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Vanhuksen mietteitä

Tuula

  Iättömyyden kirkas ikä
Hidas sarastus.

Suunnattoman meren suuri aukeus –
ja hän seisoo kuin majakka.

Hän on nähnyt kaiken.

Olemisen aulius on ollut hänen kohtalonsa –
ja sen avoimet kämmenet ovat olleet anteliaat.

Rikkain silmin katsoo majakka,
tarjoaa kulkijalle tien –
hänen ikuisuus-silmänsä.

Hänen suhina-sormensa,
joissa alati tuuli kääntää purren.

Ja hän kirjoittaa jokaiselle lokikirjan sivulle
uuden luvun: viisauden sakarat.

Majakka on valmis –
mutta ei vielä.
On paljon, niin paljon.

Iättömyyden kirkas ikä.
Laila Nielsen

Kuultaa kalju ja kumaraan käyn,
on katseeni valju kun raitilla näyn.
Raskas on kassi, en jaksaisi kantaa,
mut vielä kai kranssi lohtua antaa.
Polvet paukkuu ja kirkuu kihti,
kakarat haukkuu, heikko on sihti.
En uskalla kahvia juoda, vielä vähemmän kaljaa.
Tuntoni tahdon esille tuoda, kun nostatte mulle maljaa.
Merkkipäivän te muistatte kortein ja kukkasin,
Sitten tiehenne luistatte  mä silmälasini hukkasin.
Dementiako mua vaivaa, kiusaa monella tavalla,
aina saan muistia kaivaa  älkää pistelkö pahalla!
Kun minä lähden ja tavarat jää, minkähään tähden monta on
ystävää?
Tahtoisin teille kertoa  sen opitte aikanaan  ei rakkauden vertoa
löytyne päältä maan.
Olkaa siis ystävät aidot ja opettakaa lapsianne,
jakakaa tavarat ja taidot ja rakastakaa toisianne!



3

Pääkirjoitus

Tässä lehdessä

Vanhuksen mietteitä, Iättömyyden
kirkas ikä............................... .................2

Pääkirjoitus ............................................3

Ikääntyvien mielenterveys
haasteena...............................................4

Lean tarina..............................................5

Vertaistuki ja ikääntyminen.. .................6

Kirjanurkka..............................................6

Vaivaistalosta vanhainkotiin..................7

Yhdistysten yhteinen ruskaretki............8-9

Erilainen vanhus................................10-11

Iloinen ikääntyvä ikiliikkuja vai
väsynyt vanhus.......................................11

Ikääntyvän miehen odysseia................12

Yli 200 ihmistä nukkuu
kadulla joka yö.......................................13

Elämäni illassa......................................13

Pekka Sauri

Minun lapsuudessani lapset
olivat lapsia, nuoret nuoria,
keski-ikäiset keski-ikäisiä ja
vanhat vanhoja. Muistan
pienenä katselleeni ikkunasta,
kun isä lähti töihin ja kääntyi
pihalla vilkuttamaan: silmä-
lasipäinen, vähän pyylevä
herrasmies, jolla oli lierihattu ja
pitkä popliinitakki. Tuntuu
merkilliseltä ajatella, että isä oli
silloin noin 30-vuotias.

Puolessa vuosisadassa
maailma on tältäkin osin täysin
muuttunut. Nuoruus on vallannut
ahnaasti aluetta niin lapsuudelta
kuin aikuisuudeltakin. Seitsen-
vuotias tyttäreni näyttää ja
kuulostaa teini-ikäiseltä, ja
seitsenkymppisetkin äijät
kulkevat kadulla enemmän tai
vähemmän katu-uskottavasti
lenkkareissa ja poninhännässä.
Kaikkien pitää nyt olla nuoria,
jotta pysyisi maailman menossa

Vanhuus ja viisaus

naapurustojensa ja
yhteisöjensä toimintaan siinä
missä nuoremmatkin, lausua
näkemyksiään ja perustella
niitä. Tästä olisi iloa ja hyötyä
sekä vanhoille itselleen että
koko yhteiskunnalle.

Kirjoittaja on Mielenterveyden
keskusliiton puheenjohtaja ja
Helsingin apulaiskaupungin
johtaja, joka on
koulutukseltaan tohtori ja
psykologi.

mukana – ja vanhuus
tunnustetaan vasta siinä
vaiheessa, kun sairastuminen
tai kunnon heikkeneminen
siihen pakottaa. Vanhuudessa
ei nykyään ole mitään
trendikästä, seksikästä eikä
tavoiteltavaa, ja sitä yritetään
kaikin tavoin torjua ja välttää.
Samaan aikaan suomalaiset
elävät yhä vanhemmiksi.
Vanhoja ihmisiä on koko ajan
enemmän. Eläkeikää pyritään
vuosi vuodelta nostamaan,
jotta huoltosuhde pysyisi edes
joten kuten tolkullisena. Olisiko
aihetta palauttaa vanhuus
arvokkaaksi elämänvaiheeksi,
jota ei tarvitsisi kieltää – ja
nostaa vanhuuden viisaus
uudelleen arvoonsa? Tällä en
tarkoita sitä, että pelkkä ikä
tekisi jostakin mielipiteestä tai
puheenvuorosta arvokkaan.
Tarkoitan sitä, että vanhojen
tulisi uskaltaa osallistua

Tätä lehteä julkaisevat
yhdistykset ovat kaikki
Mielenterveyden kes-
kusliiton  jäsenyhdistyksiä.
Mielenterveyden kes-
kusliiton tämän vuoden
teema on Vanheneva väestö
ja siksi tämä teema on
nostettu myös tämän
Avomielin lehden teemaksi.

 Kun ihmiselle tulee ikää........................13

Mielenterveys,
yhteinen haasteemme...........................14

Ikääntyminen...........................................14

Kuva: Ismo Laukkarinen/MTKL
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Mielenterveyden keskusliiton
teemana tänä vuonna on
ikääntyvien mielenterveys.
Teemaa käsitellään  Mielen-
terveysmessuilla hyvin monesta
näkökannasta.  Vanhusten
mielenterveysongelmiin ja heidän
omaistensa tukemiseen ei
Suomessa kuitenkaan ole
juurikaan kiinnitetty huomiota siitä
huolimatta, että ikääntyneiden
mielenterveyden häiriöt ovat varsin
yleisiä. Eri tutkimusten mukaan
16-30 % yli 65-vuotiaista kärsii
jostakin mielenterveyden
häiriöstä. Niistä yleisin on
masennus. Suomalaisten
tutkimusten mukaan mieliala-
ongelmat lisääntyvät iän myötä.

Masennuksen takana usein
yksinäisyys

Ikäihmisten masennus liittyy usein
menetyksiin ja surun, yksi-
näisyyden ja turvattomuuden
tunteisiin. Ikääntymiseen elä-
mänvaiheena voi liittyä puolison,
sisarusten, läheisten tai ystävien
kuolema. Suru on toki välttä-
mätöntä ja luonnollista, mutta se ei
saisi jäädä pitkäksi aikaa
hallitsemaan elämää.

Ajan myötä suru voi muuttua
masennussairaudeksi, etenkin jos
on kuormittavia tekijöitä, kuten
ikääntymiseen liittyviä muita
sairauksia.  On myös huomioitava,
että masennusta sairastavan
ikäihmisen itsemurhariski on
kohonnut muuhun depressiota
sairastavaan väestöön verrattuna.

Vanhukset käyttävät paljon
psyykelääkkeitä

Dosentti Kaisu Pitkälän
tutkimuksessa v.2000 selvitettiin
psyykelääkkeiden käyttöä
dementiapotilailla kahdessa
sairaalassa ja seitsemässä
vanhainkodissa Helsingissä. 87
% tutkittavista käytti ainakin yhtä
psyykelääkettä, 66 % vähintään
kahta. Ainakin kolmea eri
psyykelääkettä käytti 36 %
potilaista. Kun lähes kaikki
vanhukset käyttävät lääkkeitä
myös fyysisten vaivojen ja
sairauksien hoitoon, voi
säännöllisesti olla käytössä
parikymmentäkin erilaista
lääkettä. Lääkkeiden määrän
kasvaessa moninkertaistuvat
myös riskit ja lääkkeiden

haittavaikutukset. Ikääntyminen
muuttaa lääkkeiden kulkua ja
vastetta elimistössä. Lääkeaineet
voivat muuttaa toistensa pitoi-
suutta elimistössä siten, että
toisen vaikutus estyy, muuttuu tai
moninkertaistuu.

Mielenterveyden keskusliitto
MTKL

Mielenterveyden keskusliitto on
ottanut huomioon ikääntyvien
mielenterveyden tämän vuoden
teeman lisäksi muussakin
toiminnassaan jo aikaisemmin.
Keskusliitossa on toiminut
kolmisen vuotta ikääntyneiden
työryhmä, joka on nostanut
väestönosan erityiskysymyksiä
esille. Liitto on pitänyt asiaa esillä
mm. kannanottojen muodossa.

Väestön ikääntyminen on
jatkossakin haaste niin
Mielenterveyden keskusliitolle,
kuin sen jäsenyhdistyksille.
Vanhusväestön suhteellinen osuus
ikäluokissa kasvaa koko ajan.
Tämäkin ikäluokka tarvitsee
toimintaa ja vertaistukea, sekä
muita  tukimuotoja

mielenterveyden tukemiseksi.
Haasteena on pitää huoli
ikääntyvien mielenterveydestä,
ennen kuin tilanne muuttuu
kysymykseksi ikääntyvien
mielensairauksista.  Mielen-
terveyden keskuliittoon kuuluu tänä
päivänä 191 jäsenyhdistystä ja
näihin lähes 22 000 jäsentä.
Yhteistä haastetta riittää.

Henri Rinkinen

Kirjoittaja on Mielenterveyden
keskusliiton Etelä-Suomen
aluejohtaja.

Kuva: Tapio Kortelainen

Ikääntyvien mielenterveys haasteena



Lean tarina
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Lea istuu kauniisti ja esteettisesti
sisustetun kotinsa keittiössä.
Syyssade ropisee ikkunoita
vasten, kun Lea alkaa kertoa
elämänsä tarinaa.

Hän syntyi Kymenlaaksossa
vuonna 1930. Perheeseen tuli
Lean jälkeen vielä kaksi sisarusta,
jotka kuolivat sairauksiin jo
varhain. Lea joutui vielä kokemaan
seitsenvuotiaana äitinsä kuo-
leman tuberkuloosiin. Kahden-
keskinen elämä isän kanssa kesti
viisi vuotta, kunnes isä löysi uuden
vaimon. Äitipuoli oli kova ja ei
tuntunut hyväksyvän Leaa. Lea
lähti kotoa seitsemäntoista-
vuotiaana ja koulu jäi kesken.

Yhdeksäntoistavuotiaana Lea
avioitui. Pian nuori pari muutti
Helsinkiin. Perheeseen syntyi
esikoinen vuonna 1951.
Kaikkiaan lapsia tuli neljä, kuopus
vuonna 1959.

Sodanjälkeisessä Helsingissä

Sodanjälkeisessä pääkau-
pungissa elämä ei ollut helppoa.
Lean puoliso oli autonkuljettaja ja
Lealla itsellään ei ollut ammattia.
Jonkin aikaa Lea oli töissä, mutta
kun perhe kasvoi, Lea  jäi kotiin.

Asuntotilanne oli 50-luvun alussa
todella heikko. Perhe joutui
vaihtamaan asuntoa usein. Jopa
häädön kautta, joista julmin oli se,
kun tavarat yksinkertaisesti
kannettiin kadulle. Välillä asuttiin
tuttujen nurkissa,  välillä löytyi
lyhytaikaisia vuokrakoteja.
Niukkaa se oli. Perhe haki koko
ajan Vuokralautakunnalta asuntoa.
Lea kävi päivittäin kysymässä
tilannetta.

Vihdoin vuonna 1963 onni oli
myötäinen. Espoossa rakennettiin
uusia taloja ja sellaiseen
taloyhtiöön Lean perhekin pääsi
omaan omistusasuntoon.

Kaikki tuntui valoisalta. Lea oli
edelleen kotona, mies ajoi
kuorma-autoa isossa firmassa.
Lapset kasvoivat.

Täydellinen romahdus

Vuosi 1964 tuhosi kaiken.
Täydellinen romahdus. Lean mies
joutui onnettomuuteen. Hän ajoi
autollaan ohuihin jäihin, upposi  ja
hänen ruumistaan ei löydetty
koskaan.

Lea, ammattitaidoton. Suru lamasi
perheen. Isä oli kuollut. Isä ehti

Ihmeitä on

Taloudellinen huolikin painoi. Oli
jaksettava ja pystyttävä
elättämään viiden hengen perhe.
Lea oli 33-vuotiaana jo leski
helmoissaan pienet lapset.
Taloyhtiö oli uusi ja naapurusto siis
myös. Lean tragedia järkytti ja
ymmärrettiin avuntarve. Naapurei-
ta oli parisenkymmentä. He
maksoivat Lean kodin vastikkeen
puoleksi vuodeksi. Se oli niin
arvokas ele, että yhä Lean silmiin
pyrkii kyyneleet sitä kertoessaan.

Töihin Amerikkaan

Lea kouluttautui hierojaksi.
Sukulaisella oli Bostonissa oma
kuntolaitos. Hän ehdotti, jos Lea
muuttaisi sinne perheineen. Ehkä
Lea saisi etäisyyttä suureen
murheeseensa. Ja Lea lähti
lapsineen.

Tiukkaa oli. Hierojan palkka ei
riittänyt, ja Lea teki toisena työnä
siivousta ihmisten kodeissa.

Mutta Lea muistaa amerik-
kalaisen avoimen mentaliteetin.
Monasti niin ulkokuoriseksi
mainitun. Kysymys “How are you?”
ei ollut Lealle pelkkää sanahelinää.
Se oli avaus yhteyteen toiseen
ihmiseen, se oli aina alku. Lea sai
kohdata amerikkalaisissa hyviä
ihmisiä.

Juuri kun elämä asettui, se
muistutti jälleen mustalla
sormellaan. Lean poika jäi auton
alle ja menehtyi. Kuolema oli
jälleen läsnä. Lea toi pojan
tyttärensä kanssa Suomeen
sinkkiarkussa.

Paluu Suomeen

Kun Lea palasi Bostoniin, hän oli
jo päättänyt, että lähdettäisiin
Suomeen takaisin. Niin perhe
palasi. Vuosi oli 1972.

Kuvio sulkeutui. Lea uskoo, että
johdatus on valmiiksi  suunnitellut
kaiken. Kaikki on elämään
kirjoitettu.

Vaikka maailma murtui monasti
Lealla, niin muistoissa on myös
iloa  ja huumoriakin.

Suomeen palattuaan Lean kodissa
odotti anoppi, ihana inkeriläinen
mummo. Hänellä oli harras
uskovainen luottamus elämään.
Hänen sanojensa mukaan “Konsa
kerran on elonpäiviä annettu, niin
mie elän ne pois”. Hän oli Lealle
silloin parasta, mitä voi olla. Heidän
kaunis suhteensa kasvatti myös
Lealle tulevaisuuden toivoa.
Asuttiin yhdessä kaksitoista vuotta,
kunnes mummo itse halusi
hoivakotiin muistin heikennyttyä.

Aika toi  ja vei

Suru alkoi helpottaa, mutta se vei
kahdeksan vuotta. Työntäyteisinä,
perheen kanssa tiiviisti olemalla.

Lea löysi hyvän miessuhteen
vuonna 1996 ja se kesti
kymmenen vuotta. He olivat
moderni pari. Molemmat asuivat
omissaosoitteissaan, vaikka
yhteiselo olikin tiivistä. Seurustelu
päättyi kolmisen vuotta sitten
miehen kuolemaan. Saman
vuoden alussa Lean vanhin poika
kuoli syöpään. Vuosi merkitsi
jälleen läheisten poismenoja.

“Ei pidä katsoa taakseen,
on katsottava eteenpäin.”

Kaikesta tästä monimuotoisesta
elämänhistoriastaan huolimatta
Lea on ihmeen harmoninen,
tasapainoinen ja mieleltään
vahva. Hänen mietteitään on se,
että  “ei pidä katsoa taakseen, on
katsottava eteenpäin”.

Lea löytää rauhan ja hiljaisuuden
metsästä, luonnosta, Lapista.

suomalaisten puolesta niin
formuloissa kuin hiihdossakin.
Omaa kuntoaan Lea hoitaa
kävelemällä päivittäin.

Kysyn vielä, miten hän itsensä
kokee. Vastaus kuuluu: “Mummo
oon!” Lastenlapsia on kertynyt
viisi. He pitävät tiiviisti yhteyttä.
Hollannissa asuvaan tyttäreen
sekä lähistöllä asuvaan poikaan
on lämpimät välit.

Lea näkee peilissä kasvojensa
viivat. Jokainen on piirros eletystä
elämästä. Hän toivoo, että saisi
elää mahdollisimman pitkään
terveenä niin fyysisesti kuin
henkisiltä voimavaroiltaan. Lea
on löytänyt seesteisyyden.

Laila Nielsen

asua uudessa kodissa vain
vuoden. Onni leikkautui
silmänräpäyksessä. Piti odottaa
neljä vuotta, ennen kuin mies
voitiin julistaa kuolleeksi. Lea ei
voinut haudata miestään.

Lea pyrki seisomaan vakaana
lastensa  läsnäollessa. Näin hän
tahtoi tukea pienempiään.  Näinkö
hänen kohtalonsa oli, läheiset
poistuivat liian varhain - jo
lapsuudesta asti.

Musiikki on tärkeää. Sinnikkäänä
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KIRJANURKKA

Kaulio Pia, Ylitalo Mia:

Elämän viemää. Näin selviän

muutoksista, Edita Prima Oy,

Helsinki 2007

Muutokset ja kriisit ovat osa
elämän kulkua. Niihin kuuluvat
minuus, jaksaminen, voimat ja
selviytymiskeinot. Joudumme
pohtimaan perusteluja, syitä,
seurauksia ja järkevyyttä.
Tunteiden räsymatto osoittaa
tunteiden kirjoa ja monipuolisuutta.
Itsetunnon saaminen on tärkeää
voimaantumisessa. Stressi on
mielenkiintoinen ilmiö. Yhtäältä
stressi voi olla voimavara ja
toisaalta taas uuvuttava elementti.

Vertaistuen suhteen voi miettiä
keitä tarvitsen keitä en ? Kuka
osoittautuu todelliseksi ystäväksi

edessä.  Ammattiauttajiin turvau-
tuminen on paikallaan kun omat tai
läheisten voimat eivät riitä.

Masennus on kansantauti, joka on
valitettavasti tullut jäädäkseen ja
lisääntyäkseen suomalaisessa
yhteiskunnassa. Voidaanko
masennuksen jälkeen löytää uutta
elämää, motivaatiota ?

Suhteen päättyminen, ero on
vaikea prosessi. Sen stressi-
pisteet lähentelevät jopa
kuoleman kohtaamista. Sairastu-
minen tuottaa usein lopputule-
mana syyllisen etsimisen.

Työ- ja organisaatiomuutokset
ovat nykypäivän suuria ongelmia.
Nämä on ovat osasyitä  mielen-
terveysongelmien ja masennuk-
sen lisääntymiseen.

Työssä jaksamisen ongelmat ovat
monitahoisia ja vaativat paljon
työpaikan ihmissuhteilta ja
työilmapiiriltä.

Kirjan kirjoittajat ovat kokeneita
psykologeja. Kirja kertoo siitä,
miten ihmiset yleensä reagoivat
muutoksiin. Kirjassa käydään läpi
tyypillisiä käännekohtia;

on monesti kriisin kohdatessa

Vertaistuki ja ikääntyminen

Sairauksia pystytään nykylääke-
tieteen avulla hoitamaan niin, että
ihmiset elävät kauemmin.
Samalla sairaiden määrä kasvaa,
koska ihmiset eivät enää kuole
sairauteensa (luonnollinen pois-
tuma) vaan elävät pidempään.

Suomessa ei ole kunnollista
vanhuspolitiikkaa ja esimerkiksi
mielenterveyskuntoutujien hoito ei
ole kovinkaan inhimillistä. Useat
psyykkisesti sairaat jäävät yksin
ystävä- ja sukulaisverkoston
hajoamisen vuoksi. Voi olla
tunnetta, että on vieraantunut
yhteiskunnasta.

Yleensä vanhukset laitostuvat ja
saavat epäinhimillistä kohtelua.
Vanhukset ovat haaste
mielenterveystyölle. 2000-luvulla
on mielenterveystoimistojen
avokuntoutus kehittynyt. On
perustettu oma-apuryhmiä.
Vertaisauttajan tehtävä on
kannustaa esim. eläkkeellä olevia
hoitamaan itseään terveellisillä
elämäntavoilla. Psyykkisesti
sairaan henkilön olisi pidettävä
huolta hermosoluistansa.

Iän myötä myös aivosolut
tuhoutuvat.

Hermosto on ihmiskehossa
hallitseva säätelyjärjestelmä, joka
vaikuttaa kaikkiin muihin elimiin.
Psyykelääkitys voi muuttaa
ihmiskehon hormonaalista
toimintaa, sukupuolielimien
toiminta voi muuttua ja voi tulla
Parkinsonin taudin kaltaisia
oireita, kuten lihasten vapinaa ja
jäykkyyttä. Liikunta on
s u o s i t e l t a v a a .

Psyykelääkkeet ovat kemiallisia
vieraita aineita elimistölle. Myös
ilmansaasteet, tupakointi, alkoholi
ja epäterveellinen einesruoka
kuormittavat elimistöä. Näistä
epäterveellisistä elämäntavoista
voi seurata hermoston vanhe-
nemista.  Kudoksiin kerääntyy
ylimääräisiä aineita, kuten
lipofuskiinipigmenttiä ja side-
kudos tulee jäykemmäksi (Suuri
suomalainen kotipsykologiakirja,
suuri suomalainen kirjakerho,
WSOY, Juva 1999, s. 309)
Lääkityskysymyksissä kannattaa
luottaa psykiatriin.  Suositellaan
ainakin kalanmaksaöljyä,

joka suojaa aivosoluja van-
hetessa.

Vertaistukihenkilönä olen yrittänyt
ehkäistä psykologista vanhene-
mista. Vanhetessa ongelman-
ratkaisun nopeus hiukan laskee.
Aivojumppa eli aivojen sopiva
harjoittaminen pitää mielen
virkeänä. Mielenterveysyhdis-
tyksissä tapahtuva toiminta kuten
musiikki, maalaus ja liikuntakerhot
edistävät psyykkistä ja fyysistä
terveyttä. Psykiatrisilla potilailla voi
olla tarkkaavaisuus, keskittymis-
kyky ja lähimuisti heikentynyt.
Neuroleptilääkitys salpaa resep-
toreita aivoissa niin, että aivojen
ylikiihottunut toiminta rauhoittuu,
samalla voi tulla väsymystä ja
kuntoutuja tarvitsee unta
enemmän.

Kaikki ihmiset haluavat hyväk-
syntää toisilta ihmisiltä, myös
psyykkisesti sairaat. Kaunis
ulkonäkö miellyttää toisia ihmisiä.
Liiallinen lihavuus voi aiheuttaa
verenpaineen nousua, sydän-
tauteja, sokeritautia ja liikun-
taelinsairauksia.

Psyykelääkkeiden sivuvaikutukset
ovat  yksilöllisiä. Itselläni on
ongelmana neuroleptilääkityksen
takia liiallinen nivelten jäykkyys,
leukojen jännittäminen nukkuessa
ja tästä on aiheutunut myös
leukanivelten särkyä. Voisin
sanoa, että lääkitys on vaikuttanut
ulkonäkööni vanhentavasti.

Vertaistukiryhmässä voi vaihtaa
ajatuksia  vaikeistakin asioista,
kuten lihomisesta, ulkonäkö- ja
ihmissuhdeongelmista, vanhe-
nemisesta ja kuoleman pelosta.

Vertaistuki on kokemusten
jakamista, ymmärtämystä,
luottamusta muihin ryhmäläisiin,
läsnäoloa ja toisten ryhmäläisten
tukemista. Kannustan ryhmäläisiä,
jotka ovat eläkkeellä osallistu-
maan työtoimintaan tai jopa osa-
aikatyöhön omien voimavarojen
mukaan, sekä opiskelemaan ja
kehittämään itseänsä henkisesti.

Sirja

pari-suhteen ja työn kriisejä,
ikääntymistä, sairastumista ja
läheisen kuolemaa. Teoksessa on
runsaasti pohdintakysymyksiä,
jotka auttavat löytämään omia
vahvuuksia selvitä koettelemuk-
sista.

Unto Vaskuu
Kirkkonummen  mielenterveysyh-
distys KISU ry

Kuva:  Seppo K.
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Vaivaistalosta vanhainkotiin

Taas kerran neljä iäkästä rouvaa
keskustelee yhteisen lounaan
jälkeen. Heillä on tapana
kokoontua kerran viikossa
lounaalle johonkin miellyttävään
ravintolaan, jonne pääsee helposti
myös liikuntaesteinen. Tavallisten
kuulumisien jälkeen keskustelu
kiertyy arjessa elämiseen

- “Lapset ovat niin huolissaan
minun selviytymisestä kotonani.
Mutta en minä haluaisi muuttaa
mihinkään ‘kultakeitaaseen’. Nyt
jaksan vielä laittaa itselleni ruuan,
siivoilla ja käydä kaupassa. En
oikeastaan tarvitse apuja
erityisemmin. Joskus huolestuttaa,
ymmärränkö lähteä ajoissa
johonkin hoitopaikkaan tai jos
muistisairaus iskee. Vaikka en
kuitenkaan haluaisi olla kotona
kovin raihnaana yksin, täysin
muiden avun varassa.

- “Totuus on myös se, ettei eläke
riitä näihin hienoihin paikkoihin ja
kaupungin palvelutaloon olen liian
vireä.”

- “Mutta olisi tärkeää, että palvelut
säilyisivät lähellä. Pienet kaupat
ovat turvallisia. siellä tapaa
tuttuja ja voi vaihtaa kuulumisia.
Tuntee ettei ole pelkkä vanha
vaan tutun yhteisön jäsen.”
- “Tietysti pitää huolehtia mielen
ja ruumiin vireydestä. Pitää nähdä
vaivaa itsensä vuoksi.”
- “Ikä ja elämä opettavat luopu-
maan.”

Vanhuuden olemus on hyvin
monisäikeinen ja vivahteinen.
Ajan saatossa monimuotoistunut.
Enää mummo ei istukeinutuolis-
sa kutomassa sukkaa illan hämä-
rässä. Käsitteet ovat nykyään
muuttuneet pehmokäsitteiksi.
Vanhus sana on jotenkin liian
jyrkkä ja lopullinen. Nyt puhutaan
mieluummin senioreista, ikäihmi-
sistä tai kolmannesta iästä.
Kuitenkin on selvää että osa
van-huksista voi olla omassa
kodissaan ikänsä loppuun asti,
toiset joutuvat/pääsevät jo van-
huutensa alussa sairaalan
pitkäaikaisosastolle.

Osa seikkailee siltä väliltä:
p a l v e l u t a l o , v a n h a i n k o t i ,
i n t e r v a l l i p a i k k a
vanhainkodissa, kotona omais-
hoitajan tuella.

Aune pyyhkii pöytiä palvelutalos-
sa ruokailun jälkeen. Ikää on ker-
tynyt yli 80  vuotta. Hän puhelee
ääneen itselleen ja satunnaisille
kuulijoille.
-   “Mie tykkään olla täällä, siitä on
aikaa kun tulin tänne. Mies kuoli
ja iso omakotitalo jäi minulle,
eihän sitä jaksanut hoitaa. Oli hyvä
tulla kun sai itse päättää teke-
misistään ja tulemisestaan.
Lapset asuvat ulkomailla, käyvät
ja kirjoittavat, muistavat minua.”
-   “Nykyään eivät minua päästäisi
palvelutaloon, pitäisi olla paljon
raihnaampi. Mutta olisi varmaan
raihnastunutkin yksin siellä kotona.
En minä nykyään jaksa torille
lähteä, mutta täältä tehdään retkiä
hoitajien kanssa, se on mukavaa.”
- “Minulla ei ole muistin sairauksia
eikä masennustauteja. Sekin on
hyvä. Jaksan auttaa emäntää,
niillä on kiirettä kun pitää huolehtia
niin monen ruuasta.”

-  “On täällä monia huonokuntoisia,
eivät ymmärrä itse tehdä mitään.
Minä välillä haen hoitajia apuun
kun ovat  lähdössä omin luvin ulos.”
-   “Kuulo on huonontunut, mutta
eihän sitä kaikkea tarvitse kuulla.
Itse minä käyn pankissa ja osaan
eurot. Tutussa ympäristössä on
helppo liikkua ja ostarilla voi istua
ja katsella ihmisiä.”
- “On minulla vähän säästöjä. Voin
ostaa kauniita vaatteita, kyllä
vanhakin saa pukeutua nätisti.”

Aune on löytänyt paikkansa
palvelutalossa. Hän tuntee
olevansa avuksi ja tärkeä. Hänellä
on omat toimivat verkostot.
Vaudikkaampaan elämään
tottuneiden nuorten ja keski-
ikäisten mielestä ehkä
vaatimattomat, mutta 80-vuotiaalle
toimivat.

Vanhuuttaan lähestyviä keski-
ikäisiä pelottanee huoli: Miten
selviän vanhana? Kuka hoitaa?
Vai onko loppuelämä pelkkää
itsehoitoa?

Kaija Sailo
Kirjoittaja on työskennellyt vuosia
pääkaupunkiseudun vanhusten-
huollossa
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Syys-lokakuussa vietimme unoh-
tumattoman ja rentouttavan
lomaviikon Sodankylän Käyrä-
mössä. Meitä oli yhteensä  47
matkalaista Vantaan mielenter-
veysyhdistys Hyvistä Tuulista,
tukiyhdistys Karvisesta ja Espoon
mielenterveysyhdistys Emystä.
Matkajohtajana/lapinnoitana toimi
toiminnanohjaaja Minna Pelkonen
Hyvistä Tuulista. Aslakiksi nimi-
tettiin Kari Kivinen.

Pitkä ajomatka sujui turvallisesti
autonkuljettaja Kari Nurmen kyy-
dissä. Ajankuluksemme katse-
limme elokuvia ja lauloimme
karaokea. Juttu luisti heti alusta
asti myös toisten yhdistysten
jäsenten kanssa. Perillä Käyrä-
mössä olimme puolilta öin. Aamu-
ja iltapalat sekä päivällinen
valmistettiin yhdessä kukin
yhdistys vuorollaan; myös miehet
osallistuivat keittiöhommiin.

Maanantai 29.9.

Lähdimme retkelle Luostolle.
Kävimme ametistikaivoksella,
jossa kuulimme ensin ametistin
kiehtovan syntytarinan. Sen
jälkeen saimme käteen hakut ja
pääsimme koettamaan onne-
amme ametistien etsinnässä.
Kaivokselta suuntasimme Pyhä-
tunturille.

Huttu-Uulassa söimme maukas-ta
lohikeittoa. Lounaan jälkeen lau-
loimme kuskillemme Karille onnit-
telulaulun hänen 50-vuotispäi-
vänsä kunniaksi.

Tiistai 30.9.

Vierailimme porotilalla. Meille
kerrottiin porojen elämästä ja
hoidosta. Tapasimme kolme
hurmaavaa vetoporoa: Kainon,
Hirmun  ja valkoisen Maken.
Seuraavaksi meitä kutsuikin jo
Joulupukinmaa. Siellä pääsi
Joulupukin kanssa samaan ku-
vaan muutaman euron korvausta
vastaan. Houkutuksia tarjosivat
lukuisat pienet putiikit.

Keskiviikko 1.10.

Keskiviikkona tutustuimme
Ranuan eläinpuistoon, jossa
elelee pohjoisen eläimiä
luonnonmukaisissa oloissa.
Eläimet näyttivät tyytyväisiltä ja
hyvinvoivilta. Oli tosi vaikuttavaa
nähdä karhujen painia ja susi
metrin päästä vain aita välissä.
Ihailimme myös tupsukorvaisia
ilveksiä. Lintutietoutemmekin
kohentui, kun näimme useita pöllö-
ja kotkalajeja.
Ilta kului erilaisten pelien parissa.
Juttu luisti ja nauru raikui.
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 KUVAT Tapio Kortelainen 2008

Torstai 2.10.

Torstaina vietimme lepopäivää.
Ulkoilimme, askartelimme, pela-
simme pelejä ja seurustelimme
toistemme kanssa. Ahkerimmat
keräsivät puolukoita ja roh-
keimmat kävivät joella uimassa.
Lounaaksi söimme kenttäkeit-
tiöstä maukasta hernekeittoa.
Illalla Aslak, Maarit ja Seija
yllättivät itämaisen tanssin
esityksellä.

Perjantai 3.10.

Tiemme vei Vikakönkäälle,
Napapiirin ulkoilualueelle.
Samoilimme metsässä  ja
nautimme ihanasta  auringon-
paisteesta. Paistoimme nuotiolla
makkaraa. Päivälliseksi söimme
herkullista poronkäristystä
Käyrämön  keitaalla.

Lauantai 5.10.

Lauantaina lähdimme takaisin
“etelään” heti kun olimme naut-
tineet runsaan brunssi-aamupalan
Käyrämön Keitaalla. Ruokatauon
pidimme Viitasaaren ABC-
liikenneasemalla. Kun saavuim-
me asemalle, oli ABC:n työnte-
kijöitä ulkona tupakkatauolla.
Meidät nähdessään he sanoivat,
että meistä huomasi, että tämä oli
meidän päivän kohokohta. Vaan
olivatpa he tehneet sen eteen
myös paljon työtä eli laittaneet tälle
nälkäiselle joukolle ruokaa.

Näiden päivien aikana saimme
kokea Lapin luonnon kauneuden,
raikkaan ilman, kiireettömyyden ja
hiljaisuuden. Lapin lumon voi
tuntea  Etelä-Lapissakin.  Moni

meistä haaveileekin jo seuraa-
vasta Lapinmatkasta.

Lämmin kiitos Aslakille, olit
sydämellä mukana reissussa ja
hoidit moitteettomasti aslakin
tehtävät. Kiitokset myös pirtsa-
kalle ja napakalle matkanjoh-
tajallemme Minna Pelkoselle sekä
Markku Forsströmille  ja hänen
veljelleen Pertille toimivista
matkajärjestelyistä ja hyvästä
huolenpidosta koko matkan ajan.

Maarit & Pertti
Vantaan Hyvät tuulet
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Erilainen vanhus

Vasempaan olkapäähän on
tatuoitu siro tanssikenkä. Se saa
kyytiä, koska Airalla on kiire.
Hyrsylän mutkan pihalle
pystytetään uutta rakennusta.
Tuleva tanssijoiden lepokoti
muuttaa muotoa rekkalastista
rakennukseksi hetkessä. Joka
kodin asuntomarkkinat kuvaus-
ryhmineen ovat paikalla - ja
paljon muuta väkeä. Valppaat
silmät kuparisen pörrön alta
näyttävät katsovan joka suuntaan
yhtä aikaa. Homman pitää
pelata. Ja se pelaa...

Muistan ensi kohtaamiseni Aira
Samulinin kanssa kuin eilisen
päivän, vaikka tapauksesta on
lähes 40 vuotta. Satuimme
samaan aikaan rovaniemeläis-
ravintolan vessaan. Oli vuosisadan
kylmin talvi ja ulkona paukkui yli 40
asteen tulipalopakkanen. Aira
korjaili peilin edessä paksua
hiuspehkoaan sonnustautuneena
minishortseihin, nailoneihin ja
parinkymmenen sentin korko-
kenkiin. Nyt kaikkien tuntema
tanssija on ikäihminen.Aira
tuohtuu nimityksestä.
         - Mikä ihmeen ikäihminen?
Minä olen vanhus, vanhuus-
eläkkeelläkin ollut jo yli 15 vuotta.
En ymmärrä, miksi tätä sanaa
kartetaan. Sanana vanhus on
kaunis ja asiana kaunis. Tähän
ikään ihminen on yleensä
selvittänyt elämänsä mutkat ja on
sinut itsensä kanssa.

Oli miten oli, aivan tavallinen
vanhus 81-vuotias Aira ei aina-
kaan ole. Mannekiinivartalo nou-
see tuolista tukea tarvitsematta,
minihame ja korkeat korot
korostavat pitkiä, suonikohjut-
tomia sääriä. Askel on nopea ja
rytmikäs. Ja töitä hän tekee kuin
hevonen. Hän kiertää Suomea
luennoimassa, esiintyy televisio-
ohjelmissa, kirjoittaa lehtiin,
esittelee taloaan vierasryhmille,
leipoo, siivoaa ja tiskaa... Ja
aivoissa on aina jokin uusi projekti
muhimassa.

Vanhainkoteja hän kiertää
Suomen mielenterveysseuran
lähettiläänä yhdessä psykologi
Pirkko Lahden kanssa. Asukeista
suuri osa on Airaa nuorempia.
Pirkko Lahti kertoo huvittuneena,
kuinka vanhukset tunnistavat Airan
välittömästi ja kiiruhtavat
nipistelemään häntä

varmistuakseen, että hän on
varmasti vielä elossa. Vierailut
ovat nykyaikaisia. Virsiä ei
veisailla eikä ikäviä muistella.
Ohjelmassa on tuolitanssia ja
tuttuja lauluja, joiden sanat kaikki
osaavat, vaikkeivat paljon muuta
enää muistaisikaan.

Kaikki onnistuu

Aira on todellinen selviytyjä, sanoo
Ekku Peltomäki, ex-aviomies,
naapuri ja hyvä ystävä. Mihin
hyvänsä hän ryhtyy, kaikki onnis-
tuu.
         - Niin kuin tämä Hyrsylän

mutkan perustaminenkin. Huoma-
sin Hyrsylän kylän kyltin, kun ajoin
tästä kerran ohitse ja Aira innostui
välittömästi. Vuoden päästä oli
talo pystyssä. Eikä ollut pen-
niäkään rahaa, Ekku taivastelee
25 vuoden takaisia tapahtumia.
         - En ensin uskonut, että saan
tätä koskaan maksetuksi, Aira
tunnustaa. Talosta tehtiin suuri ja
komea, että velkojillekin jäisi
jotakin. Aira päästää ilmoille
kuuluvan hersyvän naurunsa,
mutta vakavoituu pian ja ilmoittaa
luojalla olleen sormensa pelissä.
         - Karjala ja siellä oleva
Hyrsylä ovat minulle rakkaita.
Asuin siellä lapsena äidin ja soti-
laana    kunnostautuneen   isäni

kanssa. Isin tyttö ei ole unohtanut
juuriaan. Hyrsylän pihalla on koo-
kas sotilaspatsas ja sodassa
aikanaan palvellut tykki. Rauta-
tieläisinä leipänsä ansainneiden
isovanhempien kunniaksi pihaan
on rahdattu 35.000 kiloa painava
veturi. Kauppahinta oli markan
kilo.

Nukke-, nalle- ja leikkikalukoko-
elma on varsinainen nähtävyys.
Hyllyillä kököttää noin 2000
esinettä pikkutarkan tuntuisessa
järjestyksessä. Aira väittää tunte-
vansa ne kaikki ja huomaavansa
oitis, jos niihin on koskettu ja

nukkemuseossa saa vain katsoa.
Koskeminen on ankarasti kielletty.
Vain tyylipuhtaalla romantikolla voi
olla tällainen kokoelma? Väärin
arvattu. Aira on ihan kaikkea
muuta.
          - Tunneihminen on kuin tyhjä
hylsy. Pitää käyttää myös järkeä ja
olla tavoitteissaan sitkeä ja
pitkäjännitteinen. Fundamentit
(perusasiat) on saatava koh-
dalleen.

Tanssijatoveri Jorma Uotinen
ylistää Airaa vuolaasti- Hänellä on
niin kadehdittavan hyvä vertikaali
ja rytmi. Selkärangasta näkee,
onko ihmisellä sisäistä selkä-
rankaa ja sitä ei Arjalta todel-
lakaan puutu. Ryhti on suora kuin
sotilaalla.

Tanssijat ovat olleet läheisiä
ystäviä yli 20 vuotta. Jorman(58)
40-vuotispäiviäkin pidettiin Hyrsy-
lässä.

Hyrsy kissa opetti paljon

Aira puhuu paljon viime kesänä
manan majoille 22-vuotiaana
siirtyneestä Hyrsy-kissastaan.
Katti oli ilmeisesti tärkeä, koska
se pääsee tanssikengän seuraksi
olkapäähän, kunhan Hantta ehtii
sen tatuoida.

 - Hyrsy opetti minulle paljon.
Jotta voi elää onnellisena, on
nukuttava vähintään yhdeksän
tunnin yöunet, syötävä terveelli-
sesti ja ajateltava valoisasti. Ja
aina on pudottava jaloilleen.

Mielen sairaudet ovat Airalle
tuttuja. Aivan tuskastuttavan tuttuja.
Äiti, mies ja tytär sairastuivat
skitsofreniaan. Elämän kovin
paikka oli sota, mutta se loppui
aikanaan. Taistelu mieli-sairauden
kanssa jatkuu yhä. Silti tämä sitkeä
ikiliikkuja sanoo olevansa
onnellinen. Varsinaisia unelmia ei
ole. Eipä tietenkään, koska ne
toteutetaan heti.

Airan uskallusta ja loputonta
energiaa ihmetellään ja kum-
mastellaan.

- Hilma-tätini opetti, että
täytyy ojentaa jalkoja niin pitkälle
kuin peitettä piisaa.
Airan peitossa ei taida olla toista
päätä.

Teksti ja kuva Ritva Kemppainen



Iloinen ikääntyvä ikiliikkuja vai väsynyt vanhus
Viisastummeko vanhetessamme?
Haluammeko ehdoin tahdoin
itsellemme iän karttuessa
toimintakykyämme rajoittavia
“ikälisiä”? Mielenterveyden
keskusliiton liikuntasihteeri Aino
Hokkanen uskoo, että ikä tuo
kokemuksien myötä meille lisää
itsetuntemusta, joka mahdollistaa
monipuolisemman itsensä
toteuttamisen. Aino Hokkanen
heittääkin meille kaikille visaisen
kysymyksen: “Iloinen ikääntyvä
ikiliikkuja vai väsynyt ja vaivainen
vanhus?”. Ainon aiheesta kirjoit-
tama juttu on luettavissa koko-
naisuudessaan tämän lehden
kotisivuilta www.avomielin.fi.

Liikunnalla on positiivisia vai-
kutuksia aina, aloittipa sen
harrastamisen sitten 8- tai 80-
vuotiaana. Aino Hokkanen kokee,
että yksi suurimmista haasteista
onkin niiden vanhusten löytä-
minen, joiden toimintakyky ei ole
vielä heikentynyt, vaikka vaara
siihen on lisääntynyt. Esim.
ikääntyvät mielenterveyskuntou-
tujat ovat tällä vaaravyöhykkeellä.

Ikääntyessä fyysisen toiminta-
kyvyn merkitys osana tervettä ja
itsenäistä elämää korostuu.
Liikuntatottumuksiltaan passii-
visilla on uhkana laitostuminen
toiminta- ja liikkumiskyvyn
heiketessä. Ennaltaehkäisevien
toimenpiteiden avulla voitaisiin
huomattavasti lisätä itsenäisenä
selviytymisen mahdollisuuksia.
Näiden ryhmien toiminta- ja
liikkumiskyvyn säilyttämistä varten
tarvitaan liikunta- ja terveyden-
huoltohenkilöstön yhteistyötä sekä
ko. ryhmään kohdennettuja hank-
keita ja liikuntatoiminnan järjes-
tämistä. Esimerkiksi kansan-
terveysjärjestöjen kuten Mielen-
terveyden keskusliiton paikallis-
järjestöt tekevät tällä saralla
arvokasta työtä järjestäessään
liikuntaryhmiä ja -tapahtumia
jäsenistölleen.

Vaikka ihminen olisi aina pitänyt
hyvää huolta terveydestään, lisää
vanheneminen riskiä sairastua
moniin sairauksiin kuten sydän-
sairauksiin, tuki- ja liikuntaelinten
sairauksiin, syöpään, dementiaan
tai masennukseen.

Väsymys ja yleinen fyysinen
passivoituminen ovat merkkejä
alkavasta liikkumiskyvyn rajoit-
tumisesta. Tällaisten henkilöiden
lihasvoima, tasapaino ja kävely-
nopeus ovat heikentyneitä, mutta
varsinaisia liikkumisongelmia
heillä ei vielä ole. Viimeistään
tässä vaiheessa olisi erittäin
tärkeää aloittaa intensiteetiltään
sopivan kuormittavan liikunnan
harjoittaminen, joka tarkoittaa
pienin askelin etenemistä kohti
päämäärää.

Liikunta myös palkitsee aina, jos
se on tekijälleen sopivaa. Ikään-
tyneen aloittelevan liikkujan kan-
nattaa aloittaa kevyesti ja välttää
liikuntamuotoja, joissa loukkaan-
tumisriski on suuri. Hyvän olon
turvaamiseksi sekä liikkuessa että
liikunnan jälkeen,  harjoittelu tulee
aloittaa rauhallisesti verrytellen ja
myös loppua kohden hidastaen.
Näin elintoiminnot ja mielikin
sopeutuvat kehon uuteen vireys-
tilaan paremmin. Liikunnasta
saatu olotila on parhaimmillaan
taivaallisen euforinen. Liikunnan ja
mielenterveyden välistä yhteyttä
on myös tutkittu ja sillä on todettu
olevan suora vaikutus esimerkiksi
masennuksen, ahdistuksen ja
unettomuuden vähenemiseen
sekä sosiaalisten suhteiden
lisääntymiseen ja itsetunnon
kohoamiseen. Kaiken kaikkiaan
liikunnan on koettu tuovan
elämään paljon iloa ja positiivista
sisältöä. Moni myöhäiselläkin iällä
liikunnan harrastamisen aloittanut
on havainnut elämänlaatunsa
parantuneen ja energisyyden
lisääntyneen.

Suosituksista ja kannustuksista
huolimatta, valinta liikunnallisesta
elämästä on jokaisen oma. Iloinen
ikääntyvä ikiliikkuja vai väsynyt ja
vaivainen vanhus, kumpi sinä
haluat olla?

Maj-Lis Voutilainen
Espoon mielenterveysyhdistys
EMY ry
Lähde: Aino Hokkanen, Liikunta ja
ikääntyminen, essee 2008
(ks. www.avomielin.fi)

Kuva: Tapio Kortelainen
 (Iloliikkuja-tapahtuma Eläintarhan kentällä )

UKK-instituutin  terveysliikunnan suositukset ikääntyneille

1) Säilytä aktiivinen elämäntapa.
Liikuntaa harrastavalla henkilöllä tämä ei ole lienee mikään ongelma,
mutta esimerkiksi liikuntaa harrastamattoman fyysistä työtä tehneen
toimintakyky laskee eläkkeelle jäämisen jälkeen nopeasti, ellei
jotakin muuta fyysistä aktiviteettia tule tilalle.

2) Kestävyysliikuntaa 3 – 5 krt viikossa
Harrasta kestävyystyyppistä liikuntaa kohtuullisesti kuormittavalla
teholla vähintään 5 x 30 min. viikossa tai hieman kuormittavampaa
liikuntaa 3 x 20 min. viikossa. Kävelylenkkeily on kestävyysliikuntaa
parhaimmillaan,  lisää kuormittavuutta saadaan esimerkiksi
kävelysauvoilla tai kävelemällä asfalttia haasteellisemmalla alustalla
kuten rappusia pitkin tai maastossa.

3) Lisää tai jatka hyötyliikuntaa
Varsinaisen liikunnan harrastamisen lisäksi suositellaan kevyttä ja
kohtuullisesti kuormittavaa aktiivisuutta, jota tulee normaalisti arjen
askareissa (tiskaaminen, siivoaminen, kävely kauppaan ym.).

4) Lihaskuntoharjoittelua kaksi kertaa viikossa
 Vaikuttaa niin kävelynopeuteen, tasapainoon kuin luustonkin kuntoon
- harjoittelu tulisi keskittää isoihin, asentoa ylläpitäviin lihaksiin ja
liikkeet tehdä kohtuullisen rasittavalla teholla. Elimistön palautumisen
takia harjoituspäivät eivät saisi olla peräkkäin.

5) Muista lisätä harjoitusten määrää ja/tai tehoja asteittain
Kuntoillessa täytyy aina muistaa, että elimistö tottuu jo suhteellisen
nopeasti rasitukseen ja näin ollen aloittelijankin kannattaa asteittain
lisätä liikuntaharjoitusten määrää ja/tai tehoja. Jos siis haluaa
parantaa kuntoa, vähentää kroonisten sairauksien riskiä ja estää
lihomista, tulisi minimisuositukset aina jossakin vaiheessa ylittää.

6)  Venyttele!
Lihasten hyvä  liikkuvuus on edellytys liikuntakyvylle ja arjessa
selviämiselle. Liikkuvuuden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi tulisi
venytellä lihaksia 2 x vko vähintään 10 min. kerrallaan.

7) Harjoittele tasapainoa
Esim. kaatumisvammojen välttämiseksi ikäihmisten olisi hyvä
liikunnan avulla harjoittaa tasapainoa. Erilaisten tasapainoharjoit-
teiden kuten yhdellä jalalla seisominen lisäksi hyvä lihaskunto ja
liikkuvuus auttavat tasapainon ylläpitämisessä.

8) Älä unohda turvallisuutta!
Varsinkin silloin, jos ikääntyneellä liikkujalla on useita sairauksia,
joihin liikunnalla haetaan apua, tulisi liikunnan turvallisuuteen
kiinnittää erityistä huomiota. Tämä ei kuitenkaan saisi viedä
harjoitukselta tehoja ja toivottuja harjoitusvaikutuksia.

9) Apua vertaisilta ja asiantuntijoilta
Erityisesti kroonisia sairauksia omaavien liikuntaa aloittavien
ikääntyneiden olisi hyvä hakeutua ikäihmisille suunnattujen
liikuntapalveluiden pariin. Näin liikuntaharjoitteluun saataisiin
suunnitteluapua ja kuntotekijöiden ja terveydentilan muuttumista
voitaisiin seurata motivoivassa ja turvallisessa ympäristössä.
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Ikääntyvän miehen odysseia
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Tulen saa tulentekovälineillä!

Vuosi oli jokin isoisän
öljylampunostovuosista. Kävin
puhumassa erilaisuudesta
eräässä maailmaa muuttavassa
seminaarissa.

Olin pukeutunut keltaisiin kenkiin,
raidallisiin housuihin, ruututakkiin,
henkseleihin, kravattiin risaisella t-
paidalla ja mustaan knalliin. Ja
tietysti päinvastoin. Seminaari-
paikan vahtimestari ei ollut pääs-
tää minua sisään niissä asus-
teissa. Vasta pitkien vakuuttelujen
jälkeen hän uskoi, että olin yksi
päivän pääesiintyjistä.

Minua jännitti. Olin rakentanut
esitykseni alun yllätykselle. Kerroin
tiivistelmän Robert Fulghumin
kirjoittamasta tarinasta. Mies
pelastettiin palavasta vuoteesta ja
häneltä tivattiin mistä syystä vuode
oli syttynyt tuleen.
- “En tiedä. Sänky oli jo tulessa,
kun asetuin makuulle, mies
vastasi”.
Samaa groteskia tulisuutta oli
eräässä tämän päivän pikku-
uutisessa, jonka mukaan “vanki oli
saanut patjan liekkeihin
tulentekovälineillä”.

Silloisesta seminaarista selvisin
huulet ja kädet täristen ja
lopputulemaksi jäi, että viinipullo
oli vain asemesta vielä puolillaan.

Mutta kuinka erilainen olen?
(Tai sinä?)

Olen ollut sidottuna (vrt. olla sidot-
tuna rullatuoliin) mielenterveys-
sektoriin kohta kolmen vuosikym-
menen ajan.

Kummallinen sektori. Rajaton loh-
ko. Sillä heitellään mielisairasta
kuin tuttua sikaa. Wagnereita
lentää. Samaan tapaan kuin
edesmennyt Pertsa Reponen
nakkeli reumaatikkoja. Ja kaikki
putoilivat kivoihin, viihteellisiin
asentoihin.

Itse lensin navetan seinää vasten
kuin taiteellinen lauta. Valuin
maata kohti ja ennen kuin olin
kunnolla selälläni olin Kelalle jo
kroonikko. Palaaminen elävien
kirjoihin oli työn ja tuskan takana.

Outo sektori. 1% sairautta, 97 %
oireita. Vapautta ja vangitsemis-
ta, medikalisaatiota, ihmisoikeu-
dettomuutta, yksinäisyyttä, osat-
tomuutta, itsemurhia, murheellisia
tilastoja, masentavia barometrejä
ja suorastaan luvattoman paljon
tavallista, onnellista elämää.

Hyvän Mielen Yhteiskunta?

Ehkä mielenterveyssektori alkaa
olla jo historiaa? Astun ulos
Helsingin Hyvän Mielen Talosta.
Teen sen Hyvän Mielen Gallerian
kautta. Parin korttelin päässä
piipahdan Hyvän Mielen
Apteekiin. Muovikassi täynnä
kemiallisia räjähteitä nautin
syksystä uurteillani. Hyvän Mielen
Parturi piilottaa siistin siilin
hiuksiini. Ja lähellä Kamppia istun
katupsykologin tuoliin. Tuo Hyvän
Mielen Psykologi poistaa kaikki
pienet mieliharmini. Pekka Saurin
katutyötkään eivät tunnu enää
missään.  Puunattuna, putsattuna
ja lääkittynä jatkan matkaani
sektorittomassa Hyvän Mielen
Yhteiskunnassa.

Mieskin vielä!

Mies minussa on ongelma. Sitä
on koulutettu miesosaamiseen,
erityistasoisesti. Mutta siitä
huolimatta se ei löydä sovinistista
ylemmyyttä eikä machomaista
voimaa tuekseen.
Mies minussa suoltaa runoa:

Itken. Herkäksi
sanovat. Kivikova
itku  -  aiheesta.

Mies minussa on yltiöromanttinen.
Kyynelehtii, kun “onnensa
unelmissa tytöt uinuvat aitoissaan,
mut nurmikon kukkasissa soi
tuulonen lauluaan”.  Ja itkee, kun
toinen saa toisensa ja paha
palkkansa.

Mies minussa olisi syytä  viedä
koirakouluun. Siellä minusta ehkä
kehittyisi ja kasvaisi miesmäiseen
purentaan kykenevä veneen-
keikuttaja ja hankeenkusija.

Mies  -  miehen vertaistuki

Kuvittelen, että Marilyn -niminen

toimittaja jumpperissaan kysyy
minulta: “Mitä muuttaisit elämäs-
säsi? Mitä tekisit toisin, jos
voisit?”Kaivan takataskustani
puolitoista metriä pitkän listan ja
alan käydä sitä läpi.

Isoin ongelma listassa on ystävien
puute.Niinpä uudessa elämässä-
ni keskittyisin sosiaalisen ver-
kostoni ylläpitämiseen. Ekaluokilla
keräisin ympärilleni ghost
digimoneja ja murrosiässä
finninaamoja. Sitten tulisivat
armeija- tai siviilipalvelukaverit.
Opiskelijatovereistakin osa jäisi
elämääni. Työ- ja työttömyys-
kavereilla olisi omat perheensä ja
velvoitteensa, mutta yhtä kaikki he
olisivat kavereitani. Siinä sivussa
ystäviä saattaisi löytyä pari-
suhdekursseilta,  harrastusten

piiristä, petettyjen miesten ringistä
ja liikenneasemilta. Ryyppyka-
verit  repsottaisivat auki kuin
kirkon virsikirjat. Mikä turvaverkko!
Kuin pehmeään asfalttiin putoaisi.

Ikäihmisenä, Teräsvaari Oy:ssä,
voisin vääntää kättä toisten
harmaahapsien kanssa. Ja todeta
lähes kirjallisesti: “Elämältä se
maistui.”

Naiset?

Naisillakin on paikkansa. Ehkä he
voivat toimia kädenväännön
erotuomareina.

Mauri Tyybäkinoja
Kirjoittaja työskentelee Mielen-
terveyden keskusliitossa.



Yli 200 ihmistä nukkuu kadulla joka yö

Asunnottomuus koettelee kar-
meimmin niitä, joilla ei ole min-
käänlaista kattoa pään päällä. Yli
200 ihmistä viettää yönsä
säännöllisesti ulkona puiston
penkillä, yleisessä vessassa,
jäteastiassa tai muussa asu-
miselle ala-arvoisessa paikassa.
He ovat pääsääntöisesti Helsingin
keskustassa majailevia miehiä.
Naisia joukossa on vain muutama.
Ulkona asuu myös vanhuksia.
Onko kysymys yksin rahasta ja
asuntojen vähyydestä?
 -Kadulla asuvat ovat ihmisryhmä,
jolla elämänhallinta on karannut
käsistä. Syrjäytyminen on vuosi-
kausia kestävä prosessi, jossa
asiat toinen toisensa perään
menevät  päin honkia. Lopulta
ihminen väsyy taistelemaan ,
syrjäytyy totaalisesti ja päätyy
kadulle. Näin toteaa Vailla
Vakinaista Asuntoa - yhdistyksen
toiminnanjohtaja Sanna
Lehtonen. Hänen yhdistyksensä
on yli 10 vuotta taistellut
asumiskurjuutta vastaan.
Katupartiot ovat olleet aktiivisesti
liikkeellä etsimässä ja auttamassa

ulkona asuvia. Vanhin kadulta
tavattu on yli 80 -vuotias.
Vanhuksia kadulla asuu kuitenkin
vähän, koska kurjissa oloissa
ihmisen keski-ikä on huomatta-
vasti normaalia alhaisempi.

 - On luonnollista, että harva
pystyy enää vuosikausien ulkona
asumisen jälkeen muuttamaan
normaaliin yksityisasuntoon.
Mahdollisimman monelle on
saatava palvelutalopaikka, vaatii
Sanna Lehtonen.

Ritva Kemppainen, Tukiyhdistys
Karvinen ry

 Mikä sitten avuksi?

Asunnottomien oma yö

Tänä vuonna järjestettiin jo
kymmenes vuosittainen Asun-
nottomien yö 17.10. eri puolilla
Suomea.    Esimerkiksi Espoos-
sa yön tapahtumineen järjesti
alunperin Espoon kaupungin
kutsuma yhteistyöverkosto,
johon kuului myös Espoon
mielenterveysyhdistys EMY ry.
Toritapahtumassa Espoon
keskuksessa tarjottiin herne-
keittoa ja Espoon tuomio-
kirkossa pidettiin iltamessu.
Asunnottomien yön tulet syty-
tettiin Pappilantiellä ja illan
lopuksi kuultiin vielä Crazy
Mama and Daddy Ritchie-
yhtyettä. Espoon kaupungin 550-
vuotisjuhlien kunniaksi kaupunki
tarjosi täytekakkua.

Elämäni illassa

Kun ihmiselle tulee ikää -
vanhentuminen ja mitä se
tarkoittaa

Kun ihminen syntyy, se ei ymmärrä
vielä silloin esimerkiksi mikä on
oikein ja mikä taas väärin - sen
oppimiseksi tarvitaan hyvä
kotikasvatus, joka taas on kiinni
paljolti vanhemmista. Nimittäin
ellei vanhemmat huolehdi lapsen
kasvattamisesta, näitä surkeita
esimerkkejä näkee päivittäin
kaupungilla liikkuessaan; on
alkoholinkäyttöä, huumeita ja sitä
myöten jopa ammattimaista
rikollisuutta.Ainakin minun käsi-
tykseni mukaan kun ihminen
vanhenee, eli  kun ikää tulee lisää
niin ihmisen luulisi muuttuvan
järkevämmäksi ja osaavan tehdä
suht fiksuja valintoja elämässään.
No totta on, että niitäkin löytyy,
jotka joko tahallaan tai tahatto-
masti tekevät vääriä valintoja

ja huomaavat sen useimmiten
liian myöhään. Myöhemmin kun
huomataan väärän valinnan
tapahtuneen ollaankin jo melkoi-
sissa vaikeuksissa.Tämä tarkoit-
taa, että kun ikää tulee niin pitäi-
si aikuistua paitsi fyysisesti niin
toivottavasti myös henkisellä ta-
solla, eikä jäädä ns. lapsen tasolle
eli käyttäytyä kaikin puolin
l a p s e l l i s e s t i .

Eli vanheneminen tarkoittaa paitsi
aikuiseksi kasvamista myös
järjenkäytön hallitsemista plus
ajatusmaailman järkeistämistä
kaikilla elämän osa-alueilla, jotta
osaisi tehdä niitä oikeita,
hyväksikoettuja ratkaisuja.

Tero Kettunen / EMY ry

Olen täyttänyt jo 54 vuotta. Voin siis
anoa olevani elämän iltavai-
heessa. On odotettavissa vähem-
män elinvuosia kuin on ollut
vuosina 1953-2008 (takanani).
Olen pyrkinyt selvittämään epä-
selvyyksiä ja tutkimaan elämän
kipupisteitä. Tämähän ei ole
lainkaan trendikästä eikä nyky-
muodin mukaista. On muotia
porskutella eteenpäin ja jättää
taakse sotkuista elämänvyyhtiä.
Elämän tärkein ajanjakso oli
hengellinen herätys lokakuussa
1973 ja pelastuminen pääsi-
äisenä 1975. Moni saattaa kysyä,
nukkuvatko he unta hengellisessä
mielessä. Asia on juuri näin.
Ihminen on joko pelastunut tai
pelastumaton aivan samoin kuin

nainen on joko raskaana tai ei ole.

Itselläni on taivaskaipuu.
Planeettamme on täysin
turmeltunut. On ilmastomuutosta ja
yhdinsaasteita. On aika jännää,
että olen lapsuudessani tavannut
ihmisiä, jotka olivat syntyneet
1800-luvulla. Heihin kuuluivat
isomummoni Lohjalta (Annamari)
ja äidinäiti (Helena Pirinen) sekä
äidinisä (Antti Pirinen) Karjalan
kannakselta, sittemmin
K o r p i l a h d e l t a .

Seppo Koo

KISU ry
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Mielenterveys, yhteinen asiamme

Terveisiä  Avomielen lukijoille EMY
ry:n Audentes-työllistämishank-
keesta. Tehtävämme on auttaa
espoolaisia pitkäaikaistyöttömiä
ja osatyökykyisiä löytämään työtä
avoimilta työmarkkinoilta, varsin
haastava tehtävä siis, mutta
erittäin mielenkiintoinen. Haluan-
kin nyt jakaa kanssanne muutamia
ajatuksia jotka ovat heränneet
tämän vajaan vuoden aikana jotka
olen hanketta vetänyt.

Suomessa on 250 000 ihmistä
työkyvyttömyyseläkkeellä, heistä
puolet mielenterveyssyistä.
Masennuksen takia eläkkeellä
olevia on suomessa yli 70 000.
Tällä hetkellä alle kymmenelle
prosentille näistä ihmisistä
tehdään kuntoutussuunnitelma,
kuntoutustuelta 70% siirtyy
suoraan eläkkeelle, ja vain noin 5
% takaisin työelämään. Joten
mistään kuntouttavasta toimin-
nasta ei mielestäni voida puhua,
suuresta henkilökohtaisesta
tragediasta ja yhteiskunnallisesta
ongelmasta kylläkin. Nyt tulisikin
haastaa kaikki tahot yhteistyöhön,
jotta nämä prosentit kääntyisivät

päinvastaisiksi.

Meillä on yhteiskunnassa suuri
joukko parhaassa työiässä olevia,
koulutettuja ihmisiä eläkkeellä.
Heistä  jopa 30 000 haluaisi
palata työelämään. Oikein
suunnatuilla yhteiskunnallisilla
toimilla ja resursseilla, esim.
panostamalla kuntoutukseen,
joustavilla eläke- ja työaika-
ratkaisuilla jne. tämä eläkkeellä
oleva joukko olisi paljon nykyistä
pienempi. Näiden ihmisten
tukeminen takaisin työelämään on
sekä yhteiskunnan että  varsinkin
heidän itsensä takia erittäin
tärkeää.  Nämä esittämäni tiedot
käyvät ilmi Mika Vuorelan keväällä
-08 työministeriölle tekemästä
selvityksestä, suosittelen lämpi-
mästi selvityksen lukemista
kaikille.

Psykiatrisessa hoidossa
avohoitoon siirtyminen aivan liian
usein vieläkin tarkoittaa sitä,  että
sairastunut ihminen jätetään
selviytymään yksin. Jotta
toipumista tapahtuisi, ihminen
tarvitsisi jatkuvaa hoitosuhdetta,

mielekästä tekemistä,  ihmis-
kontakteja jne. Avohoidossa
nämä kaikki tulisi varmistaa:
hoitosuhde, asunto ja muut asiat
tulee olla hoidettuna,  jotta voidaan
edes ajatella paranemista.
Vapaaehtoistyön tarjoamilla
tukitoimilla voidaan myös auttaa ja
tukea kuntoutumista. Läheiset
ovat avainasemassa, joten
myöskin heidän jaksamisestaan
tulisi huolehtia.

Sain jokin aika sitten tutustua ns.
Italian malliin mielenterveys-
työssä. Italiassahan mm.
psykiatriset sairaalat on
lakkautettu, ja siellä on siirrytty
avohoitoon jo 30 vuotta sitten. Ei
se Italiassakaan ongelmitta ole
sujunut, vaan vaatinut paljon työtä

ja uudenlaista ajattelua,
ensimmäiset 10 vuotta olivat
kamalia ja ihmiset heitteillä.
Vierailut päivätoimintakeskuksis-
sa, joissa kuntoutujista koos-
tuneiden osuuskuntien työntekijät
vastasivat talon ylläpidosta olivat
mielenkiintoisia. Kukin teki työtään
omien voimiensa mukaisesti.
Keskuksiin oli jalkautunut koko
hoitohenkilöstö ja mm. sosiaali-
palvelut. Italiassa ihmistä ei jätetä
yksin päivän päätyttyäkään, vaan
verkostot yltävät kotiin asti
vuorokauden kaikkina tunteina,
kunkin tarpeiden mukaisesti.
Paljon riittää varmaan vielä
parannettavaa italialaisessakin
mallissa, mutta mielenkiintoisia
ratkaisuja kuitenkin. Niistä riittäisi
varmaan hyviä käytäntöjä siir-
rettäväksi meille tänne kotisuo-
meenkin, yhteiselle matkalle kohti
entistä laadukkaampaa hoitoa
mielenterveysongelmista kär-
siville.

Gunilla Wikberg
hankevastaava
Audentes-hanke, EMY ry

Ikääntyminen
Pahin on takanani
sanon itsekseni, olen jo vanha
Pahin on edessäni, olen vielä
elossa
Mutta jos teidän on välttämättä
saatava tietää
Olen joskus ollut onnellinen
Joskus kokonaisen päivän
Joskus tuntikausia
Joskus vain muutaman minuutin

Jaroslav Seifert

Tsekkoslovakia,
s. 1901, k.1986.
Nobel-palkinto 1984
WSOY, käännös: Hannu Ylilehto.

Tämä runo lohdutti minua 54-
vuotiaana ja kirjoitin sen muistiin.
“Takana on turvallinen lapsuus,
hurja nuoruus, opiskelu, perheen
perustaminen, ansiotyön teko,

lasten kasvattaminen, työura.”
Mitä tässä enää hötkyilemään,
suurin osa tärkeimmistä asioista
on jo tehty, niillä voimavaroilla ja
mahdollisuuksilla mitä on ollut.
Nyt  vuonna 2008 on 13 vuotta li-
sää elämää turvallisesti taka-
napäin.

Arvaamaton elämä on silti vielä
edessä. Sekä ikääntyminen.
Ikääntymiselläkin on puolensa.
Alkaa tuntua siltä että luontoäiti
kyllä hoitaa ikääntymisen, niinkuin
on hoitanut tämän elämän
tähänkin asti. Ja se onnellisuus,
sitä vaan joskus on tässä
elämässä.

Pertti Sailo
Vantaan Hyvät Tuulet  ry

Kuva: Seppo K.

Kuva: Riikka Koola
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KIITÄMME  YHTEISTYÖSTÄ

Tarjoamme kokonaisvaltaista palvelua toimistomaailman
perustuotteista innovatiivisiin uutuuksiin. Kysy meiltä käyttämiäsi
tuotteita tai uutuuksia.

Timo Itkonen Mainoslahjat/liikelahjat
0400 884 784 Toimistotarvikkeet
timo.itkonen@everyman.fi Ergonomia ja työhyvinvointi-
Valuraudantie 12 tuotteet
00700 Helsinki
Sovi tapaaminen yritykseesi tai tule tutustumaan
tuotteisiin toimistollemme (sovithan kuitenkin ajan etukäteen).

KeramiikkaKellarin

Joulupuoti
avoinna 1. – 23.12.2008
ma-pe klo 10 – 18
la-su klo 10 – 16
Espoon keskuksessa
Pappilantie 5, 02770 Espoo

www.mtkl.fi

Veikkolan apteekki
Koskentie 3
02880 VEIKKOLA

1.2.2008 alkaen avoinna
ma-pe 9-18
la 9-14

Amnesty-kynttilöitä!
Myynnissä koko vuoden,

myyntipaikat ks.
www.emy.fi
www.amnesty.fi
tai soita p.09-859 2057



Toiminta-ajatuksemme
Vertaistuki
Tasavertaisuus
Vapaaehtoisuus
Yksilön kunnioittaminen
Ihmisten kohtaaminen
Edunvalvonta
Jäsenten aktivointi
Yhteisöllisyys

Toimintamuotomme
Harrastusryhmät
Oma-apuryhmät
Retket ja matkat
Työtoiminta
Koulutus
Tiedotus
Kahviotoiminta
Talkootoiminta

Jäsentalo Lilla Karyll
Pappilantie 7, 02770 Espoo
p. 09–859 2057
Avoinna: ma–pe klo 9–16.30, joka su klo 12–16

Jäsentila Meriemy
Merenkäynti 3, 02320 Espoo
p. 09–863 2031
Avoinna: ma–pe klo 9–16.30, joka la klo 12–16

Tapiolan Emy-piste
EJY:n Yhteisötupa, Kauppamiehentie 6, 2 krs, 02100 Espoo
p. 050-3107 986/avoinna: ma klo 12-14

Terassikahvio
Jorvin sairaala (psyk.yks.)
Turuntie 150, 02740 Espoo
Avoinna: ma–pe klo 9.30-14.30

Kahvikulma
Aurora-koti, Träskändan puisto
Kuninkaantie 43, 02940 Espoo
Avoinna: ti–pe klo 9–12 ja 12.15–16 sekä la-su klo 12–16

Muu EMY-toiminta:
perjantaisin Raitin Pysäkillä Leppävaarassa,
aamupuuro Matinkylän korttelitilassa ma-pe.
Lisätietoja yllä olevista puhelinnumeroista.
sähköposti: espoonmielenterveys@emy.fi
kotisivut: www.emy.fi

Tukiyhdistys Karvinen ry
Soidintie 3 F
PL 4
00701 Helsinki
p. 09–350 8620 toimisto
p. 09–350 86215 keittiö
sähköposti: tukiyhdistys@kolumbus.fi
kotisivut: www.tukiyhdistyskarvinen.fi
Avoinna: ma, ti, to klo 9–18

ke, pe 9-15

Vantaan Mielenterveysyhdistys
Hyvät Tuulet ry

Lauhatuuli
Hiekkaharjuntie 13 A
01300 Vantaa
p. 09-873 4386
sähköposti: lauhatuuli@hyvattuulet.fi
Avoinna: ma–pe klo 9–15

Myöhätuuli
Lammaslammentie 17 A
01710 Vantaa
p. 09–853 2328
sähköposti: myohatuuli@hyvattuulet.fi
Avoinna: ma–pe klo 9–15
kotisivut: www.hyvattuulet.fi

Espoon mielenterveys-
yhdistys EMY ry
Esbo mentalhälsoförening
EMF rf

Tukiyhdistys Majakka ry

Teuvo Pakkalantie 1 A
00400 Helsinki
p. 09–145 028
fax. 09–145 028
Anne Niemi p. 050–469 8222
sähköposti: majakka.ry@kolumbus.fi
Nuoret aikuiset p. 041–547 8363
sähköposti: tuuliviiri@kolumbus.fi
kotisivut: www.kolumbus.fi/majakka.ry
Avoinna: arkisin 10-17

la 12-15, su 12-17

Kiitämme Raha-automaattiyhdistystä toimintamme tukemisesta.

www.avomielin.fi


