
Lomakoti Ilonpisara r.y:n jäsen- ja asiakaslehti 2013

TERVETULOA ILONPISARAAN VUONNA 2013



Tiloja on korjattu ja remontoitu aina kulloistenkin
tarpeiden mukaan ja nykyään käytössä on tämän
päivän asiakaskunnan sekä erilaisten viranomais-
tahojen toiminnalle asettamat vaatimukset täyt-
tävä noin 50 asukashuonetta käsittävä kokonaisuus.
Turvallisuus, esteettömyys sekä viihtyvyys on huo-
mioitu mm. sisustuksessa yhdistellen uutta ja van-
haa kodinomaisuus säilyttäen.

Yhdistys omistaa käytössään olevat kiinteistöt, tilat
ja välineet, sekä n.2,5 hehtaarin tontin. Vanajave-
den rantaan sijoittuva tontti on kaunis ja moni-
muotoinen. Piha-aluetta pyritään jatkuvasti kehit-
tämään entistä monikäyttöisemmäksi. Turvallisesti
aidatut terapiapuutarha-alue ja järven puoleinen
suuri terassi sekä parvekkeet, erilaiset kukka- ja
pensasistutukset, vesiaiheet, polut ja metsik-
köalueet houkuttelevat ulkoilemaan ja nauttimaan
luonnosta.

LOMAKOTI ILONPISARA

Lomakotiyhdistys Ilonpisaralla on pitkät perinteet
loma- ja hoivatoiminnasta. Perinteet sekä velvoit-
tavat, että antavat varmuutta nykyisellekin toimin-
nalle. Varsinainen yhdistyksen toiminta voidaan
laskea alkaneen alkukesästä 1957, jolloin Ilonpisa-
rassa pidettiin ensimmäiset leirit. Alkuvuodet yh-
distys keskittyi loma-ja virkistystoimintaan, jota koh-
distettiin erityisesti levon ja virkistyksen tarpeessa
oleville asiakasryhmille. Myös erilaiset vammais-
ryhmät olivat merkittävä osa etenkin ensimmäisten
vuosikymmenien toimintamuotoja. Kohti tätä
päivää tultaessa on painottunut yhä enemmän van-
husväestön pitkäaikaishoiva ja lyhytjaksot. Erilaisille
ryhmille suunnatut teemalomat ovat myös edelleen
tärkeä osa Ilonpisaran ympärivuotista elämää.

Toiminnan alkaessa tilat olivat pienet ja varsin vaati-
mattomat. Vaalea puuhuvila Kivisalmi oli viehättävä,
mutta rakennuksena pieni ja apuvälinein liikuttaes-
sa vaikeakulkuinen. Lisätilaa saatiin ensin nykyisin-
kin pihapiirissä sijaitsevasta hirsisestä Majaran-
nasta. Tämän jälkeen aloitettiin nykyisen päätalo-
kokonaisuuden rakentaminen. Kokonaisuus muo-
dostuu kolmesta eri osasta, joista vanha puinen
päärakennus valmistui 1962, vastapäätä oleva
tiilinen Ipuna otettiin käyttöön 1968. Näitä
rakennuksia yhdistävä kolmekerroksinen uusi
Kivisalmi valmistui 1992 entisen puuhuvilan tilalle.

22



Taustavoimana jäsenistö

Ammattitaito ja koulutus takaavat henkilökunnan
vahvan osaamisen

Lomakotiyhdistys Ilonpisara on itsenäinen, voittoa
tavoittelematon, yleishyödyllistä toimintaa harjoit-
tava yhdistys. Jäsenistöön kuuluu henkilöjäseniä se-
kä Tampereen hiippakunnan seurakunnat. Jäsenten
merkitys yhdistykselle on edelleen merkittävä, vaik-
ka jäsenistöä ei enää jokapäiväisessä toiminnassa
ole mukana, niin kuin yhdistyksen historian alkuai-
koina. He ovat kuitenkin se tärkeä taustavoima, jo-
hon toiminta edelleen vahvasti nojaa.

Alkuvuosina toiminta oli paljolti vapaaehtoisten
varassa, mutta toiminnan laajennuttua ympäri-
vuotiseksi tilojen ja asiakaskunnan muuttuessa,
saatiin myös palkattua yhä enemmän koulutettua
henkilökuntaa. Nykyisin n. 40-50 henkilöä käsittävä
henkilökunta on ammattitaitoista ja asiantuntevaa.
Lisäkoulutuksiin panostetaan jatkuvasti ja henki-
löstö on varsin moniammatillista. Osan koulutuksis-
ta, kuten mm. hygieniapassin, palo-, etsintä- ja ensi-
apukoulutuksen käy läpi koko henkilökunta ja esi-
merkiksi dementiakoulutuksiin osallistuu henkilöitä
kaikista henkilöstöryhmistä. Alan erityisosaamista
kehitetään lukuisten koulutusten myötä vuosittain ja
tietoa jaetaan työyhteisön kesken. Henkilökunta
vastaa sekä hoidosta että asukkaiden viihtyvyydestä
ja pääosin päivittäisistä erilaisista ohjelma- ja toi-
mintatuokioista. Henkilökunnan erilaisia vahvuusa-
lueita tuetaan ja heillä on mahdollisuus hyödyntää
niitä asiakkaiden kanssa toimiessaan.

Lomakoti Ilonpisara on nykyaikainen hoivakoti, joka
tarjoaa kodin noin 50 pitkäaikaisasukkaalle. Myös
lyhytaikaisia asiakkaita on jatkuvasti eripituisilla
jaksoilla. Toiset käyvät säännöllisesti intervallijak-
soilla, toiset ovat kuntoutumassa sairaalajakson jäl-
keen, toiset ehkä ”remonttipakolaisina”, kun omassa
kodissa on esimerkiksi putki- tai hissiremontti.
Lyhytaikaisten jaksot voivat olla muutamasta päi-
västä muutamaan kuukauteen aina asiakkaan tar-
peen mukaan. Lisäksi elämää Ilonpisarassa rytmit-
tävät erilaiset teemalomat, joita järjestetään ympä-
ri vuoden. Kaikkien asiakasryhmien kohdalla asiak-
kaan yksilöllisyyden ja hänelle tärkeiden asioiden
huomioiminen koetaan Ilonpisarassa tärkeäksi.
Erinomainen sijainti antaa hyvät mahdollisuudet nyt
niin paljon puheissa ja otsikoissa olevaan ulkoiluun,
kunhan asiakkailla itsellään riittää siihen halua.

Pitkä- ja lyhytaikaista asumista sekä teemalomia
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Pitkäaikaisille asiakkaille Ilonpisara on koti, jossa
jokaiselle pyritään antamaan mahdollisuus elää
omannäköistä elämää mm. omia tapoja ja tottu-
muksia huomioiden. Jokaiselle on nimetty omahoi-
taja, joka omalta osaltaan sekä hoitaa yhteydenpitoa
asiakkaan omaisiin että tiedottaa muulle henkilö-
kunnalle asiakkaalle tärkeistä asioista, jotka hoiva-
työssä tulisi huomioida. Asukkaille on joka päivä eri-
laista ohjelmaa tai toiminnallisia ryhmiä. Jokainen
osallistuu erilaisiin päivän puuhiin oman mielen-
kiintonsa ja toimintakykynsä mukaan. Kuntouttava
työote huomioidaan jokapäiväisessä toiminnassa ja
asukkaita kannustetaan omatoimisuuteen heidän
voimavarojensa puitteissa. Varsinkin kesäaikana he
hakeutuvat itsenäisesti pieninä ryhminä nauttimaan
Ilonpisaraa ympäröivästä luonnosta.

Lyhytaikaisjaksoilla asiakkaan kuntoutumisen ja
omatoimisuuden tukeminen on monesti hyvin tär-
keässä asemassa. Kun kotona ei vielä pärjää esimer-
kiksi leikkauksen jälkeen, mutta sairaalahoitoakaan
ei tarvitse, Ilonpisarassa voi toipua viihtyisissä sekä
kodinomaisissa puitteissa, ammattitaitoisen henki-
lökunnan avustamana ja tukemana. Omaishoitaja
voi tuoda hoidettavansa intervallijaksolle ja kerätä
tällä välin itse voimia usein sekä fyysisesti että hen-
kisesti vaativassa elämäntilanteessa jaksamiseksi.
Myös vielä omatoimisesti kotona selviävät henkilöt
voivat tulla jaksolle, jos kotona on esimerkiksi poik-
keusolosuhteet remontin vuoksi tai muutoin tuntuu,
että tarvitsisi vähän virkistyä ja kerätä voimia omas-
sa arjessa jaksamiseen.
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Teemalomat kestävät yleensä neljästä kuuteen
päivään ja ohjelma rakentuu kulloisenkin teeman
ympärille. Kesäisin järjestettävät jaksot ovat perin-
teisesti olleet joulun lisäksi suosituimpia. Kesä-
aikaan Ilonpisaran kaunis ympäristö pääseekin par-
haiten oikeuksiinsa ja ohjelmissa huomioidaan luon-
non antamat mahdollisuudet. Ilonpisarassa löytyy
mielekästä tekemistä ja hyviä, toimivia tiloja oh-
jelmien suoritukseen myös talviaikaan. Lehden kes-
kiaukeamalta löytyvässä teemalomaohjelmistossa
onkin tarjolla mielenkiintoisia aiheita ympäri
vuoden.

Kukaan ei pärjää yksin ja yhteistyössä on voimaa.
Tämä lause lienee totta niin yksityisesti kuin yhtei
söllisestikin ajateltuna. Lomakoti Ilonpisarallakin on
lukuisia yhteistyökumppaneita, jotka tukevat ja
mahdollistavat omalta osaltaan toimintaa. Päivittäin
yhteistyötä tehdään mm. eri alueiden sosiaalityön-
tekijöiden, vanhustyönjohtajien, seurakuntien dia-
koniatyöntekijöiden, lääkäreiden, hoito- ja virike-
työtekijöiden, asukkaiden omaisten ja läheisten,
sekä eri alojen vapaaehtoistoimijoiden kanssa. Va-
paaehtoisia tarvitaan jatkuvasti nykyisessäkin toi-
minnassa ja heidän panoksensa mm. asiakaskunnan
viihtyvyydelle on edelleen suuri esimerkiksi ulkoilu-
tusten, lauluhetkien ja muiden ohjelmatuokioiden
myötä.

!

Yhteistyöstä tukea ja asiantuntemusta

-

Kaikkia pisaroita tarvitaan luomaan mukavaa arkea
ja Ilonpisaran henkeä



HYVÄÄ TULEVAISUUTTA TOIVOTTAEN

Lomakoti Ilonpisaralla on tulevaisuudessa paljon
mahdollisuuksia. Kun hoivatyötä on tutkittu, se on
koettu hyvin motivoivaksi, kiinnostavaksi ja mie-
lekkääksi työksi raskaudestaan huolimatta. Tämä
muodostaa perustan sekä nykyisten työntekijöiden
pysyvyydelle että uusien työntekijöiden rek-
rytoimiselle.

Suomalainen tutkimus kertoo, että kolme neljäsosaa
hoivatyön tekijöistä ei suunnittele työnsä lo-
pettamista tai alan vaihtoa. Työn aiheuttamista mo-
ninaisista fyysisistä ja psyykkisistä oireista huo-
limatta selvä enemmistö hoivatyöntekijöistä haluaa
jatkaa työtään. Alan kiinnostavuus ja mielekkyys
nousee ennen kaikkea asiakastyöstä. Parasta hoi-
vatyössä on suora yhteys ihmiseen - lähimmäi-
seemme. Työskentely ikääntyneiden ja vammaisten
ihmisten kanssa opettaa oikeata asennetta myös
omaan elämään. Merkittävä on myös kokemus siitä,
että työllään pystyy todella auttamaan.

Hoivatyöntekijöiden ammattietiikka on korkealla.
Heidän keskeinen toiveensa on pystyä antamaan
entistä parempaa ja yksilöllisempää hoitoa asi-
akkaille. Tämä vahva ammattieettinen perusta lu-
paa ja mahdollistaa myös hyvän tulevaisuuden.

Ilonpisarassa on hoivatyön olosuhteita pystytty mer-
kittävästi kohentamaan ja tarjoamaan laadukasta
apua asiakkaille. Tämä on kaikkien Ilonpisaran toi-
mijoiden yhteinen tavoite ja alituinen haaste. Tu-
levaisuuden haasteisiin kuuluu mielestäni hen-
kilökuntaresursoinnin jatkuva seuraaminen. Toisena
tavoitteena näen hoivatyön laitosmaisuuden vä-
hentämisen. Nämä kaksi kuuluvat selkeällä tavalla
yhteen. Kun kumpaankin seikkaan kiinnitetään huo-
miota,työntekijöiden työtyytyväisyys säilyy. He ei-
vät silloin joudu kokemaan, että heidän tarjoamansa
apu on riittämätöntä.
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Olen saanut olla 20 vuotta mukana Lomakotiyhdis-
tys Ilonpisaran hallinnon eri tehtävissä. Olen oppi-
nut paljon asioita, tutustunut lukuisiin Ilonpisaran
ystäviin ja yhteistyökumppaneihin. Nyt vuonna 2013
saan jättää tehtäväni suurta kiitollisuutta tuntien ja
oikein luottavaisin mielin seuraajilleni.

Hallituksen ja tällä kertaa erityisesti omasta puolesta
kiitän Lomakoti Ilonpisaran henkilökuntaa sitoutu-
misesta työhön ja asetettujen tavoitteiden saavut-
tamiseen. Kiitän asukkaita ja lomalaisia, sekä heidän
läheisiään luottamuksesta, jota olette osoittaneet
Ilonpisaraa kohtaan. Te, henkilö- ja yhteisöjäsenet,
olette aktiivisesti osallistuneet kokouksiimme ja
rakentaneet entistä parempaa Ilonpisaraa.

Kiitos Ilonpisaran hallituksen jäsenille vahvasta
osaamisesta, paneutumisesta ja sitoutumisesta teh-
tävään. Ilonpisara-laivan tutkapari ja voimakaksikko
- Raija-Leena Löövi ja Elina Hanska ohjaavat ko-
mentosillalla Ilonpisaraa kohti hyvää tulevaisuutta.
Toivotan hallituksen puolesta Jumalan siunausta ja
hyvää alkanutta vuotta teille kaikille Lomakoti
Ilonpisaran ystäville.

, hallituksen puheenjohtajaTimo Kalaja

Koko Ilonpisara, asiakkaat, hallitus, henkilökunta ja yh-
teistyötahot kiittävät lämpimästi Timo Kalajaa hänen
kahdesta vuosikymmenestään johtokunta- ja hallitus-
työskentelyssä ja sinä aikana kaikesta Ilonpisaran hy-
väksi tehdystä työstä.



KUNTOUTUSTA, KUNNOSTUSTA JA
TURVAN MAKSIMOINTIA

Minulla on tapana katsoa asioita sekä eteen- että
taaksepäin. Vuonna 2012 kehitettiin edelleen asiak-
kaille monipuolisia päiväohjelmia ja pyrittiin huo-
lehtimaan kehon ja mielen kuntoutuksesta. Liikun-
taa ja ulkoilua oli paljon, ravintoon kiinnitettiin
erityistä huomiota, samoin mielen virkeyteen ja ter-
veyteen sekä yhteisöllisen, osallistavan toimintata-
van säilyttämiseen. Asiakkaat, jotka saavat kuntien
maksusitoumukset, todella tarvitsevat niitä ja asiak-
kaiden voimavarat tuovat haasteita työhömme.
Myös Hämeenlinnan uusi ostopalveluiden kilpailtus
toi lisää vaatimuksia, joihin vastasimme.

Henkilöstön koulutus on jatkumo nykyisessä hoiva-
työssä. Pyrimme löytämään monipuolisesti asiak-
kaita, henkilöstöä ja Ilonpisaraa hyödyttäviä koko-
naisuuksia. Henkilöstö uudistui myös jonkun verran
ja näiden molempien seikkojen avulla saimme lisää
monipuolista osaamista joukkoomme. Tänäkin
vuonna oma henkilöstömme hoiti osan koulutuk-
sista, osa koulutuksista tilattiin paikan päälle ja
osaan matkattiin muualle.
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Rakennusten kulutus on kovaa ja paikkoja täytyy kor-
jata tai ainakin ehostaa joka vuosi. Nyt on kunnos-
tettu lähinnä talkoovoimin piha-alueita, kasvusto
kun elää omaan tahtiinsa välittämättä meidän kii-
reistämme. Sauna on peruskorjattu ja sen viihtyi-
syyttä lisätty. Muutamia asiakashuoneita on myös
maalattu ja tapetoitu, sitäkin kun täytyy tehdä joka
vuosi. Iso kokonaisuus oli keittiön lattian uusiminen.
Se vaati keittiön täydellisen tyhjentämisen ja tila-
päiskeittiön laittamiseen kuntosaliin, jonka tavarat
vastaavasti väistivät muihin tiloihin. Poikkeustoi-
minto kesti kolmisen viikkoa, eikä vahinkoja sattu-
nut. Hyvin pohdittu on pitkälle tehty. Ruuan tuoksu
oli huumaava, koska sitä tekivät hoitajat Ipunalaisille
yksikön keittosyvennyksessä ja keittäjät muille.
Ilman huippuimureita keittotiloissa ruuan tuoksu
leijui enemmän käytävillä. Oliko syynä tuoksu vai
pelkästään puuroista, velleistä, keitoista ja sosekei-
toista koostunut ruokalista, asiakkaamme söivät ta-
vanomaista paremmin näiden viikkojen aikana.
Asiaa täytynee tutkia myöhemmin. Kaavoihin ei siis
turhaan kangistuttu, mikä vaikutti siihen, ettei jak-
son aikana purnailuja kuulunut, vaan kaikki tekivät
parhaansa. Nyt on toiminta jälleen normalisoitunut,
mitä tuo lause sitten meidän yksikössä tarkoitta-
neekaan.
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Olimme toki varautuneet ruokatuotantoon myös
toisin. Myrskyt ovat muuttuneet vuosien aikana
koviksi myräköiksi ja aiheuttaneet katkoksia sähkön
tuotantoon. Myös peruskorjauksissa saattaa sattua
yllätyksiä ja niinpä hankimme aggregaatin lämmi-
tyksen ja kuuman veden ylläpitoon ja puilla toimivan
soppatykin sekä alfakeittimen turvaamaan aterioita.
Keittimet ovat sitä kokoluokkaa, että vaikka miten
suuri teemaloma olisi menossa, riittäisi soppaa vielä
muillekin hatunniemeläisille.

Muutenkin turvallisuuteen kiinnitettiin paljon huo-
miota sekä Ilonpisaralaisten että lukuisien tarkasta-
jien toimesta. Voimaan tullut omavalvontalaki ja
monien hoitopaikkojen saama negatiivinen julki-
suus takasi jokaiselle kuukaudelle yhdestä kolmeen
tarkastusta tai raporttia. Niiden huono puoli on se,
että ne vievät aikaa asiakastyöstä, mutta hyvä puoli
se, että kaikki on taas tarkastettu ja hyväksi, sekä toi-
mivaksi havaittu.

Me emme kuitenkaan voi puhua, että työt olisi tehty,
asia mihin nuorempana aina pyrin. Puhdas työpöytä
oli aina haaveeni, mutta huoneessani poikkeavat
kyllä tietävät, että haave ei ole toteutunut enkä sel-
laista enää toivokaan. Päinvastoin, pienet haasteet
pitävät pirteänä.

Kuluvana vuonna kunnostamme katot, teemme pin-
taremonttia sisätiloissa ja yritämme toteuttaa
eläinavusteista toimintaa eli saada pari lammasta
laiduntamaan rantaan. Vuoden aikana esiin tulevat
erilaiset tarpeet pyrimme myös hoitamaan. Koulu-
tuksia jatketaan, samoin toimitaan asiakaskyselyjen
vastausten viitoittamalla tiellä. Tulokset kun olivat
melko positiivisia jättäen kuitenkin pientä paran-
neltavaakin toimintoihin. Samoin jatkamme mielel-
lämme kansainvälisiä esittelyjämme, jos vaikka uu-
sia loma-asiakkaita tulisi myös rajojemme ulkopuo-
lelta.

Kiitän edellistä hallitusta hyvästä yhteistyöstä ja toi-
von tehokasta vuotta myös uuden kanssa. Koke-
mukseni on, että meidän hallituksemme on aina
ollut vireä ja aikaansaava.

Kiitos myös kaikille Teille, jotka olette meitä muista-
neet kertomalla toiminnastamme, tukemalla meitä
toimien tai lahjoittaen tai iltarukouksissanne muis-
taen. Henkilökunta, asiakkaat ja heidän omaisensa
sekä yhteistyökumppanimme ansaitsevat oman kii-
toksensa. Kukaan meistä ei olisi voinut toteuttaa
ilonpisaramaista toimintaa yksin, vaan meitä kaikkia
on tarvittu ja tarvitaan edelleenkin. Toimintasi ei tar-
vitse olla suurta eikä jatkuvaa, mutta yhteisesti
saamme aikaan paljon iloa ja hyvää oloa!

Kiittäen, toiminnanjohtaja .Raija-Leena Löövi



SYDÄMEN ASIA

Keijo Waldén, seurakuntaneuvos, pankinjohtaja, tai-
demaalari - moni titteli sopisi kuvaamaan häntä,
mutta Ilonpisaralle hän on myös kunniapuheenjoh-
taja. Hän on liittynyt Ilonpisaran jäseneksi jo vuonna
1957 ja toiminut hyväksemme monin eri tavoin näi-
den vuosien aikana. Hänen harteillaan oli myös pu-
heenjohtajan vastuu uudisrakentamisen raskaana
aikana yhdeksänkymmentäluvun alkupuolella. Jo ra-
kennusvaiheessa hänelle muodostui selkeä kuva
siitä, että hoivakodin käytävien seinien ei ole hyvä
loistaa valkoisena tyhjyyttään.

Keijo lainasi heti alkajaisiksi taulujaan silloisen uu-
disosan seinille. Toisinaan hän kävi täydentämässä
taulumäärää, toisinaan asettelemassa niitä uudel-
leen. Työt koostuvat kahdestakymmenestä kahdesta
pastelli- öljy- ja akvarellityöstä. Aiheet vaihtelevat ja
toiset työt ovat henkäyksen herkkiä rantamaisemia
tai esimerkiksi vahva kuvaus Hämeenlinnan torista.
Keväällä 2012 Keijo päätti lopettaa pitkän laina-ajan
ja lahjoittaa taulut Ilonpisaralle. Hän asetteli töitä
uudelleen ja kuvasi ne huolellisesti ja teki niistä kan-
sion, josta löytyy jokainen taulu omine tietoineen.
Saimme häneltä arvokkaan ja huolella valmistellun
lahjoituksen, josta olemme todella iloisia ja
kiitollisia.
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Ilonpisara ei kätke aarteitaan. Lahjoitustyöt ja tau-
luista kertova kansio löytyvät kolmannesta kerrok-
sesta ja ovat kaikkien kävijöiden vapaasti tutustut-
tavissa. Mikäli kuitenkin joku yrittää ottaa taulun sei-
nältä, kuten Keijo silloin, kun hän asetteli tauluja uu-
delleen, tulee asukkailta välittömästi hälytys henki-
lökunnalle: ”Joku yrittää viedä meidän taidettam-
me”!

Keijon taulut ovat ylimmässä kerroksessa, tekstiili-
töitä on paljon keskikerroksessa ja alimmassa ker-
roksessa on keramiikka näkövammaisten kosketel-
tavaksi. Alakerrassa sijaitsevat myös historiavitriinit
kertomassa vaiheistamme. Asukkaillemme ja vie-
raillemme toimimme isohkona, vaihtelevana taide-
näyttelynä, tervetuloa tutustumaan.

Keijo, kiitos Sinulle kaikesta ja erityisesti ympäris-
tömme piristämisestä!

Ilonpisaralaiset
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HALUATKO ILONPISARAN JÄSENEKSI?

Ilonpisara on yksityinen yhdistys, jonka jäsenistö
muodostuu henkilöjäsenistä sekä jäsenseurakun-
nista, joihin kuuluvat Tampereen hiippakunnan seu-
rakunnat. Jos haluat olla mukana tukemassa Ilonpi-
saran toimintaa voit liittyä yhdistyksen jäseneksi.

Jäsenistö on Ilonpisaran toiminnan tukijalka, ja uusia
jäsenhakemuksia otetaan mielellään vastaan. Jä
se hakemuksen voi lähettää oheisella lomakkeella
tai nettisivujemme kautta osoitteesta:

.
Uudet jäsenet hyväksyy Ilonpisaran hallitus.

Jäsenmaksu vuonna 2013 on 10 € ja ainaisjäsen
maksu seitsemän kertaa vuosimaksu eli 70 €. Kaikki
jäsenet saavat kerran vuodessa ilmestyvän Ilonpisa
roita lehden, muun jäsenpostituksen, sekä kutsun
kevät- ja syyskokouksiin osallistumaan yhteisiin pää
töksiin.

-
n

-

-

-

www.ilonpisara.fi

PÄÄTÖKSIÄ TEKEMÄSSÄ OVAT

Lomakotiyhdistys Ilonpisara ry:n hallituksen muo-
dostavat vuonna 2013:

Vuosikokouksen valitsemina jäseninä
varatuomari Hattulasta,
fysioterapeutti Tampereelta,
valtiotieteiden maisteri
Hausjärveltä, teknikko Lempäälästä,
palveluneuvoja Hämeenlinnasta ja
talouspäällikkö Hattulasta.

Tuomiokapitulin valitsemina ovat pappisasessori
Forssasta ja diakoniasihteeri

Hämeenlinnasta.

Puhevaltaisina jäseninä työnkuvansa perusteella
ovat toiminnanjohtaja ja vastaa-
va sairaanhoitaja .

Eeva Pusa
Saara Jantunen

Risto Arovuori
Margit Luoto

Leena Pietilä
Marco Björkskog

Heikki Toivio
Airi Raitaranta

Raija - Leena Löövi
Elina Hanska

9



VIIKKO-OHJELMASSA JOKAISELLE
JOTAKIN

Ilonpisarassa on yhteistä ohjelmaa jokaiselle päivä-

lle. Maanantaisin kuntoillaan kuntopiirissä, tiistaisin

ja perjantaisin ulkoillaan ahkerasti, keskiviikkoisin

vuorottelevat ehtoollinen ja leivontapäivä eri vii-

koilla, torstaisin pelataan pelejä, joka toinen perjan-

tai Pysäkki järjestää yhteislaulua, lauantaisin katsel-

laan kotimaista elokuvaa tai kuunnellaan äänikirjoja

ja sunnuntaisin muistellaan menneitä. Jokainen aa-

mupäivä on aamunavaus ja lehdenlukutuokio, jol-

loin kuullaan päivän uutisia läheltä ja kaukaa.

Uutena on ohjelmaan otettu myös vuoroviikoin jär-

jestettävä avoin raamattupiiri sekä pienemmän ryh-

män muskari. Muista aamu- ja iltapäivään ajoittu-

vista ohjelmista poiketen ne järjestetään iltaisin, ja

molemmat ovat saavuttaneet suuren suosion osal-

listujien keskuudessa.

Raamattupiiriä vetänyt Antti laskeskeli, että osallis-

tujamäärät ovat vaihdelleet 17-28 välillä. Osa on

mukana mielellään joka kerta, osa käy silloin tällöin.

Raamattupiirissä on paitsi luettu erilaisia tekstejä

myös käsitelty aihepiiriin liittyviä kysymyksiä ja kes-

kusteltu niiden pohjalta. Laulaminen on Ilonpisarai-

sille mieluista ja ohjelmaan on liittynyt virsiä tai mui-

ta hengellisiä lauluja, joihin on yhdytty innokkaasti.

Muskariin on osallistunut ryhmä Ilonpisaran asuk-
kaita Mirkan johdolla. Ryhmäläisten osallistuminen
on ollut innokasta ja erilaista musiikkia on soitettu
laidasta laitaan eri aikakausilta. Pääosin toivelistalla
on ollut kotimaisia esityksiä. Sävelmien mukanaan
tuomia tunnelmia ja ajatuksia on käyty yhdessä läpi
ja välillä on perehdytty myös esitysten taustatietoi-
hin.

10



11

Ohjelmien toteuttajia jatkuvan viikko-ohjelman li-
säksi on Ilonpisarassa vuosittain useampia. Asukkaat
ovat osallistuneet mm. Fenix Ohjelmapalveluiden ja
Vanajaveden opiston jumpparyhmiin. Yksi ryhmä
osallistui Työvalmennussäätiö Luotsin Nuorten
Luotsi-hankkeen digivalokuvausprojektiin, jossa yh-
tenä osa-alueena oli voimaannuttava valokuva ja
ikäihmiset. Projekti todettiin onnistuneeksi sekä
nuorten että vanhusten puolelta. Se oli molemmin
puolin mielenkiintoinen kurkistus yli sukupolvien.

Erilaisista musiikkiesityksistä olemme myös saaneet
nauttia vuoden mittaan. Keväällä Sibelius-opiston
oppilaiden puhallinorkesteri Puhuri vieraili ilahdut-
tamassa Lomakoti Ilonpisaran asukkaita ja henkilö-
kuntaa. Ilonpisarassa nautittiin suuren orkesterin
taitavasta musisoinnista. Vuoden mittaan saimme
nauttia myös muista musiikillista hetkistä aina Hä-
meenlinnan mieskuoron senioreiden vuosittaiseen
joulukonserttiin saakka. Musiikilla on hyvää tekevä
vaikutus läpi elämänkaaren lapsesta vanhuuteen
saakka. Konserttien järjestäminen hoivakodeissa
tuokin elämyksen lähelle kohderyhmää, joilla ei juuri
muutoin ole enää mahdollisuutta nauttia senkaltai-
sista kulttuurielämyksistä.

Ilonpisara toivoo yhteistyön eri-ikäisten ja erilaisten
ryhmien ja toimijoiden kanssa jatkuvan edelleen.
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Teemalomaohjelma Lomakoti Ilonpisarassa vuodelle 2013

Teemalomien kustannus on nähtävissä lomajakson perässä, mikäli se ei ole tilausjakso.
Henkilökohtaiset välineet ja lääkkeet sekä apuvälineet tulee ottaa jaksolle mukaan.

Teemaloma Ajankoht Hinta €

Tammikuussa

Lumileikkejä ja sisäpelejä 21.-25.1. 580
Kevyttä liikuntaa sisällä ja ulkona.
Pelataan ja puuhastellaan yhdessä.

Helmikuussa

Liukkaasti laskiaisen aikaan 11.-15.2. 580
Laskiaisperinteitä ja tarinoita talven keskellä, ulkoilua
ja mukavaa yhdessäoloa.

Maaliskuussa

Musiikkia moneen makuun 4.-8.3. 580
Musisoidaan, lauletaan ja kuunnellaan musiikkia.
Lyömäsoittimia, levyraatia ja karaokea.

Pääsiäisen vietto 28.3.-2.4. 720
Kristinuskon juhla, muistellaan pääsiäisen perinteitä,
askarrellaan pientä pääsiäiseen liittyvää.

Huhtikuussa

Kaunista ja kätevää käsillä 15.-19.4. 600
Pieniä käsitöitä ja askartelua erilaisista materiaaleista.

Vaikeasti kehitysvammaisten musiikkijakso 22.-25.4. 800
Nautitaan musiikista monin eri tavoin.
Lauletaan, kuunnellaan ja tuotetaan itse musiikkia.

Toukokuussa

Päivätoimintaa yhdistyksille 6. tai 7.5. á 35-40/hlö
Pikkuryhmien retkipäivä Ilonpisaraan sis. lounaan ja riippuen

kahvit, päivän kesto 10.00–15.00 osallistujamäärästä

Puuhaa pikku puutarhurille 13.-17.5. 540
Kylvetään siemeniä, kasvatetaan yrttejä.
Touhutaan yhdessä sormet mullassa.

Keravan hoivaleiri (tilattu) 27.-30.5. Tilaushinta
Sovitaan ohjelma tilaajan kanssa.

a
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Kesäkuussa

Ulkona luonnon ja veden äärellä 3.-7.6. 600
Pelejä ja puuhia luonnon helmassa.
Ulkoilua pikkumetsässä, ongintaa ja aurinkoa.

Teemana puu 10.-14.6. 620
Harjoitetaan kädentaitoja, tehdään pieniä käsitöitä puusta.

Juhannuksen vietto 20.-24.6. 700
Kesäistä ohjelmaa vetten äärellä. Poimitaan kukkasia,
lauletaan ja mietitään juhannustaikoja.

Kukkien kertomaa 25.-28.6. 590
Tarinoita, runoja ja musiikkia. Kerätään kukkia ja
askarrellaan kesäisiä kortteja.

Heinäkuussa

Tampereen työkeskusten loma 1.-8.7. Tilaushinta

Kivestä kaunista 9.-12.7. 600
Askartelua luonnon materiaaleja hyödyntäen. Prässätään
kasveja, koristellaan myös pihaa katuliiduilla.

Pyöräilyleiri 15.-19.7. 630
Pieniä retkiä eväiden kanssa lähimaastoon. Pyöriä ja kypäriä lainataan.

Hengellinen viikko sanoin ja sävelin 22.-26.7. 600
Rauhoitutaan arjen kiireistä sanan ja musiikin avulla. Nautitaan
musiikkirentoutuksesta ja pallohieronnasta.

Pikkumetsän polkuja 29.7.-2.8. 620
Tutkitaan luontoa, maistellaan ja haistellaan sen antimia
ja liikutaan pihapiirissä. Luontopolkua ja kasvien tunnistusta.

Elokuussa

Omaishoitajien sekä hoidettavien kurssi 5.-9.8. 850/pari
Parit ovat voimien keräysleirillä. Ilonpisaran oma kurssi.

Musiikkimatkoja maailmalle 12.-16.8. 600
Eri maiden musiikkia kuullen ja keskustellen.

Taidetta eri tavoin 19.-23.8. 630
Piirretään, liimataan ja askarrellaan. Tehdään kaunista
kotiin viemiseksi.
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Syyskuussa

Rentona reissussa 2.-6.9. 590
Harjoitellaan erilaisia rentoutumiskeinoja, pidetään huolta itsestä.

Taitoa ja tasapainoa 16.-20.9. 590
Lihaskuntoa ja tasapainoa kehitetään erilaisin harjoittein.
Liikuntaa kuntosalilla ja sauvakävelyä ulkosalla.

Lokakuussa

Iloa ja eloa syksyn pimeyteen 7.-11.10. 620
Kaikille hemmottelua ja virkistystä kaipaaville.
Huolehditaan itsestä ja hyvästä olosta.

Sisäpelejä syksyn keskellä 21.-25.10. 590
Perinteisiä pelejä porukalla pelaten. Lautapelejä,
keilausta ja muuta mukavaa.

Marraskuussa

Tarinoiden taikaa 4.-8.11. 590
Vanhoja ja uusia tarinoita kuullen, kertoen ja esittäen.
Myös äänikirjoja ja elokuvia.

Omaishoitajien sekä hoidettavien kurssi 11.-15.11. 850/pari
Parit ovat voimien keräysleirillä. Ilonpisaran oma kurssi.

Jouluisia askarteluja 25.-29.11. 620
Pieniä lahjoja jouluksi, kortteja ja muuta mukavaa.

Joulukuussa
Joulun viettoa 23.-27.12. 780

VARAA LOMAJAKSOSI AJOISSA NUMEROSTA 03 647 090
Varausvahvistuksen yhteydessä noin kuukautta ennen kurssia peritään 20 %:n varausmaksu.

LOMAKOTIYHDISTYS ILONPISARA ry.



PIIRAKKATALKOOT

Loppukesästä Ilonpisarassa pidettiin perinteisten
karjalanpiirakoiden teko talkoot. Monelle asukkaal-
lemme karjalanpiirakoiden tekeminen oli entuu-
destaan tuttua, vaikka Hämeessä ollaankin. Osallis-
tuminen oli innokasta ja leivontapöytää saatiin suu-
rentaa heti homman aluksi, mahtoiko johtua nuo-
resta talkooavusta.

Piirakoiden teon eri vaiheet sujuivat jokaisen leipu-
rin osallistuessa omalla panoksellaan. Toiset ajelivat
mieluummin kuoria, toiset levittivät riisitäytettä ja
yhdistelivät eli rypyttivät piirakat muotoonsa. Ja niin
kuin piirakoiden tekemisessä yleensäkin jokaisella
on hiukan oma mallinsa ja tekotapansa, mutta
lopputulokset ovat kaikki yhtä herkullisia.

Piirakat paistuivat sopivasti iltapäiväkahvin kanssa
nautittavaksi ja kun päälle vielä laittoi munavoita,
niin hyvin maistuivat koko väelle.

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!
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HEMMOTTELUA, HOITOJA, KUNTOILUA

Ilonpisaraa ympäröivä kaunis luonto luo hyvät mah-
dollisuudet ulkoiluun vaikka sauvakävellen tai pyö-
räillen. Rantamaisema ja vaihtelevamaastoiset piha-
alueet kauniine puutarhoineen houkuttelevat ul-
koiluun. Ulkoilumahdollisuuksissa on huomioitu
myös apuvälineiden käyttäjien sekä muistisairaiden
sujuva ja turvallinen liikkuminen. Ulkona on käytet-
tävissä kävelysauvoja, pyörillä varustettuja potku-
reita tai polkupyöriä, joista kaksi on tukevia kolmi-
pyöräisiä. Erilaisia ulkopelivälineitä on käytössä run-
saasti ja yhteiset pelihetket ovat mukavaa ajanvie-
tettä, jossa sekä kunto että mieli kohenevat.

Kuntoilemaan ja rentoutumaan pääsee mainiosti
myös sisällä. Sisätiloissa on käytettävissä monen-
laisia kuntoilu- ja rentoutumisvälineitä, kuten useita
hierontatuoleja ja -sänkyjä, valkea aistihuone, kun-
toilulaitteita, sisäpelivälineitä sekä perinteisiä kun-
toiluvälineitä eli portaita ja keinutuoleja.

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 toi-
mituksen jatkotutkimuksiin yksityisiin tutkimuslai-
toksiin. Vastaavalta hoitajalta voi tilata mm. ompe-
leiden 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 ulko-
puolisten palveluntuottajien kuten

palveluja. Ulkopuoliset palveluntuottajat ovat
Ilonpisaran pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita ja
vain Ilonpisaran johdon hyväksymät palveluntuot-
tajat voivat myydä palveluitaan Lomakoti Ilonpisa-
ran tiloissa. Ulkopuoliset palvelut tulee varata Ilon-
pisarasta hyvissä ajoin ennen jakson alkua.

kampaajan,
jalkahoitajan, hierojan, fysioterapeutin tai lääkärin

Hierontatuoli, valkeat materiaalit,
vesielementti ja rauhoittava

taustamusiikki luovat oivalliset puitteet
rentoutumiseen ja virkistymiseen.

Ilonpisaran valkea aistihuone

Hemmottele itseäsi ja varaa
aika yrttikylpyyn tai

hierovaan vesisänkyyn!

Varaukset etukäteen Ilonpisarasta

puh. (03) 647 090

oVS-seuranta (esim. insuliinihoidon aloitus
lääkärin ohjeen mukaan)
oRR-seuranta, Marevan seuranta
oVeri- ja virtsakokeet
oHaavahoidot (asiakkaalla omat tarvikkeet)
oOmpeleiden / hakasten poistot
oCystofixin / kestokatetrin hoito
o Injektiot
oToipumishoitoja

Remontti kotona?

Lomakoti Ilonpisaraan voit tulla
täysihoitoon kotonasi tehtävien
korjausten / remonttien ajaksi.

Paikkavaraukset
puh. (03) 647 0921

Ilonpisarassa on tilattavissa mm. seuraavia
sairaanhoidollisia toimenpiteitä:



Tilatut hoidot tapahtuvat pääosin Ilonpisaran omis-
sa tiloissa. Hemmottelutiloissa on toimintapisteet
lääkäri-, kampaamo-, jalkahoito-, ja hierontapalve-
luja varten, ja kuntotilojen yhteydestä fysiotera-
peutin palveluja varten. Maksua varten tulee huomi-
oida, että pankki- ja luottokorttisuorituksia eivät
Ilonpisara tai Ilonpisaran toimitiloissa toimivat
palveluntuottajat pysty ottamaan vastaan.

Tee varaukset suoraan
Ilonpisarasta
puh. 03 647 090.
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“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

Keskus Apteekki
RAATIHUONEENKATU 8, puh. 682 3631

Palvelemme
ma – pe 8 - 20
la 9 - 16

Hyvän Mielen Apteekin
kanta-asiakkuus kannattaa!



LOMAKOTI ILONPISARA

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

Uusi Kivisalmi alin kerros: huoneet 105-109, toinen kerros: huoneet 217 ja 218 sekä Ipuna huoneet 409
ja 410 ovat loma- ja lyhytaikaiskäytössä

Uusi Kivisalmi alin kerros huoneet 101-104

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

Uusi Kivisalmi, yläkerta huoneet 320-329

Ipuna, huoneet 401-408 ja 411-412

Vanha Päärakennus huoneet 501-507

Rivitalo, asunto 5

OSASTOKUVAUS

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 1.1.2013 alkaen 115 €/ hlö/ vrk/ kahden hengen- ja 165 €/
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
1.1.2013 alkaen: 2420 € kahden- ja 3050 € yhden hengen huoneissa /kk, tehostetun palveluasumisen hinta on 2600 €
kahden- ja 3230 € yhden hengen huoneissa + mahdollinen I-hoitoisuuslisä 180 € tai II-hoitoisuuslisä 360 € /kk.

Huoneet 17-23 m ovat inva-wc:llä ja suihkulla varustettuja 1-2 hengen huoneita. Erilaiset apuvälineet ovat mahdollisia.
Sauna on samassa kerroksessa. Hoitajakutsujärjestelmä. Palveluasumisen hinta 1.1.2013 alkaen: 2420 € kahden
hengen- ja 3050 € yhden hengen huoneissa, tehostetun palveluasumisen hinta on 2600 € kahden- ja 3230 € yhden
hengen huoneissa / kk + mahdollinen I-hoitoisuuslisä 180 € tai II-hoitoisuuslisä 360 € /kk.

Huoneet ovat 17-23 m , inva-wc:llä ja suihkulla varustettuja 1-2 hengen huoneita, erityisesti liikuntarajoitteisille.
Erilaiset apuvälineet ovat mahdollisia. Tämä kerros soveltuu myös muistihäiriöisille. Osastoivissa ovissa on
kaksoiskahvat. Sauna on toisessa kerroksessa. Hoitajakutsujärjestelmä. Hinta 1.1.2013 alkaen: 2420 € kahden hengen- ja
3050 € yhden hengen huoneissa / kk, tehostetun palveluasumisen hinta on 2600 € kahden- ja 3230 € yhden hengen
huoneissa / kk + mahdollinen I-hoitoisuuslisä 180 € tai II-hoitoisuuslisä 360 € /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.
Osastoivissa ovissa on kaksoiskahvat ja ovihälyttimet, sekä koodilukitus, mitä käytetään tarpeen vaatiessa. Hyvät
suihkutilat ovat käytävässä ja sauna kerrosta alempana. Hoitajakutsujärjestelmä. Hinta 1.1.2013 alkaen: 3050 € / kk,
tehostetun palveluasumisen hinta on 3230 € + mahdollinen I-hoitoisuuslisä 180 € tai II-hoitoisuuslisä 360 € /kk.

Huoneet 12-13 m yhden hengen huoneita, liikuntakykyisille tai vaivattomasti apuvälineillä liikkuville, aikaan ja paikkaan
orientoituneille, jonkin verran apua tarvitseville henkilöille. Lavuaari huoneessa, wc:t ja suihku käytävässä, sauna
samassa kerroksessa. Tiloista on esteetön kulku ulos ja rantaan. Hoitajakutsujärjestelmä. Hinta 1.1.2013 alkaen: 2350 € /
kk yhden hengen huoneessa, tehostetun palveluasumisen hinta on 2530 €. Mahdollinen I-hoitoisuuslisä 180 € tai II-
hoitoisuuslisä 360 € /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 1.1.2013 alkaen: 2350 € / kk yhden hengen huoneessa, tehostetun
palveluasumisen hinta on 2530 €. Mahdollinen I-hoitoisuuslisä 180 € tai II-hoitoisuuslisä 360 € /kk.

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

Uuden Kivisalmen toisessa 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-/ulkoilualue, jossa terapiapuutarha sekä huvimaja.

• Piha-alueella on runsaasti penkkejä, keinuja, kasvillisuutta ja kävelyreittejä.
• Ulkopelejä ja liikuntavälineitä (mm. polkupyöriä ja kävelysauvoja) on vapaasti käytettävissä.
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K U N T O S A L I S E

O Å E Å E B J Ä L Å F

E B M U L T L J T D H

H O F V A N A J A B Ä

T T Ä D U H F L H P M

O P J O L A V P E V E

O Ä I M U L O L A O E

L D L D T E I J K P N

L E O M I Å Z P E V L

I H N T T P K A H V I

N H P G O T B L G Q N

E L I R J O P K J J N

N G S A A P A S T A A

J E A D J B S E A R D

O K R U O A S P H S Ä

E U A E V L S A L Ä O

P V L Ö O K E P Q Ä K

Y E I E A I N R E H R

Ö Y L Ä T T I S H A S

a R V O S T K O E D U V

Ä R V K O I R A H T I

E H V A R V I T R O O

Laatikosta löytyvät ainakin
seuraavat tutut sanat:

Auta asiakasta löytämään Lomakoti Ilonpisara

Etsi tuttuja sanoja laatikosta

AAMULLA

Valo varjon peittää.
Nousee sumusta päivä uus.
Sees seutua peilaa,
hohde kirkas taivaalta päilyy.
Sävy sävyltä päivä mataa.

Paavo Kumpulainen
19.8.2012
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KOULUTUSTA

Kuluneena vuonna Ilonpisarassa panostettiin mm.
muistisairauksiin liittyviin koulutuksiin. Tietotaitoa
tältäkin aihealueelta on haluttu viedä läpi eri henki-
löstöryhmien.Muistisairauksista, käytösoireista, ke-
hon, aistien, muistin ja liikkeen käytöstä muistisai-
raiden kanssa, lääkkeettömästä hoidosta, TunteVa -
toimintamallin käytöstä ja monesta muusta aihee-
seen liittyvästä osa-alueesta saatiin käytännönlä-
heistä opetusta. Koulutuksiin osallistui henkilöitä
kaikista henkilöstöryhmistä. Kattavat monipuoliset
koulutukset takaavat hyvän ja asianmukaisen hoi-
don ja hoivan uusimmat tiedot ja menetelmät hyö-
dyntäen.

TunteVa-toiminnassa, jota koulutuksessa mm.
käsiteltiin, on kysymys muistamattoman vanhuksen
arvostavasta kuuntelemisesta, kohtaamisesta ja
kuulluksi tulemisesta. Tavoitteena on oppia
ymmärtämään vanhuksen sisäistä kokemusmaa-
ilmaa ja käyttäytymistä, eli kohdata muistisairas
henkilö siinä todellisuudessa, missä hän on. Arvokas
vanhuus ja kuulluksi, ymmärretyksi tuleminen on
tärkeää meille kaikille niin omien läheistemme
kohdalla kuin ajatellen omaa tulevaisuuttamme.
Uudet menetelmät, joiden avulla pyritään parem-
min ymmärtämään muistisairaan ajatusmaailmaa
helpottavat sekä muistisairaan itsensä elämää että
kanssakäymistä niin henkilökunnan kuin omien
läheisten kanssa.

Kiitokset hienosta joulukuusesta Hattulan Leijonille!



ILONPISARAN ASIAKKAAKSI HAKEMINEN

Tarvitsetko itsellesi tai läheisellesi lyhytaikaista tai
pitkäaikaista hoivapaikkaa tai löytyykö Ilonpisaran
teemalomaohjelmasta mielenkiintoinen jakso?

Kaikki paikat sisältävät täysihoidonomaisesti ma
joitus-, ravitsemus- ja hoivapalvelut. Rahoituksen
asiakas järjestää itse, joko kokonaisuudessaan itse
maksaen tai esim. kunnan, seurakunnan, vakuutus
yhtiön tai jonkin järjestön tukemana

. 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
tiedustelu Ilonpisarasta. Hakemukset kannattaa
lähettää hyvissä ajoin, lopullisesti lomapaikka
varmistuu viimeistään kuukautta ennen teema-
lomaa Ilonpisarasta tulevan vahvistuksen ja ennak-
komaksun maksamisen kautta.

Lyhyt- ja pitkäaikaispaikkoja sekä palvelusete-
lipaikkoja voi tiedustella Ilonpisaran toimin-
nanjohtajalta puh. 03 647 0921.

Hakulomakkeita teemalomille saa Ilonpisaran
toimistosta puh. 03 647 0922, tai nettisivuilta

.

-

-

. Myös palvelu-

setelin ja lahjakortin käyttömahdollisuus kannat-

taa huomioida

www.ilonpisara.fi

22

PALVELUSETELI

Kunnan myöntämä palveluseteli lisää asiakkaan
mahdollisuutta hankkia itse tarvitsemiansa palve-
luita valitsemiltaan yksityisiltä palvelujen tuottajilta.
Palveluseteliä hoivapalveluihin haetaan oman kun-
nan sosiaalitoimen kautta. Kunta pitää luetteloa hy-
väksymistään palvelujen tuottajista, joissa seteliä
voi käyttää. Palveluntuottajat voivat olla eri puolilta
Suomea, eli kuntarajat eivät rajoita setelin käyttöä.

Lomakoti Ilonpisara on tällä hetkellä hyväksytty jo
Hämeenlinnan, Hattulan, Haminan ja Helsingin pal-
veluntuottajaksi. Palvelutarpeen kysynnän mukaan
Ilonpisara hakeutuu myös muiden kuntien palve-
luntuottajaksi. Jos asiakas, joka on jostain muusta
kunnasta, hakee palvelusetelillä hoivapalveluja
Ilonpisarasta, Ilonpisaran on mahdollista hakeutua
asiakkaan kotikunnan hyväksymäksi palveluntuot-
tajaksi, jolloin asiakas voi käyttää myönnetyn palve-
lusetelin Ilonpisarassa.

Soitto soi. Kiitos!
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Vieraisilla kävi mm. Hamk:n ulkomaisia opiskelijoita, Viron Kuusalon srk:n
edustajia, sekä Kärkölän ja Viialan seurakuntien ryhmät.

Pihatöiden parissa ahkeroivat Fiskarsilaisten ja Hämeenlinnan Hiihtoseuran
talkooporukat. Kiitos kaikille!

Henkilökuntaa Tavastian opiskelijoiden

järjestämässä Tyky-päivässä. Hienosti ja

monipuolisesti järjestetty tapahtuma.

Kiitos!

Saksalaisen
vanhainkodin edustaja

vieraili Ilonpisarassa
ja hallituksen

pj. teki vastavierailun
tutustuen paikalliseen

Seniorenresidenz
Graslebeniin.



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.




