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LOMAKOTI ILONPISARA

Vuosikymmenien ajan voittoa tavoittelematonta
hoiva- ja lomatoimintaa

Lomakoti Ilonpisaran sijainti Hämeenlinnan Hatun-

niemessä, upealla omalla tontilla Vanajaveden ran-

nassa on ainutlaatuinen etu ja asiakkaiden viih-

tymistä edesauttava tekijä. Ilonpisara on yksityi-

nen, yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yh-

distys, jonka kaikki mahdollinen tuotto menee tilo-

jen ja toiminnan edelleen kehittämiseen. Toiminta

koostuu vanhuksille ja vammaisille suunnatusta hoi-

vasta, sekä ympäri vuoden järjestetyistä teemalo-

mista.

Ilonpisara on kasvanut kuuden vuosikymmenen

aikana nykyaikaiseksi asumispalvelujen tuottajaksi,

joka sekä tilojensa, että ammattitaitoisen ja em-

paattisen henkilökuntansa puolesta täyttää tämän

päivän toiminnalle asetetut tavoitteet ja vaatimuk-

set. Ilonpisara on sopiva sekoitus uutta ja vanhaa.

Rakennuksissa ja sisustuksessa on kiinnitetty eri-

tyistä huomioita kodinomaisuuteen ja viihtyisyy-

teen, samalla tilaratkaisut ottavat huomioon mm.

esteettömän ja turvallisen liikkumisen eri puolilla

taloa. Arjessa ja hoidossa käytettävät apuvälineet,

sekä kuntoiluvälineet ovat nykyaikaisia ja monipuo-

lisia huomioiden sekä asiakkaiden, että henkilö-

kunnan tarpeet ja niitä uusitaan vuosittain.

Päätalokokonaisuus sisältää 50 asuinhuonetta. Ne

on sisustettu yksilöllisesti ja kaikissa on otettu huo-

mioon kodinomaisuus sekä sujuva asuminen ja

esteetön liikkuminen. Runsaat yhteiset tilat tuovat

asiakkaille mahdollisuuden joko seurustella yhdessä

toisten kanssa isommissa auloissa tai hakeutua vaik-

ka omien vieraiden kanssa johonkin pienemmistä ti-

loista, joissa voi vaihtaa kuulumisia rauhallisem-

massa ympäristössä. Viikko- ja teemaloma-ohjel-

mistojen mukaiset henkilökunnan toteuttamat päi-

vittäiset ohjelmahetket tapahtuvat myös yhteisissä

tiloissa tai hyvällä säällä laajoja ulkoalueita hyväksi

käyttäen. Tilava saunaosasto, uima-allas, erilaiset

kuntoilu-, hieronta- ja hemmottelutilat laitteineen

palvelevat nykypäivän asiakaskuntaa, joka on

tottunut liikkumaan, harrastamaan ja hemmotte-

lemaan itseään. Fysioterapeuteille, hierojille, kam-

paajille ja jalkahoitajille on hyvät työskentely mah-

dollisuudet heidän hoitaessaan asiakkaitaan Ilonpi-

sarassa. Piha-alueellakin on monia pelejä, kuntoilu-

välineitä ja virike-/aistipolku ja ulkoilureittejä. Niitä

myös jatkuvasti kehitellään ja lisätään koko tontin

alueelle.

Lomakoti Ilonpisara aloitti toimintansa keväällä

1957, jolloin käytössä oli aluksi Kivisalmi-niminen

huvila. Lisätilaa saatiin pian vielä nykyisinkin piha-

piirissä olevasta Majarannasta. Ensimmäinen uu-

disrakennus, puurakenteinen vanha päärakennus

valmistui 1962 ja kasvavan tilantarpeen vuoksi 1968
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tiiliverhoiltu Ipuna. Henkilökunnan asuntolaksi ra-

kennettiin rivitalo rannan läheisyyteen 1972. Kivi-

salmi-huvila purettiin Uuden Kivisalmen paikalta,

kun vanhaa päärakennusta ja Ipunaa yhdistävä osa

valmistui 1992.

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 ra-

kennettu pitkälti terapiapuutarhan muotoon ja siel-

tä löytyy mm. hyötykasvilavoja, kukkapenkkejä vesi-

aiheineen, kuntoilumahdollisuuksia, huvimaja, le-

veät tasaiset polut ja paljon mielenkiintoista katsel-

tavaa. Rannan puolella on suuri aidattu terassi, sekä

laaja rantaterassi, joista voi ihailla rantamaisemia ja

seurata ohi menevää vesiliikennettä. Kesälampaat

ja -kanat ovat jo useana vuonna ilahduttaneet

pihalla liikkujia. Piha-alueilla on panostettu viihty-

vyyteen ja siihen, että eri elementtien kautta siihen

liittyvät metsäpolut ja ranta-alue houkuttelisivat

asukkaita ulkoilemaan yhä useammin ja nauttimaan

eri vuodenaikojen mukaan vaihtuvasta luonnosta.

Aivan rannassa sijainnut vanha ränsistynyt ranta-

mökki on nyt korjattu viihtyisäksi ja toimivaksi kesä-

kirkoksi sekä kokous- ja kahvipaikaksi. Mökin ohi

tontin kaupungin puoleisimpaan sopukkaan johtaa

hyvä rantatie, jonka varrella on jo muutamia pelejä

ja lisää on suunnitelmissa. Leppoisat kävelylenkit

pihapiirissä auttavat sekä kehon että mielen kunnon

ylläpidossa.

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

jatkuvuudelle on merkittävä. Historian alkutaipa-

leella se oli vahvasti mukana myös käytännön toi-

minnassa ja edelleenkin voi osallistua vapaaehtois-
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toimintaan ja osa henkilöstöstäkin on liittynyt yh-

distyksen jäseniksi. Arjen toiminnan sujumisesta

huolehtii henkilökunta hallituksen tukemana ja

jäsenistö tuo omat näkemyksensä ja tukensa lähin-

nä keväällä ja syksyllä järjestettävien vuosikokous-

ten yhteydessä. Hallitus koostuu kuudesta jäsenis-

tön 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 ”remonttipakolai-

sia”, jotka asuvat pääosin rivitalon kalustetuissa

asunnoissa, kun omassa kodissa tehdään korjaus-

töitä. Teemalomalaisten suosikkiaikaa ovat juhla-

pyhät kuten joulu ja juhannus, sekä kesäajan jaksot,

joiden ohjelma on koottu eri aihepiirien ympärille.

Asiakkaiden yksilöllinen kohtaaminen, heidän oma-

toimisuutensa tukemisen sekä omien toiveidensa ja

tottumustensa huomioiminen ovat Ilonpisaran

jokapäiväisessä toiminnassa tärkeitä asioita. Kodis-

sa viihtyminen muodostuu monista eri seikoista.

Ympäristö ja ulkoiset puitteet, fyysinen ja psyykki-

nen hyvinvointi, turvallisuuden tunne, mahdolli-

suus ohjelmalliseen sosiaaliseen toimintaan, tois-

ten huomioiminen ja yksilöllisyyden arvostaminen

ovat niitä asioita, jotka mahdollistavat ja edesautta-

vat kotiutumista ja viihtyisän elämän viettämistä

silloinkin, kun omassa kodissa asuminen ei ole enää

mahdollista. Henkilökuntaa on paikalla ympäri

vuorokauden, joten apu ei ole kaukana sitä tarvitta-

essa. Tämä on tärkeä asia monelle yksin kotona asu-

neelle, kun voimat alkavat hiipua ja yksinolo tuntuu

turvattomalta. Omaiset ja läheiset ovat tervetulleita

seurustelemaan tai vaikkapa ulkoilemaan, tai teke-

mään pikku retkiä yhdessä asukkaiden ja asiakkai-

demme kanssa.

Tilapäistä majoitusta ilman hoivapalveluja tarvit-

sevien on mahdollista vuokrata Ilonpisaran rivita-

lolta viikkovuokra-asuntoja, joissa on valmiiksi

peruskalustus. Kun putkivuoto yllättää tai arjessa

sattuu muita yllättäviä käänteitä, jolloin tarvitsee

väliaikaista majoitusmahdollisuutta, viikkoasunto

voi olla oivallinen ratkaisu.
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Henkilökunta, ammattitaitoista apua

Henkilökunta muodostuu monialaisista, monipuo-

lisesti koulutetuista ammattilaisista. Hyvin motivoi-

tunut, työssään viihtyvä henkilöstö on paras hyvän

hoivatoiminnan tae. Monipuolinen asiakaskunta,

sekä työn kierto eri osastoilla ja tehtävissä tuovat

sopivaa vaihtelua ja antavat henkilöstölle mahdol-

lisuuden hyödyntää ja kasvattaa ammattitaitoaan.

Jatkuva kouluttaminen ja kouluttautuminen tuovat

aina uutta näkökulmaa työhön ja lisäävät varmuutta

toimintaan niin uudemmilla, vasta työuraansa aloit-

televilla henkilöillä, kuin vanhemmillakin työnteki-

jöillä. Etenkin muistisairauksiin liittyvä koulutus on

Ilonpisaran asiakaskunnan kannalta havaittu erityi-

sen tärkeäksi. Monien muiden koulutusten tapaan

muistisairauksiin liittyviin koulutuksiin on osallistu-

nut kaikkien henkilöstöryhmien työntekijöitä, omi-

en työkuvaan liittyvien erityiskoulutustensa lisäksi.

Henkilökunta on valmis jakamaan oppejaan myös

asukkaiden läheisille ja omaisille mukavan, rennon

yhdessäolon mahdollistamiseksi, jos sellaiseen on

tarvetta.

Yhteistyötä asiakkaiden parhaaksi

Ilonpisaran elämään ja päivittäiseen arkeen liittyy

paljon myös muita tahoja kuin asukkaat, lomalaiset

ja henkilökunta. Yhteistyötä tehdään kiinteästi

asiakkaiden omaisten ja läheisten kanssa.

Omahoitajat ja -sairaanhoitajat ovat säännöllisesti

yhteydessä omaisiin. Omaisten vieraillessa välite-

tään tietoja puolin ja toisin, kun kysellään kuulumi-

sia. Lääkäreihin, kunnan terveydenhuoltohenki-

löstöön sekä sosiaalipuolen yhteyshenkilöihin ol-

laan yhteydessä aina tarpeen mukaan. Seurakunnat

käyvät pitämässä ehtoollishartauksia ja vapaaeh-

toistyöntekijät ulkoiluttavat, sekä laulattavat ja

järjestävät erilaisia musiikki- tms. toimintatuokioita.

Monenlaisia ryhmiä käy konsertoimassa tai muu-

toin esiintymässä pitkin vuotta. Henkilökuntakin te-

kee vuoden aikana vapaaehtoistyönä 1-2 pikku ret-

keä niiden asukkaiden kanssa, joiden terveydentila

ja kiinnostuneisuus soveltuvat retkeen.

Laadukkaaseen elämään kuuluu ihmisen perustar-

peista huolehtiminen. Maittava ruoka, puhtaus,

viihtyisä asuminen, ulkoilu, turvallisuuden tunne ja

mahdollisuus sosiaaliseen elämään tulisi kuulua

myös vanhuuden päiviin. Tuohon kun lisätään ripaus

vaikkapa hemmotteluhoitoja tai kulttuurielämyksiä

on siinä rakennuspalikoita, joilla eläminen Ilonpisa-

rassa pyritään saamaan mielekkääksi myös silloin,

kun itsenäisesti ei pysty enää näistä tarpeista huo-

lehtimaan. Jokainen meistä joko Ilonpisarassa päi-

vittäin työskentelevistä tai satunnaisesti vierailevis-

ta voi omalta osaltaan toimia asiakkaiden hyvin-

voinnin ja viihtyvyyden turvaamiseksi ja takaami-

seksi. Pieni jutusteluhetki on iso lahja yksinäiselle.

Isosta ryhmästä löytyy yleensä jokaiselle ystävä tai

samanhenkisen ajatusmaailman jakava kumppani.

Yhteiset hetket tuovat iloa ja muistoja elämään.
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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 jä-

senpostituksen, sekä kutsun kevät- ja syyskokouk-

siin osallistumaan yhteiseen päätöksentekoon.

Kokoukset ovat tilanteita, joihin osallistumalla jä-

senten on helppo halutessaan seurata tarkemmin

Ilonpisaran toimintaa ja toimintasuunnitelmia, sekä

tuoda omia näkemyksiään esille. Niistä voi kertoa

myös sähköpostitse tai tavatessamme. Ilonpisaran

elämää ja tapahtumia voi seurata myös nettisivuilta

osoitteesta www.ilonpisara.net, jonka kautta voi

myös (oheisen jäseneksi liittymislomakkeen lisäksi)

hakeutua jäseneksi, sekä vapaaehtoistoimintaan,

jos niin haluaa.

Vuonna 1957 perustetun Ilonpisaran jäsenistö muo-

dostuu henkilöjäsenistä sekä jäsenseurakunnista,

joihin kuuluvat Tampereen hiippakunnan seura-

kunnat. Henkilöjäsenen jäsenmaksu vuonna 2018

on 10 €/henkilö tai jos haluat hakea ainaisjäsenek-

si, niin silloin kertamaksu on 70 €/henkilö.
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ILONPISARAN JUHLAVUOSI

Ilonpisaran juhlavuosi on ollut täynnä tapahtumia.
Juhlakokous, juhlapäivä, avoimet ovet, taidetiistait.

Tapahtumien lisäksi rantaterassi ja rantamökki ovat
valmistuneet kaikkien käytettäväksi.

Ilonpisaran koko henkilökunta on ollut yhdessä te-
kemässä vuodesta juhlan.Nämä ”ylimääräiset” teh-
tävät eivät ole vieneet asiakkailta sitä tärkeintä,
hyvää, laadukasta ja asiantuntevaa hoivaa ja hoitoa.

Paikallislehti ei juhliamme paljon uutisoinut, mutta
Ilonpisara oli näyttävästi esillä taidetapahtuman
avajaisissa, saaden näkyvyyttä myös Hämeen alue-
uutisissa sekä radion että television puolella.
Avoimia tapahtumia oli juhlavuonna paljon ja niissä
kerrottiin Ilonpisaran tavasta kantaa vastuuta hy-
vän, yksilöllisen, asiakkaan huomioivan hoitotavan
säilymisestä.

Ympäröivien hoivapaikkojen hallinnolliset muutok-
set ovat olleet vuoden 2017 aikana poikkeuksellisen
runsaita. Ilonpisaran hallitus ei halua muutoksia
Ilonpisaran toimintaan.Uskomme ja luotamme Ilon-
pisaran henkilökuntaan ja yhdistyksen kykyyn tuot-
taa laadukasta ikääntyvien hoivaa muuttuvassakin
toimintaympäristössä.

Kiitos henkilökunta ja hallitus! Kiitos asukkaat ja
omaiset! Kiitos vieraat ja Ilonpisaraa muistaneet ta-
hot! Te olette tehneet juhlavuodesta ikimuistoisen.

Vuoden 2018 haasteita odotellen,

Leena Pietilä

PÄÄTÖKSIÄ TEKEMÄSSÄ OVAT

Lomakotiyhdistys Ilonpisara ry:n hallituksen muo-

dostavat vuonna 2018:

Vuosikokouksen valitsemina jäseninä varatuomari

Eeva Pusa Saara Jantu-Hattulasta, fysioterapeutti

nen RistoTampereelta, valtiotieteiden maisteri

Arovuori Margit LuotoHausjärveltä, teknikko Lem-

päälästä, palveluneuvoja Hämeen-Leena Pietilä
linnasta ja talouspäällikkö Hattu-Marco Björkskog
lasta.

Tuomiokapitulin valitsemina ovat pappisasessori

Terhi Törmä Airi Raita-Ylöjärveltä ja asiantuntija

ranta Hämeenlinnasta.

Puhevaltaisina jäseninä työnkuvansa perusteella

ovat toiminnanjohtaja ja vas-Raija - Leena Löövi
taava sairaanhoitaja Elina Hanska.
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VUODELTA 2017

Jokainen vuosi on omalla tavallaan merkitykselli-

nen, mutta toiminnan juhlavuonna tulee muisteltua

paljon myös varhaisempia vuosia. Olen ollut muka-

na kun yhdistys täytti 40 vuotta ja 50 vuotta, joten

60-vuotisjuhlavuonna tuli kerrattua paljon muisto-

ja. Mietin asioita kymmenen vuoden ryppäissä.

Huomasin, että rantaterassin rakentaminen tulee

mielestäni ajankohtaiseksi samassa rytmissä, joten

nyt niitä terasseja on kaksi. Toinen talon kyljessä ja

toinen aivan rannassa.

Ulkona on monia muitakin asioita muuttunut, ton-

tista on tullut paremmin toimintaamme tukeva. Kul-

kureittejä on parannettu ja mielenkiinnon kohteita

on tullut paljon lisää. Kesäeläimet, kaikki istutukset,

pelit, teemapolut ja istuma-alueet houkuttelevat

asukkaita omatoimiseen ulkoiluun ja seurusteluun.

Heti ulko-oven läheltä löytyvät liikkumista helpot-

tavat apuvälineet, joten on ilo seurata työhuoneen

ikkunasta asukkaiden, heidän läheistensä, vapaa-

ehtoisten ja henkilökunnan ulkoilua, vaikka koko tä-

män vuoden säät ovatkin olleet erittäin koleat ja

kosteat.

Vieraita on riittänyt koko vuoden ajalle. On ollut jä-

senistön juhlakokoukset ja kevään iso syntymäpäi-

väjuhla, sekä avoimet ovet ja avoimet pihat, asuk-

kaiden läheisten seurusteluiltapäivät ja taidekier-

rokset, sekä monia muita tapahtumia. Esiintymässä

on käynyt vanhoja ja uusia vapaaehtoisia ja pieniä

retkiä asukkaiden kanssa on tehty kaupungille. Pal-

jon on mahtunut vuoteen, joka on ollut täynnä elä-

mää.

Henkilökunta on kehittänyt mielenkiintoisia ja kun-
touttavia ohjelmia ja mukavaa puuhaa on riittänyt
kaikille päiville. Uusien kirjausohjelmistojen käyt-
töönotto on tarkentanut asukkaiden hyvinvoinnin
seurantaa ja vapauttanut aikaa seurusteluun, kun
terveys- ja tapahtumatiedot ovat helposti löydet-
tävissä.

Hämeenlinnassakin on moni hoivakoti vaihtanut

omistajaa ja toimintatapaa. On ollut hyvä huomata

miten vahvasti Ilonpisaran jäsenistö ja hallitus pysy-

vät nykyisen, voittoa tavoittelemattoman laaduk-

kaan asiakaslähtöisen hoitotoiminnan kannalla.
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Kaunis iso tonttimme, toimintaan sopivat raken-

teemme ja moniammatillinen lämminhenkinen

henkilökuntamme jatkaa vuonna 2018 turvallisten

hoito- ja lomapaikkojen tarjontaa Hatunniemessä.

Kiitos teille kaikille yhteistyökumppaneille ja toi-

minnan mahdollistajille oman osuutenne antami-

sesta tähän työhön. Jatkamme työtämme toimintaa

kehittäen. Raija-Leena.
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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.

10 -12 min.hoidot 9 € / krt tai 23 € / 3 krt
20 - 25 min. hoidot 18 € / krt tai 48 € / 3 krt

Vesisänkyhieronta
20 min. 10 € / krt tai 18 € / 2 krt
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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

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

Remon# kotona?

Lomako# Ilonpisaraan voit tulla

täysihoitoon tai vuokrata

viikkoasunnon kotonasi tehtävien

korjausten / remon$ en ajaksi.

Paikkavaraukset puh. 03 647 0921
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Teemalomaohjelma Lomakoti Ilonpisarassa vuodelle 2018

Teemaloma ajankohta Hinta €

Helmikuussa

Pelejä ja kisoja hiihtolomalla 26.2. –2.3. 690
Pelejä ja puuhaa talven keskellä

Maaliskuussa

Musiikkituokioita kevään korvalla 12.-16.3. 700
Soitellaan, lauletaan ja kuunnellaan musiikkia

Pääsiäisen vietto 29.3.- 3.4.                      800
Muistellaan pääsiäisen perinteitä ja vietetään juhlaa

Huhtikuussa

Näperretään narusta, puuhataan paperista 16. – 20.4 700
Tehdään pieniä juttuja hauskasti hommaillen

Toukokuussa

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

kahvit, päivän kesto 10.00-15.00

Vaikeasti kehitysvammaisten tarinajakso 15. – 18.5. 910
Nautitaan tarinoista ja kertomuksista

musiikilla maustettuina

Pelataan vanhanaikaisia ulko- ja sisäpelejä 28.5.–1.6. 690
Etsitään kesäkuntoa pelaten ja puuhaten
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Kesäkuussa

Tarinoita pihalla ja kuistilla 4.-8.6. 690
Kerrotaan, kehitellään ja talletetaan tarinoita

Kesälomalla omasta kodista 11.-15.6. 690
Otetaan rennosti keskikesällä, tarkoitettu itsenäisesti

tai perheen kanssa asuville henkilöille

Juhannuksen vietto 21.-25.6. 820
Kesäistä ohjelmaa vetten äärellä

Kesänkukista talven riemua 26.-29.6.                        650
kortti, taulu tai jalkakylpypussukka

Heinäkuussa

Tampereen työkeskusten loma 2.-9.7. tilattu

Pieniä retkiä lähistöllä 10.-13.7. 650
Tutkitaan luontoa, maistellaan sen antimia

Narrataan kaloja 16.- 20.7.                       700
Onkimista ja puuhia luonnon helmassa

Taidetta joka kotiin 23.-27.7. 720
Piirretään, maalataan, liimataan ja askarrellaan

Hengellinen rauhoittumisen viikko 30.7.-3.8.                       700
Tyynnytään arjen kiireistä sanan ja musiikin avulla

Elokuussa

Hyvinvointivinkkejä syksyn riemuksi 6.-10.8. 700
Kerätään yrttejä ja opetellaan hemmottelutuotteiden

tekoa pihan ja jääkaapin sisällöstä

Kuntoa ja tasapainoa 13.-17.8. 690
Lihaskuntoa ja tasapainoa kehitetään erilaisin harjoittein
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Syyskuussa

Omaishoitajien sekä hoidettavien kurssi 3.-7.9. 980/pari
Parit ovat voimien keräysleirillä. Ilonpisaran oma jakso

Hukataan turhat jännitykset ja kireydet 10-14.9. 690
Harjoitellaan erilaisia rentoutumiskeinoja,

pidetään huolta itsestä

Pelejä ja kisoja, pihalla jos säät suosivat 24.-28.9. 690
Kisaillaan yhdessä

Lokakuussa

Omaishoidon jälkeen 15.-19.10. 690
Omaishoitajuudesta luopuneiden tai luopumassa

olevien henkilöiden vertaistuki- ja virkistäytymisjakso

Arvoituksia ja loruja 29.-31.10. 550
Vanhoja ja uusia loruja kuullen, kertoen ja arvaillen

Marraskuussa

Omaishoitajien sekä hoidettavien loma 12.-16.11. 980/pari
Parit ovat voimien keräysleirillä. Ilonpisaran oma jakso

Kaunista kotiin 19.-23.11. 690
Tehdään monenlaisia koristeita

Joulukuussa

Joulun vietto 21.-27.12. 990

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

Venne ja Leena ovat tuttu ja odotettu näky aina, ja

varsinkin tiistaisin Ilonpisaran pihassa. Sitkeästi, ym-

päri vuoden he saapuvat ulkoiluttamaan asukkaita

niin auringonpaisteessa kuin lumisateessakin. Mo-

lemmat ovat pitkän linjan vapaaehtoistyöntekijöitä

Vapaaehtoiskeskus Pysäkiltä. Ilonpisarassa Venne

kertoi käyneensä keväästä 2003 alkaen, Leena puo-

lestaan muisteli aloittaneensa täällä noin viisi vuot-

ta sitten.

Kittilästä syntyisin oleva Venne kertoi aloittaneensa

vapaaehtoistyöt jo 25 vuotta sitten Kuopiossa. Elä-

mäntilanne oli silloin sopiva uusille asioille, ja va-

paaehtoistyö toi mukavasti mielekästä tekemistä ar-

keen. Hämeenlinnaan muuton myötä hän hakeutui

Pysäkille ja sieltä kautta, autoilevana miehenä, tuli

kuvioon myös käynnit Ilonpisarassa.

Venne kertoo, että hän on ehtinyt nähdä ja kokea

monenlaista vapaaehtoistyön kautta. Vuosien aika-

na hän on ollut mukana mm. avustustoiminnassa

Venäjälle ja Viroon, toiminut autonkuljettajana, aut-

tanut ruokailuissa, ulkoilutuksissa jne. Ilonpisaras-

sa Venne on ehtinyt ulkoilutusten lisäksi olla avus-

tajana retkillä, mukana laulatusryhmässä ja tehnyt

muitakin satunnaisia avustusreissuja asiointikäyn-

neillä. Tällä hetkellä hän on neljänä päivänä viikossa

mukana jossain Pysäkin toiminnassa, mukaan lukien

tiistain ulkoilutukset Ilonpisarassa. Tuttavia ja ystä-

viä on tullut paljon. Tuttujen asiakkaiden kanssa

vaihdetaan aina päivän kuulumisia. Osa tykkää

jutella enemmän, osa lähinnä nauttii seurasta ja ul-

koilusta. Kysyttäessä, että mikä Venneä motivoi tä-

hän toimintaan, hän totesi sen olevan itselleen jo

elämäntapa, joka kuuluu isona osana hänen elä-

määnsä.

Leena puolestaan on Hämeenlinnasta kotoisin, mut-

ta sukujuuret löytyvät Karjalasta. Leena kertoi, että

hän on koko ikänsä toiminut tavalla tai toisella van-

husten parissa, myös osan työelämästään. Noin

kymmenen vuotta sitten, jäätyään eläkkeelle, hän

hakeutui Pysäkin ystävätoimintaan. Toiminta van-

husten parissa tuntui läheiseltä ja Vennen myötä

hän aloitti ulkoiluttajana Ilonpisarassa. Myös Lee-

nalle on tuttua avustaminen vanhusten asiointi-

käynneillä. Leena pitää tärkeänä sitä, että tekee jo-

tain toisten avuksi, kun vielä pystyy. Leena totesi, et-

tä toiminnasta vanhusten parissa saa itsekin mie-

lenvirkeyttä ja hyvää mieltä.

VAPAAEHTOISREISSUJA OMAN
VÄEN KANSSA

Pitkälti toistakymmentä vuotta on Ilonpisarassa ol-

lut tapana tehdä pieniä retkiä asukkaiden kanssa

talon oman henkilökunnan vapaaehtoistoimintana.

Joku huomaa jonkun kivan tapahtuman, useimmi-

ten Paula, ja sitten aletaan yhteisvoimin miettimään

onnistuisiko retki. Pohditaan mahdolliset hanka-

luudet ja kun niihin on ajatuksen tasolla keksitty

toimintatavat, viedään henkilökunnan kahvipöy-

dälle tieto tapahtumasta ja ajankohdasta ja pyyde-

tään laittamaan listaan nimensä, jos kokee voivansa

antaa vapaa-aikaansa asiakkaiden hauskanpitoon.

Ilmoittautuneiden vapaaehtoisten määrä ja taidot

määrittävät kuinka monta retkeläistä voimme ottaa

mukaan. Kesäteatteriretket ovat olleet reissuista

ensimmäisiä ja isoimpia. Kesällä on helppo kerätä

mukaan asukkaat, eväät ja sadeviitat tai hellehatut
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ja jo useita vuosia Ali-Vehmas on hoitanut kyydityk-

sen oman inva-automme lisänä.

Monena vuonna olemme käyneet muistikirkossa ja

Aulangon kiertoajelulla, mutta vuosittain myös

muissa tapahtumissa. Olemme olleet taidemuseol-

la, kirjaston iltamissa, vanhusten viikon pääjuhlassa

Verkatehtaalla presidentti Niinistöä kuulemassa.

Yksi hauskimmista kokemuksista oli muutaman vuo-

den takainen SPR:n evakuointiharjoitus, jossa väke-

ämme oli paljon.

On toki antoisaa työskennellä ikääntyvien henkilöi-

den parissa, mutta mikä saa oman henkilökunnan

osallistumaan retkille lahjana asukkaille, ilman ra-

hallista korvausta?

Pete vastaa, että kun näkee asiakkaiden ilon siitä, et-

tä pääsevät irtautumaan arjesta. Sellaisen eteen on

valmis antamaan omaa aikaansa. Pertin mielestä

syynä on koko Ilonpisara, mutta hän onkin jo eläk-

keellä kuten Maaritkin, jonka mielestä retkillä on

aina mukavaa ja parasta on se, kun asukkailla on ki-

vaa ja he saavat vaihtelua päiviinsä. Paula on sitä

mieltä, että pienellä saa niin paljon iloa aikaan. On

se hetki reissussa ja muistelut kun asiaan palataan.

Nämä hetket havahduttavat tasaisesta arjesta ja

ovat niitä juhlahetkiä sekä asukkaalle että vapaaeh-

toiselle, monet tunteet ja tunnelmat tulvivat mie-

liin.

Elina, joka usein nykyään on kuskina 9-hengen inva-

autossamme reissuillamme, pitää erilaisesta teke-

misestä ja asiakkaiden ilosta ja hymyistä. Meri vas-

taa arvostavansa vanhuksia. Heidän elämänkoke-

muksensa kiinnostaa ja hänet tekee iloiseksi, kun

vanhus hymyilee. Sarin mielestä on kiva nähdä, kun

asukkaat ovat tohkeissaan matkassa ja itseäkin in-

nostaa, jos reissun kohde on mieluisa. Pääasia on

ehkä kuitenkin tietoisuus siitä, että on mahdollista-

massa toisille jotain kivaa, mihin he eivät ehkä muu-

ten pääsisi osallistumaan. Mirkan mielestä on kivaa

kun asukkaat tykkää ja hän itse myös ja näkee miten

paljon niistä retkistä nautitaan. Mirkan mielestä on

oikeesti makeeta ylpeillä sillä, että meidän asukkaat

käy siellä ja tuolla. Niinpä , hän on ylpeä siitä, että

meidän asukkaamme käyvät eri paikoissa, ei siitä,

että hän on yksi niistä, joiden ansiosta se on mah-

dollista. Tuo lause kuvastaa niin aidosti henkilös-

tömme erilaisuutta. Ja minun silmissäni erinomai-

suutta.

Monen moni henkilöstöstä on aikaansa antanut,

vastauksia kyselin vain osalta. Nuorin, jo vuosia mu-

kana ollut vastaaja oli 19 vuotias, vanhin 67 vuotias

ja loput tuosta väliltä. Vastauksista on huomattavis-

sa, että vapaaehtoistyö on hauskaa.

Vapaaehtoistoiminta antaa hyviä kokemuksia ja

Kioskin Kilta korvaa vapaaehtoisten pääsylippuku-

lut. Näin kaikki matkat saadaan mahdollisimman

edullisiksi asukkaille. Toinen toistamme tukien ja yh-

dessä puuhaten saamme paljon muistoja ja iloisia

nauruja kommelluksista, mitä reissuilla sattuu. Ha-

luaisitko liittyä mukaan? Laita minulle postia niin ky-

selemme sinua sopiville retkille, ainahan eivät kaikki

pääse jokaiselle retkelle, mutta kertakin on paljon ja

kiitoksen arvoinen. Raija-Leena
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Hoitokodeissa ja laitoksissa on käytössä omahoita-

jajärjestelmät, joka siis tarkoittaa sitä että, kun hoi-

topaikkaan tulee uusi asukas, niin hänelle nimetään

omahoitaja. Omahoitajan tehtäviin kuuluu suunni-

tella, toteuttaa ja arvioida kokonaisvaltaista hoitoa

käyttäen apunaan hoitokodin moniammatillista

osaamista, niin asukkaan kuin hänen läheistensäkin

hyväksi. Joskus käy niin että hoitajan ja hoidettavan

suhteessa moni asia kohtaa toisensa mitä ihmeelli-

simmillä tavoilla. Joillakin voi olla pieniä asioita, jot-

ka kohtaavat toisensa, mutta minulla ja Ismolla hy-

vinkin moni asia on yhteistä.

Pienenä poikana tykkäsin itse rakennella paljon

erilaisia pienoismalleja, lähinnä lentokoneita. Ismo

on myös tykännyt rakennella pienoismalleja, sekä

lentokoneita, että laivoja. Meillä on pienenä pro-

jektina rakentaa Ismon kanssa täällä erästä lento-

koneen pienoismallia, jossa itse toimin paljon apu-

na. Lentokoneen rakentamisesta olemme Ismon

kanssa tehneet työnjaon, että hoitaja auttaa kaikis-

sa pienissä liimauksissa ym. ja hän itse sitten maalaa

koneen. Konetta rakennellaan aina kun vain siihen

on ylimääräistä aikaa. Lentokoneet on Ismolle muu-

tenkin ollut mieluisa asia, sillä hän on useasti käynyt

asioidenhoitajansa kanssa kauppakeskus Tuuloses-

sa katsomassa kunnostettua Hanssin Jukka konetta,

sekä pihalla olevia kahta hävittäjää.

Musiikki on ollut kummankin elämässä isossa roo-

lissa ja on edelleen. Itse olen soittanut kitaraa 13

vuotiaasta saakka, tosin lähinnä omaksi iloksi, vaik-

ka yläasteaikana parissa bändissä soitinkin. Ismolla

on ollut useita kitaroita ja kosketinsoittimia aika-

naan ja muutamia on jäljellä edelleen.

Hän on soittanut kitaraa myös erinäisissä yhtyeissä

nuoruudessaan. Lempimusiikki kummallakin koh-

taa siinä määrin, että rock musiikki on se jutun ydin

lyhykäisyydessään.

Autot ja moottoripyörät ovat kummallekin olleet

isossa roolissa pitkin ikää. Ismo on aikanaan opetta-

nut moottoripyörällä kilpaa ajamista Ahveniston

moottoriradalla. Hän tunnistaa lähes auton kuin au-

ton ja sama pätee moottoripyöriin, varsinkin van-

hemman aikakauden kulkuneuvot hän tunnistaa to-

della hyvin. Itsellä on harrastuksena rakennella vuo-

simallin 1973 kuplaa, sekä pitkin vuotta olla osana

isoa työryhmää, joka järjestää yhtä Suomen suurin-

ta harrasteajoneuvotapahtumaa, jonne myös Ismo

on parina kesänä päässyt käymään.

Moni asia meitä yhdistää ja sen ehkä huomaa jollain

tavalla hoitosuhteessakin. Osaamme ehkä jollain

tavalla tulkita toisiamme enemmänkin, koska on

niin paljon yhteisiä asioita. Jykä

KUN HOITAJAN JA ASUKKAAN KIINNOSTUKSET KOHTAAVAT
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ILONPISARAAN – ASUMAAN TAI
LOMALLE

Loma- ja hoivakoti Ilonpisara vastaa monenlaisiin
asiakkaiden ja asukkaiden tarpeisiin. Ilonpisara tar-
joaa mahdollisuutta sekä pitkäaikaiseen asumiseen,
että lyhytjaksoihin ja erilaisiin teemalomiin.

Muutto Ilonpisaraan on yksi vaihtoehto siinä vai-
heessa, kun tuntuu, että kotona ei enää yksin pärjää.
Intervalli- tai lyhytjaksolle voi tulla vaikka silloin, kun
tarvitsee toipumisaikaa sairaalajakson jälkeen,
omaishoitajalla on vapaapäivät jne. Silloin kun pär-
jää vielä omin avuin, mutta kotona on remontti tai
tarvitsee muuten tilapäistä majoitusta, hyvä vaih-
toehto on vuokrata viikkoasunto Ilonpisaran piha-
piirissä olevasta rivitalosta. Kaikki muut paikat paitsi
viikkoasunnot sisältävät täysihoidonomaisesti
majoitus-, 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

Vuoden teemalomaohjelmiston löydät tämän leh-
den keskiaukeamalta, sekä nettisivuilta. Teemalo-
mista löytyy sisällöllisesti monia erilaisia vaihtoeh-
toja. Jos löydät sieltä sopivan vaihtoehdon, ota yh-
teyttä Ilonpisaran toimistoon, josta saat varmistet-
tua paikkatilanteen.

Hakulomakkeita teemalomille saat Ilonpisaran
toimistosta puh. 03 647 0922, tai nettisivuilta
www.ilonpisara.fi

Rahoituksen asiakas järjestää aina itse. Asiakas voi
olla kokonaan itsemaksava, hakea maksusitou-
musta palveluseteliätai kunnalta, tai hakea tukea
esim. seurakunnan, vakuutusyhtiön tai jonkin jär-
jestön kautta. Jos oman kuntasi kautta ei ole vielä
mahdollisuutta tulla Lomakoti Ilonpisaraan palve-
luseteliasiakkaaksi, voit tiedustella Ilonpisarasta,
onko Ilonpisaran mahdollista hakeutua myös sinun
kuntasi palvelusetelituottajaksi. Ilonpisarasta voit
hankkia myös , vaikka teema-lahjakortin läheiselle
lomalle tai muulle lyhytjaksolle. Lahjakortin voi
ostaa myös jakson aikaiseen rentoutus- /hemmot-
teluhoitoon.

aaa

Os#n itselleni takin ja frakin.

Ylpeänä kävelen nyt.

Tuli kylän rakki,

rikki raastoi takin ja frakin,

Repaleet ylläni

kävelen nolona nyt.

Paavo Kumpulainen 2017
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ERILAISIA TUKIMUOTOJA

PALVELUSETELI
Palvelusetelillä voi hankkia sellaisia sosiaali- ja ter-

veyspalveluja, jotka kunnan tai kuntayhtymän kuu-

luu järjestää asukkailleen. Jokainen kunta tai kunta-

yhtymä määrittelee kuitenkin itse, ottaako se pal-

velusetelin käyttöön ja valitsee palvelut, joihin sitä

voi käyttää. Palvelusetelin saatavuus esim. hoiva-

palveluihin on siis selvitettävä omasta kunnasta.

Setelin saaminen edellyttää lisäksi aina, että kunnal-

linen sosiaali- ja terveydenhuollon edustaja arvioi

henkilön palvelutarpeen.

Palvelusetelin arvo voi olla ennakolta määritelty tai

tuloista riippuva. Palveluseteliä käytettäessä kun-

nan on selvitettävä asiakkaalle mm. palvelusetelin

arvo ja omavastuuosuuden määräytymisen perus-

teet. Palveluseteli on veroton etuus, eikä se oikeuta

kotitalousvähennykseen verotuksessa.

Kunta hyväksyy palveluntuottajat, joista asiakas voi

itse valita itselleen sopivan. Tiedot eri alojen palve-

lusetelituottajista löytyvät esim. kuntien nettisi-

vuilta. Kunta määrittelee yksityiskohtaisesti vaati-

mukset, joita niillä on yksityisille palveluntuottajille,

mutta ne ovat aina vähintään vastaavien kunnallis-

ten palvelujen tasolla. Palvelusetelin myöntää oma

asuinkunta, mutta palveluntuottaja voi sijaita myös

toisella paikkakunnalla.

Kuinka toimia, jos haluaa esim. hoivapalvelujen

palveluseteliasiakkaaksi?

- Ota yhteyttä oman kunnan palveluneuvontaan.

Tiedustele, onko heiltä mahdollisuus saada palve-

luseteliä. Jos kunta käyttää palvelusetelijärjestel-

mää, kysy onko sinulla oikeus palveluseteliin hoi-

vapalvelujen käytössä.

- Tarkista mitä paikkoja on hyväksytty kuntasi palve-

luntuottajaksi palvelusetelillä, tai onko jonkun ha-

luamasi paikan mahdollista hakeutua palvelun-

tuottajaksi. (Tällä hetkellä Ilonpisaralla on sopimus

seuraavien kuntien kanssa: Akaa, Hamina, Hel-

sinki, Hämeenlinna ja Riihimäki.)

- Tiedustele haluamaltasi palveluntuottajalta mah-

dollisuutta päästä heidän asiakkaakseen, selvitä

kokonaiskustannukset ja omavastuuosuutesi sekä

muut sopimukseen liittyvät seikat.

- Kun olet saanut palvelusetelipäätöksen, tee

sopimus suoraan palveluntuottajan kanssa.

KOTITALOUSVÄHENNYS VEROTUKSESSA

Kotitalousvähennystä voi saada verotuksessa re-

monttityöstä, siivous- ja kotitaloustyöstä (siivous,

ruuanlaitto, pyykinpesu ja muu vaatehuolto, pihan

ja puutarhan hoito, lumenluonti), sekä hoito- ja hoi-

vatyöstä (lasten, vanhusten ja vammaisten hoito;

peseminen, pukeminen, syöttäminen yms. huolen-

pito, avustaminen kaupassa, pankissa ja apteekissa

käynti).

Hoiva- ja hoitotyöstä, jota terveydenhuoltopalvelut

tuottavat arvonlisäverottomasti, ei voi saada

vähennystä (esim. lääkäri, jalkahoitaja, fysiotera-

peutti, hieroja). Jos kunta on myöntänyt hoivatyö-

hön palvelusetelin, vähennystä ei voi myöskään

tehdä.

Vähennyksen voi tehdä veroilmoituksessaan, kun

työ teetetään joko omassa kodissa, vapaa-ajan

asunnossa, vanhempien tai isovanhempien kodissa.

Palvelutaloissa ja asuntoloissa asuttaessa kotita-

loustyön luonteisesta hoito- ja hoivatyöstä voidaan

myöntää vähennys siltä osin, kun se tehdään henki-

lön yksityisesti hallitsemissa tiloissa.

Ennakkoperintärekisterissä olevalta yritykseltä

ostetun työn osuudesta voi vähentää 50 %, palkatun

työntekijän palkasta ja työnantajan sivukuluista voi

vähentää 20 % (v. 2017). Tarvikkeista ja matkaku-

luista vähennystä ei voi tehdä. Kotitalousvähennys

on v. 2017 enintään 2 400 €/hlö, ja vähennyksen

omavastuu on 100 €/hlö. Koska vähennys on henki-

lökohtainen, puolisot voivat saada yhteensä enin-

tään 4 800 euron vähennyksen vuodessa.

ELÄKETTÄ SAAVAN HOITOTUKI (KELA)

Kelan myöntämän tuen tarkoituksena on tukea

pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen eläkkeen-

saajan jokapäiväistä elämää, toimintakyvyn ylläpi-

tämistä, kuntoutusta ja hoitoa. Hoitotuen saaminen

edellyttää, että henkilön toimintakyky on heikenty-

nyt yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan sairau-

den tai vamman vuoksi. Etuuden myöntäminen

edellyttää säännöllistä avuntarvetta esim. peseyty-

misessä, pukemisessa tai kommunikoinnissa, tai

ohjauksen ja valvonnan tarvetta.
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Hoitotuki on porrastettu kolmeen ryhmään (tukien

määrät v. 2017): perushoitotukeen (61,71 €/kk),

korotettuun hoitotukeen (153,63 €/kk) ja ylimpään

hoitotukeen (324,85 €/kk). Perushoitotukea voi saa-

da henkilö, joka tarvitsee vähintään viikoittain apua

ja ohjausta tai valvontaa henkilökohtaisissa toimin-

noissa. Henkilö, jonka avuntarve on jokapäiväistä tai

hän tarvitsee huomattavissa määrin säännöllistä

ohjausta ja valvontaa, voi saada korotettua hoito-

tukea. Ylintä hoitotukea saava henkilö tarvitsee

Juhlakevätkokouksessa oli pääpuhujana Timo Kala-

ja, historiasta kertoi Saara Jantunen ja musiikista

huolehti Markku Antola. Herkut loihti Ilonpisaran

keittiö.

Kevään pääjuhlaan juhlapuhujaksi saapui piispa

Matti Repo ja juhlan musiikista huolehtivat Laura

Ilanen ja Markku Antola. Keiton tarjoili soppatykistä

Elämysmetsän Eero ja kahviherkut leipoi Ilonpisaran

keittiö. Rantaterassilla nautittua kahvia viihdytti ar-

meijan Yllätysesiintyjät.

Syyskokouksen yhteydessä puheenjohtajamme

Leena Pietilä kutsui hallituksemme päättämänä uu-

deksi kunniapuheenjohtajaksemme Markus Saa-

ren.

Kevään asukkaiden läheisten juhlaan kutsuttiin

myös henkilökunnan läheiset juhlimaan. Muita hen-

kilöitä olemme julkisilla kutsuilla toivottaneet ter-

vetulleiksi sekä avointen ovien että avointen piho-

jen päivään ja elokuusta joulukuun viidenteen jat-

kuneilla taidekierroksella tiistai-iltapäivisin. Juhlan

tuntua on ollut läpi vuoden.

ympärivuorokautista hoitoa ja valvontaa. Hoitotu-

kea haetaan Kelan kaavakkeella, johon kerrotaan

avun tarpeesta. Sen voi täyttää paperisena ja toi-

mittaa Kelaan, tai tehdä sähköisesti Kelan nettisivu-

jen kautta.

Eläkkeensaajan tai hänen perheensä tulot ja omai-

suus eivät vaikuta hoitotukeen.

JUHLIA PITKIN VUOTTA



22

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 ovat loma- ja lyhytaikais-
käytössä
Yhden – kahden hengen huoneet sisältävät inva-wc:t ja suihkut. Sauna on toisessa kerroksessa. Osastoivissa ovissa on

kaksoiskahvat. Hoitajakutsujärjestelmä. Vuorokausihinta on 1.1.2018 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

1.1.2018 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 1.1.2018 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 1.1.2018 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 1.1.2018 alkaen: 3270 €/kk, tehostetun pal-

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

Vanha Päärakennus huoneet 502–507
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 1.1.2018 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 1.1.2018 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 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, sekä rantaterassi 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.∙






