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LOMAKOTI ILONPISARA

Lomakoti Ilonpisara on toiminut Hämeenlinnan 
Hatunniemessä jo yli 60 vuotta.  Ilonpisara on yk-
sityinen voittoa tavoittelematon, omarahoitteinen 
yhdistys, jonka varsinaisena päätoimialana tällä 
hetkellä on ikääntyneiden palveluasuminen. Koro-
narajoitusten vuoksi lomatoiminta on pienimuotoi-
sempaa kuin aiempina vuosina. 

Yksityinen hoiva-alan palveluja tarjoava ja voittoa 
tavoittelematon yhdistys alkaa olla tänä päivänä 
harvinaisuus isojen monikansallisten yritysten val-
latessa yhä enemmän toimialaa. Selviäminen eri-
laisten haasteiden edessä on tullut yhdistykselle 
tutuksi vuosikymmenien pituisen toiminnan aika-
na. Hoidon, hoivan ja virkistyksen tarpeessa ole-
vien ihmisten toiveisiin vastaaminen on aina ollut 
Ilonpisaran toiminnan keskiössä.  Toimintamuoto-
ja, tiloja ja henkilöstön ammattitaitoa on kehitetty 
ajan myötä niin, että tänäkin päivänä pystymme 
tarjoamaan aidosti hyvää ja turvallista hoitoa ja 
hoivaa sitä tarvitseville.

Jäsenistö ja muut vastuuhenkilöt

Lomakotiyhdistys Ilonpisara ry:n jäsenistö muo-
dostuu yksityisistä henkilöjäsenistä, Tampereen 
hiippakunnan seurakunnista ja jäsenyhteisöistä. 
Jäsenistö kutsutaan vuosittain yhteisiin kevät- ja 
syyskokouksiin, joita voidaan käydä nykyisin myös 
osittain sähköisinä. Kokouksissa jäsenillä ja jäsen-
seurakuntien edustajilla on mahdollisuus tuoda 
esille omia ajatuksiaan ja ehdotuksiaan, sekä saada 
tarkempaa tietoa Ilonpisaran vuosittaisesta toimin-
nasta.  Myös pitkin vuotta on mahdollista seurata 
Ilonpisaran toimintaa mm. www.ilonpisara.net -si-

vujen kautta ja viestittää ajatuksiaan lähettämällä 
vaikkapa sähköpostia lomakoti.ilonpisara@ilonpi-
sara.fi -osoitteeseen.  Jäsenistö valitsee yhdistyk-
sen sääntöjen mukaisesti kuusi jäsentä hallitukseen 
kolmivuosikausiksi kaksi kerrallaan ja kaksi jäsenistä 
kuuluu hallitukseen virkansa puolesta Tampereen 
hiippakunnan edustajina. Hallitus valvoo Ilonpisa-
ran toimintaa ja käytännön asioita hoitaa henkilö-
kunta toiminnanjohtajan ja vastaavan sairaanhoita-
jan johdolla. 

Monitaitoinen henkilökunta

Henkilökunta on ammattitaitoista ja monipuolises-
ti koulutettua, sydämillään työtään tekeviä hen-
kilöitä. Tehtävissä käytetään paljon työnkiertoa, 
jolloin henkilöstö toimii eri tehtävissä ja vuorois-
sa työvuorojensa mukaisesti. Tämä tuo työhön li-
sää monipuolisuutta ja kasvattaa ammattitaitoa ja 
osaamista sekä yhteishenkeä tavanomaista työs-
kentelyä enemmän. Koska koko henkilökunta toimii 
asukkaiden kanssa, kaikkia henkilöstöryhmiä myös 
koulutetaan mm. muistisairauksiin, hygieniaan, 
turvallisuuteen ja ensiapuun liittyen. Eri ammatti-
ryhmät pitävät yllä oman ammatillisen osaamisen-
sa kehittämistä ja ajantasaisuutta alan koulutusten 
avulla. Keskeisimpänä asiana henkilökunnan työssä 
on aina asiakas, hänen hyvinvointinsa, terveytensä 
ja kuntonsa ylläpitäminen mahdollisimman hyvin. 
Iloinen mieli ja mukava tunnelma on yhteinen ta-
voite. Taitava, hyvin koulutettu henkilöstö luo tur-
vallisen ilmapiirin asiakkaille.

Rantaa, puutarhaa ja rakennuksia

Lomakoti Ilonpisara on toiminut koko historiansa 
ajan samalla paikalla Vanajaveden rannalla. Tontin 
koko on 2,5 ha ja siinä on kauniin rannan lisäksi mo-
nipuolista ulkoilumaastoa ja erilaisia piha-alueita. 
Tonttia on kunnostettu osio kerrallaan erilaisiin tar-
koituksiin ja sinne on lisätty paljon mielenkiintoista 
seurattavaa asiakkaille heidän ulkoiluretkilleen.

Rantamökistä päätaloon
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Päätalokokonaisuus on rakentunut eri vaiheissa. 
Aivan toiminnan alussa oli käytössä vanha Kivisal-
mi- niminen huvila ja pian otettiin käyttöön myös 
vieressä sijainnut hirsinen Majaranta, joka on pi-
hapiirissä varastorakennuksena edelleen. Uudis-
rakennuksena valmistui 1962 Vanha Päärakennus, 
puurakenteinen osa, joka on käytössä edelleen. 
Vastapäätä rakennettiin 1968 tiiliverhoiltu Ipuna, 
joka nykyään toimii muistiyksikkönä. Peruskorjaus 
sinne tehtiin 2004, jolloin tilat saatiin paremmin 
nykyaikaisten vaatimusten mukaiseksi. Kun alussa 
käytössä ollut huvila Kivisalmi purettiin, tilalle ra-
kennettiin 1992 valmistunut kolmikerroksinen Uusi 
Kivisalmi, joka yhdisti Vanhan Päärakennuksen ja 
Ipunan yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Näin 
tuli käyttöön paljon esteetöntä tilaa, josta löytyy 
monia olo-, kuntoilu- ja toimintatiloja.

Nykyisellään päätalokokonaisuus sisältää 50 asu-
kashuonetta, joista suurin osa on yhdenhengen 
huoneita. Tarkemmat tiedot huoneista löytyvät 
tämän lehden osastokuvaus -osiosta. Iso ruoka-
sali sijaitsee kolmannessa kerroksessa, johon on 
sijoitettu myös eniten apua tarvitsevat asukkaat. 
Kolmannesta kerroksesta pääsee muistiyksikkö 
Ipunaan, joka tosin on, rinnetontin ansiosta, myös 
maavarainen. Ipunassa on oma, muistiyksikön käy-
tössä oleva ruokasali. Toisessa kerroksessa, jossa 

sijaitsee pääsisäänkäynti, on mm. sauna- ja uima-
allastilat, kuntotila, kampaamo- ja jalkahoitotilat. 
Toisen kerroksen monitoimitilan ja kirjastohuoneen 
ohi mentyä päästään Vanhaan Päärakennukseen, 
jonka aulatila johdattaa vanhemman osan asukas-
huoneisiin. Ensimmäisen kerroksen toinen pää-
ty on teemalomalaisten ja lyhytaikaisasukkaiden 
käytössä ja huoneet ovat yhden-kahden hengen 
huoneita, toinen pääty on yhden hengen huoneita, 
joihin on sijoittunut fyysisesti parempikuntoisia ja 
palveluasumisen asukkaita. Ensimmäisestä kerrok-
sesta löytyy myös mm. kuntotila, väestönsuoja/pe-
lihuone ja valkea aistihuone.

Ensimmäisestä kerroksesta aukeaa väylä turvalli-
selle aidatulle terassille, josta voi ihailla rantamai-
semia tai siirtyä portaita pitkin aivan rantaan ra-
kennetulle suurelle terassialueelle. Sieltä voi edetä 
kävelyteitä pitkin rannassa olevalle väylälle ja jat-
kaa matkaa pari vuotta sitten peruskorjatulle ran-
tamökille. Rantamökki on kaunis ja tunnelmaltaan 
rauhallinen hienoine rantanäkymineen ja siellä 
pidetään mm. kokouksia ja kesäisiä hartaushetkiä. 
Lähiseurakuntien papisto käy pitämässä Ilonpisa-
rassa 20-30 ehtoollishartautta tavallisen vuoden ai-
kana. Ehtoolliset järjestetään joko rantamökillä tai 
päärakennuksen ruokasalin viereisessä yhteistoi-
mintatilassa. Pandemiavuonna hartauksia on ollut 
paikan päällä vähemmän, mutta niitä on katsottu 
myös sähköisesti välitettynä.

Rantamökiltä lähdettäessä tietä ylös päätalolle 
päin, jää vasemmalle 1972 valmistunut rivitalora-
kennus, jota käytetään tällä hetkellä pääasiassa 
sosiaalisin perustein viikkovuokrausasuntoina ja 
vuonna 2021 myös teemalomakäytössä. Rivita-
lolla on kaksi yksiötä, kaksi kaksioita ja yksi viiden 
huoneen ryhmäasunto. Huoneistot on kalustettu 
tilapäisasunnoiksi, joita voi vuokrata esim. vesiva-
hingon, asunnon remontin tai muun tilapäisen tar-
peen ajaksi. 
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Matkalla rantamökiltä ja rivitalolta tien vieressä on 
ulkokuntoilulaitteita, joilla voi kuntoilla pitkin vuot-
ta raikkaassa ulkoilmassa ja hienoissa rantamaise-
missa. Rannasta pihalle päin on lampaiden aitauk-
set sekä kanatarha. Tavallisina kesinä molempia 
eläimiä on kesähoidossa asukkaiden ilona. Päätalo-
kokonaisuuden pihapiirissä on paljon kukka- ja yrt-
ti-istutuksia, mansikoita, viinimarjoja ja vadelmia 
pääsee maistelemaan, vaikka pyörätuolia käyttäen.
 
 Muistiyksikön laaja piha-alue on turvallisesti aidat-
tu ja sieltä löytyy terapiapuutarha, kuntoilu-/kä-
velyreittejä, kukkia ja vesiaihe puroineen. Kesäisin 
on mukava juoda kahvit tai istuskella muuten vaan 
ulkona, kun puut sopivasti varjostavat liialta paah-
teelta. Sateen sattuessa voi mennä katosten alle, 
tai viileämmällä ilmalla siirtyä lasiseen huvimajaan.

Muistiyksikön piha-alueen vierestä löytyy ”pikku-
metsä”, jossa on tasoitetut leveät polkureitit kul-
kea, vaikka rollan kanssa tai pyörätuolia työntäen. 
Reitin varrella voi miettiä vastauksia tietokysymyk-
siin tai etsiä katseella erilaisia lasitöitä, tuulikelloja 
jne., joita löytyy pitkin metsäaluetta. Loppukesästä 
alueelta löytyy vadelmia, mustikoita ja puolukoita.

Toimintaperiaatteita

Luonto ja sen luomat mahdollisuudet ovat Ilonpi-
sarassa erinomaiset. Niiden antia pyritäänkin tuo-
maan vahvasti mukaan myös hoitotyöhön. Luonnon 
rauhoittavasta ja mieltä virkistävästä vaikutuksesta 
on tehty monia tutkimuksia, jotka osoittavat vah-
vasti sen positiivisen vaikutuksen. Ulkoilutukset 
ympäri vuoden, joihin myös vapaaehtoisemme 
osallistuvat tavallisina vuosina aktiivisesti viikoit-
tain, erilaiset toiminnot, kuntoilut ja pelit ulkona, 
päiväkahvit kesäisin, lettukestit, kukkien istutus, 
porkkanoiden kitkentä, lehtien haravointi, lumityöt 
jne. ovat kaikki ns. lääkkeetöntä hoitoa. Tämä tukee 
hyvin hoidollista työtä, jota tehdään kuntouttavan 
työotteen mukaisesti asiakkaan omat taidot, kyvyt 
ja fyysiset voimavarat, sekä kiinnostuksen kohteet 
huomioiden. 

Ohjelmatoimintaa ja tekemistä on sisätiloissakin 
runsaasti ja säännöllisesti pitkin viikkoa niin, että 
joka päivälle on jotain yhteistä aktiviteettia. Viikko-
ohjelmasta voi jokainen valita mihin haluaa osallis-
tua ja hoitajat huolehtivat, että aikatauluja ei tarvit-
se itse muistaa, vaan kaikki halukkaat haetaan aina 
ohjelmallisiin tuokioihin. Ohjelmista löytyy mm. 
kuntoryhmiä, lauluhetkiä, leipomista, raamattupii-
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riä, ulkoilua, lehden lukua, ehtoollishartauksia, elo-
kuvia, äänikirjoja, muisteluhetkiä jne. Lisäksi ovat 
vielä ulkopuoliset esiintyjät, joita käy ilahduttavasti 
vierailemassa pitkin tavallista, tartuntatauditonta 
vuotta.

Mahdollisuuksia on runsaasti myös heille, jotka ha-
luavat vetäytyä omaan rauhaansa, vaikka lukemaan 
tai katsomaan tv:tä tai seurustelemaan omien vie-
raidensa kanssa. Erilaisia viihtyisästi sisustettuja 
yleisiä tiloja ja seurustelunurkkauksia on ympäri 
taloa.

Lomakoti Ilonpisara on sen verran pieni, että toi-
mintatapoja ja tarjontaa pystytään muokkaamaan 
kysynnän ja tarpeen mukaan, mutta kuitenkin sen 
verran suuri, että Ilonpisarassa voidaan tarjota eri-
laisia palvelumuotoja. Jatkuva toiminnan kehitys, 
kouluttautuminen, uusien lakien ja säädösten vaa-
timusten täyttäminen ja niihin valmistautuminen 
on tärkeää hyvän ja ammattitaitoisesti tuotettujen 
palvelujen turvaamiseksi.

Asumista ja lomailua

Ilonpisara on koti lähes viidellekymmenelle asuk-
kaalle. Asumisajat vaihtelevat yli kymmenestä vuo-
desta muutamaan kuukauteen. Suurin osa tulee eri 
kuntien sosiaalitoimen kautta maksusitoumuksella, 
osa palvelusetelillä, osa suoraan omakustanteises-
ti. Hoivakotiasuminen on monella toivottu vaihto-
ehto siinä vaiheessa, kun kotona ei enää itsenäises-
ti pärjää, olo on yksinäinen ja turvaton.

Lyhytaikaiset asiakkaat ovat Ilonpisarassa yleen-
sä joko omaishoitajan vapaapäivien aikana inter-
vallijaksolla tai keräämässä voimia ennen kotiin 
siirtymistä sairaalajakson tai leikkauksen jälkeen. 
Osa käy vuosien ajan lyhytjaksoilla, tutustuu ta-
lon muihin asukkaisiin ja henkilökuntaan ja jossain 
vaiheessa siirtyy pitkäaikaiseksi asukkaaksi kotona 

asumisen muuttuessa liian raskaaksi.

Teemalomatoimintaa järjestetään tänä vuonna ke-
vät- kesä- ja syysaikaan. Joulujakso on vielä suun-
nittelematta ja siihen vaikuttaa paljon Suomen 
tartuntatautitilanne. Julkaisemme aiheesta tietoa 
kotisivullamme loppukesästä. Lomalaiset tuovat 
oman lisänsä talon arkisiin rutiineihin ja ohjelmasi-
sältöihin. Lomatoimintaa Ilonpisarassa on ollut heti 
ensimmäisestä toimintavuodesta 1957 alkaen. 

Tämän vuotinen teemalomaohjelmisto löytyy leh-
den keskiaukeamalta, sekä www.ilonpisara.net -si-
vuilta.
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MAAILMA YMPÄRILLÄMME MUUTTUU 
JATKUVASTI

Joskus tuo muutos tapahtuu rysähtäen niin kuin 
viime vuoden keväällä. Sekä lyhytaikaisasiakkai-
demme, että teemalomalaisten vastaanottaminen 
täytyi lopettaa kokonaan viranomaisten turvalli-
suusmääritysten vuoksi. Ikääntyneen väestön se-
kaan ei saanut ottaa uusia henkilöitä oleilemaan 
ilman karanteenijaksoa ja noissa toimintamuodois-
sa se olisi tarkoittanut koko Ilonpisarassa oloajan 
karanteenia. Mikä loma se sellainen olisi ollut? 
Harmittelimme asiaa sekä asiakkaiden, että omas-
ta puolestamme, meillä oli ollut yhdessä muka-
vaa. Toki sama karanteeni on pitkäaikaisasukkaak-
si muuttavillekin, mutta heillehän se on vain lyhyt 
pätkä asumisen aluksi, vaikka harmillisen pitkäve-
teinen jakso asujan mielestä yhtä kaikki.

Vakituiset lyhytaikaiset

Loppuvuodesta 2020 saimme jo ottaa vakituisia 
lyhytaikaisia asiakkaitamme käyntijaksoille, sillä 
meillä on ykköskerroksen pohjoispää siihen tarkoi-
tukseen. Nämä jaksot ovat sujuneet hyvin ilman 
suurempia harmeja, päinvastoin. Sekä kävijöille, 
että henkilökunnalle on ollut taas ilo päästä vaihta-
maan kuulumisia.

Teemalomalaiset

Teemalomien toteuttaminen toikin enemmän poh-
dittavaa. Onneksi meillä on iso tontti ja sillä usei-
ta erillisiä rakennuksia. Aikanaan henkilökunnan 
asunnoiksi rakennettu rivitalo koostuu kahdesta 
yksiöstä, kahdesta kaksiosta ja isosta viiden huo-
neen ja keittiön asunnosta. Huoneistot on kalus-
tettu mukavasti tilapäisasunnoiksi ja aiemminkin 
niissä on ollut asumassa kohtuullisen omatoimisia 

lomalaisia, jotka nauttivat omasta rauhasta Va-
najaveden näkymillä. Niinpä teimme ohjelmiston, 
minkä voimme toteuttaa rivitalolla käyttäen mo-
lemmat kaksiot ja ison huoneiston huoneet asumi-
seen ja ison huoneiston laajat ruokailu- ja oleske-
lutilat yhteistoimintaan. Saamme mukavat jaksot 
toteutettua näin. Porttilan ja rantamökin tiloissa 
voidaan myös toteuttaa ohjelmia ja kaikki pihan 
puuhapaikat ovat lomalaistenkin käytössä. Ohjaa-
ja on ryhmän mukana aamusta iltaan, ruoka tuo-
daan päätalosta ja saunotaan erillissaunassa.  Näin 
ollen teemalomalaiset voivat olla kokonaan omis-
sa oloissaan erossa vanhusväestöstämme ja jaksot 
voidaan toteuttaa tutussa lomakodissa, jossa hoi-
tajat huolehtivat edelleen lääkityksien annot ja sen 
tyyppiset asiat. Se harmillinen puoli noissa tiloissa 
on, ettei niihin voi sanoa pääsevän pyörätuolilla, 
vaikka rappusettomia tiloja ovatkin. Rollaattoreilla 
liikkuminen onnistuu kyllä, mutta yöhoitaja ei käy 
paikan päällä, ellei häntä puhelimitse erikseen kut-
suta jonkun tärkeän syyn takia. Erillisohjaajien ta-
kia näitä teemalomia ei voida toteuttaa seitsemää 
osallistujaa vähäisemmän määrän kanssa. Uskom-
me kuitenkin, että saamme näistä erilaisista lomis-
ta teille mieluisia muistoja, joten varatkaa jaksonne 
ajoissa ja ottakaa taas mukaanne iloinen mielenne. 
Näkemisiin!

Omatoimilomalaiset

Rivitalon yksiöissä on kalustus ja astiastot kahdel-
le henkilölle kummassakin. Silloin kun ne eivät ole 
tilapäisasuntokäytössä, voivat asiakasryhmiimme 
kuuluvat omatoimilomalaiset vuokrata niitä viik-
koperiaatteella käyttöönsä lomansa ajaksi samaan 
tapaan kuin motellihuoneita varataan. Hoitoja tai 
aterioita niihin ei voida toimittaa, mutta valmistus- 
ja ruokailuastiat kuuluvat huoneistojen varustuk-
seen. Tuollaiselle lomalle rantamaisemissa sisältyy 
varmaan keskustahotellia pienempi riski tartunta-
tauteihin. 
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Pitkäaikaisasukkaat

Kunnat ovat alkaneet myöntää palveluseteleitä te-
hostetun asumisen lisäksi myös palveluasumiseen. 
Silloin kun ryhmäasumista tarvitaan turvallisuuden 
vuoksi, on palveluasumisen seteli hyvä ratkaisu. 
Asukas saa itse valita vapaista hoivakotipaikoista 
mieleisensä ja kunta osallistuu hoidosta kertyvään 
maksuun. Tällaiseen asumismuotoon Ilonpisara 
soveltuu hyvin ison piha-alueensa ja runsaiden 
yhteisten olohuoneidensa ansioista. Talosta löytyy 
paljon tekemistä yhdessä ja erikseen. 
Tehostetun- ja muistisairaiden henkilöiden asumi-
seen kunnat myöntävät myös palveluseteleitä, jol-
lei se hoitopaikka miellytä mihin kunta hoitopaikan 
osoitti. Palveluseteliä käyttäen jää kunnan maksu-
osuus hieman pienemmäksi kuin maksusitoumuk-
sen kanssa, mutta jos siten saa mieleisensä hoito-
paikan ja kenties monipuolisemman hoivan, on se 
harkinnan ansaitseva vaihtoehto.

Monipuolinen tuotevalikoima

Ilonpisarassa on siis tehostetun palveluasumisen-, 
dementiayksikön- ja palveluasumisen pitkäaikais-
paikkoja sekä lyhytaikais- ja tilapäisasumisen ja 
loma- sekä teemalomaoleskelun paikkoja. Toivot-
tavasti voimme vastata sinun tarpeisiisi. Jos sinulla 
on epäilyksiä, soita ja kysy. Keksitään yhdessä jokin 
ratkaisu.

PÄÄTÖKSIÄ TEKEMÄSSÄ OVAT

Lomakotiyhdistys Ilonpisara ry:n hallituksen muo-
dostavat vuonna 2021:

Vuosikokouksen valitsemina jäseninä päiväkodin 
johtaja Jarmo Vainio Hämeenlinnasta, fysiotera-
peutti Saara Jantunen Tampereelta, kirkkoherra 
Kimmo Reinikainen Hämeenlinnasta, palveluneu-
voja Leena Pietilä Hämeenlinnasta, pankinjohtaja 
Risto Salminen Hämeenlinnasta ja kirkkoherra Sir-
pa Viherä Riihimäeltä.

Tuomiokapitulin valitsemina ovat pappisasessori 
Leena Sorsa Lempäälästä ja lääninrovasti Tapani 
Vanhanen Hauholta.

Puhevaltaisina jäseninä työnkuvansa perusteella 
ovat toiminnanjohtaja Raija - Leena Löövi ja vastaa-
va sairaanhoitaja Elina Hanska.

ILONPISARAN JÄSENEKSI LIITTYMINEN

Kiinnostaako Sinua Lomakoti Ilonpisara ja sen toi-
minnan tukeminen? Lomakoti ilonpisara on yksityi-
nen kotimainen hoivakoti, joka tarjoaa ikäihmisille 
pitkä- ja lyhytaikaista hoivaa sekä teemalomia eri-
laisille henkilöryhmille loman teemasta ja sisällöstä 
riippuen. Eri toimintamuodoista ja toimintaperiaat-
teista saa varsin kattavan kuvan tämän lehden eri 
artikkeleista, sekä kotisivuilta www.ilonpisara.net.

Lomakoti Ilonpisara on yhdistysmuotoinen ja voit-
toa tavoittelematon. Jäsenistö on toiminnan tärkeä 
peruspilari ja jos haluat olla osana jäsenistöä, täy-
tä lehdessä oleva hakemus jäseneksi liittymisestä 
ja postita se Ilonpisaraan tai täytä hakemus www.
ilonpisara.net – sivujen kautta. Ilonpisaran hallitus 
käsittelee jäsenhakemukset ja hyväksyy uudet jä-
senet. Henkilöjäsenen jäsenmaksu vuonna 2021 on 
10 €/henkilö tai jos haluat hakea ainaisjäseneksi, 
niin silloin kertamaksu on 70 €/henkilö.

Mitä tarkoittaa olla Lomakotiyhdistys Ilonpisaran 
jäsen? Jäsenenä olet tukemassa yhdistyksen toi-
mintaa ja halutessasi osallistumassa vapaaehtois-
työhön. Pääset myös osallistumaan ja tuomaan 
esille omia näkemyksiäsi mm. jäsenistön kevätko-
koukseen, jossa käydään läpi mennyttä vuotta ja 
syyskokoukseen, jossa katse suunnataan tulevaan 
toimintasuunnitelman myötä. Käytännön tehtävis-
tä ja toiminnasta sinun ei tarvitse huolehtia, niistä 
huolehtii Ilonpisaran oma henkilökunta.
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KAVERIA EI JÄTETÄ

Kaveria ei jätetä.  Tähän periaatteeseen on kiteyty-
nyt jotain perin suomalaista aina talvisodan ajoista 
lähtien.  Tiukan paikan tullen pidetään huolta muis-
takin, kuin vain itsestä tai kaikkein lähimmistä.  

Viime keväästä lähtien olemme olleet kaikki yhtei-
sen vihollisen edessä – tai paremminkin yhteisen 
vihollisen piirittäminä.  Paljaalle silmälle näkymä-
tön Korona –virus on kurittanut niin meitä suoma-
laisia kuin lähes kaikkia muitakin maailman ihmisiä.

Vieläkö siis ovat sodan ajoilta periytyneet käyttäyty-
mismallit olleet voimissaan?  Monessa kohtaa ovat, 
vieläpä hyvin tähän aikaan jalostettuina.  Korona-
tilanne ja sen aiheuttama eristäytyminen on tuot-
tanut monenlaisia ongelmia.  Mutta vielä enem-
män, kuin on ollut ongelmia, on etsitty ja löydetty 
ratkaisuja.  On tarjottu kauppa- ja asiointiapua.  On 
opeteltu itse ja opetettu kaveriakin käyttämään eri-
laisia digitaalisia viestintävälineitä.  Videopuhelut, 
Teams-palaverit ja striimausten katselut ovat tul-
leet tutuiksi ja osaksi arkipäivää.

Monenlaista sopeutumista on vaadittu myös Ilon-
pisaran väeltä, niin henkilökunnalta kuin asukkail-
takin.  Kiinnostuneena olen kuunnellut hallituksen 
jäsenen ominaisuudessa niitä ratkaisuja, joita talos-
sa on keksitty.  Tavoitteena ei ole ollut vain hyvän 
hoidon ja palvelun turvaaminen, vaan myös kaikin 
puolin hyvän ja virikkeellisen elämän jatkuminen 
koronasta huolimatta.  Näissä talkoissa henkilö-
kunta on saanut käyttää niin ammattitaitoaan kuin 
mielikuvitustaankin, ja tulokset ovat olleet hienoja.

Tätä kirjoitettaessa eletään vielä aikaa, jolloin tiukat 
koronarajoitukset estävät edelleen monet tapaami-
set ja yhteiset riennot.  Kevään myötä tilanne toi-
vottavasti helpottuu, mutta miten jaksamme siihen 
asti?

Juuri nyt on erityisen tärkeää muistaa kaverista 
huolehtimisen periaate.  Kun poikkeustilanne pit-
kittyy, tulee helposti ”taisteluväsymys”: tekee mieli 
vähän lintsata varotoimista, oikaista jossain kohtaa, 
tai sulkea silmänsä ja jättää näkemättä sellaista, 
mikä vaatisi toimenpiteitä.  Niin ei kuitenkaan saisi 
käydä.  Suomalaisella sisulla on nyt todettava, että 
periksi ei anneta.

Erilaisten suojavarusteiden käyttö, turvavälit ja mo-
net muut tartuntariskiä pienentävät keinot on edel-
leen käytettävä ja täytettävä tinkimättä.  Näissä on 
hyvä muistaa, että usein oma suojautuminen suo-
jaa myös kaveria.  Jos en itse kanna virusta, en voi 
sitä tartuttaa toisiinkaan.  Kaverista huolehtiminen 
alkaakin siis omasta itsestämme.

Aivan erityisen tärkeää on näiden fyysisten keino-
jen rinnalla muistaa henkisen tuen merkitys.  Jo-
kainen meistä voi kysyä toiselta kuulumisia.  Lyhyt 
juttutuokio ei vie paljoa aikaa eikä vaadi energiaa, 
mutta voi sen sijaan tuottaa paljon hyvää mieltä ja 
kertoa välittämisestä.  Siitä, että kaveria ei jätetä.  Ei 
tänäänkään.

Hallitus, Sirpa Viherä

HUOMENTA AAMUKSI!

Sänkyyn kömpiminen illalla on mielestäni päivän 
mukavin hetki! Ja aamutkin ovat hienoja, kun saa 
herätä! Ennen kuin nouset, herättele kehosi esi-
merkiksi näin:

1. Venyttele! Ojenna itsesi niin pitkäksi kuin saat. 
Venytä jalat irti ja kädet korvien ohi,

2. Vedä polvi koukkuun, kantapää saa olla alustassa 
kiinni ja ojenna sitten jalka suoraksi. Sama toisella 
jalalla. Jatka muutama kerta.

3. Laita polvet koukkuun – kallista ne oikealle, sitten 
vasemmalle. Tee muutama kerta.

4. Saatko nostettua tässä asennossa lantiota irti 
sängystä? Jos onnistuu, tee se 5 – 8 kertaa.

5. Nosta jalka ylös, kantapää kohti kattoa, tai niin 
ylös kuin nousee ja laske alas. Tee sama toisella ja-
lalla, toista 5 – 8 kertaa.

6. Lopuksi vielä venytä itsesi pitkäksi ja nouse uu-
teen päivään virkeänä!

Hallituksen Saara
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Törhösen Miian
ILONPISARAN PUISTOJUMPPA

Tee kaikki liikkeet omaan tahtiin ja oman 
kunnon mukaan.

Portaiden nousu ylös ja laskeutuminen alas 3 – 5 
kertaa

Soutu 5 – 15 minuuttia

Istuen, kyynärpäät vartalon viereen vetäen oman 
painon nosto 5 – 8 kertaa
Istuen käsien työntö eteen mahdollisimman suo-
raksi oman painon nosto 5 – 8 kertaa 

LIIKETTÄ LÄÄKKEEKSI!

Päivät lyhenevät, illat pimenevät ja nojatuoli tai 
sohva houkuttavat oleilemaan! Paikat jäykistyvät, 
kolottelee, tuolilta nouseminen on hankalaa. Tun-
tuuko tutulta, mitä voisi tehdä?

Tässä muutama helppo liike juuri Sinulle!

1. Lämmittele ensin: Istu ryhdikkäästi, selkä suora-
na, vaikka ruokapöydän tuolilla (ei käsinojia)

Kävele: Nosta polvia niin korkealle kuin pystyt, anna 
käsien heilua mukana ja voit laulaakin samalla, saat 
hengitysharjoituksia tehtyä

Souda: Tartu ”airoihin”, kurota käsillä eteen ja vedä 
kyynärpäät koukkuun ja kallista vartaloa samalla 
taaksepäin.

2. Liikettä rintarankaan ja yläraajoihin
a) hyvä ryhti, kierrä kämmenet ylöspäin, vedä ol-

kapäät taakse, lapaluut yhteen (hengitä sisään)

b) tuo olkapäät eteen yhteen, pyöristä selkää, 
kallista kohti polvia (hengitä ulos) ja rentoudu.

Toista 5 – 10 kertaa aamulla ja illalla

3. Nouse seisomaan, ota tukea, vaikka tiskipöydäs-
tä

a) niiaa alas, niin syvään kuin polvet sallivat
b) nouse ylös ja vielä varpaille, ojenna selkä

Toista niin monesti kuin jaksat aamulla ja illalla

Mukavia jumppahetkiä! 

Muista korjata ryhtiä aina kun vaihdat asentoa. Ja 
käy ulkona kävelemässä, mikäli se on mahdollista.

Hallituksen Saara 

Käsien pyöritykset:
- molemmat myötäpäivään muutama kierros
- molemmat vastapäivään muutama kierros
- vasen vastapäivään ja oikea myötäpäivään 

muutama kierros
- vasen myötäpäivään ja oikea vastapäivään
 muutama kierros
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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 toimi-
tuksen jatkotutkimuksiin yksityisiin tutkimuslaitoksiin. Vastaavalta hoitajalta voi tilata mm. ompeleiden 
poistot, verenpaineen mittaukset ja muita kotisairaanhoitoon kuuluvia toimenpiteitä. Joissakin tuote-
paketeissa nämä voivat sisältyä hintoihin.

Ilonpisaran kautta voi tilata eri veloituksesta myös yhteistyössä Ilonpisaran kanssa toimivien ulkopuo-
listen 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 Ilonpisa-
ran 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.

ma-pe 8.30-18, la 9-16
www.keskusapteekki.com
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Sanaristikko 2.

3. 4. 

5.

7.
8. 6.

9.
10. 11. 

Vastaukset
1. Keilaus7. Pulkkamäki
2. Lauluhetki8. Bingo
3. Kuntosali9. Kalat
4. Sinivuokko10. Kissa
5. Tikanheitto11. Lettu
6. Kioski
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Teemalomaohjelma Lomakoti Ilonpisarassa vuodelle 2021 
 

• Vuoden 2021 teemalomien majoittuminen on rivitalolla. Toiminta tapahtuu 
kokonaisuudessaan rivitalon yhteistiloissa, Porttilan puuhatilassa, rantamökillä, 
sekä pihassa.  

 
• Teemalomatoimintaa ei ole lainkaan päätalossa, joten vuoden 2021 lomajaksot 

eivät sovellu yöhoitoa tarvitseville ja/tai pyörätuolia käyttäville. 
 

• Teemalomajakso toteutetaan, kun osallistujia on vähintään 7. 
 
 

     
Teemaloma  ajankohta  hinta € 
 
Toukokuussa 
 
Päivätoimintaa yhdistyksille 4.5.  50€/hlö 
   maks. 15 hlöä 
Pikkuryhmien retkipäivä Ilonpisaraan sis. lounaan ja  
kahvit, ohjelman rantamökillä, päivän kesto 10.00-15.00 
 
Pelejä pihassa, touhua tiluksilla  24.–28.5.  770,-  
Etsitään kesäkuntoa pelaten ja pihalla puuhaten 
 
 
Kesäkuussa 
 
Kesälomalla omasta kodista  7.-11.6.  760,- 
Otetaan rennosti keskikesällä, punotaan ja puuhaillaan 
 
Kukkaketojen antia, pihaniityn kisoja  14.-17.6.  630,-  
Kortti, taulu, runoja ja pientä pelailua 
 
Juhannuksen vietto 24.-28.6.  880,- 
Kesäistä ohjelmaa vetten äärellä 
 
Kesäloma alkoi, rentoudutaan rannoilla 29.6.-2.7.  770,- 
Vietetään aikaa ulkoilmassa pelaten ja puuhaten 
 
 
Heinäkuussa 
 
Veistellään ja vuollaan  5.-9.7.  770,- 
Tehdään mukavia asioita eri materiaaleista 
 
Onget saapuvat, tuleekohan ahvenet 12.-16.7.  770,- 
Onkimista, pelejä ja puuhia luonnon helmassa  

TEEMALOMAOHJELMA LOMAKOTI ILONPISARASSA VUODELLE 2021
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Kierrellään ja etsitään 19.-23.7.  770,- 
Tutkitaan luontoa, maistellaan sen antimia ja  
liikutaan pihapiirissä 
 
Pyöräillen pirteyttä 26.-30.7.  800,- 
Pieniä retkiä eväiden kanssa lähimaastoon,  
lainataan tarvittaessa pyöriä ja kypäriä   
 
 
Elokuussa 
 
Hengellinen viikko sanoin ja sävelin 2.-6.8.  750,- 
Rauhoitutaan arjen kiireistä sanan ja musiikin avulla 
 
Tarinatuokioita pihalla, kuistilla ja mökillä  9.-12.8.  700,- 
Kuunnellaan, kerrotaan ja kehitellään tarinoita 
 
Maalataan ja piirrellään 23.-27.8.  770,- 
Piirretään luontoa, maalataan kuvia,   
liimataan ja askarrellaan 
 
 
Syyskuussa 
 
Kuntoa ja tasapainoa 6.-9.9.  650,- 
Lihaskuntoa ja tasapainoa kehitetään erilaisin 
harjoittein myös pihareiteillä 
 
 
Lokakuussa 
 
Puuhataan kaunista kotiin 4.-8.10.  770,-  
Tehdään lyhty ja muita koristeita  
 
Omaishoidon jälkeen 11.-15.10.  740,-  
Omaishoitajuudesta luopuneiden tai luopumassa  
olevien henkilöiden vertaistuki- ja virkistäytymisjakso 
 
Senioritaloista veden ääreen 18.-22.10.  760,- 
Melko terveen varttuneemman väen lomajakso  
kauniin luonnon keskellä 
 
 
VARAA LOMAJAKSOSI AJOISSA NUMEROSTA P. 03 647 090  
Varausvahvistuksen yhteydessä noin kuukautta ennen kurssia peritään 20%:n varausmaksu 
LOMAKOTIYHDISTYS ILONPISARA ry. 
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YLLÄTYKSESTÄ TOISEEN, 
muutoksia teemalomiin

Vuosi 2020 toi isoja muutoksia jo heti talven vaih-
tuessa kevääksi. Ehdimme pitää vain yhden koko 
vuoden suunnitelluista teemalomista, kun korona 
alkoi maailmalla levitä ja vaikuttaa erityisesti ikään-
tyneiden hoivakoteihin toimintoja rajoittavasti. 
Ilonpisaran toiminnoista sai toteuttaa vain ikään-
tyneiden pitkäaikaisasiakkaiden palveluasumista ja 
lyhytaikaisten asiakkaiden ja teemalomalaisten va-
raukset täytyi peruuttaa. Se oli raskas määräys asi-
akkaillemme. Heillä ei ole monia mahdollisuuksia 
valita lomailupaikkoja, missä hoitohenkilökuntaa 
on paikalla.

Loppukesästä sai kolme vuosien aikana meillä käy-
nyttä lyhytaikaisasukasta alkaa käydä taas Ilonpisa-
rassa muutaman yön kuukaudessa, mutta lokakuus-
sa oli viimein teemalomien osalta myönnettävä, 
että joulun viettoa myöden ne oli peruttava koko 
vuodelta. Harmillista, mutta tiukkojen määräysten 
tarkoituksena on ollut suojella ikääntyneitä asuk-
kaitamme ja saada vakava sairaus rajattua mah-
dollisimman nopeasti pois tautikirjosta ja estää sen 
leviäminen.

Päättynyt vuosi 2020 vaati miettimään asioita ja 
toimintaa uudella tavalla. Loppuvuosi antoi vahvat 
merkit siitä, että korona jatkuu myös pitkälle vuo-
teen 2021. Tuntui, että toinenkin vuosi menee il-
man, että tapaamme teemalomalaisiamme, sillä 
päätaloon ei voisi lomalaisia sijoittaa, ei asumaan 
eikä puuhailemaan. Niinpä täytyi kehittää jotain 
uutta.

Rivitalollamme on hyvät majoitustilat, samoin ruo-
kailu- ja oleskelutilat. Niinpä lähdimme suunnit-
telemaan siellä toteutettaviksi kesäaikana teema-
lomaohjelmia. Huono puoli on se, että yöhoitoa 

ei tuohon majoitustilaan ole, eikä siellä voi liikkua 
pyörätuolilla. Mutta onhan se kuitenkin monelle 
tutulle lomailijallemme varteen otettava vaihtoeh-
to ja mahdollisuus päästä tuulettumaan kotioloista, 
tutussa turvallisessa lomapaikassa. Ulkoalueemme, 
Porttilan harrastetila ja rantamökki ovat samassa 
pihapiirissä rivitalon kanssa ja antavat mahdollisuu-
den monipuoliseen lomailuun. Ohjaaja on paikalla 
aamusta iltaan ja ruuat tuodaan päätalosta valmii-
na. Aivan erinomainen tilaisuus teemalomailuun 
rajoitusten keskellä. Toivottavasti lähdette avoimin 
mielin tutustumaan uuteen tarjontaan. Meistä oli-
si mukava nähdä teitä täällä, niin uudet kuin tutut 
lomalaisemme!
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PALVELUASUMINEN ON JÄRKEVÄ VÄ-
LIMUOTO MATKALLA KOTONA ELÄMI-
SESTÄ TEHOSTETTUUN PALVELUASU-
MISEEN MUUTTAMISEEN 

Pitkään on oletettu ikääntyneiden toiveiden olevan 
asua itsenäisesti asunnossaan, kunnes hoitoa tar-
vitaan vuorokauden ympäri vähän kaikilla elämän 
alueilla. Koronapandemia herätti yhteiskunnan 
miettimään asioita uudelleen.  Ikääntyneet eristyi-
vät asuntoihinsa ilman muiden seuraa, mutta hoi-
vakodeissa olikin paljon tekemistä ja juttukavereita. 
Siellä elellään omassa pienessä yhteisössä ja yksi-
näisyyttä ei tarvitse tuntea. Elämän perusasiat huo-
lehditaan; ruoka tulee valmiina pöytään, lääkkeistä 
ei tarvitse murehtia itse ja pyykeistäkin huolehdi-
taan. Kuntojumpparyhmiä löytyy oman huoneen 
läheisyydestä ja ulkoilureittejä on monia, samoin 
erilaisia juttelu- ja peliryhmiä.

Elämän iloa tuovia asioita kannattaakin pohtia 
kahdesti ja miettiä muuttaisiko nyt hoivakotiin 
palveluasumisen piiriin, josta sitten oman kunnon 
heiketessä voisi ostaa muutamia lisäpalveluja ja 
aikanaan tarpeen tultua anoa kunnalta tehostetun 
palveluasumisen hoitopaikkaa samasta yksikös-
tä. Näin yhteiskunta toimi vuonna 1995 kun tulin 
toiminnanjohtajaksi Ilonpisaraan ja nyt näytetään 
palaavan takaisinpäin niiden aikojen toimintatapoi-
hin. Onneksi kuitenkin sillä erotuksella, että enää 
ei ajatella hoivakotiasukasta toimettomana hoidon 
kohteena, vaan nykyisellään hän on aktiivinen toi-
mija ja oman hyvinvointinsa ylläpitämisen tärkeä 
tekijä. Elämä hoivakodissamme on kuin yhteisö-
asumista missä ammattiväki varmistelee turval-
lisuuden, mutta asukkaat itse vaikuttavat paljon 
ilmapiiriin luomiseen. Ilonpisarassa tehdään päivit-
täin mukavia asioita ja suurimmalta osalta asukkaat 
ovat hyvissä väleissä ja osa ystävystyy keskenään.

Hoitotyö on kehittynyt paljon henkilökunnan osaa-
misen osalta näinä vuosina, mutta vielä ilahdut-

tavampaa on, että lääkkeettömiä keinoja on käy-
tössämme paljon aiempaa enemmän. Hyvä mieli, 
ravitsevat ateriat ja kuntopiirit ovat vähentäneet 
kipulääkkeiden tarvetta. Pidän tätä neljännesvuosi-
sadan kehityskaarta hyvänä.

Vuosien aikana ikääntyneiden suhteissa läheisiin 
on ollut myös suuri muutos. Maailma on pienen-
tynyt etäisyyksiä ajatellen. Asukkaidemme lapsia ja 
läheisiä asuu ympäri maailmaa, mutta lentoyhtey-
det olivat ennen vuotta 2020 hyvät, nyt koronan ta-
kia niitä on toki supistettu paljon. Samassa huoneti-
lassa olemisen puuttumista on tulleet korvaamaan 
monenlaiset kuvayhteydet, jotka edullisuudessaan 
ovat tehneet yhteydenpidosta helppoa ja ne pitä-
vät ikävää loitolla.

Ilonpisaran iso etu on suuri piha. Neljännesvuosi-
sadassa sielläkin on saatu paljon muutoksia aikaan, 
jolloin sen käyttö asiakkaillemme on helppoa. Vuo-
denaikojen vaihteluista pääsee nauttimaan rannal-
la ja reiteillä kulkiessa ja menoa varmentamaan 
meille on hankittu monia hyviä apuvälineitä asiak-
kaiden yhteiskäyttöön. Samoin pihaan on rakennet-
tu oleskelualueita ja liikuntapisteitä.

En koskaan ajatellut Hämeenlinnaan muuttaessa-
ni, että viipyisin täällä neljännesvuosisadan, mut-
ta mielenkiintoisessa ja opettavaisessa tehtävässä 
hyvässä ryhmässä aika kuluu huomaamatta, kun 
olemme aina kehittelemässä jotain uutta. Ilonpi-
sara on osoittautunut minulle nimensä veroiseksi 
asiaksi.

Raija-Leena



16

IÄKKÄIDEN UUDET ASUMISEN 
MUODOT

Valtakunnallisena, maakunnallisena ja paikallisena 
tavoitteena on ikääntyneiden kotona asuminen niin 
pitkään, kun se on mahdollista. Ikääntynyt saa siis 
kotiinsa erityyppistä apua, tukea ja palvelua ja vas-
ta kun tämä ei enää riitä ja palveluohjauksessa to-
detaan, ettei kotona asuminen enää onnistu, joko 
toimintakyvyn tai turvattomuuden vuoksi, kartoite-
taan muita asumisen vaihtoehtoja.

Kansallinen ikäohjelma (vuoteen 2030) ja ikään-
tyneiden laatusuositus (2020) lähtevät siitä, että 
asumisessa tulee kuunnella asiakkaan tilannetta ja 
mielipidettä ja hoitoa tai palvelua pitää saada yk-
silöllisen tarpeen mukaisesti. Tavoitteena ikäänty-
neiden asumisessa on, että löydettäisiin erilaisia, 
innovatiivisia malleja ns. välimuotoisia asumisen 
palveluja. Kuntien taloustilanteiden heikentyessä, 
syntyvyyden laskiessa ja ikääntyvien määrän kas-
vaessa erilaisia asumisen ratkaisuja tullaan tarvit-
semaan. Niitä kartoitetaan ja etsitään nyt, jotta 
tulevaisuudessa olisi riittävästi erilaisia, yksilölli-
siin tarpeisiin soveltuvia asumisratkaisuja. Kanta-
Hämeen alueella on syksyllä 2020 käynnistynyt 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen välimuotoisen 
asumisen palveluiden kehittäminen ja uuden asu-
misen palvelukonseptin luominen kaikkiin kuntiin.

Mitä tämä sitten tarkoittaa asumispalveluiden koh-
dalla? Kansalliset ohjelmat ja hankkeet ovat vielä 
kovin kaukana konkretiasta ja varsinaista tietoa sii-
tä, mitä nyt haetaan asumiselta, ei ohjelmissa mää-
ritellä. Ikääntyvien asumisessa on aiemmin ollut 
tarkat rajat jo valvontaviranomaistenkin puolesta, 
koska asuminen on sosiaalihuollon palvelua, joten 
erilaisia asumisen malleja on ollut vaikea kehittää. 
Ehkä nyt lainsäädäntö alkaa vähitellen taipua ta-
loudellisten paineiden edessä erilaisiin asumisen 
malleihin, joita on kyllä mahdollista ja toivottavaa-
kin miettiä. Tärkeintä on kuitenkin ottaa huomioon 
asukkaan yksilöllinen tilanne, toimintakyky, sekä 
tarpeet ja kehittää asumista niiden ehdoilla.

Mitä sitten ovat tulevaisuuden asumisvaihtoehdot 
ikääntyneelle, joka tarvitsee apua päivittäin toimin-
takykynsä tukemiseksi? Aiemminhan vaihtoehtoja 
ei juuri ole ollut. Mikäli kotihoito ei riittänyt ja avun-
tarvetta oli paljon, mahdollisuutena oli pääsääntöi-
sesti tehostettu palveluasuminen. Nykyisellään kun 
asumisen rakennetta pyritään keventämään ja mo-
nipuolistamaan niin mm. palveluasumisen erilaiset 
vaihtoehdot (yhdistelmä palveluasuminen ja tehos-

tettu, tavallinen vuokra-asuminen) ovat taas tulleet 
asumisvaihtoehdoksi ja myös kunnat ovat jälleen 
kiinnostuneita kevyemmistä asumisen palveluista, 
kuten palveluasumisesta.  

Ilonpisarassa on vuosien ajan ollut tarjolla tavallista 
ja tehostettua palveluasumista. Tavoitteena on tu-
levaisuudessa lisätä juuri palveluasumisen osuutta. 
Asumiset sinällään tapahtuvat samoissa tiloissa ja 
asumisyhteisö on esteetön. Palveluasumisessa on 
kuitenkin mahdollista hankkia ja saada erilaisia 
palveluita oman kuntonsa ja toimintakykynsä, sekä 
tarpeensa mukaan joustavasti ja vain siinä määrin 
kuin niitä tarvitsee. Kuitenkin esim. ruoka- hoito- ja 
kuntoutuspalvelut ovat saatavissa helposti saman 
katon alta, samoin kun erilaiset tukipalvelut, kuten 
siivous-, pyykki-, virkistys- ja hemmottelupalvelut. 
Ilonpisaran tilat soveltuvat hyvin molempiin palve-
lumuotoihin ja niiden toteuttaminen rinnakkain li-
sää yhteisöllisyyttä ja asiakkaiden vuorovaikutusta. 
Ilonpisarassa asukkaan käytössä ei ole pienkeittiö-
tä, joten meillä ateria- ja siivouspalvelut kuuluvat 
myös palveluasumisen pakettiin. Ilonpisarassa on 
panostettu talon sisällä erilaisiin yleisiin tiloihin ja 
sen ulkoympäristö kannustaa asukkaita aktiivisuu-
teen ja houkuttelee tutustumaan eri maisemiin ja 
ympäristöihin. Palveluasumisen yleistyessä myös 
eri palvelumuotoja on mahdollista lisätä kysynnän 
mukaisesti. Palveluasumisen etuna on yksilöllisyys. 
Asiakas maksaa vain niistä palveluista, joita hän 
tarvitsee ja valitsee ne lisäpalvelut, joita hän itse 
haluaa valita.

Ihanteellista olisi, jos ikääntyneiden asumista voi-
taisiin kehittää valtakunnallisesti niin, ettei se olisi 
mitenkään erillistä muusta asumisesta. Vielä kuiten-
kaan vanha asumiskanta ei aina mahdollista asumi-
sen jatkamista kotona toimintakyvyn heiketessä tai 
palvelutarpeen määrän kasvaessa. Uusia asuntoja 
rakennettaessa esteettömyys monesti huomioi-
daan, sillä sehän sopii kaikille ja helpottaa jokaisen 
asumista. Asumisen tuleekin olla esteetöntä ja tur-
vallista. Siinä tulee huomioida myös toimintakyvyn 
tukeminen, apuvälineiden käytön lisääntyminen 
ja palveluiden tarpeenmukainen saatavuus, sekä 
mahdollisuus helposti lisätä tai vähentää palveluja 
oman tarpeensa mukaisesti. Iäkkäämmän asujan 
kohdalla terveyspalvelujen ja ammattimainen hoi-
don saatavuus on turvattava ja mahdollistettava. 
Tulevaisuudessa myös erilaisten digitaalisten palve-
lujen käyttö lisääntyy, joten opastusta ja ohjausta 
näissäkin palveluissa tarvitaan.  Tulevaisuuden asu-
misen tulisi olla myös yhteisöllistä, sillä sosiaalisuu-
den ja osallistumisen mahdollisuudet ovat tärkeitä 
myös ikääntyessä, joten asumisen ohella erilaiset 
lähellä tuotettavat ja helposti saavutettavat virkis-
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tyspalvelut (kulttuuri, liikunta, harrasteet) sekä eri-
laisen sosiaalisen kanssakäymisen mahdollistavat 
tilat (lukutila, harrastetila, juhlatila, sekä yhteiset 
ulkoilualueet) ovat tärkeitä. Lisäksi eri palveluiden 
tuottajille olisi hyvä varata oma tila, jotta esim. par-
turi, kampaaja, hieroja tai kosmetologi voivat tarjo-
ta palveluitaan. 

Tehdään siis yhdessä ideoiden tulevaisuuden asu-
misesta sellaista, joka palvelee ihan kaikkia ikään ja 
kuntoon katsomatta ja vastaa erilaisiin tarpeisiin.   

Elina

HALUAISIN LIITTYÄ LOMAKOTIYHDIS-
TYS ILONPISARAN JÄSENEKSI

Nimi 
Osoite

Puh.
Sähköposti

Haluatko osallistua johonkin toimintaan Ilonpi-
saran hyväksi? Millainen toiminta sinua kiinnos-
taisi?

          /         20   

Allekirjoitus

Lähetetään:
Lomakotiyhdistys Ilonpisara ry
Hatunniementie 41, 16300 HÄMEENLINNA
lomakoti.ilonpisara@ilonpisara.fi,  p. 03 647 090
www.ilonpisara.fi      OP FI33 5680 0020 0677 20
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MILTÄ PALVELUTALOON MUUTTO 
TUNTUU?

Marjatta on suuren maatilan kasvatti, jolla on aina 
ollut vilkas sosiaalinen elämä ja läheiset ihmiset 
ympärillään. Hän on ollut aktiivisesti mukana maa-
talousnaisten toiminnassa ja laulanut kuorossa. 
Maatilan elämä vuodenkiertoon liittyvine töineen 
ja lähellä oleva luonto ovat aina olleet rakkaita. 
Nuoremman sukupolven ottaessa tilan hoitoon-
sa, Marjatta siirtyi puolisoineen asumaan pellon 
reunaan pienempään taloon, näköetäisyydelle 
lapsuudenkodistaan. Puoliso kuitenkin menehtyi 
ja Marjatta sinnitteli itsekseen talossa useamman 
vuoden. Iän mukanaan tuomat vaivat johtivat vä-
hitellen siihen, että Marjatta muutti poikansa talon 
päätyyn, lähemmäksi auttavia käsiä.

Lopulta kunto heikkeni niin, että kotona pärjäämi-
nen alkoi olla vaikeaa. Seurasi sairauskohtaus ja 
kaatuminen, alkoi sairaalajakso ja pitkäaikaispaikan 
hakeminen palvelutalosta. Marjatta kuvailee haku-
prosessin olleen raskas. Omaiset auttoivat paikan 
haussa, mutta epätietoisuus ja odottaminen ras-
sasi.  Marjatta ehti kiertää muutamassa paikassa, 
ennen kuin vihdoin sai paikan toivomastaan palve-
lutalosta, Ilonpisarasta. Ilonpisara oli Marjatalle en-
tuudestaan hiukan tuttu, sillä hänen ystävättärensä 
oli asunut siellä ja tältä saatu palaute oli myönteis-
tä. Tieto vakituisen paikan saamisesta oli suuri hel-
potus.

Ilonpisaraan muutto ei kuitenkaan sujunut ihan 
niin, kuin Marjatta oli alun perin ajatellut. Oli heinä-
kuu 2020 ja koronaviruksen vaara ja siihen liittyvät 
rajoitukset päällä. Tullessaan taloon Marjatta joutui 
kahden viikon karanteeniin, erilleen muista asuk-
kaista. Tämä oli viranomaisten määräämä varotoi-
mi, jolla suojattiin talossa asuvia. Karanteenia var-
ten oli varattu kaunis huone järvinäkymällä, mutta 
se ei turvattomuuden tunnetta poistanut. Marjatta 

kertoo tuolloin ajatelleensa, että hän on yksin koko 
talossa. Pelotti. Hoitajat kävivät useita kertoja päi-
vässä auttelemassa, ulkoiluttamassa ja juttelemas-
sa sekä tarjoilemassa ruokaa. Silti Marjatta epäili 
omaa pärjäämistään. Sormi eksyi hoitajakutsuna-
pille tuon tuostakin, usein öisinkin Marjatan var-
mistellessa avunsaantia. Hoitajien kannustavat sa-
nat ja lohdutukset toivat vain hetken helpotuksen 
oloon.

Kaksi viikkoa tuntui kestävän ikuisuuden, mutta 
vihdoin Marjatta pääsi muuttamaan omaan huo-
neeseensa päärakennuksen yläkertaan. Nyt hän 
sai liikkua muiden asukkaiden joukossa. Ruokailut 
tapahtuvat suuressa ruokasalissa, ryhmätoimintaa 
on tarjolla, kioskista saa ostaa herkkuja ja kahvit-
telemaan pääsee suurelle rantaterassille.  Omaiset 
toimittivat kotoa tuttuja tavaroita, ompelutarvik-
keita, vaatteita ja valokuvia. Alkoi kotiutuminen 
ja kuntoutuminen. Ensin Marjatta tukeutui paljon 
hoitajien apuun, mutta pikkuhiljaa luotto omiin 
voimavaroihin kasvoi. Lääkitykseen tehdyt pienet 
muutokset kohensivat oloa ja kotioloista tutun fy-
sioterapeutin käynnit saivat liikkumisen kipinän 
taas syttymään. Jutusteluseuraa löytyi yhteisistä 
tiloista ja ryhmätoiminnoista etenkin muisteluryh-
mät tuntuivat mukavilta.

Marjatan Ilonpisaraan muutosta on nyt kulunut 
yli neljä kuukautta. Elämä on asettunut uomiinsa. 
Yhteiset ruokailut rytmittävät päivää ja ruokailujen 
väliin mahtuu sopivasti toimintaa ja lepoa oman 
maun mukaan. Marjatta kokee säilyttäneensä itse-
näisyytensä, mutta turvallisuus on lisääntynyt avun 
ollessa lähellä. Marjatta on aloittanut uudelleen 
pianon soittamisen pitkän tauon jälkeen. Musiikki 
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ilahduttaa kovasti myös muita asukkaita, jotka välil-
lä innostuvat laulamaan pianon säestyksellä. Myös 
liikunnan tärkeys on Marjatalla mielessä, sillä usein 
hänet nähdään jumppailemassa käytävän kaiteesta 
tukea pitäen. Marjatta pitää siitä, että voi halutes-
saan vetäytyä oman huoneen rauhaan, ja toisaalta 
tulla seurustelemaan, kun siltä tuntuu. Hoitajien 
apua tarvitaan enää vain vähän, Marjatta haluaa 
olla mahdollisimman omatoiminen. Erityisesti hän-
tä ilahduttaa se, että erilaisia asioita on saanut hoi-
dettua Ilonpisarassa asuessa, koronarajoituksista 
huolimatta. Jalkahoitajan ja fysioterapeutin käynnit 
ovat järjestyneet, silmälääkärissä pääsi käymään ja 
seuraavaksi vuorossa on hammaslääkäri.

Kysyttäessä Marjatalta miltä asuminen Ilonpisa-
rassa nyt tuntuu, hän vastaa: ”Hyvä täällä on olla. 
Kaikkea tavaraa tänne yhteen huoneeseen ei viit-
si kotoa tuoda, mutta kiva kun on nuo valokuvat.” 
Marjatta näyttää mielellään hoitajille kuvia ja ker-
toilee elämästään. ”Henkilökunta on hyvää ja miel-
lyttävää”, hän toteaa. ”Mitään risuja en anna, kaikki 
on hyvin. Lisäpatterin kun vielä huoneeseeni saan.” 
Ja sekin järjestyi. Koronarajoitukset tuntuvat Mar-
jatasta ikäviltä, mutta ymmärrettäviltä. Hän suhtau-
tuu niihin rauhallisesti. Ensi kesälle Marjatta kuiten-
kin toivoo pandemiatonta, vapaampaa liikkumista 
niin talon väelle kuin omaisillekin.

Maaret

OPISKELUA TYÖN OHESSA TUTUSSA 
RYHMÄSSÄ 

Elokuussa 2020 lähdimme työporukan kanssa opis-
kelemaan hoiva-avustajiksi oppisopimuskoulutuk-
sella. Neljä meistä on keittiöntyöntekijöitä, joilla 
edellisestä opiskelusta on vierähtänyt monta vuot-
ta ja toimistolta liittyi heidän kaverikseen kouluajat 
ja läksyjen teon tietokoneella muistava kvintetin 
vahvistus. Hoivatyö on jo tullut kaikille tutuksi keit-
tiön vuorojen kautta. 

Opiskelu tuntui aluksi monelle haasteelliselta ja ou-
dolta, sillä edellisestä opiskelusta oli saattanut vie-
rähtää jo useampi vuosikymmen. Ennen tehtävät 
tehtiin käsin kirjoittaen paperille ja nykyään kaikki 
tehtävät ja materiaalit löytyvät tietokoneelta. Alku-
kankeuksista huolimatta opiskelukavereiden ja työ-
tovereiden avulla ja kannustuksella, opiskelut läh-
tivät sujumaan ja tietokone alkoi tulla tutummaksi. 
Välillähän opiskelu työn ohella tuntuu raskaalta, 
vaikka oppitunteja ei ole viikossa kovin montaa, 
mutta itseopiskelua on paljon ja tehtäviä sitäkin 
enemmän. Vapaa-ajan ongelmia ei siis ole. 

Tietokoneen kanssa tutuksi tultua eniten ehkä han-
kaluuksia tuotti aina aloittaa uutta tehtävää. Moti-
vaation siihen sai aina työkavereilta, joiden kanssa 
opiskelee. Ensimmäisen teoriaosion suoritettuam-
me aloitettiin harjoittelu. Se oli toisaalta jännittä-
vää, mutta myös helppoa, koska niin asiakkaat kuin 
henkilökunta olivat tuttuja ja vuosien varrella talon 
toimintatavat ovat tulleet tutuiksi. Osa meistä on jo 
tehnyt enemmän hoidon vuoroja, jolloin hoitotyö 
oli tuttua hommaa entuudestaan. Nyt kun ensim-
mäinen harjoittelukin on suoritettu, on hoitotyö-
hön tullut paljon enemmän varmuutta. 

Osa meistä opiskelijoista ei meinannut uskoa sitä, 
että vanhemmalla iälläkin voi valmistua uuteen 
ammattiin. Ennen opintoja Sari totesi, ettei hänestä 
ikinä hoiva-avustajaa tule. Niin vaan lähdettiin opis-
kelemaan ja hän jo valmistui meistä ensimmäisenä, 
kun hänellä oli aikaisempia opintoja suoritettuna. 
Me muut jatkammekin uusia haasteita kohden, 
koronan takia loppuvuodeksi siirryttiin etäope-
tukseen. Seuraavasta osiosta on tulossa haastava, 
mutta mielenkiintoinen. Lopunkin porukasta pitäisi 
valmistua hoiva-avustajiksi ensi kesään mennessä 
ja siitähän on mahdollisuus jatkaa lähihoitajiksi, 
niin kuin esimerkit työpaikalta osoittavat. 
 

Vielä opiskelevat Anu, Pirjo, Pirkko, Minna 
sekä jo valmistunut Sari
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SYKSYSTÄ 1995 SYKSYYN 2020, 
NELJÄNNES VUOSISATA, 
MITÄ KOEMME MUUTTUNEEN

On varmaankin aika harvinaista, että joku on työ-
paikassaan 25 vuotta, mutta vieläpä saman työpa-
rin kanssa on jo erikoisempaa. Kaiketi se on silloin 
yleensä perheyritys.  Niinhän tavallaan Ilonpisara-
kin, mutta perheenjäseniä on harvoin palkkalistoil-
la. Heillä on vaan ilo osallistua vapaaehtoiseen aut-
tamiseen. Ilonpisara ei siis perinteisessä mielessä 
ole perheyritys, vaikka perheiden apua tarvitaan-
kin, niin kuin henkilöstön, hallituksen, asukkaiden, 
vapaaehtoisten ja ystävienkin.

Syksyllä 2020 tuli Ilonpisaran vastaavalla sairaan-
hoitajalla ja toiminnanjohtajalla täyteen 25 yhdes-
sä työskenneltyä vuotta Ilonpisaran kehittämisen 
hyväksi. Paljon tehtyä työtä ja monia hersyviä nau-
ruja. Usein kun alku vuosina menimme jonnekin, 
kuului että Ilonpisaran tytöt tulivat, harvemmin 
että Elina ja Raija-Leena, vaikka persoonina kovin 
erilaisia olemmekin. Mitä vuosista on jäänyt meille 
mieleen? 

Vastasimme samoihin kysymyksiin, ensin aina Elina 
ja sitten minä.

Mitä muistamme alusta, mikä oli työssä 
haaste?

Näin Elina vastaa: Varsinkaan huonoja asioita on 
vaikea muistaa. Se on minulle tyypillistä. Taidan olla 
aina ollut niin innostunut työstä, että en muistele 
huonoja asioita. Tietenkään rahaa ei koskaan ollut 
liikaa, mutta kehitimme työtä arvojen pohjalta ja se 
on minulle kaikkein tärkeintä. Tehdä oikeasti työtä, 
jonka tekemiseen uskon. Ja tehtävää riitti. Oli eri-
laisia ryhmiä. Erityisen haasteet toivat monenlaiset 
vammaisryhmät erilaisissa olosuhteissa, tallilla ja 
retkellä, mutta hyvä työporukka selvisi aina kaikes-
ta. Ideoita riitti siitä, miten asiat saatiin parhaiten 
hoidettua. Haasteet opettivat katsomaan työtä eri 
näkökulmista. Ja lopulta ne vaikeudet tai silloiset 
hankalat tilanteet aina kasvattivat eniten. Ne opet-
tivat tärkeimmän, kysymisen taidon ja luovuuden.

Raija-Leenalla haaste oli varmaan se, ettei työhaas-
tattelussa ollut osannut kysyä ihan kaikkia velkoja 
ja alkumme taloudellinen tilanne oli paljon heikom-
pi kuin aluksi oli tullut esiin. Talous oli minun ja hoi-
to Elinan painopistealuetta. Mehän vain käärimme 
hihat, teimme kulutukseen säästö- ja laatuun kehit-
tämissuunnitelmat ja laskimme jokaisen palkkatun-
nin tarkasti mitkä maksettiin ja itse haimme kaiken 
aikaa tuoreimmat tiedot hoidosta ja sen vaatimuk-
sista. Omia ja läheisten vapaaehtoistunteja ei sitten 
laskettukaan. Intoa riitti ja näkymät olivat selvät: 
sekä talous, että maine laitetaan kuntoon. 

Milloin aloimme uskoa, että juna pysyy 
raiteilla?

Elina alkoi uskoa, että homma kulkee, kun asiakkaat 
antoivat hyvää palautetta, kun omaiset olivat tyyty-
väisiä, kun työyhteisö teki töitä yhdessä asiakasta 
ajatellen. Kun saimme RAY:n leirejä anottuna. Kun 
ylitimme esim. lomaryhmän odotukset, kun yhdes-
sä nostimme työn laatua. Itse asiassa asiakkaan tyy-
tyväisyys on aina ollut hyvä mittari onnistumisesta. 
Koulutus ja työryhmä, joissa oli intoa kehittää aina 
uutta, antoi motivaation ja tekee sen yhä edelleen.

Raija-Leenalle selviä merkkejä olivat, kun päivit-
täinen hoitotoiminta kohentui ja henkilökunta oli 
todella innostunut kehittämään näppäriä, edullisia 
keinoja asukkaiden ja toiminnan haasteita purka-
maan ja omat teemaohjelmat toivat paljon iloa ja 
naurua käytäville. Tärkeä mittari oli myös se, että 
yhteiset vuotemme alkoivat heti positiivisilla vuo-
situloksilla. Siihen vaikutti paljon se, että RAY uskoi 
kykyymme tehdä hyvää työtä ja saimme rahoitusta 
toteuttaa useita uusia kursseja.

Miten koimme koulutuksen ja sen tarpeen 
meidän alalla?

Elinasta koulutuksen tarve pienessä yhdistyksessä 
on melkoinen. Ilman sitä ei pärjää. Nykyisin koulu-
tustarve yhä vaan kiihtyy. Lainsäädäntö muuttuu 
nopeasti ja vaatimuksia on eri puolilta.
Raija-Leenalle oli Ilonpisaraan ja hoivatoimintaan 
siirtyessä yllätys, miten nopeassa tahdissa tässä 
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työssä uutta tietoa tulee, lainsäädäntö muuttuu ja 
toimintatavat vanhenevat. Eliniän kasvaessa asuk-
kaiden keski-ikä on noussut ja kunto raihnastunut. 
Vain koko henkilökunnan jatkuvan lisäkoulutuksen 
kautta pysymme hoivatyön laadun parhaimmistos-
sa.

Mikä on ollut työsaran haastavin osio?

Elinan mielestä haastavinta on ollut nähdä se, mitä 
tulevaisuudessa tarvitaan. Aina pitää ennakoida. 
Aina pitää miettiä mihin satsataan. Tällä hetkellä 
kilpailutukset hallitsevat alaa ja lainsäädäntö ohjaa 
melko vahvasti. Niiden osaaminen, ymmärtäminen 
ja soveltaminen työhön on iso haaste. 

Minulle haastavinta on ollut varmistaa rahan riittä-
minen ja yrittää haistaa oikea suunta kehitykselle. 
Toimintaympäristö voi muuttua hetkessä ja aina 
pitää reagoida heti.  Tämä on kokoaikatehtävä ja 
nukkuessa tulee usein loistavia oivalluksia. Olen 
sellainen ”yönylimiettijä”. 

Mikä on ollut hauskinta?

Elinasta hauskinta ja mieleenpainuvinta on ollut 
ehdottomasti sekä työyhteisön hersyvä huumo-
ri ja ilo, että asiakkaiden jutut, tarinat ja tokaisut. 
Yhteinen mukava tekeminen, yhteen hiileen puhal-
taminen. Se miten Ilonpisarassa halutaan kohdata 
asiakas omana itsenään ja ottaa huomioon toiset. 
Meillä yhteisöllisyys näkyy ja se on iso ilo. Niin 
asukkaiden kun henkilökunnan kesken.

Tuosta Raija-Leenakin on aivan saamaa mieltä ja on 
lisäksi iloinnut siitä, että asioita on voitu kehittää 
keskustellen. Yleensä jokainen on tuonut jonkun 
ideansa mukaan pohdintaan ja niin on voitu valita 
yhteinen linja mihin on sitouduttu. Aivan mahtava 
asia on myös ollut asiakkaiden ja henkilökunnan 
monitaitoisuus ja miten sitä on voitu käyttää yhtei-
seksi iloksi. Päivittäiset naurut saa tilannekomiikas-
ta. Tärkeä mauste on myös kiitokset ja jos niitä tu-
lee vielä vuosien takaa, ne sekä hämmentävät että 
ilostuttavat!

Mikä on ollut mieliinpainuvinta?

Elina sanoi, ettei tähän voi monia asioita ihan yksi-
lönsuojankaan takia vastata. Mutta hänkin ajatteli 
yhtenä tuollaisena viime kevään tilannetta, kun olin 
keksinyt, että asukkaiden täytyy saada koronasta 
huolimatta nähdä ympäristön luonnon heräämi-
nen ja niinpä me yhdessä toimiston tyttöjen kans-
sa pakkasimme aina viisi asukasta kerralla isoon 
inva-autoomme ja Erkki kuljetti heitä Hattulan 
kautta Vanajan reittiä Linnan ohi takaisin Ilonpisa-
raan. Ryhmiä oli monta ja puuhaa riitti ja siinä työn 
tuoksinassa minulta luiskahti lonkkaproteesi pois 
paikoiltaan, kun olin aloittamassa yhden ryhmän 
purkua autosta. Muille ei sattunut mitään ja mi-
nut laskettiin jumppapatjalle maahan odottamaan 
ensiavun jälkeen ambulanssia, mummut purettiin 
autosta, minut lähetettiin päivystykseen jatkohoi-
toon ja lounaan jälkeen viimeiset ryhmät lähtivät 
maisema-ajelulle. 

Mikäkö siinä oli mieliinpainuvaa molemmille? Se 
ettei meidän toimintaamme pienet asiat hetkauta 
ja asukkaat elävät arkeaan. Kaikki luottivat siihen, 
että jokainen hoitaa hommansa ja kaikki sujui niin 
kuin suunniteltiin. Ainakin melkein. Toki moni asuk-
kaista kysyi jälkeenpäin vointiani, kun kyynärsauvo-
jen kanssa kävelin töissä ja kylläpä yksi asukkaista 
ihaili sauvojen hienoja heijastimia. Voiko upeam-
paa työyhteisöä olla? Kaikista huolehditaan. 

Raija-Leena

Kiitos
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Yhden – kahden hengen huoneet sisältävät inva-wc:t ja suihkut. Sauna on toisessa kerroksessa. Osastoivissa 
ovissa on kaksoiskahvat. Hoitajakutsujärjestelmä. Vuorokausihinta on 1.1.2021 alkaen 137 €/ hlö/ vrk/ kahden 
hengen- ja 190 €/ hlö/ vrk/ yhden hengen huoneessa, mahdollinen hoitoisuuslisä 10–100 €/ hlö / vrk.
Uusi Kivisalmi alin kerros: huoneet 101–107
Yhden - kahden hengen huoneet on tarkoitettu vain vähän hoivaa tarvitseville asiakkaille. Huonekoot ovat 
19–21 m2 ja huoneissa on inva-wc:t ja suihkut. Sauna on toisessa kerroksessa. Hoitajakutsujärjestelmä.  Palve-
luasumisen hinta 1.1.2021 alkaen: 2950 € kahden- ja 3650 € yhden hengen huoneissa /kk, tehostetun palvelu-
asumisen hinta on 3190 € kahden- ja 3880 € yhden hengen huoneissa + mahdollinen I-hoitoisuuslisä 270 € tai 
II-hoitoisuuslisä 590 €/kk.
Uusi Kivisalmi, keskikerros huoneet 210–219, 230 ja 231
Huoneet 17–23 m2 ovat inva-wc:llä ja suihkulla varustettuja 1-2 hengen huoneita. Erilaiset apuvälineet ovat 
mahdollisia. Sauna on samassa kerroksessa. Hoitajakutsujärjestelmä. Palveluasumisen hinta 1.1.2021 alkaen: 
2950 € kahden hengen- ja 3650 € yhden hengen huoneissa, tehostetun palveluasumisen hinta on 3190 € kah-
den- ja 3880 € yhden hengen huoneissa / kk + mahdollinen I-hoitoisuuslisä 270 € tai II-hoitoisuuslisä 590 €/kk.
Uusi Kivisalmi, yläkerta huoneet 320–329 
Huoneet ovat 17–23 m2, inva-wc:llä ja suihkulla varustettuja 1-2 hengen huoneita, erityisesti liikuntarajoitteisil-
le. Erilaiset apuvälineet ovat mahdollisia. Tämä kerros soveltuu myös muistihäiriöisille. Osastoivissa ovissa on 
kaksoiskahvat. Sauna on toisessa kerroksessa. Hoitajakutsujärjestelmä. Hinta 1.1.2021 alkaen: 2950 € kahden 
hengen- ja 3650 € yhden hengen huoneissa / kk, tehostetun palveluasumisen hinta on 3190 € kahden- ja 3880 € 
yhden hengen huoneissa / kk + mahdollinen I-hoitoisuuslisä 270 € tai II-hoitoisuuslisä 590 €/kk.
Ipuna, huoneet 401–412 
Huoneet ovat 17–18 m2, tarkoitettu muistihäiriöisille. Yksikkö ei ole kokonaan suljettu, mutta mahdollisuus siihen 
on. Ulos-menoreitti on pidempi ja piha-alue aidattu. Soveltuu myös apuvälineiden käyttäjille, ei sähköpyörätuo-
lille. Osastoivissa ovissa on kaksoiskahvat ja ovihälyttimet, sekä koodilukitus, mitä käytetään tarpeen vaatiessa. 
Hyvät suihkutilat ovat käytävässä ja sauna kerrosta alempana. Hoitajakutsujärjestelmä. Hinta 1.1.2021 alkaen: 
3650 €/kk, tehostetun palveluasumisen hinta on 3940 € + mahdollinen I-hoitoisuuslisä 270 € tai II-hoitoisuuslisä 
590 €/kk.
Vanha Päärakennus huoneet 501-507
Huoneet 12–13 m2 yhden hengen huoneita, liikuntakykyisille tai vaivattomasti apuvälineillä liikkuville, aikaan ja 
paikkaan orientoituneille, jonkin verran apua tarvitseville henkilöille. Lavuaari huoneessa, wc:t ja suihku käy-
tävässä, sauna samassa kerroksessa. Tiloista on esteetön kulku ulos ja rantaan. Hoitajakutsujärjestelmä. Hinta 
1.1.2021 alkaen: 2800 €/kk yhden hengen huoneessa, tehostetun palveluasumisen hinta on 3080 €.

• Ruokasali, yhteistoimitila ja ruusuhuone ovat Uuden Kivisalmen ylimmässä kerroksessa.
• Sauna, uima-allas, kuntotila, yrttikylpytila, hoito- ja hierontahuone, sekä kioski ovat Uuden Kivi-salmen 

toisessa kerroksessa.
• Askartelu- ja monitoimihuone, sekä kirjastohuone ovat vanhassa päärakennuksessa.
• Pelihuone, kuntohuone, valkea aistihuone, kirjapääty ja asiakastietokone ovat Uuden Kivisalmen alim-

massa kerroksessa.
• Yhteisiä oleskelu-, TV-, luku- ja kahvinkeittotiloja on useassa kerroksessa eri puolella taloa.
• Lasitettu parveke ja lintunurkka undulaatteineen ovat Ipunan siivessä. 

Rivitalo, Erillinen rakennus pihapiirissä. 
asunto 5
Asukaskäytössä oleva huoneisto sisältää kolme 8-9 m2 yhden hengen huonetta, yhden 12 m2 kahden hengen 
huoneen, tilavan olohuone-ruokailutilan ja keittiön. Huoneistossa on wc ja suihku. 
asunnot 1-2 sekä asunnot 3-4
kaksi 30 m2 kalustettua yksiötä ja kaksi 50 m2 kalustettua kaksiota. Huoneistoissa on wc:t ja suihkut.

• 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 ja kuntovälineitä. Kesällä myös 
kotieläimiä.

• Ulkopelejä ja liikuntavälineitä (mm. polkupyöriä ja kävelysauvoja) on vapaasti käytettävissä.
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3 krs:n aulasta aukeaa kaunis näköala Vanajavedel-
le. Vieressä sijaitsee ruokasali sekä monitoimitila.

Ruokasaleja on kaksi. Kuvassa olevasta pienem-
mästä salista on näkymä puutarhaan ja suurem-
masta salista näkyy Aulangon kaunis puistoalue. 
Ruokailutilanteet on pyritty saamaan joustaviksi ja 
henkilökunta avustaa tarvittaessa ruokailussa. Ret-
kiryhmät ja vierailijat ovat tervetulleita sopimuksen 
mukaan.

Omasta kunnostaan voi huolehtia vaikka 1. krs kun-
totilassa ja 2. krs kuntohuoneessa, tai hemmotella 
itseään hierontalaitteissa eripuolilla taloa.

ETSITKÖ SOPIVAA LOMA- , TOIPILAS-, PALVELUTA-
LO- tai HARJOITTELUPAIKKAA?
KYSY MEILTÄ!

Sauna-, uima-allas-, ja kuntosalitilat on suunnitel-
tu myös liikuntarajoitteisille. Altaaseenkin pääsee 
suihkutuolin avulla. Allasta käyttävät lomalaiset ja 
omat asukkaamme. Vesijumppa on täysihoidossa 
olevalle hyvä liikuntamuoto joka pitää kilotkin ku-
rissa keittiön maukkaista aterioista huolimatta.

Kuvassa uuden puolen kahden hengen huone, jon-
ka yhteydessä on tilava suihku ja inva-WC. Pääosin 
huoneet ovat valmiiksi kalustettuja, mutta niihin on 
mahdollista asukkaan niin halutessaan, tuoda myös 
sovittuja omia tavaroita ja jopa huonekaluja.


