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VALKON HOITOKOTI

Valko Kartano sijaitsee Loviisassa, Valkon merihen-
kisessä kaupunginosassa keskellä aktiivista asuinyh-
teisöä. Pääosa asiakkaistamme on mielenterveys- ja 
päihdekuntoutujia. Heillä on käytössään saunallisia 
rivitaloasuntoja, joissa on viihtyisä pieni keittiö.

Päärakennuksemme toimii yhteisön olohuoneena, 
jonne kokoonnutaan tarinoimaan päivän tapahtumis-
ta. Täällä on nautittu lukuisia kakkukahveja ja elämän 
riemuihin tai murheisiin on osallistunut koko yhteisö. 
Aterioimme aivan naapurissa sijaitsevan Valkon Hoi-
tokodin uudessa ruokasalissa.

Aidattu puistomainen tontti tarjoaa mainion ulkoi-
lualueen omatoimisille asiakkaillemme. Huoneistom-
me ovat täysin kalustettuja mutta myös omia huone-
kaluja voi tuoda luomaan tuttua ilmapiiriä. 
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Hoivakas-kehittämispalvelut on hyvinvointialan yritysten ja yhteisöjen kehittämiseen erikoistu-

nut koulutus- ja konsulttitoimisto. Olemme toimineet vuodesta 1994 ja asiakkainamme on ollut 

satoja sosiaali- ja terveysalan yrityksiä. Tavoitteenamme on tukea hoiva-alan yritysten hallittua 

kasvua ja kilpailukykyä. 

 PALVELUITAMME OVAT MM:

• Johdon ja henkilökunnan valmennukset
• Konsultointituotteet liittyen liiketoiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja uudistamiseen
• Asiakas- ja omaispalautekyselyt
• Sidosryhmäkyselyt
• Työtyytyväisyyskyselyt henkilökunnalle

YHTEISTYÖ KULTA-AJAN KOTIEN KANSSA:

Syksyllä 2014 meillä on ollut ilo toteuttaa laaja palautekysely Kulta-Ajan Kotien asukkaille, läheisil-
le, sidosryhmille ja henkilökunnalle. Kyselyjen avulla on saatu arvokasta tietoa, joka tukee hoivako-
tien laadunhallintaa, asiakastyytyväisyyttä ja omavalvontaa. On hienoa toimia sellaisen hoiva-alan 
yrityksen kanssa, joka panostaa asiakaslähtöiseen toimintaan ja jossa kaikkien tahojen antama pa-
laute toimii kehittämisen moottorina.
Asiakastyytyväisyyskyselyjen onnistuminen edellyttää kokemuksemme mukaan myös tiivistä yh-
teistyötä tilaajayrityksen kanssa. Kulta-Ajan Kotien johto ja esimiehet ovat osallistuneet aktiivisesti 
kyselyjen suunnitteluun ja henkilökunta on ollut mukana kyselyjen toteutuksessa. Kulta-Ajan Ko-
tien sitoutuminen koko hankkeen toteuttamiseen on ollut esimerkillistä.

LISÄTIETOJA:

Koulutus ja konsultointi: www.hoivakas.com 
Asiakastyytyväisyys ja laadunhallinta: www.hoivakassurvey.com
Ulla Ylä-Närvä: 0400 718 772
Markku Mertanen:  0400 514 760 

    Hoivakas-kehittämispalvelut on valittu Työ- ja elinkeinoministeriön
    yritysten kehittämispalvelujen puitetoimittajaksi.

hoivakas
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Joulu on tunneasia
Arvoisat lukijamme, 
olemme paikallisena perheyrityksenä olleet tukemassa suoma-
laista lähihoivaa jo 23 vuotta. Matka on ollut mielenkiintoinen ja 
hoivapalvelusektori on sinä aikana muuttunut paljon. Asiakkaat, 
omaiset ja henkilöstö ovat yhdessä kanssamme kehittäneet pal-
veluita alusta lähtien. Sen ansiosta hoivakodeissamme on tänä 
päivänä valtava määrä tietoa, taitoa ja osaamista hoiva-alalta.

Toimintaamme on kehitetty paljon myös erilaisen palautteen 
pohjalta. Henkilöstömme on tänä syksynä saanut erinomaista 
palauttetta kyselytutkimuksessa, josta kerrotaan tässä lehdessä 
lisää. 

Joulu on juhlista rakkain ja muistorikkain. Jouluun kuuluu pal-
jon tunteita ja meillä jokaisella on myös joulumuistoja, ehkäpä 
yhdessäolosta, tekemisistä ja iloista. Niistä syntyvät ne perinteet, 
joita voimme jakaa lapsillemme, ystävillemme, sukulaisillemme 
ja rakkaillemme. 

Perheemme on myös osallistunut hoivatyöhön monena jouluna. 
Tunnelma hoivakodeissa on aina ollut miellyttävä ja rauhallinen, 
aivan kuin lapsuuden joulumuistoissa. Joulukuusi tuoksui havu-
puulta ja riisipuuro maistui kanelilta ja huurretulta sokerilta. 
Kynttilät tuikkivat ja loivat lämmintä tunnelmaa.

Ajat ovat muuttuneet, mutta tunne ja välittäminen ovat pysyneet 
ennallaan. Joulupöytä hoivakodeissamme on katettu kaikille. Jou-
lupukki käy ja jokaiselle löytyy se oma paketti kuusen alta. Joulun 
tekee jouluksi sen yhteisöllisyys ja perinteet. Tervetuloa käymään 
hoivakodeissamme luomaan yhteisöllisyyttä ja yhdessäoloa, vuo-
den jokaisena päivänä. 

Hyvää joulun odotusta ja tunnelmallista joulua,
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M rr  arraskuun lopulla järjestämme asukkaille pikku- 
     joulujuhlat. Silloin kaivamme joulukoristeet esille,  
   suunnittelemme pipari- ja torttutalkoita sekä muu-

takin yhteistä joulunaluspuuhaa asukkaiden kanssa, Sinikka 
Rytkönen kertoo. 
 - Joulun alla leivomme yhdessä asukkaiden kanssa. Pipari-
talkoot on ihan ehdoton juttu. Niihin osallistutaan kunkin voin-
nin mukaisesti. Osa painelee muoteilla pipareita, jotkut vain 
maistelevat taikinaa, jonka tyypilliset joulumausteet tuovat ma-
kuja ja muistoja mieleen. Paistuvien pipareiden tuoksu saa ve-
den kielelle koko porukalle ja koristeluun voi käyttää taiteellisia 
näkemyksiä.
 - Jouluvalmisteluihimme kuuluu myös paljon musiikkia ja 
mukavia tapahtumia. Käymme joulukonserteissa Valkossa, Lo-
viisassa ja Lapinjärvellä. Konserttireissut ovat suosittuja, Sinik-
ka kertoo.
 - Olen ollut talossa 24 vuotta ja niistä lähes joka joulu töissä. 
Työvuorosta ehtii kyllä viettämään omaakin joulua perheen ja 
läheisten kanssa. Teen tätä työtä sillä asenteella, että täällä työ-
paikalla on puolet elämästä, nauraa Sinikka silmät loistaen.
 - Minulle tämä ei ole todellakaan "vain työtä". Siksi on erityi-
sen mukavaa valmistella ja viettää joulua yhdessä.

Marina Nylander on myös ollut monena jouluna töissä seit-
semän työvuotensa kuluessa. 
 - Vain harvat asukkaamme lähtevät muualle joulunviettoon. 
On tärkeää panostaa yhteiseen juhlaan ja luoda hyvän olon tun-
nelmaa kaikille. Jouluaaton ohjelma menee meillä perinteiseen 
tyyliin, Marina kertoo. 

Joulumuistoja syntyy

Lähihoitajat Sinikka, Aila ja Marina oikein innostuvat, kun heitä pyydetään kertomaan muistoja 

ja tunnelmia heidän jouluistaan töissä.

- Täällä on vain niin ihana tunnelma! Emme oikein itsekään tiedä, mistä se iloinen, juhlava ja 

harraskin joulutunnelma oikein syntyy. Ehkä siitä, että meillä hoivakodeissa valmistaudutaan 

jouluun hyvissä ajoin, jo viikkoja ennen aattoa, iloinen kolmikko paljastaa.

työn ääressä    
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 - Aaton aamiainen on kevyt, sillä syömme joulupuuron en-
nen varsinaista jouluateriaa.  Oma keittiömme tekee kaikki jou-
luaterian perinteiset herkut. Tarjolla on lohta ja monenlaisia 
kaloja sekä kinkkua ja laatikoita. Asukkaat osallistuvat myös 
joulupöydän kattamiseen. 
 - Lähes kaikki haluavat osallistua yhteiselle aterialle, voin-
tinsa ja toiveidensa mukaisesti. Tietysti kunnioitamme myös 
sitä, että joku haluaa viettää joulua tai aterioida omassa asun-
nossaan tai huoneessaan, Marina jatkaa.

Aila Matilainen on ollut Kulta-Ajan Kodeissa töissä kaksitois-
ta vuotta.
 - Joulu tulee hoivakoteihinkin pikkuhiljaa yhdessä valmis-
tellen. Yksi mukavimmista joulunalustapahtumista on yhteinen 
joulupuuro omaisten kanssa. Silloin suuri ruokasalimme täyt-
tyy iloisista ihmisistä, tapaamisista ja musiikista. Se on kerta 
kaikkiaan ihana juhla, Aila toteaa.
 - Olen usein ollut iltavuorossa myös jouluaattona. Kuusi on 
koristeltu ja laulamme yhdessä. Joulupukki käy meillä aina. 
Kaikki saavat paketin ja omahoitajat huolehtivat jokaisen asuk-
kaan viihtyisyydestä, sanoo Aila.
 - Tutut joululaulut saavat joskus raavaankin miehen herkis-
tymään. Olemme myös huomanneet, että vaikka joku ei pysty 
puhumaan, hän saattaa kyetä laulamaan tuttuja lauluja, lähihoi-
tajat kertovat mietteliäinä.
 - Hyvän mielen tuottaminen ja kaikkien huomioiminen on 
tärkeää. Hoivakodin jouluista jää meille kaikille hyvä mieli ja 
lämpimiä joulumuistoja, hoitajakolmikko toteaa yhteen ääneen. 

Lue lehti myös: 
lahihoivaa.fi

Joulumuistoja syntyy
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OPPISOPIMUSKOULUTUS
Oppisopimuskoulutuksella voi opiskella lähes kaikkiin ammatil-
lisiin tutkintoihin.  Koulutus soveltuu sekä nuorille että aikuisil-
le. Oppisopimus perustuu työnantajan ja vähintään 15-vuotiaan 
opiskelijan väliseen määräaikaiseen työsopimukseen, johon kuu-
luu ammattiin kouluttaminen työpaikalla. Oppisopimukseen liite-
tään henkilökohtainen opiskeluohjelma, joka laaditaan Opetus-
hallituksen vahvistamien tutkinnon perusteiden pohjalta.

Noin 70 - 80 prosenttia oppisopimuskoulutuksesta tapahtuu työ-
paikalla, jossa koulutuksesta huolehtii opiskelijan vastuullinen 
työpaikkakouluttaja. Työpaikalla annettavaa koulutusta täyden-
netään tietopuolisilla opinnoilla, joista vastaavat pääosin amma-
tilliset oppilaitokset ja aikuiskoulutuskeskukset.

Oppisopimuskoulutuksen tietopuoliset opinnot järjestetään oppi-
laitoksen toimesta. Perustutkinnon voi suorittaa myös näyttötut-
kintona, jonka ottaa vastaan tutkintotoimikunta.

Opiskelija saa työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ajalta työehto-
sopimuksen mukaista palkkaa. Maksuttoman tietopuolisen ope-
tuksen ajalta voidaan maksaa päivärahaa sekä majoitus- ja matka-
korvausta. Opintososiaalisia etuja ei myönnetä, jos opiskelija saa 
palkkaa tai muita etuja teoriaopintojen aikana.

Perustutkintoon johtava oppisopimuskoulutus kestää yhdestä 
kolmeen vuotta. Aiempi koulutus ja työkokemus lyhentävät kou-
lutusaikaa.

Oppisopimuskoulutus edellyttää työpaikkaa, jolla on käytettä-
vissä tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimusten mukaisen 
koulutuksen järjestämiseen riittävästi tuotanto- ja palvelutoimin-
taa, tarpeellinen työvälineistö sekä ammattitaidoltaan pätevää 
henkilökuntaa, joka voidaan määrätä opiskelijan vastuulliseksi 
kouluttajaksi. Oppisopimuspaikka on opiskelijan hankittava itse. 
Paikalliset oppisopimuskeskukset tai oppisopimustoimistot vas-
taavat oppisopimuksen tekemisestä sekä koulutuksen suunnitte-
lusta.

Oppisopimuskoulutus perustuu työpaikalla tapahtuvaan koulu-
tukseen. Suurin osa oppimistavoitteista saavutetaan käytännön 
työtehtävien yhteydessä. Koulutusta voidaan järjestää myös oman 
työpaikan ulkopuolella. Työtehtävien on oltava monipuolisia ja 
niiden tulee soveltua suoritettavaan tutkintoon.

Oppilaitoksessa järjestettävä tietopuolinen opetus rakentuu opis-
kelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Se on 
monimuoto-opiskelua, johon kuuluu erilaisia kehittämis- ja pro-
jektitöitä, lähiopiskelua, ohjattua etäopiskelua sekä etätehtäviä. 
Osa opetuksesta toteutetaan yhä useammin verkko-opetuksena.

Opiskelijalla on oppisopimuksen ajaksi nimettävä vastuunalai-
nen työpaikkakouluttaja, joka osallistuu opintojen suunnitteluun 
opiskelijan, koulutuksen järjestäjän edustajan ja opettajan kans-
sa. Työpaikkakouluttaja perehdyttää opiskelijan työympäristöön 
ja työtehtäviin, ohjaa opiskelijaa ja vastaa oppimisen arvioinnista. 
Hän toimii työpaikan ja oppilaitoksen yhdyshenkilönä ja opiskeli-
jan tukihenkilönä.

Lähde: Opetushallitus

MARIAN TYÖSSÄ SÄHKÖVASTUKSET
VAIHTUIVAT IHMISIIN 

Maria Jakobsson asuu Loviisan Valkossa jo viidennessä suku-
polvessa. Työmatka Valkon Hoitokotiin taittuu muutamassa 
minuutissa. Pelkästää se ei kuitenkaan vaikuttanut Marian ura-
valintaan. Hän työskenteli aiemmin neljätoista vuotta metalli-
teollisuudessa. Viime vuosina hän pohti usein alan vaihtoa. Kun 
Valkon Hoitokotiin haettiin laitoshuoltajaa, Maria rohkaisi mie-
lensä ja haki paikkaa, vaikka työkokemusta hoitoalalta hänellä 
ei ollutkaan. Hän sai paikan ja hoitoala tuntui heti omalta.

- Tein hoivakodissa laitoshuoltajan töitä noin vuoden verran 
ja viihdyin oikein hyvin. Työkaverit ehdottivat useaan kertaan 
hakemista hoitoalan opintoihin, mutta minun piti kypsytellä 
asiaa jonkin aikaa. Työ ja perhe vaativat osansa ja tietysti mietin 
opiskelua myös taloudelliselta kannalta, Maria kertoo hymyil-
len.

- Pari vuotta sitten aika oli kypsä opiskelun aloittamiseen. 
Työkaverit kannustivat edelleen ja oppisopimuskoulutus alkoi 
tuntua minulle sopivalta. Siinä yhdistyy opiskelu ja työharjoit-
telu käytännöllisellä tavalla ja työstä saa myös palkkaa. Opiske-
lun aloittaminen käynnistyi luontevasti, sillä tunsin jo työkave-
rit sekä asukkaat.

OPINNOT ALKAVAT

- Tammikuussa 2013 aloitin opiskelun kahdeksan hengen ryh-
mässä. Meille kaikille räätälöitiin omat henkilökohtaiset opin-
to-ohjelmat. Minä suuntaudun opinnoissani mielenterveys- ja 
päihdekuntoutukseen, Maria jatkaa.

Oppisopimuksella
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Oppisopimuksella

- Työ ja opiskelu rytmittyvät sopivasti. Minulla on kolmen 
kuukauden jakson ajan yksi koulupäivä viikossa ja sen jälkeen 
työharjoittelujakso. Olen tehnyt lähes kaikki harjoittelut täällä 
hoivakodisssa, vain yhden jakson työskentelin Valkon päiväko-
dissa. Se oli myös hyödyllinen ja kiinnostava jakso, Maria ker-
too.

- Opintoihin sisältyy yhteensä viisi eri opintojaksoa. Viime 
syksynä minulla oli yhtäaikaa meneillään kasvun tukeminen 
ja kuntoutus -jaksot. Se oli mielenkiintoista mutta myös rank-
kaa. Vapaapäivät ja lomat menivät opiskeluun. Mies sekä  9- ja 
12-vuotiaat lapset sanoivatkin tuolloin, että äiti on aina tieto-
koneella.

PUUTARHATERAPIAA

- Näillä näkymin valmistun ensi maaliskuussa. Jouluvapaillani 
viimeistelen lopputyötäni, jonka aiheena on puutarhaterapia. 
Siihen liittyen olemme asukkaiden kanssa tehneet kukkapenk-
kejä ja istuttaneet kukkasipuleita. Täällä on myös aiemmin teh-
ty pieni kasvimaa, jonka hoitamista voidaan jatkaa ensi kesänä, 
suunnittelee Maria.

- Valmistumiseni jälkeen ensi keväänä aion hetken hengäh-
tää ja levätä. Vaikka opiskelu  ja työ hoivakodissa on minulle 
todella mieluisaa, uuden tiedon vastaanottaminen vie energi-
aa. Tulen työllistymään tänne tuttuun paikkaan valmistumiseni 
jälkeen. Odotan innolla sitä, että voin keskittyä työntekoon täy-
sipainoisesti opintojen jälkeen. 

lähihoitajaksi

TOINEN PERHE TYÖPAIKALLA

- Kaikkein parasta työssäni on se, että saan olla ihmisten kanssa 
tekemisissä. Se, että on aikaa  erilaisten ihmisten kohtaamiseen 
ja juttelemiseenkin. Asukkaisiin oikeasti kiintyy ja heistä tulee 
kuin toinen perhe. Töihin on kiva tulla! 

- Viime vuonna olin jouluaattona aamuvuorossa. Kyllä jou-
luna tunnelma on täällä hoivakodissa erilainen. Joululaulut 
soivat, tuikut ja valot loistavat ja joulupöytää katetaan yhdes-
sä asukkaiden kanssa. Pidämme huolen siitä, että kaikki voivat 
osallistua omien toiveidensa mukaisesti. Ja kaikki saavat myös 
lahjan. 

- Vaikka joulunpyhinä olisi työvuoroja, niiden lomassa eh-
tii viettää omaakin joulua perheen ja läheisten kanssa. Ulkoi-
lemme Kaapo-bokserimme kanssa ja nautimme yhdessäolosta. 
Jouluksi toivon lunta ja lasten iloa. Ja tietysti vihreitä kuulia, 
tunnelmoi Maria nauraen.  

❤
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L
apinjärven hoitokodin emäntä Riitta Enqvist on val-
mistellut monta joulua hoivakodeissa. Joka vuosi jou-
lunodotus ja siihen liittyvät puuhat ilahduttavat sekä 
asukkaita että henkilöstöä.

- Aloitamme valmistelut marraskuussa. Kaikkiin huoneisiin 
vaihdetaan jouluverhot ja laitetaan kyntteliköt ikkunoille valai-
semaan. Lähes kaikki asukkaamme haluavat huoneisiinsa jou-
lutunnelmaa ja monet myös osallistuvat koristeluun. 

Valkon hoitokodin emäntä Tarja Jannula nyökkäilee, samaan 
tapaan sujuvat jouluvalmistelut myös molemmissa Valkon hoi-
vakodeissa Loviisassa.

Joulu on yksi vuoden odotetuimmista tapahtumista, eikä 
vähiten jouluherkkujen takia. Silti myös valmistelut ja aaton 
ohjelma ovat tärkeitä. Lahjapaketteja kääritään kauniisiin pa-
pereihin, kuusi tuodaan sisälle ja koristellaan yhdessä ja monet 
myös kirjoittavat joulukortteja ja -tervehdyksiä tuttaville ja su-
kulaisille. 

Yhteisiä torttu- ja piparitalkoitakin pidetään useaan ottee-
seen ennen aattoa. Leipominen on virkistävää yhteistä puuhaa 
ja osa taikinasta saattaa salaperäisesti kadota jo ennen paista-
mista. Kukin koristelee pipareita oman tyylinsä mukaisesti.

Emännät tuovat joulun pöytään

Yksi joulun kohokohdista on aaton yhteinen jouluateria. 
Emännät ovat jo marraskuussa valmistelleet osan laati-
koista ja muista joulupöydän herkuista.

-  Joulupöytä katetaan yhdessä, laitamme juhlavasti valkoi-
set pöytäliinat ja runsaat alkupalalautaset tarjoillaan pöytiin. 
Lautasilta löytyy muun muassa rosollia, kylmä- ja lämminsavu 
lohta ja kuhaa, erilaisia sillejä sekä maksapasteijaa. Lihahyyte-
lö maistuu monille ja sienisalaatilla on omat ystävänsä. Niiden 
kanssa maistuu joululimppu sekä itse leivottu saaristolaislimp-
pu, Riitta kertoo.

- Pääruokana tarjoamme tietysti kinkkua. Se paistetaan itse 
perinteiseen tyyliiin ja tarjoillaan muhevan konjakkisinapin 
kanssa, joka tehdään salaisen reseptini mukaan ja purkitetaan 
hyvissä ajoin tekeytymään. Sinapista on tullut suosikkituote 
myös omaisten puurojuhlassa. Sinappimyynnistä kertyneet 
tuotot menevät asukkaiden virkistyskassaan, jatkaa Riitta.

- Kaikkien hoivakotiemme joulupöytiin kuuluvat myös itse 
tehdyt lanttu-, peruna-, porkkana- ja maksalaatikot. Niitä val-
mistellaan etukäteen pakkaseen. Asukkaamme pitävät perin-
teisistä jouluherkuista ja toteutamme heidän toiveitaan. Keittiö 
huolehtii tietysti myös siitä, että erikoisruokavalioita noudatta-
ville tehdään heille sopivat herkut, Tarja kertoo.
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Emännät tuovat joulun pöytään

Aattona joulupukkia odotetaan innokkaasti ja joululauluja 
lauletaan sekä pukille että omaksi iloksi. Paketteja availlaan 
ja lahjoja tutkitaan ja vertaillaan. Lapinjärven Hoitokodin kaksi 
lemmikkikissaa, Miisu ja Mauno, saavat myös monta pakettia 
asukkailta. 

- Valmistelujen ja aaton aikataulut saattavat hieman vaih-
della neljässä Kulta-Ajan Kodissa asukkaiden toiveiden ja käy-
täntöjen takia. Yhteistä kaikkien hoivakotien joulunvietossa 
on lämmin tunnelma, leppoisa yhdessäolo ja tietysti ne tärkeät 
jouluherkut, tuumivat molemmat emännät hymyssäsuin.         ❤

‹‹ Yhteiset piparitalkoot tuovat joulun tuoksua taloon.

Riitan salaisella reseptillä tehty konjakkisinappi 
kruunaa kinkun. ››



12    Oman elämän ehdoilla  e   Kulta-Ajan Kotien Oma Lehti

henkilöstö esittäytyy

- Kiinnostuin hoitotyöstä jo yläasteella, paljastaa lähihoitajana 
vuosia työskennellyt Jukka Lahenmies.

- Suoritin varusmiespalveluksen lääkintähuollossa ja silloin 
ajatus hoitoalalle hakeutumisesta vahvistui. Opiskelin sitten lä-
hihoitajaksi ja tuolloin opintoihin sisältyi myös lääkintävahti-
mestarin valmiudet. Siitä on ollut hyötyä vuosien mittaan, Jukka 
jatkaa.

- Mielekkäitä töitä riitti akuuttihoidossa vuosien ajan Lap-
peenrannassa, josta olen kotoisin. Muutimme kuitenkin tänne 
vaimoni kotiseudulle ja nyt olen työskennellyt täällä Lapinjär-
ven Hoitokodissa viitisen vuotta. 

- Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kanssa työskente-
ly on tuonut minulle uutta näkökulmaa lähihoitajan työhön. 
Akuuttipuolella potilaat tulivat ja menivät, eikä heitä välttä-
mättä enää tavannut uudelleen. Täällä hoitosuhteet ovat pitkiä, 
asukkaamme tulevat hyvinkin tutuiksi, Jukka kertoo.

- Tärkeää tässäkin työssä on katsoa ihmistä kokonaisuute-
na. Mielenterveyspotilailla voi olla myös fyysisiä sairauksia. On 
osattava arvioida tilanne silloinkin, kun asukas itse ei voi kertoa 
voinnistaan. 

- Olen ollut mukana tekemässä arviointimallia, jonka poh-
jalta tutkimme potilaan akuuttitilanteessa. Voimme tarkistaa 
täällä tulehdusarvot ja peruselintoiminnot sekä konsultoida 
omalääkäriä. Tarvittaessa lääkitys voidaan aloittaa täällä heti, 
jo ennen mahdollista ambulanssin tuloa. Tämä on asukkaan 
kannalta hyvä asia ja tietysti myös järkevää resurssien hyödyn-
tämistä. 

- Täällä työskentely on vähemmän fyysistä kuin aiemmassa 
akuuttihoitotyössäni. Sen sijaan henkinen kuormitus on minus-
ta kovempi täällä. Siksi on tärkeää pitää huolta omasta jaksa-
misesta ja kunnosta. Treenaan pari kertaa viikossa kuntosalil-
la. Perheen kanssa vietetty aika ja omakotitalon askareet ovat 

Lähihoitaja Jukka Lahenmies



12    Oman elämän ehdoilla  e   Kulta-Ajan Kotien Oma Lehti    Kulta-Ajan Kotien Oma Lehti  e  Arvokas elämä      13

myös mieluisia ja tasapainottavat arkea, kertoo 4-vuotiaan esi-
koispojan ja marraskuussa syntyneen poikavauvan onnellinen 
isä.

- Oma positiivinen asenne auttaa jaksamaan työssä. Viihdyn 
ihmisten kanssa ja tartun toimeen. Jokaisella täällä on omat 
vahvuutensa ja kaikki tuovat tiimiin jotain hyvää. Mielestäni 
yksi hoitoalan perimmäisistä kysymyksistä on niin sanottujen 
pehmeiden arvojen ymmärtäminen ja sisäistäminen. Ja se, että 
ymmärtää ihmisen perusolemusta.

- Hyvät työkaverit ovat tärkeä voimavara. Meidän noin kah-
denkymmenen hengen työyhteisössä kaikista on tullut kaverei-
ta ja muutamista suorastaan superhyviä ystäviä. Se on hieno 
juttu, pohtii Jukka.

Lähihoitajaksi valmistuva 
Heidi Silfvast

- Valmistun lähihoitajaksi joulukuussa, iloitsee Heidi Silfvast. 
- Olin aiemmin kouluttautunut perhepäivähoitajaksi ja koti-

avustajaksi mutta työkokemusta minulla oli vain päiväkodista. 
Tulin tänne hoivakotiin kesätöihin ja siitä se sitten käynnistyi. 
Työkaverit ja esimieskin kannustivat hakeutumaan lähihoitaja-
koulutukseen.

- Parasta oppisopimuskoulutuksessa on teorian ja käytän-
nön yhdistyminen. Saan asioihin eri näkökulmia ja työkaverit 
auttavat ja neuvovat tarvittaessa. Täällä kannustetaan opiske-
luun ja oppimiseen. Myös perehdytys toimii, toteaa Heidi.

- Olen viiden lapsen äiti ja lapset ovat iältään 5-18 -vuotiai-
ta. Kotona riittää siis huisketta ja vilinää. Opiskelu on vaativaa, 
vie aikaa ja tuo omat haasteensa arjen pyörittämiseen. Siksi on 
hyvä, että opintojaksojen aikana koulunpenkillä ollaan vain yksi 
päivä viikossa. 

- Minäkin erikoistun mielenterveys- ja päihdekuntoutuk-
seen. Uskon, että valmistumisen jälkeen töitä riittää ja haluan 
jatkaa lähihoitajana. Työ on osoittautunut vaativaksi mutta 
antoisaksi. Parasta työssäni nyt ovat asukaskontaktit, jokainen 
päivä tuo uusia juttuja tullessaan. Myös työyhteisö ja sen hyvä 
henki on tärkeää. Ongelmia ei koskaan tarvitse ratkaista yksin, 
vaan tukea ja apua löytyy.

- Joululta toivon yhdessäoloa perheen kanssa. Tykkään lei-
pomisesta, joten kakkuja, torttuja ja pipareita varmasti syntyy 
yhdessä lasten kanssa. Joululle voi sattua työvuorojakin ja se 
sopii minulle. Töissäkin pääsee aitoon tunnelmaan, ja työvuo-
roista ehtii vielä hyvin perheen luo rauhoittumaan joulunviet-
toon, Heidi suunnittelee.

❤

Lue lehti myös: 
lahihoivaa.fi
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Lue lehti myös: 
lahihoivaa.fi

Kultaisia joulumuistoja menneiltä vuosilta

Maj-Britt Gröhn on iloinen ja toimelias rouva, joka asuu ja viih-
tyy Lapinjärven hoitokodissa. 

- Olen kotoisin Isnäsistä, tunnetteko paikkakuntaa, kysyy 
Maj-Britt hymyillen. 

- Meillä oli siellä maalaistalo, muutamia lehmiä ja hevonen-
kin. Meitä oli viisi lasta yhteensä, kolme poikaa sekä minä ja 
sisareni. Kävimme Isnäsin kansakoulua ja talvella muutaman 
kilometrin koulumatkat hiihdettiin, sen minä kyllä muistan hy-
vin, Maj-Britt muistelee.

- Joulunvietosta en kovin paljoa muista, mutta se on selvää, että 
joulukuusi meillä oli aina. Tottakai, nauraa Maj-Britt.

- Ja kyllä me kinkkua söimme joulunaikaan. Tykkään kinkus-
ta edelleenkin. Muita lempiruokiani jouluna ovat riisipuuro ja 
lanttulaatikko. Uskon, että niitä on tarjolla tänäkin jouluna. 

- Koulun jälkeen olin Isnäsin sahalla töissä. Siellä oli paljon 
sekä miehiä että naisia töissä. Ihan mukavaa työtä se oli. Tyk-
käsin nuorempana kovasti tehdä käsitöitä. Neuloin sukkia ja 
ompelin  kanavatöitä. Niitä on vielä tallessa, täälläkin seinällä 
on pari työtä.

- Joulunvietto täällä sujuu varmasti hyvin. Minulla on suu-
ri laatikollinen omia joulukoristeita, joita laitan esille omaan 
huoneeseeni. Lapset ja lapsenlapset käyvät minua katsomassa.  
Siitä syntyy jouluntunnelmaa ja muuta ei tarvita. No, leivoinhan 
minä äsken vähän pipareita emäntien kanssa, mukavaa sekin 
oli, myhäilee Maj-Britt.

94-vuotias Elvy Nybondas vietti lapsuutensa suuressa maata-
lossa. Elämään on mahtunut monenlaisia tapahtumia, hyviä 
muistoja mutta myös sotien ankeita aikoja.  

- Jouluista muistan sen, että nelivuotiaana hoksasin joulupukin 
olleenkin naapurin poika. Tunnistin hänet saappaista. Taisin 
olla pikkuisen pettynyt, kertoo viehättävä Elvy.

- Mutta ihanaa oli saada joululahjaksi hieno nukke. Se oli toi-
veiden täyttymys. Nukella oli kaunis posliinista tehty pää. Se oli 
niin hieno nukke, ettei sillä saanut joka päivä leikkiä, muistelee 
Elvy.

- Opin ompelemaan alla kouluikäisenä. Aluksi opettelin teke-
mään nukenvaatteita mutta lopulta ompelin kaikenlaisia vaat-
teita muillekin. Pidin kovasti käsillä tekemisestä, Elvy jatkaa.

- Nyt minulla ei erityisiä joulutoiveita. Kaikki on nyt hyvin, mitä 
nyt jalkoja välillä vähän särkee, mutta sellaista se on tässä iässä. 
Minulla on kaksi poikaa sekä tytär, ja he käyvät minua tervehti-
mässä. Kaikki on hyvin.

 ❤

ee
e

ee

Elvy Nybondas Maj-Britt Gröhn
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KERRO MIELIPITEESI LÄHIHOIVAA-LEHDESTÄ

❤  Mikä on hyvää tai mikä ärsyttää?
❤   Saitko lehdestä sinulle hyödyllistä tietoa tai ideoita?
❤   Toivotko jatkossa juttuja jostain tietystä aihepiiristä?

Kerro vapaasti mielipiteesi sähköpostilla osoitteeseen palaute@lahihoivaa.fi.

Arvomme kaikkien 30.1.2015 mennessä palautetta
antaneiden kesken 5 kpl 
50 € arvoisia lahjakortteja Lidlin myymälöihin.   

❤❤

❤
❤

Hoivakas-kehittämispalvelut toteutti kaikissa neljässä Kul-
ta-Ajan Kotien hoivakodissa kattavan omais- ja läheiskyse-
lyn syksyllä 2014. Tämänkertaisen tutkimuksen tarkoitus 
oli saada ajantasaista tietoa siitä, kuinka tyytyväisiaä asuk-
kaiden omamiset ja läheiset ovat hoivakotien palveluihin, 
henkilöstöön ja asuinympäristöön.  

KAUNISTA JA RAUHALLISTA
Omaisten ja läheisten palaute oli pääsääntöisesti hyvin 
positiivista. Asumisen puitteisiin ja hoivakotien sijaintiin 
oltiin hyvin tyytyväisiä. Positiivista palautetta annettiin 
erityisesti turvallisuudesta ja sijainnista sekä mahdollisuu-
desta omaan rauhaan. 

RUOKA MAISTUU
Myös ruokailujen järjestämiseen oltiin tyytyväisiä sekä 
ruuan maistuvuuden että ruokailuaikojen osalta. 

ERINOMAISTA HENKILÖKUNTAA
Erityisen tyytyväisiä läheiset olivat henkilökunnan kohtaa-
miseen. Henkilökunnan ystävällisyys ja luottamuksellisuus 
saivat erinomaiset arviot. Lähes yhtä hyvänä pidettiin hen-
kilökunnan ammattitaitoa, tuen ja avun saantia, tasapuoli-
suutta ja kiinnostusta asukkaan elämäntilanteeseen. Tyy-
tyväisyys henkilökuntaan tuli ilmi myös monissa vapaissa 
kommenteissa.
 

HOITOA JA HOIVAA
Hoivan ja tuen osalta hyvä arvio annettiin lääkehoidolle ja 
hoivan ja tuen riittävyydelle. Eniten kehitettävää on asuk-
kaiden mahdollisuudessa osallistua oman hoivansa suun-
nitteluun. Tähän kysymykseen saatiin myös eniten ei osaa 
sanoa -vastauksia.

TEKEMISTÄ JA TOIMINTAA
Aktiviteettien ja viriketoiminnan osalta omaiset antoivat 
hyvin positiivista palautetta yhteisten tilaisuuksien järjes-
tämisestä. Kehitettävää on puolestaan viriketoiminnassa. 

Kulta-ajan Koteja yhteisönä arvioitaessa kotien ilmapii-
ri sai hyvän arvion. Ystävien saamista ja toimeen tulemis-
ta muiden asukkaiden kanssa koskevat kysymykset saivat 
jonkin verran alhaisemmat arvioinnit,  myös ei osaa sanoa 
-vastauksia oli paljon näiden kysymysten kohdalla. 

KEHITYSTYÖ JATKUU
Vapaissa kommenteissa tuli esille yksittäisiä ideoita mm. 
viriketoiminnan ja ulkoilun järjestämisestä ja niiden to-
teuttamismahdollisuutta tullaan miettimään toimintaa 
suunniteltaessa. 

Kaiken kaikkiaan kriittisiä kommentteja tuloksissa oli 
hyvin vähän. Ne tullaan kuitenkin huomioimaan toiminnan 
kehittämisessä jatkossa.  

OMAISTEN JA LÄHEISTEN MIELIPITEITÄ KUUNNELLAAN

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille.  Kehitystyö hoivakodeissa jatkuu!



PAIKKATIEDUSTELUT:
VALKO: Barbara Grandell, barbara.grandell@kultaajankoti.fi, puh. 044 517 2750
LAPINJÄRVI: Carina Silfvast, carina.silfvast@kultaajankoti.fi, puh. 050 556 7951

KULTA-AJAN KOTIEN KONSERNIHALLINTO:
Jokikatu 5 B 23, 06100 Porvoo, puh. 019 5220 300, fax 019 5220 314 , www.kultaajankoti.fi
Mia Viljakainen, mia.viljakainen@kultaajankoti.fi, Juha Mulari, juha.mulari@kultaajankoti.fi

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


