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Helsinki on sinkkujen kaupunki. Täällä on enemmän
yhden ihmisen talouksia kuin muualla Suomessa.
Sinkkuus voi olla ihmisen tietoinen valinta tai sitten se
voi olla elämän mukanaan tuoma ongelma. Maailma
on muuttunut niistä ajoista, kun minun isovanhempani
olivat nuoria. Tuolloin saman katon alla asuivat mum-
mot, lapset ja vielä lapsenlapset. Mummot ja vaarit
hoituivat vanhetessaan ja sairastellessaan pienten las-
ten ohella. Aina oli paikalla joku huolehtimassa toises-
taan.

Nykymaailma on hiukan erilainen. Lapset ja van-
hemmat asuvat kaukana toisistaan. Lähimmät omaiset
saattavat olla satojen kilometrien päässä Suomessa tai
jopa ulkomailla. Ei muuttuvissa elämäntilanteissa ole
useinkaan mahdollista ottaa osaa vanhenevien van-
hempien arkipäivänelämään. Yhteyttä pidetään puhe-
limitse ja tapaamisia on harvakseltaan lähinnä juhlapy-
hien ja viikonloppujen aikaan. Onnekkaita ovat he, jot-
ka ovat päivittäin kanssakäymisessä omaistensa ja ys-
täviensä kanssa.

Vanhusten yksinäisyys on kasvava ongelma. Lii-
kuntakyvyn tai muistin heiketessä moni vanhus jää
vangiksi asuntoonsa. Seurana on televisio ja radio. Ko-
ti on rakas paikka. Olen huomannut vanhusten kanssa
keskustellessani, että vaikka kunto olisi mennyt
huonoksikin ja liikkuminen olisi heikkoa, moni van-
hus haluaa asua kotonaan. Ymmärrän hyvin! Kukapa
haluaisi kotoaan mihinkään muuttaa.

Vanhanajan omaisia korvataan nykyään kotipalve-
luilla. On siivouspalvelua, kauppapalvelua, kuljetus-
palvelua, kotisairaanhoitoa ja kodinhoitoa. Nämä pal-
velut on järjestetty tukemaan vanhusten ja vammaisten
elämää ja helpottamaan arjessa selviytymistä. Vaikka
palvelut vastaavatkin käytännön ongelmien ratkaisu-
tarpeeseen, eivät ne korvaa läheisiä ihmissuhteita tai
omaisia. Paraskaan kotipalvelun työntekijä ei voi kor-
vata lähiomaisen tai hyvän ystävän tarvetta. Jokainen
meistä kaipaa ympärilleen ihmisiä, joihin voi vaikeuk-
sissaan turvautua.

Vanhusten asuminen on tämän päivän kuuma peru-
na. Ikäihmiset ovat usein kotona asumisen kannalla.
Minun isovanhempieni sukupolvella tuntuu olevan
ongelmia palveluiden hyväksymisessä. Mummoni su-
kupolvi on tottunut pärjäämään. Sodan kokeneen su-
kupolven oli pärjättävä omillaan ja toisten apua ei ole
totuttu pyytämään.

Ikäihmisten omaiset ovat usein syystäkin huolestu-
neet mummojen ja pappojen selviytymisestä. Olen lää-
kärinä usein tilanteessa, jossa omaisten ja vanhusten
näkemysero kotona pärjäämisestä puhkeaa suorastaan
ilmiriidaksi. Omaiset ovat järkyttyneitä vanhuksen
huonontuneesta kunnosta tullessaan kyläilemään pit-
kän matkan päästä. Mummo tai vaari loukkaantuu
kuullessaan kuntonsa huonontuneen viime näkemästä
ja asettautuu puolustuskannalle. Päivystyspoliklinikan
arkipäivää ovatkin keskustelut kotipalveluiden ja uu-
den asumispaikan tarpeesta.

Vanhuspalvelujen kehittäminen ei ole helppoa! On-
nettomuuden, tyytymättömyyden, yksinäisyyden tai
syyllisyyden tunteita ei voi paikata palveluilla. Van-
huspalvelut ovat osa turvallista vanhuutta. Kaikilla
ikäihmisillä ei ole lähimpiä omaisia tai suurta ystävä-
piiriä. Vanhusten yksinäisyys on aihe, johon meidän
on tulevaisuudessa keskityttävä nykyistä paljon enem-
män. Ystäväpalvelut ja ikäihmisten ryhmätoiminta tar-
vitsevat lisää julkista rahoitusta laajentuakseen.

Laura Räty
lääketieteen lisensiaatti

kaupunginvaltuutettu
sosiaalilautakunnan vpj.

Paraskaan 
vanhuspalvelu-
palvelu ei korvaa
omaisia

Nimestään huolimatta kiin-
teästi Haagaan liittyvä Luo-
teis-Helsingin Rotaryklubi
kokoontuu maanantaisin
lounaan merkeissä Valkeas-
sa talossa Ilkantiellä. Usein
lounaaseen liittyy asiantun-
tijaesitelmä tai muu vastaa-
va esitys. Klubilla on tällä
hetkellä jäseniä 35, joista
suurella osalla on jokin
kiinnekohta Haagaan. Klu-
bin jäsenkunta edustaa yh-
teiskunnan eri ammattialo-
ja, yhteistä kaikille on, että
he toimivat johtavassa ase-
massa omalla alallaan.

Luoteis-Helsingin Ro-
taryklubi perustettiin 1969
ja Valkeassa talossa se on
kokoontunut kymmenisen
vuotta, kertoo klubin presi-
dentti, toimitusjohtaja Sir-
pa Ojala. Aikaisemmin
klubi kokoontui Hotelli
Haagan tiloissa.

Rotarien toiminnan eräs
tavoite on, että jäsenet edus-
tavat hyvää läpileikkausta
paikkakuntansa ammateis-
ta. Näin edistetään uusia
tuttavuussuhteita, vaalitaan
ammattimoraalia, arvoste-
taan hyödyllistä työtä ja to-
teutetaan palvelemisen
ihannetta. Rotarien tunnus-
lause onkin ”Palvelu Itsek-
kyyden”. Tämä tarkoittaa
pyrkimistä hyviin asioihin
ja ympäröivän yhteiskun-
nan myönteiseen kehittämi-
seen. Rotarysäätiö, jonka
kautta suurimmat rotarypa-
nostukset kanavoituvat,
muotoilee selkeäksi tehtä-
väkseen: ”Doing Good in
the World”.

Luoteis-Helsingin Ro-
taryklubin toiminnan run-
kona ovat viikoittaiset maa-
nantailounaat, mutta myös

muuta tapahtuu. Rotarien
kansainvälisen verkoston
kautta on mahdollista saada
kontakteja muiden paikka-
kuntien tai muiden maiden
rotareihin. Rotari on terve-
tullut myös muiden klubien
tapaamisiin ympäri maail-
man. Toiminnasta ja ko-
koontumispaikoista saa tie-
toa mm. netin välityksellä.
Osana rotaritoiminnan kan-
sainvälisyyttä Luoteis-Hel-
singillä on yhteistyöklubin-
sa Sapporossa Japanissa.

Hyvän tekoon yhteiskun-
nassa Luoteis-Helsingin
Rotaryklubi osallistuu mm.
järjestämällä konsertteja
Riistavuoren palvelukes-
kuksessa. Toinen rotarien
toimintamuoto on oppilas-
vaihto lukion 1. luokan op-
pilaille. Tästä kiinnostunut
jonkun haagalainen oppilas

saa parhaiten tietoa oman
koulunsa opinto-ohjaajalta.

Rotari on henkilö, joka
on oman ammattinsa koke-
nut edustaja ja haluaa toi-
mia yhdessä muiden saman-
henkisten henkilöiden kans-
sa yhteiskuntansa ja myös
maailman kehityksen hy-
väksi. Rotariksi kutustaan,
mutta kiinnostuksensa voi
ilmaista itsekin, parhaiten
tuntemansa rotarin kautta.

Kansainvälinen rotary-
järjestö perustettiin Chica-
gossa Yhdysvalloissa 1905.
Perustajat ottivat ensimmäi-
seksi tehtäväkseen kotikau-
punkinsa liikemoraalin pa-
rantamisen. Tavoitteeseen
päästäisiin perustajien mie-
lestä parhaiten tutustutta-
malla kaupungin liikemie-
het toisiinsa. Toiminta-aja-
tus laajeni pian liike-elä-

mästä koskemaan myös
ympäröivän yhteiskunnan
kehittämistä. Rotaryliik-
keelle näytti olevan sosiaa-
linen tilaus. Laajeneminen
oli nopeaa, ja vuonna 1911
rotary tuli Eurooppaan, kun
Lontooseen perustettiin ro-
taryklubi. Suomen ensim-
mäinen rotaryklubi perus-
tettiin Helsinkiin 26. tam-
mikuuta 1927. Nyt, sata
vuotta perustamisen jäl-
keen, rotareita on maail-
massa yli 1,2 miljoonaa 166
maassa. Suomessa toimii
noin 300 rotaryklubia, suu-
rimmilla paikkakunnilla ku-
ten Helsingissä useita.

Lisätietoa Luoteis-Hel-
singin Rotaryklubista ja ro-
tareista yleensä:
www.kolumbus.fi/rotary.lu
oteishelsinki ja
www.rotary.fi

Luoteis-Helsingin Rotaryklubi
kokoontuu Valkeassa talossa

Rotaryklubi Luoteis-Helsingin jäseniä maanantaikokouksessaan, vasemmalta DI Matti
Vihersalo, rotaryklubin sihteeri Pentti Flinck, järjestelmäpäällikkö Sakari Kuula, kaup-
paneuvos Jan Heikkilä, yhteysjohtaja Jari Akselinmäki, rotaryklubin presidentti, toimi-
tusjohtaja Sirpa Ojala, toimistopäällikkö Kari Rantanen, varatoimitusjohtaja Mikko
Hyytiäinen, toimitusjohtaja Kari Vehkanen. Kuva KK.

Etelä-Haagan ja Kivihaan
20. Aluefoorumi keskusteli
18. tammikuuta vapaaeh-
toistyöstä ja sen mahdolli-
suuksista otsikolla ”Mitä
voisin tehdä haagalaisten
hyväksi”. Tilaisuus järjes-
tettiin osuvasti Huopalah-
den seurakunnan tiloissa,
seurakunnathan ovat eräs
merkittävimmistä ellei
merkittävin vapaaehtois-
työn kanavoijista Haagas-
sa.

Tilaisuuden avannut
kirkkoherra Hannu Vapa-
vuori totesi kirkon olevan
kokenut vapaaehtoistyön
organisaattori ja kirkon
olevan erityisen hyvä paik-
ka keskustella asiasta. Seu-
rakunnan vapaaehtoistyön
monia muotoja esitellyt
pappi Jukka Palola kertoi
pohdiskelleensa vapaaeh-
toistyön roolia niin kirkos-
sa kuin muutenkin. Hän
kertoi seikkaperäisesti
Huopalahden seurakunnan
vapaaehtoistyön muodot
diakoniatyöntekijä Raisa

Kinstedtin avustamana.
Seurakunnan vapaaehtois-
työ ei ole suinkaan koko-
naan hengellisyyden sävyt-
tämää kuten monesti luul-
laan, vaan mahdollisuuksia
on muitakin.

Hengellisen toiminnan
sektorilla vapaaehtoistyön-
tekijöitä kaivataan mm. eh-
toollisen jaossa mutta
myös eräissä muissa kirkon
toiminnoissa. Konkreetti-
sempaa ja suoraan avun
tarvitsijaan kohdistuvaa
vapaaehtoistyötä on tarjol-
la mm. vanhuksiin kohdis-
tuvassa ystäväpalvelussa
keskustelukumppanina,
saattajana, ulkoiluttajana
tai vain ystävänä. Merkittä-
viä vapaaehtoistoiminnan
muotoja ovat myös kuoro
ja lähetyspiirit.

Kirkolla tapahtuu myös
monenlaista toimintaa, jos-
sa tarvitaan osaavia ja ah-
keria käsiä. Vapputapahtu-
mat, adventtilounaat, ystä-
vänpäivän tempaus jne kai-
paavat vapaaehtoisia. Yk-

sinkertaisimmillaan nämä
tehtävät tarkoittavat kahvi-
tuksessa puna olemista tai
keräyslippaan kanssa liik-
kumista.

Suomen Punaisen Ristin
Haagan osastoa edustaneet
Ritva Jussila ja Ulla
Laukkanen kertoivat osas-
ton vapaaehtoistyöstä ja
erityisesti ystävätoiminnas-
ta. Tällä on Punaisessa Ris-
tissä lähes 40 vuoden pe-
rinteet ja Haagan osaston
kohdalta se tarkoittaa mm.
Riistavuoren palvelukes-
kuksen avustamista. Tarve
saada vanhuksille mm.
saattajia on koko ajan kas-
vussa ja osasto hakeekin li-
sää vapaaehtoisia ystävä-
toimintaansa. Ainoa vaati-
mus on Punaisen Ristin jä-
senyys ja tarjolla on asiaan
perehdyttävä koulutus.
Osastolla on maanantaisin
ja torstaisin päivystys Poh-
jois-Haagan palvelukes-
kuksessa.

Pappilantien pysäkin,
Huopalahden seurakunnan

tukemaasta tapaamispai-
kasta kertoi Mikko Palo-
niemi. Haagan Pappilantie
2:ssa on tarjolla monipuo-
lista asiaa maanantaista
keskiviikkoon klo
12–14.30. Maanantaisin
tarjoillaan samassa paikas-
sa edullinen lounas ja mui-
na päivinä kahvia eurolla.
Pysäkiltä löytyy kyseisinä
päivinä aina juttuseuraa.

Aluefoorumin lopuksi
käydyssä keskustelussa
nousi esille Haagassakin li-
sääntyvä yksinäisyys, tur-
vattomuuden tunne ja tarve
yhteiseen kokoontumiseen.
Pohdiskelua aiheutti nuor-
ten kokoontumiselta puut-
tuvat tilat ja lasten leikki-
puistot. Vapaaehtoistyön ja
yleensäkin yhteisöllisyy-
den toivottiin jatkossa kas-
van ja vapaaehtoistyölle
nähtiin jopa olevan erityi-
nen markkinarako, joka pi-
täisi tavalla tai toisella täyt-
tää.

KK

Aluefoorumi keskusteli vapaaehtoistyöstä
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