loissa, kertoo Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitoksen erikoissuunnittelija Brit-
ta Sohlman. 

Hän on käynnistämässä tutkimusta, 
jossa selvitetään itsemurhaan päätynei-
den ikäihmisten taustoja, kuten sairaala-
hoitoja sekä kotiin annettuja palveluja. 
Esimerkiksi mahdollisesta masennuk-
sesta tai yksinäisyyden tunteesta ei ole 
toistaiseksi tietoa. 

Vanhusten itsemurhat eivät sinänsä ole 
yleistymässä, vaikka niin uskotaan ylei-
sesti. Ne ovat pikemminkin hieman vä-
hentyneet 1990-luvun alkupuolelta. 

Vanhusten itsemurhista kirjoitti Hel-
singin Sanomat 30.9.

Iäkkäiden laitoshoidon 
laatu on parantunut 

10 vuodessa
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Ristikko 6/2009

Ristikon laatija Tuuli Rauvola
Oikea ratkaisu seuraavassa numerossa, joka ilmestyy 11.12..2009
Virkistäviä hetkiä ristikon parissa!
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Esineet kertovat

39 Katse omii

Olemme ehtineet keräilyesittelyjen sar-
jassamme numeroon 39. Eri esine lajeja 
keräilykohteita on esitelty 37 sekä lisäksi 
haastateltu ”antiikkia, antiikkia” -asian-
tuntijaamme Wentzel Hagelstamia 
(nro 7-8/2006) ja keräilystä kaikentietä-
vää kamarineuvos Kari Rahialaa (nro 
7/2005).

Lukijoilta on saatu myönteistä palau-
tetta.  Jatkammekin yksittäisten keräili-
jöiden esittelyä, mutta tällä kerralla Ai-
ra Heinänen pakinoi siitä, miten taval-
linen kansalainen voi säilyttää vanhoja 
esineitä ja siten arvostaa elettyä elämää. 
Olematta varsinaisia keräilijöitä voimme 
kaikki olla kulttuurin tallentajia.

Nyt on aika
Antiikki nousi vahvasti muotiin 1990-lu-

vulla. Antiikki- ja kirpputorimarkkinat 
ovat lisääntyneet koko ajan, televisio 
tarjoaa antiikkiesineiden arviointia  – 
Hagelstamin vetämä Antiikkia, antiik-
kia -ohjelma alkoi vuonna 1997,  lehdet 
seuraavat markkinoita ja koko ajan ilmes-
tyy keräilyä esitteleviä kirjoja.  

Vanhojen esineiden arvostuksesta on 
puhuttu niin paljon, että jokainen meis-
tä osaa jo kiinnittää huomiota oman per-
heensä ja sukunsa ”aarteisiin”. Aarteita-
han nuo eletyn elämän todistajat meil-
le itsellemme ovat, mutta ajan edetes-
sä niillä alkaa olla myös yleisempää ns. 
museaa lista arvoa. 

Kannattaa siis katsoa tarkasti, mitä ko-
meroissamme on. Ja tulkita mitä kaikkea 
ne esineet kertovat. Ja kertoa se edelleen  
jälkipolville.

Oman elämämme esineet
Kirjoittaja kuvattiin tarinaan omakoti-
talonsa pihassa olevan käsin veistetyn 
metsämieskämpän verannalla Jollakses-
sa. Sen oli tontin aiempi omistaja siirrät-
tänyt Vuoksen rannalta tontilleen. Tun-
nelma on säilytetty ja museoammattilais-
ten arvio hirsimökistä on kiitettävä.

Mieheni Kalevin Anna-äiti (synty-
nyt 1882) taasen pingotti ja tärkkäsi naa-
puriston pitsiverhoja kotonansa Helsin-
gin Kalliossa, jota varten hän kiinnit-
ti oveensa jugendkuvioidun nimikilven 
”A. Heinänen silittäjä”. Tämäkin löytyy 
perhearkistosta ajalleen tyypillisenä kau-
niina käyttöesineenä.

Kun Brunon poika Kalevi päätyi pe-
sula-alalle, alkoi hän tallentaa silitysartik-
keleita. Niinpä Heinäsillä on nyt melkoi-

Aira Heinäsellä on kädessään miehensä Kalevin isän Brunon varainhankinväline 1910-luvulta, jolloin Bruno oli nuori 
poika. Itsekasattu  kengänkiillottajan teline, joka sivustoillaan kertoo että, harjaus maksaa 50 penniä ja varsinainen 
kiillotushoito yhden markan. Laatikon sisään mahtuvat kätevästi plankkiharjat.
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n aarteisiin

nen kokoelma silitysrautoja ja -lautoja. 
Monet silitysraudoista ovat aikamoisen 
arvokkaita kyläseppien taoksia. 

Yhteinen kulttuuriperintömme
Onkin toivottavaa, että itse kukin tal-
lentaisi oman ammattinsa työvälineitä ja 
työhön liittynyttä aineistoa. Ne edusta-
vat katoavaa kansanperinnettä. Kirjoit-
tajaa harmittaa, ettei tallettanut lihan-
leikkaaja -isänsä  jokapäiväistä työväli-
nettä, pitkää veitsenteroitinta, joka roik-
kui ”makkaramaakarin” vyötäisillä kuin 
ritarin miekka.

Maaseutuyhteisöissä on ollut helpom-
pi säilyttää vanhatkin työvälineet. Muis-
tattehan 1950-luvulla virinneen rukki-, 
ryijy- ja kuparikeräilyn? Kiinnostus jat-
kuu edelleen.

Jokaisessa kodissa on ollut jonkinlai-
nen kirjasto, ellei muuta niin ainakin Raa-
mattu, virsikirja ja almanakka. Eri vuosi-
en kalenterit ovat kysyttyjä, niissähän on 
usein kosmoskynällä tehtyjä mielenkiin-
toisia perhehistoriallisia merkintöjä.

Sukuhistoriaa tallentuu vanhoihin 
valo kuviin. Valitettavasti ne jäävät loju-
maan laatikoihin ilman että niihin olisi 
merkitty kuvattujen nimiä ja päivämää-
riä. Sadan vuoden takaiset kovalle pah-
ville kiinnitetyt ateljeekuvat ovat nyky-
ään arvokkaita keräilykohteita.  

Pienpainatteita kuten postikortteja, 
postimerkkejä ja vanhoja kirjeitä, eri-
toten kenttäpostia, arvostetaan entistä 
enemmän. Keräilijöitä on lukuisasti ja 
heillä yhdistyksiä.

Taiteellisia tavaroita
Kotien aarteita ovat monet koriste- 
esineet, kuten pienet lasi- ja posliini-
esineet. Ne ovat omistajallensa mielui-
sia muistoja. Esimerkiksi Arabian astiat 
ovat kysyttyjä ja niidenkin arvo yhden 
nousee. Kuvattavaksi valittiin kirjoitta-
jan lapsuuden aarre ”Pissapoika”, jon-
ka hän sai 5-vuotiaana naapurin ylevil-
tä Lindelöfi n neideiltä. Kun täytti po-
jan vedellä ja puhalsi päästä, niin tämä 
kevytposliininen sankari pissasi komeal-
la kaarella kaikkien riemuksi. 

Koteihin on kertynyt myös kolikoita 
ja erilaisia ansiomitaleja, joiden kohdal-
la tulee miettineeksi miten niitä säilyttää 
ja minkä arvoisia ne ovat. Alan keräili-
jät ja liikkeet tietävät. Julkaisemme täs-
sä sosiaali neuvos Martta Salmela-Jär-
visen 80-vuotispäivän kunniaksi teete-
tyn mitalin vuodelta 1972. Teettäjä oli 
Ensi Kotien Liitto, taiteilija Leila Hie-
tala. Parlamentaarikko on mitalinsa an-
sainnut, olihan hän parlamentaarikkona 
monen hyvän hankkeen, kuten lehtem-
me julkaisijan Vanhus- ja lähimmäispal-
velun liiton alullepanija ja toteuttaja. 

Kuvataidetta kertyy eri muodoissaan 
perheisiin. Yksi kerää aktiivisesti, toiselle 
tauluja ja veistoksia tulee lahjoina ja yk-
sittäisinä hankintoina. Heinästen Albin 
Kaasis-puuveistosten  keräily sai alkun-
sa, kun kirjoittaja sai tuttavalta apteekka-
rilta lahjaksi Äiti ja lapsi -veistoksen en-
simmäisen lapsenlapsen synnyttyä 1985. 
Kaasinen (1892-1970) on tunnetuimpia 
puuveistäjiämme.

Kaikki omin käsin tehdyt esineet ovat 
arvokkaita ja säilyttämisen arvoisia. Eh-
dottoman säilytettäviä ovat kodin ryi-
jyt ja muut tekstiilit, jotka on esim. ko-
ruommeltu ja pitsein varustettu.  Mo-
nella on jatkosodan asemasodan aikana 
rintamalla puhdetöinä veistettyjä karhu-
ja ja lippaita. Niillä on nimenomaan suu-
ri tunnearvo.

Aira Heinänen
Kuvat: Kari Uittomäki

Jugendkuvioitu silittäjän nimikilpi.

Sosiaalineuvos Martta Salmela-Järvi-
sen 80-vuotispäivän kunniaksi teetet-
ty mitali.

Airan 5-vuotiaana naapurin Lindelöfi n 
neideiltä saama ”Pissapoika”.

Porvoossa otettu kabinettikuva Airan iso-
vanhemmista Karoliina ja Juho Koivistos-
ta. Kuva on 1890-luvun lopulta.

1600-luvulta peräisin olevat hollantilaiset 
silityspihdit, joilla silitettiin Rembrandtin ai-
kaisia pitsisiä myllynkivikauluksia.

Heinäsen hirsimökissä on kotiseutumu-
seo, jossa on mm. kupariastoitia, silitys-
rautoja ja silityslautoja yms.

Heinästen Albin Kaasis -puuveistosten ko-
koelma sai alkunsa Äiti ja lapsi-veistokses-
ta (vasemmalla).
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Ainala ry
Nallentie 4, 34800 VIRRAT
puh. (03) 485 1550, fax (03) 485 1556
Maarit Padatsu
ainala@ainala.fi ,   www.ainala.fi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lempäälän Ehtookoto ry
Katepalintie 9, 37500 LEMPÄÄLÄ
puh. (03) 374 4801, fax (03) 374 4835
jaana.holm@ehtookoto.fi 
www.ehtokoto.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 
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Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto
internetissä: www.valli.fi 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@valli.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
     Sapokan Helmi
     Gutzeitintie 17-19, 48100 KOTKA
     puh. (05) 2297 122

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

     Tohkatalo
     Pastellintie 1, 37600 VALKEAKOSKI
     puh. 020 7850 740 
     Apianpirtti
     Kangaskatu 21, 37600 VALKEAKOSKI

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

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

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

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

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

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



Arvoisa lukija,

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry on julkaissut Van-
 hus ten huol lon Uudet Tuulet -lehteä vuodesta 1993. 
Mo ni puo li nen lehti si säl tää mm. tietoa käy tän nön van-
 hus ten työs tä sekä asi an tun ti joiden ja van hus ten nä-
 ke myk siä, kokemuksia ja mielipiteitä. Vanhustenhuol-
lon Uudet Tuulet -lehdessä on kiinnostavaa sisältöä niin 
alan ammattilaisille kuin ikähmisille.

Tarjoamme Vanhustenhuollon Uudet Tuulet -lehden tila-
usta edullisesti vuodeksi eteenpäin: seitsemän numeroa 
vain 36 euroa tai kestotilauksena 33 euroa! Soita Eija 
Uuksulainen puh. (09) 7745 900, sähköpostitse eija.uuk-
sulainen@valli.fi  tai www.valli.fi . Voit myös tilata ilmaisen 
näytenumeron!

Vanhustenhuollon Uudet Tuulet -lehden teemat vuon-
na 2009: Vapaaehtoistyö & yhteisöllisyys, Ikäihmisten 
terveyden edistäminen, Ikääntymisen resurssit, Vanhus-
tenhuollon talous, Tutkimus, Kuntateema.

Seuraava Vanhustenhuollon Uudet Tuulet -lehti ilmes-
tyy 11.12.2009.


