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Kulta-Ajan Kodit palveluksessasi
Neljä kodikasta hoivakotia Itä-Uudenmaan vehreissä maisemissa. Asukkaillamme on käytössään nykyaikaisia, osittain
tai kokonaan kalustettuja huoneita ja huoneistoja. Suuressa osassa huoneistoista on omat saunat, kaikissa hoivakodeissa
on yhteisiä oleskelu- ja harrastetiloja takkoineen ja aidattuine piha-alueineen. Kaunis luonto ja hyvin hoidettu ympäristö
kaikissa hoivakodeissa lisäävät viihtyisyyttä.

Lapinjärven Hoitokoti Oy
Vuonna 1993 perustettu Lapinjärven Hoitokoti sijaitsee kauniin peltomaiseman ja luonnon keskellä. Hoitokodin kolmessa
rakennuksessa asutaan ja neljännessä on asukkaiden yhteisiä
tiloja, joissa ruokaillaan ja viihdytään vaikkapa takkatulen
lämmössä. Hoitokodin omassa keittiössä valmistetaan ravinteikasta ja monipuolista ruokaa ammattitaidolla.
Hoitokodin asukkaat ovat pääosin mielenterveys- ja päihdekuntoutujia, vanhuksia ja muistisairaita. Asukkailla on
käytössään 26 kodikasta yksiötä, joissa on perusvarustuksen
lisäksi jääkaappi ja minikeittiö. Hoitokodin yhteydessä on pieni
7-paikkainen ryhmäkoti, joka toimii myös kuntoutusyksikkönä
harjoituskeittiöineen ja pajoineen.
Lapinjärven Hoitokoti tarjoaa asukkailleen turvallista arkea
oman elämän ehdoilla kodinomaisessa ympäristössä sekä lyhyt- että pitkäaikaiseen tarpeeseen. Hoitokodissa on turvallinen ja avoin ilmapiiri.

Lapinjärven Hoitokoti Oy
Suoniityntie 19-21, 07800 Lapinjärvi
puh. 019 610 660, fax 019 610 747

Valkon Hoitokoti

Valkon Hoitokoti Oy
Suosilmäntie 8, 07910 Valko
puh. 019 517 27 00, fax 019 517 27 99

Lapinjärven Palvelukoti

Lapinjärven Palvelukodit Oy
Elontie 4, 07800 Lapinjärvi
puh. 019 610 082, fax 019 610 470

Valko Kartano

Valko Kartano Oy
Repolantie 5-7, 07910 Valko
puh. 019 517 27 50, fax 019 515 747

Paikkatiedustelut:
Valko Kartano ja Valkon Hoitokoti: 044 517 2750
Lapinjärven Palvelukoti: 050 556 7951, Lapinjärven Hoitokoti: 050 340 2180
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Kulta-Ajan Kotien toimintaa
eilen, tänään ja huomenna
KULTA-AJAN KOTIEN EMOYHTIÖ, Jarmo R. Mulari Oy, perustettiin syksyllä 1990. Osakeyhtiön tavoitteena on muun muassa
toimia hoito- ja palvelukotitoimintaa harjoittavien yksiköiden
keskusorganiasaationa, rakentaa ja rakennuttaa kiinteistöjä
palvelukotikäyttöön, perustaa hoito- ja palvelukotitoimintaa
harjoittavia yhteisöjä ym. Yhtiö toimii hoito- ja palvelukotitoimintaa harjoittavien yhteisöjen emo- ja hallintopalveluyhtiönä.
YHTIÖN ENSIMMÄINEN HOIVAKOTI, Valkon Hoitokoti Oy,
perustettiin Loviisan Valkoon vuonna 1991. Lapinjärven Palvelukodit Oy perustettiin vuonna 1992 ja yhtiön kolmannen
yksikön, Lapinjärven Hoitokodin, toiminta käynnistyi seuraavana vuonna. Molemmat hoivakodit toimivat lähellä toisiaan
Lapinjärvellä. Loviisan Valkossa toimintaa laajennettiin vuonna
2008, jolloin konsernin neljäs hoivakoti, Valko Kartano, aloitti
toimintansa. Samaan aikaan Valkon Hoitokoti muutti täysin uusiin tiloihin.

HOIVAKODIT TARJOAVAT KELA:N TUEN PIIRIIN KUULUVIA
YKSILÖLLISIÄ HOITO- JA PALVELUKOTIPALVELUITA SEKÄ
YKSITYISILLE IHMISILLE ETTÄ KUNNILLE, pääsääntöisesti
niiden sosiaalitoimen kautta, myös palveluseteleillä.

KULTA-AJAN KOTIEN PALVELUT PERUSTUVAT IHMISEN
KUNNIOITTAMISEEN JA HYVÄN ELÄMÄN TUKEMISEEN. Tarjoamme asukkaillemme ja heidän omaisilleen turvallista arkea
oman elämän ehdoilla. Hoivatyö on meille läsnäoloa, kannustamista ja kuuntelemista. Kehitämme palveluitamme jatkuvasti
ja uskallamme tarvittaessa tehdä myös muutoksia. Kaiken toimintamme keskiössä on aina ollut ja tulee aina olemaan ihminen.

CZ

YHTIÖ TYÖLLISTÄÄ NYKYISIN YHTEENSÄ NOIN 80 HENKILÖÄ. Kunkin hoivakodin käytännön toimintaa vetää hoivakodin
johtaja, Valkon Hoivakodissa Susanne Vauhkonen, Valko Kartanossa Barbara Grandell, Lapinjärven Palvelukodissa Mirja
Hovén ja Lapinjärven Hoitokodissa Heli Salminen. Porvoossa
sijaitsevan emoyhtiön toiminnasta vastaavat Juha Mulari ja Mia
Viljakainen sekä yrityksen hallituksen puheenjohtajana toimiva
Pirjo-Riitta Mulari.
NELJÄSSÄ ITÄISELLÄ UUDELLAMAALLA TOIMIVASSA HOIVAKODISSA ON YHTEENSÄ NOIN 125 ASUKASPAIKKAA.
Kaikki kodit sijaitsevat rauhallisilla, luonnonkauniilla alueilla ja
niissä on omat suojaisat piha-alueet asukkaiden virkistykseksi.
Hoivakodeissa on sekä viihtyisiä rivitaloasuntoja että yksittäisiä asukashuoneita.
HOIVAKOTIEN TARJONTAAN SISÄLTYY PALVELUASUMINEN
SEKÄ TEHOSTETTTU PALVELUASUMINEN, dementiayksiköt
sekä mahdollisuus intervallihoitoon esimerkiksi lomien aikana.
Palveluasumiseen sisältyy mm. asunto ja ateriapalvelu, ympärivuorokautinen tuki, apu ja hoiva sekä yleislääkärin ja psykiatrin
palvelut. Kunkin asukkaan tarpeet ja toiveet kartoitetaan huolellisesti ja palvelut mitoitetaan niiden mukaisiksi. Moniammatillinen ja asiantunteva hoitotiimi pitää huolta jokaisen asukkaan yksilöllisistä tarpeista.
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Arvoisat lukijamme,
Perinteisesti uusi vuosi tuo tullessaan uudet kuviot ja uudet lupaukset. Katsomme menneeseen ja lupaamme muuttua tai muuttaa asioita, joihin emme ole tyytyväisiä. Vuosi on kuitenkin pitkä aika ja lupauksia voi olla raskasta
toteuttaa yhdellä kertaa. Kulta-Ajan Kotien hoivakodeissa kuulemme ja kuuntelemme elämän kokoisia toiveita koko
ajan, vuoden jokaisena päivänä.
Arkipäivän keskiössä hoivakodeissamme ovat asukkaamme, joiden toiveita kuuntelemalla saamme arvokasta
tietoa toimintamme kehittämiseksi. Ilman tätä vuorovaikutusta ja palautetta toimintamme kehittäminen olisi verkkaista, emmekä voisi hoivata ja tukea asukkaitamme heidän toivomallaan tavalla.
Toimintamme vuorovaikutus nojaa paljolti myös omaisilta saamaamme palautteeseen. Kukaan ei tunne asukkaitamme paremmin kuin heidän omaisensa. Siksi omaisten yhteydenpito sekä asukkaisiin että hoivahenkilöstöön
on äärimmäisen arvokasta. Hyvä kontaktointi ja yhteistyö paikallisten sosiaalitoimijoiden kanssa turvaa sen, että
oikeat asiakkaat löytävät oikeat hoivapaikat samantien ja uudelleensijoitukset voidaan minimoida.
Henkilökuntaamme emme voi koskaan kylliksi kiittää ja tiedämme, että verbaalinen peukuttaminen jää liian
usein vain ajatuksen tasolle. Kulta-Ajan Kodeissa on pitkiä työsuhteita, joista olemme erityisen iloisia ja kiitollisia.
Tämä merkitsee myös asukkaillemme paljon. Kiitämme koko henkilöstöämme näistä yhteisistä vuosista yhdessä ja
erikseen, KIITOS.
Vuosi 2016 tuo mukanaan toimintamme juhlavuoden. Olemme toimineet 25 vuotta ja vietämme juhlia asiakkaittemme kanssa 4.2.2016 Valkon Hoitokodissa. Juhlavuotemme muut tapahtumat jakautuvat tasaisesti vuodelle 2016
ja toivomme, että mahdollisimman monet tahot voisivat osallistua kanssamme juhlavuoden viettoon.
Lupaamme opetella kuuntelemista, jotta ymmärtäisimme entistä enemmän heikoimmistakin signaaleista, joka
päivä!
Hyvää uutta vuotta 2016!
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Yhteistyökumppani
EDUPOLIN sosiaali- ja
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Yhteistyömme Kulta-Ajan Kotien kanssa
on hyvin käytännönläheistä.

- Olemme tehneet yhteistyötä Kulta-Ajan Kotien kanssa jo yrityksen perustamisesta alkaen ja ajan mittaan yhteistyö on muotoutunut hyväksi kumppanuudeksi. Viime vuosina Kulta-Ajan
Kodit ovat tarjonneet meille kiitettävästi työssäoppimispaikkoja ja Edupoli puolestaan on järjestänyt hoivakotien henkilöstölle monenlaista koulutusta aina heidän tarpeidensa mukaisesti,
kertovat Edupolin sosiaali- ja terveysalan asiakaspäällikkö Hannele Pesola ja tiimipäällikkö Päivi Makkonen

Pioneerihankkeita ja arjen yhteistyötä

- Olemme myös yhdessä Kulta-Ajan Kotien kanssa tehneet todellista pioneerityötä yhteisessä E-lääkehuollon pilottihankkeessa, jossa on mukana myös Helsingin yliopiston koulutus- ja
kehittämiskeskus. Hankkeessa kehitettiin verkkoalustaa, jonka
avulla hoitajat pitävät yllä lääkehoidon osaamistaan lääkelupaa
varten. Tällainen yhteistyö on meille kaikille arvokasta, jatkaa
Hannele Pesola.

- Yhteistyömme Kulta-Ajan Kotien kanssa on hyvin käytännönläheistä. Työssäoppimispaikkojen lisäksi Kulta-Ajan Kodit
ovat vuosien mittaan tarjonneet opiskelijoillemme tutkintojen
suorittamispaikkoja ja olemme yhdessä kouluttaneet lukuisia
lähihoitajia oppisopimuksella. Lisäksi olemme tuottaneet täydennyskoulutuksina muun muassa muistihoitaja-, esimies- ja
ensiapukoulutuksia.

Muutosten tuulia

esittäytyy
terveysala

- Sekä hoitoala että koulutusala ovat muuttuneet viime vuosina ja vuosikymmeninä valtavasti. Työpaikalla oppiminen alalla
on lisääntynyt ja siksi työpaikan henkilöstö on avainasemassa
opiskelijoiden ohjaamisessa. Olemmekin saaneet hyvää palautetta opiskelijoiltamme Kulta-Ajan Kotien ohjaajista, toteaa Päivi Makkonen.

- Yhteistyössämme arvostamme myös sitä, että Kulta-Ajan Kodeissa toiminta on hyvin suunnitelmallista ja siellä on vahva
tahtotila ammattitaidon kehittämiseen. Tämä takaa sen, että
toiminta ja henkilöstön osaaminen ovat aina ajan tasalla. Hoiva-alalla on tunnettava alan säädökset ja reagoitava muutoksiin
nopeastikin. Näissäkin asioissa koulutusyhteistyömme on sujunut hyvin ja olemme voineet tarjota hoivakodeille räätälöityjä
täydennyskoulutuksia heidän tarpeidensa pohjalta.
»
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- Kouluttajan näkökulmasta tulevia haasteita ovat ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen ja monikulttuurisuuden huomioiminen. Asiakkaiden tausta, henkilökohtainen historia ja
vaikkapa ammatti, harrastukset ja mieltymykset sekä koko persoona tulee ottaa hoivatyössä huomioon. Myös omaisten osallistuminen ja huomioiminen on tärkeää kokonaisvaltaisessa
hoivatyössä, pohtivat Hannele ja Päivi.

Yhteiset tavoitteet

- Edupolin neljässä eri toimipisteessä opiskelee vuosittain yhteensä noin 1000 sosiaali- ja terveysalan opiskelijaa ja heidän
työllistymisnäkymänsä ovat hyvät. Koulutusrahoitusten leikkaukset ovat kuitenkin suuri kysymysmerkki tulevaisuudessa. Mielestämme Kulta-Ajan Kodeissa on kautta vuosien ollut
halua kehittää toimintaa laaja-alaiseksi ja kokonaisvaltaiseksi
hoiva-osaamiseksi. Henkilöstön ja koko organisaation kehittäminen yhteistyössä osaavan koulutuskumppanin kanssa on
kaikkien hyödyksi ja ennen kaikkea se takaa hoiva-alan asiakkaille arvokkaan arjen ja elämän, toteavat hoiva-alan koulutusasiantuntijat Hannele ja Päivi yhteistuumin.

Perheyrityksen
arvot ovat
läsnä
hoivakotien
arjessa

EDUPOLI kouluttaa
Porvoossa, Helsingissä,
Vantaalla ja Keravalla

Sosiaali- ja terveysalan perus-, lisä- ja
täydennyskoulutukset:
•

•
•
•
•

•
•
•
•

lähihoitaja ja osaamisalat: vanhustyö,
kuntoutus, päihde- ja mielenterveys, 		
lasten ja nuorten kasvatus ja ohjaus, 		
sairaanhoito ja huolenpito ja jalkojenhoito
potilassiirtojen ergonomiakoulutus
lääkehoitokoulutus
muistihoitajakoulutus
Psykiatrisen hoidon, vanhustyön- ja
kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinnot
lähiesimiehen ammattitutkinto, sote
jalkojenhoidon ammattitutkinto
ensiapukoulutus
työpaikkaohjaajan ja tutkinnon
arvioijan koulutus

Lisätietoja: www.edupoli.fi
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K

		ulta-Ajan Kotien neljän hoivakodin taustalla
		
toimii porvoolainen emoyhtiö, jonka kantava
		
voima on kotimaisen perheyrityksen henki
		
ja toimintatavat. Mularin perheen kaikki jäsenet ovat olleet monin tavoin mukana hoivakotikonsernin
toiminnassa ja kehittämisessä. Kotimaisuus, paikallisuus sekä
tyytyväiset asukkaat ja työntekijät ovat Kulta-Ajan Kotien vahvuuksia.
- Ajatus yksityisestä hoivakodista syntyi mieheni, Jarmo R. Mularin, mielessä konkreettisesta tarpeesta löytää hoivapalveluita
omalle ikääntyvälle äidille. Huoli läheisestä oli suuri eikä yksityisiä palveluita tuolloin ollut saatavilla. Jarmo oli idearikas
ja rohkea yrittäjä, ja minäkin ajattelin, että miksikäs ei, nauraa
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Pirjo-Riitta Mulari nyt 25 vuotta myöhemmin.
- Olimme toimineet vuosia kauppiaina ja pidimme kovasti työstä ihmisten parissa. Siksi ajatus hoivapalveluista tuntui kyllä
heti meille oikealta. Teimme yrityksen alkutaipaleella aivan
kaikkia töitä ja minun vastuullani oli pitkälti hoivakotien sisustukset. Ompelin verhoja ja hankin huonekaluja. Työ oli mieluisaa emmekä laskeneet työtunteja.

HOIVAKOTIEN ARKEA JA JUHLAA

- Aivan alussa meillä oli seitsemän työntekijää mutta ei vielä
yhtään asiakasta. Niinpä mieheni teki paljon töitä uuden hoivakotikonseptin esittelemiseksi kuntien edustajille ja sosiaalitoimille. Perheemme poika Juha tuli yritykseen mukaan vuonna

1995 ja tyttäremme Mia vuonna 2002. Vähitellen kuntapuolen
päättäjät ymmärsivät yksityisen hoivakodin tarpeellisuuden ja
toimintamme käynnistyi toden teolla.

- Senioreiden lisäksi hoivakotien asukaskuntaan tuli mielenterveys- ja päihdekuntoutujia. Diagnoosit ovat vuosien mittaan
monipuolistuneet ja asukkailla saattaa olla myös monenlaisia
fyysisiä sairauksia sekä hoitotarpeita. Halusimme perehtyä
kunnolla mielenterveys- ja päihdekuntoutukseen ja ymmärsimme, että sitoutunut ammattihenkilöstö on hoivakodeille avainkysymys. Jarmolle myös henkilöstön hyvinvointi oli tärkeää ja
siihen on aina panostettu paljon, Pirjo-Riitta kertoo.
- Vuosien mittaan monista asukkaista tuli meille tuttuja ja olem-
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Inhimillinen näkökulma ja asiakkaan etu on tärkeintä hoivatyössä.
CZ
Tuotamme täysin kotimaisia palveluita paikallisella tasolla.
10
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me olleet paljon mukana hoivakotien päivittäisessä toiminnassa. Erityisesti Juha on työskennellyt hoivakotien arjessa sekä
hoivapuolella että keittiössä. Hyvä itse tehty ruoka ja hoivakotien omat keittiöt ovat olleet meille kunnia-asia. Kotikeittiö ja
maukkaat ruuat ovat tärkeä osa hoivakokonaisuutta ja kunkin
asukkaan omien toiveiden huomioimista. Järjestämme syntymäpäiväjuhlia ja leivomme vaikka karjalanpiirakoita asukkaiden kanssa, jatkaa Pirjo-Riitta.

- Olemme erityisen iloisia siitä, että perheyrityksen henki elää
vahvasti edelleenkin kaikissa neljässä hoivakodissa. Vuonna
2010 edesmennyt mieheni painotti aina sitä, että inhimillinen
näkökulma ja asiakkaan etu on tärkeintä hoivatyössä. Olemme
myös tietoisesti halunneet luoda avointa ja kannustavaa työkulttuuria. Meillä onkin monia pitkäaikaisia työntekijöitä ja
henkilöstön vaihtuvuus on pientä.

MUUTTUVAN MAAILMAN MUKANA

- Tulevien sote-uudistusten ja muun yhteiskunnallisen kehityksen vaikutusta hoiva-alaan on vaikeaa ennustaa täsmällisesti.
Meidän ajatuksemme on kehitttää toimintaamme edelleenkin
ja vastata ajan haasteisiin. Muutamasta periaatteesta pidämme
kuitenkin kiinni. Tuotamme täysin kotimaisia palveluita paikallisella tasolla ja olemme sekä Loviisassa että Lapinjärvellä kohtalaisen kokoisia työllistäjiä. Hoivakotien toiminta on tietysti
myös liiketoimintaa ja huolehdimme siitä, että konsernilla on
riittävät resurssit toiminnan kehittämiseen ja hyvään arkeen.
- Vaikka palveluita kehitetään ja toimintatavat muuttuvat, meidän vahvuutemme on paikallisuus, sopiva koko ja kodikkaat
puitteet. Innostunut ja osaava henkilöstö, joka haluaa kohdata jokaisen asukkaan ihmisenä ja persoonana. Olemme läsnä
asukkaidemme arjessa, iloissa ja suruissa vuorokauden ympäri. Juuri tällaiselle toiminnalle me luomme puitteet perheyrityksen hengessä, toteaa Pirjo-Riitta lopuksi.

Lue lehti
my ös:

CZ

lähihoivaa.fi

Kulta-Ajan Kotien Oma Lehti CZ

Oman elämän ehdoilla 11

Valkon Hoitokodin johtaja
Susanne Vauhkosella on syytä hymyyn:
neljännesvuosisata hoivakotitoimintaa
ja työuraa tulee täyteen helmikuussa.

25 VUOTTA HOIVATYÖTÄ
ihminen on aina tärkein
Valkon Hoitokoti perustettiin samana vuonna, jolloin Susanne
ja Sinikka aloittivat työskentelynsä siellä. Susanne Vauhkonen
tuli Kulta-Ajan Kotien palvelukseen 1990-luvun alussa ensiksi
sosiaaliohjaajaksi, ja vuonna 1993 hänet nimitettiin hoivakodin johtajaksi. Valkon Hoitokoti oli juuri perustettu ja se edusti
Suomessa aivan uutta yksityistä hoivakotikonseptia, jonka yrityksen perustaja, vuonna 2010 edesmennyt, Jarmo R. Mulari oli
kehittänyt. Sinikka Rytkönen aloitti työskentelyn hoivakodissa
samaan aikaan, ja hän suoritti myöhemmin työn ohessa lähihoitajan tutkinnon oppisopimuksella.
UUSI HOIVAKOTIKONSEPTI SYNTYY
- Alkuun ensimmäiset asukkaamme olivat lähinnä ikäihmisiä
ja keskityimme vanhusten hoitoon. Tavoitteenamme oli tarjota
uusi hoitomuoto niille, jotka eivät tarvinneet sairaala- tai laitospaikkaa, mutta eivät pärjänneet omin voimin kotonakaan. Jo

12

tuolloin toiminnan johtotähtenä oli luoda luonteva yhteisö, jossa asukkaat voivat elää omaa elämäänsä turvallisesti ja saada
apua ja tukea tarvittaessa, kertoo Susanne.

- Jarmo R. Mulari oli meidän työntekijöidenkin mielestä aikaansa edellä oleva visionääri. Hän ideoi ja kehitti kokonaan uudenlaisen lähestymistavan hoivakotipalveluihin. Kuntien sosiaalitoimen työntekijät olivat aluksi varovaisia mutta vähitellen
luottamus löytyi. Uusi hoivakotikonsepti todettiin toimivaksi ja
yhteistyö eri viranomaisten kanssa pääsi hyvin käyntiin, toteaa
Susanne.
- Pian lähes kaikki asukaspaikat täällä Valkossa olivatkin jo
täynnä asukkaita, jotka ottivat uuden hoivakotipalvelun hyvin
vastaan. Meille tuli ikäihmisten lisäksi myös muun muassa pyörätuoleilla liikkuva pariskunta ja aloitimme jo tuolloin myös ly-
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Arjen iloja jakavat Sinikka Rytkönen ja
Ignaz Ferner.

Susanne Vauhkonen ja Sinikka
Rytkönen juhlivat Kulta-Ajan Kotien 25-vuotismerkkipäivää myös
henkilökohtaisella tasolla. He molemmat ovat aloittaneet työsuhteensa talossa helmikuun 4. päivä
vuonna 1991. Pitkään työrupeamaan mahtuu monenlaisia aikoja,
tapahtumia, ihmisiä ja muuutoksiakin. Ajat ja hoitokäytännöt ovat
kehittyneet vuosien varrella, mutta molemmat hoiva-alan ammattilaiset ovat yhtä mieltä siitä, että
talon perusperiaatteet ovat edelleen vahva osa toimintaa.

hytaikaisten hoivapalveluiden tarjoamisen, vaikkapa omaisten
lomien ajoiksi, jatkaa Sinikka.

PALVELUITA AITOON TARPEESEEN
- Oli helppo nähdä, että uuden palvelukodin tarjoamat asumismuodot olivat asukkaidenkin mieleen. Tarjolla oli asuntoja
keittiöineen ja saunoineen. Asukkaat saattoivat olla kuntonsa ja
toiveidensa mukaisesti omatoimisia, jos niin halusivat. Silti palvelut, hoitoalan ammattihenkilöstö ja talon oma keittiö olivat
myös käytettävissä.

- Uusi hoivakoti pääsi hyvin käyntiin ja toimintaa laajennettiin
Lapinjärvelle, jonne rakennettiin kaksi uutta hoivakotia vuosina 1992 ja 1993. Vuosien myötä asukasrakenne on myös monipuolistunut. Erityisesti 1990-lopulta alkaen hoivakodeissa on
kehitetty palveluita myös mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Sen myötä asukkaiden ikärakenne onkin hieman yllättäen
nuorentunut vuosien saatossa, kertoo Susanne.
- Syksyllä 2008 toimintaa laajennettiin edelleen Loviisan Valkossa, kun uusi hoivakoti, Valko Kartano, avattiin samaan pihapiiriin, jossa Valkon Hoitokoti jo toimi. Tällä hetkellä neljässä
hoivakodissa työskentelee mahtava joukko hoiva-alan ammattilaisia. Olemme paljon keskenämme yhteydessä ja kehitämme
toimintaamme jatkuvasti. Johtoryhmämme, johon kuuluvat
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Perusperiaatteisiimme kuuluu se,
että sekä asukkailla että
henkilöstöllä on hyvä olla täällä.

kaikki hoivakotien johtajat ja konsernin edustajat, kokoontuu
vähintään kerran kuukaudessa, Susanne kertoo.
RUUTUVIHKOSTA DIGIAIKAAN
- Hoivakotien työ on muuttunut vuosien saatossa ehkä eniten
tekniikan kehittymisen myötä. Alussa meillä oli vain lankapuhelin ja ruutuvihko, nauraa Susanne.

- Nythän meillä on tietysti tietokoneet ja elämme tehokasta digiaikaa. Sen lisäksi hyödynnämme esimerkiksi kameravalvontaa ja hälytyslaitteita, listaavat Susanne ja Sinikka.
- Tämä vapauttaa hoitohenkilökunnan aikaa käytettäväksi asukkaiden kanssa, mikä on tietysti hieno asia. Mutta kyllä
meillä muutenkin on aikaa asukkaiden kanssa, se on ihan elinehto tässä työssä. Meidän kodit ovat juuri sopivan kokoisia, ei
liian pieniä eikä liian isoja. Me tunnemme kaikki toisemme hyvin. Äskettäin yksi asukas sanoi minulle, että Sinikka, sinä olet
sitten niin kiva. Voi, että sellaisesta tulee hyvä mieli, kertoo Sinikka silminnähden ilahtuneena.

KAIKKIA KUUNNELLAAN
- Perusperiaatteisiimme kuuluu se, että sekä asukkailla että
henkilöstöllä on hyvä olla täällä. Jarmo Mulari aikoinaan korosti
henkilöstön hyvinvoinnin tärkeyttä hoivakodeissa ja näitä arvoja kunnioitetaan täällä edelleen. Jarmo itse oli vaativa, mutta
aina reilu johtaja. Hän ja hänen puolisonsa Pirjo-Riitta olivat
varsinkin alkuvuosina paljon läsnä. He ovat aina kuitenkin luottaneet henkilöstönsä ammattitaitoon käytännön hoivatyössä ja
sen kehittämisessä. Konsernin väen kanssa teemme paljon yhteistyötä ja pidämme myös yhteisiä palavereita ja tilaisuuksia.
- Meillä on avoin ilmapiiri ja kaikkia kuunnellaan. Olemme kehittäneet varhaisen välittämisen mallia toimimaan omassa työyhteisössämme. Kukaan ei jää yksin vaikeissakaan tilanteissa.
Myös työnkuvia on selkeytetty vuosien mittaan, kertoo Susanne
Vauhkonen.
AIKAA IHMISELLE
- Mielestäni hoitotyö on vuosien mittaan monipuolistunut. Ennen hoitaja teki lähinnä perustyöt mutta nykyisin toimenkuvaan sisältyy monenlaisia, kokonaisvaltaiseen hoitoon kuuluvia
asioita. Olemme esimerkiksi paljonkin yhteydessä omaisiin ja
edunvalvojiin. Tähän työhön kuuluu myös se, että konflikteja ja
ongelmiakin esiintyy. Ne ratkaistaan yhteistyössä, harkiten ja
työporukan moniosaamista hyödyntäen, Sinikka pohtii.
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Halaus päivässä tekee hyvää, tuumivat
Sinikka Rytkönen ja Ignaz Ferner.

Lue lehti myös: lähihoivaa.fi

On hienoa olla mukana järjestämässä
toimintamme 25. juhlavuotta
ja samalla juhlistaa omaa pitkää
työsuhdetta. Meillä tulee
olemaan paljon tapahtumia ja
toimintaa sekä asukkaille,
omaisille että eri sidosryhmillemme
ja yhteistyökumppaneillemme.
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Ahti Niemisen ja Sinikka Rytkösen
yhteispeli arjessa sujuu hyvin.

Henry Kivinen ja Sinikka Rytkönen vaihtavat kuulumisia
päiväkahveja odotellessaan.

- Koulutukseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen täällä on
hyvät mahdollisuudet. Meillä on ollut paljon oppisopimusopiskelijoita, joista suuri osa on myös työllistynyt tänne valmistumisensa jälkeen. Olen itsekin opiskellut lähihoitajaksi työn ohessa
oppisopimuksella.

- Onhan meillä täällä ollut myös muotinäytöksiä, joissa asukkaat itse toimivat malleina. Teemme teatteriretkiä, käymme
konserteissa ja meillä käy myös laulajia ja kuoroja esiintymäs❤
sä. Asukkaat osallistuvat toiveidensa ja jaksamisensa mukaan.
Muutamana vuonna meillä on ollut kesäkanoja pihapiirissä ja
iki-ihana Harald-aasi piipahtaa täällä säännöllisesti kaikkien
ilona ja taputeltavana.

- Kaikki osallistuvat myös toiminnan ja tulevien tapahtumien
suunnitteluun, hoitajien lisäksi myös keittiön väki ja talonmies.
Pidämme joka viikko maanantaipalaverit, joissa kaikki tulevan
viikon asiat käydään yhdessä läpi. Tiedonkulku on tärkeää, samoin se, että kaikkia kuunnellaan. Tätä työtä tehdään omalla
persoonalla ja se on joskus kuluttavaa. Siksi avoin ja rakentava
ilmapiiri on meille työntekijöille tärkeää. Meillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhömme, Sinikka jatkaa.
KANOJA, MARKKINOITA JA MUITA VIRKISTYKSIÄ
- Tavallisessakin arjessa meillä on paljon virkistystoimintaa
ja erilaisia tapahtumia. Syksyllä järjestimme asukkaille omat
syysmarkkinat, koska halusimme ilahduttaa niitäkin, jotka eivät pääse liikkeelle. Hankimme tänne hotdog-kojun ja myynnissä oli myös metrilakua ja viipurinrinkeleitä. Kaikille oli järjestetty mahdollisuus tehdä omia ostoksia ja asukkaat olivat aivan
ihastuksissaan.

KATSEET ETEENPÄIN
- On hienoa olla mukana järjestämässä toimintamme 25. juhlavuotta ja samalla juhlistaa omaa pitkää työsuhdetta. Meillä
tulee olemaan paljon tapahtumia ja toimintaa sekä asukkaille,
omaisille että eri sidosryhmillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Parasta pitkässä työurassa täällä on oman ammatillisen
varmuuden kasvu ja tietoisuus siitä, että aina me löydetään ratkaisut asioihin, vaikeissakin paikoissa. Asiat kehittyvät ja menemme eteenpäin.
- Ja mehän ei jämähdetä, vakuuttavat hoiva-alan ammattilaiset
Susanne ja Sinikka nauraen.

CZ

❤
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