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1 Ikäihmisten koettua hyvinvointia Rovaniemen
hyvinvointikertomustyöhön
1.1 Hyvinvointikysely rovaniemeläisille ikäihmisille
Rovaniemen kaupunki laatii vuosittain hyvinvointikertomuksen, jonka pohjalta kaupunki tekee kuntalaisten
hyvinvointia koskevia strategisia linjauksia. Hyvinvointikertomus antaa tietoa kunnan elinvoimasta,
taloudesta, rakenteista, palveluista ja kuntalaisten hyvinvoinnin tilasta väestöryhmittäin.
Hyvinvointikertomus mahdollistaa myös vertailun kuntien ja alueiden välillä. Hyvinvointikertomukseen
pääset tutustumaan Rovaniemen kaupungin hyvinvointisivustolla:
http://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Kuntainfo/Hyvinvointitieto
Vuoden 2015 hyvinvointikertomustyössä kuntalaisten koettua hyvinvointia selvitettiin Rovaniemen alueella
toimiville järjestöille kohdennetulla hyvinvointikyselyllä. Kysely sisälsi eri kuntalaisryhmiä (esimerkiksi
nuoret, ikäihmiset) koskevia kysymyksiä. Kysymykset kohdistettiin asioihin, joissa Rovaniemen kaupunki
tilastojen mukaan eroaa muista keskisuurista kaupungeista tai joissa on tapahtunut muutosta
viimeisimpien vuosien aikana. Kysymykset tarkennettiin eri ikäryhmissä asioihin, jotka ovat tilastollisesti
Rovaniemellä erityisiä tai jotka koettiin muuten tärkeiksi.
Vuoden 2015 hyvinvointikertomuksessa käytetyn aineiston pohjalta rovaniemeläisten hyvinvoinnin yhdeksi
negatiiviseksi tekijäksi nousi ihmisten kokemus yksinäisyydestä (ATH-tutkimus ja järjestökysely 2015).
Kehittämisehdotuksena esitettiin eri palveluissa yksinäisyyden kokemukseen vaikuttamisen
mahdollisuuksien miettimistä. Ikäihmisten yksinäisyyden kokemuksia päätettiin kartoittaa laajemmin
seuraavaan hyvinvointikertomukseen rovaniemeläisille ikäihmisille kohdennetulla kyselyllä. Tavoitteena oli
selvittää koetun yksinäisyyden syitä ja löytää mahdollisia ratkaisuja yksinäisyyden vähentämiseksi. Kyselyn
osalta jatkettiin yhteistyötä Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen ja Järjestöneuvottelukunnan alaisen
maakunnallisen tiedontuotannon verkoston kanssa.
Ikäihmisten hyvinvointia kartoittavan kyselyn tuloksia hyödynnetään hyvinvointikertomustyön lisäksi
Rovaniemen alueen yhdistysten toiminnan kehittämisessä sekä Lapin yliopiston ja Lapin
ammattikorkeakoulun opinnäyte- ja tutkimustoiminnassa. Kyselyn kokemuksia jaetaan Lapin
maakunnallisen hyvinvointikertomuksen tietopohjan kehittämisessä ja tiedonkeräyksen rakenteiden
muodostamisessa.

1.2 Hyvinvointikyselyn toteutus
Ikäihmisten hyvinvointikysely laadittiin yhteistyössä Rovaniemen kaupungin, Lapin Kilpirauhasyhdistyksen,
Lapin Muistiyhdistyksen, Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen, Napapiirin Omaishoitajat ry:n,
Rovaniemen Neuvokkaan, Rovalan Setlementti ry:n, Suomen Punainen Risti Lapin piiri:n ja Omaishoitajat ja
läheiset -liitto ry:n kanssa. Työskentelyssä olivat mukana maakunnallinen tiedontuotannon verkosto ja
ikäihmisten koetusta hyvinvoinnista opinnäytetyötä tekevät kolme Lapin ammattikorkeakoulun
terveydenhoitajaopiskelijaa. Kyselyn toteutuksesta ja tulosten raportoinnista on vastannut Lapin sosiaali- ja
terveysturvayhdistys ry.
Kyselyn sisältö laajentui koetun yksinäisyyden näkökulmasta laajempaan hyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen
tarkasteluun. Laadintaan osallistuneiden asiantuntijuuteen pohjautuen korostettiin, ettei ole hyvä kysyä
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suoraan kokemusta yksinäisyydestä vaan antaa vastaajille mahdollisuus hahmottaa oman hyvinvoinnin
kokonaisuus tuoden paremmin esille mahdollisen yksinäisyyden kokemuksen syyt ja löytää niihin
ratkaisukeinoja. Laajempaa koettua hyvinvointia kartoittavan kyselyn kysymykset löytyvät tämän raportin
liitteestä 4.3.
Yli 65 –vuotiaille rovaniemeläisille kohdennettu hyvinvointikysely toteutettiin ajalla 26.11.2016-28.2.2017.
Ensimmäisenä kyselylomakkeita täytätettiin Seniorimessuilla 26.-27.12.2017. Tiedonkeräyksen toteuttivat
messuille osallistuneiden yhdistysten työntekijät ja vapaaehtoiset (SPR Lapin piiri ja Rovaniemen osasto,
Lapin Muistiyhdistys, Napapiirin Omaishoitajat ry ja Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry). Lapin
sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen työntekijät täytättivät lomakkeita eri eläkeläisyhdistysten ja
kyläyhdistysten tilaisuuksissa. Eri yhdistykset jakoivat paperisia lomakkeita oman toimintansa kautta. Lisäksi
kyselyä levitettiin jakamalla sähköistä vastauslinkkiä muun muassa yhdistysten kautta ja avoimena linkkinä
osoitteessa www.lappilaiset.fi. Rovaniemen alueen yhdistyksillä oli merkittävä rooli rovaniemeläisten
ikäihmisten tavoittamisessa. Monikanavaisella tiedonkeräyksellä saatiin yhteensä 544 vastausta. 34
prosenttia vastauksista saatiin nettikyselyn kautta, Seniorimessut tavoittivat 15 prosenttia vastaajista,
yhdistysten järjestämien tilaisuuksien, ryhmien ja kohtaamispaikkojen kautta vastasi 31 prosenttia. Loput
20 prosenttia vastauksista kerättiin yhdistysten vapaaehtoisvoimin esimerkiksi ikäihmisten kotona
toteutettuina kyselyinä. Numeerinen aineisto analysoitiin tilastollisia menetelmiä hyödyntäen. Saaduista
avovastauksista pyrittiin muodostamaan isompia, samaa asiaa tai kohdetta kuvaavia, kokonaisuuksia
laskelmalla asiaa tai kohdetta käsittelevät maininnat yhteen. Näin ollen mainintojen yhteenlaskettu
lukumäärä voi ylittää annettujen vastausten kokonaismäärän (liitteen 4.1. taulukot).
Alustavista hyvinvointikyselyn ja ammattikorkeakoulun opiskelijoiden opinnäytetyön tuloksista järjestettiin
avoin keskustelutilaisuus 21.8.2017 kaupungin valtuustosalissa. Tilaisuuteen osallistui 28 kohderyhmään
kuuluvaa ikäihmistä. Lisäksi osallistujina oli 15 asiasta kiinnostunutta kuntalaista sekä kaupungin,
sairaanhoitopiirin ja järjestöjen työntekijää. Alustavia tuloksia on esitelty myös 22.9.2017 kaupungin
Vanhusneuvostolle. Alustavien tulosten pohjalta tilaisuuksiin osallistuneet nostivat esille tärkeimmiksi
kokemiaan asioita ja ideoivat keinoja ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi Rovaniemellä. Tapaamisten
tulokset on liitetty kokonaisaineistoon täydentämään ja kohdentamaan tuloksia ja kehittämisehdotuksia.

1.3. Kyselyyn vastanneet ikäihmiset
Vastaajista 60 prosenttia asuu keskustaa ympäröivällä alueella. Nämä vastaukset ovat seuraavilta
asuinalueilta: Korkalovaara, Koskenkylä, Lapinrinne-Ahokangas, Niemelänkangas-Korvaniemi, Niskanperä,
Ounasrinne, Pullinranta-Kiiruna, Pöykkölä, Saarenkylä, Sahanperä-Ratantaus, Syväsenvaara, ja YlikyläPatosaari. Loput vastaukset jakaantuvat ydinkeskustan (22 %) ja kylien (18 %) kesken. Ydinkeskusta-alue
kattaa 96100-postinumeroalueen. Kylien osalta vastauksia on seuraavista kylistä: Autti, Hirvas, Jaatila,
Lohiniva, Kivitaipale, Marraskoski, Meltaus-Jääskö-Perttaus, Muurola, Nampa, Narkaus-Kämät, Oikarainen,
Rautiosaari , Sinettä, Sonka, Tapio, Tennirova ja Yli-Nampa. Joiltain alueilta on vain yksittäisiä vastauksia,
joten tuloksia ei voida esittää asuinalue- tai kyläkohtaisesti vastaajien tunnistettavuusmahdollisuuden
vuoksi.
Suurin osa vastaajista oli naisia (72%). Naisvastaajien osuus oli huomattava ydinkeskustassa ja keskustaa
ympäröivillä alueilla (kuva 1). Kylillä vastaajat sen sijaan jakautuivat sukupuolen mukaan tasaisemmin.
Ikärakenteen osalta vastaajissa painottui 65-74 -vuotiaat (57%). Kylien vastauksissa kaikkein nuorimpien
(65-74 -vuotiaat) vastaajien osuus on kahta muuta aluetta selvästi suurempi. Ydinkeskustassa taas noin
puolet vastaajista on yli 75-vuotiaita (kuva 2).
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Kuva 1. Vastaajien sukupuolijakauma asuinalueittain.

Kuva 2. Vastaajien ikäjakauma asuinalueittain.
Vuoden 2016 lopussa Rovaniemellä asui 11 221 65-vuotiasta tai iäkkäämpää kuntalaista. Tähän
suhteutettuna kysely on tavoittanut vajaa viisi prosenttia rovaniemeläisistä ikäihmisistä. Vastaajien
ikäjakauma edustaa vuoden 2016 lopun ikäjakaumatilannetta muilta osin, mutta vanhimpien ikäluokan
osuus jää pienemmäksi (taulukko 1). Kaikista vähiten vastauksia saatiin yli 85-vuotiailta rovaniemeläisiltä
(6%). Toteutuneen ikäjakauman pohjalta Vanhusneuvosto nosti esittelytilaisuuden keskusteluissa esille
tarpeen selvittää kohdennetummin iäkkäimpien yksin asuvien rovaniemeläisten hyvinvoinnin tila.
Rovaniemen väestö
2016 (Lä hde: Sotka net)
Ikäluokka

lkm

Kysely rovaniemeläisille
ikäihmisille 2016-2017

% 65+ Kyselyyn
vuotiaista vastanneet

%
vastaajista

65-74 -vuotiaat

6 204

55

309

57

75-84 -vuotiaat

3 658

33

181

33

85+ -vuotiaat

1 359

12

33

6

21

4

544

100

tieto puuttuu
Yhteensä

11 221

100

Taulukko 1. Vanhempien ikäluokkien osuus Rovaniemellä vuonna 2016 ja rovaniemeläisille ikäihmisille
toteutettuun kyselyyn vastanneet ikäryhmittäin.
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2 Koettu hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa
2.1. Terveys, toimintakyky ja toimeentulo koetun hyvinvoinnin keskiössä
Elämä pääsääntöisesti kohdillaan
Hyvinvointia ja toimintakykyä kuvaaviin väittämiin annettujen vastausten perusteella kyselyyn vastanneet
ikäihmiset ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä omaan elämäntilanteeseensa (kuva 3). Lievää tyytymättömyyttä
oli havaittavissa taloudellisessa tilanteessa sekä fyysistä toimintakykyä kotona ja kodin ulkopuolella
vaativien toimien hoitamisessa.

Kuva 3. Oman elämäntilanteen ja toimintakyvyn kokeminen.

Nykyisiä ja tulevaisuuden huolenaiheita kartoittavien avovastausten perusteella kyselyyn vastanneilla
ikäihmisillä on elämässään monenlaisia koettuun hyvinvointiin vaikuttavia asioita. Kun tarkastellaan rinnan
nykyisiä ja tulevaisuuden huolenaiheita kokonaisuutena havaitaan, että valtaosa ikäihmisistä, jotka nyt ovat
huolissaan omasta tilanteestaan ovat sitä myös tulevaisuudessa. 292 vastaajasta, jotka tällä hetkellä ovat
huolissaan jostain elämänsä osa-alueesta, 254 on huolissaan myös tulevaisuudessa. Huomioitava joukko (58
vastaajaa) on myös niitä, joiden huolenaiheet vastausten perusteella liittyvät pelkästään tulevaisuuteen.
Osa nykyisistäkin huolenaiheista (37 vastaajaa) oli tulevaisuuteen painottuvia, joten vastausten perusteella
määrällisesti eniten huolenaiheita liittyy juurikin tulevaisuuteen. Huolien tulevaisuuspainotteisuutta
perustelee vastaajien ikäjakauman painottuminen nuorempiin ikäihmisiin ja vastaajien tyytyväisyys
nykyiseen elämäntilanteeseen. Vastaajat ovat vastauksissaan tuoneet esille, miksi tulevaisuus näyttäytyy
heille uhkaavanakin.

4

Terveydentila ja sairaudet hyvinvoinnin heikentäjinä
Vastaajista 45 prosenttia (244 vastaajaa) nosti avovastauksissa esille jonkin omassa hyvinvoinnissa,
terveydessä tai elämäntavoissa mietityttävän asian. Vastausten määrä luo poikkeavan kuvan valmiiden
hyvinvointia koskevien väittämien kanssa. Asia ei ole näin, koska avovastaukset koskevat pääsääntöisesti
valmiista väittämistä puuttuvaa terveydentilaa ja siinä tapahtuvia muutoksia. 134 vastaajaa halusi
avovastausten kautta korostaa terveydentilan merkitystä osana omaa hyvinvointiaan. Heistä 72 vastaajalla
jokin pitkäaikaissairaus tuo haasteita omaan jaksamiseen ja toimintakykyyn.
”Olen astmaatikko ja keuhkoahtaumatautinen. Käyn kerran vuodessa hoitajalla, mutta lääkäriin en
ole päässyt neljään vuoteen, eikä ole otettu laboratoriokokeita, eikä sydänfilmiä. Olen huolissani,
koska haluaisin olla lääkärin kanssa juttusilla voinnistani, koska se on mielestäni aika huono.”
”Monet krooniset sairauteni yleensä ottaen, vaikka hoito ja lääkitys on huolehdittu. Olen pyytänyt
Alzheimertutkintaa, koska lähimuistia ei ole ja on muitakin ongelmia jotka viittaavat johonkin
muutokseen aivoissani. Haluan ajoissa lääkityksen. Tutkiminen on aloitettu, mutta muistihoitajalle ei
saa aikaa.”
Terveydentilan heikentyminen ja todettujen sairauksien eteneminen tuottavat monelle ikäihmiselle
huolenaiheita. Vastaajien oman arvion mukaan viimeisen vuoden aikana merkittävintä heikennystä on
tapahtunut juurikin omassa terveydessä ja muistin tilassa (kuva 4). Vastaajien miettiessä tulevaisuuttaan
kasvaa huolestuneiden joukko huomattavasti. Omasta terveydestään, ikääntymisestä ja sen mukanaan
tuomasta fyysisen kunnon laskemisesta ja liikuntakyvyn heikkenemisestä on huolissaan 198 vastaajaa
(36%). Oman terveyden ja toimintakyvyn heikentyminen luovat tulevaisuuden kuvan, jossa on useita
huolen aiheita.
”Heikkenevä jalkojen kunto huolettaa eniten.”
”Ikää karttuu ja tulevat sairaudet, ja oma selviytyminen elämässä.”
”Jos terveyteni huononee etten esim. pääse liikkumaan...tai en voi ajaa autoa.. etten voi mennä
metsään ja kerätä esim. marjoja, joita kerään aina paljon.”
”Jos ajokortti otetaan pois, ei ole julkista liikennettä. Sen jälkeen ollaan neljän seinän vankina.
Kanssakäymiset ovat vähäisiä. Ollaan yksinäisiä?????”
Terveydentilaan liittyvät huolenaiheet kasvavat merkittävästi, kun vastaajat pohtivat asiaa myös
läheistensä osalta. Läheisimpien ihmisten osalta vastaajat tuovat useimmiten esille huolen terveydentilan ja
muistin heikkenemisestä, sairauksien etenemisen sekä niihin liittyvän pärjäämisen ja hoidon. Yleisimmin
huolen kohteeksi mainitaan puoliso tai asuinkumppani, omat vanhemmat ja sisarukset taikka ystävät (94
vastaajaa). Lasten ja lastenlasten (35 vastaajaa) osalta huolenaiheeksi nousee heidän pärjäämisensä
yleisesti elämässä sekä menestyminen työelämässä ja opiskeluissa.
”Aviopuolison kunto aika huono. Pelkään, että joudun hoitamaan häntä kokopäiväisesti.”
"Kyllä mietityttää. Monilla ikäisilläni ystävillä ja läheisillä, sukulaisilla on vakavia sairauksia ja
vaikeuksia arjessa. Lisäksi toinen tyttäristäni on sairastunut syöpään. Vieläpä mieltä monesti
askarruttaa lastenlasten opiskelut ja työllistymiset."
"Se tietenkin mietityttää miten pitkään asiat jatkuvat näinkin hyvinä. Pääpuut häämöttävät itselläni
ja ikätovereillani. Lasten perheistä tietenkin kantaa huolta vaikkei olisi aihettakaan. Siis pelko valtaa
mielen entistä useammin."
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Läheisten lisäksi vastaajat nostivat esille huolen yleisesti rovaniemeläisten ikäihmisten hyvinvoinnista.
Aiheina olivat yleisimmin ikäihmisten terveys ja ikääntymisen mukana tulevat muutokset
elämäntilanteeseen. Niihin liittyen tai erikseen tuotiin esille myös ikäihmisten pärjääminen. (48 vastaajaa)
Yksittäisinä vastauksina mainittiin yksin asuminen, yksinäisyys ja liikkumaan pääseminen.
Läheisten terveydentila huolettaa vastaajia erityisesti nykyhetkeä ajateltaessa. Mietittäessä tulevaisuutta
oma terveys ja toimintakyky korostuvat enemmän. Rinnalla on huoli siitä, miten itse pystyy vielä auttamaan
läheisiään tai päinvastoin läheiset vastaajaa. Tämä aiheuttaa usealla vastaajalle tulevaisuuteen liittyvää
epävarmuutta ja pelkoa.

Kuva 4. Vastaajan elämässä tapahtuneet muutokset viimeisen vuoden aikana.

Terveyteen liittyvien palvelujen saatavuus ja laatu
Terveydentilaan ja sairauksiin liittyvät huolet liittyvät osittain kokemuksiin ja näkemyksiin sosiaali- ja
terveyspalvelujen saatavuudesta, toimivuudesta ja laadusta. Sosiaali- ja terveyspalveluita koskevia
vastauksia oli yhteensä 72. Suurin osa koski terveyspalveluja (30 vastausta) ja kotihoitoa ja -palvelua (15
vastausta). Eniten palveluissa mietityttää niiden saatavuus. Vastaushetkellä palvelujen saatavuudesta ja
tavoitettavuudesta on huolissaan 34 vastaajaa. Tulevaisuutta ajateltaessa vastaajien määrä odotetusti
lisääntyy (62 vastaajaa). Tulevaisuudessa lisääntyvät ajatukset palvelujen laadusta ja sopivuudesta omaan
elämäntilanteeseen.
”Terveydentila ja mielenterveys ovat huonontuneet ja aiheuttaneet jonkin verran huolta;
terveyskeskus ei ole ottanut juuri kantaa.”
”Eihän ikinä tiedä jos vaikka joku tauti tulee joko itseen tai rouvaan. Silloin huoletta lääkäreiden
ammattitaito (-taidottomuus) ja empatian puute.”
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”Vanhusten kotihoidoksi ei riitä, että käydään pari kertaa vrk:ssa toteamassa jääkaapissa olevien
ruokien olemassaolo. Miksi kotiapua ei kaupungin taholta ole saatavissa lainkaan? Miksei työttömiä
työllistetä näihin tehtäviin?”
”Palvelumaksut kohtuullisiksi ja palveluntuottajien valvontaan tehokkuutta. Tuttavani esimerkin
perusteella voin sanoa, että valvonta on pettänyt. Ei ole tehty mitään, vaikka puutteista on ilmoitettu.
Tehtiin vasta sitten, kun tapahtui todella jotain, mitä ei voitu mitenkään peitellä. Yllätysratsioita
tarvitaan.”
Palvelujen saatavuus ja sopivuus eivät koske vain kaupungin tuottamia sosiaali- ja terveyspalveluja.
Vastaajien mukaan ikääntyneiden tarpeet tulee huomioida kaikissa kunnan palveluissa sekä myös
järjestöjen ja seurakunnan tarjoamissa palveluissa ja toiminnoissa.
”Jonain päivänä alkaa liikkuminen olemaan hankalaa ja silloin kasvaa kuljetuspalvelun ja helpon
saavutettavuuden arvostaminen. Myös esim. kansalaisopistolla arvostamme eläkeläispiirejä, joiden
toiminnassa on otettu huomioon iän tuomia rajoituksia.”
”Seurakunta ja järjestöt voisivat kehittää 60-70-kymppisille nuorekkaampia toimintoja kuin
vanhusten mummo/pappakerhot; ikäluokkamme on vähän niin kuin väliinputoaja nuoriso- ja
vanhustoimintojen välissä.”
Ennaltaehkäisevät terveystarkastukset nähdään tärkeinä oman terveydentilan seuraamiseksi ja
mahdollisten sairauksien ajoissa löytämiseksi. Ikäihmiset kokevat olevansa väliinputoajia
ennaltaehkäisevien tarkastusten osalta. Tarkastusten ei haluta rajoittuvan vain terveydentilaan, vaan
kattavan myös muut avun ja tuen tarpeet.
”Ikäihmisten terveydenhuollon pitäisi toimia moitteettomasti. Omalääkäri kaikille ikäihmisille.
Vuositarkastus kaikille 70 vuotta täyttäneille ja siitä ylöspäin, perusverikokeet ja lääkärin haastattelu,
kuinka ihmisellä elämä ylipäätään hurisee.”
”Kartoitetaan aika-ajoin kodinhoidon tarve esim. yli 70v, 80, 90v.”
Kyselyn lisäksi ennaltaehkäisevät tarkastukset nostettiin tärkeäksi kehittämiskohteeksi 21.8.2017
järjestetyssä avoimessa keskustelutilaisuudessa. Osallistujat esittivät kehittämisideaksi
"Mummokatsastuksen" -luomista kaupungin ikäihmisten hyvinvointia tukeviin palveluihin. Oman
terveydentilan ja hyvinvoinnin säännöllinen seuranta luovat luottamuksen tunnetta ja varmuutta omaan
pärjäämiseen. Seurannan kautta saa tarvittavat palvelut, avun ja tuen ajoissa ennen tilanteen liiallista
huonontumista ja itsenäisen toimintakyvyn menetystä.

Toiminta- ja liikuntakyvyn ylläpitämisen tärkeys
Terveyden ja toimintakyvyn menetyksen vuoksi tulevaisuus näyttää uhkaavalta. Omassa elämässä ei ehkä
enää pärjää omillaan ja ei voi toimia ja osallistua entiseen tapaan. Elämisen piiri ja mahdollisuudet
rajautuvat. Oman toimintakyvyn ja itsenäisyyden säilyttämisen tärkeiksi osatekijöiksi vastaajat nostavat
liikunnan ja muun aktiivisuuden. Erilaisten liikunta-, harrastus- ja kulttuuritoimintojen tärkeyden nosti esille
110 vastaajaa. Vastaajat haluat aktiivisesti panostaa omaan terveyteensä ja toimintakykynsä ylläpitoon.
”Fyysinen terveys (nivelrikko) estää jo nyt ulkoliikuntaa jonkin verran. Käyn kuitenkin
liikuntaharrastuksessa tehden kykyjeni mukaisia juttuja.”
"Olen todella pettynyt kaupungin liikuntalautakunnan tekemiin päätöksiin. Käyn uimassa ja
vesijumpassa n. 1-2 kertaa viikossa, mieheni harrastaa myös hiihtoa ja hiihdän itse keväällä jäällä.
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Tällä tavalla pidämme kuntoamme yllä ja säästämme kaupungin terveyspalvelujen kuluja. Uskon,
että monen uintiharrastus loppuu, kun uimahalli siirretään. Eivät monikaan, joilla ei ole omaa autoa
käytössä, lähde bussimatkan päähän uimaan, ja lisäähän se kulujakin. Toinen iso ongelma on
valaistujen latujen kunnossapidon karsiminen. Tämä johtaa siihen, että me (ja tulevat vanhukset)
jäämme kotiin miettimään sairauksiamme ja kansoitamme terveyskeskukset. Ei kaupunkia pitäisi
kehittää ja suunnitella vain Urheiluopiston ehdoilla. Eivät kaikki mahdu Ounasvaaralle, eikä
pääsekään."
Kaupungin ja muiden toimijoiden toivotaan satsaavan ikäihmisten liikuntapalveluihin. Kyselyn ajankohdasta
johtuen 66 vastaajaa otti kantaa päätökseen keskustassa sijaitsevan uimahallin siirtämisestä Ounasvaaralle.
Päätös nähtiin ikäihmisten tasavertaisia liikuntamahdollisuuksia heikentävänä. Siirron haasteeksi nousi
halliin siirtyminen kauemmas, jolloin autottoman tai julkisen liikenteen reitin ulkopuolella olevilla on
vaikeuksia päästä uuteen sijoituspaikkaan. Myös kyliltä uimaan saapuvat kannattivat hallin säilyttämistä
keskustassa.
”Esim. uimahallin sijoittaminen keskusten ulkopuolelle tarkoittaa sitä, että autoton ei enää voi käydä
siellä. Kävellen liian pitkä matka, enkä asu bussireitin varrella!"
Terveyden ylläpitämisen kannalta suurin osa vastaajista koki omaavansa terveelliset elämäntavat ja omaa
terveyttä hoidetaan pääsääntöisesti riittävästi. Liikunnan vähyys, ylipaino ja tupakointia olivat asioita, jotka
yleisimmin mietityttivät omissa elämäntavoissa. Yksittäiset vastaajat kokivat viikoittaisen alkoholinkäytön
ylittävän riskirajan.
"Ei, olen täysin terve, en käytä alkoholia, en tupakoi, liikun aktiivisesti joka päivä."
”Liian vähän liikuntaa. Ylipaino-ongelma."
"Ei juurikaan huoleta: tajuan edelleen em. ruoka- ja liikunta-asiat. Ehkä ulkopuolinen "tsemppaus"
auttaisi painonhallinnassa?"
"Kun olen ollut jo muutaman vuoden omaishoitaja, minkä seurauksena en pysty harrastamaan
liikunnallisia "harrasteita". Aviopuolisoa ei voi jättää yksin tuntia pidemmäksi ajaksi. Fyysinen kunto
on alentunut."
"Liikuntaa voisin lisätä, mielellään iloisessa ryhmässä, ilman liiallisia suorituspaineita."
Vastaajista löytyy myös ikäihmisiä, jotka kaipaavat ohjausta ja neuvontaa terveellisten elämäntapojen
ylläpitoon sekä tukea liikunnan toteutumiseen.

Omasta kodista luopumisen haikeus
Terveydentilan ja toimintakyvyn heikkenemisen vaikutukset korostuvat vastaajien miettiessä asumiseen
liittyviä haasteita tällä hetkellä ja tulevaisuudessa. Ikääntyminen ja muutokset toimintakyvyssä aiheuttavat
konkreettisen pakon muuttaa omaa elämään asumisenkin suhteen. Asumiseen liittyvät kysymykset
pohdituttavat nykyhetkessä 35 vastaajaa. Yleisimmät aiheet olivat kuormittavat kotityöt ja asunnon
kunnossapito, asumiskustannukset sekä yleisemmin tarve muuttaa ikääntymisen myötä muuttuvien
asumistarpeiden mukaiseen asumismuotoon. Asumiseen liittyvänä haasteena yksittäiset vastaajat toivat
esille omaan asuntoon kuuluva pihan huolehtimisen. Oma kykenemättömyys hoitaa pihatöitä tuottaa
tunteen taakkana olemisesta muun muassa naapureille. Kaupungin toivotaankin panostavan aurausten
toteutumiseen erityisesti risteysalueille. Pihatöihin liittyvät kysymykset koskevat useaa vastannutta
ikäihmistä, kun yli puolet ilmoitti asuvansa omakotitalossa (45%) tai rivi- tai paritalossa (11%). Myös osassa
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kerros- ja luhtitaloista (asuu 41% vastaajista) esim. lumityöt ovat ainakin osittain asukkaiden vastuulla.
Yleisesti katujen auraukset ja hiekoitukset vaikuttavat ikäihmisten turvallisuuden tunteeseen.
”Aurausautot sulkevat rivitaloasuntoni saarroksiin, niin ettei jätetä pelastustietä.”
"Omakotitalon liittymän puhdistaminen lumesta. Lumityöntekijä täyttää liittymän, kyllä kahdeksaa
kymppiä käyvälle on liian raskasta aurata se. Tuntuu kuin heitteille on jätetty."
"Joutuvatko naapurit liikaa tekemään lumitöitä, koska kaupungin auraajat täyttävät liittymän."
Vastaajien miettiessä tulevaisuuttaan, asumisolosuhteistaan huolissaan olevien määrä kasvaa 61:een.
Huolenaiheet ovat osittain samat, kuin nykyhetkeä ajateltaessa, mutta asumisolosuhteiden sopivuutta
itselleen mietitään aktiivisemmin esimerkiksi maalta kaupunkiin muuttamisena. Vaikka omassa kodissa
asuminen, useimmiten omakotitalossa, koetaan kuormittavana, omasta kodista luopuminen on raskas asia.
Tulevaisuutta ajateltaessa yhä useampi mainitseekin huolenaiheekseen, mistä saada tulevaisuudessa apua
kotona pärjäämisen.
”Terveydessäni ja se, että miten kauan pystyy asumaan kotona ja minne sitten ja saadaanko olla
yhdessä.”
"Kuinka kauan voi asua omakotitalossa maalla, kaukana terveyspalveluista”
”Kylissä ja omissa kodeissa asumista tulee tukea, pakolla lähteminen on "evakkoa", vaikka sotaa ei
olekaan."
"Tulevaisuudessa oli kylätalkkari hyvä olla olemassa. Kunta vois muistaa, että laitakaupunkikin pysyisi
asuttuna, eikä kaikkea sinne ruuhkaan, jota inhoan."
”Se huolettaa kuinka pitkää pystyy kotona asumaan. Se myös huolettaa, että päätyy lopuksi suu auki
makaamaan jonkun hoitopaikan nurkkiin.”
Kaikki eivät koe poismuuttamista negatiivisena asiana, vaan uhkakuvana on enemminkin pakko joutua
asumaan nykyisessä asunnossa muuttuvista tarpeista huolimatta. Pelko siitä, mihin joutuu asumaan siinä
vaiheessa, kun ei enää pärjää vanhassa kodissa, on pinnalla. Kun nykyhetkeä ajatellessa vain kolme vastajaa
nostaa yksin asumisen haasteeksi, tulevaisuuden näkymässä huolen nostaa 14 vastaajaa. Hieman isompi
joukko kertoo saman huolen kotiin saatavan avun yhteydessä. Kodista koetaan tulevan ikääntymisen myötä
taakka varsinkin puolison menehtymisen tai lapsilta saatavan avun puuttuessa muun muassa toisella
paikkakunnalla asumisen vuoksi.
” Aviopuolison kuolema. En pysty yksin asumaan omakotitalossa.”
"Älkää unohtako liian huonokuntoisia "kotihoitoon"."
"Toivoisin saavani, sitten kun toimintakyky menee huonoksi, sopivan ja mieluisan hoitokodin. Nykyisin
ovat kuulemma lujan takana."
"Olen tietoinen, että joissakin kaupungeissa rakennetaan "vanhuksille" sopivia asuntoja. Onko Roissa
suunnitteilla, vai pitääkö siinä vaiheessa muuttaa kalliisiin vuokra- tai omistusasuntoihin. Toivoisin
halpoja vanhuksille sopivia vuokra-asuntoja, että tarvittaessa voi muuttaa, jossa oisi kaikki
tarpeellinen lähellä."
Kotona asumisen huolen kasvaessa vastaajat alkavat miettiä enemmän mahdollisuuksiaan päästä tuetun
asumisen piiriin. Vastaajat miettivät, onko paikkoja riittävästi ja niissä asiantuntevaa ja asiakkaan kohtaavaa
henkilökuntaa tarpeeksi sekä onhan saatava hoito laadukasta. Ikääntymisen myötä kasvaa tiedontarve
erilaisista ikääntyville sopivista asumisvaihtoehdoista sekä kotona asumisen tukimahdollisuuksista.
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Taloudellinen niukkuus tuottaa kokemuksen ulkopuolelle jäämisestä
Huolta omasta taloudellisesta toimeentulostaan koki 49 vastaajaa. Taloudellinen niukkuus konkretisoituu
matalan eläkkeen sekä korkeiden lääke- ja sairastamiskulujen ja asumisen kustannusten muodossa.
Liikunta- ja harrastusmaksut sekä julkisen liikenteen korkeaksi koetut maksut lisäävät niukkuuden tunnetta.
Yksittäiset, monisairaat, vastaajat toivat esille myös sen, etteivät pysty osallistumaan haluamiinsa
toimintoihin ja tapahtumiin eri yhdistyksissä, koska oma taloudellinen tilanne ei mahdollista monien
yhdistysten jäsenmaksuja. Käytettävissä olevien varojen vähäisyys koetaan esteenä osallistua aktiivisesti
erilaisiin toimintoihin, tavata ystäviä tai saada tasavertaisesti palveluja. Pari vastaajaa nosti esille läheisten
taloudelliset huolet ja niiden vaikutuksen omaan taloustilanteeseen. Ikäihmiset kokevat tarvetta tukea
läheisiään, vaikka se aiheuttaa itselle taloudellista rasitetta.
”Pieni eläke, hinnat nousee ja elämä kallistuu, miten saan laskut maksettua”
"Taloudellinen tilanne on edelleen huono ja ruoka, sähkö, vuokra, lääkkeet, hammaslääkäri,
silmälääkäri ym. hinnat nousevat, eläke ei."
”Pääseekö palvelutaloihin vähätuloinen.”
"Ei ole varoja osallistua retkiin, teatteriin ym., joihin ystävät osallistuvat."
”Me kierrätetyt teini-ikäiset tarvitsemme kohtuuhintaisia liikuntamahdollisuuksia kohtuullisen
matkan päässä kuten esim. Santasport on. Kansalaisopistojen kurssihinnat pidettävä kohtuullisina,
kaikilla harrastaa haluavilla ei enää ole varaa maksaa kalliita kurssimaksuja. Koulutiloja voisi iltaisin
ja viikonloppuisin käyttää enemmän ikääntyvienkin harrastustiloina.”
”Yksi lapsistani tuottaa paljon huolta ja on taloudellisesti kuluttavaa.”
"Taloudellinen tilanne ärsyttää, tekee vihaiseksi."
”En usko, että huolia voisi ulkopuolinen taho vähentää. Oman kokemuksen mukaan järjestöt toimivat
liiaksi "sisäänlämpiävästi". Monilla meillä on useampia sairauksia, mutta yhdistys on useimmiten vain
yhtä asiaa varten. On vaikea valikoida, mihin kuuluisi kun jokaisella on omat säännöt ja jäsenmaksut.
Et pysty tonnin eläkkeellä maksamaan useita jäsenmaksuja. Kuka voi pyyteettömästi auttaa? Ei
kukaan. "
Oman terveydentilan heikentyminen, sairastaminen ja heikko talous voivat yhdessä tuottaa
kokonaistilanteen, joka koetaan mielen alakuloisuutena. Tämän ongelmien kasautumisen toi esille 26
ikäihmistä. Ongelmien kasautuminen aiheuttaa ahdistusta, johon ei nähdä tulevaisuutta ajatellen
helpotusta. 20 vastaajaa toivookin avovastauksissa helpotusta erilaisiin maksuihin.
"Painoa pitäisi pudottaa, eläkeläisten etuuksien mahdolliset leikkaukset."
"Toimeentulo huolettaa. Tällä hetkellä on ok. Mutta meidän päättäjät huonontavat ikäihmisten
toimeentuloa."
”Huolta aiheuttaa eniten, jos sairastun ja vointi huononee niin paljon, etten voi etes pyytää apua eikä
yhteiskunnan resurssit riitä antamaan riittävää apua. Kukaan ei ole kiinnostunut siitä, miten pärjään
tai saanko hoitoa.”
Taloustilanteen kehittymistä vaikeuttavat erilaiset yhteiskunnalliset ja paikalliset päätökset, jotka
vaikuttavat ikäihmisten tuloihin ja menoihin. Vastaajat nostavatkin esille yleisen ikäihmisiin kohdistuvan
keskustelun ja asennoitumisen merkityksen. Ikäihmiset haluavat kokea olevansa arvostettuja ja
tasavertaisesti oikeutettuja erilaisiin palveluihin, tukiin ja huomioimiseen.
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Ikäihmiset arvostettuina kansalaisina ja kuntalaisina
Usea vastaaja halusi terveisissään tuoda esille ikäihmisten arvostamisen Rovaniemen kaupungissa (31
vastaajaa). Aihe tuotti keskustelua myös keskustelutilaisuudessa 21.8.2017. Kaiken ikäisten kuntalaisten
hyvinvointi tulisi ikäihmisten mukaan olla kaupungin strategisena painopisteenä. Päätöksenteossa tulee
huomioitava kunnan asukkaat ja heidän hyvinvointinsa. Kun päätetään ikäihmisten asioista, heitä itseään
tulisi kuulla ennen päätösten tekemistä.
”Asukaslähtöistä ja inhimillisempää asennetta päätöksenteossa. Halvin vaihtoehto ei ole aina se
paras!”
”Ei minulla ole erityisiä terveisiä. Kunhan pidetään vammaisten, sairaiden ja vanhusten auttamista
yhtenä kärkihankkeena. Silti ei pidä lapsia ja nuoriakaan unohtaa, koska heissä on tulevaisuus.”
”Enämpi huomiota vanhusten hoitoon ja auttamiseen. Nykyisellään yhteiskunta ei huolehdi
ikäihmisistä? (Olemme kuulemma rupusakki).”
”Huolehtikaa hyvin vanhuksista, sillä hehän ovat tämän kaupungin tuhkasta uudelleen rakentaneet.
Tämän päivän vanhukset ovat kaikki työn sankareita.”
"kuunnelkaa ikäihmisiä ennen päätöksien tekemistä varsinkin, jotka koskettavat ikäihmisiä"
”Toivon että vanhusten kotihoito pystytään järjestämään niin ettei ns. kotihoitaja vain käännähdä
kynnyksellä ja sano että täällähän kaikki näyttää olevan kunnossa. Olipa kysymys siivoajista tai
muista auttajista, heidät pitää kouluttaa asiakaspalveluun ennen kuin työnsä aloittavat. Jokainen
kotona apua tarvitseva ei vielä ole 'aivoton'. Ja joka tapauksessa vanhallakin on ihmisarvonsa, jota
pitää kunnioittaa."
Ikäihmisen osalta toivotaan, että kaupungissa huolehditaan heistä myös tulevaisuudessa. Läheisten ja
lähiympäristössä elävien ikäihmisen elämää ja yleisemmin ikäihmisistä käytävää keskustelua
seuraamalla vastaajille on noussut huoli, että huolehditaanko heistä, kun he itse ikääntyvät lisää ja
mahdollisesti tulevat tarvitsemaan muiden apua.

2.2 Läheiset, kaupunki ja muut toimijat ikäihmisten turvana
Läheiset ja yhteisöt yksinäisyyden poistajana
Hyvinvointikyselyssä vastaajilta on kartoitettu, millainen läheisistä henkilöistä koostuva turvaverkko heillä
on ympärillään. Läheisiin kuuluvat puoliso tai asuinkumppani ja lapset. Peruste turvaverkon kartoittamiseen
nousi vuonna 2015 toteutusta järjestökyselystä, jossa tärkeiksi yksinäisyyttä aiheuttavaksi tekijöiksi
nostettiin yksin asuminen, leskeytyminen sekä lasten ja muiden läheisten asuminen fyysisesti kaukana.
Vastaajista hieman reilu puolet asuivat avo- tai aviopuolison taikka jonkun muun henkilön kanssa. Loput
vastaajista asuivat yksin. Yksin elävät asuivat pääsääntöisesti ydinkeskustassa tai sitä ympäröivillä
asunalueilla. Suurimmalla osalla asui lapsi tai lapset Rovaniemellä (58 %). Reilulla kolmanneksella lapset
asuivat toisella paikkakunnalla. Kymmenellä prosentilla vastaajista ei ollut lapsia. Näistä kahdesta
muuttujasta muodostettiin vastaajien läheisverkko (kuva 5). Hieman yli puolelle määrittyy kohtalainen
läheisverkko, jolloin he joko asuvat jonkun kanssa tai oma lapsi tai lapset asuvat Rovaniemellä. Vahva
läheisverkko on 30 prosentilla vastaajista (asuu jonkun kanssa ja lapset/lapsi asuu Rovaniemellä). Heikko
läheisverkko on vajaalla viidenneksellä vastaajista (19 %, 105 vastaajaa), jolloin he asuvat yksin ja heillä ei
ole lapsia (31 vastaajaa) tai lapset eivät asu fyysisesti ikäihmisen asuinkunnassa (71 vastaajaa).
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Kuva 5. Vastaajan perhetilanteen kautta määrittyvä läheisverkko.

Lähes kaikki vastanneet ikäihmiset kokevat, että heidän elämässään on tärkeitä ihmisiä ja heillä on lämmin
ja läheinen suhde ainakin yhden ihmisen kanssa (kuva 6). Vastausvaihtoehdosta riippuen 31-35 ikäihmistä
kokee, etteivät he tapaa läheisiään riittävän usein, etteivät läheiset ole heihin riittävän usein yhteydessä tai
ettei heillä ole läheistä, jonka kanssa tehdä asioita kodin ulkopuolella. Lukuja voidaan pitää aineiston
kokoon nähden pienenä, joten ikäihmisten läheissuhteet näyttäytyvät varsin positiivisessa valossa. Aineisto
koostuu kuitenkin nuoremmista, järjestötoiminnassa mukana olevista tai sen toiminnan piiriin kuuluvista
ikäihmisistä, mikä osaltaan voi vaikuttaa positiivisemman kuvan muodostumiseen.
"Teen tällä hetkellä vapaaehtoistyötä yhdistyksessä [poistettu yhdistyksen nimi]. Tunnen, että tällainen
työ pitää minut virkeänä ja elämänhaluisena. Toivoisin, että pysyisin terveenä ja saisin apua
tarvittaessa. Ei tällä hetkellä huolta."
"Olen perusterve ja elämääni tyytyväinen. Koen olevani hyödyllinen osa kyläyhteisön toimintaa."
Läheissuhteita käsittelevässä avokysymyksessä 121 ikäihmistä halusi tuoda erikseen esiin sen, ettei
läheissuhteissa mietitytä mikään. Perusteina nostettiin, että puoliso ja lapset lapsenlapsineen ovat lähellä ja
ympäriltä löytyy ystäviä, naapureita tai laajemmin yhteisö, johon kuulua.
”Omaiset ovat kaikki lähellä. 3 lasta, 6 lastenlasta, 5 lastenlastenlasta. Käyvät ja soittavat päivittäin.”
”Ei kummemmin mietitytä. Kuulun vilkkaaseen kyläyhteisöön ja nautin siitä, että saan olla tekemisissä
monen erilaisen ihmisen kanssa.”
”ei huolta poika ja miniä asuu vieressä!”
”Minulla on ystävä, jolle voin purkaa asioita ja hän ymmärtää.”
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Kuva 6. Vastanneiden läheissuhteet.
134 vastaajaa ilmoitti jonkin läheissuhteissa mietityttävän asian. Miettimisen aiheet ovat moninaisia. Usein
asia koski liian harvaksi koettua yhteydenpitoa läheisten suunnalta ja sitä, että läheiset ihmiset ovat joko
kaukana tai puuttuvat kokonaan. Omien lasten osalta esiin nousee töiden perässä muualle muutto ja siten
suhteiden heikentyminen. Yhteyden pitoon halutaan tiivistymistä, mutta toisaalta ei haluta olla lapsille
taakkana. Vain muutama vastaaja nosti esille itsensä ja läheistensä välimatkoihin liittyvän tulevaisuuden
huolen avunsaamisen näkökulmasta. Lisäksi ainoastaan 29 ikäihmistä näkee, että läheiset ovat taho, jotka
voisivat vähentää heidän huoliaan tai auttaa niiden ratkaisemisessa. Erityisesti puoliso tai asuinkumppani
tuodaan esille ensisijaisena avun lähteenä.
"Parantumaton sairaus. Miten selviän, jos puoliso ei ole auttamassa."
”Niin kauan kuin vaimoni on nykyisessä kunnossa. Yhdessä pärjäämme vielä.”
"Ajattelen usein, miten tulevaisuudessa pärjäämme, mistä lähin apu tarvittaessa. Lapset etelässä ja
ystävät vanhempia hekin, että kuka on kulloinkin vuorossa apua tarvitessa."
"Lapset asuvat kaukana ja lähellä olevalle on rasite olla yksinäisten vanhempiensa turva. Pelkään
sitä, koska itse olen joutunut olemaan edesmenneen vanhempani yksinäisyyden lievittäjä. Hän eli
liian terveenä liian vanhaksi."
"Lapset asuvat lähes 1000 km päässä, ja heillä on omat kiireensä ja elämänsä. Minulla on vain yksi
sisarus, hän asuu ulkomailla, emme ole tavanneet lähes kymmeneen vuoteen, puhelinyhteys kyllä
toimii. Muut sukulaiset ovat ympäri maata, ja yhteydet heihin ovat satunnaisia. Naapureihin en ole
tutustunut hyvää päivää paremmin. Olen luonteeltani hieman erakko, joten oma-aloitteinen
tutustuminen on vaikeaa. Leskeksi jäätyäni ja eläköidyttyäni olen kokenut itseni yksinäiseksi, mutta
olen lähtenyt mukaan harrastuksiin, ja onneksi minulla on paikkakunnalla kuitenkin yksi hyvä ja
luotettava ystävä. Mietityttää, jos hän jollakin tavoin katoaa elämästäni, niin mitä sitten?"
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Kyselyssä ei suoraan kysytty kokemusta yksinäisyydestä, mutta 13 vastaajaa vastasi kokevansa itsensä tällä
hetkellä yksinäiseksi. Yksinäisyyden kokemukset painottuvat yli 75-vuotiaisiin. Tulevaisuutta ajateltaessa
yksinäisyyden kokemusten odotetaan lisääntyvän ja vahvistuvan läheisten kuoleman vuoksi, yksin asumisen
sekä oman liikuntakyvyn ja terveyden heikentymisen myötä. Puolison, asuinkumppanin tai muiden
läheisten puuttuminen on useammalle vastaajalle konkreettinen yksinäisyyden aiheuttaja. Toisaalta
yksinäisyyttä voi aiheuttaa myös läheisen ystävän puuttuminen vaikka läheisverkko muuten olisikin
kunnossa.
"Yksin asun. Menee päiväkausia. Ei kukaan soita, eikä käy."
"Lisääntyvä yksinäisyys. Vähäisten ystävien määrä vähenee, sairastuvat ja kuolevat."
”Ikääntyminen ja terveydentilan mahdollinen huonontuminen. Kuka minusta pitää huolta, jos en itse
pysty? Jäänkö näiden seinien sisään yksinäisyyden vangiksi?”
"Aktiivisia ihmissuhteita voisi olla enemmän. Auttaisi mielen alakuloisuuden ilmenemiseen."
"Vaikka on lapsia ja läheisiä, joita tapaan usein ja asunkin puolison kanssa niin olen yksinäinen.
Minulta puuttuu hyvä ystävä, jonka kanssa keskustella ja kulkea erilaisissa riennoissa."
Yksinäisyyden tunteeseen vaikuttavat myös muut ikäihmisen lähellä olevat ihmiset. Ystävien ikääntyminen
tai kuolema sekä eläköitymisen myötä työkavereista erkaantuminen mainitaan yksittäisissä vastauksissa
yksinäisyyden tunteen aiheuttajaksi. Muutamalla vastaajalla on kokemus vaikeudesta saada ystäviä. Myös
omaishoitajuus nostetaan haasteeksi kodin ulkopuolisten sosiaalisten suhteiden ylläpidolle.
Yhteisöllisyyden näkökulmasta kylästelyn ja toisille ajan antaminen nähdään vähentyneen.
"Kyllä. Ihmiset eivät välitä toisistaan. Jäätyäni eläkkeelle katosivat ihmissuhteet? Huomasin, että
minulla on ollut vain työkavereita."
”Yhteisöllisyys on kadonnut. Kylä alkaa olla nukkumalähiö. Aluelautakunnan järjestämät
tapahtumat eivät korvaa entisajan suhteita, jolloin naapuriin piipahdettiin huolenpitomielessäkin.
Nyt pitää olla asiaa ja ensin soitetaan puhelimella - onko oikea hetki tulla.”
”Ihmiset ovat liian lokeroituneita :(. Voisivat olla enempi tekemisissä toisten kanssa. Keskustella
vaikka puistoissa tai kaupan jonossa.”
Läheiset, sukulaiset, ystävät, tuttavat, naapurit ja erilaiset yhteisöt toimivat vastaajien mukaan
yksinäisyyden poistajina ja turvallisuuden tunteen tuojina. Yksinäisyydestä kirjoittaneet vastaajat
nostavat esille, että yksinäisyyden estämiseksi tarvitaan keinoja tavata toisia ihmisiä sekä myös omaa
aktiivisuutta.
"Yksinäisyys, koska olen lapseton ja mieheni on kuollut. Sukulaisia minulla on vähän ja hekin asuvat
kaukana. Nyt olen hyvässä kunnossa ja aktiivinen sekä fyysisen kuntoni säilyttämiseen että henkisen
vireyden vaalimiseen, mutta entäs sitten, jos sairastun vakavasti, mitäs sitten?"
"Yksinäisyys - oman aktiivisuuden puute."
”Enemmän ja mielekkäämpää kerho ym. muuta toimintaa eläkeiässä oleville ”virkeille ikäihmisille”.
Helsingissä on palvelukeskuksia esim. Kamppi, jossa ruokailua, seurustelua ja luentoja.”
”Ihmisten yksinäisyyttä kylillä voisi torjua esim. yhteisillä lauluilloilla, karaoke-illoilla, kahvittelulla
yms. kun vain olisi tila, jossa voisi kokoontua.”
”kokoontumispaikat ovat tärkeitä sosiaalisen kanssa käymisen (ruokailun) yms. aktiivisuus ja
liikuntakyky säilyvät pitempään.”
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"Ei ole harrastusta- tai kaveria, kerho- tai harrastustoimintaa kodin ulkopuolella."
"Haluaisin kohdata uuden sekä nais- että miespuolisen ystävän, joita tapailla usein ja joiden kanssa
voisin käydä esim. kulttuuritapahtumissa, matkustella, käydä toisinaan ulkona syömässä ja drinkillä
pubissa. Ystävien puute ajaa minut helposti viettämään liian usein yksin aikaa drinkin parissa
pubeissa."
Aktiivinen osallistuminen erilaisiin toimintoihin ja tapahtumiin nähtiin fyysisen kunnon ylläpitämisen
lisäksi keinona estää ja poistaa yksinäisyyttä. Ikäihmisille toivotaankin mahdollisuuksia, joissa voi tavata
toisia ihmisiä ja saada kokemuksen yhteenkuulumisesta. Myös kylille tarvitaan lisää paikkoja, jossa
toimia ja tavata. Paikkojen ja toimintojen lisäksi tarvitaan joku kaveri, joka lähtisi mukaan. Kaverin
kanssa on matalampi kynnys osallistua ja olla aktiivinen.

Rovaniemen kaupungin suuri rooli tuen ja palvelujen tarjoajana
Tulevaisuuden huolenaan ikäihmisistä 45 piti avunsaamista siinä vaiheessa, kun omat voimavarat eivät
enää riitä arjessa selviämiseen. Osa ikäihmisistä on myös huolissaan siitä, tulevatko ylipäätään saamaan
apua mistään sitä tarvitessaan. Turvautuminen läheisten tukeen ja apuun koetaan läheisiä kuormittavana ja
ajatus taakkana olemisesta huolestuttaa. Lapsettomilta ikäihmisiltä tai heiltä, joilla lapset asuvat kaukana,
puuttuu läheisverkon tuoma turvallisuuden tunne tulevaisuuden suhteen ja silloin muiden tahojen merkitys
tuen ja avun tarjoajana korostuu.
”Avunsaanti kotiin silloin, kun sitä alkaa tarvita. Avun hinta.”
”Jos sairastuu niin, että tulee avuttomaksi ja toisille taakaksi...”
”Jos sairastun ja menen huonoon kuntoon - kuka huolehtii - onko mahdollista muuttaa lähemmäksi
lapsia…”
”Koska olen lapseton leski, minua huolettaa mahdollinen terveyden heikkeneminen: kuka huolehtii
minusta silloin? Kuka järjestelee asioitani kuoltuani eli järjestelee kuolemastani aiheutuvat
toimenpiteet?”
”Seuraan lähellä asuvien ikäihmisten, yksinäisten tai omaishoitajien avun varassa olevien ihmisten
elämää. Jos tilanne muuttuisi omalla kohdalla kyseiseksi, olisi melko kamalaa.”
Vastaajien näkemys siitä, ketkä henkilöt tai mitkä tahot voisivat auttaa ja vähentää arjessa koettua huolta
onkin varsin selkeä. 277 vastaajasta 100 katsoi, että auttamisessa ja huolen vähentämisessä avainasemassa
on Rovaniemen kaupunki. Mainitut tuen ja avun muodot ovat moninaisia ja ulottuvat elämän eri osaalueille. Vastaajista 20 ei tarkemmin määrittele mitä apu ja tuki kaupungilta tulisi olla.
Terveyspalveluihin liittyviä mainintoja on yhteensä 21. Ikäihmisille toivotaan mm. aiempaa tiheämpää ja
kokonaisvaltaisempaa terveysseurantaa ja vastaanottoaikojen saaminen halutaan helpommaksi.
Terveydenhoitohenkilökunnalta toivotaan entistä kokonaisvaltaisempaa paneutumista ikäihmisen
terveydentilaan ja ylipäätään ymmärrystä ikäihmisille.
”Julkiseen terveydenhuoltoon pitäisi päästä niin akuuteissa kuin muissakin vaivoissa. (nyt ei toteudu)”
”Terveyspalveluja voisi kehittää aktiivisemmin asioihin tarttuvaksi ja kokonaisvastuuta
ottavammaksi. Listojen ylivallasta voisi siirtyä luovampaan menettelyyn esim.
vastaanottotekniikassa. Pikapoli -ajatus on hieno ja toimiva ja sen soisi leviävän useampaan
toimipisteeseen.”
”Terveyskeskus ymmärtäisi paremmin.”
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Kotihoidon saatavuus, ajankäyttö ja laatu mainitaan arjenturvan toteutumisen yhteydessä 15 kertaa.
Kaupungin rooli virikkeellisen kulttuuri- ja liikuntatoiminnan järjestäjänä mainitaan niin ikään 15 kertaa.
Yleisissä terveisissä moni vastaaja toi harrastustoiminnan yhteydessä esille liikenneyhteydet ja
kuljetuspalvelut ja niihin liittyvän kustannusten kalleuden eli ikäihmisten harrastustoiminnan
mahdollistaminen edellyttäisi panostusta myös heidän kulkemisensa helpottamiseen. Palvelujen ja
liikkumisen kohtuulliset maksut tai kokonaan maksuttomuus pienentäisi kynnystä osallistua ja hakeutua
palvelujen piiriin. Tiukkaan taloustilanteeseen kaivataan myös kaupungilta apua erilaisten
maksuhelpotusten muodossa. Muutamalta vastaajalta kaupunki saa myös kiitosta nykyisestä tarjonnastaan.
”Kaikenlainen virikkeellinen tarjonta mielen- ja kunnonkohentamiseksi TOSI tärkeää, sekä niiden
hinnoittelu eläkeläisille sopivaksi. ”
”Kaupunki. Pitäisi ottaa vanhus tosissaan, jos ei pysty liikkumaan. Kotisairaanhoitoa kotiin.”
”Erilaisia palvelukoteja, kunnallisia, joihin pääsee köyhäkin ihminen. Ja niihin runsaasti erilaisia
"virikkeitä".”
”Kaupunki esim. poistakaa kiinteistövero vanhuksilta, jotka asuu omassa talossa (noussut joka vuosi).”
”Kaupunki auraisi palanteen.”
”Kaupunki voisi kyllä tiedottaa paremmin tarjoamistaan palveluista. Nyt tuntuu tilanne olevan se, että
ihmiset joutuvat soittamaan sinne ja tänne saadakseen tietoa..”
Kyselyssä vastaajat tuovat esille palveluista, tukimuodoista sekä liikunta- ja harrastusmahdollisuuksista
tiedottamisen tärkeyden. Ikäihmiset kokevat, että he eivät tiedä tarpeeksi tarjolla olevista palveluista ja
tekemisen mahdollisuuksista. Tiedottamisen lisäämisen ja kehittämisen tarve puhututti myös elokuun
keskustelutilaisuudessa. Tärkeää on huomioida tiedonvälityksen moninaisuus erityisesti ikäihmisille
sopivalla tavalla. Toiveena on saada jokaisen ikäihmisen kotiin lähetettävä paperinen vihko, johon on
koottu tarjolla olevat kaupungin ja muiden toimijoiden, kuten järjestöjen ja seurakunnan, tarjoamat
palvelut sekä yhteystiedot.
"tiedottaminen palveluista! "
”Kaupunki vois ilmoittaa postin kautta ikäihmisille eri palveluista. Ei lehti-ilmoitusta, koska
eläkeläisille harvalle tulee L-Kansaa. Eräs tuttuni ei tiennyt seniorineuvoloista mitään. Missä on ja
milloin sinne voi mennä.”
”Kaupunki voisi informoida paremmin mitä kannattaa tehdä jos perheessä tapahtuu äkillinen ja
pysyvä sairauskohtaus.”
”Kaipaisin sellaista kehonhuoltopaikkaa, jossa saisi ohjattua kunto-ohjelmaa, voimaa jaloille, käsille.
Olisiko nuo kuntosalit sellaisia, mutta vuosimaksu on satasia. Eikä voi ottaa vaikka pari, kolme
kuukautta kerralla. Onko näin?”
”Kaupungille terveisiä: Tiedonkulku olematonta kaupungin yksityisten palvelutuottajien ja OMAISTEN
välillä.”
Kyselyssä ja keskustelutilaisuudessa tiedonkulun kehittämiskohteeksi nostetaan myös eri toimijoiden
välinen tiedonkulku. Palvelujen sujuvuuden kannalta toivottaan, että eri toimijat parantavat keskinäistä
tiedonkulkua. Kehittämisen tarve koskee niin julkisia kuin järjestöjen ja seurakunnan toimintaa ja
palveluja. Järjestöjen, seurakunnan ja kunnan välistä yhteistyötä halutaan myös kehitettävän.
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Järjestöjen ja seurakunnan rooli näyttäytyy vastausten perusteella kunnan palveluja täydentävänä tahona.
Kaupungin ohella myös järjestöjen (32 vastaajaa) ja seurakunnan (24 vastaajaa) koetaan tuovan apua ja
tukea arkeen. Järjestöjen ja seurakunnan rooli etenkin virikkeellisen toiminnan ja vertaistuen tarjoajana
korostuu vastauksissa. Niiltä toivotaan myös ikäihmisen kotiin tulevia tukimuotoja, jos ja kun liikkuminen
itsenäisesti ei enää onnistu.
”Erilaiset järjestöt ovat olleet hyvin merkittäviä henkisen hyvinvoinnin kannalta.”
”Vertaistukea eri yhdistyksissä.”
”Seurakunnalla paljon toimintaa ikäihmisille.”
”Seurakunnalta voisi joku käydä juttelemassa loppuvanhuudesta tai kunnalliselta puolelta/vanhusten
palveluneuvoja. ”
”jos itse ei enää pääse srk:n tilaisuuksiin, niin voisivat joskus käydä tervehtimässä ”
”Kaksi yhdistystä [poistettu yhdistysten nimet] ovat minulle olleet koko mieheni sairauden ajan
tärkeimmät auttajani. Seurakunta tarjoaa kaksi kertaa vuodessa retken Norvajärvelle, mitään muuta
en ole saanut, enkä pyytänytkään. Ilman hyviä ystäviä en pääsisi edes teatteriin. Iltaisin tai
viikonloppuisin ei saa edes vapaaehtoisia.”
Vastaajien joukossa oli kahdeksan ikäihmistä, jotka eivät koe saavansa apua nyt eivätkä tulevaisuudessa.
Heidän kohdallaan ulkopuolelta tulevaa apua ja tukea ei koeta enää mahdollisuutena vaan ikäihminen
kokee olevansa yksin ja omillaan arjen haasteiden edessä.
” En ole saanut apua keneltäkään, jos olen pyytänytkin. En enää pyytele. ”

3 Yhteenveto ja kehittämisehdotukset
Vuoden 2015 hyvinvointikertomustyössä kuntalaisten koettua hyvinvointia selvitettiin Rovaniemen alueella
toimiville järjestöille kohdennetulla hyvinvointikyselyllä. Järjestöjen työntekijät ja vapaaehtoiset nostivat
esille huolen rovaniemeläisten ikäihmisten yksinäisyydestä ja arjessa pärjäämisestä. Ikäihmisten
yksinäisyyden kokemuksia ja arjessa pärjäämistä päätettiin kartoittaa laajemmin seuraavaan
hyvinvointikertomukseen rovaniemeläisille ikäihmisille kohdennetulla kyselyllä. Yli 65 –vuotiaille
rovaniemeläisille kohdennettu hyvinvointikysely toteutettiin ajalla 26.11.2016-28.2.2017 ja sitä levitettiin
pääsääntöisesti Rovaniemellä toimivien järjestöjen kautta sekä paperisessa että sähköisessä muodossa.
Monikanavaisella tiedonkeräyksellä saatiin yhteensä 544 vastausta eli vajaa viisi prosenttia
rovaniemeläisistä ikäihmisistä. Kyselyllä tavoitettiin nuorempia, verrattain aktiivisia ja hyväkuntoisia
ikäihmisiä, joilla kuitenkin on jo omaan terveyteen ja sairauksiin liittyviä huolenaiheita. Lähipiirissään
vastaajat kohtaavat ikäihmisiä, joiden sosiaalisissa suhteissa, arjen selviämisessä ja palvelujen
saatavuudessa he näkevät ongelmia. Vastaajien miettiessä omaa tulevaisuuttaan he peilaavat omaa
tilannettaan näihin lähellä oleviin ikäihmisiin, joilla on selkeitä hyvinvoinnin haasteita ja vajeita, sekä
yleiseen ikäihmisiä koskevaan keskusteluun. Tästä kokonaiskuvasta nousevat uhkakuvat omasta
tulevaisuudesta esiin.
Vastaajat pelkäävät ajautumista tilanteeseen, jossa arjessa ei enää pärjää itsenäisesti eikä apua ja
tarvittavia palveluita ole saatavilla. Syvimmillään pelko näyttäytyy yksinäisyytenä ja kaiken ulkopuolelle
jäämisenä. Vastanneet toivovatkin ikäihmisille välineitä, keinoja ja tietoa säilyttää nykyinen
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toimintakykynsä mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen ja näin ollen siirtää riippuvaisuutta muiden
huolenpidosta ja palveluista vuosilla eteenpäin. Liikunnan, muun aktiivisuuden ja sosiaalisen
kanssakäymisen merkitystä halutaan korostaa. Vastaajat kaipaavat tietoa erityisesti Rovaniemen
ikäihmisille tarjoamista palveluista ja tukimuodoista. Yhteiskunnan asenteiden toivotaan säilyvän ikäihmisiä
arvostavana, niin että jokainen ikäihminen uskaltaa luottaa turvalliseen vanhuuteen ja siihen, että heistä
pidetään huolta myös silloin, kun oma toimintakyky heikkenee. Rovaniemeläinen ikäihminen halua ikääntyä
turvallisin mielin.
Kyselyn sekä keskustelu- ja esittelytilaisuuksien pohjalta nousee muutamia kehittämisehdotuksia tukemaan
rovaniemeläisten ikäihmisten turvallista ikääntymistä. Kehittämisehdotukset ovat:
1. Monikanavainen ja tarkoituksenmukainen tiedottaminen ikäihmisille tarjolla olevista palveluista ja
tukimahdollisuuksista
• kotiin jaettava paperinen tiedotusvihkonen yli 65 -vuotiaille rovaniemeläisille
• tietoa ikäihmisille sopivista asumisvaihtoehdoista sekä kotona asumisen tukimahdollisuuksista
• tietoa saatavilla olevista erilaisista taloudellisista tuista ja talouteen liittyvästä ohjauksesta
• tietoa harrastus- ja liikuntamahdollisuuksista ja kohtaamispaikoista
2. Ikäihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin huomioiminen kunnallisissa palvelu- ja tukirakenteissa
• asiakaslähtöinen ja empaattinen lähestymistapa ikäihmisten kohtaamisessa
• ennaltaehkäisevät mummo- ja pappakatsastukset ikäihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin
sekä palvelu- ja tukitarpeiden kartoittamiseksi
• huolipuheeksi ikäihmisten palveluissa. Läheisiä koskeva huolipuhe ikäihmisen koettua
hyvinvointia koskevan kokonaiskuvan hahmottamiseksi
3. Liikunnan ja harrastusten mahdollistaminen ikäihmisille oman toimintakyvyn ja aktiivisuuden
ylläpitämiseksi
• taloudellinen tuki vähävaraisille ikäihmisille liikunta- ja harrastustoimintaan
• ikäihmisten tarpeiden huomioiminen julkisessa liikenteessä ja kuljetuspalveluissa
• matalan kynnyksen tiloja ja toiminnan paikkoja keskustassa ja kylillä
4. Yhteisöllisyyden vahvistaminen
• ikäihmisten hyvinvointi on meidän kaikkien yhteinen asia
5. Eri toimijoiden välisen yhteistyön ja tiedonkulun kehittäminen
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4 Liitteet
4.1. Kuvat ja taulukot

Kuva. Vastaajien sukupuolijakauma.

Kuva. Vastaajien asuintilanne.

Kuva. Vastaajien ikäjakauma.

Kuva. Vastaajien siviilisääty.

Kuva. Vastaajan asuinalue Rovaniemellä

Kuva. Vastaajan lasten lukumäärä.
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Kuva. Asuuko vastaajan lapset Rovaniemellä.

Kuva. Vastaajan perhetilanne.

Kuva. Vastaajien siviilisääty asuinalueittain.

Kuva. Vastaajan perhetilanteen kautta määrittyvä turvaverkko asuinalueittain.
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Kuva. Vastaajan perhetilanteen kautta määrittyvä turvaverkko sukupuolittain.
Kysymykseen vastanneet yhteensä
mietityttää jokin' vastaukset yhteensä
Ei mietitytä' vastaukset yht.
Ns. positiivinen ei

340
244
88
8

Vastausten teemat:
TERVEYS
terveys nyt
pitkäaikaissairaus
terveys tulevaisuudessa
ALAKULO
TOIMEENTULO
YLIPAINO
TUPAKANPOLTTO

134
117
72
17
26
26
11
9

Taulukko. Omassa hyvinvoinnissa, terveydessä tai elämäntavoissa mietityttävät asiat. Mainintojen
lukumäärä.

huoli nyt

...ja tulevaisuudessa

…mutta ei tulevaisuudessa

...vain tulevaisuudessa

65-74 -vuotiaat

164

140

5

17

75+ -vuotiaat

128

114

4

10

ei huolta nyt …eikä tulevaisuudessa …mutta tulevaisuudessa on
65-74 -vuotiaat

35

8

23

75+ -vuotiaat

18

8

8

Taulukko. Huolen kokeminen iän mukaan tällä hetkellä ja tulevaisuudessa.

21

Oma terveydentila, sairaudet ja mielen hyvinvointi sekä
ikääntyminen ja liikuntakyky

132

Yksinäisyys ja sosiaaliset huolet

19

Taloudellinen toimeentulo

49

sairauskulut, asuminen, eläkkeen pienuus
Palvelujen saanti
Palvelujen laatu ja luotettavuus
Asuminen

29
7
24

ylläpito, muuttotarve, yksin asuminen
Harrastus- ja liikuntamahdollisuudet

12

Läheisen terveydentila

25
7
6
17

omaishoitajan jaksaminen
Läheisen kuolema
Läheisten ja naapureiden pärjääminen
lapset ja lapsenlapset

Taulukko. Asiat, jotka tuottavat huolta vastaajalle tällä hetkellä. Mainintojen lukumäärä.
Ikääntyminen, terveyden huonontuminen/
sairastuminen
Liikuntakyvyn heikentyminen/menetys,
toimeliaisuuden vähentyminen
–Kunnon ylläpito

198
21

–Kotityöt, harrastukset ja muut aktiviteetit
Yksinäisyys, sosiaalisten suhteiden
vähentyminen
Läheisten pärjääminen, terveyden huonontuminen/
sairastuminen, kuolema
Miten tulen pärjäämään yksin tai puolison kanssa

15
21

Asumisolosuhteet,

25
58

- yksinasuminen, omakotitalo, hissittömyys, maalla
asuminen, pihatyöt, kotityöt
Kulkuyhteydet

12

- Julkinen liikenne, ajokortin menetys,
Oman kunnon ylläpito, kuntoutuminen

Taulukko. Asiat, jotka tuottavat huolta vastaajalle tulevaisuutta ajateltaessa. Mainintojen lukumäärä.
Palvelujen saanti

34

saatavuus yleensä, sijainti
Avunsaanti yleensä

24

Avunsaanti läheisiltä

21

omaishoitajuus, taakka muille
Hoivakotiin pääsy – joutuminen

11

Palvelujen laatu ja luotettavuus

28

terveydenhoito, lääkärit, kotipalvelu, hoivakodit, asiakkaiden
kohtelu, saattohoito
Taloudellinen tiukkuus

49

lääkkeet, palvelut, avunsaanti, asuminen
(itsenäinen - palveluasuminen), harrastaminen
Asennoituminen ikäihmisiin ja arvostus sekä
välinpitämättömyys
Maailman meno, yhteiskunnan muutos, sote

15
10

Turvattomuus

5

Digitaloisoituminen

4

Taulukko. Asiat, jotka tuottavat huolta vastaajalle tulevaisuutta ajateltaessa. Mainintojen lukumäärä.
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Kysymykseen vastanneet yhteensä
EI huolta/ei tarvitse apua/tukea
EI OSAA SANOA

277
35
20

OMAISET LÄHEISET
KAUPUNKI
JÄRJESTÖT
SRK

29
100
32
24

TAHOA TAI TAPAA EI ERITELTY
EI KOE SAAVANSA APUA NYT/TULEVAISUUDESSA

29
8

Taulukko. Elämässä koetun huolen vähentäminen. Miten ja ketkä henkilöt tai mitkä tahot voivat auttaa?
Mainintojen lukumäärä.

Vastanneet yhteensä

337

EI VASTAUKSET
EI OSAA SANOA

5
7

KIITOKSET JA TERVEISET

15

LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET,
HARRASTUKSET, KULTTUURI
UIMAHALLI
- huonot liikenneyhteydet
LIIKENNEYHTEYDET & KULJETUS
ELÄKELÄISALENNUKSET/
MAKSUTTOMUUS/
PALVELUMAKSUT
TIEDOTUS
VANHUKSISTA TÄYTYY PITÄÄ HUOLTA yleiset kommentit
SOTE-PALVELUT
kotihoito
terveyspalvelut/terveyskeskus
terveystarkastukset ikäihmisille
TEIDEN HUOLTO JA AURAUS

46
66
46
20

9
31
72
15
30
9
5

Taulukko. Vastaajien terveiset Rovaniemen kaupungille ja Rovaniemen alueen järjestöille ja yhdistyksille.
Mainintojen lukumäärä.
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4.2. Ikäihmisten terveiset Rovaniemen kaupungille sekä Rovaniemen alueen järjestöille ja
yhdistyksille
Eläkeläisille enemmän alennuksia esim. bussi 50 % alennus.

Aina on ehkä parantamisen varaa.

Järjen käyttöä uimahalliasiassa. Uimahalli sinne, missä
asukastiheys on suurin, eli keskustaan tai ehkä
Valionrantaan. Miksi lisätä liikennettä ja juoksuttaa massoja
"merta edemmäs kalaan".

Ajanvarausysteemit liikuntapalveluihin sujuvammaksi.
Vastaanottovirkailija kysyy liian tarkasti terveyskeskuksessa,
haluaisin kertoa lääkärille.

Kirjasto olisi saanut olla välipäivinäkin auki, kävin oven
takana, ei voinut edes palauttaa (no, pieni huoli)
RIITTÄVÄN HENKILÖKUNTAA VANHUSTEN HOITOON .
KOHTUULLISET KUSTANNUKSET
Toivoisin, että koti-/laitoshoidossa olevat ihmiset pääsevät
ulkoilemaan, käytetään laitosten ulkopuolella ettei kaikki ole
täysin omaisten kontolla
Seniorimessuille, "sykettä syksyyn" ect eri tapahtumiin
kuljetuksia
Kotihoidossa oleville ei jatkuvaa hoitajien vaihtumista....
kartotettaisiin aika-ajoin kodinhoidon tarve esim. yli 70v,
80v, 90v
Hoidettaisiin ikäihmisiä lämmöllä, sydämellä ja
ammattitaidolla

Aktivoikaa kyliä.
Aktivointia ja kavereiden kanssa tai kavereita lisää nk.
tukiverkosto, seurakunta tms. asialle.
Apua ja palveluja tulee tarjota myös kylissä asuville
ikäihmisille.
Asukaslähtöistä ja inhimillisempää asennetta
päätöksenteossa.
Halvin vaihtoehto ei ole aina paras !
Aurausautot sulkevat rivitalo-asuntoni saarroksiin, niin ettei
jätetä pelastustietä.
Auttakaa sitten, kun tarvitaan apua.
Bussiliikenne

Huolehtikaa hyvin vanhuksista, sillä hehän ovat tämän
kaupungin tuhkasta uudelleen rakentaneet. Tämän päivän
vanhukset ovat kaikki työn sankareita.

Ei kannata liikaa painottaa huoltosuhdetta. Se on
matemaattinen kaava. Tulee herkästi ajatus elatussuhde,
mitä se ei missään nimessä ole. Olen tähän asiaan
kohtuullisen hyvin perehtynyt ja voisin asiassa keskustella
laajemminkin.

Suomen terveydenhoidon häpeätahra on reseptien
uusiminen.

Hyvää eläkettä nauttivat yli 65 v ovat kunnan rikkaus,
verotuloja tekemättä mitään ja kunnan ulkopuolelta.

Vanhaan hyvään aikaan tuli lääkäri ja karjaisi," reseptit
tänne" Viisi minuuttia ja kaikilla oli uusittu resepti, joillakin
pirtulappukin, Ruonensuuta mukaillen "NYT EI OO"

Ei minulla ole erityisiä terveisiä. Kunhan pidetään
vammaisten, sairaiden ja vanhusten auttamista yhtenä
kärkihankkeena. Silti ei pidä lapsia ja nuoriakaan unohtaa,
koska heissä on tulevaisuus.

Naiset vastaanoton toimistossa hoitavat kyllä asiat niin hyvin
kuin pystyvät ja pystyyhän ne.

Ei Ounasvaaralle uimahallia, vaan tänne kaupunkiin.

On vain kiusallista jäädä suureen kiitollisuudenvelkaan heitä
kohtaan.

Ei uimahallia Ounasvaaralle!

Tämän asian voisi kyllä järjestää, 20 min ja asia olisi hoidettu.

KOTIPALVELU KALLISTA ELÄKELÄISILLE

Luvataan vaikka maksaa lääkäreille työstään palkkaa.

Eläkeläisille virkistystoimintaa.

Vanhusten kotihoidoksi ei riitä, että käydään pari kertaa
vrk:ssa toteamassa jääkaapissa olevien ruokien olemassaolo.
Miksi kotiapua ei kaupungin taholta ole saatavissa lainkaan?
Miksei työttömiä työllistetä näihin tehtäviin

Retkiä alelippuja kuntopiireihin. Ulkomaan matkoja

10 pistettä lainaamoon.
A ja O :: YHTEISTYÖN OLTAVA TIIVIIMPÄÄ ERI TOIMIJOIDEN
KESKEN!!! Se on ikävä kyllä aika pieni se AKTIIVINEN porukka
Olen sen nähnyt monta kertaa omin silmin. Samoja kasvoja
tapaa eri puolilla kaupunkia. Ja eikä se ole iältään alle 60 v.?

ELÄKELÄISILLE ILMAINEN BUSSIKYYTI

eläkeläiskerhoja tuettava
Eläkeläisten harrastukset maksuttomaksi, esim. Vapaaopistot, kuntosalit, uinnit.
Eläkeläisten harrastuksia
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Eläkeläisten järjestämät tilaisuudet painottuvat suurimmalta
osalta aamupäiville, toivon osan tapahtuvan iltapäivälläkin
klo 14-16.

Haittaa terveyspalveluiden hidas saatavuus.

Uuden uimahallin sijainti entiselle paikalle.

Harva selviää elämästä vanhenematta, joten vanhuspalvelut
eivät ole ohimenevä ilmiö.

Eläkeläisten liikuntapaikkoja ei saa vähentää eikä viedä
kauemmas.

Helpommin saatavilla palvelut

Eläkeläisten uimaliput edullisimmiksi

Hoitakaa vammaisten erityislasten elämää koskevia
päätöksiä lasten etua eniten ajatellen.

En halua pahoittaa kenenkään työntekijän ja päättäjän
mieltä. Toivotan hyvää ja lämmintä kevättä. Tulee
tämän(päivän) ajan päättäjillekin niin sanottu Muorin ja
Vaarin aika. On toisinaan ajatukset solmussa, mistä lähtis
sitä purkamaan. Terveisin, Muori.
ENEMMÄN JA MIELEKKÄÄMPÄÄ KERHO. ym. MUUTA
TOIMINTAA ELÄKEIÄSSÄ OLEVILLE " VIRKEILLE IKÄIHMISILLE"
HELSINGISSÄ ON PALVELUKESKUKSIA ESIM. KAMPPI, jossa
RUOKAILUA, SEURUSTELUA JA LUENTOJA
Enemmän pitkäjänteisyyttä päätöksissä. Valvontaa,
yhteistoimintaa.
Enemmän pitkäjänteisyyttä sunnittelussa. Enemmän
yhteistoimintaa puolueiden kanssa.

Harrastukset ikääntyneille naisille (ei miehiä mukaan)

Hoitopaikkoja ei saisi vähentää.
HOMMATKAA SEURAKUNNAN KANSSA REMATORIO
ROVANIEMELLE
Huolehtikaa paremmin vanhuksista. Kokemusta on erittäin
huonosta hoidosta!
Huolehtikaa päättäjät vanhuksista, meissähän on kaupungin
tulevaisuus
Huolehtisivat enempi vanhuksista
Huolettaa tuleva SoTe-uudistus
Huom! uimahalliasia väärä päätös.

Enemmän vanhuksille virikkeitä esim. uimahalli keskustaan.
Kuljetukset helpommiksi.

Ei hyvä asia (vanhoille) ikäihmisille!

Enemmän yhteistyötä ja ennen kaikkea tiedottamista
päätöksistä. Teemme paljon samanlaista ja jopa
päällekkäistä vapaaehtoistyötä kun emme tiedä toistemme
tapahtumista. Säännöllisiä yhteisiä tapaamisia päättäjien
kanssa. Itse toimin yhdistyksessä sihteerinä ja olen valmis
panemaan itseni likoon yhä enenevässä määrin yhteisten
asioiden eteen. [poistettu yhdistyksen nimi]

Hyvä asia, kun Nahkurinpolun kerhohuoneella pidetään
kerhotoimintaa. Mutta voisi olla enemmän, kun vain yhden
kerran viikossa.

Enempi yksinäisille avustajia 1,2,3 sektori ja kolmaskin
sektori tarvitsee rahaa !?...
Enämpi huomiota vanhusten hoitoon ja auttamiseen,
Nykysellää yhteiskunta ei huolehti ikäihmisistä. ? (Olemme
kuulema rupusakki)
Esim. kaupunki palvelemaan kaupunkilaisia, veroeuroille
vastinetta, raaka rahastus pois
Esim. uimahallin sijoittaminen keskustan ulkopuolelle
tarkoittaa sitä, että autoton ei enää voi käydä siellä. Kävellen
liian pitkä matka, enkä asu bussireitin varrella.
Ettei aina olisi vain se ajatus että mistä nyt säästetään. Eikä
rahoja suunnatais vaan johonki eliitti sijoituksiin. Katuvalot
kaikkialle! Uimahalli kaupunkiin!
Että olisi terveydenhuolto pelaisi ja julkinen liikenne.
Että pitäisivät parempaa huolta vanhuksista.
Että voisivat hoitaa sellaisia jotka tarvitsee apua
toimeentulossa ja yksinäisiä että joku kävisi heidän luonaan
vaikka vain juttelemassa!

Huonokuntoisista ja nuoristakin on pidettävä huolta

IHMIS- JA ASUKASLÄHEISEMPI POLITIIKKA
Ihmisten yksinäisyyttä kylillä voisi torjua esim. yhteisillä
lauluilloilla, karaoke-illoilla, kahvistelulla yms. kun vain olisi
tila, jossa voisi kokoontua.
Ikäihmisten asioihin parannusta. Ei lisää leikkauksia!
Palvelujen saatavuus: kuljetus, kotipalvelu ym.
Ikäihmisten terveydenhuollon pitäisi toimia moitteettomasti.
OMALÄÄKÄRI kaikille ikäihmisille. Vuositarkastus kaikille 70
vuotta täyttäneille ja siitä ylöspäin, perusverikokeet ja
lääkärin haastattelu, kuinka ihmisellä elämä ylipäätään
hurisee.
Jalkakäytävät hyvin hiekottaa. Uimahalli entiselle paikalle.
Jonain päivänä alkaa liikkuminen olla hankalaa ja silloin
kasvaa kuljetuspalvelujen ja helpon saavutettavuuden
arvostaminen. Myös esim. kansalaisopistolla arvostamme
eläkeläispiirejä, joiden toiminnassa on otettu huomioon iän
tuomia rajoituksia.
Juuri uutisoitiin, että kaupunki pitää hiihtoladut kunnossa
vain Ounasvaaralla! Kylien latuja on myös pidettävä
kunnossa. Terveydenhoitajan vastaanotto nykyiseen malliin
säilytettävä. Yhteistyötä eri järjestöjen kesken, samoin
yhteistyötä kaupungin, seurakunnan ja muiden toimijoiden
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kesken tulisi kehittää. Kyliltä löytyy toimintoihin paikallista
apua.

Kaupungin organisaatioiden Johtajia tolokusti vähentää,
suoritusta tekevät ovat liian ahtaalla työtaakan alla.

Järjestöt ja yhdistykset tekevät hyvää työtä

kaupungin pitää huolehtia ikäihmisten kotiavusta

Järjestöt tekee varmaan hyvää työtä huonosti olen
tutustunut

Kaupungin päättäjät vaihtoon

Kaavoitusta että sais pieniä ok asuntoja
Kadut pitäisi hoitaa paremmin
Kaikki hyvin kun en ole vielä tarvinnut apua
Toivon että meistä pidetään huolta.
Kaipaisin sellaista kehon huoltopaikkaa jossa saisi ohjattua
kunto ohjelmaa, voimaa jaloille, käsille, olisiko nuo
kuntosalit sellaisia, mutta jos vuosimaksu on satasia, eikä voi
ottaa vaikka pari, kolme kuukautta, kerralla, onko näin
Kannustamaan liikkumista
Uimahalli jää keskustaan.
Kaupungilla eriarvoisuutta palveluissa ym.
Kaupungille terveisiä: Tiedonkulku olematonta kaupungin
yksityisen palveluntuottajan ja OMAISTEN välillä.
Kaupungille, että lopettakaa tuo hölmöily. Esim. mm.
uimahalli kuuluu keskustaan. Omakotitontteja kaavoitellaan
suolle, esim. Länsikangas (Heposuo). Hölmöläisten hommaa.
kaupungille, pitääkö kaikesta köyhän eläkeläisen maksaa, nyt
on hoitajilla käyntikin maksullista.
Kaupungille: Uusi tulokas (toivottiin) toivotettaisiin
tervetulleeksi.
kaupungilta enemmän tukea kolmannelle sektorille
KAUPUNGILTA PITÄISI TULLA KOTIIN AMMATTIOSAAJA,
JOKA KARTOITTAISI AVUN TARPEEN. PALVELUSETELI!
Kaupungilta remonttiavustusta
Kaupungin ei saa ulkoistaa ikäihmisten palveluita vaan on
järjestettävä ne omana toimintana!
Kaupungin järjestämänä ikäihmisten ja muidenkin ryhmien
lähipalveluja saatava lisää.
Palveluasuntoja kylille.
Kaupungin kaikkien toimielinten kannattaa tukea
vapaaehtoistoimintaa ja arvostaa sen tuottamaa
monipuolista hyvinvointia. Ikäihmisten psyykkisen, fyysisen
ja aineellisen hyvinvoinnin säilyminen on koko kaupungin ja
yhteisön etu. Kylissä ja omissa kodeissa asumista tulee
tukea, pakolla lähteminen on "evakkoa", vaikka sotaa ei
olekaan.
Kaupungin keskustaan uimahalli säilytettävä. Kylpylä/hotelli
Valion rantaan.

Kaupungin tulisi jäjestää toimiva pysäköinti eläkeläisille
Potkurin pysäköintipaikalle. Potkurin, Pohjolankatu 2 pihalla
On kaikkia muita pysäköitsijöitä, kuin eläkeläisiä. Monille
halukkaille on mahdottomuus tulla kokouksiin, ruuan
jakeluun tai muihin vanhuspalvelujen toimistoihin, kun ei saa
autolleen pysäköinti paikkaa
Kaupungin tulisi madaltaa kynnystä vanhusten
huomioimiseen madaltaa kynystä
Tarkemmin huomioida yksilöllisesti
Kaupungin uimahalli pitäisi säilyttää keskustassa,
Ounasvaaralle voi rakentaa toisen. Käyttäjät ovat erilaisia; 2
uimahallia 50 metrin altaassa ei jumpata, eikä toimita.
Kaupunki ei saa viedä uimahallia Ounasvaaralle vaan sen
pitää olla keskustassa johon pääsee sellainenkin jolla ei ole
autoa. Avanto uimapaikka pitäs ehdottomasti olla parempi
jota voitas markkinoida turisteillekin sillä olemmehan
arktinen kaupunki
Harrastusmahdollisuuksia on ihan tarpeeksi
Kaupunki järjestöjen kautta voisi järjestää ikäihmisille
kohtuuhintaisia kotipalveluita , vuosisiivousta, pihatöissä
kevätharavointi, lumenluonti jne.
Kaupunki pääpiirteittäin toimii kiitettävästi. - Tosin esim.
teatteritalon remonttikustannukset pääsivät karkaamaan
liian suuriksi. - Kannatan Valionrantaan rakennettavaksi
kypylä-hotellia+uimalaa talviuintimahdollisuuksin. Uimalassa voisi olla eläkeläisten uimatunnit eläkeläishinnoin.
- Silloin voitaisiin keskustan uimahalli purkaa tai myydä
jollekin kuntoyrittäjälle sellaisenaan. Kaupunki voisi keskittyä
Urheiluopiston yhteydessä olevan ja Valion rannan
uimaloiden käytön tukemiseen.
KAUPUNKI VOIS ILMOITTAA POSTIN KAUTTA IKÄIHMISILLE
ERI PALVELUISTA. EI LEHTI-ILMOITUSTA, KOSKA
ELÄKELÄISILLE HARVALLE TULEE L-KANSAA. ERÄS TUTTUNI EI
TIENNYT SENIORINEUVOLOISTA MITÄÄN. MISSÄ ON JA
MILLOIN SINNE VOI MENNÄ.
Kaupunki voisi huomioida enemmän vanhuksia ja yksinäisiä.
Kaupunki voisi informoida paremmin mitä kannattaa tehdä
jos perheessä tapahtuu äkillinen ja pysyvä sairauskohtaus.
Kaupunki voisi paremmin huoltaa kaikista vanhuksista.
Kaupunki älköön vähentäkö vanhuspalveluita. Heikommista
huolehdittava
Keskellä kaupunkia pitää olla uimahalli. Olkoon
Ounasvaaralla omansa urheilijoille.
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Keskinäistä yhteistyötä pitää tiivistää. Valinnanvapautta
itselleni hoivaa tarvitessani. Palvelumaksut kohtuullisiksi ja
palveluntuottajien valvontaan tehokkuutta. Tuttavani
esimerkin perusteella voin sanoa, että valvonta on pettänyt.
Ei ole tehty mitään, vaikka puutteista on ilmoitettu. Tehtiin
vasta sitten, kun tapahtui todella jotain, mitä ei voitu
mitenkään peitellä. Yllätysratsioita tarvitaan.

tulevan ja varmasti ylibuukatun hallin lisäksi. Pieni ja
vaatimatonkin riittäisi autottomalle täti-ihmiselle.
Terveyskeskuksen toivoisin pysyvän keskustassa. Seurakunta
ja järjestöt voisivat kehittää 60-70-kymppisille
nuorekkaampia toimintoja kuin vanhusten
mummo/pappakerhot; ikäluokkamme on vähän niin kuin
väliinputoaja nuoriso- ja vanhustoimintojen välissä.

Kiitos hiihtoladuista! Yrittäkäähän saada se uimahalli sinne,
missä ihmisiäkin, siis keskustaan. Vaikka en itse käytä sitä, on
paljon muita, autottomia.

Kuten Oulussa, voisi joku käydä vanhuksen kotona
kartoittamassa tilanteen ja tarvittaessa järjestää apua.

Julkinen liikenne toimimaan kunnolla, ei vain työpäivinä!
Kiitos kaikilla jotka käyvät kotonani. Oikein odotan kaikkia
heitä.
Kk:n liikunta on tärkeä hyvinvointia edistävä ja uusia
ihmissuhteita ylläpitävä, sitä pitäisi edelleen kehittää eikä
rajoittaa valinnanvapautta kuten syksyllä tehtiin.
Myös mahd. Kansalaisopistojen yhdistymisessä pitäisi
huomioida ettei syrjäkyliä unohdeta, kaikenlainen
aivotoiminta pitää virkeänä, toivottavasti?

Kuulostaa siltä että tänä päivänä ei pystytä keskustelemaan.
Sen näkee jo tvstä kun toimittaja puhuu muiden päälle.
Pitäisi tietää mitkä ovat keskustelun säännöt ja miten
yhteiseen ratkaisuun päästään eikä häiritä puhujaa niin kuin
eduskunta antaa mallia. Kuka osaisi ohjata ihmiset
puhumaan toista loukkaamatta tai alentamatta, ei ainakaan
ns. toimittajat, jotka ovat valmiita nylkemään.
Kuulun moneen yhdistykseen, mutta toiminta ei ole
innostavaa
Kuunnelkaa ikäihmisiä ennen päätöksien tekemistä varsinki
jotka koskettavat ikäihmisiä

KKI - toiminta. Nyt täysin hukassa. Kuntosalijumpat menivät
plörinäksi. Vielä viime vuonna kävimme, mutta nyt
kytkykauppa ei kiinnosta.

Kynnys ottaa yhteyttä järjestöön (esim. Neuvokas) voi olla
korkea, mutta apu mitä sieltä saa on hyödyllistä.

Kki liikunta eläkeläisille muuttui, rajoitettiin kolmeen, hehän
ne liikuntas tarvitsevat, enemmän sinne satsata
Koettakaa aktivoida laitakaupungilla asuvia henkilöitä.

Kysytään kansalaisilta mielipidettä, mutta nämä eivät vaikuta
päätöksiin. Esimerkiksi UIMAHALLI. TEHDÄÄN VAIN
HYVÄKUNTOISIA VARTEN JA MÄELLE. TURISTIT JA
KILPAUIMARIT.

kohtuuhintaisia pieniä kodinomaisia hoivakoteja.

Kyytien järjestäminen ikäihmisten tapahtumiin.

kokoontumispaikat ovat tärkeitä sosiaalisen kanssa käymisen
(ruokailun) yms.

Kyytien järjestäminen ikäihmisten tapahtumiin.

aktiivisuus ja liikunta kyky säilyvät pitempään.
Kokoontumispaikkoja
Kotihoidon ihmisille lisää resursseja. Uimahalli ehdottomasti
keskustaan!
Kotikuntoutusta miehelleni olisi tarpeen, mutta millä
hinnalla saa.
Kotipalvelu liian kallista eläkeläisille
Kotisairaanhoitajia.
Kotona käyviä auttajaa enemmän
Kiitos hyvästä palvelusta kaupungin terveyskeskukselle,
jokaiselle siellä!
Samalla kiitokset LKS:n eri osastoille saamastani erittäin
hyvästä hoidosta, pillerini antavat avun arkipäivääni!!
Ilo auttaa, turha valitus kuluttaa
Kunpa Rovaniemen keskustassa olisi tulevaisuudessa toinen
uimahalli plus virkistystila esim. ikäihmisille, Ounasvaaran

Käyn paljon uimassa ja toivon että uusi uimahalli olisi
keskustassa jonne vanhempikin kuntoaan hoitava
kuntalainen pääsisi helpommin kuin Ounasvaaralla jonne
pitkä matka.
Laitospaikkoja ei saa, tai olis saanut vähentää. Helpompi
päästä hoitopaikkoihin, eikä pidettäis kotona huonokuntoisia
yksinäisiä ihmisiä, ei ole kiva olla pelossa, mitä tapahtuu.
Lakatkaa kiistelemästä epäolennaisista asioista ja keskittykää
siihen, mikä on tärkeää tulevaisuudessa.
Lakisääteinen Vanhuspalvelu neuvosto(onkohan se sen oikea
nimi) on kyllä ollut aika hiljainen. Ainakaan minä en tiedä
tämän enempää siitä kuin että joku sellainen on olemassa.
Lapin muistiyhdistys ja Napapiirin omaishoitajat ovat minulle
olleet koko mieheni sairauden ajan tärkeimmät auttajani.
Seurakunta tarjoaa kaksi kertaa vuodessa retken
Norvajärvelle, mitään muuta en ole saanut, enkä
pyytänytkään. Ilman hyviä ystäviä en pääsisi edes teatteriin
iltaisin tai viikonloppuisin ei saa edes vapaaehtoisia.
Liikennejärjestelyt Jäämerentien puolelle. Ikää tulee ja
ajokorttikin otetaan pois. Ei ole kunnon kulkuyhteyksiä,
ainoastaan koulukuljetukset.
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Liikuntapalvelu Senioreille.
Miksi kaikki halukkaat ei pääse yhteiskunnan varoilla
järjestettyyn liikuntapalveluun, jos tulee liian kalliiksi, niin
pitää heittää pois koko homma, myös liikuntapalveluiden
työntekiät.
Älytön kilpajuoksu kuka pääsee, kerkiää, ilmottautua
liikuntatunnille.
Miksi senjorit aina ahetaan pieniin, ikkunattomiin, ilman
pukukoppia oleviin tiloihin.

NEUVOKKAALLE , KERHOJEN LISÄKSI JOKA KYLÄLLE HÄTÄAPU
PALVELU, koskien toimintoja kotona ja pihapiirissä, sekä
pieniä yllättäviä tilanteita joita pakkaa tulemaan ,varsinkin
jos asuu yksin.
Neuvokas ja Potkuri hyviä paikkoja.
Neuvokas on hyvä paikka
Neuvokas on hyvä!

Lumenauraukset vasingin pihaliittymät ,hiekotus.

Niissä yhdistyksissä pitäisi huomioida pienempi tuloisetkin,
jotka ei pysty laukkomaan vain retkillä. Sillä pienituloinen ja
monisairas ei pysty sellaiseen menoon. Puhumattakaan, että
olisin saanut joltakin järjestöltä jotain, en siis mitään apua.
Heillä on vain retket ja sellaiset asiat päällimmäisenä, mihin
ei voi monisairas osallistua. Eläimetkin huomioidaan
paremmin mitä monisairaat ihmiset jotka asuvat yksin!!

Lähipalvelut lähelle että voi itse hoitaa asiansa

Niitä olisi paljon!

lääkäriin pääsy, ei saa aikoja, yksityiset kalliita

Ns. mummolatu siltojen välistä laavulle ja joelle olisi kiva ja
tarpeellinen.

Miksi ei ilmoiteta etukäteen, jos ohjaaja sairastuu, ettei
viidenkymmenen henkilön tarvii käydä lukemasta ovesta
lappua että jumppaa ei ole.

Me kierrätetyt teini-ikäiset tarvitsemme kohtuuhintaisia
liikuntamahdollisuuksia kohtuullisen matkan päässä kuten
esim. Santasport on. Kansalaisopistojen kurssihinnat
pidettävä kohtuullisina, kaikilla harrastaa haluavilla ei enää
ole varaa maksaa kalliita kurssimaksuja. Koulutiloja voisi
iltaisin ja viikonloppuisin käyttää enemmän ikääntyvienkin
harrastustiloina.
Meillä täällä toimii sellainen mummokerho ite sitä
pyöritämme ja se on monelle vanhukselle ainoa tilaisuus
tavata muita kun se kylästely on jääny vähiin. Meltauksessa
käymme kerran viikossa jumpalla mutta liikuntaa tarvis
enemmänki varsinki talvella .
Mielestäni on hyviää tarjontaa esim, harrastus -liikunnan ja
kulttuurinkin alueelta mutta kun asuu lähiössä niin yleiset
kulkuyhteydet on ihan surkeat jos ei ei oo omaa autoa
käytössä.
Mielestäni on ristiriita kotona-asumisen suosimisessa ja
suhtautumisessa ikäihmisten tarpeisiin jotta pystyisi
elämään omassa kodissa täysipainoista elämää l. pysyisi
aktiivisena ja toimintakykyisenä mahdollisimman
pitkään!!!!?????
Miksi näitä tilastoja tehdään? Jos ei apua saa kuitenkaan
tarvittaessa? Rahastako on aina kysymys?
Minkäänlaisia kulkuyhteyksiä ei ole palveluihin
Tapionkylästä, sukulaisten kuljetusten varassa täysin.
Minun ikäluokassa on vielä paljon taitavia ja monenlaisia
ihmisiä, monet heistä toimivat antaumuksella lähipiriissään.
Älkää yrittäkö panna seinää vasten, se on yhteiskunnan
heikkoutta, jopa joskus jopa häpeällistä.
Miten pystytään huolehtimaan asioista suurten ikäluokkien
tullessa hoitoa tarvitsevaan kuntoon? Kuulun itsekin jo
luvalla tyytyneisiin.

Uimahalli pidettävä keskustassa.
Nuoret töihin, että olis heillä tulevaisuus. Me mummot
voisimme auttaa sitten nuoria lastenhoidossa ja olla hyviä
mummoja.
Nuorille ihmisille työtä ja toimintaa, että ei tarvitsisi ajautua
rikolliseen aikansa aktivointiin. Sosiaaliavustuksien
antaminen nuorille katteelliseksi. Katteeton raha passivoi
ihmisiä.
NYKYTILANNE HYVÄ,TERVEYS HYVÄ,TALOUDELLINEN
TILANNE HYVÄ, YHTEYDET LÄHEISIN TOIMIVAT JA HYVÄT.
MIELESSÄNI EI OLE MITÄÄN HUOLTA AIHEUTTAVIA SEIKKOJA
NYT.
Näkövammani takia olen saanut ja saan edelleenkin erittäin
tärkeää opastusta ja neuvontaa ja apuvälineitä. Niistä isot
kiitosterveiset Lapin Näkövammaiset- järjestölle ja Lapin
Sairaanhoitopiirille!
Olen oppinut ajattelemaan: oma apu, paras apu! Srk:sta saa
henkistä apua ja kyllä yhteiskuntakin auttaa, jos tarvetta
tulee.
Olen tietoinen, että joissakin kaupungeissa rakennetaan
"vanhuksille" sopivia asuntoja.
Onko Roissa suunnitteilla, vai pitääkö siinä vaiheessa muutta
kalliisiin vuokra tai omistusasuntoihin. Toivoisin halpoja
vanhuksille sopivia vuokra-asuntoja, että tarvittaessa voisi
muuttaa, jossa oisi kaikki tarpeellinen lähellä.
Olen todella pettynyt kaupungin liikuntalautakunnan
tekemiin päätöksiin. Käyn uimassa ja vesijumpassa n. 1-2
kertaa viikossa, mieheni harrastaa myös hiihtoa ja hiihdän
itse keväällä jäällä. Tällä tavalla pidämme kuntoamme yllä ja
säästämme kaupungin terveyspalvelujen kuluja. Uskon, että
monen uintiharrastus loppuu, kun uimahalli siirretään. Eivät
monikaan, joilla ei ole omaa autoa käytössä, lähde
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bussimatkan päähän uimaan, ja lisäähän se kulujakin. Toinen
iso ongelma on valaistujen latujen kunnossapidon
karsiminen. Tämä johtaa siihen, että me (ja tulevat
vanhukset) jäämme kotiin miettimään sairauksiamme ja
kansoitamme terveyskeskukset. Ei kaupunkia pitäisi kehittää
ja suunnitella vain Urheiluopiston ehdoilla. Eivät kaikki
mahdu Ounasvaaralle, eikä pääsekään.
Olen etelästä muuttanut 2v sitten ja minun kokemus on, että
kaikkea löytyy roppakaupalla.
Olette ihanasti edesauttaneet hyvinvointiani.
Olin liikuntarajoitteinen vakavan sairauteni jälkeen.
Kotiutettu sairaalasta yli sadan hoitovuorokauden jälkeen
toukokuussa. Ulkoportaisiini luvattiin kpkin puolesta tehdä
kaide, jotta pääsisin ulos liikkumaan. Kaiteesta käytiin
ottamassa mitat heti toukokuun lopussa, mutta mitään ei
tapahtunut yli kahteen kuukauteen. Uuden
tiedustelukäynnin jälkeen kaide tuli parin viikon päästä 2.
käynnistä. AKUUTTITAPAUKSET pinnalle, ei unohdeta.
Palkataan väkeä lisää. Pääsin jo pihalle kävelemään
elokuussa aivan aidosti uskomattoman hieno kokemus.
[palautetta muutettu tunnistettavuuden estämiseksi]

Olisi hyvä, jos eläkeläisiäkin kutsuttaisiin ns.
vuositarkastuksiin ja saataisi kohonneet arvot heti hoitoon ja
ohjaukseen.
Oma rauha on minulle tärkeä. En halua yllätysvieraita. Olen
uskonnollinen ihminen.
Omakotitalon liittymän puhdistus lumesta. Lumityöntekijä
täyttää liittymän, kyllä kahdeksaa kymppiä käyvälle on liian
raskasta aurata se. Tuntuu kuin heitteille on jätetty.
On erikoisen mairittelevaa, että monet eri järjestöt toimivat
aktiivisesti vanhusväestön liikuttamiseksi. Mm. uimahallin
säilyttäminen kaupungin keskustassa on välttämätöntä ja ns.
vesijumppien määrää tulisi lisätä niin että useammat
pääsisivät siitä hyötymään
On tärkeää, että ikäihmisten kuntoilumahdollisuuksista
pidetään huolta, esimerkiksi kaupungin uimahalli on
säilytettävä keskikaupungilla, koska ikäihmiset käyttävät
uimahallia.
On väärin, että kaupunki keskittää Ounasvaaralle kaiken.
Uimahalli keskustaan on vähintä, mitä kaupunki voi tehdä
syrjäkylien hyväksi. Me syrjäkylien asukkaat olemme
toisarvoisia keskustan asiakkaisiin verrattuna. Me emme
pääse mihinkään, jos ei ole autoa (julkinen liikenne).
Onkohan kaupunki tosiaan miettinyt loppuun asti uimahallin
viemistä Ounasvaaralla???? Ns. laitakaupungilta ikäihmiset
muuttavat lähemmäksi terveyspalveluja ja erilaisia
harrastuksia kuten esim. uimista ja muitakin
liikuntaharrastuksia. Tosi hienoa, että nyt voi hiihtää
kirkkolammella ja keskuskentällä ja myöhemmin jäällä.
Niihin ei tarvita omaa autoa eikä saattajaa kuten
Ounasvaaralla aina tarvitaan!

Onnipussi hyvä toivottavasti pysyy.
Otan kiitollisena vastaan eläkeläisille ja muillekin järjestetyn
toiminnan. Toivon kaupungin pitävän edelleen kunnossa
latuja ja liikuntamahdollisuuksia.
Ounashalli kaupunkiin.
Palveluasumisen mahdollisuudet paremmiksi.
Palvelujen saanti joustavammaksi
Palvelut keskukseen, esimerkiksi uimahalli. Voimistelua
liikuntarajoitteisille.
Palvelut liian kalliita eläkeläisille
Palvelut lähelle.
Palvelut viedään kauemmaksi. Huono liikenneyhteys
kaupungissa.
Panostakaa ikääntyvien ihmisten turvallisuuden,
hoitotilanteiden, kotipalveluiden joustavuuteen ja
toimivuuteen, huomioikaa palvelutilanteessa ikääntyvä
ihminen yksilönä ja ajattelevana ihmisenä. Arvostakaa
ikäihmisiä IHMISENÄ eikä tapauksen tai numerona. TÄTÄ
TOIVON ITSELLENIKIN KUN TULEN SIIHEN VAIHEESEEN
ELÄMÄSSÄ ETTÄ TARVITSEN HOIVAA JA HUOLENPITOA.
KIITOS
Panostusta lapsiin ja iäkkäisiin ihmisiin. Tukea ja oikeaa
välittämistä, näkyviin, ei nurkkiin. Kunnioitusta, ei
väheksyntää.
Parannusta terveyden huoltoon.
Paska kaupunki. Maakunta kun liitettiin, kaupungilla on
mennyt kaikki alaspäin.
Pidettäisiin huolta vanhuksista ja sairaista. Tarpeeksi ei
auteta heitä, käytäisiin kotonakatsomassakin.
Pidetään huolta kuitenkin ensisijaisesti kantaväestön
(huono-osaiset) hyvinvoinnista.
Pitäisi huomioida tavalliset ikääntyneet kaikissa
liikuntamuodoissa ja elämän piirissä yleensäkin.
Pitäkää enempi yhteyttä vanhuksiin ja parantakaa palveluja.
Pitäkää erityisesti lapsiperheistä ja lasten mahdollisuuksista
huolta. Harrastusmaksut kohtuullisiksi, koulutustaso niin
korkealle kuin suinkin.
Pitäkää huoli ikäihmisistä. Jokaisella se on edessä. Me kaikki
vanhenemme!!
Pitäkää huolta asukkaista!
Pitäkää huolta vanhuksista, lapsista.
PITÄKÄÄ KOTONA ASUVISTA VANHUKSISTAKIN HUOLTA
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Pitäkää parempaa huolta köyhistä ikäihmisistä. Älkää viekö
palveluja niin kuin esim. uimahallia Ounasvaaralle. Päättäjät:
OTTAKAA JÄRKIKÄTEEN!
Pitäkää vanhuksien pihoista ja pihateistä huolta talvi- ja
kesäaikana.
Pitäkää veronmaksajistanne huolta. Jäsenet otettava
huomioon aivan ruohonjuuri tasolta asti.
Pitää olla yksinäisiin paljon huolenpitoa
Poistakaa kiinteistövero.
Poistakaa syrjäkyliltä kiinteistövero. Se rasittaa varsinkin
eläkeläisiä ja pienituloisia.
Positiivisella me-hengellä, aktiivisella tarttumisella asioihin
voitaisiin saavuttaa paljon hyvää. Moni asia Rovaniemellä on
hyvin. Asenne luo ilmapiirin, ilmapiiri luo hyvän toiminnan ja
hyvä toiminta hyvinvoinnin.
Päättäjät olkaa rehellisiä ja tehkää todella hyviä päätöksiä
Rovalan kurssimaksut ovat kallistuneet
Rovaniemen kaupungin tulisi kartoittaa kaupungin alueella
asuvat yksinäiset ikäihmiset, joiden fyysinen tai terveyden
tilanne on huono, kuinka he tulevat toimeen em.
tapauksissa. Mitä apua he tarvitsevat selvitäkseen
elämässään.
Rovaniemen kaupunki ei valitettavasti ole kovin
vanhusystävällinen kaupunki. Toivoisin lisää edullisia tai jopa
ilmaisia liikuntamahdollisuuksia kaiken kuntoisille
vanhuksille. Järjestöt ja yhdistykset yrittäkää pitää vanhojen
ja sairaiden puolta rahan valtaa vastaan. Kaikkea ei voi
mitata rahassa.
Rovaniemi on hyvä kaupunki asua. Rovaniemeläisyydestä
olen maailmalla ylpeä. Vaikka olenkin syntyjään "stadin
friidu" ja edelleenkin Helsingin asioista kiinnostunut, olen
silti rovaniemeläinen. Ja ollut sitä yli 50 vuotta. Täältä en ole
halunnut muuttaa pois.
Rovaniemi on hyvä paikka asua… . [palautetta muutettu
tunnistettavuuden estämiseksi]

Rovaniemi on pieni kaupunki. Päättäjien pitäs tämä
ymmärtää, eikä leijua, vaikka Mika Riipi väittikin että kaikki
leijuvat 50v kuluttua? Voivat leijua, mutta missä?
Sehän se jatkaisi täällä pärjäämisessä, että saisi apua
talonpidossa. P.S kunnostaako kaupunki ensi kesänä,
pihateitä pitäisi laittaa. Jos kunnostaa, olisi hyvä ilmoittaa.
Kiitos. Toivottavasti tämä ei jää pelkäksi kyselyksi.
Senioreille aktiivisia liikuntapaikkoja ja senioriliikunnan
tukemista.
Seniori-ikäisille säännölliset terveydenhoitopalvelut.
Seurakuntaa pyytäisin edes joskus tulla katsomaan ja vaikka
kysyis, että kuinka jaksat.

Siivousapua tulen varmaankin tarvitsemaan.
Sote-uudistuksen vuoksi huolettaa miten käy eläkkeellä
olevien pienituloisten. Lääkekustannukset nousevat!
Suuret kiitokset eläkeläisliitolle monipuolisesta toiminnasta,
makoista, retkistä.
Tuolijumpasta, vesiliikunnasta, kuntosalista,
perjantaikerhosta, jouluaterioista
Sekä ystävällisestä ja hyvästä seurasta. Kaikki toiminta on
ollut virkistävää ja
Lisännyt jaksamista.
Suuret kiitokset kaupungille, kun meille eläkeläisille on
järjestetty monia virkistysmuotoja: seniorijumpat,
kansalaisopisto, iltalukio, kaupunginorkesteri, Korundin
tilaisuudet, teatteri yms.
Suurkiitokset martoille ja senioriopettajille ansiokkaasta
toiminnasta.
Muuten olen sitä mieltä, että ainakin pienempi uimahalli
pitäisi sijoittaa vanhan kaupunkikeskuksen alueelle,
kävelyetäisyydelle alueen vanhusten asumiskeskittymistä.
Syrjäkylillä tarvitaan taxi-yrittäjiä helpommin. Palveluauton
käyttö, jos ei taxia.
Syrjäkylillekin voisi järjestää toimintaa, ettei ainoa toiminta
olisi seurakunnan diakoniatyön järjestämät tapaamiset ja
tietenkin kulkemiseen olisi hyvä saada apua, joka ei maksaisi
aivan maltaita. 30 euron kuljetuspalvelu on melko paljon
varattomille, kun kuitenkin pitäisi kaupassakin käydä.
Syrjäseudun ihmisille kulttuuriretkiä maksuttomalla kyydillä.
Säilytetään nämä aluelautakunnat, kyllä paras tieto
paikallisesta tarpeista on alueen asukkailla. Jos
aluelautakunnat lopetetaan, silloin kaikki päätökset tehdään
keskikaupungin ja Saarenkylä tarpeiden mukaan. Ei yksi
henkilö täältä laitakaupungilta voi paljoa vaikuttaa jos nyt
sitä yhtäkään on asioista päättämässä.
Taloudellisten resurssien edelleen heikentyessä suunnataan
ne kuitenkin ensisijaisesti kantaväestön ja etenkin vanhusten
aseman turvaamiseksi.
Tasapuolisuutta ja valveutuneisuutta kaupunkilaisten
hyvinvointiin - kaikille huomiota ja apua tarvittaessa.
Teette hyvää työtä syrjäytymisen ehkäisemiseksi.
Tehkää se uimahalli kaupungin keskustaan! Kiitos.
Tehkää uus uimahalli keskustaa, ei OV.
Teiden liittymien auraus ainakin ikäihmisille.
Terveiset kaupungin päättäjille; että pitävät huolta
ikäihmisistä ja järjestävät monipuolisia palveluita edelleenkin
kaikille tasapuolisesti:)
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Terveiset Neuvokkaalle.

Toivon että sitten kun tarvitsen apua, sitä myös saan

Terveydenhoitopalveluja voisi parantaa.

Toivon palvelun saatavuutta sitten kun tarvitsen

Terveydenhoitopalvelut toimivat melko hyvin, mutta esim.
ajan saaminen lääkärille kestää pitkään.

Miksi ikäihmisten tilanteen arviointi (Sh ja sosp.) lopetettiin
ja nyt pitää pyytää erikseen moni ei osaa eikä tule pyyntöä
tehneeksi

Ikäihmisille tarkoitetut kunnon ylläpitämiseen ja
kohentamiseen ovat hieno asia.
Terveydenhoitoviranomaisille sellainen tärkeä toivomus,
että esim. polven nivelrikon leikkaustapauksissa pitäisi
päästä nopeammin hoitoon. Omassa tapauksessani kärsin
polvikivuista monia vuosia, mutta pääsin leikkaukseen vasta
saatuani lähetteen yksityislääkäriltä. Seurauksena oli lihastan
heikentyminen niin, en nyt vieläkään kuukausia leikkauksen
jälkeen pysty hyvin liikkumaan!
Terveydenhuolto joustavaksi, hyvinvointiin huomiota,
vaikkapa kuntoutuksia jne.
Terveydenhuoltopalvelujen takaaminen ikäihmisille
Terveyskeskukseen parempaa käytäntöä. Kun käy esim.
vuosikontrollissa, sanotaan että soitetaan tuloksista, mutta
ei sanota päivää, eikä aikaa, milloin soitetaan. Täytyy
odottaa valmiudessa monta päivää/viikkoa. Asiakkaallakin
on onneksi vielä muutakin virikettä kuin TK:ssa käyntiä, eikä
voi aina olla puhelin kourassa, vaikka ei vielä isoja
terveysongelmia olekaan. Olisi kiva edes joskus jutella
lääkärin kanssa.
Terveyskeskus joustavammaksi. Uimahalli keskeiselle
paikalle, että vanhukset pääsevät vaikeuksitta (ajokorttia ei
enää käytössä). Uinti on hyvää liikuntaa myös vanhuksille.
Terveyskeskus pysyä samassa paikassa
Rakentaa uusi jos on tarvetta
Terveyskeskuspalvelut nopeammiksi. Vanhuksille uimahalli
keskustan läheisyyteen.
Terveyspalveluiden pysyminen hyvällä tolalla niin kuin
nytkin. :) Uimahalli ehdottomasti kaupunkialueelle!
Terveyspalvelut paremmalle tolalle ettei tarvi pikapolilla
istua 4-5 tuntia
Tiedotuksen parantamista.
Toimintaa.
Toistaiseksi olen saanut olla terve ja pärjään omilla.
Toivoisin saavani, sitten kun toimintakyky menee huonoksi,
sopivan ja mieluisan hoitokodin. Nykyisin ovat kuulemma
lujan takana.
Toivoisin seniorijumppaa myös Hirvaalle. Naapurikylissä
jumppa on järjestetty, mutta Hirvas on jäänyt väliin.
Toivon että meistä yksinäisistä / lapsettomista pidettäis
huolta kun omaisia ei ole.

Toivon, että Rovaniemen kaupunki ei vähentäisi ikäihmisten
terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien asioitten hoitoa.
Toivon, että sote-uudistuksessa todella paneudutaan
laadukkaaseen vanhusten terveydenhoitoon. Jokaisella on
paikka myös silloin kuin ei enää kotona pärjää. Tämä on
suurimpia huolen aiheita
Toivon, että tähän kyselyyn vastanneiden ihmisten elämän
epäkohtia voitaisiin helpottaa ja löytämään apua heille.
Toivon yksinäisten ihmisten lähtevän rohkeasti mukaan jo
nykyisiin kaupungin järjestämiin erilaisiin tilaisuuksiin.
Yhdessä tekeminen virkistää, yksinäisyys passivoi.
Tosi vanhat ovat "heitteillä". Järjestöjen tilaisuuksiin on
vaikea mennä, kun ei yksin pääse. Siis kuljetuspalveluja lisää
TUKISKUNTOUTUSTA PITKÄAIKAISSAIRAALLE.
JA JÄRJESTÄIS LIIKUNTATILOJA.
Tulevaisuudessa olis kylätalkkari hyvä olla olemassa. Kunta
vois muistaa, että laitakaupunkikin pysyisi asuttuna, eikä
kaikkea sinne ruuhkaan, jota inhoan.
Tällä hetkellä olen tyytyväinen palveluihin ja käytän
tarvittaessa.
Tärkeintä olisi kaupungin järjestää julkinen liikenne siten,
että voitais samalla lipulla kävästä kaupungilla ( 2 h) ,kuten
ainakin Turussa ja Hgissä on. Eikä ainakaan harventaa, vaan
JÄRKEVÖITTÄÄ ja lisätä . Ei haluttais aina lähteä omalla
autolla; julkinen olisi kansantalous- ilmastosäästöä. Ja
pidempäänhän sitä pärjäisi loppuaikansa omillaan.
Yksityisautoilu on kallista eikä edes mukavaa!
Täytynee itsekkin ottaa enempi yhteyttä em. yhteisöihin.
Täällä on hyvä olla. Terveiset Helsingistä. Syntyisin Hesasta.
Täällä voi harrastaa itselle sopivaa toimintaa. Kuntosalia,
ulkoilua, vapaaehtoistyötä. Virikkeitä löytyy, täytyy lähteä
pois kotoa. Nämä käy minulle. Ilo olla eläkkeellä ja kun on
tällainen hyvä terveys vielä...
Uimahalli ehdottomasti on säilytettävä keskuksessa!
Keskustan entinen on hyvä paikka! Kysyy autottomat?
Uimahalli ei Ounasvaaralle. Liikenne jo nyt takkuaa,
parkkipaikoista puute ja hankalat liikenneyhteydet.
Uimahalli kaupunkilaisille, eikä urheiluopiston opiskelijoille.
Uimahalli kaupungille. Ei kaikki urheiluopistolle, huonot
yhteydet, pitkämatka huonokuntoisille.
Uimahalli kaupungin keskustassa, eläkeläisten hyvä käydä.
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Uimahalli keskustaan
Uimahalli keskustaan edelleen. Terveyskeskus myös
keskustaan vaikka Rinteenkulmaan.
UIMAHALLI KESKUSTAAN EI OUKULLE
Uimahalli keskustaan. Katuvalot kunnolliset
Kävelytiet liukkaat. Vanhat talot ei pureta.
Uimahalli keskustaan!
UIMAHALLI KESKUSTAAN, MINÄ JA 50.000,- TULEVAA
KIINALAISTA TURISTIA HALUTAAN

Uimahallin siirto Ounasvaaralle vähentää ikäihmisten
käymistä siellä. En itsekään tule sitä käyttämään jos se
toteutuu. Meillä käyttäjillä ei kaikilla on autoa niinkuin
Kaupungin päättäjillä. Uskon että se kostautuu myös heille
tulevaisuudessa. Toivotaan että ihmiset äänestävät
jaloillaan.
Vaadin, että lumityöt tehdään kunnolla. Ei pääse kadulle
pihasta, eikä pihaan tulemaan apuvoimia. Istuttamani
pensaat kaadetaan nurin ilkeyttään.
Valionrantaan kylpylä, ehdottomasti!! Yritykset mukaan.
Vammaisten ja vanhusten asiat ovat heikoissa kantimissa.

Uimahalli keskustaan.

Vanha terveysjärjestelmä haja-asutusalueille.

Uimahalli keskustaan.

Vanha uimahalli korjata. Uusi halli vanhan viereen. Se sopisi
siihen kaikkien käytössä.

Uimahalli keskustaan.
Uimahalli keskustaan. "Aikuisväelle" viikottain tanssit sekä
päivin että alkuilloin!
Uimahalli keskustaan. Ikäihmisistä pidettävä huolta.
Uimahalli keskustaan. Terveyskeskus nopeampaan
toimimaan.
Uimahalli keskustassa säilytettävä!
Uimahalli keskustassa säilyttää. Ikäihmisille taksikortti, jota
voi käyttää myös lääkärikäynteihin. Terveyskeskuksen kaikki
palvelut samaan paikkaan, ei hajauttaa.
Uimahalli pidettävä keskustassa
Paikallisliikennettä parannettava
Uimahalli pysyköön keskustassa
Uimahalli saa jäädä paikalleen!
Uimahalli tulee säilyttää keskustassa ennen kaikkea
Eläkeläisille ym. ym. kaltaisille!
Uimahalli, liikuntapaikat pitää sijaita keskustassa.
Autottoman hankala ja mahdoton kulkea harrastuksiin jos ne
on kaukana keskustasta. Päivätanssit olisi hyvä
liikuntamuoto.
Uimahallia ei Ounasvaaralle, vaikea liikkua sinne.

Vanhat ihmiset on otettava huomioon entistä enemmän ei
kaikkia palveluita esim. nettiin
Vanhoja, sairaita ihmisiä on paljon ja lisääntyy koko ajan.
Lisäksi on paljon pienituloisia eläkeläisiä!! Jokin taho voisi
käydä kotona "ilmaiseksi" katsomassa iäkkään tai sairaan
luona miten menee, tarvittaessa katsoa palvelujen tarpeen!
Monet eivät ole minkäänlaisen palvelun piirissä huonon
kuntonsa vuoksi. Iäkkäille, sairaille ja huonojalkaisille
ilmainen ruoka kotiin tuotuna. Palvelu- ja hoitokotipaikkoja
enempi ja pääsy niihin helpompaa. Kohtuuhintaisia, jotta
pienituloisen eläkeläisenkin on mahdollista sinne hakeutua,
ettei tartte yksin olla kotona. Päivätoiminta - Paikkoja
sairaille lisää! Nyt ei tietääkseni ole kuin yksi Tapion koti
vain!!?? Muistisairaus on nykyään kansansairaus, joten heille
enempi toimintaa ja palveluja.
Vanhuksia pitäisi käydä katsomassa kotona! Selvittämässä
minne mennään, kun kotona ei enää pärjää.
Vanhuksille ja vammaisille edullisempia palveluja.
Lumenluonti ja ruohonleikkuu ilmaiseksi vanhuksille ja
vammaisille. Työttömiä löytyy siihen tehtävään, jos haluja on
järjestää.
Vanhuksille voisi järjestää virkistystoimintaa esim. teatteria,
laulupäiviä ja vaikka kesällä pieniä retkiä kaupungin alueella.
Uimahalli kaupungin keskustaan ja liput halvempia (20
kerran liput, vuosiliput).

Uimahallia ei Ounasvaaralle.

Vanhuksille ystävä-toimintaa, vanhukset laitoksista myös
ulkoilemaan!

Uimahallin ja kuntoilupaikkoja senioreille, jos ei ilmaisia niin
ainakin kohtuullisen hintaisia.

Vanhuksista huolehtiminen

Uimahallin pitäisi ehdottomasti pysyä keskustassa.
Kaupungin pitäisi kuulla asukkaita ja tehdä päätökset
ensisijaisesti asukkaille. Matkailu hoituu sen jälkeen.
Uimahallin pysyminen kaupungin alueella tai Valion rantaan
kylpylä/hotelli.

VANHUKSISTA PIDETTÄVÄ HUOLTA
Vanhuksista useimmat eivät ole onnellisia istuessaan yksin
kotona päivät pitkät. Fysioterapiaa, kuntoutusta kotiin, jos
tavoite on vanhusten laadukas ja kuntoa ylläpitävä hoito!
VANHUSPALVELUA KYLILLE, JOISSA PALJON VANHUKSIA.
OMALLA KYLLÄKIN KESKI-IKÄ N. 70 v.
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Vanhusten hoitoon satsattava.
Vanhuus toimi huolto
Veroja puottaa
Viestit tai yhteydenotot määrättyihin virkamiehiin
mahdotonta - monta porrasta oikeaan asiantuntijaan
mahdoton alin porras - avuton itse. Terveisin kaupungin
virkailija, 13 v. Lapin lääkärihallituksen terveys- ja
sosiaaliosaston virkailija (viransijaisuus 3 1/2 v.).
Voikaa hyvin! Hyvää alkanutta vuotta 2017. Kiitos, kun
haluatte pitää meistä huolta!
Voimia toimia yhteisön hyväksi
Yhdistyksille olisi hyötyä yhteistyöstä. Rovaniemen kaupunki
voisi kuunnella niitä "ikäihmisiä", mitä he tarvitsevat. Nyt
tuntuu, että viranhaltijat tietävät tarpeet paremmin kuin
itse. Hintataso on myös liian korkea. Ei ole mukava joutua
jotenkin "kunnan elätiksi".

Yhteisöllisyyteen perustava asumismallin toteuttamisen
tukemisen. Jolloin karkottuu yksinäisyys tulevilta
vanhuksiltakin.
Yksin asuville, huonokuntoisille vanhuksille paljon enemmän
hoivakoteja.
Yksinäisyys on suuri ongelma.
Yksinäisyyttä poistaa jotenkin?
Yleensä liikkuminen tuottaa hankaluutta ja rajoittaa kodin
ulkopuolista kulkua.
Yli 65-vuotiaille voisi paikallisbussiliikenne olla maksuton.
Älkää rakentako sitä uimahallia Ounasvaaralle, kuunnelkaa
ikäihmisten toiveita ja ottakaa niistä vaarin.
Älkää unohtako eläkeläisiä.
Älkää unohtako liian huonokuntoisia "kotihoitoon"
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4.3. Kyselylomake

1. Syntymävuosi.

___I___I___I___

2. Sukupuoli. Ympyröi oikean vaihtoehdon edessä oleva numero.
1 Nainen
2 Mies

3. Siviilisääty. Ympyröi oikean vaihtoehdon edessä oleva numero.
1
2
3
4

Naimaton
Avio- tai avoliitto
Eronnut
Leski

4. Onko sinulla lapsia? Ympyröi oikean vaihtoehdon edessä oleva numero. Mikäli sinulla on lapsia,
merkitse viivalle lasten lukumäärä.
1 Kyllä __________
2 Ei

5. Asuuko yksi tai useampi lapsista Rovaniemellä? Ympyröi oikean vaihtoehdon edessä oleva numero.
1 Kyllä
2 Ei

6. Kotisi postinumero Rovaniemellä.

___I___I___I___I___

7. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten perhetilannettasi? Ympyröi oikean vaihtoehdon
edessä oleva numero.
1
2
3
4
5
6

Asun yksin
Asun puolisoni kanssa
Asun puolisoni ja lapseni / lasteni kanssa
Asun lapseni / lasteni kanssa
Asun muun läheisen kanssa
Jokin muu, mikä: ______________________________________________________
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8. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten asuintilannettasi? Ympyröi oikean vaihtoehdon
edessä oleva numero.
1
2
3
4
5

Asun kerros- tai luhtitalossa
Asun rivi- tai paritalossa
Asun omakotitalossa
Asun palvelutalossa
Jokin muu, mikä: ______________________________________________________

9. Minusta välitetään ja minä välitän. Ajattele läheissuhteitasi tällä hetkellä. Arvioi seuraavia väittämiä
ja ympyröi kultakin riviltä yksi sinulle sopiva vaihtoehto.
samaa
mieltä

jokseenkin ei samaa jokseenkin
samaa
ei eri
eri mieltä
mieltä
mieltä

eri
mieltä

en osaa
sanoa

Minulla on elämässäni tärkeitä ihmisiä

1

2

3

4

5

X

Minulla on lämmin ja läheinen suhde ainakin
yhden ihmisen kanssa

1

2

3

4

5

X

Koen, että joku läheiseni tarvitsee minua

1

2

3

4

5

X

Tapaan läheistäni/läheisiäni riittävän usein

1

2

3

4

5

X

Läheiset ovat minuun yhteydessä
riittävän usein

1

2

3

4

5

X

Minulla on ihminen/ihmisiä, joiden kanssa
keskustella minulle tärkeistä asioista

1

2

3

4

5

X

Minulla on ihminen/ihmisiä, joiden kanssa
tehdä asioita (esim. ulkoilu, teatteri)

1

2

3

4

5

X

10. Mietityttääkö sinua jokin asia suhteissasi läheisiin, ystäviin, naapureihin tai muihin sinulle
merkityksellisiin ihmisiin?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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11. Voin hyvin ja huolehdin itsestäni. Ajattele hyvinvointiasi ja toimintakykyäsi tällä hetkellä. Arvioi
seuraavia väittämiä ja ympyröi kultakin riviltä yksi sinulle sopiva vaihtoehto.
samaa
mieltä

jokseenkin
samaa
mieltä

ei samaa
ei eri
mieltä

jokseenkin
eri mieltä

eri
mieltä

en osaa
sanoa

Olen tyytyväinen elämäntilanteeseeni

1

2

3

4

5

X

Olen tyytyväinen taloudelliseen tilanteeseeni

1

2

3

4

5

X

Pystyn fyysisesti tekemään tarvittavia
asioita kotona (esim. ruuan laitto, siivous)

1

2

3

4

5

X

Pystyn fyysisesti tekemään tarvittavia asioita
kodin ulkopuolella (esim. kaupassa käynti)

1

2

3

4

5

X

Mielialani mahdollistaa aktiivisen elämän
(esim. kotiaskareet, harrastukset, kyläilyt)

1

2

3

4

5

X

Minulla on terveelliset elämäntavat

1

2

3

4

5

X

Hoidan riittävästi terveyttäni

1

2

3

4

5

X

Viikoittainen alkoholinkäyttöni ei ylitä
riskirajaa (enintään 7 annosta / vko)

1

2

3

4

5

X

YKSI ANNOS ALKOHOLIA ON ESIMERKIKSI 1 pullo (33 senttilitraa) keskiolutta TAI pieni lasi viiniä (12
senttilitraa) TAI yksi snapsilasi (4 senttilitraa) viinaa.
12. Mietityttääkö sinua jokin omassa hyvinvoinnissasi, terveydessäsi tai elämäntavoissasi? (esim.
toimeentulo, pitkäaikaissairaus, mielen alakuloisuus, tupakanpoltto, alkoholin käyttö, ylipaino)
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

13. Ajattele elämääsi kuluneen vuoden aikana. Arvioi mitä muutoksia omassa elämässäsi on tapahtunut.
Ympyröi kultakin riviltä sinulle sopiva vaihtoehto.

Toimeliaisuus kotona on
Toimeliaisuus kodin ulkopuolella on
Terveys on
Muisti on
Taloudellinen tilanne on
Kotona selviytyminen on
Turvallisuuden tunne kotona on
Turvallisuuden tunne ulkona on
Avunsaanti on

parantunut

pysynyt
ennallaan

huonontunut

en osaa
sanoa

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3

X
X
X
X
X
X
X
X
X
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14. Kerro omin sanoin, mitkä asiat tuottavat tällä hetkellä eniten huolta omassa elämässäsi. Kerro myös,
miksi ne aiheuttavat sinulle huolta.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

15. Kerro omin sanoin, mitkä asiat tuottavat omaa tulevaisuuttasi ajatellen eniten huolta. Kerro myös,
miksi ne aiheuttavat sinulle huolta.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

16. Onko lähipiirissäsi ikäihmisiä tai muita henkilöitä, joista olet huolissasi? Kerro myös, mikä heidän
tilanteessaan aiheuttaa sinulle huolta?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

17. Miten omassa elämässäsi kokemaasi huolta voisi vähentää? Ketkä henkilöt tai mitkä tahot (esim.
kaupunki, järjestöt, yritykset, seurakunta) voisivat auttaa?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

18. Mitä muita terveisiä haluat kertoa Rovaniemen kaupungille ja Rovaniemen alueen järjestöille ja
yhdistyksille?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Kiitos vastauksestasi!
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4.4. Ikäihmisten hyvinvointikyselyn laadintaan osallistuneet tahot
Klubitalo Roihula
Lapin ammattikorkeakoulu
Lapin Kilpirauhasyhdistys ry
Lapin Muistiyhdistys ry
Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
Lapin sydänpiiri ry
Lapin yliopisto
MLL Lapin piiri ry
Napapiirin Omaishoitajat ry
Nuorten Ystävät ry / Klubitalo Roihula
Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry
Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Rovalan Setlementti ry MoniNet
Rovaniemen Neuvokas / Rovaniemen seudun mielenterveysseura ry
Rovaniemen kaupunki
SPR Lapin piiri ry
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