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Hertan vieraana on tuore koti- ja laitoshoidon päällikkö Elli Luoma. Hän vastaa
tuusulalaisten ikäihmisten koti- ja laitoshoidon kehittämisestä. Vanhusasioista
vastaava Luoma on peruskoulutukseltaan kätilö, joka on antanut huolenpitoa
sananmukaisesti vauvasta vaariin. Nyt Luoma peräänkuuluttaa aktiivista vanhuutta.

Elli Luoma aloittanut
vanhusten koti- ja laitos-
hoidon päällikkönä

Vanhuspalvelut
siirtyivät terveys-
keskukseen

Kuka olet ja missä tehtävissä
toimit Tuusulassa?
– Olen Elli Luoma, uusi koti- ja laitoshoidonpäällikkö
vanhus- ja vammaispalveluista. Aloitin työt Tuusulan
kunnassa syyskuun alussa.

Mitä koti- ja laitoshoidonpäällikkö tekee?
– Tällä hetkellä valmistellaan eri palveluihin oikeut-
tavia kriteereitä ja tehdään toimintatapojen kuva-
uksia. Vanhuspalveluihin muodostetaan perusteet,
joiden mukaan jokainen ikäihminen saa tarvitse-
mansa palvelun tai hoidon yhdenmukaisten peri-
aatteiden mukaan. Myös ikäihmisen siirtyminen
palvelusta toiseen pyritään tekemään joustavaksi
ja juuri sen hetkistä tarvetta vastaavaksi.
 – Ikäihmiset toivovat saavansa elää tutussa ja
turvallisessa elinympäristössä mahdollisimman pit-
kään. Työskentelemme myös sen puolesta, että
mahdollisimman moni vanhus voisi asua kotonaan
ja saada tarvitsemansa avun kotiin.

Miksi haluat olla mukana
kehittämässä ikäihmisten palveluja?
 – Olen peruskoulutukseltani kätilö ja vastannut
aikoinaan vauvojen ja äitien hyvinvoinnista. Kun
itselle, läheisille ja sukulaisille on tullut ikää lisää,

on mielenkiinto kohdistunut iän mukanaan tuomiin
asioihin. Iän karttuessa elämän viitekehys on muut-
tunut myös työmaailmassa.

Miten tuusulalaiset ikäihmiset jaksavat?
– Tuusulassa otetaan ikäihmiset hyvin huomioon.
Kolmen keskuksen palveluita kehitetään ikäihmis-
ten tarpeet silmälläpitäen. Tuusulassa toimii sekä
aktiivinen ikäihmisten neuvosto että Tuuskodon
omaisyhdistys. Senioreitten ääni pääse kuuluville.
Tuusula on sopivan kokoinen kunta, jossa pystytään
ottamaan huomioon ikäihmisten näkemys eri
asioissa.

Mitä ovat vanhuspalveluiden
tärkeimmät tulevaisuuden
haasteet Tuusulassa?
– Ikäihmisiä on hoidettu Tuusulassa hyvin aktiivisesti,
mutta kuten koko maassa niin Tuusulassakin ikäih-
misten määrä kasvaa - sen sijaan hoitohenkilökun-
nan määrä vähenee. Suuntana on ensinnäkin se,
että palvelut tuotetaan kotiin mahdollisimman
pitkään. Laitoshoitoon siirrytään vasta, kun se on
välttämätöntä - ja kaikkihan eivät tarvitse laitos-
hoitoa ollenkaan. Meillä on Euroopan laitostunein
vanhustenhuolto tällä hetkellä. Toisena tavoitteena
on, että luodaan uusia ja joustavia toimintamalleja,

jotta nykyisellä henkilökuntamäärällä pystytään
tuottamaan tulevaisuudessa tarvittavat palvelut.

Mihin suuntaan ikäihmisten
palveluita kehitetään?
– Suunnitelmissa on hyvinvointipalvelukeskus, jonka
yhteydessä voidaan tarjota ikäihmisille sekä kotiin
tuotettavia palveluita, asumispalveluita että palve-
luasumista. Hyvinvointipalvelukeskuksessa on mah-
dollista hyödyntää yhteisöllisyyttä ympäröivän
elinympäristön kanssa ja se mahdollistaa myös
joustavan henkilöstön käytön muuttuvan palvelu-
tarpeen mukaisesti.

Millaisia terveisiä haluaisit
lähettää tuusulalaisille ikäihmisille?
– Itsestään huolehtiminen on tärkeää kaikissa elä-
mänvaiheissa ja se kuuluu ihan kaikille - perään-
kuulutan aktiivista vanhuutta. Myös omaisten panos
on tärkeää, jotta vanhukset voivat kokea olevansa
osa perhettä ja yhteiskuntaa ja jotta he pääsevät
liikkumaan ja osallistumaan heitä kiinnostaviin
tapahtumiin ja tilaisuuksiin.

Keskiviikkona 7.10.2009
Koti- ja laitoshoidon palveluista van-
huspalvelun työntekijät ovat muutta-
neet Tuusulan pääterveyskeskukseen
(Hyryläntie 13). Vanhuspalveluiden
sosiaalityöntekijät löytyvät helposti
terveyskeskuksen ensimmäisestä ker-
roksesta kahvion vierestä. Vanhuspal-
velujen hallinto siirtyi terveyskeskuk-
sen neljänteen kerrokseen.

Riihikallion ja Keskisen alueen
lääkärinvastaanotot muuttaneet
Riihikallion ja Keskisen alueen lääkä-
reiden vastaanotot siirtyvät pääterveys-
aseman uuden puolen toisen kerrok-
sen siipeen. Siipeen muuttavat myös
astmahoitaja, depressiohoitaja ja dia-
beteshoitaja.

Kotihoidon uusi osoite Mäntymäessä
Etelä-Tuusulan kotihoito on kokonai-
suudessaan (Hyrylän, Kievarin, Riihi-
kallion kotihoito sekä yöpartio) siir-
tynyt Mäntymäkeen osoitteeseen
Luurikuja 1 (ent. Maamiesseurantalo).

Puhelinnumerot säilyvät ennallaan.

Kannattaa pitää huolta
omasta ja läheistensä
hyvinvoinnista!

Valtakunnallisen vanhusten viikon 4. - 11.10.2009
teemana on kuntoutuminen kunniaan.

Paikka: Keuda, Tuusula, hyvinvointialat, juhlasali, os. Kirkkotie
31, 04310 Tuusula (entinen Tuusulan sosiaalialan oppilaitos)

Juhla järjestetään yhteistyössä
koulun, Ikäihmisten neuvoston ja

Tuusulan kunnan kesken.

Tervetulotoivotus:
Ikäihmisten neuvoston
varapuheenjohtaja Ritva Peräsalo
Juhlapuhe: Sosiaali- ja terveys-
lautakunnan puheenjohtaja
Lauri Untamo
Seurakunnan tervehdys:
Kirkkoherra Ulla Rosenqvist
Opiskelijoiden sekä
eläkeläisjärjestöjen ohjelmaa

Kahvitarjoilu klo 12.30 - 13.30
Ohjelmaa klo 13.30 - 14.30
Tanssit klo 14.30 - 15.30

Vanhusten viikon juhla
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SAMPO-liikenteen tilalle suunnitellaan
uutta palveluliikennettä Tuusulassa

Nykyinen Tuusulan ja Järven-
pään SAMPO-liikennesopimus
päättyy vuoden 2010 lopussa.
Korvaavan järjestelmän suun-
nitteluun on kuitenkin läh-
detty nyt, koska kuntatalou-
den kiristyminen on ohjannut
selvittämään mahdollisuutta
aikaistaa SAMPO:a edullisem-
man järjestelmän käyttöönot-
toa. Järvenpään joukkoliiken-
nesuunnitelmassa esitetään
Järvenpään irtautumista
SAMPO-liikenteestä jo vuo-
den 2009 lopussa.

Palveluliikenne-
suunnitelmasta
pyydetään lausuntoja
Tuusulan palveluliikenne-
suunnitelma on nyt lausunto-
pyyntövaiheessa. Suunnitel-
masta pyydetään lausunnot
mm. sosiaali- ja terveyslauta-
kunnalta, ikäihmisten neuvos-
tolta, vammaisneuvostolta se-
kä Hyrylän, Jokelan, Kello-
kosken ja Riihikallion kehittä-
mistoimikunnilta.

Suunnitelmasta voi
antaa palautetta internetissä
Kuntalaiset ja muut kiinnos-
tuneet voivat tutustua suun-
nitelmaan internetissä sekä
antaa siitä palautetta
21.9.2009 avatun kyselyn
kautta. Suunnitelma ja kysely
löytyvät Tuusulan kunnan
internetsivuilta www.tuusula.
fi/joukkoliikenne/. Kysely on
avoinna 30.10.2009 asti. Ky-
selyyn toivotaan runsaasti asi-
allisia vastauksia. Vastausten
toivotaan antavan hyödyllistä
ja ajankohtaista tietoa palve-
luliikennesuunnitelman vii-
meistelyyn sekä yleisemmin
paikallisen joukkoliikenteen
suunnitteluun.

Sosiaalihuoltolain mukainen
kuljetuspalvelu kohdentuu
pienituloisille

Sosiaali- ja terveyslautakunta
on kokouksessaan 10.6.2009
vahvistanut uudet sosiaali-
huoltolain mukaisen kuljetus-

palvelun toimintaohjeet.
Harkinnanvarainen ja tulosi-
donnainen sosiaalihuoltolain
mukainen taksikortti myön-
netään kuljetuspalvelutilan-
teissa, joissa kutsuohjattu
joukkoliikenne (SAMPO) ei
ole riittävä tai ei sovellu
asiakkaalle. Kuukaudessa
myönnetään enintään kah-
deksan yhdensuuntaista mat-
kaa. Taksimatkat myönnetään
pääsääntöisesti Tuusulan, Ke-
ravan ja Järvenpään alueelle.

1.10. alkaen taksimatkat koh-
dennetaan pienituloisille, jol-
loin tulorajat ovat sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakas-
maksuista annetun asetuksen
(912/1992) mukaisesti 1-hen-
gen taloudessa 968 eur/kk ja
2-hengen taloudessa 1 784
eur/kk. Asiakas tilaa itse taksin
ja kunta laskuttaa asiakkaalta
asiakasmaksun, joka on 6,5€

/ yhdensuuntainen matka. Ny-
kyisille asiakkaille, joilla on
ollut taksikyyti käytössä,

Kesän aikana Roselius-
säätiön omistamissa taloissa
tapahtui muutoksia. Roselius-
säätiö luopui talojensa Ester
Matilda, Kustaa Aadolf ja
Martta Augusta kohdalla pal-
velutoiminnasta keskittyen
jatkossa talojen kiinteistön-
hoitoon ja asuinhuoneistojen
vuokraukseen. Säätiön tar-
koituksena on parantaa eri-
tyisesti tuusulalaisten van-
husten, mutta myös
vammaisten ja muiden eri-
tyispalveluja tarvitsevien
henkilöiden elinolosuhteita.

Roselius-säätiön omistamiin
taloihin voi hakea Tuusulan
kunnan asuntotoimen hake-
muskaavakkeella ja hake-

muksen voi palauttaa suo-
raan asuntotoimeen. Kunnan
asuntotoimi tekee vuokralai-
sen kanssa vuokrasopimuksen
ja vastaa talojen kiinteistö-
huollollisista asioista.

Mikäli asukas tarvitsee asumi-
sensa tueksi erilaisia kotona
asumisen tukipalveluja, vas-
taa kunnan kotihoito näistä
palveluista. Kotihoito auttaa
asukasta niissä arkipäivän toi-
minnoissa, joista hän ei itse
selviydy. Tällaisia toimintoja
voivat olla esimerkiksi erilaiset
päivittäiset toiminnot, ravit-
semusasiat, hygienian hoito
ja lääkehoito. Tarvittaessa
asukkaan käytettävissä ovat
myös kotihoidon muut tuki-
palvelut, kuten yöpartio, tur-
vapuhelin tai ateria- ja kaup-

pakassipalvelu. Asukkaalle
tehdään kotihoidon toimesta
hoito- ja palvelusuunnitelma.
Roselius-säätiön senioritalot
ovat hyvä vaihtoehto, vaikka
ei tarvitsisikaan kunnallisia
tukipalveluja. Kuntakeskus-
ten keskellä sijaitsevina es-
teettömänä ja yhteisöllisenä
asumismuotona Roselius-
säätiön senioritalot sopivat
monenlaiseen asumistarpee-
seen.
Talojen virkistystoimintaa ke-
hitetään yhteistyössä seura-
kunnan ja alueellisten järjes-
töjen kanssa. Elokuussa
käynnistyi Hyrylässä Martta
Augusta -talolla ja Jokelassa
Ester Matilda -talolla seura-
kunnan Hyvän Tuulen Tupien
toiminta. Lisäksi lukuisat jär-

jestöt järjestävät erilaista ker-
ho- ja yhdistystoimintaa ta-
loilla. Useimpiin näistä tilai-
suuksista Roselius-talojen
asukkailla on vapaa mahdol-
lisuus osallistua. Myös kunnan
päivätoimintaryhmät ko-
koontuvat arkisin taloilla.
Säätiön tavoitteena on, että
edellä mainituista seniorita-
loista tulisi kohtaamispaikka,
jonne lähiyhteisön asukkai-
den on helppo tulla. Roselius-
talojen toiminnan kehittämis-
tä jatketaan kunnan, säätiön
ja paikallisten toimijoiden,
kuten seurakunnan ja yhdis-
tysten yhteistyönä.

Hyrylä:
Martta Augusta
Kievarinkaari 1, Tuusula
aukioloajat:
MA-TO klo 10-14
PE klo 10-13

Jokela:
Ester Matilda
Konduktöörinkuja 2,
Jokela
aukioloajat:
MA ja KE klo 10-13

Kellokoski:
Kustaa Aadolf
Aurinkokuja 4, Kellokoski
aukioloajat: TO klo 10-13

– Riittävä pito liukastumisia
vastaan saadaan käyttämällä
kelin mukaisia jalkineita ja
liukuesteitä jalkineiden poh-
jissa, Harri Niskanen Tuusulan
Suutarista sanoo.
Liukuesteet ja pitopohjat kan-
nattaa asentaa hyvissä ajoin
ennen ensimmäisiä liukkaita
kelejä. Liukueste tai pitopoh-
ja on edullista ennalta-
ehkäisyä. "Talvikumien" asen-
taminen kenkiin on pieni
penni verrattuna kaatumisen
aiheuttamiin kustannuksiin.
Liukuesteen valinnassa täytyy
ottaa huomioon, että este
pysyy tukevasti paikallaan ei-
kä se liikaa rajoita liikkumista.

Ne tulee tarvittaessa voida
riisua tai ottaa pois käytöstä
vaivattomasti. Sileillä ja kovil-
la alustoilla kuten kivilattioilla
liikuttaessa liukuesteet voivat
jopa lisätä tapaturmariskiä.
S-marketin tiloista (Hyrylän-
katu 6) löytyvästä Tuusulan
Suutarista löytyy apua talvi-
liukkaiden varalle. Liukuestei-
tä on muun muassa jalkineen
ja/tai päkiän alle kiinnitettä-
viä malleja sekä jalkineen
pohjaan kiinnitettäviä
nastoitussarjoja.

Pysytään pystyssä

Roselius-säätiön talojen asukkaille kunnalliset kotona asumista tukevat palvelut
Hyvän Tuulen
Tuvan aukioloajat

Tuusulan kunta laatii suunnitelmaa palveluliikennejärjestelmästä, jonka on kaavailtu
korvaavan SAMPO-liikenteen Tuusulassa vuoden 2010 aikana. Tuusulan palveluliikenne-
suunnitelma on nyt lausuntopyyntövaiheessa. Myös kuntalaiset ja muut kiinnostuneet voivat
tutustua suunnitelmaan Tuusulan internet-sivuilla ja antaa siitä palautetta sähköisen kyselyn
kautta 30.10.2009 saakka.

Nina Hiltunen
avopalvelupäällikkö
Tuusulan kunta

 Tuusulan suutari Harri Niskanen asentamassa pitopohjia.

Kaatumiset ovat ikäihmisten
yleisin kotitapaturma. Jopa
80 prosenttia ikääntyneiden
tapaturmista on kaatumisia,
liukastumisia ja putoamisia.
Talviliukastumisten takia jopa
50 000 suomalaista joutuu ha-
keutumaan sairaalahoitoon
vuosittain.

Lisätietoa:
www.kotitapaturma.fi
www.turvallinenkoti.net
http://turvaopas.pelastustoimi.fi

on elokuun aikana lähetetty
tiedote asiasta.

Kuljetuspalveluun
tulossa muutoksia
Sosiaalihuoltolain mukaisessa
kuljetuspalvelussa tapahtuu
myös muutoksia vuoden 2010
alkupuolella, kun SAMPO-
liikenne päättyy ja palvelu
korvataan uudella palvelulii-
kenteellä. Parhaillaan sosiaali-
 ja terveystoimessa valmistel-
laan korvaavaa järjestämis-
tapaa nykyiselle SAMPO-
ovelta ovelle -palvelulle. Sosi-
aali- ja terveystoimi tiedottaa
asiakkaitaan tarkemmin muu-
toksista loppuvuodesta.

Lisätietoja
suunnitelmasta
ja kyselystä:
liikenneinsinööri Jukka-Matti
Laakso, puh. (09) 8718 3569,

sähköposti jukka-matti.
laakso@tuusula.fi.
Sosiaalihuoltolain mukaisessa
kuljetuspalvelussa tapahtuvat
muutokset: avopalvelupääl-
likkö Nina Hiltunen, puh. (09)
8718 3379, sähköposti
nina.hiltunen@tuusula.fi

Asiakasasiat:
Vanhuspalvelut,
65 vuotta täyttäneet:
vs. avopalveluohjaaja
Anita Myllymäki,
puh. 8718 3354
(asiakkaat A-M)
sosiaaliohjaaja Mari Tapiola,
puh. 8718 3378
(asiakkaat N-Ö)

Postiosoite:
PL 90, 04301 Tuusula
Käyntiosoite:
Pääterveysasema,
Hyryläntie 13, A-ovi, 1. krs.
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Hyrylän Mäntymäessä lausutaan ja lauletaan Eino
Leinon runoja tiistaina 6.10. klo 10.00. Esitys on
suunnattu erityisesti ikäihmisille.

Tuusulan terveyskeskuksessa tunnistetaan

Tuusulan terveyskeskuksessa alkoi viime syksynä järjes-
telmällinen 2-tyypin diabetesriskin seulonta, ohjaus ja
seuranta. Ryhmämuotoiset metabolisen oireyhtymän
ohjaukset järjestetään syksyn aikana Kellokoskella.
Ryhmiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen ja niihin
voivat osallistua kaikki aiheesta kiinnostuneet.

Mikä on metabolinen
oireyhtymä?
Metabolinen oireyhtymä
(MBO) on tyypin 2 diabetek-
sen sekä sydän- ja verisuoni-
sairauksien vaaratekijärypäs.
Metabolisen oireyhtymän eh-
käisy ja hoito ehkäisevät tyy-
pin 2 diabeteksen sekä sydän-
ja verisuonisairauksien il-
maantumista, kuten sepelval-
timotautia ja aivohalvausta.

Riskin sairastua
voi testata helposti
Tyypin 2 diabetesriskin tunnis-
tamiseen käytetään sairastu-
misriskin arviointilomaketta.
Riskitesti sisältää kahdeksan
pisteytettyä kysymystä ja yh-
teenlasketut pisteet kertovat

todennäköisyydestä sairastua
tyypin 2 diabetekseen seuraa-
van kymmenen vuoden aika-
na. Testi on helppo tehdä
muutamassa minuutissa oma-
toimisesti esim. www.diabe-
tes.fi/testit/riskitesti/. Testin
yhteydessä vastaajalle kerro-
taan lyhyesti, mitä itse voi
tehdä sairastumisvaaran pie-
nentämiseksi.

Tule mukaan ryhmä-
muotoiseen ohjaukseen
Kellokoskelle
Ryhmäohjaukset ovat ensitie-
totyyppisiä ja ne järjestetään
Kellokosken terveysasemalla.
Ryhmiin ei ole ilmoittautumis-
ta etukäteen ja niihin voivat
osallistua kaikki aiheesta kiin-

nostuneet. Ryhmäohjausta
järjestetään Kellokosken ter-
veysasemalla (2. krs., neuvot-
telutila) torstaisin klo 18.15 -
19.30.

Lääkäriluento: 15.10.
Lääkärin luennolla saa perus-
tietoa metabolisesta oireyh-
tymästä, diabeteksesta sekä
sydän- ja verisuonisairauksista
sekä niiden ehkäisystä.

Psykologiluento: 5.11.
Psykologin kanssa pohditaan,
mikä estää ja mikä puoles-
taan tukee elintapamuutok-
sia. Luennolla käsitellään
myös mielialaa ja stressinhal-
lintaa.

Sairaanhoitajaluennot:
1.10., 29.10. ja 10.12.
Sairaanhoitaja kertoo ter-
veellisestä ravitsemuksesta ja
pohdituttaa painonhallinnan
eri osatekijöitä.

Fysioterapeutin luennot:
8.10. ja 19.11.
Fysioterapeutin luennolla kä-
sitellään liikunnan merkitystä

terveyden ylläpitäjänä ja elä-
mänlaadun kohentajana,
omaa liikuntahistoriaa, mah-
dollisuuksia ja tavoitteita jat-
kossa.

Lisätietoja arkisin
puh. 09 8718 4208 klo 12-13.

Toimintaohjeissa omaishoi-
don tuki kohdennetaan
1.1.2010 alkaen pääasiallisesti
ympärivuorokautista hoivaa
tarvitseville. Tällä tavoin voi-
daan vähentää vanhusten te-
hostetun säännöllisen kotihoi-
don ja kodin ulkopuolisen
ympärivuorokautisen hoivan
tarvetta. Lisäksi esitys toteut-
taa painopisteen muutosta
avopalvelupainotteisemmaksi
palvelurakenteeksi raskaam-
paa ympärivuorokautista hoi-
toa tarvitsevien kohdalla.
Omaishoidon tukea myönne-
tään jatkossa kolmen hoitoi-
suusryhmän mukaisesti.

Ensimmäiseen
hoitoisuusryhmään
kuuluvat henkilöt, jotka tar-
vitsevat runsaasti ympärivuo-
rokautista hoitoa ja huolenpi-
toa. Hoitotyö edellyttää
runsasta ympärivuorokautista
työpanosta. Hoitotyö on fyy-
sisesti ja/tai psyykkisesti ras-
kasta ja voi sisältää hoitotoi-
menpiteitä. Omaishoito on
laitoshoidon vaihtoehto. En-
simmäisen hoitoisuusryhmän
hoitopalkkio on 927,57 euroa/
kuukausi.

Toisessa
hoitoisuusryhmässä
on henkilöitä, jotka tarvitse-
vat runsaasti jatkuvaa hoitoa

ja huolenpitoa päivittäisissä
toiminnoissa, sekä valvontaa
ja hoitoa säännöllisesti myös
yöaikana. Hoitotyö edellyttää
kokopäivätoimista työpanos-
ta ja on fyysisesti ja/tai psyyk-
kisesti raskasta. Omaishoito
korvaa ympärivuorokautista
kodin ulkopuolista hoitoa tai
tehostettua kotihoitoa. Hoi-
topalkkio on 542,05 euroa /
kuukausi.

Kolmanteen
hoitoisuusryhmään
kuuluvat henkilöt, jotka tar-
vitsevat useita kertoja päivit-
täin tai jatkuvaluonteisesti
hoivaa ja huolenpitoa päivit-
täisissä toiminnoissa, mutta
eivät välttämättä öisin. Päivit-
täistoiminnoista suoriutumi-
sessa tarvittavan avun lisäksi
he tarvitsevat saattaja-, asioin-
ti- ym. apua. Hoitotyö sitoo
pääsääntöisesti hoitajan ko-
kopäiväisesti. Omaishoitajan
antaman hoivan ja huolenpi-
don tulee pääsääntöisesti kor-
vata muita kunnallisia palve-
luja, kuten säännöllistä
päivittäistä kotihoitoa. Hoito-
palkkio on 336,41 euroa / kuu-
kausi.
Lautakunnan päätöksen mu-
kaan omaishoidon tuen piiris-
sä olevien asiakkaiden määrä
vähenee ensisijaisesti nykyi-
sessä alimmassa hoitoisuus-

ryhmässä. Nykyisistä alimman
hoitoisuusryhmän hoidettavis-
ta jäisi omaishoidon tuen ul-
kopuolelle muun muassa
säännöllistä kotihoitoa saavat
tai he, jotka tarvitsevat yllä
mainittua kriteeriä vähem-
män hoivaa ja apua. Uudis-
tuksen jälkeen alimmassa hoi-
toisuusryhmässä hoidettavia
olisi yhteensä 73, toisessa hoi-
toisuusryhmässä 83 hoidetta-
vaa ja ylimmässä hoitoisuus-
ryhmässä 20 hoidettavaa.

Omaishoidon tuen kokonais-
menoiksi arvioidaan uudistuk-
sen jälkeen noin 1,37 milj. eu-
roa vuodessa.

Uusien omaishoidontuen toi-
mintaohjeiden mukaiset tar-
kistukset ja päätökset omais-
hoidon tuesta kaikille palve-
lun piirissä oleville asiakkaille
tehdään syksyn aikana. Kun-
talaisille kotona asumista tu-
kevia palveluja järjestetään
edelleen palvelutarpeen mu-
kaisesti, kukaan ei uudistuk-
sen vuoksi jää ilman kunnalli-
sia palveluja niitä tarvitessaan.

Kuva: Erkki ja Henry Räsänen

Eino Leinon runoja
laulaen ja lausuen

Esityksen aikana kuullaan sekä laulettua että lausuttua
Leinoa. Lausunnasta vastaa Henry Räsänen ja laulusta
Erkki Räsänen.
Räsästen tulkinnassa korostuu erityisesti Leinon runojen
monipuolinen maailma. Runoissa ja lauluissa on toisaalta
alati läsnä melankolia ja vahvimmillaan kohtalonomainen
traagisuus. Sitä pehmentämään tulee toisaalta pystypäin
lausuttu idealismi ja rakkauden kehotus. Välillä tilaa saa
valtava elämän riemu, kepeys ja heleä huumori.
Esitys kestää noin tunnin.
Liput 2 €, myynnissä tuntia ennen esitystä ovelta. Ennak-
kovaraukset 29.9. alkaen p. (09) 8718 3465 ti–pe klo 12–17.
Esityspaikan osoite on Mäntymäki, Luurikuja 1, Hyrylä.
Ikäihmisille suunnattuja esityksiä on tulossa myös Jokelaan
ja Kellokoskelle. Esityksistä tiedotetaan paikallislehdissä
ja Tuusulan www-sivuilla. Esitykset järjestää Tuusulan
kulttuuritoimi, tiedustelut p. (09) 8718 3436.

Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta päätti
kokouksessaan 2.9.2009 uusista omaishoidon tuen
toimintaohjeista. Omaishoidon tukea myönnetään
jatkossa kolmen hoitoisuusryhmän mukaisesti.
Ohjeet tulevat voimaan ensi vuoden alusta alkaen.

Omaishoidontukea
myönnetään ensi
vuoden alusta kolmen
hoitoisuusryhmän mukaan

Tervetuloa mukaan!

Kuka kuuluu
riskiryhmään?
•ylipainoiset ja vyötärölihavat
•tyypin 2 diabeetikon
 lähisukulaiset
•raskausaikaiset diabeetikot
•kohonneen verenpaineen
 omaavat
•kohonneen verensokerin
 omaavat
•henkilöt, joilla on rasva-

aineenvaihdunnan häiriö tai
 metabolinen oireyhtymä.

2-tyypin
diabetesriskipotilaita
uuden toimintamallin avulla

Kuva: Suomen Diabetesliitto ry.
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Hertta-lehden vastaava päätoimittaja:
avopalvelupäällikkö Nina Hiltunen

Taitto: S. Rinne, Tuusula. Painopaikka: Suomen Lehtiyhtymä Oy, Tuusula

Levikki: 5000 kpl.
Jakelu: Tuusulalaiset taloudet,
joissa asuu yli 65-vuotias kuntalainen
Hertan osoitteellisen jakelun pohjana on
Tuusulan kunnan kuntarekisteri.

Tuusulan kunnan
ikäihmisten tiedotuslehti

Tuusulassa influenssavastaanotto toimii pääterveysasemalla. Ennen influenssavas-
taanotolle tuloa tulee ensin ottaa puhelimitse yhteyttä. Tuusulan terveyskeskuksessa
toimii kolme neuvontapuhelinnumeroa, joihin voi soittaa ja kysyä ohjeita epäillessään
influenssa A(H1N1) -tartuntaa. Tuusulan terveyskeskuksessa on käytössä suositus
kättelyn välttämisestä.

Tuusulan influenssavastaanotto
pääterveysasemalla

Yski
nenäliinaan
tai hihaan!

Tuusulassa kuntalaisia palve-
lee kolme neuvontanumeroa,
joissa vastataan influenssaa
A(H1N1) koskeviin kysymyk-
siin. Arkisin klo 9-16 kuntalai-
nen voi ottaa yhteyttä puhe-
linnumeroon 040 314 3842,
040 314 3843 tai 040 314
3844. Iltaisin klo 16-22 ja vii-
konloppuisin klo 8-22 palve-
lee terveyskeskuksen päivys-
tyksen puhelinnumero
(09) 8718 3760.
Käynti influenssavastaanotol-
le tapahtuu pääterveysase-
man C-ovesta (Hyryläntie 13).
Influenssavastaanotto toimii
itäisen vastaanoton huoneissa
4 ja 5. Kulku influenssavas-
taanotolle on opastettu
C-ovelta.

Paras tapa suojata itsensä
influenssalta on huolellinen
käsien pesu
Käsien pesu vedellä ja saip-
pualla on paras tapa suojau-
tua influenssalta ja muilta

tarttuvilta taudeilta. Yskimi-
nen ja aivastaminen tapahtuu
poispäin muista ihmisistä ker-
takäyttöiseen nenäliinaan tai
hihaan. Niistämisen jälkeen
pestään kädet ja laitetaan
käytetty nenäliina roskiin.

Kotihoito
riittää useimmille
Influenssa A (H1N1) -
tartuntaa epäilevien henkilöi-
den, jotka kuuluvat riskiryh-
miin tai jotka kärsivät vaka-
vista oireista, tulee ottaa heti
oireiden alkaessa yhteyttä ter-
veyskeskukseen mahdollisen
lääkityksen ja muun hoidon
arvioimiseksi.
Ne potilaat, joiden oireet ovat
lieviä ja jotka eivät kuulu ris-
kiryhmiin, eivät yleensä tarvit-
se lääkärin tekemää taudin-
määritystä eivätkä lääke-
hoitoa. Heidän tautinsa para-
nee noin viikon kotilevolla.
Tämä koskee myös matkalta
palanneita henkilöitä.

Oireisena on syytä pysyä ko-
tona. Tarvittaessa voi käyttää
kipu- ja särkylääkkeitä lähin-
nä kuumetta lieventävänä
lääkityksenä.

Hoitoon hakeutuminen
influenssa A(H1N1)v -
infektiossa

Välitöntä hoitoa vaativat
oireet aikuisilla:
Jos sairastut, ja sinulla ilme-
nee jokin seuraavista influens-
san yhteydessä esiintyvistä
oireista, hakeudu mahdolli-
simman pian lääkärin hoitoon
• hengitysvaikeuksia
• kipu tai paine rinnassa
• äkillinen huimaus tai
sekavuus
• voimakas tai jatkuva
oksentelu
• influenssan kaltaiset oireet
häviävät, mutta palaavat sit-
ten kuumeen ja pahemman
yskän kera

• säännöllistä lääkitystä vaativa sydän- tai keuhkosairaus
 tai diabetes (ei lievä verenpainetauti)
• krooninen maksan tai munuaisen vajaatoiminta
• vastustuskykyä heikentävä tauti, esim. leukemia, lymfooma,

HIV-infektio
• tauti, johon saat vastustuskykyä heikentävää hoitoa (elin-

siirto, solunsalpaajat, TNF-alfasalpaaja, kortikosteroidi >15
mg/vrk 2–4 viikkoa, muu immuunivastetta heikentävä hoito)

• krooninen neurologinen sairaus tai hermolihastauti
• sairaalloinen ylipaino (BMI eli Body Mass Index yli 40)

Riskiryhmään kuuluvat ottavat yhteyttä
terveyskeskukseen tai lääkäriin herkemmin

Ota puhelimitse yhteyttä terveyskeskukseen tai hakeudu
lääkärin vastaanotolle, jotta saat tietää tarvitsetko hoitoa
influenssaan.

OMAISHOIDON LIIKUNTARYHMÄ
Omaishoitajien ryhmä Tuuskodon kuntosalilla tiistaisin
klo 12.00 - 13.00, samanaikaisesti omaishoidettavien ryhmä
Tuuskodon liikuntasalissa.
Tiedustelut ma ja ke klo 12 - 13,  puh. 09 8718 2266.

TASAPAINOA JA VENYTTELYÄ
-liikuntaryhmä
Uimahallin alakerta, torstaisin klo 14.00,
kausimaksu 10 €.
Ryhmässä harjoitetaan tasapainoa liikuntaradalla ja lopuksi
venytellään matoilla. Ilmoittautumiset puh. 09 8718 2222.

ISTUMAJOOGA,
ikääntyneille kuulo- ja näkövammaisille
Tuusulan uimahallin alakerran liikuntatila, maanantaisin
klo 10.00 - 11.00, alkaa 5.10.2009. Kurssin järjestää Kuurojen
palvelusäätiön senioriohjelma, Motiva-projekti ja Tuusulan
kunta. Kurssi on maksuton. Ilmoittautumiset joogaohjaaja
Arto Neuvoselle puh. 045 651 4641 tai
arto.neuvonen@gmail.com.

70+-UIMAKORTTI
Uimakortti myönnetään 70 vuotta täyttäneille tai samana
kalenterivuonna 70 v. täyttäville henkilöille. Kortti on
henkilökohtainen ja se myönnetään ainoastaan tuusula-
laisille. 70+-uimakortin hinta on 18 €/vuosi + korttipantti
6 €. Se on voimassa vuoden ostopäivästä laskien. Kortin
voi ostaa uimahallin kassalta Kela-kortin esittämällä.
Kortti oikeuttaa uimiseen arkisin klo 6-16. Se ei oikeuta
osallistumaan kunnan järjestämään ohjattuun vesivoimis-
teluun, vaan vesivoimisteluun osallistujien on ostettava
kausikortti 35 €/kausi.

Hertan
liikuntapalsta

Ikäihmisten yliopisto toimii Tuusulassa
Ikäihmisten yliopistotoiminnalla on Tuusulassa pitkät perinteet. Luentosarjoja on
järjestetty vuodesta 1987 alkaen ja osallistuminen on ollut aktiivista. Tuusulan
kansalaisopisto järjestää luennot yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. Osallistujat
voivat vaikuttaa aihepiirien valintaan; luentosarjojen teemat suunnitellaan vuosittain
yhdessä.
Syksyn 2009 luentosarjan tee-
maksi valittiin Suomalaisia
naisvaikuttajia, johon saatiin
mukaan myös paikallista nä-
kökulmaa. Syyslukukaudella
on kahdeksan luentoa sekä
opintoretki. Osallistua voi ko-
ko sarjaan tai vain yksittäisille
luennoille. Koko luentosarjan
hinta on 45 € ja yhden luen-
non kertamaksu 7 €. Luento-
paikkana on kansalaisopisto,
Koskenmäenpolku 4, 2. ker-
ros. Luennot järjestetään kes-
kiviikkoisin klo 13 - 15.30.

Esillä suomalaiset
naisvaikuttajat
Sarja alkoi 16.9., jolloin filo-
sofian tohtori Saara Tuomaala
luennoi otsikolla Tyttöjen
kasvatuksesta naisten koulu-
tukseen. Seuraavat aiheet
ovat: 23.9. Minna Canth ja
naisverkostot rakentamassa

Suomea, 30.9. tuusulalainen
Martta Wendelin suomalais-
ten kotien kuvaaja,
7.10. Venny Soldan-Brofeldt,
14.10. Teatterin tahtonaisia,
28.10. Lottajohtajat rakensi-
vat Suomen itsenäisyyttä,
4.11. Helene Schjerfbeck,
11.11. Kansanedustajanaisten
neljä sukupolvea.  Opintoret-
ki ei kuulu luentosarjan hin-
taan. Retkestä sovitaan syksyn
aikana ja se toteutetaan mar-
raskuussa luentosarjan jäl-
keen.

Kevään luentojen
aiheena lääketiede
Kevätlukukauden 2010 tee-
maksi on sovittu lääketiede.
Luentojen aiheet näkyvät
kansalaisopiston kevätkau-
den opinto-ohjelmasta, joka
jaetaan kaikkiin tuusulalaisiin
talouksiin joulun jälkeen.

Ohjelma julkaistaan myös
kansalaisopiston nettisivuilla
www.tuusula.fi/kansalais-
opisto. Kevään aikana suun-
nitellaan taas yhdessä seuraa-
van lukuvuoden teemat.
Ikäihmisten yliopistossa on
mahdollisuus nauttia korkea-
tasoisista opinnoista vapaata-
voitteisesti ilman tenttejä tai
muita suoritusvaatimuksia.
Tarjolla on erinomaisia asian-
tuntijoita, ajankohtaista tut-
kimustietoa, oman ajattelun
avartamista ja mielenkiintois-
ta keskustelua. Osallistumi-
nen on avointa kaikille kiin-
nostuneille pohjakoulutuk-
sesta riippumatta.

Tervetuloa mukaan!

Eläkeläis- ja muiden järjestöjen ja yhdistysten käytössä on keväästä ollut Luurikuja 1:ssä
sijaitsevan Mäntymäen tilat. Kevään aikana vanha kaunis puurakennus kunnostettiin ja
remontoitiin ja nyt alakerran tiloissa on hyvä kokoontumispaikka useammalle kymmenelle
henkilölle.

Järjestöjen ja yhdistysten kokoontumispaikka

Alakerran tiloja voi varata
Tuusulassa toimivien yleishyö-
dyllisten yhdistysten ja järjes-
töjen tilaisuuksia tai kerhoko-
koontumisia varten.
Säännölliset varaukset vahvis-
tetaan aina kalenterivuosi
kerrallaan. Tilavarauksia hae-
taan erillisellä lomakkeella,

jota on saatavilla Tuusulan
kunnantalon neuvonnasta,
Hyryläntie 16 ja kunnan
www-sivuilta 5.10. lähtien.
Varaushakemukset palaute-
taan osoitteella:
Tuusulan kunta
Mäntymäki/Tuula Antila,
PL 90, 04301 Tuusula

Varaustoiminnasta
lisätietoja antaa
palvelukoordinaattori
Tuula Antila,
puh. 040 314 3352,
sähköposti
tuula.antila@tuusula.fi.

Mäntymäki

Anneli Pihlajaniemi
rehtori, Tuusulan kansalaisopisto

Jos nousee äkillinen kuume (38 °C tai yli) ja tautiin
liittyy kurkkukipua, yskää tai nuhaa, ja sairastaa
jotain seuraavista pitkäaikaissairauksista:


