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Mams auttaa kotona
asuvia ikäihmisiä
Kotona asuminen
kannattaa sekä yksilön,
että yhteiskunnan kannalta
■■Senioripalvelu Mams on
tarjonnut ikäihmisiä auttavaa palvelua viime keväästä saakka. Kysyntää palvelulle on ollut paljon, ja yrittäjä Merja Mäntylä uskoo,
että vastaavanlaisia yrityksiä tullaan tulevaisuudessa
tarvitsemaan yhä enemmän.
– Yhteiskunnallinen ilmapiiri on muuttunut kotona
asumista suosivaksi. Yhä
useampi ikäihminen haluaa
asua kotona. Kotona asuminen on myös yhteiskunnallisesti parempi vaihtoehto,
sillä se tulee hoitolaitoksia
ja sairaaloita halvemmaksi,
Mäntylä kertoo.

Yhteiskunta auttaa
verotuksella
Mäntylä on työskennellyt
yrittäjänä yhdeksän vuoden
ajan, tarjoten lähinnä kotisiivouspalveluita. Mams- nimen alla työskentelee hänen lisäkseen toinen yrittäjä, molemmat toimivat
oman yrityksensä nimissä.

– Se mitä aikaisemmassa
työssä huomasin oli, että
kotipalvelulle on suuri kysyntä. Ja kysyntä on vain
lisääntymään päin, Mäntylä sanoo. Hän on itse tällä hetkellä yrityksensä ainoa työntekijä, mutta lisää
väkeä on tarkoitus palkata, jos ja kun liiketoiminta laajenee. Mäntylän toimialuetta on tällä hetkellä Länsi-Helsinki, Espoo ja
Kauniainen.
– Koska olemme rekisteröity sosiaalipalveluiden
tuottaja, ei palveluistamme
tarvitse maksaa arvonlisäveroa. Kotipalvelun saa lisäksi mukaan kotitalousvähennyksiin, joten kokonaisuudessaan pystymme tarjoamaan edullista palvelua,
Mäntylä kertoo.
– Yhteiskunnan tuki verotuksen muodossa on todella merkittävää. Kunnilla on
myös hyvin tarkat kriteerit
sille, mitkä yritykset pääsevät rekisteröidyiksi sosiaalialan palveluiksi.

– Monelle ihmiselle kotona asuminen on tärkeää. Tähän on olemassa myös yhteiskunnallinen puoli, sillä laitos- tai
sairaalahoidossa olevat vanhukset tulevat yhteiskunnalle kotona asuvia kalliimmiksi, Merja Mäntylä sanoo.

Palkitsevaa työtä
Senioripalvelu auttaa käytännössä ikäihmisiä niissä
toimissa, joissa he tarvitsevat jonkun toisen ihmisen apua. Näitä ovat esimerkiksi kaupassa käynti
ja ylipäätään ulkoilu.
– Käyn päivän aikana tavallisesti lahden asiakkaan
luona, riippuen siitä kuinka pitkistä keikoista on
sovittu. Käytän asiakkaita
kaupassa ja juttelen heille. Todella palkitsevaahan
tämä työ on, näkee kuinka

paljon käynnit merkitsevät
ikäihmisille, Mäntylä sanoo.
Senioripalvelun tilaajina
toimivat useimmiten vanhuksen läheiset. Lisätyövoimaa Mäntylä ei ole vielä palkkaamassa, mutta hänellä on jo selvä kuva siitä,
minkälainen henkilö sopii
yritykseen.
– On tietysti ensiarvoisen
tärkeää, että on kiinnostunut ihmisten auttamisesta
ja ikäihmisten hyvinvoinnista. Varsinaista koulutusta tähän ei vaadita, kaikki asiat ovat sellaisia, joita

voin itse opettaa työntekijälle, Mäntylä kertoo. Omalta koulutukseltaan hän on
filosofian maisteri (psykologia, sosiologia ja liiketaloustiede). Lisäksi Mäntylällä on LCF Life Coach -valmentajan tutkinto.

Kodin valmistelu
tärkeää
Mäntylän yritys keskittyy vanhusten kotipalveluun eikä tarjoa esimerkiksi
ikäihmisten kotien saneerausta. Hänen mielestään

kotona asuvan vanhuksen
kannattaa kuitenkin hyvissä
ajoin varmistaa, että koti on
asuttavassa kunnossa vielä
vanhempanakin.
– Oma koti on monelle tärkeä ja rakas paikka.
Tietynlainen esteettömyys
on tärkeää kotona asuvalle ikäihmiselle, jotta siellä
pääsee liikkumaan vaikka rollaattorin kanssa. Kotiin on myös saatavilla kaikenlaisia apuvälineitä kuten kaiteita, Mäntylä sanoo. –mko

Infra-alan mullistava tekniikka vähentää
ratatöiden aiheuttamia liikennehäiriöitä

Merja Mäntylä on keväästä saakka tarjonnut ikäihmisten
kotipalveluita perustamansa Mams- nimen alla.

■■Suomessa on ensimmäisten joukossa ryhdytty rakentamaan ratoja hyödyntäen 3D-teknologiaa. Uuden
rakennustavan uskotaan
mullistavan koko infra-alan.
Ratatöistä aiheutuvat liikennehäiriötkin vähenevät ratatöiden tehostuessa huomattavasti.
Mittakeppejä maastossa
– tyypillinen näky rakennustyömaalla. Mittakeppien avulla rakentaminen on
kuitenkin esimerkiksi rataliikenteessä tarkoittanut
sitä, että kepin siirtyminen tai työkoneen virheliike ovat saattaneet katkaista
kaapelin, jonka seurauksena junat joutuvat seisomaan
korjausta odottaen, millä
on vaikutuksensa liikenteen sujuvuuteen.
– Jatkossa tällaisilta häiriöiltä vältytään, kun työkoneisiin ohjelmoidaan jo ennakolta tietokoneella luo-

dut mallit, joiden mukaan
rataa tulee rakentaa. Mittakepeistä ei koskaan päästä täysin eroon, mutta inhimillisten virheiden määrä
vähenee, kertoo tuotekehityspäällikkö Kimmo Laatunen VR Trackilta.
Junaradan rakentamisessa käytettävä 3D-tietomallinnus on tähän asti tullut tutuksi lähinnä talojen
rakentamisesta, mutta tietomallinnus on pikkuhiljaa saanut jalansijaa myös
infrarakentamisessa.
– Tällä hetkellä rakennettavan Seinäjoki-Oulu-ratayhteyden työmaa on yksi
esimerkki hankkeesta, jossa käytetään koneohjausta,
Laatunen kertoo.
Uusi rakennustapa paitsi helpottaa ja nopeuttaa
itse ratatyötä, myös mullistaa koko rakennusprosessin. 3D-mallinnuksen avulla
maaston mahdolliset ongel-

makohdat nähdään jo suunnittelupöydällä ja käytännössä kaikki yksityiskohdat tiedetään nyt tarkkaan
etukäteen, jolloin yllätyksiltä vältytään.
Alan
asiantuntijoiden
mukaan tietomallinnuksen käyttö suunnittelusta
rakennusvaiheeseen merkitsee valtavaa murrosta
koko infra-alalla.
– Tämän merkitys ja hyöty ovat käsittämättömän
mittavia. Infra-alan tuottavuus tulee nousemaan,
kun samaa työtä ei tarvitse tehdä aina uudestaan ja
uudestaan, arvioi tietomallinnuksen kehittämispäällikkö Tiina Perttula Liikennevirastosta.
Tarkat rakentamiseen liittyvät tiedot tullaan arkistoimaan talteen tietokantaan,
jolloin esimerkiksi tietyn
radanpätkän kaikki ominaisuudet tiedetään myös

Leijonasydän-elokuvasta yleisö- ja arvostelumenestys
■■Perjantaina ensi-iltansa
saanut Leijonasydän-elokuva jatkaa samaa linjaa
Dome Karukosken aiempien ohjaustöiden kanssa
menestymällä niin kriitikoiden kuin suuren yleisön joukossa. Enimmäkseen neljän tähden arvioita saanut syksyn odotetuin
elokuvauutuus keräsi ensi-iltaviikonloppunaan kolmessa päivässä elokuvateattereihin 34.842 katsojaa.
Ennakkonäytösten katso-

jamäärät huomioiden elokuvan on nähnyt kaiken
kaikkiaan jo 42.048 katsojaa, mikä on samaa luokkaa
kuin Karukosken edellisellä Napapiirin sankarit -elokuvalla ensi-iltaviikonloppunsa jälkeen.
Katsojamäärä on erityisen hyvä vakavasta aiheesta kertovalle, originaaliideaan perustuvalle kotimaiselle elokuvalle, ennen kaikkea Leijonasydämen K16-ikäraja huomioi-

den. Vertailutietoa tiedotteen lisäinfo-osiossa.
– Tämä on erittäin hyvä
tulos, toteaa elokuvan käsikirjoittaja-tuottaja Aleksi Bardy.
– Emme osanneet odottaa
ihan näin suurta suosiota.
– Hienoa, että elokuva on
otettu vastaan näin hyvin,
lähtökohtaisesti vaikeasta aiheestaan huolimatta,
iloitsee ohjaaja Dome Karukoski.
– Tämä on merkki siitä,

että rankkaan maailmaan
sijoittuvan, mutta huumoria ja lämpöä sisältävän elokuvan tärkeä sanoma kiinnostaa ja kolahtaa.
Leijonasydämen rakkaus
voittaa vihan 106 elokuvateatterissa kautta maan.
Elokuvaa tähdittävät muun
muassa Peter Franzén,
Laura Birn, Jasper Pääkkönen ja Yusufa Sidibeh.
Leijonasydämen on tuottanut Helsinki-filmi ja sen levittää ja markkinoi Scan-

box Entertainment Finland.
Dome Karukosken edellinen elokuva Napapiirin
sankarit oli vuoden 2010
katsotuin kotimainen elokuva. Parhaillaan Karukoski käynnistää seuraavan
elokuvansa Mielensäpahoittaja ja miniä kuvauksia.

jatkossa tarkasti. Tämä helpottaa radan kunnossapitotöitä huomattavasti.
Uuden teknologian hyödyntäminen ratatyömailla
näkyy matkustajille paitsi
vähempinä häiriöinä, myös
parempana mahdollisuutena vaikuttaa siihen, millaisilta juna-asemilta he lähtevät matkaan.
– Jos esimerkiksi asemajärjestelyiden suunnittelussa on käytetty tietomallinnusta, yleisötilaisuuksissa
voidaan esitellä kokonaisuus havainnollisina 3Dmalleina, jotka on helpompi hahmottaa. Junamatkustajilla on matalampi kynnys
ottaa kantaa ja vaikuttaa,
kun he konkreettisesti näkevät esimerkiksi sen, millaista paikoitusaluetta asemalle on suunniteltu, Laatunen kertoo.

