Huhtasuon palvelutalo

Niittylä ja Ahola

Huhtasuon palvelutalo sijaitsee
Huhtasuolla, Huhtakeskuksen
palveluiden vieressä, osoitteessa
Suluntie 10. Kiinteistö on valmistunut
vuonna 2016. Talo sijaitsee
vehreässä ympäristössä luonnon
läheisyydessä, mikä luo asukkaille hyvät
ulkoilumahdollisuudet.
Huhtasuon palvelutalossa on
tehostettua palveluasumista tarvitsevia
asukkaita neljässä kerroksessa.
Palvelutalon 1‒2 kerroksissa toimii
Niittylän yksikkö ja 3‒4 kerroksissa
Aholan yksikkö. Asukaspaikkoja
Huhtasuon palvelutalossa on yhteensä
101.
Jokaisella asukkaalla on oma tilava,
noin 25 m2 huone, jossa on wc- ja
peseytymistila. Huoneessa on valmiina
verhot, sänky, patja ja yöpöytä. Muuten

asukas voi sisustaa huoneensa omien
mieltymystensä mukaan. Liinavaatteet
tulevat talon puolesta.
Yhteisöllisyyttä lisäävät yhteiset valoisat
ruokailu- ja oleskelutilat sekä viihtyisät
lasitetut parvekkeet. Jokaisessa
kerroksessa on myös omat saunatilat,
ja sauna lämpiää, vaikka päivittäin.
Huhtasuon palvelutalossa on
kattoterassi, jossa vietetään kesäpäiviä
auringosta nauttien. Talon alakerrassa
sijaitsee monitoimitila, joka sopii hyvin
esimerkiksi juhlien järjestämiseen.

Asukkaan näköistä elämää
Asukkaan toiveet ja tarpeet
huomioidaan yksilöllisesti ja hänen
toimintakykyään ylläpidetään arjessa
tapahtuvalla toiminnalla. Asukasta
kannustetaan ja tuetaan osallistumaan

omiin päivittäisiin toimintoihin henkilökohtaiset voimavarat huomioiden.
Asukasta ohjataan omatoimisuuteen
siltä osin kuin se on mahdollista.
Osallisuutta ja sosiaalisuutta tuetaan
kutsumalla ja avustamalla asukas
yhteisiin tiloihin sekä osallistumaan
häntä kiinnostaviin toimintatuokioihin.
Hyvinvointia tuetaan järjestämällä
toimintaa myös asukkaan omassa
huoneessa. Asukkaalle turvataan
mahdollisuus myös omaan rauhaan.
Vuodenkierto ja juhlapyhät ovat tärkeä
osa palvelutalon elämää. Toiminnassa
otetaan huomioon vuoden-aikojen
erityispiirteet ja juhlistetaan juhlapyhiä
perinteisin menoin, huomioiden
asukkaiden toiveet.
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Henkilökunta ja vapaaehtoistoimijat
järjestävät tapahtumia ja ohjelmaa
suunnitellusti sekä spontaanisti,
esimerkiksi lehdenlukua, musiikkia,
leipomista, jumppaa ja pelejä. Asukkaita
avustetaan myös ulkoilemaan.
Halutessaan asukas voi ostaa yksityisiä
palveluja, esimerkiksi kampaajalta,
jalkahoitajalta, fysioterapeutilta ja
optikolta.

Henkilökunta aina apuna
Asukkaan hyvinvoinnista huolehtii
aidosti välittävä moniammatillinen
henkilökunta. Henkilöstöön kuuluu
palveluesimies, sairaanhoitajat,
lähihoitajat ja laitoshuoltajat.
Ammattitaitoinen ja koulutettu
henkilökunta huolehtii asukkaan
turvallisesta ja laadukkaasta hoidosta.

Jokaisella asukkaalla on nimetty
omahoitaja, joka perehtyy asukkaan
tapoihin, toiveisiin ja mielihyvää tuottaviin asioihin ja kertoo niistä muulle
henkilökunnalle. Omahoitaja huolehtii
laajasti asukkaan asioista ja yhteydenpidosta omaisiin. Omahoitaja laatii
asukkaalle RAI-toimintakykyarvioon
pohjautuvan hoito- ja palvelusuunnitelman.
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Palvelutalossa asukas saa asua elämän
loppuun asti. Asukkaan ja omaisten
toiveita kuunnellaan ja toteutetaan
mahdollisuuksien mukaan.

Omaiset osana hoitoa
Palvelutalossa ei ole erikseen
vierailuaikoja, vaan läheiset ovat aina
tervetulleita talon arkeen, tapahtumiin
ja juhliin. Omaiset ovat tärkeässä
roolissa ja voivat kertoa arvokasta tietoa
asukkaan historiasta, nykytilanteesta
ja toiveista. Tätä varten käytössä on
Elämänpolku-lomake, josta saadaan
tietoa asukkaan elämänkulusta.

Tukipalvelut
Ruokailu
Monipuoliset ja ravitsevat ateriat
tuottaa Kylän Kattaus. Asukkaalle
tarjotaan aamupala, lounas, päiväkahvi,
päivällinen ja iltapala. Välipalaa
saa lisäksi tarvittaessa, myös yöllä.
Henkilökunta huolehtii aterioiden
tarjoilusta ja ruokailussa avustamisesta.

Siivous ja vaatehuolto
Siivouksesta huolehtii siivouspalvelut
ISS ja jätehuollosta Lassila & Tikanoja.
Asukas käyttää omia vaatteitaan,
jotka pestään palvelutalossa.
Pesulapalvelusta huolehtii Sakupe.

Lääkäripalvelu ja sairaanhoito
Lääkäri käy palvelutalossa kaksi
kertaa viikossa, keskittyen toisena
päivänä Niittylän asukkaiden hoitoon
ja toisena päivänä Aholan asukkaiden
hoitoon. Muina arkipäivinä lääkäri on
tavoitettavissa virka-aikaan, iltaisin
ja viikonloppuisin tarvittaessa ollaan
yhteydessä päivystykseen.
Hoitajat arvioivat asukkaan
terveydentilaa ja tuovat asioita
lääkärinkierrolle. Sairaanhoitaja
osallistuu lääkärinkierrolle ja toteuttaa

määräykset sekä tiedottaa asioista
muille. Myös omaisten on mahdollista
keskustella lääkärin kanssa.
Hoitohenkilökunta asioi
apuvälinepalvelun, hoitotarvikejakelun
ja hammashoitolan kanssa, jotta
asukas saa hänelle kuuluvat palvelut.
Asukas vastaa itse hoitohenkilöstön
avustuksella esimerkiksi kuulolaitteiden,
silmälasien ja hammasproteesien
hankinnasta ja huollosta.
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Huhtasuon palvelutalon
sopimusapteekki on Jyväskylän
Ykkösapteekki. Hoitajat avustavat
apteekkisopimuksen tekemisessä ja
huolehtivat lääketilauksista.

Asukasturvallisuus
Palvelutalon ulko-ovet ja kerroksien
ovet ovat lukossa muistamattomien
asukkaiden turvallisuuden vuoksi.
Ovikelloa soittamalla pääsee sisälle
taloon ja haluamaansa kerrokseen.
Omaisten on mahdollista saada
kulkuavain vierailuja varten.
Asukkaalla on turvaranneke, jonka
nappia painamalla hän voi kutsua
hoitajaa. Hoitohenkilökuntaa on paikalla
ympärivuorokautisesti. Palvelutalossa
on myös tallentavat turvakamerat.
Huhtasuon palvelutalossa asukas
saa elää turvatussa ympäristössä
omannäköistään elämää.
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Yhteystiedot
Mieltä askarruttavissa asioissa voi kääntyä henkilöstön
ja palveluesimiehen puoleen. Palaute ja ideat toiminnan
kehittämistä varten ovat kovasti tervetulleita.

Niittylä, palveluesimies p. 014 266 3843, 0400 486 527
Niittylä 1. krs p. 014 266 3842
Niittylä 2. krs p. 014 266 3841

Ahola, palveluesimies p. 014 336 5390, 040 704 1128
Ahola 3. krs p. 014 336 6827
Ahola 4. krs 014 336 6390
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi.

https://www.jyvaskyla.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaihmisten-palvelut/ikaihmisten-asuminen/ymparivuorokautinen-asuminen-0
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