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Helena Rantanen vaatii
vanhuksille oikeuksia

Tilastokeskuksen
mukaan vuoden
2015 lopussa oli yli
60-vuotiaita oli 1,5
miljoonaa.
Yli 80-vuotiaiden
lukumäärä oli 283 000.
Yli 100-vuotiaita oli
759; heistä miehiä oli
112 ja naisia 647.

Itsekin noin 90-vuotias Helena Rantanen tietää mistä puhuu, kun sanoo monien seniorikansalaisten olevan varsin
itsenäisesti toimeen tulevia ja siksi heidän pitäisi myös saada itse päättää omista asioistaan.

H

elena Rantanen on osallistunut Stadin
ikäohjelman
kuulemisiltoihin ja ollut
mukana useissa Syystien
palvelukeskuksessa järjestetyissä vanhuspalveluihin
liittyvissä keskustelutilaisuuksissa.
– Vanhuskeskustelut pitäisi lopettaa ja alkaa keskustella kansalaisasioista.
Vanhukset ovat ihmisiä siinä missä muutkin. Osa on
terveempiä, osa sairaampia, ihan kuten muunkin
väestön kohdalla. Kun iäkkäämmät kansalaiset laitetaan vanhuskastiin, heiltä viedään samalla päätäntävalta ja itsemääräämisoikeus. Se on väärin. Iäkkään
henkilön omaa tahtoa ja
toiveita on kunnioitettava
ja häntä kohdeltava kunnioituksella, ei minään seniilinä henkilönä, Helena Rantanen vaatii.
Helena Rantanen kokee,
että ikäihmisiä niputetaan
ihan liiaksi.
– Puhutaan todella paljon
vanhusten yksinäisyydestä.
En minä ole yksinäinen, enkä tunne ketään, joka sanoisi itseään yksinäiseksi. Minä nautin asua yksin, mut-

TEIJA LOPONEN

ta tiedän, että on niin heikkokuntoisiakin ikäihmisiä,
että heidän pitäisi päästä
sellaiseen asumismuotoon,
jossa saavat kaiken tarvitsemansa tuen. On väärin jättää sellaiset iäkkäät ihmiset
asumaan yksin, jotka eivät
siitä selviä, tykittää Rantanen.
Hän myös huomauttaa,
että palveluiden saaminen
on tehtävä helpommaksi.
Hän itse asuu talossa, jossa voi ostaa muun muassa
siivous- ja pyykinpesupalvelut. Vastaavia kaupungin
vuokrataloja tulisi saada
enemmän.
– Kun voi edullisesti ostaa
tarvitsemansa palvelut, jää
aikaa muuhun, kuten muiden ihmisten kanssa seurusteluun tai harrastuksiin.
Muuten koko aika kuluu
kotiaskareiden tekemiseen,
Rantanen toteaa.

Syystien palvelukeskuksen kuulemistilaisuuksissa on Helena Rantanen tutustunut Malmilla
Vanhustyön keskusliitossa
Eloisa ikä -ohjelmassa työskentelevään Tiina Haillaan.
He pitävät yhteyttä ja vaihtavat kuulumisia puolin ja
toisin.

– Vanhustyön keskusliitto
koordinoi RAY:n tuella toteutettavaa Eloisa ikä -avustusohjelmaa. Siinä on mukana useita eri järjestöjä,
ja ohjelmassa tutkitaan toimintaan osallistuvien ikäihmisten arjessa tapahtuvia
muutoksia. Viime vuonna
ohjelmassa oli 30 järjestöjen kehityshanketta, joilla
tuetaan vanhemman väestön osallisuutta, toimijuutta
ja mielen hyvinvointia, selostaa Hailla.
Osa hankkeista on valtakunnallisia, osa paikallisia. Esimerkiksi Helsingin
Alzheimer -yhdistys edistää muistisairaiden toimintakykyä liikunnan avulla
ja HelsinkiMissio toteuttaa
keikkavapaaehtoistoimintaa senioreiden avuksi sekä
keikkamallin valtakunnallistamista.
– Palveluiden parantuminen lähtee uudistuksista,
jotka ovat asiakaslähtöisiä.
Siksi on tärkeää, että ikääntyvät ottavat kantaa ja haluavat vaikuttaa omien asioidensa hoitoon. Itseään
on arvostettava ja pidettävä kiinni oikeuksistaan ja
myös velvollisuuksistaan,
Rantanen tuumii.

Helena Rantanen toivoo
ikäihmisten arvostuksen
lisääntyvän. – Mutta
itsekin on osattava
arvostaa itseään!

Teija Loponen

Palvelusetelillä saa valinnanvaraa
Palveluseteli on yksi tapa järjestää sosiaali- ja terveyspalveluita. Se ei korvaa kokonaan kunnallista palveluntuotantoa, vaan
täydentää sitä tarjoten enemmän vaihtoehtoja.
Palveluseteliä voi käyttää lähes kaikissa sosiaali- ja terveyspalveluissa, kuten
suun terveydenhoidossa, omaishoitajien lomituksessa, tehostetussa palveluasumisessa ja kotihoidossa. Palvelusetelillä kunta sitoutuu maksamaan asiakkaalle kunnan hyväksymältä yksityiseltä palveluntuottajalta hankkimat
palvelut kunnan määräämään setelin arvoon asti. Asiakkaalle voi siis jäädä myös

omavastuuosuutta. Maksuttomiksi määrätyissä palveluissa asiakkaalle ei saa
jäädä omavastuuosuutta maksettavaksi.
Palvelusetelin avulla voi valita itse hoitonsa
ja hoitopaikkansa.
Osa palveluseteleistä on tulosidonnaisia
ja osa kiinteähintaisia. Esimerkiksi Helsingin ympärivuorokautisen palveluasumisen
palvelusetelin arvo vaihtelee tuloista riippuen 200–3  000 euroon. Korkeimman palvelusetelin saa 900 euron tai sitä pienemmillä nettotuloilla. Pienimmän 200 euron
palvelusetelin saavat tuloista riippumatta
kaikki palveluseteliin oikeutetut hakijat.
Tämä palveluseteli on tarkoitettu palvelu-

asumisen hoivan kustannuksiin, vuokran
ja ateriat asiakas maksaa itse.

Palveluseteliä haetaan kunnalta sosiaali- tai terveyspalveluihin liittyvään palvelutarpeeseen. Kunta arvioi palvelutarpeen
ja palvelusetelin sopivuuden asiakkaalle.
Esimerkiksi ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluseteliin on oikeutettu asiakas, jonka hoidon tarpeeksi on arvioitu
ympärivuorokautinen hoito.
Asiakkaan asuinalueen sosiaali- ja lähityön yksikön sosiaalityöntekijä on yhteyshenkilönä hoitotason arviointiprosessia
(SAS-arviointia) käynnistettäessä. Jos asi-

akas on hakeutunut hoitokotiin omatoimisesti ennen palvelusetelipäätöstä hoitotason arviointiprosessi toteutetaan yhteistyössä kaupungin sosiaalityöntekijän
kanssa.
Palvelusetelin myöntämisen jälkeen asiakas voi valita itselleen sopivimman palveluntuottajan kunnan hyväksymien palveluntuottajien joukosta. Vertailu kannattaa, sillä palveluiden hinnoissa voi olla isoja
eroja. Samoin kannattaa kiinnittää huomiota sopimuksen kestoon ja irtisanomisaikaan.
Teija Loponen

2   Senioriteema

Miljan palvelutalo
Pieni, viihtyisä ja turvallinen
Palvelutalossamme on 26 aravalainoitettua
vuokra-asuntoa, joiden koot vaihtelevat 35–56m2
välillä. Palvelutuotantoon kuuluu yksilöllinen ja
asiantunteva hoivapalvelu. Hae meille asumaan!

Lounasruokala on
avoin kaikille arkisin
klo 8–14.45.
Aamupala klo 8–10
ja lounas klo 11–13
Tilavuokraus ja
kuntosalitoiminta

Lisätietoja
www.milja.net
Latokartanontie 9
p. 09 725 15151

Keitot ovat kevyttä ja maukasta ruokaa, jota syö mielellään useampanakin päivänä.

Miesomaishoitajat
kokkikurssilla

Kuulemisen helppoutta
uudella huipputeknologialla!
Laadukkaat
Hansaton-kuulokojeet
Kuulohansasta sekä
yksityisiltä jälleenmyyjiltämme
nopeasti ja vaivattomasti.

Pohjoisen omaishoidon toimintakeskuksessa käynnistyi helmikuussa kokkikurssi
miesomaishoitajille, se toteutettiin tarvelähtöisesti asiakkaiden toiveesta.

MediSet varmuusalusasut,
APU virtsankarkailuun
Pestävät tuotteet

• Varmuusasut

HELSINGISSÄ JA VANTAALLA.

(naiset,miehet,lapset)

Tilaa maksuton esite & varaa aikasi:
puhelimitse: 09 - 345 5300 tai sähköpostitse: info@kuulohansa.fi
Valikoimassa myös
kuulemisen apuvälineitä,
kuten vahvistinpuhelimia
ja vahvistinkuulokkeita!

LAADUKASTA KOTIPALVELUA

• Poikkilakanat
• Patjan- ja tyynynsuojat

Tutustumiskäynti
veloituksetta!

• Ensitilaus etu -15%

site!

en paperie

Tilaa ilmain
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Soidintie 8 - 00700 Helsinki (Malmi)
www.kuulohansa.fi

46

0400 223 4
MYÖS Pnen paperi

Tilaa ilmai

KOTIMAISET
MONITEHOLASIT

verkkokauppa:

Omannäköistä elämää.

p. 040 969 8879

www.pikkusisko.ﬁ

Suoja
silmän
pohjan
rappeu
maa
vastaa
n!

Ainutlaatuisella sinivalosuojalla!
yhteensä alk.
Malminkaari 15
Malmin Nova, katutaso
Puh (09) 345 1265

Tarjous
alk. 399€
(Hinta sis. ohuet- ja kevyet linssit, ainutlaatuinen
sinivalosuoja, kovapinnoite, heijastuksia estävä
pinnoite ja likaahylkivä ominaisuus)

Ei paha - Ne on suomalaiselle tehty!

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso
Puh (09) 875 1868

199,-

Graniittitie 1, Pihlajamäki
Terveyskeskuksen vieressä.
p. 09-3877341
Avoinna ma 10–18, ti–pe 10–17
la 10–13

Lähitietoa
kaiken
ikää.

3
Kurssin sisältö suunniteltiin yhdessä asiakkaiden
kanssa tarpeet ja toiveet
huomioiden. Kokkikurssia
ohjasi Vanhustyön keskusliiton vapaaehtoinen Hannele Niiranen. Hannele on
nyt eläkkeellä, mutta on toiminut ruokahuollosta vastaavana yhdessä Helsingin
kaupungin yksiköistä.
Aika usein on niin, että
perheessä nainen on hän,
joka on hoitanut kodin taloustyöt ja ennen kaikkea
ruoanlaiton. Vaimon sairastuttua tilanne muuttuu
ja vastuu siirtyy puolisolle. Helmikuussa käynnistynyt kokkikurssi oli tarkoitettu avuksi tähän arjen tilanteeseen, kun ruoanlaitto
siirtyy puolisoaan hoitavalle
omaishoitajamiehelle.
– Ruoanlaitto
on
miesomaishoitajalle yksi
haastavimmista tehtävistä,
koska sitä ei ole opeteltu.
Kelvollisen ruoan valmistaminen, joka olisi terveellistä ja vielä maistuvaakin, ei
ole helppo juttu, kurssilaiset totesivat.
Kurssin tarkoituksena oli
opettaa valmistamaan helppoja, mutta ravintorikkaita
kotiruokia unohtamatta hygienian tärkeyttä. Puhtaus
ja ruoan esille laitto on sananparren mukaisesti puoliruokaa.
Hannele oli iloinen, kun
miehet osallistuivat niin aktiivisesti ja heillä oli halu oppia. Kokkikurssilla oli kuusi innokasta ruoanlaittajaa.
Kurssin aikana oli mahdollisuus myös keskustella ja
jakaa omaishoitoperheen

erilaisia arjen tilanteita.
Omaishoitajaa ymmärtää
parhaiten toinen omaishoitaja. Yhdessä oppiminen ja
tekeminen vertaistuellisessa
ryhmässä ovat tärkeitä tekijöitä omaishoitajamiesten
kokkikurssilla.

Kokkikurssilla toteutettiin muun muassa keltainen
broilerikeitto, possunlihakastike ja kinkkupasta.
Aina oli myös salaatti ruoan
lisukkeena ja herkullinen
jälkiruoka.
Pääsiäisen alla toteuttiin juhlavampi ruoka valkoisine liinoineen. Miehet
valmistivat bataattikeiton,
täytetyt kanamunat vihersalaattipedillä, broilermurekepihvejä riisin kera ja
persikkarahkaa.
Viidennen kerran päätteeksi miehet saivat kurssilta kootun ruokaohjekansion mukaansa. Kurssilaisten
toiveesta toteutetaan toukokuussa vielä kaksi tapaamista, jolloin valmistetaan
kesäisen keveitä ruokia ja
juomia.
Kirsi Anthoni
Pohjoinen omaishoidon
toimintakeskus

Lisätietoa toimintakeskuksen toiminnasta
puhelinnumerosta 09 310
46818 / Kirsi Anthoni http://
www.hel.fi/www/Helsinki/fi/
sosiaali-ja-terveyspalvelut/
ikaantyneiden-palvelut/
omaishoito/pohjoinen/
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seuraavan kerran syyskuusssa.
Ilmoittaja, ota yhteyttä!
myyntijohtaja
Jussi Haapasaareen
puh. 050 595 3233,
jussi.haapasaari
@lahitieto.fi

ilmoitusmyyjä
Jarkko Soini
puh. 044 978 0924,
jarkko.soini
@lahitieto.fi

• Seuranpitoa
• Ruoanvalmistusta
• Henkilökohtaista avustamista

ASIANTUNTEVAA JA
YSTÄVÄLLISTÄ PALVELUA
JONOTTAMATTA!
Glukosamiini Combi
120 tabl.

19,90
(norm. 27,16)

Sisältää erityisesti
ikääntyvälle tukija liikuntaelimistölle
tärkeää
glukosamiinia
sekä luuston
terveydelle tärkeitä
kalsiumia ja
D3-vitamiinia.

Tarjous voimassa 30.4. asti

Pihlajamäen ostoskeskus , Meripihkatie 3, 00710 Helsinki
www.pihlajamaenapteekki.fi

Palvelemme ma–pe 8.00–18.30 ja la 9–14

• Asiointia ja kuljetusta
• Kodinhoitoa
• Omaishoidon lomituksia

Tilaa ilmainen turvallisuuskartoitus –
arvioimme yhdessä tilanteesi ja hoivan tarpeen.

Puhelin: 010 850 9540 / Aarne
helsinki.koillinen@homeinstead.ﬁ
www.homeinstead.ﬁ
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Meiltä Bonusta S-Etukortilla itsehoito-ostoksista.
Ei koske lääkkeitä.

Ilahduta ikäihmistä
käynnillä tai lahjakortilla!

Luotettavaa ja yksilöllistä
hoivapalvelua senioreille kotiin

Ilahduta
läheistäsi
lahjakortilla!
Kodinhoitoa ja

hoivaa Sinulle yksilöllisesti 29 €/60 min

KEVÄÄN TARJOUS!
Kevennä askeltasi!
Perusjalkahoito
kotikäyntinä (norm. 65 €)
(Malmin alueella)

55 €/75 min

Kolmen Konstin Kädet

Hieronta- ja hoitopalvelut
Vilppulantie 26, 00700 ALA-MALMI
Ajanvaraus: 044 303 3389 / Tarja
Facebook: Kolmen Konstin Kädet
www.kolmenkonstin.suntuubi.com

Avasimme elämäniloisen
hoitokodin Paloheinään.
Tarjoamme laadukkaita asumis- ja hoitopalveluja vakituiseen
tai lyhytaikaiseen tarpeeseen, sekä virkistävää päivätoimintaa
kotona asuville. Tule mukaan päivätoimintaan vaikkapa
ulkoilemaan, jumppaamaan tai ylläpitämään kädentaitoja!
Kysy lisää
päivästamme
toiminna
3193.
050 305

Tiedustelut ja varaukset:
Jaana Sulkava, asumispalveluiden johtaja
puh. 050 382 0616
jaana.sulkava@hoitokotipaivakumpu.fi
www.hoitokotipaivakumpu.fi

Hoitokoti Päiväkumpu • Paloheinän yksikkö • Repovuorentie 12 • 00670 Helsinki

Korttelitupa on Siltamäen sydän

TEIJA LOPONEN

Siltamäen Korttelitupa
on jo kymmenkunta
vuotta toiminut
monelle eläkeläiselle
yhteisenä
olohuoneena ja
virkistäytymispaikkana.
– Minä en liikkuisi ulkona
ollenkaan, ellei tätä tupaa
olisi. Tänne on tarve tulla,
vaikka jalat eivät oikein jaksaisi kantaakaan, kertoo
keppien avulla liikkuva
80-vuotias Pirkko Salmi.
Pari kertaa viikossa tuvalle kokoontuu useita kymmeniä 60–95-vuotiaita, joille kahvittelu yhdessä muiden kanssa on päivän piristyshetki. Keski-ikä on reilut
80 vuotta.
Airi Ulvinen on ollut mukana lähes alusta alkaen ja
pitää toimintaa todella tärkeänä.
– Täällä käydessä pysyy
ajan tasalla asioista ja saa
vaihdettua kuulumiset tuttujen kanssa. Luennot ja retket
ovat mukavaa vaihtelua ja
on hienoa, että täällä myös
juhlistetaan kaikkien syntymäpäiviä, Ulvinen toteaa.
Lennart Tverin kertoo olleensa mukana jo siitä asti, kun tuvan toiminta päätettiin ylipormestari Pajusen
asukasillassa pistää käyntiin. – Ja hyvin olen viihty-

Yhteiskuvaan ehti neljä iloista emäntää ja ohjelmaa koordinoiva Helena Päätalo (toinen vas.)

nyt!
Silloinen Si-Su-seuran puheenjohtaja, edesmennyt
Liisa Nordman ryhtyi yhdessä sosiaaliviraston edustajan kanssa etsimään kokoontumispaikkaa ikäihmisille. Alkuun toimittiin
päiväkoti Siltamäen yhteydessä, tilan menettämisen
jälkeen saatiin seurakuntakodilta kahdelle päivälle kokoontumisaikaa.
– Olemme todella kiitollisia näistä päivistä, mutta
tarvetta olisi päästä koolle useamminkin, huomauttaa tuvan ohjelmaa koostava Helena Päätalo.

Korttelituvan ohjelmisto
kootaan toiveiden mukaan,
on ulkopuolisia luennoitsi-

joita, omaa hauskaa ohjelmaa, pelejä ja keskustelua.
– Käymme esimerkiksi

Miehiä käy myös mukavasti tuvalla.

Malmitalon esityksiä katsomassa, ja sitten on reissattu
Espoon Haltiassa, Haltialassa, Pajutallissa ja milloin
missäkin, listaa Annagreta
Sipilä.
– Monille on syntynyt
oma pöytäporukka, jossa
kahvitellaan. Jotkut ovat ystävystyneet niin, että tapaavat tupailtojen ulkopuolellakin, kertoo Sisko Saine.
Pienellä naisporukalla
käydään esimerkiksi Tallinnassa monta kertaa vuodessa. Samoin on oma uintiporukka.
Irja Mattila toteaa tupalaisten myös kantavan huolta toisistaan. Kenenkään ei

haluta jäävän yksin. Korttipelistä innostuneet ovat perustaneet oman Canastaclubin ja tarvittaessa tuvan
”risto reipas” eli Risto Saarnikoski auttaa muita kyyditsemällä terveysasemalle tai
apuvälinelainaamoon. Miehiä on mukana mukavasti ja
jokaiselle kyllä riittää juttuseuraa.
Tupalaisia palvelee vuoroillaan viisi vapaaehtoista emäntää. Tarja Luuppala, Annagreta Sipilä, Ilona
Karalahti, Eira Saarnikoski
ja Kirsti Latva. Tarja ja Ilona ovat myös ahkeria leipureita.
– Minulla on kotona viisi pakastinta täynnä, Ilona nauraa ja kertoo tykänneensä aina tehdä tarjoiluja
muille.
– Minäkin haluan omalta osaltani tuottaa iloa täällä kävijöille, ja silti tätä voi
tehdä omien menojensa mukaan, Tarja huomauttaa.
– Mutta kyllä me nuorempaakin väkeä emänniksi jo
vähitellen tarvitsisimme,
vihjaisee Kirsti Latva ja toivottaa kaikenikäiset tervetulleeksi tutustumaan paikkaan.
Teija Loponen

Korttelitupa Siltamäen
seurakuntasalissa
ti ja pe, poikkeuksellisesti
pe 8.4. tutustumisreissu
Saga-taloon Malmilla (jo
ilmoittautuneille) Tupa
avoinna ti 12.4. klo 11.

Ykköspalvelu kotiisi.
Mikä ilo on tulla hyvin siivottuun kotiin. Tuntuu hyvältä saada kotiin luotettavan ja kiirettömän ammattilaisen hoiva- ja kotisairaanhoitohoitopalvelut. Miten lämmittävää on seniorin saada henkilökohtainen
avustaja arjen tueksi ja virkistäviin elämyksiin. Kuinka helpottavaa saada osaava lapsenhoitaja kotiin
silloin kun tarvitset: päivällä, illalla, jopa yön ajaksi.
Me Kotipalvelu Ykkösissä tunnemme nämä tarpeet, se kuuluu ammattitaitoomme.
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Ykkö

Meiltä saat kaikki kotisiivous-, kodinhoito-, hoiva-, kotisairaanhoito- ja henkilökohtaisen avustajan
palvelut. Räätälöimme juuri sinulle tarvitsemasi palvelut, joiden laatuun voit luottaa. Henkilökuntamme
koostuu työhönsä sitoutuneista ykkösluokan ammattilaisista, mistä saamme jatkuvasti kiittävää
palautetta asiakkailtamme. Näistä syistä rohkenemme käyttää nimeä Kotipalvelu Ykköset.
Palvelemme pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla yli kymmenen vuoden ammattikokemuksella.
Palveluistamme saat kotitalousvähennyksen,
katso www.kotipalvelu1.fi
Soita 020 7411 690 ja tilaa maksuton palvelutarpeen kartoitus Ykköspalvelusta kotiisi!

KOKO PALVELU YHDELLÄ SOITOLLA
Siivouspalvelut
• Perus-, viikko-, suur- ja remonttisiivoukset
• Pyykinpesu, silitys, mankelointi
• Muu vaatehuolto
• Mattojen pesu, tamppaus ja
tuuletus
• Saunatilojen ja lauteiden pesu
• Vuodevaatteiden vaihto

Kotipalvelu
Ykköset Oy

18.07.2015

Kotisairaanhoitopalvelut
• Verenpaine- ja verensokerimittaus,
verinäytteiden otto
• Lääkinnällinen kuntoutus, seuranta
ja avustus
• Sosiaalinen ja henkinen kuntoutus
• Haavanhoito ja avanteiden hoito
• Korvien huuhtelu

Hoiva- ja henkilökohtaisen avustajan palvelut
• Kauppa-, apteekki- ja muut asiointipalvelut
• Ruuanvalmistus, ulkoilu- ja peseytymisapu
• Seuranpito ja avustaminen
harrastustoiminnassa
• Omaishoitajalomitukset ja saattajapalvelut
• Henkilökohtainen apu kotiin ja matkalle
• Tilapäinen lastenhoito

ja
Lah

i

kortt

Lahjavihje, jota
arvostavat
puolisosi, vanhempasi
tai isovanhempasi.

Iivisniemenkatu 3,
02260 Espoo
Puhelin 020 7411 690

