TOIMINTAKERTOMUS 2020
AURAN PALVELUASUNTOLA HOIVAKOTI
Toiminta-ajatus
Hoivakoti on 15-paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö. Kaksi paikkaa on varattu
lyhytaikaiseen hoitoon omaisen loman tai jatkohoidon tarpeen vuoksi. Kaikki asukkaat
tarvitsevat yhden tai kahden hoitajan apua tai ohjausta päivittäisissä toiminnoissa.
Toiminta-ajatuksena Hoivakodilla on tarjota mahdollisuus kodinomaiseen ja mielekkääseen
loppuelämään asukkaan yksilöllisyyttä kunnioittaen. Tavoitteena on ylläpitää fyysistä,
psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä ja kuntouttavalla työotteella mahdollisuuksien mukaan
myös kohentaa toimintakykyä.
Alkuvuodesta 2020 Hoivakodissa oli 2 intervallipaikkaa normaalisti käytössä mutta kun
vierailukielto Hoivakotiin alkoi maaliskuussa koronapandemian seurauksena, otettiin
intervallipaikat pitkäaikaiskäyttöön. Marraskuussa 2020 toinen intervallipaikka palautettiin
lyhytaikaiskäyttöön sillä lyhytaikaispaikkojen tarvetta on jatkuvasti.
Terveyden- ja sairaanhoito
Lääkäri käy Hoivakodissa pääsääntöisesti kerran viikossa. Muina päivinä otetaan yhteyttä
Auran tai Riihikosken terveyskeskukseen. Kesällä 2020 Auran terveysaseman sulun aikana
lääkäripalvelut saatiin Riihikosken terveyskeskuksesta, asiointi tapahtui puhelimitse.
Päivystysaikaan lääkäripalvelut saadaan TYKS:n yksiköistä: Loimaalta ja Turusta.
Terveyskeskuksen alaisen avosairaalan palvelut ovat myös Hoivakodin asukkaiden käytössä,
avosairaalan hoitajat tulevat lääkärin lähetteellä huolehtimaan asukkaiden sairaanhoidosta
(esimerkiksi punasolutankkaus, laskimonsisäiset antibioottihoidot, kivunlievitys).
Verinäytteet otetaan henkilökunnan toimesta Hoivakodissa ja kuljetetaan terveyskeskukseen.
Omahoitajuus
Kaikilla asukkailla on omahoitaja, joka huolehtii hoito- ja palvelusuunnitelman tekemisestä ja
ylläpitämisestä ja osallistuu yhdessä asukkaan ja omaisen kanssa hoitopalaveriin. Omahoitajan
vastuulla on myös asukkaan toimintakyvyn seuraaminen ja dokumentointi. Hoivakodissa
toimintakykyä mitataan mm. seuraavien testien avulla: RaVa (Ikäihmisten toimintakyvyn ja
avun tarpeen mittari), MNA-ravitsemustilan arviointi, MMSE (muistin tilaa arvioiva mittari).
Omahoitaja hoitaa käytännön asioita asukkaan ja omaisten välillä sekä huolehtii
erityistarpeista, kuten ostoksilla käynneistä asukkaan kanssa.
Yhteistyö omaisten kanssa
Asukkaiden omaisiin pidetään säännöllisesti yhteyttä. Monet omaiset käyvät säännöllisesti
tervehtimässä asukkaita jolloin samalla pystymme keskustelemaan omaisten kanssa
asukkaisiin liittyvistä asioista. Myös puhelimitse ollaan usein yhteydessä omaisiin. Omaiset
voivat vierailla Hoivakodissa klo 9-21 välisenä aikana, mutta myös omaisen yöpyminen

Hoivakodissa tarpeen niin vaatiessa pystytään järjestämään. Asukkaiden ystävät ja tuttavat
ovat myös tervetulleita vierailuille.
Korona-ajan vaikutukset
Maaliskuun 13. päivästä 2020 alkaen Hoivakodissa otettiin käyttöön Terveyden ja
hyvinvoinninlaitoksen ohjeiden mukainen vierailukielto. Vain saattohoidossa olevien
asukkaiden luokse sallittiin vierailut. Kesäkuussa hankimme piha-alueelle huvimajan, jonka
suojissa pystyimme toteuttamaan asukkaiden ja heidän läheistensä tapaamisia turvallisesti,
kun vierailut jälleen sallittiin. Kesän aikana asukkaiden omaiset pääsivät tapaamaan läheistään
aina kun halusivat. Tapaamisten määrää ei jouduttu tilojen vuoksi rajoittamaan. Syksyn myötä
teimme tapaamistilan sisätiloihin, hoivakodin välittömään läheisyyteen mutta varsinaisten
osastotilojen ulkopuolelle. Vierailutila on hoivakodin ja keittiön välisessä käytävässä, johon
vierailijat pääsevät tulemaan suoraan erillisestä ulko-ovesta. Näin ollen Hoivakodin tiloissa ei
liiku edelleenkään juurikaan muita henkilöitä kun hoitoon liittyvät henkilöstö. Omainen varaa
ajan läheisensä tapaamiselle henkilökunnalta. Näin varmistamme, että tila on turvallisesti
vuorollaan kunkin asukkaan ja omaisen käytössä.
Poikkeavan
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Virkistystoiminta
Henkilökunta vie asukkaita heidän halukkuudestaan riippuen esimerkiksi kauppaan ja torille.
Kesällä oleskellaan paljon terassilla. Makkaranpaisto ja iltapäiväkahvien juonti on ollut
ohjelmassa myös kesällä 2020 vaikkakin korona-ajan rajoitukset toivat oman haasteensa
pihalla oleiluun turvavälien toteuttamisen muodossa.
Seurakunta tarjoaa säännöllistä ohjelmaa Hoivakodin asukkaille: lähes kuukausittain on papin
hartaushetki. Seurakunnan diakoniatyön vapaaehtoisten ryhmä ulkoiluttaa asukkaita
viikoittain. Taukoa pidettiin näistä toiminnoista maaliskuun alusta alkaen. Syksyn lopulla
aloitimme jälleen yhteistyön seurakunnan kanssa niin, että diakonissa kävi muutaman kerran
pitämässä hartaus- ja keskusteluhetkiä asukkaille ja joulukuussa pappi kävi pitämässä
jouluhartauden asukkaille sekä kanttori joululauluhetken. Näissä tapaamisissa huomioitiin
turvavälit. Kaikki Hoivakodin tiloissa vierailevat henkilöt ovat käyttäneet maskia.
Hoitajat pitävät myös vuorollaan virikehetken asukkaille. Keskimäärin viriketuokioita on ollut
kerran viikossa. Aiheina ovat olleet mm. erilaiset pelit, kuten bingo, lukeminen, lauluhetket,
jumppatuokiot, muisteluhetket, leipominen. Näiden hoitajien pitämien viriketuokioiden
merkitys korostui vuonna 2020 kun muuta ulkopuolista ohjelmaa ei talossa voinut toteuttaa.
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Tapahtumat

-

24.6.20 Asukkaiden juhannusjuhla hoivan pihalla:
esiintymässä Torsti Hellström
10.7.2020 asukkaille olivat esiintymässä Kesäkulkurit.
Asukkaista 14 katseli päiväsalin ikkunasta, kun kaksi
tanssijaa esiintyivät heille sisäpihalla.
9.12.20 Asukkaiden joulujuhla: esiintymässä kanttori
Juha-Pekka Kähkönen
21.12.20 Joululauluiltapäivä: esiintymässä Hilkka
Lempiäinen

-

Tyytyväisyyskysely
Hoivakodissa on toteutettu asukkaiden ja omaisten tyytyväisyyskysely alkuvuodesta.
Tulokset on esitelty perusturvalautakunnassa 2.9.2020.
Opiskelijaohjaus
Hoivakodissa on ympäri vuoden lähihoitaja ja hoiva-avustajaopiskelijoita, joille nimetään
hoitajien keskuudesta aina henkilökohtainen ohjaaja. Lisäksi lähihoitajilla harjoittelujaksoon
sisältyy lisäksi ns. näyttöviikko, jolloin opiskelija harjoittelujaksonsa päätteeksi noin 5
työvuoron ajan näyttää opittuja taitojaan ohjaajalle. Näyttöviikon päätteeksi on aina
arviointitilaisuus johon osallistuu opiskelijan ja ohjaajan lisäksi oppilaitoksen opettaja.
Opiskelijat vuonna 2020
-

Kotityö- ja puhdistuspalvelualan opiskelija tammikuu
Sairaanhoidon opiskelija helmi-maaliskuu
Lähihoitajaopiskelija (hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämisen jakso) syys-lokakuu
Hoivakodissa oppisopimuksella lähihoitajaksi opiskellut henkilö valmistui toukokuussa

Henkilökunta
-

Hoivakodissa on henkilökuntaa yhteensä 10 henkilöä: 1 sairaanhoitaja, 8 lähihoitajaa ja 1
laitosapulainen.

Henkilökunnan koulutukset 2020
-

Rava-arviointimittarin koulutus 22.1. 4 lähihoitajaa
Alkusammutuskoulutus ja defibrillaattorin käyttökoulutus 22.4.20, koko henkilökunta

Hoitajakutsujärjestelmä
Hoivakodin hoitajakutsujärjestelmä uusittiin kokonaisuudessaan vuonna 2020. Vanhan
järjestelmän tilalle tuli kokonaan uudenlainen hoitajakutsujärjestelmä. Jokaisella asukkaalla on

ranneke, josta hälyttämällä hälytys tulee hoitajan puhelimeen. Puhelimesta näkee kuka
asukkaista hälyttää ja mistä tilasta hälytys tulee. Tämä on merkittävä parannus vanhaan
järjestelmään, jossa hoitajakutsut olivat kiinteästi sekä asukashuoneen seinässä kiinni että
vessassa. Lisäksi Hoivakodin sisä- ja ulkotiloihin asennettiin 5 kameraa. 4 videokameraa kuvaa
eri ulkotiloja (ulkoilualueet, ovet) ja viides kamera kuvaa kanslian lääketilaa. Kuudes kamera
ollaan vielä asentamassa ulko-oven ja roskiskatosten läheisyyteen vuonna 2021.
Laatinut:
Vastaava sairaanhoitaja Henriikka Laine

