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Kesäkuussa

Kesä saapuu rantamaisemiin 2.-6.6. 610

Pelejä ja puuhia luonnon helmassa

Teemana puu 9.-13.6. 625

Harjoitetaan kädentaitoja

Juhannuksen vietto 19.-23.6. 740

Kesäistä ohjelmaa vetten äärellä

Kukkien kertomaa 24.-27.6. 605

Tarinoita, runoja ja musiikkia

Heinäkuussa

Tampereen työkeskusten loma 30.6.-7.7. tilausjakso

Kivestä maalaten lehdistä punoen 8.-11.7. 620

Askartelua luonnon materiaalia hyödyntäen

Kaupunkipyöräilyloma 14.-18.7. 650

Pieniä retkiä eväiden kanssa lähimaastoon.

Pyöriä ja kypäriä lainattavissa.

Hengellinen viikko sanoin ja sävelin 21.-25.7. 610

Rauhoitutaan arjen kiireistä sanan ja musiikin avulla

Omaishoitajien sekä hoidettavien kurssi 28.7.-1.8. 880/pari

Ilonpisaran oma kurssi. Parit ovat voimien keräysleirillä

Elokuussa

Metsäpolkuja lähistöllä 4.-8.8. 630

Tutkitaan luontoa, maistellaan sen antimia ja liikutaan pihapiirissä

Musiikin riemua 11.-15.8. 610

Musiikkia laulaen, kuullen ja keskustellen

Taiteelliset taipumukset esiin 18.-22.8. 650

Piirretään, maalataan, liimataan ja askarrellaan
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Syyskuussa

Improvisaatioharjoituksia ja roolileikkejä 1.-5.9. 605

Esitetään rooleja sydämen kyllyydestä

Rentona reissussa 8-12.9. 610

Harjoitellaan erilaisia rentoutumiskeinoja, pidetään huolta itsestä

Taitoa ja tasapainoa 22.-26.9. 605

Lihaskuntoa ja tasapainoa kehitetään erilaisin harjoittein

Lokakuussa

Iloa syksyn pimeyteen 6.-10.10. 610

Kaikille virkistystä kaipaaville kynttilänvalajille

Sisäpelejä syysloman keskellä 13.-17.10. 610

Perinteisiä pelejä porukalla pelaten

Omaishoidon jälkeen 27.-31.10. 625

Omaishoitajuudesta luopuneiden tai luopumassa

olevien henkilöiden vertaistuki- ja virkistäytymisjakso

Marraskuussa

Kuunnellaan kertomuksia, kerrotaan kokemuksia 3.-7.11. 610

Vanhoja ja uusia tarinoita kuullen, kertoen ja esittäen

Omaishoitajien sekä hoidettavien kurssi 10.-14.11. 880/pari

Parit ovat voimien keräysleirillä. Ilonpisaran oma kurssi

Jouluisia puuhia 24.-28.11. 620

Pieniä lahjoja jouluksi, kortteja ja muuta mukavaa

Joulukuussa

Joulun vietto 23.-27.12. 800

VARAA LOMAJAKSOSI AJOISSA NUMEROSTA 03 647 090

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

LOMAKOTIYHDISTYS ILONPISARA ry.



ADJEKTIIVI -LEIRITARINA

Maanantaiaamuna taivaalle nousi aurin-

ko, kun Tamperelaiset aloittivat matkan kohti Hä-

meenlinnaa bussilla, jossa oli hassut ren-

kaat. Perille saavuttaessa ilma oli ja hoita-

jat tulivat pihalle bussia vastaan ja näyttivät kaikille

heidän huoneensa.

Ensimmäinen päivä oli ja ohjelmassa oli

ulkoilua ja ulkopelejä, sekä illalla

levyraati. Tiistaiaamuna aamupalana oli

puuroa, jonka jälkeen pelattiin pihalla

mölkkyä, jossa kaikki saivat

pisteet. Illalla kuunneltiin musiikkia ja kat-

sottiin elokuva. Keskiviikkona koristel-

tiin kesäkirkkoa kukkasilla ja lauleltiin

toivelauluja ja arvailtiin

punainen

hauskalla

kohtelias

hermostuneet

nauravainen

hymyileväisiä

iloinen ah-

keraa musi-

kaalista mielenkiintoiset

kaunista

auttavainen

unisilla lahjak-

kaita mustasukkaisia

arvoituksia. Tunnelma oli koko päivän.

Ehtoollisella oli saarnaamassa naispappi, jolla oli

kaapu. Torstaina ohjelmassa oli

karaokea ja renkaanheittoa. Ulkoillessa

pojat antoivat Natalialle kukkakimpun.

Illalla pelattiin ilmalentistä. Kaikki tunsi-

vat itsensä nukkumaan mennessä.

Perjantaina päivä alkoi torireissulla ja sieltä

ostettiin esimerkiksi mansikoita

ja herneitä sekä jäätelöä. Illalla

oli sauna, jossa oli löylyt.

Kaikkien mielestä hauskinta oli uiminen,

torilla käynti ja Villen mielestä parasta oli

hoitajatytöt.

Tampereen työkeskusten loma kesäkuussa 2013

kiinnostava

hurmaava kylmää

rankkaa

tuoksuvan

paukkuvaa

onnistuneeksi

makealla

Pohjois-Karjalaisia

surullisia pyörteistä

nopea huurteiset

juoksuisa

pilvinen

tyynet
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Lomalaiset voivat keksiä hauskoja ohjelmia omaksi ja muiden iloksi.

Tampereen poikien tanssi toi iloa monille.
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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

Ilonpisarassa on tilattavissa mm. seuraavia

sairaanhoidollisia toimenpiteitä:

Remontti kotona?

Lomakoti Ilonpisaraan voit tulla

täysihoitoon kotonasi tehtävien

korjausten / remonttien ajaksi.

Paikkavaraukset

puh. (03) 647 0921

TILATTAVAT PALVELUT

Halutessasi voit varata erilaisia hoito- ja hemmottelupalveluita. Suurin osa näistä palveluista sisältyy

hoitomaksuun. Osa hemmottelupalveluista on maksullisia ja etukäteen Ilonpisarasta tilattavia esim.

yrttikylpy, vesijumppa, rentoutushoidot ja vesihierontasänky.

Lisäveloituksesta hoitohenkilökunta hoitaa tarvittaessa lähes kaikkien näytteiden Otot ja niiden

toimituksen jatkotutkimuksiin yksityisiin tutkimuslaitoksiin. Vastaavalta hoitajalta voi tilata mm.

ompeleiden 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 ulkopuolisten

palveluntuottajien kuten kampaajan, jalkahoitajan, hierojan, fysioterapeutin tai lääkärin Palveluja.

Ulkopuoliset palveluntuottajat ovat Ilonpisaran pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita ja vain Ilonpisaran

johdon hyväksymät palveluntuottajat voivat myydä palveluitaan Lomakoti Ilonpisaran tiloissa.

Ulkopuoliset palvelut tulee varata Ilonpisarasta hyvissä ajoin ennen jakson alkua.

Tilatut hoidot tapahtuvat pääosin Ilonpisaran omissa tiloissa. Hemmottelutiloissa on toimintapisteet

Lääkäri-, kampaamo-, jalkahoito-, ja hierontapalveluja varten, ja kuntotilojen yhteydestä fysioterapeutin

palveluja varten. ja luottokorttisuorituksia eivät Ilonpisara

tai Ilonpisaran toimitiloissa toimivat palveluntuottajat pysty ottamaan vastaan.

Tee varaukset suoraan Ilonpisaraan puh. 03 647 090.

Maksua varten tulee huomioida, että pankki-
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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

Parolan Fysioterapia Oy
Jaakonkuja 1, 13720 Parola p. 03-637 2923

Fysioterapeutit: Tiina Leinonen, Aila Numminen, Kati Raassina,

Hanna Halttunen ja Anna-Sofia Wallin

parolanfysioterapia.fi

Ilonpisaroita lehden toimituskunta:

toiminnanjohtaja Raija-Leena Löövi

vastaava sairaanhoitaja Elina Hanska

toimistonhoitaja Sari Kuronen

Asiakkaat ja henkilökunta ovat kirjoittaneet juttuja

lehteen ja valokuvat ovat henkilökunnan ottamia.

Kiitos heille kaikille!



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

Uusi Kivisalmi alin kerros: huoneet 105-109, toinen kerros: huoneet 217 ja 218 sekä Ipunan huone 409 on 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 410-412

Vanha Päärakennus huoneet 501-507

Rivitalo, asunto 5

. Ruokasali, kappelihuone ja ruusuhuone undulaatteineen 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.

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

kaksoiskahvat. Hoitajakutsujärjestelmä. Vuorokausihinta on 1.1.2014 alkaen 118 €/ hlö/ vrk/ kahden hengen- ja 168 €/

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

1.1.2014 alkaen: 2450 € kahden- ja 3100 € yhden hengen huoneissa /kk, tehostetun palveluasumisen hinta on 2630 €

kahden- ja 3290 € yhden hengen huoneissa + mahdollinen I-hoitoisuuslisä 190 € tai II-hoitoisuuslisä 390 € /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 1.1.2014 alkaen: 2450 € kahden

hengen- ja 3100 € yhden hengen huoneissa, tehostetun palveluasumisen hinta on 2630 € kahden- ja 3290 € yhden

hengen huoneissa / kk + mahdollinen I-hoitoisuuslisä 190 € tai II-hoitoi-suuslisä 390 € /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 1.1.2014 alkaen: 2450 € kahden hengen- ja

3100 € yhden hengen huoneissa / kk, tehostetun palveluasumisen hinta on 2630 € kahden- ja 3290 € yhden hengen

huoneissa / kk + mahdollinen I-hoitoisuuslisä 190 € tai II-hoitoisuuslisä 390 € /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 1.1.2014 alkaen: 3100 € / kk,

tehostetun palveluasumisen hinta on 3290 € + mahdollinen I-hoitoisuus-lisä 190 € tai II-hoitoisuuslisä 390 € /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 1.1.2014 alkaen: 2370 € /

kk yhden hengen huoneessa, tehostetun palveluasumisen hinta on 2590 €. Mahdollinen I-hoitoisuuslisä 190 € tai II-

hoitoisuuslisä 390 € /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 1.1.2014 alkaen: 2370 € / kk yhden hengen huoneessa, tehostetun

palveluasumisen hinta on 2590 €. Mahdollinen I-hoitoisuuslisä 190 € tai II-hoitoisuus-lisä 390 € /kk.
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ILONPISARAN ASIAKKAAKSI HAKE-
MINEN

Ilonpisaran asiakkaaksi voi hakeutua monesta eri

syystä ja tarpeesta.

Löytäessäsi mielenkiintoisen jakson teemalomaoh

jelmistosta hakulomakkeita teemalomille saat Ilon

pisaran toimistosta puh. 03 647 0922, tai nettisi

vuilta www.ilonpisara.fi.

Rahoituksen asiakas järjestää aina itse. Asiakas voi

olla kokonaan itsemaksava, hakea maksusitoumusta

tai palveluseteliä kunnalta, tai hakea tukea esim.

seurakunnan, vakuutusyhtiön tai jonkin järjestön

kautta. Ilonpisarasta voit hankkia myös lahjakortin,

jolla ilahduttaa vaikkapa virkistyksen tai kuntoutu-

misen tarpeessa olevaa läheistä.

Lyhyt- tai pitkäaikaispaikkojen

sekä palvelusetelipaikkojen osalta ota yhteyttä

Ilonpisaran toiminnanjohtajaan puh. 03 647 0921.

-

-

-

KUNTO KOHDILLEEN JA MIELI VIRKEÄKSI

Sauvojen kanssa ulkona vai pelaillen sisällä? Ilonpi-

sara on täynnä erilaisia harraste-, ja kuntoilumah-

dolisuuksia. Välineistöä on sekä sisä-, että ulkokäyt-

töön huomioiden erilaisten henkilöiden mielenkiin-

non aiheet ja kuntoisuusasteet.

Piha-alue puutarhoineen sijaitsee rantamaisemassa

ja maasto vaihtelevine muotoineen antaa omat

mahdollisuutensa monipuoliseen liikkumiseen. Eri-

laiset polut mahdollistavat omatoimista liikkumista

ulkona myös apuvälineitä käyttäen ja muistisairai-

den turvallinen ulkoilu on huomioitu

pihapiiriä suunniteltaessa. Ulkona on käytettävissä

mm. kävelysauvoja, lumikenkiä, pyörillä varustettuja

potkureita tai polkupyöriä, joista kaksi on tukevia

kolmipyöräisiä, sekä runsaasti erilaisia ulkopeli-

välineitä.

Sisältä löytyy monenlaisia kuntoilulaitteita ja sisä-

pelivälineitä. Aktiivisempien harrasteiden lomassa

voi hyödyntää monipuolisia rentoutumisvälineitä,

kuten hierontatuoleja ja sänkyjä, tai vaikka valkeaa

aistihuonetta. Keinutuoleissa keinuttelun puoles-

taan voi laskea joko kuntoiluksi tai rentoutukseksi

kukin mielensä mukaan.

Kaikkien paikkojen sisältäessä täysihoidonomaisesti

majoitus-, ravitsemus- ja hoivapalvelut, on Ilonpisa-

rassa asuminen helppoa ja turvallista. Mitään kunta-

tai muita maantieteellisiä rajoitteita Ilonpisaran asu-

kaskunnalle ei ole olemassa, eli asiakkaaksi voi ha-

keutua mistä päin maailmaa tahansa.

Aina vuodenvaihteessa ilmestyvä vuosittain uusiu-

tuva teemalomaohjelmisto löytyy tämän lehden

keskiaukeamalta sekä Ilonpisaran nettisivuilta.

Teemalomille voi hakea heti ohjelmiston ilmestyttyä

ja paikkatilannetta voi tiedustella Ilonpisaran toimis-

tosta. Pääsy lomapaikalle varmistuu noin kuukautta

ennen jaksoa saapuvan vahvistuksen ja ennakko-

maksun maksamisen kautta.
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Tunnistatko nämä Ilonpisaran puutarhassa kasvavat kasvit?

Oikeat vastaukset löydät sivun alareunasta

1. _________________________ 2. ________________________ 3. _______________________

4. ________________________ 5. ________________________ 6. ________________________

7. ________________________ 8. _________________________ 9. ________________________

Vastaukset:

10. _______________ 11._______________ 12.________________



KANTTIINI JA CAFÉ KILTA

Ilonpisaran henkilökunta- ja asukaskillan tarkoituk-

sena on sääntöjensä mukaisesti hoitaa kanttiinia

Ilonpisaran tiloissa asukkaiden tarpeet huomioiden.

Kanttiinin toiminnalla ei tavoitella voitollista

liiketoimintaa, vaan sen tarkoituksena on ilahduttaa

asiakkaita pienimuotoisen myynnin myötä, koska

toisinaan on tarpeen shoppailla vaikkapa nenäliino-

ja tai jäätelöä. Kulujen jälkeen myynnistä jäävä tuot-

to käytetään asiakkaiden ja henkilökunnan virkis-

tykseen ja koulutukseen. Mm. keväällä 2013 opis-

keltiin yhdessä eläinten merkityksestä meille

ihmisille.

Kioski on palvellut asiakkaitaan pitämällä valikoi-

missa mm. erilaisia namuja, virvoitusjuomia, posti-

kortteja, sekä muita pientarvikkeita tarpeen ja ky-

synnän mukaan. Kioski on avoinna arkipäivisin lou-

naan jälkeen ja sille on muodostunut oma vakio-

käyttäjäkuntansa, jolle kioskiostokset ovat tärkeä

osa päivän tai viikon tapahtumia. Kerran viikossa

tehdään kierros kioskikärryn kanssa palvellen

Ipunan ja kolmannen kerroksen asukkaita, jotka

muutoin eivät juuri pääsisi omatoimisesti ostoksille.

Lämpimän, kauniin kesän ansiosta jäätelö oli ehdot-

tomasti viime kesän ”hittituote” etenkin Ipunalais-

ten keskuudessa. Omassa kauniissa puutarhassa jää-

telö virkisti kaikkia.

Kilta on toiminut jo vuodesta 1985 kioskitoimintaa

harjoittaen, ja vaikka käytettävissä ovat varsin pie-

net resurssit, toimintaa pyritään aina kehittämään

monipuolisesti asiakaskuntaa palvelevaksi. Loppu-

kesän uutuutena aloitti toiminnan myös Café Kilta.

Café Kilta on kioskin yhteydessä toimiva kahvila,

josta voi ostaa tuotteita arki-iltapäivisin viiteen

saakka, kunhan kutsuu myyjän seinässä olevalla

kellolla. Kaupan on erilaisia kahveja, teetä, keksejä,

limonadia, namuja jne. Käydessäsi vierailulla Ilonpi-

sarassa omaisesi tai ystäväsi luona voit nyt nauttia

iltapäiväkahvit muun seurustelun lomassa.

22

Kioski- ja kahvilatoiminnasta saamillaan tuotoilla

Kilta on tukenut mm. asukkaiden retkiä, kesäteatte-

rivierailuja, yhteisiä puutarhapäiviä, yms. virkistys-

toimintaa asukkaille ja henkilökunnalle. Suurena

ponnistuksena Kilta hankki pari vuotta sitten

Ipunaan huvimajan, jossa voi nauttia puutarhan tun-

nelmasta vielä hiukan viileämmälläkin ilmalla. Killan

toiminnan tarkoituksena on tuottaa iloa kaikille .

SYKSY

Varisee ja karisee

lehdet varvikon.

Kirjava on matto maan

jalan alla, kahisee, rahisee.

Eläväiset elonpyörän

kolojansa etsii,

muuttomatka lentäville alkaa.

Tuuli viuhtoo, riuhtoo,

halla hiljaa vierailee.

Niukkaa on valon hetki,

mielenkiintoinen syksyn retki.

28.11.13 Paavo Kumpulainen
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Vuoteen on mahtunut tapahtumia ja vierailuja,

sekä Maaritin eläkkeelle lähtö.



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.


