
Ikäihmisten neuvosto
tullut tutuksi ikäihmisille

Ikäihmisten neuvosto ja sen 
toiminta on toivottavasti 
tullut tutuiksi yhdelle jos 
toisellekin tuusulalaiselle 
ikäihmiselle sekä Etelä- että 
Pohjois-Tuusulassa. Alku-
talven aikana Ikäihmisten 
neuvosto on ollut mukana 
jo useammassa ikäihmis-
ten asioita edistävissä 
tapahtumissa, esimerkkinä 
Ikäautoilijoiden kuntokurs-
si – tapahtuma, joka keräsi 

suuren joukon innostuneita 
kurssilaisia Hyökkälän kou-
lulle tammikuussa. Tämän 
lisäksi neuvosto on ehtinyt 
järjestämään ikäihmisille ul-
koilutapahtuman Tuusulan 
Kirkkotuvalla – tapahtuma, 
josta on myös tullut hyvin 
suosittu.

Tehtävät lisääntyvät
neuvostossa

Ikäihmisten neuvoston 
tehtävät sekä vastuu ovat 
lisääntymään päin tuoreen 
vanhuspalvelulain myötä. 

Parhaillaan on meneillään 
Ikäpoliittisen ohjelman val-
mistelu, jossa kaikki Tuusu-
lan kunnan toimialat ovat 
mukana suunnittelemassa 
toimintoja ikäihmisten par-
haaksi, ikäihmisten neuvos-
to mukaan lukien. 

Ikäihmisten neuvosto ottaa 
tehtävät avosylin vastaan ja 
neuvoston uudet sekä enti-
set jäsenet vastaavat mie-
lellään ikäihmisiä koskeviin 
kysymyksiin.

Tuusulan kunnan
ikäihmisten tiedotuslehti
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Työn perässä tuli Maaningan tyttö Savosta Kellokoskelle jo 45 vuotta sitten.
Pesti löytyi Kellokosken sairaalasta mielenterveyshoitajana. Muuton piti olla vain 
väliaikaista, mutta Kellokoskelta ja vieläpä samasta työpaikasta löytyi tuleva puoliso. 
Enää ei ollutkaan kiirettä päästä takaisin kotiseudulle. Päinvastoin!

Ikäihmisten neuvoston
puheenjohtaja Anja Matikaista
tapaamassa

Perhe perustettiin ja talo rakennettiin. Syntyi 
kaksi tytärtä ja yksi poika. Töitä riitti sekä koto-
na että sairaalan suljetulla osastolla. Harrasta-
misen ja tekemisen palo oli kova, mutta pienet 
lapset ja vuorotyö eivät aina antaneet siihen 
mahdollisuutta. Lasten kasvettua oli kuitenkin 
käsitöiden ja liikuntaharrastusten vuoro. Rah-
keet riittivät myös pihatöihin, marjastukseen, 
teattereissa käyntiin ja järjestöasioihin.

Järjestöasiat lähellä sydäntä

Anja liittyi ”Koltuskoihin” eli Järvenpään mies-
laulajien naisyhdistykseen v. 1986. Nyt hän on 
Koltuskoiden puheenjohtaja. Martta-yhdistyk-
sessä Anja on toiminut vuodesta 1990 asti ja Kel-
lokosken eläkeläisissä kohta kymmenen vuotta, 
parhaillaan varapuheenjohtajana. Eläkeläisten 
matkailutoimikunnassa on vierähtänyt yhteensä 
seitsemän vuotta ja varsinaisena matkailuvetä-
jänä viimeiset kolme vuotta. – Ilman kalenteria 
mistään ei tulisi mitään. Useampana päivänä 
näitä menoja on aamuvarhaisesta iltamyöhään, 
ja jos koko päivänä on vain yksi meno, tuntuu 
kuin olisi vapaapäivä, Anja nauraa.

Ikäihmisten neuvostoon sattumalta

Vuonna 2009 Kellokosken eläkeläisten puheen-
johtaja pyysi Anjaa seuraajakseen ikäihmisten 
neuvostoon. Anja ei ollut aiemmin kuullutkaan 

ikäihmisen neuvostosta, mutta sieltä hän kohta 
löysi itsensä. Nytkin uteliaisuus, vaikuttamisen 
ja osallistumisen halu ajoivat Anjan neuvos-
toon. Tämän vuoden alussa alkoi hänen toinen 
kausi Ikäihmisten neuvoston puheenjohtajana. 
– Osallistuminen ja poistuminen omalta muka-
vuusalueelta kannattaa, sillä aina se poikii jotain 
hyvääkin, Anja sanoo. Varsinaisena mottona 
Anja kuitenkin pitää sitä, että Elämätön elämä 
ei kiinnosta.

Omilla ajatuksilla ja mielikuvilla merkitystä

– Vanhuus tuntuu kaukaiselta asialta, mutta 
välillä pakostakin tulee ajatelleeksi ikääntymis-
tä ja varsinkin sitä, ettei pystyisi toimimaan ja 
pitämään huolta itsestään. Paljon voi kuitenkin 
itse vaikuttaa jo omilla ajatuksillaan ja mieli-
kuvillaan, vaikka vanhuutta ja sairautta ei voi 
väistääkään, Anja uskoo.

Anja haluaa toivottaa kaikille ikäihmisille 
uteliaisuutta ja positiivista elämänasennetta!

Laila Hedenborg
palvelukoordinaatti
ikäihmisten neuvoston sihteeri
koti- ja laitoshoito

Ikäihmisten neuvoston uusi kausi 
käynnistyi vuodenvaihteessa
Tämän vuoden alusta Ikäihmisten neuvostolla alkoi uusi kaksivuotiskausi Tuusu-
lassa. Seitsenhenkisestä neuvostosta vaihtui kolme varsinaista jäsentä, kahden 
pitkäaikaisen jäsenen jäädessä kokonaan pois ja yhden siirtyessä varajäseneksi. 
Ikäihmisten neuvosto on kunnanhallituksen nimeämä kunnan ja sen alueella toi-
mivien eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen yhteistyöelin.

Ottakaa reippaasti
yhteyttä sähköpostitse, 
puhelimitse tai tulkaapa 

vaikka juttusille.
Yhteystiedot löytyvät 

www.tuusula.fi

Laila Hedenborg
palvelukoordinaattori
ikäihmisten neuvoston 
sihteeri
koti- ja laitoshoito

Kaunista kevättä!

IKNEn neuvostossa vasemmalta oikealle: Timo Kalpio, Kari 
Halme, Seppo Häyrinen, Paula Hyttinen, Kullervo Mäkinen, 
Anja Matikainen, Hilkka Kainsalo ja takana on kunnanhalli-
tuksen edustaja Ilmari Sjöblom.

Elämänmyönteinen Anja Matikainen toimii
aktiivisesti eri yhdistyksissä.



Tapahtuma alkoi yhteislau-
lulla, jota Kullervo Mäkinen 
veti. Erityisliikunnanohjaaja 
Sami Liehu piti jumppatuo-
kion, johon osallistui noin 
140 ikäihmistä. Innokkaasti 
heilutettiin kättä ja jalkaa, 
venyteltiin, kumarreltiin 
ja taivuteltiin reippaan 
musiikin tahdissa. Jumppa 
otettiin ihan tosissaan, kui-
tenkin leikkimielellä. 

Alkuverryttelyn jälkeen 
lähdettiin porukkalenkille. 
Innokkaimmat kiersivät 
noin kolmen kilometrin 
mittaisen lenkin, osa tyytyi 
hieman lyhyempään. Sa-
maan aikaan oli mahdollista 
osallistua Tuusulan kirkon 
opastettuun esittelyyn. 
Esittelijänä toimi suntio An-
nikki Hyvärinen. Kirkkoon 
kävi tutustumassa noin sata 
ikäihmistä.

Lenkin jälkeen maistuikin 
grillattu makkara. Seurus-
teltiin ja nautittiin kauniis-

ta, lämpimästä ja aurinkoi-
sesta päivästä. Paikalla oli 
mahdollisuus myös pelata 
erilaisia pelejä. Varsinaista 
kilpailua ei ollut, mutta 
aina välillä käytiin pientä 
sanailua siitä, kuka on tois-
taan parempi.

Päivän kävijämääräksi 
arveltiin lähes 200 osanot-
tajaa. Tämä jo kertoo, että 
ikäihmisillä on tarve tavata 
toisiaan, nauttia yhteisestä 
tapahtumasta ja tekemises-
tä – osallistua yhteisiin jut-
tuihin. Päivä koettiin mer-
kittäväksi ja yhteisöllisyyttä 
lisääväksi tapahtumaksi. 
Niin kuin eräs osallistujista 
asian ilmaisi: "Tämä on ensi 
vuonna järjestettävä taas!".

Anja Matikainen
ikäihmisten neuvoston 
puheenjohtaja
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Lähes 200 ikäihmistä ulkoili kirkkotuvalla
Ikäihmiset kokoontuivat Tuusulan kirkkotuvalle maa-
liskuussa viettämään perinteistä ulkoilupäivää, jonka 
tuusulalaiset eläkeläisyhdistykset yhdessä järjestivät. 
Lieneekö kaunis, aurinkoinen päivä vaikuttanut siihen, 
että ikäihmiset olivat lähteneet liikkeelle suurella jou-
kolla. Kirkkotupa oli täysi ja puheensorina melkoinen, 
kun ulkoilupäivän osallistujat tapasivat tuttujaan.

Kevään tapahtumakalenteri
• Siskot ja Simot tapahtuma
Gustavelundissa hanurisoiton ja lai-
neiden liplatuksen merkeissä sun-
nuntaina 24.5. klo 14.00 alkaen. Jani 
Uhlenius viihdyttää haitarimusiikilla.
Tapahtuma on  tarkoitettu kaikille ikäih-
misille sekä erityisesti omaishoitajille ja 
hoidettaville, vapaaehtoisille sekä koti-
hoidon asiakkaille. Osoite: Kirkkotie 36, 
Tuusula.

• Tuusulan kunnan Ikäihmisten 
liikuntapäivä Jokela-talolla 
torstaina 28.5. klo 11.00–13.00. 
Osoite: Keskustie 20, Jokela.

• Vanhustenviikon juhla 
Seuratalo Väinölässä tiistaina 6.10. 
alkaen kahvitarjoilulla klo 12.00. 
Varsinainen ohjelma alkaa klo 13.00. 
Osoite: Kirkkotie 6, Tuusula.

Aivan ihana tapahtuma, 
tapaa tuttavia ja tutustuu 
uusiin, tulen aina kun 
vaan mahdollista,
kertoo Leena Sorsa.

Viralliset valvojat: vasem-
malla Veikko Kernen, 
keskellä Tapani Mielty ja 
oikealla Voitto Törmälä.

Erityisliikunnanohjaaja 
Sami Liehu vetää jumppa-
tuokiota.

Useassa eläkeläisyhdistyk-
sessä liikunta on tärkeä osa 
yhdessäoloa. Tuolijumppa, 
mölkky, boccia ja keilaus 
ovat suosittuja lajeja. Li-
säksi yhdistykset järjestävät 
erilaisia kerhoja jäsenten 
kiinnostuksen mukaan. 
Käsityökerho, senioritanssi, 
kuorolaulu ja teatteri ovat 
tempaisseet monta harras-
tajaa mukaansa.

Eläkeläisten tapaamisissa 
ollaan ajan hermolla ja 
kokoontumisissa kuullaan 
paikallisia puhujia ajan-
kohtaisista asioista.

Eläkeläiset järjestävät 
retkiä lähiympäristön mie-
lenkiintoisiin paikkoihin ja 
kauempiinkin kohteisiin. 
Teatteri- ja konserttimat-
kat kuuluvat retkiohjel-
maan. Eläkeläisyhdistykset 
tapaavat toisten yhdistys-
ten väkeä yhteisissä tapah-
tumissa ja kutsuvat myös 
naapurikuntien yhdistyksiä 
kyläilemään Tuusulaan.
Ennen kaikkea yhteisissä 
kokoontumisissa tavataan 
ystäviä ja vaihdetaan kuu-
lumisia. Lähde sinäkin roh-
keasti mukaan eläkeläisten 
monipuoliseen toimintaan!

Jokelan Eläkkeensaajat ry
www.jokelanelakkeensaajat.elakkeensaajat.fi
Yhteyshenkilö Aarno Järvinen
p. 040 706 7800, ajarvine@sci.fi

Kellokosken Eläkeläiset ry
www.kellokoskenelakelaiset.yhdistysavain.fi
Yhteyshenkilö Pentti Sandberg
p. 040 960 3561
pentti.sandberg@saunalahti.fi

Tuusulan Seudun Eläkeläiset ry
Yhteyshenkilö Timo Kalpio
p. 040 543 0500, timo.kalpio@saunalahti.fi

Tuusulan Eläkkeensaajat ry
www.tuusula.elakkeensaajat.fi
Yhteyshenkilö Marja Holopainen
p. 050 341 4624
tuusulan.es@gmail.com

Hyrylän Eläkeläiset ry
Yhteyshenkilö Riitta Saukkola
p. 040 580 4401, riitta.saukkola@kolumbus.fi

Eläkeliiton Tuusulan yhdistys ry
www.uusimaa.elakeliitto.fi/yhdistykset
Yhteyshenkilö Marja-Leena Väyrynen 
p. 044 088 2227
marjaleena.vayrynen@gmail.com

Riihikallion Kultahapsi ry
www.rikuha.fi
Yhteyshenkilö Sinikka Grönholm
p. 0400 435 579, sinikka.gronholm@gmail.com

Tuusulan seniorit ry
www.senioriliitto.fi
Yhteyshenkilö Annikki Luoma
p. 040 841 3101, annikki.luoma@elisanet.fi

Tuusulan Siniset Tuussi ry
Yhteyshenkilö Birgit Pasanen
p. 044 011 8151
birgit.pasanen@gmail.com

Keski-Uudenmaan
Työkyvyttömyyseläkkeensaajat ry
Yhteyshenkilö Toini Helenius
p. 0400 837 539, toini.helenius@gmail.com

Tuusulassa toimii 10 eläkeläisyhdistystä, ja seuro-
jen toimintaan kokoontuu viikoittain useampi sata 
eläkeläistä. Aktiivisten eläkeläisten joukkoon sopii 
ja jokaisella on mahdollisuus löytää oma harrastuk-
sensa monipuolisten kerhojen tarjonnasta.

Tuusulassa toimivia eläkeläisyhdistyksiä:

Mukaan eläkeläisyhdistysten toimintaan!

Kyllä kannatti tulla,
totesi Simo Hyökki.



Omaishoitajien 
arvokasta työtä tuettava 
monipuolisemmin

Suurin osa omaishoitajista 
on yli 65-vuotiaita. Osalla 
heistä on omaishoitoso-
pimus kunnan kanssa. 
Omaishoitaja saa palkkion 
omaishoitotyöstään ja laki-
sääteiset vähintään kolme 
vapaavuorokautta kuukau-
dessa. Omaishoitotilantee-
seen laaditaan myös palve-
lusuunnitelma. – Entä ne, 
joilla tätä sopimusta ei ole? 
Ne jotka eivät halua virallis-
taa omaisensa hoitamista tai 
joiden hoidettava ei hoidon 
vaativuuden ja sitovuuden 
puolesta täytä omaishoidon 
kriteerejä. Miten he jaksa-
vat?

Omaishoitajien terveystar-
kastukset Tuusulassa tulevat 
olemaan iso, positiivinen 
harppaus oikeaan suuntaan: 
ennaltaehkäisy ja varhainen 

puuttuminen omaishoitajan 
terveysasioihin.

Tuusulan kunnassa on käyn-
nistetty sekä omaishoitajien 
että hoitotyön ammattilais-
ten kouluttaminen. Asian-
tuntijuutta on molemmilla 
tahoilla ja siksi tarvitaan 
vuoropuhelua ja yhteis-
työtä. Yhteistyö hoitotyön 
ammattilaisten ja vapaa-
ehtoisten omaishoidon 
toimijoiden välillä koituu 
omaishoitajien ja omaishoi-
dettavien parhaaksi.

Paikallinen toiminta on tär-
keää, mutta se ei yksin riitä. 
Omaishoitajan jaksaminen 
on paljolti kiinni siitä, miten 
yhteiskunta käytännön 
tekoina osoittaa arvosta-
vansa omaishoitajan työtä. 
Arvostuksen tulee näkyä ja 
toteutua omaishoitajan te-
kemän työn monimuotoise-
na tukemisena. Omaishoita-

jaliiton tavoitteena on, että 
kansallinen omaishoidon 
kehittämisohjelma toteute-
taan seuraavan hallituskau-
den aikana.

Tuusulassa tarjolla
vertaistoimintaa

Keski-Uudenmaan 
Omaishoitajat ja Läheiset 
ry järjestää ohjattua ver-
taistukitoimintaa Jokelassa. 
Vertaistukitoiminta tar-
koittaa sitä, että omaishoi-
tajat tai omaishoitajat ja 
omaishoidettavat kokoon-
tuvat kerran kuukaudessa 
ohjattuun tapaamiseen, 
johon voidaan kutsua myös 
eri alojen asiantuntijoita. 
Jokelan ryhmä on tarkoitet-
tu sekä omaishoidettaville 
että -hoitajille. Hyrylässä 
ei ole vastaavaa toimintaa, 
mutta Tuusulan SPR tarjoaa 
Hyrylässä omaishoitajille 

monipuolisia osallistumis-
mahdollisuuksia.
 
Keski-Uudenmaan 
Omaishoitajat ja Läheiset 
ry:n julkaisema jäsentiedote 
välittää tietoa yhdistyksen 
omasta toiminnasta sekä yh-
teistyössä Tuusulan kunnan, 
Tuusulan seurakunnan ja 
Tuusulassa toimivien järjes-
töjen kanssa järjestettävistä 
tilaisuuksista.
 
Jäsenmaksu on 20e vuo-
dessa. Jäsenetuja ovat mm. 
Lähellä-lehti ja tuetuista lo-
mista ja kuntoutuskursseista 
kertova lomaopas.
 

Eila Kojima
puheenjohtaja
Keski-Uudenmaan 
Omaishoitajat ja Läheiset ry
puh. 0400 883 239
kojima.eila@gmail.com
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Palvelukoti Tuuskodossa pidettiin maaliskuus-
sa omaishoitajille ja heidän läheisilleen luento 
omaishoidettavan siirtymisestä tilapäiseen tai jat-
kuvaan hoitoon kodin ulkopuolelle. Aiheesta luen-
noi Tuija Kotiranta Omaisena edelleen ry:stä. Katta-
vassa luennossa käsiteltiin asioita sekä omaishoita-
jan sekä hoidettavan kannalta. 

Muutostilanteet 
kuormittavat 
omaishoitajia

Kotirannan mukaan omai-
nen voi olla huolissaan 
läheisestään tämän joutues-
saan vain lyhytaikaisellekin 
hoitojaksolle kodin ulko-
puolelle. Tilanne on usein 
yllättävä, ja läheisen hoi-
toon joutuminen voi aiheut-
taa niin omaishoitajalle kuin 
hoidettavallekin monenlai-
sia tunteita.
– On tärkeää ymmärtää 
tämän elämänvaiheen 
merkityksellisyys ja oivaltaa 
siihen liittyvien tunteiden ja 
niiden työstämisen vaiku-
tukset omalle hyvinvoin-
nille ja jaksamiselle. Ei ole 
ollenkaan epätavallista 
tunnistaa itsessään hyvinkin 
vaihtelevia tunteita kuten 
hämmennystä, ahdistusta, 
helpottuneisuutta, väsymys-
tä, surua, vihaa, syyllisyyttä 
ja mustasukkaisuutta, Koti-
ranta muistutti.

Kuulijoilta tuli esiin
puhuttelevia kommentteja: 

”Mitä enemmän rakastaa 
läheistään, sitä enemmän 
voi tuntea syyllisyyttä toisen 
jouduttua hoitoon muualle. 
Tulee miettineeksi, onko tul-
lut tehtyä tarpeeksi toisen 
puolesta.”

”Rakkaus ja kiintyminen on 
suuri voimavara ja toisaalta 
myös suuri suru.”

”Kykenemättömyys auttaa 
omaista on lamaannutta-
vaa.”

”Ylipäätään hoitovastuun 
luovuttaminen toiselle tun-
tuu rankimmalta asialta”.

Tuija Kotirannalta saatiin 
myös muutamia neuvo-
ja, jotka voivat helpottaa 
hoidettavan siirtyessä kodin 
ulkopuoliseen hoitoon. 

Kunnan on julkaistava 
ainakin puolivuosittain 
tiedot siitä, missä ajassa 
iäkäs henkilö voi saada 
hakemansa sosiaalipal-
velut.

Odotusajalla tarkoitetaan 
sitä keskimääräistä aikaa, 
joka on kulunut hakemuk-
sen jättämisestä siihen, kun 
iäkäs henkilö on saanut 
hakemansa palvelut tai 
päässyt palveluiden piiriin. 
Odotusaikoja seurataan 
palvelukohtaisesti.
Tuusulan kunta julkaisee 
tiedot puolivuosittain verk-
kosivuilla ja ilmoitustauluil-
la. Odotusajoista kerrotaan 
myös Hertta-lehdessä.

Keski-Uudenmaan Omaishoitajat ja
Läheiset ry toimii Tuusulassa, Järven-
päässä, Keravalla, Nurmijärvellä, Mänt-
sälässä ja Sipoossa, ja yhdistykseen voi 
liittyä sekä virallisen omaishoitajasopi-
muksen tehneet että ilman sopimusta 
omaistaan hoitavat ahertajat. 

Omaishoitajat ja 
Läheiset liitto ry
paikallisyhdistyksineen 
haastoi kansanedustajat 
ja ehdokkaat tutustumaan 
omaishoitajan arkeen
kuluneen talven aikana. 

Tuija Kotiranta oli luennoijana tapahtumassa.

Omaishoitajien kodeissa 
tai yhdistyksen tilaisuuk-
sissa vierailleilta pyydettiin 
kirjoittamaan kokemuksis-
taan. Näin he kommentoi-
vat liiton nettisivuilla: 

- edes pieniä parannuksia,
  jotta auttaja ei uupuisi

- omaishoitajien lakko olisi 
  Suomen vaarallisin lakko

- omaishoitajien toiveet 
  ovat toteutettavissa

- kaikki se kestää

- taloudellista ja
  inhimillistä

Hoitokotiin ennalta tutustu-
minen lieventää monesti en-
nakkoluuloja hoitopaikasta. 
Myös hoitohenkilökuntaan 
tutustuminen voi auttaa ko-
tihoidon piiriin siirtyviä. Yli-
päätään turvallisuuden sekä 
luottamuksen tunteen tulisi 
säilyä, kun siirrytään kodin 
ulkopuoliseen hoitoon.

– Omaishoitajan omien 
tuntemuksien kertominen 
toiselle, kuulluksi tulemisen 
kokemus sekä varsinkin 
vertaistuen saaminen koe-
taan ensiarvoisen tärkeänä. 
Omaishoitajat voivat ko-
koontua omaehtoisesti ja 
jakaa kokemuksiaan keske-
nään, Kotiranta vinkkasi.

Omaishoidon muutosti-
lanteet koetaan tärkeäksi 
aiheeksi myös hoitoalan 
työntekijöiden keskuudes-
sa. Tuusulassa on tulossa 
hoitohenkilökunnalle 
koulutuksia, joissa käsitel-
lään omaisen näkökulmaa 
sekä omaisyhteistyötä ja sen 
kehittämistä. Tapahtumat 
toteutetaan yhteistyös-
sä Tuusulan kunnan sekä 
Omaisena edelleen ry:n 
kanssa.

Laila Hedenborg
palvelukoordinaattori
ikäihmisten neuvoston 
sihteeri
Sari Juhila
johtava sosiaalityöntekijä
sosiaali- ja terveystoimiala

Ikäihmisten
palveluiden
odotusajat

10.2.2015 tilanne

- Palvelutarpeen arviointi 
  (kiireettömät) alle 5 työpv
- Palvelutarpeen arviointi
  (kiireelliset) 1 vrk
- Kotihoito alle 5 vrk
- Päivätoiminta 14 vrk
- Palveluasumispaikka 34 vrk
- Pitkäaikainen laitoshoito-
  paikka 107 vrk
- Omaishoidon tuki 33 vrk

Omaishoito-
yhdistys tarjoaa
vertaistukea



Tuusulan kotihoito ottaa 
tämän vuoden aikana 
käyttöön uutta tek-
niikkaa, joka parantaa 
kotihoidon asiakkaiden 
palvelua ja auttaa hoita-
jia käytännön työssä. 

Älypuhelimiin perustuva 
tekniikka kirjaa käynnit 
asiakkaan luona, huomioi 
lääkitystiedot, asiakkaan 
tarpeet ja hoitosuunni-
telman. Puhelimen avulla 
hoitaja voi avata ovien lukot 
ja tilata kauppapalvelusta 
ruoat sekä apteekista lääk-
keet. Puhelimella kirjataan 
tarkalleen, milloin asiak-
kaan luona on käyty ja mitä 
tehty.

Syksyllä uusi tekniikka 
palvelee kaikkia kotihoidon 
asiakkaita

Toiminnanohjausjärjestelmä 
tulee ensimmäisenä käyt-
töön yhdellä Etelä-Tuusulan 
kotihoitoalueella kesäkuus-
sa. Uuden tekniikan käyttöä 
laajennetaan syksyn aikana 
koko Tuusulan alueelle.

Kun hoitajan puhelimessa 
on toiminnanohjausjärjes-
telmä, voi hän siirtää koko 
käynnin kaikkine tietoineen 
toiselle hoitajalle. Tähän 
asti siirto on ollut hankalaa, 
koska asiakkaan avaimet on 
pitänyt kuitenkin toimittaa 
seuraavalle hoitajalle.

Avunsaanti nopeutuu 
sähköisen ovenavauksen 
avulla
Kotihoidon haasteena on 
ollut asiakkaiden ovien 
avaaminen. Avaimet on 
täytynyt luovuttaa niitä seu-
raavaksi tarvitseville. Lisäksi 

asiakkaiden avaimista on 
ollut huolta.
Uudessa järjestelmässä äly-
puhelimessa oleva ohjelma 
avaa lukon lähietäisyydeltä. 
Hyviä puolia sähköisessä 
ovenavauksessa 
– esteetön kulku älypuheli-
mella 
– turvallisuus paranee sekä 
asiakkaalla että kotihoidolla
– avunsaanti helpottuu ja 
nopeutuu
– lukot on helposti siirrettä-
vissä uusille asiakkaille.
Uuden tekniikan avulla 
tavoitellaan sekä palvelun 
paranemista että hoitajien 
ajankäytön hallintaa. Toi-
minnanohjausjärjestelmän 
avulla työnjakaja voi jakaa 
töitä tasaisemmin ja oikeu-
denmukaisemmin. Lisäksi 
järjestelmä lisää asiakkaan 
saamaa aikaa, helpottaa 
henkilökunnan jaksamista ja 
hyödyntää hoitajia tehok-
kaammin – lisäksi tasa-arvo 
toteutuu paremmin.

Mirva Hyötynen
osastonhoitaja
Tuusulan kotihoito

Rykmentinpuisto raikaa – 
Äitienpäivän laulujuhla 
Sunnuntaina 10.5. Rykmen-
tinpuiston kentän eli va-
ruskunnan vanhan paraati-
kentän ja Olympiakasarmin 
täyttävät keskiuusmaalaiset 
kuorot. Kuoro-ohjelman 
aloittaa Tuusulan seurakun-
nan lapsikuoro laulamalla 
äideille ja sen jälkeen kuul-
laan 13 kuoron muodosta-
man suurkuoron ohjelmisto, 
joka koostuu pääasiassa 
Sibeliuksen sävellyksistä. 
Keväinen juhla huipentuu 
yhteislauluun. 

Rykmentinpuisto raikaa 
-tapahtumassa tulee myös 
Tuusula tutuksi. Ohjelmassa 
on mm. Varuskuntapolun 
kävelykierros, näyttely 

juhlavuoden taiteilijoista 
sekä Virtuaali-Tuusula -verk-
kosivustoon tutustumista. 
Toimintaansa tapahtumassa 
esittelevät mm. Tuusulan 
kunta, Rykmentinpuisto- 
projekti, Tuusula-Seura ja 
Tuusulan seurakunta.  
Rykmentinpuisto raikaa 
su 10.5. klo 14–17. 
Tervetuloa mukaan!

Halosenniemi 
tarjoaa parastaan

Pekka Halosen vuonna 
1902 valmistuneessa atel-
jeekoti Halosenniemessä 
kesänäyttely Luonnonlyy-
rikko – Pekka Halonen 150 
vuotta nostaa esille Halosen 
kauniin ja syvän luontosuh-
teen. Luonto toimi Halo-
selle tärkeänä inspiraation 

lähteenä läpi hänen koko 
taiteellisen uransa. Se edusti 
hänelle jotain ikuista ja py-
hää; pysyvyyttä muuttuvassa 
maailmassa. Suomalaisen 
talvisen maiseman kuvaaja-
na tunnettu Halonen näki 
erityisesti lumisissa puissa ja 
metsässä ornamentiikkaa, 
jonka pyrki vangitsemaan 
teoksiinsa. 

Halosenniemi ja Tuusulan-
järven ympäristö tarjosivat 
Haloselle loputtomasti aihe-
piirejä: ”Tältä pieneltä huvi-
lapalstaltani olen parinkym-
menenviiden vuoden aikana 
saanut aiheet keskimäärin 
30 maalaukselleni vuodessa 
enkä vielä ole kahta saman-
laista taulua maalannut.” 

4.

Kysy tai anna palautetta 
Tuusulan ikäihmisten palveluista

- Vanhuspalveluiden sosiaaliohjaaja 
Mari Tapiola p. 09 8718 3378, 
sähköposti: mari.tapiola@tuusula.fi 
- Kotihoidon osastonhoitaja 
Mirva Hyötynen p. 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 p. 040 314 3379, 
sähköposti: jari.luoma@tuusula.fi

Taitto: Sari Rinne 
graafinen suunnittelu, Tuusula 
Painopaikka: 
SLY-Lehtipainot, Tuusula

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

Aika pojat!
– Sibelius, Halonen, Gallén 150 vuotta 

Vuosi 1865 oli Suomen taiteelle hyvä vuosi. Silloin syntyivät taidemaalarit
Akseli Gallen-Kallela ja Pekka Halonen sekä säveltäjä Jean Sibelius.

Vuonna 2015 näiden kolmen kultakauden taiteilijan 150-vuotisjuhlaa
vietetään Tuusulassa monin tavoin ja monin aistein.

Älypuhelimet ja sähköinen ovenavaus
Tuusulan kotihoidon käyttöön

Tuusulalaisilla 
ikäihmisillä oma
ikäpoliittinen ohjelma

Seuraavan neljän vuoden 
tärkeimmiksi tavoitteiksi 
ikäpoliittinen ohjelmassa on 
nostettu
• kotona asumisen tukemi-
nen sekä riittävät ja laaduk-
kaat ikäihmisen palvelut
• osaava henkilöstö ikäih-
misten palvelujen tuottaja-
na
• palvelurakenteen uudis-
taminen, palvelujen tuotta-
minen asiakaslähtöisesti ja 
osallistuva päätöksenteko
• riittävä henkilöstö sekä 
yhteistyö palveluiden tuot-
tamisessa taloudellisesti.
Näiden teemojen alla on 
ohjelmassa määritelty tar-
kemmin painopistealueita ja 
näiden vastuutahot. Ikäpo-
liittinen ohjelma kokonai-
suudessaan on kuntalaisten 
nähtävänä Tuusulan verkko-
sivuilla osoitteessa
www.tuusula.fi/ikapoliitti-
nenohjelma.

Ikäpoliittisesta ohjelmasta 
työstetään konkreettiset 
tavoitteet joka vuodeksi

Ikäpoliittisen ohjelman 
toteutumista seuraa kun-
nanhallituksen nimeämä 
ohjausryhmä, johon kuuluu 
viranhaltijoita ja kunnan 
luottamushenkilöitä ja sekä 
edustaja Ikäihmisten neu-
vostosta. Ohjausryhmän 
tehtävänä on hyväksyä 

vuosittain ikäpoliittisen oh-
jelman tavoitteet ja seurata 
niiden toteutumista. Tämän 
kevään aikana ohjausryhmä 
arvioi viime vuodeksi asetet-
tujen tavoitteiden toteutu-
mista ja asettaa kuluvalle 
vuodelle uudet tavoitteet.
Myös kunnan eri lautakun-
nat seuraavat ikäpoliitti-
sen ohjelman tavoitteiden 
toteutumista vuosittain. 
Tämän lisäksi sekä sosiaali- 
ja terveyslautakunta että 
ikäihmisten neuvosto arvi-
oivat iäkkäiden henkilöiden 
tarvitsemien sosiaalipalvelu-
jen riittävyyttä ja laatua.

Iso joukko tekijöitä 
osallistuu ikäpoliittisen 
ohjelman toteuttamiseen

Ikäpoliittisen ohjelman 
tavoitteita edistetään eri 
tahoilla, ja työhön osallistuu 
suuri joukko tekijöitä. Ohjel-
man toteuttamisessa riittää 
haastetta, minkä eteen 
kaikkien on tehtävä töitä. 
Ennen kaikkea ohjelma 
linjaa ikääntyneiden palve-
lujen kehittymistä Tuusulas-
sa ja varmistaa tavoitteiden 
asteittaisen toteutumisen 
haluttuun suuntaan.

Laila Hedenborg
palvelukoordinaattori
koti- ja laitoshoito

Tuusulassa on käytössä valtuuston hyväksymä ikäpo-
liittinen ohjelma. Ohjelma on laadittu vuosiksi 2014–
2018. Sen tarkoituksena on edistää ikäihmisten hyvin-
vointia ja terveyttä sekä parantaa palvelujen laatua ja 
vaikuttavuutta. Lisäksi ikäpoliittinen ohjelma haastaa 
eri toimijat mukaan ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpi-
tämiseksi ja edistämiseksi.

Tarkemmat tiedot 
juhlavuoden tapahtumista:

www.tuusula.fi/SHG150 
Halosenniemen näyttelyt 
www.halosenniemi.fi

Luonnonlyyrikko –
Pekka Halonen 150 vuotta  
Halosenniemi, Rantatie. 
Näyttely avoinna 2.6.–
30.8.2015 ti–su klo 11–18. 
Museon pääsymaksu 6€ / 5€ 
eläkeläiset / lapset 2€.  


