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Tuusulan kunnan
ikäihmisten tiedotuslehti

Uutta lainsäädäntöä
vanhuspalveluihin
Vuosi 2006 on tuonut eteemme monia uusia
asioita, jotka enemmän tai vähemmän tulevat
koskettamaan myös ikääntyviä kansalaisia. Vuo-
den 2006 alusta astui voimaan laki omaishoidon
tuesta ja maaliskuun 1. päivänä sosiaalihuoltola-
kiin lisättiin säännökset vanhusten palvelutarpeen
arvioinnista.

Omaishoidossa hoitoisuusryhmiä kolme
Tuusulan sosiaalilautakunta hyväksyi 30.1.2006
uudet toimintaohjeet, jotka perustuvat vuoden
alussa tulleeseen lakiin. Kovin paljon muutoksia
aiempaan toimintaohjeeseen ei tarvinnut tehdä.
Omaishoidon tuen hoitopalkkio riippuu hoidet-
tavan hoitoisuudesta.
Hoitoisuusryhmiä on nyt kolme aiemman neljän
asemasta. Alin hoitopalkkio nousi 233 eurosta
300 euroon. Muut hoitopalkkiot ovat 568 euroa
ja 827 euroa. Mikäli omaishoitaja jää omasta
työstään pois omaishoitamisen vuoksi, voi hoito-
palkkio olla 1344 euroa. Säännölliset palvelut
vähentävät palkkion määrää.

Omaishoidosta tehdään hoito- ja
palvelusuunnitelma
Omaishoitamista tukevista palveluista sovitaan
hoito- ja palvelusuunnitelmassa, joka tehdään
aina yhdessä omaishoitajan ja hoidettavan kanssa.
Hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovitaan myös
aina kunnan vastuuhenkilö. Omaishoitaja tekee
myös kunnan kanssa sopimuksen omaishoitami-
sesta.
Uusi laki painottaa omaishoitajan terveyttä ja
toimintakykyä. Omaishoitajan on pystyttävä ot-
tamaan kokonaisvaltaisesti vastuu hoidettavan
tarvitsemasta hoidosta. Ennen kuin päätös omais-
hoidon tuesta tehdään, arvioidaan sekä hoidet-
tavan kunto ja toimintakyky että hoitajan sovel-
tuvuus omaishoitajaksi. Näiden lisäksi hoidettavan

kodin tulee olla soveltuva. Omaishoitaminen on
vaativa ja raskas tehtävä ja näillä keinoin pyritään
turvaamaan hoidon laatua.

Omaishoitajia tuetaan arvokkaassa työssä
Yhtä tärkeää kuin hoidettavan hyvä hoito, on
omaishoitajan työn tukeminen. Omaishoitotilan-
teet ovat aina hyvin yksilöllisiä ja yhdessä
omaishoitoperheen kanssa pyritään löytämään
juuri heille soveltuvat tukimuodot. Keski-
Uudellamaalla on tällä hetkellä kaksikin projektia,
joiden tavoitteena on nimenomaan tukea
omaishoitajaa vaativassa tehtävässään. Näistä
projekteista kerrotaan tässä lehdessä. Ja ei muuta
kun rohkeasti yhteyttä ottamaan!

Laki edellyttää vanhusten palvelutarpeen
arviointia
Toinen lakiuudistus, joka erityisesti koskettaa
lukijakuntaamme on vanhusten palvelutarpeen
arviointi. Lain mukaan jokaisella 80 vuotta täyt-
tävällä tai Kelan erityishoitotukea saavalla on
oikeus seitsemän arkipäivän sisällä päästä palve-
lutarpeen arviointiin. Se tarkoittaa sitä, että
asiakkaan tai hänen läheisensä yhteydenoton
jälkeen tehdään arviointikotikäynti, mikäli asia
ei selviä jo puhelinkeskustelun perusteella. Asiakas
saa ohjausta ja neuvontaa, mikäli hänellä on
palvelujen tarvetta kotonaan. Osa asiakkaista
ohjautuu kunnan palveluihin, osalle neuvotaan
muita vaihtoehtoja. Yhteyttä voi ottaa oman
alueen kotihoitoon tai seniori-infoon. Puhelinnu-
meroita löytyy syksyllä kotiin jaetusta palveluop-
paasta.

Vanhusten palveluita kehitetään
johdonmukaisesti
Täällä kuntapuolella on paljon uudistustyötä
menossa, joissa kaikissa on tavoitteena kuntalais-

ten palvelujen saatavuuden ja laatutason turvaa-
minen myös tulevaisuudessa. Kaikkihan me sen
tiedämme, että väestön ikääntyminen tulee nä-
kymään palvelujen suurempana kysyntänä ja kun
tuo kunnan rahakirstu ei ole pohjaton, niin uusia
konsteja selviytyä kunnialla tulevista vuosista
tarvitaan. Paraikaa on meneillään kolmen kunnan
yhdistymismahdollisuuksien selvitystyö. Valtiolta
saimme kehittämisrahaa Kuuma-kuntien ja Hy-
vinkään yhteiselle vanhuspalvelujen kehittämis-
hankkeelle.
Paljon on erilaista selvitystä ja pohdintaa siitä,
miten palveluita tulevaisuudessa tullaan tuotta-
maan. Itse uskon vakaasti, että yhteistuumin
löydämme uudenlaisia kestäviä ratkaisuja. Tuu-
sulan palvelutaso vanhuspalveluissa on hyvä ja
myös jatkossa kivijalkana omassa vanhustyössäm-
me tulee olemaan Tuusulan vanhuspolitiikan
arvot: turvallisuus, tasavertaisuus ja itsemäärää-
misoikeus.

Toivotan kaikille Hertan lukijoille "ylös, ulos ja
lenkille" houkuttelevia aurinkoisia loppukevään
päiviä ja tietenkin myös leppoisaa ja virkistävää
kesää. Seuraava Hertta ilmestyy marraskuussa.

Kirjaston kotipalvelu tuo
kirjastoaineiston asiakkaalle kotiin

Tuusulan kunnankirjasto
aloitti kotipalvelutoimin-
nan tammikuussa. Kirjas-
ton kotipalvelulla tarkoite-
taan kirjastoaineiston
tuottamista asiakkaille ko-
tiin.
Kotipalvelu on tarkoitettu lii-
kuntaesteisille tuusulalaisille,
jotka eivät vamman, sairau-
den tai korkean iän vuoksi
voi itse asioida kirjastossa.
Kotipalvelu on asiakkaille

maksutonta.
Kotipalvelulla pyritään tur-
vaamaan kaikille kuntalaisille
tasapuolinen mahdollisuus
käyttää kirjaston palveluja.
Palvelu on henkilökohtaista
ja asiakaslähtöistä.

Kotipalvelun asiakkaat voivat
lainata aineistoa kaikista Kir-
kes-kirjastoista eli Tuusulan,
Keravan, Järvenpään ja Mänt-
sälän kirjastoista. Lainattavis-
sa on mm. kirjoja, lehtiä, mu-

siikkia, äänikirjoja ja videoita.
Laina-aika on 5 viikkoa.

Kotipalvelun asiakkaaksi voi
ilmoittautua täyttämällä il-
moittautumislomakkeen. Ter-
veyskeskuksen kotihoito ja
sosiaali- ja vammaispalvelut
jakavat lomakkeita halukkail-
le. Ilmoittautuminen onnistuu
myös puhelimitse, internetin
kautta tai sähköpostitse. Yh-
teyshenkilönä toimii osaston-
johtaja Riitta Ursin.

Alla olevilta
vastuuhenkilöiltä
voitte kysyä
lisätietoja:

Kirjastotoimenjohtaja
Elisabet Nielsen
p. (09) 8718 3442
elisabet.nielsen@tuusula.fi

Aikuistenosastonjohtaja
Riitta Ursin
p. (09) 8718 3445
riitta.ursin@tuusula.fi
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Tuulikki Siltari
vanhustyön päällikkö
Tuusulan kunta



Keski-Uudenmaan Dementia-
yhdistys ry on perustettu
vuonna 1992 ja sen toiminta-
alueena on Järvenpää, Kerava
ja Tuusula, tosin jäseniä on
muistakin kunnista. Yhdistyk-
sen tavoitteena on tukea de-
mentoivaa sairautta sairasta-
vaa henkilöä sekä hänen
läheisiään. Tiedotustoimin-
nan lisäksi yhdistys järjestää
vertaistukitoimintaa, luento-
ja, retkiä, juhlia ja muuta vir-
kistystoimintaa.

TYKY-projektissa autetaan
omaishoitajaa arvokkaassa
työssä
Keväällä 2005 yhdistyksen toi-
minta sai uutta tuulta purjei-
siin. Raha-automaatti yhdistys
(RAY) myönsi avustuksen
omaishoitajien työkyvyn yllä-
pito –projektille (TYKY–pro-
jekti). Näin aloitettiin yhdis-
tyksen ensimmäinen, suun-
nitelmallinen kolmevuotinen
(2005-2007) tukiprojekti de-
mentoituvaa läheistään hoi-
taville omaishoitajille.
- Dementoiva sairaus vaikut-
taa voimakkaasti perheen ar-
keen, omaishoitajat ja lähei-
set joutuvat sopeutumaan
uuteen tilanteeseen. Usein
oma jaksaminen unohtuu ta-
ka-alalle, Tyky-projektin pro-
jektityöntekijä Susanna Hytö-
nen sanoo. Projektin tavoit-
teena on auttaa omaishoita-
jaa hänen kotona tekemäs-
sään arvokkaassa työssä ja
samalla mahdollistaa demen-
toituvan kotona asuminen
mahdollisimman pitkään.
Koti on dementoituvalle ih-
miselle paras paikka, tuttu ja
turvallinen. Kotona asumista
olisikin tuettava niin kauan
kun asiat sujuvat – ja omaisen
voimat riittävät. Dementoitu-

van hoitaminen ei ole lähei-
sille vain taakka vaan tuo
myös positiivisia kokemuksia.
- Arki jatkuu iloineen ja surui-
neen, yhdessä tekemisen
muodot vain muuttuvat sai-
rauden myötä, Hytönen muis-
tuttaa. Kodin tutut askareet,
puuhastelu ja pelaaminen yl-
läpitää dementoituvan toi-
mintakykyä, luo itsevarmuut-
ta ja tuottaa mielihyvää.
Meille kaikille on tärkeää tun-
tea itsensä tarpeelliseksi.

Omaishoitajalla on
lupa väsyä
Dementoivan sairauden ede-
tessä avun tarve kuitenkin
kasvaa ja hoitamisen sitovuus
lisääntyy eikä omaisen voimat
tunnu enää riittävän. Arjen
pyörityksessä omaishoitaja ei
saisi unohtaa omia tarpeitaan
ja toiveitaan. Omaishoitajal-
lakin on lupa väsyä. - Meidän
kaikkien voimavarat ovat ra-
jalliset, myös omaishoitajan,
Hytönen sanoo.
Omaishoitajalle luopuminen,
laitoshoidon aloittaminen on
vaikea päätös. Päätös tehdään
useimmiten hyvin myöhäises-
sä vaiheessa ja on oikea vaik-
kakin raskas päätös. - Siitä ei
saisi tuntea syyllisyyttä. Hoi-
vatyö ja rinnalla kulkeminen
jatkuu – puitteet vain muut-
tuvat. Tässäkin omaishoitajan
elämän vaiheessa yhdistyk-
semme haluaa olla mukana
auttamassa ja tukemassa, Hy-
tönen kertoo.

Lisätietoja:
Susanna Hytönen
projektityöntekijä
Omaishoitajan Tyky-projekti
Keski-Uudenmaan Dementia-
yhdistys ry.
p. 040 825 6611
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Keski-Uudenmaan Dementiayhdistys ry.
tukee dementoituvaa
läheistä hoitavaa omaishoitajaa

Kun dementoiva sairaus koskettaa perhettä, tarvitsee
sekä sairastunut että hänen läheisensä tukea ja tietoa
uuteen tilanteeseen. Dementiayhdistys on perustettu
sairastuneen ja hänen läheistensä tueksi. Dementiayh-
distys järjestää mm. tiedotus- ja virkistystilaisuuksia,
joissa voi kohdata ja vaihtaa ajatuksia muiden samassa
elämäntilanteessa olevien ihmisten kanssa.

Riikka Uusikulku
tiedottaja
Tuusulan kunta

KUUMA-kunnissa suunni-
tellaan seudullista geronto-
logista kehittämiskeskusta,
jonka tarkoituksena on yh-
denvertaisten ja laadukkai-
den vanhuspalveluiden var-
mistaminen kuntalaisille.
Osana gerontologista kehit-
tämiskeskusta toimisi seu-
dullinen palveluohjaus- ja
resurssikeskus, joka tehos-
taa ikäihmisten tiedonsaan-
tia palveluista sekä turvaa
oikea-aikaiset palvelut.

Tavoitteena on toiminnan va-
kinaistaminen 1.1.2009 lähti-

en. – Molempien keskusten
toiminta tähtää ikääntyvien
kuntalaisten toimintakyvyn
edistämiseen ja mahdollisim-
man itsenäiseen arjessa sel-
viytymiseen, Tuusulan van-
huspäällikkö Tuulikki Siltari
sanoo.
Käytännössä tämä tarkoittaa
esim. kuntien yhteistä van-
huspalveluiden neuvontapu-
helinta ja seniori-infoa. Lisäk-
si perustettaisiin tietopankki
seudun yksityisistä ja kolman-
nen sektorin toimijoista. Kes-
kuksesta löytyisi myös keski-
tetysti tieto seudun hoito-

paikoista ja niiden täyttöas-
teesta.

Ikäihmisten määrä lisääntyy
KUUMA-kunnissa
KUUMA-kunnat yhdistävät
voimiaan vanhuspalveluiden
kehittämisessä. Vanhuspalve-
luita voidaan tulevaisuudessa
tuottaa yli kuntarajojen tai
useamman kunnan yhteistyö-
nä.
– Yhdistämällä kuntien asian-
tuntijuutta vanhusten palve-
lujen kehittämisessä voidaan
paremmin varautua tulevai-
suuteen, Siltari sanoo.

– Eläkeikäisten lukumäärä li-
sääntyy kaikissa Keski-Uuden-
maan kunnsa. Väestöennus-
teen mukaan 65 - 74-vuoti-
aiden määrä tulee lähes kak-
sinkertaistumaan vuoteen
2020 mennessä KUUMA-
kunnissa, Siltari kertoo.
Yhteistyö tärkeää vanhuspal-
veluiden kehittämisessä
Lisäksi hankkeessa edistetään
vanhustenhuollon toimijoi-
den verkostoitumista ja
kumppanuutta kuntien, hoi-
vayritysten, järjestöjen ja
muun kolmannen sektorin,
sosiaalialan osaamiskeskuk-
sen, oppilaitosten sekä hyvin-
vointiteknologiaa kehittävien
yritysten kesken. Hankkee-
seen osallistuvat Tuusulan li-
säksi mm. Järvenpää, Kerava,
Mäntsälä, Nurmijärvi, Hyvin-

kää, Laurea ammattikorkea-
koulu, seurakunnat ja paikal-
liset vanhusneuvostot. Van-
huspalveluiden kehittämis-
keskushanke on saanut rahoi-
tusta 295 050 euroa Etelä-
Suomen lääninhallitukselta.
Tuusulan, Järvenpään ja
Keravan ikäihmisten neuvos-
tot yhteiseen kokoukseen
Tuusulan, Järvenpään ja Kera-
van ikäihmisten neuvostot pi-
tävät yhteiskokouksen 11.
toukokuuta. Kokouksessa kä-
sitellään mm. seudullista ge-
rontologista kehittämiskes-
kusta ja kunta- ja palvelu-
rakenneuudistusta.

Tulitikkupeliä pelaavat Riitta ja Olli Oivanen. Kuva Jani Väisänen.

KUUMA-kunnat suunnittelevat
seudullisia vanhuspalveluita
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Riikka Uusikulku
tiedottaja
Tuusulan kunta

Nimi: Keski-Uudenmaan Dementiayhdistys ry.
Perustamisvuosi: 1992
Jäsenmäärä: 90
Yhteyshenkilö(t): Tuula Rothovius (yhdistyksen puheenjohtaja), puh.

050 552 5668, sähköposti turotho@kolumbus.fi.
Susanna Hytönen (projektityöntekijä), puh. 040
825 6611, sähköposti: omaistyky@gmail.com

Kokoontumispaikka: Kokoontumispaikka vaihtelee toimintojen mukaan.
Tulevista toiminnoista saa tietoa yhteyshenkilöiltä.

Yhdistyksen tarkoitus
(toiminta-ajatus):

Yhdistyksen tehtävänä on tiedottaa muistihäiriöistä
ja dementoivista sairauksista, varhaisen diagnoosin
tärkeydestä sekä ohjata tarpeen mukaan sairastu-
neita saamaan oikeanlaatuista hoitoa, kuntoutusta
ja virkistystä. Yhdistyksen toiminnan lähtökohtana
on olla mukana turvaamassa dementoivaa sairautta
sairastavalle henkilölle mielekästä ja ihmisarvoista
elämää, sekä olla apuna ja tukena heidän läheis-
tensä arjessa. Haluamme olla mukana yhteistyössä
dementoituvien kotihoitoa tukevien hoitovaihto-
ehtojen, laitoshoidon sekä dementoituvaa läheis-
tään kotona hoitavien omaishoitajien tukimuotojen
kehittämisessä.

Kuvaus toiminnasta
(missä kokoontuu ja
kuinka usein ym.):

Omaishoitajien vertaisryhmä kokoontuu Myllytien
Työ- ja toimintakeskuksessa (Myllytie 11, Järvenpää)
keskiviikkoisin 19.4 ja 10.5 klo 17-19. Olette terve-
tulleita yhdessä, ryhmän aikana dementoituvien
läheisten kanssa ovat projektityöntekijä Susanna
Hytönen ja Tuusulanjärven ammattiopiston ai-
kuisopiskelijat.

Nimi: Keski-Uudenmaan Omaishoitajat ja Läheiset ry
Perustamisvuosi: 2002
Jäsenmäärä: 110
Yhteyshenkilö(t): Anja Lampinen puh. 041-440 1998, Hanni Koljonen

puh. 040-706 8059, sähköposti hakoljon@kolumbus.fi
Kokoontumispaikka: Yhdistyksen toimisto/neuvontapiste Sibeliuksenkatu

19 LH 16
Ryhmätoimintaa: Hyvän Tuulen Tuvalla Hyrylässä, Ester Matilda -kodissa

Jokelassa ja Viertolan päiväkeskuksessa Keravalla
Kuinka usein-
kokoontuu:

Yhdistyksellä on kaksi sääntömääräistä kokousta
vuodessa, muita jäsentapahtumia 2-3 kertaa vuodessa
sekä kuntakohtaisia tapahtumia 2-3 kertaa vuodessa.
Ryhmät kokoontuvat pääsääntöisesti kerran kuukau-
dessa. Hallitus kokoontuu 8 - 10 kertaa vuodessa.

Yhdistyksen tarkoitus
(toiminta-ajatus):

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia omaishoitajien
sekä vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden
aseman parantamiseksi ja tukemiseksi sekä kehittää
näiden ryhmien palveluita ja tukitoimia toiminta-
alueellaan.

Kuvaus toiminnasta
(missä kokoontuu ja
kuinka usein ym.):

Kevät- ja syyskokousta lukuun ottamatta yhdistyksen
tilaisuudet ja tapahtumat ovat yleensä avoimia kaikille
omaistaan tai läheistään hoitavalle/hoivaavalle. Sään-
nöllisesti kokoontuvia ovat omaishoitajien keskuste-
luryhmät, jotka kokoontuvat kerran kuukaudessa
(paitsi kesällä). Yhdistyksen RAY-rahoitteisen Jeesari-
projektin puitteissa järjestetään virkistystapahtumia,
tiedotustilaisuuksia ym., yleensä kuntakohtaisina.
Jeesari-projektilla on neuvontapiste Järvenpäässä.
Projekti tarjoaa myös ns. jeesariapua eli lyhytaikaista,
muutaman tunnin lomitusta.

Paikallisjärjestöt esittelyssä osa77

Pakkaspäivän aurinko paistaa kirkkaasti hoivakoti Esperin ikkunoista.
32 Tuuskodon asukasta muutti evakkoon Keravan terveyskeskuksen vieressä
sijaitsevaan hoivakotiin tammikuun puolivälissä. Tuuskodon remontti kestää
noin puolitoista vuotta ja valmistuu syksyllä 2007.

Tuuskodon
remontin
valmistumista

Muistolasta. 23 Tuuskodon
hoitajaa työskentelee Kera-
valla. Liisa uskoo, että Tuus-
kodon tiloista saadaan toimi-
vammat remontin jälkeen.
- Moni ikäihminen käyttää
jotain apuvälinettä, ja toimi-
vat tilat ovat tärkeät myös
henkilökunnan työasentojen
kannalta, Liisa muistuttaa.
– Sydämen asia myös remon-
tin aikana on asukkaidemme
hyvinvointi, Liisa painottaa.

Tuuskodon remontti on
käynnistynyt
Tuuskodon peruskorjaus ja
saneeraus käsittää kiinteistön
kaikki kunnostamattomat
osat: Muistolan ja Ruskolan
laitoshoidon yksiköt, Kerttu-

lin tilat sekä kellarikerrosten
huolto-, keittiö- ja henkilö-
kuntatilat. Tuuskodon sanee-
rauksen urakkasopimukset
allekirjoitettiin 10.3.2006 ja
saneeraus on jo hyvässä
vauhdissa.
Tilamuutosten lisäksi tekniset
järjestelmät saneerataan; ti-
lat varustetaan sprinklauksel-
la, jäähdytetään ja ilmanvaih-
toa parannetaan. Lisäksi
paloilmoitus- ja kulunvalvon-
tajärjestelmä uusitaan koko
taloon. Tuuskodon sanee-
raukseen on varattu n. 6,69
miljoonaa euroa.

Ilmi Jouppi on yksi Keravalle
muuttaneista Tuuskodon
asukkaista. – Edellisestä muu-
tosta onkin jo vierähtänyt ai-
kaa, Ilmi Jouppi kertoo. Silloin
Ilmi muutti Viipurista Tuusu-
laan. – Ensin aviomies tuli töi-
hin Tuusulaan ja minä myö-
hemmin lasten kanssa peräs-
sä, Ilmi muistelee. Ilmi on syn-
tynyt Viipurin Jääskessä.
Ilmi asui perheineen Riihikal-
liossa. Leipänsä Ilmi hankki
Riihikallion Elannosta. – Tuu-
sulaan oli helppo kotiutua,
Ilmi kertoo. Lapset kävivät

koulua ja nuorin tyttäristä oli
hoidossa päiväkodissa Hyry-
lässä. – Silloin Tuusula oli pie-
nempi ja maalaistaloja oli pal-
jon, Ilmi muistelee.
Kahvipöydän ympärille alkaa
kerääntyä Esperin asukkaita.
Ruoka Esperiin tuodaan Tuus-
kodosta taksilla. – Tuuskodon
ruoka on hyvää kotiruokaa,
Ilmi kertoo. Kahvittelijat ovat
tyytyväisiä Esperin uutuut-
taan hohtaviin tiloihin.
– Tuuskodon ikkunoista avau-
tuva järvimaisema on kyllä
kauniimpi, kahviporukka to-

teaa. Ilmi Jouppi tykkää kera-
valaisista maisemistakin, mut-
ta kaipaa myös Tuuskodon
järvinäkymää. – Kesä sujuu
Keravallakin, mutta uudistet-
tuja tiloja odotellaan, Ilmi
sanoo. Lapset perheineen
käyvät vierailemassa säännöl-
lisesti äitinsä luona. – Lapset
asuvat lähistöllä, joten heidän
vierailumatka ei juuri piden-
tynyt, Ilmi kertoo.
Ilmin hoitaja lähihoitaja Liisa
Pitkänen on tullut töihin
Tuuskotoon vuonna 1998. Es-
periin hän muutti Tuuskodon

Lähihoitaja Liisa Pitkänen ja Ilmi Jouppi.

Evakossa
odotellaan



Kellokosken terveysaseman
laajennus- ja saneeraushanke
mahdollistaa paremmat toi-
mintaedellytykset terveyspal-
veluille. Terveysasemalle ava-
taan kolmas lääkärinvastaan-
otto. Laajennusosaan siirtyvät
vastaanotot, laboratorio ja
neuvola. Nykyisiin tiloihin tu-
lee lisää toimitilaa hammas-
huollolle ja päiväsairaalalle.
Lisäksi sosiaalityö ja kotikas-
vatusta tukeva avoin päiväko-
titoiminta ja perhekeskustoi-
minta saavat uudet tilat.

Laajennus ja saneeraus
alkaa kesällä
Terveysaseman laajennus ja
saneeraus alkaa 1.6.2006 ja

jatkuu kesään 2007 saakka.
Tänä aikana terveysaseman
toiminnat siirtyvät korvaaviin
tiloihin rakennustyömaasta
johtuvan häiriön ja käyttökat-
kosten vuoksi. Näin myös jou-
dutetaan rakennushankkeen
valmistumista ja säästetään
rakennuskustannuksia.

Terveysasema toimii
korvaavissa tiloissa
Korvaavia tiloja on saatu laa-
jennuksen ja saneerauksen
ajaksi Ruukin koulun sivura-
kennuksesta, Kellokosken sai-
raalasta ja Kustaa-Adolf -
kodista.  Ruukin koulun sivu-
rakennuksen siirtyy lääkärien
ja sairaanhoitajan vastaan-

otot. Kellokosken sairaalassa
hoidetaan koululaisten ham-
mashoito, aikuisten hammas-
hoito tapahtuu pääterveys-
asemalla tai Jokelassa.
Laboratorio siirtyy toimimaan
Kustaa-Adolf -kotiin ja neu-
volatoiminta nykyisiin fysio-
terapian tiloihin. Kotihoidon
tukipiste jää entisiin tiloihin.
Fysioterapiaa järjestetään ko.
aikana pääterveysasemalla.
Puheterapeutin ja psykologin
vastaanotot muuttavat Torp-
parin päiväkodille.

Kellokosken terveysasema on rakennettu vuonna 1964. Terveysasemaa on laajennettu
vuonna 1979, jolloin sen yhteyteen rakennettiin tilat myös kirjastolle. Rakennus
tarvitsee saneerausta ja laajennusta kasvaneen väestömäärän tuoman palvelutarpeen
vuoksi. Lisäksi Mäntsälän kunta osallistuu hankkeeseen sairaanhoitopalveluiden
osalta.
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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

Jeesari-

Marja-Liisa Haavisto
johtava hoitaja
Tuusulan kunta

projekti
jeesaa
omaishoitajia

Jeesari-projektin aikana pyri-
tään helpottamaan omaishoi-
tajien elämää ja arkea. Järjes-
tetään sijaishoitoa, neuvon-
taa, koulutus- ja virkistyspäi-
viä, omaishoitajien ryhmiä,
retkiä sekä muuta kuntoutta-
vaa, virkistävää ja omaishoi-
toa tukevaa toimintaa. Jees-
ari-projektin toimintaan ovat
tervetulleita kaikki omaishoi-
don kanssa tekemisissä olevat
hoidettavan sairauteen tai
vammaan katsomatta.

Tuusulassa toimii omaishoita-
jien työtä tukevia ryhmiä
Tuusulassa toimii kaksi omais-
hoitajien ryhmää, jonne kai-
vataan uusia ryhmäläisiä. Hy-
rylän ryhmän seuraavat ke-
vätkokoontumiset ovat
Hyvän Tuulen Tuvalla 6.4.,
20.4., 4.5. ja 18.5. klo 15-17.
Jokaisella kerralla on oma
keskusteluteemansa, joka liit-
tyy omaishoitajuuteen. Vetä-
jänä toimii Satu Marjakangas.
Jokelan ryhmä kokoontuu
kerran kuussa Ester Matilda
-kodissa tiistaisin klo 17-18.30.
Jokelan ryhmän vetäjänä toi-
mii Raija Rytkönen.
Kevään ryhmät jäävät kesä-
tauolle toukokuussa 20.5., jol-
loin järjestetään yhteinen
Tuusulanjärven kulttuurikier-
ros, jonne kaikki omaishoito-
perheet ovat tervetulleita.

Jeesari-projekti tarjoaa
lyhytaikaista sijaisapua
omaishoitoperheille
Jeesari-projekti järjestää myös
koulutuksia ja virkistyspäiviä
omaishoitajille. 12.4. lähde-
tään tutustumaan Toimivaan
kotiin Helsinkiin, josta omais-
hoitajat voivat löytää vinkkejä
esteettömään asumiseen. Eri-
laisista tapahtumista saa tie-
don postitse ilmoittamalla yh-
teystiedot projektityönteki-
jöille tai seuraamalla lehtien
tiedotuspalstoja.
Jeesari-projekti tarjoaa myös
lyhytaikaista sijaisapua omais-
hoitoperheille arkipäivinä
niin, että omaishoitaja saa
levätä tai käydä asioilla. Tällä
hetkellä projektilla on 18
omaishoitoperhettä, jotka
käyttävät jeesari-apua. Jeesa-
ri-avusta peritään vain käyn-
nistä aiheutuvat matkakulut.

Huumoria ja iloa jaettavaksi
Jeesari-projektissa
Jeesari-filosofiaan kuuluu
kuntouttava ajattelutapa.
Hoidettavien voimavaroja py-
ritään ottamaan käyttöön.
Kotikäynneillä voidaan jum-
pata, kävellä, tiskata, pelata
muistipelejä, ulkoilla tai teh-
dä mitä vaan, mihin hoidet-
tava pystyy.
Omaishoitajia tuetaan oman
itsensä hoitamiseen ja tervee-

seen itsekkyyteen. Sekä
omaishoitajalla että hoidetta-
valla tulee olla oikeus omaan
kasvuun ja tilaan. Huumorin,
ilon ja positiivisuuden jakami-
nen, levittäminen ja lisäämi-
nen ovat keskeistä Jeesari-
projektissa.

Jeesari-projektissa mukana
useita toimijoita
Hanketta koordinoi projekti-
vastaava Satu Marjakangas ja
hänen apunaan toimii projek-
tiavustaja Sari Järvinen. Lisäksi
projektissa on mukana opis-
kelijoita, vapaaehtoisia sekä
muita toimijoita. Yhteistyötä
tehdään kuntien, seurakun-
tien, oppilaitosten, vapaaeh-
toisjärjestöjen ja muiden yh-
distysten kanssa.
Jeesari–projektin pääpaikka
sijaitsee Järvenpäässä kävely-
katu Jannella S-Markettia vas-
tapäätä olevassa porttikongis-
sa. Yhteyttä voi ottaa myös
puhelimitse 050-918 4483 tai
sähköpostitse jeesari@elisa-
net.fi. Keksitään yhdessä, mi-
kä voisi auttaa juuri teidän
omaishoitoperhettä!

Satu Marjakangas
projektivastaava
Keski-Uudenmaan Omais-
hoitajat ja Läheiset ry.

Kellokosken terveysasemaa
laajennetaan ja saneerataan

Jeesari-projekti on Keski-Uudenmaan Omaishoitajien ja läheisten hallinnoima
kolmivuotinen hanke, joka tukee omaishoitajien jaksamista ja uusien toimintamallien
kehittämistä Keski-Uudellamaalla. Hanke toimii vuosina 2005-2007 ja sen rahoittajana
on RAY.

Sosiaalipalvelut:
Avopalveluohjaaja
Hilkka Kokkoniemi
p. 8718 3318, sähköposti:
hilkka.kokkoniemi@tuusula.fi

Hyvää kevättä
kaikille Hertan

lukijoille!

Det nya året har
hämtat med sig
förändringar då det
gäller närståendevård
och värdering
av servicebehov
År 2006 har hämtat med sig förändringar som mer eller
mindre berör den åldrande befolkningen. 1.1.2006
trädde i kraft en lag om stöd för närståendevård och
1.3. kompletterades socialvårdslagen med bestämmelser
om värdering av åldringens servicebehov.
Stödet för närståendevårdare varierar beroende på hur
krävande vården som ges är. Vårdarvodet varierar mellan
300 - 1344 euro. Närståendevårdaren, klienten och
kommunen bör utarbeta en vård- och serviceplan. I
planen kommer man bl.a. överens om service som stöder
närståendevårdarens arbete och kontaktpersonen i
kommunen. Närståendevårdaren gör också alltid ett
kontrakt med kommunen om närståendevård.
Den nya lagen betonar närståendevårdarens hälsa och
handlingskraft. Närståendevårdaren måste ta helhets-
ansvar om den vård patienten behöver. Också patientens
hem måste lämpa sig till närståendevård.
Närståendevårdaren gör ett viktigt arbete, men lika
viktigt är det att stöda närståendevårdaren. För tillfället
arbetar man i Tusby med två olika projekt, som strävar
efter att stöda närståendevårdarna i deras arbete. Om
dessa projekt berättar man om i denna tidning på finska.
Var inte rädd att kontakta kommunen om ni har frågor
som berör närståendevård!
Enligt de nya lagbestämmelserna har varje 80 år fyllda
rätt till värdering av åldringens servicebehov inom 7
vardagar. Detta betyder att då klienten eller klientens
närstående kontaktar kommunen gör man ett hembesök
för att utvärdera servicebehovet. Man kan kontakta
kommunens hemvård eller senior-info då det gäller
värdering av servicebehov.
Kommunerna genomgår en förändringsprocess vars mål
är att också i framtiden kunna garantera servicen och
kvaliteten på den för kommuninvånarna. Den åldrande
befolkningen ökar service efterfrågan och kommunernas
ekonomi är stram. Man försöker genom olika samarbets-
projekt hitta lösningar till detta problem.
Servicenivån för de äldre i Tusby är god och också i
fortsättningen kommer man att arbeta för att de äldre
kan leva trygga, likvärdiga och behålla sin självbestäm-
manderätt.
Redaktionen för Hertta önskar alla en solig vår och en
trevlig sommar. Hertta utkommer följande gång i no-
vember.

Heidi Hagman

Kysy tai anna palautetta Tuusulan
vanhuspalveluista


