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LOMAKOTI ILONPISARA

Yleishyödyllisen yhdistyksen perusta ja arvopohja

Lomakoti Ilonpisara ry: n toiminta sai alkunsa kris-

tillisestä lähimmäisen rakkauteen perustuvasta ar-

vopohjasta yli 60 vuotta sitten, kun piispa Gulin eh-

dotti 1956 diakoniapäivillä, että diakoniapappi Arvo

Laajarinne alkaisi etsiä paikkaa lomakodille. Silloin

tarpeelliseksi nähtiin lomakoti, joka tarjoaa virkis-

tystä ja lepoa monilapsisten perheiden äideille ja

myöhemmin vanhuksille ja vammaisille. Toiminnan

painopistealueena on aina ollut sama, asiakkaasta

lähtevä hoito- ja hoivatyö, joka tarjoaa iloa ja virkis-

tystä. Toimintamuodoista loma- ja leiritoiminta ovat

muuttuneet yhteiskunnan muutoksen myötä enem-

män hoivapainotteiseksi ja tarve asumispalveluiden

ja lyhytaikaisjaksojen suhteen on vaihdellut omais-

hoidon lisääntyessä ja ikärakenteen muuttuessa, vä-

estön vanhetessa. Lomatoiminnalla on silti edelleen

oma tärkeä paikkansa yhdistyksen toiminnassa.

Hallitus ja jäsenistö

Ilonpisaran toimintaa linjaa kevät- ja syyskokouk-

seen osallistuvien jäsenten ohella kahdeksanjäse-

ninen hallitus. Hallituksen kokouksissa on läsnä

myös toiminnanjohtaja, joka esittelee asiat halli-

tukselle ja pitää kirjaa kokouksista, sekä huolehtii

päätösten toimeenpanosta ja vastaava sairaanhoi-

taja, joka omalta osaltaan tuo esille Ilonpisaran toi-

mintaan liittyviä asioita. Erityisen tärkeää pienessä

organisaatiossa on jäsenten ja hallituksen tuki työl-

le. Se voi olla Ilonpisarasta kertomista, henkilökun-

nan kuulemista, yhdessä asioiden pohtimista, ide-

oiden esittämistä. Ennen kaikkea yhdessä tekemis-

tä.

Ilonpisaran jäsenten, hallituksen, henkilökunnan ja

asiakkaiden palaute on ollut, että jatkamme toi-

mintaa edelleen samalla voittoa tavoittelematto-

malla linjalla. Suurten markkinoilla olevien yritysten

rinnalla pienenä yleishyödyllisenä yhdistyksenä

Ilonpisara panostaa toimintansa laatuun ja asiak-

kaiden palveluun. Ilonpisaralla on oma erilainen

konseptinsa, jonka uskomme riittävän myös tule-

vassa SOTE maailmassa.

Toiminnan painopistealueet

Lomakoti Ilonpisara on ainutlaatuinen asumis- ja lo-

matoimintaa tarjoava yhdistys. Ilonpisarassa on tee-

malomia ympärivuoden ja tarvittaessa suunnitte-

lemme lomakokonaisuuden tilaajan toiveiden mu-

kaisesti. Ilonpisarassa on pitkäaikaista hoivaa sekä



3

yksityisille asiakkaille, että kunnille tuotettuna ja

lyhytaikaista hoivapalvelua erilaisin tavoittein, eri-

laisista tarpeista lähtien. Tällä tarkoitamme sitä, että

mihinkään muottiin Ilonpisaran toimintaa ei voi lo-

keroida. Koko ajan on tiedettävä oman osaamisen-

sa rajat ja opeteltava uutta. Joka kerta mietimme mi-

ten voimme asiakasta parhaiten palvella. On erityi-

sen tärkeää, että toiminta vastaa kulloiseenkin ky-

syntään joustavasti. On oltava erilaisia vaihtoehto-

ja. Nykyisellään peräänkuulutetaan paljon yksilöl-

lisiä palveluita ja siihen Ilonpisara pyrkii omalta osal-

taan vastaamaan.

Osaava henkilökunta

Tärkein voimavaramme työssä on osaava ja innos-

tunut, sekä moniammatillinen henkilökunta. Ilman

heitä ei olisi asiakkaita ja ilman asiakkaita ei tarvit-

taisi henkilökuntaa. Osaaminen ei ole vain ammat-

titaitoa vaan siihen sisältyy halu tehdä työtä yhtei-

sen hyvän eteen. Henkilökunnan yhteistyö on aina

asiakkaan parhaaksi. Ilonpisarassa koko henkilö-

kunta osallistuu asiakkaan hoitoon omalta osaltaan.

Asiakkaan hyvinvointiin vaikuttaa monet eri tekijät

mm. ruoka, siisteys, hoidolliset, taloudelliset ja sosi-

aaliset asiat, joiden kaikkien yhteensovittamiseen

jatkuvasti pyrimme. Halu tehdä työtä asiakaslähtöi-

sesti on edellytys asiakkaan hyvälle hoidolle. Nyky-

yhteiskunnan vaatimukset hoidolle ovat kasvaneet

koko ajan. Hoidot ja lääketiede ovat kehittyneet ja

ammatillisen osaamisen tarve on lisääntynyt. Am-

mattitaidon ylläpito koulutuksella on tarpeen. Tie-

tojärjestelmien kehitys on huimaa ja näköpiirissä on

Ilonpisarankin kohdalla monia muutoksia ja uuden

opettelua. Tärkeintä ei kuitenkaan auta unohtaa, se

on asiakkaan kohtaaminen ja arjen työ asiakkaan

rinnalla. Mielestämme robotit eivät vielä korvaa

ymmärtävää katsetta, lämmintä kosketusta ja per-

soonallista ihmistä.

Asiakkaat Ilonpisarassa

Ilonpisara on tällä hetkellä noin 46 asiakkaan koti.

Hoito ja asuminen Ilonpisarassa on vaativa koko-

naisuus, johon liittyy paljon erilaisia toimintoja ja

niiden yhteensovittamista. Asiakkaalle ehkä kaik-

kein tärkeintä on jokapäiväinen kohtaaminen ja lähi-

työskentely eli auttaminen arjessa ja erilainen oh-

jelmatoiminta. Silti asukkaan hoito edellyttää mo-

nenlaisia pakollisia sekä lakiin että kuntien sopi-

muksiin perustuvia mittauksia, kirjauksia ja rapor-

tointeja. Jokaisella asiakkaalla on Ilonpisarassa

omahoitaja ja korvaava hoitaja, sekä oma sairaan-

hoitaja. Omahoitajat pyrkivät osaltaan edesautta-

maan asiakkaan viihtymistä Ilonpisarassa. He ovat

myös linkkinä omaisiin päin, kun kerromme mitä asi-

akkaalle Ilonpisarassa kuuluu. Asiakkaasta kirjatta-

van tiedon osuus on lisääntynyt jatkuvasti. Tiedot ja

hoidon tavoitteet sekä erilaiset toimintakykymitta-

ukset kirjataan asiakastietojärjestelmään. Ne ohjaa-

vat työtämme. Kirjausten perusteella konsultoidaan

mm. lääkäriä ja linjataan uudelleen hoitoa. Moni-

ammatillista yhteistyötä tehdään paljon, viikoittain

mm. apteekkihenkilökunnan, lääkärin ja fysiotera-

peuttien kanssa. Asiakkaan hoidon tavoitteita tar-

kistetaan kunnon muuttuessa ja aina vuosittain yh-

dessä asiakkaan ja omaisten kanssa palavereissa.

Ilonpisaran tontti ja rakennukset

Lomakoti Ilonpisara sijaitsee 2,4 ha omalla rantaton-

tillaan Hämeenlinnassa. Päätalokokonaisuus muo-

dostuu eri vuosina rakennetuista ja peruskorjatuis-

ta tiloista. Ipuna on rakennettu 1968 ja peruskorjat-

tu 2004. Se on tarkoitettu muistisairaille asukkaille.

Vanha Päärakennus on vuodelta 1962. Sen huoneita

ja wc-tiloja on vuosien aikana kunnostettu, nämä
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tilat vaativat hieman fyysisesti parempaa kuntoa,

sillä matkaa ruokasaliin on sieltä eniten. Uusi Kivi-

salmi on 1992 rakennettu ja sen alueella on ruoka-

sali, sauna ja kuntosali- sekä hemmottelutilat. Uu-

den Kivisalmen huoneet ovat kolmessa kerroksessa

ja yhteisiä tiloja voivat käyttää kaikki Ilonpisaran

asukkaat. Tilat ovat monipuolisia, pääosin esteettö-

miä ja hissillä voi taittaa matkan kerrosten välillä.

Uuden Kivisalmen huoneet soveltuvat monille eri

asiakasryhmille. Asukashuoneita on 55. Päätalom-

me ensimmäinen kerros on pääosin lomakäytössä

tai intervallihuoneina. Osa lomalaisista voi myös

majoittua Vanhassa Päärakennuksessa tai rivitalol-

la. Rivitalolla on yksi soluhuoneisto sekä kaksi yksiö-

tä ja kaksi kaksiota. Rivitalon huoneet toimivat ka-

lustettuina viikkovuokra-asuntoina ja niihin voi ma-

joittua silloin kun esim. oma koti on remontin alla.

Majaranta ja Porttila ovat tällä hetkellä varastokäy-

tössä. Tonttia on muokattu viime vuosina yhä enem-

män, jotta eri lomakotimme käyttäjäryhmät voisivat

hyödyntää ympäröivää luontoa monipuolisesti.

Veden läheisyys ja eri puulajit houkuttelevat monia

lintuja aivan ikkunasta katseltavaksi.

Ilonpisaran rannassa on pieni rantasauna ja vähän

pidemmällä viime vuonna peruskorjattu rantamök-

ki. Rantamökissä pidetään nykyisin kesäkirkkoa, pie-

niä tilaisuuksia tai kokouksia. Rakennusten lisäksi

tontilla riittää monenlaista kunnostusta. Viime vuo-

sina on tehty useita erilaisia kävelyreittejä, terassia-

luetta ja istutuksia on lisätty valtavasti, jotta kaikki

asukkaat ja lomalaiset voisivat nauttia luonnon anti-

mista ja viihtyä sen läheisyydessä.

Sisätiloissa on pyritty saamaan kodinomainen tun-

nelma erityyppisellä sisustuksella eri kerroksissa ja

tiloissa. Sisältä löytyy sekä vanhaa että modernia

tunnelmaa. Erilaiset taidelahjoitukset Keijo Waldé-

nin monien taulujen lisäksi tuovat kotoisaa tunnel-

maa, samoin seinävaatteet, koriste-esineet ja savi-

työt pyrkivät tekemään kodistamme jokaiselle sopi-

van. Asiakkaat saavat kalustaa omat huoneensa tot-

tumustensa mukaan toki turvallisuusasiat huomi-

oiden. Toivomme, että myös vierailijat ja lomalla kä-

vijät tuntisivat olonsa kotoisaksi ja viihtyisivät kans-

samme!

Arki meillä Ilonpisarassa

Arjen viihtyisyyteen vaikuttaa isolta osaltaan hyvä ja

monipuolinen ruoka, jota oma keittiömme valmis-

taa ja ohjelmatoiminta, jota jokaiselle päivälle löy-

tyy viikko-ohjelman mukaisesti, unohtamatta mo-

nia yllättäviä ohjelmia, jotka saavat alkunsa joko hoi-

tajan ideasta tai asiakkaan esittämästä pyynnöstä.

Välillä asiakkaat innostuvat itse vetämään ohjelmaa

aulatiloissa muun muassa kysellen arvoituksia tai

tehden yhdessä sanaristikoita. Panostamme asiak-

kaiden yhteisöllisyyteen ja pyrimme löytämään heil-

le juttukumppaneita, kävely- tai kuntoiluseuraa toi-

sista asukkaista. Aina se ei ole helppoa, osa asuk-

kaista haluaa olla yksin ja omissa oloissaan. He voi-
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vat lukea, katsella televisiota tai nauttia kauniista

maisemasta. Suurin osa asukkaista osallistuu mo-

niin ohjelmiin päivän aikana, lisäksi yhteisissä tilois-

sa keskustellaan päivän polttavista asioista ja uuti-

sista välillä todella vilkkaasti ja kiivaastikin.

Yhteisissä tiloissa on kookkaita televisioita, tietoko-

neita ja ulkoilemaan on mahdollista päästä joka

puolelta taloa. Ulkoiluun onkin viime vuosina pa-

nostettu paljon. Tarkoitus on, että erikuntoisille asi-

akkaille löytyy tekemistä pihapiiristä.

Kesäaikaan pihasta löytyy monenlaista mm. kesäe-

läimiä katseltavaksi, yrttejä ja vihanneksia syötä-

väksi, kukkia ihailtavaksi ja pelejä pelattavaksi. Tal-

vella nautitaan lumesta ja raikkaista pakkaskeleistä.

Ulkoilupyörätuolit ja rollaattorit löytyvät aulasta ja

ulko-oven edestä, helposti puettavia ulkoiluvaattei-

ta on myös lainattavissa.

Vapaaehtoiset auttajat ovat työssämme kullan ar-

voisia, esimerkiksi ulkoiluttajamme Venne ja Leena

avustavat asukkaita ulkoilussa ja välillä muillakin

reissuilla. Lauri laulattaa, Pena ja Maurits soittavat

tanssimusiikkia ja vapaaehtoisia ohjelmantuottajia

saadaan lisäksi milloin kenenkin omaisen tai Ilonpi-

saran ystävän toimesta. Mikäli asiakas haluaa ar-

keensa hemmottelua, on hänellä mahdollisuus os-

taa edullisesti mm. vesisänkyhierontaa tai Neuro-

sonic- hoitokertoja.

Arkisten päivien ohella juhlimme omaisten kanssa

kerran vuodessa ja ystävien kanssa samoin, silloin

pukeudutaan kauniisti, syödään hyvin ja nautitaan

toistemme seurasta, sekä mahdollisesta oheisoh-

jelmasta. Erilaiset juhlapyhät, kuten joulu ja pääsi-

äinen juhlitaan asiaan kuuluvin perinteisin menoin,

siihen kuuluvat tietysti perinteiset ruuat ja ohjelma,

sekä asianmukainen koristelu.

Loma- ja hoivatoiminnan tulevaisuus

Nykyisellään erilaisia teemalomia on vuoden mit-

taan noin 30, suurin osa toiminnasta on asumispal-

velua, joko pitkäaikaista tai lyhytaikaista hoitoa ja

hoivaa. Ihmiset ikääntyvät ja asuvat kotonaan yhä

pidempään mutta samalla sairauksien määrä ja hoi-

don tarve lisääntyvät. Tulevaisuudessa moni kaipaa

varmasti lomaa arkensa keskelle tai hetken taukoa

vaativaan omaishoitoon. Uskomme Ilonpisarassa,

että erilaiset lomat, hieno maisema ja virkistävä oh-

jelma sekä ammattitaitoinen hoito ja hoiva ovat tu-

levaisuudessakin kysyttyjä palveluita, siksi kehi-

tämme toiminnastamme yhä monipuolisempaa ja

yhä useammat asiakasryhmät huomioivaa, kuiten-

kin jatkaen edelleen yleishyödyllisellä pohjalla.

Rannalla kauniin Vanajan

on ko! monen mummun ja taatan.

Täällä sua lempeäs! hoitaen,

elämäsi matkalla saatan.

On yhteistä puuhaa ja iloista mieltä,

puhutaan jopa useampaa kieltä.

Lampaat, kanat ja piha suuri,

ne on mie!" y sinua varten juuri!

Maaret
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PÄIVÄT PURONA SOLJUVAT

Päättynyt vuosi on sisältänyt arjen askareita ja juhlahetkiä asukkaiden kanssa. On ilo nähdä miten asukkai-

den silmät kirkastuvat ja selät suoristuvat, kun päivissä on paljon puuhaa.

Erityisen mieluisa arkinen ohjelma, johon paljon osallistutaan, on meidän hoitajiemme vetämä kuntouttava

liikuntahetki iltapäivällä. Toinen hyvin suosittu ohjelma on joka toinen viikko Antin raamattupiiri. Sitä odote-

taan kovin innokkaina samoin kuin väliviikkoina olevaa Mirkan muskaria ja Laurin lauluhetkeä. Leivonnassa

käy oma näppärä pullanpyörittäjäjoukko ja ehtoollisille tulee toisinaan omaisiakin.

Kaikille päiville on omat ohjelmansa, mutta tarpeen mukaan tulevat kotiaskareet ovat asukkaiden mieleen.

Muistiyksikössä tiskaillaan vuorotellen ja mansikoiden perkaajia löytyy aina samoin kuin viinimarjojen poi-

mijoita. Kukkapenkkien perkaaminen on hankalampaa, mutta isot ruukut ovat jo sillä korkeudella, että niistä

huolehtiminen jo joiltain onnistuukin. Jotkut asukkaista ovat muissakin pihatöissä apuna vanhojen taitojen-

sa mukaan. Vanhat kunnon kotityöt piristävät mieltä ja rasittavat lihaksistoa sopivasti. Päivän puuhista

uupuneena nukkuu levollisesti koko yön.

MAAILMA MUUTTUU VAI MUUTTUUKO

Ajatellessani taaksepäin joudun nykyään pinnistelemään muistiani miettiessäni, miten asiat ovat muuttu-

neet vuosien varrella. Pitkäaikaisten asukkaiden määrä on lähes kaksinkertaistunut, kun kaikki huoneet ovat

Ilonpisaran omassa käytössä. Se on harmillista, että lomalaisia käy jonkin verran vähemmän kuin aiemmin.

Toivottavasti kaikki meitä tarvitsevat kuitenkin löytävät reitin luoksemme. Henkilökunta on kolminkertais-

tunut ja monipuolistunut. Apuvälineitä on hankittu, vaikka minkälaisia ja pihapiiri on muuttunut paljon.

Rantaa ei oikein vielä voinut käy! ää 1996. Toisin on nyt, kahvitellessa voi katsella veneitä

Aiemmin muis"yksikön aida! u piha oli pieni. Nykyisin alue on niin iso, e! ei aitaa huomaa.
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Ilonpisarassa on ystävällinen ja avulias henkilökunta

ja kodikas tunnelma sisällä ja ulkona. Ei ole ihan pie-

ni asia huolehtia kesällä pihan kukkaloistosta, puu-

tarhasta ja eläimistä. Näillä tekijöillä löytyy päiviin

iloa ja tekemistä kesäaikaan. Uusi rantareitti mah-

dollistaa ulkoilua entistä paremmin. Sisätilojen viih-

tyvyys ja ohjelmat piristävät syksyn ja talven päiviä.

Kiitos Ilonpisaran viihtyvyyden ylläpidosta kuuluu

ehdottomasti koko henkilökunnalle, hallitukselle,

sekä niille lukuisille vapaaehtoisille, jotka käyvät

auttamassa ja viihdyttämässä Ilonpisaralaisia.

Hyvää vuotta 2019 kaikille Ilonpisaran ystäville!
Leena Pietilä, hallituksen puheenjohtaja

Hoivatyö muuttuu vuosi vuodelta enemmän apua

tarvitsevien auttamiseksi. Kotona pärjäämistä lisä-

tään erilaisin hoivakäynnein ja apuvälinein. Jossain

vaiheessa tulee mietittäväksi, onko turvallista ja

mielekästä olla yksin suurimman ajan vuorokau-

desta, vain muutaman apukäynnin avulla. Kaikki ei-

vät edes viihdy yksinään. Pelko lisääntyy. Kaatumi-

nen, varsinkin öiseen aikaan ja avun odottaminen ei

varmasti tunnu mukavalta. Odottavan aika on pitkä,

sehän tiedetään. Tulee apu sitten läheltä tai kaukaa,

se ei kuitenkaan ole heti saatavilla. On tärkeää, että

hoivaa tarvitseva saa paikan, missä häntä autetaan

ympäri vuorokauden. Ilonpisaraa tarvitaan nyt ja tu-

levaisuudessa.

Työ on kuitenkin samanlaista ihmisten parissa toimimista ja se pitää päivät vaihtelevina, sekä haastaa mei-

dän osaamistamme. Monenlaisia taitoja tarvitaan, että asiakkaat saavat mukavia päiviä ja turvallisen elä-

män kanssamme. Minä puolestani saan hauskoja kokemuksia ja monet leppoisat naurut vuoden mittaan.

Muistisairaus alkuvaiheessa ei hukkaa tilannehuumorintajua minnekään. Asukkaamme laukovat sattuvia

vitsejä päivien tapahtumista.

Ensi vuodelle olemme suunnitelleet pihatöiden jatkamista ja keittiön kylmätilojen uusimista. Oman väen

kanssa jatkamme kuntoiluryhmiä ja lomalaisille olemme miettineet uusia teemoja ja puuhia.

Tulevaan vuoteen suhtaudumme uteliaan luottavaisina. Raija‐Leena

Pienikin määrä kukkia piristää, monet ruukut houku! elevat jo asukkaita pihalle muistelemaan kukkasia.

KOENKO OLONI TURVALLISEMMAKSI KOTONA VAI HOITOKODISSA

PÄÄTÖKSIÄ TEKEMÄSSÄ OVAT

Lomakotiyhdistys Ilonpisara ry:n hallituksen muo-

dostavat vuonna 2019:

Vuosikokouksen valitsemina jäseninä varatuomari

Eeva Pusa Saara Jantu-Hattulasta, fysioterapeutti

nen Margit LuotoTampereelta, teknikko Lempää-

lästä, palveluneuvoja Hämeenlinnas-Leena Pietilä

ta, talouspäällikkö Hattulasta jaMarco Björkskog
kirkkoherra Riihimäeltä.Sirpa Viherä

Tuomiokapitulin valitsemina ovat pappisasessori

Terhi Törmä TapaniYlöjärveltä ja lääninrovasti

Vanhanen Hauholta.

Puhevaltaisina jäseninä työnkuvansa perusteella

ovat toiminnanjohtaja jaRaija - Leena Löövi
vastaava sairaanhoitaja .Elina Hanska



LOMALLE LEPPOISASTI

Olen tullut Ilonpisaraan töihin syksyllä 1995. Niistä

ajoista pihamiljöö ja osin rakennuksetkin ovat muut-

tuneet huomattavasti. Asiakkaiden tarpeet ovat py-

syneet pitkälti samoina. Lomalaiset kaipaavat mu-

kavaa tekemistä viihtyisässä ja turvallisessa ympä-

ristössä.

Ilonpisaran huoneet ja yhteiset tilat sopivat mo-

nenlaisten asiakkaiden toiveisiin. Jokainen huone

on kalustettu toisistaan poiketen ja kussakin on kak-

si sänkyä. Huoneissa on helppo liikkua ja sähkösän-

kyjen korkeuden säätely helpottaa lomalaisen liik-

kumista. Pieniä apuvälineitä on muutamia lainatta-

viksi ja kutsujärjestelmän avulla saa hoitajilta apua

tarvittaessa, myös öisin, vaikka silloin asiakkaamme

yleensä nukkuvat sikeästi päivän touhuamisen jäl-

keen.

Oleskelutiloja on lepäilyyn, lueskeluun, pelailuun,

keskusteluihin ja musiikki- sekä ehtoollistuokioille.

Ilonpisarassa on todella monia yhteisiä tiloja. Kun-

tosaleja on kaksi, molemmat varustettu erilaisin lait-

tein, toinen on suunnattu omatoimisempaan ja toi-

nen ohjatumpaan kuntoiluun. Pelejä on runsaasti

sekä sisätiloihin että ulos. Pelkästään tikkapelejä on

useita: tarratikka, puhallustikka, magneettitikka ja

perinteinen tikkataulu. Muistakin peleistä löytyy

paljon vaihtoehtoja. Soittimia on pianoista ja helis-

timistä kitaraan sekä muusikin kuunteluun. Suurin

osa lainattavista kirjoista on kirjastohuoneessa ja

henkilökunta osaa neuvoa novellit, muistelmat, ru-

not ja romaanit, unohtamatta jännäreitä ja taide-

kirjoja. Televisioita on oleskelutiloissa lukuisia niin

että kaikille luulisi löytyvän mieluista ohjelmaa kat-

sottavaksi ja jos oikein jännittävät urheilukisat tule-

vat niin niitä voi katsella isolta valkokankaalta sa-

moin kuin elokuvia. Teemalomajaksoon sisältyy ta-

vallisesti ehtoollishartaus ja saunareissu. Uima-allas

on pieni, mutta kyllä sinne mahtuu pulahtamaan.

Paljon erilaisia asioita voi harrastaa jo talon sisäti-

loissa. Iso piha laajentaa tekemisen mahdollisuuksia

vielä lisää.

Maisemat ovat kuin postikorteista, olipa kesä- tai

talviajankohta. Vanajaveden ranta on kaunis, joskin

mäkinen. Tontillemme on tehty monenlaisia käve-

lyreittejä, joilla voi liikkua apuvälineidenkin kanssa.

Pelejä on myös ulkona ja kuntoilulaitteita, sekä tie-

to- ja taidepolku pikkumetsässä. Ulkona on monia

terasseja ja grillauspaikkoja. Tontilla kasvatetaan

hieman yrttejä, vihanneksia, marjoja ja hedelmiä

naposteltaviksi ja kukkia silmän iloksi. Sieltä on sit-

ten mukava noukkia jotain kävelylenkin lomassa.

Viime syksynä valmistui lisää kävelyreittiä rantaan

aivan lammashakojen alapuolelle. Tarkkaan katsel-

len pihasta voi huomata myös monia hauskoja savi-

töitä ja muuta taidetta. Lenkkiä voi kiertää eri tavoin

ennen kuin maisemiin kyllästyy.

Henkilökuntamme on monitaitureita ja siksipä lo-

mien teemat vaihtelevat liikunnasta kulttuuriin. Lo-

mien aiheet on mietitty asiakkaiden toiveiden ja

henkilökunnan osaamisen perusteella. Joku meistä

laulaa ja musisoi, toinen lausuu, kolmas ohjaa maa-

lausta ja neljäs käsitöitä. Liikuntamuotoja on valit-

tavana, vaikka kuinka monia. Nykyiset nuoret har-

rastavat paljon ja osaavat hyvin ohjata omia laje-

jaan.

Ilonpisarassa lomaillessa ei haittaa, vaikka ei kaikista

asioista itse selviäisikään. Me täällä olemme var-

mistamassa onnistunutta lomaa. Mukaan tulee kui-

tenkin ottaa henkilökohtaiset varusteet ja avoin,

iloinen mieli, siinä on hyvät edellytykset onnistu-

neeseen lomaan.

8
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ASUKKAAT JA LOMALAISET

Ilonpisarassa on aina, koko sen toiminnan ajan, käy-

nyt henkilöitä lomailemassa. Jotkut käyvät kerran,

toiset vuosittain tai jopa useasti vuodessa. Jokaisel-

le teemalomalle suunnitellaan oma ohjelmansa ja

teemaloman aihe julkaistaan Ilonpisaroita-lehdes-

sä. Henkilöt, joita ohjelma kiinnostaa, varaavat sin-

ne paikkansa.

Lomalaisemme ja asukkaamme liikkuvat paljon sa-

moissa tiloissa ja useimpiin lomaohjelmiin voivat

asukkaamme osallistua. Näin yhteisiä kohtaamisia

on usein. Kyselin viideltä asukkaaltamme mielipi-

teitä lomalaisista. Liisa, Pirkko, Aune, Leo ja Jorma

kertoivat omia ajatuksiaan.

Kyselin heiltä, miten he kokevat uudet lomailijat, ky-

selevätkö nämä paljon paikkoja vai löytävätkö ruo-

kasalin ja sänkynsä ihan hoitajien ohjeilla? Leo, Jor-

ma, Aune ja Pirkko miettivät, ettei heiltä kukaan

paikkoja kysele ja Liisa totesi, että vaikka kysyisi-

vätkin häneltä, niin hän ei välttämättä huomaa asiaa

hälinässä rajallisen kuulonsa takia.

Minua kiinnosti myös saako toistuvista kävijöistä

tuttavia tai ystäviä? Pirkon ja Aunen mielestä on mu-

kavaa, jos tulee kavereita, Leo sanoi, että enem-

mänkin voisi olla juttuseuraa. Hän kyllä juttelee mie-

lellään, jos puhekaveria kaivataan. Jorma totesi

muistinsa mukaan juttelevansa ja vastailevansa, jos

jotain kysellään. Liisa sanoi, että joistain tulee mu-

kavasti tuttavia, mutta ei kaikista kylläkään. Liisa on

tottunut olemaan paljon muiden seurassa, jutuste-

lemaan ja keskustelemaan monenlaisista asioista ja

hän viihtyy seurassa.

Teemalomien ohjelmista Pirkko ei ollut kovin kiin-

nostunut, eikä Leokaan. Aune, Liisa ja Jorma olivat

kyllä kiinnostuneista joistakin yhteisohjelmista, var-

sinkin ulkona tapahtuvista, sekä musiikista ja visai-

luista. Pihapelien seuraaminenkin on hauskaa, kan-

nustajille on kyllä käyttöä.

Kaikkien viiden mielestä lomalaiset tuovat piristystä

ja virkistystä arkeen ja Leo totesi viisaasti, että nämä

lomalaisten jaksot tuovat vaihtelua elämään sekä

heille, että meille.Leo ja Pirkko päiväkahvilla

Liisa seuraa joululomalaisten leikkiä
ja Jorma juo juhannuskahveita
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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. 050 407 9599

Kahvila-myymälä

* Parolantie 5 03 612 0908

Adresseja myytävänä Lomakoti
Ilonpisaran toiminnan hyväksi

Seitsemän erilaista adressimallia.
Saatavissa yksittäin Ilonpisaran kioskilta tai

suurempina erinä postitettuna
etukäteismaksua vastaan.

Hinta: 10 €/kpl
3 tai useampia 9 €/kpl

Joka 11. kpl kaupan päälle

Tiedustelut Ilonpisaran toimistosta
arkisin klo 9-15 puh. 03 647 0922



Teemalomaohjelma Lomako$ Ilonpisarassa vuodelle 2019

Teemaloma ajankohta             hinta €

Helmikuussa

Talven riemuja 25.2.–1.3.             690,-
Pelejä ja puuhaa talven keskellä

Maaliskuussa

Musiikkia talven ja kevään tai" eessa 18.–22.3.               700,-
Kuunnellaan ja lauletaan musiikkia lumitunnelmissa

Huh"kuussa

Taiteillaan helmitöitä 1.–5.4.                  700,-
Tehdään pieniä ju# uja hauskas" hommaillen

Pääsiäisen vie" o 18.–23.4.               810,-
Muistellaan pääsiäisen perinteitä ja vietetään juhlaa

Toukokuussa

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

kahvit, päivän kesto 10.00-14.30

Vaikeas$ kehitysvammaisten tarinajakso 6.–9.5.                  910,-
Nau"taan tarinoista ja kertomuksista

musiikilla mauste# uina

Ulkopuuhia ja sisäpelejä 20.–24.5.              700,-
Etsitään kesäkuntoa pelaten ja puuhaten
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Kesäkuussa

Puuhataan pihalla ja kuis$lla 3.–7.6.                  710,-
Kasvitarinoiden lomassa ulkoilua ja piha-askareita

Kesälomalla omasta kodista 10.–14.6.              710,-
Otetaan rennos" keskikesällä, tarkoite# u

itsenäises" tai  läheisten kanssa asuville henkilöille

Juhannuksen vie" o 20.–24.6.              830,-
Kesäistä ohjelmaa ve# en äärellä

Kesänkukista talven riemua 25.–28.6.              660,-
Kor$ , taulu tai jalkakylpypussukka

Heinäkuussa

Tampereen työkeskusten loma / $lausjakso           1.–8.7. $la" u

Narrataan kaloja 9.–12.7.                700,-
Onkimista ja kalaju# uja luonnon helmassa

Kesä kauneimmillaan, luonto tuo" oisimmillaan    15.–19.7.              710,-
Tutkitaan luontoa, maistellaan sen an"mia

Taide" a joka ko$in 22.–26.7.              735,-
Maalataan ja piirretään, innokkaat

taiteilijat työssä

Hyvinvoin$vinkkejä syksyn riemuksi 29.7.–2.8.             725,-
Kerätään yr# ejä ja opetellaan hemmo# elu-

tuo# eiden tekoa pihan ja jääkaapin sisällöstä

Elokuussa

Hengellinen rauhoi" umisen viikko 5.–9.8.                  710,-
Tyynnytään arjen kiireistä sanan ja musiikin avulla

Pyöräilyloma 12.–16.8.              710,-
Pikkuretkiä eväi# en kera lähireiteillä,

laina# avana 5 pyörää ja kypärää

Kuntoillaan kotoisas$ 19.–23.8.              710,-
Lihaskuntoa ja tasapainoa kehitetään erilaisin

harjoi# ein ennen talven liukkaita
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Syyskuussa

Omaishoitajien sekä hoide" avien kurssi 2.–6.9.                  980,-/pari
Ilonpisaran kurssi. Parit ovat voimien keräysleirillä

Poistetaan turhat jännitykset ja kireydet 16.–20.9.              710,-
Harjoitellaan erilaisia rentoutumiskeinoja,

pidetään huolta itsestä

Pelejä ja kisoja, pihalla jos säät suosivat 23.–27.9.              700,-
Kisaillaan yhdessä

Lokakuussa

Omaishoidon jälkeen 7.–11.10.              700,-
Omaishoitajuudesta luopuneiden tai luopumassa

olevien henkilöiden vertaistuki- ja virkistäytymis- ja

itsestä huoleh"misjakso

Arvoituksia ja loruja, tarinoita tyhjästä 21.–25.10.            700,-
Vanhoja ja uusia loruja kuullen, kertoen ja arvaillen

Marraskuussa

Omaishoitajien sekä hoide" avien loma 12.–15.11.            980,-/pari
Parit ovat voimien keräysjaksolla.

Ilonpisaran oma jakso

Kaunista ko$in 18.–22.11.            700,-
Puuhastellaan koristeita

Joulukuussa

Joulun vie" o 20.–27.12.            1140,-

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



LOMALAISTEN OHJAAJANA ON
HAUSKAA

Lomalaisten saapuminen vieraiksi tuo työarkeen

uusia tuulahduksia ja säpinää. On mukavaa tavata

uusia ihmisiä ja persoonallisuuksia ja kuulla koke-

neemmilta osallistujilta, kuinka innoissaan he ovat

lomaansa odottaneet.

Aktiviteettien järjestäminen ja lomaohjelman to-

teuttaminen on ohjaajan näkökulmasta hauskaa ja

opettavaista. Yhteiset päivät ja hetket ovat ainut-

kertaisia, eikä kahta samanlaista ole. Esimerkiksi vii-

me kesään mahtui ulkoilua, piha- ja sisäpelejä, eläin-

ten hoitoa, kankaanpainantaa, jumppaa, puutarhan

kasvien tutkimista, luontopolkuja, tietovisoja, piir-

tämistä ja maalaamista, askartelua, korujen ja kort-

tien tekoa, musiikin kuuntelua, laulamista, sauno-

mista, elokuvien katselua… On ollut riemullista ja

palkitsevaa saada ohjata innostuneita lomalaisia,

jotka ovat jaksaneet kokeilla ennakkoluulottomasti

monenmoista ja heittäytyneet täysillä tekemiseen.

Välillä pelkästään jutteleminen ja elämänkokemus-

ten jakaminen ryhmässä ovat olleet päivän koho-

kohtia, koska ne ovat syventäneet molemminpuo-

lista tuntemusta ja ystävyyttä. Liikuntarajoitteet

tuovat jonkin verran haastetta aktiviteettien toteut-

tamiseen, mutta luovuudella ja kekseliäisyydellä

kaikki ovat päässeet osallistumaan. Hienointa on ol-

lut saada nähdä me-hengen syntyminen lomalais-

ten välille, kun porukka on hitsautunut jakson aika-

na tiiviisti yhteen. Loman jälkeen saatu iloinen ja

tyytyväinen palaute merkitsee ohjaajalle paljon,

koska se kertoo, että odotuksiin on pystytty vastaa-

maan ja että Ilonpisaraan ollaan valmiita tulemaan

toistekin.

Anni
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TEEMALOMALLE

Lomakoti Ilonpisaran ohjelmaan on suunniteltu

myös vuodelle 2019 yli 20 teemalomaa, joihin voit

tutustua tarkemmin tämän lehden keskiaukeamal-

la. Loma-ajankohdat sijoittuvat koko vuoden ajalle,

eniten lomia ja lomalaisia on kuitenkin suosittuun

kesäaikaan. Ohjelmien sisällössä on pyritty mahdol-

lisimman hyvin huomiomaan erilaisia aihepiirejä

niin, että jokaiselle löytyisi mielenkiintoista loma-

tarjontaa. Osa painottuu hyvinvointiin ja rentoutu-

miseen, osa puuhakkaampaan tekemiseen ulkona

tai sisällä, välillä taiteillaan, välillä musisoidaan ja

sitten taas kuntoillaan tai pelataan erilaisia pelejä.

Etenkin kesäaikaan Ilonpisaran rantamaisemat ja

monipuolinen piha-alue kukkineen, puutarhoineen

ja metsäpolkuineen luovat erinomaiset puitteet

lomanviettoon.

Kenelle Ilonpisaran teemalomat on suunnattu?

Voisi sanoa, että kaikille kenen mielenkiinnon ne he-

rättävät. Joka vuosi tarjonnassa on otettu huomioon

erilaisia asiakasryhmiä. Esimerkiksi ikäihmisille on

monenlaisia jaksoja, jotka voivat painottua rentoon

kuntoiluun, ulkoiluun, omaan hyvinvointiin jne. Vai-

keasti kehitysvammaisille on varattu vuosittain oma

jakso, jonka henkilöstömäärässä on jo huomioitu

osallistujien suurempi avuntarve. Omaishoitajille ja

hoidettaville on omat jaksonsa, johon molemmat

voivat tulla yhdessä rentoutumaan arkiaskareista.

Erilaisten asumispalvelujen piirissä oleville löytyy

myös sopivia lomajaksoja vuoden varrelta. Tarjon-

taa on paljon ja pieni ryhmä voi ottaa yhteyttä tila-

takseen omanlaisensa ohjelman.

Kuka maksaa ja mitä hinta sisältää?

Lähtökohtaisesti lomalle tulija hoitaa itse rahoituk-

sen. Avustusta voi kuitenkin hakea esimerkiksi seu-

rakunnasta diakoniatyöltä tai oman kunnan sosiaa-

lihuollolta. Mielenkiintoinen lomajakso on myös oi-

vallinen lahja läheisiltä merkkipäivänä tai vaikka

joululahjaksi. Teemalomajakson hinta sisältää kaikki

ateriat, majoituksen kahden hengen huoneissa ja

loman mukaisen ohjelmatoiminnan. Henkilökuntaa

on paikalla ympäri vuorokauden, joten lomalla olo

tuntuu rennon turvalliselta. Ja mikä mukavinta, par-

haassa tapauksessa lomalta löytyy uusia ystäviä tai

ainakin mukavaa muisteltavaa pitkäksi aikaa.

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 (edellisellä sivulla olevan jäseneksi liittymis-

lomakkeen lisäksi) hakeutua jäseneksi sekä vapaa-

ehtoistoimintaan, jos niin haluaa.

Vuonna 1957 perustetun Ilonpisaran jäsenistö muo-

dostuu henkilöjäsenistä sekä jäsenseurakunnista,

joihin kuuluvat Tampereen hiippakunnan seura-

kunnat. Henkilöjäsenen jäsenmaksu vuonna 2019

on 10 €/henkilö tai jos haluat hakea ainaisjäsenek-

si, niin silloin kertamaksu on 70 €/henkilö.
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JAETTU TAIDE ILO

Pitkäaikainen ystävämme Marjatta Pirtola antoi usein Ilonpisaraan tavattoman kauniita ja taitavasti tehtyjä

käsitöitä. Marjatta naurahtikin soittaessaan, että hänelle on aikoinaan valikoitunut ystäviksi erinomaisia

käsityöntekijöitä ja kun nämä vuosien saatossa kuolivat yksi toisensa perään, Marjatta ilmoitti aina, että

jollei kauniita pöytäliinoja kukaan halua, niin Ilonpisarassa niille on paljon ihailijoita.

Marjatan itsensä kuoltua viime keväänä, hänen lapsensa jatkoivat äitinsä perinnettä ja antoivat Ilonpisaraan

paljon liinoja ja koristetyynyjä, keinutuoleja, lipastoja ja kirjoja sekä suuren joukon tauluja ja kauniin ryijyn.

Saimme kertaheitolla lisää mielenkiintoa ja viihtyisyyttä käytäville ja auloihin.

Mukana oli kudonnaista sekä pastelli-, akvarelli- ja öljytöitä sekä jonkin verran grafiikkaa.

Saimme kattavan kokoelman Marjatan entisen esimiehen ja hyvän ystävän, Hämeenlinnalaisen keuhkosai-

rauksiin erikoistuneen lääkäri Lauri Lingon töitä vuosilta 1993-2014.

Saamamme lahjoitus oli runsas ja monipuolinen, eikä näihin kuviin mahdu siitä kuin murto-osa. Loppuosaan

voitte tutustua Ilonpisarassa.
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ISO PIHA PITÄÄ PUUHASSA LÄPI VUODEN

Ilonpisaran pihasta ei ole ajateltu mitään tarkasti hoidettua puistoa, mutta puuhassa se pitää meidät pitkin

vuotta. Keväällä aletaan haravointi ja katsastetaan talven ja pakkasen tekemät tuhot kasvustoon.

Säiden mukaan sitten istutellaan kesän kukkia ja yrttejä.

Pieniä hyötyistutuksiakin pihaan tehdään. Hieman marjoja, yr# ejä ja kasviksia. Sato ei ole suuren suuri,

mu# a makoisa se on. Tekeminen on hauskaa ja tuo vanhoja muistoja mieleen. On mukava odotella

kesän mi# aan mitä tuo# eita pihalta saadaan.

Inkeri ja Jorma siivoavat etupihan kukkapenkkiä. Hiihtoseuralaiset haravoivat Elinan ohjauksessa.

Ruukkuja istutetaan paljon ja ne kukkivat kauniis# joka puolella.
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Kirs# au$ aa Inkeriä kurkkujen, kurpitsoiden ja tomaa% en kastelussa ja Maaret sadon keräämisessä.

Satomme ei ole suuren suuri, mu$ a maukas. Omppupuidemme ainoa, mehukas omena!

Jorma ja Juha valmistelevat talven tuloa. Pulkat odo$ avat laskijoita, puuhaa on
pihassa talvellakin.
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HYVÄ LIHASKUNTO ON ITSE YLLÄPIDETTÄVISSÄ PÄIVITTÄISILLÄ
HARJOITUKSILLA

Ilonpisaran arki-iltapäivien ohjelmaan kuuluu hoitajien vetämä kuntopiiri. Sen toteutuspaikka vaihtuu vii-

konpäivien mukaan. Maanantaina se on muistiyksikössä, tiistaina kolmannen kerroksen aulassa, keskiviik-

kona toisen ja torstaina ensimmäisen kerroksen aulassa ja perjantaisin se on kuntosalilla. Ryhmää vetää työ-

vuorolistaan merkitty hoitajamme ja usein se on tarinanomainen puolen tunnin kuntoilutuokio päiväkahvin

jälkeen.

Huivijumppa on käynnissä kakkosen- ja koripallo kolmosen aulassa.

Kesällä voi pelata myös ulkona ja sateen sa$ uessa käytävä on hyvä keilarata.

Lehden läiskintää ja tuolijumppaa ykkösen aulassa.
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Se että toteutuspaikka vaihtuu ei tarkoita sitä, että kaikki osallistujat vaihtuisivat. Päinvastoin, asukkaamme

kiertävät mielellään eri kerroksissa, se ja vaihtuva vetäjä ja aihe tuovat hauskaa vaihtelua kuntoiluun. Toisi-

naan ryhmä jää vielä jumppansa jälkeen istuskelemaan ja rupattelemaan keskenään iltaruokaan asti, jolloin

sosiaalinen kuntoutuminen tapahtuu saman teeman avulla.

Vastaukset:

1. Kurpitsa

2. Mansikka

3. Porkkana

4. Raparperi

5. Kirsikka

6. Omena

Tunnista mitä Ilonpisaran puutarhassa kasvaa?

Etsi tunnistamasi sanat laa#kosta.
Sanat voivat olla pysty- tai vaakasuunnassa.

K U R P I T O S A E N M A S L E R S T W

U O M E N A N E K K P A M A N N A A R A

R A P T P O E K S V T N E L L O P Q U C

P Ö S L V A M I F R A S M A T I E O M E

O A N E M I T R A A P I V K I R E K K O

R T S W P M N S P U O K L I B H Ä K U R

K U R K K M A I K K A K I P S T A I R S

K O U V O T I K U P R A P A R P E R I M

A S T O R J E K I R O K R I S I K S M T

N I T J S O M A E A N R A P S E M T O K

A J K S S A J R A J E Y K U R P I T S A
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Uusi Kivisalmi alin kerros: huoneet 105–109, PR:n huone 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 1.1.2019 alkaen 128 €/ hlö/ vrk/ kahden hengen- ja 183 €/

hlö/ vrk/ yhden hengen huoneessa, mahdollinen hoitoisuuslisä 10–100 €/ hlö / vrk.

Uusi Kivisalmi alin kerros: huoneet 101–104
Yhden - kahden hengen huoneet on tarkoitettu vain vähän hoivaa tarvitseville asiakkaille. Huonekoot ovat 19–21 m ja2

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

1.1.2019 alkaen: 2685 € kahden- ja 3331 € yhden hengen huoneissa /kk, tehostetun palveluasumisen hinta on 2900 €

kahden- ja 3567 € yhden hengen huoneissa + mahdollinen I-hoitoisuuslisä 230 € tai II-hoitoisuuslisä 500 €/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 mahdolli-2

sia. Sauna on samassa kerroksessa. Hoitajakutsujärjestelmä. Palveluasumisen hinta 1.1.2019 alkaen: 2685 € kahden

hengen- ja 3331 € yhden hengen huoneissa, tehostetun palveluasumisen hinta on 2900 € kahden- ja 3567 € yhden hen-

gen huoneissa / kk + mahdollinen I-hoitoisuuslisä 230 € tai II-hoitoisuuslisä 500 €/kk.

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

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

Sauna on toisessa kerroksessa. Hoitajakutsujärjestelmä. Hinta 1.1.2019 alkaen: 2685 € kahden hengen- ja 3331 € yhden

hengen huoneissa / kk, tehostetun palveluasumisen hinta on 2900 € kahden- ja 3567 € yhden hengen huoneissa / kk +

mahdollinen I-hoitoisuuslisä 230 € tai II-hoitoisuuslisä 500 €/kk.

Ipuna, huoneet 401–412
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. Osas-

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

ovat käytävässä ja sauna kerrosta alempana. Hoitajakutsujärjestelmä. Hinta 1.1.2019 alkaen: 3352 €/kk, tehostetun

palveluasumisen hinta on 3598 € + mahdollinen I-hoitoisuus-lisä 230 € tai II-hoitoisuuslisä 500 €/kk.

Vanha Päärakennus huoneet 502-503 ja 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 1.1.2019 alkaen: 2553

€/kk yhden hengen huoneessa, tehostetun palveluasumisen hinta on 2830 €. Mahdollinen I-hoitoisuuslisä 230 € /kk.

Rivitalo, asunto 5
Erillinen rakennus pihapiirissä. Asukaskäytössä oleva huoneisto sisältää kolme 8-9 m yhden hengen huonetta, yhden2

12 m kahden hengen huoneen, tilavan olohuone-ruokailutilan ja keittiön. Huoneistossa on wc ja suihku. Sauna ja ruo-2

kailutilat sijaitsevat päärakennuksessa. Hinta 1.1.2019 alkaen: 2553 €/kk yhden hengen huoneessa, tehostetun palve-

luasumisen hinta on 2830 €. Mahdollinen I-hoitoisuuslisä 230 € /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, kolme 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.∙






