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LAATUAJATUKSIA
Kysyimme Kulta-Ajan Kotien henkilöstöltä, mitä laatu heille tarkoittaa. 
Tässä vastauksia ja kommentteja siitä, miten laatua toteutetaan hoivakotien arjessa.

^ laatukriteereistä puhutaan meillä paljon, laatu tulee myös esille jokaisessa kokouksessa ja palaverissa, joita pidetään
^ sitoutunut ja osaava henkilökunta on käyntikorttimme 
^ onnistunut rekrytointi 
^ henkilöstön omia vahvuuksia hyödynnetään
^ luovuuteen kannustetaan
^ henkilöstö on sitoutunut yhteisiin arvoihin
^  asukas ja hänen hyvinvointinsa on aina tärkeintä
^ kodikkuus, iloisuus, lämpö ja läsnäolo, inhimillisyys
^ kaunis ympäristö, meri, metsä ja maalaismaisema
^ toimivat tilat ja välineet, ergonomia
^ oikea ihminen oikeassa paikassa, tämä koskee sekä työntekijöitä 
 että asukkaita
^  omaisten huomioiminen ja yhteydenpito
^ paneudutaan asiakkaan oikeuksien toteutumiseen
^ tuki- ja hakemuskäytäntöjen tuntemus, neuvonta
^ hoidetaan kaikki asiat alusta loppuun asti
^ hoivamme sisältää erittäin paljon muutakin kuin pelkän 
 perushoidon
^ loppupelissä pelkät resurssit eivät ratkaise vaan organisointi, 
 luovuus ja vastuullisuus sekä ennen kaikkea asenne
^ emme pelkää muutoksia vaan kehitämme palveluitamme 
 koko ajan
^ arvostamme palautetta ja otamme sen huomioon 
 kehitystyössämme

Lähihoivaa.fi



Kulta-Ajan Kodeissa ikäihmiset voivat viettää vanhuutensa yhdes-
sä puolison, kumppanin tai ystävän kanssa. Mielestämme tämä jos 
mikä kertoo paljon palveluidemme laadusta ja joustavuudesta. Siitä, 
että haluamme ajatella asioita asukkaidemme näkökulmasta. 

Hoivakotipalveluiden täytyy olla taloudellisesti järkevää ja kannat-
tavaa liiketoimintaa, jotta voimme kehittää toimintojamme ja fyy-
sisiä puitteitamme. Lisäksi haluamme liiketoiminnassamme huo-
mioida myös ns. pehmeät arvot ja inhimillisen näkökulman. Se on 
mielestämme laatua aidoimmillaan. 

Lähihoivaa 
Lämmöllä
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Hoivapalveluiden laatu puhuttaa
Hyvä lukija,
Vanhustenhuollon ja hoivapalveluiden laatukeskustelu on puhut-
tanut paljon viime aikoina – ja syystä! Mitä laatu tarkoittaa hoiva-
palveluissa ja vanhustenhuollossa? Kuinka voimme varmistaa sen, 
että kaikki ikäihmiset saavat hyvää ja tarpeidensa mukaista hoivaa? 
Onko kysymys vain ja ainoastaaan resursseista?

Laatua - erityisesti vanhusten ja muiden asumispalveluita tarvit-
sevien elämänlaatua - sivuaa myös tämän numeron ajankohtainen 
teema. Kulta-Ajan Kodeissa halutaan nyt tarjota mahdollisuutta 
asua yhdessä oman läheisen kumppanin kanssa myös elämän eh-
toovuosina tai sairauksien tullessa kohdalle.  Harva asia elämässä on 
tärkeämpää kuin oman kumppanin läheisyys! 
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Sunnuntai-tunnelmaa

Levollinen tunnelma vallitsee Martta-kodin olohuoneessa. Kello 
raksuttaa, pelargoniat kukkivat ikkunalla ja asukkaat kahvittelevat 
ruokapöydän ääressä. Viereisessä huoneessa iäkäs mies istuu noja-
tuolissa, radio soi taustalla.

”Totta on, että täällä näyttää rauhalliselta”, vahvistaa lähihoitaja 
Jana Kokko. ”Tapahtumat ovat usein pieniä, pinnan alla tapahtuvia 
asioita, joita ulkopuolinen ei ehkä huomaa. Tämä hiljainen tunnel-
ma on myös suuri haaste meille hoitajille”, Jana jatkaa.

Martta-kodin asukkaat ovat muistisairaita, joiden lähimuisti 
toimii vaihtelevasti. Kodissa on seitsemän asukaspaikkaa omine 
viihtyisine huoneineen sekä kodikkaita yhteistiloja. Jana Kokko on 
työskennellut Martta-kodissa noin vuoden ajan.

Muistelua

”Meidän tehtävämme on auttaa muistamaan, sen verran kuin se 
kunkin kohdalla mahdollista. Mistä olet kotoisin? Tai missä kävit 
koulua? Teemme pieniä, yksinkertaisia kysymyksiä ja käymme kes-
kusteluja, jotka auttavat saamaan kiinni tästä hetkestä.”

”Muisteleminen myös aktivoi aivoja. Kun asukas saa kiinni tästä 
hetkestä, levottomuus vähenee. Muistot voivat olla haikeitakin mut-
ta niiden läpikäyminen yhdessä helpottaa”, tietää Jana.

Omaa osaamista

”Olen valmistunut ompelijaksi Virossa mutta alan töitä ei täältä 
löytynyt,” kertoo Jana. ”Halusin ihmisläheiseen työhön ja lähihoi-
tajakoulutus oli oikea valinta minulle. Myös vanhustyö on tietoinen 
valinta, arvostan ikäihmisiä ja viihdyn työssäni. Kädentaidoista on 
iloa ja hyötyä työssäni täälläkin”, Jana jatkaa. Martta-kodissa on pal-
jon Janan kauniita tauluja, valokuvakollaaseja ja koristeita tuomassa 
iloa ja kodin tunnelmaa. 

”Työyhteisössämme kannustetaan käyttämään kunkin omia 
voimavaroja. Minä voin panostaa askarteluun ja käsitöihin. Om-
pelukoneen surina ja vaikkapa verhojen ompelu tuo selvästi iloa ja 
muistoja mieleen meidän rouville ja miksei miehillekin.” 

”Monilla asukkaistamme on muistisairauden lisäksi muita pe-
russairauksia ja heidän vointinsa muuttuu koko ajan. Kokonaisti-
lanteen hallinnassa auttaa hyvä tiimityöskentelymme ja yhteinen 
ammatillinen osaamisemme. Toimivan työyhteisön merkitys on 
suuri”, toteaa Jana. 

Muistatko, kysyy lähihoitaja Jana Kokko 

Martta-kodissa

Pieniä ihania asioita

”Pienikin asia, rakas esine tai muisto voi auttaa nykyhetken hah-
mottamista. Yksinkertaiset arjen asiat, vaikkapa munkkikahvit tuo-
vat hyvää mieltä jollekin asukkaallemme, toiselle taas elokuvailta 
Suomi-filmin parissa on se hänen hetkensä. Koetamme löytää näitä 
pieniä tärkeitä tekemisiä”, kertoo Jana. 

”Olen pohtinut työssäni paljon suhtaumistamme ikäihmisiin 
ja muistisairauksiin”, Jana jatkaa mietteliäänä. ”Arvostan asukkai-
tamme. Heillä on takanaan koko elämän kirjo, he ovat toimineet 
monenlaisissa ammateissa, matkustaneet, harrastaneet, hoitaneet 
perhettä ja lapsia. Minulle on kunnia-asia saada hoitaa heitä”, sanoo 
Jana, sydämellinen hoitaja ja luova kädentaitaja. 

”Muisteleminen myös aktivoi aivoja. Kun asukas saa kiinni
tästä hetkestä, levottomuus vähenee.

Muistot voivat olla haikeitakin mutta niiden läpikäyminen
yhdessä helpottaa”
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Ihminen lähellä
Stefan Danielsbacka, lähihoitaja

”Stefan on aina hyvällä tuulella”, kertoo työkaveri tästä miehestä, 
joka työskentelee lähihoitajana Lapinjärven Palvelukodin puolella. 
”Teen työtä pääosin mielenterveyskuntoutujien parissa mutta autan 
silloin tällöin myös Helmi-kodissa muistisairaanhoidon puolella”, 
jatkaa Stefan.    

”Olen alkuperäiseltä ammatiltani puurtarhuri. Tein 25 vuotta 
töitä kasvihuonepuutarhalla, jossa ohjattiin alkoholisteja ja myö-
hemmin myös maahanmuuttajia. Jo silloin työni oli hyvin ihmislä-
heistä ja siitä syntyi ajatus kouluttautumisesta lähihoitajaksi.”
Perustyö on parasta

”Olen työskennellyt Lapinjärven Palvelukodissa jo 15 vuotta ja 
tykkään kovasti työstäni. Asukkaamme asuvat omissa asunnois-
saan mutta tarvitsevat tukea ja ohjausta päivittäisissä toimissaan. Ja 
se on minun hommaani täällä, teen kaikenlaisia perushoidon töitä 
laidasta laitaan. Siihen kuuluu tavallisia arkisia askareita kuten tis-
kaamista, pyykinpesua, ruokailuja ja henkilökohtaisesta hygieniasta 
huolehtimista, yhdessä asukkaiden kanssa.”  

”Perushoivatyö onkin parasta työssäni. Ohjaan ja kannustan 
asukkaita tekemään itse mutta teemme paljon myös yhdessä. Kyllä 
tiskiharja pysyy minunkin kädessäni”, myhäilee Stefan. 

Onko hyvä päivä tänään?

”On selvää, että meillä kaikilla, sekä asukkailla että henkilökunnalla, 
on välillä huonojakin päiviä. Vaativinta työssäni on kohdata agres-
sioita. On tärkeää osata ennakoida sekä työstää vaikeitakin asioita. 
Melkein kaikesta selviää olemalla rauhallinen ja empaattinen. Pidän 
kuitenkin aina kiinni sovituista säännöistä, niistä ei saa lipsua”, jat-
kaa Stefan.   

”Asukassuhteemme ovat pääosin pitkäaikaisia. Ehdimme tutus-
tua asukkaiden taustaan ja elämään hyvinkin. Tunnen heidän ko-
tiolojaan ja sukulaisiaan, ja käymme yhdessä kotivierailuilla. Se on 
virkistävää”, Stefan kuvailee.  

Aikaa lapsille

Vaikka työllä on selvästi tärkeä sija Stefanin elämässä, hän ehtii 
hämmästyttävän paljon myös vapaa-ajallaan. Perheessä on seitse-
män lasta, joista neljä vanhinta on jo muuttanut pois kotipesästä.  
Silti lähes joka viikonloppu puurokuppien määrä perheen aami-
aispöydässä kasvaa muutamalla pikkukipolla - Stefan ja hänen vai-
monsa ovat toimineet jo yli 20 vuotta lasten tukiperheenä.   

”Meillähän asustaa myös parikymmentä kanaa, kaksi lammasta 
ja kissaa, koira, kilpikonna sekä gerbiili. Kyllähän tässä touhua riit-
tää mutta vaimoni huolehtii paljolti arjen pyörittämisestä kotona”, 
toteaa Stefan. ”Ja minun henkireikäni on koripallo – KTP:n mes-
taruusottelut saavat unohtamaan kaiken muun. Harrastukseksi voi 
myös lukea statistiikan, laadin muun muassa erilaisia urheilutilasto-
ja. Myös säännöllinen uiminen rentouttaa”, lisää Stefan. 

”Jaksan, koska nämä asiat ovat minulle tärkeitä. Politiikkaa tai 
uskontoa en tyrkytä kenellekään mutta kristillinen vakaumus ohjaa 
elämääni”, kertoo Stefan. Ja hymyilevästä miehestä kyllä vaistoaa, 
että hän tietää mistä puhuu.   
    

   

Lähes joka viikonloppu
puurokuppien määrä perheen

aamiaispöydässä kasvaa
muutamalla pikkukipolla 

- Stefan ja hänen vaimonsa
ovat toimineet jo yli 20 vuotta

lasten tukiperheenä. 
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Puhdasta palvelua
PERHEYRITYKSEN HENGESSÄ
”Olemme perheyritys ja haluamme, että se näkyy toiminnassamme 
vastuullisuutena ja hyvänä yhteishenkenä. Tarjoamme monipuo-
lisia siivouspalveluita kunnille, kaupungeille, yrityksille ja yksityi-
sille. Olemme erikoistuneet suursiivouksiin, joita toteutamme sekä 
yrityksissä, laitoksissa että myös kodeissa”, kertoo Alexsis Qvanten 
Suomen Eco-Cleaning Oy:stä. ”Meillä on myös erikoisosaamista 
lattianhoidossa.”      

”Työllistämme viitisentoista henkeä ja pyrimme pitkäaikaisiin 
työsuhteisiin. Jo mummoni neuvoi aikoinaan, että kun työntekijät 
voivat hyvin, yrityskin voi hyvin,” jatkaa Alex. ”Myös saamamme 
hyvä asiakaspalaute on palkitsevaa ja motivoi kehittämään palvelui-
tamme edelleen”, hän jatkaa. 

LAATU RATKAISEE
”Panostamme siivouspalveluidemme laatuun ja aikataulutukseen. 
Myös ympäristöasiat ovat meille tärkeitä. Koulutamme työnteki-
jöitämme ja tarvittaessa myös asiakkaitamme esimerkiksi oikeiden 
puhdistusaineiden valinnassa ja käytössä. Käytämme ihmisille ja 
ympäristölle turvallisia, pääasiassa joutsenmerkittyjä ja EU-Kukka 
tuotteita.”

”Päätoimialueemme on Etelä-Suomi mutta tarvittaessa lähdem-
me keikalle vaikka Lappiin”, hymyilee Alex. 

YHTEISET ARVOT 
”Olemme tehneet yhteistyötä Kulta-Ajan Kotien kanssa vuodesta 
2009 lähtien. Löysimme pian yhteisen sävelen ja samankaltaisen 
arvomaailman. Huolehdimme laadusta ja siitä, että lupaukset täy-
tetään. Me molemmat pidämme myös hyvää huolta sekä asiakkais-
tamme että työntekijöistämme perheyrityksen hengessä”, toteaa 
Alex. 

www.secoy.fi
Alexsis Qvanten  
045 862 7071 
  
Marko Järvinen
työnjohtaja
046 638 8694 

PALVELUMME

• Sopimussiivoukset 

• Sijaisuudet ja sairaslomatuuraukset 

• Peruspuhdistukset, remontti- ja työmaasiivoukset 

• Vahaukset, pintojen suojaukset 

• Kivilattioiden kristalloinnit 

• Kokolattiamattojen pesut (ja suojakäsittelyt) 

• Ikkunoiden pesut 

• Muuttosiivoukset

• Muut työtehtävät sopimuksen mukaan



Yhteistyökumppani esittelyssä
LISBETH FORSBLOM
LOVIISAN KAUPUNGIN SENIORIPALVELUIDEN PALVELU-
PÄÄLLIKKÖ

SENIORIKESKUS PALVELEE
Lisbeth Forsblomin työpaikka Loviisan kaupungin seniorikeskuk-
sessa sijaitsee aivan pikkukaupungin ytimessä, tunnelmallisessa 
puutalossa. Seniorikeskus muutti taloon joitakin vuosia sitten kun-
taliitosten toteutuessa. Nyt Loviisan seudun ikäihmiset saavat seni-
oripalveluita kattavasti yhdestä paikasta. 

”Palvelupäällikön tehtäviin kuuluu paitsi kotihoitoon ja hoiva-
palveluihin liittyviä asioita myös paljon suunnittelu-, kehitys- ja 
budjetointityötä”, esittelee Lisbeth Forsblom toimenkuvaansa.

”Nyt meillä on tekeillä esimerkiksi Ikäpoliittinen ohjelma”, ker-
too Lisbeth. ”Tulevaisuuden isoja kysymyksiä meillekin ovat väes-
tön ikääntyminen ja ikärakenteen muutokset. 

”Tällä hetkellä Loviisan alueella on reilut 1600  yli 75-vuotiasta 
asukasta. Ennusteiden mukaan heitä on jo lähes 2000 henkeä vuon-
na 2020”, jatkaa Forsblom.

”On selvää, että ikäihmisten hoito- ja hoivapalveluiden tarve tu-
lee kasvamaan ja se on haaste meillekin. Kuinka jaamme resursse-
jamme ja mihin ne riittävät”, hän pohtii. 

VOIMAA VANHUUTEEN 
”Loviisassa panostetaan nyt kuntouttavaan hoitoon. ”Olemme mu-
kana Ikäinstituutin järjestämässä Voimaa vanhuuteen -projektissa.  
Siihen sisältyy monipuolista koulutusta henkilöstöllemme.” 

”Hyvä esimerkki tästä on hienosti käynnistynyt Ulkoiluystävät 
-projekti, jossa Ikäinstituutti kouluttaa henkilöstämme. He puoles-
taan kouluttavat vapaaehtoisia ulkoilukavereita ikäihmisille.  

”Loviisassa on jo 18 ulkoiluystävää, jotka  käyvät säännöllisesti 
kävelyllä ja lenkillä yhdessä ikääntyneen ystävänsä kanssa”, kertoo 
Lisbeth.

HOITOA JA HOIVAA PALVELUSETELILLÄ
”Ikääntyvien kotona asumista ja pärjäämistä täytyy tukea mahdol-
lisuuksien mukaan”, toteaa palvelupäällikkö. Loviisan kaupunki on 
mukana myös Porvoon, Askolan ja Lapinjärven kattavassa palvelu-
setelijärjestelmässä.   

”Palvelusetelillä asiakas voi itse valita sopivan palvelutuottajan. 
Kulta-Ajan Kodit ovat yksi palvelusetelikumppaneistamme, joilta 
hankimme esimerkiksi tehostetun palveluasumisen palveluita.  

”Yhteistyö on sujunut hyvin”, Lisbeth Forsblom jatkaa. ”Saa-
mamme asiakaspalaute on hyvää ja käyn myös tutustumassa Kulta-
Ajan Kotien palveluihin säännöllisesti. Viimeksi minua ilahdutti 
muun muassa se, että talossa hyödynnetään ergoterapiaa, jolla edis-
tetään arjen tehtävistä selviytymistä.”    

   
LAULUA JA LIIKUNTAA
”Pidän työssäni siitä, että aina tulee uusia ja yllättäviä asioita hoi-
dettavaksi. Erityisesti suunnittelu- ja kehitystyöt ovat omaa alaani. 
Meillä on hyvä tiimi ja viihdyn työssäni”, Lisbeth sanoo. 

”Työn vastapainoksi harrastan liikuntaa ja laulua”, kertoo Borgå 
Damkör -kuorossa 2. sopraanoa laulava Lisbeth. ”Tärkeä ja rakas on 
myös vapaa-ajan mummonmökki, jossa kasvatan vanhoja ruusula-
jikkeita ja perennoja”, toteaa palvelupäällikkö lopuksi.        
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V

Onnellisesti yhdessä 
Ikääntyminen ja sairaudet tuovat mukanaan asumiseenkin liittyviä tarpeita ja poh-
dintoja. Monille ikäihmisille ja sairastuneille oman kumppanin läheisyys on tärkeä 
voimavara ja elämänilo. 

 iime aikoina julkiseenkin keskusteluun on noussut useita  
 tapauksia, joissa ikääntyneet avioparit joutuvat viettämään 
 ehtoovuotensa toisistaan erossa esimerkiksi puolison sairastu-
misen takia. 

Nämä koskettavat uutisoinnit saivat meidät katsomaan omia 
palveluitamme uusin silmin. Totesimme, että Kulta-Ajan Kodeissa 
on jo olemassa sopivia resursseja, asuntoja sekä asiantuntevaa hen-
kilökuntaa vastaamaan tähän haasteeseen. 

Ihmisten toiveet ja palvelutarpeet ovat kuitenkin yksilöllisiä. 
Siksi olemme nyt kehittämässä pariskunnille ja kumppanuksille so-
pivaa, joustavaa asumismuotoa. 

OMAN KUMPPANIN KANSSA

Ikääntymistä ja sairauksien etenemistä on vaikea ennakoida täsmäl-
lisesti. Huoli pärjäämisestä ja toisen joutumisesta yksin hoitopaik-
kaan voi tuoda tarpeetonta murhetta elämään. On selvää, että oman 
kumppanin läheisyys on tärkeää sekä ikääntyessä että sairauden 
tullessa kohdalle.

Tarjoamme nyt uutta näkökulmaa palveluidemme joustavaan 
hyödyntämiseen. Esimerkiksi pariskunnat, sisarukset tai vaikkapa 
ystävykset voivat asua yhdessä vaikka heidän kuntonsa vaatisikin 
keskenään eritasoista hoiva- ja/tai hoitopalvelua. 
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Onnellisesti yhdessä -palvelussamme puolisot tai kumppanukset 
asuvat yhdessä hoivakodin yhteydessä olevassa asunnossa. Kumpi-
kin heistä saa oman vointinsa mukaista palvelua. Toinen osapuoli 
saattaa tarvita tehostettua hoivaa mutta toinen pärjää peruspalve-
luilla. Niihin voi sisältyä esimerkiksi asuminen, ruokailu, siivous, 
kuukausittainen lääkärikäynti sekä asioimisapua. Kummallekin tar-
jotaan joustavasti juuri niitä palveluita, joita hän tarvitsee. 

TUKEA JA APUA TARVITTAESSA

Kulta-Ajan Kotien neljä hoivakotia voivat tällä hetkellä tarjota 
Onnellisesti yhdessä -konseptilla yhteensä kolmea asuntoa Lapin-
järvellä ja Loviisan Valkossa. Kaunis, luonnonläheinen ympäristo 
sekä viihtyisät ja toimivat asunnot ovat luonteva lähtökohta hyvälle 
asumiselle.

Asukkaamme voivat osallistua yhteisiin ruokailuihin ja aktivi-
teetteihin omien toiveidensa ja jaksamisensa mukaisesti; yksin tai 
yhdessä. Saunaillat, yhteiset kahvihetket, konsertit ja retket tuo-
vat iloa elämään. Ketään ei jätetä yksin mutta omasta rauhasta voi 
nauttia halutessaan.  Palveluista sovitaan joustavasti oman elämän-
tilanteen mukaisesti. Ammattitaitoinen hoitohenkilökuntamme on 
läsnä vuorokauden ympäri. Myös omalääkärit käyvät säännöllisesti.   

Tätä joustavaa asumispalvelua kehitetään edelleen yhdessä kun-
tien, sosiaalitoimen, omaisten sekä asukkaiden toiveiden ja tarpei-
den pohjalta. Annamme lisätietoja ja keskustelemme kanssanne 
mielellämme kaikista hoiva- ja hoitopalveluihin liittyvistä asiosta. 
Olette myös tervetulleita tutustumaan aidon lähihoivan arjen toteu-
tukseen kaikissa hoivakodeissamme sopimuksen mukaan.

ONNELLISESTI YHDESSÄ

]  pariskunnille, sisaruksille, ystävyksille jne.
] joustavat palvelut kummankin omien tarpeiden 
 mukaisesti
]  oma koti hoivakodissa - mahdollistaa yhdessäolon ja 
 huolettoman asumisen
] tekemistä ja aktiviteetteja tai omaa rauhaa ja 
 yksityisyyttä  toiveiden mukaisesti
] turvallinen, pysyvä ja viihtyisä koti
] 24h hoitohenkilökuntaa läsnä
] hoitotarpeiden kartoitus ja säännölliset tarkistukset
] yksilölliset lääkäri- ja hoitopalvelut sopimuksen 
 mukaiseti
] asumispalvelusopimukset yksityisesti tai kunnan 
 kautta, myös palvelusetelillä

LISÄTIEDOT JA PAIKKATIEDUSTELUT:
Barbara Grandell 
puh. 044 517 27 50 
barbara.grandell@kulta-ajankoti.com
Carina Silfvast
puh. 050 556 79 51
carina.silfvast@kulta-ajankoti.com
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Hyvää elämää Helmi-kodissa  ^ Terttu Sistola
SOTASAALIS

Hymy on herkässä 91-vuotiaalla Terttu Sistolalla. Juttukin luistaa 
niin kuin Karjalan tytöltä vain sopii odottaakin. Parikkalan seudulta 
alkuaan kotoisin olevan Tertun tie toi viime sodan jälkimainingeissa 
itäiselle Uudellemaalle. Karjalasta muuttamaan joutunutta väestöä 
asutettiin myös Porlammin suunnalle. 

”Sieltähän mie sitten löysin miehenikin, Kallen. Voisikohan sa-
noa, että minä olin Kallelle semmoista sotasaalista”, nauraa Terttu ja 
näyttää valokuvaa raamikkaasta miehestä kunniamerkkeineen.

”Sopeuduin hyvin uuteen elämään Porlammilla. Nuorena kaik-
ki on helppoa vaikka maatalossa olikin paljon työtä ja tekemistä,” 
muistelee Terttu. ”Tykkäsin kovasti lehmien hoitamisesta ja olivat-
han ne meille tärkeä tulonlähdekin. Porlammilla toimi meijeri, jon-
ne maitoa myytiin”, Terttu jatkaa.   

 Sistolan perheeseen syntyi yksi tyttö ja kaksi poikaa. Perheen 
ja tilan töiden ohella Terttu-emäntä ehti mukaan moneen harras-
tukseenkin. Tärkeimpiä niistä olivat kirkkokuoro ja Martat. Laaja 
ystäväpiiri syntyi maatilan pidon ohella. Ilahduttavaa on, että monet 
ystävistä käyvät Terttua tervehtimässä nykyisinkin.  

PIIRAKKATALKOISIIN

Terttu Sistola muutti kotitilaltaan Helmi-kotiin puolisen vuotta sit-
ten. ”Kyllä, olen viihtynyt todella hyvin”, hän vahvistaa. ”Nuo tytöt 
täällä ovat niin iloisia ja mukavia”, hän viittaa vieressä istuvaan ter-
veydenhoitaja Sari Tallbergiin, jonka hän on tuntenut Sarin lapsuu-

desta lähtien. Yhteisiä tuttuja on paljon ja Sari muistaa käyneensä 
Tertun tuvassa useinkin ja ihastelleensa kauniisti kudottuja räsy-
mattoja. 

Tertun uusi koti on viihtyisä ja toimiva huone Helmi-kodissa, 
joka on erikoistunut muistisairaiden ja dementia-asukkaiden hoi-
toon. Tertun seiniä koristavat kuvat lapsista ja kotitalosta. ”Mikäs 
täällä on ollessa. Ruokakin on hyvää mutta ainoa toive on, että olisi 
oikeita karjalanpiirakoita”, miettii Terttu. Sari nappaa heti ajatuk-
sesta kiinni ja pohditaan, voisiko Terttu toimia neuvonantajana, jos 
piirakkatalkoot pidettäisiin. ”Nätti ja tasainen rypytys pitää tehdä 
eivätkä piirakat saa olla liian paksuja”, Terttu neuvoo.  

Ruokaan liittyy myös Tertun ja Sarin yhteinen pieni pahe. Ter-
tun suklaahammasta nimittäin kolottaa silloin tällöin. Siihen kolo-
tukseen Sari on luvannut aina järjestää lääkettä. Nämä ovat näitä 
pieniä mutta niin tärkeitä tyttöjen yhteisiä salaisuuksia.   

AINA AJAN TASALLA

”Kaikki on täällä hyvää ja minut on otettu hyvin vastaan kaikkine 
virheinenikin”, vitsailee Terttu. ”Omat lehdetkin voin tilata suoraan 
tänne. Luen säännöllisesti sekä Etelä-Suomen Sanomia että Parik-
kalan Sanomia. On tärkeää pysytellä ajan tasalla”, hän toteaa.

Jäämme innolla odottelemaan kutsua
piirakkatalkoisiin!
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Tämä hetki on tärkein
ILKKA RELANDER KERTOO HOIVAKODISTA
OMAISEN NÄKÖKULMASTA

”Kyllä puolison sairastuminen pysäytti. Merkkejä sairaudesta 
oli ehkä jo olemassa ennen kuin edes aavistimme mistä voisi 
olla kysymys. Vaimoni sai Alzheimerin taudin diagnoosin kol-
misen vuotta ensioireiden havaitsemisesta”, kertoo Ilkka Relan-
der vaimonsa tarinaa. 

Agneta-vaimo on nyt ollut Valkon Hoitokodissa muutaman 
kuukauden päälle kaksi vuotta. Nyt 66-vuotiaan Agnetan saira-
us on edennyt välillä hitaammin ja välillä nopeammin. 

”Asun lähellä Pernajassa ja käyn tervehtimässä vaimoani 
joka päivä. Autan ruokailuissa ja kahvittelemme yhdessä. Minä 
kerron päivän tapahtumista ja juttelen hänelle ihan tavallisia ar-
kipäivän asioita. Osallistun myös kaikkiin päivittäisiin puuhiin, 
paitsi pesuihin”, nauraa Ilkka. ”Johonkin se raja pitää vetää.”

”Kesällä teemme Agnetan kanssa myös lyhyitä kotivierailu-
ja. Kauniilla ilmalla hän voi istua pyörätuolissa ulkona, nauttia 
kesän lämmöstä ja luonnosta.”

LÄSNÄOLON VOIMAA

”Uskon, että vaimoni ymmärtää läsnäoloni ja puheeni jollain 
tasolla, vaikka hän itse ei enää tuota puhetta. Onneksi täällä on 
tuttua henkilökuntaa aina saatavilla. He tukevat ja tuovat am-
matillista kokonaisnäkemystä Agnetan hoitoon. Tiedän, että 
täällä vaimoni saa parasta mahdollista hoivaa.”

”Tunnen itseni aina tervetulleeksi tänne. Hyvän ja avoimen 
ilmapiirin kyllä aistii. Tietysti on mukavaa, että myös tilat ja 
puitteet ovat viihtyisiä. Silti sanoisin, että ihan parasta täällä on 
henkilökunta.”

OMAAN TAHTIIN

”Arvostan myös sitä, että asukkaat voivat elää omaan tah-
tiinsa. Saa nukkua pitkään tai valvoa, jos niin haluaa. Asukkai-
den ja omaisten toiveita todellakin kuunnellaan. Hoivakodin 
oma keittiö toimii myös joustavasti ja ruoka maistuu vaimolleni 
vaikka hän tarvitseekin apua ruokailemisessa.”

”Päivittäiset käynnit hoivakodissa rytmittävät tietysti elä-
määni. En ole enää aktiivisesti työelämässä, joten aikaa jää 
myös harrastuksille. Tärkeä henkireikäni on Lurensin kesäte-
atteri, jossa olen näytellyt muun muassa kardinaali Richelieuta 
Kolmessa muskettisoturissa. Teatteri on monipuolinen harras-
tus ja meillä kiva porukka. Viime kesänä saimme peräti 11 000 
katsojaa, talkoohommia siis riittää!” 

”Olen vähitellen hyväksynyt vaimoni sairauden ja oppinut 
elämään tosiasioiden kanssa”, Ilkka Relander toteaa. Vaimoni 
huoneentaulun teksti sopii mielestäni meidän tilanteeseemme: 
Kulje kanssani tänään – sillä tämä hetki on tärkein. Siihen lisäi-
sin ainoastaan, että käykää katsomassa läheisiänne”, sanoo Ilkka 
mietteliäänä.  
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Kulta-Ajan Kodeissa muistetaan henkilöstöä
Keskuskauppakamarin myöntämin kunniamerkein.

Vuoden 2013 kunniamerkkien jakotilaisuudessa ja juhlassa olivat läsnä 
Takana: Aila Matilainen 10 v., Juha Mulari, Barbara Grandell 15 v. ja 

Taina Blomqvist 10 v.
Edessä: Susanne Vauhkonen, Mia Mulari, Jenni Kiuru 10 v., 

Marianne Tuominen 10 v. ja Teuvo Maho 10 v.

Henkilöstöuutisia

Kannattaa Kommentoida!
Toivomme mielipidettäsi ja kommenttejasi tästä Lähihoivaa lehdestä. 

Lähetä palautteesi osoitteeseen: posti@lahihoivaa.fi

Kaikkien 30.9.2013 mennessä vastanneiden kesken arvomme
KOTISIIVOUS -LAHJAKORTIN, jonka arvo on 300 €.

Lahjakortilla saat tehokkaat ammattilaiset tekemään kotiisi perusteellisen 
siivouksen sinulle sopivana ajankohtana. Lahjakortti on voimassa 6 kk. 

 

Lähihoivaa -lehden ensimmäisen palautearvonnan palkinnon, NEXUS 7 tabletti-
tietokoneen, voitti Monica Sund Loviisasta. Onneksi olkoon!

Lähihoivaa -lehden seuraava numero ilmestyy syksyllä 2013 ja teemana on mm. 
saattohoito. Otamme mielellämme vastaan toiveita ja juttuvinkkejä.



Karvakuonot ja muut kaverit
 Eläimet tuovat iloa elämäämme. Lämmin kuono tai pehmeä 
  turkki tuntuvat mukavalta koskettaa, lempeä katse ja 
  läsnäolo voi lohduttaa. Silloinkin kun sanoja ei ole, 
  karvakaverin tervehdys tuntuu hyvältä.
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On tutkittu, että eläinten läsnäolo saattaa muun muassa laskea ve-
renpainetta ja lievittää stressiä.  Ilman tutkimustietoakin voi nähdä, 
kuinka hoivakotien asukkaat ilahtuvat karvakavereiden käynneistä. 

KOIRAKAVERIT KYLÄSSÄ

Loviisan Valkossa koirakaverit käyvät säännöllisesti noin kerran 
kuukaudessa tervehtimässä  sekä Kartanon että  Hoitokodin asuk-
kaita. Rauhalliset ja vierailuihin koulutetut koirakaverit nauttivat 
rapsutuksista ja seurustelusta. Niin nauttivat asukkaatkin. 

HERRA HARALD

Erikoisempi ja supersuosittu vieras Valkon hoivakodeissa on 
16-vuotias aasiherra  Harald. Aasin omistaja Karen Koho työsken-

telee hoivakodeissa toimintaterapeuttina ja on aasivierailuidean 
järjestäjä. Tälläkin kertaa suuri joukko asukkaita on tullut innolla 
odottelemaan Haraldia pihalle.  

Rauhallinen ja ystävällinen Harald nauttii taputuksista ja halauksis-
ta. Aasiherran pehmeisiin korviin voi kuiskia pienen salaisuuden-
kin. Harald nappaa tarjotut porkkanat varovasti pehmeällä turval-
laan.  Kiitokseksi käynnistä ja kaveruudesta. Tapaamisiin taas!

KISSOJA JA KAAKATUSTA

Sekä Lapinjärvellä että Valkossa asukkaiden ystävänä on myös kis-
sa. Eläinystävien joukko karttuu Valkossa kesän kynnyksellä, kun 
taloon on tulossa muutama kana, iloksi ja ihmeteltäväksi koko po-
rukalle. Saisikohan kanoilta jotain aamiaispöytäänkin?  



PAIKKATIEDUSTELUT:
VALKO: Barbara Grandell, barbara.grandell@kulta-ajankoti.com, puh. 044 517 2750
LAPINJÄRVI: Carina Silfvast, carina.silfvast@kulta-ajankoti.com, puh. 050 556 7951

KULTA-AJAN KOTIEN KONSERNIHALLINTO:
Aleksanterinkatu 12 C 13, 06100 Porvoo, puh. 019 5220 300, fax 019 5220 314 , www.kulta-ajankoti.com
Mia Mulari, mia.mulari@kulta-ajankoti.com, Juha Mulari, juha.mulari@kulta-ajankoti.com

Lähihoivaa Sinulle
Läsnäoloa ja turvaa arjessa
Kulta-Ajan hoivakotien palvelut perustuvat ihmisen kunnioittamiseen ja laadukkaan 
elämän monipuoliseen tukemiseen.  Neljä hoiva- ja palvelukotiamme Itä-Uudellamaalla 
tarjoavat asiakkaillemme turvallista arkea oman elämän ehdoilla.

Ihmiseltä ihmiselle
Huolehdimme lämmöllä ja ammattitaidolla kaikista asiakasryhmistämme. Toimimme 
viihtyisässä ja sallivassa ilmapiirissä. Kannustamme omatoimisuuteen ja vältämme 
holhoamista. Otamme aina asiakkaamme oman elämänrytmin ja persoonan huomioon. 
Säännöllinen elämänrytmi tuo turvallisuutta päivään. Huolehdimme asiakkaistamme hyväksyvästi mutta määrätietoisesti.

Kuuntelemme ja kuulemme
Meille hoivatyö on läsnäoloa arjen pienissäkin asioissa. 
Se on myös taitoa tulkita joskus hentojakin viestejä, jotka voivat olla vain viitteitä vahvoista tunteista ja tarpeista.
Turvallisuutta ja jatkuvaa läsnäoloa tarvitaan, kun kyky  itseilmaisuun on vähentynyt. Me huolehdimme asiakkaittemme 
jokapäiväisistä tarpeista eikä mitään peitetä rutiineihin. Me näemme ihmisen aina kokonaisuutena diagnoosista riippumatta.

Olemme läsnä ja lähellä
Hallintomme sijaitsee Porvoossa ja huolehdimme sekä palveluiden että laadun korkeasta tasosta kaikissa toimipisteissämme. 
Kehitämme toimintaamme jatkuvasti ja uskallamme tehdä muutoksia tarvittaessa.
Olemme myös tiiviissä yhteydessä eri kuntien sosiaalitoimiin. Hoito- ja palvelukotimme tarjoavat KELAn tuen piiriin 
kuuluvia yksilöllisiä hoito- ja palvelukotipalveluja sekä kunnille että yksityisille.

PALVELUASUMISEN / TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN / FYYSISESTI VAATIVAN ASIAKKAAN 
PALVELUASUMISEN KOKONAISUUTEEN SISÄLTYY:

^ Asunto ja ateriapalvelu  ^ Ympärivuorokautinen tuki, apu ja hoiva  ^ Yleislääkärin ja psykiatrin palvelut

PALVELUSUUNNITELMAN TEKEMINEN JA PÄIVITTÄMINEN SEKÄ 
HENKILÖSTÖMME ANTAMA OHJAUS, TUKI JA APU SEURAAVIIN ASIOIHIN LIITTYEN:

^ Ympärivuorokautinen tuki  ^ Hoitokotien omat keittiöt takaavat riittävän ravinnonsaannin ja mielekkään ruokailun 
^ Asioiden kokonaisvaltainen hoito ^ Asiakkaalla on hoitaja mukana lääkäri- ja kotikäynneillä  
^ Henkilökohtainen hygienia, vaate- ja liinavaatehuolto sekä asuintilojen ja ympäristön siisteys
^ Kaksikielisyys ^ Sairauksien hoito, lääkitys ja hoitotarvikkeet
^ Saattohoito ^ Kuntouttavat ja toimintakykyä ylläpitävät toimet
^ Virike- ja virkistystoiminta  ^ Kattava turvajärjestelmä 


