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LOMAKOTI ILONPISARA

60 vuotta hoiva- ja lomatoimintaa

Lomakoti Ilonpisara sijaitsee Hämeenlinnan Hatun-

niemessä, upealla omalla tontilla Vanajaveden ran-

nassa. Ilonpisara on yksityinen, yleishyödyllinen,

voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka kaikki mah-

dollinen tuotto menee tilojen ja toiminnan edelleen

kehittämiseen. Toiminta koostuu vanhuksille ja vam-

maisille suunnatusta hoivasta, sekä ympäri vuotta

järjestetyistä teemalomista. Sääntöjensä mukaisesti

”yhdistyksen tarkoituksena on toimia kristillisessä

hengessä voittoa tavoittelematta, edistää lähim-

mäisyydestä nousevaa hoiva- ja hoitotyötä, palvella

vammaisia, vanhuksia sekä muita hoidon, hoivan ja

virkistyksen tarpeessa olevia ihmisiä.”

Ilonpisara on kasvanut kuuden vuosikymmenen ai-

kana nykyaikaiseksi asumispalvelujen tuottajaksi, jo-

ka sekä tilojensa, että ammattitaitoisen henkilö-

kunnan puolesta täyttää tämän päivän toiminnalle

asetetut tavoitteet ja vaatimukset. Ilonpisara on so-

piva sekoitus uutta ja vanhaa. Rakennuksissa ja si-

sustuksessa on kiinnitetty erityistä huomioita ko-

dinomaisuuteen ja viihtyisyyteen, samalla tilarat-

kaisut ottavat huomioon mm. esteettömän ja tur-

vallisen liikkumisen eri puolilla taloa. Arjessa ja hoi-

dossa käytettävät apuvälineet, sekä kuntoiluvälineet

ovat nykyaikaisia ja monipuolisia huomioiden sekä

asiakkaiden, että henkilökunnan tarpeet ja vaateet.

Päätalokokonaisuus sisältää 50 asuinhuonetta. Ne

on sisustettu yksilöllisesti, mutta kaikissa on otettu

huomioon kodinomaisuus, sekä sujuva asuminen ja

esteetön liikkuminen. Runsas määrä yhteisiä yleisiä

tiloja tuo asiakkaille mahdollisuuden joko seurus-

tella yhdessä toisten kanssa isommissa auloissa tai

hakeutua vaikka omien vieraiden kanssa johonkin

pienemmistä tiloista, joissa voi vaihtaa kuulumisia

rauhallisemmassa ympäristössä. Viikko- ja teema-

loma-ohjelmistojen mukaiset henkilökunnan to-

teuttamat päivittäiset ohjelmahetket tapahtuvat

myös yhteisissä tiloissa tai hyvällä säällä laajoja ul-

koalueita hyödyntäen. Tilava saunaosasto, uima-al-

las, erilaiset kuntoilu-, hieronta- ja hemmottelutilat

laitteineen palvelevat nykypäivän asiakaskuntaa, jo-

ka on tottunut liikkumaan, harrastamaan ja hem-

mottelemaan itseään. Fysioterapeuteille, hierojille,

kampaajille ja jalkahoitajille on luotu hyvät työsken-

telymahdollisuudet heidän käydessään Ilonpisaras-

sa. Piha-alueellakin on monia pelejä, kuntoiluväli-

neitä ja virike-/aistipolku.

Lomakoti Ilonpisara aloitti toimintansa keväällä

1957, jolloin käytössä oli aluksi Kivisalmi-niminen

huvila. Lisätilaa saatiin pian vielä nykyisinkin piha-

piirissä olevasta Majarannasta. Ensimmäinen uudis-

rakennus, puurakenteinen vanha päärakennus val-

mistui 1962 ja kasvavan tilantarpeen vuoksi 1968 tii-

liverhoiltu Ipuna. Henkilökunnan asuntolaksi raken-

nettiin rivitalo rannan läheisyyteen 1972. Kivisalmi-

huvila väistyi Uuden Kivisalmen paikalta, kun vanhaa

päärakennusta ja Ipunaa yhdistävä osa valmistui

1992, antaen toiminalle ja sen kehittämiselle uudet

nykyaikaiset ulottuvuudet.
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Toimivan rakennuskokonaisuuden lisäksi omalta 2,4

ha:n tontilta löytyy monivivahteinen piha-alue. Tur-

vallisesti aidattu ulkoilualue muistiosaston yhtey-

dessä on suosittu päiväkävelypaikka. Alue on raken-

nettu pitkälti terapiapuutarhan muotoon, josta löy-

tyy mm. hyötykasvilavoja, kukkapenkkejä vesiaihei-

neen, kuntoilumahdollisuuksia, huvimaja, leveät ta-

saiset polut ja paljon mielenkiintoista katseltavaa.

Rannan puolella on suuri aidattu terassi, josta voi

ihailla rantamaisemia ja seurata ohi menevää vesi-

liikennettä. Kesälampaat ja -kanat ovat jo useana

vuonna ilahduttaneet pihalla liikkujia. Piha-alueilla

on panostettu viihtyvyyteen ja siihen, että eri ele-

menttien kautta siihen liittyvät metsäpolut ja ranta-

alue houkuttelisivat asukkaita ulkoilemaan yhä use-

ammin ja nauttimaan eri vuodenaikojen mukaan

vaihtuvasta luonnosta.

Jäsenistö, yhdistyksen ydin

Ilonpisaran ytimenä on jäsenistö, joka muodostuu

yksityisistä henkilöjäsenistä sekä Tampereen hiip-

pakunnan seurakunnista. Jäsenistön merkitys yleis-

hyödyllisen yhdistyksen koko toiminalle ja sen jat-

kuvuudelle on merkittävä. Historian alkutaipaleella

se oli vahvasti mukana myös käytännön toiminnas-

sa ja voi edelleenkin osallistua vapaaehtoistoimin-

taan. Nykyään henkilökunta hallituksen tukemana

huolehtii käytännön asioista, jäsenistön tuodessa

omat näkemyksensä ja tukensa lähinnä keväällä ja

syksyllä järjestettävien vuosikokousten yhteydessä.

Hallitus koostuu kuudesta jäsenistön valitsemasta

henkilöstä ja lisäksi hallitukseen kuuluu kaksi jäsentä

virkansa puolesta.

Asukkaat tekevät kodin

Asukaskunta muodostuu pitkäaikaisista, jatkuvasti

Ilonpisarassa asuvista henkilöistä ja lyhytaikaisista

asiakkaista. He voivat olla esim. omaishoidon inter-

valliasiakkaita, toipumassa sairaalajakson jälkeen

sekä teemalomalaisia tai vaikka ”remontti-pakolai-

sia”, jotka asuvat pääosin rivitalon kalustetuissa

asunnoissa, kun omassa kodissa tehdään remonttia.

Teemalomalaisten suosikkiaikaa ovat juhlapyhät ku-

ten joulu ja juhannus, sekä kesäajan jaksot, joiden

ohjelma on koottu aina eri aihepiirien ympärille.

Asiakkaiden yksilöllinen kohtaaminen, heidän oma-

toimisuuden tukemisensa, omien toiveidensa ja tot-

tumustensa huomioiminen ovat Ilonpisaran joka-

päiväisessä toiminnassa tärkeitä asioita.
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Kodissa viihtyminen muodostuu monista eri asiois-

ta. Ympäristö ja ulkoiset puitteet, fyysinen ja psyyk-

kinen hyvinvointi, turvallisuuden tunne, mahdolli-

suus ohjelmalliseen sosiaaliseen toimintaan, toisten

huomioiminen ja yksilöllisyyden arvostaminen ovat

mm. asioita, jotka mahdollistavat ja edesauttavat

kotiutumista ja viihtyisän elämän viettämistä myös

silloin, kun omassa kodissa eläminen ei ole enää

mahdollista. Henkilökuntaa on paikalla ympäri vuo-

rokauden, joten apu ei ole kaukana sitä tarvittaessa.

Tämä on tärkeä asia monelle yksin kotona asuneelle,

kun voimat alkavat hiipua ja yksinolo tuntuu turvat-

tomalta. Omaiset ja läheiset ovat kuitenkin terve-

tulleita seurustelemaan tai vaikkapa ulkoilemaan,

tai tekemään pikku retkiä yhdessä asukkaidemme ja

asiakkaidemme kanssa.

Henkilökunta, ammattitaitoista apua

Henkilökunta muodostuu monialaisista, monipuoli-

sesti koulutetuista ammattilaisista. Hyvin motivoi-

tunut, työssään viihtyvä henkilöstö on paras hyvän

hoivatoiminnan tae. Monipuolinen asiakaskunta,

sekä työn kierto eri osastoilla ja tehtävissä tuovat

mielenkiintoista vaihtelua ja antavat henkilöstölle

mahdollisuuden hyödyntää ja kasvattaa ammatti-

taitoaan. Jatkuva kouluttaminen ja koulutautumi-

nen tuovat aina uutta ja lisäävät varmuutta toimin-

taan niin uudemmilla, vasta työuraansa aloittelevilla

henkilöillä, kuin vanhemmillakin työntekijöillä. Eten-

kin muistisairauksiin liittyvä koulutus on Ilonpisaran

asiakaskunnan kannalta havaittu erityisen tärkeäksi.

Monien muiden koulutusten tapaan muistisairauk-

siin liittyviin koulutuksiin on osallistunut kaikkien

henkilöstöryhmien työntekijöitä, omien työkuvaan

liittyvien erityiskoulutustensa lisäksi. Henkilökunta

on valmis jakamaan oppejaan myös asukkaiden lä-

heisille ja omaisille mukavan, rennon yhdessäolon

mahdollistamiseksi, jos sellaiseen on tarvetta.

Tilapäistä majoitusta ilman hoivapalveluja tarvitse-

vien on mahdollista vuokrata Ilonpisaran rivitalolta

viikkovuokra-asuntoja, joissa on valmiiksi peruska-

lustus. Kun putkivuoto yllättää tai arjessa sattuu

muita yllättäviä käänteitä, jolloin tarvitsee väliai-

kaista majoitusmahdollisuutta viikkoasunto voi olla

oivallinen ratkaisu.
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Yhteistyötä asiakkaiden parhaaksi

Ilonpisaran elämään ja päivittäiseen arkeen liittyy

paljon myös muita tahoja kuin asukkaat, lomalaiset

ja henkilökunta. Yhteistyötä tehdään kiinteästi asi-

akkaiden omaisten ja läheisten kanssa. Omahoitajat

ja -sairaanhoitajat ovat säännöllisesti yhteydessä

omaisiin. Omaisten vieraillessa siirretään infor-

maatioita puolin ja toisin, kun kysellään kuulumisia.

Lääkäreihin, kunnan terveydenhuoltohenkilöstöön

sekä sosiaalipuolen yhteyshenkilöihin ollaan yhtey-

dessä aina tarpeen mukaan. Seurakunnat käyvät

pitämässä ehtoollishartauksia ja vapaaehtoistyön-

tekijät ulkoiluttavat, sekä laulattavat ja järjestävät

erilaisia musiikki- tms. toimintatuokioita. Erilaisia

ryhmiä käy konsertoimassa tai muutoin esiintymäs-

sä pitkin vuotta. Henkilökuntakin tekee vuoden ai-

kana vapaaehtoistyönä 1-2 pikku retkeä niiden

asukkaiden kanssa, joiden terveydentila ja kiinnos-

tuneisuus soveltuvat retkeen.

Laadukkaaseen elämään kuuluu ihmisen perustar-

peista huolehtiminen, kuten maittavaa ruokaa, puh-

tautta, viihtyisää asumista, ulkoilua, turvallisuuden

tunnetta, mahdollisuus sosiaaliseen elämään. Tuo-

hon kun lisätään ripaus vaikkapa hemmotteluhoi-

toja tai kulttuurielämyksiä on siinä rakennuspalikoi-

ta, joilla eläminen Ilonpisarassa pyritään saamaan

mielekkääksi myös silloin, kun itsenäisesti ei pysty

enää näistä tarpeista huolehtimaan. Jokainen meis-

tä joko Ilonpisarassa päivittäin työskentelevistä tai

satunnaisesti vierailevista voi omalta osaltaan toi-

mia asiakkaiden hyvinvoinnin ja viihtyvyyden tur-

vaamiseksi ja takaamiseksi. Isosta ryhmästä löytyy

yleensä jokaiselle ystävä tai samanhenkisen ajatus-

maailman jakava kumppani.



HALUATKO ILONPISARAN JÄSENEKSI ?

Jos haluat olla tukemassa laadukasta hoiva- ja tee-

malomatoimintaa järjestävää yksityistä, yleishyö-

dyllistä ja voittoa tavoittelematonta yhdistystä, liity

Lomakoti Ilonpisaran jäseneksi. Uusi jäsenistö kehit-

tää omalla tavallaan toimintaa, mikä on Ilonpisaralle

tärkeää.

Ilonpisaran oma organisaatio huolehtii Lomakodin

käytännön toiminnasta. Kaikki jäsenet saavat kerran

vuodessa ilmestyvän Ilonpisaroita lehden, muun

jäsenpostituksen, sekä kutsun kevät- ja syyskokouk-

siin osallistumaan yhteiseen päätöksentekoon. Ko-

koukset ovat tilanteita, joihin osallistumalla jäsenten

on helppo halutessaan seurata tarkemmin Ilonpisa-

ran toimintaa ja toimintasuunnitelmia, sekä tuoda

omia näkemyksiään esille. Niistä voi kertoa myös

sähköpostitse tai tavatessamme. Ilonpisaran elämää

ja tapahtumia voi seurata myös nettisivuilta osoit-

teesta , jonka kautta voi myöswww.ilonpisara.net

(oheisen jäseneksi liittymislomakkeen lisäksi) ha-

keutua jäseneksi, sekä vapaaehtoistoimintaan, jos

niin haluaa.

Vuonna 1957 perustetun Ilonpisaran jäsenistö muo-

dostuu henkilöjäsenistä sekä jäsenseurakunnista,

joihin kuuluvat Tampereen hiippakunnan seurakun-

nat. Henkilöjäsenen jäsenmaksu vuonna 2017 on

10 €/henkilö tai jos haluat hakea ainaisjäseneksi,

niin silloin kertamaksu on 70 €/henkilö.

PÄÄTÖKSIÄ TEKEMÄSSÄ OVAT

Lomakotiyhdistys Ilonpisara ry:n hallituksen muo-

dostavat vuonna 2017:

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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ASIAKKAAT OVAT YKKÖSASIA

Ilonpisaran koko henkilökunta on ammattitaidollaan

ja yhteistyöllään luonut sen palveluhengen, jolla

pyritään siihen, että Ilonpisara on paras hoivaa tarjo-

ava paikka alueella. Hoivaa ja hoitoa tarvitsevat asi-

akkaat ovat aina ykkösasioita. Muuttuvat asiat yh-

teiskunnassa asettavat uusia vaatimuksia. Samanai-

kaisesti on löydettävä keinot menestymiseen kiris-

tyvässä kannattavuuskilpailussa. On oltava valmi-

utta tiiviimpään yhteistyöhön eri toimijoiden kans-

sa. Malttia, taitoa ja yhteishenkeä tämän hallintaan

tarvitaan ja näitä ominaisuuksia Ilonpisarassa var-

masti on.

Lähdemme kaikki yhdessä luottavaisin mielin vuo-

den 2017 uusiin haasteisiin.

Leena Pietilä

hallituksen puheenjohtaja

KAIKKI MUUTTUU

Maailmaa emme voi pysäyttää, muutoksia on paljon

ilmassa sosiaalipalveluissakin. Yhdistykset ja muut

pienet palveluntuottajat miettivät miten niiden käy

suurissa Sotekuvioissa. Kaiken keskellä palveluita

tarvitsevat ovat edelleen vailla samanlaista hoivaa ja

huolenpitoa kuin ennenkin. Samanlainen huoli ja

turvattomuus on omaishoitajilla hoidettavistaan tai

sairaalaan joutuvalla jatkohoidostaan. Edelleen tar-

vitaan välittämistä, auttamista, kuntoutumisen edis-

tämistä ja erityisesti lämmintä kohtaamista ihmisten

välillä. Vuorovaikutus ihminen-ihmiselle on hyvin

tärkeä hoitava elementti, mutta myös tulevaisuuden

kilpailuvaltti. Vai menisitkö sinä mieluummin robot-

tien pitämään palvelutaloon?

Tulevaisuudessa kilpaillaan varmasti osaamisella ja

ammattitaidolla, mutta myös aidolla kohtaamisella -

tähän me Ilonpisarassakin pyrimme. Toivottavasti

inhimillisyys säilyy arvossaan!



Sieltä johtaa myös aiempaa leveämpi väylä eläinten

luo ja muuhun puistomaiseen osaan pihaamme.

Olemme toimineet myös toisaalla ranta-alueel-

lamme. Vanha, huonokuntoinen rantamökki on ollut

syksyn aikana kunnostuksessa ja sen työn tulisi olla

valmiina keväällä ja pieni viihtyisä mökki asiakkai-

demme käytössä, aivan rantaviivalla, helposti tavoi-

tettavissa. Siitä pääsemmekin ensi kesänä kunnos-

tamaan mökin lähistölle kuntoilualuetta, minkä ide-

at ja osa peleistä odottaa jo mökin rakennusmiesten

lähtövilkutuksia alueelta.

Nuo kaikki ovat hyviä sijoituksia tulevaisuuteen. Nii-

den mieltä ja liikkumista parantavia ominaisuuksia

voidaan jatkossa käyttää asiakkaiden parhaaksi hy-

vin pienin jatkopanostuksin. Siinä on tämän työn

suurimpia haasteita. Miten aina löydän ne kehittä-

misen kohteet, jotka tuottavat pienimmin panoksin

suurimman hyödyn? Toivon todella, että niin kävisi

joka vuosi.

Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä ja kiittäneet varsin-

kin hyvää, ammattitaistoista ja lämminhenkistä hen-

kilökuntaamme. Läheiset ovat turvallisin mielin jät-

täneet omaisensa meidän hoiviimme. On taas levol-

lista katsoa tulevaan. Tämä työ palkitsee tekijänsä

niin monin eri tavoin. Isossa kodissamme on paljon

ystäviä, joiden kanssa päivät sujuvat mukavasti.

Raija-Leena

OMAN AIKAKAUTENSA TARPEET JA HAAVEET

Lomakotiin kohdistuvat odotukset muuttuvat aika-

kausien myötä. Maan taloustilanteen ollessa hyvä,

odotetaan lomilta myös mukavuutta ja hemmotte-

lua. Tiukkoina aikoina iloitaan vähemmästäkin,

muistaen rahan rajallisuus. Tuo pätee myös hoiva-

palveluihin. Parinkymmenen vuoden aikana olen

nähnyt tässä tehtävässä taloudellisesti vauraampia

ja niukempia jaksoja. Nyt on menossa tiukan niukka

talous.

Yleishyödyllisenä yhdistyksenä olemme aina toimi-

neet kulloistenkin varojen puitteissa miettien tar-

koin mitä osa-aluetta kohennamme milloinkin. Meil-

lä on huomattava voimavara ja hieno hoitokeino

ulottuvillamme, kunhan sitä varoen kohennamme.

Ilonpisaran luonto on vertaansa vailla, mutta hie-

man vaikeakulkuinen se on ollut. Kuluneena vuonna

olemme parantaneet ison rantatonttimme saavu-

tettavuutta sen joka puolelta.

Salmen kapeikossa olevaan rantaan johtavat nyt uu-

det portaat ja sinne on tasoitettu ranta-aluetta niin,

että ensi kesänä voimme rakentaa sinne tasaisen te-

rassialueen, jonne huonosti liikkuvien asiakkai-

demme on nykyistä helpompi tulla veneliikennettä

ja rantamaisemaa tarkkailemaan.
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Väritä kuvat ja yhdistä niistä muodostuvat
sanat alla olevaan tekstiin

Ilonpisarassa on kaunis kesäpäivä _____ _________________ liihottelevat puutarhassa,

jossa myös _______________________ kasvavat maukkaiksi. ______________ tekee omaa

työtään lentäen kukasta kukkaan. _______________________ ovat saapuneet jälleen

kesänviettoon Ilonpisaran tarhaan lampaiden naapuriksi. ___________________ kasvavat

ympärillä suoden sopivasti varjoa ja leyhytellen oksiaan tuulen mukana.
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TILATTAVAT PALVELUT

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

asukkaan 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 toimituk-

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

tot, verenpaineen mittaukset ja muita kotisairaanhoitoon kuuluvia toimenpiteitä. Joissakin tuotepaketeis-

sa 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. 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.
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TEOLLISUUSKATU 7, 13500 HML
Leipomo              Puh. 03 617 0392

Kahvila-myymälät

* Viipurintie 34 03 617 2336

* Parolantie 5 03 612 0908

Remon& kotona?
Täysihoitoa tai viikkoasuntoja remon!n ajaksi.

Paikkavaraukset puh. (03) 647 0921 / Ilonpisara

Raatihuoneenkatu 13, 13100 Hämeenlinna
Puh. 03 633 2366

kukkien ja sidonnan erikoisliike

PAROLAN

FYSIOTERAPIA OY

JAAKONKUJA 1
P. 03-637 2923
13720 Parola
parolanfysioterapia.fi

Fysioterapeutit:
Kati Raassina, Hanna Halttunen,

Anna-Sofia Wallin ja Tiina Leinonen

Meiltä myös siivoukset, kauppa-asioinnit ja

henkilökohtaiset avustamiset

Kotiapu / Taina Peltola
p. 040-510 8391
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Teemalomaohjelma Lomakoti Ilonpisarassa vuodelle 2017

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, pelejä ja kisoja hiihtolomalla 20. – 24.2. 690,-
Laskiaisperinteitä, tarinoita ja pelejä

talven keskellä

Maaliskuussa

Monenlaisia musiikkituokioita 13. – 17.3. 690,-
Soitellaan, lauletaan ja kuunnellaan musiikkia

Huhtikuussa

Pääsiäisen vietto 13. – 18.4. 800,-
Muistellaan pääsiäisen perinteitä ja vietetään

juhlaa

Kättentöitä ja puuhasteluja 24. – 28.4. 700,-
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 16. – 19.5. 910,-
Nautitaan musiikista monin eri tavoin

Pihakisoja ja muuta puuhaa tiluksilla 29.5. – 2.6. 690,-
Etsitään kesäkuntoa pelaten ja pihalla puuhaten
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Kesäkuussa

Tarinoita pihalla ja kuistilla 5. – 9.6. 690,-
Kerrotaan, kehitellään ja kuunnellaan tarinoita

Kesälomalla omasta kodista 12. – 16.6. 690,-
Otetaan rennosti keskikesällä, tarkoitettu

itsenäisesti tai perheen kanssa asuville

henkilöille

Juhannuksen vietto 22. – 26.6. 820,-
Kesäistä ohjelmaa vetten äärellä

Koristellaan kukilla ja pidetään kukat teemana 27. – 30.6. 650,-
Kortti, taulu, runoja ja musiikkia

Heinäkuussa

Tampereen työkeskusten loma 3. – 10.7. tilattu

Metsäretkiä lähistöllä 11. – 14.7. 650,-
Tutkitaan luontoa, maistellaan sen antimia ja

liikutaan pihapiirissä

Ahti suo antimiaan 17. – 21.7. 700,-
Onkimista, pelejä ja puuhia luonnon helmassa

Taiteillaan kotoisasti 24. – 28.7. 720,-
Piirretään, maalataan, liimataan ja askarrellaan

Hengellinen viikko sanoin ja sävelin 31.7. – 4.8. 700,-
Rauhoitutaan arjen kiireistä sanan ja

musiikin avulla

Elokuussa

Hemmottele itseäsi 7. – 11.8. 700,-
Kerätään yrttejä ja opetellaan hemmottelu-

tuotteiden tekoa pihan ja jääkaapin sisällöstä

Omaishoitajien sekä hoidettavien loma 21. – 25.8. 980,-/pari
Ilonpisaran kurssi. Parit ovat voimien

keräysleirillä
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Syyskuussa

Pelejä ja Kisoja 4. – 8.9. 690,-
Kisaillaan yhdessä

Rentona reissussa 11. – 15.9. 690,-
Harjoitellaan erilaisia rentoutumiskeinoja,

pidetään huolta itsestä

Kuntoa ja tasapainoa 25. – 29.9. 690,-
Lihaskuntoa ja tasapainoa kehitetään

erilaisin harjoittein

Lokakuussa

Kaunista kotiin 9. – 13.10. 690,-
Tehdään erilaisia koristeita

Omaishoidon jälkeen 23. – 27.10. 690,-
Omaishoitajuudesta luopuneiden tai

luopumassa olevien henkilöiden vertaistuki- ja

virkistäytymisjakso

Marraskuussa

Loruja ja lallatuksia 6. – 9.11. 650,-
Vanhoja ja uusia loruja kuullen ja kertoen ja

esittäen

Omaishoitajien sekä hoidettavien loma 20. – 24.11. 980,-/pari
Parit ovat voimien keräysleirillä.

Ilonpisaran oma jakso

Joulukuussa

Joulun vietto 22. – 27.12. 910,-

VARAA LOMAJAKSOSI AJOISSA NUMEROSTA 03 647 090
Varausvahvistuksen yhteydessä noin kuukautta ennen kurssia peritään 20 %:n varausmaksu.
LOMAKOTIYHDISTYS ILONPISARA ry.
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TAMPEREEN LEIRI, KESÄLLÄ 2016

Paulin ilmakitara soi ja hän hymyn toi.

Ei kiukkua, ei murhetta, niissä Vellu ei vello.

Kalevi se vanha konkari, joka ei ole turhan ronkeli.

Jounilla ei muisti pätki, kun laulun sanoja suustaan

lätki.

Täältä tulee kaksi kaunista naista, jotka eivät

elämää laista.

Helena on kuin vattu, jolla päässä keikkuu

valkoinen hattu.

Minna tanssi huolta vailla, vaikkei ole ulkomailla.

Kati se vaan rokkaa, vaikkei irrota sokkaa.

Pertti se on iloinen, vaikkei ollut monikiloinen.

Esa se tykkää pussata muita, vaikkei muut anna

suita.

Sari se on söpö, olematta höpö.

Aki se on vanha ukko, olematta kuitenkaan

rokkikukko.

Joonas se tykkää nukkua ja eikä se ole kukkua.

Jari se on pitkä ja hoikka, muttei mikään

sähköroikka.

LEIRILÄISTEN ADJEKTIIVIN TÄYDENNYSTARINA

Epärehellinen ystäväni!

On luotettava ja uskottava sekä mukava kesäpäivä.

Olemme pyöräilemässä tandemilla iloisen ystäväni

Seijan kanssa.

Aurinko paistaa ja on riemukasta.

Meitä molempia naurattaa ja hymyilyttää, on tu-

lossa huumorintajuinen ja komea päivä kerta kaik-

kiaan.

Ailahtelevainen ystäväni Seija on kiva ja aina pitkä

sekä rempsakas.

Hän osaa olla avoin ja voimakas sekä välkky.

Kaikista parasta Seijassa on kun hän on rauhallinen

ja ihmeellinen, sekä kaikessa mukana.

Hän on elämäni temperamenttisen hiljainen

ystävä.

Kiitos Seija ystävyydestäsi ja kaikkea vitsikästä

sinulle.
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AIEMMIN MEILLÄ OLI MUURAHAISIA, NYKYISIN
AVUSTAJAMME OVAT VAPAAEHTOISIA, TETTILÄI-
SIÄ JA KESÄNUORIA

Toimintamme alkuvuosina monet aikuiset henkilöt

ilmoittautuivat lomaleireille muurahaisiksi eli va-

paaehtoisiksi, ahkeriksi käsipareiksi huolehtimaan

asiakkaiden hyvinvoinnista leirijaksolla. Ajat ja toi-

mintatavat ovat muuttuneet. Vapaaehtoiset voivat

edelleen olla aikuisia, mutta enimmäkseen he käy-

vät helpottamassa pitkäaikaisasukkaiden arkea,

vaikkakin toisinaan myös lomalaiset saavat heiltä

apua.

Aiemmin hakeuduttiin helposti samaan ammattiin,

jota vanhemmat tekivät ja perustiedot tehtävistä

saatiin kotoa. Nykyisin koulussa on useita TeT- eli

työelämään tutustumisen jaksoja. Näin nuoret saa-

vat pienen käsityksen muutamista erilaisista työ-

aloista. Monella paikkakunnalla annetaan myös kol-

men viikon kesätyöseteleitä nuorille, että työnan-

tajat helpommin palkkaisivat heitä saamaan työko-

kemusta.

Usein nuoret, jotka jo ennestään tuntevat Ilonpisa-

ran asukkaidemme tai henkilökuntamme kautta, ha-

keutuvat meille TeTtiin tai kesätöihin, mutta toki jot-

kut löytävät meille myös omasta kiinnostuksestaan

vanhustyötä kohtaan. Jokaisen halukkaan olemme

pyrkineet ottamaan Ilonpisaraan, mutta lomailua

nuo jaksot eivät ole. Meidän asukkaamme ovat tot-

tuneet pyytämään apua kaikilta, jotka alueellamme

liikkuvat, joten nuorten seura on otettu ilolla vas-

taan.

Jotkut nuoret tulevat vuosi toisensa jälkeen, toiset

vain kerran tai kaksi. Tulevat he sitten ulkoilutta-

maan, tanssimaan ja esittelemään vanhojentanssi-

asujaan, pihatyönuoriksi tai virikeavustajiksi, toi-

vottavat asukkaamme heidät aina yhtä tervetul-

leiksi.

Ensin Aleksi tuli Merin kanssa esiintymään
”vanhojen tansseilla”.....

...ja päätyi kesällä pihapojaksi

Sekä Tet- e% ä ryhmänohjausta harjoitelleet
nuoret olivat asukkaista mukavia.
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APUOHJAAJANA TEEMALOMILLA

Muistan hyvin kun tulin ensimmäisen kerran Ilonpi-

saraan töihin. Olinhan käynyt siellä monesti, mutta

töihin tulin ensimmäistä kertaa. Kyllä vähän jännitti.

Kaikki teemalomalaiset suhtautuivat kuitenkin mi-

nuun hyvin ja olivat heti iloisesti vastassa. Tuo iloi-

suus oli huikeaa, kaikki nauroivat paljon ja laskivat

leikkiä. Ryhmän kesken oli hyvä yhteishenki.

Osallistuin lomajakson kaikkiin ohjelmiin ja pidin

seuraa lomalaisille myös ohjelmien välissä. Joskus

meno tuntui hieman yltyvän liikaa ja muutamia

henkilöitä joutui vähän rauhoittelemaan. Onneksi se

oli tuttua, olenhan isosisko! Lomalaiset olivat kovin

uteliaita ja innostuneita, muistan hyvin kaikki - jokai-

sen omalla tavallaan. Parasta kesätyössä oli, että sai

olla ihmisten kanssa tekemisissä. Oli koko ajan teke-

mistä ja näki työn eri puolia. Vaikeinta oli keksiä

sellaista ohjelmaa, josta kaikki pitivät. Aina joku olisi

halunnut jotain muuta kuin oltiin tekemässä, vaikka

kyllä sitä sitten löydettiin kaikille jotain ja pakkohan

ei ollut ohjelmiin osallistua.

Seuraavana kesänä oli jo paljon helpompaa, tunsin

suurimman osan porukasta ja osasin jo pitää ryhmän

”kurissa”. Koska olin ajatellut fysioterapeutin uraa,

koin työni hyvin tärkeänä. Sain ohjata erilaisia liikun-

tapelejä, askartelua ja monenlaista tekemistä. Sain

myös paljon kavereita, minkä koin tärkeänä, sillä kai-

killa ei ollut paljon kavereita. Moni halusi kuulla kaik-

kea mitä harrastin ja mitä opiskelin. Sitten taas kyse-

lin vastaavasti heidän suunnitelmistaan ja kuuntelin

tarinoita poikaystävistä jne.

Opin mielestäni nyt jo kolmena kesänä teemaloma-

laisilta ja viime kesänä myös vanhuksilta paljon elä-

mästä. Kuuntelin kesän aikana hyvin erilaisia elä-

mäntarinoita. Ajattelin, että hienoa, kun minuun

luotetaan ja kerrotaan niitä. Koin olevani tärkeä, niin

myös toivottavasti nuo asiansa kertojat. On tärkeää,

että kuullaan ja kuunnellaan, eikä vain ohiteta nope-

asti. Jokainen ihminen oli omanlaisensa ja kaikilla oli

oma tarinansa. Joskus on kuitenkin tehtävä niin kuin

isompi ryhmä haluaa, aina ei voi vain mennä yhden

mukaan. Sekin tuli koettua.

Henkilökunnan kanssa tulin mielestäni hyvin toi-

meen. Kiva ettei kukaan ajatellut, että olen vain ke-

sätyöntekijä, vaan minusta tuntui, että minut otet-

tiin ihan tavallisena työntekijänä porukkaan. Minulle

annettiin tehtäviä ja mielestäni niistä suoriuduinkin.

Työporukka, eli henkilökunta oli tosi mukavaa, töihin

oli aina mukava tulla. Myös työntekijät olivat per-

soonia, ihan niin kuin lomalaiset ja vanhuksetkin. Hy-

vin tultiin toimeen ja monilta heistä opin hienoja asi-

oita.

Meri

Merin elämään on aina kuulunut Ilonpisara joten
ryhmien ohjaaminen, siivous sekä pihapuuhat
sujuvat hyvin.
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OMAN OSALLISTUMISEN MERKITYS KUNTOUTU-
MISESSA JA VOIMIEN SÄILYTTÄMISESSÄ

Moni ajattelee palvelutaloon muuttaessaan, että

nytpä on sitten aika asettua muiden passattavaksi.

Se on petollinen ajatus. Lihasvoima, taidot ja mieli-

ala heikkenevät nopeasti, kun odottelee muiden

palveluksia. Odottavan aika on aina pitkä ja taustalla

vaanii myös tarpeettomuuden tunne.

Ne asiat joista itsenäisesti selviytyy, kannattaa ja tu-

leekin toteuttaa itse tai muiden asukkaiden kanssa

niin kauan kuin ne onnistuvat. Ryhmässä tehden tu-

lee usein myös seurusteltua, jolloin mieli saa uutta

ajateltavaa ja kivut ja säryt siirtyvät taka-alalle. Hoi-

tajat toki tarvittaessa opastavat erilaisia niksejä vaik-

ka siitä, kuinka se jalka parhaiten sinne sukkaan su-

jahtaa, vaikka jäsenet eivät enää niin notkeita olisi-

kaan.

Arkiset puuhat, peseytyminen, pukeutuminen ja

muu ulkoisen olemuksen viimeistely käyttää pieniä

ja osin isompiakin lihasryhmiä, mutta ennen kaikkea

piristää mieltä, kun voi itse päättää asunsa, kampa-

uksen ja parta- tai hajuveden käytön kunakin päi-

vänä. Toki myös pölyjen pyyhkiminen, kukkakimpun

poimiminen ja marjojen perkaaminen piristävät

päivää ja kuntouttavat pienten liikkeiden hallintaa.

Tekemistä löytyy omasta huoneesta, yhteisistä tilois-

ta ja muiden auttamisesta. Jokaisen kannattaisikin

antaa oma taitonsa muiden käyttöön, niin siitä saatu

kiitos antaa myös erilaista merkitystä päiviin.

Lomakoti Ilonpisarassa on erinomaiset tilat myös

”urheilulliseen” kuntoutumiseen. Hyvin varusteltuja

kuntoilutiloja on kaksi ja saunan yhteydessä on pieni

uima-allas. Kuntopyöriä ja muita liikuntavälineitä on

myös aseteltu eri puolille taloa yleisiin tiloihin niin,

että harjoituksia voi helposti tehdä jutustelun lo-

massa maisemistakin nauttien. Hoitajat vetävät kun-

toryhmiä arkipäivisin. Eri asiakasryhmille on omat
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ajankohtansa. Ne vuorottelevat yksityisten fysiote-

rapeuttien aikojen kanssa, kun nämä käyvät toteut-

tamassa lääkärien lähetteiden mukaisia yksittäisten

asiakkaiden kuntoutusaikoja. Aktiivisimmilla asiak-

kailla on myös omat kuntoryhmänsä, joissa he itse-

näisesti käyvät vielä tekemässä harjoituksia. Moni-

puolisesti ja usean kerran viikossa toteutettu harjoit-

telu säilyttää ja kehittää parhaiten lihaksia ja moto-

riikkaa.

Ilonpisara sijaitsee omalla 2,4 ha:n vaihtelevamaas-

toisella rantatontilla, jossa voi ja tuleekin hioa mieli

ja fysiikka huippukuntoon. Sehän on jokaisella o-

mansa, kilpailuja siitä ei järjestetä. Tontilla on käytä-

viä ja leveitä kivituhkapolkuja erilaisine aistihaastei-

neen. Monenlaisia kuntoilulaitteita ja oleskeluryh-

miä on pitkin piha-aluetta ja ulkopelejä on paljon.

Suuri osa pihatoiminnoista on käytettävissä ympäri

vuoden ja ne ovat niin helppoja, sekä turvallisia käyt-

tää, että omaisetkin uskaltautuvat piharetkillä niistä

nauttimaan asukkaidemme kanssa. Aivan oma mer-

kityksensä on yrtti-, marja-, hedelmä- ja kukkaistu-

tuksilla sekä varsinkin kesien lampailla ja kanoilla.

Luonnon merkityksestä kehon ja mielen kunnolle on

paljon tutkimuksia. Ilonpisaran henkilöstö on vuosi-

en ajan perehtynyt näihin menetelmiin ja tutkimus-

tuloksiin ja siirtänyt tietojaan asiakkaiden eduksi hy-

vää oloa edistävään työ-otteeseen.

On ihailtavaa, että nykyisin voidaan tuoda monia ter-

veyspalveluja ikääntyvän henkilön kotiin. Tämä

mahdollistaa sen, että hän voi niin halutessaan

jatkaa asumistaan tutussa kodissaan, missä hän on

saattanut asua jo vuosikymmenien ajan. Entäpä jos

ongelmana eivät olekaan kehon vaivat, vaan pelko

yksinäisistä hetkistä? Kunnat harvoin antavat mak-

susitoumusta henkilölle, joka selviää arjen aska-

reista melko itsenäisesti, mutta ongelmana on tur-

vattomuuden tunne. Yksinäisyys on tämän päivän

suuria ongelmia, ja kun siihen yhdistyy heikkenevä

kunto, niin huoli jaksamiseta ja kotona yksin pärjää-

misestä voi olla suuri. Mielen pelko ja turvattomuus

eivät ole heikkoa muistia parempia ominaisuuksia

yksin asuvalle.

Ilonpisarassa on mietitty asiaa paljon. Seurassa ja

tietäen, että henkilöstöä on saatavilla ympäri vuo-

rokauden, turvallisuuden tunne usein palaa muuta-

massa kuukaudessa. Silloin osittain itsenäinen ar-

jesta selviäminenkin on helpompaa. Mikä siis avuksi

näille asiakkaille?

ASUTKO YKSIN JA PELOTTAA?
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Turvallisuuden tunne ja yhteisön tuki ovat tärkeitä

kaikissa elämän vaiheissa ja mukavat, toiminnalliset

päivät kuuluvat meille kaikille ikään katsomatta.

Ilonpisaran matalassa, rannan puoleisessa siivessä

on muutama pienehkö huone asukkaan henkilö-

kohtaiseen käyttöön, joissa toki hyvin mahtuu

nukkumaan ja tapaamaan läheisiään, mutta lisäksi

käytettävissä on kaikki yhteiset tilat ja toiminnot

aterioinnista avoimiin virikeryhmiin. Tuo siipi on hie-

man erillään monitoimitilan ja kirjastohuoneen jat-

kona ja sen seitsemän asuinhuoneen tilaan liittyy

kolme yhteistä wc:tä ja suihku, viihtyisä aulatila ja

televisiotila. Mikäli asuminen noissa huoneissa su-

juu kohtuullisen itsenäisesti lukuun ottamatta siivo-

usta, ruuanlaittoa ja pyykkipalveluja, on se edulli-

sinta tilaa mitä voimme ympärivuorokautisen hen-

kilöstön tavoitettavuudella tarjota näille asiakkaille,

joita kunta ei hoivakuluissa tue. Asumistukea ja eläk-

keensaajan hoitotukea on näissä huoneissa asuvilla

mahdollisuus hakea aivan samojen säännösten

mukaisesti kuin muidenkin tilojemme asukkailla.

Henkilöstömme avustaa hakemusten tekemisessä ja

tietoa löytyy myös kotisivuiltamme

www.ilonpisara.net.

Voisiko nuo huoneet olla ratkaisu sinun tai läheisesi

arjen ongelmiin? Vuosien kuluessa ja fyysisen sel-

viytymisen tai sairauksien tilanteen heiketessä on

myöhemmin mahdollista hakea kaupungin maksu-

sitoumusta tuetumman asumisen järjestämiseen

jossain keskeisemmän sijainnin huoneessa. Mikäli

kiinnostuit tästä vaihtoehdosta, ota yhteyttä toi-

minnanjohtajaan, jolla on tiedossaan mahdollisten

vapaiden huoneidemme tai niihin jonottavien hen-

kilöiden tilanne.

Asukkaiden tarpeet ovat yksilöllisiä ja siksi Ilonpisara

pyrkii löytämään useita vaihtoehtoja, joista asiakas

voi valita hänelle ja taloustilanteellensa sopivimman

vaihtoehdon.

ILONPISARAN ASIAKKAAKSI ?

Tarvitsetko itse tai tarvitseeko läheisesi pitkä- tai

lyhytaikaista hoivapaikkaa? Siinä vaiheessa, kun

omatoiminen asuminen autettunakaan ei tunnu oi-

kealta ja realistiselta vaihtoehdolta, mutta terveys

on sellainen, että varsinainen sairaalahoito ei ole

tarpeen, yksi vaihtoehto on muuttaminen Lomakoti

Ilonpisaraan. Lyhytaikainen asuminen puolestaan

tulee vaihtoehdoksi esimerkiksi omaishoitajan va-

paapäivien aikana, sairaalajakson jälkeen toipumi-

seen, tai vaikka kotona olevan remontin ajaksi. Tila-

päismajoitukseen on käytettävissä myös viikkoa-

suntoja, jotka sijaitsevat Ilonpisaran pihapiirissä.

Kaikki muut paikat paitsi viikkoasunnot sisältävät

täysihoidonomaisesti majoitus-, ravitsemus- ja hoi-

vapalvelut.
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Rahoituksen asiakas järjestää aina itse. Asiakas voi

olla kokonaan itsemaksava, hakea maksusitoumus-
ta palveluseteliätai kunnalta, tai hakea tukea esim.

seurakunnan, vakuutusyhtiön tai jonkin järjestön

kautta. Jos oman kuntasi kautta ei ole vielä mahdol-

lisuutta tulla Lomakoti Ilonpisaraan palvelusetelia-

siakkaaksi, voit tiedustella Ilonpisarasta onko Ilon-

pisaran mahdollista hakeutua myös sinun kuntasi

palvelusetelituottajaksi. Ilonpisarasta voit hankkia

myös läheiselle, vaikka teemalomalle tailahjakortin
muulle lyhytjaksolle. Lahjakortin voi ostaa myös jak-

son aikaiseen rentoutus- /hemmotteluhoitoon.

Ilonpisara sijaitsee Hämeenlinnassa, mutta asiak-

kaaksi voi hakea mistä päin maata tai maailmaa ta-

hansa.

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

Teemalomatarjontaa Ilonpisarassa on ympäri vuo-

den. Teemalomaohjelmisto löytyy lehden keskiau-

keamalta sekä Ilonpisaran nettisivuilta. Lomatar-

jontaan on pyritty löytämään sisällöltään erilaisia

aihepiirejä, joista jokainen voi poimia itseä kiinnos-

tavia jaksoja. Hakuaika teemalomille alkaa heti oh-

jelman ilmestyttyä ja paikkatilannetta voi tiedustella

Ilonpisaran toimistosta. Pääsy lomapaikalle varmis-

tuu noin kuukautta ennen jaksoa saapuvan vahvis-

tuksen ja ennakkomaksun maksamisen kautta.

Hakulomakkeita teemalomille saat Ilonpisaran toi-
mistosta puh. 03 647 0922, tai nettisivuilta
www.ilonpisara.fi
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LOMAKOTI ILONPISARA OSASTOKUVAUS

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

Uusi Kivisalmi alin kerros: huoneet 104–109, Ipunan huone 412, sekä PR:n huoneet 501 ja 504 ovat loma- ja lyhytai-
kaiskäytössä
Yhden – kahden hengen huoneet sisältävät inva-wc:t ja suihkut. Sauna on toisessa kerroksessa. Osastoivissa ovissa on

kaksoiskahvat. Hoitajakutsujärjestelmä. Vuorokausihinta on 1.1.2017 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 ja2

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

1.1.2017 alkaen: 2620 € kahden- ja 3250 € yhden hengen huoneissa /kk, tehostetun palveluasumisen hinta on 2830 €

kahden- ja 3480 € yhden hengen huoneissa + mahdollinen I-hoitoisuuslisä 220 € tai II-hoitoisuuslisä 470 €/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 1.1.2017 alkaen: 2620 € kahden hen-

gen- ja 3250 € yhden hengen huoneissa, tehostetun palveluasumisen hinta on 2830 € kahden- ja 3480 € yhden hengen

huoneissa / kk + mahdollinen I-hoitoisuuslisä 220 € tai II-hoitoisuuslisä 470 €/kk.

Uusi Kivisalmi, yläkerta huoneet 320–329
Huoneet ovat 17–23 m , inva-wc:llä ja suihkulla varustettuja 1-2 hengen huoneita, erityisesti liikuntarajoitteisille. Erilai-2

set apuvälineet ovat mahdollisia. Tämä kerros soveltuu myös muistihäiriöisille. Osastoivissa ovissa on kaksoiskahvat.

Sauna on toisessa kerroksessa. Hoitajakutsujärjestelmä. Hinta 1.1.2017 alkaen: 2620 € kahden hengen- ja 3250 € yhden

hengen huoneissa / kk, tehostetun palveluasumisen hinta on 2830 € kahden- ja 3480 € yhden hengen huoneissa / kk +

mahdollinen I-hoitoisuuslisä 220 € tai II-hoitoisuuslisä 470 €/kk.

Ipuna, huoneet 401–411
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 sähkö-pyörätuolille. Osas-

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

ovat käytävässä ja sauna kerrosta alempana. Hoitajakutsujärjestelmä. Hinta 1.1.2017 alkaen: 3270 €/kk, tehostetun pal-

veluasumisen hinta on 3510 € + mahdollinen I-hoitoisuuslisä 220 € tai II-hoitoisuuslisä 470 €/kk.

Vanha Päärakennus huoneet 502–503, 505–507
Huoneet 12–13 m yhden hengen huoneita, liikuntakykyisille tai vaivattomasti apuvälineillä liikkuville, aikaan ja paik-2

kaan 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 1.1.2017 alkaen: 2490

€/kk yhden hengen huoneessa, tehostetun palveluasumisen hinta on 2760 €. Mahdollinen I-hoitoisuuslisä 220 € tai II-

hoitoisuuslisä 470 € /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 ja ruokai-2

lutilat sijaitsevat päärakennuksessa. Hinta 1.1.2017 alkaen: 2490 €/kk yhden hengen huoneessa, tehostetun palvelua-

sumisen hinta on 2760 €. Mahdollinen I-hoitoisuuslisä 220 € tai II-hoitoisuuslisä 470 € /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, kirjapääty ja asiakastietokone ovat Uuden Kivisalmen alimmassa∙
kerroksessa.
Yhteisiä oleskelu-, TV-, luku- ja kahvinkeittotiloja on useassa kerroksessa eri puolella taloa.∙
Lasitettu parveke ja lintunurkka undulaatteineen ovat Ipunan siivessä.∙
Tontti on n. 2,4 ha jolla sijaitsee kesäkirkko rantamökissä, 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.∙








