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  Ikäihmisten neuvoston toimikausi on sama
kuin kunnan valtuuston. Ensimmäisen täyden
toimikauden ollessa nyt päättymässä on tarpeen
tarkastella kulunutta kautta ja tehdä jotain
poimintoja.
  Vanhuspalvelujen laadussa olleista puutteista
ja ikäihmisten määrässä tapahtuneesta ja tule-
vasta kasvusta johtuen on valtakunnan tasolla
kiinnitetty huomiota vanhuspalveluihin ja niiden
kehittämiseen ja annettu suosituksia.
  Tuusulassa vanhuspoliittisen ohjelman ja Ikä-
ihmisten neuvoston perustamisen valmistelu
tapahtuivat samanaikaisesti v. 1999–2000. Elä-
keläisjärjestöjen edustus oli mukana valmistelu-
työssä. Ensimmäinen asia ikäihmisten neuvos-
tossa oli lausunnon antaminen vanhus-
poliittisesta ohjelmasta.
  Ikäihmisten neuvosto on kokoontunut 6-7
kertaa vuodessa. Ikäihmisten neuvoston jäseninä
on 6 eläkeläisjärjestöjen edustajaa ja 5 jäsentä
eri hallintokunnista ja kunnanhallituksen edus-
taja. Kokousten vähäisestä määrästä huolimatta
hallintokuntien edustajilla on ollut runsaasti
poissaoloja.
  Vanhuspoliittinen ohjelma muodostaa vahvan
rungon vanhuspalveluiden toiminnassa ja kehit-
tämisessä. Ikälaatu- projektin työn pohjalta
valmistui viime vuonna vanhuspolitiikan toimin-
tastrategian tarkistus vuoteen 2005. Ikäihmisten
neuvosto on seurannut vanhuspoliittisen ohjel-
man toteutumista paitsi muutoin, myös sosiaa-
litoimen vuosittain kunnan valtuustolle anta-
masta seurantaraportista.
  Tiedottamisessa ikäihmisille ja samalla muillekin
kuntalaisille on tapahtunut paranemista, kun
on valmistunut aika-ajoin uusittava Ikäihmisten
palveluopas, alettu julkaista Hertta- Ikäihmisten
tiedotuslehteä, ja perustettu kauan kaivattu
neuvontapiste, Seniori-info. Tiedottamista ovat
myös olleet Ikäihmisten neuvoston yhteistyö-

kumppaneiden kanssa järjestämät teemapäivät.
Teemoja niissä on ollut niin ikäihmisten kaltoin-
kohtelu ja Ravinnosta terveyttä. Ravitsemus-
projekti jatkuu sosiaalitoimen ja Laurea-
ammattikorkeakoulun välillä omaishoitajien ja
yksityisten hoivakotien kohdalla. Ikäihmisten
neuvostossa on kiinnitetty huomiota myös koti-
palvelussa kuljetettavan ruuan laatuun.
  Vanhuspalveluiden keskittämiseksi on kuluvan
vuoden alusta lukien saatu vanhustyön päällikkö,
mitä Ikäihmisten neuvosto useaan otteeseen
esitti.
  Palvelun parantamiseen tähtääviä sosiaalitoi-
men päätöksiä ovat olleet mm tehostetun van-
husten palveluasumisen laatusuositusten anta-
minen, yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta
annettujen ohjeiden tarkistus ja yksityisten hoi-
vapalvelujen kilpailuttaminen.
  Ikäihmisten neuvosto on antanut lausuntoja
myös eräistä kaavaehdotuksista. Niissä on kiin-
nitetty huomiota etenkin ikäihmisten liikkumisen
helppouteen ja turvallisuuteen sekä ikäihmisille
sopivien asuntojen sijoittumiseen. Roselius-
säätiön läheisyydessä tulisi olla vanhuksille ja
vammaisille sopivia asuntoja. Tarpeellisena on
myös pidetty täyden palvelun palvelutalon saa-
mista vammaisille ja ikäihmisille Tuusulan kes-
kustaan ja kannatettu Riihikallion palvelukes-
kushankkeen käynnistämistä.
  Mukanaolo projekteissa on jo ennen ehdotuk-
sen antamista nähty hyväksi. Ikäihmisten neu-
voston edustaja on ollut uimahallin ohjausryh-
mässä, samoin kuin Tuuskodon
hanketyöryhmässä. Kantaa on myös Kiljava-
keskustelun yhteydessä otettu siten, että tuusu-
lalaisilla vanhuksilla on oikeus tulla hoidetuksi
kotikunnassa ja että entinen Kiljavan sairaala
tulee kysymykseen enintään tilapäis- ja kuntou-
tuslaitoksena.
  Ikäihmisten neuvosto on tutustunut kunnan

vanhushoidon eri alueisiin eri toimipisteissä
käymällä tai esittelyjen kautta. Olemme myös
olleet tutustumassa Hämeenlinnan ja Keravan
vanhuusneuvostoihin ja Sipoon vanhusneuvos-
ton toimintaan tutustuimme heidän vierailles-
saan Tuusulassa.
  Eläkeläisjärjestöjen kokoontumistilahanke ei
ole vielä edennyt monista esityksistä huolimatta.
Luvatut, keskeisellä paikalla Hyrylässä sijaitsevat
Sparin tilat menivät muihin tarkoituksiin.
  Lopuksi totean, että jokainen ikääntyy. Van-
huspalvelun hyväksi tehty työ koituu kaikkien
kuntalaisten hyväksi sekä nyt, että myöhemmin
ja erittäin tärkeää on ennaltaehkäisevä työ.
Lisäksi vanhuspalvelu kaikkineen on tuonut
työpaikkoja, mikä on merkinnyt myös työttö-
myyden vähenemistä. Tämä puoli asiassa on
usein unohdettu.

Hyvät ystävät!

Meillä on ilo kutsua Teidät
ja omaisenne viettämään

Arvoisa
omaishoitaja

Tuusulan srk/diakoniatyö ja
Tuusulan kunta/sosiaalitoimi

• Järjestämme kuljetuksen sitä tarvitseville.
• Ilmoittautumiset 9.12. mennessä

kirkkoherranvirastoon puh. 875 960

Jouluista iltapäivää
Tuusulan seurakuntakeskukseen

15.12. klo 13.00.

Tuomaasta Nuuttiin
21.12.2004

Koko perheen joulun voi aloittaa aidossa
joulun tunnelmissa Tuusulan kirkon ja
Työläiskotimuseon mäellä, Jokelan tiilitehtaan
pihamaalla sekä Kellokosken Ruukin alueella.

Tervetuloa!
Tervetuloa!



Tuuskoto
Palvelukeskus

talot asumis- ja
kohtaamispaikkoina

Tuuskoto on tuusulalaisille ikäihmisille tarkoitettu palvelukeskus,
joka sijaitsee luonnonkauniilla paikalla Tuusulanjärven itärannalla.
Lähiympäristössä sijaitsevat myös mm. lastenkoti, vanha
kunnantalo ja hotelli Krapi laajoine golfkenttineen.
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Liisa Salonen
Toiminnanjohtaja

Roselius-Säätiö perustettiin vuonna 1991 Tuusulan kunnan ja Tuusulan
seurakunnan toimesta Martta Augusta ja Ester Matilda Roseliuksen
kunnalle tekemään testamenttiin pohjautuen.

Kiinteistö on rakennettu kol-
messa osassa vuosina 1932,
1962 ja 1981 - 1982. Viimei-
simmäksi rakennetussa osas-
sa, jossa nyt toimivat laitos-
osastot Muistola ja Ruskola,
vanhuksilla on yhden hengen
huoneet, oma WC ja suihku
sekä kaunis näköala puistoon
ja Tuusulanjärvelle.  Molem-
milla osastoilla ruokasali, olo-
huone ja saunaosasto ovat
asukkaiden yhteiset.
  Vuosien 1996 ja 1997 aikana
Tuuskodon vanhimmat osat
peruskorjattiin vanhusten
ryhmäasunnoiksi. Näissä osis-
sa toimivat nyt ryhmäasun-
not Pelargonia, Sointula ja
Onnenapila. Ryhmäasunto-
jen asukkailla on omat huo-
neet saniteettitiloineen. Yh-
teisissä tiloissa on tupakeittiö
sekä oleskelu ja saunatilat.
Omaisten toivomuksesta ti-
loihin suunniteltiin myös oma
ns. keittiökaappi, jossa on
jääkaappi sekä tilat kahvin-
keittimelle ja mikrolle. Aja-
tuksena oli tukea asukkaan

itsenäisyyttä ja oman elämän
hallintaa sekä tarjota kodin-
omainen asumisympäristö.
Saneerauksessa parannettiin
myös sisääntuloaulan toimi-
vuutta järjestämällä aulaan
paljon toivottua yhteistä oles-
kelutilaa. Samalla keskitettiin
kuntoutus-, askartelu-, jalka-
hoito- ja kampaamotilat sekä
kioski aulan läheisyyteen.
 Valtuusto on hyväksynyt vii-
me elokuussa Tuuskodon
hankesuunnitelman, jonka
mukaan sekä laitososastot
Muistola ja Ruskola että
vuonna 1962 rakennetun
osan toinen kerros peruskor-
jataan vuosina 2005 - 2006
vastaamaan paremmin tä-
män päivän vaatimuksia tilo-
jen toimivuuden ja hoitotyön
laadun suhteen.

Toiminta-ajatus
ja tehtävät
Palvelukeskus Tuuskodon
tehtävänä on järjestää sekä
lyhyt- että pitkäaikaista ym-
pärivuorokautista hoivapal-

velua tuusulalaisille vanhuk-
sille laitoshoitona ja tehostet-
tuna palveluasumisena. Tuus-
koto onkin tuotteistettu
kolmeen eri tuotteeseen: ly-
hytaikainen laitoshoito, pit-
käaikainen laitoshoito ja te-
hostettu asumispalvelu. Tällä
hetkellä talossa on laitospaik-
koja 46 ja tehostetun asumis-
palvelun paikkoja 32.

Lyhytaikainen laitoshoito
Lyhytaikaishoito on kuntout-
tavaa, kotona asumista tuke-
vaa hoitoa Tuuskodon Muis-
tolassa. Hoitojakson
perusteena voi olla asiakkaan
kokonaistilanteen arviointi,
omaishoidon tukeminen,
säännöllinen jaksohoito, osa-
vuorokautinen hoito tai sosi-
aalinen kriisitilanne.

Pitkäaikainen laitoshoito
Pitkäaikaishoito on pitkäai-
kaispäätökseen perustuen
hoivaa ja huolenpitoa asiak-
kaille, joiden toimintakyky
on huomattavasti ja pysyvästi

alentunut. Pitkäaikaishoitoa
on Tuuskodon Ruskolassa ja
Muistolassa.

Tehostettu asumispalvelu
Tehostettu asumispalvelu on
ympärivuorokautista hoivaa
ja huolenpitoa tarvitseville
asukkaille tarkoitettua ryh-
mäasumista. Tehostettu asu-
mispalvelu kuuluu avopalve-
luihin. Tehostetun
asumispalvelun perusteena
on usein muistamattomuus
ja turvattomuus. Tehostettua
asumispalvelua järjestetään
Tuuskodon Pelargoniassa,
Sointulassa ja Onnenapilassa.
  Tuuskodon tavoitteena on
antaa vanhusten ympärivuo-
rokautista hoivapalvelua
asiakaslähtöisesti ja jousta-
vasti. Pääasiassa vanhukset
ovat fyysisesti paljon hoivaa
tarvitsevia ja/tai dementoivaa
sairautta sairastavia, joilla on
keskivaikea tai vaikea muis-
tihäiriö. Palvelun kehittämi-
sen perusteena on alan uusin
tutkittu tieto.

Tuuskoto toimii vanhusten
ympärivuorokautisen hoivan
asiantuntijana kunnassa ja
huolehtii omalta osaltaan
hoivaa tarvitsevan vanhuksen
palveluketjun toimivuudesta.
Toiminta perustuu yksilölli-
syyteen sekä toimintakykyä
ylläpitävään ja kuntoutumis-
ta edistävään työotteeseen.
Tuusulan vanhuspoliittisen
ohjelman arvot ovat itsemää-
räämisoikeus, turvallisuus ja
tasavertaisuus, joiden mukai-
sesti koko henkilöstö on si-
toutunut toimimaan.
  Lyhytaikaishoidon työryh-
mään kuuluva fysioterapeutti
suunnittelee, kehittää ja to-
teuttaa Tuuskodossa tapah-
tuvan toiminnan ohessa yh-
dessä kunnan liikuntapal-
veluiden erityisliikunnanoh-
jaajan kanssa toimintakyvyl-
tään heikentyneiden kotona
asuvien ikääntyneiden liikun-
taryhmätoimintaa.

Rusutjärven kylässä maata-
loutta harjoittaneet sisaruk-
set olivat testamentanneet
omaisuutensa Tuusulan kun-
nalle ja asettaneet testa-
menttinsa ehdoksi sen tuo-
ton käyttämisen tuusula-
laisten vanhusten hyväksi.
Vuonna 1993 Tuusulan Rinta-
maveteraanit ry ja Tuusulan
Sotaveteraanit ry liittyivät
säätiöön. Näiden järjestöjen
mukaantulo varmisti sen, et-
tä säätiö on saanut Raha-
automaattiyhdistyksen rahoi-
tusta mm. rakentamiseen ja
erilaisiin muihin hankkeisiin.
  Säätiö on yleishyödyllinen
yhteisö, jonka tarkoituksena
ei ole toiminnallaan saada
taloudellista voittoa. Se tuot-
taa vanhuksille ja vammaisille
palveluja, jotka helpottavat
heidän selviytymistään. Tässä
tarkoituksessa säätiöllä on
kolme asumispalveluja järjes-
tävää taloa.

Asumispalvelut
Säätiön ensimmäinen hanke
Martta Augusta-koti valmis-
tui Hyrylään vuonna 1994.
Tässä talossa on säätiön hal-
linnassa olevia vuokra-asun-
toja kymmenen sekä yhdek-
sän omistusasuntoa. Seuraa-
vaksi valmistui vuonna 1996
Ester Matilda-koti Jokelaan.
Talossa on 14 vuokra-asuntoa
sekä viidelle hengelle tarkoi-
tettu ryhmäkoti, jossa jokai-
sella asukkaalla on oma huo-
ne saniteettitiloineen sekä
yhteinen oleskelutila. Kello-
koskelle valmistui vielä vuon-
na 1998 Kustaa Adolf-koti,
jossa on kuusi vuokra-asun-
toa sekä enintään seitsemälle
hengelle tarkoitettu yksikkö
lyhytaikaista asumista ja hoi-
toa varten.

Muut palvelut
Keskeisin tukipalvelu säätiöl-
lä on ruokailupalvelut, jotka

on tarkoitettu omien asuk-
kaiden lisäksi myös ulkopuo-
lisille. Viikon kaikkina päivinä
ilman ennakkovarausta jo-
kaisessa talossa on mahdolli-
suus ruokailla tai käydä nou-
tamassa ruokaa kotiin klo 11
ja 13 välisenä aikana. Ryhmi-
en ruokailusta tulee sopia
muutamaa päivää ennen
suunniteltua ajankohtaa ruo-
kapalvelupäällikön tai asian-
omaisen talon ruokapalve-
luista vastaavan työntekijän
kanssa.
  Kunkin talon tiloja voidaan
korvausta vastaan käyttää
erilaisissa kokoontumistar-
koituksissa. Säätiön hallitus
on päättänyt, että vuokraa
ei peritä eläkeläis- ja veteraa-
nijärjestöjen kokoontuessa
säätiön tiloissa. Tilat soveltu-
vat hyvin myös pienimuotois-
ten perhejuhlien, esimerkiksi
syntymäpäivien tai muistoti-
laisuuksien järjestämiseen.

Tilojen käytöstä sovitaan asi-
anomaisen talon palveluvas-
taavan kanssa. Mikäli tilai-
suuteen halutaan tarjoilua,
sovitaan siitä ruokapalvelu-
päällikön tai ruokapalveluis-
ta vastaavan työntekijän
kanssa.
  Yhteistyössä terveystoimen
kotihoitoyksikön kanssa ta-
loissa järjestetään saunotus-
palveluja. Näistä sovitaan ko-
tihoidon kanssa. Saunavuo-
roja voi varata myös suoraan
talojen palveluvastaavilta.

Palveluihin
hakeutuminen
Asuntoja haetaan säätiön
omilla tai Tuusulan kunnan
asuntopalveluista saatavilla
lomakkeilla. Asukasvalinta
tehdään yhteistyössä kunnan
sosiaali- ja terveystoimen
kanssa. Saunavaraukset
palveluvastaavalta.

Yhteystiedot:
Martta Augusta-koti, Kie-
varinkaari 1, 04300 Tuusula.
Puhelin 275 6006. Palveluvas-
taava Kyllikki Koski. Ruoka-
palveluvastaava Kristiina
Mustonen.
Ester Matilda-koti, Konduk-
töörinkatu 2, 05400 Jokela.
Puhelin 417 3252. Palveluvas-
taava Raisa Karhapää. Ruo-
kapalveluvastaava Marja Lei-
nonen.
Kustaa Adolf-koti, Aurinko-
kuja 4, 04500 Kellokoski.
Puhelin 292 3313. Palvelu-
vastaava Merja Kuusisto.
Ruokapalveluvastaava Pirjo
Haikonen.
Ruokapalvelupäällikkö Tuula
Alakotila, Sodexho Oy,
puhelin 275  6002 tai
050-3878190.

Roselius-

Tuula Antila
Palvelukeskuksen johtaja
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Ravinnosta
terveyttä ja
toimintakykyä

VaRaKe-hanke

Ravinnosta terveyttä
-teemapäivä

Tuusulan ikäihmisten neuvos-
to ja Tuusulanjärvi-instituutin
opiskelijat järjestivät yhdessä
Ravinnosta terveyttä-
teemapäivän tuusulalaisille
ikäihmisille 20.04.2004. Mes-
supisteissä aiheina olivat ra-
vinnon monipuolisuus, kui-
dun merkitys, rasvojen ja
suolan kohtuullinen käyttö
sekä juomisen tärkeys. Ravit-
semusterapeutin luennon ai-
he oli Ravinnosta terveyttä
ikäihmisille.
Teemapäivän aikana kysyttiin
osallistujilta heidän ruokailu-
tottumuksistaan. Tuloksista
selvisi, että vastaajilla oli mel-
ko kattavasti tietoa terveelli-
sistä elämäntavoista ja ruo-
kavalion merkityksestä.
Vastaajat söivät lähes päivit-

täin ruisleipää sekä käyttivät
vähäsuolaisia ja -rasvaisia
vaihtoehtoja. Myös kasvisten
ja hedelmien nauttiminen oli
yleistä, joten kuidun päivit-
täinen saanti tuli turvattua.
Lähes kaikki vastaajat käytti-
vät jotain monivitamiini-
valmistetta. Vesi oli suosituin
juoma. Kaikki vastaajat har-
rastivat liikuntaa päivittäin
jossain muodossa. He olivat
kiinnostuneita matkailusta
ja yhteisistä opastetuista ret-
kistä, joita toivottiinkin jär-
jestettävän lisää. Opiskelijat
pohtivat Ravinnosta terveyt-
tä-teemapäivän jälkeen tun-
temuksiaan ja oppimistaan
seuraavasti: "Ihan sitä oma
ammatti-identiteetti kasvo,
toisaalta kyllä nolotti, kun
he piti mua ihan kamalan
viisaana ravitsemusasiois-
sa...ja kyseli paljon asioita.

en ole ollut vanhusten kans-
sa... aluksi kyllä pelotti, miten
siinä pärjää... mutta he onki
oikein kivoja ihmisiä"

Yhteistyö kunnan ja ikäihmis-
ten neuvoston kanssa on an-
tanut opiskelijoille erinomai-
sen mahdollisuuden opiskella
omaa alaansa aitojen tapah-
tumien keskellä sekä tutus-
tua ikäihmisten ja omaishoi-
tajien arkeen. Yhteiset
hankkeet avaavat opiskeli-
joille myös tulevia työmah-
dollisuuksia ja innostavat eri-
koistumaan esimerkiksi
ikäihmisten ravitsemuspalve-
lujen suunnitteluun ja tuot-
tamiseen osana hoitoketjua.

Hyvä ravitsemustila on erityisesti ikäihmisen toimintakyvyn,
hyvinvoinnin ja hyvän olon perusedellytys. Ateriapalvelussa
tärkeää on monipuolinen ruoka ja ruuan korkea hygieniataso.
Tärkeää on huomioida erilaisten sairauksien edellyttämät
erityisruokavaliot.

VaRaKe-
hanke
Tuusulan kunnan vanhuspal-
veluiden ja LAUREA-
ammattikorkeakoulun Tuu-
sulanjärvi-instituutin yhtei-
nen Ikäihmisten ravitsemus-
palvelujen kehittämisen
ideointipalaveri pidettiin hel-
mikuussa 2004. Yhteinen
hanke on nimeltään Vanhus-
ten ravitsemuspalvelujen ke-
hittämishanke, VaRaKe. Sen
tarkoitus on selvittää Tuusu-

lan kunnassa tuotettavien
erilaisten ravitsemuspalvelui-
den tilanne ja kehittää niiden
laatua. Liikkeelle on lähdetty
toteuttamalla teemapäivä,
kysely omaishoitajille sekä
omaishoitajien kokkikurssi ja
syysjuhla. Syksyllä on aloitet-
tu yhteistyö hoivakotien
kanssa. Lehtori Annukka
Mattinen vieraili syyskuussa
Jokelan eläkkeensaajien tiis-
tai-iltapäivässä keskustele-
massa aiheesta Ravinnon
merkitys ikäännyttäessä.

Annukka Mattinen
Margareeta Sisättö

Eläkeläis- ja veteraani järjestöt esittelyssä osa3.3.
Nimi: Tuusulan Sotaveteraanit ry
Perustamisvuosi: 1967
Jäsenmäärä: 249
Yhteyshenkilö: Raimo Manneri, puh. 09 275 2616,

raimo.manneri@kolumbus.fi
Kokoontumispaikka: Lottamuseo, Rantatie 39, puh. 09-274 1077
Kuinka usein
kokoontuu: kuukauden ensimmäinen ja kolmas perjantai

Yhdistyksen tarkoitus:
• valvoa ja edistää viime sotiemme veteraanien yhteiskunnallisia

etuja, toimia veteraanien ja heidän omaistensa toimeentuloturvan
ja sosiaalisen huollon kehittämiseksi, asunto-olojen parantamiseksi
ja kuntoutuksen edistämiseksi.

• edistää veteraaniperinteen keruuta, tallentamista ja ylläpitämistä
sekä

• ylläpitää veteraanien keskuudessa yhteenkuuluvuutta ja isänmaalista
henkeä.

Jäsenkokouksissa Lottamuseossa kahvitarjoilun lisäksi kuullaan esitelmiä
ja alustuksia ajankohtaisista veteraaneja kiinnostavista asioista. Yhdistys
järjestää omin varoin tuettua veteraanien kuntoutusta sekä järjestää
retkiä ja matkoja. Yhdistyksen jäsenistö muodostuu tammenlehvä ja
muista sotiemme veteraaneista, entisistä lotista, pikkulotista ja
sotilaspojista sekä nuoremmista kannattajajäsenistä. Naisjaosto osallistuu
Sotaveteraaniliiton naisjärjestöjen toimintaan.

Kuvaus toiminnasta:

Nimi: Tuusulan Seudun Eläkeläiset ry
Perustamisvuosi: 1970
Jäsenmäärä: 128
Yhteyshenkilö: Pentti Lauttajärvi, puh. 2753718,
 Helvi Hokkala, puh. 2750337
Kokoontumispaikka: Harjula
Kuinka usein
kokoontuu: kerran viikossa, keskiviikkoisin

Luoda jäsenilleen mahdollisuus virkistävään yhdessäoloon ja ajatusten
vaihtoon sekä teatteriretkiin ym. matkailuun ja retkeilyyn.

Yhdistyksen tarkoitus:

Kokoonnumme viikoittain Harjulassa nauttien emäntinä toimivien
tarjoamat kahvit. Tilaisuuksien ohjelma koostuu yhteislauluista, jäsenten
esittämistä runoista, kaskuista, tietokilpailuista, sekä keskustellaan esille
tulevista aiheista ja tapahtumista. Kutsumme tilaisuuksiimme myös
esitelmien pitäjiä meitä kiinnostavilta elämän aloilta sekä erilaisia tuote-
esittelijöitä. Teemme vuosittain 3-5 teatterimatkaa ja 2-3 retkeä erilaisiin
matkailukohteisiin. Osallistumme kunnan ja seurakunnan ikäihmisille
järjestämiin tilaisuuksiin runsaslukuisesti.

Kuvaus toiminnasta:



Ralf Ekström

Hyvää

Onnellista Uutta Vuotta!
&

Joulua
Toivottaa Tuusulan kunta

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijat Jaana Heino ja Soile Luukko järjestivät omaishoitajille
suunnatun kokkikurssin syyskuussa. Kokkikurssi liittyi VaRake-projektiin. Kurssin lisäksi
opiskelijat järjestivät syysjuhlan lokakuussa Tuusulanjärvi-instituutin tiloissa yhdessäolon,
ravitsemuksen ja hyvän ruuan parissa. Tilaisuus oli avoin kaikille omaishoitajille.

Omaishoitajien

syysjuhla

Toinen toista tukien
Tilaisuuteen osallistui kaikki-
aan lähes 30 eri-ikäistä vam-
maisten, pitkäaikaissairaiden
ja ikäihmisten omaishoitajaa.
Avopalveluohjaaja Hilkka
Kokkoniemi avasi tilaisuuden
pitämällä tervetuliaispuheen,
ja seurakunnan sekä instituu-
tin edustajat ja tilaisuuden
järjestäjät esittelivät itsensä.
Samalla nautittiin lämmintä
juotavaa ja kasvipiiraita. Päi-
vän mittaan tunnelma oli
lämmin ja avoin. Vertaisryh-
män merkitys ja tuki korostui
ja yhteisöllisyys sekä aito vä-
littäminen näkyi selvästi. Tuu-
sulan srk-pastori Teuvo Karja-
lainen piti ajatuksia
herättävän puheen, joka sai
kyyneleet moniin silmiin. Hän
pohti: "Kuten suutarin lapsel-
la ei ole kenkiä, kuka auttaisi
auttajaa". Koulutusalajohtaja

Leena Peltosaari muistuttikin,
että jaksamiseen ja toisesta
välittämiseen liittyy myös
olennaisesti itsestä välittämi-
nen.
Ravitsemusterapeutti Annuk-
ka Mattinen veti keskustelua
ravitsemuksesta ja sen vaiku-
tuksesta hyvinvointiin. Hy-
vään ravitsemukseen kuuluu
muun muassa ruuan terveel-
lisyys, monipuolisuus ja sään-
nöllisyys. Ravinto vaikuttaa
hyvinvointiin, kuten uneen ja
mielialaan. Keskustelussa ko-
rostui ruokailutilanteen mer-
kitys. Pienellä vaivalla, kuten
kauniilla kattauksella saa ruo-
kailusta tehtyä tapahtuman.
Samalla ruokahalu kasvaa.
Ruokailu on esimerkiksi muis-
tamattomalle ikäihmiselle
keino muistella, tuoksut ja
tilanne tuovat mielikuvia.
Keskustelussa selvisi, että

omaishoitajilla on kattavasti
tietoa ravitsemuksesta.

Mielen ja
kielen nautintoja
Päivällinen oli katettu kau-
niiksi ja kutsuvaksi. Menu oli
herkullisen syksyinen; suppi-
lovahverokeittoa, hirvipaistia
ja pariisin perunoita kataja-
kastikkeella ja pihlajanmarja-
hyytelöä, jälkiruuaksi oli lak-
kajäädykettä kahvin kera.
Ruokailun aikana seurakun-
taopiston opiskelija Esa viih-
dytti ruokailijoita elävällä mu-
siikilla. Päivä oli oikein
onnistunut ja aurinkokin pais-
toi ulkona, ei olisi kauniimpaa
syyspäivää voinut olla. Järjes-
täjät olivat nähneet paljon
vaivaa järjestäessään juhlaa,
joka sujui mukavasti. Kuten
eräs omaishoitaja totesi: "Voi-
ko olla parempaa!"
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Kotihoito:
Osastonhoitaja Leena Jäntti
p. 8718 3622, sähköposti: leena.jantti@tuusula.fi
Sosiaalipalvelut:
Avopalveluohjaaja Hilkka Kokkoniemi
p. 8718 3318, sähköposti: hilkka.kokkoniemi@tuusula.fi

Hertta-lehden
vastaava päätoimittaja: Tuulikki Siltari

Graaf.Suunn. Rinne, Tuusula
Keski-Uusimaa Oy, Tuusula

5000 kpl
Tuusulalaiset taloudet,
joissa asuu yli 65-vuotias kuntalainen

Taitto:
Painopaikka:

Levikki:
Jakelu:

Hertan osoitteellisen jakelun pohjana on Tuusulan kunnan
kuntarekisteri, Kuntiainen

Kysy tai anna palautetta
Tuusulan vanhuspalveluista

Tuusulan kunnan ikäihmisten tiedotuslehti

De äldres råd
Under åren 2000-2001 grundades i Tusby samtidigt med att
det åldringspolitiska programmet godkändes organet
Äldrerådet. Av dess elva medlemmar representerar sex
pensionärsorganisationerna och fem olika förvaltningsen-
heter och kommunstyrelsen. Rådet väljs för fyra år i samband
med kommunens fullmäktiges valperiod och sammanträder
6-7 gånger årligen. Dess främsta uppgift är att ge utlåtanden
i frågor gällande de äldre invånarna och att följa med hur
det åldringspolitiska programmet genomförs, i samarbete
med kommunens socialsektor. Informationen har under
året förbättrats genom grundandet av en länge önskad
Senior-rådgivning. Äldrerådet har fäst uppmärksamhet vid
kvaliteten hos den av hemservicen transporterade maten.
Ett stort steg framåt för att koncentrera servicen har tagits
genom att i början av detta år inrätta en chefstjänst för
äldrearbetet.

Roselius-stiftelsen
På basen av systrarna Martta Augusta och Ester Matilda
Roselius testamente till förmån för Tusby kommun grundade
denna tillsammans med Tusby församling år 1991 Roselius-
stiftelsen. Testamentet stipulerade att medlen användes till
förmån för åldringarna i Tusby. Två år senare ingick de två
front- och krigsveteranorganisationerna i Tusby i stiftelsen,
vilket säkrade möjligheterna att få bidrag från Penningau-
tomatföreningen gällande byggande och andra projekt.
  Stiftelsen arbetar som ett icke vinstgivande allmännyttigt
samfund med målsättningen att producera tjänster för
åldringar och handikappade för att förbättra deras livsvillkor.
För detta ändamål äger stiftelsen tre boendeservicebygg-
nader.
  Stiftelsen första projekt Marta Augusta-hemmet i Skavaböle
(Hyrylä) togs i bruk år 1994 med tio hyres- och tio egenbos-
täder. I Jokela byggdes år 1996 Ester-Matilda-hemmet med
14 hyresbostäder och ett grupphem för fem personer där
var och en har ett eget rum med sanitetsutrymmen samt
ett gemensamt uppehållsrum. Den tredje byggnaden, Kustaa
Adolf-hemmet, blev färdigt år 1998 i Mariefors, med sex
hyresbostäder och en enhet för högst sju personer för
kortvarigt boende eller vård. Stiftelsen har som nästa
byggnadsprojekt planer på ett servicehem i Riihikallio, vars
finansiering ännu inte är klarlagd.
  Hemmen ordnar också dagliga måltider både för sina egna
boende och utomstående och utrymmena kan uthyras för
småskaliga fester av olika slag.
  Ansökningar till stiftelsens bostäder kan göras på stiftelsens
egna eller kommunens bostadsförmedlings blanketter. Valet
av nya boende görs i samarbete med kommunens social-
och hälsovårdsenheter.

Tuusukoto servicecenter
Tusbyhemmet är ett servicecenter avsett för de äldre tusby-
borna. Det ligger på ett naturskönt område på Tusbyträskets
östra strand. Målsättningen är att erbjuda både lång- och
kortsiktig vårdservice för åldringarna i Tusby. Vården är
fördelad på kortvarig och långvarig anstaltsvård samt på
effektiverat serviceboende. För närvarande har hemmet 46
anstaltsplatser och 32 platser för boendeservice. Kommun-
fullmäktige har i år i augusti godkänt en projektplan för
en grundreparation av utrymmena med avsikt att förbättra
förutsättningarna för en fungerande kvalitativ vård enligt
dagens krav. Under diskussion har dessutom tagits fram ett
nybygge och ett utnyttjande av utrymmena vid Kiljava
sjukhus.
I anledningen av den förestående adventstiden tillönskar
redaktionen alla läsare en God Jul och Gott nytt år!

Åldringsvården
i Tusby går framåt


