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Hilkka Kokkoniemi
Ikäihmisten neuvoston sihteeri

Raimo Manneri
Ikäihmisten neuvoston puheenjohtaja

  Parasta terveyden hoitoa ja ylläpitoa on liikun-
nan harrastaminen. Puolen tunnin päivittäinen
liikunta riittää kunnon säilyttämiseen. Eikä lii-
kunnan tarvitse olla kuntosalilla punnertamista
tai pururadalla hölkkäämistä. Tavallisten arkias-
kareiden tekemisessä saa jo mukavasti liikuntaa.
Jos polvet kestävät, rappusten kävely voimistaa
huomaamatta lihaksia. Päivittäinen kävelylenkki
ulkona luonnossa puhdistaa keuhkoja ja virkistää
mieltä ja tarvitsevathan ne pihan kukatkin hoitoa.
  Uuden uimahallin lämpimässä terapia-altaassa
tapahtuva vesivoimistelu ja päälle lämpimät
löylyt ovat ”poikaa”. Vaikka uimahalli sijaitsee
kunnan eteläpäässä, viikoittain järjestettävät
kuljetukset Jokelasta ja Kellokoskelta tuovat
uimahallin palvelut kaikkien ulottuville. Kunta
on tullut vastaan eläkeläisiä järjestämällä uima-
hallikuljetuksia, vesijumpan ohjausta ja tarjo-
amalla eläkeläisille alennusta lippujen hintaan.
  Tuuskodossa asuville on oma liikuntaohjelmansa.
Oma jumppari järjestää hyväkuntoisille yhteisiä
voimisteluhetkiä tai käy voimisteluttamassa huo-
nokuntoisempia huoneissa.
  Eläkeläisjärjestöt ovat ottaneet liikunnan omiin
ohjelmiinsa. Järjestetään kilpailuja ja  palkinnot
houkuttelevat täyttämään liikuntapäiväkirjoja.
Eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnan toimesta
on keväisin järjestetty kaikille eläkeläisille tar-
koitettu liikuntapäivä. Tänä vuonna liikuntapäi-

vän tapahtumat oli sijoitettu Paijalassa Anttilan
tilan piiriin. Liikuntapäivä sai liikkeelle lähes sata
liikunnan harrastajaa. Marja Rönkön vetämän
lämmittelyjumpan jälkeen lähdettiin patikoimaan
Sarvikallion komeisiin maisemiin. Näiden yhteis-
ten tilaisuuksien tavoitteena on liikunnan ohella
tutustuttaa eri eläkeläisjärjestöjen jäseniä toi-
siinsa, keskustella erilaisista toimintamuodoista
ja saada uusia virikkeitä.
  Yhdistyksillä on monia omia liikuntamuotoja,
pelataan pocciaa, kävellään ryhmissä, käydään
voimistelemassa ja kuntosalilla, pelataan lento-
palloa tai tanssitaan. Kunta on järjestänyt omille
internet-sivuilleen eläkeläisjärjestöille tilaa kertoa
omista toimintamuodoistaan ja erinomaisena
ilmoituskanavana  ovat paikallislehtien tarjoamat
ilmaiset yhdistys- ja seurapalstojen ilmoitustilat.
Näitä kannattaa seurata ja lähteä reippaasti
mukaan.
  Me suomalaiset samoin kuin kaikki länsimaa-
laiset ihmiset  syömme enemmän kuin kulutam-
me. Vaikka ruokamme sisältää nyt jo runsaasti
vihanneksia eivät vanhat ruokailutottumukset
tahdo muuttua. Mitkään ihmedieetit tai poppa-
konstit eivät näytä auttavan. Paino nousee sa-
malla kun terveytemme heikkenee ja alttiutem-
me erilaisille sairauksille lisääntyy. Liikunnan
lisääminen on hyväksi havaittu ja varma painon
kurissa pitäjä.

  Puolen tunnin päivittäinen liikunta riittää ja
samalla myös mieli virkistyy. Syksyn metsät ovat
täynnä marjoja ja sieniä. Lähdetään joukolla
poimimaan, saamme samalla liikuntaa ja ruoka-
pöytään ravitsevaa kevennystä. Jos polvet ovat
kipeät tai selkä ei kestä poimintaa, ulkona liik-
kuminenkin riittää. Mieli ja ruumis virkistyvät.

  Eläkeläisjärjestöt aloittavat uudet ohjelmat
syksyllä. Kaikki reippaasti mukaan.
- Nyt ylös, ulos ja lenkille, sanoi Tarvajärvi.

Nyt liikkumaan

Raimo Manneri, Tuusulan Kansalliset Seniorit ry, puheenjohtaja
Tyyne Åberg, Eläkeliiton Tuusulan yhdistys, varapuheenjohtaja
Raili Kumpulainen, Hyrylän Eläkeläiset ry
Mirja Kaasinen, Jokelan Eläkkeensaajat ry
Ritva Käki, Kellokosken Eläkeläiset ry
Leila Manneri, Tuusulan Seudun Eläkeläiset ry
Outi Hämäläinen, asuntotoimen päällikkö
Leena Jäntti, osastonhoitaja
Hilkka Kokkoniemi, avopalveluohjaaja, sihteeri
Jukka-Matti Laakso, liikenneinsinööri
Anneli Pihlajaniemi, kansalaisopiston rehtori
Inkeri Kostiainen, kunnanhallituksen edustaja kaudella 2005-2006
Tuulikki Siltari, vanhustyönpäällikkö, osallistuu kokouksiin asiantuntijana

  Tuusulan kuntaan on perustettu Ikäihmisten neuvosto vuonna 2000
eläkeläisjärjestöjen esityksestä. Sosiaalilautakunta valitsee ikäihmisten
neuvostoon toimikauttaan vastaavaksi ajaksi 11 jäsentä ja heille
varajäsenet. Lisäksi kunnanhallitus nimeää ikäihmisten neuvostoon
edustajansa.
  Kuusi varsinaista ja varajäsentä valitaan eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen
ehdottamista henkilöistä ja yksi heistä nimetään puheenjohtajaksi ja
yksi varapuheenjohtajaksi. Kunnan asuntotoimi, sivistystoimi, tekninen
toimi, terveystoimi ja sosiaalitoimi nimeävät neuvostoon kukin yhden
viranhaltijaedustajan ja hänelle varaedustajan.
  Ikäihmisten neuvoston tehtävänä on mm. edistää viranomaisten,
ikäihmisten ja eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen yhteistoimintaa. Neuvosto
seuraa ikäihmisten tarpeiden kehitystä kunnan alueella, edistää
ikäihmisten palvelujen saatavuutta ja vaikuttaa ympäristön
suunnitteluun ja toteutukseen.
  Ikäihmisten neuvosto seuraa kunnan päätöksentekoa erityisesti
ikäihmisille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien
osalta. Tärkeänä tehtävänä neuvostolla on myös tehdä aloitteita ja
esityksiä sekä antaa lausuntoja kunnan eri viranomaisille ikäihmisiin
liittyvissä asioissa.

Ikäihmisten neuvoston jäsenet ovat kaudella 2005 - 2008

Ikäihmisten
neuvosto edistää
ikäihmisten etuja
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lisää vetreyttä
Tuusulan uimahallin kahviossa istuu kolmen hengen virkeä
porukka. Lea Krook, Pirkko ja Armas Utriainen käyvät
säännöllisesti ohjatussa vesijumpassa. Lea kävelee
uimahallille joka maanantai ja Utriaisen pariskunta suuntaa
jumppaan kaksi kertaa viikossa.

Vesijumpparyhmissä on noin
20 osallistujaa. Terapia-allas
on varattu tällöin vain vesi-
kuntoilun harrastajille.
Krook ja Utriaiset ovat hank-
kineet 10 kerran lipun, jonka
hinta eläkeläisille on 18 eu-
roa.
- Aluksi lämmitellään ja lo-
puksi venytellään, Lea Krook
kuvailee vesijumppatunnin
kulkua. Jokainen jumppaa
oman vointinsa ja kuntonsa
mukaan. - Vesi on pehmeä
elementti. Suosittelen vesi-
jumppaa erityisesti sellaisille,
joilla on kulumia, Krook sa-
noo.
- Ohjaajat opastavat jump-
paajia tekemään liikkeet oi-
kein, Armas Utriainen ker-
too. - Liikkeen toisto on
tärkeää, joskus uusi liike tu-
lee kuitenkin liian nopeasti.
 - Vesijumpassa käytetään
erilaisia välineitä liikkeiden
tueksi, useiden vesijumppa-
ryhmien vetäjä erityisliikun-

nanohjaaja Marja Rönkkö
sanoo. - Esimerkiksi kaulimia,
"lötköpötköjä", puntteja,
frisbeetä ja keppejä.

Uimahalli sopii
kaikenikäisille
  Aktiiviset uimahallin käyt-
täjät kehuvat uimahallin ti-
loja sopiviksi ikäihmisille. Lea
Krook ja Pirkko Utriainen
kiittelevät mm. saunan par-
ven kaidetta. Käyttömuka-
vuus koostuu pienistä asiois-
ta.
  Uimaporukka on kokeillut
myös vilvoittelua ja virkistäy-
tymistä kylmävesialtaassa.
Kylpyläpalveluja vesijumppa-
ajat eivät kaipaa.
  Vireä uimaporukka kertoo
saunovansa jumpan yhtey-
dessä mennen tullen. Krook
ja Utriaiset ovat suomalaisen
saunan kannattajia - höyry-
saunalle ei vielä ole lämmet-
ty.

Liikunnalla on tärkeä osa ikääntyvän väestön terveyden, toimintakyvyn ja elämänlaadun ylläpitäjänä.
Iän karttuessa liikuntaharrastuksen merkitys korostuu entisestään.

Lisäksi Armas Utriainen kiit-
telee uimahallin keskeistä
sijaintia. Uimaan pääsevät
linja-autolla myös autotto-
mat uimarit. Utriainen ar-
vostaa myös Kellokoskelta
ja Jokelasta tehtäviä kulje-
tuksia.

Uimahallilla
tapaa tuttuja
  Vesijumpan ohessa ehtii
pitää myös juttutuokioita.
Tuokiot antavat henkistä voi-
maa. - Tässä iässä se on tär-
keää, kun kaikki on jo vinos-
sa, Lea nauraa.

Jumpan jälkeen vesikuntoi-
lun harrastajat pistäytyvät
uimahallin kahvilassa lasilli-
sella vettä tai kupposella
kahvia. Uimahallilla tapaa
myös paljon tuttuja. Eläke-
läiset ovat ahkeria uimahal-
lin käyttäjiä.
- Aktiivisia vesijumppaajia
motivoi se, että jaksamista
ja terveyttä riittäisi jatkossa-
kin, Pirkko Utriainen sanoo.
Vesijumpan lisäksi Utriaiset
harrastavat hyötyliikuntaa
ja sauvakävelyä. Kesällä Ut-
riaisia kutsuvat myös luon-
non vedet mökkirannassa.

Lea Krook pyöräilee ja osal-
listuu jumppaan seurakunta-
keskuksessa.
Utriaiset ovat tehneet uinti-
matkoja myös yhdessä las-
tenlastensa kanssa. Utriaiset
jumppaavat ja jälkikasvu
polskii omissa riennoissaan.
- Lastenlapset asuisivat uima-
hallilla, he ovat todellisia ve-
sipetoja. Kaksi tuntia ei tah-
do lapsille riittää, Pirkko
Utriainen kertoo.

Marja Rönkkö
Erityisryhmien liikunnanohjaaja

Riikka Uusikulku
tiedottaja

Tuusulan kunta järjestää monipuolisesti
liikuntaa seniori-ikäisille kuntalaisille.
Eri puolilla kuntaa on tarjolla ohjattua
liikuntaa tuolijumpasta vesivoimiste-
luun, ja jokainen voi löytää valikoimasta
omaan kuntoonsa sopivan ryhmän.
Osaan ryhmistä on järjestetty kuljetus.
Lisäksi hyväkuntoisille eläkeläisille löytyy
sopivia ryhmiä kansalaisopiston ja yh-
distysten tarjonnasta. Lisätietoja antaa
erityisliikunnanohjaaja Marja Rönkkö
p. 8718 2222.

Kuntovoimistelua
senioreille
(kausimaksu 8 €)
• Hyrylä, seurakuntakeskuksen liikun-
tasali, ti klo 11.00, alkaa 6.9.
• Jokela, Jokela-talo, to klo 13.30,
alkaa 8.9.
• Kellokoski, Ruukin koulu, to klo 15.00
(syyskuussa Kellokosken yläasteen lii-
kuntasalissa), alkaa 8.9.
• Riihikallio, ke klo 14 naiset ja klo 15
miehet, alkaa 7.9.
Ilmoittautuminen paikan päällä ryhmän
alkaessa.

Senioreiden kuntosali
(kausimaksu 35 € sisältäen uinnin) Oh-
jatut starttikurssit (kuusi kertaa), uima-
hallin kuntosalilla keskiviikkoisin klo 10
• 1. jakso 7.9. - 12.10.
• 2. jakso 26.10. - 30.11.
Ilmoittautumiset puh. 8718 2222

Senioreiden vesivoimistelut
5.9. - 9.12. (14 kertaa), hinta: uimahallin
sisäänpääsy + kausimaksu 8 €
• Ilmoittautuminen ryhmiin 3, 4, 5, 6,

9 ja 10 (kuljetusryhmät) 24.8. klo 9 - 15
puh. 020 692 000
• Ilmoittautuminen muihin ryhmiin
25.8. klo 9 - 15 puh. 020 692 000
(HUOM! tämä ilmoittautumisnumero
on voimassa vain näinä kahtena päivä-
nä, sen jälkeen ilmoittautumiset nume-
roon 8718 2222)
• Ryhmä 1. Maanantai klo 8.00
• Ryhmä 2. Maanantai klo 11.30, rau-
hallinen ryhmä sydänoireisille
• Ryhmät 3 ja 4. Maanantai klo 14.00
ja klo 14.30 kuljetus Jokelasta: Takoja
klo 13.00 - Jokelan valintatalon pysäkki
- Opintie - Pertuntie - Jokelantie - Jä-
niksenlinnantie - Monsantie - Paijalantie
- Tuusulan uimahalli. Paluu takaisin klo
15.30.
• Ryhmät 5 ja 6. Tiistai klo 14.30 ja klo
15.00, kuljetus Kellokoskelta: Kellokos-
ken posti klo 13.30 - Linjamäki - Linja-
mäentie - Jokelantie - Järvenpääntie -
Tuusulan uimahalli. Paluu takaisin klo
16.00.
• Ryhmä 7. Keskiviikko klo 14.00
• Ryhmä 8. Keskiviikko klo 14.30
• Ryhmät 9 ja 10. Torstai klo 14.00 ja
klo 14.30, kuljetus Etelä-Tuusulasta:
Kolistimenmäki klo 13.00 - Rusutjärvi -
 Koivumäentie - Lahela - Ruotsinkylä -
Riihikallion ostoskeskus - Mattila Tarjo-
ustalo - Tuusulan uimahalli. Paluu klo
15.30.
• Ryhmä 11. Perjantai klo 8.00
• Ryhmä 12. Perjantai klo 14.00
• Ryhmä 13. Perjantai klo 14.30

Tuolijumppaa senioreille
(ei kausimaksua)
• Riihikallio, Sokuritupa, ma klo 14.15,

alkaa 5.9.
• Kievari, Martta Augusta, ke klo 10.00,
alkaa 7.9.
Rauhallista liikuntaa tuolia apuna käyt-
täen. Sopii henkilöille, joilla on ongel-
mia tasapainon ja liikkumisen kanssa.
Ilmoittautumien paikan päällä ryhmän
alkaessa.

Ikääntyneiden liikuntaryhmät
(sosiaalitoimen järjestämät ryhmät)
Hyrylä, Kellokoski ja Jokela
Rauhallista liikuntaa pienryhmässä, käy-
tetään myös kuntosalilaitteita. Tarkoi-
tettu henkilöille, joilla on ongelmia
tasapainon ja liikkumisen kanssa, ja
jotka kuntonsa puolesta eivät pysty
osallistumaan muihin kunnan järjestä-
miin ryhmiin. Osallistujille järjestetään
kuljetus.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset
Tiina Nurmi puh. 8718 2266

Veteraanivoimistelut
(terveystoimen järjestämät ryhmät)
Tuusulan uimahallin kuntosalilla, tors-
taisin klo 9.00, klo 9.45 ja klo 10.30,
alkaa 1.9.
Voimistelua, sauna ja uinti.
Ohjaajana toimii Helvi Anisimaa
puh. 050 303 4642

Veteraanien vesivoimistelu
Tuusulan uimahallin terapia-altaalla,
maanantaisin klo 12.30, alkaa 5.9.
Ohjaajana Marja Rönkkö p. 8718 2222.

Liikunnasta iloa, mielenvirkeyttä ja terveyttä

Vesijumppa



Kansalaisopiston syksy
on tarjonnaltaan monipuolinen

Ilmoittautuminen kansalaisopiston kursseille alkaa
lauantaina 27.8. klo 9.00-13.00 jonotuspuhelimeen
020 692 010 tai henkilökohtaisesti opiston toimistoon.
Maanantaista 29.8. alkaen ilmoittaudutaan opiston
toimistoon puhelimitse 8718 3415 tai käymällä opis-
tolla, Koskenmäenpolku 4.
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Eläkeläis- ja veteraani-
järjestöt esittelyssä osa55

Nimi: Tuusulan Rintamaveteraanit ry
Perustamisvuosi: 1972
Jäsenmäärä: 92
Yhteyshenkilöt: Veijo Yrjölä (puheenjohtaja)

puh. 275 5785, Aarre Lindfors
(sihteeri) puh. 050 555 6617

Kokoontumis-
paikka: Kievarinkaaren palvelutalo

Kuinka usein
kokoontuu:

Säännöllisesti kerran kuukaudessa
lukuun ottamatta kesä- ja heinäkuuta

Yhdistyksen
toiminta-ajatus:

Veteraanien kuntoutus ja
virkistystoiminta

Kuvaus
toiminnasta:

Osastossa toimii myös
lentopallokerho kouluaikana
Hyökkälän ala-asteella perjantaisin
ja Kellokosken ala-asteella
maanantaisin. Istumalentopalloa
pelataan kaksi tuntia kerrallaan.

Nimi: Amer-Tupakan seniorit ry
Perustamisvuosi: Seniorikerho on perustettu v. 1988 ja

rekisteröity v. 2004 tehtaan
lopetettua toimintansa.

Jäsenmäärä: Kaikki Tupakan seniorit,
40-50 aktiivista

Yhteyshenkilöt: Liisa Syrjälä puh. 275 3550,
 Anneli Nieminen puh. 275 4155

Kokoontumis-
paikka: Riihikallio Sokuritupa

Yhdistyksen
toiminta-ajatus:

Yhdistyksen tarkoituksena on tarjota
virikkeitä ja ylläpitää sosiaalista
kanssakäymistä jäsentensä
keskuudessa.

Kuvaus
toiminnasta:

Kokoonnumme Riihikalliossa
Sokurituvassa. Yhdistys pitää
kokouksia, joiden puitteissa
kehitetään harrastus- ja
virkistystoimintaa, muun muassa
arpajaisia, teatteriretkiä sekä
ulkoilutapahtumia. Myös muiden
yhdistysten tilaisuuksiin osallistutaan
mahdollisuuksien mukaan.

Anneli Pihlajaniemi
rehtori
Tuusulan kansalaisopisto

Ikäihmisten yliopistossa
tutustutaan aivojen
toimintaan

Ikäihmisten yliopiston luen-
tosarjan teemana on "Aivot
- ihmisen tärkeä pääoma".
Luennot järjestetään keski-
viikkoisin klo 13.00 - 15.30
opiston alakerran neuvotte-
luhuoneissa (käynti torin
puolelta). Koko luentosarjan
kurssimaksu on 40 €, yksit-
täinen luento maksaa 7 €.

• 14.9. Muisti ja oppiminen,
PsL Virpi Kalakoski
• 21.9. Muistiin ja tunteisiin
liittyvä aivotoiminnan kuvan-
taminen, dos. Synnöve Carl-
son
• 28.9. Kevään 2006 suunnit-
telu
• 5.10.  Aivot ja päihteet,
prof. Jaakko Kaprio
• 12.10. Mielenterveyden
uhat ja mielenterveystyö, PsT
Antti Karila
• 26.10. Unenpuutteen vai-
kutukset elimistössä, dos.
Tarja Stenberg
• 2.11. Ikääntyminen ja aivo-

sairaudet, osastonylilääkäri,
neurologian ja psykiatrian
erikoislääkäri, LL Risto Vataja
• 10.11. Ikäihmisten yliopis-
ton 20-vuotisjuhla Yliopiston
suuressa juhlasalissa klo 14
• 16.11. Aivot: ihmisen tär-
kein pääoma, ylilääkäri, prof.
Juhani Juntunen
• 23.11. Aivot ja ravitsemus,
ETL Eeva Voutilainen
• 30.11. Aivojen toiminnalli-
nen kuvantaminen - ikkuna
aivoihin, LL Nuutti Vartiai-
nen, Kylmälaboratorion ai-
votutkimusyksikkö

Tietotekniikka- ja digiku-
vauskurssit suosittuja
  Päivisin järjestettävillä vart-
tuneiden tietotekniikkakurs-
seilla opiskellaan tavallisen
kansalaisen tarvitsemia pe-
rustaitoja ja jatkokursseilla
jo hieman hienouksiakin. Eri-
tyisen suosittuja viime kevää-
nä olivat digikuvauskurssit,
joille kannattaa ilmoittautua
nopeasti.
  Vapaaehtoiset vertaisohjaa-

jat jatkavat ilmaista opastus-
toimintaansa 13.9. lähtien
tiistaisin ja keskiviikkoisin klo
11.00-13.00 kansalaisopiston
pienessä atk-luokassa. Jokais-
ta neuvotaan yksilöllisesti ja
tarvittaessa "kädestä pitä-
en". Kannattaa tulla roh-
keasti kysymään - olipa pul-
ma iso tai pieni. Luokassa voi
myös harjoitella omatoimi-
sesti, ja erilaiset ryhmät voi-
vat kysyä erillisiä tutustumis-
 ja opastusaikoja opiston toi-
mistosta. Eläkeläiset saavat
50 % alennuksen tietoteknii-
kan kurssimaksuista.

Päiväkursseja tarjolla
kädentaidoissa
  Päiväkursseja järjestetään
syksyllä entistä enemmän eri
aineissa. Seuraavassa muuta-
mia esimerkkejä, joissa on
huomioitu erityisesti varttu-
neet:
  Käsityön päiväpaja kokoon-
tuu opistolla maanantaisin
klo 15.00-17.30, jolloin tutus-
tutaan monipuolisesti erilai-

siin kädentaitojen tekniikoi-
hin, esim. kankaan painanta,
kuvioinnit ja värjäykset, eri-
laiset punontatyöt, huovu-
tukset, paperinarutyöt ym.
kurssilaisten kiinnostuksen
mukaan. Fyysiset toimintaky-
vyn rajoitukset eivät haittaa
kurssille osallistumista, koska
opiston tiloihin pääsee hissil-
lä ja ohjauksessa voidaan ot-
taa huomioon yksilölliset tar-
peet.
Iltapäivämaalarit kokoontu-
vat tiistaisin opistolle klo
14.30-17.30 opiskelemaan
akryyli- ja öljyvärimaalausta.
Kurssi sopii sekä aloittelijoille
että aiemmin harrastaneille.

Liikkumaan seurakunta-
keskukseen
  Kuntoliikuntaa yli 60-
vuotiaille järjestetään Hyry-
län seurakuntakeskuksen lii-
kuntasalissa torstaisin klo
14.30-16.00. Tarkoituksena
on ohjata rasittamaan keho-
aan kohtuudella ja iloisella
mielellä. Fysioterapeutti Ma-
rita Simolan vetämässä ryh-

mässä harjoitetaan lihasvoi-
maa ja -kestävyyttä sekä yl-
läpidetään nivelten liikerato-
ja. Lisäksi harjoitetaan myös
tasapainoa ja koordinaatiota
sekä tehdään rauhallisia ve-
nytyksiä lihasten elastisuu-
den parantamiseksi.

Kansalaisopiston ohjelma
jaetaan joka kotiin
  Syksyn ohjelmassa jatkavat
monet vanhat suosikkikurs-
sit, mutta paljon uutta löytyy
erityisesti taide- ja taitoai-
neissa myös lyhytkursseina.
Kannattaa tutustua tarkasti
kansalaisopiston ohjelmaan,
joka jaetaan kaikkiin talouk-
siin viikolla 33. Ohjelma löy-
tyy myös Tuusulan kunnan
nettisivuilta www.tuusula.fi
-> kuntalaisena Tuusulassa
-> kansalaisopisto.

Mielenkiintoista
ja vireää syksyä!

Ilmoittaudu kursseille hyvissä ajoin



Ralf Ekström
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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

Kysy tai anna palautetta
Tuusulan vanhuspalveluista

Tuusulan kunnan ikäihmisten tiedotuslehti

När hälsovårdens kundbetalningar räknade från det första beloppet under kalenderåret
uppgått till sammanlagt 590 e har kostnadstaket för året uppnåtts. Därefter får patienten
ett frikort som berättigar till kostnadsfri vård under resten av kalenderåret gällande
besök på hälsostation, dejourbesök, poliklinikbesök, dagkirurgisk vård, serievård, individuell
fysioterapi, natt- och dagvård samt rehabiliteringsvård. Ett undantag utgör kortvarig
anstaltsvård, som fortfarande kostar 12 e per vårddag. Frikortet utfärdas av den vårdanstalt
där kostnadstaket uppnås. Beräkningsgrund för beviljande av frikortet utgör
originalkvittona över erlagda vårdavgifter. Kunden är i första hand själv ansvarig för att
följa med när kostnadstaket uppnås och för att ansöka om erhållande av frikortet.

Av kommunen och kommunkoncernen debiterade vårdavgifter är berättigade att ingå
i beräkningen av kostnadstaket. Dessutom godkännes avgifter för vårdtjänster som
kommunen anskaffat av andra producenter. Avgifter som baserar sig på vård som ersatts
enligt olycksfall försäkringslagen, jordbruksföretagarnas olycksfallförsäkringslagen,
militärskadelagen, trafikförsäkringslagen, patientskadelagen eller motsvarande tidigare
lag godkännas inte inom ramen för hälsovårdens kostnadstak. Samma gäller avgifter
som beviljats inkomststödersättning.

Social- och hälsovårdens kostnadstak

Tuulikki Siltari
vanhustyön päällikkö

arki hehkuu
Suomalaisen terveyspolitii-
kan keskeisenä päämääränä
on ollut kansanterveyden pa-
rantuminen ja sitä kautta
keskimääräisen eliniän kasvu:
lisää vuosia elämään.
  Kun ihminen elää vanhaksi,
monen kohdalla viimeiset
elinvuodet vietetään laitos-
maailmassa. Mielikuvamme
laitosmaailmassa elämisestä
ovat ankeita. Tämän mieliku-
van haasteeseen lähdimme
Tuuskodossa vastaamaan Ar-
jen hehku- teematyöskente-
lyllä.
  Miten voimme saada lisää
elämää vuosiin, niihin elä-
mänvuosiin, joihin tarvitsem-
me jatkuvaa toisen ihmisen
huolenpitoa ja hoivaa? Mil-
laisia arjen iloja ja elämyksiä
asukkaillemme voisimme si-
sällyttää laitosmaailman
usein välttämättömien hoito-
rutiinien rinnalle?

  Kysymys on siis itseasiassa
Tuuskodon asukkaiden elä-
mänlaadusta, jonka muodos-
tuu Tuuskodosta asumisym-
päristönä, hoito- ja
huolenpitotyöstä, omaisten
ja läheisten mukanaolosta
vanhuksensa arjessa ja siitä
arkipäivän yhteisöllisestä elä-
mästä, jota talossa eletään.

Upea
kulttuurimaisema
  Tuuskoto sijaitsee upeassa
kulttuurimaisemassa. Talo on
Tuusulanjärven rannalla ja
sitä ympäröi laaja joskin osit-
tain hoitamaton piha-alue.
  Tavoitteena on saada piha
entistä paremmin asukkaiden
käyttöön. Tänä kesänä on
lisätty kukkalaatikoita "pyö-
rätuolikorkeudelle" ja van-
hanajan heinäsuova pihalle
silmän iloksi.
  Meneillään on jo toista ke-
sää "ylös, ulos ja lenkille"-
kampanja, jonka myötä asuk-
kaiden ulkoiluttaminen on
lisääntynyt. Omaisten ja lä-
heisten  rooli asukkaiden ul-
koiluttamisessa on keskeinen.
Perinteeksi on myös muodos-
tunut päiväkahvikäynnit Kra-
pihovissa.

Taideseuran
jatkuva näyttely
  Tuusulan taideseuran kanssa
on käynnistynyt erinomainen
yhteistyö. Taideseura pitää
jatkuvaa näyttelyä Tuusko-
don aula- ja käytävätiloissa.
Toinen näyttely kesäaiheista
avattiin kesäkuussa ja syksyn
harmauteen on luvassa kuk-
ka-aiheista taidetta. Ympäris-

tötaidetta aiheenaan suoma-
lainen elokuva on ilmestynyt
myös piha-alueelle. Tässä yh-
teistyössä toteutuu taidetta
kaikille parhaimmillaan; kun
ihmiset eivät enää itse pääse
taidenäyttelyyn, se tuodaan
heidän luokseen.
  Elämänlaadun peruskiven
Tuuskodossa synnyttää hoito-
 ja huolenpitotyön eettinen
perusta. Jokainen asukas on
ympärivuorokautisesti avun
tarpeessa. Se tarkoittaa mon-
ta ihmisen kohtaamista päi-
vässä.
  Hoitotyön eettisen pohjan
antaa Tuusulan vanhustyön
arvot: itsemääräämisoikeus,
turvallisuus ja tasavertaisuus.
Hoitotyö vaatii tekijältään
paljon, sillä jokainen kohtaa-
minen asukkaan ja hänen lä-
heisensä kanssa kertoo myös
hoitajan arvomaailmasta;
kunnioitanko hoidettavani
yksilöllisyyttä ja elämänhisto-
riaa. Tästä syystä hyvinvoiva
ja työstään iloa saava työnte-
kijä on  paras tae asukkaiden
hyvälle elämänlaadulle.
  Työntekijöiden työssä jaksa-
miseen ja jatkuvaan ammat-
titaidon kehittymiseen kiin-
nitetään entistä enemmän
huomiota

mm. laatimalla pitkän täh-
täimen työhyvinvointisuun-
nitelmat, vahvistamalla joh-
tajuutta ja varmistamalla
riittävä määrä henkilökun-
taa.

Läheisten yhteistyötä
  Tuuskoto haluaa olla avoin
talo. Tämä tarkoittaa, että
omaisia ja läheisiä rohkais-
taan mukaan läheisensä hoi-
vaan entistä enemmän.
Myös vapaaehtoistyönteki-
jöitä toivotaan lisää. Tämän
tavoitteen saavuttamiseksi
Hyvän Tuulen Tuvan kanssa
on käynnissä entistä tiiviimpi
yhteistyö.
  Tuuskodon elämä rytmittyy
vuoden kiertoon samalla ta-
valla kuin muukin suomalai-
nen yhteiskunta. Perinteises-
ti talossa on vietetty
pääsisäis-, vappu- ja juhan-
nusjuhlat. Joulunaikaan ovat
kuuluneet joulukirkko ja
joulujuhlat. Pappi vierailee
talossa säännöllisesti. Taval-
liseen päiväohjelmaan kuu-
luu lehtien lukemista yhdes-
sä, lauluhetkiä, yhteisiä
muisteluita ym. Sävelsirkku-
ohjelmisto on lähes päivittäi-
sessä käytössä.

Monipuolista
virkistystoimintaa
  Talossa vierailee monen-
moista esiintyjää: kuoroja,
tanssiryhmiä, runonlausujaa.
Kohokohtia arjessa ovat
säännölliset aulatanssit, joi-
hin jatkossa on lupautunut
miespuolisia tanssittajia va-
paaehtoistyöstä.  Olemme
kiitollisia ja vähän hämmäs-
tyneitäkin siitä, miten innok-
kaita yhteistyökumppaneita
talon ulkopuolelta löytyy-
kään.
  Viime vuosina asukkailla

on ollut mahdollisuus osal-
listua musiikkiterapiaan.
Seuraavaksi asukkaamme
tutustuvat kuvataideterapi-
an avulla kuvalliseen ilmai-
suun. Ensimmäiset työt ovat
jo nähtävillä Tuuskodon au-
lassa ja Tuusulan Taiteiden
yössä, jossa Tuuskoto on mu-
kana yhtenä kohteena.
  Liikunta on monissa tutki-
muksissa todettu keskeiseksi
hyvinvoinnin lähteeksi kai-
kenikäisille ja kaikenkuntoi-
sille. Tuuskodossa kuntout-
tava liikunta on ollut
vahvasti mukana jo kauan.
Se on suunnattu lyhytaikais-
hoidossa oleville vielä koto-
na asuville vanhuksille ja ko-
toa liikuntaryhmään
kuljetettaville heikkokuntoi-
sille vanhuksille.  Syksyllä
aloitetaan pitkäaikaishoidon
asukkaiden liikuntaryhmät.

Hehkua arkeen
  Arjen hehku-teeman alle
on koottu hyvin monenlaista
toimintaa. Tavoitteena on
vahvistaa kulttuuri- ja virkis-
tystoimintaa luontevaksi
osaksi päivittäistä hoitotyö-
tä. Tärkeänä osana on erilai-
nen järjestetty yhteinen toi-
minta, mutta kivijalan muo-
dostaa kuitenkin päivittäi-
nen arkinen elämä, jossa
voimme huomioida asuk-
kaille ja työntekijöille pienet
iloa ja hyvää mieltä tuotta-
vat asiat. Onko liikaa vaadit-
tu, jos meillä kaikilla ihmisillä
voisi olla joka päivä päivän
kohokohta; jonain päivänä
lämmin juuri minulle osoi-
tettu hymy, jonain päivänä
taulusta esiintulviva muisto
tai jonain päivänä yhteisessä
juhlassa  tanssittu valssi.

Tuuskodossa


