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Pääkirjoitus

Kotimme yhteinen arki
Hoivakoti Villa Kivi täytti 3-vuotta 24.6.2018,  joten voimme ylpeänä puhua taaperovaiheesta. Tänä ai-

kana olemme yhdessä henkilökunnan kanssa erehdysten ja onnistumisten kautta rakentaneet sekä 
vahvan arjen käytäntöineen että  hionneet yhteisen arvomaailman, jonka kaikki voivat allekirjoit-

taa. Tavoitteenamme on tarjota muistisairauksista kärsiville asukkaillemme mahdollisimman kodinomai-
nen, lämminhenkinen ja aidosti välittävä asuinympäristö, missä myös omaiset viihtyvät ja työntekijöiden 
on hyvä tehdä tärkeää hoivatyötä. 

Kansallisessa  muistiohjelmassamme  2012-2020 (Sosiaali- ja terveysmininsteriö 2012) korostetaan eli-
nikäistä aivoterveyttä. Aivojen suojelu on otettu laajasti huomioon yhteiskunnan kaikilla sektoreilla. 
Aivoterveyden lisäksi tavoitteita on asetettu niin asenteiden, osaamisen ja tutkimuksen kuin hyvän elä-
mänlaadunkin suhteen. Hoivakodissamme tämä tarkoittaa mm. asukkaiden itsemääräämisoikeudesta 
huolehtimista, toimintakyvyn edistämistä ja ylläpitämistä, käytöshäiriöiden hallintaa ja sairauksien hyvää 
hoitoa sekä hyvää palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa silloin, kun ihmisen elämän pidentäminen ei ole 
enää päämäärä. Näitä osa-alueita painotamme myös koulutuksia suunnitellessamme.

Henkilökunta on vastuullista  ja asukkaistamme aidosti välittäviä hoitajia. Muistisairaiden arjessa tulee 
korostua aito läsnäolo ja kiireettömyyden tunne ja näitä taitoja me harjoittelemme joka päivä. Johtamisen 
näkökulmasta merkittävää Villa Kivessä on ollut osallistuminen  vuosina 2017- 2018 1,5- vuotta kestänee-
seen Green Care- projektiin, jonka avulla porukkamme viimeistään on hitsautunut tiiviimmäksi työyhtei-
söksi hyödyntäen luontoa tavoitteellisesti asukkaidemme arjessa päivittäin monin eri tavoin. Luontotoi-
minnot tulivat projektin myötä hoivaamme jäädäkseen ja ovat tänään tärkeä osa kaikkien yhteistä arkea.

Suomalainen luonto tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet monenlaiseen luonnossa tapahtuvaan virkisty-
miseen, elpymiseen ja voimaantumiseen. Luontoelämyksiin pohjautuvilla palveluilla voidaan tukea sekä 
työntekijöiden jaksamista että  auttaa ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitämisessä. Luontosuhteen syve-
nemisen ohella voidaan opetella myös lisää sosiaalisia taitoja.

Viherympäristöjä voidaan käyttää hoitotyön tukena aktiivisesti toimimalla tai vain viherympäristöissä olei-
lemalla. Jo pelkkä oleilu puutarhaympäristöissä vähentää stressikokemuksia, palauttaa kognitiivisia kyky-
jä ja tuottaa positiivisia emootioita. Myös Villa Kivessä piha on rakennettu tietoisesti tähän tarkoitukseen. 
Terapeuttiset pihat tarjoavat myös mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen ja motoristen taitojen 
vahvistamiseen. Aktiivinen puutarhanhoito vahvistaa omia voimavaroja, ja voi olla osa virkistystoimintaa 
tai kuntoutusta.  Vanhojen positiivisten muistojen elpyminen ja tervetullut normaaliuden tunne liittyy 
usein kasvien ja eläinten kanssa puuhaamiseen.

Millaisena näemme oman tulevaisuutemme, kun vanhenemme ja osa myös meistä nyt terveistä mahdolli-
sesti sairastuu johonkin etenevään muistisairauteen? Kaikki varmaan allekirjoittavat sen, että kodin tuntu 
ja sen tuoma turvallisuus, arvostava kohtaaminen ihmisenä sairauksista huolimatta sekä osallisuus omas-
sa arjessa on meidän jokaisen toivelistalla. 

Aulikki Rouichi
Hoivakodin johtaja 
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On tilaa Järvenrannassa,
siellä on mukava olla. 

Kesällä istutaan puutarhakeinussa
pihlajan alla ja olo on kevyt kuin

sudenkorennolla.

Luonto on lähellä, 
heti meidän takapihalla.

Kerran kuussa ilonpitoon tulee soittoniekka,
silloin on lattia täynnä tanssijoita ja

kimaltelee kultahiekka.

Joka päivä herkkupöytä notkuu
parhaista paloista ja ruoan päälle

lepo maistuu makealta
sekä mummosta että vaarista.

Tekemistä aina riittää rakkaassa 
Järvenrannassa. 

Sohville mahtuu miestä ja naista,
kaikki sulassa sovussa.

Sanaleikit lentää 
ja arvoitukset arvaillaan. 

Muistellaan menneitä,
miten kuljettiin elonteitä.

Puput, linnut ystävämme
onnelliset lemmikkimme
keskellämme vierailevat
-syli lemmestä täyttyy.

Iltasella hyvin mielin 
nukkumaan kun käydään,

Mari-enkel unta valvoo
-on rauhallinen ehtoo.

Jaana Vuorinen

Elämää 
Järvenrannassa

Soittoniekkana Jani Uhlenius.

Porraskävely on tärkeä osa päivittäistä
fyysisen toimintakyvyn vahvistamista.
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Niittykulmassa on rauhallinen ja ystävällinen il-
mapiiri. Asukkaat kohtaamme  yksilöllisesti ja hoi-
totyötä teemme asukaslähtöisesti kuntouttavalla 
työotteella.
Todella mieluinen asia asukkaillemme on säännölli-
nen ulkoilu. Käymme ulkoilemassa lähiympäristös-
sä.

Myös kauniille sisäpihalle pääsee helposti. Ruoka-
salin ikkunoista on mukavaa seurata Suomen rik-
kautta eli vuodenaikojen vaihteluita.
Asukkaamme ovat erityisen kiinnostuneita arvoi-
tuksista ja tietovisoista.
Usein arkeamme piristävät söpöt kanimme Siiri, 
Saara ja Bella, joita on ihana silitellä.

Huumori on tärkeä osa arkeamme. Olemme kirjan-
neet ylös asukkaiden ”letkautuksia”.

Niittykulman asukkaat ja henkilökunta

”Eikö täällä talossa lehmät lypsä,
kun ei maitoa anneta.”

”Oi, kun sinä niin höyhenenkevyesti nostat minua 
sänkyyn. Tiedän, että se ei todellakaan ole sitä.”

Muutaman kerran vuodessa ”nuori Sami” käy 
tanssittamassa rouvia haitarimusiikin tahtiin. 

Erään asukkaan kommentti:
” Mehän pyöräytetään tuollaiset pikkupojat

ihan pyörälle päästä.
Kyllä se on syytä olla ihan aikuinen mies, 

joka meitä tanssittaa. Saa olla meitä vanhempi, 
vaikka haudan partaalla.

Tämmöinen akkalauma mehän
höyhennetään.”

”Sotapojat marssii, 
katukivet kilkkaa, 
ikkunat ne aukee 

ja nenäliinat vilkkaa.”

Terveiset
Niittykulmasta!

Pispalan sälli ja Sinirytmi-orkesteri. Karvakaverit tuovat iloa asukkaille.
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Vilja-aitassa jokaisella on omat tarpeensa selviytyä 
arjesta.  Arki meillä on myötäelävää ja muistisai-
raan tarpeita kunnioittavaa, jossa asukkaiden ko-
konaisvaltainen hoiva- ja huolenpito huomioidaan 
laittamalla arjen mielekkyys etusijalle.

Green Care-projektin myötä yhteisöllisyys on li-
sääntynyt talon kaikkien työtekijöiden kesken 
ja näkyy myös asukkaiden arjessa. Parhaiten 
meillä Vilja-aitassa toimii eläinavusteisuus, jossa 
päärooleissa ovat talon omat kanit Siiri ja Saara ja 
Bella, papukaijat Sylvi ja Urho sekä kesäkanat Ellu, 
Klaara ja Floora ja kuukausittain vierailevat karva-
kaverit. Asukkaat nauttivat ulkoilusta Villa Kiven 
ympäristössä, mistä löytyy lampi sorsineen ja puis-

toalueineen. Kuumilla ilmoilla nautitaan olosta si-
säpihalla tai terassilla kahvin tai laulun merkeissä.

Vilja-aitan kantavana ohjenuorana on, ettei ennen-
aikainen jalattomuus kuulu muistisairauteen eikä 
vanhuuteen.

Päivittäinen tavoitteemme on luoda ystävällinen ja 
hyväksyvä ilmapiiri ryhmäämme, niin että kaikilla 
on hyvä olla.

Vilja-aitan asukkaat ja henkilökunta 

Vilja-aitta

Kutominen tukee ja vahvistaa hienomotorisia taitoja.
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Kukkakedon tunnelma on rauhallinen ja levollinen. 
Suurin osa asukkaista tarvitsee liikkumiseen pyö-
rätuolia tai muita apuvälineitä. Ulkoilu on meille 
tärkeää ja päivittäin käymme muutaman asukkaan 
kanssa haukkaamassa happea. Arkeamme ilahdut-
taa kovasti lemmikkikanien silittely ja sylittely sekä 
rakkauspapukaijojen viserrys. Ilahdumme kovasti 
myös kaverikoirien vierailuista, sillä Kukkakedossa 
on monta koiran ystävää. 

Kesällä säiden salliessa hyödynnämme ryhmäko-
din terassia erilaisiin viriketuokioihin ja on siellä 
kahvitkin nautittu. Myös talon puutarha sekä ke-
säkanat tarjoavat mukavaa ajanvietettä lämpimillä 
säillä. 

Kukkakedossa meillä on mahtavan aktiivisia omai-
sia, joiden vierailut ovat tärkeä ilonaihe asukkaille. 
Asukkaiden sekä omaisten kanssa on monet kerrat 
laulettu yhdessä, tuolijumpattu sekä arvuuteltu sa-
nanlaskuja ja arvoituksia. 

Pidämme kovasti myös läheisten päiväkotien ja 
koulujen lasten esityksistä ja siitä että he käyvät 
meitä tervehtimässä. Ryhmäkodissa luomme ko-
dinomaisen ja turvallisen ilmapiirin, jossa asukkail-
la, omaisilla sekä hoitajilla on hyvä olla. 

Kukkakedon asukkaat ja henkilökunta

Kukkaketo

Halaus kerran päivässä antaa voimavaroja.
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Luonnosta voimaa hanke
3.4.2017-31.1.2019

Suoriteperusteiseen työhön lisää mielekkyyttä. Työsuojelurahaston tukema hanke. Hankkeessa oli 
mukana 3 hoiva-alan yritystä. Villa Kivi, Palvelukoti Vantaan Kerttuli ja Kaskimaan Hoivakoti. Hank-
keen tavoitteena oli työhyvinvoinnin kehittäminen, tuomalla luonto osaksi asukkaiden ja hoitajien 

arkea. Tavoitteena oli saada luontoperusteinen toiminta jokapäiväiseksi toiminnoksi kaikille asukkaille, 
riippumatta siitä kuka työntekijöistä on työvuorossa tai kenen kanssa hän työskentelee. Hankeen taus-
ta-ajatuksena oli tutkimukset luonnon vaikuttavuudesta hyvinvointiin. 

Villa Kivessä tarjotaan tehostettua palveluasumista ikääntyneille muistisairaille ja se avattiin 2015. Villa 
Kivi toimii kahdessa kerroksessa ja molemmissa kerroksissa on 2 erillistä osastoa. Raskaan käynnistys-
vaiheen jälkeen oli tarvetta kehittää, uudistaa ja samalla rikastaa työprosesseja. Villa Kivellä on käytössä 
oma aidattu piha-alue oleskelupaikkoineen ja pihalla on ollut kesäkanoja, jotka yksikön johtaja pääsään-
töisesti hoiti. Piha-alueen käyttö oli melko vähäistä ja viriketoiminta asukkaille oli jäsentymätöntä, eikä 
sitä juurikaan suunniteltu etukäteen. Virikkeet jäivät pääsääntöisesti niiden työntekijöiden varaan, jotka 
jaksoivat ja uskalsivat toteuttaa itse suunnittelemiaan toimintoja sekä yksilöllisesti että ryhminä. Työhön 
hoivakodissa kuuluu asukkaiden fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen huomioiminen. Henkilökunta oli kui-
tenkin vahvasti toimenpideorientoitunutta ja he kokivat, etteivät aikaresurssit ole riittäviä edes hoitotyö-
hön.

Hankkeen kuvaus 

Hankkeen alussa toteutettiin henkilökunnalle starttipäivä. Päivän aikana tutustuttiin luonnon vaikut-
tavuuteen, kehitettiin työhyvinvointia ja laadittiin kehittämissuunnitelmia. Jatkossa henkilökunnal-
le toteutettiin 10 kpl työpajoja, a 2 tuntia kerrallaan, noin kuukauden välein. Työpajoissa suunniteltiin 
luontotoimintoja, arvioitiin niiden toimivuutta ja toteutumista käytännössä. Luontoiminnoille laadittiin 
kuukausikalenteri, jonka henkilökunta suunnitteli ja toteutti. Kalenterin lisäksi laadittiin matriisi, jonka 
avulla henkilökunta pystyi seuraamaan luontotoimintojen toteutumista. Matriisin avulla toimintoja voitiin 
myös kohdentaa tasapuolisesti asukkaille. Tiiminvastaavat ja esimies valvoivat matriisin avulla toiminto-
jen toteutumista.

Pajoissa ratkottiin käytännön ongelmia, vahvistettiin toimivia käytäntöjä. Työpajat toteutettiin 13-15.00 
välisenä aikana ja niihin osallistuivat vuoroissa olevat työntekijät. Hankkeen alussa työilmapiiriin liittyvät 
asiat puhututtivat eniten. Tammikuussa 2018 työpajassa näkyi jo selkeästi ilmapiirissä tapahtuneet posi-
tiiviset muutokset. Helmikuun 2018 työpajassa ohjaajat antoivat palautetta; ”Hoitajat ylittäneet rajojaan, 
ajatus siitä että, minä en ikinä, ja että en osaa, on muuttunut ja nyt sitä vaan tehdään”. Keväällä 2018 ja 
päätöspäivänä lokakuussa 2018 henkilökunta arvioi muutoksen positiiviseksi. ”Alussa kauhistutti aika ja 
resurssit, pikkuhiljaa asia sisäistynyt”, ”Mukava aloittaa päivä ulkoilulla”, ”Henkilökunnalle enemmän yh-
teistä tekemistä ja ulkoilua”. 

Hankkeeseen kuului myös 8 kpl johdon ja esimiesten yhteisiä suunnittelu ja kehittämispäiviä. Johdon ja 
esimiesten päivissä suunniteltiin innovaatiojohtamista, laadittiin luontotoiminnan innovaatiostrategiaa, 
arvioitiin toimintaa työpaikoilla ja saatiin vertaistukea.
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Tulokset

Villa Kiveen luotiin hankkeen aikana organisaation rakenteisiin viety luontotoimintojen innovaatiostrate-
gia, joka pitää sisällään asukkaille tarkoitetun luontotoimintakalenterin säännöllisen suunnittelun, luo-
vuuden sen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä toiminnan reflektoinnin ja valvonnan.

Toimintakalenteri laaditaan kevät-, kesä-, syys- ja talvikausiksi kerrallaan. Kalenteri on esillä asukkaille 
kuukausi kerrallaan. Suunnitelmaa laatimassa on jokaisesta osastosta henkilökuntaa sekä 1 tiiminvetäjä 
ja sitä laadittaessa huomioidaan asukkaiden tupakokouksissa antamat toiveet ja palautteet sekä omais-
ten antamat toiveet ja palautteet. Luontotoiminnot on jaettu aisti- ja toimintoryhmäksi. Asukkaat saavat 
osallistua ryhmiin halunsa ja kuntonsa mukaan. Kalenteria toteuttaa vuorossa oleva henkilökunta.

Työntekijöiden kohdalla merkittävin tulos hankkeen vaikutuksista on se, että hanke mahdollisti työnte-
kijöiden tutustumisen toisiinsa rakentavan yhteistyön kautta. Keskinäinen luottamus sekä esimieheen, 
työkavereihin että yhdessä tekemiseen vahvistui. Hanke on opettanut tekemään aidosti yhteistyötä ja li-
säksi työn tavoitteet ovat selkiintyneet kaikille työntekijöille. Työpaikalla on opittu uusia työtapoja, mm. 
ryhmien vetämistä. 

Työilmapiiri parani hankkeen aikana. Se näkyi työhyvinvointikyselyn tuloksissa että, keskinäisessä kans-
sakäymisessä. Työhyvinvointi-indeksi oli lähtötilanteessa v. 2017, 3,75 ja vuonna 2018 se oli 3,83. Merkittä-
vimmät nousut tapahtuivat työyhteisöön ja motivaatioon liittyvissä asioissa. Ilmapiiri, oma motivaatio ja 
jaksaminen koettiin hyväksi myös päätöspäivänä annetussa suullisessa ja kirjallisessa palautteessa.  Sai-
rauspoissaoloissa on nähtävissä positiivisia muutoksia. 

Syyskuussa -17 aisti- ja tekijäryhmät erotettiin toisistaan. Elokuussa -17 kaikki merkinnät on laitettu aisti-
ryhmän sisälle. Aistitoimintoja oli paljon syksyllä -17, mutta se oli usein taustalla soivaa linnun laulua. 2018 
aistitoimintoja on määrällisesti vähemmän, mutta ne ovat paremmin suunniteltuja ja laadukkaampia.

Suurin muutos on tapahtunut asukkaiden ulkoilussa. Tammikuussa 2018 seurantamatriisissa näkyy joitain 
asukkaiden kieltäytymisiä, mutta lokakuussa 2018 kaikki asukkaat on onnistuttu saamaan ulos. Lisäksi 
ulkoilu on saatu toimimaan säännönmukaisesti ja se on mukana kalentereissa jokaisena päivänä. Mini-
missään asukkaat ulkoilevat kerran viikossa. Sekä ulkoilun että muun toiminnan määrän lisääminen tuotti 
hankkeen alussa muutosvastarinta mutta jo keväällä 2018 että päätöspäivänä henkilökunta arvioi muu-
toksen positiiviseksi. ”Alussa kauhistutti aika ja resurssit, pikkuhiljaa asia sisäistynyt”, ”Mukava aloittaa 
päivä ulkoilulla”, ”Henkilökunnalle enemmän yhteistä tekemistä ja ulkoilua”. 

Hankkeessa valmentajana toimi
Työyhteisövalmentaja Leila Kouvonen

www.leilakouvonen.fi
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Hoitomme lähtökohta on kodinomaisuus. 
Pyrimme luomaan asukkaillemme mahdol-
lisimman kodinomaisen ja turvallisen ym-

päristön, jossa on hyvä viettää arvokasta elämää. 
Asukkaalle tärkeät tavarat, vaatteet, toimintatavat 
ja ystävälliset hoitajat tukevat kodinomaisuutta ja 
luovat turvallisuutta. Tärkeää hoitotyössämme on 
kuntouttava työote. Kuntouttava työote tarkoittaa, 
että tuemme asukkaalla jäljellä olevia voimavaroja 
ja kannustamme omatoimisuuteen. Ketään asukas-
ta ei myöskään makuuteta sängyssä vaan jokainen 
asukas nousee ylös päivittäin. 

Tärkeää hoitotyössämme on asukkaan puhtaus ja 
estetiikka. Hoitajat auttavat päivittäisissä pesuissa 
ja jokaiselle puetaan puhtaat päivä- ja yö vaatteet. 
Asukkaan vaatteiden valinnassa kunnioitamme 
asukkaan itsemääräämisoikeutta. Huomiota kiin-
nitämme asukkaiden hiuksiin ja miehillä parran-
ajoon. Talossamme käy kuukausittain kampaaja 
ja jalkahoitaja. Kerran kuukaudessa on myös hem-
mottelupäivä, jolloin kiinnitetään estetiikkaan huo-
miota. 

Asukkaiden ravitsemus on tärkeä osa hoitotyötä. 
Ravinnon kuuluu olla laadukasta, ravintorikasta ja 
vaivatonta nauttia. Talomme keittiössä tehdään 
kotiruokaa asukkaiden mieltymysten mukaisesti. 
Kuukausittain pidämme tupakokouksen, jolloin 
kartoitamme asukkaan ruokamieltymyksiä. Ruo-
katoiveet viedään suoraan keittiöhenkilökunnalle, 
jotka huomioidaan ruokalistoissa.

Asukkaille haluamme tarjota mahdollisimman ki-
vuttoman olon. Jos huomamme asukkaalla kipua, 
kartoitamme kivun syyt. Pyrimme ensin tekemään 
kaikki hoidolliset tarpeet ennen kuin suoraan aloi-
tetaan kipulääkitys. Talossamme käy lääkäri kaksi 
kertaa kuukaudessa ja tarvittaessa voimme ottaa 
häneen yhteydessä esimerkiksi kipulääkitysasias-
sa. Haluamme tarjota asukkaille hyvän perushoi-
don lisäksi virikkeellistä toimintaa. 

Hoivakoti Villa Kiven palvelukuvauksessa lupaam-
me asukkaille kerran viikossa ulkoilumahdollisuu-
den. Toteutamme ulkoilua jokaisessa ryhmäko-
dissamme valvotusti ja systemaattisesti niin, että 
jokainen asukas pääsee ulos asukkaan kunnosta 
riippumatta. Joka päivä iltavuoroon tuleva hoitaja 
vie jonkun asukkaan ulos. 

Toteutamme talossamme Green Care toimintaa eli 
tuomme luonnon osaksi hoivaamme. Teemme jo-
kaiselle kuukaudelle oman kalenterin, johon olem-
me luoneet viriketoimintoja. Viriketoiminnoissa on 
erilaisia luontotoimintoja sekä muuta toimintaa. 
Tupakokouksissa kartoitamme asukkaiden toimin-
toja, millaisia virikkeitä asukkaat haluavat tehdä. 

Hoitajina pyrimme olemaan mahdollisimman ystä-
vällisiä, ammatillisia ja huomioimaan jokainen asu-
kas yksilönä. Hoidamme asukkaitamme niin kuin 
hoitaisimme omia läheisiämme tai itseämme. Ha-
laus, silmiin katsominen ja kädestä kiinnipitäminen 
tuo tunteen, että minua arvostetaan. Nämä asiat 
luovat turvaa muistisairaille kuin jokaiselle ihmisel-
le. Ikääntymisen kuuluu olla arvokasta.

Ystävällisin terveisin
Vastaava sh Carita Alatalo

Sairaanhoitajan
näkemyksiä talomme hoitotyöstä
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Väestön toimintakyvyn arviointi on tärkeä osa 
sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen 
arkipäivää. Lainsäädännössä edellytetään 

toimintakyvyn arviointia yksilön hoidon ja palve-
luiden tai etuuksien saamiseksi.  Laki ikääntyneen 
väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden 
sosiaali- ja terveyspalveluista eli nk Vanhuspalvelu-
laki on ehtinyt esikoululaisen ikään ja täytti kuusi 
vuotta joulukuun 2018 lopussa.

Lainsäätäjän keskeinen tarkoitus lakia säädettäes-
sä oli tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia, ter-
veyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista 
sekä parantaa ikääntyneen väestön mahdollisuut-
ta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien päätösten 
valmisteluun ja tarvitsemiensa palvelujen kehit-
tämiseen. Laki edellyttää, että iäkkään henkilön 
mahdollisuutta saada laadukkaita sosiaali- ja ter-
veyspalveluja parannetaan sekä ohjausta muiden 
tarjolla olevien palvelujen käyttöön yksilöllisten 
tarpeittensa mukaisesti ja riittävän ajoissa silloin, 
kun hänen heikentynyt toimintakykynsä sitä edel-
lyttää. Tarkoitus on myös vahvistaa iäkkään hen-
kilön mahdollisuutta vaikuttaa hänelle järjestet-
tävien sosiaali- ja terveyspalvelujen sisältöön ja 
toteuttamistapaan sekä osaltaan päättää niitä kos-
kevista valinnoista.

Toimintakykyä tarkastellaan fyysisen, psyykkisen 
ja sosiaalisen ulottuvuuden kannalta. Tietoa asi-
akkaan toimintakyvystä voidaan kerätä erilaisin 

menetelmin, tilanteesta riippuen. Toimintakyvyn 
arvioinnissa kootaan, yhdistetään ja tulkitaan sekä 
kuvailevaa havaintoihin pohjaavaa tietoa että mit-
taus- ja arviointituloksia. Arviointitilanne on vuoro-
vaikutuksellinen tilanne ja kokonaiskuvan muodos-
tamiseen tarvitaan asiakas itse, hänen lähipiirinsä 
tai ammattilainen. 

Iäkkäiden toimintakykyä heikentävät erityises-
ti muistisairaudet. Etenevät muistisairaudet ovat 
kansanterveydellinen ja -taloudellinen haaste. 
Muistisairauksia sairastavien ihmisten määrä kas-
vaa tulevaisuudessa väestön ikääntyessä.  Muisti-
sairaudet ovat nopeimmin kasvava kansansairaus 
ja tällä hetkellä Suomessa on lähes 200 000 tuhatta 
muistisairasta. Joka vuosi tulee lisää noin 14 500. 
WHOn arvioiden mukaan muistisairaiden määrä 
kolminkertaistuu vuoteen 2050 mennessä. Muis-
tisairauksien varhaisella diagnoosilla, hoidolla ja 
erityisesti kuntoutuksella voidaan myös parantaa 
sairastuneiden toimintakykyä ja hillitä kokonais-
kustannusten kasvua. 

Uudenmaan Seniorikodit Oy;n Villa Kivi yksikössä 
Järvenpäässä toimintakyvyn arviointi on osa ar-
kipäivää ja toimii moniammattillisin periaattein. 
Olemme toteuttaneet toimintamme alusta lähtien 
USKO kuntoutusohjelmaa, jota on muokattu ja uu-
distettu vastaamaan asukkaidemme tarpeita. Meil-
le Villa Kivessä on tärkeää, että asukkaamme voivat 
hyvin ja muistisairaudestaan huolimatta kokevat 
terveyttä ja hyvinvointia. Hyvinvointi lisää asukkai-
demme toimintakykyä. Kaikki terveydenhuollon 
ammattilaiset toteuttavat kuntouttavan työotteen 
periaatteita. Hoitajat kannustavat asukkaita osal-
listumaan liikuntatuokioihin, ulkoiluun, erilaisiin 
peleihin, lauluun ja askarteluun. Green Care toimin-
ta tuo luonnon edut asukkaidemme aistitoimin-
taan. Ohjenuoramme kuntoutuksessa on ”voimaa 
arkeen”

Leena Zittling
Asiantuntija, Ft, MJD, TtM ja YTM-opisk

Hyvä toimintakyky lisää
elämänlaatua

Saime Beshar, 90 v. pelaa Memory-peliä.
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Villa Kivessä voimme pienilläkin panostuksilla osal-
listua kestävään kehitykseen. Jokaiselta työalueel-
ta löytyy jätettä, mikä nykyisin lajitellaan oikein ja 
siten kierrätetään; pahvit ja paperit erikseen, biojä-
te, lasi yms. muut. Muovista emme voi täysin vielä 
luopua, mutta sen kulutusta vähentämällä voi ot-
taa askeleen eteenpäin, esim. suojakäsineiden tur-
haa käyttöä voi vähentää, miksei myös ruokaliinoja 
voisi vaihtaa pestäviin, ajatuksia on niistä ollut. 

Siivouksessa pyrimme käyttämään vain tarvitta-
van määrän pesuaineita ja vettä, vältämme turhaa 
kulutusta, pesuaineita vain sinne, missä niitä eni-
ten tarvitaan.

Keittiössä voimme hyödyntää uudelleen kaikenlai-
set purkit ja muoviastiat, ja biojätteestä hyötyvät 
meidän puputkin, saavat tuoreita porkkanoita yms. 
silloin tällöin. Biojätemäärät ovat yleisesti vähenty-
neet, sillä keittiöhenkilökunta on oppinut hyvin ar-
vioimaan päivittäisen ruokamenekin. Kesäisin hyö-
dynnämme kasvimaatamme asukkaiden kanssa ja 
kesäkanoilta saamme tuoreet kananmunat. 

Pienillä askeleilla ja oman osuutemme antaen 
olemme osa kestävää kehitystä ja   turvallisem-
paa tulevaisuutta.                                                                                    

La-Ke (Laitoshuoltajat & keittiön väki)

Kestävä kehitys  
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Puuhasivu

Täydennä puuttuva sana sananlaskuun. 
 
1.  Aamun  _____________  kullan kallis.  
 
2.  Aatelles ei mää _________ hukkaan.  
 
3.  Ei yksi __________ kauan  pala. 
 
4.  Hassu tekee niin kuin ________ käskee.  
 
5.  Lopussa __________ seisoo. 
 
6. ___________ on puoal ruokaa. 

Oikeat vastaukset: 
Ristikko: Luonnosta voimaa, Sananlasku: 1. hetki, 2. aika, 3. puu, 4. hullu, 5. kiitos, 6. puhtaus
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Luonto elää
- takapihamme

aarteita
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Tapiolan Aallotar 
Kivennavantie 15 
02130 Espoo
Yksikön johtaja
Katja Roth
+ 358 45 606 4931

Palvelukoti Harjupuisto   
Helsingiuksentie 54A 
08700 Lohja
Yksikön johtaja
Eija Salo
+358 50 511 5318

Anttilanhovi  
Yli-Anttilantie 29 
05830 Hyvinkää
Yksikön johtaja
Sari Helppolainen
+358 45 606 4934

Villa Lauriina 
Nimismiehenmäki 1 
02770 Espoo
Yksikön johtaja
Sari Liukkonen
+358 45 882 4123

Hiidenhovi 
Hiidenrannantie 15 
03100 Nummela
Yksikön johtaja
Eija Sairanen
+358 50 413 8928

Villa Kaskimäki 
Kaskelantie 20b 
02880 Veikkola
Yksikön johtaja
Taina Airikainen
+358 50 344 0118

Villa Kivi 
Kiviojantie 12 
04430 Järvenpää
Yksikön johtaja
Aulikki Rouichi
+358 45 616 4980

Villa Linnea 
Töyhtötiaisentie 3 
02660 Espoo
Yksikön johtaja
Minna Mekhane
+358 50 434 9937

Hoitokoti Kuninkaanhovi 
Kolohongankuja 2 
01260 Vantaa
Yksikön johtaja
Kirsi Kinanen
+358 45 178 1898

Uudenmaan
Seniorikodit Oy

Elämänmakuista asumista
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PA INOTALO

Tervetuloa kotiin!


