
Hoivakoti Hannala



Purola, Notkola,  
Saarela ja Vuokkola

Hoivakoti Hannala sijaitsee Kinkomaan 
sairaalan läheisyydessä Päijänteen 
rannalla, osoitteessa Lundintie 1. 
Hannalan henki huokuu levollista 
tunnelmaa ja luonnon läheisyys 
luokin asukkaille erinomaiset 
ulkoilumahdollisuudet.
 
Hoivakodin yhteyteen on rakennettu 
aistipuisto, jossa on kiinnitetty erityistä 
huomiota liikkumisen sujuvuuteen ja 
levähdyspaikkoihin. Talon pihassa on 
myös kauniita istutuksia, penkkejä ja 
keinu asukkaiden käyttöön.

Hoivakodin ensimmäisessä kerroksessa 
toimii asumisryhmät Purola ja 
Notkola. Toisessa kerroksessa toimii 
asumisryhmät Saarela ja Vuokkola. 
Jokaisessa asumisryhmässä on 
15 asukaspaikkaa. Yhteensä 
asukaspaikkoja on 60.

Asukkailla on omat valoisat huoneet, 
joissa on wc- ja peseytymistilat. 
Viihtyvyyttä lisäävät asukkaiden yhteiset 
avarat ruokailu- ja oleskelutilat. Lisäksi 
jokaisessa asumisryhmässä on joko 
aidattu sisäpiha tai parveke. Yhteinen 
sauna pesuhuoneineen sijaitsee 
toisessa kerroksessa.

Asukkaana ryhmäkodissa
Asukkailla on käytössään 25 m² huone, 
jonka yhteydessä on kylpyhuone. 
Talon puolesta huoneessa on sänky, 
yöpöytä, verhot ja liinavaatteet. Muutoin 
asukkaat voivat sisustaa huoneen 
haluamallaan tavalla. 

Hannalan tavoitteena on asukkaiden 
elämänlaadun, osallisuuden ja 
omatoimisuuden tukeminen sekä 
toimintakyvyn ylläpitäminen laadukkaan 
hoitotyön avulla. Jokaisella asukkaalla 



on mahdollisuus elää omannäköistään 
arvokasta elämää.

Henkilöstö ja yhteistyö
Hannalan henkilökunta on 
ammattitaitoista ja tekee työtä 
sydämellään asukasta kuunnellen. 
Henkilöstöön kuuluu palveluesimies, 
sairaanhoitajat, lähihoitajat sekä 
laitoshuoltajat.

Jokaiselle asukkaalle nimetään 
omahoitajat, jotka huolehtivat 
pääsääntöisesti asukkaan asioista sekä 
niiden tiedottamisesta omaiselle sekä 
henkilökunnalle. Omahoitajat laativat 
myös hoito- ja palvelusuunnitelman 
asukkaan ja tarvittaessa myös omaisen 

kanssa. Suunnitelma päivitetään 
vähintään puolen vuoden välein.

Hannalassa toteutetaan kuntouttavaa 
hoito-otetta asukkaan toimintakykyä 
tukemalla ja asukasta kannustamalla 
osallistumaan omiin päivittäisiin 
toimintoihin henkilökohtaiset voimavarat 
huomioiden.

Yhteistyö läheisten kanssa on tärkeää 
asukkaan hyvinvoinnin takaamiseksi. 
Hoivakodissa ei ole erikseen 
vierailuaikoja, vaan omaiset ovat aina 
tervetulleita mukaan talon arkeen, 
tapahtumiin ja juhliin. 

Yhdessä viihtyen
Ryhmäkodin yhteisissä tiloissa 
jokainen saa liikkua ja oleskella 
vapaasti. Yhteiset tilat mahdollistavat 
aktiivisen sosiaalisen yhdessä elämisen 

“Täällä on hyvä henki ja mukava 

työyhteisö. Voidaan puhua asioista 

avoimesti ja pystyy keskittymään 

hoitotyöhön. Saa höpsötellä, nauraa 

ja on huumoria.”
Työntekijä



hoivakodissa. Yhteisiä hetkiä ovat muun 
muassa ruokailu, erilaiset aktiviteetit, 
ulkoilu, TV:n katselu, seurustelu sekä 
omaisten vierailut ja juhlat.

Asukkaiden sosiaalisuutta tuetaan 
kutsumalla ja avustamalla heitä 
yhteisiin tiloihin ja yhteiseen ohjelmaan 
omien voimavarojen ja halukkuuden 
mukaan. Hyvinvointia tuetaan 
järjestämällä tekemistä myös omassa 
huoneessa, jossa asukkaalla on oikeus 
omaan rauhaan.

Henkilökunta järjestää ohjelmaa 
suunnitellusti sekä spontaanisti, 
esimerkiksi yhteislaulua, jumppaa 
ja pelejä. Hannalassa käy myös 
välillä talon ulkopuolisia vierailijoita 
ja esiintyjiä, esimerkiksi päiväkodin 
ja koulun lapsia. Hoitajat myös 
avustavat asukasta ulkoilemisessa 
mahdollisuuksien mukaan.

Vuodenaikojen vaihtelu näkyy 
niin Hannalan sisustuksessa kuin 
toiminnassakin. 

Asukkaan halutessa hoivakotiin voi tilata 
myös parturi-kampaajan, jalkahoitajan 
ja hierojan palveluja.

Tukipalvelut
Ruokailu
Hannalan ateriapalvelusta huolehtii 
Kylän Kattaus. Asukkaille tarjotaan 
monipuolinen ja ravitseva aamupala, 
lounas, päiväkahvi, päivällinen ja 
iltapala. Välipalaa ja yöpalaa asukkaat 
saavat tarvittaessa omien tarpeiden ja 
mieltymystensä mukaan. Asukkaiden 
toiveita myös kuunnellaan ja välillä 
toteutetaan herkkuhetkiä.

Asukkaat ruokailevat yhteisissä 
ruokailu- ja oleskelutiloissa tai omissa 
asukashuoneissa. Hannalassa 
tuetaan omatoimista ruokailua, mutta 
asukasta myös avustetaan ja syötetään 
tarvittaessa.

”Tämä on mielettömän kaunis 

paikkana, luonto on lähellä. 

Vuodenajat konkretisoituu asukkaille 

hyvin. Varpaita pystyy käydä 

järvessä kastamassa ja on meillä ollut 

onkikilpailujakin.”
Työntekijä
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Pyrkimyksenä on luoda viihtyisä, siisti 
ja rauhallinen ruokailuhetki. Juhla-
ajat näkyvät myös ruokailutilojen 
kattauksessa ja tunnelmassa. 

Siivous ja vaatehuolto
Hannalan siivouksesta huolehtii 
siivouspalvelu Sol, jätehuollosta 
Sihvari Oy ja kiinteistönhuollosta 
ISS. Liinavaatteet pestään Sakupen 
pesulassa. Asukkaiden vaatteet 
pestään laitoshuoltajien toimesta talon 
pesuloissa. Vaatteet olisi hyvä olla 
nimikoituja.

Lääkäripalvelu ja sairaan-
hoito
Hannalan asukkaille nimetty omalääkäri 
käy kerran viikossa. Hoitajat arvioivat 

asukkaan terveydentilaa ja tuovat 
asioita lääkärinkierrolle. Omaiset 
voivat jättää lääkärille soittopyynnön 
hoitohenkilökunnan kautta tai sopia 
tapaamisen lääkärinkiertopäivänä.
 
Sairaanhoitajat ottavat 
laboratorionäytteitä, tekevät 
sairaanhoidollisia toimenpiteittä ja 
vastaavat muista sairaanhoidollisista 
asioista yhteistyössä lääkärin ja muun 
hoitohenkilökunnan kanssa.

Yksityinen palveluntuottaja käy 
toteuttamassa asukkaiden suun 
terveydentilan ja hampaiden 
tarkastuksia ja hoitoja. Asukkailla on 
mahdollisuus halutessaan käyttää myös 
kunnallisen toimijan palveluita.

Toiminta- ja fysioterapiaa on saatavilla 
omakustanteisesti.

“Tämä on paras paikka. Täällä on 

oikein mukavaa henkilökuntaa. 

Tykkään jumpata omassa huoneessa, 

kuunnella radiota ja katsoa televisiota. 

Olen laittanut kukkiakin ja verannalla 

tykkään myös olla.“
Asukas



Asukasturvallisuus
Ryhmäkotien ovissa on sähköinen 
lukitusjärjestelmä ja myös ulko-ovi on 
lukossa klo 20‒8 välillä. Asukkailla on 
käytössään turvarannekkeet, joiden 
avulla he saavat tarvittaessa hälytettyä 

aa

apua. Lisäksi Hannalassa on tallentava 
kameravalvonta.
Osalla asukkaista on lääkärin 
myöntämä laita- ja turvavyölupa 
ja henkilökunta huolehtii niiden 
turvallisesta käytöstä. 
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https://www.jyvaskyla.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaihmisten-palvelut/ikaihmisten-asuminen/ymparivuorokautinen-asuminen-0

Kuvat: Sanna Siniluhta, Hanna-Kaisa Hämäläinen, Riina Malinen Taitto: Pirjo Ala-Hynnilä

 

Yhteystiedot

Mieltä askarruttavissa asioissa voi kääntyä henkilöstön 

ja palveluesimiehen puoleen. Palaute ja ideat toiminnan 

kehittämiseksi otetaan mielellään vastaan.

Palveluesimies p. 050 432 1959

Purola p. 050 328 9632

Notkola p. 050 336 7469

Saarela p. 050 548 8706 

Vuokkola p. 040 098 8035

Sosiaalityöntekijä p. 050 597 8947

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi


