
Harjuhovin palvelutalo



Harjuhovin palvelutalo sijaitsee 
Vaajakoskella, hyvien liikenneyhteyksien 
päässä myös Jyväskylän keskustasta. 
Palvelutalo tarjoaa ympärivuorokautista 
asumista ja hoitoa muistisairaille 
vanhuksille.

Kiinteistön pääovet ovat avoinna 
klo 7‒19, sisäovet ovat aina lukitut. 
Lähimmät omaiset ja läheiset saavat 
avaimen käyttöönsä kuittausta vastaan. 
Pihapiiri on rauhallinen sekä 
luonnonläheinen ja ilmaista 
pysäköintitilaa on lähistöllä runsaasti. 
Pihalle on istutettu marjapensaita ja 
istutuslaatikoissa kasvaa kauniita kukkia 
ja salaattia.

Asukkaana palvelutalossa
Asukashuoneet sijaitsevat 
ryhmäkodeissa sekä kerrosten 

asunnoissa. Ryhmäkoteja on neljä, 
joista kussakin 8 paikkaa, kerrosten 
asunnoissa on yhteensä 21 
paikkaa.  Jokaisessa ryhmäkodissa 
ja kerroksessa on yhteiset ruoka- ja 
oleskelutilat sekä parveke tai terassi. 
Alakerrassa sijaitsevat saunatilat ovat 
asukkaiden yhteiskäytössä.
 
Asukkailla on oma 15‒24m2 huone, 
jonka yhteydessä on kylpyhuone. 
Kerrosten asunnoissa on osassa myös 
oma parveke. Huoneissa on valmiiksi 
hydraulinen hoivasänky patjoineen, 
muutoin asukas voi sisustaa huoneen 
haluamallaan tavalla. Turvallisuussyistä 
mattoja ei suositella. 

Suosittelemme, että asukas ei tuo 
mukanaan arvoesineitä, sillä niiden 
katoamisesta tai vahingoittumisesta 
yksikkö ei vastaa. 



Asukkaiden vaatehuolto tapahtuu 
palvelutalossa. Vaatteiden toivotaan 
olevan nimikoituja sekä konepesun ja 
rumpukuivauksen kestäviä. Lakanat, 
tyynyliinat ja pyyhkeet saadaan 
vuokraliinavaatteina pesulasta.

Asukkaat ruokailevat pääsääntöisesti 
yhteisissä ruokailutiloissa. Näin tuetaan 
asukkaan arkiliikkumista, toimintakykyä 
ja sosiaalisia kontakteja. Tarvittaessa 
asukasta avustetaan ruokailussa. 
Päivän aterioihin kuuluvat aamiainen, 
lounas, päiväkahvi, päivällinen ja 
iltapala ja tarvittaessa yöpala.

”Hyvää ruokaa ja huolehtivat 

hoitajat. Ei mitään moitittavaa. 

Meitä on viety kuuntelemaan 

lauluja ja sellaista kaikkea. On 

ollut tuolivoimistelua ja keksitty 

monenlaista. Esiintyjät aina virkistää”



Yhteistä elämää
Asukkaan toimintakykyä tuetaan 
kuntouttavalla työotteella ja heillä on 
mahdollisuus osallistua arjen pieniin 
askareisiin toimintakykynsä mukaan.  
Jokainen asukas voi myös halutessaan 
olla rauhassa omassa huoneessaan. 
Harjuhovissa vallitsee kodinomainen, 
rento tunnelma ja asukkaiden hyvinvoin-
ti on työntekijöille tärkeää.

Henkilökunta järjestää asukkaille 
virkistyshetkiä päivään. Lauluhetket, 
pelit, jumppatuokiot sekä tanssit ja 
vuodenaikoihin liittyvät juhlat vietetään 
yhdessä asukkaiden kanssa. Asukkaita 
ilahduttavat myös monet vierailevat 
esiintyjät ja ryhmät. Lisäksi seurakunta 
järjestää hartaushetken kuukausittain. 
Etukäteen tiedossa olevat tapahtumat 
merkitään kuukausittain porraskäytävän 
ilmoitustaululle. 

Yhteistyö ja omaisten  
osallisuus

Jokaiselle asukkaalle nimetään oma-
hoitaja, joka vastaa asukkaan toimin-
takyvyn arvioinnista sekä kirjallisesta 
hoito- ja palvelusuunnitelmasta ja 
pitää tarpeen tullen yhteyttä omaisiin. 
Asukkaiden ja omaisten toiveita kuun-
nellaan ja toteutetaan mahdollisuuksien 
mukaan. 

Läheiset voivat vierailla milloin vain ja 
osallistua arjen askareisiin ja erilai-
siin tilaisuuksiin. Myös lemmikin voi 



”Äiti lähti kauniisti. Äiti eli hyvän 

elämän. Lämmin kiitos. 

Olette ihania. Kaikille hoitajille 

minulta paras kiitos. 

Teette ihanaa työtä. Olkaa siunatut.”

tuoda vierailulle. Läheiset saavat myös 
järjestää laulu- luku- tai musiikkihetken 
vaikka isommallekin porukalle. 

On toivottavaa, että asukkaan raha-
varoista huolehtii joku omaisista tai 
nimetty edunvalvoja. Asukkaalle on 
mahdollista hankkia omakustanteisesti 
jalkahoito - ja kampaamopalveluita sekä 
fysioterapiapalveluita yksityisiltä pal-
veluntuottajilta Harjuhoviin. Palvelujen 
tilaukset tekee henkilökunta.

Sairaanhoito ja  
lääkäripalvelut

Terveydenhoidon kokonaisvaltaisesta 
arvioinnista ja päätöksenteosta huo-
lehtivat sairaanhoitajat. Sairaanhoitajat 
vastaavat myös asukkaiden lääketilauk-
sista. 

Harjuhovin sopimusapteekki on 
Vaajakosken apteekki, joka sijaitsee 
Vaajalan kauppakeskuksessa. Apteekin 

puhelinnumero on 020 734 2700. 
Asioidenhoitajan tulee tehdä sopimus 
apteekkilaskutuksesta suoraan 
apteekkiin. 

Asukkaille on nimetty vanhuspalvelujen 
omalääkäri. Hän vierailee yksikössä 
kerran viikossa ja on hoitajien 
tavoitettavissa puhelimitse virka-
aikaan. Virka-ajan ulkopuolella 
otetaan tarvittaessa yhteyttä 
perusterveydenhuollon päivystykseen. 

Sairauksien edetessä pohditaan 
hoitolinjoja yhdessä lääkärin ja 
omaisten kanssa.

Harjuhovin henkilöstö huolehtii 
myös asukkaiden laadukkaasta 
saattohoidosta. Saattohoitoa 
toteutetaan tarvittaessa yhteistyössä 
kotisairaalan kanssa.
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Yhteystiedot

Mieltä askarruttavissa asioissa voi kääntyä henkilöstön 
ja palveluesimiehen puoleen. Palaute ja ideat toiminnan 
kehittämiseksi otetaan mielellään vastaan.

Kerros 2 p. 050 5487463 (24h)

Kerros 3 p. 050 3386722

Kerros 4 p. 050 3386702

Ryhmäkoti 1 p. 0400 776693

Ryhmäkoti 2 p. 0400 775899

Ryhmäkoti 3 p. 0400 779069

Ryhmäkoti 4 p. 0400 787980

Sairaanhoitajat p. 0400 974905, 0400 617101

Palveluesimies  p. 0400 974906

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi

Jyväskylän kaupungin vanhuspalvelut löydät myös Faceboo-
kista. Siellä kerrotaan vanhuspalvelujen monimuotoisesta 
toiminnasta sanoin ja kuvin. Voit myös itse osallistua keskus-
teluun ja kommentoida tapahtumia. 
Käy tykkäämässä!
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