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Sosiaali- ja terveyspalvelut 
hyvän elämän edistäjänä

Ikäihmisille oma laki

Sosiaali- ja terveyspalveluja voidaan pitää kaik-
kien kuntalaisten hyvinvoinnin ja hyvän elämän 
kannalta keskeisimpinä kotikuntamme palve-
luina. Näin on varmasti ainakin meidän ikäih-
misten kohdalla. Meillä monella on sairautta ja 
heikkoutta, joihin kuntamme sosiaali- ja terveys-
palvelut antavat apua voidaksemme edelleen 
nauttia elämästämme.

Asiakaslähtöiset palvelut kaikille

Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävä-
nä on järjestää arvioidun tarpeen mukaiset asia-
kaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut ja huo-
lehtia niiden toimintaedellytyksistä. Lautakunta 
päättää keskeisimmistä palvelujen toiminnallisis-
ta muutoksista sekä erilaisista periaatteellisista 
ja hallinnollisista asioista. Lisäksi se osallistuu 
esimerkiksi talousarviokäsittelyyn. 

Kattava edustus kuntalaisia

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa on 11 jäsentä, 
jotka valtuusto on nimennyt nelivuotiskaudek-
seen valtuustossa edustettuina olevista puolueis-
ta. Kuukausittain kokoontuvat lautakunnan jäse-
net edustavat kattavasti kuntalaisia, sillä jäsenet 
ovat eri puolilta Tuusulaa, erilaisissa ammateissa 
työskenteleviä, eri koulutustaustaisia ja eri ikä-
luokista. Ja mikä tärkeintä, kaikki lautakunnan 
jäsenet ovat innostuneita lautakuntatyöstään.
Jäsenet perehtyvät asioihin laajasti ja ovat monin 
tavoin sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoita. 
Hyvällä omallatunnolla voin vakuuttaa, että lau-

takunta haluaa ja pystyy toimimaan kuntalaisten 
parhaaksi, heidän hyvinvointinsa edistämistyössä.

Palveluja kehitetään aktiivisesti

Lautakunnan tavoitteena on saada kuntaamme 
hyvät, riittävät ja kaikkien kuntalaisten hyvin-
vointia edistävät palvelut. Kiristyvän kuntatalou-
den vaikutukset on kuitenkin tiedostettu myös 
lautakunnassa. Jos taloutta ei pidettäisi kunnos-
sa, niin seuraukset näkyisivät myös sosiaali- ja 
terveyspalveluissa. Tiukasta taloustilanteesta 
huolimatta sosiaali- ja terveyspalveluja kehite-
tään aktiivisesti lähivuosina. Siihen velvoittaa 
ikäihmisten palvelujen osalta uusi heinäkuussa 
voimaantullut vanhuspalvelulakikin.  

Ikäihmisten palvelujen kehittäminen näkyy 
esimerkiksi Riihikallion tehostetun asumispalvelu-
yksikön aukeamisena huhtikuussa. Lisäksi mo-
niammatillisen kuntoutussairaala Kiljavan kanssa 
tehtävää yhteistyötä kehitetään, jotta kuntoutet-
tava potilas selviää kotona tai palveluasunnossa 
pitkäaikaisen laitoshoidon sijaan. Vanhuksen ko-
tona selviäminen mahdollisimman pitkään onkin 
yksi tärkeä tavoitteemme.

Ikäihmisten määrä kasvaa

Viime aikoina on paljon tuotu esiin huolta ikäih-
misten määrän kasvusta. Tuusulassa ikäihmisten 
määrän kasvu on koko Uudenmaan nopeimpia. 
Kunnassamme asuu tällä hetkellä yli 75-vuotiai-
ta vajaat 1 900 henkilöä, mutta vuonna 2021 jo 

noin 3 400. Tällainen kasvu ei kuitenkaan lisää 
samassa suhteessa erilaisten sosiaali- ja terveys-
palvelujen tarvetta, sillä 2020-luvun ikäihminen 
on kunnoltaan ja terveydeltään paljon parem-
massa kunnossa kuin tänä päivänä.
  
Hyvää terveyttä ja kuntoa on jokaisen meidän 
ikäihmisen määrätietoisesti vaalittava. Meidän 
on pidettävä mieli virkeänä, liikuttava, tavat-
tava muita, seurattava aikaamme ja nautittava 
elämästä. Se on parasta palvelua ja terveyden 
vaalimista itse kullekin iästä riippumatta!

Mauno Lehtinen
Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja, 
sosiaalineuvos 
Tuusula

Heinäkuussa tuli voimaan 
vanhuspalvelulaki. Laki on 
ensimmäinen ainoastaan 
ikäihmisille suunnattu 
erityislaki, jolla sääde-
tään iäkkäiden sosiaali- ja 
terveyspalveluista. Lailla 
täsmennetään kunnan 
velvollisuuksia ja vahviste-
taan iäkkäiden henkilöiden 
mahdollisuutta saada tarvit-
semansa palvelut.
 

Uuden lain mukaan hoitoa 
ja huolenpitoa turvaava 
palvelukokonaisuus on 
suunniteltava vastaamaan 
asiakkaan yksilöllisiä tar-
peita. Lähtökohtana on 
toimintakyky ja asiakkaan 
yksilöllinen palvelutarve. 
Näissä korostuvat asiakkaan 
osallisuus, kuntouttava 
toiminta, itsenäinen suo-
riutuminen sekä moniam-
matillinen ja monipuolinen 
asiantuntemus.

Palvelutarpeen arviointi 
aloitetaan viivytyksettä
asiakkaan tullessa palvelu-
jen tarvitsijaksi. Ensin laa-
ditaan palvelusuunnitelma, 
mihin kirjataan asiakkaan 
mielipiteet asiasta, jonka 
jälkeen tehdään päätös 
myönnettävistä palveluista.

Kotiin annettavat 
palvelut ovat ensisijaisia

Laissa painotetaan kotona 
asumista ja kotiin annetta-
vien palvelujen ensisijaisuut-
ta. Palveluasuminen, kuten 
asuminen rakentuvassa 
Riihikallion tehostetussa 
palveluasumisyksikössä, 
rinnastetaan laissa kotona 
asumiseen. Myös kuntou-
tumista edistävät toimen-
piteet ovat lain keskiössä. 
Pitkäaikaishoito voidaan 
toteuttaa laitoshoitona vain 
silloin, kun siihen on lääke-
tieteelliset perusteet tai se 

on iäkkään henkilön arvok-
kaan elämän ja turvallisen 
hoidon kannalta muuten 
perusteltua.

Puolisoilla oikeus 
yhdessä asumiseen

Iäkkäille avio- ja avopuo-
lisoille on lain mukaan 
järjestettävä mahdollisuus 
asua yhdessä molempien 
niin halutessa. Tämä pätee 
yhtälailla myös sen jälkeen, 
kun toinen puolisoista tai 
kumpikin tarvitsee pitkäai-
kaista hoitoa ja huolenpitoa 
kodin ulkopuolella. Puoli-
soita ei voi erottaa toisis-
taan kuin lääketieteellisten 
syiden vaatiessa.

Myös pitkäaikaisen hoidon 
ja hoitopaikan pysyvyys 
turvataan nyt lailla. Tuusu-
lan kuntakin ostaa hoito-
paikkoja yksityisiltä palve-
luntarjoajilta ja palveluita 

on kilpailulainsäädännön 
mukaan kilpailutettava. 
Kilpailutuksen seurauksena 
palveluntarjoaja voi vaihtua, 
mutta uuden lain mukaan 
ei ole perusteltua siirtää 
yksityisessä palvelutalossa 
asuvaa asiakasta uuteen 
toimintayksikköön.

Kiireettömät palvelut 
myönnettävä kolmessa 
kuukaudessa

Asiakkaille myönnettävät 
kiireettömät palvelut, kuten 
kotihoidon palvelut, ym-
pärivuorokautinen palve-
luasuminen ja laitoshoidon 
palvelut, on laissa määritel-
ty järjestettäväksi kolmen 
kuukauden kuluessa pää-
töksenteosta. Kiireettömien 
palveluiden antaminen aset-
taa haasteita kunnille, sillä 
esimerkiksi hoitopaikkaa ei 
voida antaa, jos kunnalla ei 
ole vapaana yhtään asia-

kaspaikkaa, eikä varattuna 
riittävästi määrärahoja paik-
kojen ostamiseen.

Ikäihmisten asiat 
keskusteluun

Vaikka uuden lain myötä 
Tuusulaan ei tule uusia 
palveluja, on lailla kuiten-
kin merkittäviä vaikutuksia. 
Kokonaisuudessaan laki 
on väline edistää vanhus-
ten asioiden etenemistä ja 
pidemmällä aikavälillä laki 
vaikuttaa palveluraken-
teisiin. Vanhuspalvelulaki 
todistaa, että ikäihmisten 
asioista on alettu keskustel-
la. 
 
 

Jari Luoma
koti- ja laitoshoidon 
päällikkö
Tuusulan kunta



Ikäihmisten neuvoston ja 
Tuusulan kunnan yhdessä 
järjestämässä tilaisuudessa 
Jokelan Eläkkeensaajat huo-
lehtivat tarjoiluista juhlavä-
elle. Vieraita viihdytettiin 
mm. runonlausunnalla, 
kuoro- ja yhteislaululla sekä 
arpajaisilla. Juhlan lopuksi 
tanssittiin tanssiyhtye Vitos-
ten tahdittamana.  

Ottakaamme vastuu 
itsestämme 

Tilaisuuden juhlapuhujana 
oli sosiaali- ja terveyslau-
takunnan puheenjohtaja 
Mauno Lehtinen. Tuusulan 
kunnan tervehdyksen juh-
laan toi koti- ja laitoshoidon 
päällikkö Jari Luoma ja seu-
rakunnan puolesta ikäihmi-
sille puhui kirkkoherra Ulla 
Rosenqvist.

Mauno Lehtinen toi puhees-
saan esille uuden vanhus-
palvelulain suosituksineen 
sekä valmistelussa olevan 
Tuusulan kunnan ikäpoliitti-
sen ohjelman vuosille 2014–
2018. Nämä tulevat ole-
maan tärkeitä ohjenuoria ja 
suunnannäyttäjiä ikäihmis-
ten palvelujen kehittämises-
sä. Lehtisen mielestä palve-
lujen ja hoidon painopisteet 
vaativat muutoksia nykyisiin 
vanhusten palveluihin. 
Puheensa lopuksi hän vielä 
muistutti, että keskeisintä 
ikäihmisten hyville vuosille 
on oma vastuu terveydestä 
ja hyvinvoinnista.
 

Laila Hedenborg
palvelukoordinaattori
Ikäihmisten neuvoston 
sihteeri
Tuusulan kunta

Riihikallion palvelukeskuksessa 
tehdään jo sisätöitä

Vanhustenviikko
huipentui yhteiseen

juhlaan Jokelassa
Valtakunnallista vanhustenviikkoa juhlittiin 6.–13.10. 
teemalla Hyviä Vuosia - Goda År. Tänä vuonna vanhusten-
viikon juhla järjestettiin 8.10. Jokelan Työväentalolla, jonne 
juhlijoita oli saapunut koko tuvan täydeltä.

Hyvä musiikki siivitti juhlia.

Jokelan juhla oli yleisömenestys.

Teatteriesitys päivätansseista sai juhlaväen hymyn huulille.

Riihikallioon aukeaa 
huhtikuussa tehostettu
palveluasumisyksikkö

Tuusulan kunta käynnis-
tää Yrjö ja Hanna -sääti-
öltä vuokratuissa tiloissa 
23-paikkaisen tehostetun 
palveluasumisyksikön 
toiminnan 1.4.2014 alkaen. 
Uuden toimintayksikön 
myötä Tuusulan kunnan 
omat, ikäihmisille suunnatut 
tehostetun palveluasumisen 
hoitopaikat lähes tuplaan-
tuvat. 

Riihikalliossa käynnistyvä 
kunnan tehostettu pal-
veluasumisyksikkö antaa 
ympärivuorokautista hoi-
vaa ja hoitoa ikäihmisille. 
Ryhmäkotirakennuksen 
toiseen kerrokseen tulee 
kunnan toimintayksikkö, 
mutta myös kolmanteen ja 
neljänteen kerrokseen tulee 
vastaavat yksiköt Yrjö&Han-
na Oy:n ylläpitämänä.

Laitoshoitopaikkoja
vähennetään

Riihikallion tehostetun 
palveluasumisen hoitopaikat 
korvaavat laitoshoitopaik-
koja. Kunnan suunnitelmissa 
on, että uuden toimintayk-
sikön käynnistyessä terveys-
keskussairaalasta vähenne-
tään vastaavasti 20 pitkäai-
kaista laitoshoitopaikkaa. 
Tämä on perusteltua, koska 
terveyskeskussairaalassa on 
jatkuvasti toistakymmen-
tä asiakasta odottamassa 

tehostetun palveluasumisen 
hoitopaikkaa. Lisäksi Kil-
javan sairaalassa on useita 
tehostettua palveluasumis-
paikkaa odottavaa asiakas-
ta.

Asukkaat saavat
uudet viihtyisät tilat

Riihikallion palveluasumisyk-
sikössä jokaisella asukkaalla 
on oma 25 m2 huone wc:llä 
/kylpyhuoneella. Lisäksi 
palveluasumisyksikössä on 
oleskelu- ja ruokailutiloja se-
kä sauna- ja pesuhuonetilat. 
Henkilökunta on paikalla 
ympäri vuorokauden. 

Kunta valitsee
asukkaat yksikköön

Kunta valitsee palvelu-
asumisyksikön asukkaat. 
Asukkaat valitaan tehoste-
tun palveluasumispaikkaa 
odottavien joukosta. Lisäksi 
asukkaaksi voidaan ottaa 
sellaisia asiakkaita, joilla nyt 
on tehostettu palveluasu-
mispaikka jossakin muussa 
toimintayksikössä. Tällöin 
edellytyksenä on, että 
henkilö itse haluaa vaihtaa 
hoitopaikkaa.

Jari Luoma
koti- ja laitoshoidon 
päällikkö, Tuusulan kunta

Riihikallion palvelukeskuk-
sen rakentaminen etenee 
suunnitellusti. Palvelukes-
kus valmistuu ensi vuoden 
alussa, joten sisätöitä teh-
dään jo kovalla vauhdilla. 
Uudet asukkaat pääsevät 
muuttamaan sisään näillä 
näkymin ensi vuoden 
helmikuussa.

Asuntoja ikäihmisten 
erilaisiin hoivatarpeisiin

Riihikallion palvelukeskus 
koostuu kahdesta kiinteis-
töstä. A-taloon tulee ryhmä-
koteja ympärivuorokautista 
hoivaa ja hoitoa tarvitseville 
ikäihmisille ja B-taloon 
palveluasuntoja kevyemmän 
avun turvin pärjääville.
A-talon ryhmäkodeista 
yksi tulee Tuusulan kunnan 
käyttöön ja kaksi Yrjö&Han-
na Oy:n palvelutuotannon 
piiriin. Yhteensä ryhmäkoti-
paikkoja on 69.

B-talon palveluasuntojen 
omistajana ja vuokrananta-

jana on yleishyödyllinen Yr-
jö ja Hanna -säätiö. Taloon 
tulee 52 palveluasuntoa, 
yksiöitä ja kaksioita, jotka 
ovat kooltaan 35–59,5 m2. 
Palveluasunnot on tarkoitet-
tu ikäihmisille, jotka tarvit-
sevat esim. ateria-, hoiva- ja 
siivouspalvelua pärjätäkseen 
itsenäisesti.

Palvelukeskuksessa järjes-
tettiin ensimmäinen, suurta 
mielenkiintoa herättänyt tu-
tustumistilaisuus 8.10. ja toi-
nen on tulossa marraskuun 
aikana. Asuntovarauksia on 
tehty elokuusta alkaen.

Alue monimuotoistuu 
lähivuosina

Riihikallion aluetta on 
suunniteltu tiiviissä yhteis-
työssä Tuusulan kunnan ja 
seurakunnan kanssa. Tavoit-
teena on kestävää kehitystä 
tukeva monimuotoinen 
aluekokonaisuus. Valmiiksi 
rakennettuna on jo päivä-
koti, koulu ja urheilukenttä. 

Palvelukeskuksen kiinteis-
töihin tulee tiloja paitsi 
kunnan ja seurakunnan, 
myös monenlaisten yrittäji-
en käyttöön.

Riihikallion alue laajenee ja 
monipuolistuu vielä lähivuo-
sina: Yrjö ja Hanna -säätiöllä 
on suunnitteilla palvelukes-
kuskortteliin myös vuok-
ra-asuntoja sekä asumisoi-
keusasuntoja ikäihmisille.
 

Lisätietoja Riihikallion 
palvelukeskuksen asunnois-
ta ja palveluista saa alue- 
johtaja Pia Kajavalta, 
puh. 0400 795 597 tai 
internet-sivuilta 
www.yrjojahanna.fi.
Esitteitä ja asuntohakemus-
lomakkeita voi tilata myös 
numerosta 020 764 1832
tai 020 742 9888.
 

Pia Kajava
aluejohtaja 
Yrjö&Hanna Oy



Seniorit surffasivat pääkirjastossa

Toimiva Alkavan muistisairauden voi tunnistaa esimer-

kiksi unohtelusta, muuttuneesta käytöksestä ja 

kielen köyhtymisestä. Oireita ei kannata piilo-

tella, sillä aikainen diagnoosi antaa paremmat 

mahdollisuudet hoitaa muistisairautta. 

Varhain aloitetulla hoidolla voidaan ainakin 

hidastaa sairauden etenemistä.

muisti
tärkeä osa toimivaa arkea

Muisti voi ”pätkiä” kaiken 
ikäisillä. Yleensä se ilme-
nee vähemmän tärkeiden 
nimien, tapahtumien tai 
asioiden unohteluna. Tällai-
nen hyvänlaatuinen muista-
mattomuus johtuu työikäi-
sillä usein väsymyksestä ja 
kuormituksesta. Varsinaiset 
muistisairaudet yleistyvät 75 
ikävuodesta eteenpäin. On 
arvioitu, että 85-vuotiaista 
noin kolmanneksella on 
jokin muistisairaus. 

Tärkeät asiat unohtuvat
 
Alkavaan muistisairauteen 
liittyy vakavia ja useammin 
toistuvia muistikömmäh-
dyksiä. Ihminen unohtelee 
asioita, jotka yleensä koe-
taan tärkeiksi, kuten ham-
maslääkäri- tai kampaamo-
ajat, sovitut tapaamiset tai 
lastenlasten syntymäpäivät. 
Myös nimet katoavat yhä 
useammin. Vaikka ihminen 
olisi juuri äskettäin puhunut 
jostakin tapahtumasta tai 
henkilöstä, niin pian hän 
unohtaa, että asiasta on 
edes keskusteltu. 

Sanoja kierretään 

Muistisairaus voi alkaa 
unohtelun lisäksi yhtä lailla 
käytösoirein. Harhaoireita 
saattaa ilmetä tiettyjen 
muistisairauksien kuten 
Lewyn kappale -taudin ja 
otsalohkodementian alussa. 
Muistisairas henkilö saattaa 
nähdä ja kuulla epätodel-
lisia asioita tai muuttua 
vainoharhaiseksi. Hän voi 
esimerkiksi luulla, että 

tavaroita on varastettu, kun 
ei muista, mihin on itse niitä 
laittanut.

Alkavan muistisairauden voi 
tunnistaa myös kielen köyh-
tymisestä. Ihminen saattaa 
juttua kertoessaan unohtaa 
tarvittavan sanan ja kiertää 
sen muilla ilmaisuilla. Terve 
kokee saman ilmiön, kun 
puhuu vierasta kieltä eikä 
yksinkertaisesti tiedä jotakin 
sanaa.

Joskus huolestuttavat mer-
kit huomataan ensimmäi-
senä terveydenhuollossa, 
kun potilas alkaa unohdel-
la lääkkeitä. Jos ihminen 
itse huomaa, että hänen 
muistissaan on tapahtunut 
muutos, hän saattaa tun-
tea ahdistusta ja masen-
tuneisuutta ja hakeutua 
mielialaongelmien vuoksi 
lääkärin vastaanotolle. Kun 
lääkäri panee merkille, että 
jokin henkilön olemuksessa, 
puhetavassa tai persoonassa 
on muuttunut, herää epäilys 
alkavasta muistisairaudesta.
 
Muistisairaudet 
huolestuttavat lähiomaisia 

Muistisairauden oireet 
ilmaantuvat yleensä vähi-
tellen.  Sairastuneen kanssa 
paljon tekemisissä olevat lä-
heiset saattavat ikään kuin 
sopeutua tilanteeseen. Sen 
sijaan harvemmin nähtäessä 
muutos muistissa huoma-
taan selvemmin. Esimerkiksi 
pitkästä aikaa vanhempien-
sa luokse vierailulle tuleva 
lapsi huomaa heti, että isä 

tai äiti on muuttunut sel-
västi aikaisemmasta. Joskus 
ihminen ymmärtää itse, että 
jotain on vialla, jos hänellä 
on esimerkiksi ennestään 
kokemuksia muistisairauk-
sista lähipiiristä. Tyypillisesti 
omaiset silti huomaavat 
ongelman herkemmin kuin 
muistisairas, joka voi olla 
täysin tietämätön sairaudes-
taan.

Ikäihmiset ajattelevat mo-
nesti muistin heikkenemisen 
kuuluvan jossain määrin 
normaaliin ikääntymiseen. 
Jotkut pyrkivät peittele-
mään ja kompensoimaan 
muistin heikkenemistä 
pitkään, sillä muistisairauk-
sia on perinteisesti pidetty 
häpeänä. Ei ole mitenkään 
harvinaista, että omaisen 
vastaanotolle toimittamal-
la potilaalla todetaan jo 
pitkälle edennyt muisti-
sairaus, mutta potilas itse 
väittää toisten huolehtivan 
turhaan.
 
Varhainen diagnoosi voi 
hidastaa muistisairauden 
etenemistä
 
Osa muistin ongelmista liit-
tyy ns. hoidettaviin tiloihin. 
Tällaisia ovat muun muassa 
kilpirauhasen vajaatoiminta, 
B-vitamiinin imeytymishäi-
riö, aivonestekierron häiriö 
tai sydänongelma. Tilan-
ne korjaantuu, kun nämä 
hoidetaan kuntoon. Siksi on 
tärkeää hakeutua heti tut-
kimuksiin omalääkärille tai 
muistihoitajalle, jos muistin 
kanssa on ongelmia.

Nykyisten tutkimusten 
mukaan esimerkiksi Alz-
heimerin taudin varhainen 
diagnosointi ja lääkehoidon 
aloittaminen voivat lykätä 
taudin vaikeampia vaiheita 
myöhemmäksi. Lääkkeet 
eivät sairautta paranna, 
mutta toimintakyky säilyy 
parempana pidempään.
 
Muistihoitajalta apua
 
Tuusulan kunnan muistihoi-
tajana toimii sairaanhoitaja 
Anna-Kaisa Nupponen. 
Muistihoitajan tehtävänä 
on neuvoa, tukea ja ohjata 
muistipulmien selvittelyis-
sä. Muistihoitajaan voi olla 
yhteydessä ollessaan huoles-
tunut omasta tai läheisensä 
muistista. Erillistä lähetettä 
ei tarvita. 

Muistihoitaja vastaanottaa 
potilaita Hyrylän, Jokelan 
ja Kellokosken sosiaali- ja 
terveysasemilla. Tarvit-
taessa muistihoitaja voi 
tehdä myös kotikäynnin. 
Muistihoitajan tavoittaa 
numerosta 09 8718 3616, 
puhelinaika on arkisin klo 
12–13. Lisätietoa muistista 
ja muistisairauksista löytyy 
myös Muistiliitto ry:n verk-
kosivuilta www.muistiliitto.
fi. 

Mirva Hyötynen 
kotihoidon osastonhoitaja

Anna-Kaisa Nupponen
muistihoitaja

Jarmo Anttila
vs. sairaanhoidon ylilääkäri

• Oma tai läheisen huoli 
muistista 

• Muistioire haittaa töitä 
tai arkiaskareita 

• Sovittujen tapaamisten 
unohtelu 

• Vaikeus löytää sanoja tai 
epäasianmukaiset sanat 

• Päättely- ja ongelman-
ratkaisukyvyn heikkene-
minen 

• Taloudellisten asioiden 
hoitamisen vaikeus tai vai-
keudet ymmärtää kelloa 

• Esineiden katoaminen 
ja niiden käyttötavan 
ymmärtämisen vaikeutu-
minen 

• Mielialamuutokset tai 
ahdistuneisuus yhdessä 
lähimuistin heikkenemisen 
kanssa 

• Persoonallisuuden muut-
tuminen, sekavuus, epä-
luuloisuus tai pelokkuus 

• Aloitekyvyn heikkenemi-
nen ja vetäytyminen

Vilho Räsänen tutustui 
kirjaston palveluihin.

Vanhustenviikolla järjes-
tettiin valtakunnallinen 
SeniorSurf-päivä, jolloin 
tietotekniikkaa tehtiin 
ikäihmisille tutuksi erilai-
sissa tapahtumissa kautta 
maan. Tuusulan pääkirjasto 
osallistui SeniorSurf-päi-
vään järjestämällä kirjaston 
verkkopalvelujen ja kirjas-
tossa asiakkaiden käytössä 
olevien tai käyttöön tule-
vien laitteiden opastusta. 

Vanhat videot 
nykyaikaiseksi kirjastosta

Pääkirjastossa oli Senior-
Surf-päivän aikana mahdol-
lisuus tutustua kirjastossa 
käytössä oleviin laitteisiin 
kuten kopiokoneeseen, 
skanneriin ja digitointi-
laitteeseen. VHS-nauhoja 
DVD-levylle taltioiva digi-

tointilaite on ollut asiak-
kaiden aktiivisessa käytössä 
jo runsaan vuoden. Sekä 
digitointilaitteen että skan-
nerin käyttö on kirjastossa 
maksutonta.

Sähköiset kirjat tutuksi
 
Seniorisurffaajat pääsivät 
myös ensimmäisenä kokeile-
maan kirjaston uusia tablet-
titietokoneita. Kirjastossa 
oli tarjolla opastusta kirjas-
tosta lainattavien sähköis-
ten kirjojen eli e-kirjojen 
lataukseen ja lukemiseen 
tablettitietokoneelta. Uusi 
tekniikka ja kosketusnäyt-
tö kiinnostivat asiakkaita, 
ja osalla oli oma tabletti 
tai älypuhelin mukana 
toiveenaan oppia käyttä-
mään niitä tehokkaammin. 
Opastuksen jälkeen kirjas-

tosta käveli ulos useampikin 
kosketusnäytön hipaisun 
ammattilainen.

Kirjaston tietokantaan 
kotoa käsiksi
 
Tilaisuudessa ohjeistettiin 
myös kirjaston verkkopalve-
luiden käyttöä. Verkkopal-
velussa voi kotoa käsin mm. 
uusia lainojaan, tehdä va-
rauksia kirjastonaineistoon 
tai muuttaa yhteystieto-
jaan. Lainojen lähestyvästä 
eräpäivästä voi myös tilata 
muistutuksen sähköpostiin. 
Verkkopalvelun käyttöön 
tarvittavan salasanan saa 
kirjastosta. SeniorSurf-päi-
vän verkkopalveluopastuk-
sessa käytiin läpi varaamisen 
ja uusimisen lisäksi myös 
aineistojen hakua.

Varaa oma opastusaikasi
 
Kirjaston henkilökunta 
tarjoaa kävijöille opastus-
ta tarpeen mukaan osana 
kirjaston peruspalveluja. 
Pika-apua kirjaston tieto-
tekniikkaan saa asiakas-
palvelutiskiltä. Jos kaipaa 
kattavaa opastusta kirjaston 
tarjoamiin palveluihin, kan-
nattaa varata opastusaika 
pääkirjaston aikuistenosas-
ton osastonjohtaja Riikka 
Mustajärveltä.

Nähdään kirjastossa!

Yhteystiedot 
p. 09 8718 3444
www.tuusula.fi/kirjasto

Sirkku Glass
Kirjastonhoitaja
Tuusulan pääkirjasto

Milloin oireista
tulisi huolestua ja

hakeutua lääkäriin?

Lähde: Muistiliitto sovel-
taen Käypä hoito -suosi-
tuksia muistisairauksista



LÄÄKÄRIPÄIVYSTYS      
Hyrylän pääterveysasema klo 8–22,  09 8718 3760  
Yöpäivystys klo 22–8, Hyvinkään sairaala, 019 4587 5700  
       
LÄÄKÄRIN JA SAIRAANHOITAJAN 
AJANVARAUS ma–pe klo 8–15    
Pääterveysasema    09 8718 3900     
Kellokosken terveysasema    09 8718 4200   
Jokelan terveysasema    09 8718 4000    
      
EI-KIIREELLINEN AJANVARAUS 
(esim. kontrollit ja todistusasiat) ma–pe klo 12–15  
Pääterveysasema    09 8718 3920     
Kellokosken terveysasema    09 8718 4220   
Jokelan terveysasema    09 8718 4020    
      
SAIRAANHOITAJAN PUHELINNEUVONTA   
ma–pe klo 8–16    09 8718 3800     
     
TERVEYSNEUVONTA      
Astmahoitaja ma–pe klo 12–13  09 8718 3817   
Depressiohoitaja ma–pe klo 12–13   09 8718 3638  
Diabeteshoitaja ma, ke, pe klo 8–8.30 ja 
ma–pe 12–13    09 8718 3764 
 
APUVÄLINELAINAUS      
ma-ke, pe 12–13 ja to 16–17    09 8718 3795   
       
VANHUSTEN AVOPALVELUT 
ma, ke, pe klo 9–10, ti ja to 12–13 (asiointi ajanvarauksella) 
asiakkaat  A–L      09 8718 3354 
asiakkaat  M–Ö    09 8718 3378 
- omaishoidon tuki 
- yksityiset asumispalvelut 
- kuljetuspalvelut      
 
KOTIHOITO       
Osastonhoitaja    040 314 3622     
Etelä-Tuusulan kotihoito klo 12–13.30    09 8718 3712  
Pohjois-Tuusulan kotihoito klo 12–13    09 8718 4238  
Yöpartio    040 314 4657      
Päivätoiminta ja päiväsairaala    09 87183640   
Muistihoitaja klo12–13    09 87183640    
 
PALVELUKESKUS TUUSKOTO     
Hoivapalvelut       09 8718 2285     
Asumispalvelut     09 8718 2269     
Lyhytaikaishoito   040 314 2284     
                          
TERVEYSKESKUSSAIRAALA     
Osastonhoitaja     040 314 3631     
Solu 1, kanslia      09 8718 3650     
Solu 2, kanslia      09 8718 3630     
         
EHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT IKÄIHMISILLE (EHKO)  
Etelä-Tuusula kotihoito klo 12–13.30    09 8718 3712  
Pohjois-Tuusula kotihoito klo 12–13      09 8718 4238  
        
SOTIEMME VETERAANIEN PALVELUT    
Kuntoutus- ja avustusasiat    040  314 3607   
        
LIIKUNTARYHMIÄ SENIOREILLE JA IKÄÄNTYNEILLE  
Erityisliikunnanohjaaja    040 314 2222    
        
PÄIHDEHOITAJAN PALVELUT     
Puhelinajat ma–ti ja to–pe klo 9–10, ke 13–14   
Hyrylä    09 8718 3836 ja 09 8718 3675    
Jokela ja Kellokoski    09 8718 4122    
        
HAMMASHOITO
keskitetty ajanvaraus ma–pe klo 7.30–15   09 8718 3733 
kiireettömään hoitoon hakeutuvien toivotaan 
soittavan klo 9 jälkeen 
Virka-ajan ulkopuolinen päivystys (arkisin klo 15 jälkeen, 
arkipyhinä ja viikonloppuina) 010 273 8005   
       
KIRJASTOT       
Tuusula pääkirjasto     09 8718 3444    
Jokelan kirjasto           09 8718 4040    
Kellokosken kirjasto   09 8718 4245    
Riihikallion kirjasto     09 8718 3455    
kirjastoauto                 040 314 3447    
      
KANSALAISOPISTO    09 8718 3415    
      
ASUMISOIKEUS- JA VUOKRA-ASUNNOT   
JA ROSELIUS-SÄÄTIÖN ASUNNOT    09 8718 3031  
 
TUUSULAN SEURAKUNTA - VAPAAEHTOISTYÖ  
Diakonian päivystysnumero ti, pe klo 9–11,   0400 368 868 
Vapaaehtoistyön päivystäjä ke klo 8–10,  040 177 9103  
Vapaaehtoistyön diakoni    040 706 8706    
Vanhustyön diakoni    040 766 4487    
 
KELA        
Eläkeasiat     020 692 202     
Omaisen kuoltua    020 692 208     

     

Kysy tai anna palautetta 
Tuusulan ikäihmisten palveluista

- Vanhuspalveluiden sosiaaliohjaaja
Mari Tapiola puh. 09 8718 3378,
sähköposti: mari.tapiola@tuusula.fi
 
- Kotihoidon osastonhoitaja 
Mirva Hyötynen puh. 040 314 3622,
sähköposti: mirva.hyotynen@tuusula.fi

Tuusulan kunnan
ikäihmisten tiedotuslehti

Levikki: 5 000 kpl
Jakelu: tuusulalaiset taloudet, joissa 
asuu yli 65-vuotias kuntalainen
 
Hertta-lehden vastaava päätoimittaja:
Koti- ja laitoshoidon päällikkö 
Jari Luoma puh. 040 314 3379, 
sähköposti: jari.luoma@tuusula.fi
Taitto: Sari Rinne
graafinen suunnittelu, Tuusula
Painopaikka:
Suomen Lehtiyhtymä Oy, Tuusula

Vaikka ohjatun liikunnan 
kausi on jo hyvän aikaa 
sitten käynnistynyt, on 
liikuntapalveluiden ryh-
missä vielä monta vapaa-
ta paikkaa aloittaa uusi 
harrastus.
 
Tuusulan uimahallilla järjes-
tettäviin vesivoimisteluihin 
löytyy vaihtoehtoisia aikoja 
neljälle eri arkipäivälle. Ve-
sivoimistelu sopii varsinkin 
henkilöille, joilla on han-
kaluuksia ja kipuja maalla 
liikkuessaan. Vesivoimistelu 
ylläpitää lihasvoimaa ja ni-
velten liikkuvuutta. Vesivoi-
mistelun hinta on 15 euroa/
kausi + uimahallin sisään-
pääsymaksu.

Kuntojumppia järjestetään 
Hyrylässä uimahallilla sekä 
Jokelassa ja Kellokoskella. 
Kuntojumpissa harjoitellaan 
lihaskuntoa sekä tasapainoa 
ja tunti päätetään venyt-
telyyn. Kausimaksu on 15 
euroa. Tuolijumpat ovat 
kuntojumppaa kevyempiä 
ja lyhyempiä. Maksuttomia 
tuolijumppia järjestetään 
Riihikalliossa, Hyrylässä ja 
Jokelassa. 

Kuntosaliharjoittelusta kiin-
nostuneille löytyy muutama 
paikka uimahallilla järjestet-
tävistä ohjatuista ryhmistä. 
Myös tammikuussa alkavalle 
kuntosalin starttikurssille voi 
jo ilmoittautua.

Kaikkiin ryhmiin on mahdolli-
suus tulla tutustumaan ja ko-
keilemaan kerran maksutta. 
Kysy ja löydä itsellesi sopivaa 
liikuntaa!
 
 
Lisätietoja ryhmistä saa 
uimahallilta, liikuntapal-
veluiden verkkosivuilta 
osoitteesta 
www.tuusula.fi/liikunta
tai soittamalla numeroon 
040 314 2222. 

 
Syysterveisin
 
Sami Liehu
erityisliikunnansuunnittelija
Tuusulan kunta

Tärkeät puhelinnumerot

Kellokoskelainen kapel-
limestari Riku Niemi vie 
konsertit sinne, missä yleisö 
on. Tuusulassa Saapuvia 
konsertteja on aiemmin 
kuultu niin palvelutaloissa 
kuin kouluissakin.  

Marraskuussa Saapuvat kon-
sertit tulevat jälleen. Neljän 
miehen svengiryhmä ”Riku 
Niemi 444” kiertää tällä ker-
taa esiintymässä pääasiassa 
kouluissa, mutta myös Män-
tymäki ja nuorten starttipa-
ja mahtuvat mukaan kier-
tueeseen. Konserttikiertue 
toteutetaan yhteistyössä 
Tuusulan kunnan kulttuuri-
palveluiden kanssa. 

Lyömäsoitinsooloja 
silmät sidottuna 

Riku Niemi 444 on nelihen-
kinen kokoonpano, joka 
taipuu moneen, ja on akus-
tisesta perusolemuksestaan 
johtuen mahdutettavissa 
pienempäänkin tilaan. Yhty-
een ohjelmisto on yllättävä 
ja värikäs yhdistelmä rytmi-
musiikin suosikkikappaleita 
peräti useammalta vuosisa-
dalta. Yhteinen nimittäjä 
löytyy armottomasta sven-
gistä ja avoimesta grooven 
palvonnasta. Konsertissa 
Niemen erikoisnumerot, 
esimerkiksi erilaiset lyömä-
soitinsoolot sidotuin silmin, 
lomittuvat muuhun ohjel-
mistoon.

Riku Niemi Hot Jazz
– rytmimatka Mäntymäellä

Riku Niemi 444 -kokoon-
panon muodostavat: Riku 
Niemi, tarpeelliset objektit 
kuten puurolusikat, nenä-
huilu, steppikengät, vibrafo-
ni ja sorsapilli / Risto Salmi, 
klarinetti ja saksofonit / 
Timo Seppänen, kitara ja 
Mitja Tuurala, kontrabasso.

Tervetuloa konserttiin!

kuvaaja Niina Hörkkö

Taiju Kiesilä
kulttuurisihteeri 
Tuusulan kunta

konsertoi
Mäntymäessä

(Luurikuja 1, Tuusula) 
maanantaina

18.11. klo 13.00.

Liikuntapalvelut liikuttaa
Kunto- tai tuolijumppaan, 
vesivoimistelemaan taikka kuntosalille

Riku Niemi
444

Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Hertta on luettavissa myös sähköisenä
osoitteessa www.tuusula.fi/hertta.
Sivuilla voi myös antaa palautetta Hertasta 
sekä ehdottaa aiheita seuraavaan numeroon.Leikkaa talteen
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