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Ohjelmalavalla

Ilmailumuseo tuo polkulentokonelai-
vueen eli poljettavat Brewster 239 ja 
VL Myrsky-koneet messuille

Ali-Ollin Alpakkatilan  
alpakat esittävävat  
agilitya, myös tilan 

kaneja paikalla

Vapaa sisäänpääsy!

Hyvinvointisuunnistus



Vantaalla alettiin järjestää pienimuotoisia terveysmessuja Tikkurilan Terveys-
aseman katetulla sisäpihalla jo 1980-luvulla. Messuilla esittäytyi parikymmentä 
vantaalaista sosiaali- ja terveysalan järjestöä.  Vuonna 1997 Vantaan Terveys-
messuja alettiin järjestää koulujen liikuntasaleissa ja aulatiloissa, ja messuosas-
toja oli parhaimmillaan kolmisenkymmentä.  Messut suunniteltiin ja järjestet-
tiin talkoovoimin, ja messujen ei-kaupallisuutta pidettiin kunnia-asiana.
 
2000-luvulla messuja järjestettiin aluksi vuorotellen Tikkurilan lukiossa ja Kil-
terin koululla.  Tikkurilan lukion liikuntasali koettiin muuten hyvänä, mutta 
lattia täytyi suojata, käytettiinhän sitä normaalisti paljasjaloin. Suojaaminen oli 
työlästä ja suojapaperit haukkasivat ison osan silloin kovin pienestä budjetista. 
Viimeisinä ”kouluvuosina” messujen pitopaikaksi vakiintuikin Kilterin koulu, 
jossa messut järjestettiin ruokalassa, auditoriossa ja käytävillä, joissa lattioiden 
suojaaminen ei ollut tarpeellista.  Messujen kävijämäärä oli vaihdellut parista 
sadasta useampaan sataan.  ”Kilterissä kävi eräänä vuonna jopa 600 messuvie-
rasta. Meillä oli joka vuosi tapana jakaa porkkana jokaiselle sisääntulijalle, mut-
ta silloin porkkanat loppuivat kesken”, kertoo Uniliiton puheenjohtaja Pentti 
Fri, joka on ollut messuja järjestämässä jo ammoisista ajoista lähtien. Mieleen 
painuneista oheisohjelmista hän mainitsee erityisesti posetiivari Matti Pasasen, 
joka eräänä vuona toimi sekä ”sisäänheittäjänä” että messujen juontajana.
 
Vaikka kouluilla pidetyt messut olivat melko pienimuotoiset, tarjolla oli paljon 
erilaisia mittauksia. Verensokerin ja kolesterolin lisäksi mitattiin esimerkiksi 
kuuloa, luuntiheyttä ja kehon rasvaprosenttia. Messuilla sattui joskus kommel-
luksiakin. ”Kun olin eräällä messuosastolla hierottavana, pöytä yhtäkkiä romah-
ti kasaan.” Hierontapöytäepisodista ei kuitenkaan syntynyt vammoja. ”Vain yl-
peys kärsi”, naureskelee Pentti Fri.
 
Kilteristä Energia Areenalle 

Kilterin koulu alkoi kuitenkin käydä ahtaaksi. Vantaan kaupungin silloinen 
vapaaehtoistoiminnan tukiyksikkö oli ollut tukemassa terveysmessujen järjes-
tämistä antamalla yhden työntekijän työpanosta järjestelyihin. Kun EU julisti 
vuoden 2011 vapaaehtoistoiminnan teemavuodeksi, kaupunki päätti järjestää 
pienimuotoisten terveysmessujen sijasta mittavammat messut, joilla haluttiin 

esitellä vapaaehtoistoiminnan koko kirjo. Kaupunki ja Vantaan Järjestörinki 
lähtivät yhdessä toteuttamaan messuja, joiden aihepiiri laajeni 
sosiaali- ja terveysalan järjestöistä koskemaan kaikkia hyvin-
vointiin vaikuttavia yhdistyksiä. Mukaan haluttiin ottaa myös 
liikunta- ja kulttuuriharrastukset. Yrityksiä haluttiin mukaan, 
jotta messuista tulisi yleisölle kiinnostavammat, ja jotta kyettiin 
vuokraamaan kunnollinen messupaikka. 
 
Kaupunki oli palkannut koordinaattorin teemavuotta varten, 
samoin Vantaan Järjestörinki. Näiden tehtävänä oli erityises-
ti messujen järjestäminen. Messut onnistuivatkin mainiosti, 
ja kävijämäärä moninkertaistui. Seuraavana vuonna kaupunki 
antoi messujen järjestämisen kokonaan Vantaan Järjestöringin 
tehtäväksi. Kaupunki on silti ollut koko ajan mukana tukemassa 
messuja sekä taloudellisesti että tuomalla messuille omien yk-
siköidensä esittelypisteitä. Energia Areenalla järjestetään tänä 
vuonna Hyvinvointimessut jo kahdeksatta kertaa.

Vantaan Järjestörinki on Vantaalla toimivien yhdistysten 
yhteistyöelin ja etujärjestö. Se ylläpitää myös Kansalasitoi-
minnan keskus Leinikkiä Simonkylässä. Vantaan Järjestö-
rinkiä tukee Vantaan kaupunki sekä Sosiaali- ja terveys-
järjestöjen avustuskeskus STEA Veikkauksen tuella.

Messujen juuret viime vuosituhannella

Jo kahdeksatta kertaa Energia Areenalla järjestettävillä Hyvinvointimessuilla 
on jälleen paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Ydinjoukkona messuilla 
ovat terveyttä ja hyvinvointia edistävät yhdistykset ja hyvinvointialan yritykset, 
mutta mausteena on muutakin. 

Ilmailumuseo tuo erityisesti lasten iloksi kaksi jatkosodan aikaisten hävittäjä-
lentokoneiden toisintoa lasten poljettavina malleina, joita pääsee kokeilemaan. 
Lapsia on ajateltu myös ulkoalueella, jonne Ali-Ollin Alpakkatila tuo sekä kaneja 
että alpakoita, joiden kanssa saa osallistua alpakka-agilityyn. 

Hieman aikuisempaan makuun sopivat vaikkapa luonnonkosmetiikka ja korut. 
Monenlaisia hyvinvointialan palveluita, kuten fysioterapiaa, hierontaa, jalkate-
rapiaa, luontaishoitoja ja hoivapalveluita esitellään laajasti. Erilaisia apuvälinei-
tä on myös tarjolla.  Messujen ohjelmalavalla on tietoiskuja, puheenvuoroja ja 
kulttuuriohjelmaa sekä päivätanssit.  Uutena ohjelmana on tänä vuonna Van-
taan Vanhusneuvoston ja Vantaan kulttuuripalveluiden järjestämä Armas-juhla, 
joka on osa valtakunnallista ikäihmisille tarkoitettua festivaalia.  

Kansalaisten hyvinvointi on tärkeää paitsi ihmisille itselleen, myös yhteiskun-
nallisesti.  Siksi tapahtumaamme osallistuu paljon yhteiskunnallisia vaikutta-
jia. Armas-juhlan avaussanat lausuu Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen. 
Kaupungin johtoa on muutenkin paikalla. Kulttuurijohtaja Annukka Larkion 
tervehdyssanojen lisäksi Armas-juhlan paneelissa keskustelevat näyttelijä Anne 
Nielsenin kanssa Vantaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Multala ja 
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Antti Lindtman.   Molemmat ovat myös 
kansanedustajia.  Paneelikeskustelua johdattelee Vantaan vanhusneuvoston pu-
heenjohtaja Jussi Särkelä.  Sekä hallitus- että oppositiopuolueita on edustettuna 
messuilla, ja paikalle saapuu varmasti niin seurakunta- kuin eduskuntavaalieh-
dokkaitakin. Messuilla on siis osastoihin tutustumisen lomassa hyvä tilaisuus 
käydä keskustelemassa nykyisten ja kenties tulevien päättäjien kanssa itselle 
tärkeistä asioista. 

Lämpimästi tervetuloa messuille!

Suve Pääsukene

Kirjoittaja on Hyvinvointimessut järjestävän Vantaan Järjestörinki ry:n 
toiminnanjohtaja.

Tervetuloa Hyvinvointimessuille!

Hyvinvointimessuliite
Toimitus: Suve Pääsukene
Ulkoasu: Pirjo Kivimäki
Julkaisija: Vantaan Järjestörinki ry
Kuvat Vantaan Järjestörinki ry ja Jyrki Huovinen
hyvinvointimessut.com
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VANHUSVIISAUS KAIKKIEN KÄYTTÖÖN

Vantaalaisista joka neljäs on ikäihminen. On tärkeää, että toimivaa kaupun-
kia suunniteltaessa ikäihmisten näkemykset otetaan huomioon. Rakennusten, 
teiden, kävelykatujen, puistojen ja joustavan liikenteen hyvä suunnittelu on 
tärkeää yhtä lailla ikäihmisille kuin lapsille, lastenvaunuja työntäville, liikun-
tarajoitteisille ja jokaiselle kaupunkilaiselle. Lähellä sijaitseva kauppa, kirjas-
to, apteekki ja bussipysäkki helpottavat jokaisen kaupunkilaisen hyvää elämää, 
myös ikäihmisten.

Ikäihmisistä vain joka kymmenes käyttää sosiaali- ja terveyspalveluja enemmän 
kuin asukkaat keskimäärin. Ikä vaikuttaa silti jokaisen ikäihmisen toimintaky-
kyyn; liikkuminen ja muu fyysinen suorittaminen käy hitaammin, turvakaiteilla 
luodaan turvallisuutta, näön ja kuulon heikkeneminen edellyttää kompensaati-
oita jne. Ikäihmisille on tärkeää voida tuoda näitä seikkoja päätöksentekijöiden 
tietoon. Tosin, osa päätöksentekijöistä kuuluu ikäihmisten ryhmään.Ikäihmiset 
ovat ainoa ryhmä, jolla on kokemusta ja tietoa kaikista elämän vaiheista. Nuoret 
tuntevat lapsuuden ja nuoruuden, työikäiset tuntevat omien asioidensa lisäk-
si nuoruuden ja lapsuuden. Mutta ikäihmiset ovat eläneet kaikki ikäkaudet ja 
tuntevat siten ihmisen koko elämän kaaren. Tämän kokemuksensa ikäihmiset 
haluavat antaa yhteiseen käyttöön.

Kuntalaissa ikäihmisten vanhusviisaus on otettu huomioon. Laissa säädetään 
kunnallisesta vanhusneuvostosta. Vantaalla vanhusneuvostossa on jokaisen 
puolueen ikäihmisten edustus. Lisäksi kokouksissa on eläkeläisjärjestöjen edus-
tajia pysyvinä asiantuntijoina. Vanhusneuvosto ottaa kantaa kaikkiin ikäihmi-
sille tärkeisiin päätöksiin. Kuluneen vuoden tärkein asia on ollut Vantaan pal-
veluverkkosuunnitelma. Vanhusneuvosto on mm. edellyttänyt, että jokaisella 
ikäihmisten yhdistyksellä on riittävät toimintatilat. Vantaa on meidän yhteinen 
kotikaupunkimme.

Jussi Särkelä

Kirjoittaja on Vantaan vanhusneuvoston puheenjohtaja (SDP)

Vuoden 2018 barometrin mukaan Sipilän hallitus on epäonnistunut eriarvoi-
suuden vähentämisessä. Näin katsoo valtaosa tutkimukseen vastanneista (55–
79 prosenttia). Vastaajat arvioivat, että eriarvoisuus on kasvanut viimeisten 
kymmenen vuoden aikana Suomessa. Eriarvoisuuden kasvua selitetään osittain 
harjoitetulla politiikalla, johon liittyen pääministeri Sipilän hallitus saa vastaa-
jilta heikon arvosanan.
 
Kohtuuhintaisten asuntojen huono saatavuus kärjistää hyvinvointi- 
ja terveyseroja 

Sosiaalityöntekijöiden vastausten mukaan eriarvoisuuden kasvu johtuu työt-
tömyydestä ja palveluiden heikentymisestä. Erityisesti pääkaupunkiseudun 
sosiaalityöntekijät arvioivat köyhyyden johtuvan korkeista asumiskustannuk-
sista. Sosiaalityöntekijät selittävät eriarvoisuuden kehitystä Suomessa huonolla 
työllisyystilanteella ja palvelujen vähentymisellä. ”Huono työllisyystilanne, on-
gelmien kasautuminen, palvelujen niukkeneminen, yksinkertaisesti resurssia 
ja sen kohdentumista heikko-osaisimpiin on liian vähän. Myös peruspalvelut 
ja koulutuspalvelut ovat heikentyneet, mikä vaikuttaa eriarvoisuuden kehityk-
seen”, kirjoittaa yksi vastanneista sosiaalityöntekijöistä.
  
Sosiaalityöntekijöiden mukaan ihmisten ongelmat ovat moninaistuneet, 
eikä palveluilla kyetä auttamaan kaikkia. Myös elinkustannusten kasvu ja 
asiakasmaksujen nousu heikentävät entisestään heikompiosaisten asemaa.  

Etuusjärjestelmää kehitettävä eriarvoisuuden torjumiseksi 

Sosiaali- ja terveysjohtajilta, sosiaalityöntekijöiltä ja Kelan johtajilta pyydettiin 
arvioita toimeentuloturvajärjestelmän kehittämisestä. Vastaajien enemmistö 
(58–73 %) katsoo, että perusturvaetuuksien – kuten työmarkkinatuen – taso 
on liian alhainen. Valtaosa (71–87 %) vastaajista arvioi, että perustoimeentulo-
tuella paikataan perusturvaetuuksien matalaa tasoa. 

”Sosiaalityöntekijät kertovat perusturvaan tehtyjen indeksileikkausten syventä-
neen asiakkaiden köyhyyttä. Ensisijaisten etuuksien tasoa on korotettava, jotta 
ihmiset joutuvat turvautumaan toimeentulotukeen vain aidosti viimesijaisena ja 
väliaikaisena ratkaisuna", SOSTEn erityisasiantuntija Anna Järvinen toteaa. 

Sosiaali- ja terveysjohtajien, sosiaalityöntekijöiden ja Kelan johdon enemmistö 
(71–87 %) on sitä mieltä, että toimeentuloturvan monimutkaisuus ja byrokraat-
tisuus hankaloittavat merkittävästi etuuksien käyttöä. Suurin osa (59–78 %) 
sosiaali- ja terveysjohtajista ja sosiaalityöntekijöistä uskoo, että toimeentulotur-
vajärjestelmä aiheuttaa liikaa väliinputoamisia. Lisäksi sosiaali- ja terveysjohta-
jista 40 prosenttia ja sosiaalityöntekijöistä 56 prosenttia katsoo, että toimeentu-
loturvan sanktiot lisäävät eriarvoisuutta.
 
”Sosiaalibarometri kertoo vahvaa viestiä siitä, että työnteon kannusteita on 
lisättävä kehittämällä palveluita ja asiakkaan kokonaisvaltaista kohtaamista 
sanktioiden sijaan”, erityisasiantuntija Järvinen muistuttaa.
 
SOSTEn pääsihteerin Vertti Kiukaksen mukaan  myös terveyspalveluiden käyt-
tö jakautuu epätasaisesti tulojen mukaan. ”Hoidon sekä hoivan hinta on läh-
tökohtaisesti kansalaiselle korkea. Kohtuulliset asiakasmaksut ovat keskeinen 
keino torjua eriarvoisuutta”. Kiukas toivookin, että  kansanedustajilla riittää 
tahtoa ja tarmoa budjetin lisäksi myös asiakasmaksulainsäädännön uudistami-
seen. ”Maksuttomat suoran valinnan palvelut ja oikeudenmukaiset maksukatot 
ovat yhdenvertaisuuden edellytys”, kommentoi Kiukas.

Armas-juhla hyvinvointimessuilla
Ikäihmisten Armas-festivaalia on vietetty lokakuun ajan ympäri Suomen. Ar-
mas-festivaali hemmottelee seniori-ikäisiä kulttuurilla 14. lokakuuta saakka 
myös eri puolilla Vantaata.
Armas-festivaali järjestettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2017 osana Suomi 100 
-juhlavuoden viettoa. 

Toista kertaa järjestettävän valtakunnallisen festivaalin tavoitteena on tuoda 
ikääntyneiden ääni esiin, rikkoa vanhuuteen liittyviä rajoja sekä tarjota senio-
reille iloinen ja energinen festivaali täynnä kulttuuria.
Viime vuonna Armas hurmasi vantaalaiset muun muassa tanssilla, elokuvilla, 
teatterilla ja musiikilla. Myös syksyn 2018 ohjelmassa kulttuuri pulppuaa mo-
nimuotoisena: tervetuloa mukaan nauttimaan taiteen kautta käsitellyistä ikään-
tymisen teemoista sekä juhlistamaan ikäihmisten luovuutta ja kulttuuriharras-
tuksia.
Ohjelmaa järjestetään myös vantaalaisissa palvelutaloissa.

Kaksiviikkoinen festivaali huipentuu lauantaina 13.10. klo 13.00 Armas-juhlaan, 
jota vietetään Energia Areenalla osana Hyvinvointimessuja. Juhlan avaa Van-
taan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen ja luvassa on myös eläkeläisjärjestöjen 
kulttuuriohjelmaa. Armas-juhlan järjestävät Vantaan Vanhusneuvosto ja kult-
tuuripalvelut yhteistyössä Vantaan Järjestöringin ja Hyvinvointimessujen kans-
sa. Armas-juhlan lisäksi messuilla voi esimerkiksi tutustua eläkeläisjärjestöjen 
esittelypisteisiin ja osallistua lavatansseihin. Tervetuloa!

Sosiaalibarometri 2018: 

Sipilän hallitus on epäonnistunut eriarvoisuuden vähentämisessä  
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n Sosiaalibarometri selvittää kuntien sosiaali- ja terveysjohtajien ja sosiaalityöntekijöiden sekä Kelan 
johtajien näkemyksiä eriarvoisuudesta ja toimeentuloturvajärjestelmän kehittämisestä. Vuoden 2018 Sosiaalibarometrin mukaan Sipilän 
hallitus on epäonnistunut eriarvoisuuden vähentämisessä. 

Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen valtakunnallinen kattojärjestö SOSTE tuottaa vuosittain Sosiaaliba-
rometrin, joka on ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista ja palvelujärjestelmän muutoksista. 
SOSTE tutkii sosiaali- ja terveyspolitiikan sekä -palveluiden ja tärkeimpien hyvinvointipalveluiden 
tilaa ja ennakoi niiden muutoksia ihmisten hyvinvoinnin ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen näkökulmas-
ta. Sosiaalibarometristä selviää, mitä palveluista vastaavat johtajat kuntien sosiaali- ja terveystoimes-
sa sekä paikallistason Kelan ja TE-palveluissa ajattelevat oman toimialansa ja ihmisten hyvinvoinnin 
kehityksestä. Viime vuosina arvioita on lisäksi kysytty sosiaalityöntekijöiltä ja Kelan etuuskäsittelyn 
työntekijöiltä. 

Tänä vuonna Sosiaalibarometrissa tarkastellaan sote- ja maakuntauudistusta, eriarvoisuuden kehitystä 
Suomessa sekä perustoimeentulotuen Kela-siirtoa. Vuosittain toistuvien kysymysten lisäksi kunkin vuo-
den barometri käsittelee ajankohtaisia teemoja.  Sosiaalibarometria on tehty vuosittain vuodesta 1991. 

Sosiaalibarometri 2018 

Sosiaalibarometri on SOSTEn tekemä ajankohtainen arvio hyvinvoinnis-
ta, palveluista ja palvelujärjestelmässä tapahtuvista muutoksista. Selvitys 
on tehty vuosittain jo vuodesta 1991 alkaen. 
Tänä vuonna Sosiaalibarometrissa tarkastellaan sote- ja maakuntauu-
distusta, eriarvoisuuden kehitystä Suomessa sekä perustoimeentulotuen 
Kela-siirtoa. Sosiaali- ja terveysjohtajista kyselyyn vastasi 52 prosenttia, 
eli 154 vastaajaa. Kelan johdon vastausprosentti oli 50, eli 109 vastaajaa. 
Sosiaalityöntekijöistä kyselyyn vastasi 300.


