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Tuusulan kunnan
ikäihmisten tiedotuslehti

N:o 2

Hyvät Hertta-lehden lukijat

Tuuskodon saneeraus val-
mistuu syksyllä 2007. Re-
montoidut ja nykyaikaiset
tilat otetaan kokonaisuu-
dessaan käyttöön vuoden
2008 tammikuussa. Tilat
mahdollistavat runsaasti
apua tarvitsevien asukkai-
den asumisen.

Hoivapaikkamäärä nousee 15
paikalla, jolloin kokonaispaik-
kamäärä on 89. Paikoista on
laitospaikkoja 54 ja asumis-
palvelupaikkoja 35. Laitoshoi-
don paikoista kotona asumis-
ta tukevaan lyhytaikaishoi-
toon varataan noin 14 paik-
kaa. Hoitopaikkojen suunnit-
telussa on huomioitu ympäri-

vuorokautista hoivaa tarvitse-
vien asukkaiden erilaisia tar-
peita ja hoitoisuutta.
  Laitospaikat jakautuvat nel-
jään pieneen kodinomaiseen
yksikköön; Annan kotiin, Ker-
tun kammariin, Ellin pirttiin
ja Jaakon tupaan. Tarkoituk-
sena on, että jokaiselle asuk-
kaalle löytyisi hänen tarpei-
taan vastaava omanlainen
yksikkö. Tällöin pystytään
parhaiten tukemaan jäljellä
olevaa toimintakykyä ja siten
luomaan mahdollisuudet hy-
vään vanhuuteen. Laitospai-
kat ovat kaikki yhden hengen
huoneita, joissa on oma WC
ja suihku.
  Kaikissa laitoshoidon yksi-
köissä on lyhytaikaisasiakkai-

ta, heidän hoitopaikkansa va-
litaan yksilöllisen tarpeen
pohjalta. Lyhytaikaishoitoa
tarjotaan kaikissa laitoshoi-
don yksiköissä.
  Asumispalveluja tarjotaan
kahdessa yksikössä; Pelargo-
niassa ja Onnenapilassa. Mo-
lemmat ovat peruskorjattu
90-luvun puolivälissä. Huo-
neet ovat hyvin erikokoisia ja
mukana on myös seitsemän
kahden hengen huonetta
mm. pariskunnille.
  Tuuskotoon ollaan hakemas-
sa parhaillaan lisää hoitohen-
kilökuntaa.

Hyvää alkanutta syksyä kaikille. Olen Päivi Klami
ja aloittanut heinäkuun lopulla Tuusulan vanhus-
työn päällikkönä. Ennen Tuusulaan siirtymistäni
työskentelin Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaa-
miskeskuksen Vanhustyön kehittämisyksikön
kehittämispäällikkönä. Koulutukseltani olen
yhteiskuntatieteiden maisteri ja olen lisäksi täy-
dentänyt osaamistani dementiatyön sekä geron-
tologian opinnoilla.

Tutustuminen Tuusulaan
Tuusulan kunta on toiminut vanhuspalveluissa
valtakunnallisestikin tarkasteltuna mallikkaasti.
Olen tutustunut Ikäihmisten neuvoston toimin-
taan, kunnan henkilöstöön ja toimipaikkoihin
sekä moniin yksityisiin vanhusten palveluja tuot-
taviin yrittäjiin. Kunnan vanhuspolitiikan perus-
arvoina ovat itsemääräämisoikeus, turvallisuus
ja tasavertaisuus, ja ne näkyvät palveluissa ja
toiminnassa. Vanhusten toimintakykyä ylläpide-
tään ja parannetaan riittävän varhaisella ja mo-
nipuolisella ehkäisevällä ja kuntouttavalla toi-
minnalla.
  Tuusulassa kotona asumista tuetaan ammatti-
taitoisilla sosiaali- ja terveyspalveluilla sekä es-
teettömillä ratkaisuilla apuvälineitä ja uutta
teknologiaa hyödyntäen. Sosiaalihuollon asumis-
palveluja ja laitoshoitoa on tarjolla niille, jotka
eivät enää suoriudu elämästään kotona.
  Järjestöjen ja muun yksityisen sektorin merki-
tystä vanhuspolitiikassa sekä muun yhteiskunta-
politiikan vastuuta ei koskaan korosteta liikaa.
Palvelujen uusia järjestämis- ja tuottamistapoja
on helpoin toteuttaa, kun julkisen, yksityisen ja
kolmannen sektorin kumppanuutta palvelutuo-
tannossa edistetään.

Vanhuspolitiikka
Hyvän vanhuspolitiikan tulisi tuoda esiin ikäih-
misten näkökulma sekä kuntapolitiikkaan että

suunnitteluun ja kehittämiseen. Hyvä vanhuspo-
litiikka pohjautuu ikäihmisten hoidon ja palve-
lujen laatusuositukseen sekä vanhuspolitiikan
kehittämisestä kulloinkin annettuihin ohjeisiin
ja mietintöihin.
  Kuntanäkökulmasta tarkasteltuna hyvä vanhus-
politiikka esittää ja osoittaa kunnalle selkeät
vanhustyön tavoitteet, toimenpiteet ja vastuut
sekä sisältää talousarviossa huomioitavat seikat.
Tähän kaikkeen tarvitaan myös jatkuvaa seuran-
taa ja arviointia sekä riittävää tiedotusta vanhus-
työn toteutuksesta.
  Meillä Tuusulassa on vanhuspoliittinen ohjelma,
jota pääsemme päivittämään monen vanhustyön-
ja palveluiden asiantuntijan kanssa. Erityisen
mieluista on ollut todeta, että kunnan Ikäihmis-
ten neuvosto on aktiivinen toimija myös ohjel-
man päivitystyössä.

Vanhustyön linjauksia
Vanhustyöhön on viimeisen vuoden sisällä tullut
uusia suosituksia, selvityksiä, ohjeita ja lakimuu-
toksia. Tällainen on esimerkiksi sosiaali- ja ter-
veysministeriön Sosiaali- ja terveyspolitiikan
strategia 2015 (STM 2006), jonka vanhuspoliittiset
linjaukset korostavat toimintakyvyn parantamis-
ta, itsenäistä selviytymistä, palvelujen saumat-
tomuutta ja monipuolisuutta, esteetöntä ympä-
ristöä sekä uuden teknologian hyväksikäyttöä.
  Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut ohjeita
ikäihmisten hoidon tarpeen arviointiin viime
vuonna, tänä vuonna on tulossa ikäihmisten
hoitoa ja palveluja koskeva laatusuositus.
Omaishoitoon, palveluiden hankintaan sekä
henkilöstön kelpoisuusvaatimuksiin on tullut
uutta lainsäädäntöä ja selvityksiä. Paljon tapah-
tuu niin valtakunnallisella kuin alueellisella ja
seudullisella tasolla. Kaikkien yhteistyötä tarvi-
taan näiden toteuttamiseen.

Seuraavissa Hertan numeroissa saamme varmasti
lukea miten täällä Tuusulassa vanhustenhuoltoon
liittyvissä asioissa on edetty ja missä vaiheessa
vanhuspoliittisen ohjelman päivitys on. Tällä
kertaa kerromme teille mm. mitä kuuluu sanee-
ratulle Tuuskodolle, miten ikäihmisten ravitsemus
ja hampaiden hoito liittyvät yhteen, liikunnasta
ja eläkeläisjärjestöistä sekä esittelemme Roselius-
säätiön uuden toiminnanjohtajan.

Viihtyisiä lukuhetkiä!

Päivi Klami
vanhustyön päällikkö
Hertta-lehden päätoimittaja

Yhteystietoni ovat Päivi Klami/ vanhus- ja
vammaistyön yksikkö, Koskenmäenpolku 4,
puh. 8718 3374, sähköposti: paivi.klami@tuusula.fi.

Tuuskodon saneeraus alkaa olla valmis

Päivi Klami
vanhustyön päällikkö
Hertta-lehden päätoimittaja
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Ruualla on tärkeä rooli hyvän toimintakyvyn ja
elämänlaadun säilyttämisessä. Niinpä ravinnon rooli
korostuu iän karttuessa. Mitä enemmän ikää tulee,
sitä vähemmän ihminen tarvitsee energiaa.

ja hedelmissä. Näissä kuitupi-
toisissa elintarvikkeissa on
usein runsaasti myös muita
hyödyllisiä aineita, kuten vi-
tamiinia ja kivennäisaineita,
ja vain vähän rasvaa. Kuitu
auttaa verensokerin säätelys-
sä, auttaa pitämään nälkää
poissa ja edistää suoliston toi-
mintaa. Syö viljatuotteita,
kasviksia ja hedelmiä jokaisel-
la päivän aterialla.

4. Syö sopivasti rasvaa
Vältä rasvaisia herkkuja, ku-
ten makkaroita, juustoja, lei-
vonnaisia ja suklaata. Mikäli

painosi nousee helposti, valit-
se rasvaton maito tai piimä
ja vähärasvainen juusto. Vältä
makkararuokia ja leikkele-
makkaroita ja valitse vähäras-
vaiset leikkeleet ja liha. Muis-
ta kuitenkin, että kalan ja
kasviöljyjen rasva on terveel-
listä. Käytä kohtuudella kas-
virasvamargariinia leivillä ja
rypsiöljyä salaatinkastikkeena
sekä ruoanvalmistuksessa.

5. Huolehdi riittävästä
D-vitamiinin saannista
Juo maitoa päivittäin kolme
lasillista, syö kalaa kolmella

aterialla viikossa ja käytä lei-
villä kasvirasvamargariineja.
Pimeänä talviaikana loka-
kuun alusta maaliskuun lop-
puun on hyvä täydentää ruo-
kavaliota D-vitamiinivalmis-
teella. Mikäli ulkoilet vähän
ja syöt kalaa harvoin, on
D-vitamiinivalmiste tarpeen
myös kesällä.

Energian tarpeen vähentyes-
sä tulee helposti ylimääräisiä
kiloja, kun taas toisilla ongel-
man voi puolestaan olla suun-
nittelematon laihtuminen.
Vaikka energian tarve iän
myötä vähenee, pysyy prote-
iinin eli valkuaisaineiden, nes-
teen, vitamiinien ja kiven-
näisaineiden tarve kuitenkin
samana tai jopa kasvaa. Siksi
jokaisen, hoikemman ja pul-
leamman, on tärkeää pitää
huolta siitä, että syö moni-
puolisesti ja riittävästi. Seu-
raavien ohjeiden avulla tur-
vaat riittävän ruokailun.

1. Syö viisi ateriaa päivässä
Aamupala, lounas, iltapäivä-
kahvi, päivällinen ja iltapala
kuuluvat jokaisen ruokapäi-
vään. Annosten ei tarvitse ol-
la isoja, mutta on tärkeää,
että ruokaa tulee pitkin päi-
vää. Silloin verensokeri pysyy
tasaisena ja varmistat riittä-
vän ravintoaineiden saannin.
Nauti päivän jokaisella ateri-
alla kasviksia tai hedelmiä
sekä maitotuotteita. Lihaa tai
kalaa on hyvä syödä kahdella
aterialla päivässä, sillä niistä

saa runsaasti valkuaisaineita
eli proteiineja.

2. Juo kaksi litraa
nestettä joka päivä
Riittävä juominen on tärkeää
mm. suoliston toiminnan kan-
nalta. Liian vähäinen juomi-
nen ilmenee heikotuksena ja
huimauksena. Tämä kuivumi-
nen tulkitaan usein virheelli-
sesti suolan puutteena. Muis-
ta siis juoda riittävästi! Juo
lasillinen vettä tunnissa, yh-
teensä ainakin seitsemän la-
sillista eli 1,5 litraa päivässä.
Voit esimerkiksi pitää keittiön
pöydällä vesikannua, jonka
täytät aamulla ja juot päivän
aikana. Veden lisäksi on hyvä
juoda ruokajuomana maitoa
tai piimää, yhteensä kolme
lasillista päivässä. Mehuissa,
myös tuore- eli täysmehuissa,
on paljon sokeria, joten niitä
kannattaa välttää.

3. Valitse kuitupitoisia
elintarvikkeita
Kuitua on runsaasti täysjyvä-
leivässä, ruisleivässä, puuros-
sa, kasviksissa sekä marjoissa

Marjaana Puustinen
TtM, laillistettu
ravitsemusterapeutti
Hyvinkään sairaala

Leena Jäntti
osastonhoitaja
Kotihoitoyksikkö
Tuusulan kunta

Säännöllinen
liikunta ja
lihasharjoitteluLiikunnalla on todettu olevan

monenlaisia hyviä vaikutuk-
sia ikäihmisten elämään ja
toimintakykyyn. Ystävän tai
ryhmän kanssa yhdessä liik-
kuminen tuo iloa, virkistystä
ja sisältöä elämään.

Liikuntamahdollisuuksia on
paljon ja kaikenkuntoisille
ikäihmisille.  Liikkuva ihminen
elää pidempään, parempi-
kuntoisena ja sosiaalisempa-
na.  Liikunta vaikuttaa iäkkää-
seen ihmiseen kuten
nuoreenkin – hyödyt ilmene-
vät elimistössä vaimeammin.
Ikäihmisen kannattaa  liikkua
säännöllisesti ja monipuolises-
ti unohtamatta kuntosalihar-
joittelua, jos siihen on mah-
dollisuus.
Jos kuitenkin olet innokas sii-
vooja, marjastaja tai puutar-
hanhoitaja niin hyötyliikunta
on yhtä tehokasta kun sitä
harjoittaa viikoittain.

Eläkeläisyhdistykset
Eläkeläisyhdistykset ovat Tuu-
sulassa aktiivisia liikuttajia

kaikissa kuntakeskuksissa Hy-
rylässä, Jokelassa ja Kellokos-
kella.  Pelataan bocciaa, sau-
vakävellään, jumpataan ja
musiikkiliikunta on mukana
– totta kai.  Liikuntakerhon
puitteissa pääsee uimaan ja
luontoretkille.

Vapaaehtoiset apuna
Henkilöt, jotka eivät kykene
itsenäisesti osallistumaan lii-
kuntaryhmiin voivat saada
kotiin vapaaehtoistyönteki-
jän, jonka kanssa voi lähteä
vaikka kävelemään tai pitää
jumppahetki kotona.  Hyvän
Tuulen Tuvan vapaaehtoiset
ja SPR:n vapaaehtoiset ovat
mukana tässä toiminnassa.

Yhteystiedot: Hyvän Tuulen
Tupa, puh. klo 10-12  8718
3331, Helena Viitanen ja
SPR:n Tuusulan osasto
puh. 0400 607911, torstaisin
klo  8-9.30 tai iltaisin.

Tuolijumppaa
Martta Augusta -kodissa aina
tiistaisin klo 10-11, Riihikallion

nuorisotilassa maanantaisin
klo 14.15 ja uima-hallin ala-
kerrassa torstaisin klo 13.
Tuolijumpat alkoivat syksyllä
4.9. liikuntatoimen järjestä-
mänä.
Lihasharjoittelu ehkäisee
ikään liittyvää lihaskudoksen
katoamista ja jäykistymistä ja
kehittää ketteryyttä ja liik-
keenhallintaa. Hyvä lihaksien
koordinaatio pienentävät
kaatumisriskiä.

Lähde naapurin kanssa
hakemaan hyviä vinkkejä
kotona jatkuviin jumppa-
hetkiin.

Liikkeelle siis, iästä viis!
Päivitetty esite: Eläkeläisten
liikunta, ikääntyneiden liikun-
ta ja terveysliikunta on tänä
syksynä vihreä väriltään ja sitä
on saatavana kaikista kunnan
toimipaikoista. Esitteeseen on
koottuna myös eläkeläis- ja
kansanterveysyhdistysten lii-
kuntaryhmät.

• tehostavat perus-
aineenvaihduntaa

• pienentävät kehon
rasvakudosta ja kas-
vattavat lihaskudosta

• parantavat kudosten
kykyä käyttää sokeria

• laskevat verenpainetta
• pienentävät kokonais-

kolesterolin määrää ja
lisäävät hyvän HDL-
kolesterolin määrää

Turvallisesti
liikkeelle
• Valitse hyvät

jalkineet kävelyyn
• Ota ystävä mukaan
• Syksyllä heijastin
 heilumaan
• Liukkaalla liuku-
 esteet kenkiin
• Sauvoista saat tukea

Liike on lääke

Terveyttä
ravinnosta!



Suun terveyden tärkeyttä ih-
misen kokonaisvaltaisen hy-
vinvoinnin kannalta on  alet-
tu vihdoin ymmärtää. Olipa
suussa omat hampaat tai pro-
teesit, niiden on sekä autet-
tava pureskelemaan moni-
puolista ruokaa että palvel-
tava sosiaalisessa kanssakäy-
misessä jo puheen selkeyden
ja ulkonäönkin vuoksi. Suun
tulehduksilla on todistettu
olevan yhteyttä moneen va-
kavaan yleissairauteen, kul-
keutuvathan suun bakteerit
verenkierron kautta muualle
elimistöön.

Sairaudet vaikuttavat
suun terveyteen
Ikä tuo mukanaan muutoksia,
jotka osaltaan vaikuttavat
suun terveyteen. Iän lisäksi
useat sairaudet ja lääkkeet
heikentävät voimakkaasti syl-
jen eritystä, joten suu on kui-
va. Eräät yleissairaudet, mm.
diabetes, vaikeuttavat tuleh-
dusten ennaltaehkäisyä ja pa-
ranemista. Jo pelkästään van-
huksen  motorinen kyky ja
tarkkuus saattavat alentua,
samoin psyykkinen kyky huo-
lehtia suun ja proteesien puh-
taudesta.
  Merkittävimmät ongelmat
ikäihmisen suussa ovat ham-
paiden puutokset, reikiinty-
minen, iensairaudet, kulunut
ja madaltunut purenta, suun

kuivuus sekä proteesin toimi-
mattomuus. Suun kuivumi-
nen vaikeuttaa puhumista,
nielemistä, proteesien pysy-
vyyttä ja lisää hampaiden rei-
kiintymistä sekä limakalvon
sienitulehdusta.
  Hoidoista paras on ennalta-
ehkäisy, joka koostuu päivit-
täin  rutiininomaisista teoista
kotona. Hampaiden ja pro-
teesien puhtaus on tärkeintä
hampaiden reikiintymisen,
vertavuotavien ikenien eli
ientulehduksen ehkäisyssä se-
kä proteesien bakteerien
poistamisessa.

Hampaiden pesu
Omat hampaat tulisi pestä
bakteeripeitteestä puhtaiksi
tavallisella fluoritahnalla ja
pehmeällä hammasharjalla
kahdesti vuorokaudessa. Aral-
le suun limakalvolle ja kuiva-
suisille sopivia fluoritahnoja
löytyy apteekista. Kielikin pi-
tää harjauksesta! Säännölli-
nen ateriarytmi, johon kuu-
luu terveelliset välipalat, on
hyväksi hampaiden ja lima-
kalvon terveydelle. Ruokailun
jälkeen suositellaan Xylitol-
purkkaa tai monelle ikäihmi-
selle sopivampaa täysxylitoli-
pastillia. Oma hammaslääkäri
ja suuhygienisti neuvovat tar-
vittaessa hammasväliharjojen
ja –lankojen käytön. He myös
poistavat hammaskiven, joka
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Nimi: Keski-Uudenmaan Kuulonhuolto ry
Perustamisvuosi: 1975
Jäsenmäärä: 444, josta tuusulalaisia 120 (31.12.2006)
Yhteyshenkilöt: Kaisa Venho (puheenjohtaja), p. 044-3717 784

kaisa.venho@economista.fi
Anna- Liisa Lampio (sihteeri), p. (09) 242 5437

Kokoontumispaikka: Tuusula: Terveyskeskus (Hyrylä),
 Järvenpää: Myllytien toimintakeskus, Kerava: Viertola
Kuinka usein
kokoontuu: Tuusulassa n. 12 krt/vuodessa + sääntömääräiset kokoukset

Nimi: Keski-Uudenmaan Näkövam-
maiset, Helsingin ja Uudenmaan
Näkövammaiset ry:n paikallis-
osasto (toimialueena Järvenpää, Ke-
rava, Mäntsälä, Nurmijärvi ja Tuusula)

Perustamisvuosi: 1966
Jäsenmäärä: vuoden 2006 lopussa oli 153
Yhteyshenkilöt: Tuusula: Paula Kotilainen,
 p. 041 524 6178 tai Puheenjohtaja Jari

Mikola (Järvenpää), p. 040 709 69 55,
jari.mikola@iki.fi

Kokoontumispaikka: Yhdistyksellämme ei ole omia toimi-
tiloja. Useimmiten olemme kokoontu-
neet Loma- ja kurssikeskus Onnelaan,
Rantatie 34, Tuusula. Kokoontumis-
kerrat eivät myöskään ole säännöllisiä,
vaan niitä järjestetään tarpeen mukaan
(esim. jäsenillat, liikuntatapahtumat
jne.).

Yhdistyksen tarkoi-
tus/toiminta-ajatus:

Yhdistyksen tarkoituksena on järjestää
jäsenilleen liikunta- ja virkistystoimin-
taa, parantaa tiedonsaantia (äänilehti
ym. tiedotteet) sekä valvoa jäsenistönsä
etuja.

Kuvaus toiminnasta: kts. edellä. Lisäksi järjestetään vuosit-
tain kevätretki tai virkistyspäivä, syys-
retki ja pikkujoulut.

Yhdistyksen tarkoitus (toiminta-ajatus):  Yhdistyksen tarkoituksena on kuulovammais-
 ja kuulonsuojelutyötä tekemällä parantaa kommunikaatiota jäsentensä täyden
yhteiskunnallisen osallistumisen ja yhdenvertaisuuden saavuttamiseksi.
Kuvaus toiminnasta: Keski-Uudenmaan Kuulonhuolto ry on Kuulonhuoltoliittoon
kuuluva itsenäinen yhdistys. Sen toimialueeseen kuuluvat Tuusula, Kerava, Järvenpää,
Nurmijärvi ja Sipoo. Sen jäsenet ovat huonokuuloisia ja huonokuuloisten perheen-
jäseniä.
Yhdistyksen toimintaan kuuluu:
- vaikuttaa alueensa kuntien julkisten tilojen kuulo-olojen parantamiseksi
- kuulovammaistietouden lisääminen yleisön, jäsenten kuin viranomaisten suhteen
- kuulolähipalvelutoiminta alueen kaikissa kunnissa resurssien mukaan
- jäsen- ja yleisötilaisuuksien järjestäminen, joissa eri alojen asiantuntijoita
vieraana
- vertaistuen antaminen ja syrjäytymisen estäminen
- virkistystilaisuuksien ja retkien järjestäminen
Kuulolähipalvelutoimintaa on kuulolähipalvelutuntien pitäminen. Niihin sisältyy mm.
kuulokojeen käytön ja huollon ohjausta, korvakappaleen pesu ja sen opastus,
väliletkun vaihto, tietoa apuvälineistä, tietoa kuntoutuksesta, edullisia paristoja
jäsenhintaan. Tuusulassa kuukausittaiset kuulopalvelutunnit pidetään Hyrylän
terveyskeskuksessa.
Yhdistys toimittaa ja lähettää jäsenilleen oman Kuulolla-tiedotteen toiminnasta ja
tapahtumista 2-3 krt/vuodessa. Tapahtumista tiedotetaan myös paikallislehtien
yhdistyspalstoilla sekä Teksti-TV:n kuulovammaisuussivuilla s. 556. Kuulonhuoltoliitto
lähettää lisäksi jäsenille Kuuloviesti-lehden, joka ilmestyy 7 krt/vuodessa.
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Paikallisjärjestöt esittelyssä

Ikäihmisten
suun ja hampaiden

hoito

Hannele Niittyjoki
hammaslääkäri

Leena Waltari
suuhygienisti
Tuusulan kunnan pääterveys-
aseman hammashoitola

”Hampaat on luotu kestämään koko iän” on haastava iskulause ja johon
uskominen etenkin ikäihmisellä saattaa olla koetuksella. Iän karttuessa suun
ja hampaiden terveyteen sekä hampaiden hoitamiseen liittyy monia erityis-
piirteitä. Tiedostaen ja oikealla tavalla hoitaen onnistutaan paremmin
säilyttämään suun toimintakyky tyydyttävänä loppuun saakka.

usein on syy ikenien tuleh-
dukseen ja verenvuotoon.

Proteesien tarkistus
Proteesit tulisi tarkistuttaa
hammaslääkärillä vähintään
muutaman vuoden välein, sa-
malla kontrolloidaan limakal-
vonkin vointi. Proteesit pes-
tään päivittäin nestesaippu-
alla ja proteesiharjalla, joka
on tavallista hammasharjaa
huomattavasti kovempihar-
jaksinen. Yöksi suositellaan
proteesien ottamista pois
suusta ja säilyttämistä ilma-
vasti proteesihampaat alas-
päin kuivahtamassa yön yli.
Tällöin suurin osa proteesiak-
ryylin bakteereista ja viruksis-
ta kuolee samalla kun suun
limakalvo saa nauttia syljen
suojelevasta vaikutuksesta va-
paasti. Mikäli proteesi on jos-
tain syystä pidemmän aikaa
pois käytöstä, tulee se säilyt-
tää kosteana. Kerran viikossa
hammasproteesit kannattaa
putsata puhdistustablettien
avulla.  Mikäli proteesi on
kovin kulunut, rikki, terävä,
väljä tai hankaa limakalvoa,
on syytä käydä hammaslääkä-
rin vastaanotolla.
  Suun kuivuuteen auttaa ve-

den nauttiminen useita ker-
toja päivässä. Oireita voi lie-
vittää myös apteekista ostet-
tavilla kuivan suun erikois-
hammastahnoilla, geeleillä,
suihkeilla ja imeskelytableteil-
la. Kuivasuisen suurin virhe
on imeskellä sokerilla makeu-
tettuja pastilleja! Kotikonste-
ja ovat  kamomillateen juo-
minen sekä ruokaöljyn
siveleminen limakalvoille.
  Ennen keinonivelleikkausta
tai syöpähoitoja on suun,
hampaiden ja leukojen terve-
ydentila tarkistettava ja hoi-
dettava hammaslääkärillä.
Hammashoitoon olisikin ha-
keuduttava heti kun saa tie-
tää em. hoitojen olevan tu-
lossa.
  Veteraanien hammashoitoa
tuetaan vuosittain 260 eurol-
la Tuusulan kunnassa.
Terveyskeskuksen hammas-
hoitolassa tarkastus-, ennalta-
ehkäisevän hoidon ja pro-
teettisten töiden maksua ei
peritä.

Hoida hampaasi
säännöllisesti
Ikä ei siis vie hampaita vaan
niiden säilyttäminen on haas-
teellisempaa iän tuodessa

mukanaan ”muita vaivoja”.
Ikä tuo onneksi mukanaan
myös viisautta ja kärsivälli-
syyttä toimia arvostamiensa
asioiden puolesta. Tässä ham-
mashoitoalan ammattilaiset
yrittävät kulkea tukena rin-
nalla. Nykyään yhä useam-
malla vanhuksella on omia
hampaita, kruunuja, siltoja,
implantteja ja proteeseja
suussaan. Tämä on positiivi-
nen asia, mutta kuten todet-
tiin – haasteellinen. Hampaa-
ton suu tarvitsee säännöllisen
hammaslääkäritarkastuksen
kuten hampaallinenkin. Tuu-
sulan kunnan suun tervey-
denhuolto eli hammashoitola
antaa aikoja arkisin klo 9.00
-15.00  puhelinnumerosta
(09) 8718 3733. Kotisairaan-
hoidon asiakkaat voivat
kääntyä asiassa kotisairaan-
hoitajien puoleen, jotka tar-
vittaessa varaavat hammas-
lääkäriajan.
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Hertta-lehden vastaava päätoimittaja: Päivi Klami

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.

Kotihoito:
Osastonhoitaja
Niina Kantola-Leskinen
p. 8718 4609,
sähköposti: niina.kantola-
leskinen@tuusula.fi

Tuusulan kunnan
ikäihmisten tiedotuslehti

Sosiaalipalvelut:
Sosiaaliohjaaja
Katja Heinänen
p. 8718 3378, sähköposti:
katja.heinanen@tuusula.fi

Kysy tai anna palautetta Tuusulan
vanhuspalveluistaMUISTIKAHVILA

Vuonna 1992 perustettu
Roselius-säätiö järjestää
vanhuksille ja vammaisille
tarkoitettuja asumispalve-
luja kolmessa yksikössä
Hyrylässä, Jokelassa ja
Kellokoskella.

 Asumispalvelujen lisäksi talot
tarjoavat ruokailupalveluja.
Talojen vakituisten asukkai-
den lisäksi muutkin tuusula-
laiset eläkeläiset voivat käydä
säätiön taloissa kuuden euron
lounaalla seitsemänä päivänä
viikossa. Tällä hetkellä säätiö
on eräänlaisessa muutosvai-
heessa, kun sen johto on vaih-
tumassa. Toimintaa kehite-
tään tiiviissä yhteistyössä eri
tahojen kanssa.

Uusi toiminnanjohtaja
Nurmijärvellä asuva Päivi Ja-
vanainen aloitti Roselius-
säätiön uutena toiminnanjoh-
tajana elokuun alussa. Hän
ollut 12 vuotta kahden eri
yksityisen palvelukeskuksen
johtajan tehtävissä (Harjaval-
lassa ja Paimiossa) sekä koti-
palvelun ohjaajan tehtävissä
yhteensä kahdeksan vuotta.
Viimeiset pari vuotta ennen
Roselius-säätiön palvelukseen
tuloaan Päivi Javanainen toi-
mi palvelupäällikkönä Nurmi-
järven Onnenkimpale ry:ssä
vanhusten ja vammaisten pal-
velutaloissa. Koulutukseltaan
Päivi on sosionomi (amk) ja
sosiaaliohjaaja.
  Elokuun lopulla eläkkeelle
jäävä ja vuodesta 1999 asti
säätiötä luotsannut Liisa Salo-
nen korostaa, että Roselius-
säätiön johtaminen jää hy-
vään huomaan. Hän sanookin
jäävänsä luottavaisin mielin
eläkepäiviä viettämään. Ai-
noa Liisa Salosen huoli liittyy
vanhuusväestön asemaan yli-
päätään nykypäivän yhteis-
kunnassa. - Miten ikääntyvälle
väestölle käy, jos ratkaisuja
tehdään vain pelkkiä euroja
laskien, hän kysyy.

Palveluiden kehittäminen
Päivi Javanainen kertoo Rose-
lius-säätiön toiminnan olevan
tällä hetkellä hyvällä pohjalla,
mutta samalla hän toteaa,
että kehitettävääkin toki on.
- Perusrakenteet ovat kunnos-

Loppusyksyn aikana Muistikahvila on avoinna Hyvän tuulen tuvalla Hyrylässä kolmena
keskiviikko-na: 3.10, 7.11. ja 5.12. klo 15.00 - 17.00. Muistikahvila toimii Tuusulan kunnan
ja Keski-Uudenmaan Dementiayhdistyksen yhteistyönä.
Lisätietoa Muistikahvilasta: Anna-Kaisa Nupponen p. (09) 8718 3616, 040 314 3616.
Tuusulassa toimii kolme Hyvän Tuulen Tupaa:
Hyrylässä (Koskenmäenpolku 4, II kerros) avoinna maanantaista perjantaihin
klo 10.00 - 14.00.
Jokelassa (Jokelantie 919) avoinna maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 10-13.00
Kellokoskella (Kellokosken seurakuntatalo, Männistöntie 5) avoinna torstaisin klo 10.00
- 13.00
Lisätietoa Hyvän Tuulen Tuvista: Helena Viitanen, p. (09) 8718 3331.

Tervetuloa kupilliselle kahvia tai teetä Muistikahvila Tammenlehvään, jos sinulla tai
läheiselläsi on muistihuolia. Muistikahvilassa tavoitat muistihoitaja Anna-Kaisa Nupposen
ja Dementiayhdistyksen edustajan.

TAMMENLEHVÄ
Hyrylän Hyvän Tuulen Tuvalla

sa, mutta erityisesti palvelut-
alojen päivätoimintaa tullaan
kehittämään ja eräs keino täs-
sä työssä voisi olla projekti,
johon säätiö toimijana voi
saada RAY:n projektirahoitus-
ta.
  Painopiste säätiön palveluis-
sa ja toiminnassa aiotaan
edelleenkin pitää ennaltaeh-
käisevässä toiminnassa ja sitä
säätiö kehittää yhteistyössä
Tuusulan kunnan ja muiden
toimijatahojen kanssa. - Jat-
kamme tiivistä yhteistyötä
kunnan kotihoidon kanssa,
Päivi summaa.

Tärkeä sosiaalinen hetki
Hyrylässä toimiva Martta Au-
gusta -koti, Jokelan Ester Ma-
tilda -koti ja Kellokoskella si-
jaitseva Kustaa Aadolf -koti
jatkavat yhä edelleen virik-
keellisten ryhmämuotoisten
tapahtumien järjestämistä,
joissa ikäihmisiä haastetaan
toiminnallisuuteen. Lounas-
hetki on yksi päivän tärkeim-
mistä hetkistä. Se tarjoaa ra-
vitsevan ja hyvältä maistuvan
aterian lisäksi mahdollisuuden
sosiaaliseen kanssakäymiseen
ikätovereiden kanssa, Liisa Sa-
lonen muistuttaa. Martta Au-
gusta -kodin Palvelukodin vas-
taava Kyllikki Koski kertoo,
että puolilta päivin ruokasa-
lissa onkin melkoinen pu-
heensorina päällä. Tunnelma
on välitön, avoin ja kodikas-
kin, Liisa Salonen lisää.

Jännittävä Bingo
- Ehdottomasti suostuin järjes-
tämistämme päiväohjelmista

on kuitenkin bingo, Kyllikki
kertoo. Tuolloin salin ilmapiiri
on muuttunut lounasajan hu-
linasta täysin toiseksi. Juuri
kukaan ei puhu, ilmapiiri on
jännittynyt ja jokainen keskit-
tyy erityisen tarkasti omaan
bingolappuunsa, hän kuvai-
lee.
  Mutta vetää elävä musiikki-
kin näköjään aina puoleensa.
Sen saivat säätiöläiset todeta
Martta Augusta -kodin 13-
vuotisjuhlassa elokuun alussa.
Liisa Salonen kertoo, että
tuolloin hanuristi, kitaristi
Jaakko Sukula veti salin täy-
teen. Saapa nähdä, löytyykö
talojen asukkaista ja vieraista
intoa omatoimiseen musisoin-
tiin. Uusi toiminnanjohtaja
Päivi Javanainen kertoo, että
hänen mielessään on käynyt
karaoke-tapahtuman järjestä-
minen. - Halukkaat voivat lau-
laa ja samalla salin lattia voi-
daan muuttaa tanssilattiaksi.
Luovuutta ei uudelta toimin-
nanjohtajalta siis näytä puut-
tuvan. Johtotehtävistä sivuun
vetäytyvä Liisa Salonen lupaa,
että yhteys säätiön ei katkea.
Hän aikoo itsekin eläkepäivi-
nään käydä omaa kotiaan lä-
hellä sijaitsevassa Martta Au-
gusta –kodissa lounaalla ja
haastaa muutkin mukaan: –
Kaikki eläkeläiset ovat terve-
tulleita käymään säätiön ta-
loihin. Ennakkovarausta ei
tarvita!

Roselius-säätiö sai
uuden toiminnanjohtajan
 – toimintaa tullaan kehittämään yhteistyössä eri tahojen kanssa

Tuula Panula
Vs. tiedottaja
Tuusulan kunta

Kahvi alkaen klo 12.45 ja juhla alkaen klo 13.30
Tuusulanjärven Ammattiopistolla osoitteessa
Kirkkotie 31.
Ohjelmassa on kahvitarjoilua, tervehdyspuheita,
koulun ja eläkeläisjärjestöjen ohjelmaa sekä tanssit
tilaisuuden lopuksi.

Vanhusten viikon

Heidi Hagman

10.10.2007Juhla
Yhteistyössä: Tuusulan kunta ja
Tuusulanjärven ammattiopistoTervetuloa!

Päivi Klami ny chef för äldreomsorgen
Tusby har på sommaren fått en ny chef för
äldreomsorgen. Päivi Klami är också ny chefredaktör
för Hertta-tidningen. Hon berättar att man i Tusby
arbetat förtjänstfullt för de äldres välmående redan
i flera år. I Tusby understöder man hemmaboende på
många sätt. Socialvårdens bostadsservice och
anstaltsvård finns att få då man inte mera klarar av att
bo hemma. Genom god åldringspolitik framför man
de äldres synpunkter och behov till kommunalpolitiken
och beslutsfattandet. Det åldringspolitiska programmet
skall uppdateras och de äldres råd i Tusby är en
samarbetspart i detta arbete.
Päivi Klami kan man kontakta per telefon
(09) 8718 3374 eller per e-post  paivi.klami@tuusula.fi.
Besöksadressen till äldreomsorgen är
Koskenmäenpolku 4, Skavaböle.

Motion är medicin
Motionering har bevisats positivt influera de äldres liv
och handlingskraft. Att röra på sig tillsammans med en
vän eller i grupp ger glädje, uppmuntran samt innehåll
i livet. De dagliga sysslorna, t.ex. städning och
trädgårdsskötsel, är god motionering men därtill vore
det bra att upprätthålla muskelkraft och balans med
hjälp av hemgymnastik och promenader.
Pensionärsföreningarna i Tusby och de frivilliga erbjuder
sällskap och evenemang för de äldre. För mer
information kontakta kommunens senior-info per
telefon (09) 8718 3378 eller (09) 8718 3354 fredagar
kl. 9-12, Hyvän Tuulen tupa kl. 10-12 (09) 8718 3331,
eller Röda korset 0400 607 911.

Tuuskotos sanering börjar vara färdig
De sanerade och nya utrymmena tas i helhet i bruk
i januari 2008. I Tuuskoto finns efter saneringen och
nybygget plats för 89 klienter, 15 platser mer än förut.
Långvårdsklienterna bor i fortsättningen i egna rum
med egen WC och dusch. Som bäst rekryterar
kommunen mera personal till Tuuskoto.

I detta nummer kan man också läsa om kost och
tandskötsel samt Roselius-stiftelsens nya
verksamhetsledare. Redaktionen för Hertta önskar alla
läsare en trevlig höst och vinter. Hertta utkommer
följande gång våren 2008.

Uusi toiminnanjohtaja Päivi Javanainen (vas.) jatkaa
Liisa Salosen jäädessä eläkkeelle.


