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Meeri Maria syntyi 29.5.1936 Viipurin läänin 
Pyhäjärvellä. Kirvesmies Matti Huppusen ja 
Aleksandra Jehkisen lapsinelikon esikoisena.
Eläke-euronsa hän saa pitkästä kehystäjän työs-
tään Helsingissä. ”Vikkelä likka ja puhuu vähän 
ruotsiakin”, kerrotaan johtaja P.G. Malmqvistin 
kuvailleen 1953 aloittanutta työntekijäänsä. 

1956 Huppusen evakkotytär avioitui kon-
diittori Henry Kuusiston kanssa. Isännän työ 
vaihtui myöhemmin terveyssyistä taksiyrittäjyy-
deksi ja avioparin vantaalaisuus 2007 heinolalai-
suudeksi. Pääkaupunkiseutuun koukuttuneelle 
kolmelle lapselle ja heidän runsaalle jälkikas-
vulleen vanhempien muutto ”jonnekin hiton 
Heinolaan” oli iso ihmetys. Pappa Henry sai-
rastui kehkosyöpään ja menehtyi syksyllä 2010. 
Minun Liisani veivät keuhkoveritulpat saman 
vuoden heinäkuussa.

14.11.2013 geriatri Pirjo Peltomäki diag-
nosoi Meerin sairastavan etenevää Alzheimerin 
muistitautia. Siis sitä eniten dementoitumiseen 
johtavaa ja jo kansallissairaudeksi runsastunutta 
pitkäikäisyyden oheisuhkaa. Exelon –lääkelaas-
tari hidastaa taudin etenemistä ja lievittää oirei-
ta. Taudinkulun pysäyttäväksi tai parantavaksi 
rohdoksi siitä ei ole. Kuten ei mistään muusta-
kaan …vielä. 

Tautinsa etenemishaitoista Meeriä taitaa 
eniten pelottaa ajokortin menetys. Meeri kus-
kina ja sisarensa Kirsti kartturina kun kahmi-
vat huikean määrän voittoja Autoliiton alaisten 
autokerhojen Liikenneajokilpailuissa. Nykyisen 
ajoterveyden lääkäri määrittelee mestarikuskin 
80 –vuotispäivänä ensi toukokuussa. 

Liisaani määrittelin usein rouva Hyvätuulek-
si. Meerin epiteetiksi sopisi arvonimi Hänen 
Herttaisuutensa.

Meeri

Meeri K. Vpl. Pyhäjärvi-seuran 50-vuotisjuhlassa 2007.
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Minä

Syntymäkuntani on Ristiina. 70 met-
sähehtaarin talon nimi oli Keijola. 
Sijaitsi Simolan kylässä lähel-
lä Mäntyharjun rajaa. Olin ”van-
hoihin nahkoihin tehty” sanoivat ky-
läläiset, erityisesti äitini ikävuosia 
tarkoittaen. Äiti Alviina (45) oli torp-
parin tytär Ristiinasta. Isäni Nestor 
(50) oli Niinimäen talon poikia 
naapurikunnan Ollikkalasta. 
Nestor oli vapaussodan in-
validi. Haavoittui pahasti vatsaan Tuohikotissa. 
Kerrotaan pelastetun liikahdettuaan jo valmiis-
sa ruumiskasassa.

Lauri Ilmari ja Sulo Anselmi olivat yli 
kaksikymppisiä velipuolia äidin aiemmista lii-
toista. Vanhempieni aviosta ehdin nauttia vain 
viisi vuotta. Ollikkalan supistetun alakoulun kä-
vin 1937-1938 avioerolapsena. Omakotiasujiksi 
Ristimäenkadulle Mikkeliin muutimme ke-
väällä 1938. Kuusi silppusisälteistä kansakoulu-
vuottani vietin nykyisen Päämajakoulun ja 
Lähemäen koulun pulpeteissa. Lyseoon hakeu-
duin 1943. Pikajuoksua pompahtelin parina ke-
sänä Mikkelin Kilpaveikkojen urheilukerhossa. 
Lausuntaa ja näyttelemistä harrastelin kansalai-
sopistossa. 

Keskikoulusivistyneenä aloin haeskel-
la 1948 siistiä sisätyöpaikkaa. Ei löytynyt, mut-
ta osuusliike Savonseutuun kelpasin Kasurisen 
vänkäriksi, autonapumieheksi. Ekin- ja järvipar-
tiolaisuuttani ohjannut Topi Vuorivirta tarjosi 

syksyllä myyjäharjoittelijan paikkaa nah-
ka- ja kumikaupassaan. Firma oli seka-

tukkuri, kuluttajille myynnin lisäksi 
se toimitti mm. suutariliikkeille nah-
kaa tukussa. Pikku kellarikaupassa 

sain ensi tuntumaa näyteikkunasomis-
tukseenkin, mutta myös kauppa-

koulua käyvään kesäharjoitteli-
janeitoon, Liisa Annikki 

Hämäläiseen. RUKin 
kurssin 76 juhlan peruutti 

suu- ja sorkkatautiepidemia, mutta juhannukse-
na 1954 valssattiin Oivan ja Liisan häitä sitäkin 
pontevammin partiotalo Ekilässä. Tytär Virpi 
ehti syntyä 1955 Mikkelissä. Pojista Vesa 1957 
ja Sami 1965 Kuopiossa. 

Suursavolaisen kaupallisen neuvojan järjes-
tötehtävästä hakeuduin opettamaan myyntiä ja 
mainontaa Kuopion kauppaoppilaitokseen 1956. 
Mikkelin kauppaopiston merkonomin ja mai-
noshoitajatutkinnon papereilla. Ainoana haki-
jana saatoin olla pätevinkin. Kuopiossa kaupun-
ginvaltuutettuna olin 1969-1973. Sivutoimisena 
Pitopaikan matkailuyrittäjänä Vehmersalmella 
10 vuotta. Vaalipropagandan työkokemusta on 
kertynyt 25 vuoden ajalta. Muotopätevyyteeni 
kuuluu myynnin johtamisen diplomitutkin-
to Markkinointi-instituutissa sekä puolikas 
Tampereen yliopiston ekonomitutkinnosta. 
Eläkkeelle jäin 1991 Kuopion kauppaoppilai-
toksen myyntilinjan linjanjohtajana ja palvelu-
toimintojen lehtorina.

Oiva H. aika lailla tuoreempana Ristiinassa, Keijolassa. 
Vasemmalla henkilökuva vuodelta 2012.
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Alzheimerin synty on maailmankuulua. Synty-
mäpäivä oli 3. marraskuuta 1906. Kätilönä 
Aloysius ”Alois” Alzheimer, saksalainen psy-
kiatri ja neuropatologi sekä Emil Kraepelinin 
kollega. 23-vuotiaana hän valmistui lääkäriksi. 

Yhteistyö neurologi Franz Nisslin kanssa 
sai hänet kiinnostumaan aivojen kuorikerrok-
sen tutkimisesta. Yhdessä pari julkaisi asiaa kos-
kevia teoksia. 

Frankfurtin mielisairaalassa Alois tarkkai-
li intensiivisesti 51-vuotiasta Auguste Deteriä, 
joka käyttäytyi omituisesti ja jonka lähimuisti 
oli huono. Potilaan moninainen oireisto ei sopi-
nut aiemmin tunnettuihin sairauksiin. Rouvan 
kuoltua 1906 Alzheimer lähetti tämän aivot ja 
potilastiedot Müncheniin, työskentelypaikkaan-
sa Kraepelinin laboratorioon. Rouva Deterin ai-
vojen kudosopillisessa tutkimuksessa Alois löysi 
muutoksia, joita ei koskaan aiemmin ollut ha-
vaittu. 

Alzheimer

Tuloksistaan Alzheimer luennoi Lounais-
Saksan psykiatrien kokouksessa 3.11.1906. 
Tuolloin hänestä tuli ensimmäisenä maailmas-
sa tieteellistä aineistoa vanhuutta edeltävästä de-
mentiasta julkaissut tutkija. Alzheimer-nimen 
sekä patologiset ja kliiniset oireet yhdessä kuva-
tulle dementialapselle antoi myöhemmin Emil 
Kraepelin. 

Markbreitissa 14. kesäkuuta 1864 syntynyt 
Alzheimer kuoli 51-vuotiaana Breslaussa sydän-
sairauteen 19. joulukuuta 1915. Uuden sairauden 
keksijä-kätilö ei ehtinyt nauttia professuuristaan 
Breslaun yliopistossa, johon hänet oli nimitet-
ty 1912. Sitä vastoin AT Alzheimer-tautilapsisto 
elää ja voi hyvin. Pääluvun ennustetaan maail-
man mitassa runsastuneen 80 miljoonaksi kuok-
kavieraaksi vanhuskoteihin 2050!

Alois Alzheimer

https://fi.wikipedia.org/
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Kolumnina kerta kuussa. Tekstien tekijöinä neljä 
Heinolan seudun Omaishoitajat ja läheiset ry:n 
aktivistia. Hoidettavien rooleissa Eki Ekholm 
(84) ja Meeri Kuusisto (78). Hoitajina Helga 
Nurminen-Ekholm (79) ja Oiva Hyyryläinen 
(84). Elämänkokemusikää yhteensä 325 vuotta. 
Helgalla hoitajuusvuosia jo yhdeksän: kultanok-
ka, ammattilaistasoa. Oivalla vasta toinen aluil-
laan: keltanokka, amatöörikastia. 

Nelikko kertoo omista perhekokemuksis-
taan omaishoitajana ja Altzheimer-muistitaudin 
kantajana. Kokemukset muokataan kolum-
nimittaan Oiva H:n ja Helga N-E:n toimesta. 
Kirjoittajat katsovat ulostulot tarpeellisiksi tie-
tolisiksi erityisesti niille perheille, joissa ollaan 
huolestuneita omasta tai läheisten muistista. Ja 
heitä on paljon. Pitkäikäisyyden riemumarssi 
kun on Suomessakin – ikävä kyllä - myös muis-
tisairauksien kasvumarssia. 
Onhan se upeaa, että yli 90-vuotiaiden mää-
rä kasvaa vuoteen 2030 mennessä 120 prosent-
tia. Upeutta apeuttaa se, että neljää kymmenestä 
ysikymppisyyteen yltäneestä kohtaa muistisai-
raus. Diagnoosia vaativia muistipulmia sanovat 
asiantuntijat olevan yli 230 000 suomalaisella. 
Maailmanlaajuisesti arvioidaan muistisairaiden 
määrän kolminkertaistuvan vuoteen 2050 men-
nessä. Ja kenties muodostuvan tämän sukupolven 
suurimmaksi terveys- ja sosiaalihuollon ongel-
maksi, mikäli brittien Alzheimer-johtaja Jeremy 
Hughesiin on uskomista. 

Alzheimeristeja, AT-muistisairaita, on 
Suomessa jo 80 000. Selkeä enemmistö 130 000 
muistisairastajan kokonaisuudessa, mikä kasvaa 

päivittäin 40 potilaalla. Kuusvitosillamme ja hei-
tä vanhemmilla muistitauteja alkaa olla joka kol-
mannella. Ainakin 7 000 työikäiselläkin on muis-
titaudin diagnoosi.

AT-taudin eli Alzheimer-muistitaudin ai-
heuttajana pidetään katkoksia synapseissa, ai-
vojen hermosolujen liitoskohdissa. Katkokset 
sotkevat erityisesti kemiallisten välittäjäainei-
den työrytmiä: hermoimpulssien normaali rei-
tittyminen solusta toiseen estyy. Alzheimerismi 
on etenevä muistitauti. Kolmivaiheiseen etene-
miskuvaan kuuluu, että unohtelu lisääntyy, että 
toimintakykyjä katoaa, että motoriikkahäiriöi-
tä tulee. Mutta että myös valoisaa tulevaisuutta 
ja taudin kanssa elämisen aikaa on vielä jäljellä 
viidestä 20 vuoteen. Eli optimistisesti Meerin ta-
paan, kun hän sanoo: ”Havuhattuna jatketaan, 
vaikka magua välillä palperoittaakin.” 

Kolumneissa tartutaan muihinkin vanhana 
elämisen näkökulmiin: ikärasismin asennekät-
köt, vanhuspalvelulaki, senioriheimojen solidaa-
risuusvajeet, vaihtoehtoja nuoruuspalvonnalle 
jne. Kannanotoissaan kirjoittajat katsovat toimi-
vansa paitsi alzheimerilaisten myös miljoonapäi-
sen eläkeläisarmadan äänitorvena Itä-Hämeessä. 
Kolumneista tekijät toivovat kertyvän ainekset 
kirjaan. Sen tekijänoikeuksien on kaavailtu siir-
tyvän yhdistykselle ensi vuoden tammikuussa. 

Yli satapäinen hoiturisakkimme tuntee 
hyrisyttävää mielihyvää siitä, että paikallisleh-
dellämme on kanttia tarjota sananvapauden 
palstojaan myös unohtelutautisten ulostuloille. 
Seuraavan tekstimme toivomme mahtuvan 28.2. 
Heinola tietää-lehteen. Onnin, Sisun ja Kalevalan 
kunniaksi. 

Porukkakirjoittaminen
jäi alkulukuihin (Helmikuu 2015)

Kulmakaappi
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Astiakaappi

Jämäkkä perusta Helga-rouvan 10-vuotiselle 
omaishoitajuudelle valettiin Peurungassa 1991. 
Tuolloin jalkainvalidi Eki oli neljä viikkoa ja 
sydänpotilas Helga kolme viikkoa Kelan kun-
toutuksessa. Kehkeytyi työryhmätutustumista, 
iltatanssisaattelua, juttelu- ja ymmärtämiskump-
panuutta. Kypsien ikien suhde syveni ja käytän-
nöllistyi vuodessa rivakasti. Ensin Eki myi asun-
tonsa ja autonsa. Muutti pian Helsingistä Helgan 
kämppikseksi Valkeakoskelle. Heinolassa Anja 
Mastosalo ehti vielä samana vuonna siunata pa-
rin tuoreen maistraattivihkimisenkin. 

Kysymykseen Ekin ammatista Helga vastaa 
näin: ”Eki on tehnyt ikäistensä tavoin hyvin mo-
nenlaisia töitä, työn opettamana. Eläkkeelle hän 
jäi elokuvaäänittäjän työstä.” Helga korostaa mu-
siikin olleen Ekin ammattina ja harrastuksena  
koko aikuisiän. Klarinettiaan (useasti saksofonia-
kin) puoliso on puhaltanut niin Suojoen Antsan 
johtamassa Heinolan Musiikinystävien orkeste-
rissa kuin Ossi Runteen ja Markku Johanssonin 
bändissäkin. 

Alzheimeria Helga nimittää kutsumat-
tomaksi hyyryläiseksi. Luultavasti muissakin 
Suomen 80 000 AT-muistitautiperheessä suh-
tautumistapa on samansuuntainen. Eli paino sa-
nalla kutsumaton, yllätyksellinen, odottamaton. 

Helgan ja Ekin elämään kutsumaton työntyi 
kesällä 2002 Hartolassa. Matkalla pojan mökil-
tä omalle noustiin kuulemma autosta keräämään 
sytyketuohia tieltä. ”Siinä se tapahtui ihan odotta-
matta. Yksijalkainen mutta muuten terve Eki kaa-
tui maahan naama sinisenä. Näin heti, että nyt on 
leikki kaukana. Laukusta nitroja miehen suuhun. 

Omapäinen, koskaan apua tarvitsematon mies 
könysi autoon. Rattiin menon estin. Noin tunti ja 
taju alkoi mennä, kivut kovia. Eki makuuasentoon 
ja ylinopeusvauhdilla 30 kilometriä Heinolaan. 
Sieltä mies pii-paa-kyydillä Lahteen. Diagnoosina 
laaja sydäninfarkti. Heti operoitavaksi ja salista 
ulos tajuissaan oleva mies. ”Kaikki näytti hyvältä 
ja lähdin ajamaan kotiin rauhoittumaan”, muis-
telee Helga. Matkalla tulee puhelu kännykkään 
ja kutsu tulla takaisin. Tapaa osastolla sängys-
sään ihan sekopäisen miehen, joka puhuu omi-
aan eikä tunne vaimoaan. Veren ohentaminen 
sydänoperaation yhteydessä oli aiheuttanut laa-
jan kalloverenvuodon. 

”Sen muistan kun Eki oli hengityslaitteessa, 
torvi suussa, unessa. - Toinen mieleeni tarttunut 
asia oli lääkärin ’lohdutus’ ennen ambulanssiin 
menoa, että tästä mies tuskin selviää.” 

Päivi-tyttären saapuminen paikalle on kol-
mas Helgan harvoista muistikuvista siitä, kun  
lääkäri valmistelee Päijät-Hämeen keskussai-
raalassa Ekiä Tampereelle lähtöön. Pillit soiden 
ajosta Tampereelle Helga muistaa itkeneensä, ru-
koilleensa, kyselleensä ja pelänneensä, kun 12 
vuotta kestänyt liitto pyöri karusellina mieles-
sä. Perillä ammattiväki vei Ekin leikkaussaliin 
ja sisko jäi huoltavaksi huonekaveriksi Helgalle. 
Kun ovi sittemmin avautui ja valkotakkinen ky-
syi ”Haluatteko tulla katsomaan miestänne?”, 
niin Helga kertoo tehneensä vastakysymyksen 
”Elääkö hän?”  Vastaus tuli, kun Helga seisoi he-
räilevän miehensä sängyn vierellä ja jutteli rak-
kaalleen. 

Helga omaishoitajana I
(Huhtikuu 2015)
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Ekin silmät avautuivat, hän katsoi Helgaa ja tun-
nisti tämän. ”Sen riemun määrää on vaikea kuva-
ta: Saada takaisin miehensä ihan kuoleman por-
tilta, pää isossa kääreessä, kallo avattuna mutta 
elossa!” 

Kaksi viikkoa Eki kamppaili hengestään ja 
Helga myötäeli tilannetta läsnäololäheisyydeltä. 
Eki selviytyi, ja seurasi monen viikon hoitojak-
so kolmessa sairaalassa. Kotihoitoon siirryttäessä 
mies osasi puhua, mutta ei tuntenut yhtään kir-
jainta. Ei tuntenut ketään, oikean silmän näkö-
hermo oli kuollut. Omatoimisuus vähissä. Vuosi 
treeniä ja kirjaintuntemus palasi. Tunnisti osit-
tain paikkoja ja tunsi aika monta perheenjäsentä. 

Omaishoitajavuosiinsa Helga katsoo kuulu-
neen paljon lämpöä ja läheisyyttä, mutta enene-
västi myös kiukkua ja väsymistä puolin ja toisin. 
Alamäkien aiheuttama 24 / 7-tarpeinen hoito ku-
luttaa niin hoidettavaa kuin hoitajaakin. Viime 
kesästä lähtien Helga on ainut Ekin tuntema ih-
minen. Hänkin tosin ”Ollaankos me muka nai-
misissa?”-varauksella. 

Vieraille Eki on yhä herrasmies ja seuramies 
omalla tavallaan. Konsertteja ja teatterikäyntejä 
harrastetaan. Aikaa on piisattava myös omaishoi-
tajayhdistyksen järjestötyölle. Helgan lasten per-
heisiin pidetään yhteyksiä tiiviisti. Isomummille 
ja Eki-ukolle 25 hengen perheporukka onkin kii-
toksen väärti turvatakuu. Ekin silmäterä, neljän-
nen polven kaksivuotias Hilma hämmästelee, 
kun mummi vaihtaa vaipat heille molemmille. 

Helga omaishoitajana II

”Palvelutalokaksiomme on hyvä koti elää eh-
tootamme ja pärjäillä pääosin omin voimin” to-
teaa Helga ja Arja Saijonmaan laulun (Jag vill 
tacka livet) tapaan kiittää myös elämää omaishoi-
tajavuosistaan.

Astiakaappi
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Klaffikaappi

Meerin ja minun omaishoitohistorialla on ikää 
vasta puolitoista vuotta. Jo siksikin se on kevyttä 
kamaa verrattuna Ekin ja Helgan kymmenvuo-
tiskokemuksiin. Viime kuussa eläkeläisromant-
tiseen arkeemme putkahti virkavaltasuolat-
tu draamalisä: kaupunki hylkäsi omaishoidon 
tukihakemuksemme! Toimintakykymittarin ja 
muistipisteiden perusteella hoidon kriteerit eivät 
kuulemma täyty. Kun Meeri on vielä varsin oma-
toiminenkin ja tarvitsee (vain) toisinaan puoli-
son apua, niin päätös on perustellusti kielteinen. 

Valitimme päätöksestä sillä perusteel-
la, ettei sitä tehtäessä ole huomioitu eikä arvi-
oitu omaishoitolain 3 § 1. momentissa mainit-
tua ”muun huolenpidon” tarvetta. Jotta Meerin 
hyvä kunto säilyisi mahdollisimman pitkään, 
katsomme hänen tarvitsevan nimenomaan 
huolenpitotukea kolmeen asiaan: turvallisuu-
den säilyttäminen, itsellisyyden säilyttäminen ja 
normaalielämä-mahdollisuuden säilyttäminen. 
Uusperheemme omaishoidolliseen normaali-
elämään kuuluu ympäri vuoden teatterimatko-
ja, konserttimatkoja, käyntejä taidenäyttelyissä, 
lavatanssivierailuja, kokousosallistumisia jne. 
Meille ne eivät ole vain harrastamista, hupia ja 
ajanvietettä. Meerille ne ovat myös normaaliuden 
säilyttämishoitoja: muistitreenejä, tunnejumien 
aukaisuja, terapoivia virikekokemuksia. Näihin 
huolenpitopalveluihin hän satsaakin noin 800 eu-
roa vuodessa. Iso menoerä 1200 euron vuotuis-
ten lääkekulujen lisäksi. Kunnallisveroja kaupun-
ki saa meiltä noin 9000 euroa vuodessa. 

Odotamme kaupungin verohyödyn saaja-
na ottavan tukihakemuksemme uuteen käsitte-
lyyn ja päätyvän hoitoisuusluokka 1 mukaiseen 

384,67 euron hoitotukeen. Toinen odotuksemme 
koskee Meerin kaltaisten tuen hakijoiden yksilöl-
listen voimavaravajeiden kartoitusta ja yksilölli-
sesti tarkoituksenmukaista tukipäätöstä. Sellaista 
ei voi syntyä vain pisteytysmitattuna rutiiniarvi-
ona. Tarvitaan yksilöorientoituneen sosiaalipsy-
kologin konsultointia.

Omaishoitajuus voi tarjota itsetuntobonuk-
siakin. Sellaisiin tuntemuksiin ainakin minä olen 
Meerini avomiehenä päätynyt. Mehän leskey-
dyimme yksineläjiksi hellekesävuonna 2010. 
Meerin tapasin sattumalta eläkeläistansseissa 
Myllyojalla syksyllä 2012. Terveen oloinen, hy-
väkuntoinen ja hyväntuulinen, minua nuorem-
pikin vielä! Kiinnostuttiin, treffailtiin, totuteltiin 
toisiimme, edettiin rakastumistasolle. Päätettiin 
kokeilla väheneekö terveen naislesken ja moni-
sairaan mieslesken yksinäisyys susiparisuhtees-
sa. Nyt tiedämme yksinäisyyksiemme jo aina-
kin puolittuneen. 

Meerin sairastuminen muistitautiinsa loi 
epävarmuutta. Tänään Alzheimer on meille haas-
te, suhdettamme koetteleva mutta myös sitä lu-
jittava. Kerryttääpä tautikumppanuus  minul-
le etuoikeutettuja itsetuntobonuksiakin, kun 
voin kotiarjessa harjoittautua ihan oikeasti de-
mentoituvan uusläheiseni omaishoitajuuteen. 
Hohtoahan siinä on, kun saa vielä kasivitose-
nakin tuntea itsensä tarpeelliseksi ja merkitse-
väksi jollekin. 

Päivämäärää 14.11.2013 pidän merkityk-
seni elinkautistumisen päivänä. Tuolloin geriat-
ri Pirjo Peltomäki diagnosoi Meerille etenevän 
Alzheimerin muistitaudin. Kyllä kyllä, juu-
ri sen eniten dementoivan, asteittain etenevän 

Meidän Alzheimerimme 
alkoi 14.11.2013 (Toukokuu 2015)
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pitkäikäisyyden takapirun. MMSE (Mini Mental 
State Examination) –seulontatestin pisteet oli-
vat 26/30. Viime marraskuussa tulos oli 21/30. 
Osaa pinnojen putoamisesta selittää testijänni-
tys. Merkitsevämpää on kuitenkin se, että vaik-
ka tauti vasta alkuvaiheitaan tarpookin, se etenee 
vääjäämättömästi kohti dementoitumista. Exelon 
–lääkelaastari toki hidastaa etenemistä ja lievit-
tää oireita, mutta pysäyttäväksi tai parantavak-
si rohdoksi siitä ei ole. Kuten ei mistään muus-
takaan vielä. 

Jo viisi vuotta sitten muistisairaita ihmisiä 
arvioitiin olevan maailmassa 35,6 miljoonaa. 
Joka 4. sekunti tehdään jossakin uusi diagnoo-
si. Markkinan isous kyllä aktivoi lääketeollisuut-
ta tutkimaan, mutta tiedepiirienkin odotukset 
läpimurtoihin ovat valitettavan pessimistisiä. 
Hidastaviin lääkityksiin on tyytyminen, mutta 
oikeuksiemme toteutuminen on pitkälti omis-
sa käsissämme. 

David Troxell ja Virginia Bell ovat laatineet 
listan muistisairaan oikeuksista. Muun muassa 
muistihoidon ammattilaisia kouluttava Suomen 
Psykologinen Instituutti käyttää listaa kurssituk-
sissaan. Poimitaanpa 12 kohdan listasta neljä 
meidän ruokakuntamme arvostamaa:  
• Oikeus saada olla ihmisten kanssa, jotka 

tuntevat hänen elämäntarinansa, mukaan 
lukien kulttuuriset ja hengelliset tavat ja 
tottumukset 

• Oikeus kokea mielekästä osallistumista 
koko päivän 

• Oikeus itselleen sopivaan läheisyyteen 
esim. halaamiseen, hyväilyyn ja kädestä 
pitämiseen 

• Oikeus olla osa paikallista, 
maailmanlaajuista tai virtuaalista 
yhteisöä. 

Oikeuden hulvattomankin huumorin käyttöön 
elämäneliksiirinä voisi lisätä listaan kohdaksi 13. 

 "A vot, perkele, sitä hyö tekkyöt sano pyhä-
kouluopettaja ko laps virskirjan puotti”. 

Tuolla kannakselaisella sananparrella elokuva-
neuvos Kari Uusitalo kokeilee ystäväpiirinsä 
huumorintajua. Katsoo sanomuksen edustavan 
hienosti kannakselaista kielenkäyttöä, mut-
tei suinkaan huvittavan kaikkia. Tarinan poi-
min Meerille tulevasta Vpl. Pyhäjärvi-lehdestä. 
Meerihän on Viipurin läänin Pyhäjärven evak-
koja. Äitinsä ja sisarensa tapaan toiminut myös 
Vpl. Pyhäjärvi - seuran luottamustehtävissä.  

Jot silviisii täl kerral.

Rokokoo-otsainen kaappi
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Aforistikko Friedrich Nietsche sanoi aikoinaan: 
”Niin kauan kuin sinua kiitetään, usko ettet ole vie-
lä omalla radallasi, vaan jonkun toisen.” Viisautta 
tarvitsin arvioidessani huhtikuisen lehtijuttuni 
palautteita. Muutamat kiittelivät, mutta yksi yh-
distyksemme jäsen sanoi ulostuloni herättäneen 
monenlaisia kommentteja. Myös ihmettelyä ja 
negatiivisia ajatuksia niin sanotusta ”omaishoi-
dosta”. Kriitikon mielestä ansaitsin ainakin pu-
heenjohtajan puhuttelun. Sen olen nauttinut 
täysimääräisesti ja myös mielensä pahoittaneen 
sananvapautta kunnioittaen. Onhan hänellä ha-
lutessaan täysi oikeus luokitella minut vaikka va-
leomaishoitajaksi ja pitää Meeriä valeomaishoi-
dettavana, olimmepa sitten hoitotilanteellisesti 
kuinka aitoja ja originaaleja alzheimeristeja ta-
hansa. Yhtätoista kolumniamme Heinola tietää 
-lehteen kirjoitamme Helgan kanssa toki täysin 
ilmaisuvapaina yksityishenkilöinä. Emme yhdis-
tystä tai liittoa edustaen eikä tekstejämme nii-
den tarkistettavaksi alistaen. Tuohon lehteen sik-
si, että Itä-Hämeen palstoille juttumme olisivat 
kelvanneet vain toimituksellisesti sensuroituina. 
”Kyl niin kaua ihmisen kelppa ko haukku viititä, 
mut sit vast eläm lopp on ko surkuttelema ruve-
ta”, sanottiin Rauman maalaiskunnassa.

Kuka sitten määrittyy omaishoitajaksi? 
Henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestään 
tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vam-
maisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tar-
peesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimi-
sesti. Omaishoitoa tutkineen Tuula Mikkolan 
mukaan ”Omaishoidon tärkein motiivi on suh-
de, joka ei ole syntynyt hoidon tarpeen perusteel-
la, vaan on olemassa siitä riippumatta” .

Omaishoitajat ja läheiset –liittomme ar-
vioi, että vain 43 000 henkilöä 350 000:sta saa 
omaishoidon tukea työstään omaishoitajana. Eli 
307 000 ei sitä saa. Raskaassa ja sitovassa hoitoti-
lanteessa olevia heistä on lähes 20 000. 

Tuki muodostuu 1) hoidettavalle anne-
tuista palveluista, 2) omaishoitajalle myön-
nettävästä hoitopalkkiosta, 3) omaishoitajan 
vapaapäivistä hoitotyöstä ja 4) omaishoitoa tu-
kevista palveluista. Tuen päivitetyt kriteerit as-
tuivat Heinolassa voimaan tämän kuun alusta 
2015. Hoitoisuusluokkia on nyt neljä, palkkiot 
384-1091 euroa kuukaudessa. Alimmassa 384 eu-
ron hoitoisuusluokka 1:ssä voi omaishoitaja asua 
eri osoitteessa kuin hoidettava. Ja käydä vaikka 
töissä niin, että hoidettava voi olla yksin korkein-
taan 7-9 tuntia vuorokaudessa. Edellytyksenä on, 
että ilman omaishoitajan antamaa apua ja hoi-
vaa hoidettava tarvitsisi vähintään säännöllisen 
kotihoidon maksimikäynnit  eli vähintään viisi 
käyntiä vuorokaudessa. Niihin ei Meerin huolen-
pitopainotteisessa hoitotilanteessa vielä ole tar-
vetta. Näin ollen tuetta ja omaishoitosopimuk-
setta mennään toistaiseksi. 

Omaishoitolain tarkoittamia muun huolen-
pidon palveluita Meerini ja vertaisensa tarvitsi-
sivat kolmeen asiaan: turvallisuuden säilyttämi-
seen, itsellisyyden säilyttämiseen ja normaalielämä 
-mahdollisuuden säilyttämiseen. Kotihoidon 
johtaja Marjatta Lahden mukaan huolenpito-
palveluiden tuottaminen yksilöorientoitunut-
ta sosiaalipsykologiaa hyödyntäen edellyttäi-
si taas uuden viran perustamista kaupunkiin, 
mikä ei kuulosta houkuttelevalta. Saanen kysyä: 
Miksei palveluita voisi ostaa yksityissektorin 

Omaishoidon tärkein motiivi:
Hoidosta riippumaton ihmissuhde
(Kesäkuu 2015)

tuottajilta konsulttipalveluina? Haluan myös 
tietää, mitä innovaatioita kaupunki aikoo käyn-
nistää omaishoidollisten huolenpitopalveluiden 
tuottamiseksi ja millä aikataululla. ”Nyt pitää us-
kaltaa kokeilla, uudistaa ja luottaa siihen, että toi-
sin tekemällä luodaan hyvää, ja jopa parempaa,” 
sanoi sosiaali- ja terveysministeriön kansliapääl-
likkö Päivi Sillanaukee Sitran vanhusfoorumis-
sa viime vuonna.

Liittomme vaatii, että sen kehittämä kan-
sallisen omaishoidon kehittämisohjelma (KOHO) 
otetaan Sipilän uuden hallituksen ohjelmaan. 
KOHOssa nykyinen omaishoidon tuesta annet-
tu laki korvattaisiin lailla sopimusomaishoidos-
ta. Eritystä huomiota KOHOssa kiinnitetään 
omaishoitajien aseman vahvistamiseen, yhden-
vertaisuuteen ja jaksamisen tukemiseen. Kirjassa 
Omaishoitaja arjen ristiaallokossa omaishoitaja 
kuvaa arkeaan runolla Uudelle polulle: 

”Omaishoitaja. Kuka hän on?
Mitä hän tekee? 
Hän nostaa, kantaa, pesee,
pukee, syöttää, juottaa.
Touhuaa päivät, valvoo yöt. 
Hän itkee, rukoilee, nauraa, laulaa.
Hän väsyy, tiuskii, komentaa.
Mutta ennen kaikkea, hän rakastaa.
Hän on ihminen.”

KOHOn mukaan omaishoidon tuki vä-
hentää julkisia palvelumenoja noin 1,3 miljar-
dia euroa vuodessa. Merkittävä taloudellinen 
säästö ja Nelson Mandelan UBUNDU-ajattelun 

toteutusmahdollisuus suomalaisessa käytännös-
sä. Sen mukaan me ihmiset saamme toisiltamme 
voimaa, että meidän parhaat puolemme kehitty-
vät epäitsekkäässä kanssakäymisessä muiden ih-
misten kanssa.

Suomen Senioriliike ry on arvostettu vai-
kuttaja ns. Raha-Suomessa. Liike on ajanut van-
husasiamiehen viran perustamista vuodesta 2008 
lähtien. Tiettävästi mikään puolue ei sitä vastusta. 
Ainakin ikäihmisten arvostuksen parantamises-
sa asiamiehelle riittäisi työsarkaa. Tukekaamme 
toteutusta missä voimme. 

Lopuksi pari muistitautisuuteen liittyvää 
pikku uutista 10.5.2015 Helsingin Sanomista. 
”Kymmenen vuoden vuorotyön vaikutus muis-
tiin vastaa 6,5 vuoden ylimääräistä ikäänty-
mistä.” Väestötason riski ja tutkittu Ranskassa. 
”Suomen ensimmäinen kylä muistisairaille voi 
nousta Koskelaan.” Esikuva Hollannista. Siellä 
muistisairaat elävät kylämäisessä mutta turval-
liseksi rajatussa ympäristössä, jossa he voivat ul-
koilla itsekseen. 
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”Traagiseksi elämäntavoittelun tekee se, että harva 
tietää, mitä haluaa. Päästyään perille saa selville 
vain sen, mitä ei halunnut.” Tuon ydinajatuksen 
Jukka Petäjä sanoo ilmaisevan hyvin 19. kesä-
kuuta  kuolleen kirjailija James Salterin tuotan-
toa. James Wolcott piti Salteria USA:n aliarvos-
tetuista kirjailijoista kaikkein aliarvostetuinpana. 

Omassa elämäntavoittelussani asiat ovat äk-
kiä kiepsahtaneet nurinperin: vaimo mennä vi-
peltää kuin västäräkki, ukko omaishoitaja ei jaksa 
edes ulkoilla. Uni maittaa ja ruoka, mutta perin 
vähän mikään muu. Ottaa oikeinkin lujille poi-
mia päivä, nauttia olevasta hetkestä, vaikka lati-
nalaisen lyriikan perustaja Horatius siihen Carpe 
diem-vetoomuksellaan kehottaakin. Maailman 
vanhimmalle sulhaselle 103 v. ja morsiamelle 91 
v. ajasta vaarin ottaminen avioitumalla onnistui 
Britanniassa kesäkuussa. Onnittelut! 

Heinolan muistikerhon vetäjän Anna 
Tiaisen ajan aktivointipapereista lainaan tähän 
kolmea ohjetta:

 "Huolehdi että Sinulla on aikaa rakastaa ja 
olla rakastettu. Se oli vanhaan aikaa jumal-
ten yksinoikeus.

 "Huolehdi että Sinulla on aikaa omistautua 
toisille. Elämä on liian lyhyt olla itsekäs.

 "Huoledi siitä että Sinulla on aikaa nauraa. 
Nauru on sielun musiikkia.

Tehdäänkö sitten kolmiloikkaus Alzheimeris-
tien memetiikkaan eli asioihin, joita muistitaudin 
kantajatkin hankkivat jäljittelemällä, matkimal-
la toisiaaan? Susan Blackmore, amerikkalainen 
kulttuuriantropologi pitää meemeinä kaikkia 

asioita, jotka siirtyvät ihmiseltä toiselle jäljitte-
lyn kautta.  

Yksi näistä on ainakin Suomessa perin ylei-
nen kuolemanpelko, kuolemankammo. Se tekee 
vanhuudestakin vastenmielisen kuoleman kurt-
tuisena esiasteena. Ja hupaisaa kyllä, tekee myös 
vanhusväestöstä aktiivisia illuusionuoruuden 
palvojia, eskapistisia todellisuuspakolaisia rau-
nioitumistaan ja energian hiipumistaan  tunnus-
tamatta.

Toiseksi meemimatkinnan kohteeksi tar-
joan uskoamme asioiden korjaantumiseen lain-
säädännöllä. Ei riitä. Vanhuspalvelulain tarkoi-
tuksenmukaista toteutumista ei synny ilman 
vanhusasiavaltuutetun virkaa. Myös 1,2 miljoo-
naisen vanhusväestön informointiin ja heidän 
hiljaisen tietonsa laajempaan voimavarakäyttöön 
tarvitaan alan spesialisti, vanhusasiavaltuutettu.

Kolmanneksi meemiuskon muodoksi tar-
joan eläkeläisjärjestöjen kykyä ajaa jäsenten-
sä taloudellisia etuja. Kyky puuttuu, koska yh-
tenäinen, valtakunnallinen järjestö puuttuu. 
Ymmärtääkseni järjestöön tulisi kuulua yli puo-
let 1,2 miljoonaisesta eläkeläisporukastamme. 

Sosiaaligerontologi Alex Comfort (1920-
2000) sanoi vanhuutta ”poliittiseksi institu-
tioksi ja yhteiskunnalliseksi sopimukseksi, jol-
la eristetään ihmiset työstä tiettyjen ikävuosien 
täyttyessä. Systeemiä tukevat eräät uskomukset.” 
Perimäpuolen DNA:ta vastaavat meemit siis, sa-
noisi hänkin tänään.

Alzheimeristitko supermatkijoita?
(Heinäkuu 2015)

Kustavilaispiirteinen kaappi
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Saako omaishoitaja simahtaa?
(Elokuu 2015)

Maitokaappi tuvassa.

Mitään dramaattisia luurankopaljastuksia ei elo-
kuunkaan ulostuloraporttiini sisälly. On elelty 
muistamattomuushuushollin pulssilla. ”Niiden 
pienten harmaiden aivosolujen ehdoilla.” 
Kuusisto & Hyyryläinen –pätkämuistiperheen 
hoitajaisännälle tämä kesä on merkinnyt luopu-
mista ja pysähtymistä. Puuvenesoudut tyssäsivät 
paatin vesille ja vesiltä saamisen mahdottomuu-
teen. Tiuhat kävelylenkit minimoituivat silloin 
tällöin tapahtuviksi kymmenmetrinen plus tauko 
–tassutteluiksi. Kerrostalojen portaikkonousut 
ja uimalakäynnit eliminoi keuhkofibroosin ai-
heuttama hapensaantivaje. Marevan-mittaamista 
on harrastettu urakalla, käsivarret mustelmilla. 
Henkilökohtainen IRN-ennätyskin syntyi lu-
vulla 10 plus risat. Syyskuuksi varattu Pariisin-
matkakin oli pakko peruuttaa. 

Raivostuttavaa, jopa miedosti masentavaa-
kin. Jatkuvan jaksamattomuuden syitä selvittele-
vät lääkärit niin Heinolassa kuin Päijät-Hämeen 
keskussairaalassakin. Vähitellen olen varautunut 
jo siihenkin totuuteen, että jospa kyse onkin vain 
monitautisen kasinelosen luonnollisen lahoami-
sen alkamisesta merkkivuonna 2015, kun Alois 
Alzheimerin kuolemasta tulee 19. joulukuuta 
100 vuotta. Meeri liki viisi vuotta minua nuo-
rempana ei yhtään tykkää lahoamisajatuksesta-
ni. Eihän yhteiseen elämäämme sellaista kiep-
sahdusta kaivata. Käsitykseni on, ettei hänen 
lievä & keskivaikea muistitautinsa ole puoleen 
vuoteen paljonkaan muuttunut. Rivastigmiini 
kohentaa älyllistä suorituskykyä ja parantaa tai 
vakauttaa yleisvaikutelmaa. Kenties oireet (ta-
pahtumamuistin heikentyminen, uuden muisti-
aineksen mieleen painamisen ja mieleen palaut-
tamisen vaikeudet) etenevät Meerillä odotettua 
hitaammin. Ehkä yleinen aktiivisuus ja vireys 
ovat jopa vähän kohentuneet. Corsa kulkee, koti 
on ortningissa ja vaatetustakin ajanmukaiste-
taan. AT-taudin keskivaiheen kestoksi arvioi-
daan 2-10 vuotta. Faktaa tilanteeseen saamme 

12.8. muistihoitajan tapaamisessa. Ja sinäkin ai-
kana jossain päin maailmaa tehdään uusi muis-
tisairauden diagnoosi joka neljäs sekunti.

”Ja sitten peukut pystyyn myös meitä 
omaishoitajia  koskevan myönteisen päätöksen 
syntymiseksi 21. elokuuta 2015 eli ensi perjan-
taina. Työmarkkinaosapuolet ilmoittavat halli-
tukselle, lähtevätkö ne mukaan neuvotteluihin 
yhteiskuntasopimuksesta 22.8.2015 - 31.1.2017. 
Sopimusta hallitus varautuu tukemaan miljar-
din verokevennyksillä. Toivottavasti järjestöm-
me Omaishoitajat ja läheiset –liitto ry on saanut 
kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman 
(KOHO) Sipilän hallituksen toteutuslistalle. Kun 
uusi laki sopimusomaishoidosta tulee eduskun-
taan, nähdään kuinka moni 200:sta kuuluu 130 
000 muistisairaan ymmärtäjiin, jotka kenialai-
sen prof. Richard Leakeyn tapaan myöntävät ih-
mislajin kykenevyyden aggressiivisuuteen, mut-
ta eivät määrittävän lajia. ”Kykenemme tekemään 
(kansanedustajinakin) hienovireisiä erotteluita 
oikeasta ja väärästä, välitämme toisistamme ja ky-
kenemme empatiaan”, sanoo maineikas paleoant-
ropologi ja norsujen suojelija 70 vee.

Monista taudeistani iäkkäimpiä ovat sy-
däntaudit. Viiden ohituksen avokirurgiasta on 
pian 21 vuotta. Rytmihäiriön diagnoosista eh-
ken seitsemän. Professori Timo Strandbergin 
mukaan AT-tauti kuului v. 2007 ”valtimotautei-
hin”. Dementiaa pyrittiin ehkäisemään samoilla 
keinoilla kuin esimerkiksi sydäninfarkteja: hoi-
tamalla kohonnutta verenpainetta ja kolestero-
lia ja ehkäisemällä diabetestä. Sydämeni ravit-
semuksesta näppäsin nettitietoa per sydämen 
lyönti. Viides- jopa neljäsosa verestäni menee 
aivoihin, missä miljardit solut hyödyntävät 20 
% veren hapesta ja ravinteista. On siinä valti-
moilla, laskimoilla ja hiussuonilla työtä vuorot-
ta elinkautisesti.
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Kulttuurikuntoilu sopii 
myös Alzheimeristin terapiaksi
(Lokakuu 2015)

Renesanssikaappi

Meerin taudinkuvaan on kuulunut jo diagnoo-
sista lähtien tunnistamisen ja hahmottamisen 
vaikeutuminen. Eli ei esimerkiksi tunnista tuttua 
tiereittiä autokorjaamolleen.Soitti ja sanoi ole-
vansa ihan hukassa, kun ei muista oikeata kään-
tymiskohtaa. Soimasi myös itseään vanhaksi, hä-
vettäväksi havuhatuksi. Minun roolini on pitää 
häpeä, oireiden kieltäminen, peittely ja selitte-
ly loitolla ja korostaa ”kartalta eksymisten” ole-
van osa Meerin ikiomaa AT-Alzheimerismia. Ei 
vielä dementiaa, kuten ei muistiongelmaisten 
enemmistölläkään diagnoosihetkellä. Professori 
Raimo Sulkava pitää dementiaa pelottavana sa-
nana, joka leimaa kantajansa. Hän suosittelee pu-
humaan muistisairauksista ja muistipotilaista. 

Viime vuoden joulukuussa neurologi, kir-
jailija Markku T. Hyyppä lanseerasi harrastus-
keskusteluun käsitteen kulttuurikuntoilu ja väit-
ti sen pidentävän ikää. ”Tutkimukset osoittavat, 
että kulttuuria harrastavat elävät keskimäärin 
kolme vuotta pitempään ja myös terveemmin, 
kuin passiiviset sohvaperunat”, Hyyppä sanoo. 
Kulttuurikuntoilulla on mielialaan ja sydämen, 
muun verenkierron ja aivojen toimintaan yletty-
viä terveysvaikutuksia. Eikä laadulla tunnu ole-
van merkitystä. Aktiivinen ja sosiaalinen elämän-
tapa riittää. 

Viikko sitten kuntoilimme VPK:lla Jyränkö-
kuoron Tarinoita ja lauluja elämästä –konsertis-
sa. Kiitos kuoro ja Ari Niskanen terveyttävän 
kulttuuritapahtuman tuottamisesta. Kaksi muu-
takin kulttuurituottajaa ansaitsevat kiitoksemme. 
Toinen on Seijan solistien vetäjä Seija Mikola ja 
toinen Taidekeskus Salmelan perustaja, konsu-
li Tuomas Hoikkala. Yleisönänne olemme ol-
leet ja isosti nauttineet aivojemme tunnealuei-
den aktivoitumisesta, kyyneltymiseen asti. Liekö 
sitten neuropsykologinen todiste siitä, että ikä-
lopun aivokurkiaisemme 250 miljoonasta her-
mosolusta ainakin joku vielä välittää tietoja ai-
vopuoliskosta toiselle. 

Ja sitten hyppysellinen Alzheimer-sälää. 
Argentiinassa Roberto Peidro on todistanut ar-
gentiinalaisen tangon tanssimisen parantaneen 
Parkinsonin tautiin sairastuneiden oloa. Myös 
Alzheimeristien kolotuksia tangon askelien on 
todettu lieventävän. Brasilialainen bussiyrittäjä 
ja muusikko Jose Freitas on kuuden miljoonan 
vinyylilevyn mies. Hän kertoo Alzheimerin tau-
tia sairastavasta naisesta. Tämän poika etsi lau-
lua, jota äiti oli pienenä laulanut. Nainen ei enää 
puhunut, mutta musiikin kuultuaan hän puh-
kesi laulamaan kappaleen loppuun. Ranskassa 
on todettu, että kymmenen vuoden jatkuvan 
vuorotyön vaikutus muistiin vastaa 6,5 vuoden 
ylimääräistä ikääntymistä. Helsingissä menee 
Alzheimer –näytelmä ”Pala palalta pois” teatte-
ri Avoimissa ovissa 29.11.asti. Kirjailija Anneli 
Kannon romaanista dramatisoitu näytelmä ker-
too vahvasti ja kaunistelematta muistisairauden 
vaikutuksista. Rooleissa Sinikka Sokka, Jukka 
Pitkänen ja Hanna Seppä. Mikähän är yy tai fir-
ma matkan Erottajankatu 5:een masinoisi?

Valtimolaiselle Pekki Riekkiselle rapsautet-
tiin käräjillä tuomio pontikan keitosta. Päätöksen 
luettuaan tuomari tiedusteli: ”Vieläkö Pekki keit-
tää pontikkaa tämän jälkeen?” Tuokion mietit-
tyään tuomittu ilmoitti: ”Ka, se riippuu siitä, sua-
piko tarpeita.” Eli pientä pelivaraa pitää elämiseen 
jättää, kuten Matti Kuusen Kansanhuumorin 
parhaat –kirjan kasku kertoi.



2827

”Entä sitten, kun Meerisi Alzheimer muuttuu 
dementiaksi?” Suoraan vastaukseen en pysty, 
mutta ainakin vertaiskokemuksiin perehtymäl-
lä aion asiaan valmistautua. Kollegani Pekka T. 
Kuopiosta lähetti alkuvuodesta oman omaishoi-
tajan historiansa. Lainaan sen tähän. 

”Kiva kuulla, että sinulla pyyhkii kohtuulli-
sen hyvin. Ikävämpi kuulla, että naisystävälläsi on 
tämä alzheimeri. Tunnen sen. Äiti sai sen ja sen 
mukana olen nyt, jos en asiantuntija, niin aina-
kin asian tuntija. Olen varma, että olet lukenut ai-
heesta ihan riittävästi, mutta siitä huolimatta lä-
hetän sinulle kuvauksen äitini vaiheista. Kirjailin 
asian noin kymmenen vuotta sitten seuraavasti:”

 "Äitini sairastui dementiaan. Tauti on 
iljettävä. Meni kaksi vuotta ennen kuin 
ymmärsin, että hän on sairas. Muuttui 
käsittämättömän ilkeäksi. Pojat kävivät 
jelppaamassa häntä kauppaostoksissa. 
Kertoivat, että hävettää kun se aina rupeaa 
riitelemään hitaampien asiakkaiden kanssa 
kassajonossa.

 "Viha tyhmempiä ihmisiä kohtaan lisään-
tyi. Vihattujen joukkoon pääsi vaimoni 
Ursulakin. ”Se ei päästä lapsiaan ja Pekkaa 
käymään luonani.”

 "Tämä oli vielä pientä. Esiin astui asun-
to-oy:n isännöitsijä Miettinen. Kävi avai-
millaan äidin asunnossa öisin. Vei milloin 
mitäkin. Ainakin karvareunaisen talvita-
kin. Ursula tosin tiesi, että hän itse myi sen 
veteraanien kirpputorilla jo vuosia sitten.

Vertaiskokemus Kuopiosta
(Tammikuu 2015)

 "Käytin äitiäni kaupungin kallonkutistajal-
la kerran kuukaudessa. Hän uskoi äidin 
tarinat täytenä totena. Määräsi nukahta-
mislääkkeitä lisää. Seurauksena oli viilin 
kulutuksen villi kasvu. Eihän se kallista 
ollut. Viimein hoksattiin, että kun mummo 
nukahtaa kolme, neljä kertaa päivässä, 
niin uusi aamu on herätessä aina edessä. Ja 
aamulla syödään taas uusi viili!

 " Sitten alkoivat katoilla avaimet ja lompak-
ko. Ainahan ne löytyivät. Joskus etsittiin 
pitkäänkin. Seuraavana pieni kaatuminen 
ja sairaalareissu. Hankittiin kaupungin 
ruokahuolto. Eipä kelvannut, koirat kyllä 
tykkäsivät.

 " Sitten muutama sairaalareissu ja viimeisen 
kotiuttamisen jälkeen ilmoitin, että nyt 
vastaatte te, minä en. Viimein löytyi hoito-
paikka. Hyvä eläke, hyvä paikka. Muutama 
kaatuminen, sairaala ja laitospaikka lopuk-
si. Tunsi minut vielä viimeisellä viikollaan. 
Eli 20-luvun nuoruuttaan.

Isännän kaappi
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”Kun ei ole mitään tekemistä, on niin tyhjä ja 
mahassa tuntuva paha olo”, sanoo Meeri yksi-
nään olemisen päivistään Jyrängön kolmios-
saan. Hämmästelee, etten minä tunne samoin 
Sepänniemen kaksiossani. Minä taas ihmettelen 
nautiskelun oloista intensiteettiään, jolla hän tart-
tuu asuntojemme siivoukseen. Tuohon huushol-
lien siunaavaan tai kiroukselliseen toisteisuuteen, 
kuten Saara Henrikson ja Aino-Maija Leinonen 
Leppoisa opas huusholliin-kirjassaan siivoamis-
ta luonnehtivat. Toteavat myös homman olevan 
yhteiskunnallisesti aliarvostettua. Oletettavasti 
meidän kiveskansalaisten arvottamana. 

Meerin siivousfilosofia käy yksiin kirjan 
yleisohjeen kanssa: ”Ylläpitäkää tietty järjestys 
ja siisteys, jotta elämä sujuisi!” Näkemykseen 
”Kun asiat ovat suorassa, huonekin näyttää huo-
neemmalta” voi mieskin yhtyä. ”Olkoon siistin ja 
sotkuisen raja vähän välttämättömän yläpuolel-
la” kelpaa myös minulle, sotkevalle osapuolelle. 

Koetan maanitella Meeriä harventamaan 
suursiivouksia  ja tihentämään  ”solahtamisia 
arjen virtaan, jossa paikat pysyvät kunnossa sii-
nä sivussa”. Roskat heti pois ja tiskiallas tyhjäksi 
pelastavat meidätkin lavastussiistimiseltä, sisus-
tussiivoamiselta, jopa viikkosiivoukselta. Tuskin 
kuitenkaan joulusiivoukselta. Hyvä Selkä –leh-
den Kirsi Töyrylä-Aapio tarjoaa tautiin kolme 
neuvoa: 

Siivotessa aivot ovat vapaalla
(Marraskuu 2015)

1. Siivoa erissä, vähän useampana päivänä.

2. Vältä aamusiivousta, säästät välilevyjäsi.

3. Turha tavara kiertoon. Vähemmän 
tavaraa on vähemmän siivottavaa.

Huushollikirjan mukaan aivot ovat siivo-
tessa vapaalla. Hannu Taanilan kerrotaan kut-
suneen kirjaa jopa vapautuksen teologiaksi. Sen 
mukaan Meerin tarttuminen luuttuun merkit-
see tekemisen puutteen korvaamista ajattelemal-
la rennommin ja tuntemalla hulvattomammin 
vaikkapa pölyjä pyyhkimällä. Myös työn mer-
kityksellisyys ja omin käsin aikaansaatavuus li-
sännevät kumppanini mieltymystä siivoustöihin.

Senkki
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Seinäkaappi

Nyt on pientä ja tapahtumatuoretta draamaakin 
olemassa. Kuokkavieraamme herra Alzheimer 
järjesti minulle tilaisuuden ajantajun menettä-
miseen. Keskiviikkona 25. päivä marraskuuta 
käpsehdin kotona sisätiloissa  kynähommissa. 
Väsymyspotilaana pyjamassa kuten jo Vapun päi-
västä lähtien koko suven. Varttia vaille seitsemän-
toista pötkähdin unosille. Kello 20:n kieppeillä he-
rään ja arvailen nukkuneeni yli yön ynnä olevani 
nyt torstain 26. päivän aamussa. Ulkopimeyden 
panen merkille, mutta en salli sen häiritä aamu-
rutiineja. Päivävaatteet päälle plus auto lämpiä-
mään. Lääkkeet vesideseineen tyhjään vatsaan. 
Naamanpesun jälkeen suihkesuitsutukset keuh-
kofibroosiin. Ja sitten Lammaskallionkatu 1:een 
ottamaan Meeri kyytiin 9.30.

Kun kumppania ei kuulu, soitan ja keho-
tan ilmestymään. ”Mihin?” ihmettelee emäntä ja 
minä muistutan, että sovittiin rokotukseen me-
nosta täksi aamuksi. Meeri toteaa niin sovitun, 
mutta että nyt on vasta keskiviikkoilta. Arvelee 
minun nyt sekoilevan pahasti ja tulevansa alas 
selvittämään tilannetta naamasta naamaan. Ja 
lähes ainahan se selviää, kun fiksu naisihminen 
ottaa miehen mokan oikaisun asiakseen. 

Pikku mokankin saattamista julkisuu-
teen puolustelen sillä, että näin lisään osalta-
ni taudin tunnettuisuutta. Tunnettuisuutta toh-
tori Richard Taylor vaatii Alzheimerille siksi, 
että siitäkin tulisi hoidettava, kuten poliosta ja 
Aidsista on tullut. Päättäjien halukkuutta rahoit-
taa Alzheimerin tutkimusta, hoitoa ja lääkkei-
tä voidaan Taylorin mukaan lisätä myös lisää-
mällä avointa julkisuustietoa taudista. Mallia 
julkisuushakuisuudesta tohtorimme suosittelee 

otettavaksi Aidsista. Taylorin neuvot perustu-
vat hänen omiin potilaskokemuksiinsa. Kuusi 
vuotta sitten hän kuuli sairastavansa ”dementiaa, 
luultavasti Alzheimer-tyyppiä”. Hänen päiväkir-
jamainen esseekirjansa ”Alzheimerin kanssa” on 
täysosumallisesti ammuttua Alzheimer- kritiik-
kiä jokaisella 336 sivullaan. Huikaisevasti hu-
morisoitua älytekstiä niin hoitajille kuin hoidet-
tavillekin. Ennen kaikkea niille, joita dementia 
sananakin pelottaa.

Piilottelusta 
julkisuushakuisuuteen (Joulukuu 2015)



10 lehtikolumnia vanhuudesta 
Julkaisija: Paikallislehti Itä-Häme vuosina 2007-2012

Kaikkiko asenteellisesti ikärasisteja? ........................................................................... 36

Hyvää vaalivuosihuomenta, kanssaikäiset .................................................................. 38

Seniorienergia kuntakäyttöön ...................................................................................... 40

Virtaa Heinolaan –kansanliike ..................................................................................... 42

Miten Heinolan vanhusneuvosto osallistuu päihdeilmaston muutokseen? ........... 43

Jyrki. Hannele. Ritva. Ulla ............................................................................................ 46

EETU ry ja venäläispanssarit Tallinnassa ................................................................... 48

Järjestöjen päämajatalosta valtuustoaloite .................................................................. 49

Pelastakaa Opekon alue ................................................................................................ 51

Heinolasta kaikenikäisyyden residenssi ...................................................................... 53



3635

Kulmakaappi

Viime viikon Helsingin Sanomissa EVAN johta-
ja Matti Apunen kirjoitti koskettavan kolumnin 
Christopher Hitchensistä. Poleemikko, kolum-
nisti, sotareportteri, kulttuurikriitikko, esseisti ja 
julkinen väittelijä CH oli kuollut 62-vuotiaana 
edellisviikolla. Apuselle mies edusti ”kaikkea sitä, 
mikä länsimaisessa älymystössä joskus oli parasta: 
laajaa yleissivistystä, raudanlujaa ja johdonmu-
kaista ajattelua, pelottomuutta. Hän oli yksi niis-
tä harvoista, joiden ansiosta journalismiin voi vie-
lä uskoa.” Sosiaaligerontologi ym. Alex Comfort 
(1920-2000) edustaa minulle paljolti samaa kuin 
C.H. Apuselle. Ym. tarkoittaa, että A.C. oli geron-
tologiutensa lisäksi myös lääkäri, anarkisti, pasi-
fisti, aseistakieltäytyjä ja kirjailija. Eläköityi 1985. 
Kansainvälistä menestystä toi erityisesti 1972 jul-
kaistu Joy of Sex. Käännetty 24 kielelle ja myyty 
12 miljoonaa kappaletta. Minä ihailen moniot-
telija Comfortin terävänäköisyyttä 1979 suo-
mennetun Paras ikä (A good age) -kirjan eräis-
sä teksteissä. Niissä hän pureutuu nautittavasti 
1970-luvun  vanhusväestöön kohdistuviin asen-
nevääristymiin. Tuolloiset oikaisemisopit olisivat 
tarpeen tänäänkin: 
• Ikääntynyt poikkeaa nuoremmistaan vain 

siinä, että on elänyt kauemmin.  

• Vanhuus on poliittinen instituutio 
ja yhteiskunnallinen sopimus, jolla 
eristetään ihmiset työstä tiettyjen 
ikävuosien täyttyessä. Systeemiä tukevat 
eräät uskomukset. 

• Eläkkeelle siirtäminen on vain toinen 
nimitys erottamiselle ja työttömyydelle. 

• Eläkeläisillä on järjestäytymättöminä 
vähäiset oikeudet. Paljous voimistaa 
yhteenliittymistä ja edunvalvontaa. 

• Eläketuloista riistetään 40-50 prosenttia. 
Siksi työuria jatkettava. 

• Sairaudet  ja vanhuudenheikkous eivät ole 
ikääntymisen automaattibonuksia. Muisti, 
seksualiteetti, aktiivisuus, kyky solmia 
suhteita  ja elämänhalu kestävät yhtä 
kauan kuin me itsekin. Ellei, syy on sama 
kuin nuoremmillakin: sairaus. 

• Tiede hidastaa iän aiheuttamia muutoksia. 

• Yhteiskunta tekee vanhuksia kuten 
säätyläisyys lordeja, mutta arvostus on 
negatiivista. 

• Vanha tarvitsee neljää asiaa: arvonantoa, 
rahaa,  terveydenhoitoa ja työtä. Ei ole 
mitään Jumalan määräämää käskyä, 
miksei niitä voisi saada.

Mikä estää eläkeläisjärjestöjä tarttumasta asen-
neremonttiin? Vanhuuskammon ja nuoruus-
palvonnan yleisyys – luulisin. Näytöistä tuo-
reimmat  tulivat Ylestä ja Hannu Komoselta. 
Rusakonrohkeaa todellisuuspaon vuotta 2012 
molemmille!

Kaikkiko 
asenteellisesti ikärasisteja? (Joulukuu 2011)
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Astiakaappi

Hyvää vaalivuosihuomenta 
kanssaikäiset (Tammikuu 2012)

Eli noin 4800 päälle 65-vuotiasta heinolalaista. 
Kilohintamme vaalikarjana nousee huimasti lo-
kakuuhun mennessä. Äänestämäänkin autetaan 
perin hövelisti.Valtuustoehdokkuuksillemme ei 
nuoremmilta tukea tule,  yli-ikäisyyssyistä. Niin 
se korrekti ikärasismi toimii. Omia päitämme 
myöten. Jos me ikäväkenä haluamme vaikuttaa 
itseämme koskeviin kuntapäätöksiin, meidän on 
tarjottava ehdokaslistoille ikäisiämme aktiiveja. 
Nuppilukumme mukaisesti Heinolan valtuusto-
paikoista joka viides kuuluu meille. Eiköhän tasa-
vertaisuussyistä  oteta tällä kertaa haltuun kaikki 
kahdeksan! Myötä- ja vastajytkynä sairaalloiselle 
nuoruuspalvonnalle.

Heinolaiselta varavaltuutetulta kuulin hiljat-
tain helpottavan uutisen: 12.4.2010 jättämämme, 
sukupolvisolidaarisuutta koskeva kunnallisaloite on 
löytynyt. Se lepäsi mappiarkutettuna ”Merkitään 
saapuneeksi” –osaston kuntakylmiössä. Me 1500 
allekirjoittajaa olimme suotta epäilleet rouvia 
Rämö ja Mäkiniemi asiakirjan salaisesta hautaa-
misesta sisäistä hallintokäytäntöä uhkaavana te-
kijänä. Hyi meitä ja rutkasti anteeksi!

Toista helpottavaa uutisaihetta olin itse-
kin tukemassa sivusta. Kyse on Heinolan seu-
dun Senioriopettajien kokoamasta pohjapaperis-
ta kunnallis- tai valtuustoaloitteeksi, jossa esitetään 
Kaikenikäisyyden palvelukeskuksen perustamista 
Seminaarin alueelle. Aloitekelpoiseksi asia kehit-
tynee lähikuukausina usean järjestön yhteistyöllä. 
Kaupungilta toivotaan kahta latuja aukovaa pää-
töstä. Päätös yksi on ottaa vastaan Vanhustyön 
Keskusliiton haaste ”Elämänkulku ja ikäpolvet”. 
Tunnuksellaan AGE:n Suomi-jäsen VTKL toteut-
taa EU:n aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien 
välisen solidaarisuuden teemaa. Perehdyttyään 
aloitteemme alkuideaan eräs nuorempi seniori eh-
dotti  kolmen askeleen jatkoratkaisua:  kaupungin-
talo lihoiksi, kaupunginhallinto Seminaarille ja 
Kylpylään, palvelukeskukselle tilat samoilta alu-
eilta. Perustana on ajatus, että kaikenikäisillä ih-
misillä on yksilöllistä annettavaa toisilleen ja että 
vastuuta sukupolvien välisestä  ymmärtämisestä 

kantaa jokainen ikäsaattue. Valmiudet toisenikäis-
ten kanssa toimimiseen alkavat empatiasta, myö-
täelämisen kyvyn käyttöönotosta puolin ja toisin. 
Me tarvitsemme tietoja toisesta ja toinen meistä. 
Niihin ja kohtaamisten kokemuksiimme nojaten 
alamme vähän kerallaan ymmärtämään toista ja 
toiseuttaan. Ydinperheiden kaudella siihen kasvet-
tiin jo lapsuuskodissa. Nyt toiseuksien ymmärtä-
mistä on opeteltava aikuisiällä.  

Päätös kaksi on kokonaissuunitelman laa-
timinen Kaikenikäisten palvelukeskukseksi. Sen 
tulisi erityisesti kattaa ns. kolmasikäisten palve-
lutarpeita. Jenkkilän mukaan tuossa 60-85 v. ikä-
ryhmässä on go go-vauhtiväkeä ja slow go-hi-
dastuvan vauhdin väkeä. Ikäryhmän palveluun 
tarvitaan myös heille räätälöity vanhuspoliittinen 
strategiaohjelma. Palvelukeskusprojektin toteut-
tamiselle on varattava aikaa 1-2 valtuustokautta. 
Projektin toteutus voi haluttaessa tuottaa esim. 
Kuntaliiton käyttöön seuraavat gradu-tason pi-
lottiaineistot:
• Asiakaslähtöistä vanhuuspolitiikkaa 

Heinolassa 2013…

• Kokemuksia hiljaisen tiedon 
hyödyntämisestä Heinolan 
kunnallispolitiikassa 2013…

• Kohdemarttyyristä toimija-aktivistiksi. 
Seniorikulttuurisia kokemuksia Heinolasta 
2013…

• Kokemuksia seniorien mediavalmiuden 
kohentamisesta ja median 
seniorijournalismin tehostamisesta 
Heinolassa 2013…

”O nii erinkaltane olla, sano pyhämalaine muitte 
ihmiste joukos.” (Suomen kansan sananparsikirja. WSOY. 
1948)
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Lattiakaappi

Me Heinolan seniori-ikäiset olemme lukumää-
räisesti iso äänestäjäryhmä. 1850 hengen jen-
gimme voisi viedä valtuustoon kahdeksankin 
äänitorvea. Tasavertaisiksi toimijoiksi,  edun-
valvojiksi ja vanhuuden aidoiksi asiantunti-
joiksi. Jotta näin alkaisi tapahtua, on kajottava 
kolmeen niin koti- kuin laitosvanhankin asen-
nevinoutumaan. 

Ykkösenä on äänestämättä jättäminen.  
Siihen ansaan  älä lankea. Unikekosankaruudella 
peittelet vain pakenemistasi kansalaisvastuun 
kantamisesta. Toinen vinksahdus näkyy ikäväen 
vähäisyytenä listoilla. Harvoin meitä sinne kel-
puutetaan, eikä ikäväki sinne juurikaan hakeudu. 
Jokunen sentään löytyy. Porvarien listalta löydät 
Seppo Hokkasen, Timo Ihamäen, Kari Leinon 
ja Kari Kauppisen. Vinksahduksen numero kol-
me aiheuttaa kansantaudiksi  pesiytynyt teko-
nuorekkuus: fiksun vanhan kuuluu todistaa mie-
lensä nuorekkuus  äänestämällä nuorta. 

Omat asennevinoutumani lupaan oikaista 
jo ennakkoäänestyksessä. Vanha olen, mutta yhä 
utelias. Siksi änkeydyin seniori-ikäisten äänitor-
veksi tekemään rökälekasvua Heinolan äänestys-
aktiivisuudelle. Siitä kasvusta hyötyvät kaikki.

Kuntapolitiikkaa on kokeiltu: kaupunginval-
tuutettuna  ja matkailulautakunnan pj Kuopiossa 
1969-1972, Vehmersalmen raittiuslautakunnan 
pj 1973-1976. Eläkeläisten yhteistyötä on lietsottu 
21 vuotta: Kansalliset seniorit ry:ssä piirin pj, seu-
ran perustaja, liiton tiedotuskouluttaja. Noista 
toimista katson oppineeni kimppatarpeen vält-
tämättömyyden. Eli että niin kunnanvaltuustos-
sa kuin raittiusyhdistyksen kokouksessakin uusi 

idea tarvitsee aina tuekseen porukan. Kuopion 
valtuustossa demari Lasse Lehtisen, kommari 
Ilkka Ikosen ja porvari OH:n porukointi herät-
ti poruakin, mutta toi myös tuloksia. 

Paljastan teille nyt jotakin parhaiten tunte-
mastani ihmisestä, itsestäni. Aluksi ulostulo ho-
mekorvien kaapista, vuosipariin ennen hetekan 
keksimistä 1932. Taisi olla Jyrki Pellinen, joka 
kirjoitti: ”Laidasta vedettävä ja päästä vedettävä 
viettivät yönsä yhdessä. Ja kas -  yhdeksän kuu-
kauden kuluttua maailmaan putkahti uusi ne-
nästä vedettävä.” Voi olla, että juuri noin sai al-
kunsa Oiva Einarikin Ristiinan Simolankylän 
Keijolassa huhtikuussa 1930. Viisikymppisen 
Nestorin ja neljävitosen Alviinan seniorisek-
sistisenä lopputyönä. Vanhojen viime väsäyk-
seksi pussinpohjan aineksista. ”Niin isänsä nä-
köinen, mutta muuten terve,” sanoivat naapurit 
tammikuussa 1931.

Seniorienergia kuntakäyttöön
(Kolumni syksyltä 2012)
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Astiakaappi

Kiitos Kaisa Hako maaliskuisesta Lipan alta –ju-
tustasi. Sanoit ”hullulla tavalla” (sydämen koh-
dalla tapahtuvilla liikahduksilla) uskovasi Virtaa 
Heinolaan -kansanliikkeeseen. Arvioit tuon tun-
teen innostaneen jo kymmeniä heinolalaisia suh-
tautumaan uusiin ideoihin niitä tukevasti eikä 
kampittavasti: ”Mitä minä voisin tehdä, että kau-
pungistani tulisi sydämellinen, kuunteleva paik-
ka?” Lyttyyn tylyttämisen ja kuoliaaksi vähek-
symisen sijalle tarjosit kehumista ja roihuun 
sytyttämistä.  Välittämisen tunnelämmöllä us-
koit herätettävän kokonaisen kaupungin.

Innostamisen roihulle olisi nyt tarvetta, kun 
haetaan Opekon alueelle Heinolaan virtaa tuovaa 
uusiokäyttöä. Senioriopettajien ja Kansallisten 
seniorien toimeksiantoon olen hakenut ratkai-
sua, joka kelpaisi valtuustoaloitteeksi kaikille val-
tuustoryhmille ja edistäisi luontevasti heinola-
laisten yhteisöllisyyttä. Tässä se ratkaisu sitten on: 
pannaan kaupunki tekemään Opekosta järjestö-
jen päämaja! Ry-talo, Järjestötalo, Seurojentalo…
tms. Nimeä tähdellisempää on tarpeisiin perus-
tuva käyttötarkoitus. Samalla selkeytyy ja täs-
mentyy  järjestöjen muodostaman kolmannen 
sektorin rooli yhä tärkeämpänä asukaspalvelui-
den tuottajana. Jo valtuuskaudella 2013-2016 sen 
odotetaan pistävän vauhtia Heinolan kuntahal-
linnon avoimuuden, yhteistyön ja asukasosallis-
tumisen kasvattamiseen. 

Virtaa Heinolaan -kansanliike
(Kolumni vuodelta 2011)

Asian käynnistäjäksi ja valtuustoaloitteen 
rakentajaksi ehdotan koottavaksi seuraavia ta-
hoja edustavan työryhmän: Heinola-Seura ry, 
Jyränkölän Setlementti ry, Heinolan valtuuskun-
ta, kaupunginvaltuuston ja -hallituksen puheen-
johtajat, kaupunginjohtaja Tita Rinnevaara, val-
tuustoryhmien puheenjohtajat ja päätoimittaja 
Jari Niemi.
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Kysymyksen synnytti syyskuun kuudennen päi-
vän lenkkisaunailta jälkiseurauksineen. Päivän 
Hesarissa oli Marjut Lindbergin kolumni ”Viina 
tappaa tehokkaammin kuin liikenne.” - Ellei run-
sasta humalajuomista saada hillittyä, parinkym-
menen vuoden päästä tarvitaan omia hoitokote-
ja niille, jotka ovat juoneet muistinsa ja kykynsä 
selviytyä tavallisessa arjessa. Noin päätti kirjoit-
taja tekstinsä. Niinpä, noinhan niille kännäreil-
le käy, minä (heihin kuulumaton) arvelin ja läk-
sin eläkeläisukkojen saunailtaan. Aavistamatta, 
että pian minäkin humaltuisin muistikatkoskun-
toon ja kaatuisin hengenvaarallisesti päin kirja-
hyllyäni. Olin kuulemma loppuillasta simahtanut 
nuokkujaksi ja luokkahitsari kertoi jelppineen-
sä minut kotieteiseen. Siellä olin tomeroitunut 
istumaan tuoliin suostumatta nukkumaanme-
noon. Sammahtamisesta enempää kuin  tuolil-
le tulostakaan ei jäänyt omia muistikuvia. Eikä 
siitä, miten kaaduin tuoliltani ja rikoin kirjahyl-
lyn lasioven säpäleiksi. Sirpalekasa oli verisen 
pääni alusena, kun joskus yöllä heräsin selin-
makuulta tilaani ihmettelemään. Pipon muis-
tan panneeni päähän, ettei tyyny tahraantuisi ja 
menneeni sänkyyn nukkumaan. Herättyä häm-
mästelin  veren ja sirpaleiden sotkua eteiskapei-
kossa. Olisi voinut valtimokin aueta tai lasisäle 
puhkaista silmän, puntaroin matkalla terveys-
keskukseen. Siellä pälvikaljuni haavat putsattiin. 
Isointa paikattiin kolmella tikillä virolaissuoma-
laisena parihoitona.

Miten kasikymppinen, kuusi vuosikym-
mentä hallittua ottamista harjoittanut voi ajau-
tua myrkytyshäpeään?

• Hylkäämällä absolutismin seniorina, 
vaikka oli aiemmin herkutellut sen 
luonnollisuudella yhteensä 28 vuotta. 

• Pitämällä olustelua saunakulttuurimme 
kiinto-osana ja kirkaskopsuja sen 
bonuksena. 

• Kuvittelemalla maksansa, munuaisensa 
ja haimansa toimivan yhä kuin 
kuusikymppisenä. Eli suodattavan max 
24 annosta viikossa. USA:ssa riskin 
raja senioreilla on 7 paukkua viikossa. 
Sairaudet ja lääkekäyttö huomioiden. 

• Tajuamatta tahatonta sekakäyttöä 
syntyvän siitä, että lääkitystä oli alla jo 11 
lajin verran.  Monta lajia oli juotaviakin. 
Minä tarjosin  Maarahva-vodkaa ynnä 
seitsemän prosentin Walter-olutta. 
Kaverin anti oli VSOP-konjakkia ja 
kahdeksan prosentin ohrapirtelöä. 
Aikuiseväitä aikuiskoon pulloissa. 

Tällä paljastuksella osallistun 5. marraskuuta 
alkavaan Ehkäisevän päihdetyön viikkoon. Sen 
teema ”Päihdeilmastomme kaipaa muutosta” kut-
suu myös Heinolan paria tuhatta yli 75-vuotias-
ta kännikapinaan. Pohtikaapa, vähenevätkö vii-
nakuolemat 350 ihmisellä vuodessa, jos keskari 

Miten Heinolan 
vanhusneuvosto osallistuu 
päihdeilmaston muutokseen?
(Lokakuu 2011)

Piironkikaappi

lantrataan 3,2 prosenttiseksi. ”Oikeenhan se vaa-
ri veisaa, mutta väärää virttä,” sanovat närkäs-
tyjät. Heitäkin ymmärrän, vaikka en olisikaan 
ainut örveltänyt 270 000 Eetu ry:n mallieläke-
läisen joukossa. Eipä kelvannut jutuni otsikko 
nuorekkaalle toimittajalle, vaan hän räväytti sen 
muotoon Ennalta ehkäisevää päihdetyötä tarvi-
taan. Sillä vesittyi koko kolumnin juju eli haastaa 
kaupungin virallinen vanhusten edunvalvojaelin 

ottamaan kantaa ikäihmisten kasvavaan alko-
holin käyttöön. Sen verran olen alipituinen ja 
ylipainoinen, että pidän sensurointia sukupol-
virasistisena loukkauksena. Semminkin, kun 
sen tekee osaavan sanankäytön ammattilainen. 
Marjut Lindbergin otsikossa muuten luki, että 
viina tappaa eikä tapaa. Vai oliko sekin toimit-
tajan korjaus?
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Jyrki. Hannele. Ritva. Ulla
(Kesäkuu 2011) 

Piironkikaappi

Ulla Renkolle salintäyteiset kiitosaplodit 
Virtapiiri-kuoron kevätkonsertista Timantteja ja 
papiljotteja. Kuuntelin sitä Heinolan lukiolla vii-
me sunnuntaina. Tarjosit upeaa, taiteeksi taipuvaa 
naislaulantaa 37 riemusydämestä ynnä viiden säes-
tyssoittajan bändistä. Virkistäviä melodiaherkku-
ja ahmin viihtymisnälkääni eritoten tangoista ja 
Elvin papiljottihotista. Makoisia olivat kuten Satu 
Nipulin  koreografiatkin.

Martti Innanen täytti 80 vuotta 20. maalis-
kuuta. Onnittelut. Huuhaa on yksi korkealle ar-
vostamistani huumorilla vaikuttajista niin kuva- 
kuin sanasepponakin. ”Rautaa, aivan rautaa”, hän 
ylisti Gogolin novellia, jossa esiintyy ”epäonnis-
tunut ylijäämäihminen, jolla on aikuisen ruumis  
mutta aivot sikiöasteella”.

Anna-Liisa Rekola täyttää kesällä kahdek-
sankymmentä. Tihenevässä hämärässä on hänen 
tuoreehko runokokoelmansa. Vanhuus- ja kuole-
mateemasta tässä humaani esimerkki: 

”Kuin koira veräjästä
hän livahti taivaan portista sisälle.
Pyhä Pietari vilkaisi perään
ja sanoi,
menköön nyt,
hyvä ihminenhän se oli.”
Hannele Rämöä onnittelen lähes läpime-

noon johtaneesta yli 4300 äänen vaalipotista. 
Kampanjasi oli yksi laadukkaimmista propagan-
distin työssäni tapaamista. Pyynnöstäni lupasit sel-
vittää nelikohtaisen Kaikenikäisyys-aloitteemme 
kohtaloa. Meitä noin 1500 kunnallisaloitteellis-
ta (seitsemän yhteisöä sekä joukko yksityishenki-
löitä) kiinnostaa tietää miten itsesikin allekirjoit-
tama ja hyväksi kehumasi esitys etenee Heinolan 
kuuluisissa kunnallispolitiikan katakombeissa. 
Avointa tietoa tarvitsemme, jotta tahtotilamme 
tylykin kohtelu tulisi ymmärretyksi. Joku taho jo 
leimasi sinut tässä asiassa selkään puukottajaksi 
ja Terhi Mäkiniemen operaationne avustajaksi. 
Kerropa oma totuutesi, jottet aiheetta joudu kan-
tamaan aloiteteloittajan leimaa.

Jyrki Kataiselle saanen alamaisesti ilmoit-
taa, että me 1 400 000 ikäihmisten säätyläistä 
haluamme ikälain voimaansaattamisen kuulu-
van uuden hallitusohjelmanne pääpointteihin. 
Kuntaliiton vastustavasta kannasta huolimatta. 
Journalistijuristi Lauri Kerosuo totesi yhdessä 
aforismissaan (Höläyksiä): 

”Tarkemmin ajatellen ei ole
mitään todellista estettä
ulkoistaa vanhustenhoito
vaikka Kiinaan.”

Siinäkö Heinolankin kustannuspelastus? Uuden 
hallituksen tulee jo tasa-arvosyistä ottaa eläkeläis-
järjestöt vihdoinkin mukaan subjekteina kaikkeen 
ikäpoliittiseen päätöksentekoon. Tuomaan sisäl-
töihin  aidot vanhusväestön näkökulmat. Mallin 
ikäpolitiikkaamme löydät Norjasta, jossa eläke-
läisjärjestöillä on lainvalmistelussa sama asema  
kuin työmarkkinajärjestöillä. Jos ikälaki ei ole hal-
litusohjelmassa ryhdymme hengenlähtömme hi-
dastuslakkoon. Runsastumisemme venyttää mar-
kettien kassajonot maailmanennätyspituuteen ja 
tekee Suomesta harmaan hitausdemokratian maa-
ilmanäidin. Lakkoon harjaannumme  lopettamalla 
kylpylämatkat, teatteri- ja konserttimatkat, kam-
paamo- ja muut hoitokäynnit. Lehdittäkin tullaan 
toimeen vuosi pari kerrallaan. Kyllä nuolempia 
halmittaa, kun senilit senkun polskuttaa…

Heinolan Selkäyhdistys bussiretkeili Kolk-
jassa, vanhauskoisten venäläisten elämää kurkis-
tamassa. Yksi yö Tartossa ja kaksi Rakveressa. 
Porukkaa emännöi äidillisesti Ritva Eloranta. 
Oppaana oli syvätietosymppis Elina Aro. Duuneja 
17 maassa. Orimattilassa syntynyt. Nyt Tarttoon 
asettunut ja isä Jyrkin (Ojapelto) kosintaan suos-
tunut. Jyrki on ex lentäjä ja ex ortodoksipappi. 
Mahtava yrittäjäpari, jonka anti oli viihdyttävää 
opastyötä kukkeimmillaan. ”Viro on kuin Suomi, 
mutta niin toisenlainen: rikkaampi menneisyys, us-
komattomampi selviytymishistoria, parempi muu-
tostottuneisuus, turvallinen ja edullinen.” Näin 
luonnehti Elina Eestiään.
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Kulmakaappi

Jo viime vuoden heinäkuussa selvisi, ettei Taivaan 
Isän allakassa ollutkaan tilaa Liisan ja Oivan 
160-vuotispäivän vietolle 11.1.2011. Tahtoonsa 
tyytyen bilettelen juhlavuottamme parilla 20 vee 
tapahtumalla. Että eläkkeellä olon vuosiani ker-
tyi kaksikymmentä on se ensimmäinen. Ja että 
Janajewin panssarivaunujen laskemisestamme 
Tallinnassa elokuussa 1991 tuli kuluneeksi 20 
vuotta, on se toinen.

Poikiko ry-eläkeläisyys jotain yleis-
hyödyllistä? Niin uskon, vaikka näkökul-
ni yksipuolisesti kansallisen seniorin onkin. 
Kokoomuspuolueeseen suhteeni on läheisjär-
jestöllinen, ei jäsensuhde. Meitä läheisjärjestäy-
tyneitä, ”puolueiden sylikoiriksi” pilkattuja on n. 
270 000. On meistä kiinni, matelemmeko  talu-
tushihna-äänestäjinä ikäsyrjinnän marginaalissa 
vai itsellistymmekö omien asioittemme päättä-
jiksi. Täydempi itsellisyys olisi puolueillekin etu. 
Kannattaisi jopa palkita jäsenmäärämme tup-
laaminen. Edunvalvojamme EETU ry on eläke-
läisliikkeen järein toimijataho. Sillä jos kellä on 
lihaksia organisoida eläkeläissektorille yhden-
tymisherätys. Seurauksena 60 %:n järjestäyty-
neisyys, Katto-EETUlle tai vastaavalle tasaver-
tapaikka tulopoliittisessa neuvottelupöydässä, 
sukupolvisolidaarisuus käytössä valtion ja kun-
tien hallinnossa. Jo näillä poistettaisiin räikeim-
piä ikäsyrjinnän ilmentymiä ja luotaisiin pohjaa 
seniorikulttuurin synnylle. Eläkeläisjärjestöissä 
kanssakäymisen ja viihtymisen palvelut pelaavat. 
Muodollisuuksia,  nuoruuspalvontaa, ylikiltteyt-
tä, miesjohtajuutta, tosikkoisuutta,  samahenki-
syysmaniaa –niitä ainakin senioriseuroissa oli-
si syytä suitsia.

Panssarien laskemisen muistan ryssänvi-
haani nostattaneeksi voimattomuuskiukuksi, 
kun olimme kyläilymatkalla Erkki Hannolaisen 
luona Sakussa. 19. päivän kohdalle Liisa on 
kirjoittanut kalenteriinsa: ”Sakussa. Aamu-
uutisista kuului NL ottaneen vallan. Gorbatsow 
sairaslomalla?” 20.8. teksti jatkuu: ”10.40 lähtö 
Tallinnaan. 75 panssaria ja 75 autoa seisomassa 
kaupungin laidalla, tulossa etelästä.” Erkki ky-
syi sotapoikien määränpäätä. ”Itämeren alueen 
luonnonkatastrofia torjumaan,” kuului vastaus. 
Tallinnassa Toompean tiellä kohtasimme kivi-
järkäleistä, kuorma-autoista ja maansiirtokalus-
tosta kootut barrikadit. Voiton aukiolla klo 16 
vakavia ilmeitä, vähäpuheisuutta, halauksia, it-
kuakin. Koskettavinta oli maltti ja tyyneys, jota 
ihmiset huokuivat aukion yleisömerenäkin. Viivi 
Luik kertoo Varjoteatteri-kirjassaan, kuinka ih-
miset noina samettiöinä pelkäsivät panssarien 
tulokolinan alkamista. Se oli salaista pelkoa ja 
pelon salassa pitämistä. Kaikkeen valmiina ole-
mista Viivi pitää keskeisenä syynä tallinnalaisten 
eestiläisyyteen virittymiselle. 21. päivästä tulikin 
sitten ilon purkautumispäivä, kun kaappaus näi-
vettyi Jeltsinin voittoon. 

Irtoaako kolmen päivän draamaseurannas-
ta oppia elämiseen? Ehkä se, että vodkapullo-
jen kumoaminen vaikeuttaa vallan kumoamista.

EETU ry ja
venäläispanssarit Tallinnassa 
(Elokuu 2011)
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Järjestöjen päämajatalosta 
valtuustoaloite
(Elokuu 2012)

Siivouskaappi

Kesäkuun kolumnissani esitetyn ry-toimitalon 
idealle on poikinut kannatusta. Laajapohjaiseksi 
valtuustoaloitteeksi tekemistä  virittelevät ai-
nakin Seppo Hokkanen ja Kari Kauppinen. 
Tarve talolle on iso ja kiistaton. Ykkösratkaisuna 
Opeko, mutta muukin keskustan toimitila kelpaa. 
Kaikenikäisten ja kaikenmielisten järjestäytynyt-
tä yhteisöllisyyttä – sitä kolmannen sektorin  voi-
maannuttamistahan - se palvelisi. Oltaisiin vii-
des Suomen kunta, jossa vapaaehtoistoiminnan 
koordinointi olisi kunnossa. Jorma Hynniseltä 
sain 21.6. päivätyn kortin: ”Kiitos kirjeestä! 
Yritetään painostaa hienoa hanketta eteenpäin. 
28.7. olen Hla-valtuuskunnan kokouksessa ja sil-
loin on tilaisuus taas asiaa käsitellä. Hyvää ke-
sää ja onnea hankkeelle!” Hänelle kuten Jaakko 
Ryhäsellekin olin lähettänyt kopion päämaja 
-kolumnista.

Mitä hyvinvointipalveluita päämaja voisi 
tuottaa? Kaikkea tarpeelliseksi katsottua. Ainakin 
asukashankinnan tehostamiseen ja organisoin-
tiin  kaupunki tarvitsee omat  kaattarinsa ja lyi-
jysensä. Elinkeinostrategian rinnalle on tarpeen 
saada asukashankinnan strategia. Yhteistyö voi-
si kiinnostaa Heinolan valtuuskuntaa. Tiedossa 
on, että ikäväki heinolalaistuu innolla, jos on tar-
jolla arvostava ilmapiiri ja oikeahintainen kak-
sio jälkihissitetyssä ja remontoidussa kolmiker-
rostalossa. 

Ympäristöministeriössä on valmiina ikään-
tyneiden asumisen kehittämisohjelma. Sen yh-
tenä tavoitteena on edistää hissien rakenta-
mista hissittömiin kerrostaloihin. Heinolassa 
niitä piisaa. Professori Lea Pulkkisen mielestä 
”Heinolaan voisi kehitellä monipuolisen eläkkeelle 
siirtyviä houkuttelevan yhteisön. Myös ulkomai-
den suurkaupungeissa asuville Heinola voisi olla 
viehättävän kesäasumisen kohde.”

Ensi kuun 27. päivä näemme kuntavaali-
en ehdokaslistat. Erityisesti kiinnostaa 65- ja 
75-vuotta täyttäneiden kokemus-kaartilaisten 
osuus. Laiskuus ja vastuun välttelevyys selittävät 

osan oikeiden vanhojen poissaoloon listoilta. 
Mutta kyllä puoluepoliitikkojen sofistikoitunut 
ja elegantti ikäsyrjintä myös estää pääsymme 
listoille. Vääristyneen, yleismaailmallisen van-
huuskuvan mukaan ikäisteni kuuluu olla mi-
hinkään järjelliseen vastuuseen kelpaamatonta 
sivuraidesakkia. Ja onhan se karmeeta, että mei-
tä syntymävuosivammaisia kurttukauloja on jo 
yli miljoona. Muistuttamasta pelkällä olemas-
saolollamme nuoruushuuman höttöydestä, tu-
levasta vanhenemisesta ja kuolemisen vuoren-
varmuudesta.

Sukupolvisolidaarisuutta päämajassa syn-
tyisi kommervenkeittä yhdistysten yhteistyön 
hankkeina. Ikäryhmien väliset pesäerot ja rajan-
vedot voi ymmärtää elinkaarien jet-lakina, aika-
erorasituksena. Mitä useammin vyöhykkeet oppii 
ylittämään, sitä luontevammaksi eri-ikäisyys-
kumppanuus koetaan. Patavanhoillisimmistakin 
uuden kammoajasta voi projektissa kehkeytyä  
uutta aktiivisesti etsivä neoteerikko.

”Ihminen peilaa toisten kautta itseään. Mitä 
enemmän olet vuorovaikutuksessa, sitä enemmän 
saat tietoa itsestäsi, pysyt terveenä sekä psyykki-
sesti että somaattisesti.” Sanoi professori, psykiat-
ri Hannu Naukkarinen kuusikymppisyys-haas-
tattelussaan 3. elokuuta.

Vanhuspalvelulaki astunee voimaan ensi 
vuonna. Heinolan kunnallishallintoon se tuo 
uuden, lakisääteisen lautakunnan, vanhusneu-
voston. Tarkoittaa sitä, että meitä  koskevien pää-
tösten valmisteluissa meitä on pakko kuunnel-
la. Ja että roolimme on täysvaltaisen toimijan, ei 
vain kohteena olijan rooli. Nuodattaen kuiten-
kin lapsen neuvoa isovanhemmille:  -Vanhan ei 
pidä tömistää lattiaa, koska muuten hiukset va-
risevat päästä. (Senioriopettaja-lehti)
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Siis liki 10 000 neliön seminaarirakennukset ja 
27 000 neliön puistotontti keskellä Heinolaa. 
Omistajana valtion Senaattikiinteistöt. Tasearvo 
2,5 miljoonaa euroa. Alue on kaupan, mutta esi-
merkiksi Kari Hahlin johtamalle Jyränkölän 
Setlementille tiloja on liikaa. Ehkä hintaakin. 

Tammikuussa Itä-Häme kertoi venäläisen 
tahon kiinnostuneen alueen ostosta. Heinolalaiset 
huolestuivat uhkasta, että rakastettu puistokau-
punkisymboli voisi päätyä pelimerkiksi raakaan 
grynderibisnekseen. Heinolan senioriopettajil-
la  huoli aktivoitui ideaksi Kaikenikäisten pal-
velukeskuksesta, areenasta EU:n sukupolvi-
solidaarisuuden kokeiluille. Idean isä Jaakko 
Harmainen sanoi: ”Se jatkaisi yli satavuotiasta 
kansansivistysperinnettä ja kulttuuritarjontaa. 
Tarjoaisi eri ikäryhmille tilat harrastaa, asua ja 
aterioida. Sinne voisi keskittää osan kaupungin, 
Jyränkölän, urheiluopiston ja yhdistysten palve-
luista. Hyvät huonetilat konserteille, työpajoille, 
teatteriesityksille, neuvontapisteille, kuntoilul-
le. Ulkoiluun valmis virikepuisto nimikoituine 
kasveineen. Lähellä koulut, kaupat, tori, musiik-
kiopisto, terveyskeskus.”

HeiSOn kannanotto meni tiedoksi monel-
le kuntapäättäjälle. Vanhusneuvosto kiinnostui. 

Kansalliset seniorit tarjoutuivat kehittämään ide-
asta yhdistyksiä palvelevan luonnoksen  yhtei-
seksi  kuntalaisaloitteeksi. Kaupungilta pyydet-
täneen viittä päätöstä: 
1. Kaupunki osallistuu Vanhustyön 

keskusliiton  Elämäkulku ja ikäpolvet 
–hankkeeseen Kaikenikäisten 
palvelukeskus –suunnitelmalla. 

2. Kaupunki ottaa vastuulleen   
palvelukeskuksen valmistumisen 2013-
2016.

3. Kaupunki kutsuu hankkeen 
yhteistyökumppaneiksi Heinolan 
valtuuskunnan, paikalliset Rotary- ja 
Lions –klubit  ja muut palvelujärjestöt. 
Myös seurakuntia, potilaita, 
työmarkkinoita,  liikuntaväkeä, eläkeläisiä 
ja nuorisoa edustavat paikallisyhteisöt 
kutsutaan. 

4. Suunnitteluavuksi kaupunki järjestää 
keskuksen käytänteistä  ja rahoituksesta 
ideakilpailun. Sen tulokset julkistetaan 
Allin päivänä  Kaikenikäisyysviikolla 
2013. 

5. Hankkeen suojelijoiksi kutsutaan 
opetusneuvos Antti Henttonen ja 
valtioneuvos Riitta Uosukainen.

Pelastakaa Opekon alue
(Huhtikuu 2012)

Pieni seinäkaappi
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Vaimoni serkulta, Kaisu Marttilalta (91) 
Tampereelta tuli joulukortti. ”Jouluna Jumala 
syntyi, paras poika pakkasella, hevon heinähuo-
nehessa. Härkä olkia levitti, sika penkoi pehkuloita 
pojan pienen peitteheksi, katteheksi kaikkivallan. 
Nousi kuu, yleni päivä, armas aurinko kavahti, 
tähdet toivon tanssieli, otavat piti iloa.” 
Voihan sen lääkäri Luukkaan evankeliumin 
noinkin kertoa. Ei sanonut Kaisu muistavansa, 
mistä sanat ovat päähän tarttuneet. Omiakin sa-
noi joukossa olevan. Kaisun tavoin: Iloista Joulua!

Ja sitten käsiksi muutamaan vakavasti otet-
tavaan vuoden 2013 toiveteesiin. Koskevat sekä 
43:a tuoretta kaupunginvaltuutettuamme että 
meitä kaikkia heinolalaisia eli valtuutettujen to-
dellisia työnantajia.
Teesi 1. Heinolasta Itä-Hämeen keskus! Ainekset 
asemaan ovat vahvat, kuten Tita Rinnevaarakin 
totesi lehtihaastattelussaan 15. elokuuta. 
Teesi 2. Osuuskunta Kolmossektorista asukas-
demokratian voimavara! Se olisi ratkaisu nel-
jään ongelmaan. 
• Mistä Heinolan 400:lle yhdistykselle 

kokoontumis- ja toimitilat? 

• Mistä Seminaarin kulttuurialueelle 
mielekäs uusiokäyttö? 

• Miten kolmannen sektorin äänelle 
arvoisensa kuuluvuus? 

• Miten Heinola osallistuu  EU:n 
sukupolvisolidaarisuuden kehittämiseen? 

Teesin aloitetta valmistellaan Heinolan seudun 
senioriopettajat ry:n, Jyränkölän  Setlementti ry:n 

ja Pellervo-Seura ry:n kesken. Setlementtiliitolla 
on meneillään Uusi paikallisuus–hanke 2011-
2015. Se perustuu aluetieteen professori Hannu 
Katajamäen  kehittelemään paikkaperustaiseen 
yhteisöllisyyteen. Suoraan kansalaislähtöiseen lä-
hi-demokratiaan uudenlaisella työskentelytaval-
la. Tavoitteena on vahvistaa kansalaisten vaiku-
tustaitoja, kehittää kansalaisjärjestöjen välistä 
yhteistyötä ja parantaa paikallisyhteisön ja kun-
nan vuorovaikutusta. Tehdä irtiotto placebo- eli 
näennäisdemokratiasta. Kiintoisia pilottitulok-
sia on jo Rovaniemeltä ja Vaasasta. 
Teesi 3. Heinolasta kaikenikäisyyden residenssi ja 
Suomen senioripääkaupunki! Kaikenikäisyyteen 
päästään Osuuskunta Kolmossektorin toteutuk-
sella. Aika pitkälle jo vuoteeen 2016 mennessä. 
Senioripääkau-punkisuuteen auttavaa tietoa ir-
ronnee ylilääkäri Kirsi Timoselta ja professori 
Lea Pulkkiselta. Ja varmasti kaikiltakin paikal-
lisilta eläkeläisjärjestöiltä. Vetovoimaa heino-
lalaistumiseen toisi pienkerrostalojen kunnos-
tus ja hissittäminen. Mallia muusta olisi tarjolla 
Ecuadorissa,  joka  konsulttipalvelu Il:n tutki-
muksessa osoittautui maailman parhaaksi elä-
kepäivien turvasatamaksi 2012. Suomi ei sijoit-
tunut.
Teesi 4. Tehkäämme stoppi ylimitoitetulle van-
huudella pelottelulle ja nuorekkuuden palvon-
nalle! Molempia esiintyy Suomessa enemmän 
kuin halutaan tunnustaa. Kaipa maailmallises-
tikin harvinaisen vanhuspalvelulain tarpeelli-
suus jotain ikärasismistammekin kielii. Missään 
muualla moista pykäläpakotetta ei ole katsot-
tu tarvittavan. Laista puuttuu vanhusasiaval-
tuutettu toimistoineen, sanoo Senioriliikkeen 

Heinolasta 
kaikenikäisyyden residenssi
(Joulukuu 2009)

Talonpoikaiskaappi

kunniapuheenjohtaja, professori emerita Sirkka-
Liisa Kivelä. Senioriliike pitää asian hoitoa edel-
leen tavoitteenaan. Laki on annettu eduskun-
nalle 8. marraskuuta. Voimaantulon tavoite on 
1.7.2013. 

20 000-päisen työnantajiston puolesta toi-
votan uudelle kaupunginvaltuustolle yhteistyö-
kykyä ja intohimoa hakea kaupungistamme ne 
tulisielut, aloittajat ja yllyttäjät, jotka tekevät tee-
seistä totta. Rohkeasti, virheitä pelkäämättä. 



Meeri, minä ja Alzheimer –kirja on kooste tekijän 
21:sta lehtikolumnista. 11 niistä käsittelee omaishoi-
tokokemuksia Meeri Kuusiston Alzheimer -vuodel-
ta 2015. Julkaisijana Heinola tietää –ilmaisjakelu-
lehti. Toiset 10 lehtikolumnia käsittelevät vanhuutta. 
Julkaisijana paikallislehti Itä-Häme vuosina 2009-
2011 .

Tekijä, palvelutoimintojen lehtoriudesta ja myynti-
linjan johtajuudesta eläköitynyt Oiva Hyyryläinen 
arvostaa korkealle omakohtaiseen kokemukseen pe-
rustuvia tekstejä. 21 hänen kirjoittamaansa löytyvät 
tästä kirjasta. Toivottavasti nekin rohkaisevat ajoissa 
tarkistavaan geriatrilla käyntiin heitä, jotka epäilevät 
jonkun lähipiiriläisensä oireilevan muistitautisesti. Jo 
löydettyjä on maailmanlaajuisesti 47 miljoonaa. Uusi 
diagnoosi tehdään joka neljäs sekunti. Otteemme 
Alzheimeristä lipsuu. Taudin haltuun saamiseen tar-
vitaan psykologian tohtori Richard Taylorin kaltaisia 
aktivisteja. Kirjassaan ”Alzheimerin kanssa” hän vaa-
tii, että muistipotilaat ottaisivat aluksi mallia Aids –
potilaiden julkisuushakuisuudesta. Sillä parannettiin 
yhteiskunnan päättäjäryhmien tietoisuutta Aidsista. 
Tunnettuus aktivoi rahoitushalukkuutta tutkimuk-
seen, hoitoon ja lääkkeisiin. Aidsista tuli hoidetta-
va. Niin on tuleva Alzheimeristakin, mutta milloin?


