
Tehostettu palveluasuminen meillä 
 
Maaliskuun aamuaurinko nousee taivaanrannalta ja valaisee lumisen pihapiirin hetkeksi niin, 

että hanki häikäisee ohikulkijaa. Iltapäivällä aurinko kerää voimansa ja henkäilee talojen 

katoille saaden räystäät tippumaan kevättä enteillen. Jo pienikin hetkellinen auringonpilkahdus 

virkistää mieltä – ja saa unohtamaan hetkeksi loskaiset kadut ja taivaalta liki päivittäin 

putoilevan räntäsateen. 

Sisällä rakennuksessa on lämmin. Ovi on auki tehostetun palveluasumisen yksikköön –

asukkaidemme kotiin. Kahvi tuoksuu ja ulko-ovelle asti voi kuulla iloista puheensorinaa ja 

naurua. Olemme selvästi jonkun ihmisen kotona. Mutta kenen kotona olemme – ja mitä se koti 

täällä meillä oikein tarkoittaakaan? 

Seuraavan videon myötä pääset kurkistamaan elämänmenoomme vuosien varrelta – 

tervetuloa meille! 

 https://kymijoenhoiva.fi/wp-content/uploads/2019/03/Koti_Keskikokoinen-1.mp4?_=1  

Meillä Kymijoen Hoiva ry:llä on kolme tehostetun palveluasumisen yksikköä vanhusten ja 

kehitysvammaisten asukkaidemme asumiseen. Kolme erilaista kotia, joissa kuitenkin eletään 

ja asutaan kymijoenhoivamaiseen malliin asukkaidensa näköistä elämää. Iltarusko Anjalassa, 

Rantakoti Inkeroisissa ja Honkakoti Keltakankaalla tarjoavat ympärivuorokautista hoivaa ja 

turvaa asukkaillemme. 

Asukkaan palvelupolku vie meidät nyt näihin koteihin. Kurkistamme jokaiseen tehostetun 

palveluasumisen yksikköömme ja kerromme, mitä koti meille kymijoenhoivalaisille tarkoittaa 

silloin, kun asukas tarvitsee ympärivuorokautista hoivaa ja turvaa. 

Anjalan kauniin vanhan puukirkon lähellä sijaitseva Iltarusko on luhtitalo, jossa asutaan 

kahdessa kerroksessa. Yksiköissä ja kaksioissa on mahdollista asustella yksin tai pariskunnan 

yhdessä. Oma parveke antaa lisätilaa kesäisin. Arki on asukkaidensa toivomalla tavalla 

toiminnallista ja siihen sisältyy niin paljon. Hoitaja on paikalla molemmissa kerroksissa aamu-, 

ilta- ja yövuoroissa varmistaen sen, että arki sujuu: päivän normaalit askareet hoidetaan 

hoitajan avustuksella ja jokainen päivä tarjoaa uuden aamun myös toiminnalle. Ulkona hangen 

alla odottaa uusi kaunis takapiha, joka suo turvallisen aidatun ulkoilupaikan –  ja täällä 

odotellaankin jo uutta kesää innolla. Mikä ihana tunne onkaan herätä aamulla omassa kodissa 
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ja tietää pääsevänsä iltapäivän aurinkoon päiväkahville takapihalle. Grilli tulille, jos siltä tuntuu, 

musiikkia mukaan ja muutama kahviseuralainen – Iltaruskon kesä on jo ovella tuota pikaa. 

Sinnehän saisi pienen kasvimaankin ja kukkaistutuksia … hoitajat kyselevät toiveita ja piha 

odottaa käyttäjiään. 

Iltaruskosta ajettaessa pari kilometriä Inkeroisten suuntaan Kymijoen ylittävän sillan ja 

liikenneympyrän jälkeen tulet Rantakotiin. Se jakautuu kahteen erilliseen asumisyksikköön, 

jossa Lehdokissa asuvien kehitysvammaisten asukkaidemme kotoa kuljetaan pienen pihapiirin 

yli Orvokkiin, pieneen 8-paikkaiseen vanhusten asumisyksikköön. Pihamaalla lintu laulaa 

kotikoivun oksalla ja takapihalle avautuu huikean kaunis Aalto-puisto Kymijoen 

rantamaisemiin. Maisema on kaikkina vuodenaikoina täysin uniikki ja upea, ja se tarjoaa 

mielettömästi mahdollisuuksia arjen elämänmenoon. Ja kyllä sitä elämää täällä osataankin 

elää: kesämiljöö hyödynnetään ruokailuihin, kahvitteluun, grillaamiseen, yhdessä 

musisoimiseen, kuntoiluun, ulkopeleihin ja oleiluun täysillä. Kotoa ei tarvitse lähteä kuin ovesta 

ulos ja olet jo keskellä kauneinta jokimaisemaa ja voit piipahtaa torille mansikoita ostamaan tai 

kaupalle jäätelöä hakemaan – voisiko kotona asuminen tästä mukavammaksi muuttua? 

Rantakodin yhteydessä on käytettävissä myös kaikki Inkeroisten toimipisteen palvelut: 

ravintola Syreeni ja alakerran kuntosali-, sauna- ja allasosasto.  Orvokin – jota lempeästi 

kutsumme myös Mummolaksi – helmenä on kaunis takapiha, jonne käynti on suoraan terassin 

ovesta. Aidatulla takapihalla kasvaa kotoisasti marjapensaita ja omenapuita ja kesäisin siellä 

ruokaillaan ja istutaan päiväkahvilla yhdessä. 

Kolmas tehostetun palveluasumisen yksikkömme Honkakoti Keltakankaalla on yhteen tasoon 

rakennettu laaja rakennus, joka on mahdollistanut asumista myös pariskunnille. Myös täällä 

arki on aina ollut erittäin monimuotoista ja asukkaidensa näköistä. Sauna lämpiää kuten 

muissakin kodeissamme, pullaa leivotaan, yhteistä arkea eletään aktiivisesti toimintaa 

suunnittelevien hoitajien avustuksella mallikkaasti. Toki täälläkin arjesta suuren osan vie 

perushoitoon liittyvät toimet: peseytyminen, pukeutuminen, ruokailut, lääkkeiden ottaminen, 

kuntouttava hoitotyö esim. lihaskuntoa ylläpitävillä toiminnoilla ja erilaisin kävelytreenein 

toteutettuna – mutta silti henkilöstö on upeasti pyrkinyt aina venymään myös siihen, että arki 

on asukkaalleen mahdollisimman mielekästä ja mukavaa. Vanhat lautapelit, valokuvien 

katselut, ihanat elokuvaillat popcorneineen ja pannukakkukesteineen ovat aina kuulunet 

elämään täällä Honkakodilla. Joskus voi vain ihmetellä sitä kekseliäisyyden määrää, jota 

hoitajilla on: mistä ihmeestä kaikki ideat oikein tulevat? Mutta hyvä niin, ihan loistavaa 

suorastaan –näinhän sen kuuluukin ihmisen kotona olla: aamulla ei aina edes tiedä, mitä 

mukavaa iltapäivä ja ilta saattavat tuoda tullessaan. 



Tehostetun palveluasumisen esimiehen työ on tiivistä tiimityötä erilaisten sidosryhmien kanssa 

päivittäin toimien. Lääkärit, sairaanhoitajat, lähihoitajat, perheet ja omaiset, Kymijoen Hoiva 

ry:n tukipalvelujen henkilöstö, KJH:n johtoryhmä, KymSoten yhteistyökumppanit ym. 

muodostavat moniammatillisen työryhmän, jonka kanssa yhteistyössä tätä työtä tehdään. 

Hallinnollinen asumispalvelun tuottamiseen liittyvä toiminnan suunnittelu- ja kehittämistyö ovat 

arkipäiväämme, toiminnan laadun varmistaminen tilastointien ja erilaisten seurantametodien 

avulla kuuluvat osana työn kuvaan. Esimies varmentaa sen, että tuotettu palvelu on 

lainsäädännön ja määräysten mukaista, asukkaillemme turvallista ja laadukasta asumista. 

Hoitotyön esimies varmentaa kaikki ne palvelun tuottamiseen tarvittavat elementit, joiden 

varaan asumispalvelu rakentuu. Toiminnan kehittämis- ja laadunvalvontatyö on jatkumo, joka 

nostaa esiin erilaisia tarvelähtöisiä uusia kehittämiskohteita niin hoitotyön itsensä, asukkaiden 

ja heidän perheidensä sekä palvelun ostajakunnan tarpeista tarkasteltuna. 

Tässä yhteisössä yhdessä toimien työ on antoisaa ja jokainen päivä erilainen. Tästä on hyvä 

jatkaa. 
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