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 KUVAT JA TEKSTI:JOHANNA SOINTULA

Joulun valmisteluun 
ja juhlaan

Jenny Nordlund, 84 vuotta
1. Olen tyytyväinen elämääni ja sii-
hen, että voin edelleen piirtää kuk-
kasia ja muotokuvia. Hyvältä tun-
tuu myös se, että pärjään täällä 
hyvin ja kavereita on koko joukko.

Otto Kiekkinen, 85 vuotta.
1. Olen tyytyväinen siihen, että 
olen saanut tehdä työtä liikealalla 
40 vuotta eri puolilla Satakuntaa. 
Tottelin poikiani ja tulin tänne Hon-
kalaan neljä vuotta sitten ja hyvin 
täällä on mennyt. Tyytyväinen olen 
myös siihen, että selvisin sodasta.

2. Limskapullo ja hamppari-makka-
raa.

  
Liisa Tiinus, 91 vuotta
1. Olen tyytyväinen kaikkeen. Saan 
sen verran eläkettä, että tulen toi-
meen ja olen sen verran terve, että 
voin liikuskella. Muutin hiljattain 
Diakonialaitoksen Palvelutalosta 
Honkalaan ja olen nyt tyytyväinen, 
koska täällä on turvallinen olla.

2. Sain vuonna 1943 joululahjaksi ra-
haa, jonka komennuspaikkani komp-
panian väki oli kerännyt.Säästin rei-
lua raha summaa ja ostin sitten pit-
kään harkittuani puoli tusinaa kau-
niita kahvikuppeja. Nyt muuttaessani 
annoin ne suvun nuorille. 

2. Kun olin pieni, tehtiin jouluksi ka-
neli- ja siirappileipiä.  Käärin puu-
palikoita karamellipaperiin ja laitoin 
niitä joulukuuseen. Isäni sanoi sii-
hen, että kyllä sinulla välähtää!

Länsi-Suomen Diakonialaitoksen Palvelukoti Honkala tarjoaa kodinomaista, 
ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa vanhuksille, jotka eivät selviydy 
kotihoidossa erilaisten palvelujen turvin

Honkalassa ollaan 
       tyytyväisiä

Kotihoitopalvelut: 
(02) 6242 161

DiaSiivous, siivouspalvelu: 
(02) 6242 260

DiaFysio, fysikaalinen hoitolaitos:
 (02) 6242 266

DiaMuisti, muistineuvola: 
(02) 6242 233

Juhlapalvelu Pikantti: 
(02) 6242 251

Kannen kuva: Palvelukoti Honkalan 
sisäpihan puutarhassa asukkaiden 
Lyyli Yli-Kovasen ja Väinö Korven 
kanssa lähihoitaja Sini Pyykönen.
  

Helpotusta arjen kiireisiin,
iloa tuova lahja
• läheiselle,   
• naapurille,

• ystävälle tai itselle!

Kolme Honkalan asukasta vastasi omissa kodeissaan seuraaviin kysymyksiin.

1. Mihin asiaan olette nyt tyytyväinen?   2. Mikä joululahja on jäänyt 
                                                                       mieleenne?

KELAN kustantamat 
kuntoutus- ja sopeutumisval-

mennuskurssit
Sotainvalidien Sairaskoti ja 

Kuntoutuskeskuksessa 
vuonna 2011

-vanhuuseläkkeellä olevien TULES-
kuntoutuskurssi (nro 38481)
  
-työelämästä poissaolevien monisai-
raiden yli 65 v. kuntoutuskurssit 
(nro 38482 ja 38483)
 
-omaishoitajien kuntoutuskurssit  
(nro 38485 ja 38486)
 
-sopeutumisvalmennuskurssi muis-
tisairausperheille, kuntoutuja alle 
65 v. ja omainen (nro 38484)

 Tiedustelut: kuntoutusvastaava 
p. 02 624 2280, johanna.porkka@pdl.fi 
sekä Kelan paikallistoimistot
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 Herkällä korvalla kuunnellen

 

”Tämä työ on tehnyt 
  minut nöyräksi”, 

sanoo Länsi-Suomen Diakonialai-
toksen Sotainvalidien Sairaskodin ja 
Kuntoutuskeskuksen ylilääkäri Mir-
ja Koivunen, joka on työskennel-
lyt talossa pian 20 vuotta. 

   Jatkuvalla kehitystyöllä hän on 
yhteistyössä henkilökunnan kans-
sa ajanmukaistanut palveluja. Lähtö-
kohtana on edelleenkin ihmisen 
kunnioittaminen, sydämellisyys ja 
hyvä elämän laatu.

  ”Seuraan ja kuuntelen herkällä 
korvalla asiakkaan, omaisten ja hoi-
tohenkilökunnan ajatuksia ja havain-
toja. Tavoitteemme on, että voisim-
me vahvistaa niitä voimavaroja, joi-
ta ihmisellä on, että hänen toimin-
takykynsä säilyisi ja hän voisi asua 
kotonaan. Onhan koti paras paikka 
maailmassa”, hän jatkaa.

Kuntoutusta kehitetään 

   Sotainvalidien Sairaskoti ja Kun-
toutuskeskus on 85-paikkainen ja 
se tarjoaa hoito-, kuntoutus- ja neu-
vontapalveluja sotiemme veteraa-
neille ja muille ikäihmisille. Mo-
niammatillisessa ryhmässä mietitään 
yhdessä asiakkaan ja omaisten kans-
sa toimenpiteitä, joilla hänen elä-
mänlaatuaan voitaisiin parantaa.

  Sotilasvammalain perusteella so-
tainvalideilla, heidän puolisoil-
laan/leskillään, rintamatunnuksen 
omaavilla henkilöillä sekä erityis-
tehtävissä palvelleille on lakisäätei-
nen oikeus kuntoutuspalveluihin.

  ”Meillä on laadukas – ja laajapoh-
jainen kuntoutuksen palveluketju. 
Kokonaisuuteen kuuluu avo-, päi-
vä- ja laitoskuntoutusta sekä inter-
vallihoitoa ja pysyvää laitoshoitoa”, 
Koivunen kertoo.

  ”Kuntoutus on tavoitteellista, jat-
kuvaa ja suunnitelmallista. Fysiote-
rapian lisäksi kuntoutuksessa ote-
taan huomioon myös muistin ongel-
mat, yksinäisyys ja mieliala-asiat.”

  Kuntoutuksen osaamista on kehi-
tetty ja laajennettu vammapotilai-
siin. ”Olemme kuntouttaneet aivohal-
vauspotilaita, lonkkaleikkauksesta
toipuvia ja monivammapotilaita.”

Saanko olla täällä loppuun 
asti?

Pitkäaikaisessa hoidossa oleva asu-
kas voi myös osallistua talon kun-
toutus- ja virkistystoimintoihin. 
Kaikki sairaudet pyritään hoitamaan 
hyvin. Lääkkeiden tehokkuutta seu-
rataan ja määräajoin tarkistetaan nii-
den tarpeellisuus. Yöllä heräilevää 
vanhusta ei mielellään hoideta uni-
lääkkeellä, joka voi aiheuttaa päivä-
väsymystä ja kaatuilua.

”Hoitaja antaa hänelle pienen voi-
leivän ja puoli lasia maitoa. Se auttaa
taas uneen”, Mirja Koivunen kertoo.

Jatkossa muistisairaat asukkaat asu-
vat kolmessa eri solussa niin että 
kaikilla on sopiva määrä virikkeitä 
ja levollisuutta. Ylilääkäri kiittää hen-
kilökunnan hyvää asennetta ja tai-
toa muistisairaiden kohtaamisessa.

  Iäkästä ihmistä ei saisi siirrellä hoi-
topaikoista toiseen, kuten nykyään 
usein tehdään. Koivunen kerttoo 
tyypillisestä keskustelusta, joita

Ylilääkäri Mirja Koivunen ja Sulo Haavisto 
keskustelemassa. Diakonialaitoksen Sota-
invalidien Sairaskodin ja Kuntoutuskeskuksen 
viihtyisät tilat on suunniteltu iäkkäiden 
ihmisten turvalliseen ja esteettömään 
asumiseen ja kuntoutukseen.



vanhukset käyvät hänen kanssaan.

”Ei kai minua enää lähetetä muu-
alle?”, vanhus kysyy pää pyörällään.

”Ei teitä lähetetä muualle”, 
Koivunen vastaa.

”Saanko olla täällä loppuun asti?”

”Saatte olla loppuun asti.”
 
Ihminen on arvokas myös 
kuollessaan

Mirja Koivuselle on tärkeää, että an-
netusta lupauksesta pidetään kiinni, 
siksi hän on hankkinut erityisosaa-

mista  palliatiivisessa lääketieteessä.

”Palliatiivinen hoito on oireenmu-
kaista hoitoa tilanteessa, jossa sai-
rauteen ei ole parantavaa hoitoa. 
Keskeistä siinä on kivun ja muiden 
oireiden lievitys, ihmisen kokonais-
valtainen kuuleminen ja auttami-
nen.”

   Sairaskodilla on tietoisesti panos-
tettu laadukkaaseen saattohoitoon. 
Saattohoito on lämmön, turvan ja 
inhimillisyyden jakamista koko per-
heelle. On tärkeää, että potilas, 
omaiset ja hoitohenkilökunta ym-
märtävät taudin vakavuuden. Talos-
sa on myös luottamuspappi, joka 
voidaan potilaan halutessa kutsua 
paikalle.

   ”Kun tuntuu, että mitään ei ole 
tehtävissä, voidaan vielä tehdä pal-
jon. Niin kauan kun on elämää, on 
toivoa”, Koivunen vakuuttaa.

  Saattohoidossa tavoitellaan mah-
dollisimman hyvää elämän loppu-
vaihetta. ”Meillä sairas ihminen saa

olla loppuun asti. Hän saa kuolla 
arvokkaasti omassa, tutussa huo-
neessaan.”

  Potilaan kuolema pysäyttää ja pu-
huttelee ylilääkäriä. ”He ovat ainut-
kertaisia ihmisiä, jotka ovat tulleet 
tutuiksi ja joihin on kiintynyt. Siinä 
miettii myös itseään ja perheenjäse-
niänsä, kuin myös elämän arvojär-
jestystä ja että olisi itsekin oikealla 
tavalla valmistautunut.”

   Kuolema ei ole hänen mielestään 
tappio tai menetys lääketieteelle. 
”Voimaa tähän työhön saa siitä, kun
on voinut tarjota jotain hyvää ja lie-
vittää kärsimystä.”

Hyväntahtoisesti

Koivunen kertoo hänen innoittaja-
naan olleen sydämellisen anoppin-
sa, jota hän hoiti kymmenen vuotta.

  ”Anoppini sanoi, että muista Mirja 
että ketään sairasta tai vanhusta ei 
saa kohdella huonosti”, hän muiste-
lee kyyneleet silmissään. 

  Appivanhemmat olivat toivoneet, 
että he saisivat kuolla kotonaan. 
Heidän toiveensa toteutui ja se mer-
kitsi Koivuselle paljon.
 
  ”Minulla oli välineinäni vain käte-
ni ja korvani, kun hoidin heitä ko-
tona. Siinä opettelin kuuntelemista 
ja hyväntahtoisesti mukana elämis-
tä.”, ylilääkäri Mirja Koivunen muis-
telee.

Ylilääkääri Mirja Koivunen on erikoistunut 
palliatiiviseen hoitoon. Saattohoito on
lämmön ja turvan jakamista koko perheelle. 
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  Diakonialaitoksen Hautauspalve-
lun toimipisteet ovat Porissa, Rau-
malla, Ulvilassa ja Laitilassa. Samat 
palvelut on saatavilla myös seuraa-
vissa Luvian, Noormarkun ja Meri-
karvian kukkakaupoissa: Luvian Ku-
kassa, Noormarkun kukkapuodis-
sa ja Kukkakauppa Meriheinässä.

  Hautauspalvelun toimipisteissä on 
mahdollisuus etukäteen tehdä hau-
taustestamentti, eli suunnitelma omis-
ta hautajaisistaan. 

  ”Toimipisteet ovat saumattomassa 
yhteistyössä ja neljä autoa takaa kul-
jetusten pysyvän aikataulussa. Hen-
kilökuntamme on aina tavoitettavissa 
ja joustamme tarvittaessa.”

  ”Kuoleman kohtaamiseen ei turru 
koskaan, mutta se on luonnollinen 
osa ihmisen ainutkertaista elämää”, 
Elisa Kivi-Jalonen sanoo. 

 

  Kivi-Jalonen pitää tärkeänä sitä, että 
omainen saa rauhassa surra. 
”Hautauspalvelun hoitaessa järjes-
telyt huolella, tilaisuudesta jää 
kaunis muisto, joka myös helpottaa 
surutyötä.”

Päätyönä omaisen
kohtaaminen

Kivi-Jalonen kertoo heidän saa-
neen omaisilta hyvää palautetta 
myös saattohartaudesta, jonka he 
järjestävät vainajan kuljetuksen 
yhteydessä.

  ”Saattohartaudessa lauletaan virsiä 
sekä luetaan psalmeja ja rukouksia. 
Siinä omaiset voivat jättää jäähy-
väiset avoimen, tai suljetun arkun 
äärellä. Monelle se on ollut helpot-
tava kokemus.” TEKSTI: JOHANNA SOINTULA

  Surun kohdatessa 
         auttajan askelissa     

Elisa Kivi-Jalonen

Näillä sanoilla määrittelee Länsi-
Suomen Diakonialaitoksen Hau-
tauspalvelun toimintaa yksikön 
johtaja Elisa Kivi-Jalonen.

  ”Otamme omaisen vastaan surun 
hetkellä, kun kuoleman todelli-
suus järkyttää ihmistä totaalisesti. 
Kuuntelemme ja autamme häntä, 
etenemme hautajaisjärjestelyissä 
hänen ja vainajan toivomalla tavalla.”

  Hautauspalvelussa asiakas on 
etusijalla ja hänen surulleen anne-
taan aikaa.
 
  ”Hautajaisten järjestäminen voi 
tuntua niin raskaalta, että omaisel-
le on huojentavaa antaa ne luotet-
tavan ihmisen hoidettavaksi. Meil-
tä on mahdollisuus saada kaikki 
hautaukseen ja muistotilaisuuteen 
liittyvät palvelut ja neuvonnan”, 
Kivi-Jalonen kertoo.

  Hautauspalvelukokonaisuuteen 
kuuluu muun muassa yhteydeno-
tot sairaalaan, seurakuntaan, pap-
piin ja kanttoriin, tilavaraukset, 
kuljetukset, arkku- ja uurna vali-
koimat, kukat ja kukkalaitteet, 
hautakivi - ja laatta välitykset sekä
lehti-ilmoitukset. Hautajaisten muis-
totilaisuus, tarjoilut, valokuvaus, 
musiikki ja muu ohjelma, kuulu-
vat myös palvelutarjontaan 

  ”Palvelukokonaisuus kootaan yh-
teen laskuun, joka helpottaa pe-
runkirjoitusten tekemistä. Joustam-
me tarvittaessa ja laadimme asiak-
kaan maksukyvyn mukaan maksu-
suunnitelman.”
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Mitä sinä haluat tehdä? 
 

KÄTEVÄ-projekti  
työtä, tietoa ja 
tulevaisuuden tavoitteita.

”Täällä olen saanut itseluottamusta 
ja positiivisuutta elämääni”, kertoo 
porilainen Taru 23, (nimi muutettu) 
Länsi-Suomen  Diakonialaitoksen  
KÄTEVÄ-projektin tiloissa.
 
  ”Kertaakaan ei ole tullut aamulla 
mieleeni, että en haluaisi lähteä töi-
hin”, hän hymyilee.
 
  Taru suoritti ammattitutkinnon vuon-
na 2007, mutta ei saanut alansa töi-
tä. Sairastuttuaan masennukseen, 
hän teki työjaksoja kuntouttavassa 
työtoiminnassa. KÄTEVÄssä hän 
opetteli ensin normaalia elämän-
rytmiä.
 

 

  Alussa Taru työskenteli puutyöpa-
jalla. Vähitellen hän otti vastuuta 
kasvihuoneella työtehtävistä ja laa-
jensi puutöitä entisöintihommiin.

  ”Tuntuu siltä, että olen voinut teh-
dä jotain omaa”, hän miettii ja ker-
too nyt kuuntelevansa itseään. Työn-
tekijöiden ohella myös seinille kiin-
nitetyt ohjeet ovat auttaneet häntä.
 
  ”Tarvitset luvan itseltäsi.” - on yksi 
ohje, jota Taru sanoo kerranneensa.
 
  ”Väsytin ennen itseni, kun joustin 
muiden toiveiden mukaan. Ajattelin 
myös, että minun pitää osata, enkä 
saa epäonnistua. Täällä uskallan ol-
la avoimempi.”
 
  ”Olen touhukas ja huomaan hel-
posti tekemättömät työt ympärilläni. 
Kysyn helposti, mitä minun halu-
taan tekevän. Eräänä päivänä mi-
nulta kysyttiin: Mitä sinä haluat 
tehdä? Olin ihan ihmeissäni, enkä 
osannut vastata. Nyt tilanne on jo 
toinen”, Taru sanoo reippaasti.

Pienin askelin eteenpäin

KÄTEVÄ-projektin osallistujat tule-
vat Porin seudun työvoiman palve-
lukeskuksen lähettäminä työkokei-
luun, työharjoitteluun tai työelä-
mävalmennukseen.  

  ”Ryhmässä on enintään 12 osallis-
tujaa, joiden ikä vaihtelee 18 vuo-
desta keski-ikäisiin”, kertoo projek-
tipäällikkö Paula Hyvönen. Muita 
työntekijöitä ovat työhönohjaajat 
Hanna-Liisa Kotsalo ja Petteri 
Saarni.

”Keskustellen ja toiminnan avulla 
kartoitetaan osallistujan voimavaro-
ja ja tarkennetaan alussa sovittuja 
tavoitteita. Ne liittyvät osallistujan 
työelämävalmiuksien, sosiaalisten 
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KÄTEVÄn projektipäällikkö Paula Hyvönen.

taitojen ja arjenhallinnan edistämi-
seen. Jatkopolku on myös yksi tavoit-
teista”, Hyvönen jatkaa.
 
  KÄTEVÄn toimintamuotoja ovat työ-
valmennus, teemaryhmätyöskente-
ly, toimintapäivät sekä henkilökoh-
tainen ohjaus ja tuki. Yhdessä laite-
taan myös ruokaa ja liikutaan.

  Työvalmennus tapahtuu pääsään-
töisesti puutyöpajalla ja kiinteistö-
huollon tehtävissä. Osallistuja voi 
myös tutustua työtehtäviin Diako-
nialaitoksen muissa yksiköissä.  

  KÄTEVÄssä viivytään vähintään 
kuukausi ja enintään puoli vuotta. 
Keskimääräinen aika on kolme 
kuukautta. Työpäivän pituus on vii-
si tuntia. 

  ”KÄTEVÄssä opetellaan elämisen 
rytmiä, pelisääntöjä ja vastuun otta-
mista omasta elämästään”, Paula 
Hyvönen kertoo.
 

 

 TEKSTI: JOHANNA SOINTULA



 


