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Lokakuun alussa vietetyn vanhusten viikon teemana oli
”naapurina vanhus”. Ikääntyvän ihmisen toivotaan voi-
van asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.
Nyt ja tulevaisuudessa yhä useamman meistä naapurissa
asuu vanhus ja melko usein lisäksi yksinäinen vanhus. Ja
kaikkihan me ikäännymme, olemme joka päivä päivän
vanhempia ja toivottavasti myös viisaampia. Jokainen
meistä varmasti haluaa iästä riippumatta asua omassa ko-
dissaan.

Oma koti tuo elämään laatua, mutta ikääntyvän naa-
purin pärjäämisen ja jaksamisen pitää olla koko yhteis-
kunnan yhteinen huoli. Kotona tai palvelutalossa asumi-
nen ikääntyessä on turvallista ja laadukasta, mikäli omai-
set ja muu lähiverkosto voivat osaltaan antaa apua ja tu-
kea ja jos kotipalveluja on riittävästi.

Kotipalveluiden saatavuus on maassamme kymme-
nen vuoden sisällä ratkaisevasti heikentynyt ja eriarvoi-
suus palveluiden tarvitsijoiden välillä on lisääntynyt.
Eduskunta on saanut käsiteltäväkseen lain, joka velvoit-
taa kuntia arvioimaan jokaisen 80 vuotta täyttäneen pal-
velutarpeet. Tämä on hyvä alku, mutta olennainen kysy-
mys on, miten nämä tarpeet tyydytetään. Tämä kysymys
jää tyystin vastausta vaille.

Valtiovallan puolesta tarvitaan toimia, jotta Helsinki
saisi sille kuuluvat yhteisöverotuotot ja valtionosuudet
kohtelisivat meitä oikeudenmukaisesti. Alle koulu-
ikäisillä on subjektiivinen oikeus päivähoitoon, mutta
ikäihmisillä vastaavaa oikeutta tarpeenmukaisiin palve-
luihin ei ole. Pelkät hyvän hoidon laatusuositukset eivät
ole tuottaneet toivottua tulosta. Siksi tarvitaan ns. hoiva-
takuu niille ikäihmisille, jotka terveydentilansa tai toi-
mintakykynsä heikentymisen vuoksi eivät pärjää kotona
ilman ulkopuolista apua.

On tärkeää, että apua tarvitsevien ikäihmisten kanssa
arvioidaan yhdessä kotipalvelujen ja kotisairaanhoidon
sisältö, mahdollinen tilapäishoidon tarve, ateria- ja muut
tukipalvelut.

Helsingissä on perustettu uusi kotisairaanhoidon ja ko-
tipalvelun yhdistetty kotihoidon yksikkö vastaamaan
kasvavaan palvelutarpeeseen. Kotisairaanhoitoon on
palkattu 20 lääkäriä kotona annettavan hoidon tehosta-
miseksi. Kotihoidossa on aloitettu uusi toimintatapa, jos-
sa sairaanhoitaja arvioi akuutissa tilanteessa palvelutar-
peen asiakkaan kotona. Myös palveluasumiseen on lisät-
ty sairaanhoitajia. Sekä avo- että laitospalveluissa jatke-
taan ennaltaehkäisevien ja kuntouttavien palvelujen ke-
hittämistä.

Kun kaupunginvaltuusto käsitteli Helsingin vanhus-
palveluohjelman, sen yhteydessä hyväksyttiin tekemäni
ponsi vanhusneuvolatoiminannasta. Asiassa on nyt
vauhdikkaasti edettävä. Eläkkeelle siirtyneille ja ikäänty-
ville aikuisille tulisi vaivatta olla saatavilla tietoa ja tukea
terveydentilastaan, asumisestaan ja omaa taloutta koske-
vista asioistaan. Laadukas ratkaisu ja hyvä palvelumuoto
on kehittää seniorineuvoloita ja -neuvontapisteitä. Niiden
asiakkaiksi voisi halutessaan siirtyä heti eläkkeelle jäätä-
essä, kun työterveyshuollon palvelujen käyttö loppuu.
Neuvolat voisivat monin tavoin edistää ikäihmisten ter-
veyttä ja siten vähentää tarvetta käyttää muita terveyspal-
veluja. Terveydenhuollon ammattilaisen tekemä arvioin-
ti ja keskustelu, jossa kartoitetaan esimerkiksi kaatumis-
riskiä lisäävät sairaudet ja lääkitys sekä mahdollisuudet
oman terveyden ja hyvänolon ylläpitoon, voitaisiin tehdä
ajoissa ja ennaltaehkäisevästi. Ponnisteluista huolimatta
on todettava, että Helsingin vanhusten palvelut eivät toi-
mi tavoitellulla tavalla. Selvää on, että niin lisävoimava-
roja kuin toimintojen jatkokehittämistä tarvitaan, jotta
helsinkiläisten senioreiden palvelutarpeeseen kyetään
kohtuudella ja laadulla vastaamaan.
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Kanneltalon syyskauden
toisessa Lasten lauantaissa
15. lokakuuta (klo 16) eläy-
dytään satusetä H.C. Ander-
senin aina ajankohtaiseen
Satakieli-tarinaan. Sininen
Teatteri tuo Satakielen Kan-
neltaloon H.C. Andersenin
juhlavuoden kunniaksi – sa-
tusedän syntymästä on tänä
vuonna kulunut 200 vuotta.
Satakieli on luonnon kun-
nioittamisen ja ihmisyyden
puolustuspuhe, joka uskoo
ihmisen kykyyn muuttua pa-
remmaksi. Sadussa pieni lin-
tu valloittaa laulullaan Kii-
nan keisarin kovan sydämen,
ja keisari haluaa saada lin-
nun itselleen. Luontoa ei voi
kuitenkaan pakottaa, ja lo-
pulta keisari herää näkemään
hyvät ja pahat tekonsa. Näy-
telmässä nukkavieru sirkus-
vankkuri ja sirkustytöt Ruttu
ja Suti kuljettavat lapset huu-
morin keinoin kohti sadun
syvällisiä teemoja. Tekijät
ovat inspiroituneet italialai-
sesta katuteatterista, comme-
dia dell’artesta, jota näytteli-
jät esittivät naamioiden kera
yksinkertaisin keinoin ka-
duilla ja toreilla, kaiken kan-
san ulottuvilla. Näytelmän

on dramatisoinut Essi Kaila,
ohjauksesta vastaa Andrei
Tsumak. Rooleissa nähdään
Essi Kaila ja Katja Luhtala.
Esitys soveltuu yli 3-vuo-
tiaille, kesto noin 45 min. Li-
put 4 euroa.

Marraskuun Lasten lau-
antai (12.11. klo 16) tarjoi-
lee Lauluhilloa lapsenmieli-
sille lauluyhtye JimJam-
MurMurin johdolla. Elä-

myksiä koko perheelle taa-
peroista taatoihin lupaa nel-
jän jazzlaulajan – Johanna Ii-
vanaisen, Mirja Mäkelän,
Jenny Robsonin ja Mia Si-
manaisen – muodostama a
cappella -yhtye. Konsertin
ohjelmisto sisältää tunnettu-
jen lastenrunoilijoiden, esi-
merkiksi Kirsi Kunnaksen,
Tittamari Marttisen, Ilpo Tii-
hosen Jukka Itkosen runoja,

joita JimJamMurMurin jäse-
net ovat säveltäneet ja sovit-
taneet erityisesti lapsia aja-
tellen. JimJamMurMur tai-
koo esiin vaihtelevia tunnel-
mia kunnioittaen jazzmusii-
kin perinteitä mutta myös
rikkoen rajoja – improvisaa-
tio on olennainen osa yhteen
musisointia! Tapahtumari-
kas näyttämöllepano on Su-
sanna Haaviston suunnittele-
ma. Liput 4 euroa.

Koulujen syyslomalla eli
20. ja 21. lokakuuta Kannel-
talossa katsellaan tutuksi tul-
leeseen tapaan Syyslomalef-
foja. Leffaputken aloittaa
torstaina 20.10. Liisa Ihme-
maassa, 1950-luvulta peräi-
sin olevan Disneyn piir-
rosklassikon digitaalisesti
restauroitu ja remasteroitu
erikoisjulkaisu (klo 9.30).
Puoliltapäivin nähdään ani-
maatio Leijonakuningas ja
iltapäivällä Teresa Fabikin
ohjaama Hip hei hutsu! Elo-
kuva kertoo ystävysten So-
fien, Emman ja Amandan
seiskaluokan aloituksesta
(klo 15).

Perjantain ensimmäisenä
elokuvana viihdyttää Miek-
ka kivessä, kertomus kunin-
gas Artturin poikavuosista
(klo 9.30). Keskipäivällä
päästetään Monsterit vapaik-
si elokuvassa Scooby- Doo
2: Monsterit vapaalla (klo
12) ja iltapäivällä nähdään
elokuva Moottoripyöräpäi-
väkirja, joka kertoo 23-vuo-
tiaan lääketieteen opiskelijan
Ernesto ”Che” Guevaran ja
hänen ystävänsä Alberto
Granadon kiehtovasta mat-
kasta halki 1950-luvun alun
Etelä- Amerikan (klo 15).

Kaikkiin leffoihin on va-
paa pääsy, varauksia voi teh-
dä puh. 73124111 (ma– pe
11–14.30 ja 15–18). Tar-
kemmat ohjelmatiedot:
www.kulttuuri.hel.fi/kannel-
talo/ohjelma/syyslomalef-
fat_fi.htm l

Kanneltalon syksyn
lastenohjelmiston kohokohtia

Lastenteatteria, lauluhilloa ja syyslomaleffoja

Sirkustytöt Ruttu ja Suti.

JimJamMurMur.

Pohjois-Haagan
Ässäkotien 
rakentaminen
alkoi

Välkommen till Haga
Ungdomsförening r.f.
(Huffen).

Vi ordnar under hösten
verksamhet för 4–6 årin-
gar varannan söndag kl.

16–16.45 i vårt eget före-
ningshus. Vi har unga en-
tusiastiska ledare som gär-
na vill förmedla glädjen i
sånglekar, dans och ryt-
mik.

Datumen är 16.10 ,
30.10, 13.11, 20.11, 4.12.

Adressen är Haga
Sportväg 5, 00320 Hel-
singfors.

Förfrågningar och anmäl-
ningar kan riktas till
Gun Grann,
Ordförande
Tel 0400-649787
e-post gun.grann@huf.fi

Lek och dans för mikro-juniorer (4–6 år) i Haga

Eliel Saarisen tien ja Aino
Actén tien risteyksessä on
aloitettu S-Asunnot Oy:n
kahden talon rakentami-
nen. Taloihin tulee yhteen-
sä 105 pientä asuntoa ja
ryhmäkoti. Talot on suun-
nitellut arkkitehti Tuula
Fleming.


