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Marja-Liisa Kunnas
päätoimittaja

Vanhus- ja lähimmäispalvelun 
liiton toiminnanjohtaja

Onneksi on oikeuslaitos

Vuodesta 2004 lähtien verotuskysy-
mykset ovat olleet keskeisessä roo-

lissa vanhustenhuollossa. Kirjeen vaihto 
verottajan kanssa on ollut aikaa vievää 
ja tuntunut turhauttavalta. Vastausten 
rustaaminen veroviranomaisille on vie-
nyt monen palvelutalon johtajan yö-
unet. Verottajan tulkintojen ristiriitai-
suus sekä paikkakuntakohtaisuus he-
rätti ärtymystä. 
Samaa verohallituksen ohjetta tulkit-
tiin eri tavalla verotoimistoissa. Minul-
la, niin kuin varmasti muillakin verotus-
kysymysten kanssa työtään tehneillä 
on hetkittäin ollut osaamaton olo.  On 
tuntunut, ettei järjestöjen työtä arvos-
teta ja verotuspäätöksiä tekevät hen-
kilöt, jotka eivät tunne järjestömaail-
maa. Siinä mielessä oli hyvä uudistus, 
että järjestöjen verotus siirtyi Savo-Kar-
jalan verovirastoon. 

Tämä ylläoleva on alkupuhetta sille, 
että sain käsiini Korkeimman hallin-

to-oikeuden 14.1.2009 antaman pää-
töksen (KHO:2009:5), jossa voittoa ta-
voittelematon yhdistys, joka ylläpitää 
kahta palvelutaloa ja vapaaehtoistyön 
keskusta, sai myönteisen ratkaisun ve-
rohuojennushakemukseensa. Yhdistys 
oli hakenut Savo-Karjalan vero virastolta 
palvelutoiminnastaan verohuojennus-
ta verovuosille 2004-2008. Yhdistyksen 
palvelutoimintaan kuului myös siivous- 
ja kodinhoitopalveluita sota invalideille, 
avohuollon ateriapalveluita, kuntoutta-
vaa päivätoimintaa, pitopalvelutoimin-
taa ja vanhusten tapaamispaikan kah-
vilatoimintaa. Verotoimisto oli katso-
nut, että toiminta on lähes yksinomaan 

elinkeinotoimintaa eikä hyväksynyt ve-
rohuojennusta. Yhdistys valitti hallinto-
oikeuteen hyl käyksestä, joka palautti 
asian uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto- 
oikeus katsoi yhdistyksen harjoittavan 
sellaista toimintaa, mitä yleishyödyllis-
ten yhteisöjen verohuojennuksista an-
netussa laissa edellytetään. Tehdessään 
päätöstä hallinto-oikeus huomioi yh-
distyksen sääntöjen mukaisen tarkoi-
tuksen sekä yhdistyksen antamat selvi-
tykset toiminnastaan ja taloudestaan. 
Yhdistyksen katsottiin käyttävän varo-

jaan ja tulojaan yhteiskunnan kannal-
ta tärkeään yhteiskunnalliseen toimin-
taan. Tällä pohjalla hallinto-oikeus kat-
soi, ettei Savo-Karjalan verovirasto voi-
nut hylätä yhdistyksen verohuojennus-
ta koskevaa hakemusta. Tähän hallinto-
oikeuden päätökseen pyysi verohallitus 
valitusoikeutta. Korkein hallinto-oikeus 
myönsi valitusluvan ja tutki asian. 

Päätöksessä korkein hallinto-oikeus 
katsoi, että vaikka yhdistys harjoit-

taa toimintaansa liiketoiminnan muo-
dossa ja että verotuksessa yhdistyksen 
toimintaa on pidetty lähes kokonaan 
elinkeinotoimintana, ei se poista yhdis-
tyksen yleishyödyllistä luonnetta. Yh-
distyksen jäsenyyttä valtakunnallises-
sa yhteisössä, Vanhustyön Keskusliitos-
sa, pidettiin tärkeänä. 
Näillä perusteilla korkein hallinto- 
oikeus katsoi, ettei ole syytä muuttaa 
hallinto-oikeuden päätöstä ja hylkäsi 
verohallituksen valituksen. 
 

Päätöksestä on nyt kulunut muutama 
viikko. Tämän jälkeen odotamme 

mielenkiinnolla miten verottaja tulee 
reagoimaan päätökseen ja antaako ve-
rohallitus tämän veronhuojennuspää-
töksen pohjalta uusia ohjeita. Jos uusia 
ohjeita ei tule, alkaa veronhuojennus-
hakemusten virta Savo-Karjalan vero-
virastoon. Vanhus- ja lähimmäispalve-
lun liitto tulee käsittelemään asiaa maa-
liskuussa liittotoimikunnassaan ja huh-
tikuun lopussa pidettävillä taloushallin-
non päivillä.

Marja-Liisa Kunnas
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Kanttia 
kaupunkilaisille

Psykogeriatrinen palvelutalo antaa yhteisön sekä 
asukkailleen, pääkaupunkiseutulaisille että vapaaehtoisille

Maahanmuuttaja-asioita käsittelevän ryhmän allakointi menos-
sa, vas. Gabriela Geraskin, Helena Kurki ja Seinab Ahmed Mi-
ne hakevat kevään päivämääriä.

Ritva Kurkela ja Meri Hakkarainen ovat Eeva Uusi-Rauvan 
kanssa kuuntelemassa vuoden ensimmäistä alustusta. Nau-
halla puhuu Helsingin yliopiston kasvitieteilijä Yrjö Vasari ai-
heesta Ehtyykö luonto.

Kantin vapaaehtoiset tapaavat kerran kuukaudes-
sa ja voivat sopia myös ryhmien yhteisistä riennois-
ta. Vas. Allan Wilén, Soile Hatjasalo, Tuula Suonio, 
Merja Kettunen ja Helena Kurki.

Tuula Suonio ja Virpi Kaartinen pohtivat kulttuuriryh-
män päivämääriä tänä keväänä.
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Keskellä Helsingin Töölöä Palvelu-
talo Kantin nykyneliöillä oli ennen 
raitio tie. Nyt täältä saa vinkkiä iloi-
sempaan ja yhteisölliseen elämään 
sekä asukkaana, asiakkaana että 
vapaa ehtoisena. 

Lehti seurasi Kantin elämää arkisena talvi-
tiistaina, jolloin kevään toiminta käynnis-
tyi muillakin kuin ammattilaisilla. 

Toiminnanjohtaja Olli Lehtonen ilmai-
see vilkkaan talon henkeä: 

– Huolestuisin vasta sitten, ellei oven ta-
kana olisi koko ajan joku, jolla on asiaa!

Hankkeista vakituista toimintaa synnyt-
tävä Helena Kurki on keskeinen ammatti-
laisten ja vapaaehtoisten yhdistäjä ja uusi-
en toimintatapojen etsijä, joka nyt puolus-
taa varsinkin ikääntyneitä maahanmuutta-
jia. Vapaaehtoinen Eeva Uusi-Rauva sa-
noo saaneensa tarpeellisuuden tunnetta in-
nokkaista opiskelijoista.

Yhteisöllisyyttä neljässä kerroksessa
Talo on ikäihmisten hyvinvointikeskus, 
joita Helsingin kaupunki edistää antamal-
la tietoa sosiaali- ja terveyspalveluista. He-
ti sisään tullessa vasemmalla on ravintola 
Kantin Pysäkki, hieman ylempänä toimis-
to ja kokoontujille salitilaa, ITE-pistees-
sä esitteitä ja verenpainemittari, toisessa 
kerroksessa ryhmäkotiasuntoja ja kolman-
nessa sekä neljännessä tavallisia palvelu-
asuntoja. Tilanpuutetta ei valiteta. Talon 
vakiasukkaat ovat eniten halunneet saat-
toapua asioinnille ja kävelyille sekä leh-
tien lukemista.

– Tämän voi luonnehtia ennen kaikkea 
psykogeriatriseksi taloksi, Olli Lehtonen 
kertoo. Yhdistys aloitti Kalliossa ja muut-
ti 90-luvulla Humalistonkadulle.

Sen voi huomata myös paikkajaosta, josta 
ryhmäkoti saa 20 paikkaa kaikkiaan 30:stä. 
Kaupunki hoitaa Kantti ry:n ylläpitämän 
palvelutalon jonoa, jota Lehtonen luonneh-
tii ”kohtuulliseksi”. Matalimmillaan kyn-
nys on päivittäisissä lähiympäristöä pal-
velevissa toiminnoissa kuten lounail la ja 
kaikille avoimien virikkeiden tarjonnassa. 
Niitä tarjoavat esimerkiksi kulttuuriryhmä, 
ikäihmisten yliopisto, miele nterveyden 
tuki pysäkki, taide terapia, Yhdessä-ryhmä 
yksinäisyydestä yhdessä oloon haluaville, 
atk sekä alan opettajan että vertaistukijan 
ohjaamana, maahanmuuttajien oma ryhmä, 
liikunta ryhmät kuten tuolijumppaajat ja 
tasapaino ryhmä. Ruotsin kielisillä on oma 
Kaffe paus-ryhmänsä ja Töölön Eläkkeen-
saajatkin ovat täällä remontti evakossa. Jot-
kin ryhmät kokoontuvat joka viikko, jotkin 
joka toinen viikko tai kerran kuukaudessa. 
Niissä on helppo tutustua toisiin.

”Asiaa ja virkeitä ihmisiä”
Ikäihmisten yliopistoa Kantissa vetävä  
Eeva Uusi-Rauva on alkuaan terveyden-
huollosta ympäristöhallintoon siirtynyt 
tuore eläkeläinen. Hänen johdollaan on 
kuunneltu asiantuntijoita, keskusteltu se-
kä myös retkeilty yhdessä kulttuuriryhmä-
läisten kanssa.

– Olin alun perin elämäntarinaryhmän-
ohjaajan koulutuksessa ja Helena Kurki 
osasi kysyä vetäjää HelsinkiMissiosta. 
Näin päädyin Kanttiin joka toinen viik-
ko. 

– Kyllä kahdeksankymppinenkin voi 
innostua opiskelusta. Kaikki tykkäsimme 
esimerkiksi Carl-Henrik von Bonsdorf-
fi n luennosta Virukset luonnon kosto. In-

Ehtyykö luonto. Tukena on vielä aihees-
ta tehty moniste.

– Me kuulumme myös jumpparyhmään, 
jossa tutustuimmekin, Ritva ja Meri kerto-
vat. Tässä ryhmässä jatkamme ilman muu-
ta ainakin pääsiäiseen asti.

– Ei täällä kuule kalkkeennuta, aivot pe-
laa, Ritva muistuttaa ja kertoo lukeneen-
sa ikäihmisten yliopiston suorituksia ha-
luttavan samalle viivalle muiden opiske-
lijoiden kanssa.

Vapaaehtoiset tapaavat 
kuukausittain
Kerran kuukaudessa ryhmien vapaaehtoi-
set vetäjät tapaavat toisensa palaverissa, 
jossa suunnitellaan myös yhteisiä tekemi-
siä. Ensimmäiseksi kuullaan mitä kenelle-
kin kuuluu. Ideatkin sinkoilevat, sillä jo-
ku ehtii ehdottaa leipomiskerhoa tai Her-
kuttelevien herrojen rinnalle porukkaa ni-
meltä Maistelevat mummit.

Kokouksessa käy ilmi, että tarkoitukse-
na on ennen kaikkea auttaa eikä ahdistua: 
helposti voi ottaa vapaaehtoisena vastuu-
ta liikaakin eikä jätä tehtäväänsä vain esi-
merkiksi saattamiseen. Kantin työtä on an-
taa koulutusta ja neuvoja vapaaehtoisille 
myös siitä, ettei uuvuta itseään.

Monilta keskustan yksin asuvilta puut-
tuu normaali sosiaalinen verkosto. 

– Täältä saa yhteisön ja verkoston, jo-
hon on helppo tulla mukaan. On vain en-
sin päästävä omasta kodista ulos, kokous-
tajat kertovat.

– Jo se on paljon, että jokainen tuo yh-
den ihmisen mukanaan tänne.

Kun ihmiselle on ns. käynyt hyvin, mai-
ne kyllä leviää.

Kahvi kielet kirvoittaa
Tarjoilu on ryhmille tärkeää: 
– Olli on sanonut, että Kantissa saa juoda 
kahvia niin paljon kuin haluaa.

Iloinen koulutuksesta juuri palannut 
toiminnanjohtaja Olli Lehtonen vahvis-
taa kahvilupauksen, lisää vielä teenkin ja 
kertoo luotsanneensa Kanttia jo viitisen 
vuotta.

– Vapaaehtoisten merkitys on ratkaise-
va. Järjestöthän pohjautuvat juuri vapaa-
ehtoisuuteen. Meillä on upeat vapaaehtoi-
set, hän hymyää.

Olli osaa myös pohtia nykyään niin pal-
jon kaivattua yhteisöllisyyttä:

– Hahmotan yhteisöllisyyden niin, että 
voi kokea kuuluvansa johonkin yhteiseen 
ja jotain sen mukanaan tuomaa esim. tur-
vallisuutta, iloa, jotain omaa, surunkin tun-
teita. Yhteisöllisyys ei mitenkään pakota 
yhteiseen muottiin, mutta edellyttää kyllä 
suvaitsevuutta, erilaisuuden – toisaalta sa-

nostuimme hakemaan tietoa viruksista oi-
kein joukolla. Olemme perehtyneet myös 
mm. tulivuoriin, meriin ja ympäristön-
tutkimukseen, Eeva kertoo.

– On ihanaa, kun on jotain asiaakin ja 
virkeitä ihmisiä. Ryhmä synnyttää ha-
lua palata uudelleen ja me haluamme ol-
la ”me”.

Eeva vertaakin ryhmiään nykyiseen työ-
elämään, jossa luodaan tiimejä. Ne hitsaa-
vat jäsenensä yhteen.

– Kun onnistuu, sen tajuaa. Tästä saa 
iloa ihmisille ja itselleenkin. Voi myös ko-
kea tarpeellisuutensa eikä ole mitään pe-
lättävää. 

Eeva aikoo tehdä ohjaustyötä niin kauan 
kuin jaksaa ja itselle on mielekästä.

Kevään ensi kokoontumiseen tulee kak-
si innokasta opiskelijarouvaa, entinen vii-
purilainen Ritva Kurkela ja koko elämän-
sä Helsingissä asunut Meri Hakkarainen. 
Helsingin yliopiston kasvitieteen edusta-
ja Yrjö Vasari puhuu nauhalla aiheesta 

Vieno Knut käy useinkin Kantin Py-
säkissä syömässä.
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manlaisuuden – hyväksymistä ja kokemis-
ta. Jokainen voi luottaa, että voi olla oma 
itsensä, toimia omana itsenään ja sitten an-
taa sama oikeus myös muille.

Toiminnanjohtaja löytää yhteisöllisyy-
destä eväitä myös henkilöstölle:

– Keskustelu, vuorovaikutus, yhteinen 
päätöksenteko, huomioimiset, tunnustus, 
koulutuspolut ovat minusta työyhteisön vä-
lineitä yhteisöllisyyttä kohti. Yhteisöllinen 
johtaminen on pitkällä tähtäimellä tulok-
sekkain johtamistapa – erityisesti jos aja-
tellaan myös työn sisällöllisiä palkitsevia 
laatuelementtejä.

Iäkäs maahanmuuttaja 
ei tasavertainen
Maahanmuuttajien ryhmän kevään ensi ta-
paamisessa pohditaan tapaamisten aika-
taulua ja sosiaalipalveluja.

Kantti palvelee erityisesti 55 vuotta täyt-
täneitä maahanmuuttajia, jotka useimmiten 
kotoutetaan yhdessä lastensa ja lastenlas-
tensa kanssa, ei itsenäisinä yksilöinä. 

– Kielenopetus ja liikkuminen ovat tär-
keitä ja samalla hankalia asioita. Muuttajan 
saama taloudellinen tuki on todella pientä. 
Suomalaisten ikäihmisten kanssa maahan-
muuttajaa ei voi vielä pitää samanarvoise-
na, Helena Kurki kertoo.

Esimerkiksi sodan keskeltä tulleella voi 
olla vaikeita psyykkisiä vammoja. Niitä 
ei helpota täysin vieraaseen ympäristöön 
joutuminen tai se, että omaiset ovat jos-
sain kolmannessa maassa, vaikkapa Ruot-
sissa.

Gabriela Geraskin opiskelee lähihoita-
jaksi ja on Kantin työntekijä. Seinab Ah-
med Mine on jo valmistunut lähihoitajak-
si. Hän tekee lähihoitajan sijaisuuksia Kan-
tissa sekä toimii tulkkina maahanmuuttaja-
ryhmässä, jolle Valli on antanut tukea ja jo-
ka on tarkoitettu jatkossa vakituiseksi Kan-
tin toiminnaksi. 

– Moni maahanmuuttaja on saanut kyl-
lä paljon puhetta, mutta vähän käytännön 
apua. Parasta olisi, jos heidän etujaan val-

vottaisiin tiukemmin ja palvelut ulottuisi-
vat kotiin asti, Helena pohtii. Jo aikakäsi-
tysten takia meikäläinen virastoasiointi ei 
alussa vielä onnistu, Helena pohtii.

Paljon kumppaneita
Kotipolku on yksi Helenan pian viimeis-
telyyn pääsevä hanke, josta juurrutetaan 
pysyvää toimintaa. Siinäkin tehtiin etsivää 
työtä, jotta tavoitettaisiin hiljaisia avuntar-
vitsijoita. Hänellä on viritettävänä useita 
toiminnallisia terapia- ja vertaistukiryh-
miä. Kunnon ilo ja Voimaa vanhuuteen 
-hankkeista on jo tullut vakituista liikun-
taa Kanttiin, joka on saamassa oman kunto-
salin. Tukitoimiprojektilla on torjuttu ma-
sennusta ja yksinäisyyttä. Verkostointia, 
avointen ovien päi-
viä, seminaareja ja 
markkinointiviestin-
tää harrastetaan esi-
merkiksi paikallis-
lehden Töölöläisen, 

kirjeiden ja tiedotteiden avulla. 
Kantin kumppaneita ovat esimerkiksi 

kaupungin sosiaalitoimisto ja omaishoi-
tokeskus, seurakunta ja terveyskeskus ja 
psykiatrian poliklinikka sekä muita jär-
jestöjä ja yhdistyksiä kuten SPR, Valli, 
Alzheimer yhdistys jne. Helena Kurjen li-
säksi projekti työntekijänä on osa-aikaisesti 
työskennellyt myös Katriina Viirret.

– Työn tärkeitä osa-alueita ovat markki-
nointi, kokonaisuuteen tutustuminen, kou-
luttautuminen ja kustannuslaskenta, ettei 
ylitä budjettiaan, Helena luettelee.

Vapaaehtoisissa erittäin tärkeä voima-
vara ovat uudet, tuoreet eläkeläiset. 

– He ovat osallistujia, joilla on tietoa, 
taitoja ja aikaa, vaikka heitä myös kysy-
tään moneen paikkaan. Toinen voimavara 
ovat opiskelijat ja vertaisauttajat.

Helena Kurki ei ole pessimisti.
– Olemme saaneet juuri kaksi uutta 

vapaa ehtoista. Hoitohenkilökunta ympäri 
maata tarvitsee koulutusta, jotta soittelisi 
ja kyselisi vapaaehtoisia. Koordinoin tiakin 
tarvitaan, samoin viikonlopput oimintaa 
ryhmäkodin asukkaille ja saattoapuun, jo-
hon henkilökunta on liian kiireistä.

Ellei yhteisöllisyyttä olisi, Kanttikin toi-
misi Helenan mukaan muista erillään ja 
täysin pihalla siitä, mitä alalla tapahtuu, 
ei tietäisi muista kulttuureista, näyttelyis-
tä tai vertaistuesta. 

Päivä kääntyy siniseen hetkeen ja lopul-
ta ulkona on jo pimeää. Helena jää vielä 
miettimään, mistä saisi ryhmäkodin yö-
kölle sijaista. 

Teksti ja kuvat:
Marjatta Pöllänen

Toiminnanjohtaja Olli Lehtonen tun-
tee psykogeriatrisen palvelutalonsa 
joka sopen.

HUOLENPITOA JA TURVALLISTA
PALVELUASUMISTA 

SEKÄ 
KOTIHOITOPALVELUJA 

JOENSUUSSA

Joensuun Hoiva- ja Palveluyhdistys ry
Ruoritie 1, 80160 Joensuu
Puh. (013) 264 120
Faksi (013) 264 1290
www.jhoiva.fi
Sertifiointi koskee palveluasumista ja ateriapalveluita
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Minua raivostuttaa samat asia aina uudel-
leen: miksi tässä maailmassa järki ei toimi? 
Vanhojen ihmisten tarpeiden yli kävellään 
samalla kun keksitään yhtä ja samaa pyö-
rää uudelleen. Kyllä löytyy vempaimia etä-
mittauksiin ja liikehavainnointiin, mutta 
missä on arjen sujuvuuden tuki?

Kaksikymmentä vuotta sitten esitin Eu-
roopan tutkimusyhteistyöelimelle COSTil-
le hanketta ikäihmisten teknologian ke-
hittämiseksi. Jouduin itse viisi vuotta ve-
tämäänkin sitä – siis minä, lasten psykiatri, 
kun se ei niin kovasti kiinnostanut muita. 
Seitsemäntoista Euroopan maata oli mu-
kana verkostoissa ja projekteissa. Kaikki 
se, mitä tiesimme ja opimme silloin, on 
edelleen ajankohtaista. Itsenäinen suo-
riutuminen on ensiarvoista. Liikkuminen, 
virkeä mieli ja osallisuus yhteisössä ovat 
olennaisia autonomian ylläpitäjiä. Van-
huus ei ole sairaus. Ihmisen oma koke-
mus terveydestään on tärkeämpää kuin 
hänen samansa diagnoosit. Vanha ihmi-
nen oppii eri lailla kuin nuori; tarvitaan 
siis erilaista opetusta. Esteetön ympäris-
tö kannustaa toimimaan.

Havaitsimme, että vanhoja ihmisiä ei 
oteta arvioimaan uutta teknologiaa. Ei-
hän lääkkeidenkään vaikutusta testata 
vanhoilla, vaikka niitä heille paljon syöte-
tään. Koeasetelmasta voisi tulla liian mo-
nimutkainen, sillä vanha ihminen on ko-
konaisvaltainen. Tekniikalla helposti lan-
nistetaan ihmisiä: olette tyhmiä ja osaa-
mattomia, kun ette saa digibokseja tai 
monitoimi koneita tai kännyköiden kaik-
kia mahdollisuuksia toimimaan nopeasti. 
Asenteen pitää kuitenkin olla päinvastai-
nen: tekniikkaa tarvitaan elämää palvele-
maan ja helpottamaan, sen pitää taipua 
käyttäjän tahtoon eikä päinvastoin.

Turvapuhelimia rakenneltiin silloiseen 
Itä-Eurooppaan. Eri Euroopan maissa to-
dettiin, että lääketieteellistä ensiapua tar-
vittiin tosi harvoin, mutta yhdeksän kym-
menestä vanhuksesta halusi seuraa tai 
turvaa yksinäisyyttä vastaan ottaessaan 
yhteyttä hälytyskeskukseen. Kun turva-
puhelin oli asennettu, omaiset vähensi-
vät kontaktia vanhukseen; olihan hän nyt 
turvassa. Tekninen turva vähensi sosiaalis-
ta turvaa ja osallisuutta. Raivostuttaa, et-
tä turvapuhelimet ovat vielä tänä päivänä 
ihan yhtä alkeellisia kuin kaksikymmentä 
vuotta sitten. Turvapuhelinten tekniikka ei 
ole seurannut ajan kehitystä, ja sosiaalisiin 

ilmiöihin ei ole löydetty ratkaisuja.
Euroopan yrityskenttä oli kahtiajakau-

tunut: todella isot yritykset eivät olleet 
kiinnostuneita ikääntymisestä, koska se 
pilaisi heidän imagoaan. ”Emme halua tie-
tää mitään vanhenemisesta”, totesi eräs-
kin tosi jättikokoisen yrityksen edustaja. 

teemaksi kaavailtiin ikääntymistä. Tämä 
oli loistavaa – EU-maissahan iäkkäiden 
osuus väestöstä kasvaa nopeinta vauhtia 
Suomessa. Ottaisimme hyödyn irti tästä 
tilanteesta ja käyttäisimme kaiken oppi-
mamme uuden ponnistuksen rakentami-
seen. Lähtökohtatilanne oli kaikille selvä. 
Hajanainen, pirstoutunut kenttä, paljon 
toimijoita, paljon pieniä yrityksiä, paikal-
lista innovatiivisuutta, yksityistä ja julkista 
toimintaa, vahva järjestötoiminta, ei koor-
dinaatiota eikä yhteistoimintaa.

Ja niinhän siinä sitten kävi, että laajaa 
yhteistyötä ei syntynyt. Näkemykset oli-
vat kovin erilaisia. Ilman vahvaa yhteistä 
visiota ei saada näin erilaisia toimijoita 
koolle. Tekesin tulkinta oli, että SHOK voi 
syntyä vain yritysten yhteistyön pohjalta. 
Vanhojen ihmisten arki ei kuitenkaan toi-
mi yrityslähtöisesti. Varmasti arkeen sopii 
monenlaisia vempaimia, mutta ne ovat 
vain välineitä itsenäiseen elämään. Ja nii-
täkin pitää testata tosielämässä, ei riitä et-
tä kolmikymppiset nuoret insinöörit te-
kevät hienoja ratkaisuja toisia varten. Il-
man vanhojen ihmisten omaa käytännös-
sä tehtyä arviointia laitteiden toimivuu-
desta ei saada käsitystä. 

Taas kerran SHOKissa mennään yritys-
pää ja teknologiapää edellä, toistetaan 
kaikki sama mitä on tehty vuosikymmen-
ten aikana. Käy niin kuin hiirelle kissan rää-
tälinä. Toivottavasti syntyy enemmän kuin 
tuppi, onnea vain SHOKin yrittäjille!

Nyt järjestöjen täytyy tehdä se, mis-
sä Tekes ei onnistu. Raha-automaatti-
yhdistys onkin antanut meille sen haas-
teen. Vanhustyön Keskusliitto ja Vanhus- 
ja lähimmäispalvelun liitto ovat saaneet 
rahoitusta valmistellakseen tämän vuo-
den aikana ensi vuonna mahdollisesti al-
kavan ison hankkeen ikäihmisten arjen 
teknologian kehittämiseen ja käyttöön-
ottoon. Meillä järjestöillä on vankka ote 
vanhojen ihmisten ja heidän hoivaajien-
sa arkeen. Olemme jo saaneet monen-
laisia ilahduttavia yhteistyötarjouksia. 
Tässä koko naisuudessa katsotaan arjen 
elämää ja sen tarpeita: kulttuuria, osal-
lisuutta, yhteydenpitoa, oppimista, hen-
kistä ja ruumiillista vireyttä, vapaaehtois-
työn mahdollisuuksia ja yhteistyötä kun-
tien ja yritysten kanssa.

Pankaapa ajatuksianne ja kokemuksian-
ne tulemaan meille!

Vanhojen ihmisten arki ei 
toimi yrityslähtöisesti

Pienet yritykset taas olivat hajallaan, kil-
pailivat keskenään, vääntövoimaa ei syn-
tynyt. Sama tilanne oli Suomessa, ja on 
nytkin. Alueellisesti hajanaiset, pienet tut-
kimus- ja kehittämisyksiköt joutuvat var-
jelemaan olemassaoloaan ja kilpailemaan 
keskenään yhteistyön sijaan.

Kaksi vuotta sitten olin hyvin toiveikas, 
kun Tiede- ja teknologianeuvosto päät-
ti käynnistää Strategiset Huippuosaami-
sen Yksiköt, SHOKit. Yksi niistä oli tulollaan 
hyvinvoinnin ja terveyden alueelle, ja sen 
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Henrietta Grönlundin mukaan 
vapaa ehtoistyölle pitää määritellä 
selvät rajat ja vastuut – mikä on va-
paaehtoistyötä ja mistä alkaa vapaa-
ehtoistyöntekijän vastuu ja mihin se 
loppuu. Grönlund korostaa, ettei 
vapaa ehtoistyölle voi siirtää vastuu-
ta yhteis kunnan tehtävissä – tällöin 
vapaaehtoistyö ei ole enää vapaa-
ehtoistyötä.

Henrietta Grönlund  on Helsingin yliopis-
ton kirkkososiologian tutkija. Hänellä on 
myös papin pätevyys, mutta ei vihkimys-
tä. Hän tekee parhaillaan väitöskirjaa  nuor-
ten aikuisten osallistumisesta vapaaehtois-
työhön. Joitakin aikoja sitten Grönlund tut-
ki nuorten aikuisten, eli 20-39-vuotiaiden 
suhdetta vapaaehtoistyöhön.

– Vapaaehtoistyö kiinnostaa nuoria valta-
vasti. Pääkaupunkiseudulla, jota yleensä pi-
detään hankalimpana alueena vapaaehtois-
työn kannalta, lähes 70 prosenttia nuorista 
aikuisista ilmoittaa olevansa periaatteessa 
halukas tekemään vapaaehtoistyötä, Grön-
lund kertoo innostuneesti.

Grönlundin mukaan nuoret ovat erityisen 
kiinnostuneita tekemään vapaaehtoistyötä 
vanhusten, vammaisten ja huono-osaisten 
hyväksi – nuoria kiinnostaa tätä kenttää vä-
hemmän esimerkiksi kulttuuri tai urheilu. 

– Tutkimuksen mukaan noin kolmas-
osa nuorista on mukana jossain käytän-
nön vapaa ehtoistyössä. Tämä on suunnil-
leen saman verran kuin muussakin väes-
tössä keski määrin. Nuorilla, enemmän kuin 
muilla, korostuu se, ettei heitä ole pyydetty 
vapaaehtois toimintaan mukaan. Sukupuol-
ten välillä on samanlaiset erot kuin muussa-
kin väestössä; miehiä kiinnostaa maanpuo-
lustus ja pelastustyö naisia enemmän, nai-
sia taas kiinnostaa miehiä enemmän opetus, 
kasvatus, sosiaali- ja terveyspalvelut, autta-
mistoiminta. Kuitenkin myös nuoria miehiä 
kiinnostaa vanhus- ja vapaaehtoistyö.

Grönlundin mukaan vapaaehtoistyötä 
kohtaan on nykyään enemmän kiinnostus-
ta kuin aikaisemmin. Tämä johtuu mones-
takin syystä: päälle painava lama, toisaalta 
hyvinvointivaltiota ollaan ajettu alas, mut-
ta myös tietynlainen sosiaalinen omatunto 
on kasvanut.

Hyvinvointiyhteiskunnan 
alasajo näkyy
– On väärin, että hyvinvointiyhteiskunnan 
tehtäviä siirretään vapaaehtoistyölle ja kol-

Tutkija Henrietta Grönlund:

Vapaaehtoistyölle 
ei voi siirtää 

vastuuta 
yhteiskunnan 

tehtävistä

Tutkija Henrietta Grönlund valmistelee parhaillaan väitöskirjaa nuorten aikuis-
ten vapaaehtoistoiminnasta, identiteeteistä ja arvoista.
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mannelle sektorille. Toisaalta koko sosiaali-
politiikan keskustelussa on pitkään ollut val-
lalla ”ei ole rahaa” mentaliteetti. Vaikka ra-
haa on, niin on myös valinnoista kyse, että 
mihinkä resursseja laitetaan. 

– Suomen väestökehityksen ja huolto-
suhteen kehitys on hyvin tiedossa. Minua 
harmittaa se tehtäväjako ja vastakkain-
asettelu, joka on tullut kolmannen sekto-
rin ja julkisen sektorin välille. Hyvinvointi-
valtiomme ja julkinen sektorimme nousevat 
kolmannen sektorin ideologiasta; jokainen 
antaa omastaan, jotta nekin, joilla ei ole, tu-
lisivat toimeen. Tämä on hyvin sama ideolo-
gia, joka on monella vapaaehtoistyönteki-
jällä; minä annan aikaani, jotta toinen voi-
si paremmin. On valitettavaa, että nyt ol-
laan tilanteessa, jossa vapaaehtoistoiminta 
ja kolmas sektori, samoin kuin kirkko, jou-
tuvat paikkamaan sosiaaliturvan aukkoja ja 
tehtäviä, jotka periaatteessa kuuluvat hyvin-
vointivaltiolle.

Grönlund korostaa, että yhteiskunnal-
ta on kyseenalaista siirtää vastuu kolman-
nelle sektorille. Kolmannen sektorin vah-
vin ideolo gia on nimenomaan vapaaehtoi-
suus. Ihmisten suurin motivaatio on autta-
misen halu. Jos se kääntyy siten, että ”mi-
nun on pakko auttaa”, niin se syö työn arvo-
pohjaa. 

– Yhteiskunta on aika raaka. Vanhusten-
huollossa se näkyy ehkä kaikkein selvim-
min. Mielenterveyskuntoutujat on toinen iso 
ryhmä, jossa näkyy yhteiskuntamme raa-
kuus. Vastuuta siirretään omaishoitajille ja 
vapaaehtoistyölle.

Suomessa autetaan pyyteettömästi
– Olen tehnyt kansainvälistä tutkimusta, jos-
sa oli mukana 15 maata. Suomessa koros-
tuu kaikkein eniten pyyteetön auttaminen, 
altruismi. Esimerkiksi Yhdysvalloissa aut-
taminen liitetään eri tavalla urakehitykseen. 
Aasian maissa korostuu enemmän se, että 
niin kuuluu tehdä, muuten menettää kas-
vonsa. Suomessa selkein syy vapaaehtois-
työhön on auttamisen halu, ja siinä on val-
tava potentiaali. Mikä muu motivoi ihmis-
tä enemmän kuin se, että saa tehdä hyvää ja 
samalla tehdä arvotyötä. Sitä ei pitäisi heit-
tää menemään, jos aletaan korostaa muita 
motiiveja, Grönlund kertoo.

Grönlundin mukaan vanhustyö korostuu 
koko ajan, kun kysytään millaista vapaa-
ehtoistyötä halutaan tehdä. Tähän tieten-
kin vaikuttaa se, miten vanhusten asiat jul-
kisuudessa ovat esillä.

– Nuoret ovat kaikista ikäryhmistä ehkä 
idealistisimpia, heille ei ole kertynyt kyy-
nisyyttä ja suojamuureja. Nuoret ovat kaik-
kein aktiivisimpia auttamaan sellaisia ihmi-
siä, jotka ovat vaikeimmin autettavia, ja jot-

ka eivät niin sanotusti ”ansaitse sitä”, kuten 
huumeidenkäyttäjät, alkoholistit ja kaduilla 
kerjääjät sekä kaukana asuvat ihmiset.

– Aikuisilla ja vanhemmilla ihmisillä ko-
rostuu se, että halutaan auttaa lähellä ole-
via ihmisiä, kuten naapureita. Siinä näkyy 
perinteinen yhteisöllisyys. Nuoret sekoitta-
vat auttamisen kehiä villillä tavalla. Heitä ei 
kiinnosta auttaa naapureita – se johtuu eh-
kä halusta suojella yksityisyyttä. Mutta he 
auttavat esimerkiksi omia ystäviään ja sit-
ten esimerkiksi kehitysmaiden ihmisiä ja 
kaduilla kerjääviä. 

Grönlund korostaa, että vapaaehtoistyös-
sä pitää etukäteen olla selvillä, mitä eri osa-
puolet haluavat ja osaavat. Tarpeiden on 
kohdattava, muuten seuraa ristiriitoja, tur-
hautumista ja koetaan aiheettomia epä-
onnistumia.

Nuoria pitäisi aktivoida 
vapaaehtoistyöhön
Henrietta Grönlund korostaa, että nuoria 
pitäisi aktiivisesti pyytää mukaan vapaa-
ehtoistyöhön. Tässä mielessä esimerkiksi 
oppilaitoksilla voisi olla merkittävä rooli. 
Lukioissa, yläasteilla ja ammatillisissa op-
pilaitoksissa vapaaehtoistyö voitaisiin kyt-
keä opetukseen mukaan. Tämä onnistui-
si esimerkiksi osana kansalaiskasvatusta. 
Ny kyään kansalaiskasvatuksen opetuksesta 
puuttuu kokonaan toiminnallinen osuus.

– Oppilaat voisivat mennä esimerkiksi ta-
paamaan vanhuksia tai mennä keräämään 
SPR:lle rahaa. Näin vapaaehtoistyö tulisi tu-
tuksi ja kynnys osallistua vapaaehtoistyö-
hön madaltuisi, Grönlund pohtii.

Grönlund korostaa, että nuorissa on valta-
vasti potentiaalia, mutta se pitäisi osata hyö-
dyntää ja toisaalta innostusta ja motivaatioi-
ta ei saisi tappaa huonolla vapaa ehtoistyön 
organisoinnilla. Varmin tapa tappaa innos-
tus on osoittaa vapaaehtoiselle, ettei hän-
tä tarvitakaan. Vapaaehtoisista täytyy pi-
tää huolta. 

– Nuoret ovat hyvin laatutietoisia. He 
osaavat vaatia laadukasta, tehokasta ja vai-
kuttavaa toimintaa. Ei pelkkää koulutuk-
sissa istumista. Nuoret vaativat, että työl-
lä on merkitystä.

Grönlund toki korostaa, että vapaaehtois-
työntekijöitä rekrytoitaessa pitää panostaa 
sekä nuoriin että aikuisiin. Suuret ikäluo-
kat ovat tulossa eläkeikään; he ovat pää-
sääntöisesti hyväkuntoisia ja heillä on eläke-
päivinään aikaa tehdä itseään kiinnostavia 
asioista. Grönlund näkee suurissa ikäluo-
kissa valtavan potentiaalin.

– On kiinnostavaa, että nuoret ovat kiin-
nostuneita vanhuksista ja varmasti myös 
päinvastoin. Tässä tulee esille tällainen yli-
sukupolvisuuden ajatus.

Netti on oivallinen 
vapaaehtoisia rekrytoitaessa
Nykypäivänä, jossa kaikki on hektistä ja 
aika on ”kortilla”, vapaaehtoistyöllekin 
täytyy osata järjestää aikaa. Monet ihmi-
set toivovat keikkatyyppistä vapaaehtois-
työtä. Grönlund kertoo Suurella Sydämellä 
-nimisestä netissä olevasta vapaaehtoistyö-
pankista. Palvelun sivuilta löytyy eri kau-
pungeissa tarjolla olevia vapaaehtoistöitä. 
Tällä hetkellä palvelussa ovat mukana mm. 
Helsingin, Tampereen, Vantaan seurakun-
tayhtymät sekä Mikkelin tuomiokirkkoseu-
rakunta. Vapaaehtoistyöpaikkoja tarjoavat 
ev.lut. seurakunnat sekä yhteistyökumppa-
nit. Vapaaehtoinen voi valita itselleen so-
pivan ajan, jolloin hän voisi tehdä vapaa-
ehtoistyötä. 

Suurella sydämellä -tyyppistä palvelua 
Grönlund kaipaisi myös muualle Suomeen. 
Vapaaehtoistyöhön osallistumisen pitää olla 
joustavaa, ihmisen omiin aikatauluihin mu-
kautuvaa, mutta kuitenkin tuloksellista. Va-
paaehtoistyöhön osallistumiselle pitää olla 
matala kynnys.

Grönlund myös arvioi, että nuoria kiin-
nostaa kirkon järjestämä vapaaehtoistoimin-
ta, mutta ei tiukka uskonnon tuputtaminen. 
Grönlund kaipaakin kirkon uudistumista si-
ten, että kirkosta muodostui elävä palvelu-
organisaatio, palvelisi jäseniään ja yhteisöl-
lisyyttä – kirkon perimmäinen olemushan 
on yhteisöllinen.

Teksti ja kuva:
Kari Uittomäki

http://www.suurellasydamella.fi /

www.verkostopalvelu.fi 

Vapaaehtoistoiminnan 
nettisivustoja
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– Vapaaehtoistyöllä on vanha perin-
ne Ratevan toiminnassa. Vapaaeh-
toisia on kaikkiaan yli sata, toimin-
nanjohtaja Sinikka Pokki kuvailee 
Palveluyhdistys Ratevan toimintaa.
Rateva toimii Kaakkois-Suomessa si-
jaitsevassa Miehikkälän kunnassa. 
Melkein voisi kuvailla, että Rateva on 
eräänlainen kunnan keskipiste.
Palveluyhdistys Rateva on perustettu 35 
vuotta sitten, vuonna 1974. Rateva tuottaa 
erilaisia asumis- ja hyvinvointipalveluja 
kohdennetuille ryhmille, kuten ikääntyneil-
le, kehitysvammaisille ja mielenterveys-
kuntoutujille, sekä koko alueen väestölle. 

Vuonna 1994 valmistui toimintakeskus Ra-
teva Miehikkälän keskustaan. 

Toimintakeskus Ratevassa sijaitsee ko-
koontumis- ja päivätoimintatilat, kahvila, 
kuntosali sekä kunnan ainoa uima halli! Li-
säksi toimintakeskus Ratevan tiloissa si-
jaitsee Postin ja Matkahuollon palvelupis-
teet. Tiloja vuokrataan myös kokous- ja 
juhlakäyttöön.

Miehikkälä on pinta-alaltaan laaja kunta, 
jossa on paljon kyliä. Noin 2300 asukkaan 
kunnassa kylätoiminta on vilkasta. 

– Toimintakeskus Ratevan sijainti kes-
keisellä paikalla merkitsee mm. sitä, et-
tä ihmiset tulevat uimahallille ja hoitavat 

kaikki muut asiat samalla kerralla. Rateva 
on ikään kuin kaikkien kylien yhteinen, toi-
minnanjohtaja Sinikka Pokki kuvailee.

Miehikkälä neuvotteli viime vuonna 
kuntaliitoksesta Haminan kaupungin ja 
Virolahden kunnan kanssa. Kuntaliitos ei 
kuitenkaan vielä toteutunut.

Ilman vapaaehtoisia ei 
toiminta pyöri
Vapaaehtoistyö on saavuttanut vahvan 
jalan sijan Palveluyhdistys Ratevan toi-
minnassa. Kaikkiaan yli 100 miehikkälä-
läistä vapaaehtoista toimii mm. uintival-
vojina ja kuntosaliohjaajina, ystäväpalve-

Vapaaehtoistyö on ”Miehikkälän ihme”

Vapaaehtoistyö on Ratevan 
kantava voima

Venäläissyntyinen Alina Bytchkova toimii Ratevassa vapaaehtoisena uimavalvojana.



VANHUSTENHUOLLON UUDET TUULET 1/2009 11

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

lussa, kerhonohjaajina ja ryhmänvetäjinä, 
pitopalvelu- ja leivontaryhmissä sekä mu-
siikkitoiminnassa. Vapaaehtoiset ylläpitä-
vät myös kanttiinitoimintaa; heidän ansios-
taan Ratevan kahvilaa voidaan pitää avoin-
na iltaisinkin.

Vapaaehtoiset saavat kausikortin kunto-
salille ja allasosastolle. Erilaisia juhlia ja 
matkoja järjestetään vuosittain kannusta-
maan toiminnassa olevia vapaaehtoisia ja 
innostamaan uusia vapaaehtoisia toimin-
taan mukaan.

– Vapaaehtoistyö on tärkeää, sillä toi-
mintamme pyörii vapaaehtoisten voimin. 
Yhdistyksellä on palkattua henkilökuntaa 
vain kymmenkunta vakituista, vaikka toi-
mintamme on hyvin laajaa, toiminnanjoh-
taja Sinikka Pokki kuvailee.

– Miehikkälässä on vahva talkoo perinne, 
joka vielä kantaa. Halutaan tehdä yhtei-
seksi hyväksi. 

On suunnaton vahinko, jos arvokas 
vapaa ehtoistyö menetettäisiin siksi, että 
sitä aletaan verottaa. Mikäli näin kävisi, 
olisi koko yhdistyksen toiminta vaakalau-
dalla – niin kuin tietysti kaikkien muiden-
kin yhdistysten, joiden toiminta perustuu 
vapaaehtoisuuteen.

Vatupassi-projektilla 
vapaaehtoistyötä turvaamaan
Rateva toteutti vuosina 2006-2008 Vatu-
passi-projektin, jonka tavoitteena oli vah-
vistaa vapaaehtoistyötä. Projektiohjaajana 
toimi Pauliina Heiskanen.

– Vapaaehtoistyötä tehdään vuodessa 
noin 7700 tuntia. Esimerkiksi kahvila on 
auki viitenä päivänä viikossa. Voidaan pu-
hua Miehikkälän ihmeestä. Ihmiset ovat 
sitoutuneita vapaaehtoistyöhön, Heiska-
nen kuvailee.

– Teemme laaja-alaista yhteistyötä esi-
merkiksi seurakunnan kanssa, meillä on 
ystävä piiri ja yhteistoimintaa. Maahan-
muuttajien työllistämisessä tehdään yhteis-
työtä seurakunnan diakoniatyön kanssa.

Heiskanen korostaa, että vapaaehtois-
työ on esimerkiksi maahanmuuttajille ja 
nuorille todella tärkeätä. Vapaaehtoistyön 
ansiosta maahanmuuttajat tutustuvat suo-
malaisiin ja suomalaiseen kulttuuriin, op-
pivat kieltä ja tapaavat muita oman maan 
kansalaisia. Miehikkälässä on varsin pal-
jon venäläisiä, ja Ratevan vapaaehtoistoi-
minnassa on mukana noin kymmenen ve-
näläistä.

– Kaveri tuo kaverin, sana kulkee eteen-
päin.  Oikeastaan vapaaehtoistyö on vain 
jäävuoren huippu, vapaaehtoistyö on todel-
la tärkeää Miehikkälän kunnalle ja asuk-
kaille. Esimerkiksi venäläiset rikastutta-
vat vapaaehtoistoimintaa ja vapaaehtois-
toiminta on tärkeää heille itselleen. Vapaa-
ehtoistoiminta auttaa maahanmuuttajia ko-
toutumaan Suomeen, Heiskanen toteaa.

Vapaaehtoistoiminta on 
hyvä harrastus
Venäläissyntyinen Alina Bytchkova tu-
li Suomeen Viipurista kymmenen vuotta 
sitten perheensä kanssa. Tuolloin yläas-
te-iässä ollut Alina joutui suoraan perus-
koulun seitsemännelle luokalle. Sisukas 
Alina opetteli suomen kielen, ja suoritti sit-
temmin Haminassa lukion ja merkonomin 
tutkinnon samanaikaisesti. Viime vuoden 
joulukuussa hän valmistui oppisopimus-
koulutuksessa lääketyöntekijäksi.

– Olen ollut koko ajan mukana vapaa-
ehtoistyössä, se on hyvä harrastus. Olen ol-
lut mukana Ratevan ystäväpalvelussa, siel-
tä siirryin uimavalvojaksi. Vapaaehtoistyö 
antaa hyvän mielen.

Alina Bytchkovan mukaan Miehikkä-
lässä asuu noin 60 venäläistä. Venäläiset 
ovat kotoisin etupäässä Karjalasta ja Vii-
purista.

– Rateva tarjoaa paljon miehikkäläläi-
sille venäläisille, esimerkiksi uimahallissa 
voi käydä uimassa. Virojoelta tulee myös 
venäläisiä ja he tuovat vieraita mukanaan, 
Alina kertoo.

Alina Butchkova on tyytyväinen siihen, 
että hän tuli Suomeen. Alinan mukaan suo-
malaisilla on jonkin verran ennakkoluuloja 
ja maassa on paljon sääntöjä, miten pitää 
olla. Toisaalta Suomi tarjoaa paljon mah-
dollisuuksia.

– Suomessa on tiukka linja, pitää käydä 
kouluja. Jos haluaa pärjätä hyvin, niin pi-
tää tehdä paljon töitä. Suomessa on hyvä 
koulutusjärjestelmä, Alina linjaa.

Teksti ja kuvat: 
Kari Uittomäki

Vuonna 1974 perustettu Palvelu-
yhdistys Rateva ry (entiset nimet: 
Miehikkälän Kuntoutumis- ja asumis-
palveluyhdistys ry ja Miehikkälän Van-
hustentukiyhdistys ry) tarjoaa erilaisia 
hyvinvointipalveluja alueen koko vä-
estölle. Vuonna 1994 valmistunut toi-
mintakeskus Rateva toi mukanaan run-
saasti uusia muotoja yhdistyksen toi-
mintaan, mm. laajan vapaaehtoistyön 
sekä erilaiset liikuntapalvelut. Pää-
paino palvelutuotannossa on kuiten-
kin edelleen ikääntyneiden asumis- ja 
päivätoimintapalveluissa. 

Palveluyhdistys Rateva ry ylläpitää 
Toimintakeskus Ratevaa ja sen yhte-
ydessä Kuntokodin palveluasuntoja 
(15), mielenterveyskuntoutujien pal-
velutalo Vireä-koti (16), Vanhusten-
talojen vuokra-asuntoja (34), asunto-
ryhmäkoti Vantteraa (5) ja sen yhtey-
dessä tukiasuntoja (6) sekä Säästöta-
lon vuokra-asuntoja (6+majoitustila). 
Yhdistyksellä on omistuksessa yhteen-
sä 84 vuokra-asuntoa.

Palveluyhdistys 
Rateva ry
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Verkostoituminen on nykyään tärkeää joka alueella – niin myös yhdistys-
toiminnassa. Kansalaisareenan toiminnanjohtaja Anitta Raitanen korostaa 
verkostoitumisen merkitystä yli järjestö- ja jopa yli maan rajojen.  Vapaa-
ehtoistoiminnan verkostoon kuuluvat järjestöjen lisäksi esimerkiksi kan-
salaiset, viranomaiset, kunnat, yliopistot, rahoittajat, verkostot Euroopas-
sa sekä media.

oli Suomessa lama. Pitkän nousukauden 
on jälleen lama – tai oikeammin nyt ol-
laan vasta laman kynnyksellä. Raitanen 
näkee aikakausissa monia yhteneväisyyk-
siä. Vapaa ehtoistoiminnalle on vahva tilaus 
olemassa – 15 vuotta siten ja nyt.

– Vapaaehtoistoiminnalle on monen-
laisia odotuksia. Vapaaehtoistoiminnalla 
usein pyritään korjaamaan palvelujärjes-
telmän puutteita, mutta se itsessään ei kel-
paa vapaaehtoistoiminnan motiiviksi. Va-
paaehtoistoiminnan idea on nimenomaan 

Kansalaisareenan toiminnanjohtaja Anitta Raitanen:

Verkostoituminen on 
vapaaehtoistoiminnassakin 

tärkeää

– Kansalaisareenan missio on vapaaehtois-
toiminnan ja omaehtoisen toiminnan ke-
hittäminen. Yhdistystä olivat perustamas-
sa 15 vuotta sitten tutkijat ja käytännön 
vapaaehtoistoiminnan kehittäjät. Perusta-

misen kantava idea oli, että uudenlaiselle 
omaehtoiselle toiminnalle pitää löytyä ti-
laa tässä yhteiskunnassa, toiminnanjohta-
ja Anitta Raitanen kertoo.

Kansalaisareenan perustamisen aikaan 

Toiminnanjohtaja Anitta Raitanen toteaa, ettei vapaa ehtoistyön rajoja ja termejä ole selkeästi määritelty.
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Suomalaiset ovat 
halukkaita 
auttamaan

se, että se on vapaaehtoista. On olemassa 
suuri tarve sille, miten ihmisten hyvinvoin-
tia voidaan kehittää muillakin tavoin kuin 
olemalla oravanpyörässä mukana, Raita-
nen muotoilee.

Raitasen mukaan 15 vuotta sitten 
Kansalais areena koulutti vapaaehtoistoi-
minnan ammattilaisia. Nyt yhdistys panos-
taa erityisesti verkostojen kokoamiseen. 

– Kansalaisareenan perustivat 5 nais-
ta, jotka olivat verkostoitumisen edellä-
kävijöitä. Sillä tavalla yhdistys oli ikään 
kuin aikaansa edellä, Raitanen kehaisee.

Nyttemmin verkostoituminen on laa-
jentunut myös maan rajojen ulkopuolel-
le. Kansalaisareena on jäsenenä Euro pean 
Volunteer Centre’ssä (Eurooppalainen va-
paaehtoistyön keskus). Keskus kanavoi jä-
senjärjestöjensä yhteiset toiveet ja huolet 
EU-elimille. Samaten keskus toimii vapaa-
ehtoistyön toimintatapoja, käytäntöjä ja 
tietoa välittävänä foorumina. 

Vapaaehtoistoiminnan rajat 
pitää määritellä
– Yhdessä muiden vapaaehtoistoiminnas-
ta kiinnostuneiden kanssa kehitämme uu-
sia ratkaisuja vapaaehtoistoimintaan. Eri-
tyisesti nykyään on vapaaehtoistoiminnan 
kehittäminen tärkeää, kun vapaaehtois- ja 
järjestötoiminnalla pyritään täyttämään 
hyvin voinnin aukkoja. On koko ajan pi-
dettävä mielessä, että vapaaehtoistoimin-
nalle on tullut sellaisia tehtäviä, jotka ei-
vät sille sovi. Esimerkiksi omaishoito ei 
ole puhdasta vapaaehtoistoimintaa. Omais-
hoitajien hyvinvoinnista täytyy pitää tar-
kasti huolta ja heidän jaksamiseensa pi-
tää panostaa.

Anitta Raitanen toteaa, ettei vapaa-
ehtoistyön rajaa ole selkeästi määritel-
ty. Vapaaehtoistyön rajoja pohditaan val-
misteilla olevassa vapaaehtoistoiminnan 
kansallisessa strategiassa. Strategiaa val-
mistelee Kansalaisareenan lisäksi noin 
50 verkostokumppania, yhtenä Vanhus- 
ja lähimmäis palvelun liitto, sekä oikeus-
ministeriön Kansalaisyhteiskuntapolitii-
kan neuvottelukunta. 

– Strategiahankkeen yhtenä tehtävänä 
on määritellä vapaaehtoistoiminnan rajat 
ja ylipäätään termistö, jotta kaikilla olisi 
yhteinen näkemys siitä, mistä ylipäätään 
puhutaan ja missä menevät rajat. Samoin 
vastuukysymyksistä on tärkeätä syntyä yh-
teinen näkemys; mistä alkaa vapaaehtois-
työntekijän vastuu ja mihin se loppuu.

– Kun vapaaehtoistoiminnan rajat ovat 
epäselvät, niin kaikki kokevat riittämättö-
myyttä. Että ihminen kokee, ettei hän sel-
viä jostain tehtävästä, vaikka oikeasti ei 
tarvitsekaan tehdä sen enempää. Se muu, 

mitä pitäisi tehdä, ei ole vapaa ehtoistyönä 
tehtäväksi sopivakaan, Raitanen havain-
nollistaa.

Vapaaehtoistoimintaa tutkitaan 
tieteellisesti
Kansalaisareena on nostanut kovasti pro-
fi iliaan viime vuosiaan. Kun vielä viisi-
kuusi vuotta sitten yhdistys eli melkein 
hiljais eloa, niin nyt yhdistys pursuaa toi-
mintaa. Samaan aikaan vapaaehtoistoimin-
ta on Suomessa ylipäätään noussut kovasti 
esille; yliopistollisia väitöskirjoja on syn-
tynyt, ja päätoimisia tutkijoita on useita. 
Tietenkin yhteiskunnan taloudellinen ja 
henkinen tila vaikuttavat suoraan vapaa-
ehtoistoimintaan. Kansalaisareenan toi-
minnan vilkastuminen on suoraan heijas-
tusta yhteiskunnan muusta kehityksestä. 
Tämän johdosta yhdistys on myös tullut 
vapaaehtoistoiminnan kentällä näkyväm-
min esille.

Kansalaisareena julkaisi vielä muutama 
vuosi sitten omaa lehteä, kunnes se talou-
dellisista syistä ei ilmestynyt pariin vuo-
teen. Nyt Kansalaisareena on julkaissut 
kunnianhimoisen Areena-aikakaus lehden, 
jossa on selvästi tieteellinen näkökulma. 
Kirjoittajat ovat vapaaehtoistoiminnan 
suomalaisia kärkinimiä ja toimijoita. Ai-
kakauslehti ilmestyy jatkossa 1-2 kertaa 
vuodessa. Tämän lisäksi Kansalaisareenal-
la on netissä erillinen verkkolehti.

Yhdistys siis pyrkii myös vapaaehtoistoi-
minnan tieteelliseen tutkimukseen. Anitta 
Raitasen mukaan tutkimusta tarvitaan, jot-
ta vapaaehtoistoiminta lunastaa paikkansa 
ja saa ansaitsemansa arvostuksen.

 – Elämämme materialistisessa yhteis-
kunnassa; meillä ei ole näkyvää mikään 
sellainen asia, mitä ei pystytä määrittele-
mään. Näkyväksi tuleminen edellyttää, että 
sitä tutkitaan. Yhteiskunnassamme ei pys-
tytä osoittamaan minkään arvoa, ellei siitä 
ole tutkimuksellista näyttöä.

– Toisaalta tutkimus on ollut koko ajan 
mukana Kansalaisareenan toiminnassa. 
Jo perustajat olivat tutkijoita – suurin osa 
heistä on edelleen vapaaehtoistoiminnan 
verkostossa mukana, Raitanen selventää.

Anitta Raitasen korostaa, että vapaaeh-
toistyöllä on nykyään ehkä suurempi mer-
kitys kuin koskaan ennen. Elämme mur-
roksen aikaa, ja ihmiset määrittelevät omia 
arvojaan uusiksi. Kaikkia asioita ei voi 
määritellä rahallisen tai aineellisen arvon 
mukaan, vaan motivaatioksi riittää jonkin 
asian tekemisen tuottama hyvä mieli. 

Lisätietoja: www.kansalaisareena.fi 

Teksti ja kuva:
Kari Uittomäki

Anne Birgitta Pessi selvitti Raha-au-
tomaattiyhdistyksen 70-vuotisjuhla-
vuonna suomalaisten auttamishaluk-
kuutta sekä luottamusta hyvinvointi-
yhteiskunnan instituutioihin. Rapor-
tin mukaan puolet suomalaisista aut-
taa vähintään kuukausittain jotakin tois-
ta ihmistä tai tahoa, esimerkiksi järjes-
töä. Enemmistö auttaa, koska auttami-
nen tuottaa heille iloa. Muita tärkeitä 
motiiveja auttamiselle ovat myötätun-
to toisia kohtaan sekä kokemus velvol-
lisuudesta.

Raportin mukaan kaikki suomalaiset 
ovat auttaneet joskus. Suomalaiset ovat 
aktiivisia auttajia; puolet auttaa vähin-
täänkin kuukausittain. Naiset ovat mie-
hiä auttamisaktiivisempia. Iällä ei ole 
merkitystä eikä sillä, missä päin Suo-
mea asuu. Paikkakunnan koko kuiten-
kin vaikuttaa: avuliaimmat suomalaiset 
löytyvät pääkaupunkiseudulta. 

Ikä vaikuttaa auttamisen kohteeseen. 
Iäkkäimmät ovat aktiivisempia vapaa-
ehtoistoimijoita ja lähipiirin auttajia, 
25-59-vuotiaat naapuriavun ja rahan-
keräyksen aktiiveja, nuorimmat (15-
34 vuotiaat) tuntemattomien ihmisten 
auttajia. 

Eri instituutioista suomalaiset ovat 
kaikkein tyytyväisimpiä järjestöjen 
kantamaan vastuuseen kansalaisten 
hyvinvoinnista. Suomalaiset arvosta-
vat erityisesti suurten tunnettujen järjes-
töjen, kuten Punaisen Ristin, Unicefi n ja 
Manner heimin lastensuojeluliiton toi-
mintaa. Järjestöiltä toivotaan erityisesti 
auttamista ja vapaaehtoistoiminnan jär-
jestelemistä. Järjestöjen odotetaan aut-
tavan erityisesti varattomia, pitkäaikais-
sairaita, vammaisia, lapsiperheitä, asun-
nottomia ja päihdeongelmaisia.

Omaan vastuuseen, lähipiirin tukeen 
ja lähimmäisvastuuseen luotetaan sel-
västi ostettavia palveluja tai julkis-
ta sektoria enemmän. Kuntaan luottaa 
melko vahvasti alle puolet. Järjestöi-
hin neljännes, valtioon vähiten. Luot-
tamuksessa julkiseen sektoriin on siis 
aukkoja.

Anne Birgitta Pessi: Suomalaiset autta-
jina ja luottamus avun lähteisiin. Avus-
tustoiminnan raportteja 19. Raha-auto-
maattiyhdistys 2008.
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HelsinkiMission vapaaehtoistyöstä 
vastaava yhteisöpalveluiden johtaja 
Pirjo Kantala uskoo uuden ajan alka-
neen vapaaehtoistyössä. Vapaaeh-
toisten valtavirtaa ovat nyt nuoret ja 
kiireiset työikäiset, jotka etsivät va-
paaehtoistyöstä mielekkäitä hyvän 
tekemisen projekteja.

– Vapaaehtoiset eivät välttämättä halua 
sitoutua yhteen projektiin loppuiäkseen. 
Vaan he tulevat mukaan, jos projekti on 
mielekäs, ja se sopii heidän kiireiseen ai-
katauluunsa, Pirjo Kantala kertoo.

Kantalan mukaan nämä tulokkaat ovat 
hyvin tietoisia siitä, että meidän on itse teh-
tävä työtä hyvinvointimme eteen. 

Nuoret

– He tuntevat vastuuta maailmasta ja 
kanssaihmisistä. Ennen puhuttiin lähim-
mäisenrakkaudesta, mutta tämä uusi polvi 
on aivan eri tavalla kuin aikaisemmin tie-
toinen vastuustaan, ja siksi myös halukas 
kantamaan oman kortensa kekoon. Heil-
le on tärkeää kiireestään huolimatta an-
taa omaa aikaansa toisten hyväksi. Mo-
net haluaisivat antaa aikaansa vanhusten 
tai nuorten hyväksi.

Yhteys sukupolvien välillä
Pirjo Kantalan mukaan monilta näistä nuo-
rista puuttuu yhteys vanhempaan sukupol-
veen, ja he haluaisivat löytää sen myös va-
paaehtoistyön kautta.

– Aikaisemmin vapaaehtoisten enem-

mistö on ollut eläkkeelle jääneitä naisia, 
joilla on ollut halua auttaa ja käyttää ai-
kaansa toisten hyväksi. He ovat olleet hy-
vin pitkäjänteisesti sitoutuneita.

– Nyt työhön haluavat nuoret ovat aivan 
toisenlainen uusi kulkijoiden sukupolvi, 
jotka haluavat antaa hetken aikaansa jol-
lekin projektille, päästä heti mukaan toi-
mintaan ja jatkaa sitten taas ehkä eteen-
päin, Pirjo Kantala analysoi.

Hänen mukaansa uudet tulokkaat aset-
tavat myös järjestölle aivan uusia vaati-
muksia. 

– Meidän on pyrittävä turvaamaan va-
paaehtoisten vaihtuvuudesta huolimatta 
vapaaehtoistyön jatkuvuus. Meidän vas-
tuummehan on kahtalainen. Olemme vas-
tuussa ihmiselle, jonka luo vapaaehtoisen 
lähetämme ja toisaalta vapaaehtoiselle, 
jonka lähetämme.

HelsinkiMissiolla on tällä hetkellä kaik-
kiaan rekisterissä runsaat 500 vapaaehtois-
ta. Jatkuvasti mukana on parisensataa va-
paaehtoista erilaisissa projekteissa.

HelsinkiMission vapaaehtoistyöstä vas-
taavan Pirjo Kantalan mukaan tällainen 
määrä vapaaehtoisia vaatii jo jonkin ver-
ran päivittäistä koordinointia. 

– Siinä tarvitaan ihmistä, joka rakentaa 
systeemiä, rekrytointia, koulutusta ja toi-
mii tukihenkilönä kaikille vapaaehtoisil-
le, kun heille tulee toimessaan kysymyk-
siä ja ongelmia.

– Paljon toiminnasta voidaan järjestää 
vapaaehtoisten varaan, mutta taustalle tar-
vitaan ihmisiä, jotka ovat innostamassa, 
joilla on ideoita ja sitten sellaisia ihmisiä, 
joilla on käytännön langat hyppysissään. 
Ilman kaikkea tätä vapaaehtoisorganisaa-
tio ei voi toimia tehokkaasti, kasvaa ja ke-
hittyä, Pirjo Kantala sanoo.

Kampanjan kautta yli 300 vapaa-
ehtoista
HelsinkiMission syyskampanja haastoi 
näyttävästi mummolle ja papalle kaverei-
ta, tukihenkilöitä ja ystäviä. Vapaaehtoi-
seksi haki 326 kiinnostunutta. Heistä 170 

etsivät vap
työstä miel
elämänsisä

Pir jo Kantalan 
mukaan uudet 
vapaaehtoistyön 
tulokkaat asetta-
vat HelsinkiMis-
siolle aivan uusia 
vaatimuksia.
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on jo ilmoittautunut haastatteluun ja maaliskuussa alkavaan kou-
lutukseen.

Mummolle ja papalle kaveri -kampanja oli osa HelsinkiMis-
sion vanhuskampanjoiden sarjaa, joiden tarkoituksena on ollut 
kiinnittää huomiota ja saada apua vanhusten yksinäisyyteen ja 
masennukseen. 

HelsinkiMissio on vuonna 1883 perustettu sosiaalialan järjestö, 
jonka perustehtävänä on etsiä, löytää ja auttaa unohdettuja kau-
punkilaisia sekä haastaa kaikki lähimmäisyyteen ja yhteiskun-
tavastuuseen. HelsinkiMissiosta on muodostunut innovaatiokes-
kus, joka on kehittänyt uusia toimintamuotoja auttamis- ja kriisi-
työssä. Keskeistä HelsinkiMission nykyisessä toiminnassa on työ 
vanhusten, nuorten ja kehitysvammaisten auttamiseksi.

Teksti ja kuva: 
Jussi Mursula

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

aaehtois-
ekästä 

ältöä

SUOMALAINEN SCANAFIA PRO
HOITOSÄNKYMALLISTO

y e a r s

o f  E a s y  C a r e

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

Korkeaa laatua ja
käyttömukavuutta
edulliseen hintaan.
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Vapaaehtoistyötä tulee organisoida eikä vain toivoa

Lahdessa ja Helsingissä työskentelevä kehittämispäällikkö ja tutkijatohto-
ri Marjaana Seppänen toivoo, ettei kolmannen sektorin vapaaehtoistyötä 
tekeviä ja uutta yhteisöllisyyttä valjastettaisi toiveiden tynnyriin. Ei niin, et-
tä vain toivottaisiin niiden hoitavan apua tarvitsevia enemmän kuin pysty-
vätkään vaan niin, että työ on hyvin organisoitua ja tuettua. Niin se myös 
toimii ja kestää niin, että siihen voi luottaa kuntien palveluja täydentävä-
nä, ei koskaan kokonaan niitä korvaavana.

ennakkoon. Sitä ennen hän toimitti Antti 
Kariston ja Teppo Krögerin kanssa kir-
jan Vanhuus ja sosiaalityö. Ikihyvä Päijät-
Häme -hanke on 12 vuoden monitieteinen 
seurantatutkimus, johon Seppänen on ak-
tiivisesti osallistunut ja jonka aineistoja 
on voinut hyödyntää luennoissaan ja tut-
kimustyössään. Kolmen vuoden jaksois-
ta yksi on vielä jäljellä. Seppänen käsitte-
lee tutkimuksessaan mm. ikääntyvien yk-

sinäisyyttä ja yhteisöllisyyttä sekä epävi-
rallista apua. 

Vanhasta uuteen yhteisöllisyyteen
Yhteisöllisyys on muuttunut tässä maassa 
huomattavasti viime vuosikymmeninä ja 
muuttuu vielä roimasti, kun vanhimmat-
kin suomalaiset ovat esimerkiksi interne-
tin käyttäjiä. Vanhaan kyläyhteisöön, jossa 
kaikki tunsivat toisensa, ei juuri ole paluu-
ta poikkeuksia lukuun ottamatta.

Missä yhteisöllisyys ja vapaaehtoistyö 
kukoistavat?

– Vanhan ajan mielessä yhteisöllisyyttä 
ei enää ole paljon, vaikka varmasti on yhä 
sellaisia alueita ja naapurustoja, joissa si-
tä koetaan avunkin näkökulmasta, Seppä-
nen vastaa.

Toisilleen tuttujen alueelliset yhteisöt 
rikkoutuivat jo työn perässä muuttamiseen. 
Merkityksellisiä yhteisöjä ei ole syntynyt 
kyläyhteisöjen jälkeen alueellisesti, mutta 
yhteisöllisyyttä on silti olemassa:

–Vapaaehtoistyötä tutkinut Suomen Aka-
temian tutkija Anne Birgitta Pessi on saa-
nut kannustavia havaintoja: työtä tehdään 
paljon, vaikka ihmisiä onkin vaikea saa-
da sitoutumaan pitkäksi aikaa. Nykyään 
autetaan myös kampanjoissa ja antamal-
la rahaa.

Esimerkiksi lahtelaisessa seurakunta-
työssä on suuret määrät vapaaehtoisia.

– Ihmiset ovat valmiita auttamaan, mut-
ta eri tavalla kuin ennen. Ikääntyneet liit-
tyvät konkreettisen avun antajiin esimer-
kiksi juuri eläkkeellä lähtiessään. Nuorem-
mat ovat taas globaaleja auttajia ja toimivat 
vaikkapa feissareina eli rahoittajien kerää-
jinä. Tulevaisuutta varten on rohkaisevaa, 
että monilla on vapaaehtoistyöhön myön-
teinen asenne, jopa sen lisäämiseen.

Apu kohdistuu konkreettisesti lähipiiriin 
ilman organisointia, mutta myös koordi-
nointia tarvitaan.

– Välittäjiä tarvitaan koordinoimaan 
vapaa ehtoistyötä. Monen vanhan elämän-

Yhteisöllisyys irtautuu 
paikkasidonnaisuudesta, 

auttaminen lyhytkestoista

– Olen peruskoulutukseltani sosiaalityön-
tekijä, väitellyt lähiöiden sosiaalisesta eri-
laistumisesta ja kirjoittanut viime vuosi-
na gerontologisesta sosiaalityöstä. Sille on 
kysyntää, Marjatta Seppänen kertoo.

Viimeksi Marjatta Seppänen on kirjoit-
tanut raporttia Stakesin kollegojensa kans-
sa vanhusten ehkäisevistä palveluista ku-
ten neuvonnasta ja ehkäisevistä kotikäyn-
neistä, joilla kartoitetaan palveluntarvetta 

Marjaana Seppänen on tutkinut mm. kaupunkiasumista ja kirjoittanut viime vuo-
sina gerontologiasta, kuten teoksen Gerontologinen sosiaalityö vuonna 2006.



VANHUSTENHUOLLON UUDET TUULET 1/2009 17

tilanne on vaikea ja on havaittava raja am-
mattilaisten tarpeeseen. Vielä ei ole oival-
lettu, että satsaamalla saisi esiin myös pii-
lopotentiaalia.

Elämäntapa ei ole enää paikallisyhteisöl-
listä. Siksikin tarvitaan ihmisiä, jotka kes-
kittyvät esimerkiksi tiedottamiseen ja etsi-
vään rekrytointiin. Se on työtä, ei vain toi-
vomista, Marjaana Seppänen sanoo.

Seurakuntien ja järjestöjen lisäksi joissa-
kin kunnissakin kuten Helsingissä jo käy-
tetään henkilöstöä organisoimaan vapaa-
ehtoistyötä. 

– Voisi olla myös monenlaisia yhteisöjä 
keräämässä erilaisia vapaaehtoisia.

Enää ei haluta pitkiä kouluttautumisia ja 
sitoutumista vuosikymmeneksi, päinvas-
toin sitoutuminen pelottaa. Selkeät yksin-
kertaiset ja määräaikaiset tehtävät saavat 
paremmin vapaaehtoisia tekijöitä.

Tukeva ja auttava toiveena
– Nimenomaan tukevaa ja auttavaa yhtei-
söllisyyttä toivotaan nykyistä enemmän. 
Kun kunnat ovat taloudellisissa vaikeuk-
sissa, järjestöjä ja yhteisöjä tarvitaan ot-
tamaan arjen hoitovastuuta. Se ei kuiten-
kaan tapahdu napsahtamalla. Elämäntapa 
ja yhteiskunta ovat sellaisia, ettei se hel-

posti onnistu. Työelämä vie yhä enemmän 
aikaa ja annetaan mieluimmin vain vitonen 
keräykseen. Yhteenkuuluvuutta kuitenkin 
kaivataan. Kyläyhteisöissä kaikki tunsi-
vat toisensa. Nyt on yhtä aikaa monenlai-
sia yhteisöjä, netti niistä yksi ja valtavan 
laaja ilmiö, jossa on yhteisöjä, joiden jä-
senet eivät ehkä koskaan tapaa. Nettiyhtei-
söt ovat tulevaisuudessa myös liikkumisen 
esteiden voittajia ja ikääntyneetkin työnsä 
kautta olleet jo pitkään sen käyttäjiä. Elä-
mäntavan yksilöllistäminen on Seppäsen 
mukaan tullut tiensä päähän. Perheen mer-
kityksen kasvusta on merkkejä. Tämä ta-
pahtuu myös taloudesta riippumatta. Ny-
kyään herkästi muistutetaan, että taloudel-
lisesti vaikeina aikoina yhteisöllisyys kas-
vaa. Kun on vaikeuksia, auttamisen moti-
vaatiokin kasvaa.

Uudenlainen yhteisöllisyys ei ole paik-
kasidonnaista. Yhteisöt ovat nykyisin myös 
päällekkäisiä. Ihminen voi kuulua marttoi-
hin ja samaan aikaan muihinkin ryhmiin 
kuten vaikkapa matkakerhoon ja tilapäi-
sesti niin, että yhteisöt myös hajoavat toi-
sin kuin vaikkapa urheiluseurat, puolueet 
tai muut pitkäaikaiset yhteisöt. Ihmisen 
tulee hallita useissa yhteisöissä yhtä ai-
kaa olemista.

Sosiaalinen media on korvannut maito-
laiturit ja katuseisoskelun:

– Nykynuorten vanhemmat ovat huo-
manneet jälkeläisensä yhtä aikaa lähettä-
mässä tekstareita kuin myös netissä. Net-
ti tulee merkittäväksi ja kännykkäkin on 
muuttunut vähemmän juhlalliseksi tai kal-
liiksi. Institutionaaliset paikat kuten jää-
hallit tai yhdistystilat eivät ole ainoita ko-
koontumispaikkoja.

Avun saannin perusteita kiristetään
Mitä tämä uuden ajan yhteisöllisyys voisi 
antaa vanhuspalveluille?

– Tarvitaan täydentävää apua, Seppä-
nen vastaa.

 – Ei mikään palkattu armeija tehokkaasti 
poista yksinäisyyttä, vaan esimerkiksi seu-
rakuntien ystävätoimintakin on tarpeen, sa-
moin ikääntyneiden keskinäinen yhteisölli-
syys, sosiaalinen tuki ja välittäminen. 

Omaishoitoa vaikeutti jo 1960-luvul-
la Kainuun ja Etelä-Suomen etäisyys, nyt 
Brysselin tai Singaporen. 

– Avun kannalta läsnäolo on ratkaisevaa, 
vaikka yhteydet toimisivatkin. Netin avul-
la ei voi kipaista kaupassa tai viedä ilta-
kävelylle. Vanhukset tarvitsevat organi-
soitua vapaaehtoistyötä hyvinvoinnin tur-
vaamiseksi. Järjestelmä ei voi kuitenkaan 
perustua sille, että yhteisöt auttavat konk-
reettisesti. Eivät yhteisöt tai järjestöt kaik-
kea voi hoitaa. 

Kunnilla voi olla liikojakin odotuksia 
kolmannelta sektorilta, nimenomaan sääs-
töjä tavoitellakseen.

– On mietittävä, miten yhteisöllisyys 
voi auttaa, mikä on kunnan rooli ja kor-
vataanko karsittuja palveluja. Ei niin, että 
toivomme tilanteen hoituvan vaan käyttä-
mällä strategisia käynnistäjiä yhteistyöllä 
järjestöjen kanssa, niilläkin on ammatti-
taitoa ja osaamista kuten kunnissa ja seu-
rakunnissakin.

Vanhuspalvelut ovat viime kädessä kun-
nan vastuulla. Sosiaali- ja terveysministe-
riö vain ohjaa tuottamalla informaatiota ja 
laatusuosituksia.

– Pelkään ehkä eniten sitä, että kriteerit 
avun saamiseksi kiristyvät liikaa. Myös en-
naltaehkäisevää otetta tarvitaan, ettei tarve 
kasva raskaimpiin palveluihin.

Aina on kyse voimavaroista. Lamassa 
helposti säästetään juuri ennaltaehkäisyssä. 
Näin eteen tulee entistä pahempi tilanne. 
Terveydenhoito on Seppäsestä korostunut 
viime vuosina sosiaalitoimen kustannuk-
sella. Jotta kumpikin näkökulma säilyisi 
vanhuspalvelutyössä, tarvitaan laaja-alais-
ta kouluttamista kuten lähihoitajia.

Mikä muuttuu, kun nettipolvikin tulee 
75-85 -vuotiaaksi?

– Yksin asuvien eristäytyneisyyttä voi-
si vähentää. 

Millaista vanhuutta itse mieluiten eläi-
sit?

– Ehkä Arabianrannan tyyppistä asumis-
ta. Kyllä se yhteisöllisen asumisen suun-
taan menisi. Siinä on aina jollakin voimia 
ja taitoja hoitaa yhteisiä tehtäviä ja silti 
myös oma rauha. Palveluja voi lisäksi saa-
da kunnalta jos niihin on oikeus tai sitten 
tarvittaessa ostaa ulkopuolelta. Yhteisös-
sä asuvilla pitäisi olla yhteisiä mielenkiin-
non kohteita. Itse pitäisin musiikista. Lap-
sista on varmaan paljon iloa, mutta heidän 
konkreettisen apunsa varaan en laskisi sit-
ten kun oma toimintakyky on huono. En 
usko yleisemminkään, että sukupolvet esi-
merkiksi eläisivät yksissä. Kun Lahdessa 
kyselimme 1999, missä mieluiten asuttai-
siin sitten, kun voimat eivät riitä, kärkeen 
tulivat palvelutalo ja vanhainkoti ja vas-
ta sitten lapset.

Jäämme pohtimaan, johtuuko tällainen 
vastaaminen halusta estää omien lasten si-
tomista jatkuvaan avunantoon. Suomalai-
nen ei halua vaivata, ei lapsiaankaan.

Teksti ja kuvat:
Marjatta Pöllänen

Seppänen on Helsingin yliopiston Kou-
lutus- ja kehittämiskeskus Palmenian 
kehittämispäällikkö ja käytännöllisen 
teologian laitoksen tutkijatohtori.
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Sosiaalisten kontaktien tarve syn-
nytti Ukkokerhon puoli vuosisataa 
sitten. Nykyään toiminta on laajen-
tunut monipuoliseksi ja jäsenmää-
rä kivunnut liki neljään ja puoleen-
sataan. 

Forssan Vesihelmen ovet aukeavat tiistai-
aamuna kello kymmeneltä, mutta jo vart-
tia vaille alkaa pihalle kokoontua vetreän 
näköistä joukkoa vaihtamaan kuulumisia. 
Miehet ovat Forssan Ukkokerhon jäseniä, 
joille liikunta ja oman kunnon hoitaminen 
ovat sydämen asia. 

Puheenjohtaja Toivo Tarri porhaltaa pi-
haan polkupyörällä, ja miehet alkavat poh-
tia, onko pyörän renkaissa nastat. Lämpö-
tila on asteen verran miinuksen puolella ja 
tien pinta liukas.

Ukkokerhon kokoontumisia sävyttää 
leppoisa huumori. Kuntosalille ei tulla pel-
kästään liikunnan vuoksi. Samalla kun hoi-
detaan fysiikkaa, hoidetaan myös sosiaa-
lisia suhteita. 

– Soitetaan suuta, Sulo Järvinen ja Vil-
le Voglojev sanovat pilke silmäkulmassa, 
- tämä on sosiaalinen tapahtuma.

Molemmat ovat käyneet Vesihelmen 
kuntosalilla siitä asti, kun se on ollut ole-
massa eli vuodesta 1993.

– Ei tätä kuntoilua parane niin kovin va-
kavasti ottaa, miehet myhäilevät vaihtaes-
saan laitteesta toiseen.

– Kai tänne sen takia tulee lähdettyä, että 
jarrutellaan kunnon alaspäin menoa, Pentti 
Leppämäki pohtii ja kertoo käyvänsä sa-
lilla kaksi kertaa viikossa. 

– Ikäni olen harrastanut liikuntaa, hän 
lisää.

Paikalle on joulunpyhien välillä ehtinyt 
kymmenkunta kerholaista. Missä ne muut 
noin neljäsataa ovat?

Asia selviää, kun kuulee kerhon moni-
puolisen ohjelman. Eri puolilla kaupun-
kia on viikoittain esimerkiksi lentopalloa, 
uintia, boccia, petanquea, shakin pelaa-
mista. Lisäksi järjestetään retkiä, risteilyjä, 
luentoja. Musiikki-ihmisiä varten on lau-

luryhmä Ukkoset, joka perustettiin vuon-
na 1981.

Ukkosia johtaa Eero Lund, ja ryhmä on 
kysytty esiintyjä muun muassa kaupungin 
tilaisuuksissa ja vanhainkodeissa.

– He käyvät laulamassa myös jäsen-
ten syntymäpäivillä ja hautajaisissa, Toi-
vo Tarri kertoo.

Pois sohvalta ja liikkeelle!
Monet nyt paikalla olevista ukkokerholai-
sista ovat varsinaisia tekijöitä eri liikun-
tamuotojen ja kuntoilun alalla. Kuka käy 
jänis metsällä, kuka suunnistamassa tai ve-
tämässä lentopallokerhoja.

Hiljakkoin 80 vuotta täyttänyt Erkki 
Lätti on todellinen liikkuja. Hän pohtii, 
että tänä vuonna hiihtokilometrit voivat 
jäädä sataan, kun lunta ei ole. Kevyen lu-
men peittämällä ruoholla hän on kuitenkin 
sujutellut muutamia kilometrejä. Kesäisin 
ohjelmaan kuuluu kulkeminen Forssan ja 
Jokioisten väliä rullasuksilla.

– Periaate on, että pois sohvalta ja liik-
keelle, hymyilee hiihtosuunnistuksen kak-
sinkertainen maailmanmestari, jolle on 
myös vuodelta 2008 kertynyt liki kym-
menen mitalia: suunnistuksen MM-mita-
li Portugalista, kaksi suunnistuksen Suo-
men mestaruutta ja lisäksi muutamia ho-
pea- ja pronssimitaleita. 

– Ihminen on peruslaiska, mutta nämä 
tällaiset kannustavat jatkamaan, hän my-
häilee. 

Ville Kuittisen, 78, mielilaji on lento-
pallo, jota hän on harrastanut 30-vuotiaas-
ta asti. Nyt hän vetää parin muun kerho-
laisen kanssa vertaisohjaajana ikäihmis-
ten lentopallojoukkuetta, joita kokoontuu 
kolme viikossa.

– Joitakin vuosia sitten kävimme vie-
lä pelaamassa Hämeenlinnan ja Kouvo-
lan joukkueita vastaan, nyt otamme tääl-
lä vain liikunnan kannalta. Pisteistä ei pi-
detä kirjaa, mutta huuli lentää pelintiimel-
lyksessä, hän hymyilee.

Toivo Tarri iloitsee siitä, että Ukko-
kerhoa arvostetaan paikkakunnalla. Yhte-
nä esimerkkinä siitä hän näkee juuri sen, 
että muutamia ukkokerholaisia on kaupun-

Forssan ukkokerhossa 
hoidetaan kuntoa hymy 

suupielessä

Ukkokekerholaiset Ville Kuittinen, Pentti Suonpää, Sulo Järvistö, Erkki Lätti, ta-
kana vasemmalta Pertti Jokinen, puheenjohtaja Toivo Tarri, Pentti Leppämä-
ki ja Ville Voglojev.
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gin järjestämissä tapahtumissa ikäihmisten 
vertaisohjaajina. 

– Lentopallon lisäksi ohjaamme kunto-
salilaitteiden käyttöä.

Naisten porttikielto kumottiin
Vuosi sitten Forssan Ukkokerho täytti 50 
vuotta. Alussa kerhoon kuului 22 ”ukkoa”, 
mutta jäsenmäärä on kasvanut 20-kertai-
seksi, ja nykyään heitä on noin 440.

– Vuonna 2008 tuli 40 uutta jäsentä, Toi-
vo Tarri kertoo.

Toiminta alkoi siitä, kun vuonna 1958 
muutamia eläkeläismiehiä hakeutui yh-
teen, koska eläkepäiviin kaivattiin sosiaa-
lisia kontakteja ja mukavaa puuhaa. Alun 
perin kerhoon oli naisilta kokonaan pää-
sy kielletty, mutta nykyään heitä kutsutaan 
mukaan retkille, juhliin ja risteilyille. 

Tarri kertoo, että Ukkokerho on toden-
näköisesti maassamme ainoita, joka ei ole 
minkään keskusjärjestön alainen. Siksi jä-
senmaksut ja muut mahdolliset tulot mene-
vät lyhentymättöminä jäsenten hyväksi.

Eräs kerhon periaate on, että yhteisissä 
kokoontumisissa ei käytetä alkoholia tai 
tupakkaa eikä puhuta politiikkaa. Tarkoi-
tus on huolehtia henkisestä ja fyysisestä 
hyvinvoinnista. 

– Henkisestä hyvinvoinnista huolehti-

minen oli jo vuonna 1958 mainittu ker-
hon periaatteissa, vaikka siihen aikaan si-
tä ei muuten vielä erityisemmin korostet-
tu, Tarri toteaa ja lisää, että kerho on myös 
hyvin kotiseutumyönteinen. 

– Forssan seurakunnan kanssa on hy-
vää yhteistyötä. Seurakuntatalolla pidetään 
isommat kokoontumiset, ja seurakunnan 
työntekijä pitää alkuhartauden. 

Kerholaisia ei voi syyttää aktiivisuuden 
puutteesta. Viime pikkujoulussa oli mu-
kana yli 200 henkilöä ja 50-vuotisjuhlas-
sa 350.

Kerran kuussa on ns. kuukausikokous, 
johon jokainen johtokunnan jäsen vuorol-
laan kutsuu luennoitsijan. Viimeksi kirur-
gin pitämällä luennolla oli parisataa kuu-
lijaa.

– Luennoitsijoiksi on saatu muun muassa 
kaupunginjohtaja, kiinteistöalan edustaja 
ja palomestari, jotka ovat pitäneet esitelmiä 
kukin omalta alaltaan. Vuodeksi 2009 tie-
dossa on jo ainakin terveyskeskus lääkärin 
luento.

Muillekin mallia
Kuntosalilla ovat kaikki laitteet koko ajan 
ahkerasti käytössä. Tämä porukka päihit-
täisi monen nuoremman liikuntasuorituk-
sissa.

– Heikki vetelee kroolia altaassa, joku ar-
velee, kun liki kahdeksankymppistä kun-
niapuheenjohtaja Heikki Kossilaa etsitään 
yhteiskuvaan. Miestä ei löydy. Nähtävästi 
hän on tosiaan jo ehtinyt uimaan. Tai läh-
tenyt jänisjahtiin. 

– Toimintamme jatkuu entiseen tapaan, 
Tarri arvioi. Ei ole näkyvissä taantumis-
ta.

Syyksi kerhon suosiolle miehet arvele-
vat, että kerho on täysin puolueeton ja ke-
tään ei käsketä pois. 

– Uimahalli ja kuntosali ovat ilmaisia 75 
täyttäneille, Ville Kuittinen huomauttaa.

Toimintavuosien varrelle mahtuu kosol-
ti hauskoja tapahtumia. Tarinan mukaan 
eräällä laivamatkalla aamupuuro oli pää-
syt pöydästä loppumaan. Pitkään kerhon 
matkoja järjestellyt Aarne Suomi kuulutti 
silloin äänekkäästi: ”Amiraali, tänne puu-
roa!” Käsky kuului tehonneen.

– Jos jossain muuallakin kiinnostuttai-
siin tällaisen toiminnan järjestämisestä, 
niin minuun voi ottaa yhteyttä, puheen-
johtaja Toivo Tarri lupaa. Hänet tavoittaa 
numerosta 050 529 8863.

Teksti ja kuvat:
Aino Ukkala

Yhtä tärkeää kuin kuntoilu ovat ukkokerholaisille sosiaaliset kontaktit.
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taja ja viittä vaille valmis ensihoitaja/sai-
raanhoitaja AMK – tällä hetkellä hän myös 
opiskelee oman toimensa ohella ja ”harras-
tuspohjalta” teologiaa. Hän on ehtinyt teh-
dä monenlaisia, haastavia hoitoalan teh-
täviä. Yksi haastavimpia oli kolme vuot-
ta hoitajana mielisairaalan suljetulla psy-
koosiosastolla.

– Olen aika halunnut haastaviin tehtä-
viin. Ne ovat muokanneet minua siksi, mil-
lainen olen tänä päivänä, Mertsi toteaa.

– Kun mennään todella syvälle, niin jo-
kainen ihminen on pohjimmiltaan todella 
samanlainen, riippumatta siitä, onko hän 
oppinut vai ei-oppinut, rikas tai köyhä. Kun 
kohtaa haisevan puliukon ihmisen tasolla 
ja hän kiittää saamastaan avusta sydämen-
sä pohjasta, niin kyllä se koskettaa. Se on 
se, miksi haluan tehdä tätä työtä, Mertsi 
Ärling kertoo.

Mertsi Ärling kertoo kokeneensa uskon-
nollisen herätyksen vuonna 1994. Suhtau-

tuminen uskoon on muuttunut siten, et-
tä lapsuuden ankara Jumala on vaihtu-
nut armolliseksi ja kehottaa elämään ih-
misen elämää. Ärling kuuluu Uusipesu-
la-seurakuntaan, joka toimii Turun Varis-
suolla. Siellä hän hoitaa seurakunnan dia-
konista työtä. 

Ärlingin työt kietoutuvat toisiinsa. Turun 
vapaat kirkko- ja seurakunnat ovat muo-
dostaneet oman tiedotus- ja viestintäyh-
distys A&O:n, joka julkaisee omaa lehteä. 
Ärling on lähes 80 000 kappaleen painok-
seen yltävän A&O -lehden markkinoin-
tivastaava. Tiedotus- ja viestintäyhdistys 
A&O myös hallinnoi Operaatio Ruoka-
kassia. Lisäksi Ärling on oman seurakun-
tansa johtava diakoni.

Elämän pitää olla elämisen 
arvoista
Ärling totea, että vanhemmat voivat tin-
kiä elämisen tasosta ja kiristää vyötä, mut-

– Minulla on 4-5 työtä, 4 lasta ja kau-
nis ja älykäs vaimo. Olen onnellinen 
mies, Mertsi Ärling esittelee itsensä 
mutkattomasti.
Mertsi Ärlingistä pulppuaa energia 
ja elämänmyönteisyys. Hän on varsi-
nainen ideanikkari ja työnarkomaa-
ni, turkulaisen vapaaehtoistyön kan-
tavia voimia. 
Operaatio Ruokakassi on Turun seudul-
la herättänyt paljon huomiota. Operaatio 
Ruokakassissa 15 Turun alueen kristillis-
tä kolmannen sektorin avustusjärjestöä ja 
seurakuntaa ovat yhdistäneet voimansa 
auttaakseen apua tarvitsevia. Operaatios-
sa hankitaan keskitetysti jaettavia tarvik-
keita, kuten ruokaa ja vaatteita. Operaa-
tioon kuuluvat järjestöt ja seurakunnat ja-
kavat tarvikkeita vuoropäivinä. Mertsi Är-
ling on operaation ideoija ja koordinaat-
tori, mutta hän myös osallistuu käytännön 
ruohonjuuritason työhön.

– Autamme viikon jokaisena päivänä. 
Yhden kuukauden aikana autamme tuhan-
sia ihmisiä, ja määrä on kasvussa. Mert-
si kertoo.

– Nykyään leipäjonoissa on yhä suurem-
pi joukko tavallisia, työssäkäyviä, pieni-
palkkaisia ihmisiä. He käyvät töissä ja elä-
vät suht normaalia elämää, mutta pakollis-
ten menojen jälkeen ruokaan ei jää kuin 
muutama kymppi. Elämä on tiukoilla, sil-
lä kaikki tietävät, miten kallista ruoka on 
nykyään.

Operaatio Ruokakassi ei ole projekti, jo-
ka alkaa ja päättyy, vaan operaatio on käyn-
nissä koko ajan, hamaan tulevaisuuteen. 

– Tietääkseni muualla Suomessa ei ole 
näin laajaa avustusjärjestöjen keskinäis-
tä yhteistyötä. Olemme aloittaneet yhteis-
työn myös evankelis-luterilaisen kirkon 
kanssa.

Operaatio Ruokakassi tekee yhteistyötä 
mm. helsinkiläisen Veikko ja Lahja Hurs-
tin Laupeudentyö ry:n kanssa.

Sydämestä tuleva kiitos 
on parasta
Mertsi Ärling on koulutukseltaan lähihoi-

Vapaaehtoistyötä Turussa:

Operaatio Ruokakassi 
auttaa joka päivä

Mertsi Ärling on Operaatio Ruokassin ideoija ja koordinaattori, mutta hän myös 
osallistuu käytännön ruohonjuuritason työhön.
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ta lasten osalta ei saisi kiristää vyötä. Lapset tarvitsevat muuta-
kin kuin ruokaa. Lapsille pitäisi tarjota mahdollisuuksia saada 
elämyksiä ja kulttuurinautintoja. Jos konserttiin ei pääse ker-
ran kuukaudessa, niin edes kerran vuodessa.

– Lasten pitää nähdä ja kokea, että elämä on oikeasti myös 
hienoa.

Ärling korostaa, että myös vanhukset tarvitsevat ihmistä lä-
helleen – ja tässä vapaaehtoiset voivat tehdä todella merkittä-
vää työtä. Vaikka vanhusten tarpeista pidetään huolta, niin eri-
tyisesti vanhukset kaipaavat seuraa ja juttukavereita.

– Vanhukset kaipaavat sitä, että joku kysyy heiltä oikeas-
ti ”mitä sinulle kuuluu?” Vanhusten täytyy saada puhua. Esi-
merkiksi omassa seurakunnassani järjestetään seniori-iltoja. Ei 
auttamistyön tarvitse olla kovin ihmeellistä. Se alkaa siitä, kun 
luo naapurin pihan lumesta.

Ärling onkin huomioinut, että vapaaehtoistyön tekijöiden 
määrä kasvaa koko ajan. Monestikin vapaaehtoiset tulevat mu-
kaan siten, että itse ovat olleet aikaisemmin autettavia. 

Romanien pitäisi murtaa 
kaksi ennakkoluuloa
Ulospäinsuuntautuva Ärling tulee mutkattomasti toimeen ih-
misten kanssa. Hän toteaa, ettei itse ole tällä hetkellä aivan ro-
manikulttuurin ytimessä, mutta ei ole vieraantunutkaan. Ärling 
arvioi, että romanikulttuuri on muutoksessa – tapahtuu tietyn-
lainen kahtiajako; on lähdettävä yhteiskuntaan mukaan tai sit-
ten vaihtoehtona on tippuminen.

– Kyllä suomalaisen valtakulttuurin muutokset koskettavat 
romanejakin, tosin ehkä viiveellä. Myös romanikulttuuri on yk-
silöllistynyt. Se, mikä romanikulttuurissa on ollut niin sanot-
tu ”hyvä juttu”, on ehkä päässyt rappeutumaan, ja se on tietys-
ti valitettavaa.

Mertsi Ärlingin mukaan valtakulttuurin suhtautumien roma-
neihin on pääsääntöisesti muuttunut parempaan suuntaan. To-
sin jotkin asiat junnaavat ennallaan ja joissakin asioissa ollaan 
menty takapakkia.

– Esimerkiksi kouluttautumisen ja opiskelun ymmärtäminen 
on romanikulttuurissa mennyt paljon eteenpäin. Sen sijaan ra-
sistisia asenteita kohtaa vieläkin suorastaan hämmästyttävissä 
paikoissa, kuten vaikka työvoimatoimistoissa.

– Suomessa on romaneja tärkeillä paikoilla, mutta he ovat an-
sainneet sen omalla työllään. Ollakseen hyvä työntekijä roma-
nin pitää olla kolme kertaa parempi työntekijä kuin muut.

Teksti: Kari Uittomäki
Kuva: Leena Pitkänen/Turkulainen

KOTONA ASUEN

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

homeinstead.fi

Käpyrinne ry  

www.kapyrinne.fi 
Tiedustelut  

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

Ilmattarentie 2, 00610 Hki  
Käpyrinteen Palvelutalo Käpyrinne tarjoaa monipuolisia 

ja laadukkaita  
hoito-, virkistys- 

ja kuntoutuspalveluja 
palvelutalossa ja kotona 
asuville ikäihmisille sekä 

ikääntyville 
omaishoitoperheille. 

Kantti ry
ikäihmisten kanssa keskellä 
Helsinkiä

Ikäihmisten hyvinvointikeskus
palvelutalo Kantin pysäkki
mielenterveyden tukipysäkki

www.kantti.fi
puh. (09) 4342 4833
Humalistonkatu 4 
00250 Helsinki
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Netissä toimii vapaaehtoistyön 
välitys palvelu Verkostopalvelu.fi. 
Palvelu tarjoaa vapaaehtoistyön 
välitystä järjestöille ja muille vapaa-
ehtoistyötä tarjoaville tahoille. Vä-
lityspalvelu on maksuton ja kaikille 
avoin. Palvelua ylläpidetään vapaa-
ehtoisvoimin.

Verkostopalvelu.fi  on tarkoitettu vapaa-
ehtoistyötä tarjoaville järjestöille ja muille 
vastaaville tahoille sekä vapaaehtois työtä 
etsiville. Muu taho voi olla esimerkiksi 
säätiö, seurakunta, projekti tai hanke. Pal-
velun kautta voi hakea, katsella ja ylläpitää 
tietoja järjestöistä ja näiden tarjoamista va-
paaehtoistyön tehtävistä. Lisäksi palvelus-
ta löytyy yhteystietoja järjestöjen vapaa-
ehtoistoiminnasta vastaaviin sekä yhteys-
tietoja vapaaehtoistyön etsijöihin.

Verkostopalvelun ideoija ja vetäjä on 
Arno Karatmaa.

Mistä idea nettipohjaiseen palveluun, 
mikä on oma taustasi?
– Ennen Verkostopalvelun perustamista 
olin vapaaehtoisena mukana SPR:n ystä-
väpalvelussa. Koulutukseltani olen tieto-
koneinsinööri. Tästä taustasta syntyi aja-
tus nettipohjaisesta vapaaehtoistyönväli-
tyksestä.

Mikä on Verkostopalvelu.fi n fi losofi a – 
vapaaehtoistyön  arvo itsessään, vapaa-
ehtoistyön edistäminen?
– Tarkoituksena oli tarjota vapaaehtois-
toiminnasta kiinnostuneille mahdollisuus 
löytää helposti juuri sellaisia vapaaehtois-
tehtäviä  joista itse kiinnostunut, rikastut-
taa ihmisten elämää  vapaaehtoistoimin-
nan kautta. Halusin myös tukea osallisuut-
ta. Vapaaehtoistoiminta on yksi tapa olla 
mukana yhteiskunnassa ja osallistua sen 
rakentamiseen.

Toinen puoli asiaa ovat järjestöt sekä ih-
miset, jotka saavat apua vapaaehtoisten 
kautta. Järjestöjen näkökulmasta oli tarkoi-

tus tarjota uusi ja edullinen väylä vapaa-
ehtoisten rekrytointiin.

Keille palvelu on suunnattu?
– Palvelu on suunnattu kenelle tahansa. 
Tyypillisiä käyttäjiä ovat järjestöt ja yksi-
tyiset ihmiset, jotka etsivät vapaaehtois-
tehtäviä. Mukana on myös muutama sää-
tiö sekä vapaamuotoisempia porukoita, ku-
ten Porkkanamafi a, jolla ei ole yhdistyksen 
statusta. Porkkanamafi a järjestää kulutus-
kriittisiä tempauksia, joissa ihmiset pyrki-
vät ostokäyttäytymisellään vaikuttamaan 
kauppoihin ja palvelujen tuottajiin.

Mitä etuja nettipohjainen palvelu tar-
joaa?
– Nettipohjainen vapaaehtoistyönvälitys 
on ympärivuorokautista ja huomattavan 
edullista ylläpitää, jolloin palvelu voidaan 
tarjota maksutta sekä järjestöille  että va-
paaehtoisille.

Kuinka ahkerasti palvelua käytetään - 
paljonko on ilmoittautuneita henkilöi-
tä ja järjestöjä? 
– Tällä hetkellä järjestöjä on mukana yli 
120, vapaaehtoisia listoilla on noin pari-
kymmentä. Viimeksi kun käyttöä mitat-
tiin, niin nettisivuilla oli yli sata kävijää 
päivässä.

Minkälaisiin tehtäviin on eniten va-
paaehtoisia, toisaalta millaisiin tehtä-
viin järjestöt eniten hakevat vapaaeh-
toisia? 
– Verkostopalvelu toimii ilmoituspalstana. 
Verkostopalvelun sivuille ei jää tietoa sii-
tä, mihin tehtäviin vapaaehtoiset hakevat. 
Vapaaehtoiset ottavat suoraan yhteyttä jär-
jestöihin, jolloin tieto  suosituimmista va-
paaehtoistehtävistä on järjestöissä.

Jos katsotaan Verkostopalvelua, niin mu-
kana on ollut mm. yksi graafi kko, kaksi oh-
jelmoijaa sekä yksi opinnäytetyön tekijä ai-
heenaan nettipohjaisen vapaaehtoistyönvä-
lityksen markkinointi.

Järjestetäänkö vapaaehtoisille min-
käänlaista koulutusta tehtäviinsä, toi-
saalta miten vapaaehtoisten motivaatio 
tarkistetaan?
– Koulutuksen ja vapaaehtoisten sopivuu-
den tarkistuksen hoitavat vapaaehtoisteh-
täviä tarjoavat järjestöt.

Onko olemassa vaara, että vapaaehtois-
työtä käytetään väärin, esim. korvaa-
maan palkattua henkilökuntaa?
– En usko, että vapaaehtoisilla pystyy ko-
vin pitkälle korvaamaan palkattua henkilö-
kuntaa. Joihinkin tehtäviin sopii palkka-
työ paremmin, joihinkin toisiin taas va-
paaehtoistyö.

Mitä millaisia tehtäviä vapaaehtoiset 
voivat tehdä, toisaalta mitä he eivät voi 
tehdä tai mitä heillä ei voi teettää?
– Mielestäni tärkeää on, että vapaaehtois-
tehtävät pysyvät vapaaehtoispohjalla, eli 
että kukaan ei ala tekemään vapaaehtois-
toiminnasta velvollisuutta.

Toinen ohjenuora voi olla siinä, että va-
paaehtoiset saavat toimia ammattilaisten 
rinnalla, mutta eivät korvaajina.

Miten Verkostopalvelu.fi n rahoitus on 
hoidettu tai hoituu?
– Tällä hetkellä Verkostopalvelussa mu-
kana olevat vapaaehtoiset rahoittavat pal-
velun. Ulkopuolista rahoitusta ei ole käy-
tössä.

Mikä on oma roolisi?
– Hoidan palvelua vapaaehtoisena ja pal-
katta. Verkostopalvelun ylläpito on samal-
la kertaa vapaaehtoistoimintaa sekä har-
rastus.

Lisätietoja: www.verkostopalvelu.fi 

Teksti: Kari Uittomäki
Kuva: www.verkostopalvelu.fi 

Vapaaehtoistyön välitystä 
netin välityksellä
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Vuosi 2009 – 
luottamuksen 
kohottamisen 

vuosi

Lehtemme kolumnisarjaa 
jatkaa valtiotieteen tohtori 

Assi Liikanen

Voinko vanheta luottavaisin mielin? Tätä 
on tullut pohdittua viime aikoina amma-
tillisessa ja henkilökohtaisessakin mieles-
sä. Positiivisia ennusmerkkejä on paljon. 
Viimeisen kolmen vuosikymmenen aika-
na miehet ovat saaneet yhdeksän lisä vuotta 
ja naiset seitsemän elinvuotta lisää. Siis 
nautti kaamme niistä täysin siemauksin. 
Myös vanhenemme terveempinä ja raih-
nainen elämänvaihe liukuu eteenpäin. Yli 
satavuotiaitakin on jo ennätysmäärä, hei-
tä löytyy lähes joka pitäjästä.

Mutta, mutta… mikä sitten ahdistaa? Se 
on tieto väestön ikääntymistilastoista ja 
kustannuspaineista. Jo kymmenen vuoden 
sisällä alkavat ”ikääntymisen ruuhkavuo-
det”, joille ei loppua ole näkyvissä. 

Pyörittelen päässäni keskimääräisen pie-
nen eläketulon ja pitenevän iän mukanaan 
tuomia lisääntyviä palvelutarpeita. Tulok-
sena on yhtälö, joka ei tahdo millään rat-
keta. Miten selvitä reilun tuhannen euron 
kuukausieläkkeellä, jos sairastuu tai jou-
tuu toisten avun varaan. Ja onko suomalai-
nen hyvinvointiyhteiskunta varautunut tar-
peeksi ikääntymisen kustannuksiin, vaikka 
niin vakuutellaan virallisilta tahoilta? Säi-
lyykö luottamuksemme julkiseen järjestel-
mään niin, että voimme uskoa sen huoleh-
tivan ainakin heikoimmin toimeentulevien 
turvallisesta vanhenemisesta? Muut jou-
tunevat ”oman onnensa nojaan” ja saavat 
palvelusetelin käteen.

Luottamusta täytyy kertyä monelle ta-
solle, ikääntyville itselleen, heitä hoitaville 
tahoille, yhteiskunnalle sekä kaik kien näi-
den välille. Pahinta on, että vanhuspalve-
lujen työntekijöiltä alkaa luottamus omaan 
työhönsä rapista. Tämä tuli esille haastat-
telemissani hoitoyksiköissä, joissa ei enää 
uskottu muutoksen mahdollisuuksiin. Ta-
voitteena oli kodinomainen ja inhimilli-
nen hoito, jota ei kuitenkaan järjestelmi-
en kankeuden ja kustannusten puristukses-
sa päästy toteuttamaan. 

”En kyllä toisi omaa äitiäni tähän hoito-

paikkaan, tai ainakin paljon pitäisi muut-
tua, jotta jättäisin hänet tänne”, vastasi 
eräs hoitohenkilökunnan edustaja kysy-
mykseen toisitko oman läheisesi tänne hoi-
toon. Jol lei luota omaan työhönsä ja työ-

yhteisöönsä, niin kuinka voi olettaa että 
toiset sen tekevät. Samansuuntaista vies-
tiä ovat muutkin tutkijat julkituoneet vii-
me vuosina.

Tämä ei kuitenkaan ole koko kuva 
vanhus palveluista. Monissa hoitoyksiköis-
sä on viritetty uudenlaista hoitokulttuuria 
ja onnistuttu muuttamaan päivien kulkua ja 
laitosmaisuutta monenkirjavaksi elämäk-
si. Ajatus siitä, että ihmisen tarpeisiin kuu-
luvat ruoan, hygienian ja hoitojen lisäksi 
henkistä virikettä, sosiaalista yhdessäoloa 
sekä liikuntaa sisällä ja ulkona, on vähitel-
len vallannut alaa. Se on saanut luovia ja 
persoonallisia muotoja, joita on sovellet-
tu asiakkaiden elinehtoihin. On todistet-
tu, että muutos on mahdollinen, kunhan 
sille annetaan tilaa ja joustetaan vanhois-
ta kaavoista. Näissä yhteisöissä näyttävät 
sekä asiakkaat, omaiset että henkilökunta 
viihtyvän. Alun ehkä hämmennyksen jäl-
keen luottamus on vahvistunut.

Tähän sopii hyvin taiteilija Rafael 
Wardin viisas lausuma, jolla hän kuvai-
li vanhain kotien arkea: ”Hoitolaitoksis-
sa kulttuuri näyttäytyy syömisessä, pu-
keutumisessa, hoidoissa, keskusteluissa 
ja sosiaa lisessa elämässä. Juuri kulttuurin 
sallivuus ylittää arjen rajat. Olisi elämäs-
sä muutakin kuin hiljaa istua paikallaan”. 
Tämä sopii myös sovellettuna kotonaan 
asuviin yksinäisiin vanhuksiin.

Esitän vuotta 2009 luottamuksen kohot-
tamisen vuodeksi, jolloin 1) yhtään van-
husta ei jätetä yksin, 2) kansalaisjärjestöt 
ja ystävätoiminta palautetaan kunniaan,  
3) hoitoyksiköt avataan ympäristöönsä ja 
päivätoiminta saatetaan kukoistamaan, 4) 
ikääntyvien toimeentulon ja palvelujen 
turvaaminen nostetaan esille ja 5) valtio-
vallalta vaaditaan vastausta, miten ikään-
tymiseen on varauduttu! 

Assi Liikanen
valtiotiteteen tohtori

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.
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Eeva Nikoskelainen: Itikkakesä
Tammi 2008

Eeva Nikoskelainen on Turun yliopiston 
silmätautiopin emeritaprofessori, joka on 
työskennellyt pitkään sairaalalääkärinä ja 
tehnyt sen ohella aktiivisesti tutkimustyö-
tä erityisesti perinnöllisten silmäsairauk-
sien alalla. Nykyisin hän toimii vapaana 
kirjailijana.

Kirjassaan Itikkakesä Nikoskelainen ku-
vaa Kavasteen suvun 92-vuotiaan Johan-
nes Kavasteen, suvun patriarkan ja sota-
veteraanin vastusteluja kun omaiset puu-
haavat hänelle vanhainkotipaikkaa tämän 
sairastuttua. Hänet kotiutetaan uuden Oma 
Koti Kullan Kallis-projektin turvin. Pro-
jekti tuo hänen elämäänsä teknologista 
apua, kameran ja turvallisuuden valvonnan 
sen myötä. Johanneksen ympärillä häärii 
useita hänen hyväänsä ajattelevia sukulai-
sia ja naapureita. Kaikki tämä hämmentää 
vanhusta. Tarina etenee kevyen satiirisesti 
ja huumorin sävyttämänä kertoen samal-
la vanhustenhuollon ahdingosta, hyttys-
istä, ihastumisista ja suomalaisen huvila-
elämän ihanuudesta.   

 Kirja sopii luettavaksi jokaiselle satiiri-
sista suomalaisista tarinoista ja ikäihmis-
ten elämästä kiinnostuneille.

Anu Kuikka

Anna Raninen, Tarja Raninen, Ilpo To-
ni & Göran Tornaeus: Mathildan muo-
donmuutos Kansalais- ja vapaaehtois-
toiminnan uudet kasvot
YTY ry 30 v. juhlakirja
WSOY Oppimateriaalit Oy 2008

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyh-
distys YTY ry:n uusi kirja Mathildan muo-
donmuutos Kansalais- ja vapaaehtoistoi-
minnan uudet kasvot kertoo kansalais- ja 
vapaaehtoistoiminnan historiallisista sekä 
uusista kasvoista. Kirjassa kuvataan kuka 
organisoi sen kaiken toiminnan, jossa ta-
vallinen kansalainen haluaa ja voi käydä 
auttamassa, harrastamassa tai koeluontoi-
sesti pistäytymässä. Kirjoittajat pohtivat 
aktiivista kansalaisuutta, kansalaisvaikut-
tamista, ja miten ne Suomessa toteutuvat 
–  kuka on aktiivinen, miten hän vaikuttaa 
ja mihin. Kirja on samalla kansalais- ja va-
paaehtoistoiminnan oppikirja.

Kirjaan kootuissa tarinoissa yhdeksän ta-
vallista suomalaista kertoo, miksi he ovat 
tehneet lukuisia työtunteja palkatta muiden 
kuin itsensä hyväksi ja millaisen palkkion 
he itselleen ovat toiminnasta saaneet. Kir-
jassa havaitaan kaksi trendiä: ensinnäkin 
erilaisten yhdistysten tai järjestöjen toimin-
taan osallistuminen tarjoaa yhteisöllisyyt-
tä. Ihmisten keskinäinen kanssakäyminen 
lisää sosiaalista pääomaa ja antaa mahdol-
lisuuden sosiaalisen voiton tavoitteluun. 

Toiseksi osallistuminen kansalaisjärjes-
tötoimintaan perustuu yksilöllisiin tavoit-
teisiin ja vapaaehtoisuuteen. Vapaaehtoi-
suus voi olla harrastus, elämäntapa, oppi-
misen paikka, täydemmän elämän mahdol-
lisuus tai jopa pelastus takaisin elämään. 
Osallistuminen voi sopia minulle tänä vii-
konloppuna, mutta ensi viikonlopun mi-
nulla on muuta ohjelmaa. Tai tänä syksy-
nä voin käydä naapurin papan kanssa kä-
velyllä, mutta en halua sitoutua tehtävään 
pidemmäksi aikaa.  

Anu Kuikka

Asta  Suomi & Sinikka Hakonen 
(toim.): Kuluerästä voimavaraksi – So-
siokulttuurinen puheenvuoro ikäänty-
miskysymyksiin
PS Kustannus 2008

Kirjassaan Kuluerästä voimavaraksi Asta 
Suomi ja Sinikka Hakonen ovat arvioi-
neet Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu-
järjestelmän kehityskulkua ja ottavat kan-
taa ikäkeskusteluun, jossa suurimman si-
jan ovat yleensä saaneet lääketiede, talous-
tiede ja teknologia. Kirjoittajat etsivät 
senio riteetille uutta paikkaa, joka huomi-
oi nykyistä enemmän ennakoivaa ja ehkäi-
sevää ajattelu- ja toimintatapaa ja jolloin 
luodaan ikääntyville kansalaisille vasta-
vuoroista sekä tasa-arvoista tilaa eri suku-
polvien rinnalla. Se miten ikä ja ikäänty-
vien kansalaisten rooli nähdään nykyises-
sä yhteiskunnassa koetaan haasteena sekä 
kulu eränä. Kirjoittajat haluavatkin kään-
tää nämä ajatukset myönteisemmäksi ja 
voimavaralähtöisemmäksi pelkän ongel-
mapuheen sijaan. Kirjassa esitetään sosio-
kulttuurisia näkökulmia ikäkysymykseen: 
Ollaanko seniorit normittamassa vain tuot-
taviksi, aktiivisiksi ja vastuullisiksi kan-
salaisiksi? Vai voiko seniori jaksaa työs-
sään ja miten tämä voitaisiin työyhteisöis-
sä huomioida? Tai mitä palveluja tulevai-
suuden seniorit tarvitsevat, saavat ja voi-
vat itse tarjota? Lisäksi kirjassa esitellään 
uusia ikäkäytäntöjä, joita yritykset ja kun-
nat ovat onnistuneesti toteuttaneet. 

Teos soveltuu käsikirjaksi seniori- ja 
vanhuspalvelujen suunnittelijoille, kehit-
täjille ja toteuttajille sekä oppikirjaksi so-
siaali- ja terveysalan korkeakouluopintoi-
hin.

Anu Kuikka
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Eija Rautasalo tutki hoitotyön am-
mattilaisten näkemyksiä ikäänty-
vien ihmisten seksuaalisuudesta. Mi-
ten hoitotyön ammattilaiset ottavat 
huomioon ja ratkaisevat hoitotyös-
sä tilanteita, joihin liittyy ikäänty vien 
ihmisten seksuaalisuuden ilmauk sia, 
Rautasalo kysyi.

Kaikki ikääntyneet heteroita? 
Hoitotyön ammattilaiset kertoivat, että he 
olivat kohdanneet arjen hoitotyössä pel-
kästään heteroseksuaalisesti suuntautunei-
ta ikääntyviä ihmisiä. Haastateltavat sa-
noivat, että jotkut ikääntyneet ihmiset voi-
vat olla homoseksuaalisia, mutta ne olivat 
”piilojuttuja”. 

– Homoseksuaalisuuden nähtiin tulevan 
esille tulevaisuuden asiana ikääntyneiden 
ihmisten hoitotyön kohtaamisissa ja hei-
dän kohtaamiseensa tulisi valmistautua, 
Rautasalo kertoo.

Vanhuksiksi, sairaiksi ja uskonnollisesti 
suuntautuneiksi nimetyille ihmisille ei il-
maistu sukupuolta siinä mielessä, että heitä 
ei kutsuttu ”naisiksi” tai ”miehiksi”. Iän li-
sääntymisen ja vanhuuden, sairauksien tai 

uskonnollisen suuntautuneisuuden kerrot-
tiin määräävän osalle ikääntyvistä ihmisis-
tä seksuaalisuuden rajat ja ehdot. 

Menneisyyden tapahtumat voivat 
nousta vanhuudessa esiin
Seksuaalisuuteen liittyvät menneisyyden 
kipeät tapahtumat voivat tulla esiin pei-
tetysti ja aiheuttaa ikääntyville ihmisil-
le, erityisesti naisille, pelkoa ja ahdistus-
ta. Haastateltavat pitivätkin tärkeänä, et-
tä ikääntyvät ihmiset ohjattaisiin seksu-
aaliterapiaan aina tarvittaessa. Haastatel-
tavat kertoivat saattaneensa joskus jättää 
ikääntyvät ihmiset huomiotta, olla reagoi-
matta heidän hätäänsä tai poistua paikalta 
vihaisena. Se, ettei tiedetty, mitä tehdään 
esimerkiksi seksuaalisesti häiritsevän po-
tilaan kanssa, osoitti hoitotyön ammatti-
laisten mielestä yhteisöllisten sopimusten 
puutetta tai niiden ohjeistuksen ymmärtä-
misvaikeuksia.

Hoitotyön ammattilaiset pitivät tärkeänä, 
että he pystyisivät kohtaamaan hoidetta-
vansa ennakkoasenteista vapaina ja ilman 
moralisointia. Osa haastateltavista kertoi 
ammatillisen pätevyytensä vahvistuneen 
kokemuksen myötä eivätkä ikääntyvien 
ihmisten arvaamattomat ja epätavalliset-
kaan seksuaalisuuden ilmaisut tällöin häm-
mästyttäneet.

Ammattilaiset joutuvat pohtimaan paljon 
omia seksuaalisuuteen liittyviä tunteitaan, 
mielipiteitään ja asenteitaan, ennen kuin 
he ovat valmiita kohtaamaan ikääntyvien 
ihmisten seksuaalisuuden ilmauksia. Eräs 
haastateltava painotti, että on kohtuutonta 
edellyttää, että jokainen hoitotyön ammat-
tilainen olisi erehtymätön tai että jokaisen 
ammattitaito olisi täysin moitteeton. 

Koulutukseen lisää tietoa 
seksuaalisuudesta
Hoitotyön ammattilaiset toivat esille, että 
nykynuoret tulevat olemaan vanhana eri-
laisia kuin nykyiset vanhat. Uusia ulottu-
vuuksia ikääntyvien ihmisten seksuaali-
suuden suhteen tuonee mukanaan myös 
niin kutsuttu yhdenikäisyyden kulttuuriin 
siirtyminen. Tämä tarkoittaa, että krono-
logisen iän merkitys vähenee ja ihmisen 
identiteetti määräytyy selkeämmin hä-
nen valitsemansa elämäntyylin, mielty-
mysten, kulutustottumusten ja harrastus-
ten kautta.

Tarvitaan uutta tutkimuksellista 
tietoa
– Tarkastelin lähihoitajien, sairaanhoita-
jien, terveydenhoitajien, fysioterapeuttien 
ja terveystieteiden maisteriohjelman kou-
lutussisältöjä ja totesin, että koulutuksis-

sa on erittäin vähän seksuaalisuuteen liit-
tyviä opintoja. Tiedon levittäminen ikään-
tyvien ihmisten seksuaalisuudesta kuuluu 
hoitotyön opintoihin, lisä- ja jatkokoulu-
tukseen sekä erikoistumisopintoihin. Sek-
suaalisuuteen liittyvä tiedon käyttö hoito-
työn kohtaamisissa mahdollistaa ikäänty-
vien ihmisten seksuaalioikeuksien toteu-
tumisen, Rautasalo kertoo.
THM Eija Rautasalon gerontologian ja 
kansanterveyden väitöskirjan ”Hoitotyön 
ammattilaisten näkemyksiä ikääntyvien ih-
misten seksuaalisuudesta” tarkastettiin Jy-
väskylän yliopistossa 12.12.2008.

Euroopan väestön ikärakenteen 
muutokset ovat nostaneet esiin 
tarpeen tutkia ikääntyneitä myös 
heidän mahdollisuuksiensa ja re-
surssiensa näkökulmasta. Tärkeää 
on selvittää muun muassa sitä, mi-
ten ikääntyneet voivat yhteiskun-
nan muutosten keskellä löytää itsel-
leen merkityksellisen paikan suku-
polvien ketjussa.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mi-
ten ikääntyneet hahmottavat uskonnollis-

Ikääntyvien 
ihmisten 

seksuaalisuus 
voi olla vaikea 
asia hoitotyön 
ammattilaisille

Rukous on 
perintöä 

suvusta sukuun: 
Ikääntyneet 
ja uskonto 

vuosituhannen 
vaihteen Suomessa

Eija Rautasalo

Jenni Spännäri
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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 7/2008 oikea ratkaisu.

ten tekstien kautta itseään yhteiskunnan 
osana. Tutkimuksen aineistona käytettiin 
ikääntyneiden kirjoittamia uskonnollisia 
tekstejä: runoja, rukouksia ja ajatuksia. 

Ikääntyneiden kirjoittajien käsittelemät 
teemat ryhmittyivät tutkimuksessa kolmen 
pääteeman – Minä, Maailma ja Uskon-
to – ympärille. Minä-teeman yhteydessä 
kirjoittajat käyttivät uskonnollista kieltä 
ehjän ja kulttuurisesti hyväksyttävän elä-
mäntarinan rakentamiseen sekä vallitse-
van elämäntilanteensa positiiviseen kä-
sitteellistämiseen. Maailma-teemassa kir-
joittajat painottivat monentasoisten läheis-
ten ihmissuhteiden tärkeyttä ja hämmen-
nystä maailman muuttumisen edessä. Us-
konto-teemaan liittyen kirjoittajat käytti-
vät uskonnollista kieltä ennen muuta tur-
vallisuudentunteen luomiseen ja ilmaise-
miseen.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että ikäänty-
neet voivat käsitellä ja jäsentää vaikeita 
elämäntapahtumia ja huoliaan uskonnol-
lisen ilmaisun avulla. Yhteisön tasolla us-
konnolliset ilmaisumuodot näyttivät yh-
distävän ikääntyneet kirjoittajat suomalai-
seen kulttuuriin. Tätä kautta liityttiin vah-
vasti myös suomalaiseen identiteettiin ja 
yhteiseen muistiin, jossa uskonto on kes-
keisessä osassa. Käyttämällä uskonnollis-
ta kieltä ikääntyneet samanaikaisesti hyö-
dynsivät ja loivat uudelleen näitä sosiaa-
lisia voimavaroja.

Tutkimuksen keskeinen tulos on, et-
tä ikääntyneillä vaikuttaa olevan erityi-
nen ja merkityksellinen tehtävä suoma-
laisessa yhteisössä. Pitämällä yllä yhteistä 
muistia ja näin ollen yhteisön identiteettiä 
ikääntyneet osallistuvat merkittävällä ta-
valla yhteisön jatkuvuuden ja hyvinvoin-
nin luomiseen. Ikääntyneiden elämänko-
kemus ja sitoutuneisuus yhteisön muistiin 
voitaisiinkin nähdä yhtenä yhteisen pää-
oman lajina. Yhteisen muistin ylläpidon 
lisäksi ikääntyneiden tehtävänä on siir-
tää muistia eteenpäin tuleville sukupolvil-
le. Nähtäväksi jää, millä keinoin ja mis-
sä viitekehyksissä tulevaisuuden ikään-
tyneet pystyvät välittämään edelleen tä-
tä yhteistä muistia, joka tämän tutkimuk-
sen mukaan on tiiviisti sidoksissa uskon-
nolliseen kieleen.

Jenni Spännärin väitös Rukous on perin-
töä suvusta sukuun : Ikääntyneet ja us-
konto vuosituhannen vaihteen Suomes-
sa tarkastettiin Helsingin yliopistossa 
17.12.2008.

Osaajien markkinat – Vapaaehtois-
ten rekrytointimallien kehittämiseen 
vanhustenhuoltoon 2009-2011

Projektin tavoitteena on lisätä ikääntynei-
den elämänlaatua ja mahdollisuutta olla 
osallisena eri yhteisöissä ja yhteiskunnas-
sa kehittämällä ikääntyvien elämää tuke-
van vapaaehtoistoiminnan työmuotoja ja 
toimintatapoja. 

Kohderyhminä ovat ikäihmiset ja hei-
dän läheisensä, vanhustenhuollon palvelu-
ja tuottavat yhteisöt, eläkkeelle jäävät tai 
olevat, vapaaehtoistoiminnasta kiinnostu-
neet työyhteisöt ja ihmiset sekä sosiaali- 
ja terveydenalan ammattilaiset. 

Projekti osallistuu Vapaaehtoistoimin-
nan kansalliseen strategiahankkeeseen. 
Liitto kehittää mm. valtakunnallisen va-
paaehtoisten osaajien verkoston. Projek-
ti organisoidaan yhteishankkeena viidel-
lä eri paikkakunnalla. 

Käyttäjälähtöisen teknologian
kehittäminen ikäihmisten 
tueksi 2009 

Projektin tarkoituksena on kehittää, pilo-
toida ja arvioida sellaista teknologiaa, jo-
ka tukee ikääntyneiden erilaisia asumisen 
tarpeita.

Projektin tavoitteena vuonna 2009 on 
rakentaa laaja projektisuunnitelma viisi-
vuotiselle teknologiahankkeelle, jossa ke-
hittämistyötä ja siihen liittyvää teknologian 
pilotointia, käyttöönottoa ja arviointia to-
teutetaan laajasti. Erityisesti teknologian 
käyttöä arvioidaan asiakasnäkökulmasta. 

Projekti toteutetaan yhteistyössä Van-
hustyön keskusliiton kanssa.   

  

Liitolle kaksi uutta RAY-
rahoitteista projektia

Ikääntymisen resurssikeskusopas
ilmestynyt!

Ikääntymisen resurssikeskusmalli on uu-
denlainen tapa toteuttaa ikääntyvien toi-
mintaa ja palveluita. Oppaassa kerrotaan 
miten palvelutaloja ja kotihoitoa kehite-
tään niin, että mahdollistetaan ikäihmis-
ten kotona asuminen mahdollisimman pit-
kään ja laadukkaasti. Opas tarjoaa käytän-
nönläheistä luettavaa kaikille vanhustyön 
toimijoille.

Resurssikeskuksen sisältämät ennalta-
ehkäisevät toiminnot ja kotona asumista 
tukevat palvelut ovat oppaassa esiteltynä 
ytimekkäästi ja laadun kehittämisen näkö-
kulmasta. Oppaassa kuvataan miten toi-
mintaa ja palveluita kehitetään sekä miten 
olemassa olevia resursseja voidaan nykyis-
tä paremmin hyödyntää ja mistä voi löy-
tää uusia resursseja.

Oppaan hinta on 20 euroa + postikulut.
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Ristikko 1/2009

Ristikon laatija Tuuli Rauvola
Oikea ratkaisu seuraavassa numerossa, joka ilmestyy 16.3.2009
Virkistäviä hetkiä ristikon parissa!
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Esineet kertovat

35 Mainoskynien 

Yli kahden vuosikymmenen ajan lohjalai-
nen Voitto Kavander on kerännyt mai-
noskyniä eri puolilta maailmaa. Aira Hei-
nänen haastatteli Kavanderia ja ihmetteli 
kynien paljoutta ja keräilyn järjestelmäl-
lisyyttä.

– Mainoskynien keräilyn aloitin 1986. 
Nyt kynien lukumäärä on 34921 kappa-
letta, Kavander kertoo.

Kavander kertoo pitävänsä tarkkaa kir-
janpitoa hankinnoistaan. Kynät ovat Loh-
jalla asuvan keräilijän vapaa-ajan asun-
nolla Suomusjärvellä. Ne ovat hyvin laji-
teltuina vitriineihin ja tarkoin mitattuihin 
kaapistoihin ja laatikoihin.

Tarkkaa kynäkohtaista luetteloa Kavan-
der ei ole laatinut, vaan kynät ovat mal-
leittain järjestyksessä. Hän kaipaa lisätie-
toja esimerkiksi siitä, milloin ensimmäi-

nen mainoskynä Suomeen tehtiin. Hänen 
kokoelmansa vanhin on 1950-luvun Pos-
tipankin kynä. Harvinaisuuksiakin koko-
elmassa on, kuten Yhdysvaltain president-
ti George Bushin nimikirjoituksella va-
rustettu kynä. Kavanderin mukaan Bush 
jättää mainoskynänsä vain allekirjoituk-
sen yhteydessä.

Tiettävästi muitakin kynänkeräilijöitä on 
maassamme, joskaan järjestäytynyttä yh-
teistyötä eikä yhdistystä ole kehittynyt. 

– Kynien keräily on antoisa harrastus, 
jonka puitteissa saa tavata ihmisiä ja seu-
rustella heidän kanssaan. Lomamatkoil-
la voi tunnistaa eri maakuntien ihmisten 
innokkuuden ja kiinnostuksen keräily-
harrastukseen, Kavarder luonnehtii har-
rastustaan.

Mainoskynät kertovat mielenkiintoisia 

tarinoita ajastaan ja teettäjiensä tarkoi-
tuksista. Kyniä teettäneet pyrkivät posi-
tiiviseen vaikutukseen tuotteitaan mainos-
taessaan. Kokoelmaan kuuluu lukuisia lo-
pettaneiden ja fuusioituneiden fi rmojen 
kyniä. Esimerkkeinä mainittakoon mo-
net pankit. 

Pankit menivät, mutta kynät jäivät! Ky-
nät kertovat yhteiskunnan taloudellisista 
muutoksista ja talous- ja kulttuurihisto-
riasta sekä mm. matkailuelinkeinon ke-
hittymisestä. 

Kynien ulkoasut vaihtelevat: yksin-
kertaisen vakiokynän mallisten lisäksi 
Kavanderilla on esitettävänään esimer-
kiksi ralliauton, kännykän, suksen ja hain 
muotoisia kyniä. Mainosmiehet ovat kek-
seliäitä.

Voitto Kavander on osa-aikaeläkkeellä. 

Voitto Kavanderilla on noin 35.000 mainoskynää. Mainoskyniä on hyvin monenlaisia – Kavanderin kädessä on känny-
kän muotoinen mainoskynä. Pöydällä on vain pieni otos Kavanderin kokoelmasta.
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kavalkadi

Joka toinen viikko hän toimii opettajana Itä-Uudenmaan aikuis-
koulutuskeskuksessa. Ammatiltaan hän oli muurari ja sittemmin 
yksityisyrittäjä. Matkustaminen kuuluu Kavanderin mielipuu-
hiin. Se avartaa ja tarjoaa mahdollisuuksia hankkia myös ulko-
maisia kyniä kokoelmaan. 

Mainoskyniä jaetaan yleensä mainostarkoituksessa ilmaiseksi. 
Ne ovat laadultaan hyviä käyttöesineitä. Ne tarjoavat tietoa teet-
täjästään, fi rman logon ja osoitteen. Niitä ei ole yleisessä myyn-
nissä, vaan ne on hankittava keräilyn keinoin, tietoja hankkien 
ja yhteyksiä etsien.

Kavander on saanut tunnettuutta mm. television kirpputori-
ohjelman ansiosta. Ja tämäkin Uudet tuulet -lehden haastattelu 
levittää tietoa Kavanderin keräilystä innostaen lukijoita mahdol-
lisesti itsekin keräämään kyniä tai tarjoamaan hallussaan olevia 
mainoskyniä Kavanderin kokoelmaan entisten lisäksi.

Kavanderin yhteystiedot: puhelin 050 330 8204, sähköposti: 
voitto.kavander@innofocus.fi 

Uuteen vuoteen uusin keräilyideoin!

Aira Heinänen
Kuvat: Kari Uittomäki

Avainasiakkaana 
saat parhaat edut
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Maija-Liisa Heiskanen (nyk. Kallio)

Aamun sana 
Suositun hartauskirjan odotettu ja ky-
sytty 9. painos nyt saatavana! Hoitavaa 
tekstiä kipeistä elämänalueista, joista 
ei voi kertoa kenellekään. Jumala ei 
sivuuta arkisia käytännönasioita, vaan 
haluaa johdattaa ja innostaa meitä. 
Kirja on rohkaissut ensimmäisestä pai-
noksesta lähtien tuhansia suomalaisia.

Susanna Luttinen-Kivistö (toim.)

AjatOn 08/09 
Nuorten lukukausikalenteri on nyt 
ajankohtainen! Kätevä pakkaus 
muistiinpanotilaa, nimipäivätietoja 
ja nuorten ja nuorisotyöntekijöiden 
kirjoittamia raamattutekstejä, jotka 
noudattelevat kirkkovuotta. Oivallinen 
lahja nuorelle tai nuorten kanssa 
työskenteleville tai omaan käyttöön.

08
09

Kristilliset kirjakaupat tai puh. 020 7681 707 tai www.kirjasana.fi

Ovh 18 €    •    Isbn 978-951-655-647-8

Ovh 10 €    •    Isbn 978-951-655-646-1

Yhdysvaltain presidentti George Bushin nimikirjoituksella 
varustettu kynä on yksi Kavanderin kokoelman harvinai-
suuksista. Kyniä lienee vain pari kappaletta Suomessa.

Kavander on teettänyt mainoskyniä varten mittatilaustyö-
nä laatikostot. Kynät hän on järjestellyt laatikostoihin ky-
nien mallien mukaan.
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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
     puh. (09) 4369 3131, fax (09) 4369 3132
     Palvelutalo Omenatarha
     Nelikkokuja 3, 02230 ESPOO
     puh. johtaja (09) 8194 571, 
     fax (09) 8194 5752

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

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

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



Arvoisa lukija,

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

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

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

Seuraava Vanhustenhuollon Uudet Tuulet -lehti ilmes-
tyy 16.3.2009.


