
Sivistystoimi tarjoaa kaikille kuntalaisille moni-
puolisia palveluja ja mahdollisuuksia henkiseen
ja fyysiseen kehittymiseen läpi elämän. Ikäihmiset
eivät ole sivistystoimelle pelkästään asiakkaita
ja kohderyhmä, vaan sivistystoimen palveluiden
tuottamisessa ikäihmiset ovat meille myös mer-
kittäviä yhteistyökumppaneita.

Ikäihmiset aktiivisia harrastajia
Tämän päivän eläkeläiset ovat hyväkuntoisia,
henkisesti vireitä ja aktiivisia kansalaisia. Tämä
näkyy meillä siten, että eläkeläisiä toimii runsaasti
tuusulalaisissa järjestöissä ohjaajina, vetäjinä ja
aktiivisina jäseninä, liikunta- ja urheiluseuroissa
valmentajina tai ohjaajina sekä kansalaisopiston
toiminnoissa vertaisohjaajina. Eri eläkeläis- ja
ikäihmisten järjestöt pitävät aktiivisesti yhteyttä
nuorempiin sukupolviin päiväkodeissa ja kouluis-
sa. Tästä usein vähäiselle huomiolle jääneestä
mutta merkittävästä työstä haluan tässä yhtey-
dessä kiittää. Moni asia jäisi kokonaan toteutu-
matta ilman teitä.

Ikäihmisten osuus sivistyspalveluiden
käyttäjänä kasvaa
Sivistystoimi tarjoaa myös runsaasti suoraan ikä-
ihmisille suunnattuja palveluja. Esimerkiksi kult-
tuuri-, kirjasto- ja liikuntapalvelujen käyttäjinä
ikäihmiset ovat määrältään kasvava asiakasryhmä,
joille suunnattua tarjontaa sivistystoimen tulee
yhä kehittää ja monipuolistaa. Kohdennetuista
palveluista voisi esimerkkinä nostaa esille mm.

yhteistyön Tuuskodon kanssa konserttien järjes-
tämisessä tai vaikkapa Klaavolassa kokoontuvan
seniorien muistikerhon. Liikuntapuolella on tar-
jolla kuntovoimistelua Tuusulan kaikissa taaja-
missa, seniorien kuntosalivuoroja, tuolivoimistelua
ja erityisen suuren suosion saaneet eläkeläisten
vesijumpat Tuusulan uudessa ja viihtyisässä ui-
mahallissa sekä paljon muuta. Ikäihmisille sopivat
liikuntapalvelut on koottuna "Liikkeelle siis, iästä
viis" -esitteeseen, josta löytyvät myös muiden
tahojen järjestämät liikuntamahdollisuudet.

Eri-ikäiset kohtaavat
sivistyspalveluiden parissa
Merkittävä osa sivistystyöstä on tarkoitettu kai-
kenikäisille, yläikärajaa ei ole. On toivottavaa,
että eri-ikäiset ihmiset kohtaisivat vaikkapa kan-
salaisopiston kursseilla. Toki kansalaisopisto tuot-
taa myös senioreille räätälöityjä kursseja tieto-
tekniikassa, avoimen yliopiston luennoilla ja
terveyttä edistävinä kursseina ja liikuntapiireinä.

Sivistystoimi tarjoaa tiloja
harrastustoiminnalle
Kirjasto on kuntalaisten olohuone, kirjojen lainaus
on kirjaston perustehtävää, mutta tämän lisäksi
seniorikansalaiset voivat saada vaikkapa nettio-
pastusta, jossa neuvotaan, miten voi hakea tietoa
netistä tai uusia lainansa ja tehdä varauksia.
Uutuutena on viime vuonna käynnistynyt kirjas-
ton kotipalvelu. Vaikka ihan ensimmäiseksi ei

tule ajatelleeksi, myös nuorisotoimi ja opetustoimi
ovat mukana ikäihmisten kanssa tehtävässä sivis-
tystyössä. Nuorisotoimi ja opetustoimi tarjoavat
tiloja järjestöjen käyttöön esimerkiksi kouluilla
ja Harjulassa, lisäksi kouluilla ja nuorisotoimella
on järjestöjen kanssa yhteisiä projekteja.
Kirjallisuuden klassikko takkatulen äärellä, hiki
pintaan jumpassa tai vaikkapa kulttuuripyöräily
keväisen Tuusulanjärven ympäri, kaikessa tässä
ja monessa muussa on sivistystoimi omalla pa-
noksellaan mukana. Toivotan kaikki tervetulleiksi
mukaan toimintaamme.

Aktiivista ja aurinkoista kevättä kaikille!
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Sivistystoimi tarjoaa
monipuolisia vapaa-
ajanpalveluita ikäihmisille

Tuike-hanke kehittää seudullisia vanhuspalveluita
Kuuma-kunnissa ja Hyvinkäällä käynnistyi kesäkuussa
2006 kuntien yhteinen vanhuspalveluiden kehittä-
mishanke. Hanke nimettiin elokuussa olleessa aloitus-
seminaarissa "Tuikeksi". Hankkeen päämääränä on
luoda edellytyksiä yhdenvertaisille ja laadukkaille
vanhuspalveluille Keski-Uudellamaalla.

Tina Hägg
projektikoordinaattori

Tuulikki Siltari
projektiryhmän puheenjohtaja
Tuusulan vanhustyön päällikkö

Henkilöstön osaamisen
kehittäminen ja työhyvin-
voinnin lisääminen
Työntekijöiden ammattitaito
on paras laadun tae myös
vanhuspalveluissa. Kuntien
yhteistyöllä voimme jakaa eri
kunnissa koeteltuja hyviä työ-
tapoja, järjestää yhteistä kou-
lutusta ja kehittää työyhtei-
söjen työtä yhteisvoimin.

Hankkeen projektiryhmän
muodostavat kuntien vanhus-
palveluiden vastaavat sekä
hankkeen projektisuunnitte-
lija ja projektikoordinaattori.
Projektiryhmässä suunnitel-
laan niitä konkreettisia toi-
mintoja, joilla tavoitteet saa-
vutetaan. Näistä toiminnoista
tehdään esitykset ohjausryh-
män käsittelyyn. Ohjausryh-
män muodostavat kuntien so-

siaali- ja terveysjohtajat. Ylin
valvonta on sosiaali- ja ter-
veysministeriöllä.

Toisten vahvuuksista
otetaan oppia
Kaikkien hankekuntien van-
huspalveluissa on sekä vah-
vuuksia että kehittämisaluei-
ta. Tuusulan vahvuutena on
avopalveluita painottava pal-
velurakenne ja toimiva hoi-
don porrastus. Myös asiakas-
palvelun sisältöön on kiinni-
tetty paljon huomiota, mm.
vanhuksen omatoimisuutta
ja elämänlaatua lisäävä Arjen
hehku -teema Tuuskodossa.
Näitä vahvuuksia ja hyväksi
koettuja toimintamenetelmiä
on hankkeessa tarkoitus teh-
dä tunnetuksi yli kuntarajojen
esimerkiksi organisoimalla yh-
teisiä seminaareja. Kustannus-

ja palvelurakenneanalyysin
avulla kootaan tietopohjaa
mukana olevien kuntien van-
huspalveluiden järjestämista-
voista ja kustannuksista.

Vanhuspalveluiden työnteki-
jöitä koulutetaan
Hankkeessa järjestetään myös
täydennyskoulutusta työyh-
teisöjen osaamistarpeiden
mukaan ja näin tuetaan laa-
dukkaiden vanhuspalvelujen
toteuttamista. Voimavaroja
yhdistämällä kehitetään kun-
tien yhteisiä kehittämisaluei-
ta. Hanke päättyy syyskuussa
2008.

Rakenteiden
kehittäminen
Selvitettävänä on missä pal-
veluissa voitaisiin ylittää kun-
tarajat. Tällaisia palveluita
voisi olla mm. kuntien yhtei-
nen neuvonta ja ohjaus van-
huspalveluissa, yhteinen asia-
kasohjaus, kun tarvitaan
ympärivuorokautista palve-
lua, ostettavien palvelujen
yhteinen kilpailutus ja laa-
dunvalvonta.

Sisältöjen ja toiminta-
tapojen kehittäminen
Tällä tarkoitetaan kuntien yh-
denmukaisia käytäntöjä: voi-
siko mm. omaishoidon tuen
toimintaohjeet, kotihoidon
palveluihin pääsyn kriteerit,
palvelutarpeen arvioinnin ta-
vat olla samanlaisia Keski-
Uudenmaan kunnissa. Tässä
osiossa pyritään myös hake-
maan uusia palvelujen järjes-
tämistapoja, joita hyvinvoin-
titeknologia tulevaisuudessa
tarjoaa.

Hankkeella on kolme päätavoitetta:

Esa Ukkola
sivistystoimenjohtaja
Tuusulan kunta
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toista, uimahallilta ja kun-
nantalon neuvonnasta.

Sosiaalitoimi järjestää liikun-
taryhmiä toimintakyvyltään
heikentyneille
Tuusulan sosiaalitoimi järjes-
tää ikääntyneiden liikunta-
ryhmiä Hyrylässä, Kellokos-
kella ja Jokelassa. Ryhmät on
tarkoitettu sellaisille tuusula-
laisille ikääntyneille, joilla
toimintakyky on heikentynyt
tai joilla on uhkana toiminta-
kyvyn heikkeneminen, ja jot-
ka eivät enää pysty osallistu-
maan muihin kunnan järjes-
tämiin liikuntaryhmiin.

Ryhmien harjoittelussa keski-
tytään ikääntyneen fyysisen
toimintakyvyn tärkeimpiin
osa-alueisiin tasapainoon ja
alaraajojen lihasvoimaan.
Harjoittelu tapahtuu pienryh-

missä ja ohjaajina toimii fy-
sioterapeutteja sekä erityis-
ryhmien liikunnanohjaaja.
Näihin ryhmiin on myös tar-
vittaessa järjestetty taksikul-
jetus.

Liikunta voimaannuttaa
myös Tuuskodon asukkaita
Palvelukeskus Tuuskodossa
on jo muutaman vuoden
ajan ollut käynnissä Arjen
hehku -hanke, jonka yhtenä
tavoitteena on asukkaiden
ja työntekijöiden elämänlaa-
tua ja hyvinvointia lisäävän
toiminnan vahvistaminen.
Keskeisenä keinona hank-
keessa on ollut liikunnan si-
sällyttäminen Tuuskodon ar-
keen.
Liikuntaryhmiä toimiikin tällä
hetkellä kaikilla Tuuskodon
osastoilla ja osanottajia jokai-

selle kerralle riittää. Ryhmät
ovat muodostuneet odote-
tuiksi viikkoon kuuluviksi ta-
pahtumiksi, jotka tuovat iloa
ja mieluisaa aktiviteettia ar-
keen.
Liikunta vaikuttaa kokonais-
valtaisesti aktivoimalla aivoja
ja antamalla aisteille erilaisia
ärsykkeitä. Tavoitteena ei
enää tässä elämänvaiheessa
ole huippukunto, vaan mah-
dollisimman itsenäisen liikku-
miskyvyn säilyttäminen tai
ylläpitäminen ja sitä kautta
elämänlaadun säilyttäminen.
Yleinen viisaus on, että ihmi-
nen on luotu liikkumaan ja
joku viisas onkin sanonut,
että nopein resepti vanhene-
miseen on lopettaa liikunta!

Irja Ryhäsen askel on kevyt.
Ryhänen kertoo liikkuneensa koko ikänsä.

Irja Ryhänen on

Tiina Nurmi
fysioterapeutti
Tuuskoto

Liikunta on edullinen ja tehokas keino pitää yllä toi-
mintakykyä mahdollisimman pitkään. Nykytietämyksen
mukaan kukaan ei ole liian vanha tai huonokuntoinen
hyötyäkseen tai nauttiakseen liikunnasta - on vain
löydettävä sopiva liikunnan muoto ja asiantuntevaa
ohjausta!
Ikääntyville suositellaan mo-
nipuolista liikuntaa päivittäin.
Päivittäiset askareet ovat hyvä
keino ylläpitää päivittäistä
toimintakykyä. Sen lisäksi olisi
hyvä pitää yllä lihasvoimaa ja
tasapainoa esimerkiksi sään-
nöllisellä kotivoimistelulla se-
kä ulkoilemalla päivittäin.

Tuusulasta löytyy monenlai-
sia liikuntaryhmiä
Tuusulassa moni eri taho jär-
jestää ikääntyneille soveltu-
vaa liikuntaa. Työnjakoa eri
järjestäjien kesken on pyritty
tekemään siten, että mahdol-
lisimman monelle löytyisi

oman tasoisensa harrastusryh-
mä. Liikunnan harrastamista
pidetään tärkeänä kaikissa
elämän vaiheissa ja liikunta-
ryhmiä järjestetään myös sel-
laisille henkilöille, joilla toi-
mintakyky on jo esim. pitkä-
aikaisen sairauden vuoksi hei-
kentynyt. Tällöin liikunnan
avulla voidaan ehkäistä toi-
minnanvajavuuksien pahene-
mista.
Tuusulassa järjestettävät
ikääntyneiden liikuntapalve-
lut yhteystietoineen löytyvät
liikuntapalveluiden Liikkeelle
siis, iästä viis! -esitteestä, jota
voi tiedustella ainakin kirjas-

Riikka Uusikulku
tiedottaja, Tuusulan kunta

Jo 5-vuotiaana Irja-tyttö oli setän-
sä mukana pitkillä kävelyretkillä.
25 vuotta Ryhänen kävi jumppaa-
massa kaksi kertaa viikossa Kera-
van uimahallilla. Nyt Ryhänen
jumppaa Tuuskodon fysiotera-
peutti Tiina Nurmen vetämässä
ryhmässä. Kuuden hengen jump-
paryhmä tulee yhteiskuljetuksella
Tuuskotoon tiistaisin. Irja Ryhäsen
askel on edelleen kevyt, vaikka
ikä alkaakin jo painaa.
- Jumppahetki on sosiaalinen ti-
lanne, jossa tapaa kavereita, Irja
Ryhänen kertoo. Jumpan kautta
on löytynyt myös uusia ystäviä ja
tavannut vanhoja tuttuja elämän

varrelta. Oloaan jumpan jälkeen
Ryhänen kuvaa kevyeksi. - Jum-
passa on sopivia venytyksiä käsille
ja jaloille, Ryhänen kuvailee. Li-
säksi käytetään hyväksi kuntosa-
lilaitteita.
Ryhänen asuu Tuusulan Jukolassa.
Hänen kotinsa on kerrostalon toi-
sessa kerroksessa. Portaiden kiipe-
ämisen Ryhänen ottaa hyötylii-
kuntana. Talvisaikaan ulkona
liikkuminen on kuitenkin vähäis-
tä. Silloin tällöin Ryhänen ulkoilee
Hyvän Tuulen Tuvan vapaaehtois-
työntekijän kanssa.

elämänlaatua ja vireitä vuosia

Irja Ryhänen ja Martta
Matikainen ovat iloisia
jumppaajia.

Liikunnalla lisää

iloinen liikkuja!
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Nimi: Tuusulan Reuma ja Tules ry
Perustamisvuosi: 1980
Jäsenmäärä: 206 (31.12.2006)
Yhteyshenkilöt: Lahja Kurkivuori puh. 040 528 9941, Erkki Kuosa

puh. 0400 730 938, erkki.kuosa@pp.inet.fi
Kokoontumispaikka: Hyvän Tuulen Tupa (Hyrylä)
Kuinka usein kokoontuu: syys-, talvi- ja kevätaikana keskimäärin 1-2 krt/kk

Nimi: Järvenpään seudun diabetesyhdistys
Perustamisvuosi: 1981
Jäsenmäärä: 400 (joista vajaa puolet Tuusulasta)
Yhteyshenkilöt: puheenjohtaja Terttu Kopra, puh. 041 460 6962

terttu.kopra@sampo.fi,
 sihteeri Lars Helenius, puh. 040 822 1007

lars.helenius@elisanet.fi
Kokoontumispaikka: Järvenpään Myllytien työ- ja toimintakeskus,

Tuusulassa kokoontumispaikka sovitaan erik-
seen.

Kuinka usein kokoon-
tuu:

Jäsentapaaminen kuukausittain kevät- ja syys-
kaudella sekä sääntömääräiset kevät- ja syys-
kokoukset.

Yhdistyksen tarkoitus (toiminta-ajatus): Diabetesyhdistys antaa opastusta,
valistusta ja tukea diabeetikkona olemiseen ja valvoo diabeetikoiden
etua alueellisesti ja valtakunnallisesti.
Kuvaus toiminnasta (missä kokoontuu ja kuinka usein ym.):
Yhdistyksen toimialueena on Järvenpää ja Tuusula. Diabetesyhdistys
järjestää tapahtumia, hankkii terveydenhoidon ammattilaisia ja asian-
tuntijoita luennoimaan ja esittelemään välineitä ja tuotteita. Yhdistys
lähettää jäsenistölleen Ystävä-lehden, joka on yhdistyksen oma tiedo-
tuskanava. Myös paikallislehdissä yhdistyspalstoilla tiedotetaan toimin-
nasta ja tapahtumista. Diabetesyhdistys osallistuu aktiivisesti Diabetesliiton
valtakunnallisiin ja alueellisiin koulutus- ja virkistystapahtumiin. Lisäksi
yhdistyksellä on perhetoimintaa yhdessä Keravan yhdistyksen kanssa.

99osa

Yhdistyksen tarkoitus (toiminta-ajatus): Yhdistyksen tarkoituksena on
työskennellä reumasairauksien ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairauksien
ehkäisemiseksi ja terveyden edistämiseksi.
Yhdistys: - edistää ja kehittää mm. reumasairaiden ja muiden tuki- ja
liikuntaelinsairaiden sosiaaliturvaa, hoitoa ja kuntoutusta
- kehittää liikuntakasvatusta sekä liikunta- ja urheilutoimintaa reumasaira-
uksien ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisemiseksi ja kuntout-
tamiseksi
- toimii alueensa reumasairaiden ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairaiden
tukena ja yhdyselimenä sekä valvoo heidän yhteiskunnallisia etujaan ja
oikeuksiaan
- pyrkii saamaan mahdollisimman laajat kansalaispiirit osallistumaan reu-
masairauksien ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairauksien vastustamistyöhön
- edistää reumasairaiden ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairaiden itsenäisen
toiminnan sekä tasavertaisen työnteon ja osallistumisen edellytyksiä
Kuvaus toiminnasta (missä kokoontuu ja kuinka usein ym.):
Jäseniltapäiviä järjestetään 1-2 krt/kk. Iltapäivät kuluvat terveyteen, liikuntaan
ja kuntoutukseen liittyvien aihepiirien parissa. Tuusulan uimahallilla harras-
tetaan allasvoimistelua ja pelataan bocciaa. Yhdistys järjestää teatteriretkiä,
kylpylämatkoja sekä erilaisia tutustumis- ja virkistymispäivämatkoja. Lisäksi
vietetään perinteistä pikkujoulua. Kimppakävelyä tiistaisin klo 11.00, lähtö
Hyrylän torilta. Kävely on avoin kaikille.

Hyrylän päiväsairaala
tukee kotona selviytymistä
Päiväsairaalan toiminta on
kuntouttavaa ja potilaan ko-
tona selviytymistä tukevaa
toimintaa. Hoitojakso kestää
yleensä kolme kuukautta,
jonka jälkeen tilanne arvioi-
daan uudelleen ja mietitään
muita vaihtoehtoisia tuki-
muotoja kotona asumiselle.
Yhteistyö kotihoidon ja va-
paaehtoistyön työntekijöiden
kanssa on merkittävää. Mo-

nista sairauksista huolimatta
päiväsairaalassa keskitytään
jäljellä olevaan toimintaky-
kyyn ja sen tukemiseen.
Potilaat ovat päiväsairaalassa
klo 8.30 - 14 ja tulevat pää-
sääntöisesti Sampo-kuljetuk-
sella. Myös omaiset voivat itse
hoitaa kuljetuksen.
Päiväohjelmaan kuuluu aa-
mupala, virkistystuokiot, eri-
laiset hoidot, lääkärin tarkas-
tus tarvittaessa, päiväjumppa
ja lounas sekä lepohetket tar-

peen mukaan. Päivä päättyy
yhteiseen kahvi- ja lauluhet-
keen. Yhteistyö fysioterapian
kanssa on säännöllistä. Ulkoi-
lu ja päivittäiset kävelylenkit
kuuluvat asiaan aina, kun
säät sallivat.
Lisätietoja: puh. 8718 3640.

Päivätoimintaa
järjestetään myös
Jokelassa ja Kellokoskella
Jokelassa ja Kellokoskella ko-
koonnutaan päivätoiminnan

merkeissä on aina keskiviik-
koisin. Jokelassa päivätoimin-
taa järjestetään Ester Matilda
-kodissa ja Kellokoskella Kus-
taa Adolf -kodissa. Asiakkaat
tulevat palvelutaloihin järjes-
tetyllä kuljetuksella. Päivä-
toimintaan osallistutaan
klo 8.30 - 14.00.
Päiväohjelmaan sisältyy aa-
mupala, virkistystuokiot eri-
laisten teemojen merkeissä,
lounas sekä iltapäiväkahvi en-
nen kotiinkuljetusta.

Lisätietoja:
Jokelassa puh. 8718 4016,
ma - pe klo 12 - 13
Kellokoskella puh. 8718 4238,
ma - pe klo 12 - 13.

Martta, Eino ja
Riitta pelaavat
sikaa.

Päiväsairaala ja päivätoiminta Tuusulassa

Päivätoiminta tarjoaa
virikkeitä Jokelassa

Paikallisjärjestöt esittelyssä

Anna-Kaisa Nupponen
puh. 040 314 3616
ehko-hoitaja, muistihoitaja
Tuusulan kunta

Leena Jäntti
puh. 040 314 3622
osastonhoitaja
Tuusulan kunta

Äänisen aallot voitti ylivoi-
maisesti. Päiväkahvin jälkeen
koittaa kotiin lähdön aika.
– Päivä aloitetaan ja lopete-
taan halauksella, lähihoitaja
Riitta Välimaa kertoo.

Arvi Lind kaikkien
yhteinen lemmikki
Ester Matilda -kodissa on 14
vuokra-asuntoa ja viiden hen-
gen ryhmäasunto. Palveluta-
lossa käyskentelee myös Arvi
Lind. Kyseessä ei ole kuiten-
kaan eläkkeelle siirtynyt uu-

tisankkuri, vaan talon musta-
valkoinen, kiiltäväkarvainen
maatiaiskissa. Arvi Lind on
koko talon yhteinen lemmik-
ki.

Sika kehittää muistia
ja lihaksia
Tänään pelataan korttia.
Martta osoittautuu todelli-
seksi korttihaiksi. Einolla on
tällä kertaa kehnompi tuuri.
Pelikortit ovat postikortin ko-
koiset, joten kotiin unohtu-
neille silmälaseille ei ole tar-

vetta. Kortin peluu on muu-
takin kuin viihdettä. Sika ke-
hittää niin muistia kuin lihak-
siakin. Vastapelurin nostamat
kortit on syytä muistaa. Lisäk-
si korttia nostaessa joutuu
kurottelemaan kohti pakkaa.
Päivätoiminta tarjoaa osallis-
tujille virikkeitä ja sosiaalisia
kontakteja, mutta myös tär-
keän lepohetken omaishoita-
jalle.

– Kuka pelaa sikaa?, huutelee lähihoitaja Riitta Välimaa Ester
Matilda -kodin päiväsalissa Jokelassa. Aamulla kahdeksan
jokelalaista ikäihmistä on saapunut yhteiskuljetuksella Kon-
duktöörinkujalle. Sikapiiri kokoontuu pöydän ympärille ja
peli saa alkaa.
Seitsemän vuotta Jokelassa
käynnissä ollut päivätoiminta
kokoontuu keskiviikkoisin.
Päivä alkaa aamupalalla, jon-
ka jälkeen luetaan ajankoh-
taiset uutisaiheet. Sään salli-
essa ulkoillaan ja kesällä
käydään lammella laskemassa
sorsat. Tällä kertaa on kuiten-
kin heitelty hernepusseja. Jos-

kus fysioterapeutti pistäytyy
ohjaamassa jumppaa. Silloin
tällöin mitataan myös veren-
painetta ja verensokeria.
Yhdessä ruokaillessa ruokakin
maistuu paremmalta. Päivä-
ruoan jälkeen pidetään pieni
lepohetki tai seurustellaan
muiden kanssa. Tänään on jo
ehditty pitää levyraatikin.

Riikka Uusikulku
tiedottaja
Tuusulan kunta



Heidi Hagman

Näön tarkkuuden
heikkeneminen
aiheuttaa epävarmuutta
Tilastojen mukaan eläkeikäis-
ten yleisin näkövammautu-
misen syy on verkkokalvon
keskeinen ikärappeuma. Sitä
sairastaa yli puolet ikäänty-
neistä näkövammaisista. Ikä-
rappeuma huonontaa vähi-
tellen lukunäköä, mutta
johtaa harvoin täydelliseen
sokeutumiseen. Ikäihmisille
tyypillisiä näkövammoja aihe-
uttavat myös glaukooma ja
diabetes. Harmaakaihi on
yleinen ikäihmisten silmäsai-
raus, mutta koska se on ny-
kyisin korjattavissa leikkauk-
sella, ei sitä voida enää pitää
näkövammaisuutta aiheutta-
vana sairautena.
Vanhetessa heikentyvät kont-
rastien ja värien erotuskyky,
hämäränäkö sekä silmien yh-
teisnäkö. Etäisyyksien ja sy-
vyyserojen arviointi, liikkumi-
nen ja tasapainon hallinta
käyvät epävarmoiksi. Pienikin
näön tarkkuuden alenemi-
nen voi aiheuttaa epävar-
muutta itsenäisestä selviyty-
misestä. Kotiaskareiden
tekeminen, lukeminen ja vas-
taantulevien tuttujen tunnis-
taminen saattaa vaikeutua.

Huonokuuloisuus vaikeuttaa
sosiaalista kanssakäymistä
Vastaavasti yleisin huonokuu-
loisuuden aiheuttaja on ikä-

huonokuuloisuus. Tällöin
kuulo heikkenee usein mo-
lemmissa korvissa, ääni kuu-
luu, mutta sanojen erottelu
vaikeutuu, korkeat äänet ka-
toavat ensin ja korvat saatta-
vat soida. Vaikeuksia voi olla
myös ovikellon ja puhelimen
hälytyksien kuulemisessa. Ikä-
huonokuuloisuuteen liittyy
monesti, että kuuleminen
ryhmätilanteissa on vaikeu-
tunut ja korkeiden ja matali-
en äänien erotuskyky on hei-
kentynyt. Näistä tekijöistä
johtuen sosiaaliset kontaktit
ja osallistuminen saattaa vä-
hentyä.

Yksi keskeinen ikääntyneiden
itsenäistä selviytymistä vai-
keuttava ja palvelutarvetta
lisäävä tekijä on ikääntymi-
seen liittyvä sekä kuulon että
näön heikkeneminen. Tällöin
vaikeuksia voi tulla vuorovai-
kutuksessa, tiedonsaannissa,
itsenäisessä liikkumisessa, ar-
jen askareissa ja osallistumi-
sessa kodin ulkopuolisiin ta-
pahtumiin.

Mistä apua, kun kuulo ja
näkö heikkenevät?
Aistien heiketessä ongelmak-
si muodostuu usein se, että
ei tiedä, mistä apua lähteä
etsimään. Aistijärjestöillä on
tänä päivänä tarjolla monen-
laisia ikäihmisille suunnattuja
palveluita. Kuurojen palvelu-
säätiön Seniori-ohjelmalla on

tarjolla päivätoimintaa ja se-
nioripäiviä kuulo- ja/tai näkö-
vammaisille ikäihmisille sekä
aisti-infoja ikäihmisille. Lisäksi
Seniori-ohjelma kouluttaa
kuntien vanhustyön henkilös-
töä mm. kohtaamaan aisti-
vammaisia työssään, konsul-
toi palvelujen järjestämisessä
ja tarvittaessa tekee kunnille
lukumääräselvityksiä ikäänty-
neistä kuulonäkövammaisis-
ta. Kuurojen palvelusäätiön
palvelut ovat alueellisia.

Tällä alueella sinua palvelee
suunnittelija Tarja Laitila-
Mphande p. 019 475 0755.

Näkövammaisten Keskuslii-
ton Senioripalvelut tarjoavat
tietoa, ohjausta ja neuvontaa
silloin, kun näkö heikkenee.
Senioripalveluiden toiminta-
muotoja ovat kotikäynti, oi-
valluskurssi sekä teemaluen-
not ja -päivät näkövammai-
sille. Lisäksi järjestetään aisti-
infoja ja tiedotusluentoja elä-
keläisryhmille sekä ammatti-
henkilöstön koulutuksia.
Senioripalveluiden palvelut
ovat myös alueellisia.

Uudellamaalla
sinua palvelevat
toiminnanohjaajat
Päivi Leikas p. 3960 4666 ja
Asta Salonen p. 3960 4667.

Digi-TV

aukeaa Hyvän Tuulen Tuvalla

Ikääntymiseen liittyy usein aistien heikkenemistä. Noin puolella yli 75-vuotiaista
on merkittäviä ongelmia kuulemisessa tai näkemisessä. Usein ajatellaan, että
ikääntyessä aistien heikkenemiselle ei ole tehtävissä mitään. Kuitenkin apuvälineiden
ja kuntoutuksen avulla ikääntyvien kuulo- ja näkövammaisten aktiivisuus ja
toimintakyky voivat säilyä pitkään.

Digi tulee - Leijonat auttavat
Suomi siirtyy televisiotoiminnassa digiaikaan elokuun lopussa 2007. Liikenne- ja viestintäministeriö arvioi, että
Suomessa on noin 100 000 yli 65-vuotiasta kansalaista, jotka eivät selviä tästä muutoksesta ilman henkilökohtaista
apua.

Kun kuulo ja näkö
heikkenevät ikääntymisen myötä
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Hertta-lehden vastaava päätoimittaja: Tuulikki Siltari

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

Muistikahvila Tammenlehvä avaa ovensa keskiviikkona 4.4. klo 15.00
Hyvän tuulen tuvalla Hyrylässä (Koskenmäenpolku 4, 2. krs).

Tervetuloa kupilliselle kahvia tai teetä, jos sinulla, ystävälläsi tai läheiselläsi
on muistihuolia. Muistikahvilassa voit jutella ja saada lisätietoa muistista.

Lisätietoja kahvilan toiminnasta:
Anna-Kaisa Nupponen p. 8718 3616
Tuula Rothovius p. 050 552 5668

Kevään aikana kahvila on avoinna 4.4., 3.5. ja 6.6. klo 15-17.

TAMMENLEHVÄ

Kahvila toimii Tuusulan kunnan ja Keski-Uudenmaan Dementia-
yhdistyksen yhteistyönä. Kahvilassa tavoitat aina muistihoitaja
Anna-Kaisa Nupposen ja yhdistyksen edustajan.

Kahvi ja pulla 1,50 €

Suomen Lions-liitto ry. on so-
pinut ministeriön kanssa 1500
jäsenensä kouluttamisesta di-
giasentajiksi eri puolilla maa-
ta. C-piirin alueelta on kou-
lutettu n. 130 leijonaa digi-
asentajaksi. Myös Tuusula
kuuluu Suomen Lions-liiton
C-piiriin. Lions C-piiri on Suo-
men suurin piiri, johon kuu-
luu 90 klubia, joissa on yh-

teensä 2800 jäsentä.
- Digiboxin kytkemistilanne
asiakkaan eli ikääntyneen
henkilön luona ei ole pelkäs-
tään tekninen toimenpide,
se on myös osa sosiaalista
kanssakäymistä, varapiiriku-
vernööri Osmo Harju sanoo.
Projektin nimi "Eläköön yh-
teys" korostaakin erityisesti
yksinään asuvien, monessa

tapauksessa liikuntavammais-
ten vanhusten kontaktien yl-
läpitoa ympäröivään yhteis-
kuntaan. Sellaisena se sopii
leijonien We Serve - Me Pal-
velemme -periaatteeseen
erinomaisesti. Digiboxien
asentaminen alkaa digiviikol-
la 12.2.2007.
Liikenne- ja viestintäministe-
riöllä on käynnissä tiedotus-

kampanja digiboxin asenta-
misesta. Tiedotuskampanjaan
kuuluu televisiokampanja,
jossa mukana ovat kanavat
TV1, TV2, YLE24, YLE TEEMA,
MTV3, Nelonen, SubTV, JIM
ja Urheilukanava, radiokam-
panja Yleisradion radiokana-
villa sekä Internet,
www.digitelkkari.fi ja kana-
vien nettisivustot. Yhteistyö-

kumppaneina ovat myös
kodinkoneliikkeet.

Lisätietoja antaa:
Osmo Harju
Varapiirikuvernööri
Suomen Lions-liiton C-piiri
puh. 0500 218 627
osmo.harju@lions.fi

Motionering, biblioteksbesök, medborga-
rinstitutets kurser och kultur ger de äldre
krafter att orka
Ingen är för gammal eller sjuk för att kunna ha nytta
och njuta av motionering. De dagliga sysslorna är god
motionering men därtill vore det bra att upprätthålla
muskelkraft och balans med hjälp av hemgymnastik
och promenader. I liikkeelle siis, iästä viis -broschyren
kan man läsa om motioneringsgrupper för äldre.
Broschyren finns att få bl.a. i simhallen, på biblioteken
och kommunalhuset.
På biblioteken kan man förutom att låna och lämna
tillbaka böcker också få rådgivning i att använda inter-
net. Medborgarinstitutet har kurser för de äldre i att
använda datorer. Förra året togs i bruk bibliotekets
hemservice, som man kan få tilläggsuppgifter om av
Riitta Ursin på huvudbiblioteket, tel. 8718 3445. Tusbys
mångsidiga kulturutbud erbjuder trevliga evenemang
även för de äldre.

DIGI kommer - Leijonen hjälper
Finland övergår till digital-tv den 31.8.2007, då de
analoga sändningarna upphör. För tittaren innebär
övergången att man får tillgång till flera kanaler och
tjänster samtidigt som bild och ljud blir bättre. För att
kunna se digital-tv behövs en digital-tv-box som om-
vandlar bild och ljud så att de syns i den gamla
tv-apparaten.
Finlands Lions-förbund har i samarbete med kommuni-
kationsministeriet kommit överens om att utbilda 1500
medlemmar till frivilliga digital-tv-installatörer. Lions
C-distrikt som Tusby hör till, har 130 utbildade installa-
törer. Tilläggsinformation: Osmo Harju, 0500 218 627,
osmo.harju@lions.fi.
DigiTV Info svarar på frågor om digital-TV per telefon
0306 344488 (kl. 9-21) och per e-post info@digitv.fi även
på svenska. Också på webbsidorna www.digitelkkari.fi
och www.digitv.fi finns information.

Ett minneskafé öppnar på Hyvän Tuulen Tupa
Minneskaféet Ekblad öppnar onsdagen den 4.4 kl. 15
på Hyvän Tuulen Tupa i Skavaböle.
Välkommen på en kopp kaffe eller te om du, din vän
eller någon närastående har problem med minnet.
Kaféet är öppet 4.4, 3.5 och 6.6 kl. 15-17.
Redaktionen för Hertta önskar alla läsare en trevlig vår
och sommar. Hertta utkommer följande gång hösten
2007.


