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Tilaavain

Vanhuspalvelujohtaja Arja Peiponen (vas.), terveyskeskuksen toimitusjohtaja Matti Toivola,
sosiaalijohtaja Paavo Voutilainen ja apulaiskaupunginjohtaja Paula Kokkonen ihailivat uusia
tiloja yhdessä ennen avajaisjuhlien alkua.

6.5.2010
Helsingin sosiaalivirasto järjesti 5.5.2010 Kontulan uuden vanhustenkeskuksen
viralliset avajaiset.
Apulaiskaupunginjohtaja Paula Kokkonen totesi tervehdyksessään Kontulan olevan
maassamme ja Helsingissä edelläkävijän asumis ja hoivapalvelujen kehittämisessä.
Samalla hän kiitti niin rakennushankkeen osapuolia kuin keskuksen henkilökuntaakin
siitä hyvästä työstä, jonka tuloksena uusi vanhustenkeskus on syntynyt.

Tilat keräävät kiitosta

Henkilökunnan puolesta tilaisuudessa
puhunut toimintaterapeutti AnnaMari
Kyriopoulos saattoi todeta tyytyväisenä,
että keskuksen suunnittelussa ja
rakentamisessa otettiin henkilökunnan
näkemykset hyvin huomioon.
Tyytyväinen oli myös asiakkaiden puolesta
tilaisuudessa puhunut Rauli Peltola, joka
kiitteli mm. keskuksen viihtyisyyttä,
luonnonläheisyyttä ja monipuolisuutta.
Kaupungin vanhainkoti ja
palveluasumistoiminnan päällikkö Eeva
AnnaMaria Kyriopoulos kertoo uusien tilojen
tehneen mahdolliseksi muuttaa myös
Liisa Tuominen muistutti toivottaessaan
juhlavieraat tervetulleiksi, että kaupungin toiminnan laitosmaisesta kodinomaiseksi. Se
lisää asiakkaiden ja henkilökunnan
päättäjät ovat yksi kiitokset uudesta
hyvinvointia.
vanhustenkeskuksesta ansaitseva ryhmä.
Paula Kokkonen muistutti, että kuntatalouden tiukkuus on haaste myös
vanhuspalvelujen järjestämisessä. Tavoite on silti tuottaa ikääntyvälle väestölle

uudenlaisia ja nykyaikaisia käsityksiä hyvästä vanhuudesta tukevia palveluja, mihin
Kontula osaltaan vastaa.

Ladies in Jazz and Gentlemen viihdytti avajaisjuhlien väkeä ja jatkoi keikkaa juhlan jälkeen
palvelukeskuksen päivätansseissa. Yhtyeen toinen laulusolisti on vanhustenkeskusten
ryhmäkotien sisustukset suunnitellut arkkitehti Sirkka Keisti.
Edustaa uudenlaista ajattelua

 Etsimme uusia ajatuksia palvelutuotantoon sekä asumisen ja hoivapalvelujen
yhdistämiseen niin, että voimme kunnioittaa ihmisten henkilökohtaisia toiveita ja
vastata myös lisääntyvän monikulttuurisuuden tuomiin haasteisiin. Toimintaa
pyritään tehostamaan ja palveluja parantamaan tekniikkaan tukeutuen. Tekniikka on
kuitenkin apuväline, joka ei korvaa ihmistä, Kokkonen totesi.

Rauli Peltola käyttää innokkaasti mm. uuden vanhustenkeskuksen kuntosalia.

Apulaiskaupunginjohtaja Kokkonen iloitsi myös estetiikan huomioimisesta
rakentamisessa ja siitä, että uusi vanhustenkeskus ei ole laitosmainen. Näihin
kiitoksiin yhtyi palvelukeskuksen asiakas Rauli Peltola. Hän muisteli, kuinka hänen
oma isoäitinsä oli pitänyt silloisia kunnalliskoteja paikkoina, joihin kukaan ei mennyt
mielellään. Kontulan uudesta keskuksesta Peltola ei löytänyt moitittavaa.
AnnaMaria Kyriopoulos totesi olevan miellyttävää nähdä ympärillään koko ajan
asioita, jotka osoittavat henkilökunnan ja muiden vanhuspalvelutoiminnan
asiantuntijoiden mielipiteitä kuunnellun suunnittelussa ja rakentamisessa. Tilat ovat
todella toimintaa tukevia. Hänen mielestään Kontulan kodinomaisissa tiloissa
liikkuessaan voi sanoa hyvällä omalla tunnolla, että uudessa vanhustenkeskuksessa
ovat terveyttä edistävän ympäristön tunnusmerkit kohdallaan.

Vanhuspalvelujohtaja Arja Peiponen kertoi Kontulassa hyödynnetyn uusinta
tietämystä mahdollisimman hyvin. Kaupunki tutkii koko ajan mm. uuden tekniikan
tuotteita ja on hyödyntänyt niitä Kontulassakin. Tarkoituksena on luoda olot, jossa
ikääntyminen voi tapahtua AginginPlace –ajattelun mukaisesti eli ikääntynyt asua
tutussa ympäristössä loppuun asti.

Avajaisjuhliin oli kutsuttu myös vanhustenkeskuksen asiakkaita.

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat
Puh: (09) 310 70 110
info@helsingintoimitilat.fi

Copyright © 2006 Helsingin Toimitilat

