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HUS:a uhkaavat  
kovat päätökset

HUS:n toimitusjohtajaksi valittu Juha Tuominen 
toteaa: ”Talous on HUS:ssa ykkösjuttu. Asiat ei-
vät ole mukavia, mutta johtajalla pitää olla kant-

tia tehdä päätöksiä.” (SK 7.9.)
Näkemys on outo henkilöltä, joka pääsee kehittämään 

1,6 miljoonan suomalaisen erikoissairaanhoitoa. Kuvitte-
lisi olevan mukava edistää ihmisten terveyttä. 

Ongelma tietysti on, jos ”talous on HUS:ssa ykkösjut-
tu”. Muilla palvelualoilla tämä on tarkoittanut palvelujen 
heikentämistä. Junat eivät pysähdy pienemmillä asemil-
la, postin kulku hidastuu ja pankkikonttoreita on yhä vä-
hemmän.

Tuominen on ajanut terveyspalveluihin palvelusetelei-
tä, valinnanvapautta ja kiihtyvää sähköistä asiointia. Tämä 
merkitsee ymmärrettävästi sekä henkilöstön että potilai-
den kannalta ”ei-mukavia” päätöksiä. 

Valinnanvapaus on julkisten terveyspalvelujen yksi-
tyistämistä, eli terveydenhuollosta tehdään bisnes. Palve-
lusetelit ovat tässä yksi keino. 

Vanhusten hoivassa palvelusetelit tarkoittavat kalliim-
pia yksityisiä terveys- ja hoivapalveluja. Tätä tuetaan ve-
rorahoin. 

Samalla vanhusten varat asteittain realisoidaan yksityi-
sille terveysjäteille. Omaiset uhkaavat jäädä vaille perintö-
jä. Perinnönjako onkin järkevää tehdä ennen kuin vanhus 
palvelusetelillä jujutetaan yksityisen terveys- ja hoivajätin 
hoidettavaksi.

Sähköisen asioinnin kiihdyttäminen merkitsee ikäsyr-
jintää. Digipalveluihin siirtyminen merkitsee ikäihmisille 
samaa kuin pakottaisi vammaisia juoksemaan.

Uusmaalaisista yli 75-vuotiaista vain 20 % käyttää in-
ternettiä. Kolmasosalla yli 85-vuotisista ei ole kännykkää 
ja 90 %:lla ei ole tietokonetta. HUS:n alueella on yli 70 000 
ihmistä vailla internet ja sähköpostiyhteyksiä. 

Tuominen toteaa haastattelussaan, että ”ihminen pitää 
tulla kuulluksi”. Ehkä silloin HUS:n ykkösjuttuna tulisi ol-
la ihmisen terveys ja hyvinvointi, eikä talous. Julkisessa 
terveydenhuollossa raha on väline, ei päämäärä. 

L U K I J A LTA

T ilastokeskuksen mukaan verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksu-
jen kertymä kasvoi 1,9 prosenttia vuonna 2017. Kertymä oli yhteen-
sä 96,9 miljardia euroa.

Euroopan ja Suomen taloustilanteet ovat piristyneet, Euroopan komis-
sion varapuheenjohtaja Jyrki Katainen totesi Eurooppa salissa järjeste-
tyssä keskustelutilaisuudessa (EU- uutiskirje 28.3.2018).

Kansantalousasiantuntijat ovat todenneet katsauksissaan, että kas-
vu jatkuu kuluvana vuotena edelleen. Nyt on aika aloittaa ensivuoden 
eduskuntavaalien kampanjasuunnittelu, 1,5 miljoonaa äänioikeutettua 
eläkeläistä haluaa nyt taloustilanteen salliessa oikaisua myös eläkeläisten 
korkeampaan verotukseen.

Tiedämme, että keskimääräistä eläkettä ansaitseva maksaa siitä enem-
män veroa kuin vastaavasta työpalkasta. Tämä johtuu vanhasta verolais-
ta, jossa ei huomioitu perustuslain suojaamaa ikäsyrjintää, eikä siinä kun-
nioitettu perustuslain turvaamaa omaisuuden suojaa.

Aikanaan Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmassa oli tarkoitus aloit-
taa oikaisu mutta se jäi toteuttamatta. Se siirtyy kuitenkin edelleen sosi-
aalisen oikeudenmukaisuuden painolastiksi tulevalle hallitukselle ja var-
sinkin nyt kun oikaisuun on jakovaraa kertymässä.

ESKO JÄRVENPÄÄ,

eläkeläinen, valtuutettu (ps) Jämsä

L U K I J A LTA

Kimmo Kiljunen
Suomen Senioriliikkeen  
puheenjohtaja

Kysymys puheenjohtaja  
Kimmo Kiljuselle

Tässä yksi imatralainen eläkeläinen esittää suuren ja syvän huolen 
työeläkkeitämme tuhoavan ns. taitetun indeksin johdosta. Vielä 
toissa ja viime vuonna asia oli aktiivisesti esillä valtakunnan tasolla, 

mutta sen jälkeen  tuli kuin kuolonhiljaisuus asian ylle.

Olitte tämän asian johdosta oikein aktiivisesti liikkeellä Suomen Se-
nioriliike ry:n lipun alla ja arvostimme sitä aktiivisuutta mutta nyt olette 
olleet jo pitkään hiljaa.

 Mitä on tapahtunut ja mitä tälle lupaavalle kansalaisaloitteen ryydittä-
mälle hankkeelle on tapahtunut?? Me kaikki eläkeläiset, joiden keskimää-
räisestäkin eläkkeestä tämä epäoikeudenmukainen indeksi on syönyt jo 
valtavan loven ja parhaillaankin tätä kirjoittaessakin jyrsii sitä kuin rotta 
saalistaan.

  Onko kaikki totuus siinä, etteivät eläkevarat riitä entisenlaiseen ns. 
puoliväli-indeksin mukaiseen eläkkeeseen??

 Kansalaisille on tästä asiasta puhuttu ja kirjoitettu äärimmäisen salai-
levasti ja se jättää pahan epäilyksen varjon.

 Asialle pitäisi tehdä jotakin ja ainakin pitäisi aloittaa rehellinen avoin 
kansalaiskeskustelu asiasta.

 Liian paljon meitä pieneläkeläisiä on vaipumassa totaaliseen köyhyy-
teen ja kurjuuteen.

 Vähintä olisi, että meille ainakin kerrottaisiin avoimesti poliitikkojen 
suulla tästä mystillisestä eläketilanteesta. Emme mielestämme ole itse 
tätä aiheuttaneet pröystäilevällä elämällämme vaan syyt ovat jossain 
muualla. Harvalla meidän ikäisellä on mahdollista lähteä enää lisätienestiä 
työelämästä haalimaan, kun töitä ei ole tarjolla nuoremmillekaan.

Parhain terveisin
YRJÖ KORTELAINEN,

Metsätalousinsinööri AMK,  Pellervonkatu 11, 55100 Imatra

Hyvä Yrjö,

Kiitokset kirjeestänne. Me Suomen Senioriliikkeessä emme ole 
unohtaneet sitä, että eläkkeensaajat ovat ainoa tulonsaajaryhmä 
Suomessa, joka lakisääteisesti köyhtyy. Me olemme pitäneet ja tu-

lemme myös jatkossa pitämään asiaa esillä. Tänä syksynä teemme uuden 
kansalaisaloitteen. Sen  tavoitteena on epäoikeudenmukaisen taitetun 
indeksin kumoaminen. Tavoitteemme on, että palaisimme aikaisempaan 
puoliväli-indeksiin. Toivomme, että me kaikki yhdessä kokoamme voi-
mamme ja keräämme vaadittavat 50 000 allekirjoitusta. Eläketurvasta on 
syytä keskustella niin kauan kuin tämä epäoikeudenmukainen järjestelmä 
on voimassa.

Terveisin,
KIMMO KILJUNEN

Suomen Senioriliikkeen puheenjohtaja

Korjataan virhe eläkkeiden  
verotuksessa
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Osallistuin äskettäin seniorikansa-
laisille suunnattuun tilaisuuteen, 
jossa oli tarkoituksena selvittää 

taitetun indeksin vaikutusta eläkeläisten 
toimeen tuloon. Taitettu indeksi tarkoit-
taa, että eläkkeissä ei huomioida elinta-
son nousua, eli käytännössä eläkeläisten 
toimeentulo kapenee vuosi vuodelta. 
Taitettu indeksi ei ole edes ainoa eläke-
läisille suunnattu rangaistus, toinen on ns. 
raippavero, joka kohdistuu 47000 euroa 
vuodessa ansaitseviin. Se oli tarkoitettu 
tilapäiseksi, mutta eläkeläisille se jäi voi-
maan. Myös peruseläkkeestä maksetaan 
enemmän veroa kuin palkkatulosta.
Miksi yhtä kansanosaa voidaan lakimää-
räisesti käsitellä epätasa-arvoisesti? Mitä 
tekee tasa-arvovaltuutettu? Mitä tekevät 
päättäjät?

Eivät näköjään yhtään mitään. Seni-
oriliikkeen tilaisuuteen osallistui neljä 
kansanedustajaa; Eero Lehti, Kok, Merja 
Mäkisalo-Ropponen, SDP, Heli Järvinen, 
Vihreät ja Silvia Modig, Vas. Keskustan 
Niilo Keränen ei kutsuttuna näyttäytynyt. 
Kukaan keskustelijoista ei vaivautunut 
vastaamaan tai ymmärtänyt puheenjoh-

tajan suoraa kysymystä: Mitä aiotte tehdä, 
että eläkeläisten epätasa-arvoinen kohte-
lu loppuu?

Samaa vanhaa jargonia valtion velkaan-
tumisesta, kulurakenteesta, työttömyy-
destä jne..kuultiin etenkin Lehden suusta. 
Ihan sama missä poliittisessa tilaisuudessa 
olisi ollut. Muut puolustivat kiihkeästi ta-
kuueläkettä ja alimpien eläkkeiden nostoa, 
kuka viidelläkympillä, kuka satasella. Eräs 
panelisti jopa ylpeänä esitti, miten vähällä 
hänen vanhempansa aikoinaan tulivat toi-
meen. Eihän siitä ole kyse, eihän palkan-
saajienkaan odoteta tyytyvät siihen, että 
vain alimpia palkkoja nostetaan. 

Jokainen vaatii ja saa osansa – myös 
korkeasti koulutetut, ns hyväosaiset. Eivät 
eläkeläiset ole joku yhtenäinen möykky, 
vaan yksilöitä omine työurineen, taustoi-
neen ja koulutuksineen. On oikeus ja koh-
tuus, että myös aikanaan korkeita veroja 
maksaneet ja työeläkerahastoja kartutta-
neet pääsevät osallisiksi omistaan ja vie-
läpä vailla syyllistämistä tulevien polvien 
eläkkeistä. Eläkekaton aikaansaanti on 
erillinen kysymys, mutta tuskinpa veli vel-
jeään rokottaa.

Anteeksi vain päättäjät, mutta jos hy-
vin käy, teistäkin jonain päivänä tulee 
eläkeläisiä. Mahdatteko silloin hoksata, 
mistä tässä asiassa on kyse. Ehkä silloin 
ymmärrätte myös, mistä Kimmo Kiljunen 
kansalaisaloitteessa puhui, ettekä hymäh-
telisi omahyväsesi omat pakankorotukset 
taskuissanne. 

LEENA KALLIO

Eläkeläinen, ekonomi, Psl, Helsinki

Miksi eläkeläinen on ahne,  
jos hän toivoo, ettei hänen 
toimeentulonsa laske?
Miksi eläkeläinen on ahne, 
jos hän toivoo, että hänen  
toimeentulonsa ei heikkene, 
mutta palkansaajan palkan- 
korotukset ovat oikeutettuja?

Suomessa on tällä hetkellä puo-
litoista miljoonaa eläkeläistä. 
Vanhimmat eläkeläiset elävät 

köyhyysrajan alapuolella. Syitä on 
monia. On syytä tarkastella eläkkei-
den – ja eläkkeensaajien tasa-arvoa: 
taitettua indeksiä, eläkkeiden super-
kertymää, sopeutumiseläkettä ja su-
perjohtajien jättieläkkeitä.

Paavo Lipposen hallitus kek-
si vuonna 1995 ottaa käyttöön niin 
kutsutun taitetun eläkeindeksin. Tait-
tamattoman indeksin tarkoitus olisi 
ollut varmistaa eläkkeen ostovoima 
elinkustannuksien noustessa. Syynä 
taitetun indeksin käyttöönottoon oli 
pelko suurten ikäluokkien eläköity-
misessä ja eliniän pidentymisessä.  
Mutta miten sitten on käynytkään.

Taitetun indeksin logiikka on 
mennyt vertauskuvallisesti kuten 
tulipalon syttyminen ja palokunnan 
kutsuminen sen sammuttamiseen.   
Suomen talous oli 1990-luvun al-
kuvuosina täysin kuralla. Talouden 
normalisoimiseksi tehtiin lukuisia 
talouspoliittisia toimia. Palokuntia 
kutsuttiin monesta suunnasta. Yksi 
näistä oli leikata seniorikansalaisten 
eläkkeitä. Talous tervehtyi eli tulipa-
lo sammutettiin, mutta palokuntaa 
ei vapautettukaan sammutustehtä-
västä. Siitä kärsivät nyt kaikki elä-
keläiset, pitkään eläkkeellä olleet 
eniten.    Mielenkiintoista tässä draa-
massa on se, että verottajakin on 
menettänyt tässä vuosien saatossa 
miljardeja euroja.

Kansanedustajat nauttivat ns. su-
perkarttumasta/superkertymästä: 
Eläkettä kertyy heille 4 % vuodes-
sa ja tavalliselle kansalaiselle 1,5 %.  
Heillä on oikeus täyteen eläkkeeseen 
15 vuoden jälkeen.  Palkansaajalla 
samaan menee jopa yli 45 vuotta.  
Kuka tämän on keksinyt? 

Kansanedustajille eläkkeet myön-
tää kansaneläkelaitos.  Suuremman 
eläkekarttuman on tarkoitus pienen-
tää riskiä, että edustaja jäisi tyhjän 
päälle?

Kansanedustajien sopeutumiselä-
ke on tänä vuonna ollut puheenaihee-
na.  Saat pari tonnia per nelivuotis-
kausi sopeutumiseläkettä pudottuasi 
eduskunnasta.   Tavallinen työläinen 
putoaa työttömyyspäivärahalle muu-
tamaksi sadaksi päiväksi.  Se on siinä.   
Miksi kansanedustajia käsitellään toi-
sin.  Sopeutumiseläkettä nauttii tällä 
hetkellä puolitoistasataa edustajaa. 
Siellä on Lipposen Paavon Päivi yhtä 
hyvin kuin oman piirimme psykote-
rapeutti Tuula.  Kansa on katkera ja 
aiheesta.

Isojen firmojen johtajien super-
suuria eläkkeitä on kansan vaikea 
ymmärtää. Mihin tuollaisia eläkkeitä 
tarvitaan, kun kaikkea on!

Miksi eläkeläiset- neljännes Suo-
men kansasta- ei muodosta omaa 
puoluetta puolustamaan ansaitse-
miaan etujaan.  Kuka ryhtyisi puuha-
mieheksi? Nykyiset puolueet ja kan-
sanedustajat eivät siihen kykene.

TAPIO NURMI

Tasa-arvottomat eläkkeet

L U K I J A LTA

Yli 600 000 eläkeläistä saa alle 1 200 
euroa työeläkettä kuukaudessa. Kun 

puhutaan eläkeläisköyhyydestä, huomio 
kiinnitetään takuueläkkeisiin. Päättäjien 
olisi syytä huomata nämä pientä työelä-
kettä saavat ihmiset, jotka ovat ansain-
neet eläkkeensä omalla työllään – työstä 
jossa palkka on ollut pieni.

alle 1 199 1 200 – 1 599 1 600 – 1 999 2 000 – 2 999 3 000 – 3 999 4 000 – 4 999 yli 5 000 

607 276 316 503 221 104 231 294 59 310 19 435 15 255

41,3% 21,5% 15,0% 15,7% 4,0% 1,3% 1,0%

€/kk

lukumäärä

TYÖELÄKKEIDEN SUURUUSJAKAUMA 2017

lähde Eläketurvakeskus

Yli 40%  
työeläkeläisistä  
köyhyysrajan  
alapuolella
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Taulukossa ei ole mukana osa-aikaeläkkeitä eikä varhennettuja vanhuuseläkkeitä.
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Vanhusten hoito heikentynyt sekä kotona että hoivakodeissa

Vuonna 2018 julkaistu Pohjoismainen 
vertailu vanhusten hoivatyöstä toi 
esille huolestuttavan kuvan maam-

me vanhusten hoivasta. Kyseessä on pitkit-
täistutkimus, jonka tiedot on kerätty vuosina 
2005 ja 2015 työntekijöiden kyselyinä. Tä-
män 10 vuoden aikana kotihoidon asiakas-
määrät ovat lisääntyneet kaikissa työvuorois-
sa, ja hoidettavien kunto on heikentynyt.

Henkilökunnan vajausta on monilla paik-
kakunnilla. Työntekijöiden sairauslomat ovat 
lisääntyneet, ja työpaine on Pohjoismaiden 
korkein. Palkalliset ja palkattomat ylityöt ovat 
lisääntyneet. Luottamus esimiehiin on hei-
kentynyt. Työntekijät pitävät nykyistä hoivan 
laatua heikkona. Peräti 41 % harkitsee työn-
sä lopettamista. Kotihoidon työolot ovat hei-
kentyneet vuodesta 2005 vuoteen 2015.

Ympärivuorokautisessa hoivassa on ta-
pahtunut vähemmän kielteisiä muutoksia 
kuin kotihoidossa. Ongelmia kuitenkin on.  
Ympärivuorokautisen hoivan henkilökunta-
mitoitus on Suomessa matalampi kuin muis-
sa Pohjoismaissa. Työntekijät kokevat hoivan 
laadun heikoksi. Kaksi viidestä ei halua van-
hana sitä hoivaa, mitä kyseinen yksikkö tar-
joaa. Vaikutusmahdollisuudet oman työn or-
ganisointiin ovat heikot, ja työntekijöiden 
kontrolli on kasvanut. Joka kolmas harkitsee 
työnsä lopettamista.

Superin vuosina 2015 ja 2018 kotihoidon 
henkilökunnalle tekemät kyselyt tuovat esille 
samat ongelmat. Työntekijöiden sairauslomat 
ovat yleistyneet tämän kolmen vuoden aika-
na. Sijaisia ei oteta kaikkiin lomiin tai heitä ei 
ole saatavilla. Kotihoidon henkilökuntaa on 
jopa vähennetty tuona aikana, vaikka asiak-
kaat ovat nykyisin huonokuntoisempia kuin 
aikaisemmin. Työntekijät kertovat työkuor-
mansa kasvaneen, ja 80 % sanoo sen olevan 
liian raskas. Työn organisoinnissa on ongel-
mia. Huolet hoivan laadusta ovat yleisiä. Työ-
kykynsä säilymisestä varmoja on vain 42 %.  
Tilanne on heikentynyt vuodesta 2015.

Vanhusten hoivan laadun puutteita osoit-
taa myös LT Marja Kurosen vuonna 2017 
julkaistu väitöskirja, jonka mukaan psyyken-
lääkkeiden ja fyysisten rajoitteiden käyttö on 
yleistä iäkkäiden muistisairaiden ympärivuo-
rokautisessa hoidossa ja kotihoidossa. 

Henkilökuntaa vähennetty  
- asiakasmäärät kasvaneet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen teke-
män vanhuspalvelujen seurantatutkimuksen 
tulokset vuonna 2017 osoittavat, että koti-
hoidon henkilökuntamäärää on vähennetty, 
vaikka asiakasmäärä on kasvanut ja kotihoi-
dossa on yhä huonokuntoisempia asiakkaita. 
Ympärivuorokautisesta hoidosta on vähen-
netty hoivapaikkoja. Tämä on lisännyt koti-
hoidon asiakaspainetta, mutta vapautunei-
ta työntekijöitä ei ole siirretty kotihoitoon. 
Sairaalahoidosta kotiutetaan nopeasti, ja osa 

äkillisistä sairauksista pyritään hoitamaan 
kotona. Nämä vaativat kotihoidon työnteki-
jöitä, mitä ei ole otettu huomioon riittävästi. 

Saman laitoksen muut tutkimukset osoit-
tavat, että stressin kokemukset eivät ole har-
vinaisia kotihoidon ja ympärivuorokautisen 
hoivan työntekijöiden keskuudessa. Kiire se-
littää niitä vain osittain. Työn huonoon orga-
nisointiin, johtamisen epäoikeudenmukai-
suuteen ja luottamuspulaan sekä oman tiimin 
luotettavuuden puutteeseen kuuluvat seikat 
ovat tärkeitä stressin aiheuttajia. 

Nämä tutkimusten tulokset eivät ole häm-
mästyttäviä. Kansalaiset kokevat, näkevät ja 
tietävät hoivan puutteet ja puhuvat niistä. 
Lehdistö tuo esille paljon esimerkkejä huo-
nosta hoidosta, jopa vanhusten hoidon lai-
minlyönnistä ja yhteiskunnallisesta kaltoin-
kohtelusta.

Kehitys on ollut odotettavissa. Monet 

2000-luvun alun tutkimukset ja selvityk-
set osoittivat puutteita vanhusten hoivassa. 
Eduskunnan emeritaoikeusasiamiehen Riit-
ta-Leena Paunion raportti vanhushoivan ti-
lasta vuonna 2010 ja Valtion talouden tarkas-
tusviraston kertomus vanhusten kotihoidosta 
vuonna 2010 toivat esille huomattavia puut-
teita. 

Omaiset kertoivat vanhustenhoidon puut-
teista Senioriliikkeen vuonna julkaisemassa 
kirjassa. Väestöennusteet osoittivat 85 vuotta 
täyttäneiden, erityisesti yli 90-vuotiaden 
määrän nopean lisääntymisen 2010-luvlla. 
Näistä huolimatta hallituksen rakennepa-
ketissa 2011 vähennettiin vanhushoivan 
rahoitusta ja ryhdyttiin korostamaan van-
husten asumista kotona ja kotihoitoa. Pit-
käaikaista laitoshoitoa purettiin, eikä ympä-
rivuorokautista palveluasumista kehitetty 
riittävässä määrin. Uudentyyppisiä vanhus-
hoivan palveluita kehitettiin liian hitaasti.

Vanhushoivaan tarvitaan lisää julkisia va-
roja. Kotihoidon piirissä on paljon iäkkäi-
tä, joiden tyydyttävä tai hyvä hoito edellyttää 
muuta hoitopaikkaa. Ympärivuorokautista 
palveluasumista tarvitaan lisää. Johtamista 
on kehitettävä. Kunnallisalan kehittämissää-
tiön ilmapuntaritutkimusten mukaan van-
hushoivan lisärahoitus on suomalaisten ylei-
nen toive. 

Professori emerita  
SIRKKA-LIISA KIVELÄ

PITKITTÄISTUTKIMUS 2005 – 2015 SELVITTI:
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Helsingissä 4.9.2018 pidetyssä ikäihmisten 
mielenilmauksessa Narikkatorilla kaikkien 
puolueiden edustajat olivat vanhusasiaval-
tuutetun viran perustamisen puolella.  
Senioriliike on ajanut asiaa vuosia ja nyt 
Tiina Tuomela teki asiasta kansalaisaloit-
teen. Kuvassa vasemmalta professori 
Marjaana Seppänen, kansanedustajat Tiina 
Tuomela ja Sari Tanus ja professori emerita 
Sirkka-Liisa Kivelä. 
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IKÄÄNTYNEIDEN 
ONGELMAT 
uhkaavat jo kaatua syliin

Miksi tällainen uhka pitäisi ottaa tosis-
saan? Siksi, että Marja Jylhä on lää-
ketieteen tohtori, professori. Hän on 

Gerontologian tutkimuskeskuksen pitkäai-
kainen johtaja ja mukana Suomen Akatemi-
an rahoittamassa ikääntymisen ja hoivan tut-
kimuksen huippuyksikössä.

Tässä sana yliopisto on tärkeä. Meidän on 
syytä uskoa, että tuon korkeinta tieteellistä 
opetusta antavan laitoksen sanat ovat paina-
vammat kuin monien muiden.

Jos punnittaviksi joutuvat poliitikkojen ja 
tutkijoiden puheet, Marja Jylhän vaaka kal-
listuu odotetusti tutkijoiden puolelle.

TUTKIMUKSIA ON nyt käynnissä kah-
della linjalla. Yhtäällä tutkitaan iäkkäiden 
ja etenkin hyvin vanhojen ihmisten terveyt-
tä, toimintakykyä ja palveluita. Toisaalla sel-
vitetään ikääntyvien sosiaalista hyvinvointia 
ja osallisuutta, sellainen keskittyy enemmän 
”nuoriin vanhoihin”, sellaisiin kuusi- ja seit-
semänkymppisiin.

Tervaskanto syntyy, kun elämä on riittä-
västi koetellut mäntyä. Se on niin vahva il-
maisu, että kaikilla suomalaisilla on käsitys 
sen merkityksestä.

Tervaskannot 90+ 
on nimenä tutkimuk-
sella, jossa jo pari vuo-
sikymmentä on seu-
rattu yli 90-vuotiaiden 
terveyttä ja elämän-
tilannetta. Tämän-
vuotinen tiedonkeruu on juuri valmistunut. 
Tosiasiat ovat mukana myös COCTEL-ni-
misessä tutkimuksessa. Sen aiheena on vii-
meisten elinvuosien hoito. Väki vanhenee, 

sellainen tuo uusia niin sanottuja haasteita.
ONGELMANA SUOMESSA on, että pit-
käikäisyys on yleistynyt hyvin nopeasti ja se 
on tuonut mukanaan entistä pidemmän hy-
väkuntoisen elämän mutta samalla entistä 
enemmän hoidon tarvetta elämän viimeisiin 
vuosiin.

- Emme me minusta tämän asian edessä 
ole neuvottomia. Olisi vain aika tunnustaa, et-
tä ikäihmisten palveluista ei voi säästää, vaan 
niitä on parannettava, Marja Jylhä sanoo.

- On helpotettava pääsyä ympärivuoro-
kautiseen hoitoon silloin, kun se on tarpeen 
ja parannettava kotihoitoa. Tiedämme mitä 
pitää tehdä, nyt on vain saatava poliitikot ja 
päättäjät ymmärtämään asia.

SE, ETTÄ IKÄÄNTYNEIDEN ASEMAA 
määrittää nykyisin enemmän politiikka 
kuin tutkimustulokset, on juuri syynä siihen 
uhkaan, joka uhkaa ”kaatua syliin”.

Kovin laimeaa lohtua voi etsiä siitä, että 
ongelmat ovat kaikkialla muuallakin ratkai-
sematta.

Meillä nostetaan kernaasti esimerkkejä 
Euroopasta. Marja Jylhä korostaa sitä, että 

täydellistä ratkaisua 
ei missään ole kyetty 
sorvaamaan.

Yksittäisiä onnis-
tuneiksi katsottavia 
ratkaisuja sentään 
on, esimerkiksi van-
husten asumisessa.

- Niistä meillä on paljon opittavaa. Muis-
taa kuitenkin pitää, ettei mitään patenttirat-
kaisua ole.

VANHUSTEN OLOJA on todella tutkittu, 
esimerkiksi juuri Tampereella ja Jyväsky-
lässä. Parhaillaankin ollaan käynnistämässä 
uutta viisivuotista tutkimusta, toteutuksel-
taankin uudenlaista.

- Uusin tutkimuksemme selvittää sitä, mi-
tä hyvä elämä ikääntyessä oikein on ja mi-
tä tarvitaan jotta elämä 
ikääntyessä voisi olla hy-
vää. Tässä tutkimuksessa 
järjestämme ryhmäkes-
kusteluja monenlaisten 
ikääntyvien ryhmien 
kanssa.

Gerontologian pro-
fessori arvioi nyt jo joudutun moraaliseen ja 
käytännölliseen katastrofiin, poikkeukselli-
sen surkeaan tilaan.

Se on melko vahva ilmaus sille tosiasialle, 
että ”eläkeläiset ovat nykyisin toissijaisia kan-
salaisia”.

IKÄÄNTYNEIDEN TILANNE on sinän-
sä ymmärrettävä. Parilla lauseella sanottu-
na elinikä on kasvanut, ja siksi vanhuus on 
pidentynyt. Tätähän on tavoiteltu jopa vuo-
sisatoja. Sitten joudumme Marja Jylhän ta-
voin toistamaan samoja suuria kysymyksiä: 
Ovatko saavutetut lisävuodet hyvä- vai huo-
nokuntoisena elettyjä vuosia?

Elämä on pidempi kuin ennen, mutta 
ovatko vanhat ihmiset myös terveempiä kuin 
ennen?

Professori on toistanut nämä kysymykset 
lukuisia kertoja. Ja joutunut itse vastaamaan:

- Pitkäikäisyys yleistyy, mutta hyvin van-
hojen terveys ja toimintakyky eivät juuri ole 
parantuneet. Ikääntyneet ihmiset eivät vielä-
kään saa tarvitsemaansa apua.

MARJA JYLHÄN POWERPOINTISSA 
tiivistetään tilanne lauseeksi ”Ikääntyneiden 
palvelut ovat julkisen talouden suuri säästö-
kohde”.

Se asettaa meidät keskelle ongelman ydin-

tä. Kysymys on aina rahasta, miten kituuttaa 
halvemmalla?

Sehän on kiistellyn sotenkin hallitsevin 
piirre. Mistä siis säästetään? Tämän ”sosiaali- 
ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudis-
tuksen” sosiaalisesta osasta tietenkin. Rahan 
säästäminen – tai ainakin lupaus siitä – on 

soten hallitseva piirre.
Poliitikot ovat mie-

lellään vanhusten ys-
täviä. Ikääntymisen 
ilmiöt, vaikka ovat pit-
kään tiedossa olleet-
kin, ovat vieneet mei-
dät tilanteeseen, jossa 

suomalainen yhteiskunta ei ole pystynyt vas-
taamaan kehitykseen.

Tiedämme, että myöhäisvanhuuden hoiva 
tarvitsee uusia ratkaisuja.

Mutta nyt olemme neuvottomia.

MARJA JYLHÄLLÄ ON vahva käsitys sii-
tä, miksi olemme tähän tulleet. 

Vanhukset syrjäytyvät siksi, että vallalla 
on ollut suhteeton nuoruuden ylivalta. Hän 
käyttää sanaa infantiilisuus. Sanakirja selit-
tää:” lapsellinen, kehittymätön”.

Maailman sivu tällaisen käytöksen vas-
takohtana on pidetty kokemusta ja tutkittua 
tietoa.

Tutkittu on, mutta meillä ikääntymisen il-
miöitä hallitaan yhä poliittisin näkemyksin.

- Nouskaa seisomaan, ottakaa teille kuulu-
va arvostettu asema, Marja Jylhän kannustaa 
varsin väkevästi.

Hänen mielestään pohjoismaissa on myös 
onnistuttu vanhusasioissa. Eteläisen Euroo-
pan maissa hoivaratkaisut ovat usein tyylil-
tään sellaisia, että palkataan lähes ilmainen 
kotiapulainen jostakin idästä, Euroopasta tai 
Aasiasta.

Ei taitaisi tuntua hyvältä meillä.
MATTI LITUKKA

Marja Jylhän sanoma on karu, niinhän tosiasiat 
usein ovat: Ellei ikääntyneiden ongelmia pian 
saada ratkaistuiksi, ne kaatuvat syliin.

Tampereen yliopiston 
neuvottelutilassa on 
ainainen pouta. Marja 
Jylhän tutkimuksissa 
ikääntyneiden todel-
lisuudesta poutapil-
vet usein vaihtuvat 
synkemmiksi.

 "Nouskaa seisomaan,  
ottakaa teille kuuluva  

arvostettu asema!"

"Olisi vain aika tunnustaa, 
että ikäihmisten palveluista 
ei voi säästää vaan niitä on 

parannettava."
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 LISÄÄ TIETOA:
muistiliitto.fi

Tein edunvalvontavaltuutuk-
sen. Tein sen siltä varalta, että 
jossain elämän vaiheessa en pys-
ty tekemään päätöksiä, maksa-
maan laskuja ja hoitamaan mui-
ta velvoitteita. Koskaan ei tiedä, 
mitä huomenna tapahtuu ja siksi 
ajattelin, että parasta on valtuut-
taa lähiomainen hoitamaan asioi-
ta. Käytin siinä apuna juristia, jot-
ta valtuutuksesta tulisi varmasti 
pätevä. Olisin toki voinut myös 
ottaa mallia mm. Muistiasiantun-
tijat ry:n mallilomakkeesta. 

Edunvalvontavaltuutus tulee 
tehdä kirjallisena. Siinä pitää ol-
la valtuuttajan, valtuutetun, tois-
sijaisten valtuutettujen ja varaval-
tuutettujen nimet, syntymäajat ja 
osoitteet. Siinä tulee kertoa ne asi-
at, joita valtuutettu on oikeutettu 
hoitamaan valtuuttajan puolesta. 
Itse olen määrännyt, että valtuu-
tettu hoitaa taloudellisia asioita ja 
sellaisia henkilöäni koskevia asi-
oita, joita en pysty ymmärtämään. 

Talous ja terveys  
edunvalvonnassa
Taloudelliset asiat tarkoittavat 
tulojen ja menojen ja omaisuu-
den hoitamista, siis pankkiasioi-
den hoitoa, laskujen maksamista 

ja myös esimerkiksi omaisuuden 
myyntiä. Taloudellisia asioita kos-
kevassa kohdassa voidaan rajata 
pois joitakin asioita pois, vaikka-
pa oman kodin myynti.

Henkilökohtaisilla asioilla tar-
koitetaan terveyden ja sairaan-
hoitoon liittyviä asioita vaikka-
pa hoivakodin valintaa. Henkilöä 
koskevissa asioissa valtuuttajal-
la on kuitenkin oma päätösvalta, 
jos hän ymmärtää asian merki-
tyksen. Olisi hyvä tehdä erikseen 
myös hoitotahto, jonka olemassa-
olo kirjataan myös edunvalvonta-
valtuutukseen. 

Valtuutuksessa on tärkeä ker-
toa salassa pidettävistä asioista eli 
kenelle esimerkiksi terveyden-
tilaa koskevia tietoja terveyden-
hoidon ammattihenkilöt voivat 
antaa. Terveydentilaa koskevien 
asioiden tietosuoja voi tulla yllä-
tyksenä, jos asiaa ei ole kirjattu 
valtuutukseen. 

Koska voimaan?
Valtuutuksessa on oltava määrä-
ys, milloin se tulee voimaan. Voi-
maantulomääräyksessä sanotaan, 
minkälainen valtuutetun tervey-
dentila tai henkinen toiminta on 
valtuutuksen toimeenpanon pe-
rusteena. 

Valtuuttajan on allekirjoi-
tettava edunvalvontavaltuutus 
kahden todistajan ollessa läsnä 
samaan aikaan. Edunvalvontaval-
tuutuksessa on oltava lausuma, 
jossa todistajat todistavat, että 
valtuuttaja on omakätisesti alle-

kirjoittanut asiakirjan sekä että 
hän on sen tehnyt omasta vapaas-
ta tahdostaan ja ymmärtänyt sen 
merkityksen. Todistajat merkit-
sevät allekirjoituksensa lisäksi to-
distamisen paikan ja ajan.

Todistajien pitää tietää, että 
asiakirja on edunvalvontavaltuu-
tus, mutta todistajien ei tarvitse 
tietää sen sisältöä. Valtuutuksen 
todistajana ei saa olla vajaavaltai-
nen, valtuuttajan puoliso tai su-
kulainen taikka tällaisen henkilön 
puoliso, valtuutettu, valtuutetun 
puoliso tai sukulainen taikka täl-
laisen henkilön puoliso.

Valtakirjan voi tarvittaessa pe-
ruuttaa tai sitä voi muuttaa myö-
hemmin. Tällöin valtuutetun on 
kuitenkin kyettävä ymmärtämään 
myös uuden asiakirjan merkitys.

Edunvalvontavaltuutus -asia-
kirja on hyvä antaa valtuutetulle 
ja sitä on tärkeä säilyttää turval-
lisesti. 

Maistraatti vahvistaa  
edunvalvonnan
Valtuutusta ei voi sellaisenaan 
ryhtyä soveltamaan, vaikka val-
tuuttaja olisi kuinka sairas. Edun-
valvontavaltuutuksen vahvistusta 
haetaan kotikunnan maistraatilta 
siinä vaiheessa, kun valtuuttaja ei 
enää pysty huolehtimaan eduis-
taan eikä hoitamaan asioitaan. 
Hakemukseen tarvitaan alkupe-
räinen edunvalvontavaltuutus ja 
lääkärintodistus valtuuttajan ter-
veydentilasta. Edunvalvonta al-
kaa sen jälkeen kun maistraatti 
on sen vahvistanut. 

Edunvalvojan on hoidettava 
valtuuttajan asioita huolellises-
ti. Valtuutetun omaisuudesta on 
tehtävä maistraatille omaisuuslu-

ettelo edunvaltuutuksen vahvis-
tamishetkellä. Edunvalvojalla on 
salassapitovelvollisuus.

Tuomioistuin voi  
määrätä edunvalvojan 
Jos täysi-ikäisellä henkilöllä ei 
ole omaista tai itse valitsemaan-
sa edunvalvojaa, tuomioistuin voi 
määrätä edunvalvojan. Perustee-
na on heikentynyt terveydentila, 
henkisen toiminnan häiriintymi-
nen tai muu vastaava peruste eikä 
asianomainen pysty valvomaan 
etujaan eikä pysty huolehtimaan 
itseään tai varallisuuttaan koske-
vista asioista, jotka vaativat hoi-
toa eivätkä tule asianmukaisesti 
hoidetuiksi muulla tavoin. 

Holhousviranomaisen tulee 
tarvittaessa tehdä käräjäoikeu-
delle hakemus edunvalvojan mää-
räämiseksi.  Edunvalvoja voidaan 
määrätä, jos valvottava ei tätä vas-
tusta. Jos hän vastustaa edunval-
vojan määräämistä, edunvalvo-
ja voidaan kuitenkin määrätä, jos 
vastustamiselle ei hänen tilansa ja 
edunvalvonnan tarve huomioon 
ottaen ole riittävää aihetta. Edun-
valvojan tehtävä voidaan rajoittaa 
koskemaan määrättyä oikeustoin-
ta, asiaa tai omaisuutta.

Suomen Muistiasiantuntijat ry 
on julkaissut erinomaisen oppaan, 
jossa kerrotaan edunvalvontaval-
tuutuksesta, hoitotahdosta ja tes-
tamentista. Oppaan nimi on Mi-
ten turvaan tahtoni toteutumisen. 
Opas oikeudelliseen ennakointiin. 
Se on julkaistu Muistiliiton koti-
sivuilla.

EEVA KAINULAINEN

Edunvalvontavaltuutus,  
mitä se tarkoittaa ja  
miten se tehdään?
Miten hoidan  
terveyttäni ja talouttani, 
jos olen vanhana niin 
huonossa kunnossa, 
etten osaa enkä ymmärrä 
asioita enkä kykene 
huolehtimaan niistä?

Mitä teen, kun  
en jaksa siivota?
Oikein hävettää, kun koti- 
hoitaja pistäytyy luonani  
tuomaan lääkkeet ja villa- 
koirat ovat häntä vastassa jo 
ovella. Kesähelteillä tuskin  
jaksoin edes pöytää pyyhkiä. 
Onneksi hoitaja vie roskat.  
Minulla on pieni eläke, enkä  
voi paljoa maksaa siivouksesta, 
mutta jotakin on tehtävä. 

85-VUOTIAS ELÄKELÄINEN

Yhteiskunta tarjoaa apua, kun oma 
toimintakyky on heikentynyt niin, et-
tä kodin arki ei enää suju. Julkisilla 
varoilla tuotetaan kotiapua kunnasta 
riippuen. Oman kunnan sosiaalipal-
velu neuvoo ja tarvittaessa tulee avuk-
si kotiin joko suoraan palveluilla, osta-
malla palvelua kuntalaisen kotiin tai 
myöntämällä palvelusetelin. Helsin-
gissä Seniori-info (09 310 44 556 ) on 
taho, johon tulee ottaa yhteyttä saa-
dakseen neuvoja. Vastaavia neuvonta-
tahoja on muissakin kunnissa tai kun-
tien yhteenliittymillä. 

Julkisen avun rinnalla on tietysti 
vaihtoehto ostaa itse siivousapua ko-
tiinsa.   Kun voimat ovat heikot, on oi-
keus ostaa kodin arkeen apua ilman ar-
vonlisäveroa ja laskun loppusummasta 
saa vielä 50 % vähennystä suoraan ve-
roistaan (omavastuu 100 eur), jotka 
muutoin joutuisi maksamaan. (Siivous-
yrityksiä löytyy mm. www.elias.fi). 

Vaikka eläke on pieni, veroa siitä 
kuitenkin maksetaan. Maksukykyään 
voi helpottaa ilmoittamalla etukäteen 
verottajalle summan, paljonko vuonna 
2019 suunnittelee ostavansa apua ko-
tiinsa. Näin verottaja laskee kotitalous-
vähennyksen jo valmiiksi verotukseen 
mukaan ja veron pidätysprosentti jää 
pienemmäksi. Käteen tulee eläkkeestä 
enemmän rahaa ja sillä voi ostaa apua.

TAIJA HÄRKKI

Seniori kysyy  
... ja saa vastauksia
Lähetä mieltäsi askarruttava 

kysymys osoitteeseen
toimisto@senioriliike.fi

– me etsimme siihen 
vastauksen.

Miten voin  
saada kunnan  
tukeman sosiaali-
huoltolain  
mukaisen taksi-
kortin?

Pienituloinen omassa kodissa 
asuva ikäihminen voi saada so-
siaalihuoltolain mukaisesti liik-
kumistukea kunnalta, jos hän ei 
pysty liikkumaan julkisissa kul-
kuvälineissä yksin tai saattajan 
kanssa, mutta häntä ei voida kat-
soa vaikeavammaiseksi vammais-
palvelulain perusteella. Tuki on 
harkinnanvarainen ja hakijan tu-
loihin sidottu. Tällä pyritään tu-
kemaan kotona selviytymistä.

Ikäihminen on oikeutettu 
käyttämään taksia tietyn määrän 
kuukaudessa omiin asiointeihin, 
mutta ei lääkärissä tai terveyskes-
kuksessa käynteihin. 

Lääkäri- tai terveyskeskus-
käynteihin voi saada kelan kor-
vaaman taksin (omavastuu 25 eu-
roa). Jos taksia joutuu käyttämään 
terveydentilan vuoksi, tarvitsee 
käyttäjä terveydenhuollon anta-
man todistuksen.

Kuljetustuki Helsingissä
Tulorajat ovat bruttona 1 689 € yksi-
näiselle henkilölle ja 3 117€ kahden 
hengen taloudelle. Tukea myönnet-
täessä käytetään myös varallisuus-
harkintaa, jonka mukaan säästöjä 

saa olla yksinäisellä henkilöllä al-
le 5 000€ ja kahdella hengellä alle 
7 000€, muu varallisuus yhteensä 
25 000€/talous.  Korttia saa käyt-
tää tällä hetkellä neljään yhden-
suuntaiseen matkaan kuukaudessa, 
31.12.2018 asti kuuteen yhdensuun-
taiseen matkaan. Omavastuu on jul-
kisen kulkuneuvon maksu eli 2,90 € 
/matka Helsingin alueella. Espoo-
Kauniainen-Vantaa-Sipoo-alueella 
omavastuu on 5€/matka. Kuljetuk-
set tilataan Helsingin Matkapal-
velun välityskeskuksesta.  Taksien 
kilpailun vapautuminen ei ole vai-
kuttanut sopimustaksien toimin-
taan.

Hakijan palvelutarpeen arvi-
oinnissa tarvitaan lääkärintodis-
tus ja sosiaalisen tilanteen kartoi-
tus. Tarvittaessa fysioterapeutti 
arvioi liikkumiskykyä tai tehdään 
koematka julkisella joukkoliiken-
nevälineellä. 

Kuljetustukea haetaan kulje-
tustuen hakemuksella kuljetus-
palvelujen sosiaaliohjaajalta oman 
asuinalueen vammaisten sosiaali-
työn toimipisteestä (itäinen, ete-
läinen, läntinen ja pohjoinen toi-
mipiste). Ruotsinkieliset hakevat 
kuljetustukea itäisestä toimipis-
teestä. 

Hakemuksen saa mm. tulosta-
malla sen kaupungin sosiaali- ja 
terveystoimialan nettisivulta tai 
vammaisten sosiaalityön toimi-
pisteestä.  

Mikäli edellytykset kuljetustu-
keen eivät täyty, ohjataan asiakas 

käyttämään julkisen liikenteen 
palvelulinjoja tai matalalattiaisia 
liikennevälineitä. Tällä hetkellä 
metro ja kaikki Helsingin raitio-
vaunut ovat matalalattiaisia.

Taksikortin hakemisesta an-
tavat neuvoja edellä mainittujen 
toimipisteiden lisäksi mm. Hel-
singin Seniori-info (puh. on 09 
310 44556, arkisin klo 9–15, sähkö-
postiosoite: seniori.info@hel.fi), 
palvelukeskukset, oma terveys-
asema tai oma kodinhoitaja. 

Muissa kunnissa käytäntö 
vaihtelee
Tampereella tulorajat ovat yhden 
hengen taloudessa 1 278 € ja kah-
den hengen taloudessa 2 382 €. 
Hakemuslomakkeen saa Kotihoi-
don asiakasohjauksesta, kotihoi-
don henkilökunnalta, asiakasoh-
jaajilta ja Kotitorilta. 

Jyväskylässä harkinnanvaraista 
vanhusten kuljetustukea myön-
netään pääsääntöisesti 80 vuot-
ta täyttäneille 96 matkaa varten 
vuodessa. 

Kuopiossa sosiaalihuoltolain mu-
kainen kuljetuspalvelu on tar-

koitettu yli 65-vuotiaalle pienitu-
loiselle tai vähävaraiselle, Kelan 
hoitotukea saavalle henkilölle, 
jolla on vaikeuksia liikkua ja käyt-
tää julkisia liikennevälineitä 

Turun ikäihmisten kuljetuspalve-
luista saa tietoa osoitteesta 

Oulussa on käytössä palveluliiken-
ne Onni, joka on osa kaikille avoin-
ta joukkoliikennettä ja siinä on 
erityisesti otettu huomioon ikään-
tyneiden ja toimintaesteisten hen-
kilöiden tarpeet. Palveluliikenne 
on perinteisen linja-autoliiken-
teen ja taksiliikenteen välimuoto: 
palveluliikenne kulkee aikataulu-
jen mukaisesti, mutta asiakas kul-
jetetaan tarvittaessa ovelta ovelle, 
jos tämä asuu kohtuullisen etäi-
syyden päässä Onnin reitiltä. Tie-
dustelut Onni-infosta. 

Sosiaalihuoltolain mukainen 
kuljetuspalvelu on tarkoitettu 65  
vuotta täyttäneille ja oikeuttaa 
4 – 12 yhdensuuntaiseen taksimat-
kaan kuukaudessa. Palvelua hae-
taan ikäihmisten palveluohjauk-
sesta.

 hel.fi/sote/fi/palvelut/
palvelukuvaus?d=3029

 www.kuopio.fi/kotona-asuvan-
etuudet

 www.ellas.fi

 www.jyvaskyla.fi/vammaiset/
vammaispalvelut/liikkuminen

 www.tampere.fi/sosiaali-ja-
terveyspalvelut/ikaihmisten- 

palvelut/liikkuminen/ikaantynei-
den-kuljetustuki

 www.turku.fi/sosiaali-ja-
terveyspalvelut/erityiset-palvelut-

vammaisille/kuljetuspalvelu-ja-
liikkuminen

 www.ouka.fi/oulu/ikaantymi-
nen/kuljetuspalvelut

LEENA EEROLA
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Kuinka vanhus  
pääsee hoidon piiriin? 
Suomen Seniori kysyi: Jos ikääntynyt  
ihminen huomaa heikentyneensä niin,  
että ei enää millään pärjää omin voimin  
kotona vaan tarvitsee apua, niin kuinka  
hän pääsee esim. kaupungin kotihoidon  
piiriin? Mihin hän ottaa yhteyttä, jotta  
hänelle tehdään palvelutarpeen arviointi? 

Koska ihminen on vanhus? Eräs ystäväni sanoi, että hän tuntee itsensä van-
hukseksi, kun hän ei hallitse ympäristöään. Ei löydä tarvitsemaansa pu-

helinnumeroa, tietoa tai ei osaa sitä etsiä. Ei tiedä, kuinka uutta älypuhelinta 
käytetään tai ei tiedä millä liikennevälineellä ja koska pääsee terveyskeskuk-
seen. Kun ympäristö muuttuu digitaaliseksi ja entistä monimutkaisemmaksi 
ihminen voi tuntea itsensä vanhukseksi, vaikka ei vielä vanha olisikaan. 

Sama pätee köyhyyteen. Ihminen voi tuntea itsensä köyhäksi, kun rahat ei-
vät riitä terveysruokiin, joita ikääntyville ihmisille suositellaan: Riittävästi pro-
teiinia, mieluummin kalaa, marjoja, vaikka itse ei enää jaksa lähteä metsään, vi-
hanneksia ja hedelmiä. Ja kaikkea monipuolisesti jokaisella aterialla.

Entä sitten tuiki tavallinen yhteydenpito. On pakko hankkia älypuhelin tai 
tietokone, sillä muuten ei voi puhua whatsAppissa tai skypessä kaukana asuvi-
en lasten ja lastenlasten kanssa. Jos vielä opetusta laitteiden käyttämiseen saisi-
kin, mistä repiä rahat näihin vempaimiin. Jo pelkkä ajatus kaiken ulkopuolella 
olemisesta saa ikääntyneen tuntemaan itsensä köyhäksi. Ihminen tarvitsee ym-
päristön, jossa hän on mukana ja jossa hän voi liikkua tarvitsematta ajatella, et-
tä päivittäinen bussilippu palvelukeskukseen maksaa liikaa.

Vanhana ihminen raihnaistuu ja haurastuu. Kotona tarvitaan välttämättä 
siivousapua kaiken lääketieteellinen avun lisäksi. Ihan peruselämän hoitami-
seen ikääntyneet tarvitsevat tuloja aivan samalla tavalla kuin terveet työssäkäy-
vät aikuiset. Tarpeet muuttuvat vanhetessa, mutta mitä paremmin ikääntyneet 
voivat hoitaa itseään, kotiaan ja arkielämäänsä sitä halvemmaksi se tulee myös 
yhteiskunnalle. Siksi Senioriliike on pitänyt niin tärkeänä, että työeläkkeet seu-
raisivat yleistä kehitystä eivätkä pienenisi ihmisen vanhetessa.

Lopulta me kaikki tarvitsemme yhä enemmän apua. Moni vanhus yrittää 
pärjätä vähällä – enhän minä mitään tarvitse, kyllä tämä tässä menee. Vanhus ei 
kerro edes omille lapsilleen, kuinka vaikeaa arkielämä voi olla. Tämä kostautuu. 
Katastrofin seuraukset todentuvat ensihoitajille, jotka vievät vanhuksen sairaa-
laan. Aliravittu vanhus noudetaan kodista, josta siitäkään ei ole huolehdittu pit-
kään aikaan. 

Professori Marja Jylhä toteaa, että ikäihmisten palveluista ei voi säästää, 
vaan niitä on parannettava. Professori, emerita Sirkka-Liisa Kivelä vetoaa pit-
käaikaisselvityksiin, joissa vanhustenhoidosta on vedetty pois sekä henkilökun-
taa että hoitopaikkoja samanaikaisesti, kun vanhusten määrä kasvaa. Käytän-
nössä hoiva kaatuu niiden hoitajien hennoille hartioille, jotka jokapäiväisessä 
työssään kohtaavat vanhuksia. Se ei ole oikein.Kelaan tehdystä puhelinsoitosta kului 4 tuntia, kun 

asiakas sai tiedon, että taksi tulee. Taksi tulikin – Päl-
käneeltä yli 20 kilometrin päästä - vei naisen 2,5 km:n 
päähän verikokeeseen. Nainen luuli, että hän pääsee 
samalla kyydillä takaisin kotiinsa, mutta mitä vielä. 
Taksi, joka oli tuonut hänet, lähti tyhjänä takaisin Päl-
käneelle. Naiselle tilattiin uusi kela-taksi, jonka tuloa 
nainen odotteli ulkona puoli tuntia! Kotimatka taksilla 
naisen kotiin kesti 5 minuuttia.

Suomen Seniori ihmetteli asiaa kelalle ja kela vasta-
si: Sairausvakuutuslain muutos ja Laki liikenteen pal-
veluista astuivat voimaan 1.7.2018, mikä on aiheuttanut 
muutoksia Kelan korvaamiin taksimatkoihin. Asiakas 
voi olla perillä terveydenhuollon yksikössä 60 minuut-
tia (1 h) ennen vastaanottoaikaa. Terveydenhuollon 
yksiköstä kotiuduttaessa asiakkaan odotusaika kulje-
tuksen lähtöön voi olla enintään 60 min (1 h) matkan 
tilauksesta.

Myös meno-paluumatkojen laskutus- ja korvauspe-
rusteet muuttuivat 1.7.2018. Molemmat kulkusuunnat 
tulee nyt laskuttaa erillisinä matkoina eikä Kela korvaa 
enää edestakaisen matkan odotusaikaa kuten ennen 
1.7.2018. Asiakas voi tilata samassa puhelussa myös pa-
luumatkan, jos se on tiedossa, mutta paluumatkalle voi 
tulla eri kuljettaja. Tämä muutos edestakaisten matko-
jen korvaamisen osalta on valtakunnallinen.

Palveluntuottaja vastaa kokonaisvastuullisesti suo-
rakorvaustoiminnan järjestämisestä. Palveluntuot-
tajalle voi jättää palautetta soittamalla maakunnan 
tilausvälityskeskukseen tai jättämällä palautteen pal-
veluntuottajan internetsivujen kautta. Palveluntuottaja 
käsittelee palautteet seitsemän (7) päivän kuluessa. Pal-
veluntuottajan yhteystiedot löydät osoitteesta www.
kela.fi/matkat. (Palveluntuottaja on Tilausvälityskes-
kus, jolta taksit tilataan. Toimituksen selvennys)

Kela seuraa palautteita aktiivisesti ja ryhtyy tarvit-
taessa neuvotteluihin palveluntuottajan kanssa, mikä-
li palautteet antavat tähän aihetta. Kela pahoitteli muu-
tosten aiheuttamia ongelmia asiakkaalle.

Aluepäällikkö Marko Timonen Helsingin kaupun-
gista vastasi: Uudet asiakkaat jotka eivät ole jo kotihoi-
don piirissä, voivat ottaa yhteyttä Seniori-Infoon.

Asiakkaan asia etenee virkateitse tämän asuinalueen 
(osoitteen) mukaiseen alueelliseen asiakasohjausyksik-
köön, ja asia etenee tätä reittiä.

Helsingin kaupungin Seniori-Info palvelee osoit-
teessa Malminkatu 3 F (Kamppi), Helsinki. Puh. 310 44 
556, avoinna ma-pe klo 9 – 15. Seniori-Info ei tee pää-
töksiä, mutta antaa opastusta ja neuvoja palveluihin 
pääsemiseen. Asiakkaalle soitetaan tarvittaessa takai-
sin. Muualla Suomessa kannattaa olla yhteydessä oman 
kunnan sosiaalihoitajaan. Myös lääkärikäynnin yhte-
ydessä voi kysyä hoitajalta, kuinka toimia saadakseen 
apua. 

Kelan taksipalvelu  
hämmästyttää
Suomen Seniorille tuli viesti, mitä tapah-
tui, kun Kelan taksipalvelun piirissä oleva 
iäkäs nainen tarvitsi kyydin Kuhmalahden 
(Kangasala) Tervaniemestä Marevan- 
kokeeseen Pohjaan. Pohja sijaitsee  
n. 2,5 km:n päässä naisen kotoa. 

HELI STENVALL 
päätoimittaja
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Vanhuus on katastrofi, jos 
annamme nykymenon jatkua

Pitkälle jalostuneella matematiikalla voidaan tehdä ih-
meitä. Uutisten mukaan tuolla käsitteellisellä tieteellä 
voi löytää vettä taivaankappaleilta tai nähdä näkymät-

tömän mustan aukon avaruudessa.
Paljon karummalla laskennolla voi sitten vaikka hämmäs-

tyttää itseään ja jopa naapurustoa.
Tavanomaisen, kansakoulussa opitun ynnäyksen ja kerto-

laskun avulla voi ällistyä esimerkiksi Mauri Mäyräkoiran ta-
pauksesta. Tällä Maurilla ei ole kaverina Pekka Töpöhäntää 
Astrid Lindgrenin tapaan vaan kavereina ovat muiden muas-
sa Minni ja Vili. Molemmilla on vilkkaasti heiluvat hännät, ai-
nakin tuttuja tavatessa.

Mauri on jo kymmenvuotias. Joka ainut aamu se herät-
tää isäntänsä vähän ennen aamukuutta. Kumpi oikeastaan on 
isäntä, se on nykyisin vaikeasti tulkittavissa.

Joka päivä Mauri vie isäntänsä retkille, joiden pääsisältö-
nä ovat koirien uutiset: kuka tästä on kulkenut, ettei vain olisi 
tyttökoira?  Asiantuntijat väittävät, että haju-uutisten lukemi-
nen, kirsun nyrpistely, on raskasta puuhaa.

Mutta se laskentotiede. Mauri on kuljettanut isäntään-
sä kymmenen vuotta vähintään kilometrin päivässä, siis 365 
kilometriä vuodessa. Lenkithän on tehtävä joka päivä satoi 
tai paistoi. Lukeehan isäntäkin joka aamu kaksi päivälehteä 
kuuden kahvikupin kanssa.

Kymmenen vuoden kilometrit saadaan kertomalla yksi 
vuosi kymmenellä, siis 3 650 kilometriä.

Koska maailmaa on siunattu sekä internetillä että hakuko-
neilla, on helppo laittaa karttakone asialle. Sekunnin murto-
osassa – matikkaa taas – hakukone laskee sen, missä Mauri 
ja isäntä olisivat, jos olisivat taivaltaneet päivä päivältä eteen-
päin. Tässä tapauksessa kaverukset olisivat edenneet Baltian 
ja itäisen Keski-Euroopan teitä kiusalliseen paikkaan.

He olisivat eteläisessä Italiassa, vastassa olisi Joonianmeri. 
Tiet loppuvat Välimereen.

Jos lääkäreitä ja gerontologeja on uskominen, liikkumi-
nen on hyvä niksi pitää vireillä kuntoaan. Jos hakukoneeseen 

kirjoittaa sanat ”ikäihmisen liikkuminen”, kone etsii ”noin” 
263  000 osumaa ja kuluttaa tuohon toimeen 0,31 sekuntia. 
Kaikki ovat kauttaaltaan liikkumiselle myönteisiä.

Emme siis voi tulla muuhun johtopääkseen – taas hyvin 
matemaattinen ilmaus – kuin siihen, että Mauri ja muut hän-
nänheiluttajat tekevät arvokasta kansanterveystyötä vetäes-
sään isäntäänsä talutushihnasta liikkeelle joka päivä.

Suomessa lienee ainakin 700 000 koiraa. Niiden luku kas-
vaa tavalla, jota kaikkien tuntema Roman Schatz on kuvaillut 
sanomalla, että koiria syntyy jo enemmän kuin lapsia.

Senioreille vallankin. Arkinen havainto esimerkiksi Tam-
pereen Tohlopissa kertoo, että juuri seniorit ovat liikkeellä 
koiriensa kanssa, tai koirat senioreiden. Jos ikääntyneiden ni-
velet pysyvät yhtäänkään notkeampina koiran perässä tallus-
telusta, niin tilanne näyttää, jos ei hyvältä, niin ainakin entis-
tä lohdullisemmalta.

Havaittavan usein mukaan tulee myös koirien hoita-
ma mielenterveystyö. Koirat näet törmäyttävät usein yhteen 
emäntänsä ja isäntänsä. Sitä maailmanparannusta ei voi ra-
halla korvata.

MATTI LITUKKA

Pojat päätyivät Välimerelle
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Työ kotihoidossa koetaan tärkeä-
nä ja eräs työntekijä totesi, että pa-
rasta on, kun voin edes hetkeksi is-
tahtaa vanhuksen viereen ja kysellä 

mitä hänelle kuuluu. Yleensä juttua riittäisi 
enemmänkin koska yksinäisyys on niin iso 
ongelma. Olen huomannut, että kiireetön 
hetki vaikka lyhytkin tuo hyvää mieltä.

Laki ja suositukset velvoittavat
Vanhuspalvelulaissa säädetään, että kunnan 
on toteutettava iäkkään henkilön arvokas-
ta elämää tukeva pitkäaikainen hoito ja huo-
lenpito ensisijaisesti hänen kotiinsa annetta-
villa ja muilla sosiaali- ja terveydenhuollon 
avopalveluilla. Kotihoito on siis ensisijainen 
hoitomuoto, kun iäkäs tarvitsee apua päivit-
täisissä toiminnoissa. 

Kotihoidon palveluja koskevat paitsi mo-
net lait myös suositus. Näistä vanhuspalvelu-
laki, sosiaalihuoltolaki sekä laatusuositus hy-

vän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen 
parantamiseksi puuttuvat muun muassa hoi-
don laatuun.

Toimivien ja laadukkaiden kotihoidon 
palvelujen edellytyksenä on, että kotihoidon 
työntekijöiden ammattitaito ja työaika sekä 
asiakkaiden tarpeet kohtaavat. Asiakaskäyn-
tien väliin ei pidä varata liian vähän tai ei lain-
kaan siirtymäaikaa. Tämä pakottaa työnteki-
jät tinkimään asiakasajasta kotikäynneillä ja 
jättämään työehtosopimuksen mukaiset tau-
ot pitämättä. Asiakaskäyntejä saatetaan myös 
ajoittaa päällekkäin. Hoidon laatu voi heiken-
tyä myös siksi, että asiakkaalla käy enemmän 
eri hoitajia kuin aikaisemmin, mikä heikentää 
hoidon jatkuvuutta. 

Pysähdy kuuntelemaan 
toivoo asiakas, vanhus
Jotta hoito on laadukasta työntekijöiden pi-
tää olla koulutettuja ja heillä pitää olla ai-

kaa keskittyä käynnillä asiakkaan tarpeisiin 
ja pysähtyä kuulemaan asiakasta. Jos näin ei 
ole, aiheuttaa se työntekijöille huolta ja huo-
noa omaatuntoa, koska hoidon laatu kärsii. 
Asiakkaat ovat oikeutettuja siihen hoitoon ja 
palveluun, mikä heille on suunniteltu.

Laadukkaan elämän kannalta on pohdit-
tava, onko mielekästä ja turvallista asua ko-
tona kaiken kuntoisena. Erityisesti jos iäkäs 
asuu yksin. Kotihoidon työntekijöillä on suu-
ri huoli erityisesti muistisairaista asiakkaista.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPe-
rin tänä vuonna tekemän selvityksen mukaan 
kotihoidon työntekijöiden tyytymättömyys 
kotihoidon laatuun ja siten myös kotihoi-
dossa työskentelyyn on huomattavan suur-
ta. Tämä johtuu vastausten perusteella siitä, 
että kotihoidon henkilöstöresurssit ja asiak-
kaiden tarpeet eivät kohtaa, mikä estää hoi-
to- ja palvelusuunnitelmien toteuttamisen 
laadukkaasti. Selvityksessä tuli esille monia 
epäkohtia. Tässä yhden kotihoidon työnteki-
jän kertoma esimerkki: ”Järjestelmässä on lai-
tettu asiakaspaikkoja ajallisesti päällekkäin eli 
käytännössä ei voi olla kahdessa paikassa yh-
tä aikaa, tämä tietää sen, että kaikki käynnit 
viivästyy ja siirtymämatkoja ei ole huomioitu 
ollenkaan jos paikat päällekkäin. On ollut ti-
lanteita, että asiakas saa aamulääkkeet ja aa-
mupalan yhdentoista jälkeen”

Helsingin Vuosaaressa 
palvelua kehitetty paremmaksi
Kotihoidon laatua ja työntekijöiden työssä-
jaksamista on pyritty parantamaan erilaisilla 
kehittämishankkeilla. Näistä yksi esimerkki 
on Helsingin kaupungin Vuosaaren kotihoi-
dossa toteutettu Voimaa -hanke. Hankkeessa 
kotihoidon työntekijät ja heidän esimiehen-
sä suunnittelivat ennalta kotihoidon työtä ja 
työvuoroja yhdessä. Työvuoron pituus ve-
nytettiin 8 tunnista 9 tuntiin, jolloin muun 
muassa asiakkaan turvallisuuden ja hoidon 
jatkuvuuden tunne lisääntyi, kun samalla 
työntekijällä on mahdollisuus käydä aamu- 
ja iltapäiväkäynneillä samojen asiakkaiden 
luona. 

Uusi työaika toi aikaa tehdä muutakin kuin 
perushoitotyö. Aamuisin ja myöhään illalla 
asiakaskäynneillä tehdään vain kaikista tar-
peellisimmat tehtävät. Sellaiset tehtävät, jot-
ka eivät ole aikakriittisiä tehdään iltapäivisin, 
jolloin työssä on enemmän henkilökuntaa. 
Uusi sijaispooli hoitaa äkilliset työntekijöi-
den poissaolot. Työn uudelleen organisoin-
nin myötä työntekijöiden työn ja vapaa-ajan 

yhteensovittaminen helpottui, työn merkitys 
lisääntyi, stressi ja eettinen kuorma pieneni-
vät, kiireen tuntu ja sairauslomat vähenivät. 
Mallia on levitetty myös muiden kuntien ko-
tihoitoihin. 

Kotihoito eurooppalainen ongelma
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on 
yhteistyössä oppilaitos Omnian ja Opetushal-
lituksen kanssa mukana Caress -hankkeessa, 
joka on kotihoitoon liittyvä 3-vuotinen EU-
hanke (1.11.2015-30.10.2018). Hankkeessa 
ovat Suomen lisäksi Italia ja Espanja.  Tähän 
mennessä hankkeessa on kartoitettu EU-
maiden kotihoidon tilanne, kotihoidon työn-
tekijöiden koulutus kaikissa EU-maissa sekä 
selvitetty tulevaisuuden osaamistarpeet Suo-
messa, Espanjassa ja Italiassa. Pohjana ovat 
olleet kysely superilaisille kotihoidon työn-
tekijöille sekä kotihoidon asiakkaiden haas-
tattelut. Vastaavat kyselyt tehtiin myös Itali-
assa ja Espanjassa.

Kyselyn mukaan kotihoidossa työskente-
levät lähihoitajat kaipaavat lisätietoa muun 
muassa sairauksista, lääkkeistä ja psyykki-
sen tilan arvioinnista. Selvityksen pohjalta on 
laadittu 15 opintopisteen mittaiset kotihoi-
don pilotit opiskelijoille Suomessa, Espanjas-
sa ja Italiassa. 

Suomessa hankkeessa olivat mukana Om-
nian oppilaitoksen lähihoitajaopiskelijat. 
Omnian opettajat suunnittelivat opintoko-
konaisuuden, joka vastaa näihin osaamistar-
peisiin.  Opiskelijat olivat tyytyväisiä pilot-
tiin ja he kertoivat päässeensä perehtymään 
syvemmin muun muassa lääkehoitoon, saat-
tohoitoon ja monikulttuuriseen hoitotyöhön. 
Myös SuPerin selvityksen mukaan täyden-
nyskoulutus koetaan erittäin tärkeäksi hoi-
don laadun takaamiseksi.

Hankkeen yksi tuotos on verkkopohjainen 
englanninkielinen tietopankki kotihoidosta 
eri EU-maissa ja se julkaistaan syksyllä 2018. 

Kotihoidon työntekijät ovat voineet kes-
kustella kotihoidon hyvistä käytänteistä verk-
kopohjaisessa keskustelualustassa.  

 
SARI ERKKILÄ 

 asiantuntija, SuPer

PAULA SOIVIO 
järjestöasiantuntija, SuPer

Vanhusten kotihoidon  
työntekijät kovassa paineessa
Kotihoidon työntekijöillä on halu toteuttaa hyvää kotihoitoa  
asiakkaiden parhaaksi. Asiakkaat koetaan tärkeimpänä  
työssäjaksamisen voimavarana. Toimiva ja laadukas  
tulevaisuuden kotihoito tarvitsee todellisia taloudellisia  
investointeja, ei näennäistä laastaria. 

Valtion budjetissa kotihoitoon  
vaivaiset 27 miljoonaa

Ikäihmisten kotihoidon kehittäminen ja kaikenikäisten omaishoidon vahvistaminen 
ovat yksi istuvan hallituksen kärkihankkeista. Tälle hankkeelle on varattu rahaa 27 

miljoonaa euroa koko hallituskaudelle, mikä tuntuu todella vähältä, kun arvioidaan 
tarvetta väestön vanhetessa ja esille nousseita ongelmia vanhusten kotihoidossa. 

Varatut rahat on siroteltu erilaisiin kehittämisprojekteihin.  
Niihin pääsee tutustumaan STM:n nettisivujen kautta:

omais- ja perhehoidon kärkihanke
https://stm.fi/hankkeet/koti-ja-omaishoito 

valtakunnalliset muutosagentit 
https://stm.fi/koti-ja-omaishoito/muutosagentit 

kokeiluhankkeet 
https://stm.fi/koti-ja-omaishoito/rahoitettavat-hankkeet 

HS

Lähihoitaja on paljon vartijana. Avainniput kertovat kotien määrästä, joissa vanhus odot-
taa apua.

 HANKKEESTA LISÄÄ:
www.project-caress.eu/home
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Miten omaishoitajuutta tulisi tu-
kea? Mikä toimii ja mikä kaipaa 
vielä kehittämistä? Tällaisista ky-

symyksistä lähdettiin liikkeelle puolitoista 
vuotta sitten, kun OSSI-hanke aloitti toimin-
tansa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen kuntayhtymän eli Essoten alueella. Han-
kekoordinaattori Irene Rämö kokosi laajan 
joukon pohtimaan omaishoidon toiminta-
mallia, jossa keskiössä olisi koko omaishoi-
toperhe ja heidän arkensa tukeminen koko-
naisvaltaisesti. Joukossa oli omaishoitajia, 
Essoten toimijoita sekä järjestöjä. Toiminta-
malli hioutui yhteistyössä.

Nyt hankkeen loppupuolella voidaankin 
kysyä: Mikä on muuttunut? Miten omaishoi-
toperheitä tuetaan nyt entistä paremmin?

Omatyöntekijä  
omaishoitoperheen tukena
Huomattava muutos entiseen on siinä, et-
tä jokaiselle omaishoitoperheelle nime-
tään omatyöntekijä. Omatyöntekijä on 
omaishoitoperheen yhteyshenkilö, joka so-
vittelee omaishoitoperhettä tukevia palvelu-
ja yhteen. Häneltä saa myös tietoa mieltä as-
karruttaviin kysymyksiin.

”Olemme saaneet hyvää palautetta 
omaishoitoperheiltä. Heidän arkeaan helpot-
taa jo pelkästään tieto, että heillä on nimetty 
ihminen, johon voi olla aina yhteydessä. Jak-
sohoitoyksikön kanssa on sovittu, että toimis-
toaikojen ulkopuolella omaishoitoperheet 
voivat olla yhteydessä heihin. Näin omaishoi-
toperheille turvataan tuki vuorokauden 
ympäri omaishoitotilanteeseen liittyvissä 
ongelmatilanteissa. Terveyttä uhkaavissa ti-
lanteissa oikea osoite on edelleen päivystys”, 
kertoo hankekoordinaattori Irene Rämö.

Yhteydenpito omaishoitoperheen  
kanssa on suunnitelmallista
Lisäksi on sovittu toimintamalli, jolla var-
mistetaan riittävä tuki omaishoitoperheille. 
Tämä lähtee siitä, että omaishoitajuus tun-
nistettaisiin entistä paremmin. 

”Luomamme verkoston tehtävänä on pi-
tää huolta siitä, että omaishoitotilanteita 
tunnistettaisiin myös muiden ammattilais-
ten keskuudessa. Pidämme siis omaishoi-
tajuusteemaa pinnalla. On kaikkien etu, et-
tä omaishoitotilanne tunnistetaan riittävän 
ajoissa oikea-aikaisen tuen saamiseksi”, ker-
too Rämö.

”Ainahan nämä kysymykset eivät vält-
tämättä tule Essoten omaishoidon tukeen 
vaan esimerkiksi meille, Mikkelin seudun 
Omaishoitajat ja Läheiset yhdistykseen. 
Meillä on nyt todella toimiva yhteistyö Es-
soten omaishoidon tuen kanssa puolin ja toi-

sin”, kertoo yhdistyksen toiminnanjohtaja 
Maarit Väisänen.

Varsinainen toimintamalli lähtee liikkeel-
le siitä, kun omaishoitohakemus saapuu tai 
henkilö ottaa yhteyttä kysyäkseen, onko hei-
dän tilanteessaan mahdollisesti kyseessä 
omaishoitotilanne. Hakemuksen tai kyselyn 
saavuttua Essoten omaishoidon tuen työnte-
kijä tekee perheeseen arviointikäynnin, jos-
sa selvitetään perheen tilannetta. Arvioinnin 
perusteella tehdään päätös omaishoidon tuen 
myöntämisestä. 

Kehittämistyön myötä on kiinnitetty huo-
mioita myös kielteisen omaishoitopäätösten 
saaneisiin eli heihin, joilla omaishoidon tuen 
myöntämiskriteerit eivät täyty. Kuntouttaval-
la tai ennakoivalla tuella on kuitenkin usein 
suuri merkitys ja raskaiden palvelujen tarvet-
ta voidaan lykätä.  

”Esimerkiksi olemme saaneet tällaisia per-
heitä mukaan liikuntaryhmiin tai muihin ver-
taistuki- ja virkistystoimintoihin. Myös kiel-
teisen omaishoidon tuen päätöksen saaneilla 
on lain mukaan oikeus vapaapäiviin, joten nii-
den toteuttamisesta sovimme yhdessä per-
heen kanssa. Otamme nämä perheet seu-
rantaan, jotta heidän tilannettaan voidaan 
myöhemmin arvioida uudelleen, kertoo Rä-
mö.

Mikäli arviointikäynti johtaa myöntei-
seen omaishoidon tuen päätökseen, tava-
taan omaishoitoperhe vielä uudemman 
kerran suunnitelmatapaamisessa. Tapaa-
misen tarkoituksena on sopia muun muassa 
omaishoitajan vapaiden järjestelyistä ja miet-
tiä sekä omaishoidettavan että omaishoitajan 
kanssa heidän omia tavoitteitaan. 

Tavoitteiden asettamisen tueksi OSSI-
hankkeen osatoteuttajat Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakoulu XAMK ja Diakonia am-
mattikorkeakoulu Diak ovat kehittäneet arvi-
ointimittareita. Mittarit ovat toimintakykyä 
voimavaralähtöisesti mittaavia, jotka kannus-
tavat sekä omaishoidettavia että omaishoita-
jia pohtimaan oman hyvinvointinsa edistä-
mistä ja toimintakykynsä ylläpitoa.

”Omat tavoitteet voivat olla hyvinkin yk-
sinkertaisia. Esimerkiksi vapaaehtoistoimi-
joista ulkoilukaverin saaminen omaishoi-
dettavalle mahdollistaa lyhyen oman hetken 
omaishoitajalle, jonka aikana hän saa kes-
kittyä mielekkääseen tekemiseen. Se on sitä 
normaalia arkea, jota jokainen meistä haluaa 
elää”, muistuttaa Rämö.

Lisäksi omaishoitoperheen kanssa sovi-

taan, kuinka usein omatyöntekijä heitä tapaa. 
Seurantatapaaminen sovitaan vähintään 
kerran vuodessa, mutta tilanteen mukaan 
useamminkin.

Erityiset omaishoitotilanteet  
on huomioitu
Omaishoidon tuen kehittämisen myö-
tä on kiinnitetty huomiota myös erityisiin 
omaishoitotilanteisiin eli muistisairaiden, 
mielenterveys- ja päihdekuntoutujien sekä 
erityislasten ja nuorten omaishoitoperhei-
den tukemiseen. Käytännössä tämä tarkoit-
taa sitä, että omaishoitoperheiden palvelu-
verkosto toimii sujuvasti. 

Muistisairaiden kohdalla esimerkiksi yh-
teistyö muistineuvojien sekä geriatrian poli-
klinikan kanssa, sekä Etelä-Savon Muistiluot-
sin kanssa on otettu keskiöön.

Mielenterveys ja päihdekuntoutujien 
kohdalla asiaa on lähestytty kouluttamal-
la ammattilaisia. Savon Mielenterveysomai-
set - FinFami ry:n järjestää Huomioi Omai-
set-koulutuksia, joita nyt tarjotaan Essoten 
mielenterveys- ja päihdepalvelujen ammat-
tilaisille. Koulutuksen tuella ammattilaiset 
osaavat kiinnittää huomiota kuntoutujien lä-
heisten ja omaisten jaksamiseen sekä ohjata 
heitä esimerkiksi yhdistysten vertais- ja vir-
kistystoimintoihin.

Erityislasten ja nuorten omaishoitoper-
heiden kohdalla palveluverkoston on erityi-
sen laaja, koska siihen liittyy usein sairauden 
hoitoon kuuluvia terveydenhuollon ammat-
tilaisia ja kuntoutusohjaajia, kouluja tai var-
haiskasvatusten toimijoita.

Perhehoidolla lisää vaihtoehtoja 
omaishoitajien vapaiden sijaistuksiin
Yksi hankkeen kehittämiskohde on ollut 
omaishoitajien vapaiden sijaistukset. Eri-
tyisesti muistisairaiden omaishoitoperhei-
den kohdalla jaksohoidon järjestämisessä on 
haasteita: omasta kodista ei mielellään läh-
detä vieraaseen paikkaan, koska muistisai-
raalle vieras ympäristö voi olla hämmentävä 
ja jaksolta kotiin palattuaan vointi voi edel-
leen olla sekava.

Tähän haasteeseen on pystytty vastaa-
maan perhehoidon avulla. Perhehoito voi ta-
pahtua joko omaishoitoperheen omassa ko-
dissa kiertävän perhehoitajan turvin tai sitten 
perhehoitajan kotona eli perhekodissa. 

”Monille muistisairaille hoito perheko-
dissa voi myös onnistua, jos paikkaan on tu-

tustuttu jo sairauden alkuvaiheessa”, kertoo 
perhehoidon koordinaattori Sarianna Maa-
ranen.

Perhehoito on nimensä mukaisesti taval-
lista kotielämää ja siihen osallistumista omi-
en voimavarojen rajoissa. Perhehoidossa 
hoiva ja huolenpito pystytään järjestämään 
yksilöllisesti pienessä ryhmässä. Toisaalta 
perhehoitoon ei taas sovellu, jos tarvitsee jat-
kuvasti kahden henkilön avustamista tai yön 
aikaista hoivaa.

Perhehoitoa on nyt enemmän tarjolla. Uu-
sia perhehoitajia ja kiertäviä perhehoitajia on 
valmennettu ja koulutettu OSSI-hankkeen ai-
kana ja hankkeen jälkeen toiminta jatkuu.

Perhehoitoa tarjotaan toki myös muil-
le asiakasryhmille kuin omaishoitoperheille. 
Esimerkiksi jos kotihoidon käyntejä on paljon 
tai kokee kotona turvattomuutta, perhehoito 
voi olla joko pitkäaikaisesti tai lyhyissä kotona 
asumista tukevissa jaksoissa hyvä vaihtoehto.

Keskitetyt palvelut Omatorilta
Hankkeen tehtävänä on ollut myös perus-
taa omais- ja perhehoidon keskus. Mikkeliin 
avattiinkin toukokuussa 2018 monitoimi-
jakeskus Omatori, jossa toimii yhdessä Es-
soten omaishoidon tuki ja perhehoidon koor-
dinointi sekä Mikkelin seudun Omaishoitajat 
ja Läheiset ry. Omatorille on keskitetty mo-
nia muitakin ikääntyvien ja vammaisten pal-
veluja, mutta myös yleisesti kuntalaisia pal-
velevia toimintoja. Mukana on kuntoutus- ja 
hyvinvointipalveluja sekä kotiin vietäviä pal-
veluja tarjoavia yrityksiä sekä Mikkelin va-
paaehtoistoimijaverkoston jäseniä.

Erityisen lisän Omatorille tuo vapaaeh-
toistoimijoiden ylläpitämä Kohtaamispiste, 
jossa järjestetään avointa toimintaa. Kohtaa-
mispisteelle voi tulla juomaan kupposen kah-
via ja haastelemaan mukavia. Infon vieres-
tä löytyy lisäksi Hektori näyttelytila, jossa 
voi tutustua arki- ja hyvinvointiteknologiaan 
työntekijän opastuksella.

”Omatorilta löytää hyvin laajasti ne palve-
lut, joita tarvitaan mahdollisimman pitkään 
jatkuvan kotona asumisen tueksi ja kokonais-
valtaisen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi”, ker-
too hankepäällikkö Jaana Koinsaari.

I&O OSSI-hanke päättyy lokakuun 2018 
loppuun, mutta kehitetty toiminta jatkuu 
Omatorilla hankkeen jälkeen.

EVELIINA RAUTIO 
hankekoordinaattori/Omatori

SUJUVAMPAA  
ARKEA  
KOTONA
Omaishoitoa ja perhe-
hoitoa on vahvistettu 
Etelä-Savossa hallituksen 
I&O OSSI-kärkihankkeen 
tuella.

Teija Viherpellon perhekodissa pelataan esimerkiksi bingoa.
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SOTE-uudistuksen edetessä – ja 
kompuroidessa – ikäänty-

neiden kotikuntoutus tulee esille ohimennen 
ja yleensä perinteisen lääkinnällisen kun-
toutuksen näkökulmasta. Hoidollisen ja lää-
kinnällisen kuntoutuksen ulkopuolella on 
kuitenkin valtava määrä ihmisyyttä ja inhi-
millisyyttä, josta syntyy se tavallinen hyvä ar-
ki. Tämä arki voi olla mielekästä ja ikäänty-
neen omaa elämänkulun toimijuutta tukevaa 
diagnooseista ja toimintakyvyn rajoitteista 
huolimatta.

Kesän 2018 aikana poliittiset päättäjät, eri-
laiset asiantuntijat, omaiset ja myös itse van-
hukset ovat kertoneet lehdissä näkemyksis-
tään ja kokemuksistaan kotihoidosta. Näissä 
kirjoituksissa ovat tulleet esille jo peruspalve-
lujen ongelmat, joten miten käynee kotikun-
toutuksen? Koti ja arkinen elämä sisältävät 
muutakin kuin lonkkamurtumia, aivohalva-
uksia, muistisairauksia tai masennusta. 

Kotikuntoutuksen varjokohdat
Miksi puhumme ikääntyneiden kohdalla 
liian vähän tavallisista arkisista ihmissuh-
dehaasteista? Nämä vuorovaikutuksen ja 
psykososiaalisen toimintakyvyn osa-alueet 
ovat vanhustyössä sivulauseessa ja toissijai-
sia, vaikka ne voivat olla itse asiakkaalle en-
sisijaisia. Seuraavaksi kuvaan ikääntyneiden 
asiakkaiden erilaisia haasteita, joihin tarvi-
taan tukea, apua ja terapiaa – sanotaan sitä 
nyt vaikka arki- tai kotikuntoutukseksi. Nä-
mä haasteet vaativat myös uudenlaisia inter-

ventioita ja aktiivista moniammatillista pal-
velumuotoilua.

Ikääntyneiden yli 80-vuotiaiden paris-
kuntien arkiset haasteet: Toinen puolisois-
ta ei kuule, toinen ei näe, yhdessä ei muiste-
ta tai yhdessä ei jakseta.  Pitkä yhteinen taival 
voi olla onni, mutta myös taakka voimavaro-
jen hiipuessa.  Kuka määrittää yhdessä toimi-
misen ja elämisen kriteerit, kun yhdessä elä-
minen ei ole enää mielekästä? 

Ikääntyneiden vanhempien ja isovanhem-
pien uudet parisuhteet tuovat jännitteitä per-
heen jäsenten välille. Oikeus läheisyyteen ja 
hellyyteen sekä omiin tunteisiin valintoineen 
on perustuslaillinen oikeus myös ikääntynee-
nä. Tälläkin elämänalueella virheiden teke-
minen ja niiden hyväksyminen ovat osa jokai-
sen ihmisen autonomisuutta. Siinä mielessä 
vanhuus ja viisaus eivät tarkoita, etteikö van-
hanakin saisi tehdä virheratkaisuja ja ”moka-
ta”.

Ikääntyneiden sisarusten väliset ihmis-
suhteet tulehtuvat ja katkeavat. Sisaruus on 
elämän pisin ihmissuhde, jossa voi olla usko-
matonta voimaa ja lohdutusta elämänkulun 
loppuvaiheessa. Pahimmillaan vanhuudessa 
sisaruussuhde voi nostaa pintaan mustasuk-
kaisuuden, äidin/isän kaipuun, hylkäämisen 
kokemukset ja raastavan sisaruskateuden. 
Miten löytää lohdutusta, hyväksyntää ja an-
teeksiantoa näissä tilanteissa?

Keski-ikäisten lasten yhteistoiminta 
ikääntyneiden vanhempien huolehtimises-
sa on haastavaa. Yksi ei ehdi, toinen ei jaksa 

ja kolmas hätäilee.  Väsynyt, sairas vanhus voi 
joutua välikädeksi lasten välisiin kiistoihin. 
Omaisverkoston eriävät mielipiteet ja 
näkemykset ovat tuttuja kaikille vanhus-
työssä toimiville, mutta onko tähän työhön 
osaamista?

Lasten ylihuolehtivuus, jopa holhoavan 
asenne voi synkistää monen ikäihmisen arjen, 
kun ei voi pitää omasta identiteetistään, toi-
mijuudestaan ja siten autonomiastaan kiinni. 
Lasten huoli ja oman läheisen menettämisen 
pelko pukeutuvat tällöin valvontaan ja kont-
rolliin. Miten vanha ihminen voi ilmaista tur-
hautumistaan näissä tilanteissa? 

Uhmakas ja vaarallinen vanhuus. Tätä uu-
denlaista uhmakkuutta ja vaarallisuutta on 
liikenteessä (autolla tai pyörällä ajaminen) 
harrastuksissa (veneily, kalastus, saunomi-
nen, marjastus) ja kotiaskareissa (suursiivo-
ukset, kasvimaan hoito, risusavotat). Ehkä se 
on osa uudenlaista kulttuurisesti muovautu-
vaa vanhuutta, johon tulisi vain tottua? 

Luova ja rohkea kotikuntoutus  
– onnistuuko?
SOTE-valmistelun aikana maakunnallisiin 
kokeiluihin on liittynyt kotikuntoutuksen 
kehittäminen ja uudenlaisten toimintamal-
lien pilotointi. Kukoistava kotihoito Keski-
Suomeen –hankkeessa on pilotoitu erilaisia 
kotikuntoutuksen malleja mm. kotihoitoasi-
akkuuksien arviointi- ja käynnistymisvai-
heissa sekä kotiasumisen muutosvaiheissa. 
Haasteena on ollut, miten nykyiset työnte-

kijät ja myös uudet kuntoutusammattilaiset 
ymmärtävät ja sisäistävät ikääntyneiden ko-
dit työpaikkoinaan. 

Kotikuntoutuksen tavoitteet on opeteltava 
kuulemaan asukkaan itsensä sanoittamana. 
Näitä voivat olla sellaiset ilmaisut, kuten ”us-
kallan käydä vessassa ilman pelkoa”, ”osaan 
rauhoitella itseni illalla nukkumaan”, ”löydän 
yhden iloa tuottavan asian jokaisesta päiväs-
tä”, ” keskityn pelaamaan lautapelejä lapsen-
lapsen kanssa kahdesti viikossa”. Siinä samal-
la lihasvoimien lisääntyminen, tasapainon 
paraneminen, onnistumisen kokemukset, so-
siaalinen toimintakyky ja mielen hyvinvointi 
kummasti edistyvät. 

Kuntoutus sanana on asiantuntijan työtä, 
mutta kuntoutuminen on asiakkaan kanssa 
arjen haasteiden kohtaamista ja niiden innos-
tavaa ratkaisemista. Kotikuntoutuksen iso ta-
voite onkin siis mukava, riittävän turvallinen 
ja ennen kaikkea omannäköinen arki. Kysy-
tään sitä ensimmäiseksi ikääntyneeltä itsel-
tään. Hänhän on päivittäisen elämänsä ja ko-
kemuksensa asiantuntija.

AILA PIKKARAINEN 

THM, KM, toimintaterapian lehtori 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu 

 LISÄÄ TIETOA:
www.ks2020.fi/uudistuksen-karkihankkeet/
kotihoito/

KOTIKUNTOUTUKSESSA ETSITÄÄN 
arkea ilahduttavia ja parantavia ratkaisuja

Mikä ihmeen ryhmä?
No kirjallisuusterapeuttinen ryhmä. 
Se on noin 6 – 12 henkilön porukka, 
joka kokoontuu keskimäärin kahdeksan 
kertaa parin kolmen tunnin ajan ja jossa 
luetaan, kirjoitetaan ja keskustellaan 
yhdessä muiden kanssa. Niin ja siellä 
on myös ohjaaja – sellainen koulutettu 
kirjallisuusterapiaohjaaja.

Jaa. Niin mistä siellä keskustellaan?
Se riippuu ryhmän teemasta. On ole-
massa erilaisia kursseja ryhmille, kuten 
elämäkertakirjoittamisen ryhmä, uniryh-
mä tai sururyhmä tai vaikkapa yleinen 
kirjallisuusterapeuttinen kasvuryhmä, 
jossa ei ole ennalta valittua teemaa. 

Mitä se semmoinen  
ryhmä hyödyttää?
Kirjallisuusterapeuttinen ryhmä on paik-
ka, jossa voidaan käsitellä elettyä elä-
mää, koettuja ja kokemattomia tunteita 
ja ajatuksia ja saadaan uusia näkökulmia 
asioihin. Idea on se, että ihminen saa 
itselleen hyvinvointia osallistuessaan 
ryhmään, jossa käsitellään häntä kos-
kettavia asioita. Tosin elämän tuomien 
haastavien asioiden käsittely ei ole aina 
ihan helppoa tai kivutonta, mutta tällai-
nen terapeuttinen ryhmä auttaa pääse-
mään kokemusten kanssa sinuiksi, minkä 
lopputuloksena osallistujan hyvinvointi 
lisääntyy. 

No mutta sitten pitää  
osata kirjoittaa?
Ei tarvitse olla hyvä kirjoittaja tai kau-
nokirjallisuuden tuntija osallistuakseen 
kirjallisuusterapeuttiseen ryhmään. 
Ryhmissä olennaista on tutkia omaa 
elämää itse tuotetun tekstin ja val-
miiden tekstien lukemisen sekä näistä 
yhdessä keskustelemisen avulla siinä 
laajuudessa kuin itse haluaa. Ryhmäs-
sä ei keskitytä tekstien hienouteen tai 
kirjoituksen virheettömyyteen vaan 
siihen, että käsitellään itse asiasisältöä. 
Keskustelujen kautta saa vertaistukea 
muilta ryhmäläisiltä, koska hekin ovat 
kokeneet jotain vastaavaa.

Mutta ei minulla taida olla mitään  
erityistä käsiteltävää.
Kirjallisuusterapeuttinen kasvuryhmä 
tai esimerkiksi elämäkerrallinen ryhmä 
tekee hyvää ihan jo sen vuoksi, että 
koulutetun kirjallisuusterapiaohjaajan 
tuomat tekstit, kuten esimerkiksi runo, 
novelli tai otteet romaaneista herättävät 
pohtimaan omia kokemuksia ja aktivoi-
vat kirjoittamaan asioita esiin paperille. 

Tärkeintä tällaisessa ryhmässä on 
kaikki osallistujat hyväksyvä, ymmärtävä 
ja turvallinen ilmapiiri, jossa keskinäinen 
luottamus voi kerta kerralta kasvaa. Ryh-
missä käsitellyistä asioista ei saa puhua 
ryhmän ulkopuolella – kaikilla on vaiti-
olovelvollisuus ryhmässä esiin tulleista 
asioista. Ryhmän alussa allekirjoiteta-
ankin aina kirjallinen sitoumus vaitioloon 
ja luottamuksellisuuteen.

Missä tällaisia ryhmiä  
oikein pidetään?
Ryhmiä pidetään nykyään jo ympäri 
Suomen. Suomen Kirjallisuusterapia-
yhdistys ry on kouluttanut kirjallisuus-
terapiaohjaajia useiden vuosien ajan ja 
koulutetut ammattilaiset tekevät kirjal-
lisuuusterapeuttista työtä joko oman 
ammattinsa yhteydessä esimerkiksi so-
siaalityöntekijänä, pappina, psykotera-
peuttina, kirjailijana tai kirjastovirkailija-
na ja osa toimii kirjallisuusterapeuttisena 
ammatinharjoittajana oman yrityksensä 
kautta. Kaikille kiinnostuneille avoimista 
ryhmistä saa tietoa Suomen Kirjalli-
suusterapiayhdistys ry:n verkkosivuilta: 
www.kirjallisuusterapia.net. Tervetuloa 
mukaan ryhmiin tutkimaan ja oppimaan 
omaa elämää!

SANNA SUTELA 

Kirjoittaja on käynyt Suomen Kirjallisuus-
terapiayhdistys ry:n ja Helsingin yli- 

opiston koulutus- ja kehittämispalvelut 
HY+:n kirjallisuusterapiaohjaaja- 

koulutuksen v. 2016-2017.
Kirjoittaja erikoistuu ikääntyvillekin 

soveltuviin elämäkerrallisen kirjoittamisen 
ryhmiin sekä työpaikkakiusaamista  
kokeneiden henkilöiden kirjallisuus- 

terapeuttisiin ryhmiin. 

Osallistuisiko kirjallisuus- 
terapeuttiseen ryhmään? 
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Varttuneiden asumisoikeus-
yhdistys Jaso rakennuttaa 
asuntoja Jyväskylän Palokas-

sa sijaitsevaan senioritalokomplek-
siin, jonka yksi osa on Huhtasuon 
Ilona. Talossa on neljä toimijaa 
ja neljänlaisia asumisen muotoja: 
omistusasuntoja, vuokra-asunto-
ja, asumisoikeusasuntoja ja lisäksi 
Mehiläisen ylläpitämä 30-paikkai-
nen hoivakoti.  Asuntoja on yhteen-
sä 166 kpl. 

Talon yhteiset tilat ja niissä jär-
jestettävä asukastoiminnanohjaus 
ovat kaikkien asukkaiden käytettä-
vissä. Asukkaiden yhteisinä tiloina 
oli runsaiden oleskelutilojen lisäk-
si mm. kuntosali, saunatilat ja hy-
vinvointihuone, jota erilaiset hy-
vinvointipalvelujen yrittäjät voivat 

vuokrata ja tarjota esim. hieron-
ta-, kampaaja- yms. palveluja talon 
asukkaille.

Katutasossa sijaitsi Mehiläisen 
ylläpitämä lounasravintola, joka on 
talon asukkaiden, mutta myös mui-
den asiakkaiden käytettävissä.  

Varttuneiden asumisoikeus-
yhdistyksen Jason toiminnanjoh-
taja Sinikka Tyynelä kertoo, et-
tä yhdistyksen toiminta alkoi siitä, 
kun yhdistys sai Raha-automaatti-
yhdistykseltä projektiavustuksen 
vuosille 2013-2015 Yhteisöllisen 
toimintamallin luomiseksi varttu-
neiden asumisoikeustaloihin. 

Mallia käytiin katsomassa mm. 
yhteisöllisestä senioritalosta Lop-
pukiristä. Yhteistyö Jyväskylän 
kaupungin kanssa oli alusta alka-

en tiivistä, ja ensimmäinen Jason 
kohde Huhtasuon Ilona valmistui 
jo lokakuussa 2014. Vuonna 2015 
valmistui Ilona 2 edellisen viereen 
siten, että yhteiset tilat saatiin riit-
tävän väljiksi ja yhteisiksi molem-
mille taloille. Jason vauhti on ollut 
hengästyttävä. Tällä hetkellä on val-
miina 185 asuntoa ja ensi vuonna 
valmistuu kahteen kohteeseen yh-
teensä 142 asuntoa.

Jason asumisen malliin ei kuu-
lu yhteisiä siivous- tai keittiötöitä. 
Koska yhteistä ruokailua ei ole, ei 
myöskään ole tarvetta isoon ruoka-
saliin. Sen sijaan taloissa on tilavat, 
viihtyisät olohuonemaiset oleskelu-
tilat, pienehkö keittiötila, kuntoilu-
tilaa ja yhteiset saunatilat. Kuukau-
sivuokraan (9,5 - 11,5 €/m2) sisältyy 

palkatun toiminnanohjaajan palve-
lut. Asukkaat itse suunnittelevat ja 
päättävät, mitä haluavat tehdä yh-
dessä, ja toiminnanohjaaja auttaa 
toteutuksessa.

Lyhennelmä Aktiivisten Seniorien matkaker-
tomuksesta, jonka kirjoittivat Lea Virtanen 
ja Leena Vahtera. www.aktiivisetseniorit.fi 
(julkaistu 29.8.2018)

Yhteisöllistä asumista Jyväskylässä
- UUSIA JASO-ASUNTOJA VALMISTUU JÄLLEEN ENSI VUONNA

Yksinasuminen lisääntyy, mutta ikäänty-
neiden tarpeet, motivaatio ja hyödyt ei-
vät kohtaa teknologian saatavuutta ja toi-

mivuutta. Jotta älyteknologia palvelisi iäkkäitä, 
sen tulee olla helppokäyttöistä ja kehitystyös-
sä tulee huomioida ikääntyneet käyttäjät. Osaa-
mista ja ymmärrystä tarvitaan älyteknologian 
opettamisessa. Vertaisopetus on yksi hyvä ta-
pa perehdyttää älyteknologian saloihin. Nuoret 
saattavat olla liian nopeita ja ehkä kärsimättö-
miä opettamaan iäkästä.

Japanissa posti on ottanut hoitaakseen lait-
teen käytön opastamisen kotona. Tässä olisi 
varmaan harkinnan arvoinen innovaatio myös 
meidän postille. Nyt mm. kirjastot, kunnalliset 
palvelukeskukset ja eri järjestöt ovat ryhtyneet 
opastamaan tietokoneiden, tablettien ja älypu-
helinten käyttöä. 

Yhdysvalloissa on otettu käyttöön vanhuk-
sille tarkoitettu Virtual Senior Center, joka luo 
ikääntyneelle kotiin kommunikaatioyhteyden 
tuttuun lähipalvelukeskukseen. Vanhus voi näin 
käyttää Skypeä eli puheyhteyttä internetin kaut-
ta, katsoa videoita ja muuta nettisisältöä, osal-
listua keskusteluryhmiin ja hallinnoida omaa 
hoitosuunnitelmaansa. Tämä palvelu vähen-
si sosiaalisen eristyneisyyden tunnetta 85%:lla 
vastanneista.

Älykäs talotekniikka
Älykäs talo on päivän sana, olipa vanha tai nuo-
ri. Älytalotekniikka koostuu monesta tekijästä. 
Tällaisia voivat olla valaistuksen kaukosäätö, 
pistorasioiden ohjaukset, yövalaistus, lämmi-
tyksen ohjaaminen ja ilmastoinnin säätö sekä 
turvatoimet. 

Asunnossa voi olla esimerkiksi huoneantu-
ri WC:ssä. Kun anturi osoittaa, että vanhus käy 
useita kertoja yön aikana WC:ssä, se voi olla 
merkki virtsarakon tulehduksesta. Kodissa voi 
olla älyjääkaappi. Ovipuhelin voi olla video-ovi-
puhelin. Television voi avata kättä heilauttamal-
la. Laitteiden ohjaus perustuu puheeseen. Mo-
net automaattisesti ohjatut koneet voivat siis 
”keskustella” keskenään kotona. 

Sisätilakuuluvuus ja verkot
Monelle ikäihmiselle älypuhelimen käyttö on 
vaikeaa.  Vielä haastavampaa se on, jos kännyk-
kä ei kuulu sisällä. Tutkimusten mukaan 80% 

matkapuhelinten käytöstä tapahtuu sisällä. On 
todettu, että uusissa rakennuksissa kännykkä ei 
kuulu, koska rakennuksissa on suuret vaimen-
nukset. Uusilla rakennusmateriaaleilla on siis 
ratkaiseva merkitys sisätilojen matkapuhelin-
verkkojen kenttiin. Kauas asunnoista sijoitetut 
tukiasemat myös heikentävät kuuluvuutta.  

Talojen sisäosissa kuuluvuus huononee. Täl-
laisia tiloja ovat keittiöt ja kylpyhuoneet. Mi-
tä tehdään, jos vanhus kaatuu kylpyhuoneessa, 
mutta signaali turvarannekkeesta ei kuulu ulko-
puolelle? Tässä on paljon kehittämisen varaa.

Esineiden internet  
(IOT eli Internet of Things)
Esineiden Internetin (engl. IoT, Internet of 
Things) tekniikoiden avulla voidaan kytkeä 
laitteita Internet-verkkoon. Käsite on aika uu-
si. Esineiden Internetin sovellusalueet ovat laa-
jat. Yksi esimerkki on kotitalouksille kehitetty 
älyjääkaappi, jonka avulla kuluttaja voi nähdä 
kaupassa käydessään jääkaapin sisällön. Yksi 
parhaimmista IoT-tekniikan soveltamisesimer-
keistä on jätelogistiikan tehostaminen. Jäteas-
tioihin sijoitetaan anturit, jotka mittaavat asti-
an täyttöastetta ja päivittävät ennustetta, milloin 
jäteastia pitää tyhjentää. Näin vältytään turhilta 
vajaiden astioiden tyhjennyskäynneiltä. 

Asumisen ikäteknologia
Asumisen ikäteknologia voidaan jakaa aktiivi-
seen ja passiiviseen teknologiaan: Aktiiviseen 
lasketaan turvaranneke, puhuva lääkepakka-
us, hoiva- ja sosiaaliset robotit, opastuspalve-
lu kännykkään.  Passiivista eli huomaamatonta 
ovat turvavahdit liesissä ja hanoissa, kaatumis-
hälytin, lääkeannostelija, paikantimet, valais-
tus, liiketunnistimet, älyrollaattorit (seuraavat 
lihaksien muutoksia).

Teknologiaa voidaan pitää sosiaalisena, jo-
ka vaatii mm. tietoa, tutustumista, hyväksymistä 
tai hylkäämistä, oppimista, hyötymisen tai huvin 
tunnetta, myös taloudellista panosta. Teknologia 
voi olla niin vaikeaa ja häkellyttävää, että ikäihmi-
nen menee mielellään karkuun mökille, jossa ei 
ole sähköä ja vedet on kannettava sisään ja ulos.  

Käytännössä kolmekymppinen suunnittelee 
palveluja kahdeksankymppiselle. Miten näiden 
sukupolvien maailmat saadaan kohtaamaan toi-
sensa? Pakottamalla ei saavuteta tuloksia. Eetti-

sissä kysymyksissä on huomioitava mielen sai-
raiden, muistisairaiden, heikkojen, köyhien ja 
maahanmuuttajien oikeudet. Palveluntuottajil-
la tulee olla hyvä palvelupaketti ja selkeä käyt-
töohjeisto.

Teknologia vaatii myös taloudellista panosta. 
Kaikilla ei ole varaa hankkia tietokonetta. Herää 
kysymys, voisiko tietokone olla tulevaisuudessa 
kansalaisen subjektiivinen oikeus? 

Elämänlaajuisen oppimisen  
tarve muuttuvassa maailmassa
Elämänlaajuinen oppiminen on laajempi käsi-
te kuin elinikäinen oppiminen. Ihminen oppii 
koko elinaikansa ja kaikissa elämäntilanteissa. 
Elämänlaajuisessa oppimisessa opiskelu on osa 
elämää. Maailma muuttuu ja digitalisaatio kos-
kettaa laajalti koko yhteiskunnan rakennetta. 
Muutosta voidaan verrata siirtymiseen maata-
lousyhteiskunnasta teollisuusyhteiskuntaan. 

Robotit tulevat. Meillä on jo nyt robottikis-
soja vanhuksille. Onko robotti tulevaisuudessa 
vanhuksen paras ystävä? Japanissa on tehty ro-
botteja, jotka ovat ihmisen näköisiä. Onko uto-
piaa vai totta, että ihmiskasvoiseen robottiin voi 
jopa rakastua. 

Elämänlaajuista oppimista tarvitaan arjessa. 
Kaukosäädintä on osattava käyttää, samoin pu-
helinta ja lippuautomaattia, on osattava hoitaa 
pankkiasiat ja käyttää tablettia. Läppäri päivit-
tyy jatkuvasti. Koko ajan tulee uutta. 

LEENA EEROLA

Senioriliikkeen hallituksen jäsen

Ympäristöministeriö, Tekes ja liikenneministeriö ovat 
teettäneet Tampereen ammattikorkeakoulu Oyn 
muodostaman tutkimuskonsortion toteuttamana 
tutkimuksen ”Älyteknologia-ratkaisut ikääntyneiden 
kotona asumisen tukena”. (Ympäristöministeriön 
raportteja 7/2018; YMra_7_2017.pdf) Tämän pohjalta 
pidettiin seminaari Helsingissä 9.3.2017, johon edellä 
esitetty tiivistelmä perustuu.

INTERNET JA DIGIPALVELUT  
tunkeutuvat kaikkialle – kotiinkin
- KUINKA IKÄÄNTYVÄT IHMISET PYSYVÄT MUKANA MUUTOKSESSA

Vanhemmissa ikä- 
ryhmissä melko suuri  
osa ihmisistä ei 
edelleenkään käytä 
internetiä.  Vuonna 2017 
ikäryhmässä 65–74 
-vuotiaat nettiä käytti 
75 prosenttia ja 75–89 
-vuotiaista 37 prosenttia  
viimeisten kolmen kuu-
kauden aikana. Alle 
55-vuotiaiden ikäryh-
missä nettiä käyttävät 
kaikki. Näin kertoo  
Tilastokeskuksen  
selvitys Internetin  
käytön yleisyys ja useus 
2017. (Tilastokeskus 22.11.2017)

 LISÄÄ TIETOA:
Arjen älykkäät välineet.  Opas ikääntyneiden 
kotona asumisen tueksi, Vanhus- ja lähimmäis-
palvelun Liitto (Valli) ry ja Ikäteknologiakeskus, 
Fram Oy, 2017, www.ikateknologia.fi
http://www.logistiikanmaailma.fi/logistiikka/
digitalisaatio/esineiden-internet/
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asuminen/ 
Ikaantyneiden_asuminen
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Kaverikoiratoiminta on Suomessa 
Kennelliiton järjestämää. Se on al-
kanut vuonna 2011 Kennelliiton ja 

avustajakoirakouluttaja Leena Rajalan yh-
teistyönä. Toiminta on saanut alkunsa Pai-
miosta, mutta nykyisin se kattaa koko maan. 
Itse aloitin kaverikoiratoiminnan parisen 
vuotta sitten ranskanbulldoggini Uunon 
kanssa. Uuno on äärimmäisen ihmisrakas 
ja sosiaalinen koira. Kaverikoiratoiminta oli 
siis luontainen valinta harrastukseksi Uunon 
kanssa, etenkin kun isäntääkin miellytti ih-
misiä ilahduttava tarkoitus. Kaverikoirakoita 
on tällä hetkellä mukana noin 1400.

Jotta pääsee kaverikoiraksi, on käytävä 
kurssi. Silloin, kun me aloitimme, kurssi oli 

yhden illan mittainen tapaaminen, jossa ker-
rottiin kaverikoiratoiminnasta ja -vierailuista 
ja samalla tarkkailtiin, kuinka koirat suhtau-
tuvat toisiinsa, ihmisiin ja erilaisiin vanho-
jen ihmisten apuvälineisiin, kuten vaikkapa 
pyörätuoleihin. Kokeen tiukin paikka Uu-
nolle oli pysyä edes jotenkuten rauhallisena, 
kun järjestäjät kiersivät tervehtimässä koiria. 
No pienellä ohjauksella ja jopa käskytyksel-
lä homma hoitui ja Uuno läpäisi kurssin, sa-
moin Uunon ohjaaja.

Nyt kurssi on hieman muuttunut. Ensin 
perehdytään kaverikoiratoimintaan ilman koi-
ria ja toisena päivänä tehdään käytännön har-
joituksia koirien kanssa. Lisätietoa nykyisistä 
kursseista löytyy Kennelliiton nettisivulta.

Ensimmäisen vierailu tehdään ilman koi-
raa. Mukaan tulee kokenut kaverikoiraohjaa-
ja uuden koirakon tueksi. Vierailulla seurail-
laan kaverikoirakoiden toimintaa ja tietysti 
kannattaa kysellä niin paljon kuin kyseltävää 
mieleen tulee. Seuraavalla kerralla mukaan 
pääsee jo uusi kaverikoirakin. Kun Uunon 
kanssa teimme ensimmäisen vierailumme, 
Uunon suurin haaste oli kärsivällisyys. Kaikki 
oli niin mukavaa, että millään ei olisi maltta-
nut pysyä nahoissaan. Pienellä rauhoittelulla 
homma kuitenkin sujui.

Aloitimme kaverikoiravierailumme ke-
väällä, joten pian edessä oli kesätauko. Syk-
syllä huomasin, että Diakonissalaitokselle 
Kallioon etsittiin koirakoita. Sehän sopi meil-
le erinomaisesti, koska asumme aivan naapu-
rissa. Nyt olemme käyneet kaksi talvea Dia-
konissalaitoksella ilahduttamassa vanhuksia 
joka toinen viikko. On ollut todella ilo nähdä 
kuinka tärkeitä nämä vierailut tuntuvat mo-
nille vanhuksille olevan. 

Koiran näkeminen piristää vanhuksia sil-
minnähden. Osastoilla joilla käymme, monet 
vanhukset voivat olla hyvinkin huonokun-
toisia. Moni varmasti muistaa omat lemmik-
kinsä vuosien varrelta. Toisilla ei ehkä ole 
ollut omia lemmikkejä, mutta eläimet ovat 
silti lähellä sydäntä. Ihan kaikkia koirat eivät 
miellytä. Ranskanbulldoggikaan ei ole mo-
nelle vanhukselle tuttu rotu, mutta siitäkin 
huolimatta, tai ehkä juuri siksi, Uuno on ol-

lut varsin suosittu koira osastoilla. No ehkä 
asiaan on vaikuttanut myös Uunon välitön ja 
sosiaalinen luonne.

Uuno nauttii vierailujen sosiaalisista ti-
lanteista. Mutta kyllä vierailut ovat tärkei-
tä myös Uunon isännälle. Ne ovat hyvää 
vastapainoa sekä työelämälle että muille va-
paa-ajan harrastuksille. Kaverikoirakohteita 
on erilaisia, mutta me olemme Uunon kanssa 
käyneet vain jo melko heikkokuntoisten van-
husten osastoilla. Näillä vierailuilla pääsee 
näkemään sellaisen maailman, joka on nyky-
aikana melkolailla piilossa. 

Elämme nuoruutta ihailevassa hektisessä 
kulttuurissa, joka tunkee läpi melkeinpä joka 
paikassa. Näillä osastoilla tunnelma on hyvin 
erilainen. Diakonissalaitoksen historiallinen 
ympäristö luo arvokkuutta ja osastojen käy-
tävien seinillä on esillä hienoja kuvia vuosi-
kymmenten takaa. Vierailut ovat itsellekin 
hyvä tilaisuus rauhoittua ja keskittyä seurus-
teluun vanhusten kanssa.

Miten Kaverikoiratoimintaan pääsee mu-
kaan? Ensimmäinen edellytys on, että ka-
verikoiran ohjaaja on Kennelliiton jäsen ja 
kaverikoira on Kennelliiton rekisterissä tai 
FIX-rekisterissä tunnistusmerkittynä. Tär-
keätä on tietysti myös se, että koiran ohjaaja 
on kiinnostunut nimenomaan vapaaehtois-
toiminnasta. Kaverikoiratoiminnan ainoa 
palkka on hyvä mieli. Myös koiran täytyy olla 
luonteeltaan kaverikoiratoimintaan sopiva. 
Ennen kaikkea koiran tulee pitää ihmisistä, 
mutta myös muiden koirien kanssa on syytä 
tulla toimeen. 

Seuraavaksi voi sitten etsiä tietoa oman 
paikkakunnan kaverikoiratoiminnasta. Kurs-
seja järjestetään sitä mukaa kun halukkaita 
löytyy sopiva määrä. Aina on toki mahdollis-
ta, että omalla paikkakunnalla ei vielä ole ka-
verikoiratoimintaa. Tällöin voi ottaa yhteyttä 
Kennelliittoon, ilmoittautua alueensa yhteys-
henkilöksi ja alkaa kerätä innokkaita kaveri-
koirakoita mukaan toimintaan.

Odotamme Uunon kanssa innolla vierai-
luja. Vierailujen jälkeen on aina hyvä mieli, 
kun on päässyt ilahduttamaan ihmisiä. Jos lu-
kijalla on tiedossa kohde, jossa kaverikoirien 
vierailut ilahduttaisivat, niin kannattaa ottaa 
yhteyttä oman alueensa kaverikoirayhteys-
henkilöön. Toivottavasti saamme jatkossa ka-
verikoiratoimintaan mukaan uusia koirakoita 
ja uusia vierailukohteita ja näin paljon uusia 
kohtaamisia eri ikäpolvien ja iloisten koirien 
kesken!

VILLE LESTINEN 

 LISÄÄ TIETOA KAVERIKOIRISTA:
https://www.kennelliitto.fi/koirat/kave-
rikoirat/nain-paaset-mukaan 
https://www.kennelliitto.fi/kaverikoirat

Kaikenkarvaiset kaverimme hyvällä asialla
Moni on kuullut puhuttavan kaverikoirista, mutta millaisia  
koiria ne ovat? Kaverikoirat ovat aivan tavallisia kotikoiria, 
jotka käyvät omistajiensa kanssa ilahduttamassa esimerkiksi 
vanhuksia tai lapsia hoitolaitoksissa tai muissa kohteissa.  
Koirien isännille ja emännille ei makseta palkkaa, vaan  
kyse on vapaaehtoistoiminnasta, josta palkkioksi saa aivan 
varmasti hyvän mielen! 

Ranskanbulldoggi Uuno odottaa innostu-
neena vierailuja vanhusten hoitopaikkaan.

Ensimmäisellä vierailukerralla seurataan, 
kuinka kokenut kaverikoira toimii. Seu-
raavalla kerralla voi jo sitten ottaa oman 
koiran mukaan.

Asianajotoimisto  
Tammer-Juristit

Laadukasta ja  
asiakasläheistä palvelua 

vankalla kokemuksella ja 
näkemyksellä.

Asiantuntijamme apu elämäsi muutoksiin  
mm. avioliitto, avioero, huoltajuusasiat, testamentit,  

edunvalvontavaltakirjat jne.

Palvelemme arkisin klo 8.30 – 16.00
Tarjoamme myös aamu- ja ilta-aikoja.

 
Puh. 010 346 6640
info@tammer-juristit.fi

Toimistot Tampereella ja Helsingissä www.tammer-juristit.fi
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 LISÄÄ TIETOA KYSELYSTÄ:
www.valli.fi
www.ikateknologiakeskus.fi
www.suvantory.fi

Valtaosa kansalaisista hoitaa pankki- ja 
muun asioinnin tietokoneella, table-
tilla tai älypuhelimella. Vaikka iso osa 

+65-vuotiaista tuntee selviävänsä digimaa-
ilmassa, niin puoli miljoonaa ikääntynyt-
tä ei käytä tietokonetta eikä nettiliittymää 
laisinkaan. Tämä selvisi Vanhus- ja lähim-
mäispalvelun liiton, Ikäteknologiakeskuk-
sen, yhdessä Op ja Nordea pankkien kanssa 
tekemässä kyselyssä 2018. Kyselyyn vastasi 
yli 2800 ihmistä. 

Sähköisten palveluiden ulkopuolelle jää li-
säksi lukematon määrä ihmisiä, joilla on päih-
de- ja/tai mielenterveysongelmia. Rajoituksi-
na voivat olla osaamattomuus, taloudelliset 
esteet, heikentynyt toimintakyky tai korkea 
ikä. Tilastokeskus kertoo, että vasta alle puo-
lella yli 65-vuotiaista on käytössä älypuhelin. 

Suurin haaste pankkipalveluiden tasaver-
taisessa järjestämisessä onkin kyselyn mu-
kaan niiden henkilöiden kohdalla, jotka eivät 
vielä käytä lainkaan internetiä. Esimerkiksi 
yli 75-vuotiaiden ikäryhmässä yli 70 % ei ole 
koskaan käyttänyt nettiä missään muodossa 
eli noin puolelle miljoonalle ihmiselle pank-
kiasiointi verkossa on täysin tuntematon-
ta!  Jos henkilö itse ei hoida omia pankkiasi-

oitaan verkossa, asioinnin 
turvallisuus kärsii. Tähän 
on esimerkiksi Suvanto ry 
kiinnittänyt ansiokkaasti 
huomiota.

Kyselyn tulokset jul-
kaisi DigiAgeTalk 2018 
-tapahtuma. Ikäteknolo-
giakeskus esittää suosi-
tukset pankkiasioinnin 
turvaamiseksi iäkkäille. 
Kaikilla tulee olla oikeus 
ja mahdollisuus asioida 
digitaalisesti!  

Ikäteknologiakeskuk-
sen suositusten mukaan 
pankkipalvelujen digitalisaatiossa on otettava 
huomioon ikääntyvän väestön tarpeet ja toi-
veet: iän tuomat muutokset toimintakyvyssä 
ja uuden oppimisessa, sujuva asiointi, turval-
lisuus ja arvostava kohtelu.

Henkilökohtaista palvelua tarvitaan 
tulevaisuudessakin
Kasvokkain tapahtuvaa pankkipalvelua on 
oltava saatavilla niille, jotka sitä kaipaavat. 
Moni kyselyyn vastannut kommentoi, et-

tä pankkipalvelut eivät nykyisellään vastaa 
ikäihmisten tarpeita. Palveluiden hinnoitte-
lu myös lisää eriarvoisuutta. 

Palvelujen parantamiseksi pankkien tu-
lee kuunnella asiakkaiden perusteluja ja 
ottaa heidät mukaan yhteiskehittämiseen. 
Palveluiden suunnittelun lähtökohtana tu-
lee olla saavutettavuus ja esteettömyys. 
Käyttäjätestaus on tehtävä ikäihmisten 
kanssa yhteistyössä ja palaute vietävä kehi-
tystyöhön. Etenkin haja-asutusalueilla tä-

hän tarvitaan vanhoja hyviä keinoja, kuten 
kiertäviä pankkipalveluita tai pankkien yh-
teisiä palvelupisteitä.

SISKO SALO-CHYDENIUS

Pankkiasiakkaat kaipaavat  
HENKILÖKOHTAISTA  
PALVELUA

Vähän enemmän 
aikaa yhdessä
Punaiset laivat vievät merelle ja 
maihin päiväksi tai pariksi! Herkuttele 
kiireettömästi, ota tanssiaskeleita 
orkesterien tahtiin, lepää mukavissa 
hyteissämme ja osta tuliaisia itsellesi 
ja läheisillesi. Alkuviikon lähdöt ovat 
erityisen edukkaita ja tarjolla on 
takuuvarmasti ikivihreitä hittejä 
tanssilattialla.

Edullisin hinta netissä. Varaa vikingline.fi 
tai soita myyntipalveluumme,  
puh. 0600 41577  
(2,01 €/vastattu puhelu + pvm./mpm.). 
Paikkoja on rajoitetusti.  
Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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Eläköityminen on monella tavalla suuri 
elämänmuutos: vapaa-ajan määrä kas-
vaa, tulot vähenevät, verotus nousee. 

Työssäolon rajoitukset, mutta myös etuudet 
ja oheispalvelut, kuten sosiaalisista suhteet 
jäävät pois päivittäisestä elämästä. Kun rutii-
nit ja velvoitteet eivät enää kahlitse, voi alko-
holinkäyttö lisääntyä.

Pääseekö, joutuuko vai lähteekö ihminen 
eläkkeelle, vaikuttaa suuresti eläköitymisen 
kokemukseen. Aluksi voi tuntea olevansa lo-
malla ja nauttii lepäämisestä, mutta jonkin 
ajan kuluttua elämä voikin tuntua tyhjältä, 
yksinäiseltä ja merkityksettömältä. Ihmis-
suhteet voivat olla vähäisiä ja parisuhdekin 
voi tuntua vieraalta etenkin jos työ on vienyt 
kaiken ajan. Eläkkeellä oloon olisi hyvä va-
rautua hankkimalla itselle merkityksellisiä 
harrastuksia ja ryhmiä. Koskaan ei ole liian 
myöhäistä tehdä elämästä parempaa. 

Lisääntyvä ikääntyneiden päihde- ja mie-
len hyvinvoinnin ongelmat ovat vaikei-
ta kysymyksiä. Vastaako markkinallistettu 
palvelujärjestelmä päihde- ja mielenterve-
ysongelmaisten vanhojen, köyhien, kipeiden 
tarpeisiin? Kenen tehtävä on puuttua? Onko 
ihmisellä oikeus juoda itsensä hengiltä? 

Kohtuutta runsaampi päihteiden käyt-

tö ja/tai mielenterveysongelma merkitsevät 
avuntarpeen lisääntymistä, jolloin niin lähei-
set kuin palvelujärjestelmäkin joutuvat käsit-
telemään vastuunottoon ja itsemääräämisoi-
keuteen liittyviä kysymyksiä. Auttamistyön 
kysymys on, miten tuetaan vanhusten mielen 
hyvinvointia ja osallisuutta, miten luodaan 
vaihtoehtoja päihteidenkäytön tilalle?

Ikä tuo meille kaikille vääjäämättä niin 
ruumiin kuin mielenkin muutoksia.  Vanhe-
nemista ei voi estää, mutta elintavoilla siihen 
voi vaikuttaa, myöhentää ja hidastaa. Päihtei-
den ja lääkkeiden sietokyky heikkenee, yh-
teisvaikutukset ja ei-toivotut vaikutukset al-
koholin kanssa ovat mahdollisia. Päihteiden 
käyttö lisää tapaturmariskiä, alakuloa ja voi 
jopa laukaista masennuksen.  Ihminen voi 
käyttää päihteitä ja lääkkeitä myös yksinäisyy-
teen, alakuloon tai alkavan muistiongelman 
aiheuttaman ahdistuksen huojentamiseen. 

Ikääntyneen on viisasta vähentää tai lopet-
taa alkoholinkäyttö.  Gerontologit eli ikäänty-
misen ja vanhenemisprosessin tutkijat suo-
sittelevat terveelle, ilman pysyväislääkitystä 
olevalle yli 60-vuotiaille korkeintaan 3–4 an-
nosta viikossa, eikä niitäkään kerralla. Riski-
raja on ohjeellinen, ei yleispätevä sääntö. 

Jos oma tai läheisen päihteidenkäyttö mie-

tityttää, kannattaa se ottaa puheeksi läheisen, 
kokemusasiantuntijan tai sosiaali- ja terveys-
alan ammattilaisten kanssa. Alkoholin määri-
en tarkastelu ei riitä, on tärkeää keskustella ja 
kysyä mihin päihdettä tarvitsee ja mitä hyötyä 
siitä saa. Tarvitaan muutakin kuin kieltoja ja 
kehotuksia lopettaa tai vähentää päihteiden-
käyttöä. Tuomitsematon puhuminen hälven-
tää ahdistusta, häpeää ja syyllisyyttä. 

Hyvä periaate on vähentää ja päättää kes-
kittyä mukavaan yhdessäoloon ilman päih-
teitä. Esimerkiksi kipua voi tehokkaammin 
helpottaa lääkityksellä, elämän murheelli-
suutta voi lievittää jakamalla ja tukemalla ih-
mistä. Vaikka elämää ei voi hallita kokonaan, 
siihen voi vaikuttaa: esimerkiksi suunnittele-
malla päivä- ja viikko-ohjelmaa, päivittäisen 
elämän tehtäviä ja suoritettavia asioita, mut-
ta myös mukavia, kiinnostavia, iloa ja voimaa 
antavia tapahtumia.

Mielen hyvinvoinnista huolehtiminen on 
taitolaji: mikä tuottaa iloa, antaa voimaa, osal-
lisuuden ja merkityksellisyyden kokemuksia, 
kenties rauhoittaa ja mahdollisesti tuo loh-
tua? 

Elämän syvä murheellisuus todentuu van-
hetessa: monenlaiset menetykset, useista 
asioista luopuminen aiheuttavat alakuloa ja 
surua. Menetyksestä aiheutunut suru on ko-
konaisvaltainen niin ruumista kuin mieltä ja 
sosiaalisia suhteita koskettava kokemus, joka 
kestää aikansa tai jatkuu, mutta josta ei tarvit-
se päästä yli tai selviytyä yksinään. 

Jatkuva alakulo, ahdistuneisuus ja masen-
nus eivät kuitenkaan ole luonnollista vanhe-
nemista: silloin on syytä turvautua toisiin ih-
misiin ja hakea apua.  

 Vanhuksia pitää rohkaista kertomaan aja-
tuksista, tunteista, mielikuvista ja olla näistä 
tarinoista aidosti kiinnostunut. Avun ja tuen 
tarve lisääntyy, mutta ihmisen tarve itsensä 
toteuttamiseen ei vähene. Oman toiminnan 
ja osallisuuden kautta saavutetut vuorovai-
kutuksen, kauneuden ja ilon kokemukset an-
tavat meille voimaa!

SISKO SALO-CHYDENIUS, TTM 

Kirjoittaja on onnellisesti eläkkeellä oleva 
päihde- ja mielenterveystyön asiantuntija

MISTÄ SAA APUA JA TUKEA:
• Terveyskeskus – päihdepoliklinikka 
• Mielenterveysseura, Mielenterveyden keskusliitto
• Vanhustyön keskusliitto, Ikäinstituutti yms. eläkeläis- ja vanhusjärjestöt
• Suvanto ry Turvallisen vanhuuden puolesta ja Nolla-linja apua väkivaltaan
• Pilke- ryhmät päihteitä käyttäville eläkeläisille
• palvelukeskukset 
• seurakuntien vanhustoiminta
• netistä mm. Päihdelinkki, KokeNet – neuvontapalvelu, selvasti-hyva-ika;  
• Mielenterveystalo

 

Kuntojuhlat senioreille!! 

Tiistaina 9.10.2018 klo 14.00 – 16.00 

Osoite: Meesakatu 3, 33580 Tre   

Sydämellisesti tervetuloa! 

Ilmoittautumiset p. 020 734 2560 

 
 

Koskaan ei ole liian myöhäistä hankkia 

ONNELLISEMPI VANHUUS

HYVÄ LIHASVOIMA EHKÄISEE KAATUMISIA! 
Voima- ja tasapainoharjoittelulla on paremman lihaskunnon lisäksi monia mui-
takin hyötyjä ikäihmisille. Säännöllinen harjoittelu pienentää kaatumisten riskiä. 
Nyt kannattaa testata jalkalihasten voima, IkiTrainer sekä alamme asiantuntijat 
kertovat kahvittelun lomassa terveisensä. Osallistu arpajaisiin sekä muistia tu-
kevaan ryhmätoimintaan, koehoitoihin, laitteisiin sekä muuhun terveys- ja hy-
vinvointi toimintaamme, kertoo Ikifitin myyntijohtaja Katja Aho. Kuntosalilla on 
käytössä suomalaiset HUR-laitteet, jotka tekevät kuntosaliharjoittelusta teho-
kasta ja turvallista kaiken kuntoisille. Kuntojuhlat Nestorin Aarteessa 9.10.2018!
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Ei pöllömpää asumista

Tiedämme ainakin seitsemän ihmistä, 
jotka ovat tällaisen valinnan tehneet. 
Esimerkiksi 81-vuotias Osmo Syrjä,  

joka ei missään nimessä haluaisi muuttaa 
pois Luopioisten entisen kunnan entisestä 
mielisairaalasta.

Pöllökartano on näet nykyaikaistettu ni-
mi yli satavuotiaalle hirsirakennukselle, mikä 
oli aikansa tyhjilläänkin, mutta nyt jatkaa elä-
määnsä niin sanotusti viimeisen päälle kun-
nostettuna.

Pöllökartanon tarina ei varmasti ole kaik-

kein tavanomaisin jakso kertomuksessa, jon-
ka juuret ovat Hyvinvointiyhteiskunta 2030 
-tutkimuksessa. Sellaisenkin eduskunnan tu-
levaisuusvaliokunta on potkaissut käyntiin. 
Kuten eduskunnan hankkeissa useasti, sillä 
on määrä etsiä niin sanottua hyvinvointia en-
tistä halvemmalla.

Säällisen elämän avain
Tämän hyvinvoinnin kestävyydestä ollaan-
kin nykyisin monta mieltä. Vointia pohdittiin 
esimerkiksi seminaarissa, jonka topeliaani-
selta tuntuva nimi oli ”Hyvän elämän aurin-
koinen aamu”. Tuon runollisen otsikon taus-
talla oli kuitenkin myös tutkijoita. He saivat 
liikkeelle myös Toimi-nimisen hankkeen. Ta-
voite on, että tämän Toimen kokeilualueeksi 
valittaisiin Kukkian kylät. Niitä riittää.

Kukkia on suuri Suomen 88. suurin sieväs-
ti sokkeloinen järvi Kanta-Hämeessä. Lukui-
sat maaseudun maisemoimat kylät ympäröi-

vät sitä. Kauniita seutuja, sitä ei kukaan voi 
kiistää.

Mikkolan Navetta on luopioislaisen toi-
meliaan kulttuuriyhdistyksen nimi. Kun se 
kokoontui työpajaansa viitisen vuotta sit-
ten, tilaisuutta hallitsi yksi asia, kustannuksia 
säästävä ja onnellisuutta tuottava Säällinen 
elämä –skenaario, siis hahmotelma toimin-
naksi.

Askel Pöllökartanoon oli otettu.

Työmaa Wienissä, koti Luopioisissa
Jos lähtee Tampereelta pitää ajaa Lahden-
tietä Pälkäneelle, sille oikealle Aitoon ohi 
Luopioisiin, kuutisenkymmentä kilometriä. 
Siellä Pöllökartanossa asuu myös Leena Il-
mola, häntä voi kutsua hankkeen äidiksi.

Filosofian tohtori muutti kartanoon Wie-
nistä, jonka moni kyllä osaa sijoittaa kartal-
le. Hän on edelleen tutkijana IIASA-tutki-
muslaitoksella, sovelletun systeemianalyysin 
instituutissa, tieteenalansa huipulla. Wienin 
Ringstraße tarjoaa tyystin toisenlaisen näky-
män kuin Luopioisten raitti Keskitie.

Etätyö on nykyaikaa.
Muun muassa nykyaikaista alustatalout-

ta selvittäneen tutkijan kokemus ja näkemys 
ovat Pöllölaakson kivijalkana. Sen voi tiivistää 
lauseeksi ”suuri osa terveyden, hoivan ja sosi-
aalisen hyvinvoinnin tehtävistä voidaan hoi-
taa yhteisesti”.

Onnellisten osuuskunta
Kaupungistuminen, tämä nykyisin ylivertai-
selta vaikuttava urbanisaatio, ei jatku mää-
rättömiin, Leena Ilmola sanoo. Valtavirtaa 
vastaan hän soutaa todetessaan, että ikään-
tyvät ihmiset mielellään asuvat tutussa ja 
maaseutumaisessakin ympäristössä. Moni 
saattaakin huomata olleensa huippututkija 
tietämättään.

Maailmalla, lähelläkin kuten esimerkiksi 
Tanskassa, tällaista yhteistä asumista on ko-
keiltu pitkään. Suomessakin yhteisöasumista 
on toteutettu tunnustellen. Tällä toiminnalla 
on tietenkin jo nimi. Sitä kutsutaan käsitteel-

lä extended home, laajennettu koti.
Uusia asioita tavataan kuvailla myönteisin 

laatusanoin. Kattavinta on kutsua uusia asioi-
ta moderneiksi, nykyaikaisiksi.

Yhteisöasumiseen viehättyneet harrasta-
vat yhteisiä asioita esimerkiksi kaikenmuo-
toista naapuriapua. Kimppakyytejä ja yh-
teisiä ruokahankintoja merkittävämpi asia 
on kuitenkin yksinäisyyden torjunta. Lukui-
sat tutkimukset yksinäisyydestä muistutta-
vat Grimmin veljesten satuja 1800-luvulta. 
Nykytutkimukset maalailevat yksinäisyyden 
miltei pahimmaksi tunnetuksi myrkyksi.

Mukana on tietenkin liioittelua, mutta sa-
malla nousee esiin se tosiasia, että yhteisö-
asumisella on ehtonsa.

Asukkaitten on sovittava toistensa seu-
raan.

Pöllökartanossa asia on ratkaistu niin, et-
tä asukkaat muodostavat osuuskunnan. Pel-
kistetysti ilmaistuna asukkaat saavat itse va-
lita kumppaninsa. Siitä taas voidaan – ainakin 
teoriassa – vetää monia myönteisiä johtopää-
töksiä pienistä ihmisten ongelmista aina me-
gatrendeihin asti, yhteiskunnan kehityksen 
suuriin linjoihin asti.

Kymppi neliöltä
Takaisin arkeen. Luopioisten Pöllökartanos-
sa valittiin toiminnan muodoksi osuuskunta. 
Se herätti aluksi ehkä epäluuloja, mutta asi-
at ovat sujuneet. Esimerkiksi talo on valmis, 
vain jotakin viimeistelyä puuttuu.

- Rahoitus on OK, Leena Ilmola kertoo. Se 
tarkoittaa, että tuotot kattavat menot, ja uu-
siinkin hankkeisiin on valmiutta.

Kartanossa on erikokoisia asuntoja, osaa 
niistä voi kutsua pieniksi.

Vuokraa asukkaat maksavat kympin neli-
öltä, kolmestakymmenestä neliöstä siis kol-
mesataa. Yhteisten tilojen käytöstä kaikki 
maksavat satasen kuussa. Yhteisöllinen asun-
to Kukkian kylässä siis neljäsataa kuukaudes-
sa. Sitä kannattaa maistella.

MATTI LITUKKA

TYYTYVÄISTEN OSUUSKUNTA ASUU KUKKIAN MAISEMISSA LUOPIOISISSA

Haluaisitko asua seniorivuotesi 
Pöllökartanossa? Ja vielä  
Luopioisissa, paikassa, jota  
valtaosa suomalaisista ei  
osaisi edes sijoittaa kartalle?

Pöllökartano katselee Luopioisten  
kylää rauhallisessa maalaismaisemassa.

Kukkian rantamilla arvostetaan 
tietenkin kukkia. Sellainen 
aiheuttaa hyväntuulisuutta 
Leena Ilmolalle ja tyytyväiselle 
asukkaalle Osmo Syrjälle.
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M E N O V I N K K E J Ä

Helsingissä tapahtuu

IKÄIHMISET KOTONA  
– arjessa selviytyminen
tiistaina 16.10.2018, klo 17.30 – 19.30
Suomen Senioriliikkeen 10 -vuotisjuhlaseminaari
Kampin Palvelukeskuksen juhlasali, Salomonkatu 21 B, Helsinki

Mikä on olennaista ikäihmisen kotona selviytymisen kannalta? Miten palvelujen tar-
jonta ja tarve nykyisin kohtaavat? Kuinka tarkoituksenmukaisesti ikäihmisten palve-
luihin ja niiden kehittämiseen varattuja resursseja käytetään? Missä on kehittämis-
toimenpiteiden painopiste? Missä määrin ikääntyneet ja heidän omaisensa voivat 
osallistua palvelujen kehittämiseen? Mitä uusia ratkaisuja on löytynyt hallituksen 
toimesta toteutetuissa tai muissa kehittämiskokeiluissa? 

OHJELMA:
Kahvi/teetarjoilu ennen tilaisuuden alkua 
Seminaarin puheenjohtaja, Leena Eerola, Suomen Senioriliike ry,  
hallituksen jäsen
Seminaarin avaus Leif Jansson, hallituksen jäsen, Suomen Senioriliike
VANHUSPALVELUJEN NYKYTILA   
Sirkka-Liisa Kivelä, emeritaprofessori, dosentti,  
Suomen Senioriliikkeen perustajajäsen 
VANHUSPALVELUJEN MUUTOSPAINEET 
Sari Tanus, kansanedustaja (KD) 
HALLITUKSEN KEHITTÄMISKOKEILUISSA LÖYTYNEET PARHAAT KÄYTÄNNÖT   
Soili Partanen, vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja, Uudenmaan muutos- 
agentti, Ikäihmisten hoidon ja kaikenikäisten omaishoidon kehittämisen (I&O) 
kärkihankkeessa   
Seminaarin yhteenveto: Hanna Vesala, Suomen Senioriliikkeen hallituksen  
varajäsen
  

TAVOITTEENA IKÄYSTÄVÄLLINEN KUNTA
tiistaina 6.11.2018, klo 17.30 – 19.30

Kampin Palvelukeskuksen juhlasali, Salomonkatu 21 B, Helsinki

Mitä tarkoittaa ikäystävällinen kunta ja mistä sen tunnistaa? Miten Ikäystävällinen 
kunta -haasteeseen vastaavat kunnat tekevät kunnastaan entistä ikäystävällisem-
män? Millaisia päätöksiä ja käytännön toimenpiteitä tarvitaan? Mitä vanhusneu-
vostoilta ja kuntalaisilta voidaan odottaa?  Voisiko teidän kuntanne julistautua 
ikäystävälliseksi?  

Tilaisuus on tarkoitettu järjestöjen jäsenille, vanhusneuvostoille, kuntapäättäjille ja 
ikäihmisten hyvinvoinnista eri tavoin kiinnostuneille.

OHJELMA:
Kahvi/teetarjoilu ennen tilaisuuden alkua. 
Seminaarin puheenjohtaja ja avaaja Kerttu Perttilä, Suomen Senioriliike ry 
MITEN RAKENNAMME KUNNASTAMME IKÄYSTÄVÄLLISEMPÄÄ?  
Helena Räsänen, vanhus- ja vammaispalvelujohtaja, Sipoo 
IKÄYSTÄVÄLLINEN LAPINJÄRVI
Tärkeät ja tarpeelliset ratkaisut  
Johanna Hyrkäs, aluearkkitehti,  Lapinjärvi 
MITEN VANHUSNEUVOSTOT VAIKUTTAVAT KUNNAN IKÄYSTÄVÄLLISYYTEEN?   
Jussi Särkelä, Vanhusneuvoston puheenjohtaja, Vantaa 
MITEN KUNTALAISET NÄKEVÄ IKÄYSTÄVÄLLISYYDEN,  
MITÄ KUNTALAISILTA ON LUPA ODOTTAA?   
Kuntalaisten kuuleminen yleisöä haastaen
Tilaisuuden yhteenveto
KUNNAN JA JÄRJESTÖJEN KESKEISET TEHTÄVÄT  
IKÄYSTÄVÄLLISYYDEN VAHVISTAMISEKSI 
Arto Tiihonen, Suomen Senioriliike ry

HYVÄ IKÄ MESSUT
3.–4.10.2018 HELSINGIN MESSUKESKUS

Senioriliikkeellä on messuosasto Hyvä Ikä Messuilla 3.-4-10 Helsingin Messukeskuk-
sessa. Tervetuloa tutustumaan ja keskustelemaan osastolle. Jos haluat vapaalipun 
messuille, lähetä sähköposti osoitteella toimisto@senioriliike.fi. Sähköpostin aiheek-
si otsikkokenttään: Messulippu. Tai soita toimiston numeroon 050 3454 200

Suvanto ry:n tilaisuus Helsingissä
tiistaina 9.10.2018 klo 13 – 15.30 
Pikkuparlamentti, Arkadiankatu 3 Helsinki  

Suvanto ry - turvallisen vanhuuden puolesta järjestää miniseminaarin aiheena 
ikääntyneiden kaltoinkohtelu. Puhujina mm. geriatri Harriet Finne-Soveri ja  
eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin. Tilaisuudessa myös paneeli, jossa 
mukana professori emerita Sirkka-Liisa Kivelä.
Kahvi/tee tarjoilu.  
 
Senioriliikkeen jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita!
www.suvantory.fi 
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K I R J A T

Hector suurten ikä- 
luokkien muistoissa
HEIKKI HARMA, TUULA KOUSA
HECTOR-ASFALTTIHIPPI
OTAVA 2017, 285 SIVUA

Kirjassa kuvataan Hectorin elä-
mää syntymästä 1970-luvun lop-
puun. Lapsuuden ja nuoruuden 
Hector seikkaili Töölössä kaverei-
den kanssa lähitienoilla. Levysoi-
tin mullisti nuoren maailman, kun 
itse sai valita mitä soittaa. Kesätyö-
paikkojen palkat menivät levyhan-
kintoihin ja musiikki soi. Seuraava 
järisyttävä tapahtuma oli sähköki-
taran saaminen veljeltä 15-vuotiaa-
na vuonna 1962.

1960-luvulla nuoret perustivat 
orkestereita: Eero ja Jussi Raitti-
nen, The Strangers ja monet muut. 
Pian oli Hectorillakin omansa The 
Sharks, joka pian sai nimen Les Mi-
rages. Esiintymiset kitaristina alkoi-
vat omassa Töölön yhteiskoulussa ja 
laulu-ura vuonna 1964. Ensimmäi-
nen levytys Palkkasoturi oli vuon-
na1965, albumi Nostalgiaa vuonna 
1972. Hector on tehnyt noin 1000 
laulutekstiä vuodesta 1960 lähtien.

Seuraavalla vuosikymmenellä 
alkoi Ruisrock, tuli ravintoloiden 
floorshowt, nuorille oli radio-ohjel-

mia ja lehtiä. Hector kävi Ylen toi-
mittajakoulun ja toimi pitkään eri 
ohjelmissa musiikkitoimittajana.

Hectorock I albumi vuonna 
1974 räjäytti suosion, kun Apu-leh-
ti järjesti Kisahallissa ilmaiskeikan. 
Hectorin julkisuus alkoi ja on jat-
kunut siitä lähtien.

Kirjaa lukiessa omat nuoruuden 
muistot tulvivat mieleen. Kirjalle 
on luvassa jatkoa.

EEVA SÄÄSKILAHTI

Vanhuuteen kannattaa 
varautua
MÄKI-PETÄJÄ-LEINONEN, A. & 
KARVONEN-KÄLKÄJÄ, A. 2017. 
VANHUUSOIKEUDEN PERUSTEET. 
HELSINKI: ALMA TALENT 343 SIVUA 

Vanhuusoikeus tarkoittaa ikään-
tymiseen liittyviä oikeudellisia 
kysymyksiä, kuten esimerkiksi 
itsemääräämisoikeutta ja oikeus-
toimikelpoisuutta. Teos käsittelee 
ajantasaista lainsäädäntöä ja van-
huuteen liittyvää oikeuskäytäntöä, 
kuten edunvalvontaa. Keskeisiä 
kysymyksiä ovat ihmisen itsemää-
räämisoikeus, toimintakyvyn heik-
keneminen, palvelutarpeiden arvi-
ointi ja vanhuksen suojaaminen. 

Kirjoittajat Anna Mäki-Petäjä-
Leinonen ja Anja Karvonen-Käl-
käjä ovat vanhustyön asiantun-
tijoita, joista ensin mainittu on 
väitellyt muistisairaan henkilön 
oikeudellisesta asemasta ja jälkim-
mäinen aiheesta vanhuksen vai-
kuttamismahdollisuudesta osto-
palvelutilanteissa. 

Teos tarkastelee vanhuusoi-
keuden käsitteitä ja periaattei-
ta, vajaakykyisyyden ennakoinnin 
oikeudellisia instrumentteja, asu-
mispalveluiden piiriin pääsemistä 
sekä vanhuksen asemaa terveyden-
huollossa. Keskeisiä kysymyksiä 
ovat sosiaali- ja terveydenhuollon 
ammattihenkilöstön vastuut ja vel-
vollisuudet hoidon ja huollon tur-
vaamisessa. Myös palvelutarpeen 
arviointiin liittyviä kysymyksiä ar-
vioidaan. 

Kirja on suunnattu oikeustie-
teen, sosiaali- ja terveydenhuollon 
opiskelijoiden oppikirjaksi, am-
mattihenkilöiden käsikirjaksi ja 
avuksi myös juristeille. Teos antaa 
hyvän yleiskuvan ikääntyneiden 
oikeudellisista kysymyksistä ja so-
pii myös kaikille niille, joilla on jo 
nyt tai lähitulevaisuudessa hoidet-
tavia vanhuksia.  Suunnistaminen 
vanhuusoikeuden viidakossa vaatii 
tietoa, taitoa ja erityisesti sitkeyttä 
ottaa itse selvää: kukaan ei välttä-
mättä neuvo etuisuuksista saatik-
ka kerro mahdollisuuksista, jos et 
osaa kysyä ja ennen kaikkea vaatia!

Kirjassa on arvokasta tietoa ja 
malleja esimerkiksi erilaisten val-
tuutuksien tekemisestä, hoito- ja 
hoivatahtolomakkeita. Vanhuu-

Puujugendia  
Tuusulanjärven rannalla
SUVIRANTA
EERO JA SAIMI JÄRNEFELTIN 
ATELJEEKOTI, LEENA LINDQVIST
MAAHENKI 2017, 184 SIVUA

Suviranta on yksi viidestä Tuusu-
lan rantatien kulttuurimaisemaan 
kuuluvasta taiteilijayhteisöstä. 
Rakentaminen aloitettiin vuonna 
1900. Rakennus edustaa puujugen-
dia, suunnittelijana Usko Nyström. 
Piirustuksiin tehtiin muutoksia 
paikan päällä.

1900-luvun alussa taiteilijat ha-
lusivat maalle ajan tavan mukaan 
omavaraistalouteen. Järven ran-
nalla oleva tontti oli laidunmaa-
ta, puiden istutus aloitettiin jo en-
nen huvilan rakentamista. Laajassa 
puutarhassa oli hyötykasveja sekä 
koristekasveja. Oman maan vilje-
leminen kertoi korkeasta sivistyk-
sestä.

Hirsirakenteisessa huvilassa on 
yli neljä sataa neliötä kahdessa ker-
roksessa. Suviranta on ainoa vii-
destä, joka on edelleen asuttuna. 
Muut on museoina.

Runsaasti kuvitettu kirja ker-
too Eero Järnefeltistä taiteilijana, 
kolmen sukupolven elämästä, Su-
virannan arkkitehtuurista ja sisus-
tuksesta sekä laajasta puutarhasta.

EEVA SÄÄSKILAHTI

Vierivä kivi ei  
sammaloidu 
HYYPPÄ, M.T. 2018. IKÄÄNTYVÄN 
MUISTIKIRJA. HELSINKI  
DUODECIM.  159 SIVUA 

Neurologi, aivotutkija ja kirjaili-
ja Markku T. Hyyppä on Ikään-
tyneen muistikirjaan kerännyt 
laajan tietopaketin sekä muis-
tin säilyttämisestä että käyttökel-
poisia menetelmiä muistin tuek-
si. Teos on vankkaa paikoitellen 
huumorin sävyttämää analyysia 
tutkimuksista, uskomuksista ja 
muistia tehostavien tuotteiden tai 
ohjelmien markkinoinnista. Mie-
lenkiintoinen tietosisältö innos-
taa itsestä huolehtimiseen.

Tunteet vaikuttavat muistiin 
– muistamme voimakkaasti tun-
teita nostattaneita asioita tai tu-
kahdutamme ylivoimaiselta tun-
tuvia. Tutkimukset osoittavat, että 
ikääntyneiden koettu hyvinvoin-
ti parani tietoisen myönteisen 
ajattelun harjoittamisen myötä.  
Elämään vääjäämättä kuuluvi-
en kielteisien ja raskaiden tuntei-
den käsitteleminen vie voimia, 
joten kannattaa jo ennalta viljel-
lä myönteisiä ajatuksia ja tuntei-
ta. Meillä on aina mahdollisuus 
tehdä hyvää toisillemme, olla oi-
keudenmukaisia, ystävällisiä, tah-
dikkaita, kiitollisia, kohtuullisia ja 
sietää moninaisuutta. Keskinäi-
nen sosiaalinen luottamus ja osal-
lisuuden kokemus lisäävät omaa 
ja muiden hyvinvointia ja piden-
tävät elämää. 

Hyyppä kutsuu tutkimuksilla 
perustellen vaihtoehtoiseksi fak-
taksi paljon mainostettuja muistia 
ja keskittymiskykyä vahvistavia 
superruokia kuten gojimarjoja, 
mustikoita, antioksidantteja, ome-
ga-3- ja DHA-kapseleita, tummaa 
suklaata, tomaattia ja parsakaalia. 
D-vitamiinia lukuun ottamatta 
useimmat purkista otetut vitamii-
nit ja hivenaineet voivat olla jopa 
haitallisia. Sen sijaan yhdessä ruo-
kaileminen, erityisesti kotoinen 
itämeren ruokavalio eli kalaa, vi-
hanneksia ja marjoja sisältävä on 
terveellinen. 

Kaikkein tärkein muistin säi-
lyttämiseksi on kanssaihmisyys 
ja osallisuuden kokemus. Yhdes-
sä toteutettu liikkuminen esimer-
kiksi jooga, tai chi, asahi, tanssi 
ja pallopelit hyödyttävä1t muistia 
paremmin kuin hampaat irves-
sä tehty hikilenkki tai kuntosali. 
Myös päivittäinen hyötyliikunta, 
puuhailu kiinnostavien asioiden 
kuten puutarhatöiden, leipomi-
sen, käsitöiden tai nikkaroinnin 
parissa on hyväksi. 

Monissa aikaisemmissa jul-
kaisuissaan Hyyppä on korosta-
nut kulttuurin merkitystä.  Tällä ei 
tarkoiteta vain korkeakulttuuria 
vaan kaikkea sitä mitä ihmiset te-
kevät yhdessä päivittäisessä elä-
mässään. Kirjoittaja toivookin 
lisää kirjastomäärärahoja, mah-
dollisuuksia harrastaa vaikkapa 
kuorolaulua ja osallistua monen-
laiseen toimintaan sekä talkoo-
perinteen elvyttämistä. Pitkään 
istumista ja esimerkiksi tv:n kat-
selemista kannattaa välttää. Sen 
sijaan kaunokirjallisuus voi antaa 
voimakkaan läsnäolon kokemuk-
sen: ”Silloin en koskaan ole yksin ” 
toteaa kirjailija Merete Mazzarel-
la.  Elämään kuuluvia suruja kan-
nattaa jakaa ja etsiä apua ja tukea.

Kirja keskittyy terveiden ikään-
tyvien muistin hataruuden ongel-
miin ja on huojentavaa luettavaa: 
tilapäisestä muistamattomuudes-
ta ei tarvitse huolestua. Vasta kun 
läheiset huomauttavat muistisi 
ja osaamisesi tuntuvan heikenty-
neen, on syytä suhtautua vakavas-
ti ja hakeutua avun piiriin.  Kieli 
on paikoitellen raskasta ja monet 
käsitteet on kerrottu myös englan-
niksi. Esimerkiksi boostaaminen 
sanan käyttö ihmetyttää: kauniis-
sa ja eloisassa kielessämme on lu-
kuisia mahdollisuuksia kääntää ja 
vääntää kyseinen termi asiayhte-
yden mukaan esimerkiksi vahvis-
taa, voimistaa, hehkuttaa, lisätä, 
tehostaa jne.  Ikävää, jos suomen-
kielen sanat unohtuvat!

SISKO SALO-CHYDENIUS

Hyvä kuolema on  
ihmisoikeus
HÄNNINEN, J. 2018. KUOLEMME 
VAIN KERRAN: HELSINKI: OTAVA. 
175 SIVUA 

Juha Hänninen, pitkään saattohoi-
totyötä tehnyt lääkäri, kutsuu kuo-
lemaa ihmisen viimeiseksi isok-
si projektiksi, johon kannattaa 
varautua. Elämä on valmistautu-
mista kuolemaan. Saattohoito tar-
koittaa viimeisten elinviikkojen tai 
kuukausien hoitoa, jonka tarkoi-
tuksena ei ole parantaa ihmistä sai-

teen ja raihnaisuuteen on syytä va-
rautua saadakseen asianmukais-
ta hoitoa, kuntoutusta ja hoivaa. 
Taloudelliset realiteetit – kustan-
nussäästöt ja resurssipula osoit-
tautuvat valitettavan usein jopa 
kaltoinkohteluksi tai heitteillejä-
tön mahdollistaviksi. 

SISKO SALO-CHYDENIUS

 

raudesta vaan antaa oireita lievit-
tävää, palliatiivista hoitoa. Tähän 
sisältyy niin ruumiin kuin mielen-
kin kivunlievitys eli myös potilaan 
henkisen kärsimyksen kohtaami-
nen ja vähentäminen. 

Kuolema ei ole vain lääketie-
teellisten oireiden hoitoa, koska 
kuoleminen tarkoittaa oman mer-
kityksen, olemassaolon ja minuu-
den häviämistä. Kuolemasta voi 
tulla hyvä, jos ihmisellä itsellään on 
tunne, että aika tulee täyteen ja et-
tä hän voi olla tyytyväinen elettyyn 
elämään. Silti luopuminen herättää 
surua ja kaipausta.

Kansainvälisesti Suomi on 
saattohoidon järjestämisessä 
jälkijunassa. Sekä EU että WHO 
ovat todenneet, että maamme 
ei toteuta suosituksia kärsimyk-
sen lieventämisestä eikä inhimilli-
sen kuoleman mahdollistamisesta. 
Lain mukaan vastuu hoitopolus-
ta on sairaanhoitopiireillä, mutta 
terveydenhuollossa potilaalle jää 
varsin suuri oma vastuu. Erityises-
ti kuolevat hauraat vanhukset – il-
man vaativia omaisia – ovat hyvin 
haavoittuvassa asemassa. 

Meillä kaikilla on oikeus vaa-
tia hyvää hoitoa kuoleman edessä. 
Hyvä kuolema on ihmisen perus-
oikeus. Sen tulisi olla varmistet-
tuna hoitotahdon avulla, jossa ih-
minen esittää toiveen esimerkiksi 
riittävästä kivun lievityksestä, vaik-
ka se lyhentäisikin elämää. Hoito-
tahdossa voi kieltää esimerkiksi el-
vytyksen, nesteytyksen ja raskaat 
lääkitykset.  Todellisuudessa on 
sattumaa ja onnea millaisiin saat-
tohoitoarpajaisiin joutuu. Hoidos-
ta ja lääkityksestä päättää lääkäri 
huolimatta hoitotahdosta saatikka 
omaisten aneluista saada esimer-
kiksi riittävää kivunlievitystä. 

Hännisen mukaan saattohoi-
to pitää säätää laissa ja kaikille täy-
tyy taata oikeus hyvään, asiantunte-
vaan saattohoitoon. Omaisille tulee 
taata mahdollisuus saada halutes-
saan saattohoitovapaata: Ruotsissa 
sitä saa 100 päivää läheisen kuole-
maa edeltävää hoitoa varten. Hyvin 
järjestetty saattohoito on sekä inhi-
millisesti perusteltua ja että kustan-
nustehokasta. Omaisen tuleviin ter-
veysmenoihin läheisen kokemalla 
kuolemalla on vaikutuksensa. 

Ihmisen auttaminen eheyttä-
vään ja arvokkaaseen kuolemaan 
tarkoittaa kivun lievityksen lisäk-
si sekä läsnäoloa, myötätuntoa ja 
kuuntelemista että myös kykyä ot-
taa puheeksi pelottavia, ahdista-
via ja surullisia asioita. Näitä tun-
temuksia ei saattohoitovaiheessa 
työstetä, vaan koetaan ja kestetään 
yhdessä.

Valta-osa ikääntyneistä suhtau-
tuu tyynesti kuolemaan. Eniten 
huolta herättää, miten läheiset sel-
viävät ja pelko tuntemattomasta. 

Hänninen ottaa kantaa myös 
eutanasiaan. Kirjoittaja esittelee 
vaihtoehtona sellaisen sedaation, 
jossa potilas nukkuu rauhallisesti 
pois kärsimättä. 

Tutkimuksien mukaan meidän 
jokaisen hyvinvointiin vaikuttaa 
eniten inhimillinen kohtaaminen, 
kokemus autetuksi tulemisesta ja 
turvallisuuden tunne. Elämän lop-
pumetreillä se tarkoittaa sanamu-
kaisesti mukana olemista. 

SISKO SALO-CHYDENIUS
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Ruisleivän kaikki tuntevat. Juuri sik-
si tamperelainen äidinkielenopetta-
ja, runoilija Oili Sainila käyttää sitä 

vertauksessaan.
Yllättäen näet opettaja-Oili nimeää rei-

käleivän ytimen, sen tyhjältä näyttävän kes-
kustan, kieliopiksi. Siis siksi tiukaksi sään-
nöstöksi, jonka opettelu on usein vieroittanut 
koululaisia, varsinkin aiempina vuosikym-
meninä, turhan varovaisiksi itsensä ilmaise-
misessa.

Erityisesti kirjoittamisessa.
Varsinainen paradoksi on kuitenkin se, et-

tä reikäleipää ei olisi ilman reikää. Kieli pitää 
hallita, kiusallisine sääntöineenkin.

Rukiinen osa leivästä on sitten täyttä ai-
netta: Puhetta ja kuuntelua. Lukemista, kir-
joittamista ja kirjallisuutta. Viestintää siis.

Valtavasti lahjakkuutta
Kun Oili Sainila sanoo, että ”Suomessa on 
valtavasti ilmaisullista lahjakkuutta”, hän ei 
sano niin arkisena kohteliaisuutena vaan tar-
koittaa sitä tosissaan.

Se näkyy esimerkiksi tulvana, joka johtaa 
eri-ikäiset osallistumaan mitä erilaisimmille 
kursseille, erityisesti niille, joilla meille ope-
tetaan kirjoittamista.

Merkittävän innostuneita kirjoittajia ovat 
ikäihmiset. Monille heistä käsitys maailman-
menosta on silloin jo selkiytynyt. Samalla on 
lisääntynyt itsevarmuus, kyky ottaa vastaan 
arvostelua.

Runo kertoo vähässä paljon
Erityisen haastava on Oili Sainilan omin alue, 

runous. Hänen runokirjan-
sa Limmi (Sanasato 2018) 
ilmestyi kesällä. Se kertaa 
runoina pohjoispohjalai-
sen pitäjän, merestä hitaasti 
nousevan Limingan tarinoi-
ta aina sen esihistorian alus-
ta kalevalaiseen aikaan asti.

Se on mytologiaa, taruja. 
Se kertoo kuitenkin ihmisis-
tä, heidän ikuisista ominai-
suuksistaan.

Runon kirjoittaminen on 
erityisen vaativa tehtävä. 
Runo kertoo vähässä paljon. 
Runot ovat karsittua, tiivistä 
tekstiä. Kirjoittajan horju-
va itsetunto tai epävarmuus 
näkyy tuloksessa.

- Minäkuvan on olta-
va ehyt, Oili Sainila tietää 
omasta kokemuksestaan.

Oppia otsikoista
Humanististen tieteiden 
kandidaatti Oili Sainila te-
ki ankaran työn 70-luvul-
la opinnäytteensä, pro gradu -tutkielman 
eteen. Hän rakensi analyysin kuudesta tu-
hannesta suomalaisesta sanomalehtiotsikos-
ta ja havaitsi niissä runojen peruspiirteitä, 
erityisesti rytmin ja lyhyet ilmaukset. Se oli 
Oilille ensimmäinen runokurssi.

Nyt hän on jo eläkkeellä, kirjan julkaissee-
na runoilijana.

Hänen työvuotensa osuivat aikaan, jolloin 

kirjoittamisen opetuksen uusi aika alkoi nä-
kyä kouluissa. Monet vanhemmat ikäluokat 
eivät tiedä ainekirjoitusten muuttumista es-
seiksi eivätkä ole nähneet nykykoulun teks-
tilajien kirjoa. Monet eivät pitäisi myöskään 
mahdollisena, että äidinkielen tunneilla rus-
tattaisiin runoja tai näytelmiä, elokuvista pu-
humattakaan.

Oili Sainilan tunneilla Tampereen Kauka-

järvellä ja Klassillisessa lyseossa niin tehtiin.
- Taisin kyllä olla opettajainhuoneen häi-

rikkö, Oili naurahtaa touhukasta uraansa. Sa-
man tien hän sanoo olevansa kiitollinen niin 
koulujensa opettajatoverien kuin rehtorien-
kin asenteista.

Kaikki he kannustivat häntä luovaan il-
maisuun.

Elämäntarinoita, hullutteluakin!
- Kirjoitapa itsekin runo, oppilaat joskus sa-
noivat.

Oili kirjoitti.
Hän kertoo ”patoutuneesta tarpeesta”. 

Kaikilla sellaista ei varmaankaan ole, mutta 
monet sitä potevat. He kulkevat usein samoja 
polkuja. He lukevat paljon ja liittyvät siihen 
lukuisaan joukkoon, joka vuodesta toiseen 
etsiytyy kirjoittamisen kursseille.

Se ei ole aivan pieni joukko, sillä maas-
samme lukuisat kurssikeskukset ja oppilai-
tokset tarjoavat koulutusta.

Yksi tunnetuimmista on Oriveden Opisto, 
joka on nykyisin osa tamperelaista Ahlmanin 
opistoa. ”Valitse omasi ja ilmoittaudu”, opis-
to tietenkin kehottaa.

Toimintaa voi maistella jo kurssien otsi-
koissa: Havaitse elämäsi tarinat, Villiä draa-
mahulluttelua kaikissa draamalajeissa, Kynä 
kulkemaan, Ajattelu ja intohimo, Elämästä 
tarinaksi.

Kyllä, Oili Sainila on käynyt kursseilla Ori-
vedellä, Tampereen seudun työväenopistos-
sa, Viita-akatemiassa ja monessa muussakin 
paikassa.

Kun Oriveden Opiston kirjoittajakou-
lutuksen vastuukouluttaja Reijo Virtanen 
kutsuu kurssilaisten tekstejä oivaltaviksi ja 
itse koulutettavia keskustelevaksi ja huumo-
rintajuiseksi porukaksi, Oili Sainila ei väitä 
vastaan.

MATTI LITUKKA

Kokemus valmentaa kirjoittajaksi

Lukeminen kehitti Oili Sainilalle  
tarpeen kirjoittaa. Niin on käynyt  
monelle muullekin.

RUNOILIJA OILI SAINILA KIITTÄÄ SUOMALAISTEN ILMAISUINTOA

Heidi Tukkimies ja Reijo Laitinen sai-
vat omituskirjoituksen Oili Sainilalta 
omaan Limmiinsä runokirjan julkis-
tustilaisuudessa Tampereella. 
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Nainen roolien takana

30.11. SENIORIPERJANTAI 

Opastukset näyttelyyn klo 11, 12 ja 13. Liput 2 ¤.

Meidän katon alla on hyvä olla.

Soita heti
019 211 3800
vesivek.fi

PAIKALLISET 
POJAT!

Sateet tulee varmasti. Suojaako 
katto? Vielä ehdit varmistaa 
katon kunnon.

• Varaa maksuton 
kuntoarvio nyt!

• Säältä suojaan 
1 päivässä

• Tuotteet suoraan 
tehtaalta ilman 
välikäsiä

…kevät, kesä,
sy...SADE!

Lääkäri Leena Larvan  
terveysvaikutteinen 
SUOMAA-turvesaunotus 
Valkeakoskella,  
Metsäkansan Ainolassa. 
Palvelu myös invalideille.

Lauantaisaunat klo 16.  
Katso päivämäärät 
www.ainoklinikka.fi tai  
fb SUOMAA turvesauna. 

Seniorilehden alennus 
–15%, myös MoorLife- ja  
SUOMAA-hoitotuotteista.  
Ryhmät alle 15 henkilöä 
tervetuloa! Kysy tarjous.

Suomaa-Seniorilehti-63x182.indd   1 10/09/18   10:57

SenioriRistikko

Ristikon ratkaisu löytyy sivulta 25

VUOKRATAAN  
uusi joulukuussa 2018 valmistuva 
kerrostalon asunto 42,5m2+KT 
Espoon Niittykummusta, 
Niittykatu 1. Metroasema ja kaikki 
palvelut lähellä. Vuokra 930e/kk. 
Tied. Simo  040 5544 217
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Silta yli sukupolvien 
Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja   
elokuva 118 min. K-12

Tiina Lymin ohjaama Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja elokuva perustuu Tuomas Ky-
rön kirjasarjaan. Vaimonsa hautajaisten jälkeen Mielensäpahoittaja päättää kuolla, 

koska niin montaa asiaa ei enää saa takaisin ja elämästä on kadonnut tarkoitus. Lap-
senlapsi 17-vuotias Sofia kuitenkin tarvitsee isoisänsä turvallisuutta ja viisautta. Tarina 
vanhan jäärän ja nuoren naisen yhdessäolosta ja elämän tarkoituksen löytymisestä on 
koskettava kertomus muuttumisesta, menetyksestä, surusta, rakkaudesta, yhdessä-
olosta ja välittämisestä. 

Kokonaisuutena elokuva on samalla kertaa kirpeän hauska ja surullinen kuvatessaan 
meitä kaikkia kohtaavaa vanhenemista, luopumista ja elämän murheellisuutta. Samalla 
se kertoo, kuinka ylisukupolvisen kuilun yli voi päästä, kun katsoo itseään ja läheisiään 
toisin, kenties myötätuntoisimmin silmin. Yksi elokuvan koskettavimmista kohtauksista 
on Mielensäpahoittajan puhe ennen aikojaan syntyneelle pojantyttären lapselle, jossa 
hän mainostaa maailman hyviä puolia: perunaa, haitarimusiikkia ja murtomaahiihtoa.

Pääosissa ovat karismaattinen Heikki Kinnunen ja nuori raikkaasti näyttelevä Satu 
Tuuli Karhu. Hänen vanhempinaan naurattavat turboahdetut Elina Knihtilä ja Jani Vo-
lanen. Naapuria esittää eleettömyydessään mainio Sulevi Peltola. Näyttelijävalinnat 
ovat todella onnistuneita, elokuvan dialogi on jäntevää ja esiintyjät täydentävät toinen 
toisiaan. Kauniita kuvia valaisevan tunteellisen musiikin ovat säveltäneet Juri ja Miska 
Seppä.  

SISKO SALO-CHYDENIUS 
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*)tiistaina 23.10.2018 klo 13:00-15:00
Aarne Orjatsalo-esitelmä Rientolan pirtillä, Federleynkatu 19, Tampere,  
ohjaaja-kirjailija JOTAARKKA PENNANEN KERTOO ISOISÄSTÄÄN.

perjantaina 26.10.2018 klo 8:00-17:00
BUSSIRETKI EDUSKUNTAAN, lähtö Atro Vuolteen bussilla Lielahden TB:ltä 
klo 07:30 ja Tampereen Vanhalta kirkolta klo 8:00. Tutustuminen remon-
toituun eduskuntataloon, kahvittelu muutamien pirkanmaalaisten kansan-
edustajien kanssa sekä tutustuminen retken päätteeksi perjantain lyhyeen 
täysistuntoon. Lounas klo 13:30 alkaen Töölönkatu 49:ssä. Retken hinta 
per jäsen (ja yksi jäsenen ystävä) on 35 euroa sisältäen matkan, kahvit ja 
lounaan. Retkimaksu maksetaan ennakkoon Senioriliikkeen tilille, asiasta 
tarkemmin jäsentiedotteessa.

torstaina 1.11.2018 klo 14-16 
SENIORILIIKKEEN SYYSKOKOUS Werstas-museolla Tampereella. Tervetuloa 
vaikuttamaan SSL:n toimintaan syyskokouksessa, joka pidetään ensi kertaa 
Helsingin ulkopuolella.

*)torstaina 1.11.2018 klo 17-19 
LEIJONALIPUSTA SINIRISTIIN – SUOMEN LIPUT JA HISTORIA. Tampereen 
Lielahden kirjasto, tuike-sali, Antti Possin kuja 1, Tre. Kimmo Kiljunen kertoo 
ja esittelee aiheesta ilmestyneen kirjansa. Pianomusiikkia esittää Joonatan 
Lindeman.

*)maanantaina 12.11.2018 klo 12:30-14:00 
TUUSULANJÄRVEN TAITEILIJAT Anne Paldanius Tampereen taiteilijaseuras-
ta, luennoi Lielahden palvelukeskuksen Tuike-salissa, Antti Possin kuja 1. 

maanantaina 10.12.2018 klo 13-15 Werstas-museo, 
IKÄIHMISTEN HOIVA JA HOITO TAMPEREELLa. Päättäjiä ja asiantuntijoita 
keskustelemassa mm. arvoista kunnallisen päätöksenteon taustalla.

*) – merkityt tilaisuudet järjestetään yhdessä Rientolan Setlementti ry:n kanssa ja 
ne ovat osa ”Rientolan kulttuurisyksyn” ohjelmistoa.

Tampereella  tapahtuu
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Onnella 

asuntosaatio.fi

on osoite

Asokodit | Leankatu 3 | 00240 Helsinki | puhelin 020 161 2280

Asumisoikeusasunnot:

• Asokoti on turvallinen ja riskitön  
 asumismuoto kaikille.

• Maksat vain 15 % asunnon 
hinnasta ja kuukausittaisen  
 käyttövastikkeen.

• Voit unohtaa suuret pankkilainat 
ja  jälleenmyyntiriskin.

• Yli 55-vuotiaille ei varallisuusrajoja.

• Asunnoissa ei ole tulorajoja.

• Hae ensin järjestysnumero 
paikkakunnan asuntotoimistosta 
ja tee asuntohakemus Asokotiin 

asuntosaatio.fi

Yhdistimme asumisen  
parhaat puolet

Yhteistyö palkitsee
SENIORILIIKE JA SETLEMENTTI JATKAVAT YHTEISPELIÄÄN TAMPEREELLA

Riviin järjesty! Kukapa pystyisi erot-
telemaan nämä matkaajat toisistaan, 
yhteinen on reissu.

Reino Rehn tutustui Pyhän Marian kirkkoon Sastamalassa. Juuri historia on senio-
reitten suosima aihe.

Näin tehtiin elokuun lopulla Tampe-
reellakin. Onnikka kuljetti porukan 
päiväksi Sastamalaan, kirjan museo 

Puukstaaviin, Pyhän Olavin ja Pyhän Ma-
rian kirkkoihin vierailemaan.

Harvinaista sen sijaan lienee se, että po-
rukasta puolet oli senioriliikeläisiä ja toi-
nen puoli setlementtiläisiä.

Suomen Senioriliike ja erityisesti Tam-
pereen Lielahdessa toimiva Rientolan 
setlementti kokeilivat keväällä yhteistoi-
mintaa.

Kokemukset rohkaisivat jatkamaan yh-
teistyötä syksyläkin.

Jo kulttuurikeväitten ja –syksyjen tar-
jonnan määrä on hengästyttävä, mutta kun 
sen lisää Senioriliikkeen järjestämiin mui-
hin tapahtumiin, laatusanat alkavat jo lop-
pua.

Senioriliike kertoo ajavansa ”voima-
varaikäluokan oikeuksia, niiden yli mil-
joonan, jotka ovat eläkeiässä”. Tampereel-
la järjestettiinkin kevätpuolella vuotta joka 
kuukausi luento- ja keskustelutilaisuuk-
sia. Niiden aiheet vaihtelivat kaatumisesta 
kuntoutukseen ja muistin tehostamiseen, 
kotitalousvähennyksestä toimeentulose-
minaariin.

Kuumimmat keskustelut käytiin 
tammikuussa eläkeläisten toimeentu-
losta. Puolentoista sataa osallistujaa 
oli koolla, eikä kansanedustajille jäänyt 
epäselväksi, mistä on kysymys.

Tapahtumat jatkuvat syyskaudella. 
Merkittävin niistä on Suomen Senio-

riliikkeen syyskokous marraskuun ensim-
mäisenä. Mausteita tuohon tapahtumaan 
kerätään jo lokakuulla, kun tamperelaiset 
vierailevat eduskuntatalossa.

Tähän visiittiin on kutsuttu myös jouk-
ko eri puolueitten kansanedustajia. Monet 
heistä tuntevat valmiiksi Senioriliikkeen 
tavoitteet.

Kulttuurisyksykin setlementin kanssa 
jatkuu. Tarjolla on elävää musiikkia ja ru-
noja, näyttelijälegenda Aarne Orjatsalon 
tarina, esitelmä taitelijayhteisöstä vuosisa-
dan takaa, Suomen lipun historiaa.

Nähty toimeliaisuus palkitsee. Seniori-
liikkeen jäsenmäärä Tampereella on kasva-
nut yli kolmensadan. Seniorilehti on täällä 
suosittu. Vapaassa jakelussa lehtiä menee 
seudulla parikymmentä tuhatta. Lehden 
koko painos on nyt viisikymmentä tuhat-
ta lehteä.

MATTI LITUKKA

Ei ole harvinaista, että bussi-
lastillinen senioreita matkus-
taa tutustumaan lähiseudun 
nähtävyyksiin.
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Lasipalatsin talossa Helsingissä on 
avattu uusi JKKKM- Arkkitehtien 

suunnittelema museo Amos Rex, joka 
tarjoaa sen kävijöille huikean vuoro-
vaikutteisen kokemuksen digitaali-
sesti toteutetussa avajaisnäyttelys-
sä.  Taustalla on Amos Andersonin 
taidemuseo, jossa tulee jatkossa toi-
mimaan liikemies Amos Andersonin 
(1878 – 1961) kotimuseo.

Amos Rexissä yhdistyvät 1936 ra-
kennettu Lasipalatsi, elokuvateatteri 
Bio Rex ja uudet maanalaiset näyt-
telytilat. Lasipalatsin  aukio tarjoaa 
hauskan oleskelutilan kumpuineen, 
joilla saa kiipeillä ja liukua.

Avajaisnäyttely Massless koostuu 
viidestä digitaalisesta installaatios-
ta, jotka on työstänyt 500-henkinen 
Team Lab-työryhmä.

Katsoja voi aloittaa kierroksensa 
peilien ympäröimissä labyrinttimai-
sessa Graffitti Naturessa ja  osallistua 
teokseen  värittämällä kukkia, perho-
sia, sammakoita, jotka skannattuna 
ilmestyvät jännittävässä digitaalises-
sa luonnossa. Pimeiden, hieman pe-
lottavienkin mustien verhojen kautta 
voi jatkaa kulkuaan veden mahtavaa 
liikettä kuvaavaan Vortex of Light 
Particles- installaatioon. Välillä voi 
rauhoittua Black Waves- installaation 

edessä. Viimeisenä kannattaa keskit-
tyä teokseen, jossa varikset ajavat toi-
siaan takaa ja jossa lintujen lentoreitit 
muodostavat hienot, joka kerta eri-
laiset nauhamaiset kuviot, ja lopulta 
puhkeavat kukiksi. 

Kontrastin digitaalisille elämyksille 
tarjoaa Sigurd Frosteruksen jälki-im-
pressionistinen kokoelma. 

Näyttely on auki 6.1.2019 asti. Näyt-
telystä on tehty hyvä esite, jossa ker-
rotaan eri teoksista ja näyttelyn oheis-
tapahtumista.

LEENA EEROLA

Taidehalli 
DAVID HOCKNEY
18.8-18.11.2018
NERVANDERINKATU 3, HELSINKI

David Hockney on nykytaiteen merkittävä nimi. 
Näyttelyt kiertävät ympäri maailmaa. Hän on su-

perjulkkis, näyttelyihin jonotetaan.
Pohjois-Englannissa vuonna 1937 syntynyt taiteili-

ja muutti Lontoossa opiskelun jälkeen Los Angelesiin. 
Harmaan ja sateisen Britannian jälkeen aurinkoinen 
Los Angeles sytytti taiteilijan ja kirkasti värit teoksis-
sa.

Hockney työskentelee eri puolilla maapalloa. Tai-
dehallissa esillä olevat teokset ovat syntyneet Parii-
sissa, Lontoossa, Meksikossa, Norjassa, Islannissa ja 
New Yorkissa. Esillä on töitä 50 vuoden ajalta, en-
simmäinen vuodelta 1961 ja viimeinen vuodelta 2011.

Hockney on teknisesti hyvin taitava. Hän hallitsee 
öljymaalauksen, akvarellin, grafiikan, piirustuksen ja 
valokuvakollaasin. Hänen suosikkiaiheita on vesi ja 
uima-altaat. Veden kuvaajana hän on taitava, värit 
hehkuvat. Työt ovat kookkaita, kuljetuksen vuoksi 
monesta osasta tehtyjä.

EEVA SÄÄSKILAHTI

Designmuseo 
JOSEF FRANK
12.10.2018-17.3.2019  
KORKEAVUORENKATU 23, HELSINKI

Olemme juuri hiljattain saaneet ihailla itävaltalai-
sen arkkitehti-muotoilija Josef Frankin (1885-

1957) teoksia Svensk Tennin näyttelyssä Didrichsenin 
taidemuseossa.

Lokakuussa saamme lisää katsottavaa, kun De-
signmuseossa avautuu Itävallan taideteollisuusmu-
seon tuottama näyttely Frankin laajasta tuotannosta. 
Hän opiskeli Berliinissä, muutti 1933 Ruotsiin ja teki 
uran Svensk Tennin sisustustalon suunnittelijana.

Frank oli suunnittelijana hyvin monipuolinen: ark-
kitehti, kaupunkisuunnittelija, huonekalumuotoilija ja 
tekstiilisuunnittelija.

Kannattaa huomioida, että museossa vietetään 
design-iltaa kuukauden viimeisenä tiistaina klo 17-20, 
jolloin museoon on vapaa pääsy.

19.10.2018 – 20.01.2019  
KAIVOKATU 2, HELSINKI

Näyttely kertoo suomalaisen yhteiskunnan 
ja arjen muutoksista 1910 luvulta 1980-lu-

vulle. Vapaa-ajan lisääntyessä tulivat harras-
tukset, haluttiin maalta kaupunkiin, jossa elä-
mä oli muuttunut vapaammaksi. Myös naiset 
saattoivat toimia itsenäisesti ammateissa ja 
luoda uraa taiteilijana

Teosten aiheina on muoti, kahvilat, ravin-
tolat, yöelämä, elokuvat, taiteet sekä tavalli-
nen elämä ja arki kaupungissa. Tunnistettavia 
kaupunkinäkymiä on Helsingistä, Turusta ja 
Tampereelta.

Nähtävänä on Ateneumin kokoelmista yli 
300 harvoin esillä olleita teoksia: maalauksia, 
veistoksia, grafiikkaa ja piirustuksia yli 80 tai-
teilijalta. Esillä ovat Marcus Collin, Tove Jans-
son, Olli Lyytikäinen, Tuulikki Pietilä ja Ulla 
Rantanen.

EEVA SÄÄSKILAHTI

TA I D E T TA

M E N O V I N K K E J Ä

AMOS REX AVATTU

Black Waves

Kummut Lasipalatsin aukiolla.

Näkymä Amos Rexin aulasta

Aukusti Tuhka: Puupiirtäjä (1940). Kansallisgalleria / Ateneumin taide-
museo. .

Ateneum
KOHTAAMISIA KAUPUNGISSA  
– suomalaista taidetta 1900-luvulta
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Maatalousyhteiskunnassa perheet ja suvut huolehtivat omista ikääntyneistään. Myös syy-
tinkijärjestelmä oli tavallaan perhehoitoa, jota ollaan nyt tuomassa uudelleen käytäntöön. 

Suomessa syytinkisopimuksia tehtiin 
jo keskiajalla. Maatilojen sukupolven-
vaihdoksissa syytinkisopimuksia teh-

dään vieläkin muutamia vuodessa, mutta 
niiden merkitys syytinkiläisten eläketur-
vassa on kokonaisuudessaan vähäinen.

Eläke oli 1930-luvulle saakka harvinai-
nen etuoikeus Suomessa. Suurin osa ihmi-
sistä tukeutui säästöihin, lasten kanssa sol-
mittuihin syytinkisopimuksiin ja erilaisiin 
avustuksiin. Ensimmäisen eläkelain hyväk-
syminen vuonna 1937 oli merkittävä askel 
vanhusten perustoimeentulon turvaami-
seksi. Kansaneläkelain oli tarkoitus taata 
kaikille minimieläke, myös maaseudun van-
huksille.

Sopimuksissa määriteltiin sekä eläke 
että asumisoikeus
Syytingille siirryttäessä määriteltiin talon 
hoitoon liittyvät taloudelliset ja sosiaaliset 
suhteet uudelleen, eli sovittiin vanhempien 
ja lasten välisistä vastuista ja velvoitteista 
sekä tehtiin perimystä ja vanhusten elatus-
ta koskeva sopimus. Käytännössä vanhus 
varmisti itselleen vanhuuden toimeentulon 
testamenttaamalla omaisuutensa lapselle, 
joka vastavuoroisesti lupasi pitää huolen 
syytingistä, asunnosta, ruuasta ja hoivasta.

Vuotuinen eläke sisälsi yleensä viljaa, 

maitoa, munia ja muita maatalouden tuot-
teita. Syytinkisopimuksissa määrättiin myös 
asumisoikeudesta sekä mahdollisesta omas-
ta kasvimaasta.

Vanhojen emäntien ja isäntien syytinki-
sopimus perustui heidän ja perillisten välil-
lä vahvistettuun syytinkisopimukseen, jon-
ka vakuudeksi haettiin käräjillä kiinnitys. 
Uusi omistaja lunasti talon itselleen huoleh-
timalla samalla edellisten haltijoiden van-
huudesta. Talon sai antaa syytinkiä vastaan 
myös vieraalle.

Talon hallinnan siirtyminen nuorem-
mille tarkoitti samalla luopumista aktiivi-
sen työiän velvoitteista. Se merkitsi luopu-
mista paljosta raatamisesta ja painavasta 
vastuusta. Toisaalta emännyydestä luopu-
minen saattoi monelle iäkkäälle leskelle ol-
la vaikeaa, vaikka voimat olisivatkin vähen-
tyneet. On tapauksia, joissa leski oli sopinut 
poikansa kanssa, että saisi pitää emännyy-
den kuolemaan saakka, vaikka isännyys siir-
tyi pojalle.

Lasten velvollisuus huolehtia  
ikääntyvistä vanhemmistaan
Monelle suomalaiselle tuttu Topeliuksen 
Kunnioita isääsi ja äitiäsi kertoo tarinan 
siitä, miten perheen vanhemmat soimaa-
vat isoisää, joka vapinaltaan läikyttää ruo-

kaansa, ja lopulta asettavat hänet syömään 
nurkkaan puupurtilon kanssa. Perheen ne-
livuotias poika vuoleskelee puupalikkaa, 
ja vanhempien tiedusteltua mainitsee siitä 
tulevan purtilon. Eikä suinkaan porsaalle, 
vaan isälle ja äidille, jotka vanhoiksi tultu-
aan pääsevät siitä syömään nurkkaan, kuten 
isoisäkin. Tämä saa vanhemmat tajuamaan 
oman kiittämättömyytensä ja kovasydämi-
syytensä. Seuraa anteeksipyyntö isoisältä 
ja lupaus kunniasijasta perheen ruokapöy-
dässä. Sadun lopussa muistutetaan neljän-
nen käskyn merkityksestä. 

Iäkäs ja vanheneva ihminen tarvitsi 
monenlaista huolenpitoa ja hoivaa ja sitä 
enemmän, mitä vähäisempi hänen toimin-
takykynsä sairauksien tai iän vuoksi oli. Ta-
loudellinen turvallisuus ja konkreettinen 
hoiva olivat eri asioita, mutta saattoivat mo-
lemmat olla tarpeen. Huonokuntoinen van-
hus oli elatuksen lisäksi myös hoidon tar-
peessa arjesta selvitäkseen.

Syytinkivaarien- ja muorien tehtäväk-
si jäi lastenlasten kaitseminen. Tuntema-
ton lapsi ja vanhus. (Lahden kaupunginmu-
seo) sekä Korven vanhaisäntä lastenlastensa 
seurassa takkakivellä. (Museovirasto)

Vanhuusajan elatus oli akuutimpi kysy-
mys maattomille kuin talollisille. Oli syy-
tinkisopimusta tai ei - lapsilla oli velvolli-

Ikärasismia 
vai ei?

Kun on eläkkeellä, vaikuttaa joskus 
siltä, että senioreille voi sanoa mi-

tä vain ja heitä voi kohdella kuin lapsia. 
Seuraavassa esimerkkejä.

Menin muutama vuosi sitten kat-
somaan elokuvaa Teemu Selänteestä. 
Etsin salia ja kysyin sitä vastaan tule-
valta nuorelta pariskunnalta. Vastauk-
seksi sain paitsi salin numeron myös ky-
symyksen nuorelta mieheltä: 

”Miten tekin olette tullut katsomaan 
tätä elokuvaa?” 

Olin ällikällä lyöty enkä osannut rea-
goida oikein ja kysyä esimerkiksi, min-
kälaisia elokuvia minun pitäisi kat-
soa. Sen sijaan rupesin selittämään, 
että elokuvassa on paljon psykologisia 
ja elämäkerrallisia elementtejä, jotka 
kiinnostavat minua. Siis ilmeisesti elä-
keläisnaisille on luotu tietyt normit, joi-
den mukaan heidän pitää elää.

On aika erikoista, että täysin tunte-
maton ihminen rupeaa kyselemään ja 
kyseenalaistamaan elokuvavalintojani. 
Olisi pitänyt sanoa, etten minäkään oli-
si odottanut näkeväni häntä elokuvissa, 
vaan kaljalla jossakin lähikapakassa. 

Makkaratalossa nuori mies myi pu-
helinliittymiä. Totesin, että minulla on 
uusi kännykkä ja kahden vuoden so-
pimus. Lisäksi kerroin, että olen ai-
van koukussa nyt Facebookiin, kun sen 
käyttö on helpompaa älypuhelimella 
kuin tietokoneella. Siihen poika totesi, 
ettei FBn käyttö ole iästä kiinni. Eli taas 
iän osoittelu. Totesin, että arvasin hänen 
vastaavan jotenkin näin. Tosin vanhem-
mat ihmiset käyttävät enemmän Naa-
makirjaa kuin nuoret. Joku muu pojan 
toteamus olisi kuitenkin ollut positiivi-
sempi.

Onko niin, että kun ihminen on yli 
seitsemänkymppinen häntä voi ruve-
ta kutsumaan etunimellä kuten lap-
sia? Muistan, kun 100-vuotias äitini oli 
sairaalassa ja häntä kutsuivat hoitajat 
etunimellä. Sitten sairaalassa käyneet 
toisten potilaiden vieraatkin kutsuivat 
äitiäni etunimellä. Ei tullut heillekään 
mieleen puhua esimerkiksi rouvasta. 

Kun soitin paikalliseen terveyskes-
kukseen tiedustellakseni laboratorio-
tuloksia, hoitaja luki paperista, että 
tulokset voidaan antaa Leenalle. Ensim-
mäinen kerta, kun ei sanottu asiakkaalle 
tai sinulle tai teille. Nyt olin päässyt lap-
si-luokkaan. 

Eräs kuntosalituttavani, todennäköi-
sesti sairaanhoitaja, sanoi, että he ky-
syivät aina, halusiko potilas kutsuttavan 
etunimellä. Jos vastaus oli myöntävä, se 
kirjattiin papereihin ja kutsuttiin siis 
etunimellä potilasta.

Uskaltaakohan enää mennä katso-
maan Tähtien sotaa tai Bondia, jos ky-
sellään, miksi olen tullut sinne. Kadul-
la ei liiku vain kiukkuisia vanhoja tätejä, 
vaan myös näsäviisaita nuoria. Saksalai-
nen sanonta: ”Reden ist Silber, Schwei-
gen ist Gold” (Puhuminen on hopeaa, 
vaikeneminen kultaa) sopii meille jo-
kaiselle. Enemmän empatiaa ja ajatte-
lemista. Mikään ei ole niin varmaa kuin 
vanheneminen.

LEENA EEROLA

SYYTINKISOPIMUKSET  
olivat ennen maaseudun perhehoitoa
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Palveluntarjoajat: Terveysvakuutus: LähiTapiola alueyhtiöt  
ja TerveysHelppi: Mehiläinen Oy 

Terveysvakuutus  
ja TerveysHelppi
muodostavat  
uudenlaisen
TERVE! -palvelun.
Edullisella terveysvakuutuksella pääset nopeasti
tarvittaviin tutkimuksiin ja TerveysHelppi tuo
lääkärinpalvelut ulottuvillesi joka päivä klo 7-23.

Terveysvakuutuksessa ei ole ikärajaa, omavastuuta tai 
urheilurajoituksia eikä siihen vaadita terveysselvitystä. 
Asiakkaanamme saat TerveysHelppi-palvelusta heti yhteyden 
terveydenhoidon ammattilaisiin soittamalla tai chattaamalla.

Lisätietoja lahitapiola.fi/terveysvakuutus
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suus pitää huolta vanhemmistaan näiden 
ikääntyessä. Yhteiskunnan sukupuolirooli-
en mukainen järjestys ilmeni huolenpidos-
sa vanhuksista. Elättäminen oli useimmiten 
miesten, poikien tai vävyjen vastuulla. Sen 
sijaan käytännön hoitotoimet kuuluivat ag-
raarisessa yhteiskunnassa naisille. 

Vanhempien hoitaminen oli nimen-
omaan tyttärille lankeava velvollisuus. Jos 
yhteiselämä kävi liian vaikeaksi, oli syytin-
kiläisvanhuksilla mahdollisuus muuttaa 
omaan asuntoon tai muiden lastensa luo. 
Vanhempien auktoriteetti ulottui myös ai-
kuisiin lapsiin, ja lasten oli toteltava ja kun-
nioitettava heitä. 

TUULA VUOLLE-SELKI
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puheenjohtaja:  
Kimmo Kiljunen 
kimmo.kiljunen@hotmail.com

TOIMITUSKUNTA: 
päätoimittaja:  
Heli Stenvall 
heli.stenvall@arabianranta.com 
p. 050 568 9336 
Leena Eerola  
Eeva Kainulainen 
Matti Litukka 
Sisko Salo-Chydenius  
Eeva Sääskilahti

ULKOASU JA TAITTO 
Minna Ruusinen / Miks’ ei! Oy 
puh. 040 540 84 94 
minnaruusinen@gmail.com 
mikseioy@gmail.com

 
HALLITUS 2017 
Kimmo Kiljunen, puheenjohtaja
Esa Fagerlund 1. varapj.
Taija Härkki 2. varapj.
Leena Eerola 
Leif Jansson 
Eeva Kainulainen
Heikki Ranki
Arto Tiihonen
Jaana Utti

VARAJÄSENET
Soile Kuitunen 
Kerttu Perttilä 
Hanna Vesala

PÄÄSIHTEERI 
Eeva Kainulainen 

SENIORILEHDEN PÄÄTOIMITTAJA 
Heli Stenvall 

• ilmestyy kahdesti vuonna 2018 
• painos / jakelu 40 000 kpl 
• painopaikka: Lehtisepät

ILMOITUSKOOT JA HINNAT: 
(eur alv 0%)

Tekstisivujen ilmoitukset 
koko sivu   2 900 euroa 
1/2 sivua  1 500 euroa 
1/4 sivua  900 euroa 
1/6 sivua  670 euroa 
1/8 sivua  550 euroa 
 
Mediakortin löydät:  
senioriliike.fi tai  
toimisto@senioriliike.fi

TOIMISTO  
c/o Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4,  
00410 Helsinki 
Toimiston puhelinpäivystys  
ma – pe klo 10 – 14. 
p. 050 345 42 00 
sähköposti:toimisto@senioriliike.fi

KUSTANTAJA / JULKAISIJA 
Suomen Senioriliike ry  
– Arvokkaan vanhenemisen puolesta ry

KALEVALAND
Käsityönäyttely Ahvenanmaalta

Emil Aaltosen museo, Pyynikinlinna       Mariankatu 40, Tampere  
avoinna ke 12-18, la-su 12-16       www.pyynikinlinna.fi  pääsymaksu 3 € / 2 € 

EMIL AALTONEN teollisuusmies, kulttuurin ystävä ja 
suurmaatalouden harjoittaja. Emil Aaltosen taidekokoelma.

SQIN 
Pirkanmaa muotoilee VI

EMIL AALTOSEN MUSEON NÄYTTELYT 
8.9.2018-29.1.2019 

Kukka Rantan : Future Har h, 013. Ku a enrietta Leh nen.en s 2 v H  to yyn k K t  ä .P i inlinna. uva S udio Rajam ki y k nl nn s uonn  9 9 uv  nen/EAM.Emil Aaltonen Py ni i i a sa v a 1 3 . K a Kannil ert lt: K r kkaty tö, 18 , ölj . K v Mus v .A b  Edelfe  i si t  78  y  u a eoku a

YIT ASUNTOMYYNTI Hatanpään valtatie 11, p. 020 433 4635*, asuntomyynti.tampere@yit.fi, 
facebook.com/YitKotiTampere, instagram.com/yitkoti 
(*puhelun hinta 0,088 eur/min kotimaan puheluista)

Niemenrannan Nestorin Elli
– hyvän olon koteja +55-vuotiaille
Vehreään Niemenrantaan on tulossa  
lisää uusia seniorikoteja.   

Nestorin Ellissä yhdistyvät uusi ja esteetön koti, 
yhteisöllisyys sekä korkealaatuiset terveys- ja hyvin-
vointipalvelut. Hanki omaksesi – kunhan vähintään 
yksi huoneistoon muuttavista on täyttänyt 55 vuotta. 

Ilmoittaudu asiakasrekisteriimme ja saat tuoreimmat 
uutiset ensimmäisten joukossa! yit.fi/nestorinelli

Ruoka&ravinto

Kesäkurpitsapaistos

1 kesäkurpitsa
suolaa, mustapippuria
1 pkt broileripekonia
1 sipuli
2 lehtikaalin lehteä
 
Leikkaa kesäkurpitsa ohuiksi suikaleiksi, laita kulhoon ja ripottele päälle suolaa ja 
mustapippuria. Anna ”itkettyä” tunnin verran välillä sekoittaen. Siivilöi syntynyt 
liemi pois. Paloittele pekoni ja sipuli, kuullota sipulia pekonin rasvassa. Leikkaa 
lehtikaalin ruoto pois ja paloittele lehdet. Paista kurpitsasuikaleita ja lehtikaalia 
pekonin ja sipulin kanssa muutama minuutti koko ajan sekoittaen.
 
Vinkki: saat ruoasta kasvisversion käyttämällä pekonin sijaan rypsiöljyä.
 

Kaurapuolukat
½ dl kaurahiutaleita
2 dl vaahtoutuvaa kaurapohjaista vaniljakastiketta
2 rkl kinuskikastiketta
4 dl puolukoita tai punaherukoita
 
Paahda kaurahiutaleita kuumalla pannulla, anna jäähtyä. Vatkaa vaniljakastike 
vaahdoksi ja sekoita joukkoon kinuskikastike ja puolukat. Kaada tarjoiluastiaan ja 
ripottele pinnalle kaurahiutaleet ja puolukoita.
 
VINKKI: saat ruoasta maidottoman jättämällä kinuskikastikkeen pois.

TERTTU SALO,

Kotitalouden lehtori, eläkkeellä

Kesäkurpitsaa ja puolukoita
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LÅNGTIDSUTREDNINGAR 2005 -2015 VISADE:

LIITY JÄSENEKSI. Täytä ja postita tämä vastauskortti.  

JÄSENENÄ SAAT ajankohtaisia tietoja ikäihmisten hyväksi tehtävästä  
työstä sekä jäsenlehden ja -kirjeen. Voit liittyä oman alueesi osastoon  
tai perustaa sellaisen.

Liityn jäseneksi ja maksan 20 euron jäsenmaksun laskun saatuani

Liityn kannatusjäseneksi ja maksan kannatusjäsenmaksun 500 euroa 
laskun saatuani

Olen tukenut liikkeen toimintaa maksamalla valitsemani summan  
Suomen Senioriliikkeen tilille FI86 1745 3000 0875 53

sukunimi

etunimet

lähiosoite

postinumero

kotikunta

sähköposti

puhelin                matkapuhelin

      nainen mies              syntymävuosi

äidinkieli        suomi ruotsi

toivottu viestintätapa sähköposti kirje 

Tietojani saa käyttää ainoastaan Suomen senioriliikkeen sisäisiin jakeluihin.

TULE PUOLUSTAMAAN IKÄÄNTYVIEN OIKEUKSIA

KOM OCH FÖRSVARA DE ÄLDRES RÄTTIGHETER

BLI MEDLEM. Fyll i och posta kortet. 

SOM MEDLEM FÅR DU information om arbetet som utförs till förmån för de äldre. 
Därtill får du medlemstidningen och medlemsbrev. Du kan ansluta dig till din egen 
lokalavdelning eller grunda en sådan.

Jag önskar bli medlem och betalar medlemsavgiften 20 € då jag får räkningen
 
Jag blir understödjande medlem och betalar medlemsavgiften då jag får räkningen
 
Jag stöder rörelsens verksamhet genom att betala en summa som   
jag själv bestämmer till Finlands Seniorrörelses konto FI86 1745 3000 0875 53

släktnamn _________________________________________________

förnamn   __________________________________________________

näradress __________________________________________________

hemkommun _______________________________________________

e-post ____________________________________________________

telefon ______________________mobil _________________________

       kvinna    man födelseår____________________

modersmål    finska  svenska

önskar få information per        e-post   brev

Informationen om min person får användas endast inom seniorrörelsen.

SKICKA BLANKETTEN I ETT KUVERT TILL ADRESSEN: 

Finlands Seniorrörelse – för ett värdigt åldrande rf c/o Stiftelsen för rehabilitering
Pakarituvantie 4, 00410 Helsinki, TUNNUS 5018500, 00003 VASTAUSLÄHETYS
SENIORRÖRELSEN BETALAR PORTOT.

LÄHETÄ VASTAUSKORTTI KIRJEKUORESSA OSOITTEELLA:

Suomen Senioriliike – Arvokkaan Vanhenemisen puolesta ry c/o Kuntoutussäätiö
Pakarituvantie 4, 00410 Helsinki, TUNNUS 5018500, 00003 VASTAUSLÄHETYS 
SENIORILIIKE MAKSAA POSTITUKSEN.

Hyväksyn, että yllä antamani henkilötiedot tallennetaan Suomen Senioriliike  
- Arvokkaan vanhenemisen puolesta ry:n jäsenrekisteriin. 

Jag godkänner att Finlands Seniorrörelse - Ett Gott Liv För De Äldre rf i sitt medlemsregister  
sparar de personuppgifter som jag ovan angivit.

Den jämförande nordiska undersökningen 2018 visade en oroan-
de utveckling inom äldreomsorgen i vårt land. Uppgifterna in-
samlades under åren 2005 och 2015. Under dessa 10 år har anta-
let klienter ökat och deras hälsa försämrats.

Utredningen visade brist på personal i många finländska kommuner. 
Sjukledigheterna ökade och arbetstyngden var högst i Norden. Löntagar-
nas och de oavlönades övertid ökade. Förtroende för ledningen minskade. 
Arbetstagarna upplever att kvaliteten på arbetet inom omsorgen försäm-
rats. Hela 41% av arbetstagarna funderar på att byta jobb. Arbetssituatio-
nen inom hemvården har försämrats från år 2005 till år 2015.

Inom dygnetruntvården har situationen inte försämrats i samma ut-
sträckning som inom hemvården. Ändå kan man konstatera att det finns 
problem. Personaltätheten inom vården i Finland är lägre än i de andra 
nordiska länderna. Arbetstagarna upplever att arbetets kvalitet försäm-
rats. Två av fem önskar inte själva få en sådan vård som deras egen insti-
tution erbjuder.  Kontrollen har ökat och möjligheten att påverka den eg-
na arbetssituationen har försämrats. Var tredje funderar på att byta jobb.

Den utredning som Super gjort bland hemvårdspersonalen under åren 
2015 och 2018 uppvisar liknande problem. Arbetstagarna sjukledigheter 
har ökat under samma period. Antingen finns det inga vikarier till hands 
eller så anställer man inte vikarier. Man har rentav minskat på hemvårds-
personalen fast klienternas kondition är sämre än tidigare. Arbetstagarna 
uppger att arbetstyngden ökat med 80% och upplever jobbet som alltför 
tungt. Inom organiserandet av arbetsturerna finns också problem. Man är 
bekymrad över arbetets kvalitet. Endast 42% är säkra på att arbetets kva-
litet upprätthålls. Situationen har försämrats sedan 2015.

På äldreomsorgens bristande kvalitet visade också dr Marja Kuronens 
doktorsavhandling år 2017. Den påvisade att användningen av psykmedi-
ciner och fysiskt begränsande åtgärder var vanliga i vården av minnessju-
ka inom hemvård och dygnetruntvården.

Personalen minskar - klienterna ökar
Institutet för hälsa och välfärd har i en utredning om äldreomsorgen år 
2017 visat, att hemvårdens personal minskats trots att antalet klienter 
ökat, vilka därtill är i allt sämre skick. Inom dygnetruntvården har anta-
let vårdplatser decimerats. Detta har ökat arbetstyngden inom hemvår-
den, men frigjorda tjänster har inte överförts till hemvården. Sjukhuspa-
tienter sänds snabbt hem och en del plötsligt insjuknade försöker man 
vårda i hemmet. Detta ställer krav på hemvården, vilket inte i tillräcklig 
grad beaktats.

Samma instituts andra utredningar påvisar, att upplevelsen av stress 
är vanlig inom hemvårdens och dygnetruntvårdens personal.  Brådskan 
i arbetet utgör endast en delförklaring. Betydande orsaker till stressen är 
bristande organisation, brist på förtroende och inkompetent ledning. 

Utredningsresultaten är inte förvånande. Medborgarna känner till 
bristerna inom vården, och pratar om dem.  Media  skriver om många be-
vis på dålig vård, om försummelser och  övergrepp. 

Resultaten är förväntade. Många utredningar under 2000-talet visar 
på brister inom äldreomsorgen. Riksdagens justitieombudsman emerita 
Riitta-Leena Paunios rapport om situationen inom äldreomsorgen, samt 
verket som granskar statens ekonomi, visade år 2010 på betydande brister. 
Anhörigas berättelser om bristerna inom äldreomsorgen kan läsas i den 
bok som utgivits av Finlands Seniorrörelse.

Äldreomsorgen har 
försämrats både i hemmen 
och vårdhemmen

FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDAN



HNS verkställande direktör Juha Tuominen konstaterar att "Eko-
nomi är en första rangens fråga för HNS. Det är inte lätt, men en 

chef måste kunna göra obekväma beslut. (SK 7.9.)
Denna uppfattning är konstig med tanke på att den här personen 

har till uppgift att utveckla sjukvården för 1,7 miljoner finländare. 
Man kunde tro, att det skulle vara en angenäm uppgift att förbättra 
människors hälsa.

Visst uppstår det problem om "ekonomin blir en första rangens 
fråga". På andra områden betyder det att servicen försämrats. Tågen 
stannar inte vid mindre stationer, posten blir långsammare och anta-
let bankkontor minskar.

Tuominen har arbetat för servicesedlar inom hälsovården, för val-
frihet och mera IT-användning. Det här innebär naturligtvis "obe-
kväma" beslut för såväl personal som för patienter.

 Frivillighet innebär att den offentliga hälsovården privatiseras. 
Dvs. man gör "bisnes" av hälsovården. Servicesedeln är ett av sätten.

Inom äldreomsorgen betyder servicesedlarna, att servicen inom 
omsorgen blir dyrare. Detta stöds med skattemedel.

Samtidigt överförs de äldres medel till privata jätteföretag inom 
hälsovården. Anhöriga hotas bli arvlösa. Att dela på arvet kan vara 
förnuftigt innan en åldring tvingas anlita den privata hälso- och sjuk-
vården.

En utvidgad IT-användning betyder åldersdiskriminering. Den 
digitala utvecklingen betyder för en åldring detsamma som att man 
skulle tvinga en handikappad att springa.

Av personer över 75 år i Nyland, använder endast 20% internet. En 
tredje del av dem som fyllt 85 år har ingen mobil och 90% saknar en 
dator. Inom HNS område saknar 70.000 personer internet och e-post.

Tuominen konstaterar vid en intervju, att "människornas åsikt 
skall höras". Borde inte HNS:s första rangens fråga i så fall vara män-
niskors hälsa och välfärd, inte ekonomin. I den offentliga hälsovår-
den är pengar ett medel, inte en målsättning.

KIMMO KILJUNEN

Ordförande i Finlands Seniorrörelse
Medlem i styrelsen för landskapet Nyland

Befolkningsutvecklingen visar på ett snabbt ökat antal 85 och 90 åring-
ar under 2010-talet. Trots detta planerade regeringen år 2011 att färre 
vårdplatser skulle finansieras och att man istället skulle utveckla hemvår-
den och hemmaboendet. Långvården decimeras och inte heller dygne-
truntvården utvecklas i tillräcklig omfattning. Nya vårdformer inom äld-
reomsorgen utvecklas alltför långsamt. 

Det behövs mera offentliga resurser inom äldreomsorgen. Många åld-
ringar inom hemvården kräver andra vårdformer. Det behövs flera platser 
inom dygnetruntvården. Ledningen behöver förbättras. Kommunernas 
utvecklingsstiftelse anser, att behovet av mera resurser inom äldreomsor-
gen är ett allmänt önskemål hos befolkningen.

Professor emerita  
SIRKKA-LIISA KIVELÄ 

HNS drabbas 
av hårda beslut

SUOMEN SENIORILIIKE  
– ARVOKKAAN VANHENEMISEN PUOLESTA RY

c/o Kuntoutussäätiö

Pakarituvantie 4-5

00410 Helsinki

Tunnus 5018500

00003 VASTAUSLÄHETYS

FINLANDS SENIORRÖRELSEN 
– FÖR ETT VÄRDIGT ÅLDRANDE RF 

c/o Stiftelsen för rehabilitering

Pakarituvantie 4-5

00410 Helsingfors

Tunnus 5018500

00003 VASTAUSLÄHETYS

Vi den manifestation som de äldre ordnade vid Narikkatorget i Hel-
singfors  den 4.9.2018, uppgav representanter för samtliga partier 
att de var för inrättandet av en seniorombudsman. Seniorrörelsen har 
drivit frågan i åratal och nu har Tiina Tuomela gjort ett medborgarini-
tiativ om saken. I bilden från vänster professor Marjaana Seppänen, 
riksdagsman, riksdagsmännen Tiina Tuomela och Sari Tanus samt 
professor emerita Sirkka-Liisa Kivelä.

Täytä ja postita tämä vastauskortti 
kirjekuoressa osoitteeseen:
Senioriliike maksaa postituksen.

Fyll i och posta kortet  
i ett kuvert till addressen:
Seniorrörelsen betalar portot.

...FORTSÄTTER


