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Jokihovi sijaitsee Kuokkalan 
Äijälänrannassa, vehreässä 
luonnonläheisessä ympäristössä, 
osoitteessa Tahvosentie 28. Jokihovissa 
on viidessä kerroksessa muistisairaiden 
ryhmäkotiasumista. Asukaspaikkoja on 
38.
 
Ensimmäisen kerroksen ryhmäkodissa 
on 6 asukasta ja muiden kerrosten 
ryhmäkodeissa 8 asukasta. Ryhmäkodit 
ovat pieniä ja kotoisia. Niissä on 
helppo tutustua toisten kanssa ja oppia 
tuntemaan hoitajatkin hyvin.

Asukkaana ryhmäkodissa

Asukkaalla on oma n. 20 m2 huone, 
jonka hän voi itse sisustaa. Huoneissa 
on valmiina sänky ja patja. Liinavaatteet 
tulevat talon puolesta. Jokaisessa 
asukashuoneessa on WC ja kylpyhuone.

”Harrastuksina minulla on 

kirjoittaminen ja soittaminen.  

Olen soittanut tunnin konsertin,  

muut ovat kokoontuneet 

kuuntelemaan. Musiikki on lääkettä. 

Ja muutkin ovat tykänneet.”
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Asukkaan toimintakykyä tuetaan 
kuntouttavalla työotteella. Jokihovin 
henkilökunta ja vapaaehtoistoimijat 
järjestävät yhteisiä arkea ilostuttavia 
hetkiä asukkaille. Asukkailla on 
mahdollisuus osallistua yhteisiin 
askareisiin ja toimintahetkiin omien 
toivomusten ja jaksamisen mukaan.

Jokaisessa kerroksessa sijaitsee 
hoitohenkilökunnan toimisto, joten 
hoitohenkilökuntaan saa helposti 
yhteyttä. Lisäksi kerroksissa on yhteiset 
ruokailu- ja oleskelutilat, joissa asukkaat 
voivat viettää aikaa yhdessä. 

Jokihovin asukkaiden käytössä ovat 
yhteiset saunatilat. Saunomaan pääsee 
naisten ja miesten vuoroilla viikoittain.

Henkilöstö ja palvelut
Jokihovin henkilöstö on ammattitaitoista 
ja tekee työtä suurella sydämellä, 
asukkaista välittäen.  

Henkilöstöön kuuluu palveluesimies, 
sairaanhoitajat, lähihoitajat 
ja laitoshuoltajat. Henkilöstö 
huolehtii asukkaiden toimintakyvyn 
ylläpitämisestä, hyvästä elämänlaadusta 
sekä turvallisesta ja laadukkaasta 
hoidosta. Osaamista ja ammattitaitoa 
pidetään aktiivisesti yllä koulutusten 
kautta.

Jokaiselle asukkaalle nimetään 
omahoitajapari. Omahoitajat huolehtivat 
asukkaan asioista ja yhteydenpidosta 
omaisiin sekä muihin tahoihin. 
Omahoitajat laativat asukkailleen 
hoito- ja palvelusuunnitelman ja pitävät 
suunnitelmaa ajan tasalla.

Uusien asukkaiden ja omaisten 
kanssa pidetään perhepalaveri. 
Palaverissa keskustellaan asukkaan 
historiasta, nykytilanteesta ja toiveista 
tulevaisuudessa. Jokihovissa voi asua 
elämän loppuun asti ja hoitajat ovat 
kouluttautuneet saattohoitoon.

”Täällä on puhevalta kaikilla,  
se on jopa suotavaa. 

Jos asukkaita joku asia vaivaa, siitä 

voi keskustella johtajan kanssa. 

Ammattitaitoiselle henkilökunnalle 

voi laittaa 10+ pistettä.”



Omaiset ovat aina tervetulleita 
Jokihoviin. Vierailuaikoja ei ole erikseen 
määritelty, vaan asukkaita voi tulla 
tapaamaan itselle sopivalla ajalla. 
Omaiset voivat osallistua sekä talon 
arkeen että juhliin. Yhteistyö omaisten 
kanssa on tärkeää. Asukkaiden ja 
omaisten toiveita kuunnellaan ja 
toteutetaan mahdollisuuksien mukaan.

Jokihovissa on mahdollista ostaa 
jalkahoitajan, fysioterapeutin ja 
kampaajan palveluita ulkopuolisilta 
palveluntuottajilta.

Ympäristö 
Jokihovin ympäristö antaa mainiot 
mahdollisuudet ulkoiluun. Talon 
etupuolella sijaitsee piha-alue 
levähdyspaikkoineen ja talon takana voi 
ihastella kauniita istutuksia.
Äijälänjoen tunnelmallisella rantareitillä 
pääsee kulkemaan pyörätuolilla tai 
rollaattorilla. Jokihovin läheisyydessä 
sijaitsee Kuokkalan kartano ja 
viherpeukaloille mieluisa Viherlandia.

Tukipalvelut
Ruokailu
Jokihovin ateriapalvelusta huolehtii 
Kylän Kattaus. Asukkaalle tarjotaan 
monipuolinen ja ravitseva aamupala, 
lounas, päiväkahvi, päivällinen ja 
iltapala. Välipalaa saa tarvittaessa ja 
oman mieltymyksen mukaan, myös 
yöaikaan.

Jokihovissa ruokaillaan jokaisessa 
kerroksessa yhteisissä tiloissa. 
Jokihovissa pystytään pienten 
ryhmäkokojen vuoksi huomioimaan 
asukas henkilökohtaisesti ja 
avustamaan häntä kaikessa rauhassa.

Siivous ja vaatehuolto
Laitoshuoltajat vastaavat asukkaiden 
pyykeistä ja toimittavat puhtaat 
pyykit asukkaiden kaappeihin. 
Siivouksesta vastaa Sol, jätehuollosta ja 
kiinteistönhuollosta Lassila & Tikanoja 
ja liinavaatehuollosta Sakupe.

Lääkäripalvelu
Jokihovissa vierailee kerran viikossa 
ikäihmisten hoitoon erikoistunut lääkäri, 
geriatri. Myös omaisten on mahdollista 
keskustella lääkärin kanssa.

Sairaanhoitajat ovat mukana 
lääkärinkierrolla. He huolehtivat tiedot 
ja muutokset ryhmäkoteihin, ottavat 
laboratorionäytteet sekä tekevät 
sairaanhoidollisia toimenpiteitä.



Lääkehoito on ammattitaitoista ja 
suun terveydenhoidosta huolehditaan 
myös. Jokihovin sopimusapteekki on 
Kuokkalan apteekki.

Asukasturvallisuus
Asukasturvallisuus on tärkeää 
Jokihovissa. Talon ja ryhmäkotien ulko-
ovet ovat sähkölukittuja ja avautuvat 
vain sähköisellä kulkuavaimella. 
Ovikelloa soittamalla pääsee sisälle 
taloon ja haluamaansa kerrokseen. 

Jokihovissa on tallentavat turvakamerat 
kaikissa ryhmäkodeissa, ulko-
ovilla ja osin piha-alueella. 
Turvahälytinjärjestelmä on käytössä ja 
turvarannekkeita on asukkailla, jotka 
kykenevät sen käyttöön. 

”Asiakkaille on hyvä, kun ryhmät ovat 

pieniä ja hoitajat ja asukkaat tuntevat 

toisensa hyvin. Luottamus säilyy ja 

turvallisuudentuntu lisääntyy”.

Jyväskylän kaupunki on 
turvallinen, pitkät perinteet omaava 
palveluasumisen järjestäjä. 
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https://www.jyvaskyla.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaihmisten-palvelut/ikaihmisten-asuminen/ymparivuorokautinen-asuminen-3

Puhekuplan sitaatit ovat asukkaan.

Yhteystiedot

Mieltä askarruttavissa asioissa voi kääntyä henkilöstön ja 

palveluesimiehen puoleen. Palaute ja ideat toiminnan kehittämistä 

varten ovat kovasti tervetulleita.

Palveluesimies, puh. 014 266 7537

Kerros 1, puh.  014 266 3884

Kerros 2, puh. 014 266 3885

Kerros 3, puh. 014 266 3887

Kerros 4, puh. 014 266 7587

Kerros 5, puh. 014 266 7588 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi.


