Kodin lämpöä ja huolenpitoa
hoivakodissa

kiä. Perheen keskimmäiset tyttäret Niina Vähäkuopus ja Maria Petäistö ovat
työuransa alusta asti olleet mukana
työntekijöinä Miljan Hoivakodissa, joten toiminnan jatkaminen oli luontevaa. Hoivakotien toiminta siirtyi vuonna 2012 sukupolvenvaihdosten myötä
tyttärille. Miljan hoivakodin yrittäjinä
toimivat Niina ja Maria ja vuonna
2014 toiminta laajeni merkittävästi, kun Hoivakoti Elna-Maria avautui.
Mirja puolisonsa Mikan kanssa vastaa
nykyään Hoivakoti Elisabet ja Eemilin
toiminnasta.Toimintamme SUURIMPIA
VAHVUUKSIA on se että me yrittäjinä
olemme läsnä hoivakodeilla ja osallistumme myös hoivakodin käytännön
työhön ja siten opimme tuntemaan
asukkaat, henkilökunnan ja osan asukkaiden läheisistäkin. Se on merkittävää
myös laadun hallinnan näkökulmasta.
www.miljanhoivakoti.fi
www.hoivakotielnamaria.fi
www.elisabetjaeemil.fi

TUUSULASSA SIJAITSEVA HOIVAKOTI ELISABET JA EEMIL TARJOAA
YMPÄRIVUOROKAUTISTA KODINOMAISTA ASUMISPALVELUA SEKÄ
HOIVAA JA HUOLENPITOA ERILAISIA MUISTISAIRAUKSIA SAIRASTAVILLE
JA LIIKUNTARAJOITTEISILLE IKÄIHMISILLE.

Y

rittäjäpariskunta Mirja ja Mika
Lindqvist ovat yhdessä henkilökuntansa kanssa pyrkineet
luomaan hoivakodista lämminhenkisen ja pullantuoksuisen kodin asukkaille ja huomaan että ovat siinä onnistuneet kun astun sisään ja kysyn pariskuntaa
haastatteluun.
“Hoivakodin ei tarvitse olla laitosmainen
asumisympäristö, vaan siitä voidaan tehdä
mahdollisimman mukava ja tunnelmallinen paikka, jossa voi itsenäisesti tai avustettuna tehdä aivan samoja samoja asioita
kuin kotona”, Hoivakoti Elisabet ja Eemilin
yrittäjä Mirja Lindqvist kertoo.
“Meille on tärkeää tarjota asukkaillemme
hyvän hoivan lisäksi sopivassa suhteessa
lämpöä ja aktiviteetteja. Käymme mm. kävelyllä ympäristössä, pelaamme pelejä, leivomme, järjestämme pizza-iltoja ja laitamme tulen takkaan mahdollisim man usein.
Se luo tunnelmaa ja herättää muistoja sekä
loimunsa että tuoksunsa kautta”, hoivakodin teknisestä ylläpidosta ja turvallisuudesta vastaava Mika Lindqvist jatkaa vaimonsa
ajatusta.

KOHTELE VANHUSTA KUTEN HALUAT ITSEÄSI KOHDELTAVAN VANHANA
Äitini aloittaessa aikanaan hoivapalveluyritystä, toiminnan johtavaksi ajatukseksi muodostui Kultaista sääntöä mukaillen: Kohtele vanhusta kuten haluat itseäsi
kohdeltavan vanhana ja tämän ajatuksen
mukaan toimimme yrityksessämme edelleenkin ”, Mirja Lindqvist kertoo.
Tämä näkyy käytännössä esimerkiksi
asukkaan kohtaamisessa ja pyrkimyksessä
asiakaslähtöiseen palveluun. Hoivakoti Elisabet ja Eemilissä toteutettava hoiva ja palvelu pohjautuu kuntouttavaan toimintaan,
joka ylläpitää ikäihmisen fyysistä, sosiaalista ja kognitiivistä toimintakykyä.
Jokaiselle asukkaalle tehdään yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma, jonka
lähtökohtana on asukkaan avuntarve, tottumukset ja voimavarat. Asukkaan itsenäisen toiminnan tukeminen ja ylläpito sekä
arjen mielekkyys ovat tärkeitä osia, kun
tarjotaan hyvää sekä laadukasta hoivaa ja
palvelua.

25

