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Arvopohja ja jäsenistö

Lomakoti Ilonpisaran toiminta on itsenäistä, yleis‐

hyödyllistä ja voittoa tavoittelematonta yhdistystoi‐

mintaa. Yhdistys omistaa Lomakoti Ilonpisaran tilat,

välineet ja 2,5 ha tontin Vanajaveden rantamaise‐

missa. Lomakotiyhdistys Ilonpisaran jäsenistöön

kuuluu henkilöjäseniä sekä Tampereen hiippakun‐

nan seurakunnat. Jäsenistö on edelleen yhdistyksel‐

le tärkeä, kantava taustavoima, joka kevät‐ sekä syys‐

kokouksissa linjaa ja tarkastelee vuosittain Lomakoti

Ilonpisaran toimintaa, sekä valitsee keskuudestaan

hallitukseen kuusi jäsentä, kaksi jäsentä on mukana

virkansa puolesta.

Ilonpisaran toiminnan painopisteenä on kristillinen

lähimmäisenrakkaus ja hoitotoiminnassa painote‐

taan asukkaan omatoimisuutta ja yksilöllisyyttä.

Yhteisöllinen tapa toimia – toinen toistamme aut‐

taen, on säilynyt Ilonpisarassa sen toiminnan alusta

lähtien. Yhä edelleen Ilonpisarassa vierailee asuk‐

kaidemme ilona vapaaehtoisia auttajia mm. ulkoi‐

luttamassa, laulamassa ja milloin missäkin toimin‐

nassa tukena. Tavoitteena on asiakkaan hyvä olo ja

virkistyminen, on sitten kyseessä lyhytaikainen oles‐

kelu tai pitkäaikainen asuminen.

LOMAKOTI ILONPISARA

Toiminnan alku ja laajeneminen

Lomakotiyhdistys Ilonpisara sai alkunsa vuonna

1957 diakoniapäivillä ja sen alkuperäinen toiminta‐

ajatus oli olla loma‐ ja kurssikeskus levon ja virkis‐

tyksen tarpeessa oleville äideille ja myöhemmin

vammaisille ja vanhuksille. Leirit olivat toiminnan

alussa suuria, jolloin vapaaehtoisia ja talkooväkeä

tarvittiin ja saatiinkin runsaasti avustajiksi. Tilat oli‐

vat alussa vaatimattomat ja apuvälinein liikuttaessa

ne olivat varmasti vaativat. Toiminta alkoi huvila‐

maisesta rakennuksesta Kivisalmesta, josta se laajeni

toiseen vieläkin Ilonpisaran pihapiirissä olevaan hir‐

sirakennukseen, Majarantaan. Varsinainen päära‐

kennus rakennettiin tontilla olleista puista ja se val‐

mistui tontille 1962 ja siinä oli majoitustilojen lisäksi

myös keittiö ja ruokasali. Toiminnan vilkastuessa tar‐

vittiin lisää tilaa ja niin rakennettiin 1968 tiiliraken‐

nus Ipuna, jolloin majoitustilaa tuli huomattavasti

enemmän. Majoitustilojen lisääntymisen myötä

täyshoitotoimintaa pystyttiin järjestämään siitä

lähtien myös talviaikaan. Uusien, nykyaikaisten ja

käytännöllisten, sekä esteettömien tilojen tarve kui‐

tenkin lisääntyi edelleen. Vuonna 1992 Lomakoti

Ilonpisara laajentui merkittävästi, kun Uusi Kivisalmi

rakennuskokonaisuus valmistui vanhan Kivisalmen

paikalle. Tämä rakennuskokonaisuus oli ajan vaati‐

musten mukainen, nykyaikainen ja esteetön raken‐

nus, joka yhdisti vanhemmat rakennukset hienosti

yhdeksi suureksi, mutta yhtenäiseksi kokonaisuu‐

deksi. Uusi rakennus, hienoine tiloineen ja asiakas‐

huoneineen (50) mahdollisti loma‐ ja kurssitoimin‐

nan lisäksi hoivatoiminnan aloittamisen.
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Nykyiset tilat ja toiminta

Asukashuoneet ovat kaikki erilaisia, kodinomaisia,

mutta silti hoidollisesti toimivia. Huoneet ovat joko

kokonaan tai osin Ilonpisaran puolesta kalustettuja,

asukkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

Jokaisella asukkaalla on mahdollisuus turvarannek‐

keeseen, jolla voi Ilonpisarassa ollessa soittaa apua

ympäri vuorokauden. Yleisten tilojen sisustuksessa

on yhdistelty sekä uutta että vanhaa, niin että jokai‐

selle löytyy omanlaisiaan ”olohuoneita” ympäri ta‐

loa. Juhlapäivät kuten esim. joulu ja juhannus näky‐

vät koristeluissa ympäri Ilonpisaran eri tiloja. Toi‐

minta oman huoneen ulkopuolella pyritään saa‐

maan houkuttelevaksi ja monipuoliseksi, sekä kotoi‐

saksi. Toiminta koostuu sekä henkilökunnan järjes‐

tämästä viikko‐ ja teemaohjelmasta että vapaaeh‐

toisten järjestämistä eri typpisistä ohjelmanume‐

roista ja esiintymisistä.

Yhteisten ruokasali‐, aula‐ ja seurustelutilojen lisäksi

Ilonpisarasta löytyy monipuoliset hemmottelutilat

(kampaamo, jalkahoito‐ ja hierontamahdollisuus), sauna

sekä uima‐allas‐ ja kuntoilutilat. Näitä tiloja asiakas

voi hyödyntää ostamalla palveluja esim. kampaajal‐

ta, hierojalta, jalkahoitajalta tai fysioterapeutilta.

Asiakkaiden läheiset voivat myös ostaa lahjakortin

edellä mainittujen lisäksi rentouttaviin vesihieron‐

ta‐ ja neurosonic‐sänkyihin.
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Nykyinen toimintaympäristö ja asiakkaat

Nykyisin Lomakoti Ilonpisara on kodinomainen ja

turvajärjestelmin varustettu hoiva‐ ja lomakoti, jos‐

sa ammattitaitoinen ja monipuolisesti koulutettu

henkilökunta huolehtii päivittäin noin 50 asiakkaan

hoidosta ympärivuorokauden. Asiakkaat koostuvat

pitkäaikaisasukkaista sekä lyhytaikais‐ ja lomatoi‐

minnan asiakkaista. Lomatoiminnan sesonkiaikaa

nykyisellään on kesä ja juhlapyhät kuten joulunaika.

Lomatoiminnan ensi vuoden teemat ja aihepiirit

ovat nähtävissä tämän lehtemme keskiaukeamalta.

Tärkeää nykyisessä toiminnassa on seurata ns. ajan

henkeä ja kehittää erityyppisiä hoidon ja hoivan

sekä virkistys‐ ja lomatoiminnan ratkaisuja. Yhteis‐

kunnan muuttuessa ja hoivatoiminnan tarpeen li‐

sääntyessä tarvitaan enenevässä määrin virkistystä

ja lepoa omaishoitajille, toipumisjaksoja sairaalasta

kotiutuville sekä lomajaksoja erinäisiin tarpeisiin ko‐

tona yksin asuville tai toisen hoidossa oleville hen‐

kilöille. Vanhojen asuntojen remonttien ajaksi tar‐

vitaan useasti tilapäismajoitusta esim. putki‐ tai his‐

siremontin ajaksi. Lomakoti Ilonpisara tarjoaakin

hyvin erityyppisiä lomia tai jaksoja hoidettaville, toi‐

pilaille tai lyhytaikaista tukea eri tarpeisiin ja erimit‐

taisiksi ajoiksi tarvitseville ryhmille tai henkilöille.



Piha‐alueen käyttö ja rantamaiseman hyödyntämi‐

nen on toiminnan kannalta tärkeää. Pihalla riittää

seurattavaa kauniin luonnon ja vesimaiseman lisäksi.

Piha‐ ja terassialueita on monia, osa myös aidattuja

ja niillä on runsaasti istutuksia, syötävää ja katselta‐

vaa. Pihan hoitoon voivat asiakkaatkin läheisineen

osallistua. Pihalla on erilaisia polkuja joiden varrella

on monenlaista nähtävää. Kesäisin Ilonpisaran ton‐

tilla on lisäksi lampaita ja kanoja, joita monet asuk‐

kaat ja lomalaiset rakastavat.

Moniammatillinen henkilökunta toiminnan var‐
mistajina

Lomakoti Ilonpisara on vuosien aikana muuttunut

ammattitaitoista hoivaa ja hoitoa toteuttavaksi,

moniammatilliseksi loma‐ ja hoivakodiksi, jossa tar‐

jotaan korkealaatuista ja sosiaalialan vaatimukset

täyttävää palveluasumista ja lomatoimintaa ympä‐

rivuorokautisella valvonnalla. Asiakkaan hyvä olo ja

virkistyminen on edelleen kaiken toiminnan tarkoi‐

tuksena, joten tiukkoja toimenkuvia ei henkilöstöllä

ole. Henkilökunta tekee saumatonta yhteistyötä eri

alueilla asiakkaiden kokonaishyvinvoinnin saavutta‐

miseksi. Henkilökunta koostuu monipuolisesti kou‐

lutetuista hoitajista, ruokapuolen, toimistoalan sekä
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siivouspuolen henkilöstöstä. Lisäksi toiminnassa on

mukana hoito‐ ja hoiva‐apulaisia erilaisissa asiakas‐

palvelun tehtävissä. Kaikille asiakastyössä oleville

henkilöille pyritään saamaan yhtenäinen peruskou‐

lutuspohja eli hygieniapassi, ensiapukoulutus, etsin‐

täkoulutus, sekä koulutusta asiakkaan kohtaamises‐

ta, lääkehoidosta ja ravinnon tärkeydestä. Tämän

hetken asiakkaidemme kohdalla myös muistisairaan

kohtaamisen koulutus on tarpeen koko henkilökun‐

nalle. Lisäksi henkilökunta kouluttautuu omaehtoi‐

sesti ja henkilökuntaa koulutetaan eri erityisosaa‐

mista tai omaa ammattitaitoaan vaativiin tehtäviin

tarpeen ja koulutuksen saatavuuden mukaisesti.

Hyvä kodinomainen tunnelma, seura sekä turvalli‐

sen asumisen ja hoivan lisäksi monipuolinen, ravit‐

seva ruoka ovat asioita, joiden takia asiakkaat edel‐

leen tulevat Ilonpisaraan. Jokaisella asiakkailla on li‐

säksi omia, erilaisia tarpeita ja toiveita, joihin pyri‐

tään vastaamaan. Asiakas on oman elämänsä asian‐

tuntija, häntä kannustetaan, tuetaan ja autetaan,

niissä toiminnoissa joissa hän kulloinkin apua tarvit‐

see. Pitkäaikaisten asukkaiden kohdalla on jokaisella

omahoitaja, joka perehtyy erityisesti omien asuk‐

kaidensa tarpeisiin ja voimavaroihin. Yhteistyötä

tehdään asukkaan lisäksi tarvittaessa omaisten ja

läheisten, kuntien sijoittajien, seurakuntien sekä

sosiaalitoimen ja lääkäreiden kanssa.



Toiminnan tulevaisuus

Tulevaisuuden hoito on yhtä vaikeasti arvattavissa

kuin oli vuosia sitten digitaalisten palveluiden mää‐

rän kasvu. Ehkä tulevaisuudessa robotit pitävät

aamujumpat ja lukevat lehdet. Hoitaja‐ asiakas‐

suhde on kuitenkin sellainen johon robotti ei pysty.

Vuorovaikutteisuus, hymy, osanotto sekä empatia‐

kyky tässä ihmistyössä ovat erityisen tärkeitä myös

tulevaisuudessa ja sitä korostetaan edelleen

Ilonpisarassa. Tilat ja ympäristö varmaan muuttuvat,

apuvälineet lisääntyvät, tietojärjestelmät kehittyvät,

mutta mikään ei korvaa palvelua ihmiseltä ihmiselle.

Eli ILONPISARAT eivät lopu vaan lisääntyvät!
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Moniammatillinen yhteistyö tähtää aina asiakkaan

parhaaseen hoitoon, sillä tyytyväinen asiakas on yh‐

distyksen toiminnan tarkoitus.

Satavuotisonnittelut jo ystävätoiminnassa mukana olleelle nykyiselle asukkaallemme Bertalle!
Kiitos kaikista vuosista. Vuosikymmenien yhteinen taival takaa mukavia jutteluhetkiä.



Lomakotiyhdistys Ilonpisaran jäsenenä voit olla

mukana tukemassa pitkäjänteistä, laadukasta hoiva‐

ja hoitotyötä hoivan ja virkistyksen tarpeessa oleville

henkilöille. Jäseneksi liittyminen on pieni, mutta

tärkeä ele Ilonpisaran kaltaisen yksityisen voittoa

tavoittelemattoman yhdistyksen toiminnan puoles‐

ta.

Vuonna 1957 perustetun Ilonpisaran jäsenistö

muodostuu henkilöjäsenistä sekä jäsenseurakun‐

nista, joihin kuuluvat Tampereen hiippakunnan seu‐

rakunnat. Jäseneksi voit hakea ohessa olevalla lo‐

makkeella tai Ilonpisaran nettisivujen kautta osoit‐

teesta Henkilöjäsenen jäsen‐www.ilonpisara.net.

maksu vuonna 2016 on 10 €/henkilö tai jos haluat

hakea ainaisjäseneksi, niin silloin on kertamaksuna

70 €/henkilö.

Jäsenenä oleminen on sikäli helppoa, että Ilonpisa‐

ran oma organisaatio huolehtii Lomakodin käytän‐

nön toiminnasta. Jäsenet voivat seurata toimintaa

oman aktiivisuutensa mukaan ja halutessaan eh‐

dottaa toiminnalle uusia muotoja ja suuntaviivoja.

Kaikki jäsenet saavat kerran vuodessa ilmestyvän

Ilonpisaroita lehden, muun jäsenpostituksen, sekä

kutsun kevät‐ ja syyskokouksiin osallistumaan yhtei‐

seen päätöksentekoon.

6

MIKSI HAKISIN ILONPISARAN JÄSENEKSI?

PÄÄTÖKSIÄ TEKEMÄSSÄ OVAT

Lomakotiyhdistys Ilonpisara ry:n hallituksen muo‐

dostavat vuonna 2016:

Vuosikokouksen valitsemina jäseninä varatuomari

Eeva Pusa Saara Jantu‐Hattulasta, fysioterapeutti

nen RistoTampereelta, valtiotieteiden maisteri

Arovuori Margit LuotoHausjärveltä, teknikko Lem‐

päälästä, palveluneuvoja Hämeenlin‐Leena Pietilä
nasta ja talouspäällikkö Hattulasta.Marco Björkskog

Tuomiokapitulin valitsemina ovat pappisasessori

Markku Antola AiriHattulasta ja asiantuntija

Raitaranta Hämeenlinnasta.

Puhevaltaisina jäseninä työnkuvansa perusteella

ovat toiminnanjohtaja ja vastaa‐Raija ‐ Leena Löövi
va sairaanhoitaja .Elina Hanska

Kukat pihamaalla, lampaat aitauksessa,

kanat tarhassaan.

Lyhdyt polun varrella, valot joulukuusessa,

kyntteliköt ikkunalla.

Iloinen, ystävällinen henkilökunta, hyvä hoito,

hyvä ruoka.

Näistä on Ilonpisara tehty!

Leena Pietilä

hallituksen puheenjohtaja



LEHDEN TEKEMISEN TUSKA JA RIEMU

Muistan hyvin silloin aikanaan aloittaessani työs‐

kentelyni Ilonpisarassa, miten tuskaisena pidin sitä,

että lehtikin piti tuottaa. Niin vain, omin voimin, il‐

man mitään lehtijuttujen kirjoittamisen kokemusta,

puhumattakaan sanan ”saksitaitto” merkityksestä.

On työlästä miettiä aiheita ja yrittää löytää valokuvia,

mutta tekeminen opettaa.

Nykyisin mietimme jo alkuvuodesta joitain uusia jut‐

tujen aiheita. Yleensä niistä emme sitten kirjoita. Ei

siksi etteikö ne olisi olleet hyviä aiheita, mutta ne

yleensä unohtuvat vuoden mittaan tapahtuvien

mielenkiintoisten asioiden alle.

Ilonpisaroita ‐lehti on ikään kuin jäsenistön syys‐ ja

kevätkokous yhdessä. Siinä kerrotaan menneen vuo‐

den tapahtumista ja mukavista kokemuksista ja toi‐

saalta kerrotaan mitä alkaneelle vuodelle on suun‐

niteltu. Aiemmin olivat tekstit vain muutaman hen‐

kilön tehtävänä. Nyt pitkin vuotta heittelemme ide‐

oita ilmaan ja ehdottelemme teemaa ja keiltä pyy‐

täisimme tekstejä. Vuoden mittaan keräämme asiak‐

kaiden, lomalaisten ja henkilöstön lorut ja tarinat.

Ajoissa kun kysymme, saamme hyviä tekstejä ja leh‐

den kokoon ihan ajoissa. Hallituksen puheenjohta‐

jan teksti on ollut mukana jo alkuajoista lähtien, eli

sen tekstin perinne on jatkunut kymmeniä vuosia.

Nykyinen lehti onkin muuttunut versio aikaisem‐

masta vihkosesta, jota Kärkisen Sinikka teki toimis‐

tossa ja jota kuvitettiin piirroksin ja myöhemmin

paljon Granholmin Raunon ja Laaksosen Sepon valo‐

kuvin.

Suuri helpotus on ollut digikuvaus ja koko henkilö‐

kunnan into kuvata toimintaa ja tapahtumia. Selke‐

ästi eniten kuitenkin kuvia näpsii toimistonhoita‐

jamme Sari, jonka käsialaa on myös kansikuvat jo

vuosien ajalta. Pitkin vuotta Sari ottaa hienoja, tar‐

kennettuja kuvia joissa on pisaroita ja niistä sitten

valitaan vuoden Ilonpisaroita ‐lehden kansikuva.
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TAMPEREEN LEIRI, KESÄLLÄ 2015
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Ajoissa päätämme kuka meistä kolmesta: Elina, Sari

vai Raija‐Leena päivittää Myllyniemen Sepon 11

vuotta sitten kirjoittaman perustekstin Ilonpisarasta.

Uskokaa vain, sekin juttu päivitetään joka vuosi, vaik‐

ka yhdistys, tontti ja rakennukset pysyvät pääosin sa‐

moina ja toimintaakin muutetaan vuositasolla vain

osittain kysynnän mukaan.

Toimistosihteerimme tehtävänä on tehtäväsivu ja

Anu tietää jo pitkin vuotta miettiä sopivaa tehtävää

ja sitä miten se liittyy Ilonpisaraan. Elinan työ on ot‐

taa yhteyttä ilmoittajiin ja hallituksen ja syysko‐

kouksen hyväksymä teemalomaohjelmisto kuvite‐

taan.

Ilonpisaroita ‐lehti on yhdessä ja yhteisöllisesti

tuotettu lehti, jonka tekeminen on innostavaa ja

yleensä huomaamme juttuja ja kuvia sijoittaes‐

samme, että jotain täytyy jättää pois tai lyhentää.

Mukavaa puuhastelua jatkaa huomaamattaan vähän

liian pitkään. Tässä lehdessä on ne jutut, jotka mah‐

tuivat mukaan ja loput jää seuraavaan.

Kiitos kaikille tekijöille!

Raija‐Leena

AURINGON HELLIMIÄ KAIKKI

Hyvä hetki,

tehdä vaikka

puutarhaan eväsretki.

Ja mikä lierihattu hiuksilla.

Omenan tuoksussa,

kesäilman lämmössä,

saan nauttia.

Tämän jakaisin kanssasi,

käynti kesäisellä pihalla

tuo hyvän mielen,

lämpöä joka sopukkaan.

Anu ei laske vain

palkkoja ja kioskin

kassaa.

Löytyy sitä

paljon muutakin

laskettavaa!

Ilonpisaran asukkaiden

runoryhmä v. 2015

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!

Marraskuulle tuli nuha.

Se valuu, lirisee ja lorisee,

räystäät nurkilla kohisee.

Se naakkaparven

hereille yskäisee,

ja pilven reunaan nenän

pyyhkäisee.

Marraskuulla on nuha!

Maaret Latvasalo
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Pihalla riittää puuhaa pitkin vuotta.

Yhdistä viivoilla pienet kuvat Ilonpisaran tuttuihin kohteisiin.

Oikean vastauksen näet nettisivuiltamme uutispalstaltamme 1.3.2016



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, vesihierontasänky ja Neurosonic‐divaani.

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, 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

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‐

Ilonpisarassa on tilattavissa mm. seuraavia

sairaanhoidollisia toimenpiteitä:

o VS-seuranta (esim. insuliinihoidon aloitus

lääkärin ohjeen mukaan)

RR-seuranta, Marevan seurantao

Veri- ja virtsakokeeto

Haavahoidot (asiakkaalla omat tarvikkeet)o

Ompeleiden / hakasten poistoto

Cystofixin / kestokatetrin hoitoo

Injektioto

Toipumishoitojao

Hemmottele ja kuntouta itseäsi! Varaa aika

yrttikylpyyn, hierovaan vesisänkyyn tai

Neurosonic-divaanille.

Varaukset etukäteen Ilonpisarasta
puh. (03) 647 090

Hierontatuoli, valkeat materiaalit, vesielementti

ja rauhoittava taustamusiikki luovat oivalliset

puitteet rentoutumiseen ja virkistymiseen.

Ilonpisaran valkea

aistihuone

Haluatko lahjoittaa asiakkaallemme

hemmottelulahjakortin?

Neurosonic-divaani

10-12 min. hoidot 8 €/krt tai 20 €/3 krt

20-25-min. hoidot 17 €/krt tai 45 €/3 krt

Vesisänkyhieronta

20 min. 8 €/krt tai 15 €/2 krt

Ota yhteyttä :Lomakoti Ilonpisara

puh. 03 647 090, lomakoti.ilonpisara@ilonpisara.fi
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TEOLLISUUSKATU 7, 13500 HML
Leipomo        Puh. 010 281 1420
Kahvila-myymälät
*Viipurintie 34         010 281 1426
*Parolantie 5           010 281 1425

Remontti kotona?

Lomakoti Ilonpisaraan voit tulla

täysihoitoon tai vuokrata

viikkoasunnon kotonasi tehtävien

korjausten / remonttien ajaksi.

Paikkavaraukset

puh. (03) 647 0921

pioni
kukkien & sidonnan erikoisliike

Raatihuoneenkatu 13, Hml
Puh. 03-633 2366

Parolan Fysioterapia Oy
Jaakonkuja 1, 13720 Parola p. 03-637 2923
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Teemalomaohjelma Lomakoti Ilonpisarassa vuodelle 2016

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

Lumileikkejä ja pakkaspuuhia hiihtolomalla 22. – 26.2. 650,‐
Laskiaisperinteitä, tarinoita ja pelejä talven keskellä

Maaliskuussa

Monenlaisia musiikkituokioita 7. – 11.3. 650,‐
Soitellaan, lauletaan ja kuunnellaan musiikkia

Sisäpelikisat 14. – 18.3. 650,‐
Ilmapallolentistä, lattiakoreja ja muita pelejä

Pääsiäisen vietto 24. – 29.3. 800,‐
Muistellaan pääsiäisen perinteitä ja vietetään juhlaa

Huhtikuussa

Omaishoidettavien kuntoutumisryhmä 11. – 15.4. 750,‐
Samantyyppiseen tilanteeseen vertaistukea jutellen

Ompeluseurat ja käsityöpiiri 25. – 29.4. 680,‐
Tehdään pieniä juttuja kuin ennen vanhaan puhdetöinä

Toukokuussa

Päivätoimintaa yhdistyksille 3.5. 45,‐/hlö
Pikkuryhmien retkipäivä Ilonpisaraan sis. lounaan ja

kahvit, päivän kesto 10.00–15.00

Vaikeasti kehitysvammaisten musiikkijakso 17. – 20.5. 910,‐
Nautitaan musiikista monin eri tavoin

Pelejä pihassa, touhua tiluksilla 23. – 27.5. 680,‐
Etsitään kesäkuntoa pelaten ja pihalla puuhaten
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Kesäkuussa

Tarinatuokioita pihalla ja kuistilla 31.5. – 3.6. 680,‐
Kuunnellaan, kerrotaan ja kehitellään tarinoita

Punotaan ja tehdään narusta 6. – 10.6. 690,‐
Harjoitetaan kädentaitoja

Kesälomalla omasta kodista 13. – 17.6. 690,‐
Otetaan rennosti keskikesällä, tarkoitettu itsenäi‐

sesti tai perheen kanssa asuville henkilöille

Juhannuksen vietto 23. – 27.6. 820,‐
Kesäistä ohjelmaa vetten äärellä

Kukkaketojen antia 28.6.–1.7. 640,‐
kortti, taulu, runoja ja musiikkia

Heinäkuussa

Tampereen työkeskusten loma 4. – 11.7. tilattu

Onget saapuvat rantamaisemiin 12. – 15.7. 690,‐
Onkimista, pelejä ja puuhia luonnon helmassa

Metsäpolkuja lähistöllä 18. – 22.7. 690,‐
Tutkitaan luontoa, maistellaan sen antimia ja

liikutaan pihapiirissä

Hengellinen viikko sanoin ja sävelin 25. – 29.7. 690,‐
Rauhoitutaan arjen kiireistä sanan ja musiikin

avulla

Elokuussa

Taiteillaan kotoisasti 1. – 5.8. 710,‐
Piirretään, maalataan, liimataan ja askarrellaan

Roolileikkejä ja muita esityksiä 8. – 12.8. 690,‐
Esitetään rooleja, runoja ja lauluja sydämen kyllyydestä

Omaishoitajien sekä hoidettavien kurssi 22. – 26.8. 950,‐/pari
Ilonpisaran kurssi. Parit ovat voimien keräysleirillä
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Syyskuussa

Pelejä ja kisoja 5. – 9.9. 680,‐
Kisaillaan yhdessä

Kauniina kotona ja rentona reissussa 12. – 16.9. 690,‐
Harjoitellaan erilaisia rentoutumiskeinoja,

pidetään huolta itsestä

Kuntoa ja tasapainoa 19. – 23.9. 690,‐
Lihaskuntoa ja tasapainoa kehitetään erilaisin

harjoittein

Lokakuussa

Kaunista kotiin 3. – 7.10. 690,‐
Tehdään lyhty ja muita koristeita

Omaishoidon jälkeen 10. – 14.10. 680,‐
Omaishoitajuudesta luopuneiden tai luopumassa

olevien henkilöiden vertaistuki‐ ja virkistäytymisjakso

Arvoituksia ja muistivisoja 24. – 28.10. 660,‐
Perinteisiä pelejä porukalla pelaten

Marraskuussa

Loruja ja lallatuksia 7. – 11.11. 660,‐
Vanhoja ja uusia loruja kuullen ja kertoen ja esittäen

Omaishoitajien sekä hoidettavien loma 14. – 18.11. 950,‐/pari
Parit ovat voimien keräysleirillä. Ilonpisaran oma jakso

Jouluisia puuhia 21. – 25.11. 680,‐
Pieniä lahjoja jouluksi, kortteja ja muuta mukavaa

Joulukuussa

Joulun vietto 23. – 27.12. 830,‐

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

Ilonpisara sijaitsee Hämeenlinnassa, mutta asiak‐

kaaksi voi hakea mistä päin maata tai maailmaa ta‐

hansa.

Ilonpisaraan voi hakeutua jos on tarve pitkäaikais‐ tai

lyhytaikaisasumiseen hoivakodissa. Lyhytaikainen

asuminen voi olla esimerkiksi intervallijaksoja

omaishoitajan vapaapäivien ajaksi, toipumista

sairaalajakson jälkeen tai tilapäismajoitusta kotona

olevan remontin ajaksi. Tilapäismajoitukseen on

käytettävissä myös viikkoasuntoja, jotka sijaitsevat

Ilonpisaran pihapiirissä. Kaikki muut paikat paitsi

viikkoasunnot sisältävät täysihoidonomaisesti ma‐

joitus‐, ravitsemus‐ ja hoivapalvelut.

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

Ilonpisarassa järjestetään myös erilaisia teemalomia

ympäri vuoden. Teemalomaohjelmisto löytyy leh‐

den keskiaukeamalta sekä Ilonpisaran nettisivuilta.

Hakulomakkeita teemalomille saat Ilonpisaran toi‐
mistosta puh. 03 647 0922, tai nettisivuilta
www.ilonpisara.fi. Hakuaika teemalomille alkaa heti

ohjelman ilmestyttyä ja paikkatilannetta voi tie‐

dustella Ilonpisaran toimistosta. Pääsy lomapaikalle

varmistuu noin kuukautta ennen jaksoa saapuvan

vahvistuksen ja ennakkomaksun maksamisen kaut‐

ta.

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 on mahdollista hankkia myös

lahjakortti läheiselle, vaikka teemalomalle tai muul‐

le lyhytjaksolle.
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Joulutonttu punanuttu

ikkunoista kurkkii.

Tutkii toimet, päivätouhut

muistihinsa urkkii.

Katsoo kel' on käsi hellä,

kuka hoitaa sydämellä.

Painaa mieleen hyvät teot,

niistä tahtoo kiittää.

Lahjakontin antimista

jokaiselle riittää.

Maaret Latvasalo

KUKKALORUJA

On tulppaani kaunis

kuin auringonkukka,

se levittää kukkiaan

ympäri luontoa.

Tampereen leiri 2015

Kuki, kuki kukkanen,

iltaisin sua katselen.

Syli täynnä kieloja

on ihana katsella.



KAHDENKYMMENEN VUODEN KOKEMUS

Aloitin työsuhteeni Ilonpisarassa syyskuussa 1995, ja

kuten poikani Markus minulle muutama vuosi sitten

naureskeli, olin sanonut viipyväni täällä kymmenen

vuotta. Isäni oli innokas kalastuksen harrastaja, joten

tällainen virhearviointi kai on perua lapsuuden ka‐

lansaaleista. Nyt kaksikymmentäkään vuotta ei tun‐

nu ihan riittävän minulle, kun rantaa ja pihaa on vielä

kunnostamatta ja tontillakin on paljon rakennus‐

oikeutta käyttämättä.

Olen kuitenkin näinä vuosina oppinut sen, että

suunnitelmia pitää voida muuttaa eivätkä työt edisty

niin nopeasti käytännössä kuin ne kehittyvät Elinan

ja minun ajatuksissa. Hyvä sekin, sillä muutama virhe

on ehditty huomata, ennen kuin ollaan päästy toteu‐

tusvaiheisiin. Puitteissa riittää siis aina puuhaa.

Hoitotyö on muuttanut muotoaan tänä aikana ja

erityisen iloinen olen muistisairaiden elinolojen ja

hoitamisen kehittymisestä. Se on alue, joka on meille

erityisen tärkeä, sillä kun elinikä kasvaa niin muisti‐

sairaiden määräkin lisääntyy.

Aikanaan kun hallituksemme valitsi minut toimin‐

nanjohtajaksi, se valitsi myös Elinan vastaavan sai‐

raanhoitajan tehtävään. Elina opiskeli jo tuolloin

toista tutkintoaan ja valmistui geriatriseksi sairaan‐

hoitajaksi. Oli luontevaa, että kaikkien muiden kou‐

luttautumisiemme ja työn ohessa minä hankin sosio‐

nomin pätevyyden. Sen lisäksi, että koulutuksemme

yhdessä kattavat suuren osan siitä mitä tällaisen

talon esimiehinä tarvitsemme, olemme luonteiltam‐

me hyvin toisiamme täydentäviä. Elina lukee paljon,

tutkii säädöksiä ja suunnittelee pilvilinnoja, minä las‐

ken ja lasken etsien rahanlähteitä, neuvottelen ja et‐

sin uusia reittejä ja kuopsutan kukkapenkkejä.

Elinalla on alueelle syntyneenä hyvät suhdever‐

kostot. Osaamme ja harrastamme toisiamme täy‐

dentävästi Ilonpisaraa hyödyttäviä asioita, mutta

nauramme samoille asioille ja nauramme paljon, jos

toki puhummekin. On ilo tehdä mielekästä työtä

hyvän parin kanssa.

Emmehän me ole kahden. Aina on ollut loistava

hallitus, vaikka jäsenet ovat vaihtuneetkin.

Toimiston henkilökunta on voinut vaihtua, mutta

aina olemme saaneet heiltä vankan tuen ja

osaamisen aivan samoin kuin kaikilta muiltakin

henkilöstöryhmiltä.
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Toki toisinaan meilläkin on eri näkemyksiä kannat‐

tavaa henkilöstöä, mutta näiden vuosien aikana

toteutetut linjat ovat olleet yhteisesti valittuja. Nii‐

hin on panostettu koko porukan voimalla asiakkai‐

demme etuja tavoitellen, myös vapaaehtoisten avul‐

la, joihin lukeutuvat myös tempauksissa asiakkai‐

demme läheiset ja osa henkilökuntaa.

Yleishyödyllisenä yhdistyksenä voimme sijoittaa

kaikki tulomme toimintaan ja sen kehittämiseen,

joten olemme etuoikeutetussa asemassa monen

muun talon henkilökuntaan verratessa. Tiedän, että

olen saanut hyvän tilaisuuden kaksikymmentä

vuotta sitten kun tulin valituksi tähän tehtävään.

Siinä onnistuminen on samalla vaatinut tiukan

sitoutumisen, ison osan ajatuksista ja vapaa‐ajasta,

sekä myös läheisten ajasta, eikä vain minulta, vaan

monelta muultakin. Talossa on jälkikasvusta nähty

puuhissa Sinikan likat varsinkin Pirjo, meidän Markus

ja Marika, Elinan Meri ja Samu, Mirjan Pinja, Minnan

Miska ja pääsiäisnoitina ja ohjelmissa moni muu.

Aviopuolisoilla, vanhemmilla ja sukulaisilla on myös

ollut etuoikeus auttaa Ilonpisaran toimintaa

”vapaaehtoisina”. Lomakoti Ilonpisara on yhteisö,

joka toimii vain ison, samaan päämäärään pyrkivän

ahertajajoukon avulla, mutta sen avulla se onkin teh‐

nyt korkeatasoista hoiva‐ ja virkistystyötä, jota nykyi‐

sin esitellään ja koulutetaan sekä omalle uudelle

henkilöstölle kuten myös muiden hoitokotien henki‐

löstöille.

On ilo tehdä työtä, jonka kokee merkitykselliseksi ja

josta voi olla ylpeä. Siksi kai sitä ei ole osannut vielä‐

kään lähteä, vaikka alun perin ajateltu ajanjakso on

jo kaksinkertaistunut. Vuodelle 2016 on paljon suun‐

nitelmia. Hämeenlinnan kolmas kilpailutus on alku‐

vuodesta, ulkoilualuetta on syytä kehittää, kotona

asuvat ikääntyvät henkilöt tulevat kaipaamaan uu‐

denlaisia, kuntouttavia lomajaksoja ja toimitilojakin

tulee kehittää ja kunnostaa tai ainakin suunnitella ja

sehän on meille mielipuuhaa. Uudet vuodet tuovat

uudet haasteet ja hyvän ryhmän kanssa niihin on

helppo vastata. Kiitos kaikille!

Raija‐Leena Löövi
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asiakkaita tapaamassa Saagan kanssa ja
Hanskoja talkoissa.



ILONPISARA JA MINÄ

Ensimmäinen muistikuvani Ilonpisarasta on se, kun

menin työhaastatteluun ja pihamaalla minua tuli

iloisesti vastaan kaksi leiriläistä, joista toinen ilmoitti,

”Olen johtaja, kuka sinä olet, tuletko tänne töihin?”.

Ensin hämmästyin, sitten naurahdin ja vastasin, että

haastatteluun tulen ja toivottavasti pääsen töihin.

Olin vähän jännittynyt, mutta tuo välitön kohtaami‐

nen, reipas leiriläinen ja ilon ilmapiiri tulivat vastaan

jo ovella. No, pääsin töihin ja siitä alkoi minun oppi‐

polkuni Ilonpisarassa, jota nyt on takana jo yli 20

vuotta. Koko ajan tuntuu, että edelleenkin oppii uut‐

ta.

Ihmiset, joita tapaan työssäni opettavat kaiken aikaa

minulle elämän eri ulottuvuuksia. Olen nähnyt asi‐

akkailla monenlaisia sairauksia ja vammoja ja oppi‐

nut tietysti paljon niiden hoidosta, mutta ennen kaik‐

kea olen oppinut monilta ihmisiltä elämän merki‐

tyksellisyydestä, vuorovaikutuksen ja ihmisten koh‐

taamisen tärkeydestä. Kannustus, ystävällinen sana,

halaus, olalle taputus, ovat mitä parhaimpia keinoja

osoittaa toinen toisillemme ymmärrystä ja tukea.

Pienillä asioilla voidaan saada aikaan suuria tekoja.

Kodinomaisuus, viihtyisyys, yksilöllisyys ovat vain sa‐

noja, mutta niiden koettu merkitys on suuri. Ne ovat

kaikki tärkeitä sanoja, joiden merkitys koostuu juuri

noista pienistä toistuvista teoista, joita ei voi kukaan

ostaa tai omistaa. Ne muodostuvat ihmisten välises‐

sä kanssakäymisessä, vuorovaikutuksessa ja yhteis‐

työssä.

Olen aina arvostanut henkilökunnan ammattitaitoa

ja osaamista, mutta tässä työssä mielestäni kaiken

pohjana on halu tehdä hyvää toiselle. Teemme töitä

Ilonpisarassa ihmisten kotona, isossa kodissa. Ihan

niin kuin jokaisen omassa kodissa, on ilmapiiri kaik‐

kien siellä asuvien ihmisten aikaansaamaa. Oma

asenne työhön ja oma persoona on jokaisen tärkein

työväline. Positiivisuus auttaa työtä tehdessä ja luo

mukavan ilmapiirin kaikille, niin asukkaille kuin hen‐

kilökunnallekin. Se, että pitää työstään on tärkeää.

Vaikeudet ja hankaluudet on selvitettävä ja niistä on

puhuttava, jottei kodin ilmapiiri muutu ahdistavaksi.

Jos työhön tulo olisi ollut vastenmielistä, en varmaan

enää olisi töissä Ilonpisarassa. Työssä on tietysti

myös vaikeita ja ikäviä hetkiä, mutta pääsääntöisesti

töihin pitäisi tulla hyvällä mielellä ja useasti huumo‐

rinpilke silmäkulmassakin auttaa asiaa.

Ilonpisara – yhteinen kotimme on siitä kummallinen

työpaikka, että siihen liittyy paljon myös koko per‐

heeni muistoja. Ilonpisaran jäseniin kuuluvat myös

isäni ja äitini ja puolisoni, jotka tarvittaessa ja mie‐

lellään ovat toimineet myös vapaaehtoisina vuosien

aikana eri projekteissa. Lapseni ovat olleet aina ter‐

vetulleita ja nauttineet vierailuista Ilonpisaraan. Tä‐

mä ei ole vain minun perheeni kohdalla, vaan monen

muunkin äidiksi tai isoäidiksi tulleen hoitajan tapa,

käydä lapsiensa tai lastenlapsiensa kanssa Ilon‐
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pisarassa vierailemassa. Milloin he ovat olleet virpo‐

massa, laulamassa, esiintymässä, kesäteatterireis‐

sulla auttamassa tai vaan mummoja ja pappoja ta‐

paamassa. Mummojen, pappojen ja Ilonpisaran leiri‐

läisten myötä lapset oppivat erilaisia kohtaamisia ja

oppivat aistimaan sen ilon ja onnellisuuden, joita

heidän käyntinsä saavat aikaan. Tuo hyvän tuotta‐

minen toiselle ja molemminpuolinen kohtaamisiin

liittyvä ilo on tärkeä taito, jonka toivon kantavan ja li‐

sääntyvän, sekä jatkuvan yhä edelleen sukupolvilta

toisille.

Elina Hanska
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MUISTIN SAIRAUS JA TUNNEMUISTI

Jo parinkymmenen vuoden ajan olemme Ilonpisa‐

rassa hakeneet tietoa ja oppia erityisesti muistisai‐

rauksiin liittyen. Vuosien myötä lääkäreiden tieto ja

kyky parantaa kehon sairauksia on johtanut siihen,

että useimmat meistä elävät isovanhempiaan pi‐

dempään. Kehon toimiessa pidempään alkaa muisti

olla se, joka ikääntyessä pettää ja nykyisin hoivako‐

deissa on suurin osa asukkaista muistisairaita. Niinpä

päivien sisältöä täytyy miettiä uudelleen. Arvoitus‐

ten ratkaisu tai askartelu ei välttämättä enää suju,

mutta vanhat askareet kuten esimerkiksi leivonta ja

haravointi tai marjareissut ohjattuina tuovat vaihte‐

lua ja mielihyvää arkeen ja niiden muistelu varsinkin.

Asiat, tapahtumaketjut ja henkilöt saattavat unoh‐

tua nopeasti, mutta tunnelma säilyy mielessä. Sen

vuoksi ei ole yhdentekevää millaisilla kohtaamisilla

päivämme täytämme. Ilonpisaran henkilöstö on kou‐

luttautunut erityisen paljon miettien asiakkaidem‐

me käytettävissä olevia aisteja ja toimintakykyä poh‐

tien uusia toimintatapoja arkipäivän tueksi. Siksihän

meillä on kesäkanat ja – lampaat sekä paljon piha‐

puuhia. Monenlaisia reittejä on rakennettu pihaan.

Jostain löytyy katseltavaa, toisaalta kuunneltavaa,

kolmas polku sisältää tehtäviä ja pelikisat saa käytyä

oikeastaan tontin joka kolkalla. Kummihevosiakin on

pihallamme käynyt, samoin kaverikoirat voi tavata

sekä ulkoa, että sisältä.

Muistisairaus ei siis mielestämme vaadi pieniä sul‐

jettuja yksiköitä vaan turvallista ja puuhakasta elä‐

mää sekä kodin sisä‐ että ulkotiloissa, kunhan vain

säät auringon myötä auttavat houkuttelemaan asi‐

akkaita ulkoilemaan. Hyvä lisä on viime vuonna aloi‐

tetut jokaisen kuukauden toisen lauantain läheisten

ulkoiluiltapäivät. Näkemisiin aina kuukauden toisena

lauantaina klo 13.15 kioskin edessä, josta ulkolenkit

silloin alkavat.

Elinan perhettä apujoukoissa.



seuraavan vuoden investointeihin, Ilonpisara joutuu

kuitenkin maksamaan verot ilman verohuojennuk‐

sia.

Verottajan näkökulmasta Ilonpisaran kaltainen yh‐

distys toimii kilpailluilla markkinoilla ja verovapaasti

kertyvä ylijäämä mahdollistaisi kilpailuetua. Toisaal‐

ta, pienen yksityisen yhdistyksen näkökulmasta kat‐

sottuna mietityttävät paljon tiedotusvälineissäkin

puheena olleet hoivatoimintaa harjoittavat moni‐

kansalliset yritykset, jotka saavat huomattavia vero‐

helpotuksia pystyessään tekemään verosuunnitte‐

lua konsernin sisällä ja lopputuloksena sinänsä voi‐

tollisesta toiminnasta voi olla, että verotettavaa tu‐

loa ei jää. Nämä asiat ovat niitä arjen tosiasioita, joita

Ilonpisara toiminnassaan joutuu puntaroimaan.

Kilpailuilla markkinoilla toimiminen sinällään on

hoivatoiminnassa elinehto. Kaupungit ja kunnat

kilpailuttavat hoivapalvelujen tuottajat ja asiakkaita

muuten, kuin kilpailutusten kautta on hyvin vähän.

Kilpailutuksissa menestyminen on kaikille alueella

toimiville tärkeää ja moni pieni toimija onkin kilpai‐

lutusten erilaisten painotusten ja vaatimusten myö‐

tä joutunut joko lopettamaan tai myymään toimin‐

tansa jollekin suuremmalle toimijalle. Onko se sitten

loppukädessä hoivapalvelujen käyttäjien tai niiden

tilaajien etu, on kysymys, jota kannattaa pohtia. Van‐

huksilla ja muilla hoivapalvelujen käyttäjillä tulee ol‐

la mahdollisuus valita heille itselleen sopiva hoito‐

muoto ja siksi erilaisten palvelujen ja toimijoiden

markkinoilla pysyminen on tärkeää. Mitä sitten pit‐

kään suunniteltu sote‐uudistus tuo tullessaan, ja

kuinka se vaikuttaa toimintakenttään? Sitä voidaan

tässä vaiheessa vasta arvailla, mutta suuria muutok‐

sia on jälleen kerran tulossa.

Sari

TALOUTTA JA TOIMINTAA

Lomakoti Ilonpisara on yksi monista hoivakodeista

Hämeenlinnan seudulla. Se taiteilee samojen haas‐

teiden ja taloudellisten vaatimusten kanssa kuin

muutkin hoivapalveluja tarjoavat yritykset ja yhdis‐

tykset. Jos kuitenkin asiaa tarkastellaan hiukan tar‐

kemmin, niin Ilonpisaran erilaisuus nousee vahvasti

esille.

Kun Lomakotiyhdistys Ilonpisara ry:n ylläpitämä Lo‐

makoti Ilonpisara aloitti toimintansa keväällä 1957,

sen nykyään katsoen pienimuotoisen ensimmäisen

vuoden tuotoista n. 10 % tuli täysihoitomaksuista

sekä leiri‐ ja kurssimaksuista. Muut tulot yhdistys sai

lahjoitusten, kolehtien, myyjäisten, jäsenmaksujen

yms. kautta. Voi vain kuvitella sitä vapaaehtoisten

työn määrää heidän toimiessaan koko Tampereen

hiippakunnan alueella Ilonpisaran toiminnan

käynnistämiseksi, kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi.

Näistä ajoista on tultu pitkä tie nykyiseen kilpailu‐

tusten ja sote‐uudistusten aikaan. Lomakoti Ilon‐

pisara toimii edelleen yleishyödyllisenä ja voittoa

tavoittelemattomana yhdistyksenä, mutta tulora‐

kenne on ajan myötä muuttunut niin, että tulot

tulevat täysihoito‐ ja lomatoiminnasta lahjoitusten

sekä avustusten määrän ollessa enää vajaa 1 % tuo‐

toista. Maailma ja sen tarpeet Ilonpisaran ympärillä

ovat muuttuneet ja Ilonpisara on mukautunut par‐

haansa mukaan aina uuteen aikaan ja uusiin haas‐

teisiin.

Vanhusten hoivatoimintaa harjoittavia paikkoja ver‐

tailtaessa Lomakoti Ilonpisara eroaa suurimmasta

osasta muista juuri voittoa tavoittelemattomuu‐

tensa vuoksi. Kaikki toiminnasta saatava tulo menee

suoraan toiminnan ja sen vaatimien tilojen kehittä‐

miseen ja ylläpitämiseen, eli suoraan asiakkaiden

hyväksi.

Suuren haasteen yleishyödylliselle yhdistykselle tuo‐

kin mm. se, että suurempiin korjauksiin ja uudistuk‐

siin on varauduttava säästäen rahaa, koska kaikki on

rahoitettava itse. Avustuksia on harvoin saatavissa

eikä ole kaupunkia tai muutakaan tahoa taustalla,

joka maksaisi tappiot. Tilinpäätöksessä mahdollisesti

olevasta toiminnan tuloksesta, jota on säästetty
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ELÄKKEELLÄ, TÖISSÄ KEIKKALAISENA

Nuorena vannoin, etten koskaan aio hoitoalalle työ‐

hön, sillä olin joutunut pesemään pikkuveljeni kak‐

kavaippoja eikä mikään ollut silloin inhottavampaa.

Mieli kuitenkin muuttui vuosien aikana. Pääsin opis‐

kelemaan keski‐ikäisenä perushoitajaksi enkä ole ka‐

tunut sitä päivääkään. Tunsin olevani oikealla alalla.

Hoidin vanhuksia Ilonpisarassa vakituisesti 18 vuotta

ja nyt olen eläkkeellä.

Vaikka olenkin eläkeläinen, käyn edelleen tekemäs‐

sä keikkaa Ilonpisarassa. Olen työskennellyt näin yli

kaksi vuotta silloin, kun lisäkäsien tarve on suuri,

varsinkin sairaustapauksissa. Uskon, että työpanok‐

seni on tarpeellinen niin työnantajalle, työtovereille

kuin asiakkaillekin. Työhön on helppoa tulla, sillä on‐

han tilat ja toimintatavat tulleet tutuiksi vuosien

kuluessa. Vaikka henkilökunnassa on paljon uusiakin

työntekijöitä, on minut aina otettu hyvin vastaan.

”Vanhemmat” tutut työtoverit tietävät, että en tar‐

vitse paljoakaan opastusta ja luottavat minuun ja

ammattitaitooni.

Tuttujen asiakkaiden tapaaminen tuntuu mukavalta.

Osa heistä on tullut hyvinkin läheisiksi monen vuo‐

den hoitosuhteen jälkeen. Kun aamulla tulen työ‐

hön, kuulen ensimmäiseksi: ”Tyttö tuli taas, mukava

kun tulit”. Tämä toistuu joka kerralla. Osa asiakkaista

tunnistaa ja muistaa minut. Saan osakseni leveitä

hymyjä ja tervetuloa toivotuksia. Minusta tuntuu,

että myös jotkut henkilöt, jotka eivät enää kykene

sanallisesti kommunikoimaan, ilahtuvat nähdessään

minut. En tiedä, tunnistavatko, tuntuuko ääneni tu‐

tulta vai hymyilevätkö he vain muuten. Itse uskon,

että heillä on jossain muistissa jonkinlainen kuva tu‐

tusta ihmisestä, olenhan hoitanut osaa heistä jo

useita vuosia.

On asiakkaita, joiden kanssa toimiminen on haas‐

teellista, sillä muistisairaudesta johtuen he eivät ai‐

na ymmärrä sanallista selitystä siitä, mitä kulloinkin

tehdään. Olen huomannut vuosien aikana, että

laulaminen helpottaa tilannetta ja yhdessä laulaen

asiat tulevat hoidetuiksi. Myös runot, joita olen

lausunut jo lapsena, ovat minulle oiva työväline

asiakkaiden kanssa.

Eräänä aamuna, kun aamutoimet eivät ottaneet su‐

juakseen aloin lausua runoa ”Aamukahvilla”. Hen‐

kilö, jota silloin olin auttamassa, alkoi myös lausua

samaa runoa ja yhdessä lausuimme sitä aina aamu‐

puuropöytään asti.

Koska Ilonpisarassa käy myös lyhytaikaisia asiakkai‐

ta, tapaan lähes joka työvuorolla jonkun vieraankin

henkilön. Toisinaan he ihmettelevät, mikseivät ole

nähneet minua aikaisemmin. Kerron heille, että olen

eläkkeellä, mutta teen vuoroja lähinnä silloin, kun

joku henkilökunnasta on sairaana. Olen huomannut,

että väsyn helpommin kuin nuorempana ja siksi en

halua tehdä montaa vuoroa peräkkäin ja mieluim‐

min teen lyhyitä päiviä, että jaksan kotonakin puu‐

hata jotakin. Toisaalta haluaisin, että minulla olisi

enemmän aikaa vapaamuotoiseen toimintaan

asiakkaiden kanssa.

Aina on kuitenkin mukava tulla, kun tiedän olevani

tarpeellinen ja yhä kykeneväni auttamaan asukkaita.

Maarit Honkivaara
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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 104‐109, toinen kerros: Ipunan huone 409, sekä PR:n huoneet 501 ja 504 ovat
loma‐ ja lyhytaikaiskäytössä
Yhden – kahden hengen huoneet sisältävät inva‐wc:t ja suihkut. Sauna on toisessa kerroksessa. Osastoivissa ovissa on
kaksoiskahvat. Hoitajakutsujärjestelmä. Vuorokausihinta on 1.1.2016 alkaen 125 €/ hlö/ vrk/ kahden hengen‐ ja 180 €/
hlö/ vrk/ yhden hengen huoneessa, mahdollinen hoitoisuuslisä 10–100 €/ hlö / vrk.
Uusi Kivisalmi alin kerros: huoneet 101–103
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
1.1.2016 alkaen: 2620 € kahden‐ ja 3250 € yhden hengen huoneissa /kk, tehostetun palveluasumisen hinta on 2800 €
kahden‐ ja 3370 € yhden hengen huoneissa + mahdollinen I‐hoitoisuuslisä 200 € tai II‐hoitoisuuslisä 410 €/kk.
Uusi Kivisalmi, keskikerros huoneet 210–219, 230 ja 231
Huoneet 17–23 m ovat inva‐wc:llä ja suihkulla varustettuja 1‐2 hengen huoneita. Erilaiset apuvälineet ovat mahdollisia.2

Sauna on samassa kerroksessa. Hoitajakutsujärjestelmä. Palveluasumisen hinta 1.1.2016 alkaen: 2620 € kahden
hengen‐ ja 3250 € yhden hengen huoneissa, tehostetun palveluasumisen hinta on 2800 € kahden‐ ja 3370 € yhden
hengen huoneissa / kk + mahdollinen I‐hoitoisuuslisä 200 € tai II‐hoitoisuuslisä 410 €/kk.
Uusi Kivisalmi, yläkerta huoneet 320–329
Huoneet ovat 17–23 m , inva‐wc:llä ja suihkulla varustettuja 1‐2 hengen huoneita, erityisesti liikuntarajoitteisille.2

Erilaiset apuvälineet ovat mahdollisia. Tämä kerros soveltuu myös muistihäiriöisille. Osastoivissa ovissa on
kaksoiskahvat. Sauna on toisessa kerroksessa. Hoitajakutsujärjestelmä. Hinta 1.1.2016 alkaen: 2620 € kahden hengen‐ ja
3250 € yhden hengen huoneissa / kk, tehostetun palveluasumisen hinta on 2800 € kahden‐ ja 3370 € yhden hengen
huoneissa / kk + mahdollinen I‐hoitoisuuslisä 200 € tai II‐hoitoisuuslisä 410 €/kk.
Ipuna, huoneet 401–408 ja 410–412
Huoneet ovat 13–18 m , tarkoitettu muistihäiriöisille. Yksikkö ei ole kokonaan suljettu, mutta mahdollisuus siihen on.2

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 1.1.2016 alkaen: 3270 €/kk,
tehostetun palveluasumisen hinta on 3480 € + mahdollinen I‐hoitoisuuslisä 200 € tai II‐hoitoisuuslisä 410 €/kk.
Vanha Päärakennus huoneet 502–503, 505–507
Huoneet 12–13 m yhden hengen huoneita, liikuntakykyisille tai vaivattomasti apuvälineillä liikkuville, aikaan ja2

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 1.1.2016 alkaen:
2490 €/kk yhden hengen huoneessa, tehostetun palveluasumisen hinta on 2730 €. Mahdollinen I‐hoitoisuuslisä 200 €
tai II‐hoitoisuuslisä 410 € /kk.
Rivitalo, asunto 5
Erillinen rakennus pihapiirissä. Asukaskäytössä oleva huoneisto sisältää kolme 8‐9 m yhden hengen huonetta, yhden 122

m kahden hengen huoneen, tilavan olohuone‐ruokailutilan ja keittiön. Huoneistossa on wc ja suihku. Sauna ja2

ruokailutilat sijaitsevat päärakennuksessa. Hinta 1.1.2016 alkaen: 2490 €/kk yhden hengen huoneessa, tehostetun
palveluasumisen hinta on 2730 €. Mahdollinen I‐hoitoisuuslisä 200 € tai II‐hoitoisuuslisä 410 € /kk.

. Ruokasali, kappelihuone ja ruusuhuone 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 ja asiakastietokone ovat vanhassa päärakennuksessa.

. Pelihuone, kuntohuone, valkea aistihuone ja kirjapääty ja asiakastietokone ovat Uuden Kivisalmen alimmassa
kerroksessa.

. Yhteisiä oleskelu‐, TV‐, luku‐ ja kahvinkeittotiloja on joka kerroksessa.

. Lasitettu parveke ja lintunurkka undulaatteineen 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, 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.


