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voi noin 50 huoneeseen. Nykyiset tilat soveltuvat hy-

vin toimintaan ja täyttävät edelleen asiakaskunnan

kasvavat vaatimukset. Sisustuksen suhteen huomi-

oidaan asiakkaiden avuntarpeet. Vanha historia on

pyritty pitämään esillä kuvien ja toimintaan sovel-

tuvien esineiden avulla.

Yhdistystä ei olisi ilman jäseniä. Heidän ääntään

kuullaan toiminnan kehittämisen kaikilla osa-alueil-

la. Lomakotiyhdistys Ilonpisaran jäseneksi voi hakea

kuka tahansa ja aktiivista jäsenhankintaa on tehty

vuosia. Yhteisöjäseniä ovat Tampereen hiippakun-

nan seurakunnat ja henkilöjäseniä on vajaat 300.

Yhdistyksen jäsenten panos on erittäin tärkeä yhdis-

tyksen toiminnan kannalta. Jäsenet kertovat toimin-

nastamme ja informoivat siten kukin tahollaan työs-

tämme ja toimintatavoistamme.

Ilonpisaran asiakaskunta muodostuu nykyisellään

pitkäaikaisista ja lyhytaikaisista asiakkaista, sekä

kurssi- ja teemaloma- asiakkaista. Asiakasmäärät

voivat vaihdella paljonkin. Lyhytaikaisessa asumi-

sessa voi olla muutamista päivistä useampaan kuu-
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LOMAKOTI ILONPISARA

Historiasta nykypäivään

Lomakotiyhdistys Ilonpisara on toiminut jo yli vii-

den vuosikymmen ajan omistamissaan kauniissa,

tarkoituksenmukaisissa tiloissa. Yhdistyksen oma

2,5 hehtaarin tontti rajoittuu Vanajaveteen. Yhdistys

on itsenäinen, yleishyödyllinen toimija, jonka toi-

minnan kantavana periaatteena on kautta vuosien

ollut asiakkaan yksilöllinen kohtaaminen ja lähim-

mäisen rakkaus. Yleishyödyllisenä yhdistyksenä se

pyrkii tarjoamaan mahdollisuuden valita aidosti

edullinen hoivavaihtoehto.

Yhdistyksen toiminta alkoi 1957, kun osa Tampereen

hiippakunnan viranhaltijoista päätti etsiä leiri- ja

lomatoiminnan toteuttamiseen omat tilat. Perustet-

tiin Lomakotiyhdistys Ilonpisara ry, joka hankki omis-

tukseensa kauniin seitsemän huonetta käsittävän

puuhuvilan, nimeltään Kivisalmi. Tästä toiminta hil-

jalleen laajeni, tarviten käyttöönsä lisää rakennuk-

sia, joita ostettiin ja rakennettiin. Toiminta kohdistui

ja kohdistuu yhä edelleen levon ja virkistyksen tar-

peessa oleviin henkilöihin. Aluksi toimintaa oli vain

kesäisin. Leirejä pidettiin lähinnä vapaaehtoisten

avustajien turvin. Myöhemmin toiminta laajeni ja

ympärivuotisten asiakkaiden ja uusien tilojen myötä

toimintaan saatiin palkattua koulutettua ja asiastaan

innostunutta henkilökuntaa.

Rakennuskannan merkittävin uudistus tapahtui

1990-luvulla, kun eri vuosikymmenien aikaiset ra-

kennuskokonaisuudet yhdistettiin toimivaksi koko-

naisuudeksi uusimman rakennuksen avulla. Tässä

yhteydessä lomakodin asukashuoneiden määrä kas-
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kauteen, asumisjakson syystä riippuen. Kurssit ja

teemalomat ovat kestoltaan noin viikon pituisia.

Jokainen asiakas on oma yksilönsä, jonka toiveet ja

tarpeet pyritään huomioimaan jakson aikana mah-

dollisimman hyvin.

Pitkäaikaisille asiakkaille Ilonpisara on koti, jossa

eläminen pyritään saamaan mahdollisimman kotoi-

saksi ja samalla kuntouttavaksi. Jokaisella asukkaalla

on omahoitaja, joka vastaa mm. yhteydenpidosta

omaisiin päin ja asukkaalle tärkeiden asioiden tie-

dottamisesta muulle hoitoyhteisölle. Asukkaat pyri-

tään saamaan mukaan elämisen arkeen siinä määrin

kuin heidän toimintakykynsä sen sallii. Ilonpisarassa

on mm. erilaisia toimintaryhmiä viikon jokaisena

päivänä.

Lyhytaikaisille asiakkaille ja sairaalasta kotiutuville

tai muuten nopeaa ja yllättävää apua tarvitseville

asiakkaille Ilonpisara on eräänlainen turvapaikka.

Moni asiakas tulee sairaalasta jatkohoitoon ja palaa

sitten toipumisjakson jälkeen takaisin kotiin. Omais-

hoitajien tukena pyrimme olemaan tarjoamalla hoi-

dettavalle hoitojaksoja, eikä perhelomillekaan ole

mitään estettä. Hoidossa pyritään asiakkaan mah-

dollisimman suureen omatoimisuuteen, joka tar-

koittaa sitä, että asiakkaan omat voimavarat pyri-

tään ottamaan huomioon maksimaalisesti. Lisäksi

yksilöllisiä, asiakkaalle tärkeitä asioita huomioidaan

mahdollisimman kattavasti.

Ilonpisaran hoidosta ja asukkaiden viihtyvyydestä

vastaavat työryhmänä ammattitaitoinen ja moni-

puolisesti koulutettu henkilökuntamme. Henkilö-

Henkilökunta
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kunnan peruskoulutuksen kirjo on laaja ja lisäkou-

lutukseen panostetaan paljon. Koko henkilöstö käy

kukin vuorollaan esim. lääkekoulutuksen, hygienia-

passin sekä palo-, etsintä- ja ensiapukoulutuksen.

Tämän lisäksi jokaisella henkilökunnasta on omat

vahvuusalueensa hoidossa. Erityisosaamista kehite-

tään eri koulutuksissa ja sitä jaetaan koko ryhmän

kesken mm. kouluttamalla toinen toisiamme.

Asukkaiden virkistystoiminta ja toimintaryhmät ovat

pääosin henkilökuntamme järjestämiä, mutta myös

itsenäisiltä toimijoilta ostettuja. Lisäksi vapaaeh-

toisavun voimin järjestetään erilaisia ryhmiä esim.

lauluhetkiä ja ulkoilua. Lähiseurakuntien papit käy-

vät pitämässä Ilonpisarassa noin 30 kertaa vuodessa

ehtoollisia tai hartaushetkiä. Lisäksi Ilonpisarassa

käyvät säännöllisesti monet kuorot, kaverikoirat ja

musiikkiryhmät, joiden antama ilo ja virkistys on

asukkaille tärkeää. Riemun tuottaminen asiakkaille

tekee arjestakin juhlan, joten kaikki vapaaehtoiset

ryhmät ja esiintyjät ovat tervetulleita esiintymään

Ilonpisaraan.



Yhteistyö

Ilonpisara toimii yhteistyössä hyvin monien eri toi-

mijoiden kanssa. Yhteistyö on monipuolista ja se an-

taa myös voimaa työhön. Kukaan ei pärjää yksinään,

tarvitaan eri alojen erityisasiantuntemusta ja näke-

myksiä, jotta asiakkaan asiat saadaan hoidettua par-

haalla mahdollisella tavalla. Eri alueiden sosiaali-

työntekijät, vanhustyönjohtajat, seurakuntien dia-

koniatyöntekijät, lääkärit, muut hoito- ja viriketyön-

tekijät, sekä omaiset ovat esimerkkejä päivittäisistä

yhteistyötahoistamme. Lisäksi monien vapaaeh-

toisten toimijoiden kanssa tehdään merkittävässä

määrin yhteistyötä, jonka vaikutukset näkyvät eri-

tyisesti asiakkaidemme arjessa. Asiakkaasta välit-

täminen, vahva osaaminen ja pitkäjänteinen työ vie

Ilonpisaraa kohti viidettäkymmenettä viidettä syn-

tymäpäiväänsä.
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Ilonpisaroita lehden toimituskunta:

vastaava sairaanhoitaja Elina Hanska

toimistonhoitaja Sari Kuronen

toiminnanjohtaja Raija-Leena Löövi

Asiakkaat ja henkilökunta ovat

kirjoittaneet juttuja lehteen ja

valokuvat ovat henkilökunnan ottamia.

Kiitos heille kaikille!

Ilonpisaran hallitus Tampereen hiippakunnan tuo-

miokapitulissa piispan vieraina. Piispa Matti Repo ja

Ilonpisaran hallituksen tuomiokapitulin jäsenet esit-

telivät tuomiokapitulin tiloja ja toimintaa muille hal-

lituksen jäsenille. Ilonpisaralaiset puolestaan kertoi-

vat piispalle tämän hetken kuulumisia ja tulevaisuu-

den näkymiä.

PÄÄTÖKSIÄ TEKEMÄSSÄ OVAT

Lomakotiyhdistys Ilonpisara ry:n hallituksen

muodostavat vuonna 2012:

Vuosikokouksen valitsemina jäseninä hallintokap-

palainen Hämeenlinnasta, varatuomari

Hattulasta, fysioterapeutti

Tampereelta, valtiotieteiden maisteri

Hausjärveltä, teknikko Lempää-

lästä ja palveluneuvoja Hämeenlin-

nasta.

Tuomiokapitulin valitsemina ovat pappisasessori

Forssasta ja diakoniasihteeri

Tampereelta.

Puhevaltaisina jäseninä työnkuvansa perusteella

ovat toiminnanjohtaja ja vastaava

sairaanhoitaja .

Timo Kalaja
Eeva Pusa Saara Jantu-
nen Risto Aro-
vuori Margit Luoto

Leena Pietilä

Heikki Toivio Maria Pit-
käranta

Raija-Leena Löövi
Elina Hanska



OIKEIN PIENET PISARAT SUOJAAVAT

Tulipalon sattuessa Ilonpisaraan Marioff Oy:ltä han-

kitut suuttimet suihkuttavat veden millin sadasosien

kokoisiksi pisaroiksi. Pienessä pisarassa on paljon

höyrystyvää pintaa, joten se jäähdyttää ja tukah-

duttaa alkavan tulipalon nopeasti. Pieni pisara sisäl-

tää vain vähän vettä, joten se ei turmele vedellä sitä,

mikä tulelta säästyi. Jälkien puhdistamista helpottaa

se, että savuhiukkaset tarttuvat pieniin pisaroihin.

Tällainen suomalainen huippukeksintö valvoo ja

suojelee Ilonpisaran asukasta.

Ilonpisaran mieleen painuvasta nimestä on syntynyt

vuosien varrella lukemattomia iskulauseita. Toimin-

nanjohtajan sähköpostiviesti julistaa: ”Pienistä ilon-

pisaroista kasvaa onnellisuuden meri”. Keväällä

2011 käyttöön otetun sammutusjärjestelmän ansi-

osta lattia ei silti vaaran jälkeen lainehdi.

Kahdesta koulubussiin kiiruhtavasta koulutytöstä

kerrotaan tätä tarinaa. Jo kaukaa pellon takaa he nä-

kivät bussin lähestyvän, mutta matkaa oli vielä py-

säkille. Toinen pysähtyi rukoilemaan, että ehtisi au-

toon. Toinen vaihtoi juoksuksi ja rukoili. Kumpi mah-

toi ehtiä bussiin?
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Tarinan hengessä hallitus ja työntekijät yhdessä ovat

luoneet jo yli 50 vuotta Ilonpisaraan hyvää henkeä ja

kannustavaa työilmapiiriä. Työn, päätösten, sopi-

musten ja kiireenkään keskellä emme ole unohta-

neet rukousta, emmekä asioiden toimittamista tai-

vaan Isälle.

Syksy 2011 on tarjonnut taivaalta vain pisaroita tän-

ne Hämeeseen, me odotamme lumihiutaleita valai-

semaan joulun aikaa. Luonto omalla ajallaan antaa

lumen ja antaa myös valon.

Ilonpisaran hallituksen puolesta toivotan asukkaille,

teemalomalaisille, työntekijöille, jäsenillemme, jä-

senseurakunnille ja yhteistyökumppaneillemme siu-

nattua joulun aikaa ja turvallista vuotta 2012.

rovasti, hallituksen puheenjohtaja

Timo Kalaja

Rakennusprojektin aikana totuimme kaikki ympäri
taloa liikkuviin rakennusmiehiin, putkiin, pölyyn ja
poraukseen. Välillä oltiin ”päiväretkellä” eri tilois-
sa, antaen rakentajille tilaa ja työrauhaa.



TURVALLISTA TAIVALTA KAIKEN
VUOTTA

Olimme valmistautuneet koko vuoden 2010 tutkien

erilaisten automaattisten sammutuslaitteistojen hy-

viä ja huonompia puolia ja päätyneet korkeapaine-

vesisumujärjestelmän asennuttamiseen. Sammu-

tusjärjestelmää tehtiin koko vuoden 2011 ensim-

mäinen vuosipuolikas. Asia oli tärkeä ja kustannuk-

siltaan kallis, joten se tehtiin huolella. Hyvä tuli.

Tällaisen tekniikan asentaminen ei kuitenkaan poista

henkilöstön suojeluvalmiuden osaamisen tarvetta,

joten koulutuksia on pidetty kuten ennenkin. Hen-

kilöstön eläköityessä vanha tieto olisi siirtynyt talos-

ta, jolleivät nuoret olisi sitä innokkaasti opiskelleet.

Hyvät perinteet kannattaa säilyttää, että tunnelma

pysyy iloisena.

Tänä vuonna toiminnassa on erityisesti korostunut

tilastoinnin, testien ja lomakkeiden määrä. Valvon-
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nasta ja kilpailutuksesta puhuminen on aiheuttanut

sen, että paljon asioita kysellään ja testituloksia lä-

hetellään paikasta toiseen. On tärkeätä katsoa päi-

vittäin myös sitä asiakasta arvioiden takana. Hänen

hyvinvointinsa on meille tärkeä ja mieliala on hyvä

mittari, joten videointi on kai tulossa yhdeksi arvi-

ointivälineeksi jossain vaiheessa. Muuten on hanka-

la kertoa miten hauskoja juttuporukoita meiltä löy-

tyy ja kuinka asiakkailla on mielipiteitä asiasta kuin

asiasta.

Päivittäinen työ on kuitenkin mukavaa osaavien työ-

kavereiden kanssa kehitellessämme asiakkaiden

kanssa toimintojamme ja ympäristöämme. Pihan il-

me on kaunistunut ja monet puuhat mahdollistu-

neet puutarharyhmien kautta. Monenlaisia tarina-

ja taideryhmiä on kokoontunut ja isossa perheessä

neuvoja ja kehuja on sadellut kaikille osallistujille.

Yhteishengen merkitys on suuri meidän kodissam-

me. Kaikkia tarvitaan ja jokaisella on sijansa. Toisten

huomioiminen ja pienet avustelut ovat arkipäivää ja

tekevät Ilonpisarasta mukavan paikan sekä asua että

työskennellä. Kiitos kaikille tunnelman luomisessa

auttaneille.

Raija-Leena
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Jos haluat omalta osaltasi olla tukemassa Ilonpisa-

ran toimintaa voit liittyä yhdistyksen jäseneksi. Yh-

distyksessä on yksityisiä henkilöjäseniä sekä jäsen-

seurakuntia, joihin kuuluvat Tampereen hiippakun-

nan seurakunnat.

Jäsenistö on Ilonpisaran toiminnan tukijalka, ja uusia

jäsenhakemuksia otetaan mielellään vastaan. Jäsen-

hakemuksen voi lähettää oheisella lomakkeella tai

nettisivujemme kautta osoitteesta:

. Uudet jäsenet hyväksyy Ilonpisa-

ran hallitus.

Jäsenmaksu vuonna 2012 on 10 € ja ainaisjäsenmak-

su seitsemän kertaa vuosimaksu eli 70 €. Kaikki jäse-

net saavat kerran vuodessa ilmestyvän Ilonpisaroita

lehden, muun jäsenpostituksen, sekä kutsun kevät-

ja syyskokouksiin osallistumaan yhteisiin päätöksiin.

www.ilonpisara.fi

JÄSENEKSI LIITTYMINEN

ASIAKKAAKSI ILONPISARAAN?

Ilonpisaraan voi hakeutua tarvitessaan lyhyt- tai

pitkäaikaista hoivapaikkaa tai halutessaan osallistua

eri aihepiirien ympärille suunnitelluille teemalo-

mille. Kaikki paikat sisältävät täysihoidonomaisesti

majoitus-, ravitsemus- ja hoivapalvelut. Rahoituk-

sen asiakas järjestää itse, joko kokonaisuudessaan

itse maksaen tai esim. kunnan, seurakunnan, vakuu-

tusyhtiön tai jonkin järjestön tukemana. Myös palve-

lusetelin käyttömahdollisuus kannattaa huomioida.

Asiakkaaksi voi hakeutua ilman kunta- tai muita

maantieteellisiä rajoitteita, eli mistä päin maata tai

maailmaa tahansa.

Teemalomille hakeminen alkaa heti alkuvuodesta

ohjelman julkaisun jälkeen, paikkatilanteiden tie-

dustelu Ilonpisarasta. Hakemukset kannattaa lähet-

tää hyvissä ajoin, lopullisesti lomapaikka varmistuu

noin kuukautta ennen teemalomaa Ilonpisarasta tu-

levan vahvistuksen ja ennakkomaksun maksamisen

kautta.

Lyhyt- ja pitkäaikaispaikkoja sekä palveluse-
telipaikkoja voi tiedustella Ilonpisaran toimin-
nanjohtajalta puh. 03 647 0921.

Hakulomakkeita teemalomille saa Ilonpisaran toi-
mistosta puh. 03 647 0922, tai nettisivuilta

.www.ilonpisara.fi



KOULUTUSTA ERI OSA-ALUEILLA

Osaamisen ja ammattitaidon lisäämiseksi Ilonpisa-

ran henkilökunta kouluttautuu jatkuvasti ja niinpä

viime vuonnakin koulutuspäiviä kertyi toiminnan

monelta eri osa-alueelta. Suurimpina koulutusko-

konaisuuksina olivat saattohoitokoulutus, kipu-

lääkekoulutus ja mielenterveyden edistämiseen täh-

täävä Mind Health- hanke.

Saattohoito on tärkeä ja vaativa osa Ilonpisaran toi-

mintaa. Elämän loppuvaiheessa rinnalla kulkeminen

on toisaalta arkipäivää erilaisten päivittäisten toi-

mintojen avustamisessa ja toisaalta hyvinkin ras-

kasta ja vaativaa sekä fyysisesti että henkisesti. Ar-

vokkaan elämän mahdollistaminen loppuun saakka

on tärkeää etenkin henkilölle itselleen, mutta myös

omaisille ja henkilökunnalle. Viime vuonna saatto-

hoitokoulutuksen lisäksi siihen kiinteästi liittyen

Ilonpisaran henkilökunta vahvisti ammattitaitoaan

kipuhoitokoulutuksen kautta, johon osallistui ker-

ralla suurempi ryhmä.

Mielenterveyteen liittyen tämän vuoden aikana

Ilonpisaran asukkaat ja henkilökunta ovat olleet mu-

kana hieman erilaisessa projektissa. Tämä projekti

kuului kansainväliseen, yhteiseurooppalaiseen

Mind Health hankkeeseen, jota Suomessa veti Ter-

veyden ja hyvinvoinnin laitos.
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Hankkeen tuottaman koulutuksen tavoitteena oli

saada työyhteisöön tietoa mielenterveyteen vaikut-

tavista tekijöistä, ja siitä miten mielenterveyttä voisi

omassa työyksikössään ihan käytännössä ylläpitää ja

edistää.

Projektin toiminnasta Ilonpisarassa ja käytännön te-

kemisestä puutarharyhmissä kertoo tarkemmin Mir-

ka, yksi projektiryhmämme jäsen omassa kirjoi-

tuksessaan. Vaikutukset asiakkaiden hyvinvointiin

olivat havaintojemme perusteella selkeät ja näinkin

pienellä ajalla merkittävät. Osallistuminen ja yhdes-

sä tekeminen virkisti ja aktivoi mukana olleita ja mm.

kipujen ja levottomuuden havaittiin vähenevän. Jat-

kosuunnitelmana puutarhaprojektillamme onkin

jatkuvuus, eli vaikka projekti oli ja meni, hommat jat-

kuvat!



KUKKIA JA KAHVIA

Yhteiseen Mind Healt hankkeeseen kuuluneen puu-

tarhaprojektin käytännön toteutus alkoi kokouk-

sella, johon osallistui hoitajia, hoitoapulaisia, siisti-

jöitä ja ohjaustoiminnanartenomi / lähihoitajaopis-

kelija. Asukkaita kokoukseen osallistui kolme. Kävim-

me läpi sen, mitä viime vuonna oli laitettu kasva-

maan, ja mitä tänä vuonna haluaisimme kokeilla.

Asukkailta kysyttiin heidän lempikukkiaan ja tämän

perusteella pihaamme pääsi kasvamaan ainakin ke-

häkukkia ja hajuherneitä, pari lajia mainitakseni. An-

karaa pohdintaa tuotti myös se, minne mitäkin lai-

tamme. Jokainen Ilonpisarassa käynyt tietää, että pi-

hatilan puutteesta emme kärsi. Halusimme luoda

hyvän kokonaisuuden, jossa istutukset on laitettu

tasaisesti niin, että kaikki pääsevät niistä nautti-

maan. Mielestämme tässä onnistuttiin hyvin.

Osan kasveista kasvatimme itse siemenistä taimiksi

ja osan ostimme valmiina taimina. Asukkaita osallis-

tui istutushommiin omien voimiensa ja osaamisensa
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mukaan. Ja kyllä sitä osaamista riitti! Useammin kuin

kerran kysyin mielipidettä ja neuvoa ja aina löytyi

vastaus. Hoitajana tämä oli opettavainen kokemus

saada olla opetettavana ja olen iloinen, että tällai-

nen mahdollisuus annettiin.

Osana puutarhaterapiaa toteutimme ”aistikahvi-

lan”, joka toteutettiin niille asukkaille, jotka eivät

enää voineet osallistua puutarhassa varsinaiseen te-

kemiseen. Eli kyseessä oli nautiskeluryhmä!

Yleensä kokoonnuimme muistiyksikkö Ipunan taka-

pihalla.

Aistiryhmässä nautimme kahvit ja pullat tai vanuk-

kaat luonnon helmassa, tuoksuttelimme pihan kas-

veja tai maistelimme yrttejä, joita kasvatettiin Ipu-

nan takapihalla. Loppukesästä maistelimme oman

pihan mansikoita ja kurkkuja. Yleinen mielipide koko

talossa oli, ei siis vain aistiryhmässä, että kyllä itse

kasvatetut ovat parempia kuin kaupan tuotteet.
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Sää oli meille suotuisa koko kesän ja vain kerran jou-

duimme pitämään aistikahvilan sisällä kovan ukko-

sen takia, luonnon kokemus sekin. Yksi osa aistikah-

vilaa oli lukuhetki. Mukana oli joko ”Hanhiemon iloi-

nen lipas” tai Eino Leinon runoja. Hienointa näissä

hetkissä oli katsoa kuinka asukkaat nauttivat.

Kokonaisuudessa projekti oli iso ja työmäärä yllätti.

Kuitenkin voin sanoa, että kokemuksena tämä oli

upea ja puutarhahommat lomittuivat kuin itsestään

työpäiviin. Koko Ilonpisaran henkilökunta ja asuk-

kaat ottivat projektin omakseen, ja ilman sitä se ei

olisi ollut mahdollinen. Myös omaisilta saatu palau-

te on ollut kannustavaa ja tuonut varmuutta siihen,

että oikean projektin otimme työn alle. Halusimme

luoda jotain kestävää ja jatkuvaa ja sen olemme teh-

neet. Eli ensi kesää odotamme innolla!

Mirka Sjöman
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Teemalomaohjelma Lomakoti Ilonpisarassa vuodelle 2012
Raha-automaattiyhdistys ei myöntänyt enää omia tuettuja lomajaksoja Lomakoti Ilonpisaralla vuodelle

2012. Syyskuun 10.-15. päivän jaksoa anotaan Maaseudun Terveys ja Lomahuollon kautta ja omavastuun

määrittely tulee sitä kautta. Muiden teemalomien kustannus on nähtävissä lomajakson perässä, mikäli se

ei ole tilausjakso. Henkilökohtaiset välineet ja lääkkeet sekä apuvälineet tulee ottaa jaksolle mukaan.

Rakennellaan pihalla, liikutaan kevyesti sisällä ja ulkona. Ohjelmaan liittyy myös musiikkia ja muuta

puuhaa.

Sisä- ja ulkopelejä innostuksen mukaisesti säiden oikkuja haistellen.

Sisällä on myös noppa- tai lautapelejä toiveiden mukaan.

Musisoidaan, lauletaan ja nautitaan rytmeistä. Lyömäsoitinorkesteri säestää lauluja

ja levyraadissa pohditaan miksi joku laulu on toista mieluisampi.

Parit ovat voimien ja keinojen keräysjaksolla yht`aikaa, mutta omina ryhminään.

Parit saavat liikuntavinkkejä ja palveluohjausta sekä apuvälineneuvoja.

Vietetään tärkeää kristinuskon juhlaa pääsiäisen erilaisia merkityksiä ja perinteitä läpi käyden.

Kaunista ja kätevää omin käsin. Huovutetaan koru ja pussukka omaksi iloksi tai läheiselle lahjaksi.

Nautitaan saduista ja tarinoista. Jakso sisältää lauluja ja tarinoita, sekä pelejä ja puuhaa apua tarvitsevien

ryhmän kanssa.

Neuvontaa ja ohjausta kotona kasvattamiseen. Kylvetään siemenet kotiin viemiseksi ja mietitään miten

yrttitarhan saa ikkunalle.

Pikkuryhmien retkipäivä Ilonpisaraan sisältää lounaan ja kahvit sekä arvoituksia ja pelejä.

Sään salliessa tikkakisa pihalla. Päivän kesto 10.00-15.00

Vanhoja lauta-, kortti- ja pihapelejä viikon täydeltä. On Mustaa Pekkaa, Afrikan tähteä, muistipeliä,

mölkkyä ja renkaanheittoa.

Lumirakentamista ja jäälyhtyjä 23.-27.1. 550

Pelaillaan koko viikko 20.-24.2. 550

Musiikillista menoa 5.-9.3. 550

Omaishoitajien sekä hoidettavien kurssit 19.-23.3. 800/pari

Pääsiäisen vietto 5.-10.4. 680

Huopaa, helmiharrastusta ja helppoja käsitöitä 16.-20.4. 560

Vaikeasti kehitysvammaisten tarinajakso 24.-27.4. 760

Kylvetään siemeniä ja istutellaan yrttejä 8.-11.5 500

Päivätoimintaa yhdistyksille 14. tai 15.5. á 35/hlö

Pelataan vanhoja sisä- ja ulkopelejä 21.-25.5. 570

Teemaloma ajankohta hinta €
Tammikuussa

Helmikuussa

Maaliskuussa

Huhtikuussa

Toukokuussa



Kesäkuussa

Heinäkuussa

Elokuussa

Liikunnan riemua 4.-8.6. 570

Vuollen ja veistäen 11.-15.6. 570

Juhannuksen vietto 21.-25.6. 640

Luonto ja kukat, koristellaan kukilla 26.-29.6. 500

Tampereen työkeskusten loma 2.-9.7. tilattu

Aistit avoimina luonnossa 10.-13.7. 590

Pyöräillään pientareilla, retkeillään luontopoluilla 16.-20.7. 590

Hengellinen rauhoittuminen musiikin äärellä 23.-27.7. 560

Omaishoitajien sekä hoidettavien kurssit 30.7.- 3.8. 800/pari

Luonnon antimia etsimässä 6.-10.8. 580

Värjäyksen saloja 13.-17.8. 580

Maalataan ja piirretään eli taideleiri 20.-24.8. 590

Puuhastellaan pihalla ja nautitaan kesästä.

Taitavasti lastusta ja puusta. Omien taitojen mukaisesti vuollaan avaimenperä

ja punotaan lasturove vaikka paperiliuskoista.

Vietämme kevyesti kesän juhlaa vetten äärellä. On lipunnosto, laulua, makkaranpaistoa,

tarinankerrontaa ja kukkien keruuta. Juhannus on taian aikaa.

Kävellään luonnossa, tutkitaan ihmeitä ja tehdään kauniita kukka-asetelmia ympäristöön luonnonkukista

laulujen lomassa.

Pelaillaan, lauletaan, tehdä pikkuretki ja satuillaan koko ryhmän voimin.

Kuljetaan pikkumetsässä, tutkiskellaan luonnon ihmeitä:

tuoksuja, makuja ja materiaaleja ja mietitään mitä niistä voisi tehdä.

Pikku retkiä eväitten kera lähireiteillä puistoihin, rannalle ja museoon.

Lainattavana pyöriä ja kypäriä, myös kaksi kolmepyöräistä.

Rauhoitutaan arjen kiireistä sanan ja musiikin avulla ja mietitään ystävyyden voimaa.

Tehdään myös elämänohjekortti.

Parit ovat voimien ja keinojen keräysjaksolla yht`aikaa, mutta omina ryhminään.

Parit saavat liikuntavinkkejä ja palveluohjausta sekä apuvälineneuvoja.

Saalistetaan marjoja, kaloja ja muita luonnon antimia aivan Ilonpisaran tontin tuntumasta.

Tehdään monia mukavia pieniä asioita maalaten ja suolaten. Miten saadaan väri tarttumaan ja kuvio

syntymään.

Taiteillaan lempeän osaavassa opastuksessa ja kehitytään kuvan teossa luonnossa ja sisällä säiden mukaan.

Öljy, akryyli ja akvarelli pääasiallisina keinoina.
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Syyskuussa

Lokakuussa

Marraskuussa

Joulukuussa

Hellisinkö itse itseäni 3.-7.9. 590

Tilausjakso omaishoitajaparit 10-15.9.

Kehitetään kadonnutta lihaksistoa ja tasapainoa 17.-21.9. 570

Kertomuksia, novelleja, tarinoita 1.- 5.10 570

Hemmottelu ja virkistysviikko 8.-12.10. 590

Musiikkia kaikille, Laulun lyömät 23.-26.10. 540

Maalataan kiviä, huovutetaan villaa 5.- 9.11. 570

Omaishoitajien sekä hoidettavien kurssit 12.-16.11. 800/pari

Jauhopeukalot leipomassa, ohjeita oppimassa 26.-30.11. 580

Joulun vietto 22.-27.12. 740

VARAA LOMAJAKSOSI AJOISSA NUMEROSTA 03 647 090

Aktiiviseen toimintaan osallistuville nautiskelijoille, tehdään kauneustuotteita ja kokeillaan niiden

vaikutusta. Rentoutus, liikunta ja mielenvirkeys ovat miellyttävän ulkonäön ja hyvän olon avaimia.

Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry:n tilaama omaishoitajaloma.

Lihaskuntoa ja kehonhallintaan kehittäviä liikuntahetkiä ja sauvakävelylenkkejä ennen liukkaita.

Rentous, rytmi ja mielentasapaino pitävät pystyssä, musiikki ja tanssi kuuluvat jaksoon.

Valitaan yhdessä tarinoita joita kuunnellaan. Lukien ja keskustellen kehitetään jakson aikana yhteinen

tarina ja loru.

Senioreille ja entisille sekä nykyisille omaishoitajille, myös sammakosta prinsseiksi haluaville. Perehdytään

ravinnon, liikunnan ja itsensä hyväksymisen merkitykseen. Opitaan uusia keinoja itsensä hyväksymiseen ja

hemmotteluun.

Kuunnellaan ja tuotetaan musiikkia iloksi itselle, tunnelmaksi toisille.

Lauletaan lempilauluja, soitetaan niihin rytmi ja laitetaan levyraadeissa mielipiteet järjestykseen.

Annetaan kiville uusi ilme ja tehdään kaunista villasta.

Materiaalit löytyy läheltä ja pilalle pestystä saakin vielä paljon hyödyllistä.

Parit ovat voimien ja keinojen keräysjaksolla yht`aikaa, mutta omina ryhminään. Parit saavat

liikuntavinkkejä ja palveluohjausta sekä apuvälineneuvoja.

Opetellaan leipomaan sämpylöitä, pipareita ja pikkupullia ja tehdään tiikerikakku.

Vietämme perinteisen joulun koristellen ja valmistautuen joulurauhan julistukseen,

jouluevankeliumiin, juhlaruokiin ja piirileikkeihin joita esitetään pukille. Muistamme joulunsanoman

ja laulamme niin että rannat raikaa jouluvaloissa loistavalla pihalla.

Varausvahvistuksen yhteydessä noin kuukautta ennen kurssia peritään 20 %:n varausmaksu

LOMAKOTIYHDISTYS ILONPISARA RY.

13



HISTORIAN HAVINAA,
YHDEN AJANJAKSON PÄÄTÖS

Raha-automaattiyhdistyksen päätös jakaa tuet iso-

jen lomajärjestöjen kautta katkaisi hyvien lomakurs-

sien ketjun Lomakoti Ilonpisarassa. Kiitämme asiak-

kaidemme saamista tuista vuosikymmenien ajalta.

Tällä sivulla on viime vuoden suoraan tuettujen jak-

sojen: omaishoitajat hoidettavineen-, ratsastus- ja

hemmottelujakson kuvasatoa.
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MIELI VIRKEÄKSI, KEHO KUNTOON
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Ilonpisarassa voit virkistyä ja kohentaa kuntoasi

omatoimisesti joko sisällä, tai raittiissa ulkoilmassa

hyödyntäen piha-alueita ja ympärillä vuodenaikojen

mukaan vaihtelevaa kaunista luontoa ja rantamaas-

toa. Erilaisia kuntoilu- ja rentoutumisvälineitä on

runsaasti käytettävissäsi sekä sisällä että ulkona.

Ulkona on käytettävissä kävelysauvoja, pyörillä va-

rustettuja potkureita tai polkupyöriä, joista kaksi on

tukevia kolmipyöräisiä. Erilaisten ulkopelivälineiden

parissa voi porukalla parantaa maailmaa, jolloin se-

kä keho että mieli virkistyvät aivan huomaamatta. Ja

laiturilla voi vaikka leppoisasti kalastella. Myös sisäl-

lä on käytettävissä monenlaisia kuntoilu- ja rentou-

tumisvälineitä, kuten useita hierontatuoleja ja sän-

kyjä, valkea aistihuone, kuntoilulaitteita, sisäpeli-

välineitä ja portaita, portaita, portaita sekä keinu-

tuoleja.

Halutessasi voit varata erilaisia hoito- ja hemmot-

telupalveluita. Suurin osa näistä palveluista sisältyy

hoitomaksuun. Osa hemmottelupalveluista on mak-

sullisia ja etukäteen Ilonpisarasta tilattavia esim. yrt-

tikylpy, vesijumppa, rentoutushoidot ja vesihieron-

tasänky.

Lisäveloituksesta hoitohenkilökunta hoitaa tarvit-

taessa lähes kaikkien näytteiden otot ja niiden toimi-

tuksen jatkotutkimuksiin yksityisiin tutkimuslai-

toksiin. Vastaavalta hoitajalta voi tilata mm. om-

peleiden poistot, verenpaineen mittaukset ja muita

kotisairaanhoitoon kuuluvia toimenpiteitä. Joissakin

tuotepaketeissa nämä voivat sisältyä hintoihin.

Ilonpisaran kautta voi tilata eri veloituksesta myös

yhteistyössä Ilonpisaran kanssa toimivien ulkopuo-

listen palveluntuottajien kuten

pal-

veluja. Ulkopuoliset palveluntuottajat ovat Ilonpi-

saran pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita. He osaa-

vat tottuneesti huomioida asiakaskunnan erityistar-

peet. Vain Ilonpisaran johdon hyväksymät palvelun-

tuottajat voivat myydä palveluitaan Lomakoti Ilonpi-

saran tiloissa. Ulkopuoliset palvelut tulee varata

Ilonpisarasta hyvissä ajoin ennen jakson alkua.

Tilatut hoidot tapahtuvat pääosin Ilonpisaran omis-

sa tiloissa. Hemmottelutiloissa on toimintapisteet

lääkäri-, kampaamo-, jalkahoito-, ja hierontapalve-

luja varten, ja kuntotilojen yhteydestä fysioterapeu-

kampaajan, jalka-
hoitajan, hierojan, fysioterapeutin tai lääkärin



LEIRITARINA

Maanantaina tultiin taas bussilla leirille ja meidät

otettiin hyvin vastaan. Täällä on kivaa, on tyttöjä ja

hauskoja pelejä. Kilpailtiin ja Airi voitti bingossa la-

kin. Heitettiin ilmapalloja, käytiin saunassa ja uitiin.

Laulettiin karaokea ja katsottiin Fröbelin Palikoita.

Janne oli mölkyn mestari. Heitettiin keiloja Aino-tos-

suilla. Hauskaa oli, Esa kävi kaksi kertaa perjantaina

uimassa ja toiset pesivät selän. Sarinkin mielestä ui-

minen oli hauskaa.

Tarja tykkäsi käydä markkinoilla ja osti sieltä her-

neitä. Veli-Matti osti torilta voipullan ja se maistui

hyvälle. Myös Raili tykkäsi olla torilla, osti sieltä

muikkuja. Oli mukava laulaa lauluja ulkona. Silver-

Line -laiva ajoi ohi ja ihmiset katselivat sieltä. Jyrki

tykkäsi kun laiva ajoi ohi ja sieltä kuului musiikkia,

siellä oli orkesteri. Kaikki kaverit olivat kivoja ja Ilon-

pisara on mukava paikka. Ilmat ovat olleet hienot.

Kiitos leiristä ja toivottavasti tapaamme ensi kesänä

uudestaan!

Tampereen leiriläiset heinäkuussa 2011
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TOIMINNALLISET
OHJELMATUOKIOT

Ilonpisaran viikoittaisessa ohjelmassa on joka päi-

välle vähintään puolitoista tuntia erilaisia oman hen-

kilökunnan järjestämiä ohjelmallisia tuokioita. Lisäk-

si ohjelmaa järjestävät erilaiset vierailevat ryhmät ja

vapaaehtoiset työntekijät.

Ohjelmassa voi olla esimerkiksi lehden tai kirjojen

lukemista, laulua, ehtoollinen, satuja, leivontaa, ru-

noja, ulkoilua, pelejä, jumppaa, tietokilpailuja, muis-

telmia, levyraatia, äänikirjoja ja vaikka mitä muuta.

Ohjelman toteuttajat pyrkivät toteuttamaan myös

erilaisia asukkaiden toiveita aina mahdollisuuksien

mukaan.

Kun Antti, eräs hoitajistamme kyseli asukkailta, että

millaisista toimintatuokioista he ovat erityisesti pi-

täneet ja miksi, vastauksia tuli arvattavastikin suun-

nilleen yhtä monta kuin oli vastaajiakin. Osa oli tyy-

tyväisiä pääosin kaikkeen järjestettyyn ohjelmaan,

osa kertoi mieluummin katselevansa rauhassa te-

levisiota tai pitävänsä päiväunet, kuin osallistuvansa

järjestettyihin toimintatuokioihin. Ehkä eniten vas-

tauksissa tulivat esille ehtoollisen vietto, laula-

minen, lehtien ja kirjojen lukeminen, leivonta ja ul-

koileminen. Kaikkiin ohjelmiin löytyy kyllä aina osal-

listujia ja erilaisella tarjonnalla pyritään huomioi-

maan kaikkien mielenkiinnon kohteita ja aktivoi-

maan yhteiseen toimintaan.
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tin palveluja varten. Maksua varten tulee huomioi-

da, että pankki- ja luottokorttisuorituksia eivät Ilon-

pisara tai Ilonpisaran toimitiloissa toimivat palve-

luntuottajat pysty ottamaan vastaan.

Tee varaukset suoraan Ilonpisarasta
puh. 03 647 090.

“Niin pysyvät nämä kolme:
usko, toivo ja rakkaus.

Mutta suurin niistä on rakkaus.”

Hämeenlinna-Vanajan seurakunta

Aulangontie 28, 13210 HML

*Viipurintie 34 6172 336
*Parolantie 5 6120 908

Leipomo Puh. 6170 392
Kahvila-myymälät



LOMAKOTI ILONPISARA OSASTOKUVAUS
Hatunniementie 41, 13600 Hämeenlinna, puh. 03 647 090, fax 03 647 0919
sähköposti: , Internet-sivut:

Uusi Kivisalmi alin kerros: huoneet 105-109, toinen kerros: huone 215, 217 ja 218 sekä
Ipuna huone 409 ovat loma- ja lyhytaikaiskäytössä

Uusi Kivisalmi alin kerros huoneet 101-104

Uusi Kivisalmi, keskikerros huoneet 210-214, 216, 219, 230 ja 231

Uusi Kivisalmi, yläkerta huoneet 320-329

Ipuna, huoneet 401-408 ja 410-412

Vanha Päärakennus huoneet 501-507

Rivitalo, asunto 5

• Ruokasali ja kappelihuone ovat Uuden Kivisalmen ylimmässä kerroksessa.
• Sauna, uima-allas, kuntotila, yrttikylpytila, hoito- ja hierontahuone, sekä kioski ovat Uuden Kivisalmen toises-

sa kerroksessa.
• Askartelu- ja monitoimihuone, sekä kirjastohuone ovat vanhassa päärakennuksessa.
• Pelihuone, kuntohuone, valkea aistihuone ja kirjapääty ovat Uuden Kivisalmen alimmassa kerroksessa.
• Yhteisiä oleskelu-, TV-, luku- ja kahvinkeittotiloja on joka kerroksessa.
• Lasitettu parveke ja lintunurkka ovat Ipunan siivessä.
• Tontti on n. 2,5 ha jolla sijaitsee kesäkirkko, rantasauna, kaksi grillipaikkaa ja aidattu tukeva laituri. Alimman

kerroksen rannan puolella on suuri aidattu terassi ja Ipunan takapihalla on turvallinen aidattu piha/ulkoilu-
alue, jossa terapiapuutarha sekä huvimaja.

• Piha-alueella on runsaasti penkkejä, keinuja, kasvillisuutta ja kävelyreittejä.
• Ulkopelejä ja liikuntavälineitä (mm. polkupyöriä ja kävelysauvoja) on vapaasti käytettävissä.

lomakoti.ilonpisara@ilonpisara.fi www.ilonpisara.fi

Yhden kahden hengen huoneet sisältävät inva-wc:t ja suihkut. Sauna on toisessa kerroksessa. Osastoivissa ovissa on

kaksoiskahvat. Hoitajakutsujärjestelmä. Vuorokausihinta on 1.1.2012 alkaen 105 €/ hlö/ vrk/ kahden hengen- ja 150

€/ hlö/ vrk/ yhden hengen huoneessa, mahdollinen hoitoisuuslisä 10-90 €/ hlö / vrk.

:

Yhden - kahden hengen huoneet on tarkoitettu vain vähän hoivaa tarvitseville asiakkaille. Huonekoot ovat 19-21 m ja

huoneissa on inva-wc:t ja suihkut. Sauna on toisessa kerroksessa. Hoitajakutsujärjestelmä. Palveluasumisen hinta

1.1.2012 alkaen: 2300 € kahden- ja 2900 € yhden hengen huoneissa /kk, tehostetun palveluasumisen hinta on 2480

€ kahden- ja 3080 € yhden hengen huoneissa + mahdollinen I-hoitoisuuslisä 160 € tai II-hoitoisuuslisä 320 € /kk.

Huoneet 17-23 m ovat inva-wc:llä ja suihkulla varustettuja 1-2 hengen huoneita. Erilaiset apuvälineet ovat mahdolli-

sia. Sauna on samassa kerroksessa. Hoitajakutsujärjestelmä. Palveluasumisen hinta 1.1.2012 alkaen: 2300 € kahden

hengen- ja 2900 € yhden hengen huoneissa, tehostetun palveluasumisen hinta on 2480 € kahden- ja 3080 € yhden

hengen huoneissa / kk + mahdollinen I-hoitoisuuslisä 160 € tai II-hoitoisuuslisä 320 € /kk.

Huoneet ovat 17-23 m , inva-wc:llä ja suihkulla varustettuja 1-2 hengen huoneita, erityisesti liikuntarajoitteisille. Eri-

laiset apuvälineet ovat mahdollisia. Tämä kerros soveltuu myös muistihäiriöisille. Osastoivissa ovissa on kaksoiskah-

vat. Sauna on toisessa kerroksessa. Hoitajakutsujärjestelmä. Hinta 1.1.2012 alkaen: 2300 € kahden hengen- ja 2900 €

yhden hengen huoneissa / kk, tehostetun palveluasumisen hinta on 2480 € kahden- ja 3080 € yhden hengen huo-

neissa / kk + mahdollinen I-hoitoisuuslisä 160 € tai II-hoitoisuuslisä 320 € /kk.

Huoneet ovat 13-18 m , tarkoitettu muistihäiriöisille. Yksikkö ei ole kokonaan suljettu, mutta mahdollisuus siihen on.

Ulosmenoreitti on pidempi ja piha-alue aidattu. Soveltuu myös apuvälineiden käyttäjille, ei sähköpyörätuolille. Osas-

toivissa ovissa on kaksoiskahvat ja ovihälyttimet, sekä koodilukitus, mitä käytetään tarpeen vaatiessa. Hyvät suihkuti-

lat ovat käytävässä ja sauna kerrosta alempana. Hoitajakutsujärjestelmä. Hinta 1.1.2012 alkaen: 2900 € / kk, tehoste-

tun palveluasumisen hinta on 3080 € + mahdollinen I-hoitoisuuslisä 160 € tai II-hoitoisuuslisä 320 € /kk.

Huoneet 12-13 m yhden hengen huoneita, liikuntakykyisille tai vaivattomasti apuvälineillä liikkuville, aikaan ja paik-

kaan orientoituneille, jonkin verran apua tarvitseville henkilöille. Lavuaari huoneessa, wc:t ja suihku käytävässä, sau-

na samassa kerroksessa. Tiloista on esteetön kulku ulos ja rantaan. Hoitajakutsujärjestelmä. Hinta 1.1.2012 alkaen:

2200 € / kk yhden hengen huoneessa, tehostetun palveluasumisen hinta on 2380 €. Mahdollinen I-hoitoisuuslisä 160

€ tai II-hoitoisuuslisä 320 € /kk.

Erillinen rakennus pihapiirissä. Asukaskäytössä oleva huoneisto sisältää kolme 8-9 m yhden hengen huonetta, yhden

12 m kahden hengen huoneen, tilavan olohuone-ruokailutilan ja keittiön. Huoneistossa on wc ja suihku. Sauna ja

ruokailutilat sijaitsevat päärakennuksessa. Hinta 1.1.2012 alkaen: 2200 € / kk yhden hengen huoneessa, tehostetun

palveluasumisen hinta on 2380 €. Mahdollinen I-hoitoisuuslisä 160 € tai II-hoitoisuuslisä 320 € /kk.
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Kesätöiden päätyttyä halusin jatkaa työskentelyä
Ilonpisarassa ja tämä onnistui keikkailun kautta.
Olen saanut itse sovittaa työvuoroni koulun ja mui-
den menojen kanssa, joten tämä on helpottanut
huomattavasti opiskelijan kiireistä arkea ja on saa-
nut vähän ylimääräistä taskun pohjaan, koska pelkkä
nöyhtä taskussa ei paljon opiskelijan mieltä lämmitä.
Yksi kesä Ilonpisarassa ei minulle kuitenkaan riit-
tänyt, vaan jatkoin töitä myös kesän 2011 ja kesän
jälkeen taas keikkailua.

Opiskeluni sairaanhoitajana jatkuvat edelleen ja
koulutuksen myötä olen saanut töissä lisää vastuuta.
Olen saanut toteuttaa lääkehoitoa ja tehnyt lääke-
hoitajan vuoroja. Lisäksi olen saanut tehdä myös
vastuuhoitajan vuoroja. Mihinkään hommaan mi-
nua ei vain ole tyrkätty, vaan olen saanut neuvoja ja
tukea aina kun sitä olen tarvinnut.

Olen oppinut Ilonpisarassa oloni aikana paljon van-
husten hoidosta ja työskentelystä erityisryhmien ku-
ten kehitysvammaisten parissa. Olen kiertänyt har-
joitteluiden puitteissa erilaisissa paikoissa ja mie-
lestäni se mikä tekee Ilonpisarasta erityisen, on se
että kuntouttava työote todella toteutuu ja sitä kaik-
ki työntekijät myös noudattavat. Asukkaillemme jär-
jestetään ohjelmaa, virikkeitä ja annetaan oikeasti
laadukasta hoitoa. Näinhän sen kuuluisi olla joka pai-
kassa, mutta valitettavasti näin ei ole.

On siis ollut hienoa työskennellä paikassa, jossa
asukkaista oikeasti välitetään ja heitä hoidetaan par-
haalla mahdollisella tavalla. Työyhteisön jäsenistä ja
asukkaista on tullut minulle tärkeitä ihmisiä. Heidän
kanssaan on tullut koettua ikimuistoisia hetkiä. Erää-
nä päivänä katselin kun ruokasalin pöydässä oli lap-
pu, jossa luki että jokainen pisara on tärkeä ja näin-
hän se on, olemme jokainen toisillemme tärkeitä.

Ei siis muuta kuin heikun keikun ja ihanaa talven odo-
tusta toivottaa

.

Anna Myllyniemi

KESÄTÖITÄ JA KEIKKAILUA,
OPISKELIJAN KOKEMUKSIA

Olin opiskellut sairaanhoitajaksi jo parisen vuotta ja
tehnyt opiskelujen ohella kaikenlaisia töitä, mutta
varsinaisesti hoitoalalta ei ollut vielä työkokemusta.
Ystäväni kehui minulle Ilonpisaraa, jossa oli ollut ke-
sätöissä ja kiinnostukseni heräsi. Otin rohkeasti yh-
teyttä, pääsin työhaastatteluun ja sitten olinkin jo
tulossa kesäksi 2010 töihin.

Tein muutaman kerran keikkaa ennen kesätöihin tu-
loa ja pääsin tutustumaan taloon ja sen asukkaisiin.
Alussa tuntui hankalalta muistaa kaikkien asuk-
kaiden nimiä ja rakennuskin tuntui valtavalta, mutta
pikku hiljaa asukkaat ja paikat oppi tuntemaan pa-
remmin. Hyvät perehdyttäjät ja ihanat työkaverit te-
kivät töihin tulemisesta helppoa ja aina sai apua, jos
jokin asia askarrutti tai jotain ei tiennyt. Kesä hurahti
Ilonpisarassa ja työ oli hyvin mielekästä koska omien
asukkaiden lisäksi oli myös leiriläisiä kuten esimer-
kiksi kehitysvammaisia. Niin omien asukkaiden kuin
leiriläistenkin kanssa sai touhuta erilaisia asioita, ku-
ten pelailla ulkona tai tehdä pieniä retkiä hyvien
eväiden kera. Töissä voi siis olla hauskaakin…
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MIELUISA KESÄPUUHAILUPAIKKA ILONPISARASSA?



VUODEN VARRELTA

Huvimaja

Synttäreitä

Syksyn saapuessa Ilonpisaran Kilta hankki Ipunan pi-

halle huvimajan eli ”Mutterin”. Mutterin toimittaja

TaMi-kaluste Oy lahjoitti lisäksi kukkapidikkeet ja

pohjalaudoituksen. Tummennetut lasit estävät liial-

lisen auringon paahteen kesähelteellä ja lämpimiin

huopiin kääriytyneenä, kaasulämmittimen hohtees-

sa on mahdollista nautiskella myös viilenevistä syys-

illoista ja talven hämystä lyhtyjen valossa tunnel-

moiden.

Viime vuosi oli Ilonpisaran historiassa ainutlaatui-

nen. Saimme juhlia jopa kahden asukkaamme kans-

sa 101- vuotissyntymäpäiviä. Molemmilla synttäreil-

lä kakku maistoi niin sankareille, kuin meille muille-

kin! Valtakunnallinen 100-vuotiaiden villasukkapro-

jekti oli laajentunut nyt myös 101-vuotiaisiin, joten

molemmat ikinuoremme saivat myös uudet villasu-

kat jalkoja lämmittämään.
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Vierailijat

Alkukesästä saimme vierailijoita Saksasta, kun noin

kymmenen hengen ryhmä Berliinistä ohjaajineen

majoittui Ilonpisarassa heidän Suomeen suuntautu-

neella kesälomaretkellä. Matkanjohtajalle Ilonpisa-

ra olikin tuttu paikka nuoruudesta lähes 40 vuoden

takaa.

Vierailijoita oli myös täältä kotomaastamme, saim-

me vastaanottaa ryhmiä mm. Keravalta, Lempää-

lästä ja Oitista, sekä eri puolilta Hämeenlinnaa.

LÄMMIN KIITOS KAIKILLE ILONPISARAA
MUISTANEILLE!
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Pihalla on ahkeroitu talkoilla pitkin
vuotta pihaa rapsutellen…

…mutta myös rentouduttu miettien
tammipelin seuraavaa siirtoa.

Tyttöjä ja poikia puuhailemassa.

Veden äärellä voi olla tyyntä tai myrskyn jälkiä, mutta pyrimme siihen,
että kaikilla on mukavaa.



Sisääntuloaula. Siellä voi lueskella päivän lehtiä ja katsella
kaunista näköalaa. Aulan vieressä sijaitsee myös kanttiini,
josta voi ostaa erilaisia tavaroita, kortteja ja herkkuja. TV- ja
seurustelutiloja on asiakkaiden käytössä joka kerroksessa.

ETSITKÖ SOPIVAA LOMA-, TOIPILAS-,
PALVELUTALO- tai HARJOITTELUPAIKKAA?
KYSY MEILTÄ!

Ruokasali on tilava ja valoisa. Kirstulansalmen takaa näkyy
Aulangon kaunis puistoalue. Ruokailutilanteet on pyritty
saamaan joustaviksi ja henkilökunta avustaa tarvittaessa
ruokailussa. Retkiryhmät ja vierailijat ovat tervetulleita
ruokailemaan, sopimuksen mukaan.

Sauna-, uima-allas-, ja kuntosalitilat on suunniteltu myös
liikuntarajoitteisille. Altaaseenkin pääsee suihkutuolin
avulla. Allasta käyttävät lomalaiset ja omat asukkaamme.
Vesijumppa on täysihoidossa olevalle hyvä liikuntamuoto
joka pitää kilotkin kurissa keittiön maukkaista aterioista
huolimatta.

Omasta kunnostaan voi huolehtia vaikka 1. krs kuntotilassa
ja 2. krs kuntohuoneessa, tai hemmotella itseään hieronta-
laitteissa.

Kuvassa uuden puolen kahden hengen huone, jonka
yhteydessä on tilava suihku ja inva-WC. Pääosin huoneet
ovat valmiiksi kalustettuja, mutta niihin on mahdollista
asukkaan niin halutessa, tuoda myös sovittuja omia
tavaroita tai jopa huonekaluja.

M Itella Posti Oy
Itella Green


