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Toiminta-ajatus
Hoivakoti on 15-paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö. Vuonna 2021 paikoista 14 oli
pitkäaikaisten asukkaiden käytössä ja 1 paikka varattuna lyhytaikaiseen hoitoon omaisen
loman tai jatkohoidon tarpeen vuoksi. Kaikki asukkaat tarvitsevat yhden tai kahden hoitajan
apua tai ohjausta kaikissa 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.
Terveyden- ja sairaanhoito
Vuonna 2021 lääkäri kävi Hoivakodissa pääsääntöisesti kerran viikossa ja muina aikoina otettiin
yhteyttä Auran tai Riihikosken terveyskeskukseen. Kesällä 2021 Auran terveysaseman sulun
aikana lääkäripalvelut saatiin Riihikosken terveyskeskuksesta, asiointi tapahtui pääsääntöisesti
puhelimitse. Päivystysaikaan lääkäripalvelut saadaan TYKS akuutin yksiköistä: Loimaalta ja
Turusta. Avosairaalan palvelut ovat myös Hoivakodin asukkaiden käytössä, avosairaalan
hoitajat tulevat lääkärin lähetteellä huolehtimaan asukkaiden sairaanhoidosta (esimerkiksi
kipupumppulääkitys, punasolutankkaus ja laskimonsisäiset antibioottihoidot). Avosairaalan
henkilökuntaa on myös mahdollista konsultoida ilta- ja viikonloppuaikaan akuuteissa
tilanteissa.
Verinäytteet otetaan henkilökunnan toimesta Hoivakodissa ja kuljetetaan terveyskeskukseen.
Jalkahoitaja käy hoitamassa jalat asukkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Lisäksi
kuntayhtymän diabetesjalkahoitaja huolehtii diabeetikkojen jalkahoidosta (lääkärin
lähetteellä). Jalkahoito on maksullinen palvelu, jonka kustannuksista asukkaat huolehtivat itse.
Omahoitajuus
Kaikilla asukkailla on omahoitaja. Omahoitajan vastuulla on hoitosuunnitelman laatiminen ja
ylläpito, asukkaan toimintakyvyn seuraaminen ja dokumentointi. Hoivakodissa toimintakykyä
mitataan mm. seuraavien testien avulla: RaVa (Ikäihmisten toimintakyvyn ja avun tarpeen
mittari), MNA-ravitsemustilan arviointi, MMSE ja CERAD (muistin tilaa arvioivat mittarit).
Omahoitaja hoitaa käytännön asioita asukkaan ja omaisten välillä sekä huolehtii
erityistarpeista, kuten ostoksilla käynneistä asukkaan kanssa, parturiasioista ym.
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.

Korona-ajan vaikutukset
Koronan aiheuttamien rajoitusten vuoksi vuoden 2021 alussa hoivakodissa oli käytössä
erillinen tapaamistila, joka sijaitsee hoivakodin yhteydessä, mutta varsinaisten osastotilojen
ulkopuolelle. Vierailutila on hoivakodin ja keittiön välisessä käytävässä, johon vierailijat
pääsivät tulemaan suoraan erillisestä ulko-ovesta. Helmikuussa sallittiin lähiomaisten tulo
asukkaan huoneeseen, mutta tapaamisrajoituksia tiukennettiin uudelleen maaliskuun ajaksi
vallitsevan epidemiatilanteen vuoksi. Keväästä alkaen vierailut ovat olleet sallittuja asukkaan
omassa huoneessa kulloisetkin rajoitukset ja ohjeet huomioiden. Hoivakodissa on ollut
maskeja tarjolla niille omaisille, joilla sitä ei ole ollut mukana.
Virkistystoiminta
Kesällä oleskellaan paljon Hoivakodin pihalla. Makkaranpaisto ja iltapäiväkahvien juonti on
ollut ohjelmassa myös kesällä 2021 vaikkakin korona-ajan rajoitukset toivat oman haasteensa
pihalla oleiluun turvavälien toteuttamisen muodossa. Omalla pihallamme kasvatimme tänä
vuonna mm. kurkkua, sipulia, perunaa ja tomaattia. Kaikista saatiin myös satoa.

Hoivakodin pihaa kunnostettiin vuonna 2021 merkittävästi. Saimme laajemman, aidatun pihaalueen, jossa pääsee joko omatoimisesti tai yhdessä hoitajan/omaisen kanssa tekemään
pienen kävelylenkin. Pihalle istutettiin sekä hyötykasveja että kukkivia kasveja.

Auran seurakunnan yhdistyminen Liedon seurakuntaan vuoden 2021
alussa ei tuonut muutosta seurakunnan ja hoivakodin väliseen
hyvään yhteistyöhön.
Seurakunta tarjosi säännöllistä ohjelmaa Hoivakodin asukkaille:
kuukausittain on papin pitämä hartaushetki. Tämä toteutui
muutamia poikkeuksia lukuunottamatta koko vuoden ympäri.
Seurakunnan diakoniatyön vapaaehtoisten ryhmä ulkoiluttaa
asukkaita viikoittain. Taukoa pidettiin vuoden alusta syyskuuhun asti.
Syyskuusta alkaen jälleen kaikki halukkaat ovat päässet kerran
viikossa ulkoilemaan vapaaehtoisten kanssa.

Hoitajat pitivät myös vuorollaan virikehetken asukkaille. Keskimäärin viriketuokioita on ollut
kerran viikossa. Aiheina ovat olleet mm. erilaiset pelit, kuten bingo, lukeminen, lauluhetket,
jumppatuokiot, muisteluhetket, leipominen.

Tapahtumat
- Torsti Hellströmin lauluhetki Hoivakodin pihalla 1.7.
Vanhusten viikko 3.-10.10.
- 3.10. vanhemman väen kirkkopyhä seurakuntatalolla, mukana 4 hoivakodin asukasta
- 4.10. ”Duo laulun hupsakat” eli Anna-Leena Shamaletdin ja Jorma Kannisto laulattivat
yhteislauluja ruokasalissa, mukana 10 hoivakodin asukasta.
- Pääskynpesän päiväkodin Hippiäisten tervehdys hoivakodin ovella: lapset toivat syksyiset
vaahteranlehtiaskartelut vanhuksille.
- 5.10. Lions Club Sisun Hannele Tanner-Penttilä kävi pitämässä valokuvaesityksen:
Auralaisia tapahtumia kylänraitilla. Mukana kaikki hoivakodin asukkaat.
- 6.10. Eläkeliiton Päivien Kimallus kuoro kävi laulamassa ja laulattamassa Hoivakodilla.
Mukana kaikki asukkaat.
- Kultaisen iän kerho srk-talolla. Mukana 2 asukasta.

Päivien Kimallus-kuoro
Tyytyväisyyskysely
Hoivakodissa on toteutettu asukkaiden ja omaisten tyytyväisyyskysely alkuvuodesta.
Tulokset on esitelty perusturvalautakunnassa kesäkuussa.
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 2021
- lähihoitajaopiskelija 11.8.-29.9. Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn jakso

Henkilökunta
-

Hoivakodissa on henkilökuntaa yhteensä 10 henkilöä: 1 sairaanhoitaja, 8 lähihoitajaa ja 1
hoitoapulainen. 27.12.21 alkaen henkilökuntamäärä lisääntyi 1 lähihoitajalla.

Henkilökunnan koulutukset 2021
-

Koko henkilökunta on suorittanut EA1-kurssin
Osallistuttu kunnan järjestämään työhyvinvointihankkeeseen
LOVE (Lääkehoidon osaaminen verkossa) tentin suorittanut 3 hoitajaa
Käytännön unilääketiedettä terveydenhuollon ammattilaiselle 3 luennon luentosarjan
suorittanut 1 hoitaja
saattohoitopassin suorittanut 1 hoitaja
työpaikkaohjaajakoulutuksen on käynyt 3 hoitajaa

