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HANNA LEPPÄNEN/SK

Betty Myllymaa, Aulis Tuulonen ja Eila Kukkula metsän keskellä rollaattorien kanssa, Pekka Karlsson jaksaa kiertää lenkin ilman apuvälineitä.

Metsä tuli vanhusten luo
Esteetön: Ulkoilupuistoon voi jokainen ideoida tapahtumia tai toimintaa.
Tiia Paavilainen
Pori

Linnunlaulu, mustikanraakileet ja tuulen suhina puissa. Luonnon pieniä ihmeitä, joista pääsee nauttimaan
kulkiessaan esteetöntä kuntorataa pitkin ihan Porin keskustassa. Parin sadan metrin
kulkemisen jälkeen voi istahtaa penkille lepäämään.
–Tämä on kyllä kuin satumetsä, joka tuli meidän luo.
Ensimmäisellä kerralla yllätyin, miten ihana tästä tuli,
kehaisee Betty Myllymaa,
yksi Diakonissalaitoksen pitkäaikaisimmista asukkaista.
–Vaikka esteetön reitti sijaitsee Diakonissalaitoksen
tontilla, se on kaikille avoin.
Esimerkiksi lasten kanssa
työskentelevät ovat kiinnostuneita käyttämään aluetta,
toimintaterapeutti Krista
Toivonen kertoo.
PUISTOALUEEN ei haluta jää-

vän vain kävelypoluksi. Länsi-Suomen diakonissalaitoksen toiminnanjohtaja Aku
Keltto kertoo, että puistosta
on tarkoitus kehittää toimin-

nallinen käyttäjien toiveiden
mukaisesti.
–Toiveita ja ideoita kerätään reitin alussa olevan
infomökin seinällä olevaan
postilaatikkoon. Sinne on
tullut jo toive esimerkiksi
virsipolusta, jossa laulettaisiin tuttuja virsiä.
Reittiä käyttäneet ovat jo
valinneet suosikkipaikkansa.
Myllymaa pelkää hyttysiä,
joita on etenkin reitin kosteimmassa kohdassa. Pekka

Fakta
Turvana
paikantimet
Diakonissalaitoksen
asukkaiden turvapuhelimet toimivat
paikantimina reitillä.
Järjestelmää rakennetaan vielä. Jatkossa
voidaan seurata, onko
asukas polulla.
Paikannusta käytetään
tarpeen mukaan.

Karlsson on varannut yhden
mutkan puolukat itselleen.
–Linnut visertävät tulijoille. On hienoa, että meille
on tehty tämmöinen reitti.
Täällä on turvallinen olo, eikä kaupungin äänet kantaudu tänne, kävelijät kiittävät.
Eri seurat voisivat Toivosen mukaan käyttää aluetta
myös omiin tarkoituksiinsa.
Reitillä myös Satakunnan
keskussairaalan potilaiden
on mukava ulkoilla.

–Kuvataidekoulu voisi esimerkiksi tehdä puistoon tilataidetta, tai vanhusyhdistys
järjestää perinneleikkipäivän, jossa sukupolvet kohtaisivat, Toivonen ideoi.
rakentaminen rahoitettiin Satakuntaliiton palkinnolla, joka oli
20 000 euron suuruinen.
Toiminnallisuuden kehittämistä varten on haettu avustusta Raha-automaattiyhdisKUNTOILUREITIN

tykseltä huomioiden erityisesti muistiongelmista kärsivät vanhukset. Kelton mukaan alueelle on suunnitteilla toimintapisteiden lisäksi
esimerkiksi esteetön kota.
–Suunnitelmissa on rakentaa myös laululava, jossa
voitaisiin pitää esimerkiksi metsäkirkkoa. Puisto on
avoin kaikille satakuntalaisille käyttäjille.
Reitin kehittelyssä ovat olleet mukana myös opiskeli-

jat. SAMK:n Innoke-hanke
on suunnitellut reitin karttaa ja esteettömyyttä. Asfaltoinnin sijaan reitti on päällystetty kivituhkalla, jotta
se istuisi ympäristöönsä paremmin.
–Rollaattori kulkee täällä
hienosti. Kävyt ovat ainoa
este polulla, mutta ne kuuluvat luontoon. Ihanaa, että polun varteen on jätetty
luonnonkivet paikoilleen,
Myllymaa huomioi.

Esteetön reitti on elämys
Kommentti
Esteetön ulkoilureitti ei vaikuttanut ideana
ihmeelliseltä. Paikan
päällä silmäni kuitenkin
aukesivat, tai oikeastaan
korvat. Muutama askel,
ja olin siirtynyt meluisasta kaupunkilaismiljööstä
keskelle metsää. Haistoin
vihreyden ja pystyin poimimaan kävyn tai kukan.

Tärkeintä reitissä ei ole
esteettömyys, ei valaistus,
eikä tulevaisuuden turvapaikantimet. Tärkeintä
on, että 90-vuotiaat asukkaat nauttivat: he voivat
kulkea itsekseen metsässä
ja havainnoida luontoa.
Silti he kokevat olevansa
turvassa, hoitohenkilökunnan silmien alla. Moneen kertaan he kiittelivät
uudesta reitistä.
Tutustuin jokunen

vuosi sitten Piikkiössä rakennettuun rataan, jossa
vanhus istutettiin pyörätuoliin, jota kone kuljetti
rataa pitkin kuin possujunassa. Luonnosta pääsi
nauttimaan, radan alla oli

Tärkeintä
on, että
90-vuotiaat asukkaat nauttivat.
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kalliota ja ympärillä puita.
Tuoliin sidottuna elämys
oli kuitenkin vajavainen.
Suurimpana erona
lienee toiminnallisuus. On
upeaa kulkea omaa tahtiaan, pysähtyä aistimaan
haluamiaan asioita, ja
istua kun siltä tuntuu.
Toisille arkea, toisille
pitkäaikaisen haaveen
täyttymys.
Tiia Paavilainen

