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ROHKEUS 
LÄHEISYYS 

SUJUVUUS 

AILI-verkosto on syksyllä 2016 alkanut 13 kunnan yhteinen kehittämishanke. 
Verkostokunnat hankkeessa ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Pukkila, Turku, 
Tampere, Kouvola, Seinäjoki, Jyväskylä, Vaasa, Kuopio, Oulu ja Rovaniemi. 
Jokaisesta kunnasta verkostotyöhön osallistuu sosiaali- ja terveystoimen sekä 
kulttuuritoimen edustaja. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa luovuuden, 
kulttuurin ja taiteen läsnäoloa vanhustyössä sekä rakentaa pysyvä 
yhteistyöverkosto eri toimialoilla työskenteleville asiantuntijoille. Hanketta 
rahoittaa Taiteen edistämiskeskus.  
 
Tilaisuus alkoi Kirkonkylän koulun 
kuoron upeilla lauluesityksillä, 

opettajien säestäessä! Kiitos paljon 
kuorolaisille kulttuuriesityksestä  

Kuoroesityksen jälkeen toivotti 

Onninkotien palveluasumisen esimies 
Soili Kosola kaikki paikan päälle 

päässeet kuulijat tervetulleiksi! 

 
Kuoron jälkeen kuulimme alustuksen 

päivän teemaan liittyen Pukkilan 
kunnanhallituksen puheenjohtaja 

Markus Kalliokiveltä. Markus kertoili 

kuinka hieno esimerkki Hyvin-
vointikeskus Onni on eri toimialojen 

yhteistyöstä. Hyvinvointikeskus Onnissa 
on palveluita kuntalaisille vauvasta vaariin  

ja Onnissa järjestettäviin konsertteihin ja  
tapahtumiin osallistuu kuntalaisten lisäksi 

Onninkotien asukkaat ja henkilökunta. 

 
Seminaarissa kuultiin aamupäivän aikana useita 

mielenkiintoisia puheenvuoroja hankkeesta sekä 
kulttuurisesta kirjaamisesta. Kutsuvierastilaisuuteen oli 

saapunut kuulijoita Pukkilan ympäristökunnista mm. Askola, 

Artjärvi, Iitti, Mäntsälä, Myrskylä, Orimattila ja Sipoo olivat 
edustettuina. Tilaisuutta pystyi myös seuraaman Skype-

yhteydellä. Kiitos kaikille seminaariin osallistuneille! 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Iltapäivän työpajaan oli kutsuttu Pukki-
lassa toimivia asiantuntijoita pohtimaan 

mitä kulttuuri on, miten sitä kirjataan ja 
miten luodaan paikallisia rakenteita 

pysyvän yhteistyöverkoston luomiseksi. 
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Ensimmäinen seminaaripuhuja Jenni Räsänen, Helsingin kaupungin kehittämisasiantuntija, 

nosti puheenvuorossaan esille kuinka vuodesta 2009 
lähtien on aloitettu tekemään aktiivisempaa työtä taiteen 

ja kulttuurin lisäämiseen hoitotyössä. Kulttuurinen 

vanhustyö sai käynnistyksen valtion osaamisen ja 
koulutuksen kärkihankkeesta, jonka tavoitteena on 

parantaa taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta. Näkökulma 
kulttuuriin ei tule olla pelkästään korkeakulttuurin tarjonta 

vaan kulttuurin käsite on hyvin laaja; kulttuuria on 

hoivakodin sisustus, henkilökunnan tapa tehdä töitä tai eri 
taiteilijoiden esitykset. Keskeinen lähtökohta kulttuurisessa 

vanhustyössä tulee olla, että olemme kaikkia luovia! 
Ihmisellä on tarve ilmaista itseään ja siinä ei voi tehdä 

virheitä. Jokaisen tapa ilmaista on hänen oma tapa, 
riippumatta siitä kuinka hyvä on esim. piirtämään. Ja 

kulttuurin tarjoamien ei ole vain yksi hetki vaan se kuuluu koko päivään. 

 
 

 
Toisena puhujana kuultiin AILI-hankkeen projektipäällikkö Tuulikki Koskisen 
ajatuksia siitä, mikä hankkeen pääasiallinen tarkoitus on ollut. Hän mainitsi 

teema-alueiksi esim. eri asiantuntijoiden yhdistämisen, erityiskysymyksien 
esille nostamisen, lakiehdotuksien kommentointi ja vapaaehtoistyön 

kehittäminen. Kaiken kaikkiaan on tärkeää nostaa positiivisessa valossa 
esille sitä kaikkea hyvää mitä vanhustyössä tehdään. 

 

 
 

Tuulikin jälkeen Silva Siponkoski, kulttuurisen vanhustyön asiantuntija, 
esitteli puheenvuorossaan mitä tarkoittaa kulttuurikirjaaminen. Hän kehotti 

hoitajia ”rakastamaan sitä vaihetta kun teette kirjauksen asiakkaan 

tietoihin”. Ja näinhän se onkin; mikäli asiakkaan tiedot on kirjattu väärin, väärään kohtaan tai 
kysymys ymmärretty väärin niin tieto ei kulje eikä kokonaiskuvaa asiakkaasta tai koko 

hoitokodin asiakasryhmästä synny. Kirjauksia tehdessä jokaisen tulee omalta osaltaan 
varmistaa, että data löytyy oikeasta kohdasta ja, että tietoa on riittävästi kirjattu. Näin 

toimimalla saadaan hyvä ymmärrys siitä, minkälaisia 
tarpeita juuri meidän hoitokodin asukkailla on ja 

millaisia asukkaamme ovat. Niin työuraa aloitteleva 

hoitaja kuin pitkään toiminut vanhustyön ammattilainen 
pystyy päättelemään kirjauksista miten asukkaiden 

kanssa kannattaa toimia. Hyvin tehdyillä kirjauksilla 
”ollaan kaikki samalla kartalla”. Jenni, Tuulikki ja Silva 

ovat tämän syksyn aikana kouluttaneet yli 300 soten 

ammattilaista rai-järjestelmän hyödyntämiseen 
kulttuurikirjaamisessa. Lopuksi Silva vielä muistutti 

kuinka taiteella ja kulttuurilla saadaan muistisairaista 
esille tarinoita tai tunteita, jotka eivät tule esiin pelkkiä 

kysymyksiä esittämällä! 
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Tilaisuuden lopuksi Marjo Sundström, Pukkilan kunnan senioritoiminnan ohjaaja, kertoi 

Hyvinvointikeskus Onnin laajasta tarjonnasta kotona asuville senioreille. Onnissa kokoontuu 
säännöllisesti pelikerho, käsityöryhmä, Onnin kahvittelijat 

sekä aivojumppa-ryhmä. Tiistaisin takkatilassa kokoontuu 

Onnin päivätoimintaryhmä, jotka yhdessä Onninkotien 
asukkaiden kanssa osallistuvat monenlaisiin tapahtumiin. 

Vaikka tiistain ryhmä on Pukkilan kunnan järjestämää 
toimintaa ja Onninkotien toiminnasta vastaa Päijät-

Hämeen hyvinvointiyhtymä niin esiintyjät ja ohjelma 

suunnitellaan yhdessä niin, että kaikilla on mahdollisuus 
päästä osallistumaan ja nauttimaan toiminnasta. 

Onninkodin tiloissa järjestettäviin päiväkonsertteihin on 
mahdollisuus osallistua asukkaiden ja heidän omaisten 

lisäksi myös Onnin päivätoiminnan ryhmäläiset kuin 
kuntalaiset. Mukava toiminnassa ovat tärkeässä roolissa 

vapaaehtoiset, jotka ovat esim. käyneet ulkoilemassa 

Onninkotien asukkaiden kanssa jo yli kymmenen vuoden 
ajan. Yhteistyössä ovat mukana myös Pukkilan 

seurakunta, Kirkonkylän koulu, päiväkoti Vekara, 
Mäntsälän kansalaisopisto, Porvoon musiikkiopisto sekä erilaiset yhdistykset. Pukkilassa on 

todennettu se miten hyvällä yhteistyöllä eri verkostojen kesken varmistetaan yhdessä, että 

ikäihmiset pääsevät kokemaan monipuolisen kulttuurielämysten kirjon. 
 

 
 

 
Diaesitys seminaarin lopussa kertoi kuvin 

Onninkodin tapahtumarikkaasta arjesta. 

Kuvia ja arkea voit seurata enemmänkin 
Onninkodin omassa blogissa osoitteessa 

http://onninkodit.blogspot.com/ 
 

 

 
 

Lopuksi vielä kiitoksien myötä loistava esimerkki siitä, miten saadaan yhteisöllistä ja 
asiantuntevaa tekemistä kun toimitaan eri toimialojen asiantuntijoista koostuvassa 

yhteistyöverkostossa (tapahtumasta vastasivat): 

 
 

Soili, Onninkodit PHHYKY 
Minna, Onninkodit PHHYKY 

Marjo S., Pukkilan kunta 
Leena, Pukkilan kunta 

Piritta, Pukkilan kunta 

Lasse, Pukkilan kunta 
Marjo N., Pukkilan kunta  

Juuso, Nicemedia Oy 
 

 

 
 

                          Kirjoitus: Leena Kapanen, tiedottaja/Pukkilan kunta 
    Lähde: Kulttuurisen vanhustyön verkoston (AILI) –esitteet. 


