ta on tehostetun ja osa palveluasumisen paikkoja. Meillä asuvat
henkilöt voivat hakea maksuihinsa tukea sekä asumis- että hoitotukina.
Toimintamme on erittäin joustavaa ja päätöksentekomme ovat
nopeita. Meille kannattaa aina soittaa tai lähettää sähköpostia ja
kysyä paikkatilannetta koska se elää niin nopeasti. Hyvin usein
pystymme auttamaan nopeasti yllättävissäkin tilanteissa, RaijaLeena Löövi korostaa.
-Osalle asukkaista Ilonpisarasta on muodostunut oikea koti, pisimpien asumisjaksojen ollessa jo parikymmentä vuotta. Kauempaa tullut ”paluumuuttaja” on New Yorkista, lisäksi on myös muualta Suomen rajojen ulkopuolelta muuttaneita asukkaita.
Asiakas voi siirtyä myös suoraan laitoksesta saamaan kodinomaista hoitoa ja viihtymään muiden kanssa. Ilonpisarassa on asumispalveluja myös muistihäiriöisille uusituissa nykyaikaisissa tiloissa, jotka on tarvittaessa suljettavissa omaksi alueekseen, Löövi
kertoo.
-Ilonpisara tarjoaa intervallijaksojen lisäksi lyhytaikaista asu-
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mista esimerkiksi tilanteissa, kun asiakas on toipumassa sairaalasta
päästyä tai kun hän haluaa vetäytyä nauttimaan täysihoidosta luonnonkauniissa ympäristössä esim. asunnon remontin tai virkistävän
loman aikana, Löövi jatkaa.
- Teemalomia eri aihepiirien ja asiakasryhmien tarpeiden mukaan
järjestetään ympäri vuoden. Ohjelmallisia viikkoja on mahdollisuus tilata omalle ryhmälle.
Ilonpisarasta voi myös tilata päivävierailun ja tulla oman ryhmän kanssa sovittuna ajankohtana, joko tutustumaan Lomakotiin
tai viettämään ryhmälle suunniteltua ohjelmallista päivää. Pysyväisasukkaille meillä on joka päivälle joku ohjelmatuokio, Löövi
mainitsee. Teemalomista saa lisätietoja teemalomakalenterista.

erilaiset hierontatuolit ja -sängyt, valkea aistihuone, monipuoliset
kuntoilutilojen laitteet jne.
Ulkoiluun on mainio mahdollisuus luonnonkauniissa rantamaisemissa kävellen, sauvoen, pyöräillen tai pyöräkelkkaillen. Sisällä
voi pulahtaa uima-altaaseen tai saunoa vaikkapa suihkupyörätuolia apuna käyttäen, Raija-Leena Löövi kuvailee.
- Suuri osa näistä palveluista on käytettävissä hoitomaksuun
sisältyen. Ilonpisaran kautta voit tilata mm. kampaajan, jalkahoitajan, hierojan, fysioterapeutin tai lääkärin palveluja Ilonpisaran yhteistyökumppaneina toimivilta palveluntuottajilta.

Ilonpisarassa on mahdollisuus tilata ja
käyttää hyödyksi erilaisia
hoito-/hemmottelupalveluja
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Lomakotiyhdistys Ilonpisara ry
Hatunniementie 41
13600 Hämeenlinna
Puh. (03) 647 090
lomakoti.ilonpisara@ilonpisara.fi
www.ilonpisara.fi

○

-Käytettävissä on runsaasti kuntoilu- ja rentoutumisvälineitä mm.

Hilkka -ohjelma on mainio apuväline
hoiva-alan palvelu - ja asumispalveluyritysten
toiminnanohjaukseen
Änkilän Hoivapalvelu
Oy on vuonna 2008 perustettu osakeyhtiö, jonka omistaa seitsemän
Rautjärven kunnan
asukasta. Yritys osti itselleen entisen Änkilän
koulun kiinteistön, johon
aloitettiin kattava peruskorjaus alkuvuodesta
2009. Näihin tiloihin
valmistui Silamuskoti.
Entisen koulun muuttuminen
hoivakodiksi on ollut valtava
urakka Rautjärvellä. Änkilän
hoivapalvelun Silamuskoti on
Rautjärven ensimmäinen yksi-

tyinen hoivakoti vanhuksille ja
vammaisille. Yhteydet Silamuskodille ovat hyvät : matkaa rautatieasemalle on 3,5 km, 6-tielle
n. 1 km ja linja-autoasemalle /
keskustaan 3 km.
Tarjoamme ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista, joka pitää sisällään yksilöllistä, lämminhenkistä hoivaa,
kodinomaista asumista, toimintakykyä tukevaa ja kuntouttavaa toimintaa, yhdessäoloa sekä
yksityisyyttä. Kehitysvammaisille tarjoamme palveluasumisen lisäksi päivä- ja työtoimintaa sekä tukea harrastuksissa ja vapaa-ajan vietossa. Toiminta perustuu yksilölliseen ja
kuntouttavaan hoitotyöhön
sekä yhteisöllisyyteen. Laadim-

me jokaiselle asukkaallemme
yksilöllisen hoito- ja palvelusuunnitelman.
Tarjoamme myös lyhytaikaista hoitoa, tunnista useampaan vuorokauteen, asiakkaan
tarpeista riippuen, toimitusjohtaja Eeva Siitonen määrittelee
Silamuskodin palveluita.

Kodinomaisuutta
haetaan monilla
isoilla sekä pienillä
yksityiskohdilla
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

pidetään tulta ahkerasti. Takassa on tavallisesta isompi luukku, jotta loimu näkyy kunnolla.
Saunatiloista on pääsy ulkoterassille. Omat huoneensa asukkaat saavat halutessaan kalustaa omilla huonekaluillaan, Silamuskodin johtaja Tarja Toivanen sanoo.
-Isossa leivinuunissa voidaan
paistaa karjalanpiiraita, niiden ja

materiaalit, Siitonen kertoo.

OmaisHilkka -ohjelma palvelee hyvin
lähellä asuvia kuin
myös kaukana olevia
omaisia
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

kauden. Hoitajilla on monialaista ammatillista osaamista mm.
vanhustyö, kehitysvamma-,
mielenterveys- sekä erilaisia taitoja kuten laulu ja soitto, kädentaidot, joita hyödynnetään hoivakodin arjessa, Toivanen kertoo.

○

-Käytössämme on Hilkkaasiakastietojärjestelmä.

○

Tarjolla terveellistä
kotiruokaa, joka
valmistetaan
hoivakodin omassa
keittiössä
○

- Isoja asioita ovat viihtyisät
huoneet, mahdollisuus yksityisyyteen tietäen, että apu tai
seuraa on tarvittaessa saatavilla. Oleskeluhuoneeseen sijaitseva takkakin on iso asia, siinä

perinteisten uuniruokien tuoksu pääsee leijailemaan ympäri
taloa. Upea yksityiskohta on
hirsiseinä, joka jää näkyviin pienelle alueelle oleskelutilassa,
Toivanen kuvailee.
-Piha, puutarha ja ympröivä
maalaismaisema järvinäkymineen luovat puitteet ulkoilulle
tai oleskelulle katetulla terassilla. Turvallisuusnäkökohdat ja järjestelmät on myös huomioitu: meillä on tomivat sammutusjärjestelmät, paloturvalliset

Hilkan sovellus, OmaisHilkka, mahdollistaa sen, että omainen voi omalta kotitietokoneelta seurata esim. asukkaan päiväohjelmaa. Ohjelma palvelee
hyvin lähellä asuvia kuin myös
kaukana olevia omaisia. Mainittavaa on myös se, että pitemmästä matkasta tulevilla omaisilla on mahdollisuus meillä yöpymiseen.
- Ammattitaitoiset hoitajat
ovat turvaamassa asukkaiden
arjen sujumista ympäri vuoro-

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

- Emäntä huolehtii asukkaiden monipuolisesta ruokavaliosta, erikoisruokavaliot huomioonottaen. Asukkailla on myös
mahdollisuus osallistua leipomiseen ja päivittäisiin askareisiin. Otamme juhlapyhät huomioon aterioiden suunnittelussa unohtamatta asukkaiden syntymäpäiviä, joita juhlimme yhdessä kakkukahvein! Asukkailla on myös mahdollisuus järjestää hoivakodissa pienimuotoisia juhlia ja tilata tarjottavat
hoivakodin keittiöstä.
-Asukkaaksi voi hakeutua
ottamalla yhteyttä oman kunnan vanhuspalvelujohtajaan tai
sosiaalitoimistoon. Itse maksavana asukkaaksi voi hakeutua
suoraan ottamalla yhteyttä Silamuskotiin. Tällä hetkellä
olemme myös Helsingin kaupungin palveluseteli-yritys,
Eeva Siitonen mainitsee.
Silamuskoti 045 2686857
Tarja
045 2686853
Eeva
040 4199142

