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«
Omaishoitaja:
Myönteisyys kantaa

«
Asukasneuvosto pohtii
asumisrauhaa

VASTAA JA

VOITA
LAHJAKORTTEJA
JOPO

Suoraa ja rehtiä
meininkiä

Aktiivinen omistaja ohjaa ja valvoo
Kuntalain mukaan kunnassa tulee olla valtuus
ton päätökseen perustuva kuntastrategia, jos
sa määritellään pitkän aikavälin tavoitteet sekä
kunnan omistamia yhtiöitä koskeva omistaja
politiikka.
Seinäjoen kaupunki omistaa tytäryhtiönä
Sevas kodit Oy:n. Kaupunki on kiinnostunut ja
aktiivinen omistaja. Kaupunki käyttää monia eri
keinoja tytäryhtiöiden ohjaamiseen sekä yhtiöi
den toiminnan kehittämiseen ja valvomiseen.
Kaupunginvaltuuston hyväksymissä ohjeissa
on määritelty keskeisimmät konserniohjauksen
linjaukset. Kaikkia konserniin kuuluvia tytär
yhtiöitä, osakkuusyhtiöitä ja säätiöitä koskevat
kaupungin omistajapolitiikka- ja omistajapoliit
tiset linjaukset, konserni- sekä hyvä hallinto
tapa -ohjeet.
Sevas Kodit Oy:n arjessa kaupungin omistaja
ohjaus näkyy monin tavoin:
Yhtiön hallituksessa ovat edustettuna kau
punginhallituksen valitsemat hallituksen
jäsenet, joista yhden tulee olla kaupungin johto
ryhmään kuuluva virkamies. Yhtiöllä on oltava
hyväksytty ja ajan tasalla oleva strategia toi
minnan kehittämisestä ja tavoitteista. Yhtiö
laatii vuosittain kaupunginhallitukselle ja -val
tuustolle esityksen seuraavan vuoden toimin
nallisista ja taloudellisista tavoitteista. Yhtiön
tilinpäätöksen tarkastavat Seinäjoen kaupungin
valitsemat tilintarkastajat. Yhtiössä pidetään

vuosittain yhtiökokous, jossa Seinäjoen kau
punkia edustaa kaupunginhallituksen nimeämä
yhtiökokousedustaja. Kaupungin
hallitus pi
tää vuosittain keskeisimmille tytäryhtiöille
tulosneuvottelutilaisuuden, jossa käydään lä
pi edellisen tilikauden tilinpäätös ja tavoittei
den toteutumat. Tarkastuslautakunta vierailee
ja tutustuu yhtiön toimintaan vähintään yhden
kerran vaalikaudessa. Valtuustoryhmät vierai
levat ja tutustuvat yhtiön toimintaan erikseen
sovittaessa.
Sevas Kodit Oy toteuttaa kaupungin asunto
poliittisia tavoitteita Seinäjoen kaupungin
alueella.
Säännöllinen yhteydenpito ja molemminpuo
linen vuorovaikutus kaupungin ja yhtiön kes
ken antaa yhtiön johdolle varmuuden omistajan
tavoitteista ja tahtotilasta. Sevas Kodit Oy:n
tehtävänä on tarjota kohtuuhintaista asumis
ta omakustannusperiaatteella ja olla menesty
vä yhteinen yritys kuntalaisten ja asukkaiden
parhaaksi.

Kaunista kesää!

Jukka

Jukka Penttilä
toimitusjohtaja

Hyvä vuokratapa – hyvä tietopaketti vuokralaisille

Nimitysuutisia

Vuokralaisia, vuokranantajia, välittäjiä ja isännöintiä edustavat järjestöt
ovat yhdessä laatineet Hyvä vuokratapa -ohjeistuksen 2018.
Ohjeistus edesauttaa ongelmattoman ja toimivan huoneenvuokra
suhteen luomisessa, hoitamisessa sekä asianmukaisessa päättämisessä.
Ohjeistus kattaa myös hyvää naapuruutta ja asuinympäristön viihtyvyyttä
edistävät asiat.
Vuokralaiset VKL ry on valtakunnallinen vuokralaisten edunvalvoja. Kannattaa tutustua yhdistyksen hyödylliseen sivustoon! www.vuokralaiset.fi
Tietopaketin löydät linkistä: https://www.vuokralaiset.fi/tietopaketti-
vuokralaisille/

Sevas Kodit Oy:ssä on kehitetty
toimintaa sisäisten siirtojen ja tehtäväkuvien uudelleen muotoilulla.

Asumisneuvojien palvelut jatkuvat
Asumisneuvojien palvelut jatkuvat ainakin vuoden 2018 loppuun saakka.
Päätös saatiin helmikuussa. Palvelun rahoittavat Seinäjoen kaupunki,
ARA ja Sevas Kodit Oy.
Yleisimmät yhteydenottojen syyt ovat
1. asunnonhaku
2. vuokravelka tai vaikeudet vuokranmaksussa
3. asumiseen liittyvän tuen tai palvelun selvittely.

Kuva: Hannu Pettinen

– Suosittelemme yhteydenottoa heti, jos tuntuu että omat keinot eivät
riitä tilanteesta selviytymiseen. Vuokranmaksuvaikeuksiin tai -rästeihin
on huomattavasti helpompi tarttua tuoreeltaan, asumisneuvoja Anniina
Rinta-Nikkola sanoo.
Asumisneuvonta on näillä näkymin avoinna koko kesän, lukuun ottamatta viikkoa 31.
Asumisneuvonta on tarkoitettu kaikille kuntalaisille ja se on maksutonta.
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Ota rohkeasti yhteyttä:
Anniina Rinta-Nikkola
puh. 044 4255 626
anniina.rinta-nikkola@seinajoki.fi
tai
Hannu Malkamäki
puh. 044 418 1102
hannu.malkamaki@seinajoki.fi
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Asko Heikkilä on nimitetty Sevas
Kodit Oy:n hallinto- ja asiakaspalvelupäälliköksi 1.1.2018 alkaen.

Maarit Pitkäkangas on nimitetty
1.1.2018 alkaen yhteyspäälliköksi
hoitamaan Sevas Kodit Oy:n sidosryhmäyhteistyötä.

Opiskelijatalon
osoite muuttui Joupissa
Uuden opiskelijatalon osoite on
vaihtunut. Oikea postiosoite on
Joupinmukka 2, 60320 Seinäjoki.

Jenni Lampi ja Tiina Lenkkeri istahtivat
suunnittelemaan asukkaiden kutsumista
Risuviita 6:n asukasiltaan.

YHTEINEN KEITTIÖ -HANKE
yhteinenkeittio.fi

Ideat jalostuvat
eläväksi elämäksi

Teksti ja kuvat: Iina Åman

Jaettu arki on
HAUSKEMPAA

SEVAKSEN ASUKKAAT AKTIIVISINA YHTEINEN KEITTIÖ -HANKKEESSA

S

evaksen asuinkohteiden
Kototie 6 ja Risuviita 6
asukkaat kutsuttiin vii
me syksynä illanviettoon
Toimintojen Talolle. Illan aikana
asukkaat saivat ideoida asuin
talonsa yhteisten tilojen käyttöä
ja yhteistä toimintaa. Ideoita syntyi,
ja Yhteinen keittiö -hanke sai samalla
mukavan alkusysäyksen.
Yhteistyötä Sevaksen asukkaiden
kanssa ovat tehneet hanketyöntekijä
Tiina Lenkkerin ohella SeAMKin so
sionomiopiskelijat.

”OMAAN ELÄMÄÄN VOI
SAADA UUTTA SISÄLTÖÄ
OSALLISTUMALLA YH
TEISEEN TOIMINTAAN.”
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Talven aikana talojen kerhotiloja on
muokattu vastaamaan asukkaiden toi
veita opiskelijoiden ennakoivan kehit
tämisen kurssin ja palvelumuotoilun
oppien avulla.
Hankkeeseen on saatu lisävahvis
tukseksi sosionomiopiskelija Jenni
Lampi. Hän suunnittelee ja toteuttaa
kevään ja alkukesän aikana projektin,
jonka tavoitteena on juurruttaa mie
lekäs yhteisöllinen toiminta osaksi
asukkaiden elämää.

Hankkeeseen osallistuneet asuinkoh
teet ovat hyviä esimerkkejä siitä, mi
ten omaan elämään voi saada uutta
sisältöä osallistumalla yhteiseen toi
mintaan.
Joissakin asuinkohteissa asukkaat
haluavat järjestää toimintaa itse. Koto
tie 6:n asukkaat ovat kokoontuneet ju
tustelemaan ja tutustumaan toisiinsa
leppoisissa tunnelmissa. Kototiellä on
myös innostuttu laatimaan pelisään
töjä yhteistilojen käytölle.
Idealistalla on muun muassa kä
sitöiden tekemistä ja peli-iltoja.
Ajatuksena on myös tilojen käyttö
mahdollisuus esimerkiksi syntymä
päiväjuhlien järjestämiseen.
– Jatkamme kehittelyä ja toiminnan
järjestämistä, Tiina Lenkkeri kertoo.

Oma yhteisö tuo
turvaa ja ajankulua
Kototie 26:ssa kerhotiloja on muo
kattu seniori-ikäisten asukkaiden
toiveiden mukaisiksi. Liian matalat
sohvat vietiin pois ja korvattiin käy
tännöllisemmillä kalusteilla. Seiniä
on maalattu ja tiloja sisustettu viih
tyisämmiksi.
Alkuun lähdettiin tutustumishen
gessä.
– Keitimme kahvit ja asukkaat poh
tivat yhteistuumin tilojen käyttöä ja
yhteistä toimintaa.

vaikka toivovatkin ainakin aluksi ul
kopuolista koollekutsujaa, Tiina Lenk
keri kertoo.

Tämä on vasta alkua

”ALKUUN LÄHDETTIIN
TUTUSTUMISHENGESSÄ.”
Naapureiden tunteminen voi olla
käytännössä jopa turvallisuuskysy
mys. Tuttujen kesken voi sekä kysyä et
tä tarjota naapuriapua tarpeen tullen.
Turvallisuutta lisää sekin, että toimin
taa suunnitellaan omaan taloon. Ei
tarvitse lähteä liikkeelle talven liuk
kailla eikä syksyn pimeillä.
Ikääntyneet asukkaat toivovat,
että toimintaa järjestettäisiin päiväs
aikaan. Asukkaat toivovat päiviensä
iloksi muun muassa jumppaa, laulu
tuokioita, lehtien lukemista, grillaa
mista ja ihan vain kahvitteluseuraa.
Isovanhemmatkin saattavat kokoon
tua lastenlapsineen joskus yhteiseen
seuranpitoon.
Asukkaat suhtautuvat innostunees
ti yhteisen toiminnan kehittämiseen,
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Seinäjokelaisille asukkaille yhteinen
keittiö -hanke merkitsee ainutlaatuis
ta mahdollisuutta vaikuttaa ja toimia
aktiivisesti omissa asuinympäristöis
sään. Suomen hallituksen kaksivuoti
sessa (2017–18) kärkihankkeessa on
mukana viisi paikkakuntaa, Lahti,
Porvoo, Seinäjoki, Tampere ja Vihti.
Yhteinen keittiö -hankkeen tavoit
teena on yksinäisyyden vähentäminen
ja osallisuuden lisääminen. Toiminnan
tavoitteena on myös edistää tervei
tä elintapoja ja arjessa selviytymistä
sekä vähentää ruokahävikkiä.
Kasperissa sijaitseva Toimintojen
Talo toimii hankkeen pilottikeittiö
nä. Toimintamallia aiotaan levittää ja
juurruttaa koko maahan.
Seinäjoella seuraavat askelmat ovat
jo selvillä. Opiskelijat ovat selvit
täneet, että Risuviita 6:n asukkaita
innostavat ainakin kutominen, lauta
peli-illat, saunaillat, lasten diskot ja
lapsiperheiden yhdessäolo aamupäi
visin.
Risuviidan asukkaat ovat jo saaneet
Jenniltä ja Tiinalta kutsun kehittele
mään yhteistä toimintaa. Asuintalon
kerhohuone kalustettuine parvek
keineen tarjoaa siihen mainiot puit
teet.

VERTAA JA
KOKKAA

MITEN RAHAN SAA RIITTÄMÄÄN?

Euronvenytystä
Teksti: Iina Åman, kuvat: Shutterstock

I

tsenäistyvän nuoren elämä voi
olla totista taiteilua raha-asioi
den kanssa. Tekisi mieli ostaa
vaikka mitä, mutta pitääkin pihistel
lä kaikessa.
Monet nuoret onnistuvat selviy
tymään hyvinkin pienellä budjetil
la. He seuraavat omia raha-asioitaan
ja säästävät isompia ostoksia varten.
Toiset vievät pihistelyn niin pitkälle,
että sijoittavat kaiken liikenevän.
Onneksi jokainen voi opetella ra
hankäyttöä ja oman talouden hoita
mista.
Omannäköinen pukeutumistyyli
voi löytyä kirppikseltä tai sukulais
ten retrovaatteista. Kodin sisustusta
täydennetään nettihuutokaupoilla ja
vaihtolavalöydöillä.
Kaikkien kannattaa välttää ylivel

kaantumista. Jos rahaa tulee kuun
vaihteessa, tili ei saisi olla miinuksel
la puolessa kuussa. Tyhjä jääkaappi
on kurja kämppäkaveri.

Ruokakulut kuriin
Ensimmäiseksi kannattaa tarkistaa,
mihin rahaa kuluu.
Ison palan elämisen kustannuksis
ta haukkaa yleensä ruoka.
Kirjaa pari kuukautta ruoka- ja juo
makulusi: miten paljon käytät rahaa
ruokaostoksiin? Kuinka usein syöt
kodin ulkopuolella? Käytkö usein kah
villa tai baarissa?
Ruokakustannuksia voi säädel
lä yllättävän helposti – ja syödä silti
hyvin. Yleensä edullisinta ja terveel
lisintä on tavallinen, helppotekoinen
kotiruoka.

1.	Suunnittele viikon
ruokalista ja ostokset
Älä tee heräteostoja.
Poikkeus: kohta 4.
2.	Vertaa kilohintoja
Vertaa pakkausten sijaan kilohintoja.
Iso pakkaus ei olekaan aina halvin.
Osta irtojuureksia, pakkaus maksaa.
Mieti hävikkiä, osta vain minkä
käytät.
3.	Osta sesonkituotteita
Suosi vaihtelua ja edullisia aineksia.
4.	Hyödynnä tarjoukset
Jos mieliaineksiasi on tarjouksessa,
muuta viikon ruokalistaa.
Hyödynnä kaupan viimeisen
tunnin ale.
5.	Osta suoraan tuottajalta
6.	Kerää kimppa ja liity ruokapiiriin
7.	Kokkaa itse
Osta tuoreita raaka-aineita.
Jätä valmisruoat kauppaan.
8.	Tee parin päivän ruoka kerralla
Säästä aikaa ja rahaa.
9.	Käytä jämät
Tee pizzaa, pyttipannua, munakasta
tai pastakastiketta.

Anna hyviä neuvoja itsenäistyvän nuoren
taloudenpitoon! Missä kaikessa voi säästää
rahaa? Missä taas ei kannata pihistellä?
Jaa parhaat vinkkisi Sevasmaailman lukijoille!
Käyttökelpoisen vinkin lähettäneiden kesken
arvomme 50 €:n lahjakortin Citymarketiin.

VOITA

OTA RAHA-ASIAT
HALTUUN
http://muntalous.fi/
Selviytymispakkaus
raha-asioiden hallintaan:
http://muntalous.fi/puhu-rahasta-2/
puhu-rahasta-tehtavakirja/
Kausiruokakalenteri:
http://muistasyodavalilla.blogspot.fi/p/
blog-page_25.html
Testaa: Millainen rahankäyttäjä olet?
https://www.voice.fi/ilmiot/a-149183

Lähetä vinkkisi joko sähköpostilla maarit.
pitkakangas@sevas.fi tai osoitteeseen
LAHJAKORTTI
Sevas Kodit Oy, Maarit Pitkäkangas,
Matti Visannin kuja 10, 60100 Seinäjoki.
Kilpailuun osallistuvat vastaukset, jotka ovat
perillä viimeistään 15.6.2018.
Kirjoita sähköpostiin ja kirjekuoreen tunnus ”Euron
venytystä”. Liitä vastaukseen nimesi, kotiosoitteesi sekä
puhelinnumerosi ja mahdollinen sähköpostiosoitteesi.
Ilmoitamme tiedon voittajalle henkilökohtaisesti.

50 €!
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Pyysimme viime Sevasmaailma-lehdessä lukijoiltamme keinoja
ikävän karkoitukseen. Saimmekin tietää monia hyviä tapoja
hälventää alakuloisuutta ja ikävää. Kiitokset kaikille vastaajille!

Tuula lähetti kauniin postikortin:
”Ikävään auttaa se, kun laitat villasukat
jalkaan, otat kuvan käteen ja meet
pitkälles ja kuuntelet mielimusiikkiasi
hiljaa...”

Anne lähtee liikkeelle:

KERRO JA

Mitkä ovat parhaat
säästövinkkisi?

Mene
pois,
ikävä

”Jos olen allapäin, lähden usein ulos
kävelylle, oli sää mikä hyvänsä. Sen
jälkeen murheet tuntuvat aina pikkuisen
pienemmiltä. Myös puhelu ystävälle tepsii. Jos yksinäisyys vaivaa, lähtö ihmisten ilmoille auttaa, oli se sitten kirjasto,
kuntosali tai vaikka ruokakauppa.”

Kaija lähtee myös
tuulettamaan itseään:
”Kävellen kirjastoon ja takaisin, matkalla
jo saa tuuletusta pääkoppaan. Perillä on
vaihtoehtoja lukemisesta syömiseen ja
pelkkään hengailuun. Monesti matkalla
tapaa tuttujakin ja saa mahdollisuuden
vaihtaa kuulumisia.”

Ali lähtee liikkumaan:
”Silloin kun oon yksinäinen niin treenaan
ja käyn kävelyllä. Ne auttaa paljon.”

Kati uppoutuu musiikkiin:
”Itselläni alakuloon on aina tepsinyt parhaiten musiikki. Spotify ja sen kaltaiset
suoratoistopalvelut tarjoaa rajattoman
määrän musiikkia joka makuun, pikku
rahalla tai ilmaiseksi.”

Hanna-Maija kirjoitti, miten pikkulintu lohdutti häntä ensimmäisenä
yksinäisenä jouluna:
”Ei ole suurempaa surua, kuin menettää
läheinen ihminen yllättäen. Itkeminenkään ei auta. Viime joulun vietin yksin.
Kukaan ei käynyt, mutta linnut eivät
unohtaneet minua. Yksi lintu parvekkeeni reunalla toi iloa enemmän kuin
kenenkään puhelu. Se katseli minua ja
viserteli. Voiko lintu aavistaa ihmisen
surun. Se toi minulle tervehdyksen taivaasta. Vain yksi lintu ja oloni helpottui.
Katselin lumista maisemaa ja muistelin
kuinka ennen kävimme sukulaisten haudoilla ja veimme lemmikkiemme haudoillekin kynttilät.
Etsin vanhoja valokuvia ja muistelin
jouluja, kun vielä olimme yhdessä.
Itkuni alkoi vähän helpottaa. Olihan
ollut 30 vuoden aikana hyviä onnellisia
jouluja. Ilta alkoi hämärtyä ja sytytin
kynttilöitä kuin ennen. Katsoin taivaalle:
siellä on monta tähteä, ehkä tuo kirkkain
loistaa minulle ja yrittää lohduttaa minua.
Läheisen menetys on raskasta kantaa, mutta yksi lintukin voi tuoda iloa
yksinäisyyteen ja suruun.
Paavoa kaivaten
vaimosi”

Vastaajien kesken arvottiin 50 euron lahjakortti, ja onnettaremme, tekninen isännöitsijä Ismo Koskela, arpoi voittajaksi Hanna-Maijan. Onneksi olkoon voittajalle ja valoisia päiviä kaikille! Pidetään huolta itsestämme ja toisistamme.
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Toimeliaalle Nora Yliviikarille
oma koti Joupinmukan opiskelija-asuintalossa on paikka
rauhoittumiselle ja omille
ajatuksille. Fysioterapeutiksi opiskeleva Nora käyttää
tilavan yksiön neliöitä myös
jumppaamiseen.

Joupinmukan
pronssikissa
sai nimen

”HEI!
OLEN BASTET
JA TERVEHDIN SINUA
JOUPINMUKAN AULASSA.”

Teksti: Iina Åman, kuva: Annika Polari

Joupin opiskelija-asuintalon eteisaulassa päivystää ylväs kissahahmo. Se katsoo ikkunasta ulos
aivan kuin odottaen kotiintulijaa.
Julistimme viimeisimmässä Sevasmaailmalehdessä kilpailun, jossa etsimme kissalle nimeä.
Kymmenistä ehdotuksista voittajaksi valikoitui
Bastet.
Nimiraadissa valintaa tekivät Sevas Kodit
Oy:n hallituksen jäsen, asukasneuvoston puheenjohtaja Mauri Ahonen, Sevas Opiskelijakotien
asuk asedustaja Nora Yliviikari, Sevaksen yhteyspäällikkö Maarit Pitkäkangas sekä Iina Åman
Sevasmaailman toimituksesta.

Kodin suojelija

Suora ja rehti meininki
kolahti heti
Teksti: Annika Pollari, kuva: Tuukka Kiviranta

S

einäjoen ammattikorkea
koulussa fysioterapeutiksi
opiskeleva Nora Yliviikari on kotiutunut lakeuksil
le hyvin. Sastamalasta kotoisin oleva
Nora muutti Seinäjoelle kolme vuotta
sitten, koska hän ei halunnut opiske
lemaan isoon kaupunkiin.
– Seinäjoki on juuri sopivan kokoi
nen paikka. Kaikki tarvittavat palvelut
ovat lähellä. Kun muutin Marttilasta
Joupinmukkaan, lyheni koulumatka
kin entisestään, hän kertoo.
Opinnäytetyön tekeminen, työsken
tely opiskelijakunnassa ja toimiminen
opiskelijajärjestöissä pitävät Noran
kiireisenä. Illalla hän rentoutuu va
loisassa yksiössään hyvän kirjan tai
TV:n äärellä.
Nora toivoo, että asukkaat järjestäi
sivät yhdessä erilaisia tapahtumia tai

vain spontaaneja vierailuja kokkaa
misen ja leffaillan merkeissä. Hyvän
alustan tähän tarjoaa Noran naapu
rin, Joel Naakan perustama Face
book-ryhmä.

Yrittäjyysyhteisöstä
saa voimaa ja tukea
Noralla on taskussaan jo lähihoi
tajan tutkinto. Fysioterapeutin
opintojen lisäksi hän on tehnyt liike
talouden perusopintoja iltaopintoina.
Liike-elämästä hänet sai innostu
maan korkeakouluopiskelijoille tar
koitettu yrittäjyysyhteisö Seinäjoki
Entrepreneurship Society (SeiES), jo
ka perustettiin SeAMKin opiskelijoi
den toimesta viime vuonna. Yhteisön
tarkoituksena on kannustaa opiskeli
joita yrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen
ajatteluun.
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SeiES järjestää jäsenilleen tapah
tumia ja verkostoitumistilaisuuksia.
Jäsenet vierailevat yrittäjätapahtu
missa, yrityksissä ja järjestöissä sekä
kutsuvat tapahtumiinsa liike-elämän
asiantuntijoita puhumaan ajankoh
taisista aiheista. Yhteisö toimii myös
neuvonantajana ja start up -alustana
yrittäjyydestä kiinnostuneille. Toi
veissa on, että yhteisössä syntyisi
omaa yritystoimintaa.
– Yhteisön kautta voi saada viimei
sintä tietoa työelämästä. Mukavassa
porukassa viihtyy ja voi vaihtaa aja
tuksia opiskelusta ja elämästä yleen
säkin.
Seinäjoki Entrepreneurship Society
-yhteisöstä löytyy lisätietoa osoit
teesta www.seies.fi.

Bastet oli muinaisessa Egyptissä palvottu mielihyvän kissajumalatar, auringonjumala Ran tytär.
Hän oli kodin, hedelmällisyyden ja synnyttävien
naisten suojelija. Bastetia alettiin palvoa noin
vuonna 3200 ennen ajanlaskun alkua.
Bastetia arvostivat miehet yhtä paljon kuin
naisetkin: olihan jokaisella miehellä äiti, sisar,
tyttöystävä, vaimo tai tytär, jota Bastet suojeli.
Naisia arvostettiin yhteiskunnassa, ja he olivatkin
lähes tasa-arvoisia miesten kanssa.
Bastetin sivutoimiluvan piiriin kuului myös
kuolleiden opastaminen ja auttaminen tuonpuoleisessa sekä toiminta musiikin, tanssin ja nautintojen jumalattarena.
Egyptiläisten kokoontuivat vuosittain ylenpalttiseen Bastet of Bubastis -festivaaliin. Naiset
irtautuivat kaikista velvoitteistaan, ja he juhlivat
jumalatarta musisoinnin, tanssin ja kaikenlaisen
hurvittelun merkeissä.

Jumalattaren kohtalo
Kissoja arvostettiin Egyptissä ja niitä kohdeltiin
hyvin. Kissan tappaja saattoi saada kuoleman
rangaistuksen. Jos kotona uhkasi vaara, esimerkiksi tulipalo, kissa pelastettiin ensimmäiseksi.
Kun kissa kuoli, kotiväki suri sitä ja ajeli surun
merkiksi kulmakarvansa pois. Kuollut kissa saatettiin viedä Bubastiksen kaupunkiin, missä se
palsamoitiin ja haudattiin sarkofagissa kissojen
hautausmaalle.
Vain runsaat sata vuotta sitten, 1800-luvun
lopulla, Egyptistä laivattiin Britanniaan 180 000
kissamuumiota käytettäväksi viljelyspeltojen
lannoitteena.
Lähteet: Joshua J. Mark (2016) sekä Wikipedia
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ASUMISRAUHAA

Onko varaa olla vakuuttamatta?
K
Teksti: Iina Åman, kuva: Shutterstock

errostalossa kotivakuutus kat
taa esimerkiksi huonekalut,
puhelimen, kodinkoneet ja keit
tiön kaapistot. Lisäksi se korvaa
esimerkiksi tilapäismajoituksesta synty
viä kuluja ja muille aiheutettuja vahinkoja.
Etsimme esimerkkejä siitä, miten kotivakuu
tus auttaa vahingon sattuessa.

Lähde: https://www.if.fi/henkiloasiakkaat/
vakuutukset/kotivakuutus
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Miten omavastuu toimii?

MITÄ KOTIVAKUUTUS KATTAA?

Kotivakuutukseen voi sisältyä esimerkiksi
» huonekalut, kodinkoneet, elektroniikan,
vaatteet ja harrastusvälineet
» t aulut, soittimet ja muut arvokkaat esineet
» huoneiston kiinteän sisustus, kuten asunnon
pintamateriaalit ja kaapistot
» muille aiheutetut vahingot, joista sinä tai
perheenjäsenesi olette korvausvastuussa
» v uokratun ja lainatun irtaimiston vahingot
» vahingosta johtuvan tilapäismajoituksen
kulut.

Omavastuu on se osa vahingon kuluista, jonka
maksat itse. Jos sinulle kävisi 1000 euron va
hinko ja omavastuusi olisi 150 €, maksaisit ku
luista vain 150 €.
Kotivakuutuksen hinta on pienempi, jos va
litset itsellesi suuremman omavastuun. Silloin
säästät vakuutuslaskuissa, mutta saat turvan
taloudellisesti merkittävien vahinkojen varalta.

Mitä tarkoittaa vastuuvakuutus?
Vastuuvakuutus korvaa toisille henkilöille tai
toisten omaisuudelle aiheuttamiasi vahinko
ja. Vastuuvakuutus on hyvä ottaa siltä varal

ta, että aiheuttaisit esimerkiksi vesivahingon
kiinteistölle. Vastuuvakuutus voi korvata myös
toisen henkilön sairaanhoitokuluja ja sellaisia
vahinkoja, joista sinä tai perheenjäsenesi olet
te korvausvastuussa.

Muutto ja kotivakuutus
Kotivakuutus korvaa muutossa sattuneet va
hingot, mutta se ei siirry automaattisesti uu
teen kotiin. Muista siirtää kotivakuutuksesi
uuteen osoitteeseen ennakkoon tai heti muu
ton jälkeen. Kysy myös muuton aikaista vakuu
tusta!

11 | sevasmaailma

Aukeaman kokosivat: Vuokko Ala-Ilkka ja Iina Åman, kuvat: Shutterstock

Värien vaikutusta ihmismieleen on tutkittu paljon. Siitä ovat kiinnos
tuneita niin psykologit, markkinoijat, pukeutumisen asiantuntijat kuin
tilojen suunnittelijakin. Millaisia tunnelmia haluat luoda kotiisi? Kun
valitset huonekaluja tai kodin tekstiilejä, kannattaa miettiä miten eri
laiset väripinnat vaikuttavat olotilaasi.
Sininen
Väreistä kylmin. Harmonian ja
luotettavuuden väri liitetään
hengellisyyteen ja mielikuvitukseen. Sinisen on todistettu
vähentävän ruokahalua.

Punainen
Ilon, rakkauden, intohimoon
ja vihan väri. Nostaa sykettä
ja saa aikaan kiireen, vaaran
tai välittömyyden tunteen.
Punainen herättää ruokahalun.

Keltainen
Energinen, optimistinen,
luov uuden ja ideoinnin väri. Myös
hyvin ristiriitainen väri. Merkitsee
hyvää ja pahaa, optimismia ja
kateutta, ymmärrystä ja petollisuutta. Syvät keltaisen sävyt
saavat vauvat itkemään.

Vihreä
Kasvun, uudistumisen, orastavan
rakkauden ja uudelleen syntymisen väri rauhoittaa, rohkaisee ja
vapauttaa. Auttaa rentoutumaan
ja nostaa mielialaa. Vihreä liitetään terveyteen, luontoon,
tuoreuteen ja rauhaan.

ukkia on käytetty iät ajat
viestivälineinä. Japanilai
set, kiinalaiset ja ranska
laiset ovat hioneet kukkien kielen
suorastaan taiteeksi.
Kun seuraavan kerran annat jol
lekin kukkia, voit kätkeä niihin
viestin.
Kukka kertoo syvistä tai kepeis
tä tunteista, rakkaudesta ja surus
ta. Se vihjaa, lepyttelee ja paljastaa.
Mitä haluat sanoa, kun ojennat
Hänelle ruusun?

Musta
Eleganssia, arvovaltaa, salaperäisyyttä, mysteeriä ja voimaa. Yhdistetään kuolemaan,
pahuuteen ja vaaraan. Musta
saa aikaan vahvoja tunteita.

Valkoinen
Viattomuutta ja puhtautta,
uuden aloittamista, täydellisyyttä. Valkoinen edustaa
avoimuutta ja rehellisyyttä,
rauhaa ja viattomuutta.

OMA TILA
Onko sinulla stressiä? Järjestä itsellesi
tai perheellesi paikka rauhoittumiseen
kotonasi.
Tarvitset vain pienen sopen, jota käytetään ainoastaan päivän kiireistä rauhoittumiseen, mietiskelyyn.
Aseta tilaan mukava tuoli tai kasa
kauniita tyynyjä, joista voi rakentaa pesän. Pieni pöytä tai hylly olisi myös hyvä.
Siihen voit laittaa hyvinvoivan viherkasvin ja ehkä kukkiakin. Jokin kaunis esine,
joka vie ajatuksesi mieluisiin asioihin,
toimii myös. Kynttilän liekin katsominen
rauhoittaa mielen. Seinälle kaunis taulu,
juliste, painokuva tai valokuva. Sellai12 | sevasmaailma

Käytä kukkaiskieltä
Kukka................................................ Merkitsee

Freesia.................................................. Sait minut ansaan!
Hajuherne............................................. Lähtöä
Kehäkukka............................................ U
 skollisuutta, elämän ikuista
kiertokulkua, pitkäikäisyyttä
Lemmikki.............................................. Ä
 lä unohda minua! Uskollista
rakkautta
Pioni...................................................... Häveliäisyyttä
Ruiskaunokki....................................... Herkkätunteisuutta
Ruusu.................................................... Rakkautta
Ruusu, keltainen.................................. Kiihkeää rakkautta
Ruusu, piikitön.................................... Varhaista kiintymystä
Ruusu, punainen nuppuinen.............. Puhdasta, suloista
Ruusu, tummanpunainen.................... Tiedostamatonta kauneutta
Ruusu, valkoinen................................. Olen arvoisesi
Ruusu, valkoinen kuihtunut............... Ohimeneviä tunnelmia
Ruusu, valkoinen kuivattu.................. Mieluummin kuolen kuin menetän
viattomuuteni
Ruusu, valkoinen nuppuinen.............. Tyttömäisyyttä
Syreeni, valkoinen................................ Nuoruuden viattomuutta
Syreeni, violetti.................................... Ensilempeä
Tulppaani............................................. Mainetta, kuuluisuutta, täydellistä
rakkautta
Tulppaani, keltainen............................ Kiihkeää rakkautta
Tulppaani, punainen........................... Rakastan sinua!
Tietolähde: kukkainfo.fi

nen, jonka katsominen miellyttää silmää
ja aiheuttaa positiivisia tunteita.
Jos ikkunastasi näkyy puita tai muuta
mieleistäsi maisemaa, aseta tuoli niin,
että näet ulos. Luonnon seuraaminen
vähentää stressiä. Katso taivasta, lintuja, oravia, jäniksiä, puiden ja pensaiden
muuttumista vuodenaikojen mukaan.
Mietiskeleminen, rauhoittuminen, on
asia, jonka jokainen osaa luonnostaan,
olemme vain unohtaneet sen. Istu rauhassa aloillasi, anna ajatusten virrata,
et tartu niihin, tarkkailet vain. Vähitellen
huomaat, että ajatukset hiljenevät ja
samalla myös huolet hälvenevät. Kun
pystyt rentoutumaan, keksit paremmin
ratkaisuja ongelmiisi. Kymmenen–viisitoista minuuttia päivässä riittää. Ota
hetkesi aamulla tai illalla.
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ASUKASNEUVOSTO POHTII

asumisrauhaa
Sevas Kodit Oy:n asukasneuvosto on alku
vuoden aikana ottanut asiakseen asumis
Marja-Leena Saari, Margit Katajamäki, Erja Hietala,
Jorma Lehtonen, Pentti Salo ja Mauri Ahonen puntaroivat
asumisrauhaa asukasneuvoston kokouksessa.
Läsnä olivat myös Jarmo Rinta-jaskari ja Raimo Pösö.

rauhan. Mitä se asukkaille merkitsee ja
KERRO JA

miten sitä voi kehittää ja ylläpitää?

VOITA

Teksti ja kuva: Iina Åman

A

LAHJAKORTTI

lkuvaiheessa asiaa on käsitelty muuta
missa Sevaksen asuinkohteissa kyselyil
lä, haastatteluilla ja asukastoimikunnan
kokouksissa. Tarkoitus on, että kaikki
Sevaksen asukkaat voivat esittää ajatuksiaan asumis
rauhan kehittämiseksi omissa asuinympäristöissään.
Toisten hyvistä ajatuksista ja toiminnasta voi saada
ideaa omankin elämän ja ympäristön iloksi.

50 €!

AUTA ASUKASNEUVOSTON
TYÖTÄ ja osallistu
LAHJAKORTIN arvontaan

Monissa kohteissa tyytyväisiä asukkaita

Vastaa seuraavaan neljään kysymykseen:
1. M
 istä sinun mielestäsi
tunnistaa asumisrauhan?
2. M
 itä se sinulle merkitsee?
3. M
 iten asumisrauhaa voitaisiin edistää?
4. M
 itä haluaisit tehdä asumisrauhan eteen
omassa asuinympäristössäsi?

Eri asuinkohteissa on erilaisia tapoja pitää yllä asu
misrauhaa. Asukasneuvostossa esiin nousi asukkai
den esittämiä hyviä esimerkkejä.
”Meillä on yleensä hyvinkin rauhallista, sillä
asukastoimikunnalla on ollut varhaisen puuttumisen periaate. On tärkeää, että asukkaista pidetään huolta ja heitä välitetään hyvällä
tavalla.”

Rakentavien ajatusten lähettäneiden
kesken arvomme Citymarketin 50 euron
lahjakortin.
Lähetä vinkkisi joko sähköpostilla
maarit.pitkakangas@sevas.fi tai osoitteeseen
Sevas Kodit Oy, Maarit Pitkäkangas, Matti Visannin kuja 10, 60100 Seinäjoki. Kilpailuun osallistuvat vastaukset, jotka ovat perillä viimeistään
15.6.2018.
Kirjoita sähköpostiin ja kirjekuoreen tunnus
”Asumisrauhaa”. Liitä vastaukseen nimesi, kotiosoitteesi sekä puhelinnumerosi ja mahdollinen
sähköpostiosoitteesi. Ilmoitamme tiedon voittajalle henkilökohtaisesti.

”Siisteys on tärkeää, että raput pidetään puhtaana. Jokainen pitää omalta osaltaan huolen
siisteyden ylläpidosta.”
”Pihojen huoltaminen luo turvallisuutta kulkijoille.”
”Molemmat raput ovat todella rauhallisia, ihmiset tervehtivät toisiaan ja vaihtavat kuulumisia. Porukka osallistuu asukastoimikunnan
kokouksiin ja siivoustalkoisiin. Meidän pikku-

SEVAS KODIT OY:N ASUKASNEUVOSTO
Asukasneuvosto toimii asukkaiden ja Sevaksen hallituksen välisenä linkkinä ja järjestää asukkaille yhteisiä tapahtumia.
Mauri Ahonen, puheenjohtaja........mauri.ahonen@netikka.fi..................... 040 5842 964
Jarmo Rinta-Jaskari, sihteeri..........jarmo.rinta.jaskari@gmail.com............ 040 8161 879
Marja-Leena Saari............................m-l.saari@netikka.fi.............................. 040 5298 002
Jorma Lehtonen...............................jorma.lehtonen@pp5.inet.fi................. 040 7746 144
Margit Katajamäki...........................manki54@hotmail.com......................... 040 7625 847
Pentti Salo........................................penttisalo@netikka.fi........................... 0400 667 019
Raimo Pösö.......................................raimo.poso@hotmail.com..................... 045 1501 610
Erja Hietala........................................................................................................ 046 5376 967
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jouluissa oli kymmenkunta henkilöä valmistamassa ruokia ja 25 henkeä syömässä. Kaikki
toivat koristeita ja koristelimme tilat yhdessä.”
”Ei ole ollut oikein koskaan ongelmia, vaikka
on nuorta porukkaa ja on jonkin verran vaihtuvuuttakin.”
”Meillä on niin viihtyisää ja rauhallista, että
mitään parannettavaa ei ole.”
”Yhteistoiminta asukkaiden ja erityisryhmien
kanssa toimii loistavasti. Ongelmatoimintaan
puututaan nopeasti ja ystävällisesti, asiat keskustellaan asioina ja rauhallisesti.”
”Ei mitään mihin pitäisi puuttua. Ulkoilualueiden puhdistaminen on nyt huippua, se on aivan kympin arvoisesti hoidettu.”
”Meillä on keskiviikkokerhoilta vuoron perään
kahdessa talossa. Puhutaan, pelataan, jutellaan ja tehdään käsitöitä. Välttämättä ei tarvitse tehdä mitään.”

Huonotapaisuus ja levottomuus
rikkovat rauhaa
Kaikki eivät ole sisäistäneet sitä, että yhteisössä on
osattavat ottaa toiset huomioon.
Jos asuintalossa ilmenee jatkuvia järjestysmääräyk
sien rikkomuksia, on syytä ottaa yhteys Sevas Kodit
Oy:n toimistoon. Asuinkohteen oma asukastoimikunta
voi alkaa myös yhteisvoimin edistää epäkohdan kor
jaamista. Aina ei kannata itse puuttua häiriökäyttäy
tymiseen. Jos meno yltyy häiriöksi, on syytä soittaa
paikalle välittömästi poliisi.
”Ikävää on tosi kova tai jatkuvat meteli, ovien
potkiminen, huutelu tai paikkojen rikkominen.”
”Rikollisuus, esimerkiksi kellarimurrot, heikentävät asukkaiden rauhaa.”

”Ympäristön pitäisi olla riittävän rauhallinen.
Kova ympäristömelu ja kortteliralli heikentävät
myös kotien asumisrauhaa.”

Viihtyisyyden tuottamiseen
tarvitaan osallistujia
Omalla toiminnalla voi vaikuttaa sekä omaan että
naapureiden viihtyvyyteen. Joissakin asuinkohteissa
tunnustettiin, että omassa aktiivisuudessa olisi pa
rantamisen varaa. Toisissa taas on löydetty yhdessä
tekemisen ilo.
”Ulkoalueiden siisteys vaikuttaa asumisrauhaan. Meillä ei ole oikein sellaista yhteishenkeä,
että saisimme esimerkiksi pihatalkoita koolle.”
”Omassa kotitalossa olisi vain harvoja aktiivisia, jos nyt järjestettäisiin yhteistä toimintaa.”
”Vain muutamakin aktiivinen asukas voi saada hyvää aikaan.”
”Suunnittelimme että kun talossa asuu vain
ikäihmisiä ja muutamia työssäkäyviä, voisimme ainakin toisesta hiekkalaatikosta tehdään
yrttiviljelmän.”

Asumisrauha on mielentila
Asumisrauha ei ole rakettitiedettä, mutta se voi nos
taa asumisen viihtyisyyden korkeuksiin.
”Asumisrauhaa on viihtyisä koti.”
”Kesäkukat parvekkeilla ja muut istutukset.”
”Lemmikit tuovat viihtyisyyttä, kun niistä huolehtii hyvin.”
”Ihmiset tuntevat toisensa ja keskustelevat
avoimesti yhteisistä asioista.”
”Asumisrauha tuo mielenrauhaa.”
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POSITIIVINEN SISUPUSSI RIITTA NYMAN:

Myönteisyys
kantaa
R
Riitta Nyman ja hänen avopuolisonsa Markku Ilomäki

muuttivat viime syksynä vastavalmistuneeseen kerrostaloon Risuviitaan. He asuvat ensimmäisessä kerroksessa, sillä esteettömyydestä tuli äkillisesti elämän
sujumisen edellytys. Riitan sisukas elämänasenne
kantaa molempia.
Teksti: Iina Åman, kuvat: Timo Aalto

Tietotekniikan
oppiminen on yksi
Riitan viimeaikaisista
ilonaiheista.

Aivosairauden myötä tuli myös muistisairautta.
– Koskaan ei tiedä mihin sairaus menee,
mutta nyt eletään tätä päivää ja nyt-hetkeä,
Riitta ja Markku toteavat.

iitta Nymanin ja Markku Ilomäen rak
kaus syttyi kymmenen vuotta sitten, kun
kumpikin kävi auttamassa vanhaa tutta
vapariskuntaa Urpuviidalla.
– Siitä asti ollaan sitten takuttu, Riitta nauraa.
Elämä soljui uomissaan, kunnes runsas vuosi sit
ten Riitasta tuli omaishoitaja. Mies oli saanut yöllä
aivoinfarktin.
– Aamulla herätessämme Markun kasvot olivat
vähän vinossa, ja puhekaan ei sujunut. Liuotushoi
to tuli liian myöhään. Markku vietti neljä kuukautta
sairaalanmäellä ja on siitä pikku hiljaa kuntoutu
nut. Sanat eivät vieläkään tule niin kuin hän haluaisi,
ja se tietenkin turhauttaa. Muuten hän pärjää aika
hyvin, Riitta kuvailee.
Riitta ja Markku asuvat Risuviita 6:ssa Kasperissa.
Esteettömyys tuo ensimmäisen kerroksen kotiin väl
jyyttä ja käytännöllisyyttä.
– Hyvin olemme täällä viihtyneet. Olemme onnek
semme saaneet hyvät naapuritkin, Riitta kiittelee.

Omaishoitajalla riittää virtaa
Riitan elämä on ollut aina aktiivista, eikä hän ole jää
nyt omaishoitajanakaan neljän seinän sisälle. Vahva
voimavirta on peräisin yrittäjävanhemmilta saadus
ta mallista ja kilpaurheilun kasvattamasta sisusta.
Riitta käy neljä kertaa viikossa huhkimassa kunto
salilla, kaksi tuntia kerrallaan. Kuntosaliharrastus
alkoi sattuman – tai paremminkin onnen kaupalla.
– Osallistuin arvontaan ja voitin kuntosalikortin.
Lähdin kokeilemaan, ja minut oli myyty. Salilla käy
minen virkistää ja tekee hyvää selälle. Olen kuulemma
kehittynyt! Treenaamisesta on ollut hyötyä varsinkin
nyt. Jaksan ja osaan nostaa kotona miestä oikein.
– Kuulun myös eläkeläisjärjestöön. Kesäisin teemme
retkiä, ja juhannuksen alla käymme Ilmajoella teke
mässä vanhuksille saunavihtoja, Riitta kertoo.
Riitta lukee paljon, ja häntä innostaa uuden oppi
minen. Viimeksi hän on käynyt läheisellä Toimintojen
Talolla hakemassa atk-tukihenkilöltä oppia tabletin
käytössä.
– En saanut itse edes konetta auki, mutta nyt mak
san jo laskut verkkopankissa. Seuraavaksi aion ope
tella sähköpostin ja Facebookin käytön, Riitta intoilee.
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Riitta on sisustanut
parvekkeesta itselleen
kesämökin.

Hyvä Elämä
Iina Åman
– Posliininmaalauskurssi päivisin Toimintojen
Talolla olisi kiva juttu. Päivätoiminta sopisi minulle,
sillä Markkukin pääsisi mukaan.

Monitoiminainen luovii ja pärjää
Riitta on työskennellyt muun muassa kuorma-auto
yrityksessä ja kaupan alalla. Hän on käynyt myyjä
koulutuksen lisäksi aikanaan myös kodinhoidon ja
omaishoitajakurssin.
– Siitä on ollut nyt sitten hyötyä, kun mies sairastui.
En ole halunnut ajatellakaan, että mies joutuisi hoito
laitokseen. Osaan kyllä luovia ja toimia järjestelmälli
sesti tässäkin elämäntilanteessa.
Kotiavustajat käyvät auttamassa miestä peseytymi
sessä aamuin illoin, ja erikseen vielä suihkupäivinä.
– Iltaisin he käyvät jo varhain, sillä illat ovat meil
lä rauhoitettuja. Istumme silloin katselemassa tele
visiota. Rytmi on tässä tilanteessa tärkeä asia.
Riitta on ollut aina positiivinen luonne. Hän on kul
kenut elämässään jo monien muutosten ja vaativien
tilanteiden läpi.
– Kun Markku sairastui, sukulaiset kyselivät että
kuinka nyt. Aluksi itsellenikään ei ollut varmaa, jak
sanko, mutta hyvin tämä on mennyt. Olen luonteelta
ni sellainen, että sopeudun ja selviydyn. Olen saanut
kuntosalilta ohjeen, että tule tänne räyhäämään, jos
joskus on raskasta.
– En moiti elämääni omaishoitajana. Tämä ei ole
minulle velvollisuus eikä pakko. Olen tyytyväinen,
että avomiehelläni on hyvä olla. Olemme saaneet
hyvin apua ja tukea Seinäjoen kaupungilta ja koti
hoidosta.
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RIITAN NEUVOT OMAISHOITAJUUTTA
HARKITSEVALLE
» Kysy itseltäsi, onko sinusta omaishoitajaksi 24/7.
» Onko oma kuntosi sellainen, että pystyt olemaan
toisen apuna?
» Heti kun tuntuu että et jaksa, neuvottele
siitä ja pyydä apua.
» A jattele myös itseäsi: pidä huolta mielestäsi
ja kunnostasi.
» K äy kodin ulkopuolella, liiku ja harrasta.
Saat voimaa muista ihmisistä.
» Ennen kaikkea yritä pysyä posit iivisena
ja elämänmyönteisenä.

”PASSAAN MIESTÄ TURHANKIN
PALJON. MINUN ON OIKEIN
SANOTTAVA ITSELLENI, ETTÄ
KATSOPAS NYT RIITTA MITEN
TÄMÄ SUJUU, ÄLÄKÄ SIINÄ
HÖSSÖTÄ HETI APUUN.
MIESHÄN PYSTYY PALJOON.”

E

räänä aamuna kaverini Mikko kirjoitti Face
bookissa:
”Smaragdihääpäivää viettävä pariskunta
pysäytti mut aamulla purjevenesatamassa. Halusivat
ottaa selfien, mutta kun ’toinen käsi on huono, ja sillä paremmalla haluaisi pitää kiinni toisesta. Niin me
on aina tehty.’ Niinhän se pitääkin tehdä. Pitää sillä
paremmalla kädellä toisesta kiinni.”
Mikon kertomus nosti mieleeni ystäväni Eilan maa
laaman taulun. Siinä kaksi vanhaa ihmishahmoa kul
kee puoliksi leijuen katsojasta poispäin ja häipyy
kohti yläreunaa. Eila itse toimi tuolloin iäkkään Antti-
puolisonsa omaishoitajana. Joskus ne päivät varmas
ti ottivat kummaltakin enemmän kuin antoivat. Silti
sillä paremmalla kädellä pidettiin toisesta kiinni.
Anttia ei enää ole, mutta maalaaminen on edelleen
Eilan mansikkapaikka. Se vapauttaa ajasta ja arjes
ta. Sen polku vie tutkimattomiin maastoihin, sen he
delmät ovat täyteläisiä ja mehukkaita. Eilan tauluissa
enkelit onkivat kenkiä Pariisin yllä, kesäpäivä on rön
syilevä ja heleä, naisen silmissä on odotus ja arvoitus.
Eilan taulut herättävät ajattelemaan ja kuvittele
maan, kysymään ja ihmettelemään. Sellaista taide
saakin olla. Sen avulla voimme yltää lähemmäs ihmis
tä. Se antaa mahdollisuuden luoda jotakin ainutker
taista. Taide tuottaa nautintoa ja liikutusta. Se antaa
tilaa tulkita elämää, valaa rohkeutta ja ottaa kantaa.
Sevaksen Joupinmukan opiskelijatalon aulaan on
saatu kuvanveistäjä Tiina Laasosen veistämä kissapat
sas. Sitä on melkein pakko koskettaa ja silittää. Se kul
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ELÄMÄ EI OLE HELPPOA.
MUTTA SE ON KAUNISTA.
jettaa ajatuksen puolalaisen ekofilosofi
Henryk Skolimowskin sanataiteeseen:
”Kun kosketan sinua sanoillani, on kuin
koskettaisin sinua kädelläni.” Näin hän
kirjoittaa eräässä runossaan:
”Tervehdin kaikkia nuoria
Heidän rohkeuttaan toivoa
Kurkottaa tähtiin
Haltioitua
Tässä mystisessä maailmassa.
Elämä ei ole helppoa.
Mutta se on kaunista.
Kauneus on vaikea saavuttaa
Mutta ihana nähdä.”
Taiteen kauneus on siinä, mitä arvo
ja se kantaa. On hyvä antaa kauneuden
koskettaa sisintään. Kun ihminen kun
nioittaa ja arvostaa jotakin pysyvää ja
kaunista, hän ei ole enää koskaan hen
kisesti köyhä.
Skolimowski puhuu taiteesta sielujen
yhteytenä tällä elämänpituisella mat
kalla. Pidäthän matkallasi lujasti kiinni.
Muista se parempi käsi.

Kotihoito
mahdollistaa ikäihmisten
kotona asumisen
Teksti: Annika Pollari, kuvat: Timo Aalto

K

otihoito tarjoaa monelle
ikäihmiselle mahdolli
suuden asua pitempään
omassa kodissa. Palve
lutarjonta vaihtelee asiakkaan tar
peen mukaan turvalaitteista ja
kauppakassipalvelusta ateriapalve
luun ja sairaanhoitoon.
– Jos omassa kodissa pärjääminen
alkaa arveluttaa, kannattaa ottaa yh
teys kaupungin Ikäkeskuksen ikäih
misten asiakasohjausyksikköön, jotta
mahdollinen avuntarve voidaan kar
toittaa, ohjeistaa Seinäjoen kaupun
gin vt. kotihoidon johtaja Suvi Tuomi.
Seinäjoen kaupungin kotihoi
dossa työskentelee yhteensä 150
lähihoitajaa, sairaanhoitajaa, ter
veydenhoitajaa sekä hallintohen
kilöstöä. Kaupungissa toimii neljä
alueyksikköä, joilla kullakin on oma

toimistonsa. Työntekijät tekevät käyn
tejä useiden satojen sekä säännöllis
ten että määräaikaisten asiakkaiden
luokse koko kaupungin alueella.

Repussa kulkevat
kaikki tarvikkeet
Terveydenhoitaja Sanna Rauhala
on työskennellyt kotihoidossa neljä
vuotta ja kokee olevansa kutsumus
ammatissa.
Olen tuntenut aina vetoa hoito
alalle, mutta opiskelin terveyden
hoitajaksi vasta aikuisiällä. Pidän
työstäni todella paljon, vaikka alal
la onkin ollut isoja muutoksia. Tyyty
väiset asiakkaat ovat paras palkkani,
Rauhala kertoo.
Hänen työpäivänsä alkaa aamulla
Kaakkoisen aluetoimistolta, jossa tar
kistetaan päivän käyntikohteet sekä

asiakkaiden tarpeet. Reppuunsa Rau
hala pakkaa mukaan päivän aikana
tarvittavat hoito- ja muut tarvikkeet.
Aamut ovat yleensä kiireisintä aikaa,
jolloin pitää ehtiä ottaa asiakkaiden
erilaiset mittaukset ja mm. verikokeet
sekä tehdä esim. haavanhoidot. Myös
asiakkaiden aamutoimissa avustami
nen, kuten peseytyminen, pukeminen
ja aamupalan valmistus kuuluvat työ
tehtäviin.
– Iltapäivällä on teen yleensä pape
ritöitä, hoidan asiakasasioita ja osal
listun tiimipalavereihin toimistolla.
Pidämme myös viikoittain palaverin
lääkärin kanssa.
Joskus käynnit suuntautuvat myös
oman alueen ulkopuolelle, jos esimer
kiksi sairastumisen vuoksi tarvitaan
henkilökuntaa muualla päin kaupun
kia.

Lähihoitaja Pekka pakkaa päivän
tarvikkeita reppuunsa kollegansa
Jaanan tarkkaillessa sivusta.
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”PIDÄN TYÖSTÄNI
TODELLA PALJON.
TYYTYVÄISET ASIAKKAAT
OVAT PARAS PALKKANI.”

KOTIHOIDON
MYÖNTÄMISPERUSTEET
» Kotihoito keskittyy ihmisen hoitoon
ja huolenpitoon hänen kotonaan.
» Kotihoitoon hakeudutaan asiakkaaksi Ikäkeskuksen ikäihmisten
asiakasohjausyksikön kautta.
» Kotihoidon palveluita saa, jos
myöntämisperusteet täyttyvät.
» Kotihoidon palveluiden myöntämisperusteita tarvitaan, jotta palvelut
voidaan myöntää tasapuolisesti ja
oikeudenmukaisesti.
» Ikäihmisten määrän kasvaessa ja
palvelutarpeen lisääntyessä koti
hoidon palvelut turvataan erityisesti
runsaasti tukea ja palvelua tarvitseville ikäihmisille.
» Myöntämisperusteet tarkentuvat
edelleen, kun sote-uudistus selkiytyy.
» L isätietoa: www.seinajoki.fi/
sosiaali-jaterveyspalvelut/
ikaantyvienpalvelut.html

Seinäjoen kaupungin vt. kotihoidon
johtaja Suvi Tuomi (vasemmalla) käy
työvuoroja läpi terveydenhoitaja
Sanna Rauhalan kanssa.
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< Testaa koirasi kyvyt <

Onko koirasi kasvatustyö onnistunut niin, että sinusta on sukeutunut hyvätapainen omistaja?
Tässä muutamia keskeisiä asioita, joilla voit testata koirasi kasvattajantaidot.

YHTÄ LÄHELLÄ KUIN LÄHIN NETTIYHTEYTESI

OmaSevas
palvelee ja tiedottaa
S
Teksti: Iina Åman, kuva: Shutterstock ja Semio

evas Kodit Oy:n verkkosivuston kautta on
nyt entistä helpompi hoitaa kodin etsimi
seen, vuokraamiseen ja asumiseen liittyviä
asioita. Asuntoa etsivä voi koota ensin samalle ha
kemukselle ne kodit, joiden vuokraamisesta hän
on kiinnostunut, tai jättää avoimen hakemuksen.
Tämän jälkeen hän saa sähköpostiinsa linkin yh
teenvedosta.
Heti etusivulla on OmaSevas-linkki, josta asiak
kaat pääsevät halutessaan muuttamaan hakemus
taan ja hoitamaan asioitaan juuri silloin kun heille
parhaiten sopii.
Jos asukasvalintaehdot täyttyvät ja sopiva
asunto löytyy, Sevas lähettää asiakkaalle asunto
tarjouksen ensisijaisesti sähköpostitse.
Asiakas itse päättää, maksaako hän vakuusmak
sun heti, vai haluaako hän ensin käydä katsomas
sa asuntoa. Kun asuntotarjous on hyväksytty ja
vakuusmaksu maksettu, hakija saa sähköpostiinsa
vuokrasopimuksen. Tämäkin onnistuu sähköises
ti, kun asiakas on luonut itselleen oman käyttä
jätunnuksen ja salasanan pankkitunnustensa
avulla. Erikoistapauksissa asiakas voi tunnistau
tua Sevaksen toimistolla ilman pankkitunnuksia.

Niissä asuinkohteissa, joissa on vedenkulu
tuksen etäluettavat VesiVerto-mittarit, asukkaat
voivat seurata kuukausittain oman taloutensa ve
denkulutustilastoja. Perinteisten vesimittareiden
asuinkohteissa tämä luku ei siis näy.

Järkevin tapa tehdä vikailmoitus
Asukas näkee OmaSevaksen kautta oman asuin
kohteensa kiinteistöhuollon ja teknisen isän
nöitsijän yhteystiedot. Kun asukas tekee täällä
vikailmoituksen, hän voi seurata myös milloin toi
meksianto on vastaanotettu ja miten työ etenee.
Asumisen palvelut -ruudussa hoituvat pankki
tunnuksilla tunnistautumalla tärkeimmät koti
asiat: asunnon hakeminen ja vuokraaminen, omat
tiedot ja asumishistoria sekä asunnon irtisanomi
nen muuttotilanteessa.
OmaSevas toimii yhtä hyvin kotitietokoneella
kuin mobiililaitteillakin.

Tiedot tallessa OmaSevaksessa
OmaSevaksen avulla asukas voi ottaa yhteyt
tä asiakaspalveluun, jolloin viestit jäävät talteen
seurantaa varten. Järjestelmästä voi myös tarkis
taa kätevästi oman sopimuksen tietoja.
Oma talous -osioissa voi nähdä oman vuokran
maksutilanteen, maksusuoritukset ja erillislaskut
koko asumishistorian ajalta. Mukana ovat myös
maksutiedot, joiden avulla asukas voi maksaa las
kujaan.
Lisäksi asukas näkee omaan asuinkiinteistöön
sä liittyviä tiedotteita.
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VARMISTA ETTÄ PYSYT
AJAN TASALLA
» K
 irjaudu OmaSevakseen ja käy varmistamassa, että sähköpostiosoitteesi on järjestelmässä ajan tasalla. Voit halutessasi
lähettää meille palautetta siitä, miten
OmaSevas mielestäsi toimii ja palvelee.
» Kun sähköpostisi on järjestelmässä, saat
tämän jälkeen tärkeimmät asukastiedotteet
suoraan sähköpostiisi.

Omistajan ulkoiluttaminen
K äyttääkö koirasi heijastinta pimeään vuodenaikaan?
Jos hän vahtii, että myös sinä käytät heijastinta, hän
käyttää suojeluvaistoaan oikeisiin asioihin.
Kytkeekö koirasi sinut aina taluttimeen, kun lähdette
ulkoilemaan? Lain mukaan hänen tulee näin tehdä.
Taluttimessa oleva omistaja on paremmin koiransa hallittavissa, mikä rauhoittaa molempia. Se rauhoittaa myös muita ihmisiä,
jotka saattavat pelätä teistä jompaa
kumpaa.
Onko koirasi kouluttanut sinusta ulkosiistin? Keräätkö hänen jätöksensä pois asuin
alueilla ja ulkoilureiteillä? Haukkuuko hän
sinut, jos aiot livahtaa paikalta korjaamatta
pökäleitä? Jos vastaat kyllä, onnittelut.
Olet päässyt laadukkaaseen koirakouluun.
P ystyykö koirasi välttämään kiusauksen
merkitä autonrenkaita, talojen seinustoja,
patsaita, portinpieliä tai koristekasveja
omaksi reviirikseen? Jos pystyt tukemaan
häntä tässä, läpäiset kirkkaasti luonnetestin.

Teksti: Iina Åman, kuva: Shutterstock

Suomen Kennelliiton hyväksi haukuttu verkkosivusto tarjoaa hyödyllisiä tietoja ja ohjeita koiranomistajille ja koiran
hankkimista harkitseville. Lisäksi sivustolle on koottu koiria
koskeva lainsäädäntö. Tässä parhaat makupalat.

Koirakuri
Vuoden 2003 puolivälissä voimaan astunut järjestyslaki
(27.6.2003/612) korvasi kuntien omat järjestyssäännöt.
Järjestyslaissa on oma pykälänsä koskien koirakuria
(14 §):
”Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilymiseksi koiran omistajan tai haltijan on
pidettävä koira taajamassa
kytkettynä
pidettävä huolta siitä, että koiran uloste ei jää ympäristöön
hoidetulla alueella taajamassa.
Lakiin perustuen, mutta myös
vastuuntunnosta, koiranomistajien tulee kerätä koiriensa jätökset pois taajaan asutuilla alueilla
ja yleisillä ulkoilualueilla, kuten
puistoissa. Monelta ristiriidalta
vältytään, kun koiranomistajat
totuttelevat keräämään koiransa
jätökset roska-astioihin.”

Matkustaminen omistajan kanssa
Koira voi ottaa sinut mukaan julkisiin
liikennevälineisiin suurimmassa osassa
Suomen kuntia. Kannattaa kuitenkin
selvittää etukäteen, että teidät hyväksytään kyytiin. Koiran tulee varmistaa, että osaat huomioida myös muut
matkustajat. Rauhallisesti matkustava, perustottelevainen omistaja
helpottaa liikkumista
paikasta toiseen.
Onko koirasi perehdyttänyt
sinut koiriin liittyvään lainsäädäntöön? Valveutunut koira
tietää, että Suomen Kennelliito lukee koiranomistajille lakia.

Joskus kuulee sanottavan, että
vanha omistaja ei opi uusia temppuja. Tämä ei pidä paikkaansa.
Kun koira jaksaa toimia johdon
mukaisesti, omistaja pystyy kyllä
oppimaan nämä yksinkertaiset
alkeet. Sitkeällä harjoittelulla
kovakin luu oppii ulkosiistiksi
parissa kuukaudessa.

.
Salliiko ha n
sinun livahtaa
korjaamatta
.. .
poka leita ?

Kaikkien juhannusaattoon 22.6. mennessä
sähköpostiosoitteensa lisänneiden ja vahvistaneiden kesken arvomme 2.7. vihreän Jopopolkupyörän!
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Unelmiesi
opiskelijakoti?
Meiltä löytyy yksiöitä, kaksioita,
kimppakämppiä ja soluja eri puolilta kaupunkia.
Seuraa vapaat ja vapautuvat asunnot -palveluamme ja Facebookia:

www.sevas.fi/asuntohaku

Avoinna ma–pe 9.30–15.30
Vuokra- ja Seniorikodit 06 420 3311
Opiskelija- ja Nuorten kodit 06 420 3366

/sevasopiskelijakodit

Matti Visannin kuja 10
60100 Seinäjoki
www.sevas.fi
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