
     

   Tiedote 27.4.2018 

 

Vanhusten Kotiapusäätiö on nyt Marjatta-Säätiö! 

 

Marjatta-Säätiössä on vuoden ajan uudistettu toimintaa ja strategiaa. Profiilin uudistamis- ja 

päivittämistyö huipentui sääntömuutoksiin sekä nimen vaihtumiseen. Uusi nimi, Marjatta-

Säätiö, kunnioittaa säätiön historiaa ja perustajaa, Marjatta Kankaanpäätä. 

Marjatta-Säätiö tarjoaa monipuolisia palveluita vanhuksille ja muille sosiaali- ja 

terveyspalveluita tarvitseville erityisryhmille; vuokra-asumista, kotihoitoa, 

ympärivuorokautista hoivaa, avointa päivätoimintaa sekä ateria- ja siivouspalveluita. 

Tiloissamme toimivat aktiivisesti myös lähialueiden asukkaat, järjestöt ja yhdistykset. 

Teräsvaarisaliin ovat kaikki tervetulleita lounaalle. Palvelujemme piirissä on liki 200 

ikäihmistä ympäri Vantaata ja vakituisia työntekijöitä meillä on yli 80. Suunnitelmissamme on 

laajentaa toimintaamme. 

Kuluneen vuoden aikana olemme nostaneet toimitamme keskipisteeksi asiakkaan / asukkaan 

entistäkin väkevämmin. Resurssiemme ollessa erittäin rajalliset pohdimme, että kuinka asiat 

voi toteuttaa asiakasta / asukasta kunnioittaen ja keskitymme olennaiseen. Ajattelemme, 

että voimme itse asenteellamme päättää, kuinka arkeen ja haasteisiin suhtaudumme. Siksi 

meillä hymyillään ja nauretaan paljon. Välitämme aidosti toisesta ja sitä viestii myös uusi 

logomme. 

Meillä on vuoden aikana otettu käyttöön työvuoroautonomia, olemme savuton työpaikka, 

loimme kannustin- ja palkitsemisjärjestelmän, aloimme somettaa, kehitimme oman 

työkierron mallin, joka tukee ammatillista osaamista sekä päätimme yhdessä kerätä rahaa 

Tanskan opintomatkaan tutustumaan heidän vanhustyöhön. Meillä työhyvinvointiin 

panostetaan ja teemme kaiken yhdessä jo muutosten suunnitteluvaiheesta alkaen. 

Toiminnassamme on mukana kolmisenkymmenta vapaaehtoista, osa kaukaakin, sillä 

taiwanilaisopiskelijat ovat ilahduttaneet meitä erilaisella kulttuurillaan kuluneen talven. 

Seremonia-projektissa on edustettuna useita eri kulttuuritaustoja, joten olemme 

varautuneet myös monipuolistuvaan asukaskuntaan. Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä 

alan opiskelijoiden ja oppilaitosten kanssa, sillä koemme tärkeäksi tehtäväksemme olla 

vaikuttamassa tulevien ammattilaisten työhön valmentautumisessa. Tähtäämme vahvasti 

tulevaisuuteen ja haluamme olla jatkossakin tuottamassa Suomen parasta vanhuspalvelua! 

Juhlistamme nimenmuutosta ja uudistunutta Säätiötämme Suvijuhlassa torstaina 14.6. klo 

14.00 alkaen! 

Tervetuloa! 

 

Lisätietoja 

pääinnostaja ja visionääri Mari Niemi-Saari puh. 050 400627 

Sähköpostiosoitteemme tulevat muuttumaan muotoon etunimi.sukunimi@marjattasaatio.fi 



 

 

 

 YHTEISET JUUREMME – ÄITI JA KAKSI KAUNISTA TYTÄRTÄ  
Vanhusten Kotiapu ry (1957 – 2004)  
Elettiin vuotta 1956. Vanhusten laitospaikoista Helsingin maalaiskunnas-sa oli erittäin suuri puute. 
Kansaneläkkeet olivat pieniä ja monet vanhukset elivät puutteellisissa kotiolosuhteissa. Kunnan 
sos.dem. naiset pohtivat tilannetta ja kotiavustajatoiminta nähtiin erääksi ratkaisuksi. Koska kysymys 
oli laaja ja politiikkaa ei haluttu sotkea asiaan, päätettiin perustaa erillinen järjestö vanhusten 
kotiaputoimintaa varten. Huhtikuun 26. päivänä 1957 perustettiin Vanhusten Kotiapu ry – niminen 
yhdistys, jonka tarkoituksena oli:  
- hankkia lähinnä vähävaraisille vanhuksille apua kodinhoidossa joko kokonaan tai osittain 
maksuttomasti  

- hankkia ansiomahdollisuuksia ja järjestää työterapiaa terveille vanhuksille  

- järjestää ja edistää vanhusten parissa virkistys- ja kerhotoimintaa 
 
Yhdistysajatuksen äitejä ja toiminnan kantavia voimia olivat Elisabet Järvinen Korsosta (pj. 1957 – 
1982. Elisabet toimi myös Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry:n puheenjohtajana 1974 – 1986) ja 
Marjatta Kankaanpää Tikkurilasta (pj. 1983 – 1991. Marjatta ehti toimia yhdistyksessä vuosien 
varrella myös varapuheenjohtajana, rahastonhoitajana ja sihteerinä). Into oli suuri, vaikka varoja ei 
ollut eikä myöskään tiedossa mitään tulolähdettä. Kummilahjana saatiin pieniä lahjoituksia, 
kunnanhallitus myönsi samoin pienen avustuksen. Alkuvuosina järjestettiin lukuisia pikku keräyksiä, 
arpajaisia ja myyjäisiä toimintaan tarvittavan rahoituksen saamiseksi.  
Kotiavustajien koulutustoiminta lähti käyntiin välittömästi. Vuoden 1957 lopussa yhdistyksellä oli 10 
kurssin suorittanutta kotiavustajaa ja työtunteja 639. Vuonna 1958 kotiapua annettiin 1 223 tuntia ja 
vuonna 1959 jo 2 064 tuntia. Yhdistys ylläpiti kotiavustajatoimintaa viiden ensimmäisen 
toimintavuoden ajan, minkä jälkeen toiminta siirtyi kunnan tehtäväksi.  
Kotiavustajatoiminnan jälkeen käynnistettiin virkistystoiminta. Ensimmäinen kerho kokoontui 
27.4.1958 kauppias Eeva Lahtisen kodissa. Vanhusten Kotiapu ry:n kerhoja perustettiin eri puolille 
Vantaata, kaikkiaan parisenkymmentä. Kerhot järjestivät yhteisiä koulutuspäiviä, juhlia ja retkiä. 
Jokaisella jäsenellä oli myös tehtävänä pitää yhteyttä lähellä asuviin yksinäisiin vanhuksiin. Yhdistyksen 
jäsenmäärä vuonna 1957 oli suurimmillaan 43. Suurimmillaan jäsenmäärä oli 937 vuonna 1976.  

(1972 – )  
Jo 1960 – luvun alussa syntyi yhdistyksen piirissä ajatus vanhainkodin rakentamisesta. Rakennus-
rahastokin perustettiin ja sitä kartutettiin erilaisilla keräyksillä vuosien mittaan. Vuonna 1970 nimettiin 
rakennustoimikunta, joka laati suunnitelman asunto- ja palvelukeskuksen rakentamisesta.  
Vantaan kauppalalta vuokrattiin kaksi korttelia Havukoskelta. Vuonna 1972 valmistui ensimmäinen 
aravavuokratalo (Paimenenkatu 8) ja toisen vastaavan suunnittelu käynnistettiin. Tässä vaiheessa 
katsottiin välttämättömäksi perustaa säätiö, joka vastaisi suunnitelmien toteuttamisesta. Yhdistyksessä 
oli lähes 550 jäsentä ja päätöksenteko näin suuren joukon kanssa olisi ollut liian hidasta. 
Vuosikokouksessa 26.3.1972 perustettiin Vanhusten Kotiapusäätiö, jonka hallitukseen valittiin 
Vanhusten Kotiapu ry:n silloinen johtokunta. Säätiön hallituksen puheenjohtajana toimi Elisabet 
Järvinen v. 1972 – 1985 ja säätiön toiminnanjohtajana Marjatta Kankaanpää v. 1972 – 1986. 
Perustamisen yhteydessä säätiön tehtäväksi annettiin Havukosken asunto- ja palvelukeskuksen 
rakenuttaminen sekä vastuu veloista, toiminnan käyntiin saattamisesta ja ylläpidosta. Säätiöpääoma 
oli suuruudeltaan 10 000 markkaa. Vuonna 1973 valmistui toinen vanhusten aravavuokratalo 
(Paimenentie 2) ja vuonna 1975 palvelukeskuskiinteistö (Paimenentie 4). Vuonna 1988 valmistui vielä 



ns. uusi palvelukeskus (Eteläinen Rastitie 12). Vanhusten Kotiapu ry:n omistukseen jäi ensimmäisenä 
valmistunut vuokratalo.  
Vanhusten Kotiapu ry lakkautti toimintansa 31.12.2004, jolloin yhdistyksen omistama vuokratalo siirtyi 
säätiön omistukseen. Vanhusten Kotiapusäätiön tehtäväksi jäi yhdistyksen käynnistämän vanhustyön 
jatkaminen.  

Salonsaaren Lomakylä ry (ent. Vantaan Loma ry 1973 – )  
Vuoden 1959 lopussa Rakennusliike Vasa lahjoitti Vanhusten Kotiapu ry:lle 100 000 silloista markkaa 
(n. 2 000 €) käytettäväksi vanhusten virkistystoimintaan. Rahalla päätettiin kokeilla jotakin uutta ja 
käänteentekevää – järjestää vanhuksille ikioma leiri! Leiri toteutettiin Espoossa lomakoti Aarnipirtissä 
elokuussa 1060 ja leirille osallistui 12 vanhusta sekä ohjaajia. Toiminta laajeni ja yhteistyö Lomakotien 
Liitto ry:n kanssa alkoi v. 1965. Lomalle lähetettiin tuona vuonna jo 120 vanhusta. Yhdistys kustansi 
kaikki leirin menot ja matkakulut sekä järjestelyt ja ohjaustyön. Vuonna 1973 yhdistys sai tietää, että 
RAY ei voi myöntää avustusta Vanhusten Kotiapu ry:n lomatoimintaan, koska yhdistyksen säännöissä ei 
tätä mainittu. Silloin päätettiin perustaa uusi yhdistys, Vantaan Loma ry, jonka sääntöihin tuli kohta 
”lomatoimintaa vähävaraisille äideille ja vanhuksille”. Vantaan Loma ry:n puheenjohtajaksi valittiin 
Elisabet Järvinen ja sihteeriksi Marjatta Kankaanpää. Yhdistys löysi Vääksystä lomakylän, jonka nimeksi 
annettiin Salonsaaren Lomakylä. Vuonna 1974 ilmaisen täysihoitolomaviikon Salonsaaressa sai 494 
vantaalaisvanhusta. Vuodesta 1977 alkaen lomaviikosta jouduttiin perimään pieni maksu. Yhdistyksen 
nimi muutettiin vuonna 1995 Salonsaaren Lomakylä ry:ksi.  
Tänä päivänä Salonsaaren Lomakylässä järjestetään sosiaalista lomatoimintaa erityisryhmille, 

lapsiperheille ja vanhuksille toukokuusta lokakuun alkupuolelle. RAY-varoin tuetuille täysihoitolomille 

lomalaiset valitsee Hyvinvointilomat, lomalaiset maksavat pienen omavastuuosuuden lomastaan. 

Salonsaaren Lomakylä ry on itsenäinen yhdistys, jonka päättävänä elimenä on johtokunta. Yhdistyksen 

kantavana voimana ovat vapaaehtoistyöntekijät, palkattuja työntekijöitä oli kesällä 2010 yhteensä 8. 

Yhdistys ostaa toimisto- ja taloushallinnon palvelut Vanhusten Kotiapusäätiöltä. 


