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Marja-Liisa Kunnas
päätoimittaja
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liiton toiminnanjohtaja

Elvytyksen ristiaallokossa 
ja vastavirrassa

Elvytys puhuttaa. Hallitus ja oppo-
sitio ovat käyneet paikoin kova-

äänistäkin keskustelua maamme talous-
linjauksista. On syntynyt selkeäs ti kaksi 
rintamaa; hallitus on kannattanut vero-
elvytystä ja oppositio panostaisi kun-
tien palvelutuotannon turvaamiseen. 
Lama selvästi yllätti Vanhasen hallituk-
sen, kun sen uhka haluttiin itse päisesti 
kieltää. Ennen ”virallista lamaa” halli-
tuksen kanta oli, että talouden raken-
teet pysyvät parhaiten käynnissä, kun 
kansalaisten ostovoimaa pidetään yl-
lä veronalennuksilla. Opposition mie-
lestä oli menty jo kriittisen pisteen ala-
puolelle veronalennuksilla, jotka vaa-
rantavat hyvinvointivaltion palvelut ja 
etenkin vanhusten palvelut. 

Laman olemassaolosta Suomessa ol-
laan nyt yksimielisiä. Hallitus näki la-

man jo joulukuun lopulla niin pahana, 
ettei voinut antaa edes tulevaisuuden 
talousennustetta. Eduskunnan puhe-
mies olisi tammikuussa ollut valmis kut-
sumaan eduskunnan koolle etuajassa 
lomaltaan käsittelemään lamaan liitty-
viä elvytysesityksiä. 
Hallitus siirtyi seuraavaan vaiheeseen 
elvytyksen ristiaallokossa. Taloudel-
linen tilanne oli heikentynyt selvästi, 
teollisuustuotanto oli vähentynyt vuo-
den 2007 lopulta yli 15 prosenttia ja se 
heikensi työllisyystilannetta nopeasti. 
Vuoden ensimmäinen lisätalous arvion 
yhteydessä jo tiedettiin, että elvytys-
toimenpiteet joudutaan tekemään vel-
karahalla. Suuri pettymys oli se, että 
elvytys raha käytetään rakentamiseen, 
tiestöön, kela-maksun poistoon, lento-
kenttiin jne… Eri ministeriöiden listoil-

ta puuttui ihminen ja ihmiseen inves-
tointi. Päätökset oli tehty työlähtöises-
ti, lähtökohtana vaikuttaa suhdanne-
työttömyyteen, ei investoida ihmisen 
hyvinvointiin. 

Nyt eletään maaliskuuta 2009. Lama 
ja sen vaikutukset näkyvät myös 

kunnissa. Rahavarojen käyttöä rajoite-
taan. Yleisessä keskustelussa todetaan, 
että tämä vuosi vielä pärjätään, mut-
ta todelliset ongelmat ovat edessä en-
si vuonna. Kunnissa on asetettu työ-

ryhmiä, jotka miettivät keinoja, miten 
menoja voidaan supistaa ja miten pal-
velut tuotetaan halvemmalla. Ensim-
mäiset viestit ovat kiirineet myös lii-
ton toimistoon. Kunnat ovat yksipuo-
lisesti muuttaneet sopimuksia, joita 
on tehty mm. järjestöjen palveluista, 
vedoten mm. asiakkaiden kuntoisuu-
teen. Kuntiin on tulossa uusi hoidon 
ja palvelujen porrastus. Palvelutalojen 
parempi kuntoisille asukkaille haetaan 
uusia asuinpaikkoja mm. normaaleis-
ta vuokra taloista. Uudet asukkaat tu-
levat sairaaloista. Joillakin paikkakun-
nilla tämä on ollut arkipäivää jo muuta-
man vuoden ajan. Laman myötä palve-
lutalot muuttuvat rytinällä tehostetun 
palveluasumisen paikoiksi, joka laatu-
suosituksessa oli ajoitettu tapahtuvak-
si vuoteen 2012 mennessä.

Lama merkitsee vanhustenhuollos-
sa sitä, että yhä useampi huono-

kuntoinen vanhus asuu omassa kodis-
saan. Kunnat panostavat entistä enem-
män laitoshoitoon tai huonokuntois-
ten vanhusten asumiseen ja palvelui-
hin. Raha kunnissa ei tule riittämään 
avohoitoon ja moni vanhus jää heitteil-
le ilman palveluja omaan kotiinsa.
Tässä lamassa tulee toistumaan 1990-lu-
vun tapahtumat. Kotiin annettavia pal-
veluja karsitaan. Tätä muutosta ei johda 
ja koordinoi kukaan, kunnat saavat teh-
dä supistuksensa rauhassa. Nyt pitäisi 
valtiovallan satsata uusien työ tapojen 
ja -otteiden käyttöönottoon. Pienillä in-
vestoinneilla voitaisiin rakentaa koto-
na asumisen turvaverkostoja. Vanhus- 
ja lähimmäispalvelun liitto on valmis 
mukaan tähän verkostoon. 
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Tohtori 

”Mitä vanhemma
sitä tärkeämp

Maalaislääkäri Tapa-
ni Kiminkinen selvittää, 
että reipas liikunta saa 
myös sakat liikkeelle si-
säkorvan kaarikäytä-
västä, ja eipä enää hui-
maa. Kalervo Sirosella 
kertyi viime vuonna ul-
koilukilometrejä peräti 
1700. Sirosen mieluisin 
laji on sauvakävely.
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Tapani Kiminkinen on jo kauan ollut kä-
site Keski-Suomessa. Nyt maalaisjärkeä 
terveydenhuoltoon ajava saarijärveläinen 
terveyskeskuslääkäri on tullut koko kan-
san suosikiksi oman telkkariohjelman kaut-
ta. Suosio on huima, eikä ihme, sillä vaik-
ka miestä tohtoriksi tv-sarjassaan tituleera-
taankin, puhuu hän kieltä, jota se kuuluisa 
Pihtiputaan mummokin ymmärtää. Kimin-
kinen lausuu nyt painavat sanansa ikäihmis-
ten liikunnasta, sillä hänen sanojensa mu-
kaan ”emme vielä oikein ymmärräkään, 
kuinka helevetin tärkeää liikunta on!”.

Liikunta on paras lääke
Tapani Kiminkinen painottaa, että senio-
reita syyllistetään ihan turhaan työssä-
käyvien rahojen viemisestä. Hän siteeraa 
Pekka Puskaa ja jyrähtää, ettei ikä sinän-
sä tee kustannuksia vaan sairaudet. Nimen-
omaan iäkkäitä ihmisiä kannattaakin hoi-
taa, kannustaa liikkumaan ja kaiken pääl-
le kehua, sillä nykyisin seniorit itse asias-
sa liikkuvat melko paljon.

– Tänä päivänä vanhukset ovat vielä si-
tä ikäluokkaa, joka on oppinut liikkumaan 
nuoruudessaan. Mutta sitten meillä on han-
kalaa, kun 30 vuoden päästä nykyiset työ-
ikäiset, eli tulevat seniorit, jotka eivät ole 
oppineet liikkumaan, pitäisi saada liikkeel-
le. 

Liikunta kun on se paras lääke, yksise-
litteisesti. Tällä hetkellä jo lähes kolmas-
osalla aikuisväestöstämme on metabolinen 
oireyhtymä, joka siis kulminoituu keski-
vartalolihavuuteen. MBO enteilee tyypin 
II diabeteksen eli sokeritaudin puhkeamis-
ta ja siihen liittyy toistakymmentä vaara-
tekijää valtimoiden ahtaumiin. Kiminki-
sen mukaan sen vuoksi sepelvaltimotauti 
saattaa kääntyä uudelleen nousuun ja ikä-

ihmisten terveys heikkenee. Ja siitä on tu-
lossa valtava ongelma, jota vastaan voi-
daan taistella ensisijaisesti pistämällä töp-
pöstä toisen eteen.

Kiminkinen kertoo vastikään tehdystä 
diabeteksen ehkäisytutkimuksesta, jossa 
huomattiin, että pullukoilla diabetesriski 
väheni puoleen ahkeran liikunnan ansiosta, 
vaikka kilotkaan eivät merkittävästi karis-
seet. Liikunnan avulla rasva pysyi parem-
min ihon alla, eikä kasautunut sisäelinten 
ympärille, jossa se on suurimmaksi vaarak-
si. Eli Kiminkisen sanoin ”liikkukea vaikka 
ette laihtuisikaan, pyssyypähän rasva aina-
kin turvallisemmassa paikassa!”

Taistelu läskiä vastaan on siis Kiminkisen 

mukaan kansanterveytemme suurin haaste 
viinan kirojen lisäksi. Siksi liikunta pitäisi 
saada veriin jokaiselle. Keinot ovat monet 
ja itse Kiminkinen on muun muassa ollut 
mannekiinina UKK-instituutin liikkumis-
reseptin lanseerauksessa. Nykyisin hän ei 
enää virallista liikkumisreseptiä juuri käy-
tä, sillä hänen viestinsä näyttää menevän 
läpi ilman reseptejäkin.

– Täällä kaikki tuntee minut ja tietävät, 
että täältä tulee joka tapauksessa huuto-
merkillä, että pittää ostaa rasvatonta mai-
toa ja pittää liikkua!

Mummot ja papat ylös sängystä
Huutomerkkejä ei tosiaan voi välttää          

Kiminkinen: 

ksi ihminen tulee, 
ää on liikkua!”

Suorapuheinen maalais-
lääkäri Tapani Kiminki-
nen taistelee läskiä vas-
taan kansankielellä. Ja ih-
miset kuuntelevat.

Tapani Kiminki-
nen nauttii poti-
lastyön lisäksi kir-
joittamisesta. Tuo-
rein teos, Henki 
ja Elämä (Tammi 
2009), julkaistiin 
tammikuussa ja 
uusi kirjakin on jo 
työn alla.
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Kiminkisen tarinointia kuunnellessa. Yk-
si huutomerkillä varustettu lause kuuluu: 
”Mitä vanhemmaksi ihminen tulee, sitä tär-
keämpää liikkuminen on!” Eikä kysymys 
ole enää pelkästään läskisodasta, sillä lii-
kunnan hyötyjen lista on melkein liian pit-
kä lueteltavaksi. Mutta Kiminkinen jos jo-
ku osaa tiivistämisen taidon:

– Jos vanha ihminen on viikon sängys-
sä, sinne hän jääkin. Ja muutenkin aina sa-
non, älkää koskaan tulko terveyskeskuk-
sen vuode osastolle. Tietysti jos sairastuu 
esimerkiksi keuhkokuumeeseen, on tän-
ne pakko tulla, mutta mummot ja papat on 
revittävä ylös sängystä heti kun vain mah-
dollista. 

– On ihan väärä suuntaus, että kun ih-
minen ei pärjää kotonaan, kuskataan hä-
net heti pillit vinkuen terveyskeskuksen 
vuode osastolle. Siellä se on sitten vuode-
osastolla kahdeksan hengen huoneessa, läh-
tee yöllä sekavana vieraassa ympäristössä 
vessaan, liukastuu ja lonkka on poikki. Ja 
lonkkamurtuma on ennusteeltaan pahem-
pi kuin syöpä: Vuoden kuluttua 20 prosent-
tia on kuollut ja puolen toimintakyky hei-
kentynyt.

Lonkkamurtumasta tohtori varoittelee 
tuon tuostakin ja antaa ikämiehille yksi-
selitteisen neuvon:

– Kuskoo istualtaan niin kuin akat, niin 
ei mee lonkka poikki! Eikä emäntäkään ole 
pahalla päällä, kun ei ole niljakas lattia. 

Kiminkinen peräänkuuluttaa kaikkea 
mahdollista tukea kotiin, jotta vanhukset 
pärjäisivät mahdollisimman kauan koto-
naan. Lisäksi tarvitaan kodinomaisia hoito-

paikkoja. Ja koti ei Kiminkisen mukaan ole 
sellainen, missä noustaan kaikki samaan 
aikaan kuudelta laulamaan virsiä – vaikka 
itse tykkääkin virsien veisuusta – ja mis-
sä syödään ja mennään vessaan samalla 
kellonlyömällä. Koti on sellainen, missä 
noustaan ylös silloin kuin halutaan, ja voi-
daan jopa käyttää konjakkia tai vaikka oi-
keaa joulukuusta. 

– Oikea menettely olisi se, ettei välitet-
täisi siitä, kenenkä suuhun mitkäkin teko-
hampaat raksautetaan, kunhan mummo-
jen ja pappojen kanssa vietettäisiin aikaa 
ja heitä jopa ulkoilutettaisiin. Otettaisiin 
vaikka työttömiä tai harjoittelijoita avuk-
si. Hoitajat voisivat keskittyä perustyöhön 
ja organisointiin.

Mielihyväliikuntaa 
Kiminkinen liikkuu itsekin paljon. Takana 
on jopa 16 maratonia. Nykyisin mies käy 
kuitenkin mieluiten vain reippailla käve-
lyillä vaimonsa Ullan ja 10-vuotiaan Jere-
koiransa kanssa, ja kutsuu sitä parisuhde-
liikunnaksi tai mielihyväliikunnaksi. 

– Mikä tahansa liikunta on hyväksi, mut-
ta reippailu raittiissa ilmassa ulkona on pa-
rasta. Talvisin pitää vain huolehtia, ettei liu-
kastu. Lisäksi olisi hyvä tehdä kunnon aa-
muvenyttelyt joka aamu.

Vanhuksille maalaistohtori ei kuitenkaan 
suosittele ääriasentoja. Mutta puntit käteen 
– se on ”aivan fantastista”. Ja jalalla ko-
reasti vaikka päivätansseissa, sillä maan 
vetovoimaa vastaan suuntautuva liikunta 
vahvistaa myös luita.

– Parhaimpia kuntien tarjoamia palvelu-

ja ovat uimahallit ja niiden kuntosalit. Nii-
tä käyttäkää! Siten saa voiman ja koordi-
naation säilymään eikä tule sakkaa tasa-
painoelimiin. 

Kiminkinen kertoo innoissaan myös kun-
tosaliautosta, joka oli käytössä aikoinaan 
ainakin Joensuun alueella Pohjois-Karja-
lassa. Kiertäväksi kuntosaliksikin kutsuttu 
vanhasta kirjastoautosta kunnostettu bussi 
liikkui syrjäkylillä ja tarjosi punttisalimah-
dollisuuden niillekin, jotka eivät muuten 
saleille eksyisi. 

Huumorista ja kulttuurista 
eliksiiriä elämään
Kiminkistä ei tarvitse kauaa kuunnella, kun 
huomaa, että huumori se on, joka miestä 
kannattelee. Välillä jopa mustan sorttinen, 
mutta aina välitön ja tilanteeseen sopiva. 
Mies on käynyt keikoilla myös naurukou-
luttaja Vesa Karvisen kanssa.

– Huumoria, kyllä vain. Mustaa ja savo-
laista, totta helevetissä!

Muutenkin Kiminkisen tavaramerkkinä 
taitaa olla suorasukaisuuden ohella posi-
tiivisuus, ei kuitenkaan mikään nami-na-
mi-höttö. 

– Terveyttä pitää korostaa, eikä mennä 
mukaan aina sairastamaan. Eikä kuolemaa 
kannata pelätä – se kun tulloo kuitenkin sa-
taprosenttisesti.

Itse hän aikoo olla vanhana pappana hy-
vin itsepäinen känkkäränkkä. Hankala ja it-
sepäinen. Mutta oikein hurmaava ikiliikku-
ja kaiketi kuitenkin.

Teksti ja kuvat:
 Maria Markus

Maalaislääkäri Ta-
pani Kiminkisen 
ja superliikkuja, 
84-vuotiaan Kaler-
vo Sirosen tapaa-
miset sujuvat ai-
na letkeissä mer-
keissä.
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Hyvä brittiystäväni professori Alan Wal-

ker, Euroopan Unionin ison ikääntymis-
tutkimusverkoston vetäjä, pyysi minua 
puheenjohtajaksi Brysseliin tutkijoiden 
kokouk seen. No mikäs siinä, olinhan ol-
lut asiantuntijaryhmän puheenjohtaja-
na EU:n viidennen puiteohjelman jakaes-
sa vuosituhannen alussa miljardin mum-
monmarkkaa ikääntymisen tutkimukseen. 
Tuloksiakin oli seurattu monia vuosia, vaik-
ka niissä ei ollut kovin paljoa kehumista. 
Nyt olisi varmaan tarjolla jo uusiakin löy-
döksiä.

Ikääntymisverkosto ERA-AGEn kokous oli-
kin yksi kiinnostavimmista pitkään aikaan. 
Paikalla oli Euroopan huippututkijoita lai-
dasta laitaan, niin teknologian kuin mole-
kyylibiologian ja sosiaalitieteiden alalta. 
Esitykset olivat lyhyitä ja napakoita, kes-
kustelu vilkasta. Ajatella, että kokoukses-
ta voi todella nauttia ja tuntea itsensä ra-
vituksi sen jälkeen!

Kokouksessa istui tiiviisti USA:n ison Na-
tional Institute on Aging, kansallisen 
ikääntymistutkimuksen keskuksen joh-
taja Richard Suzman. Hän kertoi meille 
laitoksensa tutkimuksen monipuolisesta 
suuntautumisesta, katsokaapa internetis-
tä www.nia.nih.gov. Kateeksi käy, Euroo-
pan Unionissa ikääntymistutkimuksen pa-
laset ovat levällään, mutta USA:ssa toimi-
taan valtiollisen kokonaisuuden puitteissa, 
niin liittovaltiosta kun onkin kyse.
 
Tutkijat ihmettelivät eurooppalaista mie-
histä paradoksia. Miehethän kokevat ole-
vansa kuolemansairaita triviaalien pikku 
vaivojen vuoksi, kuten nuhan tai fl uns-
san. Todella vaikean sairauden iskiessä 
he jotenkin kieltäytyvät tunnistamasta 
oireitaan. Näin he jäävät usein hoidotta 
tai ”kaatuvat saappaat jalassa”, kuolevat 
yhtäkkisesti ennen kuin on edes oivallet-
tu heidän sairastavan. Naiset taas pote-
vat alinomaa, valittelevat vaivojaan, käy-
vät lääkärillä, hierojilla, parantajilla, käyt-
tävät terveyspalveluja, konsultoivat toisi-
aan ja naistenlehtiä, puhuvat loputtomas-
ti sairauk sistaan. Silti he elävät pidempään 
kaikkialla, myös sellaisissa maissa, joissa 
naisten kulttuurinen asema on heikko ja 
heillä on vähän oikeuksia. ”Miehet jäävät 
naisista jälkeen biologisesti, käyttäytymi-
seltään ja kulttuurisesti”.

Toinen paradoksi oli pohjoisen ja etelän 
välinen ero. Eteläeurooppalaiset vanhuk-
set elävät pidempään, vaikka pohjoisessa 
ikäihmiset ovat onnellisempia, rikkaampia 
ja terveempiä. Miten tämä on mahdollista? 
Yleensä taloudellinen asema, terveydenti-
la ja onnellisuuden kokemus ovat niin vah-
voja tekijöitä, että ne kannattavat ihmistä 
lujasti eteenpäin.

Kaikki tiedämme, että kalenteri-ikä on hy-
vin suhteellinen käsite arvioitaessa ihmi-
sen elinvoimaa ja kuntoa. Joku syntyy jo 
vanhana, toinen pistelee kuin nuori tyttö 
vielä isomummona. Miten tutkijat sitten 
arvioivat ikäihmisten sosiaalista, psykolo-
gista ja fyysistä kuntoa? On kehitetty eri-
laisia monimutkaisia mittareita. Yllättävän 
järkeenkäypää on, että luotettavimmaksi 
mittariksi on osoittautunut kuitenkin sil-
mämääräinen yleisarvio ihmisen olemuk-
sesta. Lääkärithän ovat aikojen alusta arvi-
oineet, näyttääkö ihminen ikäiseltään vai 

ei. Uskokaa tai älkää, se on nyt todistettu 
tieteellisesti pätevämmäksi kuin koneiden 
tai vempaimien antamat luvut. 

Japanissa elää tällä hetkellä 20 000 yli 
100-vuotiasta henkilöä, Suomessa heitä 
taitaa olla parisensataa. Satavuotias ei ole 
enää mikään harvinaisuus. Ihmisistä näyt-
tää siis tulevan yhä pitkäikäisempiä. Enää 
ei pidä paikkaansa sellainen elämänkaa-
ri, joka nousee nelikymppiseksi ja sen jäl-
keen alkaa nopeasti löpsähtää alaspäin, 
yhä alaspäin. Jos elät 90-vuotiaaksi, voit 
todennäköisesti elää yhtä hyväkuntoise-
na 100-vuotiaaksi. Ja jos 100-vuotiaaksi, 
niin miksei 120-vuotiaaksi, tai pidemmäl-
lekin?

Hetkinen, oletteko varautuneet elämään 
120-vuotiaaksi? Kuinka pitkä elämä suun-
nitelmissanne on? Tämä ei voi tulla yllätyk-
senä, sitä pitää jotenkin valmistella. Jos 
noin kävisi, pitäisi nyt jo ruveta suhtau-
tumaan asiaan vakavasti. Pitäisi varmaan 
kuntoilla pitkäjänteisesti, hankkia harras-
tuksia ja puuhia, jotka säilyttäisivät kiin-
nostavuutensa, ja hankkiutua eri-ikäisten 
ihmisten pariin. Pitäisi harrastaa kaiken-
laista aivovoimistelua aivan erityisesti. Ja 
vapaaehtoistyötä, se tekee elämän mie-
lekkääksi ja antaa tarpeellisuuden koke-
muksia.

Ainakin minulle ajatus yli 100-vuotiaaksi 
tai vaikkapa 120-vuotiaaksi elämisestä te-
kee vähän hämmentävän olon. Olen pit-
käikäistä sukua, monta sukupolvea on jo 
eletty yli yhdeksänkymmenen. Äitini ku-
koistavat pikkusiskot Paula 90 vuotta ja 
Heljä 87 vuotta, joita kuusivuotias pojan-
poikani  Olli nimittää ”aikuistytöiksi”, asu-
vat yksin, harrastavat kuorolaulua niin kuin 
Pohjanmaalla tavataan, ja ovat hyvä esi-
merkki myönteisestä ikääntymisestä. Mi-
nulle yhdeksänkymppiä ei siis ole mikään 
ihmeellinen ikä. No, huomennahan joku 
tauti tai onnettomuus voi iskeä minuun, 
eihän elämästä ole mitään takeita, mutta 
pitäisikö nyt kiriä mielessään yli satasen? 

Hyvät ystävät, ruvetaan suunnittelemaan 
todella pitkää elämää. Uteliaisuutta tule-
vaisuuden kehitykseen! Intoa uusiin har-
rastuksiin! Ryhdytään avaruusmummoik-
si, ties vaikka käytäisiin kuussa ennen pit-
kää!

Entä jos eläisit 120-vuotiaaksi?
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Iäkkään terveysliikunta auttaa sekä 
mieltä että kehoa, palkitun Voimaa 
lappeenrantalaisvanhuuteen -hank-
keen osallistujat osoittavat. Täällä al-
le 70-vuotiaat  ovat alaikäisiä. Monen 
sohvaantumisvaaraa on lisännyt esi-
merkiksi sairaalasta paluu.
Vertaisohjaajat eli tuutorit levittä-
vät hyvän kunnon ilosanomaa ja 
osa kuntoutujistakin havittelee oh-
jaajiksi.

Lappeenrannan Lauritsalan kirkon vierel-
lä on vipinää joka maanantaiaamu, kun si-

sarukset Raita Melto ja Sirpa Suutari ve-
tävät ryhmiään peräkkäin Kuntokammari 
Laurassa Hallituskadulla

Lappeenrannan pian nelikymppinen 
palvelu keskussäätiö työllistää 115 vaki-
tuista työntekijää ja lisäksi tilapäisiä, omis-
taa viisi palvelukotia, joista kaksi dementi-
koille ja neljä avopalvelukeskusta. Se toi-
mii yhteistyössä sekä julkisen että yksityi-
sen sektorin kanssa. 

Noin 70 000 asukkaan Lappeenrannan 
ikäväestö kasvaa nykyisestä 12 860:stä 
vuoteen 2020 lähes viidellä tuhannella eli 
17 800:aan 65 vuotta täyttäneeseen. Tuol-

loin lähes joka neljäs olisi jo ikääntynyt. 
Lappeenrannan palvelukeskussäätiö toimii 
kolmella alueella: tuottaa asuntoja, arki-
palveluja ja kehittämishankkeita vanhuk-
sille. Säätiön toimintojen piirissä on noin 
1400-1500 ikäihmistä. Asuntoja säätiöllä 
on nyt 363, joissa tällä hetkellä asukkaita 
401. Asuntoja on vuodesta 1998 läh tien val-
mistettu ns. toimiviksi asunnoiksi eli suun-
niteltu ja toteutettu pohjaratkaisuiltaan ja 
kiintokalusteiltaan helposti ikääntyneiden 
pitkäaikaisasumiseen. 

 – Säätiön kahdessa kuntokammarissa 
oli jo ennen tätä hanketta kiinnitetty huo-

Kunnonkohottajana vertaisohjaajalla on oma lehmä ojassa

Lappeenrantalaiset 
tehokkaasti sohvaantumista 

vastaan 

Raita Melto näyttää mallia käsivoimien hankintaan.



VANHUSTENHUOLLON UUDET TUULET 2/2009 9

miota ikääntyneiden liikuntapulmiin ja 
kun Ikäinstituutti käynnisti valtioneuvos-
ton periaate päätöksen pohjalta Voimaa van-
huuteen -hankkeen, päätimme hakea pai-
kallishanketta mukaan ja meidät valittiin, 
säätiön asiamies Jaakko Tuomi kertoo.

Fysioterapeutti Tuula Kainlauri on 
hankkeen vetäjä eli projektiohjaaja, joka 
nappasi sisarukset tuutoreiksi itse teosta eli 
kuntosalin ovelta pari vuotta sitten. Helmi-
kuussa hän kävi Helsingissä pokkaamassa 
myös pronssisen palkintokellon Hyvä kel-
lo kauas kuuluu onnistuneesta terveyslii-
kuntahankkeesta. 

– Kaikki alkoi keväällä 2006 Voimaa ja 
tasapainoa -pilotin pohjalta tuutorien kou-
lutuksella. Koulutettu vertaisohjaaja aut-
taa kuntoilijaa säätämään laitteita ja asen-
toja, mutta myös pitämällä seuraa, Tuu-
la kertoo.

– Täältä saa sekä kuntoa että sosiaali-
suutta eikä ketään höykyytetä, puoli vuot-
ta kuntoillut Leena Muukkonen ja kol-
matta talveaan käyvä Sinikka Neuvonen 
kehuvat.

Voimaleidit ovat 63-vuotiasta vetäjäänsä 
Sirpaa lukuun ottamatta 75-77 -vuotiaita. 
Kesälläkään ei taukoilla. Hankkeen vanhin 
osallistuja täyttää tänä vuonna sata ja sali-
kävijöistä vanhin 96 vuotta.

Laitteet riittävät
– Niin kauan kuin pää pelaa ja jäsenet, ei 
tässä hätää ole, Sirpan sisko ja oman ryh-
mänsä vetäjä Raita Melto, 77, ilmoittaa 
jalkavoimia vahvistaessaan ja nyrkkeily-
säkkiä hakatessaan.
– Täältä lähtee aina paremmalla mielellä 
kuin on tullut, hän kertoo.
Laitteista ei tarvitse kiistellä, kaikki ehdi-
tään kokea tunnin aikana, sillä yhdessä ryh-
mässä on vain viisi jäsentä. Jos joskus on 
oman jaksamisensa rajoilla, toinen sen kyl-
lä huomaa eikä liikaa vaadita.

Raita Melto kertoo vertaisohjaajan ase-
mastaan:

– Miulla on oma lehmä ojassa!
Täällä ei hymyä saa pyllyyn mitenkään. 

Yhdessä nauretaan, että komeat lihakset 
mahtuvat väljiin housuihin. Anneli Uskil-
la on villatakkikin päällään. Aila Ruoko-
nen on juuri ja juuri tarpeeksi iäkäs pääs-
täkseen tänne eli 70-vuotias.

– Kotona ei tule tehtyä liikkeitä kunnol-
la kuten täällä ja samalla saa jutella ihmis-
ten kanssa, Aila kertoo. 

– Ja kyllä jotain pitää ihmisellä olla muu-
takin kuin koti.

Mirja Riikonen antaa Lappeenrannalle 
hyvät pisteet kuntoilusta. Hän tuli tutustu-
maan saliin hiljattain leskeytyneiden ryh-
män mukana.

Parhaita Tuula Kainlaurin saamia kom-
mentteja oli tokaisu tunnin jälkeen, että olo 
on kuin tanssis tähtien kanssa. Täällä kui-
tenkin tanssitaan tätien kanssa, vaikka jou-
koissa on myös miehiä, tuutoreinakin.

– Ryhmähenki syntyy nopeasti. Kiire on 
jätettävä pois ihan ensimmäiseksi, hän ker-
too työstään iäkkäiden kanssa.

– Tuutoria ei jätetä. On hyvin tärkeää, et-
tä he tiedostavat vapaaehtoisuutensa, Tuu-
la korostaa.

Sana on mennyt perille, että homma on 
mielekästä ja kivaa. Voimavaroja kysytään 
koulutukseen, kun tuutoreita on jo nelisen-
kymmentä ja saliryhmiäkin kahdeksan.

– Kun aloitin, sanottiin, että et saa tuuto-
reita etkä miehiä tähän mukaan. Toisin kä-
vi, Tuula pystyy nyt hymyilemään.

Esimerkki yhteistyöstä on sairaala-Kun-
tokartano-Voimaa lappeenrantalaisvanhuu-
teen -projekti. Iäkkään on mahdollista pääs-
tä sairaalasta Kuntokartanoon, jos toipumi-

Voimaa vanhuuteen

Voimaa lappeenrantalaisvanhuuteen 
on osa valtakunnallista Voimaa van-
huuteen -hanketta, jonka toisen hanke-
ryhmän päätösseminaarissa palkittiin 
Lappeenrannan lisäksi Kirkkonummi 
ja Kerimäki. Iäkkäiden terveysliikunta-
ohjelmassa 2005-2010 on 20 kunnassa 
ja 34 projektissa ohjattu voima- ja tasa-
painosisältöiseen liikuntaan. Ohjelmaa 
johtaa Elina Karvinen. Taustalla ovat 
rahoittaja Raha-automaattiyhdistys ja 
koordinoijana Ikäinstituutti yhteistyös-
sä sosiaali- ja terveysministeriön, ope-
tusministeriön ja keskeisten asiantun-
tijaorganisaation kanssa.

Tietoa parhaista toimintatavoista 
saadaan ohjelman toteuduttua kaikki-
alle Suomeen.

nen pitkittyy. Kuntokartanossa kuntoute-
taan seitsemänä päivänä viikossa. Keski-
määrin siellä ollaan kaksi viikkoa, jonka 
jälkeen kotiutusta tukee projekti. Fysio-
terapeutin alkukartoituksen ja jumppaoh-
jelman jälkeen tuutori käy kerran viikos-
sa yhteensä kymmenen viikon ajan. Ker-
ran viikossa kotikuntoinen jumppaa oma-
toimisesti. Tämä ketju säästää myös kun-
taa sakkopäiviltä ja on siten taloudellises-
tikin edullista.

Hanke on tuottanut sekä sosiaalisesti ja 
että taloudellisesti ja osoittanut kolmannen 
sektorin voimaa.

Rollaattorilla ryhmäänkin
Kesäkuussa 90 täyttävä ja mm. Saipalle pe-
liasuja ommellut Hilja Virta on jumpan-
nut kotona tuutorin kanssa kymmenen vii-
kon ajan. Nyt hän on perjantai-iltapäivisin 
lähtenyt rollaattorillaan myös Taikinamä-
en salille muita tapaamaan. Ryhmän nuo-
rinkin on 82-vuotias.

– Voisivat suunnitella paremmin lunta 
väistäviä vehkeitä, Hilja lohkaisee välillä 
hankeen juuttuvasta menopelistään.

Kotona on tennispallo, joka pyrkii kohti 
kattoa joka aamu, kun Hilja avaa hartian-
sa ja nostelee sitä laajassa kaaressa. Täältä 
löytyvät myös nilkkapainot. Hyvin tärkeä 
kotijumpan tuki on tavallinen tuoli, jolta 
noustaan seisomaan ja istumaan kymme-
nen kertaa niin että tuntuu.

Lonkka on leikattu nivelrikon vuoksi, 
nyt siellä on proteesi.

Hiljasta oli lottovoitto päästä tällaiseen 
ryhmään. 

– Ilman kuntoutusta olisi ollut ihan sur-
keeta.

Teksti ja kuvat:
Marjatta Pöllänen

Anneli Uski ei pelkää laitteita vaan 
käyttää niitä kaikkia.

Tuula Kainlauri pitää huolta vetäjien 
motivaatiosta korostamalla vapaa-
ehtoisuutta, vaikka toiminta onkin 
säännöllistä.
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– Kaikella kuntoutuksella, myös ravit-
semuskuntoutuksella, hidastetaan 
ihmisen fyysisen ja psyykkisen kun-
non alaspäinmenoa. Että ne huonot 
viikot, kuukaudet ja vuodet jäisivät 
mahdollisimman vähäisiksi. Kuntou-
tuksella tuetaan mahdollisimman hy-
välaatuista elämää, ravitsemussuun-
nittelija ja -tutkija Merja Suominen 
luonnehtii.

Vanhusten ravitsemuksesta on kirjoitet-
tu paljonkin, mutta ravitsemuskuntoutus 
on hieman uudempi ja tuntemattomampi 
asia. Suomisen mukaan ravitsemuskuntou-
tus tarkoittaa ikääntyneen ihmisen ravit-
semuksen arviointia ja oikea-aikaista ra-
vitsemushoitoa – ravitsemushoidolla voi-
daan korjata esimerkiksi ihmisen ravitse-
mustilaa ja varsinkin leikkausten jälkeen 
nopeuttaa toipumista tai luumurtumien jäl-
keen ehkäistä laihtumista ja toimintakyvyn 
heikentymistä.

Ravitsemussuunnittelija ja -tutkija Mer-
ja Suominen korostaa, että ravitsemuskun-
toutukseen kuuluu ko. ihmisen ravitsemus-
tilan arviointi eli MNA (Mini Nutritional 
Assessment)-testi, ruokapäiväkirja sekä 
ruoan laadun ja määrän arviointi. Samoin 
taustatiedot ko. ihmisestä pitää hankkia; 
mistä hän pitää ja mistä ei. Vasta tämän 
jälkeen tehdään ravitsemushoidon suun-
nitelma. 

Ravitsemushoidosta on eniten hyötyä 
silloin, kun riski virheravitsemukselle on 
lisääntynyt. Suomisen mukaan MNA on 
erittäin hyvä testi tunnistamaan riskiryh-
mäläiset.

Ravitsemushoidon toteutuksessa 
on erilaisia ”linjoja” 
Ravitsemuskuntoutushoito auttaa esimer-
kiksi leikkaushaavojen ja lonkka murtumien 
paranemisessa silloin, kun ihmisen ravitse-
mustilassa on puutteita tai se on heikko. Ra-
vitsemushoidon teho perustuu siihen, että 
ihmisen omat ravintoainevarastot ovat va-
jaat ja näitä varastoja kohennetaan.

Merja Suominen korostaa, että 
ravitsemus hoitoa voidaan toteuttaa monia-

laisesti: siinä katsotaan fyysinen, psyykki-
nen ja sosiaalinen kuntoutus – katsotaan 
mm. ruokailutilanne, ruokailussa auttami-
nen jne. 

Suominen erottaa ravitsemushoidossa 
neljä-viisi erilaista ”linjaa”:

1) tehostettu ruokavalio niille, jotka syö-
vät vähän tai paino on laskenut esim. sai-
rauden vuoksi,

2) ravinnonsaanti on muuten ok, mutta 
jonkin tärkeän osa-alueen, esimerkiksi pro-
teiinin, saanti on liian vähäistä. Tällöin mie-
titään keinoja lisätä ko. osa-aluetta,

3) akuutti sairastapaus, tai pitkäaikaissai-
ras, joka tarvitsee normaalin ravinnon lisäk-
si täydennysravintovalmisteita,

4) pohditaan ruokavalion rajoituksia, on-
ko esimerkiksi maidoton ruokavalio tar-
peen ko. henkilölle.

– Ravitsemushoidon mahdollisuuksia 
tunnetaan vielä huonosti Suomessa. Viime 
vuosina ravitsemushoito on kuitenkin tullut 
enemmän tietoisuuteen, kun geriatrit ovat 
nähneet ravitsemushoidon todella toimivan 
käytännössä, Merja Suominen kertoo.

Ravitsemussuunnittelija ja -tutkija Merja 

Ravitsemuskuntoutu
mahdollisimman hyvälaatu

Merja Suominen on laajasti perehty-
nyt vanhusten ravitsemukseen. Suo-
minen väitteli vuonna 2007 laitoksis-
sa asuvien vanhusten ravitsemukses-
ta. Suomisen väitös on ensimmäinen 
lajiaan Suomessa.

Kantin asukas Pauli Jauhiainen nauttii Kantin ravintolan hyvistä ruoista.
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Suominen:

s tukee 
uista elämää

Ikääntyneen ravitsemuskuntoutus sisältää ravitsemuksen 
arvioinnin ja ravitsemushoidon suunnitelman. Ravitsemustila 
arvioidaan MNA-testillä, ravinnonsaannista arvioidaan aina-
kin energian ja proteiinin saanti 1-3 päivän ruokapäiväkirjal-
la. Lisäksi hoitajien, omaisten ja muiden läheisten antamat tie-
dot sairauksista, ruokailutavoista, rajoituksista ja mieltymyk-
sistä ovat tarpeellisia. Näiden arviointien ja tietojen perusteel-
la tehdään ravitsemushoidon suunnitelma. Suunnitelma doku-
mentoidaan, ja ravitsemushoidon suunnittelemiseen käytetään 
ikääntyneen ravitsemukseen perehtynyttä ravitsemussuunnit-
telijaa tai -terapeuttia konsultointiapuna.

Ravitsemushoidon toteuttamistapoja:
Iäkkäiden ihmisten ravitsemushoitoa voidaan toteuttaa use-
alla eri tavalla: 
• Ruokailutilanne on miellyttävä ja aktivoiva, myös apua saa-
tavilla riittävästi 
• Ruokailuajankohdat ovat sopivat, yöpaasto lyhyt 
• Ruokalista on suunniteltu ikäryhmälle sopivaksi 
•Sopivia välipaloja on saatavilla ja niitä tarjotaan aktiivisesti 
• Ruokaa rikastetaan tarvittaessa energialla ja ravintoaineilla, 
tehostettu ruokavalio 
•Käytetään täydennysravintovalmisteita varsinkin sairauksi-
en yhteydessä

– Vanhusten ravitsemukseen pitäisi kiinnittää paljon nykyistä 
enemmän huomiota. Ravitsemuksella pystytään ylläpitämään toi-
mintakykyä ja terveyden tasoa. 

Kotihoidon piirissä olevat vanhukset 
ovat tuntemattomin ryhmä 

 – Kaikkein isoin ja tuntemattomin ryhmä on kotihoidon asiak-
kaat. Kotihoidon piirissä ravinto ja sen laatu voi vaihdella tavatto-
masti. Vanhusten laitoksissa ja palvelutaloissa tiedostetaan varsin 
eri tavoin ravinnon merkitys – on hyviä ja huonoja paikkoja.

– Monissa kunnissa tehdään samassa laitos keittiössä ruoka vau-
voista vaareille. Se ei yksinkertaisesti käy, koska ruoan pitää ol-
la erilaista. Lapsille vähäsuolaista ja usein vähärasvaista, aikui-
sille vähärasvaista ja kohtuu- tai vähäsuolaista. Vanhuksille run-
saammin suolaa ja rasvaa, erilaisia mausteita. Tai sitten kunnassa 
voi olla monta eri keittiötä, jolloin ruoan laatu vaihtelee, tai ruo-
an kuljetuksessa on ongelmia.

Teksti ja kuvat:
Kari Uittomäki

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. 

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

Kestotilaus 33,-7 nroa/vuosi

Ravitsemuskuntoutus ja 
ravitsemushoito

Ikääntymisen resurssikeskus −
   palveluasumista ja toimintaa
       asiakkaan ehdoilla Helsingissä,
              Vantaalla ja Espoossa.
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Työministeri Tarja Cronberg on 
perehtynyt asumiskysymyksiin ja 
myös vanhusten asumiseen. Hä-
nen mielestään vanhustenhuollon 
tärkein tehtävä olisi luoda asumi-
seen välimuotoja nykyisen koto-
na asumisen ja laitos-palvelutalo-
asumisen lisäksi. Yhteisöllisillä 
asumis muodoilla poistettaisiin 
vanhusten yksinäisyyttä ja siten 
asumismuodolla olisi myös van-
husten terveyttä ja hyvinvointia 
edistävä merkitys. Lisäksi Cron-
berg painottaa arkiliikunnan tu-
kemista sekä lääkkeiden käytön 
vähentämistä. Erilaiset ennalta-
ehkäisevät toimet ikääntyvien 
elämässä torjuvat myös uhkaa-
vaa työvoimapulaa.

Työministeri Tarja Cronbergilla 
on vahva henkilökohtainen kosketus 
vanhus työhön: hänen 88-vuotias äitin-
sä on juuri muuttanut palvelutaloon. 
Cronberg on aikaisemmin työskennel-
lyt mm. Tanskassa asuntotutkijana. Hän 
on nähnyt vanhusten yhteisöllisen asu-
misen syntymisen Tanskassa ja Ruotsis-
sa. Tanskalainen Oldekolle ja ruotsalai-
nen Färdknäppen ovat olleet myös mm. 
suomalaisen Loppukirin esikuvia.

– Suomesta puuttuvat asumisen väli-
muodot, nimenomaan sellaiset, jotka ra-
kentuvat sosiaalisuuteen ja yhteisölli-
syyteen. Yhteisöllinen asuminen poistaa 
vanhusten yksinäisyyttä ja siten vähen-
tää myös vanhustenhoidon kuluja, kos-
ka asumisella on muun muassa psyykki-
siä sairauksia ja yksinäisyyttä ehkäisevä 
merkitys. Vanhusten yksinäisyys on hur-
ja ongelma, Cronberg korostaa.

Cronberg toteaa, että omassa työssään 
hän voi vaikuttaa mm. kauppojen au-
kioloaikoihin. Cronberg korostaa lähi-
kauppojen säilymisen merkitystä: van-
huksille voi päivän ainoa arkipäivän lii-
kunta olla kaupassa käynti, ja merkittä-
vä ihmiskontakti kaupan kassa. Kaup-
pojen täytyy olla siis lähellä, jolloin nor-
maali hyötyliikunta tulee arkiaskarei-

den kautta. 
Lisäksi Cronbergia harmittaa lääkkeiden 

valtava käyttö Suomessa. Hänen mukaan-
sa esimerkiksi Ruotsissa käytetään puolet 
vähemmän lääkkeitä. 

– Oma äitini syö 18 erilaista lääkettä, 
osa niistä varmasti turhia.

– Nämä kolme asiaa; asumismuodot, 
lääketokkuroiden vähentäminen ja arki-

liikunnan tukeminen, olisivat mielestäni 
ihmisarvoista vanhuspolitiikkaa, Cron-
berg linjaa.

Työvoiman saanti turvattava
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton 
keskeisiä strategisia tavoitteita on ollut 
1990-luvun loppupuolelta alkaen työvoi-
man saatavuuden turvaaminen. Liitolla on 

Työministeri Tarja Cronberg:

Asumiseen tarvitaan v

– Suomesta puuttuvat asumisen väli muodot, nimenomaan sellaiset, jotka raken-
tuvat sosiaalisuuteen ja yhteisöllisyyteen, työministeri Tarja Cronberg korostaa.
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välimuotoja
ollut menestyksekkäitä työvoimapoliittisia projekteja vuodesta 
2001 lähtien. Projektien piirissä on ollut parituhatta henkilöä, 
joista kolmannes on saanut vakituisen työpaikan vanhustyöstä. 
Liiton jäsenjärjestöt ovat panostaneet erityisesti lähihoitajien 
oppisopimuskoulutukseen. Lähihoitajan koulutusta lyhyempi 
kotityöpalvelujen koulutus myös edesauttaa osaavan työvoi-
man saantia, ja onkin nykyisin varteenotettava vaihtoehto. 

Työministeriö- ja elinkeinoministeriö tukee ammatillista 
koulutusta ja rahoittaa sitä mm. yhteishankintakoulutuksen 
muodossa, jopa 70 prosenttisesti. Yhteishankintakoulutus on 
työnantajan ja työvoimahallinnon yhdessä kustantamaa kou-
lutusta. 

– Työvoiman saatavuus on vanhustenhuollon yksi tärkeim-
mistä kysymyksistä, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ja lii-
ton puheenjohtaja Vappu Taipale korostavat.

Työministeri Tarja Cronberg näkee, että  ennaltaehkäiseväl-
lä työllä pystytään torjumaan uhkaavaa työvoimapulaa siten, 
että työvoimaa tarvitaan arvioitua vähemmän. Lisäksi Cron-
bergilla on vielä muitakin keinoja mietittynä:

– Työvoiman ulkopuolella on paljon ihmisiä, ja esimerkiksi 
eläkkeellä olevat voisivat halutessaan tehdä osa-aikaista työ-
tä. Täytyy myös muistaa, että Suomessa on 26 miljoonaa sai-
rauspäivää vuodessa. Työhyvinvointia parantamalla voidaan 
vaikuttaa aivan valtavasti siihen, että työvoimaa on käytettä-
vissä. Lisäksi muita mahdollisuuksia ovat ikääntyneiden pi-
tempi työssäolo sekä maahanmuuttajien koulutus ja työllisty-
minen, Cronberg linjaa.

Liiton työvoimapoliittisesta TOHO-projektista on erillinen 
juttu tässä lehdessä.

Teksti ja kuvat:
Kari Uittomäki

KOTONA ASUEN

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

homeinstead.fi

Kantti ry
ikäihmisten kanssa keskellä 
Helsinkiä

Ikäihmisten hyvinvointikeskus
palvelutalo Kantin pysäkki
mielenterveyden tukipysäkki

www.kantti.fi
puh. (09) 4342 4833
Humalistonkatu 4 
00250 Helsinki

Yrjö ja Hanna 
Hyvinvointikeskukset

Asemapäällikönkatu 12 B, 00520 Helsinki
puh 0207 429 888, fax 0207 429 889
www.yrjojahanna.fi
 
Yrjö ja Hanna Hyvinvointikeskukset toimivat kahdeksalla paikkakunnalla. Yksiköt 
tuottavat ikäihmisille ja erityisryhmille asumis-, hoito-, hoiva-, tuki- ja turvapalvelui-
ta sekä sosiokulttuurista toimintaa.

YKSILÖLLISTÄ HYVINVOINTIA!

Tarja Cronberg ja Vappu Taipale ovat vanhoja ystäviä.
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Yrjö ja Hanna-säätiön toiminnanjoh-
taja Asta Kaitilan mukaan Suomessa 
käytetään lääkkeitä enemmän kuin 
muissa Pohjoismaissa ja esimerkiksi 
mielialalääkkeitä käytetään enem-
män kuin Yhdysvalloissa. Erityisesti 
Kaitila on huolissaan vanhusten lii-
allisesta lääkkeiden käytöstä.

Toiminnanjohtaja Asta Kaitilan mukaan 
vanhusten liikalääkitykseen löytyy monia 
syitä: lääkitään ja otetaan lääkkeitä ikään 
kuin ”varmuuden vuoksi”, vanhuksen 

omaiset uskovat asioiden olevan kunnos-
sa silloin kun käytetään lääkitystä, hoito-
henkilökunnan ja kunkin talon oma käy-
täntö lääkkeiden suhteen, lääkäreiden yli-
valta – ainoastaan heillä on oikeus määrätä 
lääkkeitä, lääkäreiden vaihtuvuus, mahdol-
liset väärät diagnoosit vanhuksen sairauk-
sista, medikalisoitunut näkemys vanhus-
tenhoidosta yms. Merkittävää on myös se, 
että esimerkiksi palvelutaloissa pitää tun-
tea asiakas, jotta tiedetään hänelle kuulu-
vat ja sopivat lääkkeet. Kiireisessä työssä, 
jossa henkilökunta ja lääkärit vaihtuvat, on 

aina suurempi riski siihen, ettei asiakasta 
tunneta, ja tällöin myös virhearviointien 
määrä kasvaa.

Kotona asuvat vanhukset 
erityisenä huolenaiheena
– Uskon, että tehostetun palveluasumisen 
ja palveluasumisen piirissä olevien van-
husten lääkitys on pääpiirteissään kun-
nossa. Ainakin niissä taloissa, joissa on 
laatujärjestelmä ja katsotaan vanhuksen 
kokonais lääkitys. Suurempi huolenaihe on 
kotihoidon piirissä olevat vanhukset – ku-

Vanhuksia lääkitään liikaa monista eri syistä

Lääkkeiden käyttöä 
voidaan vähentää

Yrjö ja Hanna-säätiön Hanna-kodin asukas Helvi Ketonen sekä hoitaja Sari Tiirikainen ovat tyytyväisiä koneelliseen lääk-
keiden jakeluun. Kuvassa Tiirikainen ja Ketonen tutkivat Ketosen lääkkeitä.
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Palvelutaloyhdistys 
KOSKENRINNE ry
etunimi.sukunimi@koskenrinne.net
www.koskenrinne.net

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

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

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

ka ehtii tarkistaa heidän kokonaistilanteen-
sa. Kaikkein suurimmassa vaarassa ovat 
ne vanhukset, jotka asuvat 
kotona, eivätkä ole min-
kään palvelujen piirissä. 
Heillä lääkkeiden käyttö 
voi olla aika holtitonta ja 
käytetään vääriä lääkkei-
tä, Kaitila pohtii.

– Lääkkeitä voidaan ot-
taa ikään kuin varmuuden 
vuoksi, vaikka ei olisi tar-
vettakaan. Sitten on lääk-
keitä, jotka kulkevat mel-
kein kuin perintönä suvussa. Leski perii 
kuolleen lääkkeet ja syö nekin.

Vanhukset voivat
paremmin lääkkeiden vähentämi-
sen ansiosta
Asta Kaitila on koulutukseltaan yhteis-
kuntatieteilijä. Ei-terveydenhuollon kou-
lutuksen ansiosta Kaitila omaa kriittistä 
näkemystä lääkkeiden käytöstä. Hän ker-
too, että Yrjö ja Hanna-säätiön yksiköissä 
pyritään tietoisesti vähentämään lääkkei-
den käyttöä. Toki lääkkeiden vähentämi-
seen pyritään monessa muussakin yksityi-
sen tahon ylläpitämässä yksikössä.

– Kun meille tulee uusi asiakas, hänel-
le tehdään lääkityksen kartoitus. Pääsään-
töisesti lääkitystä voidaan vähentää ilman, 
että vanhus alkaisi sairastaa. Päinvastoin, 
yleensä he alkavat voimaan paremmin.

– Kaikilla ihmisillä on fyysiset, psyyk-
kiset ja sosiaaliset tarpeet. Olen pohtinut, 
että nykyään yritetään lääkityksellä vastata 
sellaisiin tarpeisiin, joihin lääkitystä ei ole 
alun alkaen suunniteltukaan. Esimerkiksi 
yksinäisyyteen annetaan mielialalääkettä. 
Yksinäisyyteen pitää tarjota sosiaalista yh-
teisöä eikä lääkettä, Kaitila linjaa.

Kaitilan mukaan pitäisi päästä eroon sii-
tä ajattelusta, että jonkin vaivan ilmetes-
sä aina ensimmäiseksi tarjotaan lääkkeitä. 
Pitäisi katsoa ensimmäiseksi muut vaihto-

ehdot: unilääkkeisiin liikuntaa ja toimin-
taa, mielialalääkkeisiin mielekästä teke-

mistä jne.
Erityisen huolissaan 

Kaitila on riippuvuutta 
aiheuttavista lääkkeistä; 
mieliala-, uni- ja rauhoit-
tavista lääkkeistä. Näistä 
lääkkeistä Yrjö ja Hanna-
säätiön yksiköissä pyri-
tään eroon. 

– Tarjoamalla miele-
kästä tekemistä ja toi-
minnallista päivätoimin-

taa asiakas kokee itsensä tarpeelliseksi, ja 
siten mieliala- ja rauhoittavien lääkkeiden 
tarve vähenee. Ulkoilu ja liikunta, säännöl-
linen ruokailurytmi ja sisällökkäät päivät 
aikaansaavat luonnollisen uupumuksen il-
taa kohden. Näin vanhus nukkuu parem-
min, Kaitila kertoo.

– Tämä kaikki edellyttää hyvää asiakas-
tuntemusta. Esimerkiksi rauhattomuus voi 
johtua piilevistä vaivoista, joita muisti-
häiriöinen ei osaa sanoa. 

Asiakastyö on tärkeää
Yrjö ja Hanna-säätiön Hanna-kodin ryh-
mäkoti Merikukassa ei käytetä lainkaan 
uni- eikä rauhoittavia lääkkeitä. Mieli-
alalääkkeiden käyttö pyritään minimoi-
maan. 

– Näihin tavoitteisiin ollaan päästy 
nimen omaan tarjoamalla asiakkaille toi-
minnallisia ja sosiaalisia päiviä. Mieliala-
lääkkeiden käyttö on hyvin asiakaskohtais-
ta. Pyrimme parantamaan asiakkaiden elä-
män laatua vähemmällä lääkityksellä.

Kaitilan mukaan on tärkeää, millaisen 
toimintakulttuurin ja asiakastyömallin hen-
kilökunta on omaksunut. 

– Kun puhutaan vanhusten hoitotyös-
tä yleisesti, niin itse puhun mieluummin 
asiakastyöstä kuin hoitotyöstä. Hoito-
työhön hyvin helposti liitetään nämä lääk-
keet. Lääkkeet ovat kuitenkin vain yksi 

osa asiakas työstä. Oikeastaan ihmettelen-
kin, minne asiakastyö on välillä kadonnut. 
Mahtaako hoitotyö jotenkin ilmentää tätä 
medikalisaatiota? Pitäisi taas kääntää kelk-
kaa, että asiakastyötä me tehdään ja koros-
taa asiakkaan omaa asemaa.

Koneellinen lääkkeiden 
jakelu on järkevää
Yrjö ja Hanna-säätiön kaikissa yksiköis-
sä ollaan siirrytty koneelliseen lääkkeiden 
jakeluun. Asta Kaitilan mukaan koneelli-
nen lääkkeiden jakelu on järkevää: vaik-
ka se maksaa muutaman euron, niin sääs-
töä saadaan hyvin nopeasti. Asiakas saa 
vain tarpeelliset lääkkeet eikä ylimääräi-
siä lääkkeitä kerry, jolloin syntyy säästöjä 
lääkekustannuksissa. Asiakkaiden lääke-
listat tarkistetaan ja turhat lääkkeet poiste-
taan käytöstä. Lääkityksen turvallisuus li-
sääntyy ja myös henkilökunnalle jää enem-
män aikaa asiakkaille.

Teksti ja kuva:
Kari Uittomäki

”Olen pohtinut, et-
tä nykyään yritetään 
lääkityksellä vastata 
sellaisiin tarpeisiin, 
joihin lääkitystä ei ole 
alun alkaen suunnitel-
tukaan.” Asta Kaitila
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Mielenterveysyhdistys HELMI on 
mielenterveyskuntoutujien ruohon-
juuritason yhdistys, jonka toimin-
taan voivat kaikki mielenterveyskun-
toutujat osallistua. HELMI ei tarjoa 
hoitoa, vaan se tarjoaa toimintaa ja 
kannustaa omatoimisuuteen.
– Yksinäisyys on iso syy vanhusten 
mielenterveysongelmiin, toiminnan-
johtaja Minna Jääskeläinen kuvai-
lee.

Toiminnanjohtaja Minna Jääskeläisen 
mukaan vanhukset eivät muodostaa mi-
tenkään erityistä osaa HELMIn jäsenis-
töstä. Jääskeläinen arvelee tämän johtuvan 
siitä, että vanhukset ovat palvelu taloissa, 
eivätkä liiku sieltä ulos muiden palvelu-
jen piiriin. Kuitenkin myös vanhuksia on 
HELMIn jäsenistössä ja jäsentalojen kä-
vijöissä. 

– Kyllä vanhuksista on suuri huoli ni-
menomaan heidän yksinäisyytensä ja näi-
den hurjien itsemurhatilastojen vuoksi, 
Jääskeläinen pohtii.

Yksinäisyys on 
yhteiskunnallinen ongelma
Mielenterveysyhdistys HELMI on perus-
tettu vuonna 1983, nykyisellään yhdistyk-
sellä on noin tuhat jäsentä. HELMIn jäsen-

taloissa käy kuitenkin arviolta neljä tuhat-
ta mielenterveyskuntoutujaa. Jääskeläisen 
mukaan kävijämäärät ovat kasvussa. Hän 
toteaa, että erityisesti nuoret kokevat ras-
kaina yhteiskunnalliset ja työ elämän pai-
neet. Työelämässä ihmiset prässätään lop-
puun. Tämä taas johtaa yksinäisyyteen, 
koska vapaa-aika omistetaan omalle per-
heelle, mutta ei jää aikaa pitää yhteyttä 

Yksinäisyys on iso syy v
mielenterveysong

Mielenterveysyhdistys HELMI on toimintayhteisö, jossa jäseniä ovat mielenter-
veyspalvelujen käyttäjät, jäsenet. Päivittäisessä toiminnassa heidän kanssaan toi-
mivat koulutetut työntekijät. HELMI ry:n tavoitteena on parantaa mielen sairauk-
sista kärsivien hoitoa ja elinolosuhteita.

HELMIn toiminnan lähtökohtana on keskinäisen avun ja tuen periaatteella et-
siä ratkaisuja elämänhallintaan, hoitoon, toimeentuloon ja kuntoutumiseen liitty-
viin kysymyksiin.

HELMI on myös etujärjestö ja sen toimintaan kuuluu yhteiskunnallinen edun-
valvonta. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan viranomaisiin ja lainsäädäntöön sekä pa-
rantamaan mielen sairauksien hoitoa ja kuntoutujien elinolosuhteita. Tavoittee-
na on mielenterveyskuntoutujien yhdenvertaisuus ja oikeuksien toteutuminen yh-
teiskunnassa.

HELMIssä on lähes tuhat jäsenmaksun maksavaa jäsentä, kaksi toimipistettä 
Helsingissä sekä yhdeksän palkattua työntekijää. Suurimmat yksittäiset toimin-
nan tukijat ovat Raha-automaattiyhdistys ja Helsingin kaupunki.

Pasilan jäsentalon osoite on Pasilan puistotie 7 ja Siilitien jäsentalon osoite on 
Siilitie 7 A.

Lisätietoja: www.mielenterveyshelmi.fi 

omiin vanhempiin tai isovanhempiin.
–  Toinen tärkeä syy yksinäisyyteen on 

se, että yhteiskunta teknistyy ja sähköiset 
laitteet yleistyvät yhä enemmän. Kaikki 
menee teknisemmäksi. Jos ihmisellä ei ole 
minkäänlaisia teknisiä taitoja tai haluja sii-
hen, niin hän putoaa kelkasta ja syntyy pai-
neita, koska ei pysty. On korostettava, et-
tä mitkään tekniset välineet eivät voi kor-
vata ihmisen luomaa läsnäoloa.

– On myös huoli siitä, miten tavoitetaan 
kotona asuvat ikäihmiset. Meillä on kuun-
televa puhelin, joka toimii vapaaehtois-
voimin viikonloppuisin. On monia ihmi-
siä, jotka ovat viikon kotona, eivätkä ole 
puhuneet kenenkään kanssa. Kuuntelevaan 
puhelimeen he voivat puhua.

Vanha talo houkuttelee
HELMIn Pasilan jäsentalo on vanha, pui-

Mielenterveysyhdistys HELMIn puinen, sym

Minna Jääskeläinen on toiminut Mie-
lenterveysyhdistys HELMIn toiminnan-
johtajana viisi vuotta.
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vanhusten 
elmiin

Hyvän talouden perusta

VEROHUOJENNUS, HYVÄ TUOTTEISTUS 

JA OIKEAT HINNAT 

Aika: 7.-8.4.2009 
Paikka: Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto, Hämeentie 
58-60 A 52, 00500 Helsinki
Sisältö: Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 
(KHO:2009:5) antanut verohuojennuksen vastoin verotta-
jan päätöstä palvelutalotoimintaa tuottavalle yhdistyksel-
le. Koulutuksessa käsitellään kuinka verohuojennus hae-
taan ja mitä hakemuksen tulee sisältää. Verotuksen osal-
ta käsitellään myös muut ajankohtaiset asiat. Toisena kou-
lutuspäivänä keskitytään hyvään tuotteistukseen, oikeisiin 
hintoihin sekä tilinpäätöksen suunnitteluun. 
Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu vanhustenhuolto-
yhteisöjen johtajille, talouspäälliköille, taloussihteereille ja 
muille henkilöille, joiden tehtävänä on vastata yhteisön ve-
rotuksesta, oikeasta tuotteistuksesta ja hinnoittelusta sekä 
tilinpäätöksen suunnittelusta.
Hinta: Liiton jäsenjärjestöt yöpymisellä 190  €, ilman yöpy-
mistä 140  €, muut tahot ilman yöpymistä 200  €.
Ilmoittautuminen: 20.4.2009 mennessä www.valli.fi 
Lisätiedot: Marja-Liisa Kunnas, puh. (09) 7745 9011, 
marja-liisa.kunnas@valli.fi 

nen talo Länsi-Pasilassa. Talo on aikaisemmin ollut asuintalo. 
Vanha, keltaiseksi maalattu talo huokuu sympaattisuutta.

– Tämä vanha talo houkuttelee erityisesti keski-ikäisiä ja iäk-
käimpiä ihmisiä. Hyvin monet ihmiset sanovat, että pelkästään 
tämä talo rauhoittaa, ja siksi tänne halutaan tulla, Jääskeläinen 
kertoo.

Pasilan jäsentalossa on monenlaista toimintaa: kerhotilat, jois-
sa on mm. karaokea ja bingoa, keittiö, jossa tehdään yhdessä ruo-
kaa, tietokoneita omatoimiseen opiskeluun ja tiedonhakuun jne. 
Sauna läm piää kaksi kertaa viikossa. Siilitien jäsentalon toimin-
nassa painottuvat luovuus ja käden taidot. Siilitien tiloissa toimii 
säännöllisesti käsityö- ja taidekerhoja.

– Kävijämäärät kasvavat erityisesti hyvin vointia ja elämän-
iloa tuottavissa ryhmissä, kuten karaokessa ja bingossa, Jääske-
läinen kertoo.

Teksti ja kuva: Kari Uittomäki
Pasilan jäsentalon kuva: Arto Mansikkavuori

mpaattinen Pasilan jäsentalo on aikaisemmin ollut asuintalo. 
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Laatupalkittu Nurmijärven terveys-
keskus on täkäläisittäin korkealla 
näkö alapaikalla sekä fyysisesti et-
tä tulevaisuutensa suhteen. Suo-
men kärkeä olevassa kasvukunnas-
sa odotellaan taas laajennusta ahke-
ran työnteon keskellä.
Viime marraskuussa johtava ylilääkäri Ilpo 
Salminen vastaanotti valtakunnallisen Laa-
tuverkoston palkinnon, sillä Nurmi järven 
terveyskeskus osoittautui laatumittaukses-
sa ykköseksi.

– Meillä on  39 000 asukasta ja noin 450 
henkilöä terveyspalveluissa töissä. Ko-
ko vanhustenhuoltomme on terveys- eikä 
sosiaalipalveluissa, mikä selittää isohkoa 
työntekijämäärää. Kuntayhtymää ei suu-
ren oman väestöpohjan takia ole, Salmi-
nen kertoo.

Näin suuressa kunnassa ikääntyneiden 
määrä on suuri, vaikkei suhteellisesti. Mää-
rä kasvaa jyrkästi tulevina vuosina. 

Laatuverkkoon liityttiin 2003. Samasta 
vuodesta alkaen  on tehty KUUMA -yh-
teistyötä Tuusulan, Keravan, Järvenpään, 
Mäntsälän ja Hyvinkään kanssa.

Laatuverkostokoordinaattori Klas Winell 
Conmedicista tiivistää luovuttamansa pal-
kinnon perusteita näin:

– Innovatiivisuus, hyvät tulokset, määrä-
tietoinen työ laadun parantamiseksi.

Kyse ei siis ole pelkistä numeroista, kun 
yli 50 terveyskeskuksen verkosto palkitsi 
nurmijärveläiset. 

Innostunutta ja sitoutunutta 
henkilöstöä tarvitaan
Perusterveydenhuolto on nyt myllerryk-
sessä, jonka ratkaisemiseksi ei ole yhtä 
viisasten kiveä. Jos Salmiselta kysytään, 
joka tapauksessa tarvitaan innostunutta ja 
sitoutunutta henkilöstöä. 

– Parempaan päin päästään, kun saadaan 
asioille veturi ja hänelle innostuneita kave-
reita, Salminen pohtii.

Yksi terveyskeskuslääkäri voi ”piiskata” 
muita ja vetää muuta henkilökuntaakin mu-
kaan. Se merkitsee kuitenkin lisätyötä jo nyt 
vallitsevan hässäkän päälle.

– Kun nyt tuloksia on saatu, tietojen ke-
ruukin tuntuu mielekkäämmältä. Hyvää on 
sekin, ettei prosessi kestä liian kauan, Sal-
minen summaa. 

Asiakkaatkin ovat noteeranneet menes-
tyksen, samoin kunnan johto, joka uskoo 
palkinnon ansiosta, että työvoiman rekry-
tointi olisi helpompaa kun sana kiirii.

Ehkäisyä ja varhaista puuttumista
Nurmijärven kuntastrategiassa korostetaan 
ennalta ehkäisemistä ja varhaista puuttumis-
ta, tavallaan etsivää terveystyötä.

– Olemme pohtineet, miten asiakas-
prosessi kulkee ja saaneet aikaan omat 
hoito ketjut mm. diabetespotilaille siitä, mi-
tä ja kuka tekee missäkin vaiheessa ja miten 
vielä pysytään sovitussa. Terveydenhoitajiin 
ja diabeteshoitajiin on satsattu. He ovat ot-
taneet entistä isompaa vastuuta. Kukin hoi-
tajista ja lääkäreistä keskittyy siihen, min-
kä parhaiten osaa.

Nurmijärvellä on myös käytössä liikun-
talähete, oikea aanelonen, jonka terveys-
keskuksessa asioiva saa käteensä joko 

terveyden hoitajalta, diabeteshoitajalta tai 
lääkäriltä. Se ei ole resepti, vaan ensin ky-
sytään, onko halukas liikkumaan ja sitten 
otetaan yhteys joko fysioterapiaan joko te-
rapeutille tai liikunnanohjaajalle.

– Kunnan liikuntapalvelumme siirtyivät 
viime vuoden alusta sosiaali- ja terveys-
toimeen. Terveysliikunta on liikuntapalve-
luiden painopistealue. 

Ennaltaehkäisyssä on keskitytty niihin, 
joilla on kohonnut diabetesriski. Hyvä 
yhteis työkumppani on ollut mm. Nurmi-
järven Uutiset, jossa on julkaistu mm. it-
se täytettäviä taulukoita valistuksen lisäk-
si. Erikseen napattiin viime keväänä am-
mattiryhmäkin, nimittäin taksinkuljetta-
jat, jotka tulivat ryhmänä kunnonkohotus-
hankkeeseen. Ns. hiilari-illoissa on paneu-
duttu ykköstyypin diabetesta sairastavien 
ravitsemukseen.

– Jo ensimmäisessä illassa oli 70 osallis-
tujaa ja kumppanit mukana, sillä ruokailu 
on yhteinen asia. Valtuustosalissa sai tutus-
tua vaihtoehtoisiin aterioihin, tehdä valin-
toja ja kuulla niiden vaikutuksista. Kolme 
tilaisuutta on jo pidetty.

Aina jää niitäkin, jotka eivät sitoudu 
tervey tensä kohentamiseen. Heitä varten 
on ns. Nuottahanke, joka vetää esimerkiksi 
sellaisia, jotka eivät juuri itse osallistu hoi-
toonsa muuta kuin reseptiensä uusimisella. 
Heidän kanssaan tehdään hoitosopimus, jo-
hon laitetaan nimet alle.

– Kun asiakas hoitaa itsensä hyvin ja osaa 
ottaa lääkkeensä, silloin ei ”kiusata”, vaan 
luotetaan. 

– Saman formaatin paukut eivät riitä. Jo-
kaiselle räätälöidään oma hoito-ohjelma.

Tästä kaikesta on seurannut, että työn-
jaosta on tullut Salmisen mukaan syste-
maattisempaa, kutsut toimivat ja tiimityö 
on kunniassa.

Ehkäisypuolella mm. mitataan vyötäröä 
ja keskustellaan painosta myös yleisesti ja 
julkisesti.

– Vuorovaikutteinen internetin käyttö voi-
si olla tehokasta, mutta siihen eivät paukut 
vielä ole riittäneet, Salminen pohtii.

Vanhimmat nurmijärveläiset ovat haas-
teena mm. kakkostyypin diabeteksen yleis-
tymisen vuoksi. Ykköstyypistä kärsiviä on 
noin 200 ja kakkostyypistä jo 1300-1400 

Nurmijärven terveyskeskus sai 
laatupalkinnon

Johtava ylilääkäri Ilpo Salminen uskoo 
järjestelmälliseen arkiseen ryhmätyö-
hön laadun parantajana.
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Kysy vanhustyöstä!

Sosiaaliportin konsultointipalvelu on luotettava, turvallinen ja maksuton tapa 
saada tietoa monimutkaisiin asiakastapauksiin.

 Kysy neuvoa kokeneilta sosiaalialan asiantuntijoilta 

 Moniammatillinen konsulttiryhmä vastaa kysymykseesi

 Kysymys-vastaustietokanta on kaikkien luettavissa

nurmijärveläistä. Esimerkiksi kouluruoka 
on merkittävä ehkäisyasia. Täällä on jo pois-
tettu karkki- ja limsa-automaatit  kouluista 
ja tarjottu terveellistä välipalaa tilalle.

Käynnit harvenevat, kun 
arvot paranevat
Terveydenhoitaja Irma Heikkonen ja 
diabetes hoitaja Marko Miettinen tunnus-
tavat, että tuntui hyvältä saada palkinto.

– Meitä on yhteensä viisi terveyden-
hoitajaa aikuisneuvonnassa terveysasemil-
la. Keskustelemme niiden kanssa, joilla ei 
vielä ole diabetesdiagnoosia, mutta heiken-
tynyt sokerinsieto. 

Näin työ arjessa etenee: terveydenhoi-
tajan kanssa juttusille kutsutut diabetes-
riskissä elävät nurmijärveläiset kertovat 
mm. ruokailu tottumuksistaan, tupakoin-
nistaan ja liikunnastaan. Jokaiselle laadi-
taan oma ohjelma, millä välttää sairastumi-
nen. Sitä myös kontrolloidaan. Kun arvot 
paranevat, käynnitkin harvenevat.

Jos testit osoittavat diabeteksen, aletaan 
asioida diabeteshoitajan kanssa. Marko 
Miettisellä on kaksi kollegaa, jotka toteut-
tavat teemapäiviä ja kokoavat ryhmiä päi-
vittäisten vastaanottojensa lisäksi. 

Ryhmiin kannattaa tulla. Alkuvaiheessa 

kakkostyypin diabetes ei oirehdi ja varhai-
nen puuttuminen antaa lisää elämää. Liian 
usein tauti huomataan vasta kun on synty-
nyt elinvaurioita.

Diabetespotilas käy hoitajallaan noin kol-
men kuukauden välein ja yleensä omalää-
kärillä kerran vuodessa. Mikko Honkasa-
lo vastaa diabeteslääkärinä 1-tyyppiläisten 
hoidosta ja konsultoi, kun muilla hanka-
luuksia ilmenee.  Myös jalkahoitajien kans-
sa on tiivistä yhteistyötä. 

Suomessa oli vuonna 2000 peräti 166 000 diabeteksesta diagnosoitua. Moni myös 
sairastaa tautia tietämättään. Aikuistyypin ns. kakkostyypin diabetes yleistyy nope-
ammin kuin nuoruuden ykköstyypin diabetes.

Vähäisen liikunnan, epäterveellisen ravinnon, huonojen rasva-arvojen, ns. omena-
lihavuuden ja kohonneen verenpaineen ns. metabolisessa oireyhtymässä (MBO) ve-
rensokerin nousu on viimeinen ilmentymä. Se taas vaikuttaa aivojen hyvinvointiin ja 
voi johtaa mm. dementiaan, sydän- ja verisuonisairauksiin kuten infarkteihin, silmä-
sairauksiin ja amputaatioihin. Potilas itse ei aina tunne huonoa kuntoaan oireiden vä-
häisyyden tai puuttumisenkin vuoksi. Näitä kaikkia seurauksia on päästy toteamaan 
odotettua vähemmän, kun taudin kimppuun on käyty järjestelmällisesti.

Diabetes ei ole iso juttu vain sairastajalleen, vaan kallein myös yhteiskunnalle.
Sydämen pettäminen oli ennen keski-ikäisten miesten, nykyään eniten iäkkäiden 

naisten ongelma. Pelkällä verensokerin hyvällä hoidolla voidaan estää jopa sydänin-
farkteja, joiden hoito puolestaan maksaisi Nurmijärven kokoisessa kunnassa 44 000 
euroa vuodessa.

Uudet lääkkeet ovat entistä parempia 
vaikkakin kalliimpia. Marko kuitenkin ky-
syy, miksei itseensä kannattaisi investoida. 
Ennen syötiin lääkityksen mukaan, nyt lää-
kitään aterioiden mukaan ja seurannalla sel-
vitetään, onko lääkitys kohdallaan. Perus-
hoidon ruokavalio ei ole kallis, vaan taval-
lista kaupan hyllyltä saatavaa.

Teksti ja kuva:
Marjatta Pöllänen

Valtimosairaus ei varoita
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Työssä On Hyvä Olla -projekti on toi-
minut vanhustyön järjestöjen työvoi-
man saatavuuden turvaamiseksi ko-
konaisen vuoden. Työvoima pulaan 
on työnhakijoiden joukosta löyty-
nyt edelleen auttavia käsiä. Suuri osa 
työnhakijoista eri alueprojekteissa 
on osoittautunut erittäin motivoi-
tuneeksi hoiva- ja vanhustyöhön ja 
alan koulutuskin kiinnostaa. 

Hoiva- ja hoitoalan työyhteisöjen tulee 
tehdä ratkaisuja ja tulevaisuuteen suun-
taavia päätöksiä nyt, jotta osaavan työ-
voiman saatavuus turvataan. Moniamma-
tillisuutta tarvitaan tulevaisuudessa en-
tistä enemmän. Vuosina 2010-2015 sosi-
aali- ja terveydenhoidon alalta jää eläk-
keelle noin 200 000 työntekijää.  Mieles-
tämme tämän seurauksena uudelta hen-
kilöstöltä odotetaan avustavien tehtävien 
osaamista, kun taas lähihoitajan ja sairaan-
hoitajien osaamista suunnataan vaativam-
piin tehtäviin. Työperäinen maahanmuutto 
lisääntyy ja sen myötä työyhteisöjen mo-
nikulttuurisuus. Monikulttuuriset työnte-
kijät ovat mahdollisuus jo nyt; työelämää 
odottaa noin 17 000 työtöntä maahanmuut-
tajaa. Henkilöstö rakenteen muutos on pak-
ko tehdä, jotta kasvavaan palvelutarpee-
seen pystytään vastaamaan. Palkatessaan 
vaikeasti työllistettävän, jäsenjärjestö pa-
rantaa myös kilpailuasetelmiaan, sillä mo-
net kunnat laskevat sen palvelun tarjoajan 
eduksi.

Taloudellinen tuki, suuri 
hyöty järjestöille
Liiton valtakunnallinen hanke ja eri alu-
eilla toimivat kuusi alueprojektia saavat 
valtiolta (TEM) projektiavustusta työttö-
mien työnhakijoiden hoiva- ja vanhus-
työhön työllistämiseen vuosittain noin 500 
000 euroa. Valtion tuki ulottuu myös suo-
raan järjestö työnantajille, heille makset-
tiin 290 työttömän palkkaamisesta vuon-
na 2008 palkkatukea noin 3 miljoonaa eu-
roa. Ilman tällaista taloudellista tukea oli-

simme hieman voimattomampia, jäsenjär-
jestöjemme työvoiman turvaaminen olisi 
hankalampaa tulevaisuutta ajatellen, eivät-
kä jo tähän mennessä löytyneet työnteki-
jät (noin 1000 henkilöä) – olisi saaneet va-
kituista työtä. 

Kiinnostus alaa kohtaan syntyy 
työtä tekemällä ja oppimalla
Vuoden 2009 teemana on alan ammatilli-
sen koulutuksen järjestäminen niille, joilta 
sellainen puuttuu. Työnhakijoilta edellyte-
tään sopivuutta, motivaatiota ja kiinnostus-
ta hoivatyöhön sekä halukkuutta myös kou-
luttautumaan. Työpaikat ovat alan kiinnos-
tavuuden suhteen avain asemassa ja samoin 
työnhakijan oppimismotivaa tion luomises-
sa. Hyvä ja riittävän pitkä uuden työnte-
kijän alaan ja tehtäviin perehdyttäminen 
edesauttavat positiivisen kuvan syntymi-
seen. Alueprojektien ohjaajat antavat tässä 
myös tukensa. Oppisopimus koulutus tun-
netaan ja se onkin käyttö kelpoinen vaih-
toehto ammattiin kiinni pääsemiseksi, sitä 
myös tuetaan palkkatuella. Toinen vaihto-
ehto on koulutuksen järjestäminen yhteis-
hankintana työnantajien ja työvoimatoi-
mistojen kesken. 

Alueprojekti miettii -TYÖSSÄ 
ON  HYVÄ OLLA vai onko?
TOHO-pääkaupunkiseudun alueprojektin 
ensimmäinen vuosi on myös herättänyt 
lukemattomia kysy-
myksiä. Onnistumi-
sen kokemukset ovat 
olleet päällimmäise-
nä, mutta myös pet-
tymyksiä on tullut. 
Pohtimista on lisän-
nyt niin työnhakijoi-
den tilanteet ja se kun 
toiminta ei ole herät-
tänyt vastakaikua 
työnantajissa. 

Jo vuosia on ollut 
vaikeaa saada lähi-
hoitajia vanhusten-

huoltoon, varsinkin täällä pääkaupunki-
seudulla. Lähihoitajat ovat ammattikou-
lutettuja ja liian usein kuulee heidän kom-
mentoivan työn siivous- tai ruoanlaittopai-
notteisuutta. He haluaisivat tehdä enem-
män hoitotyötä. Siihen on tarvetta, sillä 
kaikissa hoivatyön paikoissa ei ole tarpeek-
si sairaanhoitajia. Usein heidänkin työnku-
vassaan on näitä kodin hoidollisia tehtäviä, 
jotka vievät melkoisesti aikaa hoitotyöstä. 
Samaan aikaan hoito työ on lisääntynyt ja 
tulee lisääntymään, sillä vanhusten keski-
määräinen kunto on vajaassa kymmenessä 
vuodessa huonontunut, niin kotihoidossa, 
palvelutaloissa kuin laitoksissakin. 

TOHO-projekti on tuomassa tähän tilan-
teeseen jotain helpotusta. Projektissa on 
haastateltu tähän mennessä noin 180 työ-
töntä työnhakijaa, jotka välitetään avusta-
viin tehtäviin eri palveluntuottajille, järjes-
töihin tai yrityksiin. Kolmisenkymmentä 
palveluntuottajaa on myös lähtenyt mu-
kaan tarjoten n. 60 avustavan työntekijän 
paikkaa. Työllistäviä yhteistyökumppanei-
ta etsitään myös jatkuvasti lisää.

Mikä sitten jarruttaa työnantajien vas-
takaikua, kun tarjolla on motivoituneita, 
jopa koulutukseen halukkaita työntekijöi-
tä eikä laatuvaatimuksetkaan ole estee-
nä avustavalle henkilöstöstölle. Kun ker-
romme työpaikoille projektin välittämis-
tä työn tekijöistä, löytyy hyvin pian pitkä 
lista tehtäviä, joita voi lyhyellä työpaikka-

Työssä On Hyvä Olla -projekti

Työvoimaa 
vanhustyöhön

Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry

Polttolinja 39, 40520 JYVÄSKYLÄ 
puh. (014) 641 133, fax (014) 641 155 
info@jklhoivapalvelu.com 
www.jklhoivapalvelu.com
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Syksyllä 2008 järvenpääläisen Jari Ok-
kolan vaimo näki ilmoituksen TOHO:n 
info- ja rekrytointitilaisuudesta Helsin-
gissä. Jari oli jo pidempään miettinyt, et-
tä hän haluaisi siirtyä atk-maailmasta lä-
hemmäksi ihmistä. 

Tilaisuudessa oli paljon ihmisiä, mi-
kä yllätti Jarin. Tietoa tuli paljon ja Ja-
rin motivaatio kasvoi. Niinpä hän jät-
ti yhteys tietonsa tilaisuuden päätyttyä. 
Siitä alkoi tie hoitajaksi, sillä melko pian 
tuli kutsu haastatteluun, yllättäen muuta-
man kilometrin päästä kotoa, Kivipuis-
ton monipalvelukeskuksesta. Perus- ja 

sista ja työvuorolistojen tekijät miettivät, 
miten saada ohjattava ja ohjaaja samaan 
vuoroon? 

Suositeltava tapa on toteuttaa ohjaus ns. 
hajautettuna. Tällöin parhaimmillaan riit-
tää yksi ohjaava hoitaja/hoivayhteisö. Hä-
nen tehtävänään olisi pitää säännöllisin vä-
lein ohjattaville koostepalaveri, jossa käsi-
teltäisiin töiden onnistumista, arvioitaisiin 
sitä mitä on tehty, miten on mennyt, mitä 
halutaan lisää? Jokaiselle päivälle on työ-
vuorolistaan hyvä laittaa sen päivän oh-
jaajan nimi. Parityötä ja -ohjausta toteu-
tettaisiin tarpeen mukaan. Näin on työl-
listettävä, uusi työntekijä tai harjoittelija 
työskennellyt viikon sisään kaikkien kans-
sa. Hän oppii talon tavoille, häneen tutus-
tutaan ja hänelle pystytään antamaan eh-
kä nopeammin myös vastuuta. Vastuu oh-
jaamisesta jakaantuu kaikille ja jokainen 
osaa ohjata jonkun osan työstä. 

Tärkeää on myös huomioida se, kun 
puhutaan työllistettävän ohjauksesta, et-
tei hän ole ”viiden viikon opiskelija”, jon-
ka on siinä ajassa opittava kaikki ja vielä 
näytettävä se. Työllistetty on parhaimmil-
laan kolmatta vuotta samassa työpaikas-
sa. Tässä ajassa voidaan edetä lyhyin as-
kelin, vaikka lähihoitajan uraa kohti. Mes-
tarit opettivat aikanaan kisälleille taitonsa, 
näin se voidaan tänäänkin tehdä. Jokainen 
käsipari tuo helpotusta, kuten seuraava ku-
vauskin kertoo.

Jutun kirjoittajat: 
Suunnittelija Anu Kuikka

Projektiohjaaja Marja Helle 
ja Mona Isberg 

Lisätietoja: www.valli.fi /projektit/toho

työhaastattelun pohjalta päädyttiin kahden 
kuukauden työvalmennukseen ja sen jäl-
keen vuoden mittaiseen palkkatuki jaksoon. 
Reilu kuukausi meni järjestelyissä ennen 
työn alkua. 

Alussa riitti kysymyksiä, sillä tarkka-
na miehenä halusi Jari varmistua kaikista 
yksityis kohdista. Työpaikallakin tehtävä-
kuvaa ja työpistettä hienosäädettiin muu-
taman kerran. Työtehtävät käsittävät kaik-
ki ns. avustavat tehtävät. On pyykkihuol-
toa, avustamista ruokailuissa, ulkoilutusta 
ja saattamista. Jarin miehistä voimaa tar-
vitaan usein apuna nostotehtävissä. Työ-

pisteitä on kaksi: mielenterveysyksik-
kö ja monisairaiden yksikkö, joissa hän 
työskentelee vuoropäivinä. Neljän kuu-
kauden työssäolon jälkeen Jari on alka-
nut selvitellä mahdollisuuksiaan oppi-
sopimuskouluttautua alalle. Lähihoitajan 
pätevyys on ensisijaisesti kiikarissa tällä 
teoreettisen fi losofi an maisterilla, jonka 
tärkein harrastus on maantiepyöräily yh-
dessä vaimonsa kanssa. 

– Kun vielä atk-taidot saisi sisällytet-
tyä nykyiseen työnkuvaan, olisi tilanne 
ihanteellinen, Jari Olkkola toteaa.

Filosofista hoitajaksi

koulutuksella tehdä. Ei siis ole kysymys 
työtehtäväpulasta, sillä poisannettavi-
en tehtävien tilalle löytyy runsaasti niitä 
asioit a, joihin ei nyt ole aikaa. Seuraavak-
si puhutaan rahasta, joka tuntuu olevan se 
hankalin syy. Heitämme peliin sijaismäärä-
rahat, voidaanko niitä käyttää työllistämi-
seen? Ilmaisen harjoittelun jälkeen työn-
antaja voi saada työllistettävän palkkaami-
seen myös täyden palkkatuen. Näin ollen 
”halpaa” työvoimaa työnantajalle. Entä-

pä, sopisiko työpaikkakoulutettu avustaja 
vakituiseksi sijaiseksi, joka pahan päivän 
aikana paikkaa pulaa ja pärjää koulutetun 
hoitajan työparina vallan mainiosti? Ei tar-
vitse soitella kalliisiin välitysfi rmoihin. 

Työttömän ohjaus on erilaista
Mutta entäs se ohjaus? Kun jokaisella opis-
kelijalla, harjoittelijalla ja työhön tutus-
tujalla pitää olla ohjaaja. Kuinka mones-
sa paikassa stressaannutaan näistä ohjauk-

Jari Okkola ja Helli Kettunen Kivipuiston monipalvelukeskuksessa Järvenpäässä.
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Hyvä Vappu Taipale, viitaten kirjoi-
tukseesi ”Vanhojen ihmisten arki ei 
toimi yrityslähtöisesti” Vanhusten-
huollon Uudet Tuulet -lehdessä nros-
sa 1/2009, haluan kertoa sinulle ter-
veiset Oulusta.

Meillä on Oulun kaupungissa menossa 
AmIE – Ambient Intelligence for the El-
derly -projekti. Olemme kaupunkiorgani-
saationa mukana ikääntyneille suunnatun 
teknologian kehityksessä yhteistyössä yri-
tysten ja tutkijalaitosten kanssa, Tekes ra-
hoittaa toimintaamme. Tavoitteenamme 
on kehittää teknisiä ratkaisuja, jotka tuo-
vat ikääntyneen elämään turvallisuutta, vi-
rikkeellisyyttä tai sosiaalisuutta. Tekniik-
ka kehittyäkseen innovaatiosta valmiiksi 
tuotteeksi vaatii yhteistyötä loppukäyttä-
jän kanssa. Tarjoamme AmIE-projektissa 
yrityksille mahdollisuuden testata tuottei-
taan aidossa käyttäjäympäristössä, mikä-
li olemme sitä mieltä, että testattava tuo-
te hyödyntäisi ikääntyvää tai tukisi hoito-
prosessejamme. Oulun kaupungissa on to-
teutettu myös muita vastaavanlaisia pro-
jekteja. 

Teknisten ratkaisujen suunnittelussa tu-
lisi muistaa, ettei niitä pakolla istutettaisi 
olemassa oleviin palvelumalleihin ja työ-
prosesseihin, vaan meidän tulisi myös ke-
hittää palveluitamme. Tekesillä on tähän 
suunnattu ohjelma Innovaatiot sosiaali- ja 
terveyspalvelujärjestelmässä. Ohjelman ta-
voitteena on uudistaa julkisen sektorin jär-
jestämisvastuulla olevaa sosiaali- ja ter-
veyspalvelutuotantoa, edistää palvelujen 
saatavuutta, laatua ja vaikuttavuutta se-
kä edistää yritysten liiketoimintamahdol-
lisuuksia alalla.

Olen kanssasi samaa mieltä siitä, että ar-
jen sujuvuuteen perustuvia ratkaisuja tu-
lisi olla markkinoilla enemmän. Ikäänty-
neiden 65+ joukko on hyvin heterogeeni-
nen. On ikääntynyttä, jotka ovat aktiivi-
sia osallistujia, tekniikka ei ole heille vie-
rasta. Heille on kehitetty sähköisiä palve-
luja, esim. omahoito-portaalia. Meillä on 
kuitenkin suuri joukko ikääntyneitä, jot-
ka elävät kotonaan omasta halustaan tai 
pakon omana eristäytyneinä. Heillä saat-
taa olla vaikeuksia fyysisen toiminta kyvyn 
kanssa, alkavaa muistihäiriötä, masentu-
neisuutta. Heillä ei ole teknistä osaamis-
ta, he ovat tehneet työtä oppiakseen digi-
boxin käytön. Tällaisen ikääntyneen arkea 
voitaisiin saada mielekkäämmäksi jo ole-
massa olevalla tekniikalla. PC, tieto kone, 
ei tarvitse olla kummajainen eikä pelotta-
va peikko ikääntyneen elämässä. Jos käyt-
töliittymä saadaan helppokäyttöiseksi, rää-
tälöitynä kunkin ikääntyneen tarpeen ja 
kiinnostuksen kohteen mukaan, ikäänty-
nyt oppii käytön. Meillä AmIE:ssa on me-
nossa kokeilu kosketusnäytöllisen tieto-
koneen käyttöliittymän testauksesta eri-
ikäisillä ja eri elämäntilanteissa olevilla 
ikääntyneillä. PC:n kautta voi kuunnella 
musiikkia tai ääni kirjoja, katsella elokuvia 
tai dokumentteja, pelata pelejä, ottaa In-
ternet-puhelu kuva- ja ääniyhteyksin kau-
kaiseen sukulaiseen… PC:llä voitaisiin ot-
taa yhteys hoitajiin, kehittää kauppa-, kir-
jasto- tms. palvelut ikääntyvän saataville. 
Käyttö mahdollisuuksia on monia.

Virikkeellisyyteen ja sosiaalisuuteen pe-
rustuvat ratkaisut ovat haasteellisia. Yri-
tyksillä ei ole uskallusta kehittää kysei-
siä ratkaisuja, koska kuka tuotteet ostaa? 
Valitettavasti maksumieheksi alkavat har-
voin kunnat, koska virikkeellisyyteen pe-
rustuvat tuotteet eivät ole välttämättömiä 
ikääntyneen kotona selviämiseksi. Toi-
saalta ikääntyvien maksukyky nousee ja 
omaisetkin ovat yhä halukkaampia satsaa-
maan ikääntyneen hyvinvointiin. Tietoi-
suutta teknologiasta tulisi levittää käyttä-
jien keskuuteen ja yritysten ottaa rohkeas-
ti kehityshaastetta vastaan.

Turvallisuuteen perustuvia ratkaisuja 
on olemassa suuri joukko. Mainitsit, että 
turva puhelimissa ei tekniikka ole juurikaan 
kehittynyt vuosien saatossa. Tämä ei aivan 
pidä paikkaansa, järjestelmät ovat kehitty-
neet ja ratkaisut ovat sellaisia, että ne eivät 
vaadi käyttäjäänsä ripustettavan mitään an-
tureita. Tällaisia järjestelmiä ei vain juuri-
kaan ole käytössä. Kunnissa ei välttämät-
tä ole ajan tasalla olevaa tietämystä nyky-
teknologiasta, sen käyttöönotto on hidasta 
ja tällaisten ratkaisujen hinta nousee perin-
teisiä turvapuhelinratkaisuja kalliimmaksi. 

Tulisi kuitenkin nähdä kokonais edullisuus, 
eli kuinka säästetään, jos teknologian avul-
la ehkäistään ikääntyneen lonkkamurtu-
ma tai katoaminen yöpaitasillaan yön kyl-
myyteen. Lisäksi kyseiset järjestelmät tuo-
vat inhimillisyyttä, jos ikääntynyt ei osaa 
tai kykene hälyttää apua, järjestelmä hä-
lyttää automaattisesti ja odottavan aika ei 
ole kohtuuttoman pitkä.

Teknologian koulutusrakenteessa olisi 
myös uudistamisen paikka. Yliopistois-
sa ja ammattikorkeakouluissa järjestetään 
hyvinvointiteknologian opetusta. Opiske-
len itse Oulun seudun ammattikorkeakou-
lussa insinööriksi hyvinvointitekno logian 
koulutusohjelmassa. Hakeuduin nuoriso-
asteen koulutukseen, vaikka olin jo yli 
kolmikymppinen hoitaja. Mielenkiinnol-
la olen katsellut koulutusohjelmani opiske-
lijoita, monella nuorella ei ole ymmärrystä, 
mitä he voisivat tulevaisuudessa työssään 
tehdä ja opintojen keskeyttämis prosentti 
on suhteellisen suuri. Oppilaitosten tulisi-
kin räätälöidä koulutusta sellaisille, joil-
la on jo kokemusta hoitoalasta. Tällaiset 
opiskelijat tuntevat ikääntyneiden tarpeet 
ja ominaispiirteet. On totta, että nuoret, 
kolmikymppiset, muut kuin hyvinvointi-
teknologian opinnoista valmistuneet insi-
nöörit ovat usein yritysten laitesuunnitte-
lijoita. Kuitenkin on olemassa neli-viisi-
kymppisten suunnittelijoiden sukupolvi, 
joiden vanhemmat vanhenevat. Tiedän ta-
pauksia, jolloin tällainen suunnittelija/tek-
niikan ihminen on lähtenyt geronteknolo-
gian pariin.

Olemme tehneet Oulun kaupungissa 
hyvinvointiteknologian kehitystyötä jo 
pitkään ja saamme usein kuulla olevam-
me alan edelläkävijöitä. Vaikka haluam-
me edelleen kehittää työtämme ja uudis-
taa teknologian avulla palveluitamme, toi-
vomme, että saisimme kokemuksia myös 
muilta toimijoilta ja työskentelisimme yh-
dessä ikääntyneidemme paremman elämän 
puolesta. Haluamme haastaa muita kun-
tia ja palveluntuottajia rohkeasti kehitys-
yöhön mukaan.

Kaikille projektimme pilottikokemuk-
sista kiinnostuneille kerron mielelläni li-
sää.

Jaana Kokko
jaana.kokko@ouka.fi 

projektipäällikkö 
AmIE Oulun kaupunki -projekti
valmistuva insinööri hyvinvointi-

teknologian koulutusohjelmasta OAMK
perushoitaja 15 vuoden työkokemuksella

Hyvinvointi-
teknologiaa 
kehitetään 

Oulussa
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Kiitos Jaana Kokko, että tartuit ajatuksii-
ni ikäihmisistä ja teknologiasta! On hie-
noa huomata, että maassa koulutetaan vä-
keä ymmärtämään vanhojen tarpeita. Ou-
luhan on aina ollut edistyksellinen tekno-
logian suhteen. Viitisentoista vuotta sitten 
silloinen Stakes ja Oulun kaupunki sekä 
yliopisto kehittelivät niin sanottua hyvin-
vointiklusteria. Sen tavoitteena oli synnyt-
tää innovatiivisia tuotteita ja palveluja so-
siaali- ja terveydenhuoltoon yritysten, jul-
kisen vallan ja tutkijoiden avulla. Monen-
laista kehitystä lähti liikkeelle, mutta vas-
tuksiakin oli. Yritykset tuskastuivat jul-
kisen vallan hitaaseen päätöksentekoon. 
Kehitys työn tulokset eivät olleet käsillä 
niin nopeasti kuin osapuolet olisivat halun-
neet. Toiminnan taloudellisuudesta oli vai-
kea saada nopeasti vakuuttavaa tietoa. Em-
mekä varmaan osanneet osallistaa asiak-
kaita ja käyttäjiä niin kuin olisi pitänyt.

Vanhojen ihmisten asema tuotteiden 
käyttäjinä on mielestäni aika iso ongel-
ma. Äskettäisessä kokouksessa, josta ker-
ron tämän lehden blogissani, esiintyi tut-
kijaryhmä, jonka jäseninä oli myös ikäih-
misiä ilman varsinaista tutkimustaustaa. 
Heidän tehtävänään oli toimia haastatte-
lijoina ja haastattelujen arvioijina. Tulok-
set olivat innostavia ja paljon syvällisem-
piä kuin aikaisemmin. 

Mielessäni kangastaa tulevaisuus, jos-
sa iso yhteinen hankkeemme Vanhustyön 
Keskusliiton kanssa tuo tuloksekseen sys-
temaattisen arviointikoulutuksen ikäihmi-
sille. Eihän kukaan osaa edustaa omaa ikä-
luokkaansa tai taustaryhmäänsä ”käyttäjä-
nä”, ellei ole perehtynyt tähän tilanteeseen. 
Ei ihme, että vanhoilta kysyttäessä millai-
sia palveluja he haluaisivat, saadaan tulok-
seksi vain sellaista, jota jo on. Oikea inno-
vatiivisuus vaatii kasvupohjan, hyvän ide-
ointiympäristön, kannustusta luovuuteen. 

Miten voisimme oikeasti kehittää ikä-
ihmisten osallisuutta tutkimuksissa ja ke-
hittämistyössä? Tuokaa hyvät ihmiset esiin 
nyt ideoitanne ja ajatuksianne!

Vappu Taipale

Vanhat ihmiset 
mukaan 

tutkimuksiin!

Nykyisin on yleistä, että ihmisten 
paino nousee aikuisiän aikana ja 
vanhuusikä aloitetaan lievästi ylipai-
noisena tai liikalihavana. Tällä saat-
taa olla haitallisia vaikutuksia tervey-
teen, esimerkiksi jokapäiväiset liik-
kumisvaikeudet voivat lisääntyä ja 
vammautumisen riski kasvaa. Use-
at tutkimukset ovat osoittaneet, et-
tä vanhuusiän liikalihavuus ja liikku-
misvaikeudet liittyvät toisiinsa. Al-
fredo Ortega-Alonso selvitti tutki-
muksessaan, mis-
sä määrin gene-
tiikka ja ympäris-
tö vaikuttavat lii-
kuntakyvyn ja lii-
kalihavuuden yh-
teyksiin vanhem-
milla naisilla. 

Tutkimuksessa käy-
tettiin aineistoa, jo-
ka on kerätty vuosin 
1975 ja 2004 välise-
nä aikana 434 suo-
malaiselta kaksossis-
kolta. Pitkittäisaineis-

to analysoitiin käyttämällä matemaattisia 
mallintamistekniikoita, joiden avulla voi-
tiin arvioida geenien ja ympäristön vai-
kutusta tutkimuskohteena olevien piirtei-
den eroihin. 

Ortega-Alonson tutkimuksen tulokset 
osoittavat, että geenien vaikutus liikali-
havuuteen kasvaa iän myötä. Tutkimusana-
lyysit vahvistivat myös, että naisilla joilla 
oli geneettinen alttius lihoa, oli myös huo-
nompi liikuntakyky vanhemmalla iällä. 

Tulokset tuovat esiin uuden näkökulman 
liikkuvuuden ja liikalihavuuden tutkimuk-
seen. Yleisesti tiedetään, että vähäinen fyy-
sinen aktiivisuus tai huonot syömistottu-
mukset johtavat aikuisten ja vanhusten yli-
painoon sekä liikkuvuusongelmiin. Orte-
ga-Alonso osoittaa, että myös yksilölli-
sellä geneettisellä taustalla on keskeinen 
rooli tässä kehityksessä. Geneettiset vai-
kutukset, jotka altistavat yksilön liikaliha-
vuudelle keski-iässä, heikentävät liikunta-
kykyä myöhemmällä iällä.

Tulevaisuudessa saattaa olla mahdollis-
ta tunnistaa riskit geenien perusteella. Täs-
tä huolimatta liikuntakyvyn säilyttämisen 
tai parantamisen kannalta parhaita keinoja 
ovat yksilökohtainen seulonta ja ei-geneet-
tisten tekijöiden, kuten fyysisen aktiivisuu-
den ja ruokavalion, muuttaminen. 

- Fyysisen aktiivisuuden ja hyvän ruo-
kavalion edistäminen vanhusten keskuu-
dessa ovat keskeisimpiä keinoja estää lii-
kalihavuutta ja liikkumisongelmia, Orte-
ga-Alonso muistuttaa.

M.Sc. Alfredo Ortega-Alonson gerontolo-
gian alan väitöskirjan  ”Genetic Effects on 
Obesity, Mobility and their Association in 
Older FemaleTwins” (Geneettiset vaiku-
tukset liikkuvuuteen, ylipainoon ja niiden 
yhteyteen) tarkastettiin Jyväskylän yliopis-
tossa 6.2.2009.

Geeneillä on 
tärkeä osuus 

vanhusiän 
liikalihavuuteen

ii 6 8

Alfredo Ortega-Alonso
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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.

Marja Dahlström, Sirkka Minkkinen: 
Loppukiri. Vaihtoehtoista asumista se-
niori-iässä
WSOY 2009

Helsingin Arabiarannassa sijaitseva seni-
oritalo Loppukiri on syntynyt  naisenergi-
alla. Kansainväliseksi malliksikin kelpaa-
van talon alkuideointi on kolmen naisen 
aikaansaannosta. Marja Dahlström, Ee-
va Salonen ja Anna-Liisa Mikkelä kes-
kustelivat vuonna 1999 keski-iän ylittänei-
den naisten elämästä, ikääntyneiden äitien 
huolehtimisesta, työn ja perhe-elämän vel-
vollisuuksien yhteensovittamisesta. Näis-
tä keskusteluista voidaan katsoa Loppu-
kirin alkaneen.  Talo valmistui seitsemi-
sen vuotta myöhemmin. Loppukiri on yh-
teisöllinen seniori-ikäisten talo, Aktiiviset 
Seniorit ry:n aikaansaannos.

Talon suunnittelusta, rakennusvaiheista 
ja talossa asumisesta kirjoitettu kirja on 
mielenkiintoinen.

Se käy hyväksi opasteeksi niille, jotka 
suunnittelevat samanlaista hanketta. Jän-
nittäväksi luettavaksi kirjan tekee muun 
muassa tontin etsintä,  asuntojen hintojen 
seuraaminen ja erilaisten ihmisten asumi-
nen.  Lukijan on helppo samaistua tuntee-
seen kun asuntojen hinnat karkaavat käsis-
tä. Talossahan on yhteisöllisyyden nimis-
sä tehtävä siivous- ja kokkivuorot. Yhtei-
söllisyys on helppo sana, mutta elämä sen 
oikeasti opettaa. Me suomalaiset olemme 
niin yksilöllisiä.  

Kirjaan on sisällytetty paljon tietoa 
ikääntymisestä ja vanhenemisesta. Mitä 
tarkoittaa fyysinen vanheneminen? Sitä ei 
nyt aivan joka päivä tulekaan mietityksi.  
Vanheneminen ei ole sairautta, vaan ihmi-
sen perimää. Ikääntyminen voimavarana 
on Simo Koskisen artikkeliin perustuva 
tiivistys: Eläkeläisillä on monia resursseja 
ja oikeuksia, joita osa työssäkäyvistä jopa 
kadehtii;  varallisuutta, vapautta, kulttuu-
ripääomaa. Silloin tällöin meidän kannat-
taa myös miettiä, kuka on vanha.

Paljon on aikaansaatu. Aktiiviset Senio-
rit ry. on jo varannut uuden tontin uudelle 
talolle Helsingin Kalasatamaan. Siitä tu-
lee erilainen talo.

Pirkko Jyväkorpi

Apuvälineet ja dementia Pohjoismais-
sa. Muistia ja muita kognitiivisia toimin-
toja tukevat apuvälineet dementoitu-
van ihmisen arjessa 
Stakes 2008

Voiko dementiaoireisen ihmisen arkea tu-
kea apuvälinein? Millaiset ratkaisut ovat 
käytännössä osoittautuneet tehokkaiksi? 
Kaikki viisi pohjoismaata yhdistivät voi-
mansa ja toteuttivat hankkeen jossa etsit-
tiin muun muassa näihin kysymyksiin vas-
tausta. Tuloksena on kiinnostavaa luetta-
vaa siitä miten kognitiiviset apuvälineet 
arjessa toimivat.

Tiedot hankkeeseen saatiin analysoimal-
la 29 tapauskertomusta. Kirja kuvaa ha-
vainnollisesti millaiseen tilanteeseen tai 
ongelmaan apuvälinettä tarvittiin, kuin-
ka se vastasi odotuksiin ja mitä apuväli-
neen käyttöönotto dementiaoireisen ihmi-

sen arjessa merkitsi. Kuvattavista apuväli-
neistä valtaosaa käytettiin useamman ker-
ran päivässä usean vuoden ajan ja ne muun       
muassa ylläpitivät aiemmin opittuja taito-
ja tai auttoivat erilaisten päivittäisten toi-
mintojen tekemisessä. Erilaisten apuväli-
neiden avulla dementiaoireisen ihmisen 
ja hänen omaistensa arki sujui paremmin. 
Hankkeen tulokset näyttäisivät osoittavan 
että apu välineistä on taloudellista hyötyä, 
mutta tästä tarvitaan lisää tutkimusta.

Kirja kuvaa myös miten apuväline-
palveluja tulisi järjestää dementiaoirei-
sille ihmisille. Apuvälineprosessi kuva-
taan 15 kohdan avulla, jotka tulee huomi-
oida näitä apuvälineitä hankittaessa. Tä-
mä prosessi kuvaus on tiettävästi ainakin 
pohjois maisesti ainutlaatuinen ja uusi.

Kirja tarjoaa arvokasta tietoa kognitiivi-
sia toimintoja tukevien apuvälineiden hyö-
dyllisyydestä ja se tarjoaa mielenkiintois-
ta luettavaa kaikille jotka työssä tai omas-
sa elämässään ovat tekemisissä dementia-
oireisten ihmisten kanssa. Lisäksi kirjan 
prosessikuvauksesta on hyötyä esimerkik-
si kaikille niille jotka kunnissa ovat mu-
kana järjestämässä apuvälineitä tälle koh-
deryhmälle.

Lea Stenberg
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Ristikko 1/2009 oikea ratkaisu.

Teija Hammar: Palvelujen yhteenso-
vittaminen kotihoidossa ja kotiutumi-
sessa – kotihoidon asiakkaiden avun 
tarve ja palveluiden käyttö sekä PAL-
KO-mallin vaikuttavuus ja kustannus-
vaikuttavuus. 
Stakes 2008

Teija Hammar tutki väitöskirjassaan ko-
tihoidon asiakkaiden avun tarvetta sekä 
palveluja yhteen sovittavan kotihoito- ja 
kotiu tumiskäytännön PALKO-mallin vai-
kuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta. 
Lukijalle tutkimuksesta avautui ensinnäkin 
aineiston suuruus (mukana olleita kuntia 
22, asiakashaastatteluja 770, omaishoita-
jakyselyjä 770 ja Hilmo- sekä Sotkakunta-
tietoaineistot) ja aineiston hankinta (poik-
kileikkaus ja seurantatutkimus). 

Tutkimuksessa PALKO-malliin liitet-
tiin kustannusvaikuttavuus ja tässä vai-
heessa oma lukemiseni hieman herpaan-
tui, sillä kustannusten osuutta vietiin teks-
tissä vaikeatajuisesti eteenpäin tai se ei mi-
nulle avautunut lainkaan. Lopputuloksis-
sa tämä kustannusten osuus yhdistettynä 
PALKO-mallin käyttöön antoikin lukijal-

le jo selkeämpiä vastauksia, tutkijan joh-
topäätöksiä lainaten: PALKO-mallilla ei 
ollut vaikutuksia asiakkaiden toimintaky-
kyyn, terveydentilaan tai kuolleisuuteen. 
Sekä mallin arvioiminen NHP:n liikku-
misosion kautta osoitti, että malli saattaa 
olla kustannusvaikuttavampi vaihtoehto 
tavalliseen käytäntöön verrattuna. Myös-
kään EQ-5D:n mukaan PALKO-mallia ei 
voitu pitää kustannusvaikuttavana. 

Johtopäätöksiä lukiessa herääkin kysy-
mys, miksi malli vain saattaa olla kustan-
nusvaikuttavampi? Antaisiko pitkittäis-
tutkimus tähän selkeämpää kuvaa? Ihme-
tystä tutkimuksen tuloksista lisäsi myös se, 
että kehitetty käytäntö antaa vain viitteitä 
siitä, että PALKO-mallin suuntaisesti voi-
daan kunnissa tuottaa palveluja entistä te-
hokkaammin, vaikka PALKO-malli ei ollut 
kustannusvaikutuksiltaan edullisempi kuin 
tavallinen toiminta. Olisiko samaan tulok-
seen tultu ilman PALKO-mallia, verkosto-
työskentelyä kehittäen, jota monessa kun-
nassa onkin jo tehty. Kokonai suudessaan 
tutkimus avautuu lukijalle raskaana run-
saan aineiston ansiosta, mutta tutkimuksen 
ansioiksi se voidaan kuitenkin lukea.

Tärkeintä asiakkaan ja kotiutumis-
toiminnan kannalta on ilman tutkimustakin 
lienee se, että asiakkaan hoidosta otetaan 
vastuu hoitoketjun jokaisessa vaiheessa, 
vastuuhenkilöt ovat tavoitettavissa ja tie-
to kotiutumisesta välitetään ajoissa kaikil-
le osapuolille, jotta he voivat varautua sii-
hen. Tärkeää on myös, että asiakas, omai-
set sekä hoitohenkilöstö kokoontuvat sään-
nöllisesti asioiden joustavaa eteenpäinvie-
mistä kehittäen. 

Anu Kuikka

Maarit Halmesarka, Olli Löytty, Mikko 
Rimminen (toim.): Mikä ihmeen uus-
suomalainen?
TEOS 2009

Kustannusosakeyhtiön TEOS ja Euroopan 
kulttuurienvälisen vuoropuhelun teema-
vuoden 2008 kansallinen toimikunta jär-
jesti novellikilpailun aiheesta Mikä ihmeen 
uussuomalainen?  Kilpailuun osallistui 108 
nimimerkkiä, joista julkaisuun raati valitsi 
13 novellia. Kilpailussa jaettiin kolme pal-
kintoa ja yksi kunniamaininta. 

Kilpailunkutsun mukaan maahanmuut-
tajataustaisuus ja uussuomalaisuus toimi-
vat täkyinä, joiden avulla etsittiin uuden-
laisia tekstejä kuvaamaan muuttuvaa yh-
teiskunnallista tilannetta. 

Mikä ihmeen uussuomalainen? -kirjan 
13 novellia kertovat monenlaisista kulttuu-
ritaustoista ja se tekeekin kirjasta mielen-
kiintoisen ja nautittavan luettavan. Kirjoit-
tajat ovat muuttaneet Suomeen läheltä ja 
kaukaa, ja he ovat kokeneet uussuomalai-
suutensa vaihtelevin maassaoloajoin. Yl-
lättävän moni kirjoittajista on nuori, vie-
lä opintojaan suorittamassa ja siis vielä 
opiskelemassa myös suomen kieltä. Raa-
din mielestä olikin kadehdittavan rohke-
aa päätös lähteä kirjoittamaan tällä ”kum-
mallisella ja hankalasti muotoonpuristu-
valla kielellä”.  

Novelleista kannattaa mainita mielenjää-
vinä Maryam Hamadon  Seurapiirihai,  
Alexandra Salmelan  Se oikea, aito maa-
hanmuuttajablues,  Nitin Soodin Helsinki 
ja karavaanit sekä Anita Kurosen  Ikävä.  
Nämä novellit raati palkitsikin. 

Novelleissa kerrotaan uussuomalaisten 
kokemuksista omasta kotimaastaan ja Suo-
mesta, välillä kulttuureita sekoitellen. Ker-
rotaan kaipuusta, mutta myös turvasta ja 
tulevaisuuden odotuksista. Kerrotaan, mi-
ten saadaan uusia ystäviä ja elämä helpot-
tuu. Kerrotaan myös siitä, miten suoma-

lainen yhteiskunta ottaa vastaan tulijan ja 
myös siitä, miten se ei ota. Kurosen kriit-
tinen kirjoitus pistää kyllä ajattelemaan 
uussuomalaisten asemaa ja omia asentei-
ta maahanmuuttajia kohtaan.

Julkaisun novellit avaavat tuntoja ja tun-
teita siitä, millaista on olla ”joku ihmeen 
uussuomalainen”. 

Vaikka välillä on raskasta eikä usko tah-
do riittää siihen, että pärjää, kirjoituksis-
ta välittyy myös ilo ja valo, kokemus on-
nesta.  

Kirjan toivoisi kuluvan niin monen lu-
kijan käsissä kuin mahdollista. Synnyttä-
vän ajatuksia ja syventävän vuoropuhelua 
kulttuurien välillä.   

Anne Virkkunen       
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Suomen vanhusten turvakotiyhdistys ry:n 
vuotuisen tunnustuspalkinnon sai Helsin-
gin kaupunginteatterin Kvartetti -näytel-
män työryhmä.

Valontuoja-palkinto luovutettiin Kvar-
tetti -työryhmälle tunnustuksena elämän 
myönteisen ja toivoa antavan sanoman 
välittämisestä.  Vuoden 2008 Valontuoja-
palkinto ojennettiin Kvartetti-esityksen 
päätteeksi Helsingin Kaupunginteatteris-
sa 23.2.2009. Palkintoesine on taidetako-
ja Heikki Suikin tarkoitusta varten suun-
nittelema rautainen kynttilänjalka. 

Satunnaiset tai jatkuvat kodin palveluhan-
kinnat muodostavat ison osan seniorien 
elämän juoksevista kustannuksista. Koti-
taloustöiden tekijöiden välittämistä hel-
pottamaan on perustettu internet-sivusto 
Next door, www.nextdoor.fi .

Sivusto toimii kotitalouspalveluiden os-
tajien ja työn tekijöiden kohtaamispaikka-
na. Ostajalle Nextdoor tar joaa työkalut kai-
kenlaisen kodissa tehtävän työn ilmoitta-
miseen, kilpailuttamiseen, vertailuun ja ti-
laamiseen. Työn tilaamisen vaiheet voi nyt 
hoitaa itsepalveluna internetissä. Suurin 
osa välitettävästä työstä on kotitalousvä-
hennyskelpoista, kun palvelu toimitetaan 
tilaajan kotona. Koti talousvähennyksen 
yläraja nostettiin kahden hengen talou-
dessa 6 000 euroon tämän vuoden alussa. 
Esimerkiksi monet atk-laitteiden ja kodin 
viihdelaitteiden asennustyöt ovat nyt vä-
hennyskelpoisia. 

Palvelun käyttäminen ei maksa rekis-
teröityneille jäsenille mitään, eikä kau-
pan yhteydessä veloiteta välitysmaksuja. 
Ostaja maksaa ainoastaan etukäteen sovi-
tun palkkion valitsemalleen työntekijäl-
le. Työn tekijät hinnoittelevat työnsä itse-
näisesti joko tunti- tai keikkapohjaisesti. 
Kauppaa käydään luokitetuilla ilmoituk-
silla, joista ilmenee työkokonaisuus, pal-
veluntarjoajan toiminta-alue, hinnoittelu ja 
arvostelut aikaisemmista toimituksista.

Työntekijäksi voi myös ilmoittautua il-
maiseksi. Työtä tekevä taho voi olla yksi-
tyinen henkilö, yhteisö tai yritys. 

Palveluun ja sen tarjontaan voi tutustua 
osoitteessa: www.nextdoor.fi .

Mitä teet, jos naapuri soittaa sinulle ja ker-
too, että 79-vuotias isäsi kolaroi taas au-
tonsa pysäköidessään? Pitäisikö isän har-
kita autolla ajosta luopumista? Moni keski-
ikäinen miettii sitä, miten ylipäätänsä ottaa 
puheeksi ikääntymiseen liittyvät arjen on-
gelmat omien vanhempien kanssa.

– Haluamme käynnistää keskustelun sii-
tä, miten keski-ikäiset lapset pystyvät pu-
humaan vanhempiensa kanssa ikääntymi-
sen myötä yhä vaikeammaksi käyvistä asi-
oista, kuten autolla ajosta, päivittäin itse-
näisesti toimeen tulemisesta, talousasioi-
den hoidosta, terveydestä ja jopa vieläkin 
intiimimmistä asioista. Kun nelikymppi-
set lapset keskustelevat noin 70-vuotiai-
den vanhempiensa kanssa arjessa toimeen 
tulemisesta, kutsumme sitä 40/70-keskus-
teluksi”, johtaja Samuli Suominen Home 
Instead Finland Oy:stä kertoo.

40-70-keskusteluohje perustuu Yhdys-
valloissa ja Kanadassa tehtyyn tutkimuk-
seen, jonka Home Instead Senior Care on 
tehnyt vuonna 2008. Tutkimuksen mukaan 
lähes kolmanneksella aikuisista lapsista on 
suuria vaikeuksia keskustella arjen ongel-
mista vanhempiensa kanssa, koska varhain 
lapsuudessa omaksumamme ”lapsi-van-
hempi” -asetelma vaikuttaa käyttäytymi-
seen läpi koko elämän. Vielä keski-ikäisi-
näkin olemme usein vanhempiemme kans-
sa kommunikoidessamme edelleen enem-
män lapsen kuin aikuisen roolissa.

Aikuiset lapset saattavatkin odottaa liian 
pitkään, ennen kuin puuttuvat vanhempi-
ensa jokapäiväiseen elämään liittyviin asi-
oihin. Tutkimuksen mukaan aikuisten las-
ten oli vaikeinta ottaa puheeksi, kykenevät-
kö vanhemmat jatkamaan itsenäisesti asu-
mista omassa kodissaan. Hankalia keskus-
telun aiheita olivat myös vanhempien ter-
veydentila ja raha-asioiden hoitaminen.

Hyvä keskusteluyhteys vanhempien 
kanssa auttaa mukautumaan elinolosuh-
teissa tapahtuviin muutoksiin. Toimiva 
vuorovaikutus auttaa myös ymmärtämään, 
milloin on aika hankkia lisäresursseja päi-
vittäisestä arjesta selviytymiseen

Home Instead Senior Caren julkaiseman 
40 /70 -oppaan saa ilmaiseksi joko Ho-
me Instead Finland Oy:n toimistosta tai 
www.4070talk.com -nettisivustolta.

Lisätietoja: www.homeinstead.fi 

Verkkopalvelu 
helpottamaan 

kotipalveluhankintoja

Käytännön neuvoja 
keskusteluun 

ikääntyvien vanhempien 
kanssa

Valontuoja -tunnustus-
palkinto Kvartetti 

-näytelmän työryhmälle

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton kol-
mivuotiseen vapaaehtoistoiminnan kehit-
tämisprojektiin on valittu suunnittelijak-
si Jarkko Utriainen. ”Osaajien markki-
nat – vapaaehtoiseksi työelämästä” -pro-
jektin tavoitteena on lisätä huonokuntois-
tuvien ikäihmisten elämänlaatua ja osalli-
suutta kehittämällä uusia vapaaehtoistoi-
minnan toimintamuotoja sekä vaihtoehto-
ja toimia vapaaehtoisena.

Liiton projekti- ja palveluavustajaksi on 
valittu Maria Cavonius.

Liitolle uusia 
työntekijöitä

Korkein hallinto-oikeus ja hallinto- oikeus 
ovat tehneet vanhustenhuoltoyhteisöjen 
verotuksen kannalta hyviä päätöksiä. Tä-
män vuoden puolella Hallinto-oikeus ja 
toisessa tapauksessa myös Korkein hal-
linto-oikeus ovat katsoneet, että palvelu-
talo ylläpitävä ja vanhuspalveluja tuotta-
va yhteisö ovat oikeutettuja veronhuojen-
nukseen. Savo-Karjalan verovirasto oli 
hylännyt kummankin yhdistyksen veron-
huojennushakemuksen. Yhdistykset valit-
tivat hylkäyspäätöksestä ja lopputulos oli 
yhdistysten kannalta myönteinen.

Veronhuojennus tulee hakea edelliseltä 
tilikaudelta eli vuodelta 2008 huhtikuun 
loppuun mennessä. Vanhus- ja lähimmäis-
palvelun liiton liittotoimikunta päätti ai-
kaistaa liiton talouskoulutuksen, joka oli 
suunniteltu huhtikuun lopulle. Uusi ajan-
kohta veronhuojennuskoulutukselle on     
7.-8.4.2009. Koulutuksessa tehdään huo-
jennushakemus vuodelta 2008 sekä vuo-
sille 2012. Koulutus pidetään liiton toimis-
tossa ja sinne voitte ilmoittautua osoittees-
sa www.valli.fi .  

Nyt haetaan 
veronhuojennusta
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Ristikko 2/2009

Ristikon laatija Tuuli Rauvola
Oikea ratkaisu seuraavassa numerossa, joka ilmestyy 4.5.2009
Virkistäviä hetkiä ristikon parissa!
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Esineet kertovat

36 Lähes tuh

Hauholla eteläisessä Hämeessä Kivikko-
tiellä viettää kiireisiä eläkepäiviään opet-
taja Marja-Liisa Koponen. Siitä on kah-
deksan vuotta, kun hän lopetti 38-vuotisen 
uransa a:n ja i:n opettajana pääasiassa Sap-
peen koululla. Kaunis koti rivitaloasunnos-
sa on yllätyksellinen norsujen keidas. Ai-
ra Heinänen kävi ihmettelemässä keräi-
lyä ja kuulemassa taustatarinoita.

Marja-Liisa Koposen norsukeräily alkoi 
1974 hänen vieraillessaan Torontossa, Ka-
nadassa. Ostoksilla ollessaan sikäläisen tä-
tinsä kanssa hän tämän neuvosta osti ke-
raamisen norsun, jolla oli kärsä pystys-
sä. Tädin mukaan ylöspäin kohoava kärsä 
merkitsi onnea. Keräily alkoi, norsuhah-
mo valtasi mielen.

Marja-Liisa sai kylläkin myöhemmin 

tietää, että pystykärsä kertoo norsun ole-
van tuohtunut, alaspäin roikkuva kärsä taa-
sen kuvaa leppoisaa levollisuutta.

Keräilijä tutustui norsun elämään ja ta-
poihin. Nehän ovat kookkaimmat ja pai-
navimmat maalla elävät eläimet. Ne ovat 
kasvissyöjiä. Ihmisen kesyttämistä eläi-
mistä norsut ovat älykkäimmät. 

Niitä on kahta päälajia: Aasian norsuja 
ja Afrikan norsuja. Norsulaumaa ei johda 
uros vaan vanha isoäiti, matriarkka. Koi-
raat ja naaraat eivät elä yhdessä perheyh-
teisössä. Koiraat viettävät suurimman osan 
ajastaan yksin ja muiden koiraiden seu-
rassa. 

Miten keräily jatkuu?
Kokoelma koostuu mitä moninaisimmis-
ta norsuista, on keraamisia, lasisia, me-

tallisia, kankaisia, kivisiä jne. Useimmat 
ovat varsin pienikokoisia, jotka talluste-
levat vitriineissä, hyllyillä ja jännittävissä 
paikoissa Marsan valoisassa kodissa. Kir-
jo on laaja ja kiinnostava. Jokaisella esi-

–Tästä Kanadasta ostetusta norsusta alkoi norsulauman kasvattaminen, Marja-Liisa Koponen kertoo. Taus-
talla vitriinissä osa norsukokoelmaa.

Täyttäessään 60-vuotta Koposen ys-
tävät teetättivät hänelle Iittalan lasiteh-
taalla oman norsun.
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at norsua

neellä on oma tarinansa ja syn-
tyhistoriansa. 

Tieto Marja-Liisan keräilystä 
on kiirinyt ympäristöön aiheutta-
en sen, että aktiivisen keräilijän  
lähimmäiset ja ystävät, jopa oppi-
laat aikoinaan, alkoivat lahjoittaa 
norsuja. Useimmat ovat matka-
muistoja eksoottisista maista ku-
ten Tiibetistä, Australiasta, Kiinas-
ta, Meksikosta, Thaimaasta, Egyp-
tistä ja Bahrainista. Osa on myös 
ainutlaatuisia lahjoittajien käsitöi-
nä tekemiä.

Yksittäisten norsuesineiden li-
säksi aihekeräily on ulottunut asus-
teisiin, kuten kravatti ja villapusero, 
tyynyt ja sänkypeitto, sekä muihin 
käyttöesineisiin, mm norsuilla 
koristeltuihin astioihin. Hu-
paisa on Budapestista han-
kittu wc-harjan teline. Ke-
räilyyn kuuluu melkoinen 
määrä norsukirjallisuutta, 
niin satukirjoja kuin tieto-
kirjojakin. 

Mihin keräilyllä 
päädytään?
35 keräilyvuoden aikana Marja-Liisa on 
kunnon keräilijän tapaan luetteloinut lau-
mansa. Lukumäärä oli ystävänpäivän aat-
tona tismalleen 958. Mikä lienee tavoite? 

– Koulumme johtaja sanoi jäähyväispu-
heessaan, että juodaanko seuraavat kakku-
kahvit, kun sinulla on tuhat täynnä. Kyl-

lä sekin päivä tulee, iloluontoinen 
Marsa tuumaa.

Hän kertoo harvinaisesta yllätyk-
sestä saatuaan lahjaksi tunnetun te-
atteriohjaaja Sirppa Sivori-Aspin 
jäämistönä merkittävän 165 norsun 
kokoelman. Ne oli koottu kaikkialta 
maailmalta. Sirppa Sivori-Asp mat-
kusti paljon työtehtävissään sekä 
erityisesti kansainvälisen nukke-
teatteriliiton UNIMAn monivuo-
tisena puheenjohtajana ja Suomi-
Sri Lanka Seuran vetäjänä. Esineet 
hänen kokoelmassaan ovat erityi-
sen arvokkaita ja Marja-Liisa säi-
lyttää ne kunnioituksella omissa 

vitriineissään.
Marja-Liisan norsut ovat olleet 

esillä Hauhon vanhassa muse-
ossa ja osa myös kirjas-

tossa. Elefanttiaiheis-
ten postikorttien keräi-
lijöitä tiedetään olevan 

postikorttiyhdistyksissä. 
Ilmeisesti maastamme löy-

tyy muitakin norsujen keräi-
lijöitä, joskaan keräily-yhdistys-

tä ei ole perustettu.
Mitä näille norsuille tapahtuu tulevai-

suudessa? Siihen keräilijä ei osaa tarkas-
ti vastata, mutta hän uskoo lapsiensa ai-
kanaan selvittävän niiden kohtalon. Itse 
hän uskoo vielä pitkään jatkavansa keräi-
lyä. Tekee mieli uskoa geeneihin: äiti eli 
96-vuotiaaksi ja norsukeräilyyn innoitta-
nut täti 94-vuotiaaksi.

Ei pelkkiä norsuja
Norsukeräily on yksi Marsan elämän ilon-
lähteitä. Yhteydet kahteen aikuiseen tyt-
täreen ja lapsenlapsiin tarjoavat sisältöä, 
samoin toiminta Eläkeliiton yhdistykses-
sä ja piiriportaan hallinnossa. Kaikenlai-
nen musisointi ja kuorojen laulattaminen 
sujuu mainiosti ja monet tehtävät kutsu-
vat edelleen kahden kauden kunnallisval-
tuutettua. Vuoden vaihteessa Hauho liittyi 
Hämeenlinnaan.

– Uskon norsujen tuottavan vielä paljon 
iloa ja onnea ja kertovan alkuperästään. 
Tällainen iloinen vapaa keräily ei vaadi 
tiukkapipoista tieteilyä. Mutta luonnon-
suojelullinen tietämys lisääntyy.

Aira Heinänen
Kuvat: Kari Uittomäki

Osa Sirppa 
Sivori-Aspin 
kokoelmaa. 
Takarivin isoin 
norsu on Ba-
lilta.

Vieressä:
Norsukaulakorun Koponen sai lahjak-
si omalta oppilaaltaan.

Alla:
Vanha koulun norsu-aiheinen opetus-
taulu.
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Ainala ry
Nallentie 4, 34800 VIRRAT
puh. (03) 485 1550, fax (03) 485 1556
Maarit Padatsu
ainala@ainala.fi ,   www.ainala.fi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto

internetissä: www.valli.fi

Sähköposti: etunimi.sukunimi@valli.fi

     Karhula-Koti
     Sudenkatu 6, 48600 KARHULA
     puh. (05) 229 7311
     Karhunkulman kohtaamispaikka
     Karhunkatu 2, 48600 KOTKA
     puh. (05) 260 6430
     Sapokan Helmi
     Gutzeitintie 17-19, 48100 KOTKA
     puh. (05) 2297 122

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

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

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

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

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

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



DomaCare
A S I A K A S T I E T O J Ä R J E S T E L M Ä

DomaCare on sosiaalialalle suunnattu toiminnanohjausjärjestel-
mä. Sen avulla hoidat asiakaslähtöisesti hoitotyön seurannan ja 
dokumentoinnin, yksikön toiminnan suunnittelun ja ohjauksen, 

sekä asiakas- ja palvelulaskutuksen. DomaCare sopii niin pienille 
kuin suurillekin yrityksille.

DomaCare soveltuu mm. seuraaville aloille:

Lisätietoja ja esittelyn tilaus:
050 530 0033 tai 045 230 8051

DomaCare on räätälöitävissä, 

ja siihen voi helposti lisätä 

haluamanne asiakirjapohjat!

Tutustu DomaCareen extranetissämme osoitteessa:

http://www.invian.fi/extranet
Käyttämällä alla olevaa koodia, pääset kirjautumaan 
suoraan sisälle extranettiimme.
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PA LV E LU KOT I  H U H TA A N H O V I

ASIAKASKOKEMUKSIA

“DomaCare -ohjelma varmistaa ajantasal-
la olevan tiedon asukkaista kaikille talossa 
työskenteleville heidän omien työpisteidensä 
kautta. Hoitotiedot on helppo ja nopea tarkis-
taa ohjelmasta ja esim. äkillisen sairauskoh-
tauksen sattuessa saamme lähetelomakkeen 
hetkessä mukaan sairaalaan.

Ohjelman sisältämä integraatio kirjanpito-
ohjelmaan laskutusten osalta tuo huomatta-
vaa kustannussäästöä.

Kokemuksemme mukaan DomaCare on 
helppokäyttöinen, selkeä ja joustava ja siihen 
saa kirjattua kaikki asiakkaidemme hoitoon 
ja palveluihin liittyvät toiminnalliset ja talou-
delliset tiedot.”

“Työssämme olimme niin tottuneet kirjaa-
maan asioita kynällä paperille, että Doma-
Caren tullessa taloon me aluksi hieman vie-
rastimme sitä. Tuntui oudolta tehdä tuttuja 
asioita tietokoneohjelman avulla.

Pienin askelin otimme DomaCaren käyttöön, 
ja siitä on nyt tullut meille kaikille oikea 
työväline ja osa arkeamme täällä Huhtaan-
hovin palvelukodilla. Tarkemmin sanottuna 
se auttaa meitä kohti tavoitetta, laadukasta 
työn tulosta.

Jotta nyt muistaisimme, miten teimme kir-
jaukset ja hoitotyön suunnitelmat aikaisem-
min, on aivan pysähdyttävä pohtimaan...”
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OMINAISUUDET

Laskutus
Kalenteri
Muistutukset
Viestitykset
Monipuoliset oikeustasot
Kuukausiraportointi
Hinnasto
Tuotetut palvelut
Palvelukooste
Viivakoodilaskut
Tilastointiominaisuudet

Kysy myös lisäpalveluista:
RAI ja RAVA
HILMO
Valvontajärjestelmäintegraatiot
Tilitoimisto-ohjelmistojen liitännät
Kotihoidon mobiilijärjestelmä

Moderni, turvallinen paikasta riippumaton 
verkkokäyttöisyys. Mukana valtakunnal-
lisissa tietojärjestelmähankkeissa

Asiakkaan perustiedot
Hoito- ja palvelusuunnitelmat
Lääkitys
Diagnoosit
Lompakko
Elämänhistoria
Lähete
Liitetiedostot
Päivittäisraportoinnit
Laboratoriotulokset
Terveydenhuollon seuranta
Lääkärin huomiot ja määräykset
Tuntiseuranta

       +paljon muuta

Y K S I K KÖ

- Vammaistyö
- Vanhustyö
- Mielenterveystyö

- Lastensuojelu
- Päihdetyö
- Huumetyö
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