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YHTEISTYÖKUMPPANIMME ESITTÄYTYY

"Kun talousohjauksen keskeiset prosessit toimivat sujuvasti, aikaa jää myös
asiakkaan liiketoiminnan strategisen kehittämisen palveluihin."

TALCO KNOWHOW OY on Kotkan Karhulassa vuodesta 
1990 toiminut taloushallinnon asiantuntijapalveluihin erikois-
tunut yritys, joka palvelee yli kolmea sataa suomalaista ja ulko-
maista asiakasyhtiötä laajalla palveluportfoliollaan. 

Talco tarjoaa tilitoimistopalveluita, verokonsultointia ja tilitar-
kastuspalveluita. Yhteistyö Kulta-Ajan Kodit / JRM – konsernin 
kanssa on jatkunut aina vuodesta 2000.

Osaaminen ja oikeat työkalut mahdollistavat 
kattavan yhteistyön Kulta – Ajan  Kotien kanssa

- Meille keskeisintä on asiakkaamme täysi luottamus siihen, 
että hänen asioitaan hoitaa aina ammattitaitoinen ja osaava 
henkilö. Useilla kirjanpitäjillämme on kymmenien vuosien 
monipuolinen kokemus kirjanpidosta ja verotuksesta, kertoo 
Talcon toimitusjohtaja Lasse Talsi. 

- Myös Talcon nopeasti kasvava kansainvälinen liiketoiminta 

vaatii ammattitaidon jatkuvaa kehittämistä. Kun työvälineet 
ovat kunnossa ja osaaminen ajan tasalla, aikaa jää asiakkaam-
me liiketoiminnan strategiseen konsultointiin. 

- Perinteisen kirjanpitotyön lisäksi Kulta- Ajan Kodeille tarjo-
taan ns. pilvipalveluna mm. laskujen sähköistä käsittelyä, jol-
loin JRM konsernissa vain hyväksytään ostolaskut ilman niiden 
fyysistä käsittelyä ja Talco huolehtii kirjanpitokäsittelyn lisäksi 
myös niiden maksatuksesta. 

Tämä on vain yksi osa-alue Kulta- Ajan Kotien taloushallinnos-
ta, jolla Talco vapauttaa toimivan johdon työaikaa heidän var-
sinaiseen osaamiseensa eli hoivapalvelujen tuottamiseen ja 
kehittämiseen. 

LISÄTIETOJA: 
Talco Knowhow Oy
Kyminlinnantie 6, 48600 KOTKA, Puh. 010 420 9550
www.talco.fi

Toimitusjohtaja Lasse Talsi



 aattohoito on rankka aihe. Kuolemasta on vaikeaa puhua ja erityisen vaikeaa se on silloin, kun 
 kuolema koskettaa läheisiämme. Tässä lehdessä kerromme Kulta-Ajan Kotien kokemuksia saat- 
 tohoidosta. Olemme kiitollisia siitä, että suomalaisen saattohoidon uranuurtaja ja kehittäjä, lää-
kintöneuvos Carl-Erik Vaenerberg toimi pitkään myös Kulta-Ajan Kotien omalääkärinä. Hän ymmärsi jo 
vuosia sitten, että kuolemasta on puhuttava, jotta saattohoitoa voidaan toteuttaa parhaalla mahdollisella 
tavalla. Lisää Vaenerbergin ajatuksia saattohoidosta voi lukea tästä lehdestä.

Hoivakotien arjessa joudumme kasvokkain vaikeiden elämäntilanteiden, sairauksien ja kuoleman kanssa. 
Kuolemaan ei koskaan totu, mutta sen lähestymiseen voi valmistautua ja kouluttautua. Sekä elämän- että 
työkokemuksesta on apua silloin, kun ollaan perimmäisten kysymysten äärellä. On surullista mutta totta, 
että olemme saattaneet monia asukkaitamme vuosien mittaan lopullisen rajan yli. Omien hoitajiemme 
ajatuksia saattohoidosta on myös mukana tässä lehdessä.

Henkilöstön ammatillinen osaaminen, kiireettömyys ja toimiva kivunlievitys ovat hyvän saattohoidon 
edellytyksiä. Tiedämme myös, että useimmiten kuoleva haluaa olla tutussa ja turvallisessa ympäristössä. 
Luottamus ja kuolevan omien toivomusten noudattaminen on tärkeää. Olemme vierellä kuoleman lähes-
tyessä, saattamassa lämmöllä ja hoivaten.

Uskallamme puhua kuolemasta ja väistämättä joudumme sen kohtaamaan aika ajoin. Siksi on tärkeää 
muistaa myös arkisten asioiden, pientenkin tekojen ja lyhyiden hetkien merkitys. Iloita vaikkapa siitä, 
että päivät pitenevät, jäät lähtevät ja kevät etenee.

Pidetään huolta itsestämme ja toisistamme. Toivotamme valoisaa kevättä ja paljon pieniä elämäniloja 
arkeenne.

      Juha Mulari        Mia Viljakainen        Pirjo-Riitta Mulari
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Maantie mutkittelee kodikkaan kylämaiseman läpi 
kohti Lapinjärven kunnantaloa. Kodikas tunnelma jat-
kuu Görel Fabritiuksen työhuoneessa. Perusturvajoh-
taja on syntyperäinen lapinjärvelainen ja tuntee hyvin 
kotikuntansa. Hän on tehnyt pitkään yhteistyötä myös 
Kulta-Ajan Kotien kanssa.

- Lapinjärven kunta on tehnyt yhteistyötä yksityisten palvelun-
tuottajien kanssa jo vuosia. Kulta-Ajan Kotien kanssa aloitimme 
heti, kun ensimmäinen hoivakoti tuli Lapinjärvelle. Tärkeä lisä 
palvelutarjontaan saatiin, kun erityisesti muistisairaille ja de-
mentikoille tarkoitetut Helmi-koti ja Martta-koti avasivat oven-
sa, Fabritius kertoo.

- Yhteistyö on aina sujunut joustavasti ja mutkattomasti. Kul-
ta-Ajan Kotien tarjoamille hoivapalveluille on selkeästi tarvet-
ta ja kunnalla on tällä hetkellä useita paikkoja Helmi-kodissa. 
Saamme joustavasti asukaspaikkoja myös Loviisan Valkon hoi-
vakodeista tarvittaessa.

- Täällä Lapinjärvellä vanhusten vuokra-asunnot ovat perus-
korjauksen tarpeessa, mutta muutoin pystymme pieneksi kun-
naksi tarjoamaan melko hyvät peruspalvelut kuntalaisillemme. 
Ostopalvelut täydentävät hyvin kunnan omia palveluita, jatkaa 
Fabritius.

- Tiivis yhteistyö Kulta-Ajan Kotien kanssa varmaankin jatkuu 
myös tulevaisuudessa. Vanhustyöntekijämme pitävät yhteyttä 
hoivakoteihin käytännön asioissa ja minäkin pyrin pistäyty-
mään kodeissa silloin tällöin.

- Lapinjärvellä on vajaat kolme tuhatta asukasta ja olisi tietysti 
hienoa saada väkiluku säilymään. Rekrytointi pienessä kunnas-
sa on ajoittain haasteellista. On hyvä, että voimme saada laa-
dukasta täydennystä hoivapalveluihin yksityispuolelta. Siten 
pystymme tarjoamaan paikallisia palveluita jatkossakin. Lähi-
palveluiden säilyttäminen on mielestäni erityisen tärkeää, tote-
aa perusturvajohtaja.

Yhteistyökumppanimme
Lapinjärvellä

Lue lehti myös: 
lahihoivaa.fi
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Kulta-Ajan Kotien  monikulttuurinen työyhteisö
ESITTELYSSÄ KEITTÄJÄT SVETLANA JA IRINA

MAKUJA MEILTÄ JA MUUALTA

INKERINSUOMALAINEN SVETLANA tuli Suomeen yli kymme-
nen vuoden odotuksen jälkeen Pietarista. Muuttoa helpotti 
hieman se, että hänellä oli Suomessa sukulaisia ennestään. Silti 
sopeutuminen ja kielen oppiminen oli vaativaa.

Päättäväinen Svetlana halusi kuitenkin opiskella kielen ja am-
matin samalla kertaa. Hän valmistui leipuri-kondiittoriksi vii-
tisen vuotta sitten, ja on siitä lähtien työskennellyt keittäjänä 
Kulta-Ajan Kotien Valkon hoivakodeissa.

- Aluksi minulle oli tärkeää opetella tekemään suomalaista ruo-
kaa. Kielitaitokin on karttunut töitä tehdessä. Nyt hallitsen hy-
vin kaikki suomalaiset ruuat ja onhan venäläisessä ja suomalai-
sessa keittiössä paljon samoja ruokia, kuten kaalilaatikko.

- Viihdyn Loviisassa hyvin. Asun mieheni kanssa omakotitalos-
sa ja kesäisin hoidan mansikkamaata ja kukkasia. Luonto on 
täällä lähellä, kaikki on rauhallista ja viihtyisää. Nyt olen täällä 
kuin kala vedessä, nauraa Svetlana.

- Pidän myös työstäni täällä. Minut on otettu lämpimästi vas-
taan työyhteisössä ja voin vaikuttaa omiin tekemisiini. Teemme 
täällä lähes kaiken ruuan itse ja tarjoamme aitoa kotiruokaa. 
Koska olen kondiittori, leivon töissäkin paljon. Kakkuja syntyy 
silloin tällöin ja  leivon usein myös saaristolaisleipää. 

- Omia lempiruokiani on täyteläinen lihaseljankakeitto. Sii-
hen kannattaa käyttää kunnon luista keittolihaa, savukylkeä ja 
vaikkapa braatwurstia lisämauksi. Keitto saa hautua kauan ja 
se tarjotaan venäläiseen tapaan smetanan ja mustien oliivien 
kera. Se on ihanaa talviruokaa, josta koko suku pitää, hymyilee 
eloisa Svetlana.

ROMANIAN UNKARILAINEN IRINA tuli Suomeen 22 vuotta 
sitten turvapaikanhakijana. Perheeseen kuului Irinan ja hä-
nen miehensä lisäksi tuolloin 6-vuotias tytär. Nyt perheessä on 
myös 10-vuotias poika. 

- Osasin kaksi sanaa suomea, pähkinä ja joulupukki. Asuimme 
kaksi vuotta Lapinjärven vastaanottokeskuksessa ja vähitel-
len pääsimme kiinni suomalaiseen arkeen ja kieleen. Mieheni 
kiersi talosta taloon kyselemässä töitä ja vihdoin niitä löytyikin, 
muistelee Irina nyt huvittuneena.

- Opin suomea vähitellen ja sain aluksi töitä kotipalvelusta. Sit-
ten pääsin Kulta-Ajan Koteihin, ensin hoitoapulaiseksi vuonna 
1996. Nyt olen ollut täällä jo kahdeksantoista vuotta. Keittäjän 
ammatin opin töitä tekemällä ja viihdyn täällä hyvin.

- Alussa tosin oli vaikeaa olla kaksikielisessä työympäristössä. 
Suomen oppiminenkin oli haaste ja ruotsinkieli oli suuri kyn-
nys. Joskus itkin kotona töiden jälkeen, se oli työlästä aikaa. 
Hyvät työkaverit ja kannustava ilmapiiri kuitenkin auttoivat 
jaksamaan. 

- Joskus ihmettelen sitä, kuinka vähän omaiset käyvät katso-
massa asukkaitamme. Minun kotimaassani perhesiteet ovat hy-
vin tärkeitä. Sairaita ja vanhuksia hoidetaan paljon kotona vielä 
nykyäänkin, Irina pohtii. 
 
Nyt Irinan suomenkieli on erinomaista. Hänen mielestään työs-
sä parasta on asukkaat, joiden kiitos kannustaa jaksamiseen. 
Erityiskiitosta tulee silloin, kun Irina innostuu leipomaan unka-
rilaisen keittokirjansa herkullisia leivonnaisia. Myös perintei-
nen unkarilainen gulassikeitto maistuu kaikille.
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Saattajan sydän  
 empeä lumisade leijailee hiljalleen ikkunan takana.  
 On kiireetön iltapäivä ja lääkintöneuvos tarinoi 
 kahvikupposen ääreessä. Agneta-rouva kaataa kah-
via ja täydentää välillä keskustelua. 

- Kyllä, lääkärin ammatti oli minulle kutsumustyö, sanoo Carl-
Erik Vaenerberg ilman epäröintiä. Se oli minulle selvää jo kou-
lupojasta saakka. Valmistuin lääkäriksi ja erikoistuin kirurgi-
aan, mutta lopulta tein pitkän uran Loviisan terveyskeskuksen 
ylilääkärinä. Se osoittautui mieluisaksi ja ihmisläheiseksi työk-
si. Vaimo ja lapset ovat olleet kärsivällisiä, vaikka joskus olen 
joulupöydästäkin lähtenyt hoitamaan potilaita.
- Sain kipinän saattohoitoon aivan sattumalta eräässä kokouk-
sessa Ruotsissa. Se muutti työni painopistettä. Suomessa ei 
tuolloin ollut saattohoito-käsitettä edes olemassa. Muistan nuo-
rena lääkärinä ihmetelleeni sitä, että kuoleva potilas vain jätet-
tiin yksin pimeään huoneeseen tippapullon kanssa. Se oli karua 
ja ymmärsin, että minä en halua toimia noin.

LÄHTEVIEN LÄHELLÄ

- Noista ajoista saattohoito Suomessa onkin kehittynyt valta-
vasti. Kivunlievityksen merkitystä alettiin ymmärtää vähitellen. 
Erityisesti sairaanhoitajat omaksuivat kivunlievityksen ja saat-
tohoidon luontevasti. Hoitajat oppivat käytännön saattotyötä 
nopeasti ja halusivat osallistua sen kehittämiseen. He ottivat 
sen sydämen asiakseen. Myös omaiset ymmärsivät, että kuole-
vaa voisikin hoitaa kotona, sillä läheisyys ja läsnäolo ovat tär-

CARL-ERIK VAENERBERG

 Lääkäri, kirurgi, lääkintöneuvos
  Saattohoidon kehittäjä ja uranuurtaja Suomessa
	Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistys ry:n pitkä-
 aikainen puheenjohtaja, nykyisin kunniapuheenjohtaja
	Loviisan terveyskeskuksen pitkä-aikainen ylilääkäri, 
 eläkkeellä
	Kulta-Ajan Kotien omalääkäri vuosina 1991-2006.

L



8    Oman elämän ehdoilla  3  Kulta-Ajan Kotien Oma Lehti    Kulta-Ajan Kotien Oma Lehti  3  Arvokas elämä      9

Saattajan sydän  - Carl-Erik Vaenerberg
keää. Mutta viranomaisten suhtautuminen kotihoitoon oli tuol-
loin epäileväistä.

- Mielestäni erityisesti hoitajat ovat kehittäneet hyviä saatto-
hoitokäytäntöjä Suomessa. Soisin lääkäreidenkin entistä enem-
män kiinnostuvan saattohoidosta ja sen kehittämisestä. Hyvä 
ja oireenmukainen hoito on jokaisen oikeus. Kaikissa terveys-
keskuksissa pitäisi olla vähintään yksi henkilö, joka vastaa saat-
tohoidosta. Mutta muutama saattohoitokoti Suomessa riittää. 
Monet haluavat olla loppuajan kotona, kunhan vain tietävät, 
että hoitoa ja apua on saatavilla tarvittaessa, toteaa Vaenerberg.

TÄRKEINTÄ ON RAKKAUS

- Potilaan omien toiveiden kuunteleminen on tärkeintä. Nämä 
toiveet voivat joskus olla ristiriidassa omaisten toivomusten 
kanssa. Tunnemyrskyiltä ja riidoiltakaan ei voi aina välttyä. Pa-
ras kiitos on minulle ollut se, että kuolevalle kotona vietyt vii-
meiset hetket ovatkin osoittautuneet elämän parhaiksi ajoiksi. 
Silloin on pystytty valmistautumaan kuolemaan ja näkemään 
itsensä osana pitkää ketjua.

- Joskus käy myös niin, että potilas suree omaisten jaksamista. 
Kaikki tunteet ovat sallittuja, mutta tärkeintä on rakkaus. Hoi-
totyöstä kyllä nykyään huolehditaan hyvin. Fyysinen homma 
menee miten menee. Mielestäni vain omaiset ja läheiset voivat 
välittää aitoa rakkautta kuolevalle potilaalle. Se on lopulta kaik-
kein tärkeintä, pohtii lääkintöneuvos. 

SURUN AIKA

- Arkisista asioista voi tulla merkityksellisiä, kun elämän lop-
puvaihe lähestyy. Kerran vein hetken mielijohteesta torilta pus-
sillisen uusia perunoita kotihoidossa olevalle potilaalleni. Se 
ilahdutti häntä kovin. Pienet teot ovat tärkeitä.

- Olen keskustellut vuosien mittaan paljon elämästä ja kuole-
masta. Sekä ystävien, työtovereiden että potilaiden ja heidän 
omaistensa kanssa. Olen päässyt työssäni hyvin lähelle ihmistä. 
Suren sitä, että nykyisin hautajaisia vietetään paljon aiempaa 
vähemmän. Usein saan lukea lehdestä vain lyhyen ilmoituksen, 
että vainaja on siunattu hiljaisuudessa. Toivonkin, että ihmiset 
järjestäisivät hautajaisia. Ei aina tarvita suuria järjestelyjä, kirk-
koonhan voivat kaikki tulla. 

On tärkeää saada surra ja hyvästellä ystävä tai sukulainen, sa-
noo saattohoiton  kehittäjä mietteliäänä. Lumisade on lakannut 
ja kevään arka valo kirkastaa iltapäivää.         █
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H
oivakotien arkeen kuuluu töitä laidasta laitaan. 
Nostetaan, kannetaan ja käännetään, kuunnellaan, 
keskustellaan ja eletään mukana. Hoivatyö on mo-
nin tavoin vaativaa, ja moni työntekijä kokee työn 
raskaaksi sekä fyysisesti että henkisesti. 

Työntekijöiden jaksaminen ja hyvinvointi ovat Kulta-Ajan Ko-
tien toiminnan tärkeitä kulmakiviä. Kun henkilökunta voi hy-
vin, asukkaat saavat heidän täysipainoisen työkykynsä ja huo-
lenpitonsa hyödykseen.

Työntekijöiden hyvinvointiin, jaksamiseen ja työkyvyn ylläpitä-
miseen on panostettu jo vuosia. Hoivakodeissa on kannustettu 
liikuntaan ja terveellisiin elämäntapoihin. Myös säännölliseen 
virkistys- ja tykytoimintaan on luotu mahdollisuuksia ja niitä 
hyödynnetään kiitettävästi.ASLAK eli ammatillisesti syvenn

Hoivakotien aslakit

ASLAK-KUNTOUTUKSEN SISÄLTÖ PERUSTUU
•  terveyden edistämiseen
•  elämänhallinnan tukemiseen
•  työ- ja toimintakyvyn paranemiseen tähtääviin ratkaisuihin
 ja käytäntöihin
 
KUNTOUTUKSEN TEEMOJA JA TOIMINTATAPOJA OVAT MM.
• terveys
•  ravitsemustieto
•  fyysinen aktivointi
•  psykososiaalinen ohjaus
•  toiminnalliset harjoitteet
•  työympäristöön liittyvät tekijät
• ryhmäkeskustelut ja/tai -työskentelyt
• moniammatillinen osaajatiimi apuna ja tukena

Aslak-kuntoutusryhmään osallistuu tällä kertaa myös raami-
kas mieskolmikko Kulta-Ajan Kodeista: talonmies Teuvo Maho, 
kiinteistönhoitaja Pekka Halonen ja hoitaja Olavi Aalto. Kuntou-
tukseen sisältyy kolme neljän vuorokauden jaksoa, jotka osal-
listujat viettävät karjalohjalaisessa kylpylähotellissa.

Kaikki kolme ovat tähän saakka tyytyväisiä kuntoutukseen. Vie-
lä yksi jakso kylpylässä on jäljellä kevään kuluessa. 

- Kuntoutusjakso alkoi kuntokartoituksella, UKK-testillä ja 
lääkärin haastattelulla, kertoo Olavi. Työergonomiaakin kar-
toitettiin fysioterapeutin kanssa. Kuntoutusjaksoilla olemme 
saaneet monenlaista tietoa niin fyysisestä kuin psyykkisestäkin 
hyvinvoinnista. Meillä on ollut luentoja ja monenlaista liikuntaa 
pitkin päivää. Voin sanoa, että oli ihan täydet työpäivät, Olavi 
nauraa.

- Minusta kuntoutusjaksolla oli rento meininki ja todella mu-
kavaa henkilökuntaa. Sain paljon hyödyllisiä neuvoja ja ohjei-
ta. Tosin liikun muutenkin aktiivisesti, kertoo juoksua ja peräti 
puolimaratoneja harrastava Teuvo. Saimme paljon käytännön 
vinkkejä ergonomiasta ja esimerkiksi siitä, kuinka nostaa oi-
kealla tavalla. Teimme myös videopätkiä, joita tarkastellessa 
omat virheet ja väärät asennot huomaa helposti.

- Ryhmäliikuntaa harrastettiin sählyn, sulkapallon ja vesijuok-
sun muodossa. Kuntosalillakin punnerrettiin ja tietysti lenk-
keiltiin ja käveltiin ulkona. Kyllä tästä varmasti jää kipinää 
oman kunnon ylläpitämiseen jatkossakin. Eväitä jaksamiseen 
tarvitaan, vaikka työ sinänsä on mukavaa. Hoivakodissa olen 
paljon tekemisissä asukkaidenkin kanssa, vaikka työkseni teen 
kiinteistönhoitoa, Olavi nauraa. 

Minä teen töitä mielenterveyskuntoutujien parissa ja välillä työ 
on henkisesti kuormittavaa. Stressiä tulee joskus siitä, ettei jak-
saisi kuunnella tarpeeksi tai ottaa kantaa aivan kaikkeen. Vä-
lillä keskustelu voi olla kovaäänistäkin - se kuuluu työnkuvaan 
ja elämään. Kuntoutuksessa parasta vastapainoa työlle on ollut 
rauhallisuus ja mahdollisuus oman itsensä ja kehonsa kuunte-
luun. Myös vuorotyö on vaativaa ja siksi lepo ja palautuminen 
työstä on tärkeää, pohtii Olavi.

Kuntoutusrupeaman viimeinen jakso käynnistyy kevään ku-
luessa. Miehet ovat saaneet sitä ennen tehtäväkseen pohtia sitä, 
millaisia eväitä he ovat saaneet kuntoutuksesta omaan työhön-
sä. Voisiko saatuja oppeja soveltaa laajemminkin omassa työyh-
teisössä? Vielä ei kaikkia vastauksia ole. 

Rivakka mieskolmikko on kuitenkin yhtä mieltä siitä, että kun-
toutuksesta on saatu hyviä eväitä omaan työhön ja työyhtei-
söön. Pienilläkin muutoksilla ja uusia toimintatapoja sovelta-
malla voidaan parantaa koko työyhteisön hyvinvointia. Ja löytää 
se koko porukan yhteinen, positiivinen vire jaksamiseen.

ASLAK eli ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen 
kuntoutus on työelämässä oleville tarkoitettua Kelan 
järjestämää harkinnanvaraista varhaiskuntoutusta, 
jonka päätavoite on työkyvyn säilyttäminen ja pa-
rantaminen. Aslak-kuntoutus toteutetaan työterve-
yshuollon, työyhteisön, Kelan ja kuntoutuspalveluita 
tuottavan paikan, esimerkiksi kylpylähotellin, yhteis-
työnä. Kuntoutusryhmän koko on 10 henkilöä ja kurs-
si toteutetaan useassa muutaman päivän jaksossa 
noin vuoden kuluessa. Kuntoutuksen päätavoite on 
työkyvyn säilyminen ja paraneminen silloin, kun lie-
viä riskejä sen heikkenemisestä on jo havaittavissa.
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Hoivakotien aslakit Kuntoutuksessa ryhmäliikuntaa harrastettiin sählyn, sulkapallon
ja vesijuoksun muodossa. Kuntosalillakin punnerrettiin

ja tietysti lenkkeiltiin ja käveltiin ulkona. Kyllä tästä varmasti
jää kipinää oman kunnon ylläpitämiseen jatkossakin.

Lue lehti myös: 
lahihoivaa.fi



12    Oman elämän ehdoilla  3  Kulta-Ajan Kotien Oma Lehti

Lähtö voi olla myös kaunis. 
Väsyneelle, sairaalle

sallitaan luonnollinen ja
kivuton kuolema.
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Vierelles jään
MARINA NYLANDER

  lähihoitaja
  aloitti oppisopimuskoulutuksella Kulta-Ajan Kodeissa 
 vuonna 2008
  saattohoitokoulutus

EIJA HOVÉN

  perushoitaja, muistihoitaja
  saattohoitokoulutus
  Kulta-Ajan Kodeissa vuodesta 1993 lähtien

ERJA LEHTIMÄKI

  lähihoitaja, muistihoitaja, vanhustyön erikoisammatti-
 tutkinto
  sairaanhoitaja, terveydenhoitaja
  Kulta-Ajan Kodeissa vuodesta 2005 lähtien

 ulta-Ajan Kotien arkipäivässä hoitajat ovat lähellä 
koko ajan. Kaikki päivän askareet aamutouhuis-
ta alkaen tehdään yhdessä asukkaiden kanssa. 
Peseydytään, puetaan ja syödään silloin, kun on 

sen aika. Harrastetaan ja ulkoillaan, tehdään käsitöitä sekä kat-
sellaan telkkaria ja mikä tärkeintä, myös jutellaan ja kerrotaan 
kuulumisia. Arkea eletään iloineen ja suruineen, kuten missä 
tahansa kodissa ja perheessä.  

Surun ja luopumisen hetkiä joudutaan kohtaamaan silloin, kun 
joku asukkaista lähestyy oman elämänsä loppuaikoja. Hoivako-
deissa näihinkin kohtaamisiin on valmiuksia ja henkilöstö osaa 
auttaa kuolevaa ihmistä.

- Uskallamme myös puhua kuolemasta eikä se ei ole meille peik-
ko. Varsinkin vanhan, ehkä vaikeasti sairaan ihmisen kohdalla 
se on elämänkaaren luonnollinen päätös. On ollut lohdullista 
nähdä, että usein ihminen on valmis.  Hän hyväksyy sen, että on 
aika lähteä, kertoo Marina.

- Meillä on sekä resursseja että osaamista hyvään saattohoi-
toon. Voimme olla kuolevan lähellä koko ajan eikä ketään ei jä-
tetä yksin. Meillä on tietysti hyvä ohjeistus ja toimivat hoitokäy-
tännöt, mutta silti jokainen saatto on ainutkertainen, jatkavat 
Erja ja Eija. 

- Kuolevan ihmisen luona meillä ei koskaan ole kiire. Pidämme 
kädestä, silitämme poskea, käännämme ja kosketamme lem-
peästi. Kosketus on tärkeää silloin, kun sanoja ei enää ole. Lau-
lan usein, sillä olen huomannut sen rauhoittavan ja tuntuvan 
hyvältä. Sekä kuoleva että omaiset saavat myös purkaa tuntei-
taan ja pelkojaan. Me jaksamme kuunnella, hymyilee Eija.

K

- Kuolevalle on tärkeää, että hänen toiveitaan viimeisistä ajoista 
noudatetaan. Me myös tunnemme monet asukkaamme hyvin ja 
osaamme tulkita hentojakin signaaleja. Hyvä perushoito ja oi-
kea kivunlievitys ovat erittäin tärkeitä. Saamme myös aina tar-
vittaessa yhteyden omalääkäriimme, Erja kertoo.

- Myös omaiset huomioidaan ja heillä on mahdollisuus osallis-
tua saattohoitoon heidän omien mahdollisuuksiensa mukaises-
ti. Omaiset voivat halutessaan vaikkapa yöpyä täällä. Pidämme 
omaisiin yhteyttä, myös kuoleman jälkeen, Erja jatkaa.

- Lähtö voi olla myös kaunis. Väsyneelle, sairaalle sallitaan luon-
nollinen ja kivuton kuolema. Silti kuolema pysäyttää meidänkin 
arkisen työmme. Silloin kaikki muu saa jäädä. Laitamme yh-
dessä vainajan kauniisti, sytytämme kynttilät ja hyvästelemme 
hänet. Nuo hetket ovat arvokkaita ja auttavat meitäkin selviy-
tymään.

- Oma työyhteisö auttaa meitä jaksamaan ja hyväksymään kuo-
leman. Meillä kaikilla on luottamus omaan työtiimiimme ja sii-
hen, että asiat hoidetaan hyvin silloin, kun itse lähdemme ko-
tiin, toteaa Marina. 

- Omat arkiset touhut, perhe ja harrastukset pitävät kiinni taval-
lisessa elämässä. Kuolemaan ei totu koskaan mutta sitä voi käsi-
tellä ammattimaisesti, toteavat  kaikki kolme hoitajaa yhdessä.

- Haikealta tosin tuntui, kun kävellessäni hautausmaalla näin 
monia tuttuja nimiä hautakivissä. Hyvällä tavalla haikealta. 
Olemme saaneet auttaa näitä ihmisiä lähtemään arvokkaasti. 
Se on meille kaikille tärkeintä, sanoo Erja.

Saattohoidon periaatteita 
Kulta-Ajan Kodeissa

  kuolevan ja omaisten toiveita noudatetaan

  jokainen saatto on ainutkertainen

  ketään ei jätetä yksin

  hyvä kivunlievitys ja hyvä oireenmukainen hoito

  oikeus arvokkaaseen kuolemaan
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Hoivakodin arkea

Timo kohottaa kuntoaansalilla monta kertaa viikossa.

Kaikenlaista kivaa tekemistä 
mahtuu vuoteen. 

Välillä herkutellaan.

Essi-koira ja Erkki, parhaat 
kaverukset.

Hurmaava Harald-aasi vierailulla. Lue lehti myös: 
lahihoivaa.fi

Elävää musiikkia ja mukavaa
yhdessäoloa.



Henkilöstöuutisia
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Kulta-Ajan Kodeissa henkilöstöä muistetaan Keskuskauppakamarin myöntämin ansiomerkein. Tänä vuonna ansiomerkkien jakotilai-
suutta juhlistettiin hyvän ruuan ja musiikin kera Loviisassa. Kaunista ja koskettavaa musiikkia esittivät esitti lauluyhtye Misanel säes-
täjänään Mirella Pendolin-Katz. Alakuvassa vasemmalta Juha Mulari ja Mia Viljakainen sekä ansiomerkein palkitut Mirja Hovén (20 v.), 
Brita Lindvall (20 v.), Satu Hellsten (10 v.), Sari Olander (10 v.), Stefan Danielsbacka (15 v.) sekä Satu Nybondas (10 v.) Kuvasta puuttuu 
Barbro Söderblom (20 v.). Onnittelut kaikille!

KERRO MEILLE
mielipiteesi tästä lehdestä!
Arvomme kaikkien 30.5.2014 mennessä
palautetta antaneiden kesken 

hotelliyön ja kuplivaa juomaa kahdelle
HURMAAVASSA HOTELLI PARIISIN 
VILLESSÄ vanhassa Porvoossa. 
Lahjakortin arvo on n. 280 €, 
voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Lähetä kommenttisi osoitteeseen: 
posti@lahihoivaa.fi. Kiitos!



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:
Jokikatu 5 B 23, 06100 Porvoo,, puh. 019 5220 300, fax 019 5220 314 , www.kulta-ajankoti.com
Mia Viljakainen, mia.viljakainen@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 toimipisteis-
sämme. 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 / DEMENTIA- JA 
ERIKOISRYHMIEN / PALVELUSETELEIDEN JA INTERVALLIHOIDON 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 

Lue lehti myös: lahihoivaa.fi


