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Kuvassa vasemmalta: 

Sinikka Keskinen 

Oona Eskola ja  

Leenamaria Keipilä 
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Susanna  ja Margit

Oivallinen tervehdys
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Ihminen on vuosisatoja auttanut apua tarvitsevaa lähimmäistään.  

Seurakunnan vastuulla oli huolehtia vaivaishoitoasioista aina vuoteen 1865, jolloin vastuuta 

alettiin siirtää kunnille. Lopulta 1873 annetulla kunnallisasetuksilla vaivaishoito siirtyi kuntien vas-

tuulle. 1879 vaivaishuoltoasetus vahvistettiin niin, että jokainen kunta määrättiin laatimaan vai-

vaishoito-ohjesääntö. Asetusten mukaisesti jokaiseen kuntaan muodostettiin vaivaishoitoyhdys-

kunta, joka jakautui valvonta-alueisiin. Vaivaishoidon kehittäjä ja uudistaja Insinööri Gustav Adolf 

Helsingius kartoitti maanlaajuisesti kunkin kunnan olosuhteet ja mahdollisuudet vaivaishoidon 

järjestämiseksi. Hän oli köyhäinhoitoon monipuolisesti ulkomailla perehtynyt ja pitikin 1886-1888 

viranomaisten luvalla yksityistä vaivaishoidon neuvontaa, kunnes hän siirtyi 1889 vaivaishoidon-

tarkastelijan virkaan senaatin siviilitoimituskuntaan. Hän toimi tehtävässään aina vuoteen 1915 

apunaan alueellisia vaivaishoidonneuvojia. Vaivaishoitoa aloitettiin siirtämään kunnilta valtiolle, 

kun vaivaishoidon neuvonta, ohjaus ja tarkastus määrättiin siviilitoimituskunnan alaisuuteen. 

Suomen itsenäistyttyä vaivaishoidon tarkastajan virka lakkautettiin ja köyhäinhoidon tarkastustoi-

minta siirtyi Sosiaalihallitukselle ja sen Köyhäinhoidontarkastusosastolle asetuksella 28.12 1917. 

1900-luvun lasten- ja vammaishuolto sekä sairaanhoito alkoivat eriytyä vaivaishoidosta ja nimi-

tyskin muuttui köyhäinhoidoksi. Viranomaisten organisoiman sosiaalihuollon ollessa hyvin margi-

naalista, täydensivät erilaiset hyväntekeväisyyttä harjoittavat järjestöt, työpaikkojen omat avus-

tuskassat ja avustusrenkaat, ammatti- ja käsityöläiskassat ja lakkorahastot. 1923 vuoden alusta 

voimaan tullut köyhäinhuoltolaki velvoitti kunnat huolehtimaan jokaisesta vaikeuksiin joutunees-

ta sekä perustamaan köyhäinhoitolautakunnan, jonka toimintaa valvoivat valtion viranomaiset. 

Kunnat pystyivät antamaan apuja vain eniten tarvitseville, sillä sodat lisäsivät avuntarvitsijoita.  

Sodan jälkeinen talouskasvu ja jälleenrakentamisen aika, loi hyvät edellytykset hyvinvointiyhteis-

kunnan kehittämiselle. 40-luvulla toteutettiin merkittäviä perhepoliittisia uudistuksia ja 50-luvulla 

hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen. Vuonna 1956 siirryttiin köyhäinhoidosta huoltoapuun. 

Saimme kunnian tutustua terveydenhoitaja, sairaanhoitaja, kätilö Salme Hietaseen, joka on kier-

tänyt työssään talosta taloon työtään tehden. Kysyimme häneltä, että minkälaisia ohjeita he an-

toivat, kun perheessä oli useita lapsia ja jos perheeseen syntyi vammainen lapsi? Salme vastasi 

tähän, että koittaa vain pärjätä, sekä pistämällä myös miehet kotitöihin. Salme on kirjoittanut Kir-

jaan Yhteinen Tulikoe, Naisten kertomaa vuosilta 1939-44 Kukkia Marsalkka Mannerheimille. 

Useat kirjoittajat ovat kirjoittanen kirjaan tarinansa sodan ajasta. 
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Palataksemme nykyaikaan... 

Suomen omaishoidon verkoston määritelmä omaishoitajasta on seuraavanlainen: ”Omaishoitaja 

pitää huolta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tar-

peesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti.” Kun taas Omaishoitolaki määrittelee seuraa-

vasti: ”Omaishoitaja on hoidettavan omainen tai muu hänelle läheinen henkilö, joka on tehnyt 

omaishoitosopimuksen. Me puhumme teistä, omaishoidon verkoston määritelmien mukaisesti, 

auttaaksemme teitä pärjäämään ja jaksamaan, kehittämään ja edistämään omaishoitoa, sillä 

Omaishoidon tärkein motiivi on suhde, joka ei ole syntynyt hoidon tarpeen perusteella, vaan on 

olemassa siitä riippumatta. (Mikkola 2005, 2009)  

Omaishoitoon liittyy aina elämänmuutos, joka on osa perheen elämää, se vaikuttaa koko perhee-

seen ja voi syntyä pikkuhiljaa tai yllättäen. Suurin osa omaisiaan hoitavista tekee hoivatyötä ilman 

omaishoidon tukea, vaikka hoidettavan avun tarve sitä edellyttäisi. Riippumatta tästä saako 

omaishoitaja omaishoidontukea vai ei, totuus on, että omaishoitotyö on rakkauden työ ja sitä 

tehdään rakkaudesta hoidettaviaan kohtaan. 

Lähteet: Omaishoidon tuki, Omaishoitajaliitto. Köyhäin-

huolto-Sosiaalihuollon alkuvaiheita, Työväenliike.fi. Vai-

vaishoito, Wiki.narc.fi, sosiaali- ja terveysministeriön 

historiaa, Suuriruhtinaskunnasta hyvinvointiyhteiskun-

taan, stm.fi 

Kuvassa: Salme Hietanen 

ja Pekka Hietanen 
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Hattulan Verkosto koostuu viidestä eri toimijasta, jotka tekevät 

yhteistyössä erilaisia tapahtumia, luentoja ja koulutuksia.      

Yhteistä heillä on, että kaikki toimivat läheistään          

hoitavien tukena. Toimijoiden tilaisuudet ovat kaikille avoi-

mia ja maksuttomia, eikä edellytä jäsennyyttä tai        

 virallista omaishoitajuutta. 
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KONSTI ELÄÄ KAUAN 

1. Uni eli nukkuminen on sangen hywä, kun 

se on kohtuullinen, sillä se vaikuttaa       

teräwän ymmärryksen, hywän muiston ja 

kewiän työn. 

2. Likin ruokaa, ja juomaa ja unta on lijkunta, 

askaroitseminen ja työn tekeminen sekä 

mielelle että ruumijille terweydeksi. 

3. Älä pidä wettäs, tuulta tai muuta          

luonnoliista tarwettas. 

4. Harjaa eli kampaa usein pääsi, että aijwon 

lijat höyryt ulos pääsewät. 

5. Käwele ja liiku jotain ylös noustuasi, että 

loka, joka yöllä on kokoontunut suolijiin 

laskeutuisi alaspäin persauxeen. 

6. Että usein pungerata ja lääkityxiä nauttia 

on wahingollinen: luonto tottuu wihdoin 

niihin. 

7. Juopumus wäkewistä juomista tekee        

ihmisen laiskaxi ja uneliaaxi. 

8. Suuri ja äkkinäinen wihastuminen ja raskas 

pitkällinen murhe ja huoli kuiwaawat myös 

ruumijin. 

9. Iloinen mieli ja tyytywäisyys lisää ikää. 

Eli tarpehellisia ja hyödyllisiä neuwoja ja         

ojennusnuoria terweyden warjelemiseksi 

Wasassa 1786, Prändätty Londieerildä 
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16.9- 25.11, ei 14.10 
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YHDISTYKSEN JOULUJUHLAA VIE-

TETÄÄN RAVINTOLA                  

PUNAPORTISSA  

PIENI OMAVASTUU HINTA.  

AIKA TARKENTUU , KUN KOULUT 

ALKAVAT.  

SEURAA TIEDOTTEITA! 

31 



 

  

32 



 

  

 

    Tiesithän, että myös kotisivuillamme on                        

     linkit kuntien palveluihin 

 

 

HÄMEENLINNA: 

 

Muistikoordinaattori Nina Autio 

 

Vuosi sitten aloitti Hämeenlinnassa ikäihmisten asiakasohjausyksikössä  

muistikoordinaattori. Muistikoordinaattorin päätehtävä on muistisairaiden     

kotona asumisen tukeminen ja arviointi. Hänen palvelunsa on suunnattu     

ensisijaisesti säännöllisten palvelujen piiriin kuulumattomille                       

muistisairausdiagnoosin saaneille henkilöille ja heidän läheisilleen.  

 

Puhelinaika tiistaisin ja torstaisin klo 9–11. 

Talaskuja 3, 1 krs 

13200 Hämeenlinna  

puh: (03) 621 4455 

nina.autio(at)hameenlinna.fi 

 

   Omaishoidon koordinaattorien yhteystiedot  

Saara Harju  

puh: (03) 621 4422 

saara.harju(at)hameenlinna.fi 

 

Martta Tommila 

puh: (03) 621 2490 

martta.tommila(at)hameenlinna.fi 

Minna Suomalainen                                         

puh: (03) 621 5124 

minna.suomalainen(at)hameenlinna.fi 
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Vammaispalvelun yhteystiedot  

 

 

Katriina Sillman 

sosiaaliohjaaja 03 621 2459  

0 v. – n. 13 v.  

 

Katriina Mehtonen 

vs. sosiaalityöntekijä 03 621 2377 

22 v. – 

 

Janica Rahkonen 

sosiaaliohjaaja, kuljetuspalvelut 

 03 621 2745 

 22 v. – 

 

 

Yleinen neuvonta ikäihmisten palveluista 

Palveluneuvojilta saa ikäihmisiä koskevaa yleisneuvontaa kaupungin,  

yksityisten ja kolmannen sektorin palveluista sekä tietoa erilaisista ate-

riapalveluista.  

p. 03 621 3103, arkisin 9.00–16.00 

 

  

Ikäihmisten perhehoito Perhehoitoyksikkö Kanerva 

Perhehoitoa tarvitsevat ikäihmiset ohjautuvat perhehoitoon kuntien pal-

veluohjauksen kautta.   

Lisätietoa:  

Reija Lumivuokko                                                                                      

sosiaaliohjaaja 

p. 03 621 4138 tai 050 307 9158 

 

Minna Järvinen 

sosiaaliohjaaja 03 621 2454 

13 v. – n. 21 v.  

Tiina Lagstedt 

vs. sosiaaliohjaaja 03 621 2447 

22 v. - 

34 



 

  

Sari Kiviranta                                                                                                            

vs. sosiaalityöntekijä, vammaispalvelut, aikuissosiaalityö                             

sari.kiviranta@hattula.fi 

P.050 326 0260

Ikä keskuksen äsiäkäsohjäuspuhelin 

Asiakasohjauspuhelimen kautta Ikäkeskuksen uudet asiakkaat ohjautuvat palveluiden piiriin. 
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Koostanut: S. Kollanus, M. Adams 

Kuvat: S. Kollanus, M. Adams, T.Kaarto, O. Eskola 


