
Jokikartano



Tähtelä, Sointula, Muistola,  
Onnela ja Virkkula

Jokikartano sijaitsee Kuokkalan 
Äijälänrannan luonnonläheisessä 
ympäristössä, osoitteessa Tahvosentie 
26. Lähettyvillä virtaavan Äijälänsalmen 
rantaraitilla on hyvät ulkoilumaastot niin 
pyörätuolilla kuin rollaattorilla. 
 
Ryhmäkodeissa asukkaita on 78. 

Huoneet ovat yhden hengen huoneita.  
Jokaisessa ryhmäkodissa on yhteiset 
ruokailu- ja oleskelutilat.  Talon 
pohjakerroksessa sijaitsevat saunatilat 
sekä kuntosali.

Asukkaana ryhmäkodissa
Asukkailla on käytössään oma 
ajanmukainen ja valoisa 24,5m2 huone, 
jonka yhteydessä on kylpyhuone. 
Huoneissa on sänky ja patja, 
muutoin asukas voi sisustaa huoneen 

haluamallaan tavalla. Liinavaatteet 
asukas saa ryhmäkodista. 

Asukkaan toimintakykyä tuetaan 
kuntouttavalla työotteella ja kaikilla 
on mahdollisuus osallistua arjen 
yhteisiin askareisiin omien toiveiden 
ja toimintakyvyn mukaan.  Jokainen 
asukas voi myös halutessaan olla 
rauhassa omassa huoneessaan.

Henkilöstö ja yhteistyö
Jokikartanon henkilöstö on 
ammattitaitoista ja tekee työtä 
sydämellään asukkaista välittäen. 
Henkilöstöön kuuluu palveluesimies, 
sairaanhoitajat, lähihoitajat sekä 
laitoshuoltajat. 

Henkilöstö huolehtii yhdessä 
asukkaiden toimintakyvyn 



ylläpitämisestä, hyvästä 
elämänlaadusta sekä turvallisesta ja 
laadukkaasta hoidosta. Osaamista ja 
ammattitaitoa ylläpidetään aktiivisesti 
erilaisilla koulutuksilla.

Jokaiselle asukkaalle nimetään 
omahoitaja. Omahoitajat huolehtivat 
asukkaan asioista, yhteydenpidosta 
omaisiin ja muihin tahoihin sekä 
vastaavat asukkaiden hoito- ja 
palvelusuunnitelmasta.

Uusien asukkaiden ja omaisten 
kanssa pidetään perhepalaveri. Siinä 
keskustellaan asukkaan historiasta 
sekä kartoitetaan nykytilanne ja toiveet 
tulevaisuudesta. Ajatuksena on, 
että asukas voi asua Jokikartanossa 
elämänsä loppuun saakka.

Yhteistyö omaisten ja läheisten kanssa 
on tärkeää. Asukkaiden ja omaisten 
toiveita kuunnellaan ja toteutetaan 

mahdollisuuksien mukaan.

Omakustanteisesti on mahdollisuus 
saada palveluita esimerkiksi 
jalkahoitajalta, kampaajalta tai 
fysioterapeutilta.

Yhteistä elämää
Ryhmäkotien toiminnassa tavoitteena 
on asukkaiden elämänmakuinen arki.

Jokikartanossa käy monenlaisia 
esiintyviä vierailijoita ja ryhmiä. 
Seurakuntien kanssa on sovittu 
vierailuja säännöllisesti ja myös 
kaverikoirat vierailevat kuukausittain. 

Henkilökunta ja opiskelijat järjestävät 
asukkaille erilaista ilahduttavaa 
ohjelmaa. Vuoden kulkuun liittyvät 
juhlat vietetään yhdessä. Erityisesti 
kesäaikaan ulkoillaan paljon.

”Olen tykännyt tästä paikasta 

valtavasti. Täällä on kyllä hyvä hoito ja 

henkilökunta tekee tosi hyvää työtä. 

He puhuvat ja kohtelevat kaikkia niin 

nätisti.  Aina huomioidaan syntymä- 

ja nimipäivät.  Joskus meille tulee 

vieraita ja henkilökunta huomioi myös 

heidät. Ne on pieniä ja inhimillisiä 
asioita.”Omainen 



Omaiset ja läheiset ovat aina 
tervetulleita osallistumaan talon arkeen 
ja tapahtumiin. Omaiset voivat myös 
järjestää ohjelmaa yhteistyössä talon 
väen kanssa. Erillisiä vierailuaikoja 
Jokikartanossa ei ole.

Tukipalvelut
Ruokailu
Jokikartanon ateriapalvelusta huolehtii 
Kylän kattaus. Asukkaille tarjotaan 
monipuolinen ja ravitseva aamupala, 
lounas, päiväkahvi, päivällinen 
ja iltapala. Välipalaa ja yöpalaa 
asukkaat saavat tarvittaessa omien 
mieltymystensä mukaan. Asukkaat 
ruokailevat yhteisissä ruokailu- ja 
oleskelutiloissa. Tarvittaessa asukasta 
avustetaan ruokailussa. 

Siivous ja vaatehuolto
Jokikartanossa siivouksesta 
huolehtii Sol, jätehuollosta Sihvari, 
kiinteistöhuollosta Lassila & Tikanoja 
ja liinavaatteista Sakupe. Asukkaiden 
vaatteet pestään ryhmäkodissa.

Lääkäripalvelu ja sairaanhoito
Jokikartanon asukkaille on nimetty 
omalääkäri. Lääkäri käy yksikössä 
kerran viikossa. Virka-ajan ulkopuolella 
otetaan tarvittaessa yhteyttä 
Keskussairaalan päivystykseen. 

Asukkaiden lääkehoito on 
ammattitaitoista. Sairaanhoitajat 
ottavat laboratorionäytteitä ja tekevät 
sairaanhoidollisia toimenpiteitä. He 
vastaavat muista sairaanhoidollista 
asioista yhteistyössä lääkärin ja 
muun hoitohenkilökunnan kanssa. 
Jokikartanon sopimusapteekki on 
Kuokkalan apteekki.

”Olen tykännyt olla täällä. Täällä on 

tosi hyvä yhteishenki. Me pidetään 

perhepalavereja ja muitakin palavereja 

tarvittaessa. Ollaan voitu keskustella 

omaisten kanssa ja päästä parhaaseen 

mahdolliseen lopputulokseen 

asiakkaan kannalta. Vuorovaikutus on 

kyllä kaikkein tärkeintä.”
Työntekijä



”Laulan paljon toisten kanssa. 

Täällä käy kerran viikossa laulupoika 

laulattamassa, se on ilon päivä. 

Täällä on hyvä asua, ei voi parempi 

olla.  Tykkään mennä tuonne 

oleskelutiloihin, kun muut ovat siinä 

ympärillä. Me katsotaan siellä telkkaria 

muiden kanssa.”Asukas

Asukasturvallisuus
Asukasturvallisuus on tärkeä osa 
muistisairaiden ryhmäkotiasumista. 
Talon ja ryhmäkotien ovet ovat 
sähkölukittuja ja avautuvat sähköisellä 
kulkuavaimella. Ovikelloa soittamalla 
pääsee sisälle haluamaansa 
kerrokseen.

Jokikartanossa on tallentavat 
turvakamerat ulko-ovella ja 
pohjakerroksessa. Käytössä on myös 
turvahälytinjärjestelmä ja turvaranneke 
niillä asukkailla, jotka hallitsevat sen 
käytön.



a a

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

Taitto: Pirjo Ala-Hynnilä

Yhteystiedot

Mieltä askarruttavissa asioissa voi kääntyä henkilöstön ja 

palveluesimiehen puoleen. Palaute ja ideat toiminnan kehittämiseksi 

otetaan mielellään vastaan.

Palveluesimes p. 050 568 5839

Tähtelä p. 014 266 7538 

Sointula p. 014 266 7539

Muistola p. 014 266 7540

Onnela p. 014 266 3818

Virkkula p. 014 266 3861

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi


