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Lukijalle
Kesä tulee jälleen kohinalla, ulkoilusäät ovat lisääntyneet ja pian käynnistyvä loma-aika mahdollistaa perheille katkon arjen rutiineihin. Työntekijöiden lomien lisäksi myös vapaaehtoiset pitävät taukoa. Toisaalta
kesä merktisee monille kotonaan yksin asuvalle vanhukselle yksinäisen ajan lisääntymistä.
Kevään tapahtumista merkittävin asia oli Oulun Seudun Mäntykoti ry:n laadukaan yli 25 vuotta toimineen
kotihoidon lopettaminen, joka johti henkilöstöjärjestelyihin. Lisää mietittävää tuli, kun palveluiden ostaja pyysi yhdistystä miettimään Mäntykodin laitoshoivan toimintamallin muuttamisen tehostetun palveluasumisen toimintamallin mukaiseksi. Toteutuessaan
se merkitsisi vaativaa hoivaa tarvitsevien asiakkaiden
asumista vuokrasuhteessa sekä useiden eri toimijoiden
palveluiden ja yhteistyön sovittamista asukkaan parhaaksi. Omaisten asema asukkaiden ”asianajajina” arjessa tulisi korostumaan. Monipuolinen selvitystyö toimintamallin kehittämiseksi on käynnistetty ja työn tulos tiedetään viimeistään vuodenvaihteessa. Yhdistys on
käynnistänyt Koskenkodin tilojen korjaussuunnitelman
ja päivätoiminnan laajennuksen valmistelutyön. Mäntykodin fysioterapiayksikkö tulee juhlistamaan 20-vuotista toimintaansa syksyn aikana.
Mielenkiintoinen eduskuntavaalikevät on takana, hallitus muodostunut ja hyvinvointivaltiomme muotoutumassa elämään varojensa puitteissa. Tiedossamme
on julkisten palveluiden menoleikkauksia, jotka tulevat koskettamaan kaikkia. Ikäihmisten palvelut ovat
muototumassa laitospalveluista ehkäiseviin ja kotona
asumista tukeviin avopalveluihin, jolloin niiden valintaa ja kustannusvastuuta siirtyy enenevästi palveluiden käyttäjille.

Mielenkiintoiseksi muutoksen tekee muun muassa monisairaiden ja vähävaraisten ikäihmisten realistinen
mahdollisuus toimia kilpailuttajana. Hoidettavalle ja
omaishoitajalle voi olla täysi työ selvitä kotona päivästä toiseen, jolloin ulkoiluun, harrastuksiin tai muuhun
yhteisölliseen toimintaan osallistumiseen ei riitä voimia. Puhumattakaan palveluidentuottajien valinnasta tai erilaisten etuuksien hakemisesta, jotka vaativat
tiedon hakemista, kykyä vertailla ja valita sekä tarvittaessa pitää kiinni oikeuksistaan. Tulevaisuuteen haluaisin antaa varsinkin teille ikä-ihmisten omaiset seuraavanlaisen neuvon. Seuratkaa aktiivisisesti mitä tapahtuu ja vaatikaa rohkeasti niitä palveluja mitä lait
ja asetukset lupaavat.
Eduskuntavaalien suosikkiteemoiksi nousseet hyvinvointi ja oikeudenmukaisuus tulevien vuosien vanhuspalveluissa jäävät nähtäväksi etenkin toimintakyvyltään heikkojen ja vähävaraisten osalta. Heitä ei saa
jättää yksin ”solakoituvassa” hyvinvointivaltiossa. Julkisten palveluiden rinnalla on paljon järjestölähtöistä
toimintaa ja auttavia käsiä. Ajankohtaisia ovat esimerkiksi pienet kesäretket ja virkistystapahtumiin osallistuminen, joita mahdollistetaan ikäihmisille monien järjestöjen toimesta.
Kiitän yhdistyksen jäseniä ja luottamushenkilöitä, asiakkaita, omaisia, työtovereita ja vapaaehtoisia vuosien varrelta hyvästä yhteistyöstä sekä runsasta vierasjoukkoa osallistumisesta läksiäistilaisuuksiini. Oli mieltä lämmittävää tavata teitä kaikkia.
Oulu 14.5.2015
Marja-Leena Timonen

Kiitos

Kiitos kaikille tapaamilleni henkilöille eläkkeelle siirtymiseni johdosta järjestetyissä läksiäistilaisuuksissa.
Samoin haluan kiittää kaikkia minua eri tavoin muistaneita ja Mäntykoti-rahastoa kartuttaneita.
Marja-Leena Timonen
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Uusi johtajamme Soile Punkari ja
Johtaja Marja-Leena Timonen
Vanhustyön ongelmia ovat hänen mielestä kotona - asumisen
tukeminen, yksinäisyyden välttäminen sekä omaishoitajien jaksaminen. Lisäksi Juuri-hanke on
tuonut esiin vanhusten kaltoin
kohtelun.
Miten pärjäävät Oulun vanhukset? Yhteiskunnan rakenteet pe-

Johtajan vaihdos tapahtui Mäntykodilla
keväällä 2015:
Soile Punkari, 47 v. on Mäntykodin uusi johtaja. Hän
muuttanut Raahesta Oulun seudulle 2001 ja asuu nyt
Kempeleessä kolmen lapsen ja puolison kanssa. Hän on
suorittanut ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon sosiaali- ja terveysalan johtaminen ja kehittäminen. Pohjakoulutukseltaan hän on vanhustyöhön suuntautunut
sairaanhoitaja.
Mäntykotia ennen Soile Punkari toimi mm. Oulun kaupungilla palveluesimiehen tehtävissä ja sitä ennen hän
on työskennellyt muissakin ammateissa ja tehtävissä.
Monipuolinen työkokemus vanhustyöstä sekä työhyvinvointivalmentajan pätevyys ovat apuna tässä uudessa
työssä Mäntykodin johtajana.
Kokemuksensa mukaan Soile Punkarin mielestä Mäntykodissa on hyvä henki, hyvin koulutettu henkilökunta ja
ennakkoluulottomuutta. Nämä ovat hyvä ominaisuuksia kohdata tulevat haasteet.

rustuvat hyvinvointivaltion periaatteille ja tärkeää on tietää
mitä vanhukset todella toivovat.
Soile Punkaria kiinnostaisi selvittää, mitä mahdollisuuksia esim.
yritysyhteistyö voisi tuoda yhteiskuntamme ikäihmisten hyvinvoinnin tukemisessa ja kehittämisessä. Mäntykodissa hän on
todennut olevan työntekijöiden
joustavuutta ja laajaa vapaaehtoistoimintaa. Hyvä sekä vastuullinen henki näkyy kaikessa toiminnassa.
Soile Punkari haluaa panostaa työhyvinvoinnin lisäämiseen tasapuolisesti kaikille työntekijöille. Työhyvinvoinnin kehittäminen on hänen mielestään laaja käsite. Mäntykodilla työnohjauksen käyttöä jatketaan osana työhyvinvoinnin kehittämistä.
Tulevaisuudessa yhteiskunnan rakenteet muuttuvat,
tässä tarvitaan henkilökunnankin valmiutta vastata
muutoksen tuomiin haasteisiin. Tämän vuoksi henkilökunnan kouluttaminen myös jatkossa on tärkeää. Mäntykodin on kehitettävä palvelutoimintaa ja tällöin on
asiaa selvitettävä ja tutkittava monesta näkökulmasta. Kuitenkin Mäntykodilla on tähän hyvät lähtökohdat,
mm. ammattitaitoinen henkilökunta, ennakkoluulottomuus ja tasapainoinen talous.
Markku Kainulainen.
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Tunnelmia Johtaja Marja-Leena Timosen, henkilökunnan ja
vapaaehtoisten yhteisestä läksiäisjuhlasta Mäntykodilla
toukokuussa 2015:

Tunnelma oli kodikas ja lämmin. Salin täyttivät yhteislaulut, haitarimusiikki, runot ja kauniit kiitospuheet.
Tarjoilusta vastasivat keittiöhenkilökunta yhdessä vapaaehtoisten kanssa.
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Marja-Leena Timosen läksiäisjuhlat yhteistyökumppaneille
17.4.2015 Mäntykodilla
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Mäntykodin asiakas katsomassa
puolustusvoimien lippujuhlaparaatia.

MÄNTYKOTILAINEN

15

Huomisen ikääntyneet ja palvelut
Suomessa oli yli 65-vuotiaita vuonna 2012 ensimmäistä kertaa noin miljoona henkilöä. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan yli 65-vuuotiaita tulisi olemaan vuonna 2040 1,6 miljoonaa.
Yli 65-vuotiaiden määrä nousee ensin, mutta tasaantuu vuoteen 2040 mennessä, koska ns. suuret ikäluokat
kokevat tilastoistakin ”luonnollisen poistuman.” Sotien
jälkeen 1945–50 syntyneistä viimeisetkin täyttävät 65
vuotta nyt vuonna 2015.
Suomessa, kuten muuallakin, 65-vuotiaat ja sitä vanhemmat elävät nykyään entistä pitempään. Ollaan
kauemmin hyväkuntoisia. Halutaan asua mahdollisimman pitkään omissa kodeissa. Monet haluavat olla
pitkään työelämässä, mukana nuorempien riennoissa, toteuttaa elämän ruuhkavuosiin jääneitä haaveita.
Näin onnekkaimmilla. Ikääntymiseen liittyvät vaivat ja
sairaudet ovat kuitenkin monelle jokapäiväisiä. Mutta
joka tapauksessa käsitteet ”vanhuus” ja ”vanhus” ovat
hajoamassa pirstaleiksi. Ei ole enää yhdestä muotista
tehtyjä mummoja ja pappoja.
Tilastot kahtia
Vanhuuseläkerajojen perusteella tilastot ovat niputtaneet yli 65-vuotiaiden heterogeenisen ryhmän yhdeksi ja samaksi. Nyttemmin ryhmä on jaettu muun muassa palveluarvioinnin tarpeita varten kahteen osaan:
65–74-vuotiaat sekä 75 vuotta täyttäneet.
75 vuotta täyttäneitä henkilöitä oli Suomessa 2012 noin
0,4 miljoonaa. Määrän arvioidaan kaksinkertaistuvan
vuoteen 2030 eli 0,8 miljoonaa.
Oulun väestösuunnitteen mukaan 75 vuotta täyttäneitä
vuonna 2013 oli 10711. Vuonna 2018 olisi 13207 ja vuonna 2023 olisi 17181 henkilöä. Täälläkin määrä siis on
kaksinkertaistumassa vuoteen 2030 mennessä.
Ikääntyneiden palvelutarve
Vanhuspalvelulaki (2013) edellyttää kunnan suunnitelmaa ikääntyneiden palvelujen järjestämisestä. Lähtökohtana tulee olla asuminen kotona ja kuntoutus. Järjestämistapa on kunnan päätettävissä.

Oulun kaupungin talousarvio 2015 ja –suunnitelma
2016–17 sisältävät laadullisten tavoitteiden ja toimenpiteiden lisäksi määrällisiä tavoitteita 75 vuotta täyttäneiden palveluille vuodelle 2020. Näitä ovat:
- kotona asuu 92 % (noin 13800 henkilöä)
- tehostettua palveluasumista varataan 5 %
(noin 750 henkilölle)
- pitkäaikaishoitoa varataan 2 % (noin 300 henkilölle)
Säännöllisen kotihoidon kattavuustavoite 75 vuotta
täyttäneille vuodelle 2015 on 13,5 % (noin 1600 henkilölle)
Kuntoutus ja aktiivisuus ensisijaisiksi
Professori Erkki Vauramon (2013) mukaan 75 vuotta
täyttäneiden määrän kaksinkertaistuminen ei merkitse ikääntyneiden tarvitsemien resurssien kaksinkertaistamista. Lisäyksiä tarvitaan vain 30 %. Mutta tarvitaan runsaasti palvelu- ja hoitoasenteiden sekä monien käytäntöjen muutoksia. Myös laitosympäristöjen tulee olla kodinomaisia.
Vauramo esittää 75 vuotta täyttäneiden palvelujen
keskiöön kokonaisvaltaista kuntoutusta. Nykyistä selvärakenteisemman palvelujärjestelmän on perustuttava sekä fyysiseen että psyykkiseen kuntoutukseen. Myös
asiakkaiden oma aktiviteetin säilyminen ja kohentaminen ennaltaehkäisee sairauksia sekä toimintakyvyn
heikkenemistä.
Vauramon mukaan nykyisissä ikääntyneiden terveysja sosiaalipalveluissa on koordinoimattomuutta. Palvelujen tarjonnat ja pääsykriteerit ovat kirjavia. Hoitoajat ovat pitkiä, laitos- ja vuodekeskeisiä sekä asiakasta passivoivia. Kustannusseurannalla ei ole yhtenäisiä
kriteerejä. Kuntoutus on unohtunut.
Riitta Mäkelä

Lähteitä
Erkki Vauramo https://www.sitra.fi/sites/default/files/
u489/erkki-vauramo_2013-2-5_1.pdf
Oulun kaupunki http://www.ouka.fi/c/document_
library/get_file?uuid=22097bd8-4871-4d73-9294ff2ddffccc64&groupId=52058
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Kätketyt äänet.

15.6. vietetään vuosittaista kansainvälistä ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun vastaista kampanjapäivää nimellä Kätketyt äänet. Kätketyt äänet päivän
taustalla on kansainvälinen verkosto INPEA (International Network for the Prevention of Elder Abuse). Suomea verkostossa edustaa Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry ja yhdistyksen toiminnanjohtaja Lee15.6. vietetään vuosittaista
kansainvälistä ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkoh
Tänä vuonna 2015 Kätketyt äänet kampanjapäivää
na Serpola-Kaivo-oja.
kampanjapäivää nimellä
Kätketyt
äänet.koulutuskeskuksessa,
Kätketyt äänet Asemakatu
päivän taustalla on
vietetään
Kirkkotorin
Turvallisen vanhuuden puolestaverkosto
- Suvanto ry
hallinnoin
INPEA
(International
Network
for
the
Prevention
of
Elder
5:ssä maanantaina 15.6.2015 klo 12-15. Tämän
vuo-Abuse). Suom
myös Ray:n rahoittamaa Juuri-hanketta.
Juuri-hanke vanhuuden puolesta – Suvanto ry ja yhdistyksen toiminna
edustaa Turvallisen
den teemana on Lupa puuttua –vanhuspalvelulaki kalyhteistyökumppanit Oulussa ovat
Oulun Seudun MänSerpola-Kaivo-oja.
toinkohtelun ehkäisyn tukena. Tänäkin vuonna Juuritykoti ry ja Oulun ensi- ja turvakoti ry. Juuri-hankkeeshankkeen alueellisen ohjausryhmä rooli on suuri: puTurvallisen vanhuuden
puolesta - Suvanto ry hallinnoin myös Ray:n rahoittamaa
sa yhdistellään vanhustyötä ja väkivallanvastaista
työheenvuoron käyttävät Juuri-hankevastaavat Riitta VeOulussa ovat Oulun Seudun Mäntykoti ry ja
tä uudeksi osaamiseksi. KätketytJuuri-hanke
äänet-päivästäyhteistyökumppanit
on tulsala ja Outi Pietiläinen, Oulun kaupungin vanhusneuturvakotiteemapäivä,
ry. Juuri-hankkeessa yhdistellään vanhustyötä ja väkivallanvastaista
lut Juuri-hankkeessa tärkeä vuosittainen
vosto, ja Oulun kaupungin muistineuvoja. Vierailevina
osaamiseksi.
Kätketyt
jolloin voi muistuttaa ja hoksauttaa
ihmisiä tästä
vai- äänet-päivästä on tullut Juuri-hankkeessa tärkeä vuosittain
puhujina ovat OTT, VT Anja Karvonen-Kälkäjä ja Ylikoetusta aiheesta. Lisätietoa päivästä
löytyy
jolloin
voiwww.katkemuistuttaa ja
hoksauttaa ihmisiä tästä vaietusta aiheesta. Lisätietoa
misario Antti Luoto. Kätketyt äänet kampanjapäivän
tytaanet.fi
www.katketytaanet.fi aikana voi tutustua myös muihin Juuri-hankkeen alueellisen ohjausryhmän
jäseniin.
Ensimmäinen Juuri-hankkeen Oulussa
järjestelemäJuuri-hankkeen
KätEnsimmäinen
Oulussa järjestelemä
Kätketyt äänet-kampanjapä

Kätketyt äänet.

ketyt äänet-kampanjapäivä toteutettiin
pikaisella
aikapikaisella
aikataululla.
Juuri-hanke oli startannut vasta 1.5.2013. Uunituoreet h
taululla. Juuri-hanke oli startannut
vasta
1.5.2013.
UuRiitta Vesala Mäntykodilta ja Maria Lappalainen Oulun ensi- ja turvakodilta kampan
1.7.2013 voimaan tulleen vanhuspalvelulain 25§ velvoitnituoreet hanketyöntekijät RiittaRotuaarilla.
Vesala Mäntykodilta
ja
Rotuaarilla
jaettiin tietoa ja kampanjapäivän tunnuksena olevaa p
taa ammattilaisia ja muitakin toimimaan salassapiMaria Lappalainen Oulun ensi- ja
turvakodilta
kampanTervehdys vietiin myös kaupungintalolle.
don estämättä, jos huomaa vanhuksen vailla tarvitsejoivat sateisella Rotuaarilla. Rotuaarilla jaettiin tietoa
2014 15.6. sattui
Siitä syystä1.4.2015
Kätketyt
äänet-kampanjap
miaansunnuntaiksi.
palveluita. Sosiaalihuoltolain
voimaan
ja kampanjapäivän tunnuksenaVuonna
olevaa purppuranaupäivitys
nostaa väkivallan
omaksi teemakseen,
perjantaina 13.6.2014.tullut
Silloin
järjestettiin
jo isompi
tilaisuus. Juuri-hankke
haa. Tervehdys vietiin myös kaupungintalolle.
johon
kunnan
on
tarjottava
apua
ikään
katsomatta.
ohjausryhmä oli innolla mukana järjestelyissä. Diakonia-ammattikorkeakoulun a
Vuonna 2014 15.6. sattui sunnuntaiksi. Siitä syystä KätVuoden
2015 Kätketyt
kampanjapäivässä
tilaisuudelle hyvät puitteet.
Puhetta
johti äänet
vanhuspsykiatri
PirkkotarkasHiltunen. Puheen
ketyt äänet-kampanjapäivää vietettiin perjantaina
tellaan
sitä,
miten
edellä
mainitut
lainkohdat
ovat
käyttivät alueellisen ohjausryhmän jäsenet. Paikalla oli reilut 40 alihmistä. Tallenn
13.6.2014. Silloin järjestettiin jo isompi tilaisuus. Juurikaneet
arjessa
elämään.
Miten
ne
näkyvät
ja
toteutulöytyy You Tubesta nimellä Kätketyt äänet -kampanjapäivän seminaari Oulussa 201
hankkeen alueellinen ohjausryhmä oli innolla mukavat eri tahoilla?
na järjestelyissä. Diakonia-ammattikorkeakoulun
auTänä vuonna 2015 Kätketyt äänet kampanjapäivää vietetään Kirkkotorin koulu
Tänä vuonna
Kätketyt äänet
kampanjapäivää
vietetään teemana on
ditorio tarjosi tilaisuudelle hyvätAsemakatu
puitteet. Puhetta
5:ssäjohmaanantaina
15.6.2015
klo 12-15.
Tämän vuoden
Suomessa jo kymmenettä kertaa. Tavoite on, että Juuriti vanhuspsykiatri Pirkko Hiltunen.
Puheenvuoron ai-kaltoinkohtelun
vanhuspalvelulaki
ehkäisyn tukena. Tänäkin vuonna Juuri-hankk
hanke jatkaa Kätketyt äänet-kampanjointia myös tuheesta käyttivät alueellisen ohjausryhmän jäsenet. Paiohjausryhmä rooli on suuri: puheenvuoron käyttävät Juuri-hankevastaavat Riitta
levina vuosina. Uskon, että vaikka Juuri-hanke loppuu
kalla oli reilut 40 ihmistä. Tallenne tilaisuudesta löytyy
Pietiläinen, Oulun kaupungin vanhusneuvosto, ja Oulun kaupungin muistineuvo
aikanaan, niin tavaksi taloihin jää viettää Kätketyt-ääYou Tubesta nimellä Kätketyt äänet -kampanjapäivän
puhujina ovat OTT, VT Anja Karvonen-Kälkäjä ja Ylikomisario Antti Luoto.
net päivää aina 15.6.
seminaari Oulussa 2014.

kampanjapäivän aikana voi tutustua myös muihin Juuri-hankkeen alueellisen
jäseniin.
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Alueellisessa ohjausryhmässä mukana olevat:
Saimi oppii näkemään ja ennakoimaan tilanteita sekä aavistamaan aggressiivisen
kohtauksen; katse silmissä ja jännittyneisyys kehossa olivat ennusmerkkejä tulevasta
• Oulun
Seudun
Diakonia ammatti-korkeakoulu
kohtauksesta. ”Kohtaus kesti puoli tuntia ja sen näki silmistä.
Tilanteen
jälkeen Mäntykoti ry
puoliso saattoi itsekin olla hämillään omasta käyttäytymisestään” Saimi oppi
huomaamaan
mitkä asiat omassa käyttäytymisessä vaikuttivat
tilanteeseen
ja opetteliomaishoitajat ja
• Oulun
seudun
Oulun ensi- ja turvakoti
ry
rauhoittamaan tilanteessa itseään. Lisäksi hän mietti ennalta keinoja kuinka selvitä
tilanteesta niin että se menisi mahdollisimman rauhallisesti
nopeasti ohitse. Saimi
• jaPoliisi
Oulun ev.lut seurakuntayhtymä
piti tärkeänä myös puolisolle sopivaa lääkehoitoa ja haki siihen nopeasti apua. Saimi
löysi luovia ratkaisuja tilanteiden helpottamiseksi esimerkiksi
musiikista. Tilanteet
• Vanhuspsykiatri
Oulun kaupungin muistihoitaja
aiheuttivat kuitenkin Saimille itselle ahdistuneisuuden-, huolestuneisuuden- ja pelon
tunteita
sekä
epätietoisuutta
arjesta.
• Vanhuspsykiatrinen osasto 79
Oulun kaupungin päihde- ja mielenterveyspalvelut

•
•
•
•
•
Saimin nimi on muutettu, mutta tarinalla on todellinen pohja.
Saimi on Setlementti
ollut rohkea ja
• Vuolle
ry
• Oulun kaupungin vanhusneuvosto
kertonut tästä vaikeasta aiheesta. Saimi toivoo, että omalla esimerkillään voisi auttaa
toisia
samassa
tilanteessa
olevia
selviytymään
paremmin.
Muistisairauksien
• Oulun Seudun Muistiyhdistys
ry
aiheuttama aggressio saattaa traumatisoida omaista, läheistä ja hoitajaa kuten

läheiset ry

väkivalta muuallakin. Pitkään jatkuvat pelko, huoli ja murhe stressaavat elimistöä ja
nopeuttavat muiden sairauksien etenemistä, lisäävät masentumisriskiä ja somaattisia
sairauksia. Jos kotona on jatkuvasti ahdistava tilanne, ei pidä jäädä yksin sitä
kestämään. On tärkeä uskaltaa ottaa yhteyttä viranomaiseen, jonka avulla asioita
aletaan järjestämään. Apua voi Oulussa pyytää palveluohjausyksiköstä, jossa on
alueelliset työntekijät. Jos avun pyytäminen yksin tuntuu vaikealta voi tuekseen
pyytää ihmistä kotihoidosta, vuorohoidosta, päivätoiminnasta tai muista
vanhuspalveluista. Tukea avun hakemiseen ja tilanteen ratkaisemiseen voi pyytää
myös Juuri-hankkeestamme, Mäntykodilta tai Oulun ensi- ja turvakodilta.
Turvallisuus ei synny sattumalta. Tukea ja turvaa on tarjolla ja apua löytyy, jos sitä
itse haluaa.

Vanhus- ja lähimmäispalveluliiton Kunniamerkit
myönnettiin 30.3.2015:
Vastaava sairaanhoitaja Marja-Liisa Mettovaara 30 vuoden palveluksesta Mäntykodilla.
Lähihoitaja/ vapaaehtoistyönohjaaja Kaisa Öhman 15 vuoden palveluksesta Mäntykodilla.
Sairaanhoitaja Nina Kerttula 15 vuoden palveluksesta Mäntykodilla.
Lähihoitaja Riitta Rahko 15 vuoden palveluksesta Mäntykodilla.
Toimistosihteeri Sanna Lohela 15 vuoden palveluksesta Mäntykodilla.
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Mäntykodin kakkoskerroksen kuntoutusprojekti
Projektin taustaa
Mäntykoti on kouluttanut jo vuosien ajan lähiesimiehiään monipuolisesti. Johtamisen erikoisammattitutkinto
(JEAT) kuuluu näihin Mäntykodin tarjoamiin koulutuksiin. Olen tehnyt Vallin johtamisen erikoisammattitutkinnon opintoja vuoden 2014 alusta saakka.
Vanhustyön valtakunnallisen valvontaohjelman (2014)
mukaan kaikilla pitkäaikaisyksiköillä tulee olla tavoitteellinen suunnitelma kuntoutumisen edistämiseksi ja
toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Jos tässä on puutteita,
ne ylittävät puuttumiskynnyksen. Syksyllä 2014 Mäntykodin asukkaiden kuntoutussuunnitelmien päivittäminen oli ajankohtaista.
JEAT -opintoihin kuului myös projektityö, jonka tuli olla
työyhteisöä hyödyttävä. Omaksi projektiaiheekseni mietintöjen jälkeen muotoutui kuntoutussuunnitelmien
konkreettinen hyödyntäminen moniammatillisessa hoitotyössä Oksalaosastolla eli Mäntykodin kakkoskerroksen pitkäaikaisosastolla.
19 asukastamme pitkäaikaisosastolla ovat vanhuksia,
joilla on muistisairauden lisäksi monia muita sairauksia. He ovat täysin autettavia mm. hygienian, ruokailun ja liikkumisen suhteen. Vaikka tavoitteenamme onkin avustaa asukkaaamme päivittäin ylös vuoteesta
esim. geriatriseen tuoliin istumaan, he viettävät vuorokaudesta suurimman osan aikaa vuoteessaan. Tämän
vuoksi hoitohenkilökunnan toteuttama liike- ja asentohoito onkin ensiarvoisen tärkeää.
Kuntoutusprojektin tavoitteet
Projektin tavoitteena oli kehittää yhteistyötä fysioterapiaosaston kanssa asukkaiden toimintakyvyn ylläpitämisen ja huononemisen hidastamisen sekä kuntoutumisen edistämisen saralla. Toimme projektin avulla fysioterapeuttien tekemät kuntoutusuunnitelmat enemmän mukaan päivittäiseen hoitotyöhön ja huomioim-

me ne asukkaiden Rai-arviointeja ja hoitosuunnitelmia
tehdessä. Samalla myös alkoi tavoitteellisen kuntoutustoiminnan juurruttaminen jokapäiväiseen hoitotyöhön. Tavoitteellisen kuntoutussuunnitelman ohjaamana
voimme pitää pitkälle dementoituneiden asukkaidemme toimintakykyä yllä mahdollisimman pitkään ja ehkäistä virheasennot esimerkiksi yläraajoissa.
Lähtötilanne lokakuussa 2014
Fysioterapeutti Meri Suvanto päivitti asukkaiden kuntoutussuunnitelmat, teki jokaiselle asukkaalle huonetaulut, joissa kuvattiin ja ohjattiin sanallisesti ja kuvin
asukkaan päivittäisiä kuntouttavia toimenpiteitä. Hän
opasti kaikkia omahoitajia heidän asukkaidensa liikehoitoon yksilöllisesti.
Mäntykodin pitkäaikaisosastoilla on lokakuusta 2014
alkaen tilastoitu viriketoimintaa yhtenäisellä tilastoinnilla yhtenäisten otsikoiden alla. Hoitajat kirjaavat toteutuneet viriketoiminnat, mukaan lukien kuntouttavan toiminnan, päivittäin sekä tilastoon että asukkaiden päivittäistä vointia ja tapahtunutta hoitotyötä kirjatessaan aktiviteetti-otsakkeen alle Efficalle.
Tilanne helmikuussa 2015
Helmikuussa 2015 kuntoutusprojektia oli takana 5 kuukautta. Omahoitajat olivat tehneet päivittäisen hoitotyön ohessa liikehoitoja ja muita kuntouttavia toimenpiteitä. Kuntouttavaa toimintaa ovat mm. aktiivinen ja
passiivinen liikehoito, käveleminen, vuoteessa tapahtuva asentohoito, tanssi, pelit, yksilö- ja ryhmäfysioterapia ja liikunnalliset leikit. Kirjaaminen ja tilastointi oli
ollut kohtuullisen aktiivista ja tilastoinnin perusteella
toteutuksien määrä on kasvanut tasaisesti.
Fysioterapeutilta on saatu suullista palautetta mm.
osastopalavereiden yhteydessä, että joidenkin hänen
asiakkaidensa kohdalla toteutettu liikehoito näkyy esim.
alaraajojen liikkuvuudessa.

TILANNE HELMIKUUSSA 2015
Helmikuussa 2015 kuntoutusprojektia oli takana 5 kuukautta. Omahoitajat olivat tehneet päivittäisen
hoitotyön ohessa liikehoitoja ja muita kuntouttavia toimenpiteitä. Kuntouttavaa toimintaa ovat mm.
aktiivinen ja passiivinen liikehoito, käveleminen, vuoteessa tapahtuva asentohoito, tanssi, pelit, yksilö- ja
ryhmäfysioterapia ja liikunnalliset leikit. Kirjaaminen ja tilastointi oli ollut kohtuullisen aktiivista ja
tilastoinnin perusteella toteutuksien määrä on kasvanut tasaisesti.
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Fysioterapeutilta on saatu suullista palautetta mm. osastopalavereiden yhteydessä, että joidenkin hänen
asiakkaidensa kohdalla toteutettu liikehoito näkyy esim. alaraajojen liikkuvuudessa.

Lokakuu 2014 - helmikuu 2015
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12.2.2015 oli yhdentoista asukkaan kohdalla kirjattu
kuntoutussuunnitelmaan sisältyvää toimintaa kuten
passiivista liikehoitoa, asukkaan istumaan avustamista ja kävelyä. Helmikuussa 2015 11 asukkaan kohdalla
oli kirjattu kuntoutussuunnitelmaan sisältyvää toimintaa kuten passiivista liikehoitoa ja kävelyä.
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Projekti päättyy, mutta työ jatkuu
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Huhtikuun lopussa kuntoutusprojektia on takana seitsemän kuukautta. Hoitajat ovat olleet aktiivisia ja asukVertailin sattumanvaraisesti valittujen kahden päivän (19.10.14 ja 12.2.15) Effica-kirjauksia.
Vertailin
sattumanvaraisesti
valittujen
kahden
päivän
19.10.14 aktiviteetti-kirjaukset olivat selkeästi enemmän vuoteessa tapahtuvaa asentohoitoa (asennon kaat ovat saaneet suunnitelmallisesti kuntouttavaa toivaihtaminen kahden
tunnin välein), Effica-kirjauksia.
istumaan avustamista sekä TV:n katselemista/radion kuuntelemista
(19.10.14
ja 12.2.15)
mintaa. Asukkaiden RAI -arviointeja on tehty ja hoitovuoteessa. Kuntoutussuunnitelman mukaista toimintaa (esim. liikehoito, käveleminen) oli kirjattu kolmen
asukkaan kohdalla. Todennäköisesti kuntouttavaa toimintaa on tuolloinkin tapahtunut enemmän, mutta
suunnitelmia päivitetty, tällöin omahoitajat ovat huositä ei ole kirjattu.
19.10.14
aktiviteetti-kirjaukset olivat selkeästi enemmän
mioineet kiitettävästi kuntoutussuunnitelmat tehdes12.2.2015 oli yhdentoista asukkaan kohdalla kirjattu kuntoutussuunnitelmaan sisältyvää toimintaa kuten
vuoteessa
tapahtuvaa asentohoitoa (asennon vaihtapassiivista liikehoitoa, asukkaan istumaan avustamista ja kävelyä. Helmikuussa 2015 11 asukkaan kohdalla
sään toimintakykyarviointeja. Fysioterapeutti on opasoli kirjattu kuntoutussuunnitelmaan
toimintaaistumaan
kuten passiivista liikehoitoa
ja kävelyä.
minen
kahden tunninsisältyvää
välein),
avustamista
tanut hoitajia asukkaiden liikehoidoissa ja opastaa tuPROJEKTI PÄÄTTYY, MUTTA TYÖ JATKUU
sekä
TV:n katselemista/radion kuuntelemista vuoteessa.
Huhtikuun lopussa kuntoutusprojektia on takana seitsemän kuukautta. Hoitajat ovat olleet aktiivisia ja levaisuudessakin säännöllisesti.
Kuntoutussuunnitelman mukaista toimintaa (esim. liiloka.14

marras.14

joulu.14

tammi.15

helmi.15

asukkaat ovat saaneet suunnitelmallisesti kuntouttavaa toimintaa. Asukkaiden RAI -arviointeja on tehty ja

hoitosuunnitelmia päivitetty, tällöin omahoitajat ovat huomioineet kiitettävästi kuntoutussuunnitelmat
kehoito,
käveleminen) oli kirjattu kolmen asukkaan kohtehdessään toimintakykyarviointeja. Fysioterapeutti on opastanut hoitajia asukkaiden liikehoidoissa ja
opastaa
tulevaisuudessakin
säännöllisesti.
dalla. Todennäköisesti
kuntouttavaa toimintaa on tuolloinkin tapahtunut enemmän, mutta sitä ei ole kirjattu.

Projektin aikana Mäntykodissa oli yhteistoimintaneuvottelut ja se osaltaan on mahdollisesti voinut vaikuttaa projektin tuloksiin henkilökunnan työmotivaation
laskemisen seurauksena. Maalis-huhtikuu ovat aktiivista vuosiloma-aikaa ja se on myös osaltaan voinut vaikuttaa kirjausten ja toteutusten määrään lyhytaikaisten sijaisten suuren määrän takia.
Vaikka projekti virallisesti päättyykin, se on aloittanut
juurtumisen osaston toimintatapoihin. Kuntouttavaan
toimintaan kiinnitetään enemmän huomiota, sitä toteutetaan aktiivisemmin ja se myös kirjataan ja tilastoidaan jatkossakin. Fysioterapiaosaston kanssa yhteistyö on ollut aktiivista ja tehokasta ja toivottavasti jatkuu entistä aktiivisempana. Uskon, että kuntoutusprojekti tulee näkymään asukkaidemme hyvinvoinnissa erityisesti toimintakyvyn huononemisen hidastumisena ja
virheasentojen syntymisen vähenemisenä.
Sh Marjaleena Kyllönen

Fysioterapeutti Annika Pajari ohjasi henkilökuntaa asukkaiden liikehoidoissa huhtikuussa.

Fysioterapeutti Annika Pajari ohjasi
henkilökuntaa asukkaiden liikehoidoissa
Projektin aikana Mäntykodissa oli yhteistoimintaneuvottelut ja huhtikuussa.
se osaltaan on mahdollisesti voinut

vaikuttaa projektin tuloksiin henkilökunnan työmotivaation laskemisen seurauksena. Maalis-huhtikuu ova
aktiivista vuosiloma-aikaa ja se on myös osaltaan voinut vaikuttaa kirjausten ja toteutusten määrään
lyhytaikaisten sijaisten suuren määrän takia.

Vaikka projekti virallisesti päättyykin, se on aloittanut juurtumisen osaston toimintatapoihin.
Kuntouttavaan toimintaan kiinnitetään enemmän huomiota, sitä toteutetaan aktiivisemmin ja se myös
kirjataan ja tilastoidaan jatkossakin. Fysioterapiaosaston kanssa yhteistyö on ollut aktiivista ja tehokasta ja
toivottavasti jatkuu entistä aktiivisempana. Uskon, että kuntoutusprojekti tulee näkymään asukkaidemme
hyvinvoinnissa erityisesti toimintakyvyn huononemisen hidastumisena ja virheasentojen syntymisen
vähenemisenä.

Sh Marjaleena Kyllönen
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Yhteinen leikkisä historiamme
Mäntykodin ja Ensikodin vapaaehtoiset halusivat muistuttaa, että mahdottomiltakin tuntuvista vaikeuksista
voi selviytyä ja löytää yllättäviä ilonaiheita aivan kuin
lapsi leikkiessään. Perinneleikeillä halusimme muistuttaa, että ennenkin on selvitty ja jaksettu leikkiä. Tai ehkäpä juuri leikin avulla on kovistakin paikoista selvitty.
Yhdistykset päättivät tehdä tapahtumasta perinteen.
Iso kiitos vapaaehtoisille, joita ilman tapahtumaa ei
olisi voitu järjestää.
Oulun ensi- ja turvakoti ry perustettiin toisen maailmansodan loppuvaiheissa toukokuussa 1945. Yhdistys juhli 70-vuotistaivaltaan valtakunnallisena leikkipäivänä 16.5. Sodanjälkeisessä Oulussa toimi naisten
aseman parantamiseksi ”Vaaran naisiksi”-kutsu toveriseura. ”Naisten tärkein asia oli tuolloin taistella nainen

vapauteen nyrkin ja hellan välistä.”, kiteytti aikalainen
Terttu Kettinen ryhmän tavoitteen. Vuonna 1945 perustettiin aluksi Ensi Koti, sitten Oulu Läänin Perheenäitien
lomakotiyhdistys 1951 ja Oulun Seudun Mäntykoti 1952.
Oulun ensi- ja turvakoti tarjosi lapsiperheille avoimen
ja ilmaisen leikkimielisen tapahtuman Tuiran kisakentällä. Ohjelmassa oli muun muassa perinneleikkirata,
jossa Mäntykodin asukkaat ja vapaaehtoiset neuvoivat osallistujia vanhoissa perinneleikeissä. Vapaehtoiset leikittävät lapsia ja lisäksi paistettiin makkaraa ja
lettuja. Paikalle tuli saapui yli 600 oululaista Tuirasta
ja muualta kaupungista.
Teksti ja kuvat TP

Suorituspisteistä ei olisi selvitty ilman huoltoa. Ilmapallon täyttöpisteelle riitti vierailijoita jonoksi asti.
Myös lättyjä ja makkaroita jaksettiin jonottaa. Iso kiitos kuuluu Mäntykodin vapaaehtoisille, jotka pääasiassa huolehtivat makkaran ja lätyn paistosta.

Kuva-arvoitus, missä käveltiin puujaloilla: Oulun ensija turvakoti ry:n 70 vuotisjuhlien perinneleikkitapahtumassa 16.5.2015. Kiitos kuuluu Ensi- ja turvakodin, Mäntykodin ja NNKY:n vapaaehtoisille ja työntekijöille, jotka
järjestivät kaiken kivan.
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Leikkipäivässä 16.5. oli kaikenlaista kivaa. Välillä Piippolan vaari ja Stella lauloivat. Stella neuvoi sirkustempuissa - sitten taas palattiin perinteisiin. Vapaaehtoiset
opastivat ruutuhypyssä ja kyllä sitä hypittiinkin.

Iso kiitos Oulun pelastuslaitoksen väelle paloauton esittelystä oululaisille lapsille ja aikuisille 70-vuotistapahtumassamme.
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Mäntykodin www-sivusto raikastui

Mäntykodin www-sivusto raikastui
Mäntykodin kevät toi monia muutoksia, yhtenä niistä www-sivujen uudistaminen. Vanha
kevät toi monia muutoksia, yhtenä niistä
ja sähköpostit
suurempiin
sivusto oliMäntykodin
aikojen saatossa
muuttunut jo sekavaksi ja vaikeasti
hallittavaksi.
Se laatikoihin.

Projektissa oli
www-sivujen uudistaminen. Vanha sivusto oli aikojen
tärkeää, että www-sivujen uudistus ei kuormita omaa
saatossa muuttunut jo sekavaksi ja vaikeasti hallittavakhenkilöstöä, jonka
tärkein tehtävä
ei myöskään skaalautunut toimimaan tableteissa ja gsm-puhelimissa.
Sisältökin
oli on hoitotyössä. Yhsi. Se ei myöskään skaalautunut toimimaan tableteissa
teistyö oli mutkatonta ja pääsimme yhteisymmärrykja gsm-puhelimissa. Sisältökin oli paikoin vanhentunut,
sivujenyhdistyksestä
sisällöstä helposti.
paikoin vanhentunut,
eikä antanut todenmukaista kuvaaseen
vireästä
ja sen
eikä antanut todenmukaista kuvaa vireästä yhdistykWww-sivut ovat tärkeä viestintäkanava paitsi hoivakosestä
ja sen tarjoamista
laadukkaista hoivapalveluista.
tarjoamista
laadukkaista
hoivapalveluista.
tia valitseville omaisille, myös tärkeille vapaaehtoistoiWww-sivujen uudistustehtävään valittiin oululainen
mijoille, tukijoille ja rahoittajille. Sivustoa
Creame, jolla on kokemusta organisaatioiden digimekehitetään yhdessä henkilöstön kanssa ja otammekin
diaprojekteista ja terveys- ja hyvinvointisektorilta. CreaWww-sivujen
uudistustehtävään
valittiin
oululainen
jollakehitystoiveita
on kokemusta
mieluusti
vastaan.
me läpikävi
Mäntykodin olemassa
olevan
materiaalin,Creame,
haastatteli avainhenkilöitä ja loi sivuille raikkaan ulOsoite uudistuneille sivuille on
organisaatioiden
digimediaprojekteista ja terveys- ja hyvinvointisektorilta.
Creame
koasun sekä kokosi päivitetyn sisällön henkilökunnan
www.mantykoti.fi
haastattelujen pohjalta. Samalla päivitettiin palvelin

läpikävi Mäntykodin olemassa olevan materiaalin, haastatteli avainhenkilöitä ja loi
sivuille raikkaan ulkoasun sekä kokosi päivitetyn sisällön henkilökunnan
haastattelujen pohjalta. Samalla päivitettiin palvelin ja sähköpostit suurempiin
laatikoihin. Projektissa oli tärkeää, että www-sivujen uudistus ei kuormita omaa
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Aurinko koko kesän kuumana
koskaan ei satanut
Vesi kuin linnunmaito
lämmin ja pehmeä
kallio tulinen
Kävyt pistelivät jalkapohjia
nurmikko viilensi
sammal kutitti
Ihanaa kaivaa jalat hiekkakylpyyn
Nauttia kesästä
huulet sinisenä
iho kananlihalla
märkä pyyhe lämmikkeenä
Kesä kutsuu
Lapsuudessa
Valokylpyyn
tuoksussa vehreyden
Lämpöhoitoon
laulussa lintujen

Paula Alasaarela

Elokuun ihana hämärä yö
silloin unelmani
kanssani kättä lyö
Syksyllä solmin
kesäni muiston
rukousnauhaani
että pimeän tullessa
muistaisin
Kesän valon
sen kaikki riemut
Paula Alasaarela
Missä silkkihansikkaat minulle
Annoit vain työrukkaset
Anna hansikas silkkinen edes toiseen käteen
Työrukkasen peittämä käsi ahertaisi
silkkiverhoiltu unelmoisi nauttisi
Kumpaa kättä käyttäisin
jos käsissäni olisi eriparikäsineet?
Kiitos elämä työrukkasista!
Voinhan unelmoida ilman silkin hyväilyä
ja nauttia työni tuloksista
Paula Alasaarela

KESÄRUNO

PIENI TYTTÖ INNOISSAAN, HERÄÄ AAMUUN MAHTAVAAN.

Kesäruno

KESÄMEKKO PÄÄLLÄ, JUOKSEE SIELLÄ TÄÄLLÄ!

Pieni tyttöVARPAITA
innoissaan, KUTITTAA,
herää aamuun
mahtavaan.
HIEKKA
TUULI
HILJAA SUPITTAA.
Kesämekko päällä, juoksee siellä täällä!
Hiekka varpaita kutittaa, tuuli hiljaa supittaa.
ON
MUURAHAISIA
JAenää
KUKKIA,
ENÄÄ
EI TARVITA
On ULKONA
ulkona muurahaisia
ja kukkia,
ei tarvita
villasukkia!
VILLASUKKIA!
Tyttö uimapukuun sujahtaa, ja järveen viileään pujahtaa.
TYTTÖ UIMAPUKUUN SUJAHTAA, JA JÄRVEEN VIILEÄÄN PUJAHTAA.

Kirjoitti: Heini Punkari 11 vuotta
HYVÄÄ JUHANNUSTA!
KIRJOITTI: Heini Punkari 11 vuotta

