
Vanhainkodit ja päiväkeskukset Osakassa 

Ryusei Fukushikai Group 

Nakano-area day service center 

Yume Nagaikouen, Group Home 

Yume Paradice 

 

Päivätoimintakeskus 

Henkilöstö oli moniammatillinen, ja tarjolla oli terapia- ja muuta viriketoimintaa monipuolisesti (esim. 

kieliluokka, kalligrafiaa, tanssitunteja, musiikkia, laskutehtäviä, keramiikka ym käsityötä). Ruoka 

valmistettiin tiloissa itse, erityisesti oli kiinnitetty huomiota ruokailuun ja sen esteettiseen tarjoiluun kuten 

muissakin paikoissa. Paikassa oli mahdollisuus ulkopuolisten asiakkaiden käydä vain kylpemässä. 

Päivätoimintakeskus oli auki 7 päivää viikossa klo 9:00 – 16:30. Henkilökuntaa 12 + 20 vapaaehtoista, oma 

keittiö + 2 keittäjää, asiakkaita 30 – 35. Ilmainen, paljon toimintaa. 

 

Ryhmäkoti/päivätoimintayksikkö 

Vierailukohteessa tarjottiin asumispalveluita dementoituville kahdessa yksikössä (9 henkeä/yksikkö). Lisäksi 

samoissa tiloissa (eri kerroksessa) on päivätoiminnan palveluita. Dementoituville tarkoitetut tilat olivat 

kohtuullisella tasolla ajatellen suomalaisia olosuhteita. Asukkaille oli varattu ns. sairashuone eli asukas 

voidaan eristää esimerkiksi infektiosairauksien yhteydessä erilliseen huoneeseen. Tässä yksikössä pidettiin 

myös mahdollisena hoitaa asukkaan saattohoitovaihe tarvittaessa. 

Käytetyt kuntouttavan työotteen menetelmät olivat muiden yksiköiden tapaan monipuoliset. Asukkaita 

osallistettiin arkisiin askareisiin, muun muassa ruuanlaitto oli yhteisöllinen tapahtuma. Erityisenä tuli esille 

eläinavusteinen terapia, jota käytettiin säännöllisesti vanhusten vuorovaikutteisuuden parantamiseen.  

 

Yume-Amami elderly home 

Vanhainkoti on rakennettu harvinaisesti luonnon keskelle lähelle Osakan keskustaa, vanhan 

shintolaistempelin tontille. Temppeli toimii, 500 vuotta vanhat puut on säilytetty. Tilat ovat valmistuneet 

2005. Asukaspaikkoja oli noin 99 (87 kokonaisaikaista ja 13 lyhytaikaista) hengelle. Moniammatillista 

henkilöstöä on noin 100, vapaaehtoistyövoimaa n 60. Kahvila vierailijoille ja asukkaille toimii pelkästään 

vapaaehtoistyönä. Huoneet ovat 1–4 hengen huoneita (yhteensä 50). Tiloissa on asukkailla mahdollisuus 

käyttää monipuolisesti palveluja ja tarjolla on eri ryhmä- ja yksilöterapioita/muuta ohjattua viriketoimintaa 

(esim. kokki-, runo-, make up-, kansanlaulu- ja tanssi-, kalligrafia-, puutarha- ja taputustanssikerho). 

Sisäpihalla ja kattopuutarhassa on mahdollisuus puutarhaterapialle. Erityisenä voi mainita koiraterapian, 

jota tarjotaan kolme kertaa vuodessa. Ihana ilmapiiri. Tiloissa oli satsattu erityisesti esteettisiin puitteisiin, 

tilojen suunnitteluun ja hankintoihin oli selkeästi sijoitettu merkittävästi rahaa. Erittäin hyvä arkkitehtuuri, 



on ajateltu vanhusasukkaita. Sisustuksessa oli ajateltu pieniä yksityiskohtia. Riisipaperiset tilanjakajat 

antoivat lisää valoa tiloihin. 

Opiskelijavaihdossa edellytettäisiin japanin kielen vähintään alkeiden hallintaa, hyviä kokemuksia 

vaihdoista. 

 

Yume Paradice elderly home (2014) 

 


