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LOMAKOTI ILONPISARA

Lomakotiyhdistys Ilonpisara tarjoaa viihtyisää ja

turvallista asumista loma‐ ja hoiva‐asiakkaille.

Lähemmäs kuuden vuosikymmenen aikana toiminta

on kehittynyt alkuaikojen kesäajoille sijoittuvien lo‐

majaksojen järjestämisestä pitkäjänteisen toimin‐

nan myötä nykyaikaiseksi hoivakodiksi. Toiminta kä‐

sittää pitkäaikaisen ja lyhytaikaisen asumisen lisäksi

edelleen erilaisia teemalomia pitkin vuotta, uutuu‐

tena myös tilapäisasumiseen tarkoitettuja kalus‐

tettuja viikkoasuntoja. Ne tulivat tarpeelliseksi mm.

kerrostalojen moniviikkoisten perusparannustöiden

vuoksi. Kun kotona on mahdotonta asua, tuo viikko‐

asunto ratkaisun pulmaan.

Ilonpisara on yksityinen yleishyödyllinen yhdistys, eli

kaikki tuotto kiertää suoraan toiminnan edelleen ke‐

hittämiseen. Koska yhdistys toimii sääntöjensä mu‐

kaisesti voittoa tavoittelematta, hintataso asiak‐

kaille on pysynyt hyvin kohtuullisena alan yleiseen

hintatasoon verrattuna.

Toiminnassa korostetaan asiakkaan tarpeita ja toi‐

veita, jonka mukaisesti hoitotyössä keskeisiä peri‐

aatteita ovat yksilöllisyys, turvallisuus, yhteistyö ja

omatoimisuus. Nämä ovat asioita, jotka ovat muka‐

na Ilonpisaran jokapäiväisessä elämässä ja askareis‐

sa. Pienen kurkistuksen siihen, mitä nämä termit pi‐

tävät käytännössä sisällään saa tutustumalla tämän

lehden kuviin ja juttuihin, sekä Ilonpisaran omiin

nettisivuihin osoitteessa www.ilonpisara.net.

Historiaa lyhyesti

Yhdistys aloitti toiminnan vuonna 1957 loma‐ ja vir‐

kistystoimintana kesäisten leirien muodossa. Tiloja

käytettiin myös lähinnä seurakuntien erilaiseen

kurssi‐ ja kokoustoimintaan. Leiritoiminnalle oli ky‐

syntää ja osanottajamäärät olivat suuria. Alkuvuo‐

sina työ oli paljolti vapaaehtoistyön varassa. Erilais‐

ten keräysten, myyjäisten ja lahjoitusten avulla saa‐

tiin lisävaroja toiminnan ylläpitämiseksi ja kehittä‐

miseksi.

Aluksi käytössä oli Kivisalmi, puinen vaalea huvila,

joka sijaitsi hienolla paikalla Vanajaveden rannalla.

Nopeasti käyttöön hankittiin samassa pihapiirissä

ollut hirsinen Majaranta. Väkeä oli paljon, mutta ti‐

laa vähän. Rakennukset olivat viehättäviä, mutta

eivät soveltuneet etenkään liikuntarajoitteisille.

1962 saatiin käyttöön uusi päärakennus ( 8 huo‐

netta, keittiö, ruokasali ja sauna), jota rakennetta‐
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essa kiinnitettiin paljon huomiota liikuntarajoit‐

teisten asettamiin vaatimuksiin. Se oli vielä tuolloin

60‐luvun alussa uutta maanlaajuisestikin katsoen.

Saman vuosikymmenen lopulla 1968 valmistui vielä

24‐paikkainen majoitusrakennus Ipuna vastapäätä

päärakennusta pihan toiselle laidalle.

Alkuvuosikymmeninä leirit olivat suuria, suurim‐

millaan yhdellä jaksolla saattoi olla jopa 70 osallis‐

tujaa. Aluksi järjestettiin äitileirejä uupuneille äi‐

deille, siitä laajeten vanhusten ja vammaisten leirei‐

hin. Etenkin invalideille suunnattuja leirejä oli paljon

ja toiminta keskittyi paljolti vammaistyöhön. Leiri‐

toiminnan sijoittuessa kesäaikaan talvella Ilonpisa‐

rassa oli jo alkuajoista lähtien myös muutamia täysi‐

hoitoasiakkaita.

Vuosien kuluessa sekä toiminta, että tilat kehittyivät

edelleen. Uusi kolmi‐kerroksinen Kivisalmi valmistui

vanhan huvilan tilalle v. 1992. Tällä hetkellä käytössä

on 55 asukashuonetta, sekä runsaasti yhteisiä oles‐

kelu‐ ja hoitotiloja. Tarkemmat tilojen kuvaukset löy‐

tyvät tästä lehdestä sekä nettisivuilta. Tänä päivänä

suurin osa asukkaista on pitkäaikaisasia. Lyhytai‐

kaisten ja intervalliasiakkaiden määrä on ollut kas‐

vussa teemalomalaisten määrän vastaavasti supis‐

tuessa. Tähän vaikuttaa valtakunnallinen linjaus

ikääntyneiden hoidosta kotonaan mahdollisimman

pitkään. Sairastuessa tai toimenpiteiden jälkeen toi‐

pumisjaksoja ollaan hoidossa Ilonpisarassa ja tämä

lisää lyhytpaikkojen käyttöä.

Jäsenet toiminnan taustalla

Jäsenet ovat olleet koko Ilonpisaran historian ajan

toiminnan taustavoimina. Ilonpisaran ollessa yksi‐

tyinen yleishyödyllinen yhdistys jäsenistön merkitys

yhdistyksen koko olemassaololle on merkittävä.

Nykyään jäsenistö näkyy ja vaikuttaa Ilonpisaran

arkipäivään lähinnä vuosikokousten muodossa ja

yhteydessä, sekä sähköisesti yhteydenotoilla toi‐

minnan ideoimisessa. Yhdistyksen alkutaipaleella he

osallistuivat paljon myös esimerkiksi erilaiseen

talkoo‐, ja keräystoimintaan varojen kartuttami‐

seksi. Jäsenistöön kuuluu yksityisiä henkilöitä ja

Tampereen hiippakunnan seurakunnat.

Ammattitaitoista hoivaa

Ammattitaitoinen ja laadukasta hoivatyötä tekevä

henkilökunta on Ilonpisaran asiakkaiden mukana

niin arjessa kuin juhlassa. Viime vuosina on ollut sel‐

keästi nähtävissä, että vanhukset asuvat entistä

pidempään kotona erilaisten kotihoitopalvelujen

turvin. Tästä seuraa se, että asiakkaiden siirtyessään

hoivakotiin, heidän kuntonsa on yleensä jo varsin

paljon hoitoa ja tukea vaativaa. Tämä asettaa paljon

vaatimuksia myös henkilökunnalle. Ilonpisarassa

onkin panostettu ja panostetaan jatkuvasti hyvin

koulutettuun henkilöstöön ja lisäkoulutuksia

järjestetään eri henkilöstöryhmille erityisosaamisen

kehittämiseksi.
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Henkilökunta, jota on kokonaisuudessaan n. 40–50

henkilöä, vastaa hoivatyön lisäksi pääosin erilaisista

ohjelma‐ ja toimintatuokioista. Asiakkaiden viihty‐

vyys ja toimintakunnon yllä pysyminen mahdolli‐

simman hyvänä ovat perushoitotyön lisäksi tärkeitä

osa‐alueita henkilökunnan päivittäisessä työssä. Asi‐

akkaiden kanssa toimiessa henkilökunta voi hyö‐

dyntää erilaisia omia vahvuusalueitaan, joku toimii

paljon musiikin kautta, toinen luonnon, kolmas ehkä

liikunnan, jokainen omalla erityisellä tavallaan.

Erilaisia asiakasryhmiä

Suuri osa Ilonpisaran asukkaista asuu Ilonpisarassa

useita vuosia, toiset ehkä vain muutaman kuukau‐

den. Tilat on suunniteltu mahdollisimman kodino‐

maisiksi ja sisustettu viihtyisästi. Aulatiloissa on

helppo seurustella suuremmalla joukolla, tai vetäy‐

tyä johonkin pienempään tilaan vaikka sukulaisten

kanssa kuulumisia vaihtamaan. Etenkin kesäisin

piha‐alueet ja ympäröivä luonto houkuttelevat ulos

viihtymään. Kesälomaa Ilonpisarassa viettävät kanat

ja lampaat ovat hyvänä houkuttimena ja mielen‐

kiinnon kohteena ulkoillessa.

Asukkaan henkilökohtaiset mieltymykset, tavat ja

tottumukset pyritään huomioimaan aina mahdolli‐

suuksien mukaan. Jokaisella on omahoitaja ja tämän

korvaava hoitaja sekä sairaanhoitaja, jotka perehty‐

vät asukkaan asioihin tarkemmin, pitävät yhteyttä

omaisiin ja tiedottavat tarpeellisista asioista myös

muulle henkilöstölle. Kuntouttavan työotteen mu‐

kaisesti asukkaan omatoimisuutta tuetaan arjen as‐

kareissa, jokaisen voimavarat huomioiden.

Kun tekeminen ja liikkuminen on mielekästä, päivät

kuluvat mukavasti ja mieli pysyy pirteänä. Päivittäin

asukkaille on tarjolla erilaista ohjelmaa ja toimin‐

nallisia ryhmiä, joihin voi osallistua oman mielen‐

kiinnon ja voinnin mukaan. Ateriat rytmittävät osal‐

taan päivän kulkua. Aamiaiselle voi nousta omassa

rytmissä, mutta muilla aterioilla ollaan yhdessä.

Sosiaalinen yhdessäolo on muutoinkin tavano‐

maista Ilonpisaran arjessa. Kuulumisia vaihdetaan

auloissa, keräännytään tv:n ääreen katsomaan yh‐

dessä ohjelmia tai järjestetään vaikka pieni laulu‐

hetki päivän piristykseksi. Ilonpisarasta on muodos‐

tunut ajan saatossa iso, yhteisöllinen koti, jossa huo‐

lehditaan asukkaiden kokonaishyvinvoinnista.



Lyhytaikaiset asukkaat tulevat Ilonpisaraan monesta

eri syystä. Yksi tulee toistuvasti omaishoitajan va‐

paajakson ajaksi, toisella voi olla kotona remontti ja

kolmas tarvitsee kuntoutumisaikaa sairauden tai

leikkauksen jälkeen jne. Omatoimisuuden ja kun‐

toutumisen tukeminen on keskeistä myös näiden

asiakkaiden kanssa. Ilonpisara on monesti väliai‐

kainen koti, esimerkiksi sairaalajakson jälkeen. Tur‐

vallisessa, kodinomaisessa ympäristössä, henkilö‐

kunnan ollessa tukena, on hyvä kuntoutua ja virkis‐

tyä ennen omaan kotiin palaamista.

Teemalomalaisten vilkkainta aikaa ovat kesäajat,

sekä joulu ja pääsiäinen. Lomatarjontaa on toki ym‐

päri vuoden ja sitä suunnataan erilaisille osallistu‐

jaryhmille. Ohjelmat vaihtelevat jakson teeman ja

vuoden kierron mukaan. Teemalomat kestävät nor‐

maalisti neljästä viiteen päivään. Ilonpisara toteut‐

taa myös tilattuja teemalomajaksoja. Kuluvan vuo‐

den lomatarjontaan voi tutustua tämän lehden si‐

vuilla olevasta teemalomaohjelmistosta tai Ilonpi‐

saran nettisivuilta.

Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa

Päivittäisessä Ilonpisaran toiminnassa ovat mukana

monet eri yhteistyötahot. Asukkaat omaisineen ja

läheisineen muodostavat henkilökunnan kanssa

ikään kuin keskiön, johon liittyy monia eri toimijoita.

Suuri osa asiakkaista tulee kaupunkien ja kuntien

sosiaalityöntekijöiden tai kotiutusohjaajien kautta.

Kuntien sairaan‐ ja terveydenhoitohenkilöstön kans‐

sa Ilonpisara asioi paljon asukkaiden asioita hoita‐

essaan. Yhteistyötä tehdään myös vuosittain vir‐

kansa puolesta valvontaa suorittavien tahojen kuten

kuntien, aluevalvontaviraston, terveydenhuoltovi‐

ranomaisten, pelastustoimen ja monien muiden

toimijoiden kanssa. Seurakunnat ovat mukana

esimerkiksi hartaustilaisuuksien myötä tai myöntä‐

en avustuksia vähävaraisille seurakuntalaisilleen

teemalomalle osallistumista varten. Vapaaehtoiset

käyvät mm. ulkoiluttamassa asukkaita ja järjestävät

lauluhetkiä. Uudet vapaaehtoiset henkilöt ovat ter‐

vetulleita ilmoittautumaan toiminnanjohtajalle ja

kertomaan missä asioissa he haluaisivat olla avuksi.

Talkoolaiset ovat tänäkin vuonna tehneet paljon pi‐

hatöitä piha‐alueen toimivuuden ja viihtyvyyden li‐

säämiseksi. Yhteistyötahoja omalta osaltaan ovat

myös koulut ja oppilaitokset, joista käy opiskelijoita

ja harjoittelijoita tutustumassa vanhustyöhön ja sen

tekemiseen.

Ilonpisara on turvallinen ja monimuotoinen koti siel‐

lä asuville ja virkistävä lomapaikka siellä piipahtajille.
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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!



PUHEENJOHTAJAN MIETELMIÄ

Hoivaa ja hoitoa järjestävien haasteet vain kasvavat

vuosi vuodelta. Ilonpisaran väki on jälleen uurasta‐

nut asiakkaidensa parhaaksi lisäämällä työtäkin vaa‐

tivaa viihtyisyyttä. Jo edelliseltä kesältä tutuksi tul‐

leiden lampaiden seuraksi hankitut kanat ovat osal‐

taan antaneet ulkoilijoille uusia elämyksiä.

Kun seuraa keskustelua uudesta sosiaali‐ ja tervey‐

denhuollon palvelurakenteiden uudistuksesta, jolla

pyritään turvaamaan kaikille suomalaisille tasaver‐

taiset palvelut, pakostakin on joutunut pohtimaan

sitä, paljonko tämän uudistuksen suunnittelu on tul‐

lut maksamaan. Tuntuu siltä, että asiaan käytetään

aikaa ja rahaa mutta on unohdettu että tämän ”sote‐

sopan” keskellä tehdään koko ajan oikeata työtä

ihmisten hyväksi. On unohdettu kaikki ne henkilöt,

jotka nyt tarvitsevat palvelua ja ne jotka jo nyt teke‐

vät työtä kaikkien meidän hyväksi. Lasketaan vain

euroina, minuutteina ja kilometreinä mitä ja missä

tullaan tekemään.

Hyvä hoito ja hoiva koostuvat monista asioista. Yksi

tärkeä tekijä on iloinen ystävällinen henkilökunta.

Kiitos kaikille Ilonpisaralaisille! Te osaatte tämän!

Teille on tärkeintä asiakkaiden viihtyminen. Ilonpi‐

sara on nimensä mukainen, pisara iloa arjen keskel‐

lä!

Ilonpisaran hallituksen puolesta toivotan Ilonpisa‐

ralaisille ja Ilonpisaran ystäville siunattua joulun
aikaa ja Hyvää ja Rauhallista Uutta Vuotta.

Leena Pietilä
hallituksen

puheenjohtaja

PÄÄTÖKSIÄ TEKEMÄSSÄ OVAT

Lomakotiyhdistys Ilonpisara ry:n hallituksen muo‐

dostavat vuonna 2015:

Vuosikokouksen valitsemina jäseninä varatuomari

Eeva Pusa Saara Jantu‐Hattulasta, fysioterapeutti

nen Risto Aro‐Tampereelta, valtiotieteiden maisteri

vuori Margit LuotoHausjärveltä, teknikko Lempää‐

lästä, palveluneuvoja HämeenlinnastaLeena Pietilä
ja talouspäällikkö Hattulasta.Marco Björkskog

Tuomiokapitulin valitsemina ovat pappisasessori

Markku Antola Airi Raita‐Hattulasta ja asiantuntija

ranta Hämeenlinnasta.

Puhevaltaisina jäseninä työnkuvansa perusteella

ovat toiminnanjohtaja ja vastaa‐Raija ‐ Leena Löövi
va sairaanhoitaja Elina Hanska.
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KOTONA HOITAMINEN JA YKSINÄISYYDEN PEIKKO

Suomessa virallinen pyrkimys ikääntyneistä huoleh‐

timisessa on, että mahdollisimman moni saisi asua

kotonaan ilman tarvetta muuttaa muualle hoidon

takia. Hoito pyritään antamaan henkilön lähelle, hä‐

nen kotiinsa. Erittäin monille se on toivottu ja mie‐

luinen ratkaisu.

Entä sitten kun kotona on seurana vain yksinäisyys,

arjen askareissa selviämättömyyden tunne, turvat‐

tomuuden tunne ja ihmisen ikävä seuran luo. Siinä

tapauksessa olisi hyvä voida valita yhteisöasuminen

tai palvelutaloasuminen. Kustannuksina kunnalle tu‐

lee kalliiksi kaiken kotihoidon takaaminen huono‐

kuntoiselle ja turvattomalle henkilölle ja silloin saat‐

taa olla edullisempaa antaa tällaiselle henkilölle

maksusitoumus tai palveluseteli toisenlaisen asu‐

misratkaisun järjestelemiseksi.

Näin yksilöllinen, asiakkaan itsemääräämisoikeutta

tukeva valinnan vapaus saattaisi olla sekä kustan‐

nustehokas että mielipahaa säästävä ratkaisu. Aina‐

kin se olisi nykyisen lainsäädännön ajatuksen mu‐

kainen.
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KUINKA HAKEUDUN ILONPISARAN ASIAKKAAKSI?

Tarvitsetko pitkäaikaista asumispaikkaa hoivakodis‐

sa, lyhytaikaista intervallijaksoa tai toipumisaikaa

ennen omaan kotiin palaamista vaikka sairaalajak‐

son jälkeen?

Lyhyt‐ tai pitkäaikaispaikkojen sekä palveluseteli‐
paikkojen ja viikkoasuntojen osalta ota yhteyttä
Ilonpisaran toiminnanjohtajaan puh. 03 647 0921,
tai sähköposti raija‐leena.loovi@ilonpisara.fi

Jos puolestaan haluat osallistua jollekin Ilonpisaran

järjestämälle teemalomajaksolle, hakulomakkeita
saat Ilonpisaran toimistosta puh. 03 647 0922, tai
nettisivuilta www.ilonpisara.fi.

Ilonpisara sijaitsee Hämeenlinnassa, mutta asiak‐

kaaksi voi hakea mistä päin maata tai maailmaa ta‐

hansa.

Rahoituskanavia voi olla erilaisia, mutta ne asiakas

järjestää aina itse. Asiakas voi olla kokonaan itse‐

maksava, hakea taimaksusitoumusta palvelusetel‐
iä kunnalta, tai hakea tukea esim. seurakunnan, va‐

kuutusyhtiön tai jonkin järjestön kautta. Ilonpisa‐

rasta on mahdollista hankkia myös lähei‐lahjakortti
selle, vaikkapa teemalomalle tai muulle lyhytjak‐

solle.

Kaikki muut paikat paitsi viikkoasunnot sisältävät

täysihoidonomaisesti majoitus‐, ravitsemus‐ ja hoi‐

vapalvelut.

Vuosittain uusiutuva teemalomaohjelmisto löytyy

lehden keskiaukeamalta sekä Ilonpisaran nettisi‐

vuilta. Teemalomille haku alkaa heti ohjelmiston il‐

mestyttyä ja paikkatilannetta voi tiedustella Ilonpi‐

saran toimistosta. Pääsy lomapaikalle varmistuu

noin kuukautta ennen jaksoa saapuvan vahvistuksen

ja ennakkomaksun maksamisen kautta.
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VUODEN VARRELTA

Jokaisena päättyvänä vuonna ihmettelen miten pal‐

jon ja monenlaisia asioita siihen vuoteen mahtui. Sil‐

loin ajattelen sen olleen poikkeuksellisen täyteläi‐

nen vuosi. Minun tulisi ehkä kuitenkin havahtua ym‐

märtämään, että joko minä olen hidastunut tai sitten

muutosten vauhti on oikeasti kiihtynyt.

Valtakunnallinen linjaus ihmisten kotona asumisen

tukemiseen ja laitos‐ sekä palveluasumisen paikko‐

jen käytön vähenemiseen asettaa erityistä paina‐

vuutta hoitotyön laadulle. Paikkoja ostetaan sieltä

missä asiakkaasta huolehditaan ammattitaitoisesti,

huolellisesti ja turvallisesti sekä lämmöllä jokainen

yksilönä huomioiden. Laitosmaisuus ja rutiinino‐

mainen toiminta ovat saaneet väistyä ja eletään ri‐

kasta arkea elämän loppuun asti.

Samalla kun kuunnellaan korvat tarkkoina soterat‐

kaisuja ja muita rahojen ja toimintojen linjauksia,

täytetään tilaajan vaatimuksia ravitsevista aterioista

ja monipuolisesta viriketoiminnasta. Me henkilös‐

töhän Ilonpisarassa työskentelemme asiakkaiden

kotona ja sen tulee näkyä toiminnassamme.

Toki perheemme koko pakottaa meidät sopimaan

joistain yhteisistä säännöistä, kuten vierailuaikojen

rajoittamisista ja päättämään ne ilta yhdeksääntois‐

ta. Näin aikaisemmin nukkumaan haluavat asiakkaat

saavat rauhassa töpsötellä käytävillä yövaatteissaan

ja samoin aamuisin on aamutakkivapaus kymme‐

neen asti, jonka jälkeen vieraat ovat enemmän kuin

tervetulleita. Sääntöjä on kuitenkin melko vähän ja

elämä sujuu leppoisasti päivästä toiseen. Näin suu‐

resta asiakasjoukosta löytyy yleensä jokaiselle ystä‐

viä.

Päättyneenä vuonna talon käytävä‐ ja yhteistiloja on

maalailtu ja joitain yksittäisiä huoneita niiden vapau‐

duttua kunnostettu. Lämmitystä on säädetty, il‐

mastointia uudistettu ja isoihin Vanajaveden puo‐

leisiin ikkunoihin on asennettu lämpöä eristävää

täysin kirkasta kalvoa kesän kuumuutta poistamaan.

Piha ja pienet istutukset ovat jatkuvan kehityksen

alueita samoin pihan eläimet. Ulkoilualueita paran‐

taen niiden vetovoima lisääntyy ja paljon puhuttu

ulkoilu tapahtuu huomaamatta asiakkaan omasta

aloitteesta, piha‐alueista nauttien.

Suhtaudun luottavaisesti tulevaan. Meillä on hyvä,

ammattitaitoinen ja monipuolinen henkilöstö sekä

vaatimukset ja tarpeet näkevä erinomainen hallitus

ja jäsenistö. Asiakkaat ja omaiset pyrkivät myös

miellyttävään rinnakkaiseloon eli vaikka hoitopaik‐

kojen kilpailu alueella on kova, näen Ilonpisaralla

erinomaiset menestymisen mahdollisuudet myös

tulevaisuudessa. Se ei toki tule vain kotinurkissa

puuhastellessa vaan hakien tietoa ja koulutusta

uusista asioista ja vaatimuksista sekä myös toiveista.

Herkillä korvilla aikaa kuunnellen ja ottamalla kaikki

annettu apu vastaan niin läheisiltä, yhteistyökump‐

paneilta kuin vapaaehtoisilta, saamme jatkossakin

säilytettyä kodissamme rauhallisen ja kaikkia

huomioivan ilmapiirin.

Kiitos menneistä vuosista ja tehdään vuodesta 2015

myös tapahtumakylläinen ja monipuolinen muistoja

kerryttävä vuosi. Kiittäen, Raija‐Leena Löövi
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VIIKKOASUNNOT

Ilonpisaran pihapiirissä, Vanajaveden rantamaise‐

missa on 70‐luvulla rakennettu rivitalo, jonne kesällä

2014 kalustettiin vuokrattavaksi viikkoasuntoja tila‐

päiseen majoitustarpeeseen. Majoittumista kysyt‐

tiin useasti mm. putki‐ ja hissiremontin ajaksi ja sil‐

loin kun oli tarvetta erityyppiselle väliaikaiselle

”kodikkaalle” majoitukselle. Näillä asunnoilla pyrit‐

tiin vastaamaan tähän tarpeeseen. Majoittujat ovat

lähinnä ikäihmisiä tai henkilöitä ketkä eivät halun‐

neet tai tarvinneet hotellitason majoitusta.

Kaikki asunnot ovat kevyesti, mutta viihtyisästi

kalustettuja ja niistä löytyy perusastioita vähintään

neljälle majoittujalle. Jokaisessa asunnossa / ryh‐

mäasunnossa on lisäksi jääkaappi, sähköliesi, kah‐

vinkeitin, tv, sekä suihku ja wc. Huoneistoihin ei voi

tuoda kotieläimiä, eikä niissä saa tupakoida.

Huoneistoista kaksi on kaksiota, yksi yksiö ja loput

ryhmäasunnossa olevia huoneita. Kaksioon mahtuu

majoittumaan myös perhe. Hinta majoitukselle on

edullinen, joten lyhyempää aikaa kuin viikko ei las‐

kuteta. Hinnat ovat majoitusvaihtoehdosta riippuen

välillä 150‐280 €/viikko/henkilö. Lisähenkilöstä peri‐

tään 70 € lisämaksu kustakin.

Asuntoihin on mahdollista saada liinavaatteet eril‐

lismaksusta (10 €/hlö). Kevyt siivous on asukkaan

vastuulla, mutta loppusiivous sisältyy viikkovuok‐

raan. Yli kahden viikon oleskelussa siivous sisältyy

hintaan 14 vrk välein. Lisäpalvelut veloitetaan erik‐

seen ja Ilonpisaran mahdollisuutta niihin tulee kysyä

jo varauksen yhteydessä mm. pyykin pesu, ateriat

päätalolla tai kotisairaanhoitotyyppiset käynnit, se‐

kä polkupyörän vuokraus.

Asunnot ovat saaneet hyvän vastaanoton ja vuokra‐

laiset ovat hienosti huomioineet ikäihmiset naapu‐

reinaan. www.ilonpisara.fi

Näkymiä asunnoista.
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HALUATKO TUKEA ILONPISARAN TOIMINTAA
– LIITY JÄSENEKSI

Lomakotiyhdistys Ilonpisara ry on yksityinen voittoa

tavoittelematon yhdistys, jonka jäsenistö muodos‐

tuu henkilöjäsenistä sekä jäsenseurakunnista, joihin

kuuluvat Tampereen hiippakunnan seurakunnat.

Jäsenenä voit halutessasi olla mukana aktiivisesti

seuraamassa Ilonpisaran toimintaa ja osallistua pää‐

töksentekoon, sekä tulevaisuuden suunnitelmiin

mm. vuosikokousten myötä. Jos koet, että haluat ol‐

la mukana tukemassa toimintaa lähinnä ”tausta‐

joukoissa” ilman aktiivisempaa roolia yhdistyksessä,

Ilonpisaran tapahtumia voi seurata lehden, tiedot‐

teiden ja nettisivujen kautta.

Jäsenmaksu vuonna 2015 on 10 €/hlö ja ainaisjä‐

senmaksu seitsemän kertaa vuosimaksu eli 70 €/hlö.

Kaikki jäsenet saavat kerran vuodessa ilmestyvän

Ilonpisaroita lehden, muun jäsenpostituksen, sekä

kutsun kevät‐ ja syyskokouksiin osallistumaan yhtei‐

seen päätöksen tekoon. Jäsenyyttä voi hakea Ilonpi‐

saroita ‐lehdestä löytyvällä lomakkeella tai nettisi‐

vujen kautta osoitteesta .www.ilonpisara.net

JUHANNUSLORU
Lomalaisten Ilonpisarassa ideoimana 22.6.2014

Kuka söi mansikan, olisiko se ollut Pentti?

Mansikka oli hyvänmakuinen, sanoi Sirpa. Hei man‐

sikkahan on väriltään punainen, huudahti Helena.

Mansikkamaa oli väriltään aivan punainen, totesi

Keijo.

Hei katsokaa, mansikkamaa on ihan pellon laidalla,

sanoi Pekka. Siihen totesi Kimmo, että sehän on

pihalla. Mutta sittenpä huomasi hämmästyneenä

Kirsti, talohan on hirsistä tehty ja Kirsti lisäsi, ja hirret

ovat kunnon paksua puuta.

No, kyllähän puut on täytynyt tuoda metsästä totesi

Kari. Ooooh… huudahti Pirjo F., metsä on IHANA!...

koska siellä on lintuja, kukkasia.

Apua! Karjaisi Pirjo H, tuolla kävelee karhu, mutta

vähän silmiään siristeltyään Pirjo H. huomasi vain

oravan hyppelevän. Siihen naurahti Merja, tuossa se

sinun karhu syö pähkinöitä pienillä kätösillään.

Jo kerkesi Jarikin oravalta muutaman pähkinän na‐

pata ja tuumasi, pähkinät ovat hyviä.

Niin alkoi tuuli humista metsässä, että Seijalta lensi

hattu päästä. Siihen huudahti Leena, vain hetki ja

virkkaan sinulle uuden hatun, kauniin. Vaan Marju

hatun maassa huomasi ja kohta se oli jälleen Seijan

päässä.

Tästä kesän tarinat alkaa, mutta nyt

lähdemme syömään yhtä jalkaa.
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Toimintaan voi osallistua monin tavoin, esimerkiksi viihdettä ja virikeohjelmaa tuottamalla. Kiitos niistä!!



Teemalomaohjelma Lomakoti Ilonpisarassa vuodelle 2015

Teemalomien kustannus on nähtävissä lomajakson perässä, mikäli se ei ole tilausjakso.

Henkilökohtaiset välineet ja lääkkeet, sekä apuvälineet tulee ottaa jaksolle mukaan.

Teemaloma Ajankohta Hinta €

Helmikuussa

Lumipuuhia hiihtolomalla 23.–27.2. 615
Laskiaisperinteitä, tarinoita ja pelejä talven keskellä

Maaliskuussa

Musiikkituokioita 9.‐13.3. 615
Soitellaan, lauletaan ja kuunnellaan musiikkia

Kaunista ja kätevää käsillä 16.‐ 20.3. 630
Kädentaitojen kehittämistä eri materiaaleja käyttäen

Huhtikuussa

Pääsiäisen vietto 2.‐ 7.4. 780
Muistellaan pääsiäisen perinteitä ja vietetään juhlaa

Vaikeasti kehitysvammaisten musiikkijakso 14. – 17.4. 900
Nautitaan musiikista moni eri tavoin

Omaishoidettavien kuntoutumisryhmä 20. – 24.4 715
Samantyyppiseen tilanteeseen vertaistukea jutellen

Toukokuussa

Päivätoimintaa yhdistyksille 5. tai 6.5. á 40/hlö
Pikkuryhmien retkipäivä Ilonpisaraan sis. lounaan ja

kahvit, päivän kesto 10.00–15.00

Puuhaa puutarhassa 18.–22.5 630
Kylvetään siemeniä omiksi taimiksi ja kasvatetaan yrttejä

Pelejä pihassa, touhua tiluksilla 25.–29.5. 630
Etsitään kesäkuntoa pelaten ja pihalla puuhaten

12
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Kesäkuussa

Onget saapuvat rantamaisemiin 1.‐ 5.6. 640
Onkimista, pelejä ja puuhia luonnon helmassa

Punotaan ja tehdään puusta 8.‐12.6. 650
Harjoitetaan kädentaitoja

Juhannuksen vietto 18.‐22.6. 780
Kesäistä ohjelmaa vetten äärellä

Kukkaketojen innoittamaa 23.‐26.6. 625
Tarinoita, runoja ja musiikkia

Heinäkuussa

Tampereen työkeskusten loma 29.6.‐6.7. tilaus jakso

Tarinatuokioita pihalla ja kuistilla 7.‐10.7. 620
Kuunnellaan, kerrotaan ja kehitellään tarinoita

Kesälomalla omasta kodista 13.‐17.7. 680
Otetaan rennosti keskikesällä, tarkoitettu itsenäisesti

tai perheen kanssa asuville henkilöille

Hengellinen viikko sanoin ja sävelin 20.‐24.7. 650
Rauhoitutaan arjen kiireistä sanan ja musiikin avulla

Omaishoitajien sekä hoidettavien kurssi 27.‐31.7. 910/pari
Ilonpisaran kurssi. Parit ovat voimien keräysleirillä

Elokuussa

Metsäpolkuja lähistöllä 3.‐7.8. 660
Tutkitaan luontoa, maistellaan sen antimia

ja liikutaan pihapiirissä

Taiteillaan kotoisasti 17.‐21.8. 680
Piirretään, maalataan, liimataan ja askarrellaan

Roolileikkejä ja muita esityksiä 24.‐28.8. 640
Esitetään rooleja, runoja ja lauluja sydämen kyllyydestä



14

Syyskuussa

Pihapelejä ja sisäkisoja 1.‐4.9. 550
Kisaillaan yhdessä

Kauniina kotona ja rentona reissussa 7‐11.9. 640
Harjoitellaan erilaisia rentoutumiskeinoja,

pidetään huolta itsestä

Kuntoa ja tasapainoa 21.‐25.9. 630
Lihaskuntoa ja tasapainoa kehitetään

erilaisin harjoittein

Lokakuussa

Askaroidaan kaunista 5.‐9.10. 640
Tehdään koristeita ja lyhty

Arvoituksia ja muita kisailuja 12.‐16.10. 640
Perinteisiä pelejä porukalla pelaten

Omaishoidon jälkeen 26.‐30.10. 655
Omaishoitajuudesta luopuneiden tai luopumassa

olevien henkilöiden vertaistuki‐ ja virkistäytymisjakso

Marraskuussa

Runo rinki ja riimi ryhmä 2.‐6.11. 640
Vanhoja ja uusia loruja kuullen ja kertoen ja esittäen

Omaishoitajien sekä hoidettavien kurssi 9.‐13.11. 910/pari
Parit ovat voimien keräysleirillä. Ilonpisaran oma kurssi

Jouluisia puuhia 23.‐27.11. 650
Pieniä lahjoja jouluksi, kortteja ja muuta mukavaa

Joulukuussa

Joulun vietto 23.‐28.12. 850

VARAA LOMAJAKSOSI AJOISSA NUMEROSTA 03 647 090
Varausvahvistuksen yhteydessä noin kuukautta ennen kurssia peritään 20 %:n varausmaksu
LOMAKOTIYHDISTYS ILONPISARA ry.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Ristikon vastaukset:
1. kirjasto5. puutarha                    8. kala

2. lammas                        6. uima‐allas9. risti

3. leipojat7. sauna10. mansikat

4. kana

KESKELLE MUODOSTUU SANA, JOHON KAIKKI VIHJEKUVAT LIITTYVÄT

ETSI KUVISTA VIISI EROA.
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TILATTAVAT PALVELUT

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

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

kylpy, vesijumppa, rentoutushoidot, vesihierontasänky ja Neurosonic‐divaani.

Lisäveloituksesta hoitohenkilökunta hoitaa tarvittaessa lähes kaikkien näytteiden otot ja niiden toimituk‐

sen jatkotutkimuksiin yksityisiin tutkimuslaitoksiin. Vastaavalta hoitajalta voi tilata mm. ompeleiden pois‐

tot, verenpaineen mittaukset ja muita kotisairaanhoitoon kuuluvia toimenpiteitä. Joissakin tuotepake‐

teissa nämä voivat sisältyä hintoihin.

Ilonpisaran kautta voi tilata eri veloituksesta myös yhteistyössä Ilonpisaran kanssa toimivien ulkopuolisten

palveluntuottajien kuten kampaajan, jalkahoitajan, kosmetologin, 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 lää‐

käri‐, kampaamo‐, jalkahoito‐, ja hierontapalveluja varten, ja kuntotilojen yhteydestä fysioterapeutin pal‐

veluja varten. Maksua varten tulee huomioida, että pankki‐ ja luottokorttisuorituksia eivät Ilonpisara tai

Ilonpisaran toimitiloissa toimivat palveluntuottajat pysty ottamaan vastaan.

Tee varaukset suoraan Ilonpisaraan puh. 03 647 090.

Remontti kotona?

Lomakoti Ilonpisaraan voit tulla

täysihoitoon tai vuokrata

viikkoasunnon kotonasi tehtävien

korjausten / remonttien ajaksi.

Paikkavaraukset

puh. (03) 647 0921

Hierontatuoli, valkeat materiaalit,
vesielementti ja rauhoittava

taustamusiikki luovat oivalliset puitteet
rentoutumiseen ja virkistymiseen.

Ilonpisaran valkea aistihuone

oVS‐seuranta (esim. insuliinihoidon aloitus

lääkärin ohjeen mukaan)

oRR‐seuranta, Marevan seuranta

oVeri‐ ja virtsakokeet

oHaavahoidot (asiakkaalla omat tarvikkeet)

oOmpeleiden / hakasten poistot

oCystofixin

o Injektiot

oToipumishoitoja

Ilonpisarassa on tilattavissa mm. seuraavia
sairaanhoidollisia toimenpiteitä:

/ kestokatetrin hoito

Hemmottele ja kuntouta  itseäsi! Varaa
aika yrttikylpyyn, hierovaan vesisänkyyn

tai Neurosonic-divaanille.

Varaukset etukäteen 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

TEOLLISUUSKATU 7, 13500 HML
Leipomo        Puh. 010 281 1420
Kahvila-myymälät
*Viipurintie 34         010 281 1426
*Parolantie 5           010 281 1425

Parolan Fysioterapia Oy

Jaakonkuja 1, 13720 Parola p. 03-637 2923

Fysioterapeutit: Tiina Leinonen, Aila Numminen, Kati Raassina,
Hanna Halttunen ja Anna-Sofia Wallin

Meiltä myös kotiapua, kysy lisää.

parolanfysioterapia.fi

pioni
kukkien ja sidonnan erikoisliike

Raatihuoneenkatu 13, Hml

Puh. 03-633 2366

Haluatko lahjoittaa asiakkaallemme

hemmottelulahjakortin?

Ota yhteyttä :Lomakoti Ilonpisara

puh. 03 647 090, lomakoti.ilonpisara@ilonpisara.fi

. .

(

. .

(



MUMMOT KANASENSA NIITYLLE AJOI, KESÄLAM‐
PAAT NE VAIN IHMETTELI

Ilonpisarassa puhuttiin pitkään tontin siistimisestä

ja piha‐alueiden mukavasta käytöstä. Silloin mietit‐

tiin lampaiden pidon etuja. Ne hoitaisivat rantamai‐

semaa ja toisivat vaihtelua asukkaiden kesään. Niitä

voi hoitaa ja silittää. Toivathan ne sitten muutakin

hupia, mihin ei osattu varautua. Alkuun pienet ka‐

ritsat kirmailivat pienimmistäkin aidan aukoista kar‐

kuteille ja Ruusu karkaili uimaretkille. Asiakkailla riit‐

ti lystiä henkilökunnan kiinniottoyrityksiä seurates‐

saan. Emme lannistuneet vaan lampaat tulivat uu‐

delleen seuraavana kesänä. Ja yllättäen karitsat oli‐

vat yhtä pieniä ja vikkeliä…

Mielestämme lampaat tuottivat niin paljon iloa, että

päätimme laajentaa maalaistoimintaamme kanoi‐

hin. Rakennutimme taas huolellisesti kaksi kana‐

koppia ja tarhat niiden ympärille, että kanoillakin

olisi vaihtoalue, kun kasvillisuus palaa kuovittuun

maahan. Opiskelimme kananhoitoa kirjoista ja eko‐

psykologi Kirsi Salonen kävi taas luennoimassa ke‐

väällä asiakkaille ja henkilöstölle eläinten pidosta ja

niiden tarpeista. Luvat haettiin tällekin toiminnalle

ja olimme siis valmiita aloittamaan munien kerää‐

misen.

Lampaat on vuokrattu aina kesäksi Tiirinkosken

tehtaalta ja nyt niitä tuli viisi: Aura, Ruusu, Venla ja

uudet karitsat Erja ja Esko. Kanoja ei voinutkaan

vuokrata. Lopulta ostimme omat kanat Akaasta. Ne

ovat Hy‐Line Brauneja: Laura, Leenu, Liisi, Lotta ja

Lyyli. Meillä on vain kesäkanala, joten huoli syksystä

painoi mieltä. Se oli lopulta turhaa, sillä puheenjoh‐

tajamme Leenan naapuri Markku otti tytöt kana‐

laansa talvilomalle, josta ne palaavat kotiin kevään

lopulla. Saapas nähdä miten käy. Markulla on kukko‐

kin ja sitä saattaa tulla ikävä, mutta meidän

asiakkaamme huolehtivat kanoista niin hyvin, että

kyllä se ehkä kukon muistelemisen voittaa.

Kesäeläimistä huolehditaan yhdessä. Asiakkaat ovat

päivittäisillä hoitoreissuilla tekijöinä ja he opettavat

henkilökunnalle vanhoja taitojaan. Asukkaista Inkku

ja Jorma valitsevat auttajansa ja muistavat käynti‐

kerrat. Jorman puuhaa on veden ja ruokien kuljetus

ja Inkku kerää munat. Kaikki asukkaat vievät herk‐

kulehtiä ja huolehtivat paijaamisesta. Kanojen haus‐

ka puoli on munat ja niiden laskeminen ja lampailla

niiden kyltymätön halu tulla rapsutetuiksi. Vielä kun

lainsäädäntö sallisi meidän keittiössämme valmis‐

taa munista ruokia asiakkaille. Luomumunien maku
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oli erinomainen, mutta hoivakodin keittiöön niitä ei

vielä saanut tuoda. Yritämme saada tuon hassun

kohdan muuttumaan.

Eläinten hoidosta tällaisessa paikassa tehtiin

pienimuotoinen kysely ja kehitystehtävä loppuke‐

sästä henkilöstölle. Kysymykset esitettiin heille, jot‐

ka ovat olleet töissä Ilonpisarassa jo kun vielä mitään

pihaeläimiä ei ollut ja ovat olleet edelleen sekä lam‐

maskesän että nyt kana‐ ja lammaskesän aikana.

Vastauksista oli helposti nähtävissä, että eläimistä

oli suurta iloa sekä asiakkaille, henkilöstölle, että

myös läheisille. Eläimistä tuli hoitoon liittyvää työtä,

mutta asiakkaiden panos vaikutti sen, etteivät työt

oikeastaan lisääntyneet, vaan vain erilaistuvat. Eläi‐

met vastaanottavat ja antavat niin paljon hellyyttä ja

läheisyyttä, että ne auttavat asiakkaiden viihtymi‐

seen ja hyvänolontunteeseen vähentäen soittokel‐

lon käyttöä, kun ei tule pitkästymisen tunteita.

Eläimistä riittää yhteistä jutusteltavaa ja vaikka kaik‐

ki eivät aina pihalle ehdikään, kertovat muut aitaus‐

ten kuulumiset ja mikä tärkeintä, päivän munien

määrän. Ilonpisaraan sopii kesän eläimet. Talvi mie‐

titään, suunnitellaan. Keväällä valmistaudutaan tu‐

levaan ja kunnostetaan alueet ja hankitaan

kivennäiset, rehut ja muut tarpeelliset. Kevään ja

kesän taitteessa tulevat eläimet jolloin riemua sekä

puuhaa riittää. Syksyn tullen tulee haikeus ja eläimet

lähtevät talven viettoon. Siitä alkaa ikävöinti. Kaikki

kuitenkin tietävät, että talvella hoito on niin paljon

hankalampaa ja suojat riittämättömiä kovilla pak‐

kasilla, joten tämä käytäntö on kaikille parasta.

Pitkän, talvisen ikävän jälkeen on pihalla sitten kova

kuhina ja paljon touhuajia. Ilonpisaralaiset ovat mie‐

lellään kesäajan maalaisia eläimineen.

Eronhetki syksyllä on kaikille haikea!



OPISKELLESSA RIKASTUU

Sain tilaisuuden osallistua täydennyskoulutukseen.

Hämeen ammattikorkeakoulu järjesti DEMEPASSI‐

koulutuksen täällä Hämeenlinnassa. Se alkoi syksyl‐

lä 2013 ja päättyi syksyllä 2014. Oppisopimusmuo‐

toinen koulutus sisälsi teoriaopetusta HAMK:n opet‐

tajien johdolla, sekä harjoitustehtäviä omalla työ‐

paikalla.

Koulutus tarjosi mm. lääketieteen tuoreimmat ter‐

veiset muistisairauksista ja muistisairaitten hoidos‐

ta. Kokemuksia vertailtiin ja tilanteita pohdittiin tois‐

ten opiskelijoiden kanssa. Tärkeä osuus opinnoissa

oli työssä jaksaminen, johon neuvoja ja vinkkejä

koottiin evääksi. Meitä opiskelijoita oli mm. Tampe‐

reelta, Valkeakoskelta ja Hämeenlinnasta.

Eräs harjoitustehtävä vei minut lumitöihin Ipunan pi‐

ha‐alueelle. Kanssani työskentelivät Jorma, Heikki,

Pentti ja Kalevi. Lakaisimme polkuja, hiekoitimme

kulkureittejä ja kannustimme toisiamme! Hyvin

suunniteltu oli puoliksi tehty! Edellisenä päivänä

lämpimät ulkovaatteet oli kaivettu esiin ja työväli‐

neet varattu valmiiksi. Kun ryhmämme oli lumitöis‐

sä, oli yksi viime talven kylmimmistä päivistä (‐18 C).o

Se oli hyvä päivä. Valokuvien kanssa päivän ta‐

pahtumiin palattiin vielä uudelleen.

Kehittämistehtävän teimme yhdessä Raija‐Leenan

kanssa, aiheena yhteisöllisyyteen ikääntyvien paris‐

sa eläinten ja luonnon avulla. Moni työkaverikin

osallistui sen tekemiseen kyselyyn vastaamalla. Ke‐

säasukkaamme, kanat ja lampaat, olivat tärkeässä

roolissa kehittämistehtävässä. Opiskeluvuosi rikas‐

tutti minua. Se toi ajanmukaista osaamista ja mie‐

lekkyyttä työhön. Ja herätti aiempaa paremmin ar‐

vostamaan moniosaavaa työyhteisöämme!

Paula Jakonen
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Vaalipäivä on tärkeä vanhanakin.
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OMAISHOITAJA ‐ ARJEN HUOLEHTIJA!

Tämän vuoden omaishoitajat hoidettavineen jakso

sijoittui viikolle 31, heinä‐ elokuun taitteeseen. Ke‐

väällä ja syksyllä olleet omaishoitajien oma jakso ja

hoidettavien kuntoutusjakso eivät vielä ensimmäi‐

senä vuonna tavoittaneet tarvitsijoita.

Omaishoitajapareja oli tiivis ryhmä, joten viikon oh‐

jelmat toteuttivat hyvin pienryhmätoimintaa ja osal‐

listujat voitiin kohdata erittäin yksilöllisesti. Aloitim‐

me viikon keskustelemalla asioista, jotka ”asuvat

talossa” nimeltä: Jaksaminen arjen keskellä.

Keskustelussa nousi esille mm. kuinka hoitajana olo

tulee monesti kohtalaisena yllätyksenä. Oma haa‐

vekuva hoitamisesta voi poiketa suuresti arjesta, sii‐

tähän voi ennakkoon olla hyvinkin ihanteellinen kä‐

sitys. Myös eläminen parisuhteessa muuttuu.

Etenkin hoitajan näkökulmasta elämä voi tuntua

yksinäiseltä, sillä hoitaminen tuo rajoituksia harras‐

tusmahdollisuuksiin. Huolta kannetaan puolin ja

toisin, monesti kummallakin on huoli siitä miten

toinen pärjää ja on ikävä, jollei toinen ole paikalla.

Loppuvaiheessa koetaan surua läheisten poisme‐

nosta, mutta kuten keskusteluissa todettiin, on myös

lupa itkeä. Omaishoitajalla voi olla monta luopumi‐

sen vaihetta hoitosuhteen kestäessä.

Omaishoitajien ja hoidettavien elämä on myös

oman itsensä voittamista, elämää jossa on tärkeää

ystävien apu arjessa. Myös lapset ja läheiset voivat

olla tukena monissa asioissa. Sekä hoitajan että hoi‐

dettavan on hyvä oppia ymmärtämään oman jaksa‐

misen rajat ja opetella vastaanottamaan apua.

Omaishoitajalle, samalla tavalla kuin hoidettavalle,

on tärkeää huolehtia kokonaishyvinvoinnista. Siksi

viikkoon kuului myös paljon lepoa, rentoutumista,

ulkoilua, liikuntaharjoitteita ja ennen kaikkea, ver‐

taistukea toisilta, sekä eväitä tulevaan luottamiseen.

Kaikki keinot, joilla voimia saadaan tankattua, on pa‐

ras käyttää avuksi. Yhdessä asiat saadaan sujumaan.

Loppupäätelmänä keskusteluissa oli, että: Vaikeuk‐

sien kautta päästään voittoon eikä periksi anneta!
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Uusi Kivisalmi alin kerros: huoneet 105–109, toinen kerros: huoneet 216 ja 217 Ipunan huone 409, sekä PR:n huoneet
501, 503 ja 504 ovat loma‐ ja lyhytaikaiskäytössä
Yhden – kahden hengen huoneet sisältävät inva‐wc:t ja suihkut. Sauna on toisessa kerroksessa. Osastoivissa ovissa on kak‐

soiskahvat. Hoitajakutsujärjestelmä. Vuorokausihinta on 1.1.2015 alkaen 121 €/ hlö/ vrk/ kahden hengen‐ ja 175 €/ hlö/

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

Uusi Kivisalmi alin kerros: huoneet 101–104
Yhden ‐ kahden hengen huoneet on tarkoitettu vain vähän hoivaa tarvitseville asiakkaille. Huonekoot ovat 19–21 m ja

2

huoneissa on inva‐wc:t ja suihkut. Sauna on toisessa kerroksessa. Hoitajakutsujärjestelmä.  Palveluasumisen hinta 1.1.2015

alkaen: 2515 € kahden‐ ja 3170 € yhden hengen huoneissa /kk, tehostetun palveluasumisen hinta on 2700 € kahden‐ ja

3370 € yhden hengen huoneissa + mahdollinen I‐hoitoisuuslisä 195 € tai II‐hoitoisuuslisä 205 € /kk.

Uusi Kivisalmi, keskikerros huoneet 210–215, 218–219, 230 ja 231
Huoneet 17–23 m ovat inva‐wc:llä ja suihkulla varustettuja 1‐2 hengen huoneita. Erilaiset apuvälineet ovat mahdollisia.
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Sauna on samassa kerroksessa. Hoitajakutsujärjestelmä. Palveluasumisen hinta 1.1.2015 alkaen: 2515 € kahden hengen‐ ja

3170 € yhden hengen huoneissa, tehostetun palveluasumisen hinta on 2700 € kahden‐ ja 3370 € yhden hengen huoneissa /

kk + mahdollinen I‐hoitoisuuslisä 195 € tai II‐hoitoisuuslisä 205 € /kk.

Uusi Kivisalmi, yläkerta huoneet 320–329
Huoneet ovat 17–23 m , inva‐wc:llä ja suihkulla varustettuja 1‐2 hengen huoneita, erityisesti liikuntarajoitteisille. Erilaiset
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apuvälineet ovat mahdollisia. Tämä kerros soveltuu myös muistihäiriöisille. Osastoivissa ovissa on kaksoiskahvat. Sauna on

toisessa kerroksessa. Hoitajakutsujärjestelmä. Hinta 1.1.2015 alkaen: 2515 € kahden hengen‐ ja 3170 € yhden hengen

huoneissa / kk, tehostetun palveluasumisen hinta on 2700 € kahden‐ ja 3370 € yhden hengen huoneissa / kk + mahdollinen

I‐hoitoisuuslisä 195 € tai II‐hoitoisuuslisä 205 € /kk.

Ipuna, huoneet 401–408 ja 410–412
Huoneet ovat 13–18 m , tarkoitettu muistihäiriöisille. Yksikkö ei ole kokonaan suljettu, mutta mahdollisuus siihen on. Ulos‐
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menoreitti 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 käytä‐

vässä ja sauna kerrosta alempana. Hoitajakutsujärjestelmä. Hinta 1.1.2015 alkaen: 3180 € / kk, tehostetun palveluasumisen

hinta on 3390 € + mahdollinen I‐hoitoisuuslisä 195 € tai II‐hoitoisuuslisä 205 € /kk.

Vanha Päärakennus huoneet 502, 505‐507
Huoneet 12–13 m yhden hengen huoneita, liikuntakykyisille tai vaivattomasti apuvälineillä liikkuville, aikaan ja paikkaan
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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 1.1.2015 alkaen: 2430 € / kk yhden

hengen huoneessa, tehostetun palveluasumisen hinta on 2650 €. Mahdollinen I‐hoitoisuuslisä 195 € tai II‐hoitoisuuslisä

205 € /kk.

Rivitalo, asunto 5
Erillinen rakennus pihapiirissä. Asukaskäytössä oleva huoneisto sisältää kolme 8‐9 m yhden hengen huonetta, yhden 12 m
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kahden hengen huoneen, tilavan olohuone‐ruokailutilan ja keittiön. Huoneistossa on wc ja suihku. Sauna ja ruokailutilat

sijaitsevat päärakennuksessa. Hinta 1.1.2015 alkaen: 2430 € / kk yhden hengen huoneessa, tehostetun palveluasumisen

hinta on 2650 €. Mahdollinen I‐hoitoisuuslisä 195 € tai II‐hoitoisuuslisä 205 € /kk.

· 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. Kesällä myös kotieläimiä.

· Ulkopelejä ja liikuntavälineitä (mm. polkupyöriä ja kävelysauvoja) on vapaasti käytettävissä.
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Sisääntuloaulassa voi lueskella päivän lehtiä ja katsella kau-
nista näköalaa. Aulan vieressä sijaitsee myös kanttiini, josta
voi ostaa erilaisia tavaroita, kortteja, herkkuja ja kahvia.
TV- ja seurustelutiloja on asiakkaiden käytössä joka kerrok-
sessa.

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

Ruokasaleja on kaksi. Kuvassa olevasta pienemmästä salista
on näkymä puutarhaan ja suuremmasta salista näkyy Au-
langon kaunis puistoalue. Ruokailutilanteet on pyritty saa-
maan joustaviksi ja henkilökunta avustaa tarvittaessa ruo-
kailussa. Retkiryhmät ja vierailijat ovat tervetulleita sopi-
muksen 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 eri puolilla taloa.

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.


