
Saattohoitoyhdistys lahjoitti Onnenkodolle kaksi mekanismituolia 

 

Onnenkoto on kuusikymmentäpaikkainen Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän omistama 
palvelutalo Hollolan kuntakeskuksessa. Onnenkodossa on neljä kotia, joissa on kussakin 15 
asukasta.  

Onnenkodossa asukas saa palvelulupauksen mukaisesti elää elämänsä loppuun asti. Palvelutalojen 
asukkaat ovat varsin iäkkäitä, joten saattohoito on luonnollinen osa kodin arkea. Saattohoidossa 
olevan asukkaan omaiset ovat lämpimästi tervetulleita osallistumaan läheisensä viimeisiin hetkiin 
ja voivat esimerkiksi yöpyä asukkaan luona. Omaisille on varattu retkisänky vuoteen vierellä 
valvomiseen, mutta nyt on saatu Päijät-Hämeen Saattohoidon Tukiyhdistys ry:ltä lahjoituksena 
kaksi mekanismituolia, joissa omaisen on hyvä välillä levätä. Tuoleja voidaan hyödyntää myös 
saattohoidettavan asukkaan asentohoidossa tai lääkkeettömässä kivunlievityksessä.  

Päijät-Hämeen Saattohoidon Tukiyhdistys ry  

Päijät-Hämeen Saattohoidon Tukiyhdistys ry on toiminut 12 vuotta palliatiivisen hoidon ja 
saattohoidon kehittämiseksi alueella. Yhdistys on ottanut tehtäväkseen tukea palliatiivista hoitoa 
ja saattohoitoa toteuttavien yksiköiden toimintaa. Tuki on joko materiaalista, kuten 
saattohoitopotilaiden ja omaisten viihtyisyyden parantamista, hoidon apuvälineitä tai 
koulutuskustannusten avustamista tai henkistä tukea ja virkistystä raskaissa tilanteissa.  

- Onnenkodon hanke ilahdutti kovasti, koska palveluesimies Sirpa Korjan yhteydenotto tuli 

nimenomaan asumispalvelukeskuksesta. Saattohoidon kehittäminen asumispalveluissa on 

suuri haaste. Ympäristöt ja olosuhteet ovat vaativat. Yhdistys on mielellään mukana 

tuomassa kannustusta aktiivisille kehittämistoimille, kertoo Päijät-Hämeen Saattohoidon 

Tukiyhdistyksen puheenjohtaja Paula Myllyvirta. 

 



 
Virve Mäntylä vie mekanismituolin asukkaan huoneeseen omaisen käyttöön.  

Virve Mäntylä on yksi Onnenkodon neljästä saattohoitovastaavasta, joiden idean pohjalta 
mekanismituolien hankinta lähti liikkeelle. Virve suorittaa parhaillaan yhtymän järjestämää vuoden 
kestävää saattohoitopassikoulutusta, jossa saattohoitoon paneudutaan moniammatillisesti. 
Koulutus sisältää lähipäiviä, ennakkotehtäviä, verkko-opintoja sekä lopputehtävänä 
kehittämistehtävän, jonka jokainen opiskelija tekee omalle työpaikalleen.  

- Onnenkodossa on sitoutunutta ja ammattitaitoista henkilökuntaa, joka haluaa kehittää 
itseään ja työyhteisöä, toteaa yksikön palveluesimies Sirpa Korja tyytyväisenä.  

Viime vuonna ensimmäinen koulutuksen käynyt työntekijä loi pohjan Onnenkodon saattohoidolle 
kehittämistehtävään ”Toimintaohje elämän loppuvaiheen hoidon toteuttamisesta 
Onnenkodossa”. Luodun pohjan päälle Virven on luontevaa jatkaa oma kehittämistehtävänsä, joka 
keskittyy omaisen kohtaamiseen. Saatua oppia myös jaetaan säännöllisesti kaikille Onnenkodon 
työntekijöille.   

Virve on erityisen iloinen, että vaikeina hetkinä omaisen taakkaa voidaan helpottaa 
mekanismituolin suomalla levolla. Sirpa ja Virve sekä koko Onnenkodon henkilökunta haluavat 
sydämestään kiittää Saattohoitoyhdistystä lahjoituksesta.  

  

Lisätietoa saattohoitoyhdistyksestä: 

Maailman saattohoitopäivänä 10.10. Saattohoitoyhdistys järjestää Lahden seudulla 
teematapahtuman.  Vuonna 2020 globaalina teemana on ”My Care – My Comfort”.  
Tue saattohoitoa ja liity yhdistyksen jäseneksi, lue lisää yhdistyksen nettisivuilta.  

https://saattohoitoyhdistys.fi/

