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Kahden kerroksen väkeä
Myllyhovin vanhainkoti Haminassa  

lopettaa toimintansa 80 vuoden jälkeen.  
Edessä on muutto, joka jakaa niin henkilökuntaa ja 

asukkaita kuin mielipiteitäkin kahteen suuntaan.

teksti ja kuvat TARJA PATRIKAINEN
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Myllyhovin vanhain
koti kylpee aamu
päivän auringossa, 
kun pysäköin 
 autoni vieraspai
kalle. Lintujen 

viserrys kantautuu läheisestä metsästä. 
Pihapiiri on autio, puutarhatuolit ja kiikut 
seisovat tyhjillään. Talovanhus näyttää yhtä 
aikaa sekä arvokkaalta että hieman väsäh
täneeltä. Keltainen seinärappaus lohkei
lee, vanhat omenapuut nuokkuvat talven 
jälkeen. En erota niissä silmuja. Omena
puun kylkeen on kiinnitetty muovitaskussa 
oleva lappu, missä lukee: ”Kuinka monta 
kananmunaa on yksi tiu kananmunia?” Jään 
pohtimaan vastausta samalla, kun suuntaan 
askeleeni kohti pääovea.

Myllyhovin vanhainkoti rakennettiin 
Haminaan 1930luvulla. Vanhusten lisäksi 
kunnalliskodissa asui vajaamielisiä, kehitys

vammaisia ja muuta psykiatrista hoitoa 
tarvitsevia. Asukkaaksi saattoi päätyä myös 
nuori äiti, jolla oli avioliiton ulkopuolella 
syntynyt lapsi, tai henkilö, joka ei kyennyt 
elättämään itseään. 

Nykyisessä vanhain kodissa on kaksi 
osastoa kahdessa kerroksessa. Molemmilla 
osastoilla on 26 asukaspaikkaa. Vielä vuosi 
sitten täällä oli 63 asukaspaikkaa, mutta 
vuodepaikkoja jouduttiin vähentämään 
perusturvalautakunnan päätöksellä. 

Saavun ensimmäisen kerroksen sisään
tulokäytävään. Vastassani on käsien desin
fiointilaite ja punainen palautelaatikko. 

Osastolle johtava väliovi on teipattu 
täyteen ohjeita influenssasta ja kättelystä 
voimakkaasti tuoksuvien kukkien tuon
tiin. Käytävässä leijuu desinfiointiaineen, 
laitoksen ja vanhuksille tyypillisen ominais
hajun sekoitus, mutta erotan siinä myös 
aavistuksen ruuan tuoksusta. Lounasaika 
on lähestymässä.

Tapaan ensimmäisen kerroksen käytä
vällä vanhainkodin esimiehenä toimivan 
Eija Hietamiehen. Kädenpuristus on luja ja 
olemus luottamusta herättävä. Hietamies 
kertoo tuleensa Myllyhoviin osastonhoita
jaksi syyskuussa 1990. 

Suuren ikkunan alla käytävän  päässä 
parturi leikkaa vanhuksen valkoisia hiuksia. 
Hetki on pysähtynyt, lähes taiteellinen, kun 
katson heitä vastavalossa. Muutama vanhus 

istuu salissa omissa oloissaan,  televisio on 
auki. Minä siirryn Hieta miehen kanssa 
pieneen kansliaan. Käytävästä kantautuu 
hoitajien puhetta ja kiireisia askeleita. Joku 
työntää astia kärryä. Ruokailut ja arkitoi
met rytmittävät vanhainkodin päivää. 

– Täällä työskennellään kolmessa 
 vuorossa. Aamupäivä kuluu sisätöissä 
aamu palan, aamupesujen ja lounaan seura
tessa toisiaan. Ulkoilu ja muut tapahtumat 
aikataulutetaan yleensä iltapäivään, Hieta
mies kertoo. 

Myllyhovissa työskentelee 32 vanhusten
hoitajaa ja vuosilomien tuuraajiksi vakinais
tetut kaksi hoitajaa. Yksi varahenkilö käy 
tuuraamassa lyhytaikaisia poissaoloja.

Hietamies viihtyy työssään. Mukavinta 
on yhteistyö asiakkaiden kanssa, joihin hän 
sisällyttää niin asukkaat ja omaiset kuin 
henkilökunnan ja muut yhteistyökumppa
nit. Vastaavasti kiire ja riittämättömyyden 

tunne ovat työtä leimaavia huonoja puolia, 
mutta hyvä yhteistyö ja ammattitaitoinen 
henkilöstö on keskeinen tekijä töiden 
sujumisessa.

 

Heinäkuussa vanhain
kodin toiminta Mylly
hovissa päättyy ja 
henkilökunta asukkai
neen muuttaa muualle. 
Vanhukset on tarkoi

tus sijoittaa kahteen Haminassa toimivaan 
hoivakotiin. Kaupungin remontoimista 
Kellokallion hoivakodeista, Kuusamasta 
ja Kastanjasta, on Myllyhovin vanhuksille 
varattu 29 paikkaa. Loput asukkaat muut
tavat yksityisen palvelutuottajan vetämään 
Kolmisoinnun uudisrakennukseen. 

Vanhainkodin lakkauttaminen liittyy 
valtakunnalliseen palvelurakenneuudistuk
seen, missä keskeisinä toimenpiteinä on 

laitoshoidon vähentäminen ja palvelu    
asu mi sen lisääminen kunnissa. 

Sanana palvelurakenneuudistus tuntuu 
vieraalta. Se kalskahtaa korvissani tehokkuu
delta. Laitoshoidon vähentäminen? Palvelu
asuminen? Tarkoittaako tämä, että vanhukset 
siirretään koti hoitoon? Heittelen kysymyk
siäni Hietamiehelle. Asia kiinnostaa henkilö
kohtaisesti, sillä yksi Myllyhovin asukas, jota 
tämä myös koskettaa, on 90vuotias Alzhei
merin tautia sairastava isoäitini.

– Palveluasuminen on tarkoitettu 
henkilöille, jotka eivät enää selviä omissa 
kodeissaan. Palveluasumista järjestetään 
itsenäisissä asunnoissa tai vaihtoehtoisesti 
ryhmäkotimuotoisessa asumisyksikössä, 
joissa on saatavana sekä pitkä ja lyhyt
aikaista asumispalvelua, Hietamies vastaa 
kysymystulvaani.

– Näillä toimenpiteillä pyritään tuotta
maan vanhuksille kodinomaisempi asumis
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ympäristö ja asiakaslähtöisempi hoiva. 
Hoivakoti on asukasta ja omaisia varten, 
jossa hoitajat tukevat ja auttavat asukasta ja 
omaisia arjessa, Hietamies kiteyttää vielä 
asian hyviä puolia.

Myllyhovin henkilökunta on tiedotta
nut omaisia edessä olevasta muutoksesta 
omaistenilloissa. Ensimmäinen omaisten
ilta aiheen tiimoilta järjestettiin keväällä 
2010 ja tämän kevään aikana tiedotusta 
on syvennetty. Asiasta on tiedotettu myös 
paikallisessa sanomalehdessä ja alue
radiossa. 

Vanhainkodin lakkauttaminen jakaa 
mielipiteitä. Yleisesti ottaen omaiset ovat 
olleet tyytyväisiä läheistensä asumiseen 
Mylly hovissa ja moni olisi toivonut asumi
sen täällä jatkuvan. Toisaalta oma huone ja 
kodinomaisempi ympäristö uudessa hoiva
kodissa on toivottu muutos. 

Myös maksukäytäntöön tulee muutok
sia ja asia mietityttää omaisia. Nykyisessä 
laitos hoidossa on laitoshoidon perusasiat 
kattava kokonaismaksu, kun taas palvelu
asumisessa asukkaalta peritään erikseen 
vuokra, palvelu, turvapalvelu ja yllä
pito sekä siivous palvelu ja vaatehuolto
maksu. 

Järjestely kuullostaa enemmän kuin 
moni mutkaiselta, mutta Hietamies  toteaa, 
että palveluasuminen lisää asukkaan ja 
omaisen valinnan mahdollisuuksia, sillä he 
voivat itse päättää, mitä palveluita hankki
vat hoivakodilta ja mitä yksityiseltä palve
luntuottajalta. 

Paljon on vielä tehtävää ennen muut
toa. Yksi kysymys monien joukossa on, 
riittääkö nykyiselle henkilökunnalle töitä 
myös jatkossa. Hietamiehen mukaan 

Kello kallion hoivakoteihin siirtyy 19 lähi
hoitajaa, kaksi sairaanhoitajaa sekä neljä 
päivätoiminnan henkilöä ja kuntohoitaja. 
Osa henkilökunnasta on jo siirtynyt tai 
siirtyy kaupungin muihin työpisteisiin. 
Yksittäisiä työntekijöitä on lähtenyt myös 
yksityisen työnantajan tai toisen kunnan 
palvelukseen. 

Myllyhovin jäähyväisiä vietetään touko
kuun toisena perjantaina.  Kaikki asuk
kaat, omaiset sekä nykyiset ja eläkkeelle 
jääneet hoitajat ovat kutsuttu juhlaan 
mukaan. 

Yhteinen hetkemme päät
tyy, kun Hietamies kii
rehtii jatkamaan töitään. 
Minä siirryn levottomien 
kerrokseen eli osasto kak
koseen, johon on sijoitettu 

liikkuvammat vanhukset. Tässä kerrokses
sa ovet pidetään lukittuina, sillä silloin täl
löin joku asukkaista päättää lähteä omille 
teilleen. 

– Viimeksi aamulla eräs pappa karkasi 
täältä hissillä ensimmäiseen kerrokseen, 
kertoo Aliisa Kontra nauraen.

”Parhaiten omaan 
työhönsä voi 

 vaikuttaa omalla 
 asennoitumisellaan.”

Kontra on lähihoitaja ja hänen tehtäviinsä 
kuuluu vanhusten perus ja lääkehoito. Hän 
on työskennellyt Myllyhovissa lähihoitajak
si valmistumisensa jälkeen syksystä 2007. 
Kontra toimii myös isoäitini omahoitajana.

– Työ on rankkaa ja palkka työmäärään 
nähden huono, mutta työkaverit ja mum
mukat ovat mukavia, Kontra listaa työnsä 
hyviä ja huonoja puolia. 

Kerroksen 25:stä asukkaasta 19 on 
naisia ja kuusi miestä. Yksi miehistä käy 
vain lyhytaikaisessa, noin viikon mittaisessa 
hoidossa omaishoitajan lomaaikoina. 

Myös kiire näkyy lähihoitajan työssä. 
Kontra mainitsee, että hoitajan ja asukkaan 
yhteinen aika jää kiireestä johtuen monesti 
liian lyhyeksi.

– Parhaiten omaan työhönsä voi vai
kuttaa omalla asennoitumisellaan. Vaikka 
osasto on levoton ja työ raskasta, hyvä 
työporukka saa työn tuntumaan hel
pommalta, Kontra tiivistää. Ennen kuin 
Kontra ehtii lopettaa lausettaan, käytäväs

tä kantautuu vanhuksen kovaäänistä me
kastusta. Minä hätkähdän, mutta Kontra 
pysyy tyynen rauhallisena. Näkee, että 
hän on omalla paikallaan. Rauhallisuus, 
tietty päättä väisyys ja huumorilla höys
tetty hyvän tuulisuus suorastaan huokuu 
hänestä.

Myös Aliisa Kontra suree Myllyhovin 
lakkauttamista. Hän on viihtynyt talossa ja 
kokee, että hoitajien siirtyminen kahteen 
eri paikkaan tuntuu ikävältä. 

– Myllyhovi on viihtyisä paikka ympä
ristöineen, vaikka talo onkin vanha. 
Kaupungista ei löydy samanlaista luonnon 
rauhaa eikä puutarhaa, jossa kasvaa  vanhoja 

omenapuita ja marjapensaita, Kontra ker
too haikeana. 

Haastattelutuokiomme on päättynyt ja 
Kontra jatkaa osastolle syöttämään van
huksia, jotka eivät kykene itse syömään. 
Minä kuljen käytävää pitkin huoneeseen 
kahdeksan, jossa isoäiti asustelee. Toisessa 
vuoteessa vanhus nukkuu. Viimeksi täällä 
käydessäni myös kolmannessa vuoteessa oli 
asukas, mutta nyt vuode on tyhjä ja päivä
peite sileäksi viikattu.

Isoäiti näyttää jälleen kerran pienem
mältä ja hauraammalta. Käsien iho on 
hyvin ohut, suorastaan läpikuultava. Siniset 
verisuonet poimuilevat ristiin rastiin ohuen 
ihon alla. Kädet tuntuvat viileiltä. Olen 
 näkevinäni silmissä tunnistamisen merk
kejä, kun kysyn muistaako hän minua. 

Aliisa Kontra ehtii syöttämiskiireiltään pii
pahtamaan isoäidin luokse. Hän silittää vasta
pestyjä hiuksia, juttelee rauhallisesti, isoäiti 
kuuntelee keskittyneesti. Hetki on pysähty
nyt, juuri nyt ei ole kiire minnekään. 

Oma huone ja 
 kodinomaisempi 

 ympäristö  uudessa 
hoivakodissa on 
 toivottu muutos.


