
1.3.2005 kansanterveys- ja erikoissairaanhoito-
lakiin tuli muutokset, joissa säädetään, että
terveyskeskukseen tulee saada välitön yhteys
arkisin virka-aikana. Hoidon tarve tulee arvioida
kolmessa päivässä. Hoidon tarpeen arvioi yleensä
hoitohenkilökunta, joskus lääkäri. Hoitoon pitää
päästä kolmessa kuukaudessa, hammashoitoon
kuitenkin kuudessa kuukaudessa. Erikoissairaan-
hoidossa hoidon tarve tulee määritellä kolmessa
viikossa ja hoitoon tulee päästä viimeistään
kuuden kuukauden kuluessa.

Neuvontapuhelimeen
voi soittaa koko päivän

Tuusulan terveyskeskus on kehittänyt puhelin-
palveluaan siten, että sairaanhoitaja vastaa
puhelinnumerossa 8718 3800 arkisin klo 8-16.
Neuvontapuhelimeen kannatta soittaa, jos tar-
vitsee tietoa terveyspalveluista, sairauksien hoito-
ohjeita tai omainen on sairaana. Neuvoa voi
kysyä myös lääkityksestä tai jos pohtii, pitäisikö
hakeutua hoitoon jonkin sairauden tai vaivan
takia.
  Lisäksi sairaanhoitajalta saa tietoa omalääkä-
ristä tai omasta hoitoalueesta. Tarvittaessa voi-
daan varata aika sairaanhoitajan vastaanotolle
tai lääkärille. Neuvontapuhelimeen ei tarvitse
soittaa heti aamulla klo 8, kuten tähän asti on

suositeltu. Puhelimeen vastataan koko päivän
ajan.
  Sairaanhoitajien iltavastaanottoa on lisätty
siten, että sairaanhoitaja päivystää maanantaista
torstaihin klo 16-18 lääkäripäivystyksen yhtey-
dessä.

Myös sairaanhoitajat
toimivat väestövastuualueilla

Tiimityötä on kehitetty siten, että sairaanhoitajat,
terveydenhoitajat ja lääkärit toimivat vierekkäi-
sissä huoneissa, jolloin yhteistyö on sujuvaa.
Pääterveysasemalla on neljä väestövastuualuetta:
Itäinen-, Läntinen-, Keskinen- ja Riihikallion
alue. Jokaisella alueella toimii 2 - 4 lääkäriä,
1 - 2 sairaanhoitajaa ja 1 - 2 terveyskeskus-
avustajaa. Keskitetty sairaanhoitajan vastaanotto
on purettu.
  Väestövastuuhoitajilla on joka päivä vastaan-
otto sekä ilman ajanvarausta että ajanvarauk-
sella. Ensisijaisesti kannattaa ottaa yhteyttä
oman alueensa sairaanhoitajaan ja toissijaisesti
sairaanhoitajan puhelinneuvontaan. Puhelinpal-
velua on parannettu myös siten, että aamulla
klo 8-9 tiimeissä on useampia puhelimeen vas-
taajia kuin aikaisemmin. Jokelassa ja Kellokos-
kella on omat väestövastuualueet, jotka toimivat
samalla periaatteella kuin Etelä-Tuusulassa.

Erikoissairaanhoidon
jonoja puretaan

Erikoissairaanhoidossa on yli kuuden kuukauden
jonot erityisesti lonkka- ja polviproteesileikka-
uksiin. Myös harmaakaihileikkaus- ja kuulontut-
kimusjono on yli kuusi kuukautta. HUS pyrkii
purkamaan jonot syyskuun alkuun mennessä.
Tuusula on varannut tämän vuoden talousarvi-
oon 0,75 milj. euroa jonojen purkuun.
  Uudistuksella tarjotaan asukkaille parempaa
palvelua ja entistä nopeampaa hoitoon pääsyä.
Tuusula on valmistautunut hyvin lainsäädännön
vaatimiin uusiin haasteisiin.

Kuljetuspalvelu toimii
Sampo-kyydillä

Palvelu toimii Sampo-liikenteen kulkuneuvoilla
ovelta ovelle -kyytinä, muilta osin normaaleja
Sampo-ohjeita noudattaen Tuusula–Kerava–Jär-
venpää -alueella. Sampo-kyydin opastus ja hinnat
löytyvät Sampo-kyydin esitteestä, joita saa kunnan
sosiaalitoimistosta ja Sampo-kuljettajilta.

Lisätiedot:
avopalveluohjaaja Hilkka Kokkoniemi,
puh. 8718 3318.

Kuljetuspalvelua järjestetään myös vammaispal-
velulain mukaan vaikeavammaisille henkilöille,
jotka eivät pysty käyttämään julkista liikennettä.

Lisätiedot: sosiaalityöntekijä Aila Törmänen,
puh. 8718 3320 ja sosiaalityöntekijä Satu Lindblad
puh. 8718 3312.

Kuljetuspalvelun tavoite on tukea 65 vuotta täyttäneiden kuntalaisten
kotona asumista sekä omatoimista suoriutumista. Kuljetuspalvelu
järjestetään sosiaalihuoltolain mukaan hakemuksesta.
Hakemuksia saa kunnan vanhus- ja vammaispalvelutoimistosta.
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Matkasta tukialennusta

Kahden euron tukialennus matkan normaalihin-
nasta (enintään kahdeksan yhdensuuntaista mat-
kaa /kuukausi) voidaan myöntää palvelun hakijalle,
jonka kuukausitulot (brutto) ovat alle 850 euroa
(alle 1275 euroa kahden hengen taloudessa).
Matka maksetaan aina kuljettajalle, joka vähentää
alennuksen; erillistä alennuskorttia ei tarvita.

Asiointi-, virkistys- ja
vapaa-ajan matkalle

Kuljetuspalvelu on tarkoitettu asiointi-, virkistys-
ja vapaa-ajanmatkoihin. Kuljetuspalvelua ei saa
käyttää sairaala-, terveyskeskus- tai kuntoutus-
yms. matkoihin, joista voi saada KELA-korvauksen.
  Palvelun saaja on velvollinen välittömästi ilmoit-
tamaan kuljetuspalvelun ja/tai -tuen tarpeen tai
edellytysten lakkaamisesta tai muutoksista.



2

Tuulikki Siltari
vanhustyön päällikkö

Tuusulassa hoidetaan 8 % 75-
vuotta täyttäneistä kuntalai-
sista omaishoidossa. 65-
vuotta täyttäneitä omaishoi-
dettavia on yhteensä 124. Tä-
mä on erittäin suuri määrä
verrattuna Suomen kuntiin
keskimäärin. Tuusulalaisista
vanhusten omaishoitajista
puolisoita on vajaa puolet ja
muita sukulaisia, esimerkiksi
hoidettavan lapsia saman ver-
ran. Iältään omaishoitajat
ovat 18 - 82-vuotiaita. Heistä
yli 65-vuotiaita on 70.

Kuka omaishoitajaksi?
Sosiaalilautakunta hyväksyi
30.11.2004 uudet toimintaoh-
jeet, joiden perusteella Tuu-
sulassa myönnetään omais-
hoidon tukea. Omaishoidon
tuki voi olla hoitopalkkiota
ja/tai palveluja, joiden avulla
turvataan huolenpitoa ja
hoivaa tarvitsevan vanhuksen
hoito omassa kodissaan.
  Omaishoitajan ei tarvitse
olla sukulainen, vaikkakin
useimmissa tapauksissa niin
on. Myös muu läheinen hen-
kilö voi ryhtyä omaishoitajak-
si. Omaishoitaja ei ole työsuh-

teessa kuntaan eikä hoidetta-
vaansa, vaan omaishoito on
toimeksiantosuhde. Kunta te-
kee omaishoitosopimuksen
omaishoitajan kanssa ja siinä
määritellään hoitopalkkion
lisäksi mm. se, miten hoitajan
vapaapäivät järjestetään.
Omaishoidossa tehdään myös
yhdessä hoitajan, hoidettavan
ja muiden hoitoon osallistu-
vien kanssa hoito- ja palvelu-
suunnitelma.

Omaishoitopalkkio
määräytyy hoidon
vaativuuden mukaan
Omaishoidontuen palkkion
suuruus riippuu hoitamisen
raskaudesta ja sitovuudesta;
mitä raskaampaa ja sitovam-
paa hoito on, sitä isompi on
hoitopalkkio. Lisäksi palkkion
suuruuteen vaikuttaa se,
kuinka paljon hoidossa käy-
tetään kunnan järjestämiä
hoivapalveluita.
  Sosiaali- ja terveysministeriö
vahvistaa vuosittain alimman
omaishoidon tuen palkkion,
joka vuonna 2005 on 233,56
euroa kuukaudessa. Muiden
palkkioiden suuruuden voi

kunta määrittää itse, ja ne
vaihtelevatkin paljon eri kun-
nissa.

Palkkiot jaettu
neljään luokkaan
Tuusulassa omaishoidon tuen
palkkiot on jaettu neljään
luokkaan. Korkein omaishoi-
don tuki on 1300 euroa kuu-
kaudessa, jos hoidettava on
ympärivuorokautisesti hoitoa
vaativa vuodepotilas, ja
omaishoitaja on jättänyt
työnsä hoitaakseen omais-
taan. Kun hoidettava tarvit-
see runsaasti apua ja valvon-
taa myös yöaikana, omais-
hoidon tuki voi olla 550 euroa
kuukaudessa. Kolmannessa
hoitoisuusryhmässä, jossa
palkkio on 350 euroa, ovat
henkilöt, jotka tarvitsevat päi-
vittäin useita kertoja apua,
mutta eivät välttämättä öisin.
Alinta palkkiota maksetaan
tilanteissa, joissa hoidettava
tarvitsee joka päivä apua päi-
vittäisissä toimissaan.
  Milloin on kysymyksessä nor-
maali omista läheisistä huo-
lehtiminen, joka kuuluu mei-
dän kaikkien ihmisyyden

velvoitteisiin, ja milloin on
kysymys hoivatyöstä, josta yh-
teiskunnan tulee maksaa
palkkiota? Tähän kysymyk-
seen on vaikea vastata yksise-
litteisesti. Kun omaishoidon
tukea harkitaan, perehdytään
asiakkaan tilanteeseen perus-
teellisesti tekemällä kotikäyn-
ti ja edellytetään riittäviä
asiantuntija-lausuntoja, mm.
lääkärintodistusta.

Omaishoitajien
vapaapäiväjärjestelyjä
tuetaan
Tuusulassa on panostettu
omaishoidon tuen kehittämi-
seen jo vuosia. Omaishoito
on tunnustettu ja tärkeä osa
palvelujärjestelmää vanhus-
tenhoidossa, ja sen asemaa
pyritään entisestään vahvista-
maan.
  Omaishoitajat tekevät usein
hyvin raskasta työtään hoi-
dettavan kotona, ja heidän
riittävä tukeminen hoitotyös-
sä, vapaapäiväjärjestelyissä ja
virkistäytymisessä on välttä-
mätöntä. Omaishoitajilla on
oikeus lakisääteiseen vapaa-
seen, kaksi päivää kuukaudes-

sa.
  Vapaan ajaksi hoidettavalle
järjestetään sijaishoito myön-
tämällä palveluseteli, jolla voi
ostaa hoitopäiviä yksityiseltä
palveluntuottajalta tai järjes-
tää hoitopaikka kunnan yk-
sikköön (Tuuskoto tai terveys-
keskuksen vuodeosasto).
Sijaishoito voidaan järjestää
myös toisen omaishoitajan
avulla tai perheen kesken
muiden läheisten avulla.

Omaishoidon arvoa
ei voi mitata rahassa
Omaishoito on monelle van-
hukselle paras vaihtoehto;
saa elää omassa kodissaan
tutun ja turvallisen läheisen
hoivaamana. Omaishoitami-
sen todellista arvoa ei voi ra-
hassa mitata. Se on korvaa-
matonta työtä lähimmäisen
hyvinvoinnin eteen. Suurin
kiitos lieneekin hoidettavan
hyvä olo ja tietoisuus siitä,
että täyttää ihmisyyden tär-
keintä tehtävää; muiden aut-
tamista.

94-vuotias Otto Järvi asuu kotonaan Tuusulan
Mattilassa. Tytär Ulla on hoitanut isäänsä
omaishoitajana viiden vuoden ajan.
Ulla on toiminut isänsä Oton
omaishoitajana viisi vuotta.
Hän asuu Vantaalla ja hoitaa
päivittäin isäänsä. Usein hän
myös yöpyy isänsä luona. Ot-
to on tyytyväinen, että lapset
ja lapsenlapset asuvat lähellä
ja käyvät usein tervehtimässä.
  Otto on ollut leskenä 7 vuot-
ta. Hän toimi vaimonsa
omaishoitajana. - Se on paras
asia, mitä olen saanut elämäs-
säni aikaan, Otto sanoo.
  Otto kertoo olevansa kiitol-
linen, että saa asua kotonaan.
Nuorena hän asui Helsingissä,
mutta ei viihtynyt kaupungin
vilskeessä, vaan kaipasi maa-
seudun rauhaan. Tontin Otto
osti sodan jälkeen ja omaan
tupaan muutettiin perheen
kanssa jouluna 1948. Otto on
ammatiltaan muurari ja on
rakentanut talonsa itse.

Omaishoitaja ei saa
unohtaa itseään
Omaishoitaja tuntee hoidet-
tavansa tavat ja maut. Ulla
laittaa isälleen joka päivä
lämpimän aterian. - Valmistan
perinteisiä kotiruokia, muun
muassa paljon keittoja, Ulla
kertoo. - Omaishoitajana toi-
miminen on ollut hyvä koulu.
Olen oppinut rauhallisem-
maksi ja pitkäjännitteisem-
mäksi. Asiat tuppaavat järjes-
tymään! Ulla sanoo.
  Ulla virkistäytyy uintireissuil-
la Tuusulan uimahallissa, kä-
velylenkeillä ja teatterissa Ke-
ravalla. - Omaishoitajan tulee

hoitaa myös itseään, Ulla
muistuttaa. - Sosiaalisia kon-
takteja kaipaisi kuitenkin
enemmän, Ulla miettii.

Pitkän iän
salaisuus
Kesän korvalla, vapunpäivänä
on tiedossa 95-vuotissyntymä-
päivät. - Hyvä pohjakunto ja
terveet elämäntavat ovat pit-
kän iän salaisuus, Otto paljas-
taa. Nuorempana Otto har-
rasti mm. suunnistusta ja
kilpahiihtoa. Otto tunnustau-
tuu myös kovaksi penkkiur-
heilijaksi. Suomalaisten heik-
ko taso kansainvälisissä
hiihtokilpailuissa harmittaa
tarkkaavaista penkkiurheili-
jaa.

Eläimet
lähellä sydäntä
Otto kertoo olevansa eläinra-
kas ihminen. Talossa oli koiria
yli 40 vuoden ajan. Airedalen-
terrieri kuuluu Oton lempiro-
tuihin. Seinälle ripustetut pal-
kinnot kertovat näyttely-
menestyksestä. Keittiön isossa
akvaariossa uiskentelee kol-
me brasilialaista suokilpikon-
naa. Ulla syöttää kilpikonnat
joka toinen päivä. - Jauheliha,
pakastesei ja katkaravut ovat
konnien herkkua, Ulla kertoo.
Kissan kiipeilytelineet paljas-
tavat Oton myös kissaihmi-
seksi. - Miten tästä eläinten
kanssa joutaisi palvelutaloon,
Otto nauraa.

Omaishoitoa arvostetaan Tuusulassa

Kotini on

Riikka Uusikulku
tiedottaja

Paheena lukeminen
Otto on myös intohimoinen
lukija. Keski-Uusimaa ja Hel-
singin Sanomat kolahtavat
joka aamu postilaatikkoon,
ja silloin tällöin Ulla ostaa isäl-
leen myös iltapäivälehden.
Lisäksi Otto lukee paljon myös
kirjoja. - Lukeminen on ollut
pieni paheeni koko iän, Otto
nauraa pilke silmäkulmassa.
Erityisesti historia, maantiede
ja muistelmat kiinnostavat.

Jännitystäkään Otto ei karta
- Ilkka Remeksen kirjoittama
dekkari odottaa hyllyssä. Vii-
meksi on tullut luettua Matti
Raninin muistelmat.

Elämänkokemus avaa
uusia näkökulmia
Otto on edelleen kiinnostu-
nut yhteiskunnallisista asiois-
ta. Eduskunnan kyselytunnit
tulee katsottua säännöllisesti.
Nuorena miehenä Otto osal-

listui aktiivisesti ammattiyh-
distysliikkeen toimintaan ja
toimi kunnallisissa luottamus-
tehtävissä. - Näkemykset
muuttuvat, kun tulee lisää
elämänkokemusta ja aikapers-
pektiiviä, Otto sanoo. Joskus
isän ja tyttären välille syntyy
myös mielipide-eroja. - Itse-
päisyys taitaa olla isältä perit-
tyä, Ulla nauraa.

Linnani



Lyhytaikaisesta laitoshoidos-
ta peritään maksukaton täy-
tyttyäkin 12 euron hoitopäi-
vämaksu. Mikäli laitoshoito
jatkuu vähintään kolme kuu-
kautta, muuttuu maksu tulo-
jen mukaan määräytyväksi
ja on tällöin 80 % nettotu-
loista.
  Alkuperäinen kuitti hoito-
maksun suorittamisesta on
tosite, jonka perusteella
maksukattolaskelma laske-
taan. Asiakas on ensisijaisesti
itse vastuussa asiakasmaksu-
katon täyttymisen seuraami-
sesta ja vapaakortin hakemi-
sesta.
Maksukattoon
oikeuttavat maksut
Maksukaton kertymistä las-

kettaessa otetaan huomioon
seuraavat maksut:

- terveyskeskusmaksut
- päivystysmaksu
- poliklinikkamaksu
- päiväkirurgisen hoidon
  maksu
- sarjahoitomaksu
- yksilökohtaisen fysio-
  terapian maksu
- yö- ja päivähoidon maksu
  (päiväsairaala)
- kuntoutushoidon maksu
- lyhytaikaisen laitoshoidon
  hoitopäivämaksu

Maksukattoon oikeuttavat
kuntien ja kuntayhtymien
perimät maksut. Näiden
maksujen lisäksi huomioi-
daan myös

- terveyskeskuksen antaman
lähetteen perusteella lääkä-
rikeskuksen perimä polikli-
nikkamaksu
- lääkinnällisen kuntoutuk-
sen maksusitoumuksella pe-
ritty fysioterapia- tai kuntou-
tushoidon maksu
- Rinnekoti-säätiön perimät
vastaavat maksut
- kunnan ostopalveluina
muilta palvelujen tuottajilta
hankkimista palveluista peri-
tyt vastaavat maksut

Kaikki maksut eivät
oikeuta maksukattoon
Maksukattoon eivät oikeuta
sellaiset maksut, joiden pe-
rusteena on tapaturmava-
kuutuslain, maatalousyrittä-
jien tapaturmavakuutuslain,

sotilasvammalain, liikenne-
vakuutuslain, potilasvahin-
kolain tai niitä vastaavan ai-
kaisemman lain perusteella
korvattu hoito. Samoin mak-
sut, joiden suorittamiseksi
on myönnetty toimeentulo-
tukea, jäävät maksukaton
ulkopuolelle.

Maksukaton täytyttyä
potilas saa vapaakortin
Maksukattoon sisältyvien
maksutositteiden perusteella
laskettuna vapaakortin kir-
joittaa se hoitolaitos, jossa
maksukatto täyttyy.
  Kun asiakas esittää voimas-
sa olevan vapaakortin kun-
nallisessa terveydenhuollos-
sa, ei korttiin merkityltä
henkilöltä voida periä mak-

sua terveyskeskuskäynnistä,
päivystyskäynnistä, polikli-
nikkakäynnistä, päiväkirurgi-
sesta hoidosta, sarjahoidosta,
yksilökohtaisesta fysioterapi-
asta, yö- ja päivähoidosta
eikä kuntoutushoidosta. Ly-
hytaikaisesta laitoshoidosta
peritään kuitenkin edelleen
12 euroa hoitopäivältä.

Lisätietoja antavat:
osastosihteeri Seija Koch
(pääterveysasema)
p. 8718 3652
toimistosihteeri
Tiina Ranta-aho (Tuuskoto)
p. 8718 2271

Kelasta voi hakea korvausta
lääkkeistä, perusvoiteista ja
kliinisistä ravintovalmisteista,
joita lääkäri on määrännyt
hakijan sairauden hoitoon.
Kelan korvauksen saa yleen-
sä jo apteekista esittämällä
Kela-kortin.
  Erityisperustein korvattavi-
en lääkkeiden korvausoike-
utta tulee hakea erikseen
Kelan toimistosta. Samoin
erikseen haetaan oikeutta
vaikeiden ja pitkäaikaisten
sairauksien lääkkeiden kor-
vauksiin.
  Kela voi korvata vain tar-
peellisia lääkekustannuksia.
Tämä edellyttää, että lääket-

tä käytetään annostusohjeen
mukaisesti ja että sitä oste-
taan enintään kolmeksi kuu-
kaudeksi kerrallaan edullisi-
na pakkauskokoina.
  Lääkekuluja ei korvata, jos
lääkkeet on määrätty tervey-
dentilan ylläpitämiseksi ja
sairauksien ehkäisemiseksi.

Suuret lääkekulut

Lääkekustannuksilla, jotka
asiakas joutuu itse maksa-
maan, on vuotuinen enim-
mäismäärä. Vuonna 2005 se
on 606,95 euroa. Tämän yli-
menevä osa tarpeellisista

kustannuksista korvataan
asiakkaalle kokonaan.
  Kustannuksiin lasketaan sel-
laisten lääkärin määräämien
lääkkeiden, perusvoiteiden
ja kliinisten ravintovalmistei-
den omavastuuosuudet, jois-
ta asiakas on jo saanut perus-
 tai erityiskorvauksen.
  Lisäkorvausta haetaan Ke-
lan toimistosta. Sitä makse-
taan, kun korvattava määrä
on kalenterivuodelta yli
16,82 euroa. Lisäkorvausha-
kemukseen tarvitaan alkupe-
räiset maksukuitit niistä os-
toista, joista korvausta
haetaan.

Tutustu sosiaali- ja terveyden-
huollon asiakasmaksukattoon

Kelan lääkemaksukatto

Miten lääkekuluja korvataan?
Kela voi korvata lääkärin määräämiä lääkkeitä vain, jos lääkkeiden hintalautakunta
on vahvistanut lääkkeille tukkuhinnan korvauksen perusteeksi. Jos lääkkeellä ei
ole vahvistettua hintaa, se jää kokonaan asiakkaan maksettavaksi.

• Kelassa seurataan vuotuisen enimmäismäärän kerty-
mistä apteekista saatujen tietojen perusteella. Kun
määrä on ylittynyt, Kela lähettää asiakkaalle tästä
tiedon ja ohjeet hakemisesta.

• Jokaista lisäkorvauserää haetaan hakemuslomakkeel-
la, johon liitetään kuitit niistä ostoista, joista korvausta
haetaan. Kuitit voi korvata merkityttämällä ostokset
apteekissa miinuskirjaan.

• Hakuaikaa on kuusi kuukautta sen kalenterivuoden
päättymisestä, jonka aikana lisäkorvauksen saamiseen
oikeuttava omavastuuraja on täyttynyt.

• Lisäkorvauksen saamisen edellytyksenä on, ettei
lääkettä ole hankittu enempää kuin annostusohje
edellyttää.
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Eläkeläis- ja veteraanijärjestöt esittelyssä osa44
Nimi: Tuusulan eläkkeensaajat ry
Perustamisvuosi: 1975
Jäsenmäärä: 102
Yhteyshenkilöt: Riitta Virtanen, pj., puh. 275 3044,
 Aromaankuja 10 04300 Tuusula
 Packalèn Raili, siht., puh. 275 3791

Mahlamäentie 50 04310 Tuusula
Kokoontumispaikka: Hyrylän Torppa
Kuinka usein
kokoontuu: kerran viikossa, torstaisin

Nimi: Hyrylän Eläkeläiset ry

Perustamisvuosi: 1973

Jäsenmäärä: 79

Yhteyshenkilöt: Leena Rönkkö, puh. 275 3116
 Raili Kumpulainen, puh. 050 338 0271

Kokoontumispaikka: Harjula, Kievarintie 5

Kuinka usein
kokoontuu: kerran viikossa, torstaisin klo 11-14

Yhdistyksen toiminta-ajatus:
Koota vakituisen leipätyönsä päättäneet eläkkeensaajat toimimaan yhdessä
moninaisten yhteisten etujen valvomisessa.
Kuvaus toiminnasta:
Yhdistys on kokoontunut koko 30-vuotisen toimintansa ajan Hyrylän
Torpan suojissa. Joka viikon torstaina keräännytään koko päiväksi (9.00-
16.00) Torpalle. Harrastamme kuorolaulua, itämaisia tansseja, lausuntaa
ja sketsiharjoituksia. Torpalla kokoontuu myös vilkas keskustelukerho,
jossa puidaan kaikki Tuusulan kunnan, valtakunnan ja jopa "koko
maailman" tärkeät asiat. Emännillä on kahvipannu kuumana. Bocciaa
pelataan Hyökkälän koululla tiistai-iltapäivisin. Kuukausikokoukset pidetään
joka kuukauden ensimmäisenä torstaina. Kutsutaan asiantuntijoita
puhumaan eläkeläisille tärkeistä asioista, samoin kutsutaan
naapuriyhdistyksiä kyläilemään Torpalle. Tehdään teatterimatkoja ja
kesäretki. Kesällä kokoonnutaan Työläiskotimuseon mäelle pelaamaan
kenttäpelejä, nauttimaan kauniista luonnosta, kahvikupposesta ja tietysti
mehevistä jutuista.

Yhdistyksen toiminta-ajatus:
Yhdistys on toiminut yli 30 vuotta ja on poliittisesti sitoutumaton. Toiminta-
ajatuksena on koota yhteen ikäihmisiä ja toimia jäsenten edunvalvojana.

Kuvaus toiminnasta:
Kerho kokoontuu torstaisin Harjulassa klo 11-14. Jäsenten toiminta on
aktiivista. Päivä aloitetaan jumpalla, jonka jälkeen nautitaan kahvit.
Kerhossa käsitellään yhdistyksen toimintaan liittyvät asiat, matkailu,
vierailu yms., jonka jälkeen on vapaamuotoista ohjelmaa: laulua, lausuntaa
ja tietokilpailuja. Kutsumme kerhoon vieraiksi asiantuntijoita. Korostamme
liikunnan merkitystä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Bocciaa
pelataan perjantaisin uimahallilla. Keräämämme varat käytämme jäsenten
hyväksi. Osallistumme Tuusulan kunnan järjestämiin tapahtumiin.

Sari Virrankari
sosiaaliohjaaja

Hellevi Norema
talouspäällikkö

Maksukatto täyttyy, kun terveydenhuollon asiakasmaksuja kertyy kalenterivuoden
ensimmäisestä käynnistä lähtien yhteensä 590 euroa. Maksukatto on voimassa
kalenterivuoden.

Lisäkorvauksen hakeminen:



Sirpa Vihavainen
toimintaterapeutti

Leena Jäntti
osastonhoitaja

I början av mars månad innevarande år trädde den nya
lagen om vårdgaranti inom hälsovården ikraft. Den
innebär en rad nya bestämmelser gällande de rättigheter
man har att få tillgång till den vård man behöver inom
en garanterad tidsperiod. Själva ordet vårdgaranti inom
hälsovården berättar vad det är fråga om. Också om
man inte är direkt i en nödsituation måste man få den
vård man behöver inom en rimlig tid. Behovet av hjälp
får inte för en obestämbar tid fastna i en telefonsvararkö
eller i sjukhusets remissarkiv.

De tidsbestämda reglerna för rättigheten till vård enligt
den nya vårdgarantin är i huvudsak följande:

Akut vård: Brådskande vård skall man som tidigare få
omedelbart.

Icke brådskande vård: Om behovet av vård inte är akut
bör man under vardagar på tjänstetid omedelbart få
kontakt med hälsocentralen, som inom tre dagar måste
värdera behovet av vård. Om det konstaterade
vårdbehovet kräver besök på hälsocentralen, måste
besöket där ordnas inom tre vardagar.

Specialsjukvård: Om patienten är i behov av
specialsjukvård, bör vårdbehovet kartläggas av sjukhuset
senast inom tre veckor efter det remissen anlänt. När
specialsjukvården konstaterats behövlig, måste sjukhuset
inleda vårdåtgärderna senast inom sex månader.

Det bör vara klart för oss alla att en så pass stor
förändring till det bättre inom vården som vårdgarantin
innebär inte fungerar helt smärtfritt över en natt. De
för hälsovården ansvariga myndigheterna har i sina
målsättningar lagt ribban på en nivå som med riktiga
åtgärdsprogram och en stram uppföljning har
möjligheter att nå målet. För att kunna följa med hur
vårdgarantin börjar fungera i praktiken, måste hälsocen-
tralerna noggrant genom rapporter kartlägga hur
tidsbestämmelserna upprätthålles. I de fall
specialsjukvården inte kan fullföljas inom de stipulerade
sex månaderna skall vården genomföras inom den
privata vårdsektorn utan extra kostnader för patienten.

Den nu genom ny lagstiftning införda vårdgarantin
inom hälsovården utgör ett steg i en rätt riktning. Det
finns all anledning att verkligen hoppas att de nya
projekten blir framgångsrika.

Ralf Ekström

Vårdgarantin
Kotihoidon tukipalveluita

Tällä palstalla esitellään tukipalveluita,
jotka helpottavat selviytymään arjessa.

Kauppapalvelu
= kauppakassi

Päivittäinen lämmin ateria auttaa pysymään terveenä ja toimintakykyisenä. Jos aterian
valmistaminen ei enää omin neuvoin onnistu, voi lämpimän aterian saada kotiin kuljetettuna.
Palvelu maksaa 6 euroa.

Ateriapalvelua voi tiedustella arkisin klo 10-12 puh. 8718 3336.

Oman toimintakyvyn heiketessä voi saada
ns. kauppapalvelua, jolloin kauppakassin
saa kotiin kuljetettuna. Tavarat
toimitetaan paikallisesta liikkeestä.
Palvelun hinta on 7 euroa.

Kauppapalvelua voi tiedustella
arkisin klo 10-12 puh. 8718 3336.

Ateriapalvelu

Lainaamo
avoinna arkisin
Apuvälinelainaamo on avoin-
na päivittäin. Apuvälinelai-
naamoon voi soittaa tai tulla
käymään paikan päälle ilman
ajanvarausta. Fysio- ja toimin-
taterapian henkilökunta on
käytettävissä apuvälinetar-
peen arvioimiseksi, sopivan
välineen valitsemiseksi sekä
välineen käytön opastamisek-
si.

Apuvälineitä
arkeen
Sairaus, vamma ja ikääntymi-
sen muutokset heikentävät

toimintakykyä. Muutokset
voivat olla tilapäisiä tai pysy-
viä. Apuvälineet on yksi kei-
no, jolla tuetaan asiakkaan
liikunta- ja toimintakykyä se-
kä mahdollistetaan itsenäi-
nen toimiminen turvallisuut-
ta unohtamatta.
 
 Apuvälinelainaamosta voi
lainata tavallisimpia liikkumi-
sen ja päivittäisten toiminto-
jen apuvälineitä, kuten käve-
lykeppejä, kyynärsauvoja,
rollaattoreita, wc-korottajia
ja peseytymistä helpottavia
apuvälineitä. Myös pyörätuo-
lin voi saada lainaan tilapäi-
seen tarpeeseen.

Apuväline-
lainaamon-
aukioloajat

ma-ke  12 - 13
to   16 - 17
pe     8 - 9
puh. 8718 3795

Käynti fysio- ja toiminta-
terapian viereisestä ovesta.
 
 Jokelan ja etenkin Kellokos-
ken lainaamotilat ja varusteet
ovat rajoitetut, joten useim-
mat välineet toimitetaan pää-
terveysasemalta.

Pääterveysaseman
apuvälinelainaustoiminta
uudistui
Apuvälinelainaamotoiminta on osa fysio-
ja toimintaterapian laadunkehittämishan-
ketta. Vuoden 2004 aikana kartoitettiin
kuntalaisten apuvälineisiin liittyviä tarpeita
ja toiveita. Saadun tuloksen perusteella
kuntalaiset toivoivat mm. saavansa lisää
tietoa apuvälineistä. Lisäksi asukkaat toi-
voivat ohjausta ja opastusta apuvälineiden
käytössä. Näin päädyttiin järjestämään pää-
terveysaseman apuvälinelainaus omaksi
apuvälinelainaamotoiminnaksi.

Tilastojen mukaan noin mil-
joonalle suomalaiselle sattuu
vuosittain jokin tapaturma.
Erityisesti ovat lisääntyneet
ikääntyneiden tapaturmat.
Kotona asuvista 65-vuoti-
aista joka kolmas kaatuu
vuosittain, yli 80-vuotiaista
puolet. Yli puolet kaatumisis-
ta sattuu omassa kodissa tai
kodin läheisyydessä. Kaatu-
miset, liukastumiset, kom-
pastumiset ja putoamiset
ovat yleisimpiä tapaturmia.

Liikunta
ylläpitää kuntoa
Vahinko ei tule kello kaulas-
sa, mutta tapaturmiin voi va-
rautua. On tärkeää huolehtia
fyysisestä hyvinvoinnistaan:
Liikunnan avulla ylläpidetään

voimaa, tasapainokykyä ja
kehitetään reaktionopeutta.
Hyvän fyysisen kunnon perus-
ta on päivittäinen, monipuo-
linen ravinto ja riittävä nes-
teiden saanti. Myös mieli-
alasta huolehtiminen on tär-
keää - masennus ja murheet
heikentävät toimintakykyä.
Lisäksi terveydentilan seuraa-
minen esim. vuosittaisilla lää-
kärikäynneillä on hyväksi.

Lähiympäristö
turvalliseksi
Kotiympäristöä on hyvä py-
sähtyä katsomaan "uusin sil-
min": Onko kulkureiteillä
kompastumisvaaraa aiheutta-
via mattoja, tavaroita tai joh-
toja? Onko valaistus riittävä,
myös öiseen aikaan? Onko
päivittäin tarvittavat tavarat

siirrettävissä yläkaapeista hel-
pommin saavutettaville
tasoille?
  - Omien voimavarojen tun-
nistaminen ja muutoksen
huomaaminen omassa toi-
mintakyvyssä ei ole aina help-
poa, toimintaterapeutti Sirpa
Vihavainen sanoo. Tehtävien
luovuttaminen nuorempien
käsiin voi tuntua isolta aske-
leelta, oman pätevyyden -
kokemisen menettämiseltä.
Toisaalta luopumisen kautta
voi keskittyä itselleen tärke-
ämpiin asioihin ja siten löytää
uusia voimavaroja ja mielek-
kyyttä tähän päivään, toimin-
taterapeutti Sirpa Vihavainen
muistuttaa.

Turvallisesti kotona
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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

Kaunista
  Kevättä!

Toivottaa: Tuusulan kunta

Tukipalvelut


