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LUKUISAT IKÄÄNTYVÄT IHMISET TARVITSEVAT APUA 

PÄIVITTÄISISSÄ PERUSTOIMINNOISSA
Ikääntyvillä ihmisillä on 

monenlaisia yksilöllisiä 
tarpeita, jotka omaisilta-

kin saattavat jäädä huomi-
oimatta. Suuret sotien jälkei-
set ikäluokatkin voivat tar-
vita apua päivittäisissä perus-
toiminnoissa, vaikka eivät 
varsinaisesti muistisairaita 
olisikaan. Monet ikääntyvät 
tulevat hyvin toimeen niin 
kauan kuin puoliso on vielä 
tukena, sillä yhdessä toimi-
minen ja asioiden muista-

minen on helpompaa. Kun 
puolisosta sitten aika jättää, 
on ehkä totuttu että parisuh-
teessa toinen tekee jotkut 
asiat taloudessa ja toinen sit-
ten ne loput. Vanhemmissa 
ikäluokissa on esimerkiksi 
toimittu aika paljon perin-
teisissä sukupuolirooleissa ja 
on paljon päivittäisiä asioita, 
joita ei ole vuosikymmeniin 
tehty roolien vuoksi. Tällaisia 
rooleja voi olla vaikka ruu-
anlaitto, kaupassa käynti tai 

vaikka pankkiasioiden hoito.

Apua ja tukea
Ikääntyvien henkilöitten 

omaiset auttavat usein van-
husta esimerkiksi pankkiasi-
oiden hoidossa, mutta huo-
maammeko muut päivittäi-
set perustoimintojen tarpeet? 
Nykyään on paljon tukitoi-
mintoja saatavilla mm. kodin 
siisteyteen, kaupassa käymi-
seen ja ruokapalveluihinkin 
sekä kotiin tulevaan tervey-

denhoitoonkin. Näistä pal-
veluista tiedetään, että niistä 
saa myös kotitalousvähen-
nystä ja/tai muutakin tukea, 
eikä ikääntyvän tarvitse siten 
pienestä eläkkeestään kus-
tantaa kaikkea. Tärkeää olisi, 
että ikääntyvän kunnon hei-
kentyessä omaiset huomai-
sivat ajoissa nämä perustar-
peet, joihin tukipalveluita 
tarvitaan. Hyvä on tarkkail-
la esimerkiksi asunnon siis-
teyttä sekä ikääntyvän omai-
sen kuntoa ja painoa. Jos 
asunto on hieman epäsiisti 
ja tunkkainen, olisi syytä 
neuvotella kotipalveluyrityk-
sen kanssa säännöllisistä sii-
vouskäynneistä. Tai jos van-
huksen paino alkaa huoles-
tuttaa, päivittäisen ravinnon 
saanti on saattanut laskea. 
Ruokapalveluyritykset toimit-
tavat lämpimän ja monipuo-
lisen aterian tarvittaessa.  
Myös kotipalvelu- yrityksien 
kanssa voi sopia säännöllisen 
kaupassa käynnin ikäänty-
vän toiveiden mukaan. K ja 
S ryhmät ovat myös alkaneet 
panostamaan niin sanottuun 
noutopalveluun, josta ikään-
tyvä itse tai omainen voi ti-
lata elintarvikkeet ja muut 
kodissa tarvittavat etukäteen. 
Kotipalveluyritys tai omainen 
voi ne sitten toimittaa hä-

nelle.

Seuraa ja mielen 
virkeyttä  

Eniten ikääntyvä kaipaa 
varmasti seuraa. Omaisten 
olisikin hyvä hakea hänelle 
sellaisia harrastuksia ja teke-
mistä joitten parissa hän voi-
si kohdata ikäisiään ja joiden 
kanssa voisi säännöllisesti 
seurustella. Tällaiset harras-
tukset antaisivat varmasti 
mielenvirkeyttä. Kotipalvelun 
säännöllisillä siivous- ja 

kauppakäynneillä on myös 
monille yksinäisille suuri 
merkitys, sillä kotipalvelui-
den henkilökunnasta muo-
dostuu usein tuttua ja tur-
vallista seuraa joiden kanssa 
voi keskustella.  Ikävä kyllä 
monille yksinäisemmille ni-
menomaan kotipalvelu on 
ainoita kontakteja ulkomaa-
ilmaan. Omaisilla on suuri 
vastuu huomata tarpeet. On 
hyvä tarkkailla iäkkäitä omai-
sia ja auttaa sekä tukea heitä 
ajoissa.

Ruskatalot

Asukkaan ääntä kuunnellen 
ja tahtoa kunnioittaen Ruskatalojen 

palveluyhdistys ry
p. 02 627 5000
www.ruskatalot.fi

Uusi Pori

M itä tukea voit saada 
Kelasta, kun sai-
rastut? Tutustu 

Kelan verkkosivuilla uuteen 
pikaoppaaseen tai kysy neu-
voa asiantuntijalta. Sairaus-
ajan etuuksien uudistetut 
kela.fi-sivut julkaistiin syys-
kuun lopussa suomeksi, 
ruotsiksi ja englanniksi. Uu-
distus tehtiin, jotta sivut pal-
velisivat asiakkaita entistä 
paremmin.

– Kehitimme sivuja saa-
mamme asiakaspalautteen 
perusteella. Tekstejä ja raken-
netta selkeytettiin ja päällek-
käisyyksiä poistettiin, verk-
koviestinnän erikoisasian-
tuntija Annamari Kosonen 
toteaa.

– Sairastaminen -osio on 
kolmas uuden konseptin 
mukainen sivukokonaisuus 
kela.fissä. Aikaisemmin on 
jo uudistettu opiskelijoiden 
ja lapsiperheiden sivut.

Kokonaiskuva 
sairausajan 
pikaoppaasta

Kelasta haettavia sairaus-
ajan etuuksia ovat muun mu-
assa sairauspäiväraha, lääke-
korvaukset, matkakorvaukset 
ja sairaanhoitokorvaukset 
yksityisen terveydenhuollon 
kustannuksista. Uudistuk-
sessa sairausajan etuuksien 
etusivujen ulkoasu ja sisältö 
muuttuivat:

• www.kela.fi/
sairastaminen 

Uutuutena sivuilla on nyt 
sairausajan pikaopas, josta 
näkee helposti aikajanalta, 
mitä tapahtuu, kun sairaus-
päivärahaa on maksettu 30, 
60, 150 ja 300 päivärahapäi-
vää.Kela.fi-sivuilla on asiak-
kaille myös Kysy Kelasta 
-palsta, jossa on mahdolli-
suus kysyä asiantuntijalta sai-
rausajan tuista. Vastaus 
omaan kysymykseen saattaa 
löytyä myös aikaisemmasta 
keskusteluketjusta. Tällä het-
kellä palstalla kysytään paljon 
yrittäjän sairauspäivärahasta.

Uudet sairausajan 
etuuksien kela.fi-sivut
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Porin suomalaisessa 
hoitokodissa on vils-
kettä ja hälinää, sillä 

henkilökunta on järjestänyt 
avoimien ovien päivän. Vä-
keä on runsaasti, viihtyisillä 
käytävillä tepsuttelee koira ja 
aulassa tuoksuu tuore pulla. 
Lapset nauravat ja taustamu-
siikki soi. Mitäs täällä oikein 
tapahtuu? Ideana on, että 
ihmiset voivat vapaasti tulla 
tutustumaan hoitokodin toi-
mintaan. Pihlavassa sijaitse-

va dementiahoitokoti Dag-
maaria on erikoistunut muis-
tisairaiden hoitoon, kun taas 
Tiilimäellä sijaitseva Porin 
suomalainen hoitokoti sopii 
yleisesti henkilöille, joiden 
toimintakyky on alentunut. 
Näitä molempia hoitokoteja 
ylläpitää Dementiahoitokoti 
Dagmaaria Oy.

Johtaja Taru Anttila ker-
too, että avoimien ovien päi-
vä on ensimmäisiä laatuaan. 

– Halusimme tällaisen päi-

vän, jolloin kaikille löytyisi 
jotakin mielekästä puuhaa. 
Ihmisiä kiinnostaa vanhain-
hoito todella paljon, joten 
avoimien ovien päivä on hyvä 
tilaisuus tulla tutustumaan 
siihen, millaista hoitokodis-
sa eläminen on. He myös 
haluavat aktiivisesti vaikuttaa 
tulevaan vanhainhoitoon ja 
siihen, millainen vanhuus 
heillä tulee olemaan. Yhteis-
työ ja vuorovaikutus  asuk-
kaan omaisten sekä hoitoko-
din välillä on myös tärkeää, 
kertoo Anttila.

Päivän aikana oli ohjelmis-
tossa muun muassa musiik-
kimuistelua, sisäcurlingia, 
pelituokiota sekä tuolijump-
paa. Sukupolvien kohtaami-
nen näkyi siinä, että Porin 
perhepäivähoidon lapsiryh-
mä oli mukana touhuamas-
sa vanhusten kanssa. Lapset 
innostuivat kovasti paikalle 
tuoduista koirista sekä kanis-
ta. Eräs pieni poika innostui 
myös rollaattorista, jota hän 
ei millään olisi halunnut luo-
vuttaa takaisin omistajalleen. 

Sari Hattukangas-Kuu-

siston mukaan perhepäivä-
hoidon lapsiryhmiä käy sään-
nöllisesti noin kerran kuu-
kaudessa hoitokodissa. Yh-
dessä hoitokodin asukkaiden 
kanssa lapset muun muassa 
leipovat ja askartelevat. Toi-
minta on saanut paljon po-
sitiivista palautetta lasten 
vanhemmilta. Jokaisella lap-
sella ei ole elämässään iso-
vanhempia tai muuta ikäih-
misen mallia, joten hoitoko-
din asukkaiden tapaaminen 
saattaa olla hyvinkin arvokas 
kokemus. Hattukangas-Kuu-
sisto kertoo, että lapset ovat 
odottaneet vierailuja innok-
kaasti. 

– Hoitokodin asukkaan 
sekä lapsen välinen ikäero oli 
kerran lähes sata vuotta. Sa-
taan vuoteen mahtuu aika 
paljon elämää, toteaa Antti-
la. 

Hoitokotiin tutustumaan 
tullut Pirkko Siltanen kehuu 
päivän olleen hyvin järjestet-
ty.

– Mukava askarteluhetki, 
kahvi ja pulla olivat hyviä ja 
lapset suloisia.

Toimintakyvyn
tukena ikääntyessä

ILOINEN ILTAPÄIVÄ VIIKKARIN VALKAMASSA
(Juhana Herttuankatu 17, Pori) TO 20.10.2016 

KLO.14.15-16.30. Alussa pidämme yleisen kokouksen, 
jossa käsitellään Suvipirtin tulevaisuutta.

TULE MUKAAN OHJELMALLISEEN TILAISUUTEEN JA 
TUO YSTÄVÄSIKIN MUKAAN.

PIENI PAKETTI ARVONTAAN. TERVETULOA.PIENI PAKETTI ARVONTAAN. TERVETULOA.

Jukka Reunanen 
044 542 4 190

Maria Ruohomäki 
044 262 7567

Annankatu 18, PORI    •    annanfysioterapia.�

• Fysikaaliset hoidot
• Fysioterapia/Kuntoutus
• Hieronta
• Urheiluhieronta

Lääkärin lähetteellä 
KELA-korvaus heti.
Hoidot myös 
ilman lähetettä.

Teksti: Mariia Vasara
Kuvat: Rasmus Forssell

Iloista
vilskettä ja

naurua hoitokodissa

Tyytyväisempää tai iloisempaa ihmistä saa hakea. Lot-
tovoittaja? Miljoonaperijä? Ei, vaan Mirjam Huhta-
nen, 88, pääsee tänäänkin ulos!

Mirjam jäi leskeksi 20 vuotta sitten, seitsemästä velipo-
jasta on yksi elossa. Pohjoisen kautta Poriin aikoinaan muut-
tanut evakkotyttö Mirjam meni nuorena puuvillatehtaaseen 
ja sen jälkeen teki pitkän päivän hotellin kerrosemäntänä. 

Pirteän eläkeläisen liikkumista vaikeutti halvaus, joka vei 
pyörätuoliin, kerrostalon kolmanteen kerrokseen.

-Ajattelin, että nyt ollaan vankina omassa kodissa, vaikka 
ikkunoissa ei ole kaltereita. Kodinhoitaja toi toki ruokaa ja 
siivosi, mutta ulos pääsin harvoin, kertoo Mirjam.

Ulkoilu on ollut Mirjamille kautta elämän tärkeätä.
-Tein pitkä kävelylenkkejä. Hiitola-seurassa tanhusin ja 

osallistuin kyykkäkilpailuhin, kertoo Mirjam ja viittaa vie-
ressään olevaan vitriiniin, jossa komeilee rivi palkintoja.

Sitten Mirjam näki televisiosta miten siellä kerrottiin pro-
jektista, jonka työntekijät ja vapaaehtoiset käyvät tapaamas-
sa yksin olevia vanhuksia. Mirjam ei aikaillut.

-Soitin heti tälle Irma Roiniselle ja sen jälkeen olen pää-
syt ulos, saanut juttuseuraa ja muuta apua.

Satakunnan Vanhustuki ry
Satakunnan yhteisökeskuksen suojissa toimiva Satakun-

nan Vanhustuki ry on toiminut vuodesta 2003 ja sen yksi 
päätehtävistä on ollut vanhusten psyykkisen, fyysisen ja so-
siaalisen hyvinvoinnin edistäminen sekä arvokkaan vanhe-
nemisen turvaaminen. Yhdistys on onnistunut työssään 
hyvin. Mirjam Huhtanen on tästä hyvä esimerkki. 

Johanna Hemmi auttaa Mirjamin pyörätuoliin, hissiin 
ja hankalia rappuja pitkin raikkaaseen syysilmaan. Mirjam 
hymyilee. Mutta muistaa vielä sanoa jotakin suoraan sydä-
mestään.

-Yksi velipojistani jäi Hiitolaan, aivan loppuvaiheessa. Sil-
le haudalle ei taida enää päästä, jos on edes hautaakaan enää 
siellä, sanoo Mirjam.

Johnny-Kai Forssell, teksti, Rasmus Forssell, kuva

Mirjamista ja Vanhus-
tukiyhdistyksestä

esimerkkiä muillekin

Mirjam Huhtanen, Johanna Hemmi


