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Näkökulma: Marita Vola

YK:n vammaiskomitea teki 7.4. 22 
Suomen valtiota koskevan langetta-
van päätöksen, kun se ei myöntänyt 
henkilökohtaista apua kehitysvam-
maisen kotiin. Voimavararajauksen 
todettiin olevan YK:n vammaissopi-
muksen vastainen. 

Vammaiskomitean päätöksen mu-
kaan Suomi joutuu ottamaan huomi-
oon YK:n vammaissopimuksen ratifi-
ointiprosessia koskevan EU-lainsää-
dännön ja säätämään lakimme ratifi-
ointilainsäädännön mukaiseksi. 

Juuri valmisteilla olevan vammais-
palvelulain uudistus joutuu uuteen 
tarkasteluun siten, että Valtiotamme 
koskeva langettava päätös otetaan 
huomioon.  Valtiota velvoitetaan ra-
portoimaan oikeusistuimelle lain-
säädännön korjauksistaan puolen 
vuoden välein.

Tapaturma- ja sairausinvalidien 
liitto on edustanut vammaisjärjes-
töissä vammaiskomitean päätök-
sen mukaista laajaa tulkintaa, sillä 
vammaisjuristi Jukka Kumpuvuori 
on onnistuneesti selvittänyt sosiaa-
lineuvonta ja IKMO-kursseilla, millä 
tavoin YK:n vammaissopimuksen ra-
tifiointipäätökset ovat osa Suomen 
voimassa olevaa lainsäädäntöä, jota 
valtion tulee noudattaa ja estää näin 
vammaisten henkilöiden syrjintä.

Maamme hallitus ja eduskunta sa-
moin kuin toimintansa aloittamassa 

Vammaisten ja syrjityimpien 
kansankerrosten ihmisoikeudet 
kunniaan
olevat aluevaltuustot joutuvat otta-
maan huomioon Vammaiskomitean 
päätöksen ja käynnistämään vam-
maisia syrjivien rakenteiden purka-
misen.

Siinä Suomella onkin työtä, sillä 
olemassa olevat syrjivät rakenteet 
ovat syvällä kulttuurissamme. MOT-
ohjelmassa, esitettiin maanantai-
na 2.5, kerrottiin juuri 300 turhasta 
putkakuolemasta, mikä on äärim-
mäinen esimerkki kaikkein syrjäyty-
neimpien ihmisten julmasta kohte-
lusta maassamme.

Pitkälle syrjäytyneiden lasten, 
nuorten, aikuisten ja ikäihmisten 
promillemittarin avulla toteutettu 
laiton ja syrjivä kohtelu on ollut vuo-
sikymmeniä tiedossa lukuisten Eu-
roopan Neuvoston huomautusten 
ja Eduskunnan oikeusasiamiehen 
puuttumisten vuoksi. STM:n vastuu-
virkamies, johtaja Eveliina Pöyhö-
nen, kertoi juuri, että nykyhallitus ei 
aio korjata tilannetta, kun rahaa ei 
ole. 

Näiltä osin muutos on kuitenkin 
muhimassa, sillä selviämisasemi-
en perustaminen on todettu tehok-
kaaksi keinoksi ehkäistä putkakuo-
lemia ja kymmenellä paikkakunnal-
la ne ovat jo käynnistyneet. Pitkäl-
le syrjäytyneet sairaat lapset, nuo-
ret ja ikäihmiset ovat väestöryhmä, 
jonka rakenteellisesta kaltoin kohte-

lusta tulee luopua, kun tarkastelem-
me Suomea koskevaa vammaissopi-
muksen tulkintapäätöstä. 

On kohtuutonta, että poliisi Suo-
messa on pakotettu ylläpitämään 
laitonta tilannetta, eli huolehtimaan 
välittömässä hengenvaarassa olevis-
ta henkilöistä tilanteissa, joissa hei-
dän koulutuksensa ei vastaa heille 
annettua tehtävää. Sisäministeriö 
on ajanut muutosta vuosikymmeniä, 
samoin oikeusviranomaiset, kuten 
Eduskunnan oikeusasiamies. 

Syrjivien asenteiden muuri on tä-
hän mennessä kaatanut sekä Euroo-

pan Neuvoston että oman oikeusor-
ganisaatiomme muutosehdotukset 
sosiaali- ja terveysministeriössä. Nyt 
jos koskaan olisi aika luopua niin vai-
keavammaisten kuin kaikkein pisim-
mälle syrjittyjen mielenterveys- ja 
päihdeongelmaisten syrjinnästä hy-
väksymällä kansainväliset ihmis oi-
keus normit.

Antti Holopainen
Tapaturma- ja sairaus-

invalidien liiton puheenjohtaja

Liiton iskulauseen sisältö on ku-
vannut liiton toiminnan ydintä, 
Vammaisten oikeuksien puolesta. 
Vuoden 2020 viimeisessä liittohalli-
tuksen kokouksessa haluttiin liiton 
iskulauseeksi, liiton toimintaa kuvaa-
va lause; Oikeus turvalliseen ja inhi-
milliseen vanhuuteen – sairaiden ja 
vammaisten ihmisten oikeuksien 
sekä etujen valvonta. Sanat, jotka 
kuvaavat liiton ydintä, antavat myös 
liiton toiminnasta tietämättömälle 
informaatiota siitä, mitä me pidäm-
me tärkeänä, minkä vuoksi olemme 
olemassa ja kenen oikeuksia ajam-
me.

Järjestöillä, kuten myös Tapatur-
ma- ja sairausinvalidien liitolla, on 
ollut suuri merkitys suomalaisen hy-
vinvointiyhteiskunnan rakennustal-
koissa vuosikymmenten ajan. Ruo-
honjuuritason auttamistoiminta on 
viimeksi näyttänyt voimansa koro-
nakriisin keskellä, kun se on tukenut 

ja auttanut heikoimmassa asemas-
sa olevia ihmisiä, jotka olisivat ilman 
järjestöjen apua jääneet yksin. Yhtei-
söllisyyden jakaminen ja yhdessä te-
keminen, niiden arvojen eteen, jotka 
koemme tärkeiksi, on asia, jolla on 
merkitystä.

Järjestötyön merkitys korostuu ai-
na juhlapuheissa. Yhdistykset, aktii-
vit ja vapaaehtoiset nostetaan ko-
rokkeelle ja kerrotaan, miten tärke-
ää työtä ne tekevät yhteiskunnan 
heikoimpien auttamiseksi. Kun toi-
minnassa tapahtuu muutoksia, joi-
den eteen pitäisi ponnistella ja ha-
kea uusia ulostuloja arvomaailman 
säilyttämiseksi, juhlapuheet haihtu-
vat ja silloin on helppo lähteä aja-
maan omaa intressiä. 

STEA päätti lopettaa liiton avusta-
misen vuoden 2022 jälkeen. Päätös 
oli sen vastaanottajalle karu, koh-
tuuton ja julma. Miten liiton, joka on 
toiminut vuodesta 1948 ja jonka ta-

voite on vammaisten osallistuminen 
ja tasa-arvo muiden kansalaisten 
kanssa, toiminta koetaan vähäpätöi-
seksi. Mieltä ei lämmitä myöskään 
se tieto, ettei TSIL ole ainoa saman-
laisen viestin saanut pieni vammais-
järjestö. 

Suomalaiset kansalaisjärjestöt 
tekevät merkittävää moniperus-
taiseen syrjintään puuttuvaa työ-
tä, jossa nousevat esiin etenkin 
vammaisten henkilöiden oikeudet. 
Julkinen rahoittaja ohjaa myös entis-
tä yksityiskohtaisemmin myönnetty-
jen avustusten käyttöä. Järjestöjen 
valtionavustuskäytännöt ovat tiu-
kentuneet, mikä on johtanut siihen, 
että järjestöjen vastuullisuusvelvolli-
suus, arviointi- ja raportointikäytän-
nöt ovat yksityiskohtaistuneet.

Nämä kehityskulut ovat heiken-
täneet järjestöjen kykyä toimia itse 
joustavasti ja innovatiivisesti yhteis-
kunnallisten uudistusten aloitteen-

tekijöinä. Tämän vuoksi nopeita uu-
distuksia ja toiminnankehittämiside-
oita on mahdotonta toteuttaa. Vaa-
rana on myös, että järjestöjen luon-
ne valtiota ja julkista politiikkaa kri-
tisoivina kansalaisyhteiskunnan toi-
mijoina kaventuu.

Julkisen rahoituksen hankkimi-
sen ja raportoinnin vaativuus keskit-
tää kansalaisyhteiskunnan rahoitus-
ta niille järjestöille, joilla on tarpeek-
si osaavaa, palkattua henkilökuntaa. 
Tämä on vaarantanut kansalaisyh-
teiskunnan autonomiaa, yhdenver-
taisuutta ja elinvoimaa. 

Kiitos kolmen vuoden ja neljän 
kuukauden matkasta, jonka sain 
kulkea vammaisjärjestön näköala-
paikalla ja suurkiitos kaikille rinnal-
la kulkeneille. Työni liitossa päättyy 
31.5. Toivotan hyvää ja aktiivista ke-
vättä sekä voimia tulevaan soteen ja 
hyteen.

Marita Vola

Kun kaikki muuttuu
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Onnittelumme Jukka Kumpuvuori sii-
tä, että asiakkaasi menestyi YK:n Vam-
maiskomitealle tekemässänne kan-
telussa todeten Suomen Valtion syr-
jineen kehitysvammaista henkilöä. 
Päätöksen mukaan kotiin toimitetta-
van palvelun epääminen on vammais-
komitean mukaan YK:n vammaisso-
pimuksen vastainen. Millaisiin toi-
menpiteisiin Suomen Valtion on 
ryhdyttävä vammaissopimuksen 
ratifiointilainsäädännön ja käy-
täntöjen muuttamiseksi?

- Päätös merkitsee, että Suomen 
vammaispalvelulainsäädäntö tulee 
muuttaa sellaiseksi, että siinä tur-
vataan enemmän yhteisöön tuota-
via palveluja, kuin että palvelujär-
jestelmä perustuu palvelutalo-tyyp-
piseen asumiseen. Tämä merkitsee 
erityisesti nimenomaan henkilökoh-
taisen avun kehittämistä sellaiseksi, 
että sen myöntämisedellytykset ei-
vät syrji ketään tietyn vamman, esi-
merkiksi kehitysvamman perusteel-
la. Tarvitaan myös palvelun kehittä-
mistä markkinoilla. Henkilökohtai-
sen avun palvelu tulee olla sellainen, 
että se yhtäältä turvaa itsenäisen 
elämän, mutta toisaalta ei tuo liikaa 
vastuuta ja tehtäviä sitä tarvitseval-
la vaikeavammaiselle henkilölle, eikä 
hänen perheelleen.

Lainsäädännön kehittäminen on 
lainsäätäjän työtä. Kuitenkin, henki-
lökohtaisen avun laaja-alainen kehit-
täminen, yhdessä vammaisten hen-
kilöiden ja heidän järjestöjen kanssa, 
edellyttää valtiolta myös taloudelli-
sia satsauksia. Uudet palvelut ja käy-
tännöt eivät synny itsestään, ja jär-
jestöjenkin pitää saada riittävät re-
surssit järjestelmien kehittämiseen.

Olet toiminut kouluttajana myös 
Tapaturma- ja sairausinvalidien lii-
ton kursseilla auttamalla meitä ym-
märtämään paremmin vammaisten 
oikeuksia ja sosiaalineuvonta tehtä-
vissä toimivia vapaaehtoisia asiakas-
työssä vammaisten etujen puolustaji-
na. Vammaiskomitean päätös lisää 
tarvetta tehostaa koulutusta. Olet-
ko edelleen käytettävissä kursseil-
lamme?

- Koulutusta ja tietoisuuden lisää-
mistä tarvitaan jatkuvasti. Järjestöt, 
kuten Tapaturma- ja sairausinvalidi-
en liitto ry tekee omaa hyvää työtän-
sä siinä. Olen itse vähentänyt työnte-
koa omasta vammaisuudestani joh-
tuen. Kuitenkin voidaan sopia aina 
tilanteen mukaan sopivia koulutuk-
sia, jotta vammaisoikeudet tulevat 
entistä paremmin tunnetuksi. Muis-
tutan siitäkin, että oikeudet eivät lo-
pulta ole niin ”vaikeita asioita”, vaan 
hyvin käytännönläheisiä, ja jokainen 
voi olla itse oma oikeusasiantunti-
jansa. Lakikirja vaan esiin, tai nyky-
ään netistä Finlex-palvelu tai esimer-
kiksi THL Vammaispalvelujen käsikirja 
on hyvä lähde itseopiskeluun.

Vammaispalvelulainsäädäntö sekä 
palveluverkosto ovat uudistumassa. 

Aluevaltuustojen ottaessa sotepalve-
lujen järjestämisen vastuulleen. Miten 
järjestöjen tulisi tehostaa edunval-
vontaa tulevia muutoksia silmällä 
pitäen?

- Aluevaltuustot ovat keskeisiä toi-
mijoita vammaisasioiden edistämi-
sessä, ja näiden uusien organisaa-
tioiden vammaisneuvostot. Järjes-
töjen toiminta on myös tärkeää jat-
kossa, jotta vaikuttaminen toteutuu. 
Pitää uskaltaa puhua siitä, mikä on 
väärin, ja vaikuttaa siihen kovaää-
nisesti. Suomalaista vaikuttamistoi-
mintaa leimaa liika kiltteys ja sovin-
tohalukkuus. Jos asiat ovat väärin, 
tulee se voida sanoa ääneen. Vam-
maispalvelulainsäädäntö uudis-
tuu ja käytännössä kaikkien palve-
lupäätökset menevät uusiksi. Tämä 
on merkittävä valvonnan kohde se-

Jukka Kumpuvuori:
Pitää uskaltaa puhua siitä, mikä on väärin,
ja vaikuttaa siihen kovaäänisesti!

kä yksilötasolla että järjestötasolla. 
Järjestöjen olisi hyvä ottaa aikanaan 
uusi laki haltuun ja alkaa valvoa, ti-
lastoimaan, seuraamaan, ja vaikut-
tamaan päätöksentekoon yleisellä 
tasolla. Selvää on, että viranomais-
puoli on myös valmiina, ja yleensä se 
tarkoittaa yhdenmukaistamista, ja 
sitä myöten myös leikkaamista pal-
veluista. Viranomaisten toimintaa 
tulee valvoa kriittisesti. Lakiosaami-
nen toki on tärkeää ja sitä kannattaa 
varmistaa riittävällä koulutuksella.

Julkisuudessa on puhuttu lasten ja 
nuorten sekä erityisesti pitkälle syrjäy-
tyneiden mielenterveys- ja päihdeon-
gelmaisten palvelupuutteista. Voisiko 
myös tähän äärimmäisen syrjäyty-
misen kokeman ryhmän ihmisoi-
keuksia parantaa nojaamalla sekä 
aiempiin huomautuksiin, että uu-

Jukka Kumpuvuori. Studio Auran Kuva / Bo Strandén

teen YK:n tason päätökseen?
YK tason päätökset ovat keskei-

siä ohjaavia tekijöitä, kun kehitetään 
suomalaista lainsäädäntöä. Putka-
kuolemat ym. ovat ääriesimerkkejä, 
mutta niin sanottu jäävuoren huip-
pu. Vammaispuolella ihmiset ovat 
väsyneitä viranomaistoimintaan, ja 
erittäin uupuneita. Vammaiskentäl-
lä aikuiset vammaiset, heidän per-
heensä, ja vammaisten lasten per-
heet ovat erittäin kuormittuneita. 
Ajat ovat menossa huonompaan, jo-
ten on entistäkin tärkeämpää kiin-
nittää huomiota tämän väestöryh-
män jaksamiseen. Siinä järjestöjen 
toiminta ja tuki on ensisijaisen tär-
keää.

Marita Vola
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”Monella henkilökohtainen 
avustaja on usein tärkeä arjen 
sujuvuuden ylläpitäjä, minkä 
vuoksi jo pienet ongelmat 
palvelussa voivat olla yleisen 
hyvinvoinnin kannalta 
merkittäviä.”

Kysely toteutettiin Webropol-kyse-
lynä joulukuun 2020 ja tammikuun 
2021 välisenä aikana. Avoimen verk-
kokyselyn tavoitteena oli selvittää 
täysi-ikäisten henkilökohtaisen avun 
asiakkaiden korona-ajan kokemuksia 
muun muassa hyvinvoinnin sekä pal-
veluiden toimivuuden näkökulmista.

Kyselyn vastaamislinkkiä sekä tie-
toa kyselystä jaettiin monipuolisesti 
eri toimijoiden

välityksellä. Suomen kuntien kir-
jaamoja pyydettiin välittämään tie-
toa kyselystä eteenpäin vammais-
palveluista vastaaville tahoille sekä 
mahdollisuuksien mukaan edelleen 
henkilökohtaisen avun asiakkaille.

Lisäksi henkilökohtaisen avun 
työnantajaliittoa (Heta ry) ja kuntien 
vammaisneuvostoja informoitiin ky-
selyn toteutuksesta. Kyselystä tiedo-
tettiin THL:n ja Vammaispalvelujen 
käsikirjan verkkosivuilla ja sosiaali-
sessa mediassa.

Päälöydökset

• Korona-aika aiheutti ongelmia 
henkilökohtaisen avun toteutuk-
seen, etenkin avustajien saatavuus 
ja poissaolot koettiin haasteellisena.

• Oma ja läheisen koronatartunta 
sekä terveydenhuoltojärjestelmän 
hoi tokapasiteetti huolestuttivat ky-
selyyn vastaajia eniten.

• Sosiaaliset kontaktit ja osallistumi-
nen harrastuksiin vähentyivät suurella 
osalla vastanneista, noin joka toinen 
koki yksinäisyyden lisääntyneen.

• Elämänlaadun ja mielialan hei-
kentymistä korona-aikana kokivat 
noin puolet ja terveydentilan hei-
kentymistä noin 40 prosenttia vas-
taajista.

• Hyvinvoinnin heikkeneminen oli 
yleisempää niillä asiakkailla, jotka 
kokivat henkilökohtaisen avun saan-
nin riittämättömäksi koronan aika-
na kuin niillä, jotka kokivat sen riit-
täväksi.

THL tutki vammaisten
kokemuksia korona-ajalta

Yhteenveto:

Kyselytulosten perusteella korona-
aika oli asettanut haasteita henkilö-
kohtaisen avun toteutukseen eten-
kin avustajien saatavuuden näkökul-
masta. Ongelmat avustajien saata-
vuudessa korostuivat vähintään 10 
avustajatuntia viikossa saavilla vas-
taajilla. Avustajien suuri vaihtuvuus 
sekä sopivien avustajien löytämisen 
vaikeus ovat olleet esillä jo ennen 
koronaepidemian puhkeamista vuo-
den 2019 vammaispalvelujen kunta-
kyselyn kuntien ilmoittamien tieto-
jen mukaan (Tanhua 2020). 

Koronaepidemia on kuitenkin voi-
nut hankaloittaa jo olemassa olevaa 
avustajien saatavuusongelmaa. Esi-
merkiksi avustajien sairastuminen 
tai karanteeniin joutuminen koro-
na-aikana oli aiheuttanut ongelmia 
kyselyn vastaajille, mikä on toden-
näköisesti lisännyt sijaisten ja uusi-
en avustajien tarvetta entisestään. 
Avustajien useat poissaolot ja sopi-
vien avustajien puute voivat etenkin 
palvelua paljon tarvitsevilla kuormit-
taa normaalia arjesta selviytymistä, 
sillä he joutuvat usein turvautumaan 
avustajansa apuun monissa arjen eri 
toiminnoissa.

Koronaepidemiaan liittyvät rajoi-
tustoimet heijastuivat henkilökoh-
taisen avun toteutukseen. Etenkin 
alle 10 viikkotuntia palvelua saavilla 
vastaajilla oli kokemuksia siitä, ettei-
vät avustajat saaneet tulla töihin epi-
demian alkuvaiheessa. Tämä saat-
taa liittyä muun muassa siihen, et-
tä asumispalveluyksiköissä on epi-
demian aikana ollut käytäntöjä, jos-
sa ulkopuolisten henkilöiden, kuten 
avustajien käyntejä asukkaiden luo-
na on rajoitettu (Nurmi-Koikkalai-
nen ym. 2020). Rajoitustoimet olivat 
myös vähentäneet joidenkin vastaa-
jien henkilökohtaisen avun määrää 
kodin ulkopuolisten toimintojen vä-
hentyessä. Henkilökohtaisen avun 
tuntimäärän vähentyminen ja sen 
jääminen pysyväksi on aiheuttanut 
huolta keväällä 2021 raportoitujen 
yhteydenottojen perusteella (Kehi-
tysvamma-alan järjestöt 2021).

Koronavirukseen liittyvä pelko 
nousi esille kyselyn vastauksissa. 

Suurin osa oli huolissaan korona-
virustartunnan saamisesta, ja osa 
vastanneista ei uskaltanut käyttää 
henkilökohtaista apua koronaviruk-
sen takia. Esille nousi myös avusta-
jien suojautumiseen liittyvä huoli se-
kä suojavarusteiden saannin hanka-
luus epidemian alkuvaiheessa. Hen-
kilökohtaiseen apuun liittyy usein 
läheinen kontakti avustajan kanssa, 
minkä vuoksi suojautumiseen liitty-
vät asiat ovat keskeisiä. Moni henki-
lökohtaisen avun käyttäjä voi lisäksi 
kuulua vakavan koronataudin riski-
ryhmään, mikä omalta osaltaan li-
sää suojautumisen merkitystä sekä 
saattaa selittää avun käyttämisessä 
esiintynyttä pelkoa. Vakavan taudin 
riskiä voivat lisätä muun muassa eri-
laisten perussairauksien esiintymi-
nen sekä korkea ikä (Laatikainen ym. 
2020).

Epidemiaan liittyvät yleiset rajoi-
tustoimet olivat vaikuttaneet myös 
henkilökohtaisen avun käyttäjien 
muuhun arkeen. Suurin osa vas-
taajista raportoi epidemian vähen-
täneen sosiaalisia kontakteja sekä 
harrastustoimintaan osallistumista. 
Muutokset sosiaalisissa suhteissa 
sekä muussa arjen tavallisessa vuo-
rovaikutuksessa voivat lisätä sosiaa-
lista eristäytyneisyyttä, joka saattaa 
hankaloittaa etenkin yksin asuvien 
vammaisten henkilöiden tilannetta. 

Tulosten mukaan yksin asuvat vas-
taajat raportoivatkin useammin yk-
sinäisyyden lisääntymistä kuin per-
heen, puolison tai jonkun muun 
kanssa asuvat. Yleisten rajoitustoi-
mien ja suositusten lisäksi korona-
tartunnan pelko on voinut vähentää 
läheisten ja muiden ihmisten tapaa-
mista.

Rajoitustoimien erilaisista vaiku-
tuksista huolimatta suurin osa vas-
taajista koki, että vapautta oli rajoi-
tettu tilanteeseen nähden sopivasti 
epidemian aikana. On huomioitava, 
että kyselyn vastaajissa oli vain vä-
hän asumispalveluyksiköissä asuvia, 
joissa epidemian alkuvaiheessa otet-
tiin käyttöön vierailukieltoja sekä ra-
joitettiin asukkaiden liikkumista sekä 
yksikön sisällä että sen ulkopuolella 
(Nurmi-Koikkalainen ym. 2020). Heil-
lä vapauden rajoituksen kokemuk-
set voivat täten olla yleisempiä kuin 
kyselyyn osallistujilla, joista suurin 
osa asui yksittäisessä asunnossa.

Sosiaalisen eristäytyneisyy-
den lisääntyminen sekä ongelmat 
henkilökohtaisen avun toteutuk-
sessa voivat näkyä palvelun käyt-
täjien hyvinvoinnissa. Korona-aika 
olikin lisännyt vastaajien yksinäisyy-
den kokemusta, minkä lisäksi mo-
nella oli kokemuksia elämänlaadun, 
mielialan ja terveydentilan heikenty-
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Marja Jylhä: Vanhuustutkijan ko-
ronavuosi
Kustannusosakeyhtiö Vastapaino, 
Tampere, 2021

Tamperelainen pitkän linjan van-
huustutkija, professori Marja Jylhä 
on pukenut korona-ajan muistiinpa-
nonsa ja mietteensä kirjaksi.  Ajan-
jakson maaliskuusta 2020 huhtikuu-
hun 2021 kattava 239-sivuinen kirja 
on monin tavoin hyvä lukukokemus. 
Marja Jylhän tapa kirjoittaa on läm-
min ja viisas, yksityinen ja yhteiskun-
nallinen, tiedolla ja tunteella tehty. 
Vanhuustukijan koronavuosi on tie-
tokirja, jota lukee ihan ilokseen, ei 
pelkkänä koronavuoden tietopaket-
tina.

Eikä korona näyttäydy Jylhän kir-
jassa irrallisena ilmiönä, vaan laajas-
ti yhteiskunnallisena, kulttuurisena 
ja historiallisena ajankuvana. Tämä 
kaikki syntyy kirjoittajan oman yh-
teiskunnallisen toiminnan ja ajatte-
lun kautta. Kerrontaa rytmittää kir-
jan rakenne kuukausittain kulloisen-
kin ajankohdan asioiden mukaan.

Jylhän koronavuoteen mahtuu 
niin paljon, että suppeassa arviossa 
täytyy tyytyä joihinkin poimintoihin. 
Päiväkirjanmuotoisessa teokses-
saan Jylhä on tavoittanut ja käsitellyt 
hämmästyttävän paljon asioita koro-
nan kautta ja yleisesti pohtien. Näi-
tä ovat esimerkiksi ikääntyminen/
vanheneminen, vanhenemisen ete-
neminen/pysäyttäminen, pitkäikäi-
syys/kuolema, yksinäisyys/kulttuuri-
erot, eriarvoisuus/luokkarajat, rajoi-
tukset/asenteet ja niin edelleen.

Korona on tuonut tähän kaikkeen 
oman ulottuvuutensa, josta Jylhä kir-

joittaa laajalla tietämyksellään. So-
siaalisista ja taloudellisista luokka-
eroista ei päästä mihinkään, vaikka 
virus on kaikille sama. Intian Mum-
baissa asukastiheys on maailman 
korkein, 280 000 ihmistä neliökilo-
metrillä. Siellä virus arvatenkin jyl-
lää. Mutta samoin se tekee niissä 
teollistuneissa maissa, joissa ei ole 
työttömyyskorvausta tai sairasajan 
palkkaa. Töihin on mentävä koronan 
kanssa.

Myös digiaika tuo omat haasteen-
sa niin koronan tuoman yksinäisyy-
den ja syrjäytymisen kuin muiden 
ongelmien kanssa eläville.

Jylhä kirjoittaa terävästi ja haus-
kasti omista digikamppailuistaan. 
Netti neuvoo – sitten on päässyt oi-
kealle sivustolle – menemään roko-
tukseen väärään paikkaan. Onneksi 
puskaradio tietää paremmin ja oh-
jaa piikin ääreen. Helppoa ei ole pro-
fessorillakaan.

Jylhä käy läpi useita tutkimus-
hankkeita, joissa hän on tai on ollut 
mukana. Niiden kautta välittyy kuva 
siitä, mitä tutkimustieto kertoo van-
henemisen, hoivan ja asenteiden 
muutoksista. Yksi merkittävä totea-
mus on, että ikääntyminen ja kuole-
ma ovat vääjäämättömiä tosiasioita, 
vaikka lääketiede ja hyvinvointivaltio 
ovat onnistuneet niiden tulemista 
siirtämään myöhemmäksi. Ikä ei ole 
vain numero, Jylhä kiteyttää.

Tähän tietokirjaan kannattaa tart-
tua. Ei ole kuivaa tekstiä, vaan viisas-
ta, lämmintä ja elämänmakuista ta-
rinaa tiedon ja kokemuksen kautta.

Hannu Oittinen

Kerrassaan
mainio tietokirja

Pitkän linjan vanhuustukija, professori Marja Jylhä on kirjoittanut kirjan koron-
avuoden päiväkirjamerkintöjensä pohjalta. - Jos lukija haluaa kertoa ajatuk-
sistaan minullekin, paras tapa on kirjoittaa vanhanaikainen kirje osoitteeseen 
Marja Jylhä, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, 33104 Tampereen yliopisto, opas-
taa tekijä kirjan esipuheessa.

misestä. Lisäksi tuloksissa havaittiin, 
että nämä hyvinvointiin liittyvät epä-
suotuisat vaikutukset olivat yleisem-
piä vastaajilla, jotka kokivat henkilö-
kohtaisen avun saannin riittämättö-
mäksi epidemian alun jälkeen. Mo-
nella henkilökohtainen avustaja 
on usein tärkeä arjen sujuvuuden 
ylläpitäjä, minkä vuoksi jo pienet 
ongelmat palvelussa voivat ol-
la yleisen hyvinvoinnin kannalta 
merkittäviä.

Kyselyn tulokset antavat arvokas-
ta tietoa henkilökohtaisen avun asi-
akkaiden korona-ajan kokemuksis-
ta sekä heidän tilanteestaan korona-
aikana. Vastaavaa asiakaskyselyä ei 
ole aiemmin tehty, joten kysely antaa 
myös tärkeää vertailupohjaa tule-
ville selvityksille. Vaikka kyselyn laa-
jalla jakelulla pyrittiin tavoittamaan 
mahdollisimman monta palvelun 

käyttäjää, tuloksia ei kuitenkaan voi-
da yleistää koskemaan kaikkia täysi-
ikäisiä henkilökohtaisen avun asiak-
kaita Suomessa. Sähköinen kysely 
voi myös rajata kyselyyn osallis-
tuneita niihin henkilöihin, joilla 
on mahdollisuus käyttää tietoko-
netta, ja joille kysely on ollut riit-
tävän saavutettava. Uusia selvityk-
siä tarvitaan vammaisten henkilöi-
den korona-ajan kokonaistilanteen 
hahmottamiseksi.

Marita Vola

Nurmi-Koikkalainen P, Korhonen M, 
Väre A (2021) Vammaisten henkilöiden 
kokemuksia koronaepidemian ajal-
ta – tuloksia henkilökohtaisen avun 
asiakaskyselystä. Tutkimuksesta tiiviis-
ti 24/2021. Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos, Helsinki
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Palvelut, rahoitus ja
hoivaköyhyys tiukassa syynissä

Suomalaista vanhushuoltoa pitkään 
tutkinut Jyväskylän yliopiston pro-
fessori Teppo Kröger on huolissaan 
muutoksesta huonompaan, vaik-
ka monilta osiltaan järjestelmä on 
edelleen kestävä ja kehittämiskel-
poinen. Myös Suomen perustuslaki 
(731/1999, 19 pykälä) ja EU:n perus-
oikeuskirja (2000, 25 pykälä) antavat 
tukensa apua tarvitseville, mikäli la-
keja luetaan oikein.

– Palvelujärjestelmä ei ole romah-
tanut, mutta se on vedetty hyvin tiu-
kille. Tulkintojen kiristyminen näkyy 
esimerkiksi kotihoidossa, jossa on 
siirrytty moniulotteisesta hoivasta 
niukkaan perushoitoon. Myös kun-
nallisten vanhainkotien korvaami-
nen tehostetulla palveluasumisella 
on heikentänyt vähävaraisten van-
husten asemaa palveluissa, totesi 
Kröger Tapaturma- ja sairausinvali-
dien Tampereen ja Valkeakosken yh-
distysten tilaisuudessa Tampereella 
toukokuun alussa.

Julkisesta kohti markkinahoivaa

Stakesin ja THL:n tutkimusten poh-
jalta vuosilta 1990–2015 ryhmä on 
tehnyt yhteenvedon vanhuuspalve-
lujen muutoksista 75 vuotta täyttä-
neiden keskuudessa.  Siinä näkyvät 
hyvin palvelujen muutokset, joista 
voi päätellä taustalla olevat kunnalli-
sen ja yksityisen hoivan rahoituksen 
ja arvostuksen suhteet.

– Viidessätoista vuodessa van-
hainkotien osuus on pudonnut 7,8 
prosentista 1,7 prosenttiin, terveys-

keskusten vuodeosastoilla vastaavat 
luvut ovat 3,4 ja 0,4 prosenttia, ym-
pärivuorokautisessa hoidossa 11,2 
ja 9,2 prosenttia ja säännöllisessä 
kotihoidossa 19,2 ja 11,8 prosent-
tia. Vastaavasti yksityinen tehostet-
tu palveluasuminen on alkamisvuo-
destaan 2000 noussut 1,7 prosentis-
ta 7,1 prosenttiin. Yhteensä hoiva-
palvelujen osuus tutkitussa ryhmäs-
sä on pudonnut 30,4 prosentista 21 
prosenttiin.

Tämä kertoo Krögerin mukaan 
pelkän rahan lisäksi asenteiden ja 
arvostusten muutoksista, jotka ovat 
muuttaneet kuntien palvelutarjon-
taa. Kunnat ovat tietoisesti pyrkineet 
eroon vanhainkodeistaan, samalla 
yksityinen bisnes on vauhdilla tullut 
hoivamarkkinoille. Kuntien taloutta 
se on helpottanut, vanhusten ja hei-
dän omaistensa taakkaa lisännyt.

Hoivamenot ja kestävyysvaje

Kun rahasta on kysymys, nousee ai-
na esille vertailu valtion muihin ra-
hoitusmenoihin sekä vertailu kan-
sainväliseen, vallankin pohjoismai-
seen tasoon. Keskusteluun tulee 
myös tv-uutisista tuttu termi kestä-
vyysvaje, jolloin syyttävä sormi osoit-
taa herkästi sosiaalimenojen suun-
taan.

Krögerin mukaan monet ikäihmi-
set ovat ottaneet henkilökohtaisena 
loukkauksena väitteet valtiontalou-
den kestävyysvajeen hoivamenojen 
aiheuttajaksi tai merkittäväksi syyk-
si.

Hoivaköyhyys tiivistettynä:
Hoivaköyhyys tarkoittaa epätasapainoa hoivan tarpeiden ja saatavilla 
olevan hoivan välillä, joten tasapaino voidaan saavuttaa sekä yksilöiden 
että yhteiskunnan tasolla
– Vähentämällä hoivan tarpeita
– Lisäämällä saatavilla olevaa hoivaa.

– Toki joitakin yhtymäkohtia näi-
den välillä on, mutta lopputulos riip-
puu paljon näkökulman valinnas-
ta. Näköharhan aiheuttaa tuijotta-
minen pelkkiin kasvuprosentteihin 
silloin kun hoivamenojen lähtötaso 

on kovin alhainen. Kun hoivameno-
jen osuus bruttokansantuotteesta 
on 1,5-2 prosentin luokkaa, ei sen 
toteutunut kasvu riitä selittämään 
kestävyysvajetta. Eli väite on hölyn-
pölyä.

Teppo Kröger. Kuva: Kristiina Kontoniemi
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Eikä väite saa tukea myöskään 
pohjoismaisessa vertailussa. EU:n ti-
lastojen mukaan vuodelta 2019 Suo-
men hoitopalveluihin kului vuodes-
sa kaksi prosenttia bruttokansan-
tuotteesta eli noin neljä miljardia eu-
roa. Ruotsin prosenttiluvut ovat 3,3, 
Tanskan 3,5 ja Norjan 4,0.

– Sijoitus vertailussa kertoo on-
gelmasta, joka on palvelurakenteen 
käyttäjäpäässä. On kysyttävä, onko 
Suomen palvelujärjestelmässä auk-
koja, jotka jäävät täyttämättä. Kun 
ihmiset eivät saa lain heille lupaamia 
palveluja, syntyy ilmiö nimeltä hoiva-
köyhyys.

Hyvät lait ja huonot käytännöt

Kyselytutkimuksen mukaan hoiva-
köyhyyden tärkein aiheuttaja on pal-
velumaksujen korkeus, seuraavina 
ovat palvelujen hankkimisen vaike-
us, läheisavun puute ja avun saami-
seen liittyvän tiedon puute.

– Hoivaköyhyyden muotoihin vai-
kuttavat myös perhe- ja muut hen-
kilökohtaiset lähisyyt, mutta yhteis-
kunnan palvelurakenteen toimivuus 
ja saavutettavuus ovat tärkeimmät 
tekijät. Riskejä lisäävät yli 85 vuoden 
ikä, yksin asuminen, pienituloisuus, 
heikko terveys, useat päällekkäiset 
sairaudet sekä asuinalueen olot.

Osin riskejä voi vähentää oma-
toimisesti, mutta Krögerin mielestä 
päävastuussa on harjoitettava yh-
teiskuntapolitiikka.

– Lainsäädäntö on pääosin kun-
nossa, ongelma on lakien toimeen-
pano käytännössä. Rahoitukseen ve-
doten tehdään lain hengen vastai-
sia päätöksiä. Joissakin tapauksissa 
yksi sivulause laissa voi kumota lain 
todellisen sisällön, ainakin sitä voi-
daan käyttää tekosyynä. Mikäli kaik-
ki hoivaa koskevat lait toteutuisivat, 
ei hoivaköyhyyttä olisi olemassa, tii-
vistää Teppo Kröger.

Hannu Oittinen

Professori Teppo Kröger toimii 
Suomen Akatemian Ikääntymisen 
ja hoivan tutkimuksen huippuyksi-
kön johtajana, mukana tutkimuk-
sessa ovat Jyväskylän lisäksi Tam-
pereen ja Helsingin yliopistot. Net-
tiä käyttävät voivat perehtyä Krö-
gerin ja kumppanien tutkimuk-
seen osoitteessa www.jyu.fi/age-
care.

Tutkimuksen perusteluissa 
mainitut lait, sopimukset ja ju-
listukset: Laki ikääntyneen väes-
tön toimintakyvyn tukemisesta... 
980/2012, 13 §, Suomen perustus-
laki 731/1999, 19 §, Euroopan uni-
onin perusoikeuskirja 2000, 25 §, 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien 
pilari 2017, 15 & 18 §, YK:n ihmis-
oikeuksien yleismaailmallinen ju-
listus 1948, 25 §.

Liittovaltuusto kokoontui Vähäjärven 
lomakodilla lauantaina 12.3.2022 
sääntömääräiseen liittovaltuuston 
kokoukseen.

Tapaturma- ja sairausinvalidien lii-
ton valtuustoedustajien käsiteltävä-
nä oli liiton ja sen omistaman Vähä-
järven lomakodin tulevaisuus. Miet-
teet olivat vakavat, samoin ilmeet ja 
ajatukset kasvoilta luettavissa. Vuo-
desta 1948 toimineen liiton työ koe-
taan edelleen tärkeäksi. 

Toiminnan tulee jatkua ikäänty-
neiden ja monivammaisten etujen 
puolustajana. Monesti on eteenpäin 
menty taloudellisesti ”rimaa hipo-
en”. Nyt tilanne näyttää suuremmal-
ta haasteelta, kun koskaan aikaisem-
min. Suomeenkin rantautunut koro-
na ja sen tuomat ongelmat, paikko-
jen sulkemiset ja tapahtumien siir-
rot olivat melkoinen koetinkivi loma-
kodin toiminnolle. Nyt uusin haas-
te – Sosiaali- ja terveysjärjestöjen 

Liittovaltuusto – Toimintojen
jatkuvuus pyritään turvaamaan

Kurssit nähdään kuitenkin merkittä-
vinä syrjäytymiskierteen ehkäisemi-
sessä ja katkaisemisessa. Ne toimi-
vat apuna omatoimisuuden lisäämi-
sessä, parantavat osallistujien vam-
maistietoisuutta, kerryttävät sosiaa-
lisia tietoja ja taitoja sekä ovat tärkeä 
osa edunvalvontaa. 

Myöskään liiton julkaisemaa Uu-
si Invalidi -lehteä rahoittaja ei näe 
meille tarpeellisena tiedonvälittäjä-
nä. Tosiasia kuitenkin on, että netti-
maailmaan siirtyminen ja muu digi-
osaaminen ei onnistu läheskään kai-
kilta. Tässä kohden katsomme ole-
vamme digi-syrjäytettyjä. Jatkossa 
Uusi Invalidi -paperilehteä tehdään 
neljän sijasta kaksi jäsenistön tie-
donsaannin varmistamiseksi myös 
heille, joille digi-maailman saavutta-
minen ei ole mahdollista.

Kuultiin myös Vähäjärven lomako-
din ja kurssikeskuksen tulevaisuus-
visioita. Paikan tunnettuuden eteen 
on tehty paljon työtä. Lomakotiin on 
saatu uutta asiakaskuntaa varsinkin 
lähialueelta oman jäsenistön lisäk-
si. Yksi iso tekijä tulevalle kesälle on 
Hauhon kesäteatterin siirtyminen lo-
makodin rantamaisemaan ja näytös-
ten aloittamiset. Viime vuonna koro-
na ei mahdollistanut teatterin toi-
mintaa.

Paljon merkittäviä ajankohtaisia 
asioita oli esillä liittovaltuuston jäse-
nillä, jotka edustivat 12:ta paikallis-
yhdistystä ympäri Suomen.

Terttu Elomaa

avustuskeskus STEA:n (ent. RAY) 
päätös lopettaa liiton toiminnan ra-
hoitusta. Syynä linjaukselle on se, et-
tä liiton varoja on käytetty Vähäjär-
ven lomakodin ja kurssikeskuksen 
toiminnan rahoittamiseen.

STEA ei näe liittomme toimintaa 
vammaisten, sairaiden ja ikäihmis-
ten etujen ajajana, puolustajana, 
elämää tasavertaisena terveiden rin-
nalla ja rahoituksen kannalta merkit-
tävänä. Karsinnan kohteeksi on toki 
joutunut myös muitakin vammais-
järjestöjä. Toiminnan edellytykset 
ra jataan olemattomiin. 

Koska rahahana suljetaan, on 
pakko laittaa suunnitelmia uusiksi. 
Tahtotila kuitenkin on, että liiton ja 
Vähäjärven toiminnot jatkuvat.

Valtuutetut saivat selonteot men-
neestä vuodesta, joka oli varsin hek-
tinen koronan ja STEA:n tarkastus-
ten ja sen seurausten vuoksi. Kerto-
mukset ja -suunnitelmat esitteli lii-
ton toiminnanjohtaja Marita Vola ja 
Vähäjärven lomakodin esimies Kai-
sa Leppiaho. Puheenjohtajana ko-
kouksessa toimi liittovaltuuston pu-
heenjohtaja Pauli Toikka.

Epävarmuus – yhteen hiileen 
puhaltaminen

Koska liiton toimintaa pyöritetään 
STEA:lta saatavan rahoitusavun tur-
vin, on tuleva toiminta, varsinkin lop-
puvuoden osalta ”riisuttua”. Ikäänty-
ville monivammaisille tarkoitettuja 
IKMO-kursseja ei pystytä pitämään. 

Kokous pidettiin hybridinä eli osa valtuutetuista oli mukana etäyhteydellä ja osa paikan päällä Vähäjärvellä.

Pauli Toikka, liittovaltuuston puheen-
johtaja, hoiti vuosien kokemuksella 
asiakokonaisuudet päätöksiin.

www.jyu.fi/agecare
www.jyu.fi/agecare
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– Tahtotilamme on, että periksi em-
me anna. – Meillä ei ole varaa heit-
tää hukkaan meille tärkeää, voisiko 
sanoa viimeistä oljenkortta, liittoam-
me, joka on vammaisten ja vähäva-
raisten puolestapuhujana, heidän 
etujaan ajaen. Monet päättäjät ovat 
kyllä olevinaan vähävaraisten asial-
la, mutta missä se näkyy?  – Mones-
sa suhteessa ikäihmiset ja vammai-
set on jo heitetty ulos yhteiskunnan 
toimista, mm. digi-syrjäytyminen on 
tosiasia.  – Liittomme toiminta on 
taattava eikä sen pohjana oleva aa-
te saa kadota!

Edellä mainitut todelliset huolet 
tulivat esille Porin Sairaus- ja tapatur-
mainvalidien vuosikokouksessa, jos-
sa kuultiin niistä seurauksista, jotka 
tulevat johtumaan STEA:n rahoituk-

Vuosikokousväkeä.

Porilaisten viesti – syrjäyttämisille stoppi
sen merkittävästä vähenemisestä lii-
tolle. Vammaisten ja ikäihmisten syr-
jäytymisen ehkäisyä ei nähdä valta-
kunnan tasolla tarpeellisena. Tyrmis-
tyttävää. STEA:n päätös saa aikaan 
mm. sen, että on mahdotonta jatkaa 
liiton kehittämiä vammaisten ja ikäih-
misten syrjäytymisen ehkäisykursse-
ja, Ikmoja, nykyisellä rahoitusmallilla.

Liiton terveiset, niin hyvät kuin 
huonotkin, toi Vähäjärven lomako-
din esimies Kaisa Leppiaho. Hä-
nen sanomansa pohjalla oli kuiten-
kin positiivisuus, yhteen hiileen pu-
haltaminen. Jotta liiton toiminta 
saadaan pidettyä jäsenistön edun-
valvojana, on entistä enemmän voi-
mistettava lomakodin toimintoja ja 
sen kannattavuutta. Työsarkaa kui-
tenkin riittää. Jäsenistölle palvelu-

ja tarjotaan jäsenhinnoin, remont-
teja on tehty ja tehdään, myös ma-
joitus ja ruokapuoli pelaa henkilö-
kunnan toimesta loistavasti. Suun-
nitelmat tulevaan ovat jo pitkäl-
lä. Leppiaho toivoikin yhä useam-
man yksittäisen henkilön ja ryhmän, 
myös uusien, löytävän tiensä loma- 
ja kurssikeskukseen Vähäjärvelle. 
Porin yhdistys on mukana, niin liiton 
toiminnan edesauttamisessa, kuin 
matkoissa lomakotiin.

Porilaiset valitsivat yhdistyksen 
puheenjohtajaksi edelleen Lennart 
Laitisen, jonka johdolla yhdistyksen 
toimintaa ja edunvalvonta-asioita on 
luotsattu menestyksekkäästi.

Viime vuoden jatkuneet karan-
teenit hankaloittivat yhdistyksen toi-
mintoja. Oltiin epävarmuustekijöi-
den vallassa, mutta koronan hellittä-
essä siirryttiin lähes normaaliin. Va-
kiintuneiden kerhojen lisäksi pystyt-
tiin tekemään myös muutama mat-
ka Vähäjärven lomakotiin: kulttuuri-
päiville, Ikmo-kurssille ja joulupöy-
dän antimista nauttimaan.

Yhdistyksen ”keskus” paikka on 
Puistotalolla. Maanantaisin on har-
rastekerhot ja parillisina viikkoina 
tiistaikerhot, jonne olemme pyrki-
neet saamaan asiantuntijaluennoit-
sijoita. Korona aiheutti peruutuk-
sia, mutta ehkä nyt jo esitelmöit-
sijät uskaltautuvat seuraamme. 
Toukokuusta pitkälle syksyyn olem-
me kerhotalollamme Kuntoharjulla 

Kellahdella. Sinne järjestetään linja-
autokuljetus, jotta myös ”autotto-
mat” voivat osallistua yhteiseen rien-
toon luonnon parissa, pois kaupun-
gin sykkeestä. 

On kokeiltu myös saunapäivien 
kiinnostavuutta. Jatkumoa saattaa 
olla, mutta mitkä päivät valitaan, niin 
se jää nähtäväksi.

Näistä, kuten muistakin yhdistyk-
sen tapahtumista kerrotaan lisää ko-
tisivuillamme osoitteessa www.sivu-
tie.net ja Facebookissa, mutta ennen 
kaikkea kerhoissa. Siis tervetuloa 
mukaan.

Kaiken kaikkiaan toiminta on ol-
lut varsin runsasta ja merkittävää. 
On laadittu useita kannanottoja ja 
saatettu päättäjien tietoon havait-
semiamme ongelmakohtia pyrkien 
osoittamaan niihin myös ratkaisuja. 
Olemme tulleet kuulluksi ja huomi-
oiduksi, jos ei riittävästi, niin ainakin 
olemme tehnyt tarkoitusperämme 
vammaisten ja pitkäaikaissairaiden 
etujen puolustajana tietoisiksi. Kai-
kenlaisen virkistyksellisen toiminnan 
takana on etujemme valvonta, osal-
listuminen ja puuttuminen niin pai-
kallisesti kuin valtakunnallisestikin 
toimintamme kannalta tärkeisiin asi-
oihin. Tätä työtä jatketaan. Toimin-
nan perustana ovat jäsenistömme 
– jokainen omalla aktiivisuudellaan. 

Terttu Elomaa

Pienet ja painavat

Sydänpysähdyksen jälkeen potilaan hengissä selviytymisen ja toipumisen 
kannalta keskeistä on terveydenhuollon ja muun yhteiskunnan saumaton 
toiminta, joka varmistaa sydänpysähdyspotilaan tehokkaan ja viiveettömän 
elvytyksen ja laadukkaan hoidon elvytyksen jälkeen. Maallikkoelvytyksel-
lä on tärkeä rooli. Elvytyksen Käypä hoito -suosituksessa kuvataan sydän-
pysähdyksen hoito eri tilanteissa sekä annetaan elvytysopetuksen sisältöä 
koskevia ohjeita. 

Elvytyksen tavoitteena on mahdollistaa, että potilas selviää sydänpysäh-
dyksestä elämänlaadultaan ja toimintakyvyltään entiseen ja hyvään elä-
mään. Laadukas elvytys perustuu oikeaan painelutekniikkaan sekä proto-
kollan mukaisiin hoitotoimiin elvytyksen aikana. Tehokkaalla maallikkoelvy-
tyksellä on tärkeä rooli sydänpysähdyksestä selviytymisessä.

Saving Lives -konseptin kokonaisuuden yksi osa on kansalainen, joka tun-
nistaa sydänpysähdyksen uhkaavat oireet tai tapahtuneen sydänpysähdyk-
sen, tekee hätäilmoituksen ja on valmis aloittamaan elvytyksen ja käyttä-
mään neuvovaa defibrillaattoria, sydäniskuria. Kokonaisuuteen kuuluu en-
sihoitotiimi, joka jatkaa hoitoa potilaan tilan vakauttamiseksi ja kuljettami-
seksi elvytyksen jälkeiseen hoitoon sairaalaan. Jokainen henkilö on osa kon-
septia ja tärkeä linkki selviytymiseen.

Elvytyksen Käypä hoito -suosituspäivitys korostaa tehokkaan maallikkoel-
vytyksen ja elvytyskoulutuksen merkitystä. Jokaisen kansalaisen tulisi osata 
maallikkoelvytyksen perusteet: elottomuuden tunnistaminen, hätäilmoituk-
sen tekeminen, painelu-puhalluselvytys ja neuvovan defibrillaattorin käyttö. 
Helppokäyttöisiä defibrillaattoreita on julkisissa tiloissa. 

- Jotta neuvovat defibrillaattorit eli sydäniskurit, koulutetut maallikot ja 
elvytettävät potilaat kohtaisivat nopeasti, maallikoiden pitäisi saada digitaa-
lisesti tieto lähellä olevasta sydäniskuria tarvitsevasta potilaasta. Tällainen 
järjestelmä on käytössä muiden Pohjoismaiden lisäksi Euroopassa ja Yhdys-
valloissa, suositustyöryhmän puheenjohtaja, akuuttilääketieteen professori 
Maaret Castrén toteaa.

kaypahoito.fi
Marita Vola

Sydänpysähdyksen jälkeiset 
minuutit ovat kriittisiä – 
Elvytyksen Käypä hoito 
-suosituksessa todetaan

Sosiaalibarometrin 2022 mukaan 
kuntavastaajat ovat varsin tyytyväi-
siä alueensa hyte-työhön. Hyte-työn 
johtamista ja koordinointia pidetään 
monilla alueilla onnistuneena. Hy-
vinvointikertomus palvelee palvelu-
vajeiden havaitsemista, suunnitte-
lua ja tiedolla johtamista selvästi ai-
empaa paremmin. Onnistuneimpina 
käytäntöinä pidettiin laajasti myös 
eri ryhmien liikuntamahdollisuuksia 
sekä moninaisia toimia ikääntyneil-
le ja lapsiperheille. Joka viides kunta-
vastaaja nosti esille erityisesti järjes-
töjen tarjoaman toiminnan.

Kuntavastaajat ennakoivat hyvin-
voinnin ja terveyden edistämiselle 
hyvinvointialueilla nykyistä vahvem-
paa asemaa. Sitä tukee hyvinvointi-
kertomus, selkeä vastuutaho sekä 
tavoitteiden ja toimenpiteiden mää-
rittely strategiassa. 

Hyvinvointialueiden käynnistymi-
sessä huolestuttaa eniten vastuun-
jakojen ja käytännön yhteistyön or-
ganisoitumisen epäselvyys kuntien 
ja hyvinvointialueiden kesken. Kol-
mannes kuntavastaajista ja järjes-
töistä vielä useammat pelkäävät joi-
denkin väestöryhmien hyte-työn ka-
penevan muutoksessa. Eniten huol-
ta kannettiin ikääntyneistä, oppilas-
huollosta ja pienistä erityisryhmistä. 
Huolia perusteltiin resurssien niuk-
kuudella ja ei-lakisääteisten sote-
palvelujen karsimisella. Tämän en-

Sosiaalibarometri 2022

nakoitiin kohdistuvan myös järjestö-
jen tarjoamiin vapaaehtoisiin hyte-
toimintoihin.

Sote-järjestöjen keskeisintä hyte-
työtä on vertaistuki, kerhot, liikun-
taryhmät, retket sekä tiedon kokoa-
minen, koulutus, ohjaus ja neuvon-
ta. Valtakunnalliset ja alueelliset jär-
jestöt kokivat viime vuosien onnistu-
neimpina hyte-toimintoina erilaiset 
digipalvelut ja etätilaisuudet, paikal-
lisyhdistykset liikuntaryhmät, kerhot 
ja muut säännölliset tapaamiset. 

Hyvinvointialueilla järjestöjen 
osaamisen hyödyntämisen ennakoi-
daan toteutuvan paremmin kuin jär-
jestöille tarjottavien tilojen ja avus-
tusten. 68 prosenttia sote-järjes-
töistä epäilee rahoituksen vähe-
nevän, ennen kaikkea pieniltä ja 
pieniä väestöryhmiä edustavilta 
yhdistyksiltä.

Marita Vola

www.sivutie.net
www.sivutie.net
kaypahoito.fi


Uusi Invalidi 1–2/2022 9

Hän on yksi meistä

- Yritämme jakaa jäsenistölle toiveikkuutta ja iloa arjen jaksamisessa, kuten 
retkien ja kulttuuritapahtuminen avulla. Kulttuuripäiville osallistumme, mutta 
sen anti olkoon yllätys, sanoo Hämeenlinnan yhdistyksen puheenjohtaja Arja 
Hurme.

Hämeenlinnan yhdistyksen hallitus, 
vasemmalta puheenjohtaja Arja Hur-
me, tarjoiluvastaava Kirsi Heikkuri-
nen, kulttuurivastaava Helka-Marjat-
ta Maaranen, rahastonhoitaja Sonja 
Mattsson ja varapuheenjohtaja Jarkko 
Leijala. Kuvasta puuttuu sihteeri Sirpa-
Liisa Tonder. Kuva: Mari Lehtinen.

Hämeenlinnan yhdistyksen 
uusi puheenjohtaja Arja Hurme 
hehkuttaa porukan hyvää 
ilmapiiriä

Tapaturma- ja sairausinvalidien Hä-
meenlinnan yhdistyksestä ei ollut 
juttua lehdessämme vähään aikaan. 
Mutta nyt tulee juttu ja ihan asian 
perästä. Yhdistyksen johdossa on 
uutta porukkaa ja meininki on sen 
mukaista. Uutena puheenjohtaja-
na aloitti viime vuonna Arja Hurme, 
monipuolisen työtaustan ja elämän-
kokemuksen kouluttama nainen.

Mutta mikä on taustasi tarkem-
min, mistä ja miten tulit mukaan 
yhdistyksen toimintaan?

– Aloitin aikoinani keskikoulun 
käyneenä puotipuksuna, siitä jat-
koin 1980-luvulla aikuiskoulutuskes-
kuksen tarjoilija- ja ravintolaesimies 
-koulutukseen. Etenin Palvelualojen 
ammattiliitto PAM:n omistaman Pe-
täyksen hotellinjohtajaksi.   Käytän-
nön haasteet työ- ja järjestö elämäs-
sä ovat opettaneet minua, että olen 
sellainen mörköjä pelkäämätön nai-
nen, kuvailee Arja Hurme taustaan-
sa.

Taustaan mahtuu myös poliittista 
toimintaa, ensin sosiaalidemokraa-
teissa ja myöhemmin vasemmisto-
liitossa. Sitä kautta Arja Hurme tu-
tustui liiton puheenjohtajaan Antti 
Holopaiseen, joka pyysi hänet Hä-
meenlinnan yhdistyksen puheenjoh-
tajaksi.

- No mikä ettei, minä vastasin ja 
siitä se alkoi. Puheenjohtajaksi mi-
nut valittiin viime vuoden helmi-
kuussa. Eväät sain äidiltäni joka sa-

”Meillähän menee hyvin”
noi, että ”jos sinulla likka on suuta ja 
päätä, niin pidä aina heikompien puol-
ta” ja niin olen koko elämäni ajan 
koittanut tehdä.

Työ ja perhe vaativat omat vuo-
tensa, mutta politiikkaan Arja Hur-
me palasi pari vuosikymmentä sit-
ten. Poliittinen kanta ja halu vaikut-
taa on säilynyt ennallaan.

– Olen ollut ehdolla kuntavaa-
leissa ja nyt olen Hattulan valtuus-
tossa varavaltuutettuna. Minulla on 
myös lautakuntakokemusta, josta 
tärkeimpänä pidän perusturvalauta-
kuntaa. Olen myös Kotien Puolesta 
ry:n varapuheenjohtaja sekä Hyvin-
vointilomat ry:n hallituksen ja johto-
ryhmän jäsen.

Kannustusta kulttuuriin
ja liikuntaan

Kysymykseen Hämeenlinnan yhdis-
tyksen kuulumista, Arja vastaa, että 
”No hei, meillähän menee hyvin”.

– Kannustamme ja tuemme jäse-
nistöämme terveelliseen elämänta-
paan ja liikuntaan eri muodoissaan, 
esimerkkinä uimahalli-lippujen osit-
tainen tai kokonainen kompensointi.

Mikä tärkeintä, yritämme jakaa jä-
senistölle toiveikkuutta ja iloa arjen 
jaksamisessa, muun muassa retki-
en ja kulttuuritapahtumien muodos-
sa. Kaikki maksulliset tapahtumat 
ovat avoimia jokaiselle kansalaiselle, 
mutta jäsenille hinta on aina selke-
ästi edullisempi.

Tämän vuoden vuosikokouksessa 
valittiin uusi hallitus, johon kuuluvat 
Arjan lisäksi varapuheenjohtajana 
Jarkko Leijala, sihteerinä Sirpa-Lii-
sa Tonder, jotka molemmat ovat en-
tisiä hallituksen jäseniä. Uusina valit-
tiin rahastonhoitajaksi Sonja Matts-
son ja muiksi hallituksen jäseniksi 
Kirsi Heikkurinen ja Helka-Marjat-
ta Maaranen.

Kaikille avoin kuukausitapaami-
nen pidetään joka kuukauden kol-
mantena torstaina klo 11–13 Hä-
meenlinnan Järjestösäätiön tiloissa, 
os. Birger Jaarlinkatu 12, Hämeenlin-
na.

– Liiton kautta STEA:n  (ent. RAY) 
järjestöavustus sekä Hämeenlinnan 
Järjestösäätiön toiminta-avustus 
laitetaan hakuun. Toivomme, että 
saamme jatkossa käyttää maksutto-
man vuoron kuukausittain Järjestö-
säätiön tilassa. Yhdistys antaa kyky-
jensä mukaan sosiaalineuvontaa ja 
etsii oikeita auttavia viranomaisia.

Jäsenistöä kannustetaan osallis-
tumaan liiton kulttuuripäiville ja ak-
tivointiseminaariin, tuetuille Solaris-
lomat ry:n lomille.  Yhdistys kannus-
taa jäsenten omaa toiminnallista ide-
ointia ja osallistumista IKMO-kurs-
seille mahdollisimman aktiivisesti. 
Porukalla otetaan kantaa ja tehdään 
avauksia lehtien yleisönosastoilla ja 
Facebookissa, samoin kuntien val-
tuustoissa ja lautakunnissa.

Painetta soteen,
suhteita kaupunkiin

Huolestuttaako soten ja hyvinvoin-
tialueiden tulo jäsenistöä, kun aihe 
vammaisten näkökulmasta tuppaa 
jäämään syrjään julkisessa keskus-
telussa? Mitä itse ajattelet vammais-
ten sotesta?

– Jokaisella sektorilla on aina pa-
rantamisen varaa. Luulen, että eivät 
edes aluevaltuutetut itse ole vielä oi-
kein kärryillä, että missä mennään. 
Vastahan he ovat kokoontumisensa 
aloittaneet. Pyrimme mahdollisuuk-
siemme mukaan äänestämiemme 
valtuutettujen kautta antaa esityk-
siä ja toivomuksia ja jopa vaatimuk-
sia meille tärkeistä asioista. Keskus-
telua aiheista pidetään yllä kuukau-
sitapaamisissa ja muissa kohtaami-
sissa.

Yhteyksissä Hämeenlinnan kau-
punkiin on Hurmeen mukaan paljon 
parantamisen varaa. Hän uskoo, et-
tä nykyisellä hallituskokoonpanolla 
pystytään delegoimaan muita asia-
kokonaisuuksia paremmin hallituk-
sen jäsenten hoidettavaksi.

– Sen työn aloitimme jo heti en-
simmäisessä kokoontumisessam-
me. Näin ollen itselleni jää aikaa kes-
kittyä muihin asioihin, kuten suhde-
toimintaan ja avustushakemuksiin 
sekä suurempiin linjoihin ja koordi-
nointiin. Yhdessä tekemällä saam-
me aikaan parhainta toiminnallista 
tulosta.

Hämeenlinnan ja ympäristökun-
tien yhteensulautumisesta on jo niin 
kauan, että kuntarajoilla meille ei ole 
mainittavaa merkitystä.

– Siinä he ovat kaupunkilaisia niin 
renkolaiset, kuin tuuloslaisetkin. 
Hattula ja Janakkala vaan sinnittele-
vät itsenäisinä, mutta meillä on niis-
täkin kunnista jäsenistöä ja minäkin 
olen alkuperältäni Tyrvännön tyttö-
jä. Hattulalainen minusta tuli vuon-
na 1971, kuntaliitoksen myötä.

Yllätyksiä luvassa kesällä

Millä tavoin yhdistys aikoo osallis-
tua kulttuuripäiville? Mitä yhdis-
tyksen kesään muuten kuuluu?

– Kulttuuripäivien anti olkoon 
yllätys. Kuten aiemmin jo viitta-
sin, niin meillä on hyviä tyyppe-
jä jo yksinomaan hallituksessa, jo-
ten eiköhän sitä jotain hassun-
kivaa keksitä. Vähäjärven juhan-
nus on yksi kiintopiste, jonne tu-
lee jäsenistöä ympäri Suomen. 
Yhdistyksen kesä jatkuu kuukausita-
paamisilla ja tarkoituksena on osal-
listua joillekin kesän markkinoille. 
Näihin ihmisiä kohtaamaan, teke-
mään jäsenhankintaa vaikka vettä 
vihmoisi, kunhan puheenjohtaja saa 
katsastettua sateensuojaksi käytet-
tynä hankkimansa matkailuvaunun.

Hannu Oittinen
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KULTTUURIPÄIVÄT  
28.–29.7.2022 

Kulttuuripäivät pidetään Vähäjärven lomakodilla 
tänä vuonna 28. - 29.7.2022, torstaista perjantaihin. 

Jäsenhinta  

150 €/hlö kahden hengen huoneessa 

170 €/hlö/1hh 

Saapuminen keskiviikkona illalla (päivällinen)  
ja lähtö perjantaina iltapäiväkahvin jälkeen  

23.6.2022 TORSTAI
10:00– Vähäjärven Lomakoti avau-

tuu juhannuksen viettoon, tervetu-
loa!

10:00–12:00 Majoittuminen
12:00–13:00 Lounasta buffet-pöy-

dästä
13:00–14:00 Kotiutuminen ja mat-

kasta palautumista
14:00–15:00 Tervetulotilaisuus 

-esittelyitä ja jälleennäkemisiä
15:00–17:00 Iltapäiväkahvia ja ko-

toilua
17:00–18:00 Päivällistä buffet-

pöydästä
18:00–19:00 Mukavaa ohjattua il-

taohjelmaa: Vähäjärven Bingo

24.6. PERJANTAI, 
JUHANNUSAATTO

08:00–09:00 Aamupalaa kaikessa 
rauhassa

09:00–10:00 Ohjattua juhannus-
reippailua - sään mukaan sisällä tai 
ulkona

10:00–11:00 Koivujen haku ja kiin-
nitys, nyt saa juhannus tulla

12:00–13:00 Lounasta buffet-pöy-
dästä

13:00–14:30 Iltapäivätupluurit tai 
porinaa porukassa oman jaksami-
nen mukaan

14:30–15:00 Iltapäiväkahvit
15:00–17:00 Pihapelejä/sisäpelejä 

sään mukaan
17:00–18:00 Päivällinen
18:00–20:00 Juhannussaunat
20:00–21:00 Juhannuskokko, jos 

ilmat suo

25.6. LAUANTAI, JUHANNUSPÄIVÄ
09:00-10:00 Aamupalaa ja kaunis-

ta juhannuspäivää
11:00–12:00 Ohjatusti ulkoillen 

kohti päivän lounasta
13:00–14:00 Lounasta pitkän kaa-

van mukaan
14:00–15:00 Juhannusvisailua ja 

tietäjän palkitseminen
15:00–16:00 Iltapäiväkahvia
16:00–18:00 Päiväsaunat kuumina 

ja Vähäjärvi vilvoittavana
18:00–19:00 Päivällinen
19:00–21:00 Juhannustunnelmiin 

johdattaa: Trubaduuri-humoristi Ju-
hani Viita

Juhannuksen ohjelma

Vähäjärven lomakoti on avoinna yö-
pyjille 6.-8.2022 kesäkuusta elokuu-
hun päivittäin. Yöpymisiin kuuluu ai-
na aamupala. 

• Kesäterassimme on avoinna 
keskiviikosta sunnuntaihin klo 
12:00–20:00. 

• Täysihoidot toteutetaan kaikil-
le ryhmävarauksille sekä en-
nalta vahvistettuihin lomapa-
ketteihin. 

Valmiit lomapaketit jäsenille ovat 
esimerkiksi:

• 11.–13.7.2022 MA-KE, hinta 
täysihoidolla on 150 €/hlö kah-
den hengen huoneessa, yhden 
hengen huoneessa 170 €/hlö 
12.7. tiistaina on Hauhon Ke-
säteatterin esitys klo 19:00 – 
täysihoitopaketti teatteriesi-
tyksellä on 166 €/hlö kahden 
hengen huoneessa, yhden 
hengen huoneessa 186 €/hlö

• 13.–15.7.2022 KE-PE, hin-
ta täysihoidolla on 150 €/hlö 
kahden hengen huoneessa, 

yhden hengen huoneessa 170 
€/hlö

• 14.7. torstaina on Hauhon Ke-
säteatterin esitys klo 19:00 – 
täysihoitopaketti teatteriesi-
tyksellä on 166 €/hlö kahden 
hengen huoneessa, yhden 
hengen huoneessa 186 €/hlö

Mahdollisuus on majoittua myös 
koko viikoksi maanantaista perjan-
taihin. 11.–15.7.2022, 

• hinta täysihoidolla on 300 €/
hlö kahden hengen huonees-
sa, yhden hengen huoneessa 
320 €/hlö

11.–15.7.2022 täysihoidolla ja 
nauttien Hauhon Kesäteatterin esi-
tyksestä 

• hinta 316 €/kahden hengen 
huoneessa, yhden hengen 
huoneessa 336 €/hlö.

Pidätämme oikeuden teatteripäi-
vän valintaan varaustilanteen mu-
kaisesti 12.7. / 14.7. ti tai to.

Olette sydämellisesti tervetul-
leita Vähäjärven lomakotiin!

Jäsenten kesälomat 
kesällä 2022
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Musiikkikomedia Pohjoisen taivaan alla Hauhon Kesäteatterissa kesällä 2022

Hauhon kesäteatteri aktivoituu jälleen kahden koronavuoden hiljaiselon jälkeen. Teatterin uusi 
esityspaikka on Vähäjärven lomakodin rantamaisemissa ja kesällä 2022 siellä nähdään Markku Hyvösen 
kirjoittama musiikkikomedia Pohjoisen taivaan alla. Esityksen ohjaa Pekka Verho ja musiikkina kuullaan 
Leevi and the Leavingsin tunnetuksi tekemää musiikkia. Esityksen ensi-ilta on torstaina 30.6. ja esitykset 
jatkuvat 17.7. saakka. 

Tarinassa valmistellaan ja vietetään häitä maalaismaisemissa. Koolla ovat ystävät ja sukulaiset. Ilmassa on 
rakkautta ja sen puutetta sekä menneisyydestä esiin nousevia kipeitäkin asioita, jotka sekoittavat juhlaa ja 
juhlijoita. Luvassa on teatterin linjan mukaisesti elämänmakuista musiikkiteatteria. Teoksen alkuperäinen 
käsikirjoitus on tehty nimellä ”Aina oon veljeä toivonu”, mutta nimeä muutettiin, kun päädyttiin käyttämään 
tarinan tukena ja syventäjänä Leevi and the Leavings -yhtyeen musiikkia. Mukana on kaikille tuttuja  
hittejä, mutta myös hieman vähemmän kuultuja kappaleita. Monet  
laulut saavat myös uuden ilmeen naisen laulamana ja duettoina.

Näyttelijät ovat pääosin aiemmilta vuosilta tuttua kokenutta joukkoa. 
Muutaman paluumuuttajan ohella mukaan on saatu uusiakin 
harrastajia. Mukana on jälleen myös Birdy Skirdy -yhtye  
hivenen vahvistettuna. 

Esityksen tuottajana toimii Lautsian kartanoteatteriyhdistys 
yhteistyökumppaneinaan Vähäjärven Lomakoti, Lautsian kyläyhdistys 
ja Vanajaveden opisto, jonka kurssina esityksen harjoittelu aloitettiin 
jo keväällä 2020. Uudeksi yhteistyökumppaniksi valikoitunut 
Vähäjärven Lomakoti tarjoaa mainiot puitteet kokonaisvaltaiselle 
teatterielämykselle: Upean esityspaikan ohella yhteistyö tarjoaa sujuvat 
oheispalvelut myös ruokatarjoilun ja majoituksen myötä.

Lisätiedot

Pekka Verho 
040 849 0456 
pekka.verho@tuni.fi

Kaisa Leppiaho 
045 773 21095 
myynti@vahajarvi.fi

Teatteripaketit voi varata suoraan 
Vähäjärven lomakodilta, myynti@va-
hajarvi.fi / 045–77321095

• Yritykset ja yhdistykset (ry): 
Teatteripaketeista lähetetään 
lasku varaajalle ja maksu suo-
ritetaan 14 päivän sisällä las-
kun saamisesta tilille. 

• Henkilökohtaisissa varauk-
sissa toimi varauksen jälkeen 
seuraavasti: Maksa varaukse-
si Vähäjärven lomakodin tilil-
le: Tilinumero: FI82 5680 0020 
5478 61. Nimi: Tapaturma- ja 
sairausinvalidien liitto ry/Vä-
häjärven Lomakoti. Viite: teat-
terin päivämäärä, etunimi, su-
kunimi, henkilömäärä, teat-
teripaketti. Esimerkiksi:  17.7. 

Teatteripakettien 
varaaminen ja 
maksaminen:

Maija Meikäläinen, 3 hlö, teat-
teripaketti.

• Ota paperinen kuitti mu-
kaan saapuessasi tai val-
mistaudu esittämään säh-
köinen kuitti maksusta.

• Teatteripaketin ostaja saa te-
atterilipun ja ruokalipun vas-
taanotosta saapuessaan Vä-
häjärven Lomakotiin mak-
sukuittia näyttämällä ja ker-
tomalla varauksensa nimen, 
saavuthan hyvissä ajoin pai-
kalle.

• Lunastettuja lippuja ei voi 
vaihtaa tai palauttaa.

Sydämellisesti tervetuloa naut-
timaan uusista teatterielämyksistä 
Vähäjärven lomakoti- ja kurssikes-
kukseen!

ti-ke, 31.5.–1.6.2022 ”Maha- ja peti-
palkalla”

Kaikenlaiselle osaamiselle ja voi-
mien mukaiselle ahkeruudelle on 
tarvetta!

Osallistujille on laadittu lista teh-
tävistä töistä, josta jokainen saa va-
lita työn kerrallaan suorittaakseen. 

Vaihtoehdoista löytyy laaja kirjo, 
mm. Verhojen ripustaminen, katon 
korjaus, ikkunoiden pesu, pihan ha-
ravointi, pensaiden leikkaaminen, 
raivaussahan käyttö, nikkarointi-
korjaukset, peruspesut, alueen siis-
timinen, kukkien istuttaminen jne. 

Hämeenlinnan yhdistys kutsuu kaikki Tapaturma- ja 
Sairausinvalidien liiton jäsenyhdistykset joukolla mukaan Vähäjärven 
loma- ja kurssikeskuksen

Valtakunnallisiin 
kaksipäiväisiin 
kevättalkoisiin

Palkaksi talkooväelle tarjotaan saa-
pumis- ja lähtöajasta riippuen:  
lounas, iltapäiväkahvitusta, päi-
vällistä, lämmintä saunaa se-
kä viileää uimavettä, majoitusta,  
aamupalaa, lounasta sekä lähtöha-
lauksia.

”Rönttävaatteet” ylle ja tervetuloa 
mukaan reippaaseen talkootunnel-
maan!

Vähäjärvellä on tekijöille talkoova-
kuutus.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: 
keittio@vahajarvi.fi

mailto:myynti@vahajarvi.fi
mailto:myynti@vahajarvi.fi
mailto:keittio@vahajarvi.fi
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Joskus kirjoittaminen sujuu kuin lei-
kiten; ajatus muotoutuu ja siirtyy pa-
perille vaivattomasti, lähes sormia 
liikuttamatta. Tarina rullaa eteen-
päin, rakenne asettuu kohdilleen ja 
kirjoittaja tuntee omahyväistä tyyty-
väisyyttä lukiessaan tuoretta tekstiä. 

Joskus kirjoittaminen ei suju ol-
lenkaan. Tyhjä paperi tuijottaa ky-
näilijää muistutuksena yhtä tyhjästä 
päästä. Ajatus harhailee etsien tur-
haan aloituksen tukipistettä: eilinen 
jalkapallo-ottelu, Ukrainan sodan 
viimeiset käänteet, Nato-keskuste-
lemattomuus, mukissa kylmenevä 
aamuinen kahvi, ikkunasta näkyvä 
kauppaan nilkuttava mummo…  

Kenties hyviä aiheen ituja joista 
voisi versoa kauniita kertomuksia, 
mutta myös haastavia raastavan kir-
joitustyön kohteita, joiden kasvus-
to rönsyilee hallitsemattomasti. Kun 
kirjoittajalta karkaa näkemys, niin 
mikään aihe ei käänny merkityksel-
liseksi sisällöksi ja silloin on kriisi val-
mis: ei ole mitään sanottavaa, eikä 
kirjoitettavaa! Apua!

Nyt tuntuu siltä, että olen työntä-
nyt pääni vapaaehtoisesti hirttosil-
mukkaan: miten tylsää onkaan lukea 
siitä, kuinka kirjoittaja kertoo, ettei 
hänellä ole aihetta, ajatusta tai edes 
kunnon yritystä mielenkiintoisen ju-
tun pohjaksi.

Täytyy ryhdistäytyä. On aika ottaa 
itseä niskasta kiinni ja ryhtyä hom-
miin eli jahtaamaan hyvää ideaa – 
teemaa, jonka ympärille voi kutoa 
kirjallisen kertomuksen. Miten olisi 
kirjoittaminen ja sen vaatima itseku-
ri, ideointi ja ulosanti? Kuulostaa kiu-
saamiselta, mutta kiusattu on ennen 
muuta kirjoittaja, ei lukija vaikka toi-
von totisesti pitkää pinnaa tämän ky-
näilyn silmäilijältä. Kärsimys on yh-
teinen, mutta vastuu paperin tuhlaa-
misesta yksin minun. 

Kuopan pohjalta ei pääse kuin 
ylöspäin. On pakko kirjoittaa siitä 
mistä ei voi vaieta.

Tämän hetken tärkein tapahtuma 
on tietenkin sota Ukrainassa. Venä-
jän autoritäärisen hallinnon kaikis-
ta kansainvälisistä sopimuksista piit-
taamaton brutaali väkivallanteko uk-
rainalaisia kohtaan hallitsee ajatuk-
siamme ja on masentava muistutus 
aseellisen voimankäytön realitee-
teista 2000-luvun Euroopassa. 

Sotaa käydään myös sanoilla. Ve-
näjä on virallisesti kieltänyt käyttä-
mästä sodasta sanaa ”sota” ja uhkaa 
ihmisiä pitkällä vankeustuomiolla, 
jotka vastustavat Putinin aloittamaa 
aggressiota sanoilla, kirjoitetuilla tai 
ääneen lausutulla. Vaikeneminen ja 
tosiasioiden kieltäminen on nostettu 
hyveeksi, valehteleminen ja vääris-
tely ovat muuttuneet normiksi - fa-
sismi on arkipäiväistynyt. Kaikkea tä-
tä perustellaan rikotuilla lupauksilla, 
kirjaamattomilla ja kirjatuilla, natio-
nalistisella historian tulkinnalla, väi-
tetyillä petoksilla sekä hirmuteoil-
la ja -sanoilla, jotka huokuvat vihaa, 
uhmaa ja uhkaa ihmisiä kohtaan. 

Kyllä: ihmisiä kohtaan, koska Ve-
näjän johdon aloittama sota on vä-
kivaltaa kaikkia niitä ihmisiä vastaan, 
jotka uskoivat sopimuspapereihin 
kirjattuihin periaatteisiin, yhteiseen 

Kirjoittamisen vaikeudesta
tavoitteeseen konfliktien rauhan-
omaisesta ratkaisemisesta ja ihmis-
kunnan kehitykseen kohti sivisty-
nyttä tapaa ratkaista erimielisyydet 
neuvottelemalla – sanoilla. 

Yhteisen kannan etsiminen, 
kompromissien hakeminen keskus-
telemalla ja erilaisten mielipiteiden 
kunnioittaminen edustaa kaiken sen 
vastakohtaa, jota Venäjä nyt Putinin 
johdolla harjoittaa. Siksi kirjoittami-
nen on joskus vaikeaa. On masenta-
vaa todeta, kuinka sanoja vääristel-
lään ja kirjoituksia tulkitaan tarkoi-
tushakuisesti omien kapeiden ja ih-
misvihamielisten intressien oikeut-
tamiseksi. Silloin sanat ja kirjoitukset 
tuntuvat turhilta. Vain aseet ja viha 
puhuvat.

Näin ei kuitenkaan ole. On tär-
keä muistaa ja on tärkeä todistaa ja 
on tärkeä tallentaa sekä kertoa to-
tuus kaikesta siitä mitä nyt tapahtuu 
Ukrainassa. Ilman sitä Putin ja hä-
nen hännystelijänsä voittavat. Täs-
sä kohdassa haluan nostaa esiin 
kirjailijan. Valkovenäläinen, Nobelin 
kirjallisuuspalkinnon voittaja Svet-
lana Aleksijevitš on kirjoissaan ku-
vannut elämää Neuvostoliitossa 
sen suurien kriisien keskellä ja teh-
nyt sen ainutlaatuisella tavalla; hän 
on antanut tavallisten ihmisten ker-
toa tapahtumista niin kuin he ne 
kokivat silminnäkijöinä tai osallisi-
na. Aleksijevitš tuo iholle Afganista-
nin sodan, Tšernobylin ydinonnetto-
muuden ja uuden Venäjän synnyn 
sekä monia muita keskeisiä historial-
lisia tapahtumia moniäänisenä, risti-

riitaisena ja henkilökohtaisena koke-
muksena. 

Hän on luonut kokonaan uuden 
kirjallisuuden tyylilajin, joissa kirjoit-
taja häivyttää itsensä ja toimii vain 
kertomusten ylöskirjaajana ja eri nä-
kökulmien sijoittelijana näistä tari-
noista syntyvälle teokselle. Pari vuot-
ta sitten, Valko-Venäjän opposition 
näkyvänä edustajana, Aleksijevitš oli 
pakotettu turvallisuussyistä muutta-
maan Berliiniin. Jonain päivänä hän 
tai joku hänen kirjallisia periaattei-
taan noudattava tulee kirjoittamaan 
järisyttävän romaanin Ukrainan so-
dasta ja se antaa toivoa - toivoa ja 
uskoa sanojen voimaan sekä muu-
tokseen jonka totuus tuo tullessaan.

Nyt on kylmä kahvi juotu. Mum-

mokin nilkutti jo kotiin pienen kaup-
pakassinsa kera. Suomen Nato-kes-
kustelussa vaietaan edelleen kahdel-
la kielellä ja todetaan väistämätön 
kuin vaihtoehdoton totuus. Näin ei 
tarvitsisi olla, mutta se on maan ta-
pa; yhtenäinen ja horjumaton kan-
ta antaa turvaa, koska joukossa ku-
kaan ei kysy sinun mielipidettäsi tai 
ainakaan vaadi mitään perustelu-
ja. Aseelliseen voimaan perustuva 
turvallisuusjärjestelmä saattaa olla 
välttämättömyys nykyisessä maail-
mantilanteessa, mutta se ei voi ol-
la eikä saa muodostua ainoaksi rau-
han takeeksi. Siksi täytyy kirjoittaa 
vaikka se välillä tuntuu yhtä tuskal-
liselta kuin vetäisi irti omaa ham-
mastaan. Joku lukee ja toteaa, et-
tä onpa typerää tekstiä tai päin-
vastoin, miettii että tuossa on jota-
kin. Tärkeintä on kuitenkin se, et-
tä käydään keskustelua, kuunnel-
laan toista ja yritetään ymmärtää. 
Eikä saatana ammuta ketään.

Toimituksen
vanha majakanvartija

P.S. Costa-Gavrasin klassikkoeloku-
vassa ”Z – hän elää” sotilasjuntta kiel-
tää z-kirjaimen käytön, koska sillä vii-
tataan tapettuun oppositiojohtajaan 
hallituksen vastaisissa mielenosoi-
tuksissa. Nyt venäläisjoukot käyttä-
vät kirjainta tunnuksenaan alistaes-
saan ja murhatessaan ukrainalaisia.

Z- kirjain on palautettava kunnial-
listen kirjainten jaloon joukkoon ve-
näläisten pahoinpitelyn jäljiltä.

Ritva Korhonen 

syntynyt 10.10.1952 Lemi
kuollut 24.4.2022 Lahti

Pitkäaikaisena liittomme jäsene-
nä Ritva toimi Lahden yhdistyksen 
puheenjohtajana noin 12 vuotta ja 
liittohallituksessa kolmatta kautta. 
Ritva oli positiivinen ihminen  jo-
hon oli helppo tutustua ja niinpä 
hänellä oli laajalti tuttuja sekä ystä-
viä, voi sanoa läpi Suomen. 

Ritvalla oli tietämystä erityisesti 
vammaisten oikeuksista, joten hän 
osasi antaa neuvoa sitä tarvitsevil-
le. Ritva oli toimiva ja näkyvä voima 
monessa, muun muassa Invalidilii-
ton Lahden osaston hallituksessa ja 
myös vammais- ja vanhusneuvos-
toissa. Jo ennen vammautumistaan 
Ritva oli mukana useissa yhdistys-
toiminnoissa. Viimeisinäkin päivi-
nä yhdistysasiat olivat Ritvalla mie-
lessä. Hän ei paljoa valitellut vaivo-
jaan, mutta oli väsynyt, nukkui pal-
jon ja hän taisteli loppuun saakka. 
Lahden yhdistystoimintaan jää suu-
ri aukko Ritvan poismenon johdos-
ta. Kiitos Ritvalle kaikesta.

Marja-Leena Kokko
Lahden Seudun Sairaus-
ja Tapaturmainvalidit ry 

Ritva Korhonen in memoriam

Kuva: Marita Vola
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Kevät
Kylmä kausi katoaa, kun kevät koittaa. Kohta kaiketi käkikin kukkuu. 

Kun keväällä kosteaa, kuraista, kannattaa käyttää kumisaappaita. 
Kevätväsymys kova kestettävä!

Katupöly kiusaa, klyyvari kutiaa, kurkku kuivuu, keuhkot krahisee, kannattaa 
käyttää kortisonia. Koivun kukinta kamala koetus. 
Kunnei kaikki kestä kevättä kunnolla, kärsimys kovempi kuin krapula. 
Kelirikkokausikin kevään kiusa.
Katsele kuinka kaunista kaikkialla! 

Kurjetkin käyvät kaukaa kotimaahamme. Keväällä kukkien, kasvien kasvu 
kiihtyy. 
Kalojenkin kutuaikaa kevät. Kevään kukkaväri keltainen. 
Kevätkuukausi kylvö, kuten kutuaikaa. Krookuskin kuuluu kevään kukkiin. 
Kevään korvalla kyykäärmeet käyvät koloistaan, katsoen kenen kimppuun 
kävisin. 
Korvasieni kuuluu kevääseen. Korvasieni kuuluu keittää kunnolla kahteen 
kertaan. 
Karta kerta kaikkiaan kärpässieniä, kärpässienet kuolettavia!

Kevääseen kuuluu kumma kaipuu, kaipaus. Kollikissatkin kovasti konsertoi-
vat keväällä. 
Keväällä kiire kukkamaat kunnostaa, kääntää, kalkita, kastellakin. 
Kukkiva kangasvuokko kasvistomme kauneimpia kukkia. 
Kevätaurinko kirkkaasti kevättää. 
Kohta koittaa kuuma kausi, kesäksi kutsuttu. 
Kiva kulkea kultansa kanssa kahden käsi kädessä kauniina, kuulaana kevät-
päivänä Kirjurissa.

Keväällä kuljetaan kevyemmissä kuteissa, kuoseissa, kuin kylmällä kaudella. 
Kevättä kestää kutakuinkin kaksi, kolme kuukautta. 
Kevättä kynttelistä, kiirastorstai kuuluu kevääseen. 
Koskas kevätpäiväntasaus? Katso kalenterista, 20.3.

Kunnei kärpäsiä keväällä? Kärpäset kuuluu kesään. 
Kevään korvalla klo 3 keskiyöllä kellot käännetään kesäaikaan. 
Kun keväällä koleaa, kalsaa, käytetään kaulahuivia. Karvalakki kuuluu kyllä 
komeroon. 
Kun koiran kanssa kuljette kurakelillä, käykää kumpikin kylpyhuoneen kaut-
ta.

Kuinkahan kansalliskirjailija Kivi kirjoittaisi, kuvailisi kevään kauneutta?
 
Kyseisen kevätkirjoituksen kirjoitti Kuukkarin KOO-kirjaimilla konstailija, kaiken-
laisten kepposten keksijä. Kiitos, kun katsoitte kertomukseni. Kuulemiin!

Arvo Lamminen
Pori

Uusi Invalidi-lehden asioita: Mie-
lestämme lehden numeron 1-2/22 
julkaiseminen on liian aikaista maa-
liskuussa, koska liittovaltuuston ko-
kous ja muut ajankohtaiset asiat vie-
vät ajan lehden tekemiseltä. Mie-
lestämme lehti voisi ilmestyä huh-
tikuussa tai jopa toukokuussa. Leh-
den ilmestyminen jakautuu myös ta-
saisemmin vuodelle, jos numero 3 il-
mestyy perinteisesti syyskuussa.

Liiton talouden kannalta on ryh-
dyttävä pikaisiin toimiin, että Uusi 
Invalidi olisi itsekannattava julkaisu. 
Se on mahdollista systemaattisella 
ja ammattimaisella provisiopalkkai-
sella ilmoitusmyynnillä. On laitetta-
va tarjouskilpailu tämän tyyppisiin 
lehtiin ilmoitusmyyntiä tekevien am-
mattilaisten kanssa. – Ilmoitusmyyn-
nin kohteita olisivat lähinnä apuväli-
neyritykset, kuntoutus-laitokset, lii-
kennöitsijät, kirjakustantajat ja muut 
tahot, joilla on intressiä mainostaa 

Tampereen 
yhdistyksen 
kannanottoja

lehdessämme. Tavoite voisi olla noin 
2 sivua/numero 1000 euron sivuhin-
nalla.

Joukkoliikennnealoite
– Kannatamme keskusteluissa 

esillä ollutta ajatusta, että yhdistyk-
set ja liitto lähtisivät vaatimaan kun-
nallisilta liikennelaitoksilta helpotus-
ta eläkeläisten vuosilipun hankin-
taan. Nykyisen kertamaksun sijasta 
lippu pitäisi olla mahdollista mak-
saa ainakin kahdessa erässä. Käyttö-
oikeus olisi maksettuun päivämää-
rään saakka ja jatkuisi kun uusi erä 
on maksettu. 

– Tällainen muutos helpottaisi vä-
hävaraisten joukkoliikenteen käyt-
töä ja samalla toisi lisätuloja liiken-
nelaitoksille. Esitämme, että samal-
la alennuslipun tuntirajoitukses-
ta (esim. klo 10–14) luovuttaisiin ja 
alennus olisi voimassa vuorokauden 
ajan. Myös tämä muutos lisäisi jouk-
koliikenteen käyttöä.

Turun Tapaturma- ja Sairausinvalidit 
ry antaa täyden tukensa hoitoalan 
järjestöjen ammattiliittojen Tehyn ja 
SuPerin 1. huhtikuuta alkaneelle työ-
taistelulle ja kuutta sairaanhoitopii-
riä koskevalle lakolle. Tuemme myös 
muun kunta-alan alkaneita lakkoja.

Annamme tukemme myös hoi-
tajien ja terveysalan lakon laajenta-
miselle koskemaan 13 sairaanhoito-
piiriä, mikäli 15.4. mennessä ei syn-
ny uutta työehtosopimusta Kunta- 
ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n 
kanssa.

Hoitoalan järjestöjen 
vaatimukset ovat oikeutettuja

Sen sijaan, että rahaa käytetään 
kymmeniä miljardeja hävittäjiin 
ja muuhun ase- ja sotavaruste-
luun olematta edes Naton jäsen, 
on sitä annettava riittävästi myös 
terveydenhuoltoon.

Me, Turun Tapaturma- ja Sairaus-
invalidit ry, sairaiden ja monivam-

Turun Tapaturma- 
ja Sairausinvalidit 
ry tukee hoitajien 
vaatimuksia

maisten etujärjestönä olemme huo-
lissamme myös omasta puolestam-
me. Vanhusten hoiva- ja terveyspal-
velujen saatavuus on heikentynyt tai 
jopa estynyt alaa vaivaavan hoitaja-
pulan takia. Meillä ei ole varaa odot-
taa.

Eduskunnan ja hallituksen toimin-
ta sotapolitiikan toteuttajina on vas-
tuutonta ja häpeällistä, kun samalla 
käännetään selkä heille, jotka ovat 
tämän maan rakentaneet ja heille, 
jotka ylläpitävät sairaiden, vanhus-
ten ja vammaisten hoivaa ja hyvin-
vointia.

Yhteiskunnan sivistyksen ja de-
mokratian taso näkyy siinä, miten se 
huolehtii heikoimmistaan.

Kaikki solidaarinen ja muu tuki on 
nyt annettava lakossa oleville. Se on 
meidän kaikkien asia.

Turun Tapaturma- ja
Sairausinvalidit ry
Hallitus 11.4.2022

Keväinen tervehdys 
kaikille lukijoille
Sodan ja Fasisminvastainen
Työ ry – SFT
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Porin Sairaus- ja 
Tapaturmainvalidit ry
Toimintakalenteri 2022

Puistotalo, Eteläpuisto 14, Pori:
Harrastekerho klo 11–14
2.5., 9.5., 16.5., 23.5. ja 30.5.
 
Kesä-syyskuu toriparlamentti tms. Puistotalolla 3.10. alkaen.
 
Tiistaikerho klo 11–14
5.4., 19.4., 3.5.

Kuntoharjulla klo 12–16,
Kellahdenrantatie 478, Pori: (linja-auto Nuorisotalon parkkipaikalta klo 
11)
17.5., 31.5.
14.6., 28.6.
9.8., 23.8.
6.9., 20.9.
Puistotalolla 4.10. alkaen.

Hallitus
Kuukauden viimeinen maanantai ellei muuta sovita.

Tarkemmat retki- ym. tiedot sekä mahdolliset muutokset kerhoissa, si-
vutie.net’ssä tai Facebook-sivustolla. Yhteydenotot: tsil.pori(at)gmail.
com

Nokian Tapaturma- ja Sairausinvalidit ry
Toimintakalenteri syksy 2022
Orvokin palvelukeskuksessa, Räikäntie 8, klo 13.00.

Elokuu   Syyskuu
23.8. Kokous  6.9. Kerho
   20.9. Kokous

Lokakuu  Marraskuu
4.10. Kerho  1.11. Kerho
18.10. Kokous  15.11. Kokous
   29.11. Kerho pikkujoulut

Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan kokouksissa ja Nokian Uutisissa.
Liitto onnittelee merkkipäivän kunniaksi!
   
Toukokuu          

Huhtala Jarno 30 v.       
   
Heinäkuu         
 Pietikäinen Sari 60 v.     

Ruskeeniemi Vesa 75v.    
Uksjärvi Hannu 70 v. 
Välimäki Helvi 95 v.  

 
Syyskuu        
 Hietanen Tuure 90 v.     
 
Lokakuu  
 Aho Raila 85 v. 
 Salminen Eero 80 v. 
 
Marraskuu 
 Ranta Armi 70 v. 
 Rantala Reino 85 v 
 
Joulukuu 
 Nieminen Lahja 90 v. 

Anneli, Anneli pieni evakkotyttö. 
Siirryit Karjalasta sodan alta tur-

vaan Suomen puolelle viiden päivän 
ikäisenä, vuonna 1942. Siitä alkoi 
pienen tytön retki kohti elämää ja 
Oulua. Kuitenkin sydämeesi jäi ikui-
nen kaipuu synnyinseudulle.

Vuodet vierivät nopeaan tahtiin – 
perustit perheen, kasvatit 3 tyttöä 
- neljättäkin polvea sinulle on siu-
naantunut jo kaksi tyttöä.

Auttamisen halu ja sosiaalinen 
toiminta ovat sydäntäsi lähellä. Siitä 

Oulun yhdistyksen evakkotytön synttärijuhlien vietto kukkaloisteen keskellä.

Onnea – Anneli
Kelloniemi 80 vuotta

OSTI:n jäsenet ovat Sinulle ikuisesti 
kiitollisia. Iloisena ja väsymättömänä 
olet jaksanut vuosikausia vetää 
meitä toimintaan mukaan.

Nyt tänä juhlavuonna 2022 me 
kaikki ostilaiset toivomme Sinulle 
Anneli paljon onnea ja jaksamista tu-
levaisuuteen.

Liisa

P.S. Järjestit kivat juhlat Johteenpoo-
kissa.

…ja kiipesin nuo raput ylös.”

Noin aina hyväntuulinen Helka ta-
pasi ilmoittaa tullessaan Rauman 
yhdistyksen kotipaikkaan, Vanhan-
kirkonkadun toimistoon. Rollaat-
tori jäi ulos ja sitten oli noustava 
neljä porrasta, joita hän ei säikäh-
tänyt. 

Hän oli jäsenenä vuodesta 2006 
ja osallistui varsinkin kesällä pai-
kallistapahtumiin. Ensitapaamise-
ni Helkan kanssa olikin automatka 
Kodisjoelle Kaljasjärven kesäpäivil-
le. Niin nopeasti en sitä matkaa ol-
lut koskaan ennen tehnyt: nauru ja 
leikinlasku alkoi heti, ja sitten yllät-
täen oltiinkin jo perillä.

Helkan elämä ei ollut aina – ei 
useinkaan – helppoa, mutta sitä 
hän ei jäänyt suremaan, vaan ja-
koi ympärilleen hyvää mieltä. Kun 
hän, ehdoton nestori, liittyi jouk-
koon, koko porukka hymyili.

Sellaisen perinnön Helka jät-
ti meille järjestötovereilleen. Me 
kaikki kiitämme ja kaipaamme.

Muistelivat - Manu Laihonen ja 
Tuomo Grundström   

”Jätin mersun nurkalle käyntiin…

Helka Setälä 
s. 26.4.1923 Eurajoki
k. 27.2.2022 Rauma

sivutie.net
sivutie.net
tsil.pori
gmail.com
gmail.com
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Turun Tapaturma- ja Sairausinvalidit ry
Kesän toimintaa
Toimisto: Yliopistonkatu 11 a E 79, Turku, päivystys maanantaisin klo 
10–13 Yhdistys, puh. 040 099 7117 (sosiaalineuvontaa), 
Arja, puh. 050 556 6609, ja Eva, puh. 050 590 7848
Toimiston kesätauko 20.6.–17.7.
Sähköposti:tsil.turku(at)gmail.com, kotisivut: tsilturku.fi
Yhdistyksen pankkitili: FI80 5710 0410 0247 07

Heinäkuu

Satumaan kuningas Reijo Taipale ti 19.7. Someron Esakallion kesäte-
atterissa. Näytelmä kertoo Reijo Taipaleen elämän vaiheista. Yhdistyk-
sen 75-vuotisjuhlavuoden erikoishinta on 45 e kaikilta. Hintaan sisältyy 
lounas, teatterilippu, väliaikakahvi leivonnaisen kera sekä kuljetus. Läh-
tö Tuomiokirkkopuistosta klo 11.00. Sitovat ilmoittautumiset joko yhdis-
tyksen numeroon 040 099 7117, Arjalle 050 556 6609 tai Evalle 050 590 
7848 viimeistään 13.6. ja maksut myös viimeistään 13.6. , pankkitili FI80 
5710 0410 0247 07, viitenumero 5911. 

Elokuu

Risteily uudella Viking Glory -laivalla ma-ti 29.–30.8.  Huomio: iltaläh-
tö. Hinnat: ulkohytti 67/57 e ja sisähytti 61/54/51,70 e. Hintaan sisältyy 
aamiainen ja päivällinen. 
Sitovat ilmoittautumiset joko yhdistyksen numeroon 040 099 7117, Ar-
jalle 050 556 6609 tai Evalle 050 590 7848 viimeistään 25.7. ja maksut 
myös viimeistään 25.7., pankkitili FI80 5710 0410 0247 07, viitenumero 
5801. Passi tai henkilöllisyystodistus mukaan matkalle. 

Marraskuu

Hiljaiset sillat -musikaali Turun kaupunginteatterilla la 19.11. klo 14. 
Päärooleissa ovat Maria Ylipää sekä Jonas Saari. Hiljaisten siltojen katke-
ransuloinen rakkaustarina on tuttu vuonna 1992 ilmestyneestä Robert 
James Wallerin romaanista (The Bridges of Madison County) ja vuoden 
1995 samannimisestä elokuvasta, jota tähdittivät Meryl Streep ja Clint 
Eastwood. Musikaaliversio näki päivänvalon vuonna 2013 ja sitä on esi-
tetty myös Broadwaylla. Suomen kantaesityksen ohjaa kotimaisen mu-
sikaalin kiistaton kärkinimi Samuel Harjanne. Lipun hinta jäsenille 35 e 
ja ei-jäsenille 40 e – paikat ovat parvella, ja väliaikatarjoilu sisältyy lipun 
hintaan. 

Tervetuloa mukaan!

Ikääntyneiden ja invalidisoituneiden asialla jo vuodesta 1948

Julkaisija  Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry 
 PL 30, 00030 IIRIS
 Ks. ilmoitus viereisellä palstalla.
Puhelin 050 300 7135
Sähköposti ja kotisivut tsil@tsil.fi, www.tsil.fi/uusi-invalidi
Pankkiyhteys OP-Etelä-Häme FI 17 5041 0420 0069 42
 BIC-koodi: OKOYFIHH
Päätoimittaja Antti Holopainen, Puistokatu 11 B 40, 15100 Lahti
 puh. 0400 417 390, sp. antti.holopainen@fimnet.fi
Toimituskunta  Terttu Elomaa, Ritva Korhonen, Teresa Liljeberg,
 Hannu Oittinen, Marjaliisa Siira 
Toimitussihteeri Marita Vola
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Tiedote lehden aikataulusta

Helsingin Seudun Sairaus-  ja
Tapaturmainvalidit ry
Toimisto: Kulmavuorenkatu 5
00500 Helsinki
puh. 040 661 9497 
hssti.helsinki@gmail.com
Avoinna tiistaisin klo 12–15. 
Pj. Jussi Lilja
jussi.lilja@iki.fi
Leikosaarentie 27 C 53
00990 Helsinki 
0400 722 706 
 
Hämeenlinnan Tapaturma- ja
Sairausinvalidit ry
Pj. Arja Hurme
arja.hurme@gmail.com
0400 451 656 

Jyväskylän Seudun Sairaus- ja
Tapaturmainvalidit ry 
Tsto: Saihokatu 4 
40630 Jyväskylä
Pj. Erkki Matikainen 
040 5837991 
erkki.matikainen@kotiportti.fi 
 
Lahden Seudun Sairaus- ja
Tapaturmainvalidit ry
Vpj. ja rahastonhoitaja
Marja-Leena Kokko
Niinitie 36 B 10, 15560 Lahti
puh. 045 257 6964
marjako49@gmail.com
Sihteeri
Paula Korhonen
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050 3627 027, seija.tams@gmail.com 
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invalidit ry
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P.050 5851 735   

Oulun Sairaus- ja Tapaturma-
invalidit ry
Pj. Anneli Kelloniemi
puh. 050 5719961
anneli.kelloniemi@luukku.com

Porin Sairaus- ja Tapaturma-
invalidit ry 
Pj. Lennart Laitinen
Hohtarintie 10
29250 Nakkila
02-5373611
lennart.laitinen@dnainternet.net

Rauman Seudun Tapaturma- ja Saira-
usinvalidit ry
Pj. Tuomo Grundström
puh. 0440199766
tuomo.grundstrom@gmail.com

Tampereen Tapaturma- ja
Sairausinvalidit ry 
Tsto: Näsilinnankatu 22 A 37
33210 Tampere
041 318 4546
av. ke klo 12–15
Pj. Anja Kivipensas 
Hikivuorenkatu 2  A 9
33710 Tampere
045 8059 778 
 
Turun Tapaturma- ja Sairausinvalidit ry
Toimisto: Yliopistonkatu 11 a E 79, Turku 
Puhelin 040 099 7117 (myös sosiaalineu-
vontaa)
Sähköposti: tsil.turku@gmail.com 
Kotisivut: tsilturku.fi
Pj. Arja Roos, puh. 050 556 6609, sähkö-
posti arja.t.roos@gmail.com
Päivystys toimistolla maanantaisin klo 
10–13
 
Valkeakosken Ammattitauti- ja Saira-
usinvalidit ry 
Pj. Reino Rantala
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0400 620 725
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Tapaturma- ja sairausinvalidien 
liitto ry:n jäsenyhdistyksiä
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PL 30, 00030 IIRIS
(Käyntiosoite: Iiris-keskus, Marjaniementie 74, Itäkeskus, Helsinki)
Puh. 050 300 7135
Sähköposti: tsil@tsil.fi
Kotisivut: www.tsil.fi
Pankkiyhteys: OP-Etelä-Häme  
IBAN-tilinumero:  FI17 5041 0420 0069 42
BIC-koodi: OKOYFIHH

Osoitetiedot voimassa 31.7.2022 saakka. 

Liiton toimisto muuttaa pois Iiris-keskuksesta 
ja 1.8. alkaen liiton kirjepostia voi lähettää 
osoitteeseen Kulmavuorenkatu 5, 00500 
Helsinki.

Toimiston puhelinnumero 050 419 6558 poistuu 
käytöstä kesäkuun 2022 aikana.

Tiedotamme yhdistyksiä seuraavan 
lehden aikataulusta myöhemmin ke-
sän jälkeen.

Aineistoa voi toimittaa meille alusta-
vasti sähköpostilla osoitteeseen toi-
misto@tsil.fi tai tsil@tsil.fi
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Keväinen tervehdys Lomakodin 
keittiöstä kaikille jäsenille!

Kesän odotus on korkealla Hau-
hon kesäteatterin viimein saades-
sa ensi-iltansa Vähäjärvellä kesä-
kuussa. Muitakin tapahtumia on 
myös myyty mukavasti. Näyttää 
ilahduttavasti siltä, että tulemme 
näkemään Vähäjärvellä paljon uu-
sia kasvoja ja toiveena onkin, että 
myös he ihastuvat lomakotiin läh-
temättömästi. Tällä kertaa torttu-
nurkassa teemme suolaista tort-
tua.

Jauhelihatorttu

Aineet:
150g margariinia
3 dl vehnäjauhoa
1 dl kermaviiliä, smetanaa tai luon-
nonjogurttia
ripaus suolaa

Täyte:
400g jauhelihaa ruskistettuna ja 
maustettuna pippurilla ja suolalla
1 pieni sipuli
1-2 tomaattia riippuen koosta
2 dl juustoraastetta

2,5 dl kermaa
2 kananmunaa

1. Aloita nyppimällä pehmeä mar-
gariini ja vehnäjauho sekaisin 
käsin.

2. Lisää valitsemasi kosteus (esim. 
kermaviili) ja suola.

3. Painele taikina irtopohjaiseen 
vuokaan niin, että tulee noin 2 
sentin reuna ja laita vuoka jää-
kaappiin odottamaan täytteen 
valmistumista.

4. Ruskista jauheliha ja silputtu si-
puli sekä lisää pippuri ja suola.

5. Anna hetken jäähtyä kipossa 
ja lisää sitten joukkoon pienek-
si kuutioitu tomaatti ja juusto-
raaste.

6. Kaada täyte vuokaan. Sekoita 
erikseen kerma ja munat ja li-
sää täytteen päälle.

7. Laita torttu noin 180 asteiseen 
uuniin noin 40 minuutiksi. Jos 
tortun pinta ruskistuu liikaa, 
niin voit laittaa sen päälle folion 
tai leivinpaperin.

Tarja Pesonen

Koronapandemian myötä vanhuus 
on jälleen ajankohtainen puheenai-
he: pandemian seuraukset kohdis-
tuvat etenkin vanhuksiin. Vanhuus 
on kuitenkin läsnä yhteiskunnassa 
myös pandemian jälkeen, ja siihen 
liittyvien asioiden ymmärtäminen 
vaatii laajaa näkemystä. Tätä näke-
mystä pyritään Suomiko onnellisen 
vanhuuden maa? -kirjan avulla edis-
tämään. 

Teoksessa lähestytään vanhuusi-
kää poikkeuksellisen laajasti ja mo-
nesta näkökulmasta. Kirjassa tuo-
daan esiin niin ajankohtaisia haas-
teita kuin tulevaisuuden visioitakin.

Kirjan yhtenä tärkeänä teemana 
kulkee onnellisuus. Suomi on valittu 
useana peräkkäisenä vuonna maail-
man onnellisimmaksi maaksi. Onko 
onnellinen vanhuus maailman on-
nellisimmassa maassa utopiaa vai 
realistinen mahdollisuus? Onnelli-
sen vanhuuden käsitystä eivät tie-
tenkään tue aiheelliset otsikot van-
husten hoitolaitosten epäkohdis-
ta, jotka saavat julkisen keskustelun 
kohdentumaan pääosin ikääntymi-
sen aiheuttaman hoivataakan, huol-
tosuhteen heikkenemisen ja talou-
dellisen kestävyysvajeen ympärille. 
Mutta suuri ikäihmisten joukko pitää 
nähdä myös merkittävänä voimava-
rana, jolla on paljon annettavaa yh-
teiskunnassa.

Kirja koostuu eri alojen asiantun-
tijoiden kirjoittamista artikkeleista, 
joita voi lukea itsenäisinä teksteinä. 
Artikkeleissa pohditaan muun mu-
assa mitä onnellinen vanhuus edel-
lyttää, miten seniorien suuri määrä 

Suomiko onnellisen 
vanhuuden maa?

vaikuttaa yhteiskuntaan ja miten ter-
veen elämän rakennuspuita voidaan 
kartuttaa.

Kirjan anti on laaja ja mielenkiin-
toinen, joten sieltä voi nostaa vain 
yksittäisiä kappaleita, jotka ovat huo-
mioarvoisia ajateltuna vain kymme-
nen vuoden päähän tästä päivästä. 

Eliniän pidentyminen – onnellista 
vai onnetonta?
 
Odotettavissa olevan eliniän pitene-
minen yli 50 vuodella viime vuosisa-
tojen aikana on ihmiskunnan suu-
ria saavutuksia. Useimmat ihmiset 
pitävät huonompana vaihtoehtona 
kuolla sydäninfarktiin 50-vuotiaan – 
kuten suomalaismiehillä oli tavallis-
ta vielä 40 – 50 vuotta sitten - vaikka 
se sitten alistaisi vanhuuden vaivoil-
le vanhalla iällä. 

Tällä hetkellä Länsi-Euroopassa ja 
Japanissa on maapallon iältään van-
himmat väestöt. Etenkin yli 80-vuo-
tiaiden määrä lisääntyy, Suomes-
sa heitä on tällä hetkellä jo runsaat 
300  000. Koko maailmassa heidän 
määränsä lisääntyy 230 prosent-
tia vuoteen 2040 mennessä. Muis-
sa ikäryhmissä lisäys on vain 33 pro-
senttia. Samaan aikaan syntyvyys 
vähenee monissa maissa.

Onnellinen vanheneminen voi-
daan tiivistää neljään kohtaan, jotka 
ovat saaneet tukea myös onnellista 
vanhenemista koskevassa kyselytut-
kimuksissa:
• hyvä terveys ja toimintakyky
• hyvä fyysinen ja kognitiivinen 

kunto
• myönteinen asennoituminen ja 

mukautumiskyky
• sosiaalinen osallistuminen ja si-

toutuminen.
Kirjan loppusanoissa välittyy ihmi-

sen kasvun, kehityksen ja vanhene-
misen monimutkainen ja monimuo-
toinen prosessi, jotka vaihtelevat se-
kä geneettisellä pohjalla, ympäristö-
tekijöiden kautta yksilöstä toiseen 
ja myös väestöryhmien välillä. En-
nen pitkään, jos elää tarpeeksi kau-
an, jokaisesta ihmisestä tulee van-
ha. Tähän sisältyy useimmiten niin 
fyysisten, psyykkisten kuin sosiaalis-
ten voimavarojen hupenemista, elo-
piirin kapeutumista, avun tarvetta, 
turvattomuutta ja parantumattomia 
sairauksia. Prosessi ei ole tasapuoli-
nen. Monet tutkimukset ovat osoit-
taneet, miten esim. köyhyys, yksi-
näisyys, sairastavuus ja masentunei-
suus ovat usein samojen ihmisten 
taakka. Toisaalta ihmisten voimava-
roja voidaan ylläpitää ja vahvistaa 
vielä vanhanakin. Terveyspalvelujen 
saatavuudella ja laadulla on tässä 
tärkeä rooli.

Iäkkäiden ihmisten voimavaro-
jen joukossa erityisesti mielen voi-
mavarojen merkitys korostuu. Tur-
vallisuus, luotettavuus, avunsaan-
ti, uskollisuus, uskonnollisuus, lä-
heisyys ja kiintymys ovat Jyväskylän 
yliopistossa tehdyn Ikivireät- tutki-
muksessa 80–90-vuotiaiden ihmis-

ten voimavaroja tuottavia asioita. 
Tahdonvoima, positiivinen vire, huu-
morintaju, lämpö ja hyvät ihmissuh-
teet näyttävät kantavan joskus jopa 
uskomattoman haurailta näyttäviä 
olentoja. Mitä iäkkäämmäksi ihmi-
nen tulee, sitä todennäköisempää 
on, että toisten antama tuki on vält-
tämätöntä arjessa selviytymisen li-
säksi myös vuorovaikutteiselle läs-
näololle. Paras tuki ihmiselle on hä-
nen lähipiirinsä. Merkitsevien läheis-

ten antama tuki on osoittautunut 
organisoitua lähiapua tärkeämmäk-
si. Keskinäisriippuvuus elämässä on 
myönteinen, jatkuvuutta turvaava 
ja lämpöä luova välttämättömyys. 
Riittävä taloudellinen toimeentu-
lo turvallisen elämän takaajana on 
edellytyksistä tärkeimpiä.

Lämmin lukusuositus!

Marita Vola

Kirjan ovat toimittaneet Timo Strand-
berg ja Eino Heikkinen. Strandberg on 
Helsingin yliopiston ja HUS:n geriatri-
an professori ja Euroopan geriatriayh-
distyksen Past President, joka on saa-
nut pohjoismaisen gerontologiapalkin-
non. Emeritusprofessori Heikkinen on 
saanut useita gerontologiapalkintoja 
ja tiedonjulkistamisen elämäntyöpal-
kinnon. Kuva: Marita Vola


