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ERITYISASUNTOSÄÄTIÖ LYHYESTI 
 
Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiön toiminta-ajatuksena on palvella ikäihmisiä, 
vammaisia ja kehitysvammaisia henkilöitä, mielenterveyskuntoutujia sekä aikuissosi-

aalityön asiakkaita tarjoamalla heille asumispalveluita sekä apua ja tukea arjessa 
selviytymiseen ja omaan elämänhallintaan.  

Erityisasuntosäätiöllä oli aiemmin neljä kiinteistöä, joissa tarjotaan palveluasumista eri 
asiakasryhmille: Kotipesä, Mäyränpesä, Mäyränkoti ja Länsituuli.  

Y-tunnus 0648130-0   
 
Säätiön www-sivut löytyvät osoitteesta www.erityisasuntosaatio.fi. Sivut uusittiin 

loppuvuodesta 2019. Säätiöllä on Facebookissa oma yritysprofiili.   
 

Vuosikertomuksen valokuviin on kuvausluvat. Kuvat ovat henkilökunnan ottamia ja ne 
on vuoden kuluessa julkaistu myös sosiaalisessa mediassa.   
 

 
 

 

 
Kotipesällä oli säätiöpäivänä tietokilpailurastit yhdessä Länsituulen kanssa ja Kotipesässä järjestettiin 

taidenäyttely kerhohuoneella. 
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VUOSI 2021 

 

Korona pandemia on ollut keskuudessamme maaliskuusta 2020 saakka. Olemme 
noudattaneet viranomaisten ohjeita suojautumisessa ja rajoitustoimissa. Yksiköissä on 
tehty töitä suojamia käyttäen pyrkien mahdollistamaan asukkaillemme edelleen hyvän 

ja omannäköisen elämän näissä poikkeavissa oloissa. Vuosikellon mukaiset juhlat ja 
juhlapyhät ovat kaikissa yksikössä tärkeäksi koettuja ja mukavia tapahtumia. 

 
Hallituksen päätöksellä auditoitiin sitä, kuinka henkilökunnan kehittämispäivät ovat 
toimineet uudella tavalla. Syksyllä 2020 päätetiin, että jatkossa yhden kehittämispäivän 

sijaan yksiköissä pidetään yhteensä 4 palaveria vuodessa kehittämiskohteiden tiimoilta. 
Uusi toimintatapa on todettu toimivaksi ja sitä jatketaan sekä kehitetään edelleen. 

 
Palveluesimiesten tehtävänimikkeen muutettiin hallituksen päätöksellä yksikön joh-
tajiksi, koska tehtävänimikkeet on hyvä tänä päivänä olla sukupuolineutraaleja. 

 
Asukkaiden ateriapalvelun toimittaja vaihtui säätiöstä riippumattomista syistä, ja kesä-

kuusta alkaen viikonlopun ateriat ovat tulleet kylminä. Yksiköihin tehtiin tarvittavat 
hankinnat, jotta ruokahuolto toimisi mahdollisimman hyvin. Asukkaat ovat sopeutuneet 

muutokseen hyvin, eikä se ole vaikuttanut merkittävästi ruokailijoiden määrään. 
 
Säätiöpäivää juhlittiin syyskuussa jokaisessa säätiön palveluasumista tuottavassa yksi-

kössä säätiön täyttäessä 35 vuotta. 
 

                               

 
                 Säätiöpäivän herkulliset kakkukahvit Mäyränkodissa  
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Erityisasuntosäätiö on toiminnallaan tilikaudella 2021 edistänyt omaa, sille kirjatuissa 

säännöissään määriteltyä, tarkoitustaan tavoittelematta voittoa liiketoiminnan keinoin 
tai tuottamatta voittoa säätiön lähipiiriin kuuluville tahoille. Säätiön säännöissä määri-

telty tarkoitus on ohjannut kaikkia niitä prosesseja, joita säätiö on tilikaudella 
harjoittanut. 
 

 

ARVOT 
Säätiötä koskevat yhteiset arvot ovat kaiken toimintamme taustalla ohjaavana 
ajatuksena: ihmisarvon kunnioittaminen, yhteisöllisyys ja rohkeus.    

 

 

HALLITUS 
Säätiön hallituksen jäsenet 30.9.2021 saakka olivat: 
 
Leena Tiesmaa  puheenjohtaja Simo Torkkola   hvj. 
Terhi Kyhkynen varapuheenjohtaja Kati Sipilä   hvj. 
Mirja Piiroinen  jäsen  Kirsi Tikka  hvj. 
Marianna Roine jäsen  Marjo Väre   hvj. 
Hanna Rokkanen  jäsen  Kuura Maula   hvj. 

Kimmo Salomaa  jäsen  Veli-Antti Silpola hvj. 
Matti Vuorinen jäsen  Jaakko Kaleva  hvj. 

 
Muutokset hallituksen kokoonpanossa vuoden aikana: 

- hallituksen jäsen Cecan Sahin erosi, kaupunginhallitus nimesi tilalle varajäsen 
Mirja Piiroisen.  

- Mirja Piiroisen tilalle varajäseneksi kaupunginhallitus nimesi Kirsi Tikan 

 
Tämä hallitus kokoontui 9 kertaa, kaikki kokoukset pidettiin Teams etäyhteydellä 

korona pandemian rajoitustoimista johtuen. 
 
1.10.2021 aloitti toimintansa uusi hallitus, jonka jäsenet ovat: 

 
Leena Tiesmaa puheenjohtaja Kirsi Tikka  hvj. 
Kimmo Salomaa varapuheenjohtaja Teemu Kukko  hvj. 

Gunilla Plutén  jäsen  Pirita Mäntytörmä hvj. 
Satu Heinonen jäsen  Arja Luukkonen hvj. 
Lassi Valkama  jäsen  Sini Olsen  hvj. 
Sinikka Haapsamo jäsen  Aulis Veteläinen hvj. 
Veikko Pulli  jäsen  Hannu Palm  hvj. 
 

Uusi hallitus kokoontui 2 kertaa, ensimmäinen kokous pidettiin hallinnon toimistolla 

Kotikolossa ja toinen Teams etäyhteydellä. Ensimmäiseen kokoukseen yksi hallituksen 
jäsen osallistui etäyhteydellä.  

 
 

JOHTORYHMÄ 
Joulukuusta 2020 alkaen säätiössä on toiminut laajennettu johtoryhmä, johon kuuluu 
toiminnanjohtaja, yksiköiden johtajat sekä yksiköiden tiimivastaavat. Laajennettu 
johtoryhmä kokoontui 10 kertaa. Lisäksi säätiössä toimii johtoryhmä, johon kuuluu 

toiminnanjohtaja ja yksiköiden johtajat. Johtoryhmä kokoontui 8 kertaa.  
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HENKILÖSTÖ 
Säätiölle on kirjattu oma henkilöstöstrategia. Strategiassa on käsitelty henkilöstöä 

koskevat oleelliset tiedot rekrytointiprosessista alkaen.  
 

Henkilöstön työntekoa ohjaavat hallinnollisina ohjeina muun muassa tietosuojaa koske-
va ohjeistus, asiakirjasalaisuus, työehtosopimus sekä kirjatut hyvän työkäytöksen 
periaatteet. EU:n tietosuoja-asetukseen liittyvä ohjeistus on laadittu. Jokaisen säätiön 

työntekijän on tullut opiskella tietosuojakoulutus verkossa.  
 

Säätiö kouluttaa henkilöstöään toiminnan tarpeiden mukaisesti. Työnkierto on sovitusti 
mahdollinen. Näistä asioista keskustellaan jokaisen kehityskeskustelussa. Täydennys-

koulutussuunnitelma on käytössä.  
 
Erityisasuntosäätiössä noudatetaan Avaintyönantajat ry:n työehtosopimusta sekä 

Hämeenlinnan kaupungin konserniohjeita. Työterveyshuolto ostetaan Mehiläinen 
Oy:stä.  

 
Säätiön palvelutoimintaa tuottavissa taloissa on työsuojeluvaltuutettu. Työsuojelu-
valtuutetut, yksiköiden johtajat sekä työsuojelupäällikkö (toiminnanjohtaja) muodos-

tavat työsuojelutoimikunnan. Työsuojelutoimikunta kokoontui vuoden aikana kolme 
kertaa. 

 
Vuoden lopussa säätiössä oli 49 toimea. Luettelo toimista on liitteessä 1.   
 

 

TALOUS JA HENKILÖSTÖHALLINTO 
Palvelutoiminnan kirjanpito ja palkanlaskenta hoidetaan Onviren kautta, ohjelmana 

Netvisor. Palkkahallinnon ohjelmana on Populus. Työntekijät kirjaavat ohjelmaan 
poissaoloilmoitukset, koulutushakemukset, loma-anomukset sekä ajopäiväkirjan ja 
matkalaskut. Asiakirjat ohjautuvat yksikön johtajan käsittelyyn.  

 

 

ISÄNNÖINTI JA KIINTEISTÖT 
Isännöinnin sekä kiinteistöjen vuokravalvonnan on hoitanut REIM Hämeenlinna Oy. 
Kaikkien kiinteistöjen huollon hoitaa Kanta-Hämeen Kiinteistöala Oy. Toimintavuonna 

2021 Palmia lopetti kiinteistövalvomopalvelun, jonka jälkeen kaukolämmön alajako-
keskukseen automatiikka muutettiin itsenäiseksi järjestelmäksi. Kiinteistöjen siivouk-

sesta vastaa Palmia Oy, paitsi Kotikolon kiinteistön siivouksen hoitaa Kanta-Hämeen 
Kiinteistöala Oy. Kiinteistöjen vakuutusyhtiö on If Vakuutusyhtiö Oy, josta vakuutuk-
sena on laaja kiinteistön täysarvovakuutus. Paloilmoittimien hallinnoinnista ja kuukau-

sittaisista tarkastuksista vastaa SER Consulting Oy.  

 
 

JÄSENYYDET 
Erityisasuntosäätiö on Avaintyönantajat ry:n ja Suomalaisen Työn Liiton jäsen.  
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PALVELUTOIMINTA 
Hämeenlinnan kaupungin kanssa on sopimukset palvelutoiminnasta. Asukasvalintapää-

töksen säätiön palveluasumista tarjoaviin asumisyksiköihin tekee kaupungin sosiaali-
ohjaaja tai sosiaalityöntekijä. 

 
Vuokrattavia asuntoja säätiössä on 119 kpl. Asuntojen yhteenlaskettu käyttöaste 
vuokrasopimusten voimassaolon mukaan oli 97,95 %. 

 

 

KOTIPESÄ 
 
Kotipesä, osoitteessa Parolantie 32, on säätiön ensimmäinen yksikkö. Kiinteistö on 1990 
valmistunut luhtitalo, jossa on 18 asuntoa. Kotipesässä on viisi toimea. Kotipesällä ja 
Länsituulella on yhteinen yksikön johtaja.  

 

Kotipesän palvelut 
Kotipesän palvelutoiminta on tuettua ja ohjattua asumista kehitysvammaisille tai 
muutoin erityistuen tarpeessa oleville henkilöille. Toiminta-ajatuksena on yksilöllisen 

tuen ja ohjauksen avulla mahdollistaa asukkaiden hyvä elämänlaatu ja vastuullisuus 
arkielämän eri osa-alueilla.  
 

 
Vuosi Vuokrasopimuksen 

voimassaolopäivät 
Laskutetut 
päivät 

Käyttöaste laskutettujen 
päivien mukaan 

2019 6523 5769 87,81 % 

2020 6362 5553 84,29 % 

2021 6433 5866 89,28 % 
 

 

Kotipesän työntekijät antavat kotiohjausta Kotipesän ulkopuolelle. Kotiohjauksen avulla 

mahdollistetaan vammaisen tai muutoin erityisen tuen tarpeessa olevan henkilön itse-
näinen asuminen omassa kodissa. Kotiohjausta on saatavilla sovitusti, asiakkaan 

yksilöllisen tarpeen ja henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Ohjauksen avulla tue-
taan itsenäistymistä ja rohkaistaan vastuunottoon omasta elämästä.  

 
 

Vuosi Kotiohjausasiakkaiden lkm Kotiohjaustuntien määrä 

2019 11 643 h 

2020 10 450 h 

2021 11 493 h 
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  Kotipesästä käytiin kesällä uimarannalla porukalla. 

 
 

Vuonna 2021 Kotipesässä suunniteltiin ja aloitettiin pienryhmätoiminta asukkaiden 
toiveiden mukaisesti. Ryhmissä on ollut ohjelmassa mm. kokkausta, leipomista, piha- 
ja lautapelejä sekä liikuntaa viikoittaisen yhteislenkin sekä jumpan ja luistelun mer-

keissä. Varsinkin peli-illat ulkona ja sisällä ovat koonneet porukkaa mukavasti. Kesällä 
nautittiin ihanista rantakeleistä ja käytiin yhdessä järvessä uimassa.  

 
Kulttuuria ja taidetta harrastettiin käymällä teattereissa ja taidenäyttelyissä, sekä itse 
järjestämällä näyttelyitä yksikön kerhohuoneella. Säätiöpäivänä näytillä oli asukkaiden 

tekemiä koruja, käsitöitä, maalauksia ja savitöitä. Myös musiikkiesityksistä saatiin 
nauttia livenä ja suositussa levyraadissa.  

 
Syksyn tullen Kotipesän asukas esitti toiveen puugrillistä ja toiveen toteuduttua 
nautittiin pimenevien iltojen tunnelmasta, elävän tulen äärellä useasti. Maakunta-

matkailua järjestettiin lähialueen marja- ja eläintiloille sekä tunnelmallisiin kahviloihin. 
Hurjimmat tekivät retken myös paikalliseen kiipeilypuistoon. Joillain asukkailla 

avustajapalvelu mahdollisti vielä yksilöllisemmän ja monipuolisemman vapaa-ajan 
vieton, omien toiveiden mukaan. 
 

Pihatalkoista huolehdittiin yhteisöllisesti, niin kuin taloyhtiössä usein tehdään. Ja päälle 
tietysti nautittiin aina hyvä talkookahvit. Lenkkisaunoista jouduttiin valitettavasti 

luopumaan korona-aikana, mutta onneksi omalla vuorolla halukkaille on sauna ollut 
lämmin. 
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Uuden puugrillin/nuotion tunnelmasta on nautittu monesti syksyn aikana. 

 
Perusarkea jäsentämään ja arjen sujuvuutta tukemaan, on siitä hyötyvien asukkaiden 

kanssa yhdessä kehitelty yksilöllisiä viikko-ohjelmia. Hyvää arkea tukee myös yhteistyö 
läheisten ja verkostojen kanssa.  
 

Kotiohjauksen asiakkaat ovat saaneet osallistua halutessaan Kotipesän ohjattuun 
toimintaan. Ensimmäistä kertaa heille järjestettiin myös omat pikkujoulut. Siellä asiak-

kailta nousi toive säännöllisestä yhteisestä tapaamisesta, jota lähdettiin suunnittele-
maan. Vertaistuki on tärkeää. 
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MÄYRÄNPESÄ 

 
Mäyränpesä (Mäyräntie 2) on vuonna 1995 valmistunut palvelutalo, joka on tarkoitettu 
kehitysvammaisille ja muille vammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat jokapäiväistä 

tukea ja ohjausta. Asukaspaikkoja on yhteensä 23.   

 

Mäyränpesän palvelut 
Mäyränpesässä kehitysvammaisia ja vammautuneita henkilöitä tuetaan ja ohjataan 
arkielämässä selviytymisessä ja elämänhallinnassa kuntouttavalla työotteella.  
 

Vuosi Vuokrasopimuksen 
voimassaolopäivät 

Laskutetut 
päivät 

Käyttöaste laskutettujen 
päivien mukaan 

2019 8395 8040 95,77% 

2020 8418 7920 94,08 % 

2021 8364 7942 94,60 % 

 
 Lähdössä Evolle retkelle. 

 
Mäyränpesässä työskentelee tiimivastaava sekä neljä kokopäiväistä ja kaksi osa-

aikaista hoitajaa. Yksikön johtaja on yhteinen Mäyränkodin kanssa.  
 

Viereisestä Mäyränkodista saadaan tarvittavat yöaikaiset hoitokäynnit. 
  

Vuosi Yöaikaiset käynnit  
Mäyränkodista (lkm) 

2019 608 

2020 590 

2021 675 
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 Säätiöpäivän valmisteluja ja viettoa omalla grillipaikalla 

 

Mäyränpesässä kesä meni yhdessä hujauksessa ja asukkaat eivät liikkuneet paljon 
kodin ulkopuolella. Lähinnä vietettiin aikaa Mäyränpesän pihassa. Säätiöpäivää viettiin 

itse tehdyn ruoan merkeissä nauttien grillauksesta ulkotulilla Mäyränpesän pihassa. 
Nokipannukahvit myös keiteltiin kakun kera. 
 

Lokakuussa tehtiin osan asukkaista kanssa retki Evolle, jossa yövyttiin. Marraskuussa 
vietettiin retkipäivää Syöksynsuussa. Joulukuussa vietettiin pikkujouluja hyvän ruoan 

merkeissä Ravintola seiskassa. 
 
Virvelinrannan päivätoiminnan ohjaajat järjestivät päivätoimintaa alkuvuodesta aina 

pitkälle syksyyn Mäyränpesässä, lokakuussa asukkaat pääsivät päivätoimintaan 
Virvelinrantaan. 
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MÄYRÄNKOTI 
 
Palvelutalo Mäyränkoti (Mäyräntie 1) on valmistunut vuonna 2004.  Talossa on yksi 6 
asukkaan ryhmäkoti ja kolme 4 asukkaan ryhmäkotia sekä viisi yksittäistä asuntoa.  

Myös ryhmäkodeissa jokaisella asukkaalla on oma huone ja kylpyhuone. Tupakeittiö on 
yhteinen. Yhteistiloina Mäyränkodissa on kerhohuone ja saunaosasto.  

 

Mäyränkodin palvelut 
Mäyränkodissa toteutetaan tehostettua ja autettua palveluasumista vaikeasti vammai-
sille ja vammautuneille sekä kehitysvammaisille henkilöille. Asukaspaikkoja on 23.  

 
Vuosi Vuokrasopimuksen 

voimassaolopäivät 
Laskutetut päivät Käyttöaste laskutettujen 

päivien mukaan 

2019 8334 7940 94,38 % 

2020 8387 8080 95,98 % 

2021 8319 7987 95,14 % 

 
Mäyränkodissa on 20 toimea: Mäyränpesän kanssa yhteinen palveluesimies sekä tiimi-

vastaava-sairaanhoitaja ja 18 lähihoitajaa.  Henkilökunta on paikalla ympäri vuoro-
kauden.  

 
 

 
       Ulkoilua raikkaassa talvisäässä. 
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Mäyränkodissa ulkoitiin paljon vuodenajasta riippumatta. Lisäksi nautittiin musiikki-

tuokioista, mikä erityisesti ilahdutti asukkaita. Laskiaisena grillattiin makkaraa ulko-
nuotiolla, kahviteltiin ulkoterassilla ja viettiin yhteistä aikaa mainiossa talvisäässä. 

 
Kevään ajan Virvelinrannan päivätoiminnan ohjaajat pitivät ohjattua toimintaa ja kaikki 
päivätoiminnan asiakkaat pääsivät osallistumaan terveysturvallisesti päivätoimintaan. 

Syksyllä käynnistyi taas Virvelin päivätoiminta Virvelinrannassa, jonne lähteminen toi 
toivottua vaihtelua asukkaiden arkeen.  

 
Kesällä kaikki halukkaat pääsivät tekemään jotain mieleistä myös kodin ulkopuolella.  
Käytiin Kiipulassa katsomassa kotieläimiä, Mierolan rantakahvilassa syömässä ja 

Hämeenlinnalla jätskillä, asukkaan toiveista riippuen.  
 

Syyskuu juhlittiin Erityisasuntosäätiön 35-vuotisjuhlia kakkukahvien kera. Halloween 
juhlat olivat perinteiseen tapaan hurjat ja hauskat. Itsenäisyyspäivänä vietettiin talon 
pikkujouluja ja joulupukki pienen tonttuapurin kanssa saapui paikalle ilahduttamaan 

asukkaita. Ennen joulua vietettiin vielä pizzailtama koko porukalle.  

 
 

 
  Mäyränkodin Halloween juhlintaa. 
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LÄNSITUULI 

 
Länsituulessa on 29+1 (intervalliasunto) asukaspaikkaa. Talo valmistui vuonna 2000 
(Larin Kyöstin katu 31).  Asunnoista 2 on kaksioita, muut huone + tupakeittiöitä. 

Yhteistiloina Länsituulessa on ruokasalimonitoimitila, jakelukeittiö, takka- ja IT-
ryhmätila, saunaosasto sekä pesutupa. Yhteisissä tiloissa on erilaisia lautapelejä sekä 
asukkaille tärkeäksi tullut biljardipöytä.  

 

Länsituulen palvelut 
Länsituulesta mielenterveyskuntoutuja saa kuntouttavaa palveluasumista tai koti-

kuntoutusta. Henkilökuntaan kuuluu Kotipesän kanssa yhteinen yksikön johtaja sekä 
sairaanhoitaja, tiimivastaava-sosiaaliohjaaja ja 13 lähihoitajaa. 
 

 
Vuosi Vuokrasopimuksen 

voimassaolopäivät 
Laskutetut 
päivät 

Käyttöaste laskutettujen 
päivien mukaan 

2019    
asumispäivät 10 262 10 091 95,33 % 
intervallipäivät 258 257 70,41 % 

Yhteensä 10 520 10 348 94,50 % 

    

2020    
asumispäivät 10 427 10 070 94,87 % 
intervallipäivät      226 226 61,75 % 

yhteensä 10 653 10 271 93,54% 

    

2021    
asumispäivät 10 205 9 628 90,96 % 
intervallipäivät 236 285 78,08 % 

yhteensä 10 441 9 913 90,53 % 

 
 
Länsituuli on asukkailleen koti, josta kuntoutuksen ja tarpeenmukaisen tuen myötä 

siirrytään itsenäisempään asumiseen. Asukkaan voimavaroja tuetaan siten, että itse-
näisempi asuminen olisi myöhemmin mahdollista esimerkiksi kotikuntoutuksen turvin.  

 

 
Asukasvaihtuvuus Länsituulessa /  
pois muuttaneiden lkm 

2018 7 

2019 6 

2020 5 

2021 11 

 
 
Länsituulen kotikuntoutustiimi antaa mielenterveyskuntoutujille kotikuntoutusta Länsi-

tuulen ulkopuolelle. Palvelu sisältää kotikäyntejä, ohjattua lääkehoitoa, puhelinkontak-
teja, lounastapaamisia ja Länsituulen ryhmätoimintaa.  
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Vuosi Kotikunt.as. lkm Kotikuntoutustuntien määrä 

2019 121 5 123,00 h 

2020 131 5 709 h 

2021 159 6 684 h 

 
 
Vuonna 2021 arki sujui Länsituulessa mahdollisimman tavallisesti ja rennoissa tunnel-

missa, korona suositukset huomioiden.  
 

Länsituulen asumispalveluissa ja kotikuntoutuksessa pilotoitiin Living Skills toiminta-
kykymittarin käyttöä yhteistyössä Hämeenlinnan kaupungin kanssa. Uudella digitaali-
sella Living Skills -työvälineellä sekä toipumisorientaatiolähtöisellä työskentelytavalla 

on saatu enemmän yksilöllisyyttä kuntoutumisen tavoitteisiin, suunnitelmiin sekä 
toteuttamiseen.  

 
Länsituulessa ulkoiltiin paljon ja viikoittainen Liikut sä-ryhmä suuntautui usein ulos mm. 
pelailemaan pelejä, uimaan tai lenkkeilemään.  

 
Laskiaistapahtumassa laitettiin villasukat jalkaan ja juostiin kilpaa sekä pelattiin jalka-

palloa umpihangessa. Vappuna herkuteltiin grillauksen ja lettujen merkeissä.  
 

 
    Villasukkajuoksua kokeiltiin Länsituulessa laskiaisena. 

 

 

Lipunnosto ja vappupolku rasteineen olivat myös ohjelmassa. Säätiöpäivää vietettiin 
kakkukahvein ja Kotipesän kanssa yhteisen rastiradan merkeissä.  
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Pieniä retkiä tehtiin mm. Aulangolle makkaranpaistoon, Kahtoilammelle uimaan ja 

käytiin myös perinteisellä retkellä Janakkalan Tuottajain Pirtillä. Tänä vuonna retkipäivä 
osui helteisen kesän sadepäivälle, mutta retki onnistui siitä huolimatta mukavasti, 

vaikka sää hieman ulkoilua rajoittikin.  
 
Toivottua ryhmätoimintaa pystyttiin taas järjestämään rajoitusten helpottaessa. Ryh-

miä oli mm. musiikin, leivonnan, askartelun ja liikunnan merkeissä. Lauantaisin kokoon-
tui fiiliskahvila. Puutarharyhmä istutti keväällä omaan pihaan hankituille istutuslavoille 

mm. perunoita, tomaatteja ja salaattia, joita sitten nautittiin syksyllä porukalla sadon-
korjuujuhlassa.  Myös kesäkukkia istutettiin itse.  
 

 
        Omenapiirakan leivontaa ja puutarharyhmän kasvattamia tomaatintaimia. 

 
 
Arjen keskellä kodinomaisuutta ja yhteisöllisyyttä lisäsivät pienet hetket takkatulen 

ääressä ja keittiöstä usein leijaileva pullan tuoksu, kun siellä olivat innokkaat leipurit 
olleet vauhdissa. Ympäristö asioita mietittiin ja asukkaita ohjattiin kierrättämään ja 

lajittelemaan jätteet oikein. Asumispalveluissa järjestettiin kuukausittain kierrätyspiste, 
johon jokainen sai tuoda omat tarpeettomat tuotteensa lahjoitettavaksi. 
 

Kotikuntoutuksessa hyödynnettiin digitalisaatiota asiakkaiden kanssa, huolehtien 
kontakteista joustavasti myös etäyhteyksin tilanteen niin vaatiessa. Myös kotikunto-

utuksessa ulkoiltiin paljon yhdessä asiakkaan kanssa, näin saatiin toteutettua kontaktit 
kasvotusten ja terveysturvallisesti. Rajoitusten helpottaessa kotikuntoutuksen asiakkai-

den oli taas mahdollista osallistua Länsituulen toimintaan.  
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KOTIKOLO 
 
Säätiö vuokraa asuntoja Parolantie 30:ssä. Kiinteistössä on 25 vuokra-asuntoa, joista 
suurin osa on yksiöitä. Asukkaiksi voivat hakeutua säätiön toiminta-ajatuksen 

mukaisesti henkilöt, joille asunnon löytyminen on haasteellista. Etusijalla asukas-
valinnassa ovat säätiön palveluiden piirissä olevat henkilöt. Vuoden aikana Kotikoloon 

muutti 4 uutta asukasta, joista 3 on säätiön kotiin annettavien palveluiden asiakkaita. 
Asukasvalinnasta vastaa Erityisasuntosäätiön toiminnanjohtaja.  
 

 
Vuosi Asumispäivät Käyttöaste 

2019 8796 96,39 % 

2020 8968 98,01 % 

2021 8943 98,01 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kotikolon sisäpiha.   
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LIITE 1. ERITYISASUNTOSÄÄTIÖN HENKILÖKUNTA 12/2021 

 
31.12.2021  

alkaen Toimien määrä:   

 Hallinto 1  
 Kotipesä 5  
 Länsituuli 16 Sis. 1 palveluesimies 

 Mäyränpesä 7 Kaksi hoitajan toimea 75 % 

 Mäyränkoti 20 Sis. 1 palveluesimies 

  49  

 


