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Marja-Liisa Kunnas
päätoimittaja

Vanhus- ja lähimmäispalvelun 
liiton toiminnanjohtaja

Riittävätkö hoito 
ja palvelut?

Vanhustenhuollon valtakun-
nallinen laatusuositus julkais-

tiin alku keväästä. Olen liittomme 
puheen johtajan Vappu Taipaleen 
kanssa pohtinut Suomen ikäänty-
misen strategian tulevaisuutta. Par-
haillaan on käynnissä kuntakoh-
taisten vanhusten huollon strategi-
oiden uudistaminen ja ne pohjaa-
vat valtakunnalliseen laatusuosituk-
seen. Kunnallisissa strategioissa on 
noudatettu samaa aikajännettä kuin 
valta kunnallisessa laatusuosituk-
sessa. Valta kunnallinen laatusuosi-
tus on voimassa vuosiin 2012-2015. 
Huolen aiheenamme on ollut palve-
lujen ja hoidon riittävyys, taloudel-
liset resurssit ja laadukkaat palvelut 
vuodesta 2015 eteenpäin. Vuodesta 
2015 eteenpäin kasvaa ikääntyneiden 
määrä niin rajusti, että pohja tuolloin 
tarvittavalle hoito- ja palveluraken-
teelle on luotava nyt. 

Ikääntyneiden määrän voimakas kas-
vu tulee olemaan keskeinen haas-

te. Tilastoista ilmenee, että vuodesta 
2015 seuraavan 10 vuoden aikana 75 
vuotta täyttäneiden määrä kasvaa lä-
hes 230 000 henkilöä. Tämän joukon 
toimintakyvyn ylläpito ja omassa ko-
dissa asumisen tukeminen ovat kes-
keisimpiä tavoitteita tule vaisuudessa. 
Jos tuolloinkin noudatetaan nykyistä 
ajattelutapaa, että 75 vuotta täyttä-
neistä noin 1/3 ja puolet 85-vuotiais-
ta tarvitsevat säännöllistä hoitoa tai 
palvelua, eivät taloudelliset eivätkä 
henkilöstöresurssit riitä. Tämän huo-
len liittomme on sanonut monesti ää-
neen ja samalla kysynyt, kuka mak-
saa tulevaisuuden hoidon ja palve-
lut. Kuntatalous on rapautumassa. Pa-

hiten ehkä juuri siinä vaiheessa, kun 
suurin satsaus vanhustenhuoltoon 
olisi tehtävä. Eikä paremmalta näytä 
itsemaksavien asiakkaidenkaan osal-
ta, sillä eläkkeet eivät ole nousseet 
odotetusti. Keskimääräinen eläke on 
tällä hetkellä 1160 euroa kuukaudes-
sa ja suuri joukko, erityisesti naisia, 
elää köyhyysrajan alapuolella pelkäl-
lä kansaneläkkeellä. 

Mistä sitten löytyy ratkaisuja sii-
hen, että hoidon ja palvelujen 

piiriin joutumista voitaisiin siirtää 
muutamalla vuodella ja todella tuet-
taisiin kotona asumista sekä ehkäis-
täisiin ikääntyneiden syrjäytymistä? 
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton 
ehdotus ja ratkaisu tähän on ikäih-
misiin panostaminen. Me tarvitsem-
me uudenlaisen otteen ennaltaehkäi-
sevien palvelujen kehittämisessä. On 
liian myöhäistä aloittaa kehittämistyö 
ensi vuosikymmenellä tai kymmenen 
vuoden kuluttua. Ennaltaehkäisevän 
työn uudet mallit ja panostukset kun-
nissa on tehtävä nyt. Hyvänä mallina 
ennaltaehkäisevän työn kehittämi-
sessä on ikääntymisen resurssi keskus, 
jota Vanhus- ja lähimmäis palvelun liit-
to on kehittänyt yhdessä jäsenjärjes-
töjensä kanssa. Kehitystyön tuotok-
sena ilmestyi muutama päivä sitten 
Ikääntymisen resurssikeskus opas, 
jonka toiminta-ajatus pohjautuu ko-
tona-asumisen ja ikääntyneen omi-
en voimavarojen tukemiselle. Ennal-
taehkäisevää toimintaa parhaimmil-
laan. Opas kannattaa tilata liiton koti-
sivuilta www.valli.fi  ja se maksaa vain 
20 euroa.

Ikäihmisten määrän kasvun lisäksi on 
huomioitava, että Suomeen on syn-

tymässä vanhuspalveluihin myyjän 
markkinat. Jotta vanhusten huollon 
palvelujen hinnat eivät kasvaisi rajat-
tomasti, vaatii se voimakkaan kunnal-
lisen palvelutuotannon sekä moni-
puoliset järjestöjen palvelut. Ainoas-
taan näin voimme varmistaa, ettei yh-
teiskunnan varat ohjaudu yritysten 
voittojen kautta ulkomaalaisille pää-
omasijoittajille. 
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Kaikki maahanmuuttajat eivät ole 
parikymppisiä ja osa on ehtinyt 
ikääntyä täällä. Heille on Tampe-
reen Hervannassa etsitty uusia toi-
mintamuotoja.

Tampereen kansainvälisimmässä kau-
punginosassa Hervannassa on kokeil-
tu maahan muuttajatyötä mm. Tampereen 
Vanhuspalveluyhdistys ry:n ja Setlement-
tiyhdistys Naapuri ry:n kolmivuotisella 
Kulttuurien koti -yhteishankkeella. Ra-
porttia odotellaan jo alkuvuodesta.

tanut Vanhustyön keskusliitollekin sel-
vityksen Hervannasta otsikolla ”Omassa 
kodissa omilla mausteilla”. Siinä yhtey-
dessä haastateltiin myös keinupuistolai-
sia moni kulttuurisuudesta, samoin Hervan-
nassa asuvia ikääntyneitä maahanmuutta-
jia mm. siitä, miten he ajattelivat vanhuu-
tensa viettää ja mikä askarrutti heitä. Myös 
kotipalvelua kuunneltiin.

– Lähinnä yllätti hoitohenkilöstön ujos-
teleminen tämän asian parissa. Henkilöstö 
on koulutettua ja taitavaa työssään, se vaa-
tii itseltään osaamista kaikilla alueilla. Hei-

Maahanmuuttokokemusta:

Älä ujostele kysyä!

Hervannassa joka kymmenes asukas on 
muuta kuin valtaväestöä. 

Hanketta vetävä vastaava ohjaaja Sari 
Takala ja Keinupuiston Palvelukeskuk-
sen johtaja Outi Hietanen istahtavat pit-
kän pöydän ääreen, jonne pian ilmaantuu 
myös lähihoitajaksi opiskeleva bosnialai-
nen Zemka Sadic. Käden taidon tuokioon 
on tulossa askartelijoita.

Sari Takala on kasvatustieteiden mais-
teri ja tutkijana Tampereen yliopistolla te-
kemässä myös väitöskirjaa liittyen ikään-
tyviin maahanmuuttajiin. Hän on valmis-

Mauri Uskelin on iloinen siitä, ettei kyylätä vaan saa olla vapaa. Zemka Sadic myös väittää, että hän on rakastunut!
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dän mukaansa opinnoissa oli varsin rajoite-
tusti puhetta monikulttuuristuvasta yhteis-
kunnasta. Toivottavasti tällä hetkellä ope-
tusta annetaan, Sari Takala sanoo.

– Toivoisin, että jo koulussa opetettai-
siin reilusti kysymään. Jo pelkästään isla-
min usko on niin monisäikeinen asia, että 
selvittääkseen on rohkeasti kysyttävä kuin-
ka toimia niin sanotusti oikein. 

Mausteita takana
Kulttuurien koti -hankkeeseen syntyi idea 
Tampereen Vanhuspalveluyhdistyksen pal-
velujohtajan Satu Laitisen, Sari Takalan 
ja kansainvälistä naisten tapaamispaikkaa 
vetävän Kirsti Viljasen kesken. Naiset te-
kivät hakemuksen Omassa kodissa omilla 
mausteilla -hankkeesta ja saivat varat.

Satu Laitisen mukaan Tampereen 
Vanhus palveluyhdistyksen toiminta-       
ajatuksena on, että palvelukodit alueelli-
sina keskuksina toimivat elävässä ja mo-
nipuolisessa yhteistyössä asuinalueen toi-
mijoiden ja asukkaiden kanssa.

Zemka Sadicin iltavuoro Keinu-
puiston Palvelukeskuksen ryhmä-
kodissa alkaa pian. Hän muistut-
taa, että maahanmuuttoprosessi 
on pitkä. Ekonomista tulee lähihoi-
taja ensi kesänä.
– Tulin 1993 Bosniasta ensin Helsinkiin 
ja pian 11 vuotta on asuttu Tampereen 
seudulla, nyt Pirkkalassa. Avioliiton an-
siosta opin serbokroatian lisäksi make-
doniaa, englantia jo entuudestaan ja nyt 
täällä suomea, Zemka Sadic myhäilee. 

– En tiedä, mitä kieltä puhuisin, jos 
dementia tulisi…

Opiskelu alkoi itää kahden aikuistu-
neen lapsen perheenäidin mielessä. Zem-
ka jäi Suomeen lastensa ja heidän tule-
vaisuutensa tähden. Kumpikin on löytä-
nyt paikkansa työelämässä, yrittäjänä ja 
kampaaja-kosmetologina.

– Vaikka työni on fyysisesti ja psyyk-
kisesti raskasta, siihen on iso motivaatio, 
mikä antaa voimia. Tässä täytyy olla in-
himillinen ote, on vaistottava mitä van-
ha haluaa. Olen tyytyväinen, kun olen 

pystynyt antamaan jotakin ja että minut 
on hyväksytty sellaisena kuin olen myös 
henkilöstön kesken. Toinen tärkeä havain-
to oli, että vanhukset kyllä tunnistavat ai-
don ja tekoystävällisen suhtautumisen yh-
tä väistämättä kuin lapsetkin. He ovat iha-
nia, kunnioitan heidän harmaata tukkaan-
sa ja aina mietin, mitä itse tahtoisin muil-
ta vanhana.

Bosnian ekonomista tulee lähihoitaja

– Palvelukeskus on alueensa asukkai-
den voimavara. Hervannan erityispiirre on 
maahanmuuttajataustainen väestö ja meitä 
tietenkin erityisesti kiinnosti tämän väestö-
ryhmän ikäihmisten tilanne ja palvelujen 
tarve ja se miten me osaltamme voisimme 
tähän tarpeeseen vastata, Laitinen kertoo.

– Olemme halunneet oppia kohtaamis-
ta ja työskentelemistä tämän meille uu-
den asiakasryhmän kanssa. Luontevaa poh-
jaa on tuonut myös se, että Keinupuistos-
sa on aina ollut runsaasti maahanmuutta-
jataustaisia opiskelijoita ja hoitohenkilös-
töä töissä. Hanke on tukenut henkilöstöm-
me osaamista ja monipuolistanut ja rikasta-
nut yhteisömme toimintaa ja myös palvelu-
sisältöjämme. Haluamme olla aktiivisia 
vanhustyön kehittäjiä, Laitinen kertoo.

Hervannan oma naisten kansain välinen 
tapaamispaikka Naistari sijaitsee aivan 
lähellä Keinupuistoa. Sieltä tutun paluu-
muuttaja-avustajan Hilma Tukmatsovan 

Aluksi Zemka oli ainoa ulkomaalai-
nen 27 opiskelijan ryhmästä, mutta nyt 
täällä lapsesta asunut bosnialainen nuo-
ri nainen on liittynyt joukkoon.

 – Omat lapseni kunnioittavat minua, 
että lähdin koulun penkille vielä tässä 
iässä, 48-vuotias Zemka Sadic kertoo.

– Olen saanut katon, leipää, tukea ja 
inhimillisyyttä. Haluan antaa sitä myös 
takaisin. 

– Läheisyys ja yhteydenpito omaisiin 
on tärkeä osa työtämme. 

– Toivon, että omaiset pitävät yhteyt-
tä vanhuksiin, käymällä tai vaikka pu-
helimitse. 

Syrjäytymistä Zemka kertoo kyllä ko-
keneensa, vaikka rasismia ei olekaan ko-
kenut Suomessa. 

– Jos on tervettä järkeä ja on positii-
vinen elämänasenne, onnistuu elämäs-
sään tässä maassa kyllä. 

Teksti ja kuva:
Marjatta Pöllänen

Zemka Sadic ja Jouko Kakko ovat ys-
täviä. Pyörätuolia käyttävä Jouko asuu 
itsenäisesti, mutta apua saaden talon 
toisessa kerroksessa.

Zemka Sadic tuli Bosniasta Suomeen 
1993.

Jatkuu seuraavalla sivulla
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työtä jatkettiin tällä hankkeella. Hilma on 
auttanut jo vuosia varsinkin venäläisiä 
maahanmuuttajia. Mukana on myös pro-
jektiohjaaja Marja Pelto-Pihko.

Kulttuurien kodin taustalla on myös Van-
hus- ja lähimmäispalvelun liiton kolmi-
vuotinen Kotoutuminen vanhustyöhön 
-hanke.

– Kulttuurien koti -hankkeen Fiksuna 
kaupassa -tuotoksessa kerättiin tuotepak-
kauksia ja tehtiin tuotekansioita eri kielillä. 
Kansioissa kerrottiin, mihin elintarviketta 
(jauhoja, sokereita, hiutaleita ym.) käyte-
tään. Fiksuna kaupassa -tuote matkasi syk-
syllä Turkuun Daisy Ladies -toiminnan ti-
loihin ja Helsingissäkin ollaan siitä kiin-
nostuneita, Sari Takala kertoo.

Kulttuurien kodin päätavoitteena on vah-
vistaa ikääntyvän maahanmuuttajan turval-
lisuudentunnetta. Tuiki tärkeitä ovat oh-
jaus ja neuvonta, mm. Ahjolan kansalais-
opiston kanssa yhteistyössä tehty asiointi-
materiaali ja dvd ovat apuna harjoitelta-
essa ajanvarausta lääkärille tai asiointi-
tilannetta apteekissa tai tilattaessa palvelu-
bussia. Hankkeen tarkoitus on myös lisätä 
koko asuinyhteisön kulttuurin tuntemusta 
ja tehdä ikääntyvät maahanmuuttajat nä-
kyviksi asuinyhteisön jäseniksi. 

– On todettu, että asenteet mm. suoma-
laisten ja venäläisten välillä voivat olla vai-
keita ja periytyviä eikä yhteisiin tilaisuuk-
siin ole helppoa mennä. Keinupuistossa on 
tässä suhteessa tehty hienoa työtä, johtajat 

ovat aina olleet myötämielisiä tilaisuuksien 
järjestämiseen täällä, Sari kehuu.

Asennemuokkausta on tehty mm. yh-
teistyöllä Etelä-Hervannan maahanmuut-
tajaoppilasluokan kanssa. Oppilaat ovat 
vierailleet Keinupuistossa, koristelleet 
ruokailu tilan seiniä piirroksillaan ja askar-
teluillaan ja käyneet kävelyretkellä van-
husten kanssa. Tästä projektin aloittamas-
ta yhteis työstä on tullut pysyvä yhteistyö 
Keinupuistoon.

Osa isoa kerrostaloa
Outi Hietanen on vuoden päivät johta-
nut kuusivuotiasta Keinupuiston Palvelu-
keskusta, joka tarkoittaa ison hervanta-
laisen kerrostalon osaa. Nyt 30-paikkai-
nen asuinyhteisö toimii rinnallaan Tam-
pereen Kotilinnasäätiön eläkeläisasun-
toja. Palvelu keskuksesta saa tukea koto-
na asumiseen, esimerkiksi ravintolapal-
velua ja palveluasumista sekä tehostettua 
palvelu asumista. Mukana on myös ryh-
mäkoti muistihäiriöisille sekä kaksi tila-
päisen palveluasumisen paikkaa omais-
hoidon asiakkaille. 

– Päivätoiminta on tärkeä työalamme 
ja Kulttuurien koti -hanke on ollut osa-
na sitä, virikettä hoidon lisäksi, Outi Hie-
tanen kertoo.

– Keinupuistossa on järjestetty mm. eri 
kieliryhmien yhteisiä juhlia. 

On haaste selviytyä, kun koulutukses-
sa ei paljonkaan sivuta maahanmuuttajia. 
– Arkuuden aistii henkilökunnasta. Olen 
yrittänyt kannustaa ja innostaa tapahtu-
miin. 

Maahanmuuttajaharjoittelijoiden ja 
-työntekijöiden saaminen taloon on Ou-
tin mukaan rikkaus. 

– Henkilökunta on ottanut heidän oh-
jaamisensa osaksi työtään. Sekä meidän 
että asukkaidemme asenteet muokkautu-
vat, hän jatkaa.

Teksti ja kuvat:
Marjatta Pöllänen

Keinupuiston Palvelukeskuksen johtaja Outi Hietanen, lähihoitajaksi oppiso-
pimuksella opiskeleva Zemka Sadic ja Kulttuurien koti -hankkeen vetäjä Sari 
Takala ovat tutustuneet Hervannassa.

Käpyrinne ry  

www.kapyrinne.fi 
Tiedustelut  

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

Ilmattarentie 2, 00610 Hki  
Käpyrinteen Palvelutalo Käpyrinne tarjoaa monipuolisia 

ja laadukkaita  
hoito-, virkistys- 

ja kuntoutuspalveluja 
palvelutalossa ja kotona 
asuville ikäihmisille sekä 

ikääntyville 
omaishoitoperheille. 
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Euroopan Unionin kasvava voimavara

Euroopan parlamentti käynnis-
ti tässä kuussa keskustelun mielen-
terveydestä ja on antamassa asiasta 
päätöslauselman (2008/2209(INI)). 
No, parlamentilla on oma toiminta-
tapansa, joka voi tuntua täältä kat-
soen kaukaiselta ja vieraalta. Asiat 
koskettavat kuitenkin meitä yhtä lailla 
kuin muitakin Unionin kansalaisia. Ja 
työtä voi seurata netistä, tai pitämällä 
yhteyttä suomalaisiin parlamentin jä-
seniin ja heidän avustajakaartiinsa.

Me suomalaiset voimme olla ylpeitä 
siitä, että mielenterveys pyörii EU:n 
asialistalla. Heti Unionin jäseniksi tul-
tuamme nostimme mielenterveyden 
esille, ja ministerimme Terttu Huttu-
Juntunen toimi tässä keihäänkärke-
nä. Monet olivat sitä mieltä, että on 
hullua aloittaa ”hullujen asialla” Unio-
nissa, mutta toisin kävi. Ja miksipäs 
ei, kaikissa EU-maissa mielenterveys-
ongelmista aiheutuu suuri inhimilli-
nen ja perhekohtainen kärsimys se-
kä taloudellinen rasite. Sitä paitsi EU 
on kehittämässä tietoyhteiskuntaa 
kaikille, ja mikä tuo tietoyhteiskunta 
sitten on? Ei se ole tekniikkaa, konei-
ta eikä kännyköitä. Se on kaikki ihmi-
sen mielen toimintaa. Se vaatii mielel-
tä joustavuutta, luovuutta, oppimis-
kykyä, verkostoitumista ja vaikka mi-
tä. Se myös haavoittuu mielen kaut-
ta. Mielenterveyden ongelmat, syrjäy-
tyminen ja päihteet ovat kaiken kehi-
tyksen vaaratekijöitä. Siksi kaik kien 
mielenterveys on EU:n kilpailukyvyn 
ehto ja lähde.

Vuodesta 1999 alkaen puheenjohtaja-
maat ovat kaikki kuljettaneet ohjel-
massaan erilaisia mielenterveyteen 
liittyviä kysymyksiä, kuten Ranska     
pian päättyvällä kaudellaan muisti-
häiriöitä ja dementiaa. Työssä syn-
tyi iskulause: ei ole terveyttä ilman 
mielenterveyttä. Vuonna 2005 Suomi 
kunnostautui taas järjestämällä EU:n, 
Maailman Terveysjärjestön ja Euroo-
pan Neuvoston yhteisen kokouksen, 
joka päättyi juhlalliseen Helsingin ju-
listukseen. Siinä kirjattiin laajat mie-
lenterveystyön tavoitteet. Viime vuon-

parlamentti siis nyt avaa keskustelul-
le. Päätöslauselmaehdotus keskittyy 
viiteen alueeseen: nuorten, työpaik-
kojen ja ikääntyneiden mielentervey-
teen ja masennuksen sekä syrjäytymi-
sen ehkäisyyn. Ikääntyneet ovat mu-
kavasti keskiössä.

Mitä EU sitten sanoo ikäihmisistä? Se 
”kehottaa jäsenvaltioitaan ottamaan 

käyttöön sopivat keinot parantaak-
seen ja pitääkseen yllä ikääntynei-
den korkeaa elämänlaatua sekä edis-
tämään tervettä ja aktiivista ikäänty-
mistä yhteiskuntaelämään osallistu-
misen kautta, mukaan lukien hyvis-
sä ajoin tapahtuva valmistautumi-
nen eläkkeelle siirtymiseen”. Moni-
mutkaisesti sanottu, oikeaa kapula-
kieltä, mutta näkökulma on hyvä. Do-
kumentti nostaa lisäksi esille koulu-
tuksen tarpeen ikäihmisten mielen-
terveysasioissa, pitkäaikaishoidon 
laadun parantamisen ja kaltoin koh-
telun ehkäisemisen.

Onhan tuo ohutta, kun ajatellaan ko-
ko Euroopan alueen ikääntymistä ja 
meidän ikäihmisten tarpeita. EU:n 
toimi valta ei kohdistu hyvinvointipal-
veluihin, vaan hyvinvoinnin ja tervey-
den edistämiseen ja sosiaaliseen se-
kä terveyden suojeluun. Juuri näis-
sä toimissa olisi paljon saavutettavis-
sa, mutta se edellyttää muutakin kuin 
hurskaita toivomuksia tyyliin ” kaikkea 
hyvää kaikille”.  Vanhus- ja lähimmäis-
palvelun liiton resurssikeskusajattelu 
pitää nyt levittää parlamenttiin asti. 
Uusi resurssikeskusoppaamme tekee 
toimista kouriintuntuvia ja käytännöl-
lisiä joka maailman kolkassa. Matalan 
kynnyksen toimipisteitä, neuvontaa, 
vapaaehtoistyötä, kulttuuria ja muita 
harrastuksia. Maksuttomia virikkeitä 
ja yhdessäolon mahdollisuuksia. Mie-
lekkyyttä elämään.

Nyt vain kaikki seuraamaan parla-
mentin työskentelyä! Ottakaa yh-
teyttä omaan meppiinne, suomalai-
seen parlamentin jäseneen. Ikäihmi-
set ovat EU:n suuri ja koko ajan kas-
vava voimavara. Emme halua jäädä 
topeliaanisesti kyhjöttämään oven-
suupenkille puukupin kanssa. Otam-
me oman tilamme ja arvostuksemme, 
vaadimme elämänlaatumme ja mie-
lenterveytemme edistämistä. Jatkos-
sa täydennämme EU:n näkökulmaa 
ja teemme siitä elävää ja verevää to-
dellisuutta. Nyt on aika antaa määrä-
tietoinen signaali parlamentille. Van-
huksissa on voimaa.

na toivoimme, että EU:lle syntyisi jo-
pa yhteinen mielenterveys strategia, 
mutta se oli jo liikaa. Strategia kutis-
tui sopimukseksi, ”pact”. Se allekirjoi-
tettiin kaikkien sääntöjen mukaan ke-
säkuussa Brysselissä. Tuota asiakirjaa 
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Etnisten suhteiden neuvottelu-
kunnan ETNOn varapuheenjohtaja 
on Tampereella asuva Atanas Alek-
sovski. Aleksovski tuli entisestä Ju-
goslaviasta pakolaisena Suomeen 
kesällä 1992. Vajaan 20 vuoden Suo-
messa olon aikana Aleksovski on eh-
tinyt nähdä Suomen monikulttuuris-
tumisen – erityisesti viimeisen kym-
menen vuoden aikana. 
– Omasta mielestäni olen sopeutunut hy-
vin Suomeen. En pidä enää itseäni maa-
hanmuuttajana vaan suomalaisena, Ata-
nas Aleksovski kertoo.

Yritteliäänä, ahkerana ja määrätietoise-
na Atanas Aleksovski olisi varmasti pär-
jännyt muuallakin. ”Suomi valitsi minut”, 
Aleksovski vitsailee.

Kuinka pitkään ihminen on 
maahanmuuttaja?
Atanas Aleksovski on asunut Suomessa 
vajaa 20 vuotta. Sarajevossa opettajaksi ja 
musiikin maisteriksi opiskellut Aleksovs-
ki on ehtinyt tehdä Suomessa monenlai-
sia töitä;  nykyään hän on Tampereen am-
mattiopiston maahanmuuttajakoulutuksen 
koulutusalajohtaja. Aleksovskilla on usei-
ta luottamustehtäviä; lokakuun kunnallis-
vaaleissa hänet valittiin toiselle kaudelle 
Tampereen kaupunginvaltuustoon. 

Aleksovski toteaa, että käsite ”maa-
hanmuuttaja” on harhaanjohtava. Monet 
maahanmuuttajat ovat asuneet Suomes-
sa vuosikausia – kuten Aleksovski itsekin 
– perustaneet perheen ja saaneet Suomen 
kansalaisuuden. Maahanmuuttaja perheille 
Suomessa syntyneet lapset ovat jo toista 
maahanmuuttajapolvea.

– Kuinka pitkään maahanmuuttaja pysyy 
maahanmuuttajana? En minä ainakaan it-
se laske enää itseäni maahanmuuttajaksi, 
Aleksovski huomauttaa.

– Esimerkiksi ei ole mitään uskontoa, 
joka ei sopisi suomalaiseen yhteiskuntaan. 
Monesti unohdetaan, että esimerkiksi is-
lam oli Suomessa jo monta sataa vuotta 
ennen nykyisiä maahanmuuttajia. Maahan-
muuttajat eivät ole oikeastaan tuoneet mi-
tään uutta Suomeen. Aina tänne on muutet-

ETNOn varapuheenjohtaja 
Atanas Aleksovski:

Ihmisiä ei 
pitäisi jaotella 

erilaisiin 
luokkiin

– On virheellistä jaotella ihmisiä eri 
luokkiin. Tämä jaottelu on myös ydin-
ongelma koko yhteiskunnassa. Vam-
maiset ja terveet, nuoret ja vanhat, 
naiset ja miehet. Aina tehdään jakoa, 
ja aina toinen kahdesta on heikom-
massa asemassa, Atanas Aleksovs-
ki korostaa.
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tu ja aina täältä on muutettu muualle. Tie-
tysti erilaisia ryhmiä tuli Suomeen paljon 
1990-luvulla ja edelleen 2000-luvulla.

Aleksovski myös kysyy, mitä suomalai-
suus on tänä päivänä. Suomen EU:hun liit-
tymisen sekä globalisaatio yleisesti ovat 
muuttaneet suomalaisuuden käsitettä. Suo-
malaisuus voidaan määritellä uudelleen. 
Aleksovski toteaa, että keille maahanmuut-
tajuus on ongelma: onko se maahanmuutta-
jille itselleen vaiko muille suomalaisille? 

– Ne, jotka eivät pidä erilaisista ihmisis-
tä, eivät myöskään pidä erilaisista suoma-
laisista, Aleksovski havainnollistaa.

– Jos joku ei hyväksy, niin ok, siitä voi-
daan keskustella ja olla eri mieltä. Ne, jot-
ka eivät puhu mitään ja ovat hiljaa, ovat 
vaikeampia tapauksia.

Ydinongelma on ihmisten 
jakaminen kahteen luokkaan
Aleksovskin mukaan suomalainen kult-
tuuri antaa paljon tilaa erilaisille ihmisille 
ja erilaisille kulttuureille. Toisaalta ei ole 
hyvä, että maahanmuuttajat pyrkivät lii-
kaa suomalaistumaan. Erilaiset kulttuurit 
ovat rikkautta, ja eri kulttuurit voivat op-
pia toisiltaan.

– Virhe on siinä, että jaotellaan ihmi-
set kahteen luokkaan: maahanmuuttajat ja 
muut. Tämä jaottelu on myös ydinongel-

ma koko yhteiskunnassa. Vammaiset ja ter-
veet, nuoret ja vanhat, naiset ja miehet. Ai-
na tehdään jakoa, ja aina toinen kahdesta 
on heikommassa asemassa.

Aleksovski muistuttaa, että romanit ja 
saamelaiset ovat periaatteessa alkuperäis-
kansoja ja molemmat ovat vähemmistö-
kansoja Suomessa. Romanien ja saame-
laisten lähtökohdat ovat siis erilaiset kuin 
maahanmuuttajien, mutta niillä on kui-
tenkin tasa-arvon kannalta samantyyppi-
siä ongelmia kuin maahanmuuttajilla. Esi-
merkiksi romanien työllistyminen on han-
kalaa. 

Aleksovski toteaa, että – ikävä kyllä 
– maahanmuuttajien kotimaa ja ihon väri 
vaikuttaa heidän kohteluunsa. Esimerkik-
si Australiasta, USAsta, anglosaksisista 
maista ja Pohjoismaista tulevat maahan-
muuttajat ovat tervetulleita. Sen sijaan 
Lähi -idän maista tulevat sekä somalit ja 
arabit ovat vähiten tervetulleita. Tämä nä-
kyy myös syrjintätapausten määrissä. 

– Mielestäni puhutaan liikaa suvaitse-
vaisuudesta. Suvaitsevaisuus voi tarkoit-
taa jopa negatiivista asiaa. Ei maahan-
muuttajat tule tänne kerjäämään sääliä tai 
suvaitsevaisuutta. Mielestäni pitäisi puhua 
kunnioit tamisesta. Jos pyritään tasa-arvoi-
seen yhteiskuntaan, niin silloin täytyy läh-
teä tasa-arvosta, kaikilla on samat oikeu-

det ja velvollisuudet. Onko suomalaisilla, 
maahanmuuttajilla ja Suomen vähemmis-
tökansoilla kunnioitusta toisiaan kohtaan 
sillä tavalla, että se edistää etnisiä suhtei-
ta, Aleksovski korostaa.

Kielitaito ei ole ongelma
Aleksovski haluaa myös korostaa, et-
tei kielitaidottomuus ole ongelma – itse          
asiassa maahanmuuttajat eivät ole kieli-
taidottomia, he eivät vain osaa suomen 
kieltä. Monet maahanmuuttajat puhuvat 
5-6 eri kieltä. 

– Suomi ei ole vaikea kieli oppia. Se on 
vaikeaa vain silloin, kun opiskellaan kieli-
oppia ryhmissä ja koulussa. 

Parhaiten kielen oppiikin työn ohessa. 
Aleksovksi myös korostaa, ettei kaikkiin 
työtehtäviin tarvita sujuvaa kieli taitoa. 
Kielitaidon edelle menevät suhtautuminen 
työhön ja esimerkiksi vanhustyön osalta 
suhtautuminen vanhuuteen ja vanhuksiin. 
Monissa kulttuureissa arvostetaan vanhuk-
sia ja se näkyy ihmisten asenteissa. Alek-
sovski näkee, että kyse on pikemminkin 
johtamisen ja kielten opetuksen järjestä-
misen ongelmana. 

– Suomessa voitaisiin tehdä jokaisel-
le maahanmuuttajalle henkilökohtainen 
kotoutumissuunnitelma, joka annettaisiin 
kouluttajille. Maahanmuuttajille pitäisi ol-
la osaamisen koulutusohjelma, johon sisäl-
tyisi työssäoppimista. Ei  tarvitsisi keskit-
tyä vain suomen kielen opetukseen vaan 
myös ammatilliseen osaamiseen. Kielen 
perusteella ei pidä rangaista ihmistä – jos 
hän nyt ei osaa hyvin kieltä, niin ehkä kol-
men vuoden kuluttua hän osaa, Aleksovs-
ki pohtii.
Lisätietoja: www.intermin.fi /etno

Teksti ja kuvat:
Kari Uittomäki

Etnisten suhteiden neuvottelukunta 
(ETNO) on valtioneuvoston asettama 
laajapohjainen asiantuntijaelin, jonka 
tarkoituksena on:
• kehittää vuorovaikutusta viran-
omaisten, kansalaisjärjestöjen ja edus-
kunnassa edustettuna olevien puoluei-
den sekä maahanmuuttajien ja etnisten 
vähemmistöjen välillä niin valtakunnal-
lisella, alueellisella kuin paikallisella-
kin tasolla 
• avustaa maahanmuuttopolitiikan 
asian tuntijana ministeriöitä etnises-
ti yhden vertaisen ja monimuotoisen 
yhteis kunnan kehittämisessä

Valtioneuvosto asettaa ETNOn kol-
meksi vuodeksi kerrallaan. Kuluvan vuo-
den elokuussa alkanut neljäs toiminta-
kausi kestää 2008-2011.  ETNOn pääsih-
teeri on ylitarkastaja Sari Haavisto.

– Etnisten suhteiden neuvottelukunta 
eli ETNO on vuoropuhelu- ja asiantun-
tijaelin. Nämä molemmat roolit liittyvät 
toisiinsa. Käymme keskustelua maahan-
muuttoon liittyvistä kysymyksistä. Neu-
vottelukunnan tapa toimia on antaa suosi-
tuksia ja lausuntoja sekä järjestää erilaisia 
tapahtumia. Annamme lausuntoja eri mi-
nisteriöille ja pyrimme saamaan maahan-
muuttajajärjestöjen näkemystä hallinnon 
valmisteluun. Eri instituutioiden, kuten 
työmarkkinajärjestöjen, valtion hallin-
non ja järjestöjen välinen keskustelu ja 
näkemysten vaihto on erittäin tärkeää, 
Sari Haavisto luonnehtii.

– Hyvät etniset suhteet tarkoittavat 
käytännössä esimerkiksi sitä, miten yh-
denvertaisuus toteutuu yhteiskunnassa. 
Ylipäätään vuorovaikutus – ETNO tu-
kee vuorovaikutuksta valtakunnallisel-
la, alueellisella ja ihan arjen tasolla, Haa-
visto korostaa.

Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO

ETNOn pää-
sihteeri Sari 
Haavisto
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Turun ammattikorkeakoulun kolman-
nen vuoden sosionomiopiskelijat toteut-
tivat tänä syksynä työelämälähtöisen Tu-
kialus-projektin, jonka aikana opiskeli-
jaryhmät tekivät yhteistyötä monien eri 
toimeksi antajien kanssa. Projekti toi hyvin 
esille sen, että sosionomikoulutus antaa 
moni puoliset valmiudet eri työyhteisöissä 
toimi miseen. Marianna Yli-Houhala on 
valmistunut vuosi sitten Turun ammatti-
korkeakoulusta sosionomiksi, erikoistu-
neena sosiaalipalvelutyöhön. Hän työs-
kentelee tällä hetkellä kahdessa eri työ-
paikassa. Maaliskuusta lähtien hän on ol-

lut osa-aikaisena projektityöntekijänä Tu-
run Seudun Vanhustuki ry:ssä, jonka lisäk-
si hän työskentelee Turun NMKY:llä osa-
aikaisena työntekijänä RAYn rahoittamas-
sa MAHKU-projektissa. Projektissa Mari-
anna antaa työikäisille maahanmuuttajille 
henkilökohtaista palveluohjausta. Mielen-
kiinto projektityötä kohtaan sai hänet ha-
kemaan MAHKU-projektiin mukaan.

Mitkä ovat mielestäsi tämän hetkisen 
työsi haasteet ja vaikeudet?
– Projektityötä on kiva tehdä, mutta mitä 
sitten tapahtuu, kun projekti on ohi. Tot-

ta kai huolestuttaa se, että kun aikamme 
tehdään tätä työtä ja vakiinnutetaan ase-
mamme palvelukartassa, niin mitä tapah-
tuu projektin jälkeen asiakkaille ja tällais-
ta palvelua tarvitseville. Tärkeää on saa-
da itselle ja asiakkaille sellainen olo, että 
olemme oikeasti kiinnostuneita heistä ja 
pystymme oikeasti tekemään jotain asi-
oille. Haasteena laaja-alaisessa palvelu-
ohjauksessa on myös asiakkaan luotta-
muksen saaminen. Monen kanssa pääsee 
näennäisesti hyviin väleihin, mutta ns. ka-
veri-tasolla keskustelu ei vielä palvelu-
ohjauksessa riitä. Tuntuu siltä, että moni 

Sosionomi Marianna Yli-Houhala maahanmuuttajatyössä

”Tee toisille niin kuin haluaisit 
itsellesi tehtävän”

MAHKU-projektissa tehdään yhteistyötä maahanmuuttajien ja eri maahanmuuttajatahojen kanssa. Raitapaitainen Ma-
rianna kuvassa keskellä ja hänen työparinsa Paula Nurminen kuvassa toinen oikealla.
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maahanmuuttaja -asiakas on myös tottunut 
toimimaan Suomen palvelu rakenteessa 
niin, että tapaamisessa halutaan näyttää 
kaiken olevan hyvin, vaikkei näin olisi-
kaan. Palveluohjauksessa on tärkeää pys-
tyä saamaan asiakkaan luottamus, jotta 
saadaan pureutua niihin oikeisiin ongel-
miin ja päästäisiin parantamaan elämän-
laatua kokonaisvaltaisesti.

Entä hyvät puolet?
– Hyvä puoli on se, että meillä on oikeasti 
aikaa. Meidän on mahdollista lähteä ken-
tälle tapaamaan asiakasta juuri hänelle 
luontevimpaan ja turvallisimpaan paik-
kaan. Me voimme lähteä esimerkiksi Rai-
sioon asiakkaan kanssa katsomaan mah-
dollista työhaastattelupaikkaa etukäteen, 
käydä hänen kanssaan asioimassa ja avus-
taa häntä vaikeissa asioissa paikan pääl-
lä. Lisäksi meillä on mahdollisuus käydä 
läpi asiakkaan kanssa jotain hankalaa asi-
aa tai lomaketta  tarvittaessa vaikka koko 
päivän. Tässä myös oppii työntekijänä uu-
sia asioita koko ajan ja verkostoituu yhä 
uusien toimijoiden kanssa. Työ on hyvin 
laaja- alaista ja kentällä tapahtuvaa.

Mitkä ovat mielestäsi suurimmat erot 
työskentelyssä suomalaisten tai maa-
hanmuuttajien kanssa?
– Tietysti kieli- ja käsite-erojen takia jut-
teluun maahanmuuttajien kanssa saattaa 
mennä enemmän aikaa, mutta toisaalta 
viran omaisasioista puhuttaessa ja KELAn 
lomakkeita täytettäessä termit ovat vai-
keita myös suomalaisille. Jokaisen asiak-
kaan kanssa on toki koko ajan varmistet-
tava, että hän ymmärtää.

Miten kulttuurierot näkyvät jokapäi-
väisessä työssäsi? Vaikeuttavatko ne 
työtäsi?
– Kulttuurierot eivät sinällään vaikuta it-
se työn sisältöön. Haasteena ovat mm. 
suku puolierot – kaikki maahanmuutta-

jamiehet eivät koe naisten kanssa työs-
kentelyä hyvänä vaihtoehtona. Toisaalta 
useim pien kanssa se ei ole ongelma, joten 
yleistyksiä ei voi tehdä. Työntekijänä mi-
nua itseäni kiinnostavat erilaiset kulttuu-
rit ja tavat. Jonkin verran ennen asiakas-
tapaamisia täytyy kuitenkin miettiä mi-
ten kyseisessä kulttuurissa on kohteliasta 
käyttäytyä, koska työntekijänä ei haluai-
si tehdä mitään emämokaa. Samoin kes-
kustelun aihe piirejä tulee itsekseen mie-
tittyä etukäteen, koska esimerkiksi pari-
suhdeasioista ei voi kaikilta kysyä. Kovin 
henkilö kohtaisia asioit a ei voi muutenkaan 
kysyä ennen kuin tietynlainen suhde ja 
luottamus on saavutettu. Maahanmuuttaja-
työssä olen tottunut olemaan avoin ja koh-
taamaan erilaisia asioita, joten jonkin ver-
ran kulttuuri eroihin olen jo tottunut, eivät-
kä ne olennaisesti vaikeuta asioita.

Miten maahanmuuttajatyötä pitäisi 
mielestäsi kehittää Suomessa?
– Alkuvaiheen kotoutumiseen olisi syytä 
keskittyä nykyistä paremmin. Tarvitaan-
ko kaikkiin töihin oikeasti hyvää suomen-
kielen taitoa? Moni maahanmuuttaja ha-
luaisi töihin heti ja todennäköisesti se 
olisi kaikkein motivoivin tapa kotout-
taa maahan muuttajia. Kielikoulutusta ja 
työssä oloa yhdistävä alkuvaiheen palve-
lu voisi olla siis monella toimiva ratkaisu. 
Tarpeen olisi myös saada ainakin kaikkiin 
suuriin kaupunkeihin matalan kynnyksen 
palvelu piste maahanmuuttajille, josta ta-
voittaisi         useat eri palvelut. Paikka jo-
hon voisi mennä selvittämään vaikeaa ja 
moni alaista ongelmavyyhtiä ja jossa oli-
si aikaa näitä ongelmia selvitellä moni-
ammatillisen ihmisryhmän kanssa.

Mitä haluaisit sanoa 
ennakko luuloisille 
ihmisille tai esi-
merkiksi ennakko-
luuloisille   sosio-

nomiopiskelijoille maahanmuuttaja-
työstä?
– Jokainen Turussa ja todennäköisesti 
myös jossain muussa isommassa kaupun-
gissa työskentelevä sosionomi tulee jos-
sain vaiheessa tekemään maahanmuutta-
jien kanssa työtä, on hän sitten millä alalla 
tahansa. Ehdottomasti kannustan olemaan 
avoin ja ennakkoluuloton maahanmuutta-
jien kanssa. Ennakkoluulot kannattaa heit-
tää romukoppaan. Asiaa voi ajatella niin, 
että jos itse joutuisit muuttamaan esimer-
kiksi sodan tieltä Suomesta Saksaan, miten 
toivoisit paikallisten ottavan sinut yhteis-
kuntaan mukaan, vaikka et osaisi kieltä ja 
tapoja. Mielestäni paras neuvo työssä ja 
elämässä yleensäkin on ”Tee toisille, niin 
kuin haluaisit itsellesi tehtävän”. Hyvä ih-
misyyden mitta on mielestäni toimiminen 
elämässä niin, että itsellä on eettisesti hy-
vä omatunto itseään, läheisiään sekä mui-
ta ihmisiä kohtaan. Näin tulee toimia sekä 
ihmisenä että sosiaalialan työntekijänä.

Teksti ja kuva:
Sanna Elo

Kolmannen vuoden 
sosionomiopiskelija 

Turun ammattikorkeakoulusta

Sosionomikoulutus antaa valmiudet toimia 
erilaisissa sosiaalialan työtehtävissä, esi-
merkiksi kasvatus-, opetus- ja ohjaustehtä-
vissä sekä palvelujen tuottamis- johtamis- 
ja kehittämistehtävissä. Sosionomiksi voi 
nykyään opiskella 23 eri ammattikorkea-
koulussa eri puolilla Suomea.

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
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Suomessa on viimeisen 20 vuoden aikana 
monikulttuuristunut huimasti. 1990-luvun 
alussa Suomeen tuli pakolaisia, sittemmin 
yhä enenevässä määrin ei-pakolaistaustai-
sia maahanmuuttajia. Nykyään Suomeen 
tulleiden maahanmuuttajien kansallisuu-
det muodostavat hämmästyttävän laajan 
kirjon. 

Monikulttuurisuuskysymysten alle on 
hieman jäänyt se, että Suomessa on kak-
si omaa vähemmistökulttuuria: romanit ja 
saamelaiset. Romanit tulivat Suomeen noin 
1500-luvulla. Sekä romaneille että saame-
laisille on omat elimensä valtionhallinnos-

sa: romaneille Romaniasiain neuvottelu-
kunta ja saamelaisille Saamelaiskäräjät. 
Romaniasiain neuvottelukunnan pääsih-
teeri on Sarita Friman-Korpela. 

– Romaniasiain neuvottelukunnan tär-
keimpiä tehtäviä ovat yhdenvertaisuus-
kysymykset – sosiaalinen, taloudellinen 
ja kulttuurinen yhdenvertaisuus valtavä-
estön kanssa. Neuvottelukunta antaa lau-
suntoja ja tekee paljon aloitteita, Friman-
Korpela tiivistää.

Romanit tarvitsevat tietoa
Pääsihteeri Sarita Friman-Korpela ker-

too vuolaasti romanien asemasta ja on-
gelmista Suomessa, romanien kulttuuris-
ta ja romanien kulttuurien muuttumisesta 
yhteiskunnan muuttuessa ja romanien tie-
don tarpeesta. Asiaa riittäisi moneen lehti-
juttuun. Rajusti pelkistäen romanit koke-
vat työ elämässä syrjintää samaan tapaan 
kuin maahan muuttajatkin, romanit eh-
kä vielä enemmän. Syitä on monia: sekä 
molemmin puoliset ennakkoluulot, roma-
nien kouluttautumisen puute ja ehkä joil-
tain osin romanien oma kulttuuri. Friman-
Korpela kuitenkin korostaa, että romane-
ja ei pidä verrata maahanmuuttajiin, kos-

Romaniasiain neuvottelukunnan pääsihteeri Sarita Friman-
Korpela

Romanikulttuuria 
pitäisi vahvistaa

Pääsihteeri Sarita Friman-Korpela esittelee uunituoretta tutkimusta ”Romanien pitkä matka työmarkkinoille”.
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ka kyse on Suomen omasta vähemmistö-
kulttuurista ja Suomen kansalaisista.

– Monissa itäeurooppalaisissa maissa, 
kuten Bulgariassa ja Unkarissa, romanien 
asiat ovat todella huonosti. Siellä on mil-
joonia romaneja, jotka elävät äärimmäises-
sä köyhyydessä. Heillä ei ole edes kansal-
lisuutta eikä henkilöpapereita. Koko EU:n 
tasolla romanien asiat ovat vahvasti esillä, 
Friman-Korpela korostaa.

Friman-Korpelan mukaan vanhusten-
huollossa, kuten koko sosiaali- ja terveyden-
huollossa, kaivataan tietoa romanikulttuu-
rista ja siitä, miten romanien oma kulttuuri 
pitää huomioita asiakasta tai potilasta koh-
dattaessa ja hoidettaessa. Romanien oma 
kulttuuri asettaa monenlaisia rajoituksia. 
Esimerkiksi nuori mies ei voi olla vanhan 
romaninaisen kanssa kahdestaan romani-
naisen huoneessa. 

– Valtaväestön hoitajat eivät tunne riit-
tävästi romanikulttuuria ja miten se pitäisi 
huomioida hoitotyössä. Tieto siitä, miten 
romanikulttuuri voidaan huomioida hoito-
työssä vahvistaa sekä henkilöstön ammatti-
taitoa että lisää romaniväestön viihtymistä 
ja hakeutumista palveluihin. 

– Valtavan tärkeä asia olisi lisätä roma-
nien tietämystä ja luottamusta olemassa-
oleviin palveluihin ja oikeuksiinsa niihin. 
Siten he osaisivat hakeutua palveluiden pa-
riin ja heidän elämänlaatunsa paranisi. Va-
litettavaa on, että monet romanivanhukset 
eivät tiedä, mihin kaikkiin palveluihin he 
ovat oikeutettuja ja mitä palvelut pitävät 
sisällään. Esimerkiksi kuntoutus voi olla 
vieras asia.

Romanikulttuuria pitäisi vahvistaa
Friman-Korpela arvioi, että monet romani-
vanhukset tuntevat turhaan ennakkoluuloja 
esimerkiksi palvelutaloja kohtaan – vaik-
ka palvelutaloissa on yhä enemmän myös 
romani vanhuksia. Se, että romanivanhuk-
set hakeutuvat – tai joutuvat hakeutumaan – 
palvelutaloihin, johtuu kahdesta keskeises-

tä muutoksesta: eliniän pitenemisestä ja sii-
tä, että nuoret ovat työelämässä ja eivät eh-
di tai pysty huolehtimaan omista vanhem-
mista ja vanhuksistaan samalla tavalla kuin 
aikaisemmin. Romanikulttuuriin on kuulu-
nut – ja kuuluu edelleen – vahvasti se, että 
suku pitää huolen vanhuksistaan.

Friman-Korpela myös arvioi, että 
romani kulttuuri itsessään kaipaisi vahvis-
tusta, ettei se jäisi kokonaan valtakulttuu-
rin alle – tai pikemminkin erilaisten kult-
tuurien alle. 

– Nykyisen hallituksen hallituskaute-
na on tavoitteena laatia ja toimeenpanna 
romani poliittinen ohjelma. Tässä ohjelmas-
sa tarkastellaan vanhusten tilannetta ja an-
netaan konkreettisia ehdotuksia.

Romanikulttuuri on nimenomaan suul-
linen kulttuuri, ja Suomessa ei esimerkik-
si ole olemassa julkaistua romaninkielistä 
kaunokirjallisuutta. Romanien oman kielen 
sanakirjoja sekä oppikirjoja on olemassa. 
Friman-Korpelan mukaan romanien kie-
lestä joudutaan luomaan jatkuvasti uudis-

Romaniasiain neuvottelukunnan 
tehtäviin kuuluu:

• seurata romaniväestön yhteiskunnallis-
ten osallistumismahdollisuuk sien ja elin-
olosuhteiden kehittymistä, sekä antaa vi-
ranomaisille lausuntoja näissä asioissa
• tehdä aloitteita romaniväestön talou-
dellisten, koulutuksellisten, sosiaalisten 
ja sivistyksellisten elinolosuhteiden pa-
rantamiseksi, sekä romani väestön työl-
listymisen edistämiseksi
• toimia rotusyrjinnän poistamiseksi
• edistää romanikieltä ja kulttuuria
• tukea alueellisten neuvottelukuntien toi-
mintaa
• osallistua kansainväliseen yhteistyöhön 
romanien oikeuksien edistämiseksi

Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry

sanoja muun muassa kehittyvän tekniikan 
myötä. Romanien Suomessa puhuma kieli 
on yksi romanien kielen murteista, ja kielen 
säilyttäminen on myös tärkeä osa romani-
kulttuurin ylläpitämistä.

Romaniasiain neuvottelukunta – aikai-
semmalta nimeltään Mustalaisasiain neu-
vottelukunta – täytti hiljakkoin 50 vuotta 
ja lienee vanhin neuvottelukunta valtion-
hallinnossa. Pitkää ikää on tarkoitus juhlis-
taa mm. Suomen romanien historian kirjoit-
tamisella – tällaista historiateosta ei nimit-
täin ole olemassa. Määrärahahakemus his-
toriankirjoittamista varten on vetämässä.

-– Jokaisella kansalla on oikeus omaan 
historiaansa. Romanit ovat olleet Suomes-
sa 500 vuotta, mutta heillä ei ole kirjoitet-
tua historiaa.
Lisätietoja: www.romani.fi 

Teksti ja kuva:
Kari Uittomäki

Neuvottelukunnan painopistealueita 
ovat 
• osallisuuden lisääminen ja yhden-
vertaisuuden edistäminen
• romanilasten varhaiskasvatuksen ja 
koulutuksen tukeminen 
• romanikielen ja -kulttuurin edistämi-
nen
• kansainvälinen yhteistyö merkittävim-
piä kansainvälisten organisaatioiden 
kanssa ja erityisesti Suomen puheen-
johtajuuskaudella Euroopan turvallisuus 
ja yhteistyöjärjestö ETYJ:n kanssa
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Länsi-Uudellamaalla, Lohjan kaupungissa sijaitseva Lohjan Monitoimi-
keskus toimii monenlaisten kulttuuristen ja yhteiskunnallisten tekijöiden 
virtauksessa: alueella kohtaavat suomen ja ruotsin kielialueet, toisaalta 
erilaisia maahanmuuttajavähemmistöjä alkaa olla yhtä paljon kuin ruot-
sinkielistä vähemmistöä, toisaalta Monitoimikeskus joutuu hoitamaan 
yhteis kunnalle kuuluvia tehtäviä. Myös romanikulttuuri on Lohjalla muu-
toksessa. Lohjan Monitoimikeskus on alueellaan pieni suuri toimija.

toutuksessa. Monitoimikeskus saa rahoi-
tuksensa Euroopan sosiaalirahastolta, TE-
keskukselta ja Lohjan kaupungilta.

Monitoimikeskuksen kansalais toimintaa 
ovat mm. perinteinen järjestötoiminta, va-
rainhankinta ja kurssitoiminta. Projekti-
toimintaan kuuluvat Valentina Kortse-
vetsin vetämä POTKU-projekti ja Kat-
ja Schwartzin vetämä ROTI2-projekti. 
Työpajatoimintaan kuuluvat mm. kahvi-
la-  ja siivoustoiminta sekä oma ompelimo. 
Fyysisesti Lohjan Monitoimikeskus sijait-
see Lohjan keskuksessa vanhassa, ahtaak-
si käyneessä rakennuksessa.

Lohjan Monitoimikeskus 
on alueellaan pieni suuri 

toimija

Lohjan Monitoimikeskus toimii hyvin 
pitkälle kahden naisen, toiminnanjohta-
ja Marjaleena Tervosen sekä toiminnan-
ohjaaja Valentina Kortsevetsin, voimin. 
Nykyisellään Lohjan Monitoimikeskus on 
Lohjan kaupungin alueella merkittävä va-

paaehtoistyön rintamalla: keskuksen toi-
mintaan kuuluvat kansalais-, projekti- ja 
työpajatoiminta. Viime vuonna Monitoimi-
keskuksen palveluksessa oli lähes 30 hen-
kilöä: suurin osa palkkatuella, 4 projekti-
työntekijää, 7 työharjoittelussa ja yksi kun-

Lohjan Monitoimikeskuksessa työskentelevät Katja Schwartz, toiminnanohjaaja Valentina Kortsevets sekä toiminnan-
johtaja Marjaleena Tervonen.
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– Lohjan Monitoimikeskus luo erilaisia 
toimintamalleja projektien ja työpajojen 
kautta. Toiminnan tavoitteena on luoda uu-
sia osallistumisen ja sosiaalisen integroitu-
misen muotoja, jotka auttavat ihmisiä sel-
viytymään ja parantavat elämisen laatua, 
Marjaleena Tervonen kuvailee.

– Lohja on suomenkielinen, mutta tulos-
sa olevan kuntaliitoksen myötä alueelle tu-
lee selvä ruotsinkielinen osuus. Merkittävä 
piirre on se, että maahanmuuttajia alueel-
lamme on noin 500 ja noin 500 maahan-
muuttajataustaista, jotka puhuvat yhteen-
sä 30-40 eri kieltä. Maahanmuuttajataustai-
set ja ruotsinkieliset ovat suunnilleen yhtä 
suuria vähemmistöjä tällä alueella.

Sana ”marginaaliryhmä” 
kammottaa
Tervonen on törmännyt monta kertaa sii-
hen, että esimerkiksi virkamiehet pu-
huvat ”marginaaliryhmistä”. Kun näitä 
”marginaali ryhmiä” alkaa olla lukuisia, 
niin sitten puhutaankin jo isosta joukos-
ta. Jokaisella ryhmällä on omat tarpeen-
sa, jotka pitäisi osata huomioida.

Lohjan Monitoimikeskus järjestää mm. 
kotoutumiskursseja sekä auttaa aina mah-
dollisuuksien mukaan, kuten erilaisten ha-
kemusten täyttämisessä. Neuvova puhelin-
palvelu on olemassa, mutta käytännössä se 
on aina avoinna.

– Työt seuraavat kyllä kotiin. Pienellä 
paikkakunnalla on etunsa ja haittansa. Toi-
saalta sitä leimautuu, toisaalta kaikki virka-
miehet on helppo tuntea ja aina tiedän, ke-
nelle voin soittaa ja kysyä apua.

Tervonen näkee, että aivan lähitulevai-
suudessa maahanmuuttajia odottaa monia 
uhkia; kuten työn vuoksi Suomeen tullei-
den irtisanomiset. Entä jos he ovat tuoneet 
perheen Suomeen, tai jos heillä ei ole py-
syvää oleskelulupaa tai Suomen kansalai-
suutta? Toinen uhka on niiden maahan-
muuttajien väliinputoaminen, joka tulivat 
Suomeen 40-50 -vuotiaina laman aikaan 
1990-luvulla, ja ovat nyt eläköitymässä. 
Monet heistä ovat edelleen kielitaidotto-
mia. Miten he saavat heille kuuluvat pal-
velut, kuka heitä auttaa?

– Paitsi sana marginaaliryhmä, niin mi-
nua kammottaa se, että sanotaan ”me pal-
velemme kaikkia samalla tavalla” tai ”me 
hoidamme kaikkia samalla tavalla”. Entä 
jos ihminen on kielitaidoton, tai jos hänel-
lä ei ole mahdollisuus käyttää internetiä, 
josta löytyy tarvittavat lomakkeet? Toteu-
tuuko siinä tasavertaisuus, Tervonen huo-
mauttaa.

– Suomessa on myös tietty englannin-
kielen harha. Kuvitellaan, että asiat hoi-
tuvat englanniksi. Jos ihminen vaikka de-

mentoituu, niin viimeiseksi hänelle jää se 
lapsena opittu kieli. Turha hänelle on pu-
hua englanniksi, jos englanti ei ole hänen 
äidinkielensä. 

– Monet venäläiset, varsinkaan vanhem-
mat, eivät osaa englantia, Korsevets huo-
mauttaa.

Valentina Korsevetsin vetämä Maa-
hanmuuttajien aktivointiprojekti tähtää 
maahan muuttajien yleisten työllistämisval-
miuksien parantamiseen ja sisältää asiak-
kaiden henkilökohtaisen ohjaamisen. Kor-
sevets avustaa työharjoittelu-, tai työpai-
kan hankkimisessa sekä auttaa maahan-
muuttajia. Käytännön toimenkuva ja teh-
tävät ovat hyvin laaja-alaisia.

– Joudumme hoitamaan myös sellaisia 
tehtäviä, jotka kuuluisivat yhteiskunnalle, 
Tervonen myöntää.

 
Lohjalla romanikulttuurissa 
omia piirteitä
Katja Schwartz on vetänyt Monitoimi-
keskuksessa ROTI2-projektia (romani-
nuoren tie työelämään). Katja Schwartz-
in mukaan Lohjan alueen nuoret romanit 
haluavat mennä eteenpäin elämässä, mut-
ta keinot ovat rajalliset. Mennäkseen elä-
mässä eteenpäin pitää kouluttautua, ja täl-
löin törmätään sekä pääväestön ja roma-
nienkin ennakkoluuloihin. Romanin, jo-
ka haluaa kouluttautua, pitää olla sisukas. 
On kyettävä voittamaan sekä romanien et-
tä pääväestön ennakkoluulot.

– Lohjan romanikulttuurissa on ihan 
omia piirteitä, joita ei ole muualla Suo-
messa. Esimerkiksi nuoret, 14-30 -vuo-
tiaat, tytöt ja pojat, pelaavat yhdessä säh-
lyä. Tällaista ei ole muualla Suomessa. Tie-
tenkin vanhemmat romanit ovat antaneet 
suostumuksensa ja tukevat koko ajan toi-
mintaamme, Schwartz kertoo.

Schwartzin mukaan Lohjan alueen ro-
manien toiminta on herättänyt kiinnostusta 
muualla Suomessa romanien parissa. Esi-
merkiksi Lohjan alueen romanit ovat pe-
rustaneet oman lauluyhtyeen, nimeltään 
Navarsia (lähde!), jonka ohjelmistoon kuu-
luu mm. hengellisiä lauluja. Lauluyhtyet-
tä kysytään keikoille eri puolille Suomea, 
samaten yhtyeeseen olisi tulijoita. Parhail-
laan yhtye on tekemässä omaa levyä.

Teksti ja kuva:
Kari Uittomäki

Lohjan Monitoimikeskus toimii työ-
paikkana, harjoittelu- ja kokeilupaik-
kana niin maahanmuuttajille kuin suo-
malaisillekin.

Monitoimikeskuksessa vakitui-
sesti toimivat yhdistykset ja projek-
tit muodostavat kiinteän työryhmän, 
jossa kehitetään verkostotyötä ja uusia 
toiminta malleja, rakennetaan yhteis-
työtä yrittäjien kanssa ja edistetään ra-
sismin ja syrjinnän vastaista työtä se-
kä tasa-arvoa.

Tavoitteena on luoda edellytykset 
osallistumiselle ja kannustaa järjestö-
jä ja viranomaisia syrjäytymistä ehkäi-
sevään toimintaan.

Monitoimikeskuksessa opiskellaan 
suomen kieltä, järjestetään työ elämään, 
hyvinvointiin ja elämän hallintaan liit-
tyviä tilaisuuksia ja luentoja. Moni-
toimikeskuksessa kokoontuvat eri-
laiset etniset ryhmät ja lohjalaiset yh-
distykset, täällä toimivat myös monet 
kurssit ja ja kerhot.

Maahanmuuttajien 
aktivointiprojekti
• Hanke tähtää maahanmuuttajien 
yleisten työllistämisvalmiuksien pa-
rantamiseen ja sisältää asiakkaiden 
henkilökohtaisen ohjaamisen.
• Toiminnanohjaaja avustaa työharjoit-
telu-, työkokeilu-, tai työpaikan hank-
kimisessa ja säilyttämisessä. Tarvitta-
essa tuetaan työnantajaa työsuhtees-
sa ilmenevien ongelmien selvittämi-
sessä.

Ohjaus ja neuvontatyö
• neuvonta- ja tukipalvelu arkipäivän 
pulmatilanteissa (asuminen, avioliitto, 
lapset, sairaudet ym.)
• autetaan lomakkeiden täyttämisessä 
ja virastoissa asioimisessa
• tuetaan asiakkaan elämänhallintaa
• autetaan asiakkaan turvaverkon ra-
kentumista
• ohjataan opiskeluun, työhön ja esim. 
kerhoihin, yleensäkin aktiivisen toi-
minnan pariin
• tuetaan oman kulttuurin ylläpitämi-
sessä. 
• tulkkaus ja käännösapu. Toiminnan-
ohjaaja on antanut tulkkaus- ja kään-
nösapua asiakkaalle tarvittaessa esim. 
sairaalassa, työvoimatoimistoissa, pe-
rusturvakeskuksessa, Kelassa, poliisi-
laitoksella ja käräjäoikeudessa.

Lohjan 
Monitoimikeskus
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Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto 
organisoi ja hallinnoi valtakunnal-
lista Kotoutuminen vanhustyöhön 
projektia vuosina 2007-2009. Pro-
jekti on Raha-automaattiyhdistyk-
sen rahoittama ja sen tarkoitukse-
na on kehittää vanhustyön työyhtei-
söjä uusien resurssien ja toimintama-
dollisuuksien löytämiseksi. 

Projektin tavoitteena on lisätä vanhus-
tenhuollon työyhteisöjen tietoja ja tun-
temusta eri kulttuureista. Vanhustenhoi-
don työ yhteisöt avautuvat tulevaisuudes-
sa yhä enemmän myös muista kulttuureista 
saapuville työntekijöille. Projektin avulla 
selvitetään sitä, miten muun muassa voi-
daan löytää hyviä keinoja työllistää muista 
maista ja kulttuureista saapuvia työnteki-
jöitä. Työntekijöitä tarvitaan koko vanhus-
sektorille; lähihoitajia, hoitajia, johtajia, 
avustavia ihmisiä, kotihoitoon, omaishoi-
toon, koko kirjoon. 

Projektissa etsitään ja tuotetaan myös 
erilaista materiaalia, jonka avulla pyri-
tään tukemaan työyhteisöjä kohtaamaan 
eri kulttuureista tulevia työntekijöitä. Erää-

nä tällaisena kehitetään ns. Vallin mallia 
monikulttuurisen vanhustenhuollon työyh-
teisön perehdytykseen. Perehdytys mallissa 
etsitään juuri niitä tekijöitä, joita vanhus-
tenhoidon kohdalla tulee korostaa perehdy-
tettäessä maahanmuuttajataustaista työn-
tekijää. Tällaisia on esimerkiksi työaika 
ja työturvallisuus. 

Tärkeä keino lisätä tietoa monikulttuuri-
suudesta ja vähentää ennakkoluuloja on 
projektin järjestämä koulutus. Vuonna 
2008 aloitettiin työyhteisöjen prosessi-
koulutus Kotkassa, Helsingissä ja Oulus-
sa. Työyhteisökoulutus jatkuu kevääseen 
2009, jonka jälkeen koulutuksen palaut-
teiden avulla tutkitaan, millaisia vaikutuk-
sia koulutuksella oli työyhteisöön ja asen-
teisiin. 

Muuna koulutuksena järjestetään valta-
kunnallisia seminaareja, joissa keskitytään 
työyhteisön muutokseen, varsinkin moni-
kulttuurisuuden ja monimuotoisuuden nä-
kökohdista katsoen. 

KOTO -projektilla on omat nettisivut, 
joista löytyy tietoa muun muassa venäjäk-
si, englanniksi ja ranskaksi. Vuonna 2009 
tutkailemme olisiko esimerkiksi espanjan 

Hymy on lyhin etäisyys eri 
kulttuurien välillä

ja somalian kielen käännökset tarpeen. 
Nettisivut www.valli.fi  -> Projektit. 

Projektisuunnitelman mukaisesti KO-
TO -projektilla on kolme kohderyhmää: 
1) vanhustenhuollon hoitoa ja palveluja 
tuottavat työyhteisöt 
2) vanhustenhuollon työyhteisöjen moni-
kulttuuriset työntekijät ja 
3) liiton jäsenjärjestöjen paikallisten hank-
keiden monikulttuuriset ikääntyvät asiak-
kaat. 

Yhteistyö jäsenjärjestöjen kanssa 
KOTO -projektia toteutetaan yhdessä lii-
ton viiden jäsenjärjestön kanssa. Jäsenjär-
jestöillä on omat paikalliset hankkeensa, 
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joiden tavoitteena on lisätä tietoa ja op-
pia oman työyhteisön muuttuessa moni-
kulttuurisemmaksi ja -muotoisemmaksi.  

Paikallisilla hankkeilla on myös 
omat kohderyhmänsä. 
Kotkan Palvelutaloyhdistys KOSKEN-
RINNE ry:n maahanmuuttajavanhus-
ten projekti auttaa varsinkin Venäjäl-
tä ja Inkerin maalta Suomeen saapuneita 
ikääntyviä asiakkaita. Helsingissä taasen 
Kantti ry on aloittanut maahanmuuttaja-
ryhmätoiminnan yli 55-vuotiaille somali-
naisille. Oulun Seudun Mäntykoti ry ke-
hittää työyhteisöään saadakseen uusia re-
sursseja ja selvittääkseen monikulttuuris-
ten asiakkaiden hoiva- ja palvelutarpeet. 
Espoon Lähimmäispalveluyhdistys kerää 
tietoa siitä, minkälaista ohjausta ja kou-
lutusta työyhteisöt tarvitsevat kyetäkseen 
työllistämään maahanmuuttajia. Tampe-
reen Vanhus palveluyhdistyksellä oli oma 
projekti Kulttuurien koti – turvallinen 
ikääntyminen maahanmuuttajille Hervan-
nassa. Siinä kehitettiin mallia ikäänty vien 
maahan muuttajien toimintakykyä tukevas-
ta päivätoiminnasta. Kulttuurien koti -pro-
jekti päättyy vuoden 2008 lopussa ja pro-
jektin loppuraporttia kannattaa kysellä 
vuoden vaihteessa. 

Lisätietoa paikallisista hankkeista www.
valli.fi  -> Kotoutuminen vanhustyöhön 
projekti. 

Kotolaiset Tartossa
Marraskuussa 2008 KOTO -projektin 
suunnittelija ja paikallisten projektien pro-
jektivastaavat vierailivat Tartossa, Viron 
inkerinsuomalaisten liiton tiloissa. Liitol-
la (VIL) on kolme vanhusten päiväkeskus-
ta Virossa: Tartossa, Viljandissa ja Rakve-
ressä. Liiton tärkein tehtävä on säilyttää 
ja edistää inkerinsuomalaista kulttuuria. 
Se antaa paluumuuttoneuvontaa ja järjes-
tää paluumuuttajien kielitestejä. VIL:n tie-
dottaja Kasperi  Hasala ja ohjaaja Linda 
Rähmönen kertoivat Inkeri -talon toimin-

nasta. Päivittäin tarjotaan edullinen lounas 
ikääntyville, talossa on mahdollisuus sau-
noa ja osallistua esimerkiksi jumppaan. In-
keri -talon kirjastossa on suomenkielistä 
kirjallisuutta ja siellä on myös mahdolli-
suus käyttää tieto konetta ja internettiä se-
kä pitää yhteyttä sukulaisiin sähköpostin 
kautta.

Liiton seuroissa toimii parikymmentä 
kuoroa, tanhuryhmää tai muuta folklore-
yhtyettä, jotka esiintyvät sekä paikallisis-
sa että valtakunnallisissa tapahtumissa. Li-
säksi seurat järjestävät tapaamisia muun 
muassa Suomen itsenäisyyspäivän mer-
keissä. Suomalaiset seurakunnat Tallinnas-
sa ja Tartossa palvelevat inkerinsuomalai-
sia, jotka ovat erottuneet muista heimoista 
luterilaisen uskonsa puolesta. 

Kansanperinteen ja elämäkertojen ke-
ruu kuuluu myös VIL:n toimintaan. Urhei-
lutoimintaa on muun muassa suomalais-
kansallinen laji, saappaanheitto, jossa 
menestystä on saavutettu aina MM-tasoa 
myöten!  

Liitto julkaisee suomenkielistä Inkeri-

lehteä, jonka kautta lukijat saavat tietoa 
seurojen ja liiton toiminnasta ja voivat lu-
kea uutisia Inkerinmaalta, Virosta ja Suo-
mesta. Lisätietoa liitosta www.inkeri.ee 

Koko projektiryhmämme kiittää lämpi-
mästi saatuamme mahdollisuuden vierail-
la Tähtveressä! 

Teksti: Anne Virkkunen
Tarton kuvat: Helena Kurki

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

Kaunis Inkerin talo sijaitsee Tähtveren 
puutarhakaupunginosassa.

Linda Rähmönen Viron inkerinsuomalaisten liitosta esitteli liiton toimin-
taa ja tiloja KOTO-projektilaisille.
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Vuoden Isovanhempi 2008 on Tekesin pääjohtaja Veli-Pekka Saarnivaara. 
Tekes on Saarnivaaran johdolla panostanut viime aikoina ikääntymiseen ja 
hyvinvointiin. Myös Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitolla on tavoite kehit-
tää toimivaa ja helppokäyttöistä teknologiaa arkipäivän avuksi, joten Vuo-
den Isovanhemman valinta oli helppo.
Veli-Pekka Saarnivaara on 3-vuotiaan Petran ja pian toisenkin lapsenlap-
sen onnellinen isoisä.
– Suomalaisilla on ollut sukupolvien perinne turvata lapsilleen aikaisempaa 
parempi maailma. Kysyn huolissani, onko tämä asenneilmapiiri katoamas-
sa, Veli-Pekka Saarnivaara pohtii. 

Tekesin varhaisvaiheissa varmaan myös 
uskottiin, että tekniikka sinällään muuttuu 
hyödyksi. Nyt oivalletaan, että innovaatio-
hyödystä pitää huolehtia. Tarvitaan sovel-
luksia, jotka tulevat ihmisten arjen tarpei-
ta vastaan.  Ilmapiiriin vaikuttavia tekijöi-
tä ovat myös poliittiset päättäjät ja media, 
joiden käsityksiä pitää laajentaa.

Suomen väestön ikääntyminen on vai-
kuttanut Tekesin suuntautumiseen. Se nos-
taa vaatimuksia tuottavuudesta ja samalla 
tuotteiden hyödynnettävyydestä.

Aineettomat investoinnit 
ovat keskeisiä
– Syntyy kolmiyhteys ihminen-talous-ym-

Tekesin pääjohtaja Veli-Pekka 
Saarnivaarasta Vuoden 2008 

Isovanhempi

Tekesin, Teknologian ja innovaatioiden ke-
hittämiskeskuksen, strategia on viimeisen 
vuosikymmenen aikana ottanut suuntaa 
kohti hyvinvointia ja hyvinvointipalvelu-
ja. Veli-Pekka Saarnivaaran mukaan Te-

kesin toimijat ovat alusta asti oivaltaneet, 
että teknologia on vain väline, jolla tuote-
taan ihmisille helpompaa ja parempaa elä-
mää. Tämä osa viestistä on ehkä kuitenkin 
hukkunut matkalla ihmisten tietoisuuteen. 

Vuoden Isovanhempi Veli-Pekka Saarnivaara, hänen vaimonsa Kirsi sekä Pete Saarnivaara Petra-tyttönsä kanssa 
juhlistivat Veli-Pekan nimitystä. Nimitys julkistettiin Tekniikan museossa pidetyssä tapahtumassa.
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päristö, joka vaikuttaa teknologioihin ja jo-
ta teknologiat palvelevat. Tekesin viimeiset 
sisältölinjaukset kiteyttävät tämän uuden 
roolin. Viiden viime vuoden aikana on saa-
tu lisätietoa siitä, mistä hyvinvointi syntyy. 
Sen pohjana ovat aineettomat investoinnit. 
Puolet niistä on tutkimus- ja kehittämis-
toiminnan tuottamia, mutta toinen puoli si-
sältää muuta, siis kompetensseja, konsep-
teja, organisaatioita, menetelmiä. Mukaan 
tulevat tekniikan lisäksi vaikkapa muotoi-
lu, sosiaalitieteet, käyttäytymistieteet ja 
muut. Etsitään uusia ratkaisuja, jotka syn-
tyvät puoliksi teknologioiden kautta, puo-
liksi ne ovat luonteeltaan sosiaalisia inno-
vaatioita, Saarnivaara erittelee. 

– Uusine linjauksineen Tekes kulkee etu-
nenässä myös kansainvälisesti. Ehkä Hol-
lannista, Isosta Britanniasta ja Irlannista 
löytyy samankaltaista ajattelua.

Suomalaiset ovat aina olleet ennakko-
luulottomia ja innostuneita ottamaan käyt-
töön uutta teknologiaa. Saarnivaara ajatte-
lee sen johtuvan monesta tekijästä. 

– Elinolosuhteet ovat aina olleet meillä 
kovia, sekä ilmasto että muukin ympäris-
tö. On ollut pakko vaatia uusia keinoja sel-
viytymiseen. Tekniikan arvostus on meillä 
myös säilynyt korkealla, toisin kuin muu-
alla. Siihen vaikuttaa varmaan maan kor-
kea koulutustaso. Ja perinteenä on ollut tur-
vata lapsille parempi maailma. Kun uusia 
innovaa tioita tarvitaan, niin innovaatio-
toiminnan perusteet ovat tärkeitä. Meillä 
on toimiva oikeusvaltio, perinteinen hy-
vä yhteistyö ja toimintamallina vähäinen 
korruptio.

Sosiaali- ja terveysalaa pitää 
kehittää asiakkaan näkökulmasta
Puhe kääntyy sosiaalisiin innovaatioihin. 
Missä niille olisi erityisesti sijaa?

– Ajattelen meidän sosiaali- ja terveys-
palvelujärjestelmäämme. Sillä on paljon 
vahvuuksia kansainvälisestikin verraten, 
mutta paljon potentiaalin lisäksi paljon 

haasteita. Nyt on käynnissä osa optimointi, 
jossa järjestelmän eri osat kilpailevat kes-
kenään. Järjestelmää ei ole kehitetty asiak-
kaan näkö kulmasta vaan tuotantonäkö-
kulmasta. Aineettomat innovaatiot nosta-
vat näkyville toimintatavan ja tavoitteen-
asettelun.

Hyvinvointialueella suurin osa Tekesin 
toiminnasta on tapahtunut asiakasyritysten 
kautta. Viime aikoina on toimia suunnattu 
niin, että julkinen sektori on ollut kumppa-
nina. Omia proaktiivisia toimia on edusta-
nut esimerkiksi FinnWell-ohjelma ja sen 
jälkeen nykyinen Innovaatiot sosiaali- ja 
terveyspalvelujärjestelmässä-ohjelma. Se 
on tyypillinen kumppanuusohjelma, jossa 
mukana mm. STM, Sitra, Kuntaliitto, Sta-
kes, Raha-automaattiyhdistys ym.

Ikääntyminen tuli esille väestökehityksen 
näkökulmasta, mutta Tekesillä on omaa ko-
kemusta toiminnastaan tällä alueella. 

–Tavoitteenamme on tukea omatoimis-

ta selviytymistä kotona sekä kehitystä 
palvelu taloissa ja laitoksissa, molemmis-
sa on potentiaalia. Aiemmin meillä oli irral-
lisia kehittämishankkeita esimerkiksi ICT-
puolella. Havaitsimme, että niistä ei synty-
nyt palvelukonsepteja, joiden avulla voitai-
siin hallita arkipäivän tilanteita. Uskon että 
palvelutaloissa ja laitoksissa on lisää mah-
dollisuuksia, kunhan palvelujen tuottami-
nen ja järjestäminen erotetaan toisistaan ja 
saadaan hyvää yhteistyötä yksityisen, julki-
sen ja kolmannen sektorin välille. Suomen 
ongelmana on tuotelähtöisyys, emme osaa 
palvelulähtöistä ajattelua. Siksi Tekes pa-
nostaa nyt palvelujen kehittämiseen.

Vuoden 2008 isoisä on ”vaava”
Veli-Pekka Saarnivaaran olemukseen tu-
lee uutta säteilyä, kun puhe siirtyy iso-
vanhemmuuteen.

– Isovanhemmaksi tulo pysähdyttää ajat-
telemaan, mitkä ovat oikeat arvot elämäs-
sä. Omien lasten kasvu oli jotenkin itses-
tään selvää, ja silloin elettiin omia ruuhka-
vuosia. Lapsenlapsen kehitystä seuraa ai-
van ihmeissään. Elämään tulee uutta sisäl-
töä hänen kanssaan ollessaan. Omalla isäl-
läni ei ollut aikaa minulle, mutta minun lap-
sistani hän oli aivan innoissaan. Ehkä nyt 
isoisänä on enemmän aikaa panostaa lap-
seen. Opin vanhemmiltani, että ihmisellä 
on vastuu omasta elämästään, mutta muut 
on aina otettava huomioon, empatiaa tar-
vitaan. Nyt näen, että tämä perintö siirtyy 
omien lasten kautta eteenpäin uudelle su-
kupolvelle, ja se tuntuu hyvältä.

Saarnivaaralla on kertoa ihania juttuja 
Petrasta, hänen ajatuksistaan ja suhtautu-
misestaan. Yksi asia on ihan selvää. Pikku 
Petralle isoisä on aivan erityisen tärkeä ih-
minen, ainoalaatuinen rakastettu  ”vaava”. 
Vuoden 2008 isoisä! 

Teksti: Vappu Taipale
Kuva: Kari Uittomäki

Isovanhempienpäivää on vietetty vuo-
desta 1985 lähtien. Valitessaan Tekesin 
pääjohtajan Veli-Pekka Saarnivaaran 
Vuoden 2008 Isovanhemmaksi Van-
hus- ja lähimmäispalvelun liitto haluaa 
korostaa hänen rooliaan uusien inno-
vaatioiden ja teknologian kehittämi-
sessä ikääntymisen ja ikääntyneiden 
hyvinvoinnin turvaamiseksi. Tekesin 
pääjohtajan valinnalla halutaan kiittää 
myös Tekesin kehittämistyötä, joilla tu-
etaan ikääntyneiden ja huonokuntois-
ten omatoimisuutta, toimintakyvyn yl-
läpitoa, vuorovaikutusta sekä osalli-
suutta ympäröivän yhteiskuntaan.  

Vuoden Isovanhemman nimitys julkis-
tettiin Isovanhempienpäivän tapahtu-
massa 18.10.2008. Tapahtuma pidet-
tiin Tekniikan museossa Helsingissä.

HUOLENPITOA JA TURVALLISTA
PALVELUASUMISTA 

SEKÄ 
KOTIHOITOPALVELUJA 

JOENSUUSSA

Joensuun Hoiva- ja Palveluyhdistys ry
Ruoritie 1, 80160 Joensuu
Puh. (013) 264 120
Faksi (013) 264 1290
www.kolumbus.fi/joensuunhoivajapalveluyhdistys.fi
Sertifiointi koskee palveluasumista ja ateriapalveluita
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– Hyvään elämään kuuluu ihmisen 
toimintakyky, aineelliset edellytyk-
set, kuten työnteko ja vaurastumi-
nen sekä välttämättömät edelly-
tykset, kuten turvallisuus ja perus-
palvelut. Onnellisuus edellyttää ih-
misen kaikkien tarpeiden tasapai-
noista tyydyttämistä, Sitran innovaa-
tiotutkimuksen johtaja Antti Hauta-
mäki luonnehtii.
Antti Hautamäen mukaan innovaa-
tioiden lähtökohdaksi on otettava 
hyvä elämä. Ihmistä ei tee onnelli-
seksi pelkästään nautinto, maine 
tai rikkaus. Hyvä elämä on ihmisel-
le hyväksi ja tekee jokaiselle ihmi-
selle hyvää.

Haaveesta sosiaaliseksi innovaatioksi -se-
minaarissa puhunut Antti Hautamäki lä-
hestyi innovaatioita monesta eri näkökul-
masta. Innovaatio tarkoittaa uutta hyödyl-
listä asiaa. Innovaatio voi olla uusi käytän-
tö tai idea, joka muuttaa vallitsevia käy-
täntöjä siten, että seurauksena on kohon-
nut teknologinen, taloudellinen tai sosiaali-
nen suoritus- ja toimintakyky. Hautamäki 
kiinnitti huomioita erityisesti sosiaalisiin 
innovaatioihin –  edustaahan seminaarien 
järjestäjienkin, Käpyrinteen ja Vanhus- ja 
lähimmäispalvelun liiton, syntyhistoria so-
siaalisia innovaatioita.

Hautamäen mukaan sosiaalisen innovaa-
tioiden muodot ovat rakenteellisia, arjen 
sosiaalisia innovaatioita tai demokratia-
innovaatioita.

– Rakenteelliset innovaatiot tarkoittavat 
rakenteellisia uudistuksia sekä julkisen ja 
yksityisen suhteita. Arjen sosiaaliset in-
novaatiot ovat uusia sosiaalisia käytäntö-
jä, jotka muuttavat ihmisten arkea, luovat 
uusia elämäntapoja ja antavat merkityksiä 
elämälle. Demokratiainnovaatiot lisäävät 
ihmisten vaikutusmahdollisuuksia ja osal-
lisuutta yhteiskunnassa.

Hautamäki korosti kestävää innovoin-
tia. Kestävä innovointi perustuu eettises-

ti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäris-
töllisesti kestäville periaatteille. Näitä pe-
riaatteita ovat kestävä kehitys, innovatiivi-
nen johtaminen sekä innovoinnin osallis-
tuvuus, jatkuvuus ja globaalisuus.

Järjestöt ovat hyvä alusta sosiaalisten 
innovaatioiden kehittämiselle
Hautamäki muistutti, että kestävä inno-
vointi syntyy neljästä pääomasta ja niiden 

uusintamisesta: teollisesta, sosiaalisesta, 
inhimillisestä ja luontopääomasta. Kestä-
vän innovoinnin tuloksena syntyy hyvin-
vointi, hyvä elämä ja onnellisuus. Erityi-
sesti Hautamäki kiinnitti huomiota luonto-
pääoman uusintamiseen: luonnonvaroja ei 
voida käyttää loppuun.

Hautamäen mukaan julkisen sektorin in-
novaatiotoiminta on nyt tarpeen. Julkisen 
sektorin tuottavuus on polkenut paikallaan, 

Sitran johtaja Antti Hautamäki:

Innovaatioiden 
lähtökohdaksi hyvä elämä

– Kestävä innovointi perustuu eettisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympä-
ristöllisesti kestäville periaatteille, Antti Hautamäki korosti.



VANHUSTENHUOLLON UUDET TUULET 7/2008 21

ja ikääntymisestä johtuvaa henkilökunnan 
vähenemistä on korvattava teknologialla ja 
uusilla toimintamalleilla. 

– Järjestöt ovat erinomainen alusta so-
siaalisten innovaatioiden kehittämiselle, 
Hautamäki korosti.

Uusien innovaatioiden tuottamiseen 
ja kokeiluun tulisi käyttää innovaatio-
demokratiaa. Tarvitaan myös radikaale-
ja innovaatioita: uusi tekniikka ja uudet 
toiminta mallit mahdollistavat radikaalit 
inno vaatiot, joiden ansiosta tehokkuus ja 
laatu paranevat.

Yhteisöllisyyden uusi aika
Antti Hautamäki korosti, että elämme uu-
denlaisen yhteisöllisyyden aikaa. Perin-
teiset yhteisöt ovat laskussa, mutta etä- ja 
nettiyhteisöt ovat nousussa. Verkostoihin 
liittyvä sosiaalinen pääoma on valtaisas-
sa kasvussa – esimerkiksi jokin yhteisö, 
jonka yhteinen ja yhdistävä tekijä on net-
ti, omaa paljon vaikutusvaltaa yhdistäes-
sään voimansa. Nettiyhteisöt voivat olla 
lyhytaikaisia, jonkin tietyn asian ympäril-
le muodostuneita. Yhteisöllisyyteen liit-
tyy myös kansalaisyhteiskunnan aktivoi-
tuminen ja poliittisen vaikuttamisen uu-
det keinot.

Hautamäen mukaan Suomella on huikea 
mahdollisuus koota kaikki voimat raken-

tamaan hyvin toimivaa yhteiskuntaa. Jul-
kisen sektorin, kilpailukykyisen talouden 
ja aktiivisen kansalaisyhteiskunnan keski-
näinen vuorovaikutus mahdollistaa yhteis-
kunnalliset innovaatiot, kumppanuuden ja 
aloitteellisuuden.

Sosiaalinen innovaatio tarkoittaa uudis-
tusta, joka parantaa yhteiskunnan suoritus-
kykyä. Sosiaaliset innovaatiot vaikuttavat 
lainsäädäntöön, viranomaistyöskentelyyn, 
politiikkaan sekä organisatorisiin rakentei-
siin ja toimintamalleihin.

Sosiaalisten innovaatioiden tuottamisen 
ehtoja ovat mm. yhteisöllinen oppimispro-
sessi, ongelmien ja tilanteiden tajuaminen, 
valmius kokeilemiseen, ratkaisun yleistet-
tävyys, sidosryhmien sitoutuminen, tuot-
teistaminen sekä yhteiskunnallinen yrittä-
jyys. Erityisen tärkeää on sosiaalisten in-
novaatioiden juurruttaminen.

Olemme tulossa Me Pystymme 
-vertaisyhteiskuntaan
Aleksi Neuvonen Demoksesta kertoi, et-
tä nykyaikana korostuvat yksilön äänet, 
jotka kuitenkin muodostavat kollektiivin. 
Uusi yhteisöllisyys korostaa yksilöllisiä 
elämäntyylejä. Parhaimmillaan yksilölli-
set innovaatiot voivat laajentua maailman-
laajuisiksi menestyksiksi. Yhdessä teke-
minen tuottaa onnellisuutta, onnellisuus 

syntyy jaetuista kokemuksista. Hyödylli-
senä olemisen tunne on kytkettävä laaja-
pohjaisemmin kansalaisuuteen, ei ainoas-
taan palkkatyöhön.

Neuvonen pelkisti, että 2010-luvulla elä-
mämme ”Me Pystymme” vertaisyhteiskun-
nassa. Tällä hetkellä elämme osaamisyh-
teiskunnassa, jossa korostetaan osaamista 
ja taitoja. 1980-1990 -luvut olivat kulutus-
yhteiskunnan ”Minä haluan” aikaa. Sitä 
ennen elettiin 1950-1970 -luvuilla ”Minä 
tarvitsen” hyvinvointivaltiossa. Kehityk-
sen kaari on siis kulkenut ja kulkee tarpeita 
tyydyttävästä hyvinvointivaltiota kulutus-
yhteiskuntaan ja kilpailuyhteis kuntaan 
kohti vertaisyhteiskuntaa, jossa kollek-
tiivisuus nousee esiin. Neuvosen mukaan 
juuri päättyneissä Yhdysvaltojen presiden-
tinvaaleissa Barack Obaman kampanjan-
sa näkyi tämä kollektiivisuus.

Haaveesta sosiaaliseksi innovaatioksi -se-
minaarin järjestivät Käpyrinne ry ja Van-
hus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Käpy-
rinteen 70-vuotissyntymäpäivän kunniaksi. 
Seminaari pidettiin 6.11.2008 Keskinäises-
sä Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisessa.

Teksti ja kuva:
Kari Uittomäki
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1990-luvulla alkoi syntyä maahanmuut-
tajien perustamia yhdistyksiä, jotta osal-
listua kansalaisyhteiskunnan toimintaan. 
Se on merkki siitä, etteivät maahanmuut-
tajat ole yksittäisiä lyhytaikaisia turiste-
ja maassamme vaan he ovat jäsentymäs-
sä Suomeen.

Paljon puhutaan maahanmuuttajien ko-
touttamisesta, joten heidät nähdään ob-
jekteina, ei itse toimijana. Onko mah-
dollista yksipuolinen kotoutuminen? Ko-
toutumista pitäisi nähdä kaksisuuntaise-
na. Maahan muuttajilla on oppimista pal-
jon, mutta myös suomalaisilla on oppi-
mista saman verran, jotta saavuttaa yhtei-
sin voimin moni kulttuurinen kansalaisyh-
teiskunta. Etninen tai kulttuurinen identi-
teetti, ikä, suku puoli, lähtömaa ja -alue, 
maahanmuutto status ym. tekijät vaikut-
tavat maahanmuuttajan pääsyn kansalais-
toimintaan. 

Millä tavoin maahanmuuttajista tulee ta-
savertaisia osallistujia monikulttuuriseen 
kansalaisyhteiskuntaan? Useimmiten maa-
hanmuuttajat ovat kotoisin val tioista, jossa 
kansanvalta on ollut alistettua. Siinä mie-
lessä Suomessa, uudessa maassa, on opet-
telemista paljon. Osallistuminen opitaan 
osallistumalla. Tarvitaan perustiedot ja tai-
dot. Taidot ja kyvyt liittyvät siihen, miten 
maahanmuuttajataustainen henkilö pys-
tyy hahmottamaan todellisuutta, ajattele-
maan kriittisesti ja osallistumaan kyvyk-
käästi yhteiskunnalliseen elämään niin ha-
lutessaan myös mahdollisuuksiinsa toteut-
taa laissa määriteltyjä kansalaisoikeuksia, 
-velvollisuuksia ja -etuuksia elämässään.

Onko maahanmuuttajilla 
vaikuttamismahdollisuuksia? 
Maahanmuuttajayhdistyksien toiminnan 
avulla voidaan laajentaa yhteiskunnan 
kulttuurista ja sosiaalista määrittelyä kan-
salaisuudesta. Siksi on tärkeätä kehittää 
valtaväestön ja maahanmuuttajien välistä 
vuorovaikutusta. Kysymys on siinä, min-
kälainen kansalaisyhteiskunta toivotaan. 
Hyviä esimerkkejä on löydettävissä.

Kansalaisjärjestötoiminnalla voidaan 
parhaiten antaa tietoa ja tukea monella eri 
kielellä esim. naisten oikeuksista, lainsää-
dännöstä, ihmisoikeuksista ja tasa-arvos-
ta. Monika-Naiset liitto ry keskittyy pait-
si maahanmuuttajanaisiin kohdistuvan vä-
kivallan ehkäisyyn myös naisten kotoutu-
misprosessin ja oman toimintakyvyn tuke-
miseen. Palveluilla halutaan tukea naisten 
omaa elämänhallintaa sekä oikeutta turval-
lisuuteen ja muihin perusoikeuksiin. Jär-

jestön palvelut on tarkoitettu monikulttuu-
risille naisille alueellisesti ja valtakunnal-
lisesti. 

Väkivaltaa kokeneiden maahanmuuttaja-
naisten auttamisessa on monella tavalla ky-
se tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistä-
misestä. Väkivallasta irti pääseminen an-
taa paremmat mahdollisuudet kotoutua 
Suomeen ja saavuttaa tasa-arvoinen ase-
ma yhteis kunnan täysivaltaisena jäsene-
nä. Naisiin kohdistuvalla väkivallalla on 
monenlaisia yhteiskunnallisia seurauksia. 
Väkivalta on rikos, ihmisoikeusloukkaus 
ja tasa-arvon este. Väkivallan vaikutuk-
set ulottuvat monin tavoin lasten ja nuor-
ten hyvinvointiin. Jos väkivaltaan ei puu-
tuta, ylläpidetään väkivaltaa hyväksyvää 
ilmapiiriä. 

Liitto on kehittänyt ja tarjonnut neu-
vontaa ja ohjausta väkivaltaa kokeneiden 
maahan muuttajanaisten auttamiseksi vuo-
desta 1999 lähtien. Vuonna 2001 perustet-
tiin RAY:n tuella Monikulttuurinen Voi-
mavarakeskus Monika väkivaltaa koke-
neiden maahanmuuttajanaisten ja -lasten 
auttamiseksi. 

Maahanmuuttajanaisyhdistykset
Maahanmuuttajanaiset ovat oivaltaneet 
vaikuttamisen mahdollisuuksia yhdistys-
toiminnan myötä. Näin on perustettu moni- 
ja yksietnisiä naisyhdistyksiä. Yhdistyk-
sien kirjo on laaja, mutta kaikille järjestöil-
le yhteinen kysymys on siinä, miten saa-
vuttaa toiminnallaan luottamus päättäjiin 
että myös valtaväestöön. Maahanmuuttajat 
kaipaavat myös itse, että käydään kriittis-
tä keskustelua. Monikulttuuriset järjestöt 
tukevat tavalla tai toisella maahanmuutta-
jien kotoutumista Suomeen.

Kun maahanmuuttajajärjestöt toimi-
vat ruohojuuritasolla, heillä ovat parhaat 
mahdollisuudet tarttua sosiaalisiin ongel-
miin, kuten perheväkivaltaan. Esim. Mo-
nika-Naiset liitto ry on tarttunut juuri näi-
hin kysymyksiin viimeisen yhdeksän vuo-
den aikana. Liitto tarjoaa kunnille täyden-
täviä sosiaalipalveluja. Palveluja tuotta-
vien maahanmuuttajien yhdistysten merki-
tys työllistäjänä sekä yleisen yhteiskunta-
tietouden kehittäjänä on jäänyt vailla huo-
miota. Esimerksiksi Monika-Naiset liitto 
työllistää nykyisin 26 monikulttuurista so-
siaali- ja terveydenhuollon ammattitutkin-
non suorittanutta naistaa.

Maahanmuuttajat tarvitaan osak-
si kansalais yhteiskuntaa ja nyt olisi aika 
kuulla, kuunnella ja ottaa huomioon vä-
hemmistössä olevien kansalaisten mieli-
piteet. Vuorovaikutus voi tapahtua osal-
listumalla ja osallistamalla, vastuun anta-
misella ja velvollisuuksia noudattamalla. 
Maahanmuuttajataustaiset eivät ole muka-
na julkishallinnossa eivätkä eduskunnassa 
kansanedustajana. Toivottavasti tähän tu-
lee muutos lähiaikoina.

Maahanmuuttaja-yhdistystoiminnan 
avulla voi pienentää yksilöiden elämässä 
maahanmuutosta aiheutuneita kulttuurisia, 
sosiaalisia ja taloudellisia riskejä. 

Reet Nurmi
toiminnanjohtaja

Monika-Naiset liitto ry – monien kulttuu-
rien naiset yhteistyössä – on eri etnisiin 
ryhmiin kuuluvien naisjärjestöjen katto-
järjestö, joka on toiminut vuodesta 1998 
lähtien. Liiton jäsenkunnan muodostaa 15 
valtakunnallista monikulttuurista järjes-
töä, joiden kautta tavoitetaan noin 20 000 
henkilöjäsentä. Liitto työllistää tällä het-
kellä 26 kokopäiväistä monikulttuurista 
työntekijää. 
Lisätietoja: www.monikanaiset.fi 

Maahan- 
muuttajat 
osalliseksi 

yhteiskuntaan

Lehtemme kolumnisarjaa 
jatkaa Monika-Naiset 

liitto ry:n 
toiminnanjohtaja 

Reet Nurmi
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Hyvää Joulua  ja Onnellista
Uutta Vuotta 2009!

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 

2009!

www.mantykoti.fi

Opiskellen
hyvästä parhaaksi

Vanhustyön 
erikoisammattitutkinto 

19.1.2009 - 30.5.2010
Vielä ehdit mukaan: toimi nopeasti!

amiedu.fi

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

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!
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Lucky Knight: Laihduttajan kuntokä-
vely. Tehokas ja helppo tapa pudottaa 
painoa ja pysyä hoikkana
Gummerus 2008

Kävely on loistava liikuntamuoto. Sen osaa 
jokainen ja jokaisen kunto riittää kävelyyn. 
Kävelemisen avulla voi saavuttaa henkisen 
ja fyysisen terveyden ja saada uutta kipi-
nää elämään. Käveleminen on ilmaista ja 
helppoa. Reipas kävely, jossa hyödynne-
tään myös käsiä, on helppo tapa karistaa 
ei-toivotut kilot ja nauttia kiinteämmästä 
ja solakammasta vartalosta. Näin kirjoittaa 
Lucky Knight ja houkuttelee meitä luki-
joita ulos kävelemään. Laihduttaminen ei 
ole kirjan pääsanoma. Kirja kertoo oikean 
ryhdin, vauhdin, varusteet. Se ohjeistaa 
myös terveydelliseen ruokavalioon.

Uusi termi kirjassa on voimakävely. Se 
tarkoittaa reipasta kävelyä 7-9,5 kilometrin 
tuntinopeudella. Tällöin yksi kilometri tait-
tuu 6,5-8,5 minuutissa. Vauhti on syytä pi-
tää reippaana, mikäli aikoo hoikistua. Kä-
velynopeus ratkaisee lenkin rasittavuuden 
ja maksimoi elimistön rasvanpolttokyvyn. 
Sykkeen ollessa 60-70 prosenttia maksi-
mista elimistö alkaa muuttaa rasvaa energi-
aksi ja kasvattaa lihaksia. Tämä puolestaan 
nopeuttaa perusaineenvaihduntaa. Kirjan 
mukaan normaali kävelynopeus on naisilla 
keskimäärin 4,8 kilometriä tunnissa, mie-
hillä noin 5,6 kilometriä tunnissa. Voima-
kävelyssä vauhti miltei kaksin kertaistuu 
ja samalla kasvaa aerobinen haastavuus. 
Voimakävelyssä on kiinnitettävä huomio-
ta astumiseen siten, että kantapää kohtaa 
ensiksi tien ja sitten jalkaterä ikään kuin 
rullaa varpaisiin saakka. Koko jalkapohja 
on käytössä. Voimakävellessä käytetään 
apuna myös käsiä, joita heilutetaan ryt-
mikkäästi. Käsien heilunta antaa lisää no-
peutta ja terävyyttä.

Hyvä ryhti helpottaa hengittämistä ja eh-
käisee selkäkipuja. Ihmiskeho on suunni-
teltu tasapainoiseksi, ja ryhdin ollessa huo-
no rasitus kohdistuu liiaksi alueille, jotka 
joutuvat kompensoimaan pitääkseen ihmi-

Liisa Hellemaa-Hautamäki, Marjo Koi-
vumäki: Vanhasta uutta 
Otava 2007

Käsintehty, kierrätys ja luovuus ovat Van-
hasta uutta -teoksen avainsanoja. Sisustus-
toimittaja Liisa Hellemaa-Hautamäki 
ja valokuvaaja Marjo Koivumäki ovat 
koonneet kirjaansa ideoita ja ohjeita kun-
nostuksesta ja vanhan materiaalin hyödyn-
tämisestä kiinnostuneille. 

Kirja on jaettu vuodenaikoihin, joista jo-
kainen alkaa kodin esittelyllä. Kodit edus-
tavat sekä korjausrakentamista että esitte-
levät kierrätystä hyödyntävien ideoiden to-
teutusta. Samalla kerrotaan kodissa asuvan 
perheen tarinaa runsain kuvin höystetty-
nä. Asunnoissa toteutetut ideoiden esitte-
lyt lisäävät kirjan sisustuksellista luonnet-

ta, kuvat ovat kauniita, harmonisia ja silti 
kodikkaita ja idyllisiä.

Vuodenaikoihin on koottu sekä ohjeita 
suuritöisiinkin askarteluihin että erillinen 
ideaosasto. Osasto sisältää helposti ja no-
peasti toteutettavia vinkkejä, kuten pipari- 
ja haarukkamobilen. Kirjan ansioita ovat 
selkeät kuvat ja ohjeet sekä ilmava taitto. 
Sisällöllisesti parhaimmillaan kirjoittajat 
ovat luodessaan arjen innovaatioita, jois-
sa näyttäytyy hyödyllisyys ja ekologisuus. 
Kirjoittajat ovat keksineet käytöstä pois-
tetulle tavaralle uusia käyttötarkoituksia, 
mainittakoon esimerkkeinä mm. höyrys-
timen pohjalevy pannunalusena tai kaapi-
novet cd-telineinä. Muodissa ollutta tuu-
nausta on syytetty mm. siitä, että loppu-
tulokseen tarvitaan toisinaan enemmän-
kin materiaalia kuin alkuperäiseen tuot-
teeseen tai tuotokseen. Tämän tuhlauksek-
sikin haukutun ongelman kirjoittajat vält-
tävät hyödyntämällä jo valmiiksi kaikkea 
kotoa löytyvää. 

Käden taitoja harjoittaviin kirjoihin luet-
tavan teoksen ohjeissa ei liene himoaskarte-
lijalle mitään mullistavan uutta, jollei kier-
rätystä siksi lasketa. Kierrätysteemaa oli-
si voinut teoksessa enemmänkin painottaa, 
lopussa ohuehkot vinkitkin painottuvat os-
tamiseen, vaikka jo alun saatesanoissa mai-
nitaan materiaalien vaihto naapurien kes-
ken. Linkkivinkkien ongelma on tietysti 
aina ajankohtaisuus, mutta tilaa olisi ollut 
useammallekin lähteelle, varsinkin niille, 
jotka jo varsinaisessa tekstissä mainitaan. 
Sisällysluettelon lisäksi jäin kaipaamaan 
myös tuote- tai materiaalikohtaista haku-
luetteloa, nyt hyvät ideat on haettava se-
laamalla. Joka on toisaalta ilo, kiitos tar-
koituksenmukaisten kuvien.

Mervi Leivo

Alan ammattilaisen 
välttämätön työväline
www.sosiaaliturva.fi/tilaukset 
tai soita Anne-Mari Salminen, (09) 771 2510
toimisto@sosiaaliturva.fi 

sosiaalialan riippumaton ammattilehti

Tilaaitsellesi!
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KOTONA ASUEN

Jokainen Home Instead Senior Care franchise -toimisto 
on yksityisesti omistettu ja johdettu.

homestead.fi

Kestotilaus 33,-7 nroa/vuosi

Irene Roivainen, Marianne Nylund, 
Riikka Korkiamäki & Suvi Raitakari 
(toim.): Yhteisöt ja sosiaalityö. Kansa-
laisen vai asiakkaan asialla. 
PS-kustannus 2008

Sosiaalityön tutkimuksen seuran kuudes 
vuosikirja, Yhteisöt ja sosiaalityö,  on tart-
tunut kansalaisuuden ajankohtaiseen tee-
maan. Vuosikirja haluaa kysyä, onko jako 
kunnon ja epäkelpoihin kansalaisiin aihee-

sen pystyssä. Voimakävelyä aloitettaessa 
on haettava oma ryhtinsä. Kirjassa on hy-
vät opastavat kuvat tästäkin asiasta.

Ostoskeskuskävelystäkin kirjassa on 
oma lukunsa. Ostoskeskuskävelyssä on 
tärkeää asettaa itselleen tavoitteita. Kir-
jassa esitellään ostoskeskuskävelyn lisäksi 
muitakin kävelylajeja: sauvakävely, mäki-
kävely ja kilpakävely.  Ennen kävelylle 
lähtöä on syytä tehdä alkuverryttely ja lop-
puverryttely.

Kirjan luettuani ja voimakävelyä ope-
teltuani olen vakuuttunut voimakävelyn 
hyödyistä. 

Pirkko Jyväkorpi

ton ja mitä ratkaisuja kumppanuus ja yh-
teisöt voisivat tarjota kansalaisten kohtaa-
miin arjen ongelmiin. 

Yhteisötyö on korvannut pitkälti sana-
na aiemman yhdyskuntatyön (community 
work), jota kuvastaa myös alan ammatil-
listen käytäntöjen kuvauksen vähyys. Ku-
ten monessa muussakin kenttä- ja viran-
omaistyön välimaastossa toimivassa työs-
sä, yhdys kuntatyönkin ala on hankkeis-
tunut ja alueellistunut. Tavoitteissa löy-
tyy kuitenkin pitkälti yhtäläisyyksiä, kuten 
osallisuuden kasvua, vaikuttamista ja kan-
salaisaktiivisuutta. Mielenkiintoinen on 
Aila-Leena Matthiesin esittelemä Adal-
bert Eversin käsite sumeasta toimintasek-
torista, joka toimii useimmiten marginaali-
ryhmien parissa. Sektorille ovat ominaista 
määräaikaiset hankkeet, vapaa ehtoisuus ja 
rahoituksen sirpaleisuus. Riskialttiiden ja 
vaativien tehtävien sysääminen sumealle 
sektorille aiheuttaa kuitenkin haasteen, mi-
ten marginaaliryhmien ongelmia ratkais-
taan kestävästi ja myös rakenteellisesti. 
Laajentunut verkostoituminen ja kumppa-
nuus edellyttävät pelisääntöjä, joissa tun-
nustetaan mm. kansalaisjärjestöjen erityi-
syys. Aito yhteisöllisyys ja osallisuus to-
teutuvat, mikäli niitä mahdollistavat pai-
kat ja tila vakiintuvat käytänteiksi, osak-
si yhteiskuntaa.

Ja lkautuminen 
kentälle on keskei-
nen peri aate yhteisö-
jen kanssa tehtäväs-
sä työssä ja yhteisö-
jen osallistumisella 
taataan parhaimmil-
laan ratkaisujen ja 
toiminta mallien jää-
minen alueellisiksi ja 
paikallisiksi voima-
varoiksi. Mutkatonta 
yhteistyö ei toki ole, 
siitä kertovat teoksen 
viisi esimerkkiä. Ku-

vaukset vahvistavat sumean sektorin käsi-
tettä, niissä heijastuvat toteutus muotona 
hankkeisuus ja marginaali ryhmien paris-
sa toimiminen. Yhteistä on palkkatoimi-
joiden asema eräänlaisena tulkkina esim. 
asukkaiden ja viranomaisten välissä, avoi-
met ja fyysiset toiminta-alueelle sijoittuvat 
kohtaamispaikat ja teemalliset ryhmät. 

Fyysisen tilan, yhteisöllisen olohuoneen 
lisäksi yhteisyys voi syntyä myös osalli-
suuden kokemuksesta, ilman institutionaa-
lista väliintuloa. Yhteisyyttä rakennetaan 
paitsi fyysisessä läheisyydessä, myös vir-
tuaalisessa todellisuudessa. Tarkastelemal-
la yhteisön jäsenyyttä paljastuu, että yh-
teisö ei tuota ainoastaan hyvinvointia, se 
voi harrastaa myös ulossulkemisen poli-
tiikkaa. 

Teos on kattava ja aiheeseensa istuva 
arjen makuinen kokonaisuus yhteisöllisen 
tuen eri muodoista ja toteutustavoista. Ar-
tikkeleita ja kirjoittajia yhdistää kokemuk-
sellinen paneutuminen käsiteltävään tee-
maan, kritiikin ääntä silti vaimentamatta. 
Viimeistään hengästyttävä lähdeluettelo 
nostaa teoksen jokaisen asiakastyötä te-
kevän lukemistoon.

Mervi Leivo
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KOTIPIRTIN PALVELUTALO
Turvallista asumista osaavissa

käsissä

Kotipirtin Palvelutalo
Käräjätörmä 12
33310 TAMPERE 

Puh. 315 331
www.kotipirttiry.fi

Tarjoamme ikääntyville ja erityistä
tukea tarvitseville monipuolisia ja 
laadukkaita asumispalveluja

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

Ristikko 6/2008 oikea ratkaisu.

Liitolle uusi logo
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry on 
uusinut logonsa. Uuden logon on suunni-
tellut graafi kko Antti Tapola. Logo kuvaa 
liiton nuorekkuutta ja logossa oleva teks-
ti ”valli.fi ” on myös liiton nettisivuston 
tunnus ilman www-alkuosaa. Liiton nimi 
”Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry” 
on pitkä ja hieman hankalasti taivutettava, 
joten lyhyt ja ytimekäs teksti ”valli.fi ” si-
sältää liiton käyttämän nimilyhenteen se-
kä toimii oikotienä sähköisen tiedon ää-
relle. Tavoitteena on vakiinnuttaa ”valli.
fi ” -nimi yleiseen tietoisuuteen, sillä tule-
vaisuudessa siirrytään yhä enemmän säh-
köiseen tiedonvälitykseen.

Home Instead Senior Care, maailman laa-
jin senioreille kotiin tarjottavien hoivapal-
veluiden tarjoaja on avannut toimintansa 
Suomessa. Marraskuun alussa Helsinkiin 
toimistonsa avannut Home Instead Finland 
Oy tarjoaa ei-sairaanhoidollisia hoivapal-
veluita senioreiden kotona kuten kumppa-
nuus- ja seuranpitopalveluita, kevyttä ko-
dinhoitoa, ruoanvalmistusta, viriketoimin-
taa sekä asiointi- ja kuljetusapua.

Franchising-periaatteella toimiva yhtiö 
toimii tällä hetkellä 15 maassa eri puolilla 
maailmaa Yhtiöllä on maailmanlaajuises-
ti toimistoja yli 800, joiden palvelukses-
sa työskentelee noin 50.000 henkilöä. Pe-
rustamisestaan vuodesta 1994 lähtien yh-
tiö on palvellut toimintansa aikana yli mil-
joonaa asiakasta. 

Yhteystiedot: 
Home Instead Senior Care / 
Home Instead Finland Oy
Mannerheimintie 107
00280 Helsinki
Puh. 010 841 7400
Sähköposti: info@homeinstead.fi 
Internet: www.homeinstead.fi 

Birgitta Suominen
050 376 9848
birgitta.suominen@homeinstead.fi 

Samuli Suominen
044 364 2222
samuli.suominen@homeinstead.fi 

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry

Kirjoituksia 
aiheesta vanhuus 

ja kieli

Home Instead 
Senior Care 

nyt Suomessa

Leena Hänninen tekee pro gradu -tut-
kielmaa Jyväskylän yliopiston kielten lai-
toksen ruotsin oppiaineeseen. Hän tutkii 
vanhuusiässä tapahtuvia muutoksia kieli-
taidossa ja eri kielten käytössä. Vanhus voi 
esimerkiksi unohtaa osin tai kokonaan tie-
tyn aiemmin osaamansa kielen. Tutkiel-
maansa varten Hänninen kerää kirjoitelmia 
dementiaa sairastaneiden henkilöiden lä-
heisiltä sekä hoitohenkilökunnalta. Erityi-
sen kiinnostunut hän on lukemaan kirjoi-
tuksia kokemuksista kaksi- tai monikielis-
ten vanhusten parissa. Kirjoittaa voi myös 
huomioita suomesta, ruotsista tai mistä ta-
hansa muusta kielestä. 

Leena Hänninen toivoo, että kirjoituksis-
sa kerrottaisiin vapaamuotoisesti esimer-
kiksi seuraavia asioita:
• Millaisia muutoksia olette havainneet 
tuntemanne vanhuksen/tuntemienne van-
husten kielellisissä taidoissa?
• Jos vanhus oli kaksikielinen, katosiko 
jompikumpi käytetyistä kielistä? Molem-
mat? Ei kumpikaan? Katosiko vahvem-
pi vai heikompi kieli ensin? Katosiko en-
sin opittu vai myöhemmin opittu kieli en-
simmäiseksi? 
• Miten kävi koulussa tai aikuisiässä opit-
tujen kielten?
• Missä vaiheessa aloitte huomata muutok-
sia kielten osaamisessa? Miten muutokset 
etenivät? Katosiko kielitaito jossain vai-
heessa kokonaan? 
• Miten koitte läheisenä/hoitajana demen-
tian ja sitä kautta kielitaidon menettämi-
sen? Millaisia seurauksia sillä oli kanssa-
käymiselle vanhuksen kanssa?

Kirjoitelma voi olla noin 1-5 sivun pitui-
nen. Voi kirjoittaa käsin tai koneella. Ha-
lutessa voi kirjoittaa nimettömästi. Tut-
kielmat käsitellään anonyymisti eikä mi-
tään kirjoitelmissa esiintyviä tietoja tulla 
julkaisemaan niin, että niiden kautta voisi 
tunnistaa yksittäisen henkilön.

Kirjoituksen voi lähettää 15.2.2009 men-
nessä osoitteeseen:

Kielten laitos
Vanhuus ja kieli -projekti/Hannele Dufva
40014 Jyväskylän yliopisto
tai sähköpostiosoitteeseen:
vanhuusjakieli@gmail.com
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Ristikko 7/2008

Ristikon laatija Tuuli Rauvola
Oikea ratkaisu seuraavassa numerossa, joka ilmestyy 26.1.2009
Virkistäviä hetkiä ristikon parissa!
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Esineet kertovat

34 Keräilykohte

Mika Waltarin (1908-1979) syntymän 
100-vuotispäivän 19.9. vietto innosti mo-
niin tilaisuuksiin ja kunnianosoituksiin. 
Aira Heinänen tapasi innokkaan Walta-
ri-keräilijän, rovasti Ari Suutarlan.

Näkövamma ei estä kirjojen keräilyä
Kesällä Wanhan kirjallisuuden päivillä 
Vammalassa järjestettiin kirjahuutokaup-
pa. Kohteiksi oli saatu myös Waltari-har-
vinaisuuksia. Hämmästyttävintä ei ollut se, 
että Waltarin yhdeksänsivuinen näytelmä-
vihkonen Hankala kosinta vuodelta 1942 
kohosi 1 900 euron hintaan. Kun kuultiin 
että huippuhinnan oli maksanut sokea ro-
vasti Ari Suutarla, hämmästeltiin pait-
si hintaa myös sokean kirjarakkautta. Ari 
Suutarlan tytär Saara Niemi Hausjärveltä 
totesi saavansa yhdelle hevoselle samalla 
rahalla vain vuoden heinät.

Tämä Hankala kosinta oli viimeinen 
Suutarlalta puuttuva Waltari! Ja sen Suu-
tarla huusi. 

– Usein minulta on kysytty, miksi so-
kea henkilö haluaa kerätä kirjoja. Koros-
tan aina, että kirjojen kerääminen ja luke-

minen ovat kaksi eri asiaa. On keräilijöi-
tä, jotka eivät ikinä lue kirjojaan ja on pal-
jon lukijoita, jotka eivät koskaan ala kerä-
tä kirjoja.

Suutarlan keräilyn kohteina on Walta-
rin ohella muidenkin suomalaisten kirjaili-
joiden, kuten Juhani Ahon, Ilmari Kian-
non, Mauri Sariolan, Arto Paasilinnan 
ja F.E. Sillanpään teosten ensipainokset. 
Sillanpää kiinnostaa häntä jo siksikin, et-
tä lapsuudenkoti, nykyisin hänen lomako-
tinsa, sijaitsee Hämeenkyrössä vastapäätä 
Taatan Myllykolua. 

– Sillanpää-kokoelmani on täydellinen, 
Suutarla toteaa.

Näkövammaisten apuvälineet
Suutarla kyllä lukee ja tuntee niin Walta-
rinsa kuin muut klassikot. 

– Meillä on näkövammaisten kirjastos-
sa yli 30 000 kirjanimikettä luettuina ää-
nikirjoiksi ja tuhansia kirjoja pistekirjoi-
tuksella. Lukemista riittää monien ihmi-
sikien ajoiksi. Näkövammaisten Keskus-
liiton lukupalvelussa voi luetuttaa äänit-
teeksi minkä tahansa kirjan, joka ei pääse 

kirjaston valikoimiin.
Ari Suutarla, 65-vuotias komea mies on 

edelleen tiiviisti työssään Kirkkohallituk-
sen vammaispalvelun kehittämistehtävis-
sä. Työhön kuuluu sielunhoidon koulutus- 
ja perehdytyskysymykset laajalle pappis- 
ja diakoniahenkilöstölle ja kansainvälisten 
yhteyksien hoito. 

– Kuljen maailmalla ahkerasti ja koti-
maan kierroksilla poikkean antikvariaat-
teihin ja hankin täydennystä kokoelmii-
ni. Divarinpitäjät tuntevat minut ja toivo-
mukseni koettaen varata mahdollisia mi-
nulta puuttuvia teoksia.

Waltarista vielä vähäsen
Suutarlan Waltari-harvinaisuuksia on par-
haillaan esillä Hämeenkyrön kirjastossa 
vitriinissä ja Helsingissä Laakson sairaa-
lan aulassa taasen ovat esillä ensipainosten 
harvinaisimmat kansikuvat. Waltarin tuo-
tanto Suutarlan keräilykohteena käsittää 
105 kirjaa, jotka ovat historiallisia romaa-

Sokea rovasti Ari Suutarla on kirjojen ystävä. Kuvaushetkellä hänellä oli kädes-
sään Kuopion sokeainkoulun tuore historiateos.
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ena Mika Waltari
Kirjaharrastus on saanut hänet liitty-

mään Mika Waltari-seuraan. Hyvin tär-
keä on Abilis-säätiö, jossa hän ollut kes-
keisesti mukana 10 vuotta. Säätiö jakaa 
suoraan rahaa köyhien maiden vammais-
hankkeisiin muun muassa Aasiaan, Afrik-
kaan ja Etelä-Amerikkaan. Suutarlan teh-
täviin kuuluu käydä paikan päällä tarkas-
tamassa varojen käyttöä. 

Lukukokemuksia ja 
lisätietoja voi hankkia
Tiedusteltaessa mitä ikäihmisten tulisi teh-
dä kirjoilleen Suutarla oitis kehottaa nii-
tä lukemaan. Hän itsekin lukee Sinuhen ja 
Väinö Linnan Tuntemattoman sotilaan 
kerran vuodessa ja Margaret Mitchellin 
Tuulen viemää kerran kolmessa vuodessa 
ynnä tietysti uutta kirjallisuutta.

Keräily on myös suositeltavaa, kun kek-
sii kohtuulliseksi rajoitetun kohteen. An-
tikvaarit antavat arvioita hinnoista ja aut-
tavat myös kirjoista eroon pääsemisessä. 
Kirpputorit ottavat vastaan vanhoja kirjoja, 
joita sitten harrastajat penkovat etsiessään 
täydennyksiä omiin aihekeräilyihinsä. 

Vanhat uskonnolliset kirjat, kuten Raa-
matut ja virsikirjat eivät aina ole euromää-
räisesti kovinkaan arvokkaita, vaikka niin 
luullaan. Niistä on otettu aikanaan suuret 
painokset.

Parhaillaan Ari Suutarla perehtyy en-
simmäiseen Waltari-elämäkertaan, jonka 
juhla vuoden isona tapahtumana Panu Ra-
jala on kirjoittanut otsikolla Unio mystica   
(WSOY 2008). Suutarlan mukaan sopii ih-
metellä, että vasta nyt akateemikosta saa-
tiin elämänkerta, mutta hyvä näinkin.

Itsellään Suutarla kertoo itsellään olleen 
ajoittain hyvinkin vaikeata, mutta yleis-
toteamus kuuluu:

– Viime kädessä elämä on kuljettanut 
minua oikein hyvin.

 Mikäli tämä keräilytarina herättää li-
säkysymyksiä, ilmoittaa rovasti Suutarla 
yhteysnumerokseen puh. 0400 871013 ja 
sähköposti ari.suutarla@evl.fi 

Aira Heinänen
Ari Suutarlan kuva: Kari Uittomäki

Mika Waltarin kuva: WSOY
Kirjojen kansikuvat: 

Mika Waltari-seura ja Erkki Luumi

neja, näytelmiä, satukirjoja, runoja, yritys-
historiikkeja, dekkareita, novellikokoel-
mia ja pamfl etteja. Akateemikon tuotan-
toon kuuluu lisäksi mahtava määrä eloku-
vakäsikirjoituksia ja sarjakuvien tekstejä, 
kuten Kotilieden Kieku ja Kaiku.

Ensimmäisen kirjansa Jumalaa paos-
sa Waltari julkaisi 16-vuotiaana. Vuon-
na 1946 ilmestyi Sinuhe egyptiläinen, jo-
ka on käännetty jo 40 kielelle. Siitä teh-
tiin vuonna 1951 amerikkalainen eloku-
va. Waltari lienee kansainvälisesti tunne-
tuin kirjailijamme.

Suutarla kertoo mielellään keräilykoke-
muksistaan. Kokoelmansa laajuutta hän 
vähättelee: 

– Siinä taitaa nyt olla vain noin 3 000 
teosta.

Aiheen valintaansa hän perustelee:  
–  Jotta keräilylle tulisi vaikeutta ja myös 

kirjoille harvinaisuusarvoa, otan vain teos-
ten ensipainoksia.

Suutarla kertoo sokeutuneensa 10-vuoti-
aana saatuaan myrkkyä silmilleen. Teolo-
gisesta tiedekunnasta hän valmistui 1964 
toimien sittemmin Harjun nuorisopappi-
na ja sokeiden pappina sekä Airut-lehden 
toimittajana. Viimeiset 15 vuotta ovat ku-
luneet nykyisessä työssä. Lapsenlapsia on 
kahdeksan ja sitä seuraavaa sukupolvea 
yksi tyttö. 
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Ainala ry
Nallentie 4, 34800 VIRRAT
puh. (03) 485 1550, fax (03) 485 1556
Maarit Padatsu
ainala@ainala.fi ,   www.ainala.fi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

     Vuosaaren Helander-Koti
     Koukkusaarentie 18, 00980 HELSINKI
     puh. (09) 341 1495, fax (09) 3285 3522
 
Itä-Helsingin Lähimmäistyö Hely ry
Porttikuja 8, 00940 HELSINKI
puh. (09) 342 4700, fax (09) 3424 7060
helykoti.lampsijarvi@helyry.com
www.helyry.com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oulun Seudun Mäntykoti ry
Kangastie 11,  90500 OULU 
puh. 044 550 4801, fax (08) 550 4810
marja-leena.timonen@mantykoti.fi 
www.mantykoti.fi 
 
Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry
     Koskenrinteen Koti
     Närhintie 2 A,  48230 KOTKA
     puh.  (05) 229 7120, fax (05) 228 1003
     etunimi.sukunimi@koskenrinne.net
     www.koskenrinne.net
     Kotka-Koti
     Itäkatu 8, 48100 KOTKA
     puh. (05) 229 7211
     Karhula-Koti
     Sudenkatu 6, 48600 KARHULA
     puh. (05) 229 7311
     Karhunkulman kohtaamispaikka
     Karhunkatu 2, 48600 KOTKA
     puh. (05) 260 6430
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Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto

internetissä: www.valli.fi

Sähköposti: etunimi.sukunimi@valli.fi

     Sapokan Helmi
     Gutzeitintie 17-19, 48100 KOTKA
     puh. (05) 2297 122

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vanhusten Kotiapusäätiö
Eteläinen Rastitie 12, 01360 VANTAA
puh. (09) 874 141, fax (09) 8741 4555
sirkku.rannikko@vanhustenkotiapu.fi 
www.vanhustenkotiapu.fi 
 
Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry
Leppäsuonkatu 4 A, 00100 HELSINKI
puh. (09) 5860 1320, fax (09) 5860 1324
etunimi.sukunimi@vpty.fi 
www.vpty.fi 
     Palvelukeskus Martinpuisto 
     Raappavuorenpolku 1, 01620 VANTAA
     puh. (09) 2905 0570, fax (09) 2905 0572
     Palvelukeskus Merikaari 
     Pohjoiskaari 9 a, 00200 HELSINKI
     puh. (09) 6124 0120, fax (09) 6124 0122
     Palvelukeskus Meriportti
     Laivalahdenportti 5, 00810 HELSINKI
     puh. (09) 3285 0080, fax (09) 3285 0081
     Palvelutalo Domus
     Leppäsuonkatu 4 A, 00100 HELSINKI
     puh. (09) 5860 1320, fax (09) 5860 1324
     Palvelutalo Liesitori
     Vaskivuorentie 12, 01600 VANTAA
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Minun Sonera. Juuri sellainen kuin sinä haluat.ainen kuin sinnä haluuatt.

Siirrä turvapalvelusi ja 
kotipuhelusi nykyaikaan 

GSM-sovittimella.

GSM-sovittimia, GSM-pöytäpuhelimia ja Soneran matkapuhelinliittymiä on saatavissa esimerkiksi Sonera Pisteissä kautta maan.
*Sis. liittymän avaus ja kk-maksut sekä puhelimen. Laitteiden toimitukset alkavat joulukuussa 2008. Puhelimen sopimusta ei voi irtisanoa päättymään kesken sopimuskauden, eikä sitä voi käyttää muulla 
liittymällä. Tarjous ei koske tarjousaikana tehtyjä liittymätyypin vaihtoja Minun Soneraan eikä tarjousaikana irtisanottuja ja uudelleen avattuja liittymiä. Paketin hinta on väh. 148,66 € / 24 kk (sis. liittymän 
avaus- ja kk-maksut sekä puhelimen.) Liittymä ilman puhelinta 51,66 € / 24 kk. Säästösi 52 €. Liittymän lisäkustannusten kokonaismäärä 97 €.  Minun Sonera -liittymän avaus 0 € 31.12.2008 asti (norm. 3,90 
€). Minun Sonera -liittymän kk-maksu alk. 1,99 €/kk, puhelut 0,079 €/alkava minuutti + 0,049 €/puhelu, tekstiviestit 0,079 €/kpl. Hinnat normaalihintaisiin kotimaan numeroihin, ei palvelu- ja yritysnumeroihin.

Soita ja kysy lisää!
Soneran asiakaspalvelun puhelinnumero

on 0200 17000 (pvm/mpm) ma–pe klo 8–20, la klo 9–16.30

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

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

Hanki joko GSM-sovitin lankapuhelimeesi tai kätevä pöytä-

puhelin ja vaihda lankaliittymäsi edullisesti Minun Sonera 

-liittymään. Soitat puhelusi yhtä helposti kuin ennenkin, 

ainoana erona on, että puhelimesi toimii matkapuhelinver-

kossa. Tarjoamme vuoden loppuun saakka liittymän 

avauksen veloituksetta!

GSM-sovitin on helppo 
kytkeä suoraan vanhaan 
pöytäpuhelimeen.

Jos sinulla on turvapu-
helin, voit liittää myös 
sen rannekkeineen 
GSM-sovittimeen. 

GSM sovitin

0€
(norm. 3,90 €)

Minun Sonera
-liittymän avaus

kk-maksu 8,30 euroa / 24 kk 
(yhteensä 199 euroa)

(sis. akun)

GSM-sovitin GMT 10 

199 €

kk-maksu 5,99 euroa / 24 kk 
(yhteensä 148,66 €*)

Huawei-pöytäpuhelin
kertamaksu

129 €


