
Suomessa vietetään vuosittain vanhustenpäivää
lokakuun ensimmäisenä sunnuntaina. Hyväksi
koettu perinne on alkanut jo vuonna 1954.
Myöhemmin päivän yhteyteen on liitetty eri-
tyinen teemaviikko. Tänä vuonna teemana oli
"Naapurina vanhus". Vanhustenviikolla järjes-
tetään eri puolilla maata juhlia ja tapahtumia,
joissa kiinnitetään huomiota vanhuksiin ja
heitä koskeviin asioihin. Tuusulassakin vanhus-
tenviikkoa juhlittiin ikäihmisten juhlassa sosi-
aalialan oppilaitoksessa.
Vanhustenviikon teemalla "Naapurina vanhus"
on haluttu tuoda esille kaksi keskeistä asiaa:
hyvän naapuruuden sekä lähellä olevien pal-
veluiden tärkeyttä ikäihmisille. Iäkäs naapuri
voi elää seinän takana, viereisessä talossa tai
vanhainkodissa. Nykyaikaan kuuluu liian paljon
ihmisten välistä etäisyyttä, arkuutta lähestyä
toista ihmistä ja myös ennakkoluuloja toisia
ikäryhmiä kohtaan.

Ikäihmiset tarvitsevat tukea
Ongelmana näyttää olevan usein se, että avun-
tarvetta ei välttämättä havaita. Ikäihminen
itse ei aina tohdi pyytää apua eikä sitä hänelle
tulla pyytämättä tarjoamaan. Hyvälle naapu-
ruudelle onkin nyt todellista tilausta. Kaivataan
sellaista lähimmäisasennetta, jossa hienotun-
teisesti ollaan käytettävissä. Sama asenne sopii
niin yksittäiselle kansalaiselle kuin viran-
omaisauttajalle.

Hyvää naapuruutta on tavallaan myös ikäih-
misten mahdollisuus saada ulkopuolista apua
sitä tarvitessaan. Palveluiden verkostossa ovat
mukana niin kunnan terveys- ja sosiaalipalvelut
kuin järjestöjen ja seurakunnan toiminta sa-
moin kuin erilaiset palveluja tarjoavat yrittäjät.
Avun ja palveluiden tulisi olla luontevasti lä-
hestyttäviä ja helposti saavutettavia. Tuen
turvin ikäihmiset voivat elää itsenäistä elämää
kodeissaan. Kun omat voimat eivät riitä, on
perheen, läheisen, naapurin taikka ulkopuoli-
sen apu tervetullutta.

Tuusulan talousarvio lupaa
parannuksia ikäihmisten palveluihin
Tuusulan ensi vuoden talousarviossa on hyvin
huomioitu ikäihmisten tarpeet. Kellokosken
terveysasemaa laajennetaan. Terveysasemalle
avataan kolmas lääkärinvastaanotto. Laajen-
nusosaan siirtyvät vastaanotot, laboratorio ja
neuvola. Nykyisiin tiloihin tulee lisää toimitilaa
hammashuollolle ja päiväsairaalalle. Myös so-
siaalitoimisto saa uudet tilat Kellokoskella.
Palvelukeskus Tuuskodon saneeraus alkaa.
Tuuskodon peruskorjauksen tavoitteena on
nostaa tilojen laatutaso vastaamaan asukas-
kunnan toimintakykyä ja hoitoisuutta. Pääsään-
töisesti jokaiselle asukkaalle varataan oma
kodinomainen huone. Saniteettitilojen perus-
korjaus ja ilmastoinnin/jäähdytyksen paranta-
minen nostavat hoidon laatua Tuuskodossa.
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Haastattelussa muistihoitaja Anna-Kaisa Nupponen

-tärkeä juttu kaikille!
Muisti

Miksi kannattaa hakeutua
hoitoon muistihäiriöiden
takia?
Osa muistihäiriöistä on paran-
nettavissa, osan kulkua voi-
daan hidastaa ja osa on luon-
teeltaan eteneviä. Siksi on
tärkeää, että muistihäiriön syy
pyritään selvittämään varhai-
sessa vaiheessa.

Missä muissa asioissa voi ot-
taa yhteyttä muistihoitajaan?
Yhteyttä voi ottaa myös sil-
loin, kun oma tai läheisen de-
mentoiva sairaus aiheuttaa
kysymyksiä tai huolta. Esimer-
kiksi vihamieliset purkaukset,
muutokset käyttäytymisessä,
arkielämässä ilmenevät vai-
keudet pukeutumisessa, pe-
seytymisessä ja ruuanlaitossa
aiheuttavat hämmennystä ja
kysymyksiä, joihin voi kysyä
neuvoa.

Milloin muistihoitajaan voi
ottaa yhteyttä?
Muistihoitajan puhelinaika
on arkisin klo 12-13
puh. 8718 3616. Vaihtoehtoi-
sesti voi myös ottaa yhteyttä
omaan väestövastuusairaan-
hoitajaan, kotihoidon sairaan-
hoitajaan tai sairaanhoitajan
neuvontapuhelimeen.

Millaisia esimerkkejä muisti-
häiriöistä voit mainita?

- jos ei muista tuttuja asioita
(naapurin nimi, osoite tai
usein ulkomuistista käytetty
puhelinnumero)
- jos avaimet tai kukkaro on
kadoksissa lähes päivittäin
- jos sovitut tapaamiset unoh-

tuvat toistuvasti
- jos kertoo saman asian mon-
ta kertaa uutena eikä muista
sitä aikaisemmin kertoneensa
- jos toistuvasti unohtuu juuri
se asia, mitä on lähtenyt esi-
merkiksi kaupasta hakemaan
- jos autolla ajaessa joutuu
silloin tällöin miettimään
minne on menossa.

Kuka olet ja mitä kuuluu
työtehtäviisi?
Olen sairaanhoitaja Anna-
Kaisa Nupponen ja olen työs-
kennellyt Tuusulan terveys-
asemalla viisi vuotta, ensin
päiväsairaalassa vastaavana
sairaanhoitajana ja nyt teen
ehkäiseviä kotikäyntejä sekä
toimin muistihoitajana.

Mitä muistihoitaja tekee?
Tehtävänäni on neuvoa ja an-
taa tukea sekä ohjata muisti-
asioiden selvittelyssä. Tähän
liittyen teen erilaisia muisti-
testejä, joita omalääkäri tar-
vitsee potilaan muistiasioiden
selvittelyssä. Asiakkaat ja
omaiset voivat ottaa yhteyttä
suoraan minuun.

Muistihoitajan toimenkuva
pähkinänkuoressa:
• Neuvonta ja ohjaus
• Muistitestit (MMSE,CERAD)
• Ohjaus tutkimusten ja hoi-
don piiriin

Milloin kannattaa
ottaa yhteyttä
muistihoitajaan?
Ikääntymisen myötä voi esiin-
tyä niin kutsuttua hyvälaatuis-
ta unohtamista, jossa asiat
hetkeksi unohtuvat, mutta
palautuvat mieleen jonkin
ajan kuluttua. Tilanteen tar-
kempi selvittely on tarpeen
silloin, kun muistihäiriö han-
kaloittaa jokapäiväistä elä-
mää, huolestuttaa henkilöä
itseään tai läheisiä.

Tuuskodon palvelukeskuksen saneeraus käyn-
nistyy vuoden 2006 alkupuolella ja jatkuu aina-
kin vuoteen 2007. Hankkeeseen on taloussuun-
nitelmassa varattu noin 7 miljoonaa euroa
vuosille 2006 - 2008.



Valtaosa asunnoista, joissa
asutaan kahden tai kolmen
vuosikymmenen kuluttua,
on jo olemassa. Korjaamalla
nykyistä asuntokantaa
ikääntyvien tarpeisiin pa-
remmin sopivaksi saadaan
kotona asumista tuettua.
Oma koti, asuinalue, lähipal-
velut ja liikenneyhteydet
ovat tärkeä osa jokapäiväis-
tä elämää ja muodostavat
perustan ikääntyvien itse-
näiselle arjessa selviytymisel-
le.

Ikääntyvien asukkaiden
asumisen ongelmat
Asuinrakennuksissa suureksi
ongelmaksi on muodostu-
nut kerrostalojen hissittö-
myys. Ihmisen vanhetessa
monet jokapäiväiset toimin-
not heikkenevät yksilöllises-
ti. Liikkuminen hankaloituu,
kaatumisriski lisääntyy, aistit
ja lihaskunto heikkenevät.
Sairaudet tuovat rajoitteita
ja asumisessa tarvitaan yhä
enemmän erilaisia teknisiä
apuvälineitä. Vaatimukset
esteettömälle ympäristölle
kasvavat.
Liikuntaesteisen henkilön
vaikeimpia ongelmia asuin-
ympäristössä ovat tasoerot;
jyrkät rinteet tai luiskat, mo-
nikerroksiset talot tai tilat,

portaat ja kynnykset. Ulko-
ovet ovat usein liian paina-
via ikääntyvän avattavaksi.
Asunnoissa varastotilojen
puute, yläkaapistojen käyt-
tökelvottomuus, ilmanvaih-
to ja tilojen mitoitus koe-
taan myös hankaliksi.

Korjausavustuksilla tukea
asuntojen muutostöihin
Vanhusväestöllä ja vammai-
silla on mahdollisuus hakea
ympärivuotisessa asuinkäy-
tössä olevan asunnon kor-
jaamiseen valtion korjaus-
avustusta. Avustusta
myönnetään sosiaalisin pe-
rustein ja vanhukseksi kat-
sotaan yli 65 vuotta täyttä-
nyt henkilö.
 Avustuksen enimmäismäärä
on 40 prosenttia tai eräissä
poikkeustapauksissa 70 pro-
senttia hyväksytyistä kustan-
nuksista. Rintamaveteraa-
neille voidaan niin ikään
sosiaalisin perustein myön-
tää 40 prosentin lisäksi ve-
teraanilisänä 30 prosenttia
kustannuksista.
Korjattua asuinrakennusta
tai asuntoa on käytettävä
vanhus- tai vammaisruoka-
kunnan asuntona viiden
vuoden ajan avustuksen
myöntämisestä. Avustukset
myöntää kunta.

Avustus on tarkoitettu ensi-
sijaisesti niihin toimenpitei-
siin, jotka ovat tarpeen van-
huksen tai vammaisen
kotioloissa selviytymisen
kannalta. Toimenpiteitä voi-
vat olla esimerkiksi peseyty-
mis- ja saniteettitilojen ra-
kentaminen, rakennuksen
lämmöneristyksen ja tiiviy-
den parantaminen ja LVIS-
järjestelmien parantaminen.
Vesi- ja jätehuollon sekä
sähköistyksen kohtuulliset
liittymiskustannukset ovat
avustettavia.
Paitsi edellä mainittuja van-
husten avustuksia, on ikäih-
misilläkin mahdollisuus
anoa avustusta terveyshait-
tojen poistamiseen tai kiin-
teistökohtaisten talousjäte-
vesijärjestelmien
parantamiseen. Viimemai-
nittua avustusta myönne-
tään enintään 35 prosenttia
hyväksyttävistä kustannuk-
sista.

Hissiavustukset avuksi liikku-
misesteitten poistamiseen
Kerrostalojen hissittömyys
näyttäisi olevan merkittävin
yksittäinen liikkumisen este.
Myös vanhoihin kerrostaloi-
hin löytyy monenlaisia tek-
nisiä vaihtoehtoja rakentaa
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Seurakunta
panostaa ikäihmisiin

Väestön ikääntyminen
tuo haasteita asumiseen

hissi jälkikäteen. Tuusulassa
on runsaasti hissittömiä ker-
rostaloja ja hissien rakenta-
misesta hyötyisivät paitsi ikä-
ihmiset myös lapsiperheet ja
muut kiinteistöissä asioivat.
Sekä valtio että kunta tukee
hissien rakentamista vanhoi-
hin kerrostaloihin. Valtion
asuntorahasto myöntää enin-
tään 50 prosenttia korjaus-
avustusta ja lisäksi Tuusulan
kunnalta on mahdollisuus
anoa 10 prosentin avustusta.
Hissirakentamisen yhteydessä
on yleensä tarvetta myös
muiden liikuntaesteiden pois-
tamiseen. Avustettavia toi-

menpiteitä voivat olla kulku-
luiskien rakentaminen, kyn-
nyskorkeuksien madaltami-
nen, askelmien poistaminen,
oviaukkojen leventäminen ja
muut vastaavat toimenpiteet.
Avustus koskee koko asuinra-
kennuskantaa hallintamuo-
dosta riippumatta. Asunto-
ja kiinteistöyhtiöissä hissi-
hankkeen valmistelusta huo-
lehtii hallitus yhdessä isän-
nöitsijän kanssa. Hankkeen
toteutuksesta päättää yhtiö-
kokous.

Tuusulan seurakuntaan pe-
rustettiin uusi vanhustyön vir-
ka tämän vuoden alusta. Teh-
täväalueeksi määrättiin
erityisesti laitos- ja vanhustyö.
Työtehtävät koostuvat aina-
kin aluksi suurelta osin laitos-
 ja vanhustyön koordinoinnis-
ta. -Diakoniatyöntekijät ja
seurakunnan luottamushen-
kilöt näkivät ikäihmisten ko-
konaisvaltaisen hyvinvoinnin
kehittämisen tärkeyden sekä
ennakoivat suurten ikäluok-
kien ikääntymisen tuomia
haasteita, diakonissa Mirja
Karjalainen kertoo.

Aluetyöstä vanhustyöhön
Tuusulan seurakunnan dia-
konissa Mirja Karjalainen siir-
tyi uuteen virkaansa Kello-
kosken alueen diakonian
virasta, jota hän oli hoitanut

yli kymmenen vuotta. Van-
husten parissa työskentelemi-
nen ei ole Karjalaiselle uusi
asia. Pitkän diakonissan työ-
taipaleen tehneenä Karjalai-
nen on tehnyt työtä vanhus-
ten parissa sekä laitoksissa
että kentällä. - Jostakin syystä
tässä vaiheessa elämääni eri-
tyisvirkaan siirtyminen alkoi
tuntua lämmittävältä ajatuk-
selta, Karjalainen sanoo.
- Näen työn haastavana ja
hyvin mielenkiintoisena, Kar-
jalainen kertoo. Työssään
Karjalainen tahtoo saada
kontaktit ja yhteistyön kaik-
kiin Tuusulan alueella van-
hustyötä tekeviin yhteisöihin,
järjestöihin ja laitoksiin.
Myös kotikäynnit kuuluvat
Karjalaisen työkuvaan. Sa-
moin omaishoitajien parissa
tehtävä työ. - Olen saanut

iloita siitä, että myös minuun
päin on aktiivisesti otettu yh-
teyttä. Näin toivon jatkossa-
kin. Yhdessä suunnitellen ja
tarvekartoitusta tehden työn
kantaa hyvää hedelmää, Mir-
ja Karjalainen sanoo.

Yhteystiedot: diakonissa Mir-
ja Karjalainen, Tuusulan seu-
rakunta. Vastaanotto- ja päi-
vystysaika Lahelan tertussa,
seurakuntasalin vieressä ole-
vassa toimistossa tiistaisin
klo 12-14 ja torstaisin klo
9.30-12, puh. (09) 8759 6279
ja 040 766 4487.

Seurakunnan tarjoamaa
ohjelmaa vanhuksille:
Keskusalue:
Ikäihmisten kerho seurakun-
tasalissa, Hyryläntie 11, joka
toinen tiistai klo 13.00 alkaen

ruokailulla. Yhteyshenkilö
diakoni Outi Kuusisto
puh. (09) 8759 6229 ja 040
735 9640.
Mattilan alueen keskustelu-
piiri seurakuntakodissa, Väli-
tie 20 as. 31 , joka toinen
perjantai klo 13.00. Yhteys-
henkilö diakonissa Mirja Kar-
jalainen.

Riihikallio:

Päiväpiiri Riihikallion seura-
kuntakodilla, Pellavamäentie
3, parillisten viikkojen maa-
nantai klo 12.30 alkaen kah-
villa. Yhteyshenkilö diakoni
Kari Pätsi puh. (09) 8759 6287
ja 0400 651 505.

Varttuneiden raamattupiiri
Riihikallion seurakuntakodil-
la, Pellavamäentie 3, parillis-
ten viikkojen perjantai klo

14.00. Yhteyshenkilö diakoni
Kari Pätsi.
Kellokoski:

Päiväpiiri Kellokosken seura-
kuntatalolla, Männistöntie 5,
parittomat viikot keskiviikko
klo 12.00 alkaen ruokailulla.
Yhteyshenkilö diakoni Tiina
Malinen puh. (09) 2790 5730
ja 040 724 6009.
Seurakunta- ja lähimmäinen
piiri, kerhohuone, Männis-
töntie 5, joka toinen maa-
nantai klo 12.00. Yhteyshen-
kilö diakoni Tiina Malinen.
Jokela:
Eläkeläisten kerho, Jokelan
kirkolla, Kouluraitti 11, paril-
listen viikkojen keskiviikko
klo 13.00 alkaen ruokailulla.
Yhteyshenkilö diakonissa An-
neli Paavola puh. (09) 417
2130 ja 040 735 9450.

Väestö ikääntyy Suomessa voimakkaasti. Ikärakenteen muutos on meillä nopeinta Euroopassa.
Myös kotikunnassamme iäkkäiden osuus kasvaa vuosikymmenen kuluessa enemmän kuin
koskaan aiemmin. Iäkkäiden ja erityisesti kaikkein vanhimpien asukkaiden määrän nopea
lisääntyminen asettaa vaatimuksia asuntorakentamiselle, asuntokannan käytölle ja korjaa-
miselle.

Outi Hämäläinen
asuntotoimenpäällikkö
Tuusulan kunta

Vanhusten suuri

Seurakuntakeskuksessa, Hyryläntie 11.
Tiistaina 13.12. klo 13.00.

Omaishoitajien

Seurakuntakeskuksessa, Hyryläntie 11.
Keskiviikkona 14.12. klo 14.00.

Joulujuhla JoulujuhlaJoulujuhla Joulujuhla
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Tuulikki Siltari
vanhustyönpäällikkö
Tuusulan kunta

Mitä tiloja peruskorjataan?
Tuusulan kunnanvaltuusto päätti syksyllä 2004, että Tuuskodon 1980-luvulla rakennettu
kiinteistön osa sekä kellarikerros huolto- ja keittiötiloineen peruskorjataan. Päätöksestä
käynnistyi rakennustekninen suunnittelu, jonka tuloksena peruskorjauksen luonnos-
piirustukset hyväksyttiin valtuustossa 17.10.2005.

Palvelukeskus Tuuskodon saneerattavat tilat käsittävät molemmat laitoshoidon yksiköt
Muistolan ja Ruskolan. Ruskola on pitkäaikaisen laitoshoidon yksikkö ja Muistolassa
tarjotaan pitkäaikaisen laitoshoidon ohella kotona asumista tukevaa lyhytaikaishoitoa.
Näiden lisäksi korjataan vanhimmassa osassa Pelargonian päällä oleva ns. Kerttulin
tila.

remontti käynnistyy -
vihdoinkin

Tuuskodon

Miksi korjataan?
Muistolan ja Ruskolan tilat
on otettu käyttöön vuonna
1982, jonka jälkeen niille ei
ole tehty juuri mitään korja-
uksia. Tilat ovat siis perusteel-
lisen kunnostamisen tarpees-
sa jo kiinteistön käyttöiän
perusteella. Kerttulin tilat
ovat vielä vanhemmat ja erit-
täin ränsistyneet.
Kiinteistön iän lisäksi korjaus-
ja muutostarvetta aiheuttaa
asukaskunnan muuttuminen.
Tänä päivänä vanhainkotiin
muutetaan omasta kodista
vasta siinä vaiheessa, kun mit-
tavatkaan kotiin tuotavat
palvelut eivät enää riitä tur-
valliseen elämään kotona. Tä-
mä tarkoittaa sitä, että van-
hainkodissa asuvat vanhukset
ovat runsaan ja vaativan ym-
pärivuorokautisen hoivan tar-
peessa olevia, usein monisai-
raita ihmisiä.
Heidän laadukas ja turvalli-
nen hoitonsa vaatii tiloilta
paljon. Saneeraussuunnitel-
massa on huomioitu parhaal-
la mahdollisella tavalla run-
sasta apua vaativien asuk-
kaiden tarpeet ja myös hen-
kilökunnan työskentelemisen
edellytykset, työergonomia.
Suunnittelu on ollut jatkuvaa
vuoropuhelua henkilökun-
nan kanssa.

Mikä muuttuu?
Suunnittelu on perustunut
olemassa oleviin tosiasioihin.
Kaikki seinät ovat kantavia,
joten huonetilojen muutok-
set eivät ole olleet mahdolli-
sia. Huoneen ja WC:n tila py-
syy neliömäärältään entisen
suuruisena, mutta WC-tila,
joka on sopimaton runsasta
apua vaativalle vanhukselle,
saadaan korjattua toimivaksi
ja turvalliseksi. Tästä syystä
huoneet pienenevät 1 m2:llä,
sillä eteistila kapenee hiukan
ja siinä olevat vaatekomerot
siirretään huoneen puolelle.
Tämä tarkoittaa, että huo-
neet tulevat olemaan 1 m2

alle valtakunnallisen suosi-
tuksen. Toisaalta saneerattua
huonetilaa on mahdollista
kalustaa monella tavalla
asukkaan yksilöllisistä tarpei-
ta riippuen, eikä myöskään
sovi unohtaa huoneen isoa
ikkunaa ja siitä avautuvaa
maisemaa kauniille Tuusulan-
järvelle. Nämä ominaisuudet
tuovat toimivuutta ja viihtyi-
syyttä huoneisiin.
Huoneet tulevat olemaan eh-
dottomasti yhden hengen
huoneita. Tänä päivänä lyhyt-
aikaishoidossa joudutaan
huoneisiin sijoittamaan aika
ajoin kaksi vanhusta. Kerttu-
lin tila peruskorjataan myös
vastaamaan runsashoitoisten
vanhusten ja heidän hoita-
jiensa tarpeita. Laitoshoidon

paikat siis lisääntyvät, jolloin
yksi yksikkö voidaan määrit-
tää omaksi lyhytaikaishoidon
yksiköksi.
Saniteettitilojen korjaamisen
lisäksi muita oleellisia (ja kal-
liita) muutoksia on ilmastoin-
nin parantaminen ja jäähdy-
tyksen rakentaminen tiloihin.
Paloturvallisuus edellyttää
sprinklausjärjestelmän raken-
tamista. Lisäksi asukkaiden
turvallisuutta takaamaan tar-
vitaan toimiva turvatekniikka
(hälytykset, kulunvalvonta
ym.) koko taloon.

Miten eletään
remontin aikana?
Remontti alkaa alkuvuodesta
2006 Muistolan ja Ruskolan
tiloista. Niiden korjaamisen
on arvioitu vievän noin vuo-
den, jonka jälkeen korjataan
ns. Kerttulin tila ja kellaritilat.
Yhteensä remontin on arvioi-
tu kestävän reilu puolitoista
vuotta ja sen arvioitu hinta
on reilu 7 miljoonaa euroa.
Muistolan ja Ruskolan re-
montin ajaksi on hoivakoti
Esperi Oy:ltä vuokrattu hoi-
vakotitilaa yhden kerroksen
verran Keravalle loppuvuo-
desta 2005 valmistuvasta ta-
losta. Esperin tiloihin muut-
taa kaikki pitkäaikaisen
laitoshoidon asukkaat. Lyhyt-
aikaisen laitoshoidon tiloiksi
käytetään Kerttulin korjaa-
mattomia tiloja.

Remonttiaika tulee vaati-
maan paljon niin asukkail-
tamme kuin henkilökunnalta
ja omaisilta. Motivaatiota an-
taa kuitenkin pitkäaikaisen
odottelun jälkeen siintävät
korjatut toimivat tilat. Luo-
tamme myös siihen, että yh-
teispelillä se sujuu väliaikais-
järjestelyinkin. Tärkein asia
myös remontin aikana meille
on asukkaidemme hyvinvoin-
ti. Sen eteen teemme kaiken
voitavan.

Remontin jälkeen?
Tulevaisuuden haasteet ovat
kovat, sillä tuusulalaisten ikä-
ihmisten määrä nousee kovaa
vauhtia. Vajaan kymmenen
vuoden sisällä tarvitsemme
Tuuskodon peruskorjattavien
tilojen lisäksi uusia tiloja,
Tuuskodon uudisosan. Uudis-
osan suunnittelua lähdetään
tekemään jo remontin aika-
na.
Seinät eivät kuitenkaan pel-
kästään takaa hyvää vanhus-
tenhuoltoa, vaan niiden lisäk-
si tarvitsemme riittävästi
osaavaa ja vanhustyössä viih-
tyvää henkilökuntaa. Vasta
näillä tekijöillä voimme tuot-
taa hyvää vanhuspalvelua
myös tulevaisuuden tuusula-
laisille ikäihmisille.
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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 Leena Jäntti
p. 8718 3622, sähköposti:
leena.jantti@tuusula.fi
Sosiaalipalvelut:
Avopalveluohjaaja
Hilkka Kokkoniemi
p. 8718 3318, sähköposti:
hilkka.kokkoniemi@tuusula.fi

Nimi: Kultahapsi
Perustamisvuosi: Kultahapsi aloitti toimintansa tammi-

kuussa 2000. Ensimmäinen avoin
 tapaaminen oli 19.1.2000.
Jäsenmäärä: Tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja

niitä järjestetään yleensä kerran vii-
kossa. Osallistujia on ollut tapahtu-
missa keskimäärin 20 – 35. Vuosien
aikana on kertynyt yli 3200 käyntiä
164 tilaisuudessa.

Yhteyshenkilöt
vuonna 2005:

Inkeri Kostiainen, puh. 275 9760 tai
040 911 3028. Sähköposti:
inkeri1@kolumbus.fi.

 Raili Perttilä, puh. 281 618
Kokoontumispaikka: Riihikallion ostoskeskuksen
 nuorisotila ”Kertsi”
Kuinka usein-
kokoontuu: kerran viikossa, kesällä harvemmin

Nimi: Riihikallion Kultahapsi ry
Puheenjohtaja: Ensio Selola
Perustamisvuosi: 1999
Rekisteriin: 11.8.2003
Jäsenmäärä: 16-34 ei jäsenrekisteriä

eikä jäsenmaksua
Yhteyshenkilöt: Helena Halmiainen-Matveinen,
 sihteeri puh. 044 561 1116,
 (09) 275 4655.
 sähköposti: helena.halmiainen-
 matveinen@luukku.com.
 Irja Kaveinen, vpj.
 puh. 275 4363, 050 341 4866
Kokoontumispaikka: Sokuritupa, Riihikallion
 ostoskeskus
Kuinka usein
kokoontuu: kerran viikossa tiistaisin klo 13-15
Yhdistyksen
tarkoitus: Vanhusten virkistys ja aktivointi eri

tapahtumien kautta, näyttelyjen jär-
jestäminen, teatteri ja retket.

Kuvaus toiminnasta:

Internet-sivut: http://koti.mbnet.fi/rikuha/

Eläkeläis- ja veteraani-
järjestöt esittelyssä osa66

Kysy tai anna
palautetta Tuusulan
vanhuspalveluista

Helena Viitanen
Vapaaehtoistyönohjaaja
Hyrylän Hyvän Tuulen Tupa

Riihikallion Kultahapsi ry kokoontuu kahville tiistaisin klo
13-15. Vapaaehtoinen kahviraha. Teemme retkiä esim.
teatteriin, eduskuntaan ja museoihin. Myyjäisiä ja virkistäviä
tapahtumia. Esitelmöitsijöitä elämän eri aloilta. Vietämme
ruokapäivää ja puuropäivää sekä vuoden lopussa kiitospäi-
vää. Järjestetään näyttelyitä, esim. Riihikallion kirjastossa
marraskuussa, "Kiiltokuva täyttää 130 vuotta" ja Aulagal-
leriassa vuoden alussa näyttely "Mies kravatin takana".
Tapahtumista ilmoitetaan Keski-Uusimaassa ja Viikkouuti-
sissa.

Yhdistyksen tarkoitus:
”Elämän kokemukset, ilot ja surut ovat kypsyysvuosien
rakennusaineita. Oletko jo ohi keskipäivän, iltapäivän
puolelle ehtinyt? Tule iltapäiväkahville muistelemaan ja
kuuntelemaan.” Näillä sanoilla kutsui Inkeri ikäihmisiä
vuosia sitten ensimmäisiin tapaamisiin. Kultahapsesta on
luontunut lähinnä ikäihmisille helposti lähestyttävä kes-
kustelu- ja tapaamisyhteys eri alojen asiantuntijoiden ja
harrastajien kanssa sekä keskenään. Näin virkistetään
osallistujia ja samalla estetään kuilun syntymistä heidän
ja muun yhteiskunnan välille.
Kuvaus toiminnasta:
Kokoonnutaan Riihikallion ostoskeskuksen nuorisotila
”Kertsissä” keskiviikkoisin klo 13 - 15. Tapahtumissa tarjo-
taan tavallisesti kahvit ja itse tehdyt leivonnaiset, jotka
rahoitetaan vapaaehtoisella kahvipossurahalla. Lisäksi
käydään tutustumassa erilaisiin mukanaolijoita kiinnostaviin
paikkoihin ja tilaisuuksiin. Kertyvää rahastoa käytetään
yhdessä tehtäviin matkoihin. Kaikki halukkaat voivat
osallistua kustannusten estämättä. Jäsenmaksuja ei kerätä.
Koska mielenkiintoisten tilaisuuksien järjestäminen vaatii
vetäjiltä jo melkoisesti aikaa, ei ole haluttu tinkiä toimin-
nasta yhdistysmuodollisuuksien hoitamiseksi. Tämän vuoksi
ei ole pidetty tarpeellisena rekisteröitymistä eikä jäsenvel-
voitteita.

Tuusulan kunnan
ikäihmisten tiedotuslehti

Åldringen som granne
I Finland firas de Gamlas Dag
årligen den första söndagen
i oktober. Denna uppskatta-
de tradition inleddes redan
år 1954. I år har temat för
veckan varit åldringen som
granne. I Tusby firades
veckan med en fest för de
äldre.
De äldre behöver hjälp och
stöd i sin vardag. Ett problem
kan vara, att man inte upp-
täcker behovet av hjälp. Där-
för skulle det vara viktigt att
ha anhöriga och goda gran-
nar som kunde hjälpa och
märka behovet av hjälp. Ser-
vicenätverket som är tillgäng-
lig omfattar hälsovården och
socialservicen samt församlin-
gens, privata företagares, oli-
ka organisationers och före-
ningars verksamhet. Då de
äldre får den hjälp de behö-
ver kan man fortsätta bo i
sitt eget hem.
Kommunen beaktar de
äldres behov i sin budjet för
år 2006. Tuuskoto saneras
och Mariefors hälsostation
utvidgas.
Kommundirektör
Hannu Joensivu

Minnet - en viktig sak för
alla! Intervju av minnes-
sköterska Anna-Kaisa
Nupponen
Minnessköterska Anna-Kaisa
Nupponen ger råd och stöd
i att utreda saker som berör
minnet. Hon gör olika min-
nestest för att reda ut möjli-
ga störningar. Klienterna och

de anhöriga kan kontakta
sköterskan direkt då man har
själ att misstänka en minnes-
störning eller då man är oro-
lig eller har frågor gällande
en anhörigs minne. Minnes-
störningar kan vara att
• glömma bekanta saker eller
att regelbundet glömma bort
vad man skulle köpa från bu-
tiken
• tappa bort sina nycklar eller
plånbok dagligen
• glömma överenskomna
träffar eller vart man är på
våg då man kör bil
En del av minnesstörningarna
kan botas, andras gång kan
saktas ner och andra störnin-
gar är permanenta. Därför
är det viktigt att i möjligast
tidigt skede reda ut orsaker-
na för störningen.
Du når minnessköterskan var-
je vardag kl 12-13 per telefon
8718 3616.

Församlingen satsar på de
äldre
Tusby församling har anställt
diakonissa Mirja Karjalainen
för att ansvara för koordine-
ringen av de äldres vård. Kar-
jalainen gör också hembesök
och hon samarbetar med an-
hörigvårdare. Du kan träffa
diakonissa Mirja Karjalainen
i församlingens utrymmen i
Lahelan terttu tisdagar kl 12-
14 och torsdagar kl 9.30-12,
tel. 8759 6279 och 040 766
4487.

Tuuskoto renovering kom-
mer igång - äntligen
Tuuskotos sanering, som bör-

jar vårvintern 2006, kommer
att beröra avdelningarna
Muistola, Ruskola och Kert-
tuli. Rummen kommer inte
att bli större, men de får stör-
re badrum. Förutom att sani-
tetsutrymmena renoveras
kommer man att förbättra
luftkonditioneringen, luftens
nerkylning och brandsäker-
heten. Under renoveringen
bor klienterna i Kervo i ut-
rymmen som är hyrda av Es-
peri Oy. Budgeten för projek-
tet är 7 milj. euro.

Runda tillsammans
I Hyrylä samlas två grupper
som promenerar tillsammans.
Den ena gruppen träffas var-
je tisdag kl 11 och den andra
varje fredag kl 11 på Hyvän
Tuulen Tupa i Hyrylä. Välkom-
men med och röra på dig!

Åldrande befolkning ut-
manar boendet
Befolkningen åldras kraftigt
i Finland och åldersstrukturen
förändras snabbast i Europa.
Den nuvarande trenden är,
att man stöder boendet hem-
ma så länge som möjligt.
Hemmaboendet ställer höga
krav på boendet och hinders-
löshet.  Ett stort problem är
höghusen utan hiss. Det är
möjligt att söka om bl.a. sta-
tens renoveringsstöd för att
förbättra de äldres och han-
dikappades möjlighet att bo
hemma.

Tuusulan Hyvän Tuulen Tupa
on "tavaramerkki", jonka alle
sisältyy monenlaista vapaaeh-
toistoimintaa. Vapaaehtois-
toiminta on hyvä harrastus,
josta tulee tyytyväinen mieli.
Hyvän Tuulen Tupa on muun
muassa vapaaehtoista, elä-
mänkokemukseen perustu-
vaa lähimmäispalvelua yhteis-
työssä ammattiauttajien
kanssa. Hyvän Tuulen Tuvan
toiminnan eräänä tavoittee-
na on henkisen hyvinvoinnin
tukeminen ja yhteisvastuun
herättäminen.
Tänä vuonna vanhusten vii-
kon teemana on NAAPURIS-
SA VANHUS. Tämä asia on
Hyvän Tuulen Tuvan toimin-
nassa huomioitu niin, että
tuvan ystävät ulkoilevat yh-
dessä naapurinsa kanssa, jon-
ka muutoin ei tulisi lähdettyä
lenkille. Yhdessä lenkkeillessä
henkinen ja fyysinen kunto
pysyvät vireessä.

Hyrylän tuvalla toimii
kaksi kimppalenkkiä
Tiistaisin klo 11 Tuusulan Reu-
ma ja Tules -yhdistyksen jä-
senet / ystävät lähtevät reip-

pailemaan ja perjantaisin tu-
van kävelijät kokoontuvat sa-
moin klo 11 tuvalle. Yhdessä
päätetään, minne kävellään
- ja aina on syntynyt yhteinen
päätös päämäärästä. Ryhmä
on käynyt syöttämässä sorsia,
joulun tietämillä on käyty sy-
tyttämässä kynttilöitä ystävi-
en haudoille ja joskus on läh-
detty pyöräilemään Järven-
pään Ainolaan.
Hyvän Tuulen Tupa on toimi-
nut Hyrylässä yli 13 vuotta ja
yhtä monena vuonna on per-
jantaisin reippailtu porukalla.
Toiminnan aloittivat Armas
Raunio ja Sirkka Vesalai-
nen. Jotta ryhmä pysyi yhdes-
sä, niin toinen heistä veti ryh-
mää ja toinen piti huolen,
ettei ketään jätetty yksin hän-
nille kävelemään.
Lyyli Saastamoinen ja In-
keri Laukkonen ovat olleet
mukana koko ajan. He kerto-
vat tämän yhteishengen säi-
lyneen edelleen. - Heikoin
määrää tahdin, Inga Tynnilä
sanoo. Tynnilä on ollut muka-
na vuodesta 1992 lähtien.
- Olen ollut pois koko aikana
vain viisi kertaa, Lyyli Saasta-

moinen sanoo. Montakohan
kilometriä Lyylille on kertynyt
yhteisillä lenkkipoluilla? - Jos-
kus lenkiltä on tultu likomär-
känä tuvalle, mutta hauskaa
on ollut, Inga Tynnilä sanoo.
Lenkillä parannetaan maail-
maa keskustellen sekä jae-
taan ilot ja surut.
Ulkoilun jälkeen on luvassa
jälkipuintia Hyrylän Hyvän
Tuulen Tuvalla kahvikuppo-
sen äärellä. Keväällä 2006
tehdään koko päivän liikun-
taretki yhdessä Riihikallion
kimppalenkin kanssa.
Keväällä on tarkoitus järjes-
tää liikunnallinen ystäväkurssi
Hyvän Tuulen Tuvan ja Keski-
Uudenmaan Dementiayhdis-
tyksen kanssa. Kurssi on avoin
kaikille tuusulalaisille.

Jos kaipaat kävelykaveria tai
haluat tulla mukaan ulkoilu-
ystävätoimintaan, niin ota
yhteyttä Hyrylän Hyvän Tuu-
len Tuvalle ja lähde liikku-
maan!

Kimppa-

Heidi Hagman
Tusby kommun


