
Keljon osasto 1





Koivula, Mäntylä ja Raitala

Koivula, Mäntylä ja Raitala
Jyväskylän kaupungin pitkäaikaishoidon 
osasto 1 sijaitsee Keljon rauhallisessa 
maisemassa, osoitteessa Keljonkatu 26, 
A-talon toisessa kerroksessa. Osasto 
on jaettu kolmeen asumisryhmään.  
Asukaspaikkoja on yhteensä 43.
  
Toiminnan lähtökohtina on tarjota 
asukkaalle ympärivuorokautista hoitoa 
ja huolenpitoa, jossa korostuvat hyvä 
ja ammattitaitoinen perushoito sekä 
sairauksien kokonaisvaltainen hoito. 

Tavoitteena on tukea asukkaan 
toimintakykyä omahoitaja- ja tiimityön 
kautta ja tehdä hyvää yhteistyötä 
asukkaiden sekä omaisten kanssa. 
Tärkeintä on tarjota asukkaalle 
turvallinen koti, jossa on välittävä ja 
lämmin tunnelma. 

Pitkäaikaishoidon asukkaana
Asukashuoneet ovat yhden hengen 
huoneita, joissa on oma kylpyhuone. 
Pariskunnat sijoitetaan toisiaan lähellä 
oleviin huoneisiin. Huoneissa on sänky, 
yöpöytä, pöytä ja tuoli. Muutoin huoneet 
voi sisustaa mieleisekseen, osaston 
käytäntöjen mukaan.

Jokaisella ryhmällä on käytössään 
keittiö ja oleskelutilat yhteisiin hetkiin. 
Lisäksi osastoilla sijaitsevat yhteisessä 
käytössä olevat kylpytilat.

Oleskelutiloissa on tunnelmallinen 
takka, jonka ääressä on mukava 
lämmitellä ja viettää aikaa. Lisäksi 
kerroksesta löytyy lasitettu parveke, 
johon mahtuu useampikin asukas 
nauttimaan raittiista ulkoilmasta. 
Viihtyisä on myös vehreä sisäpiha, jossa 
on grillipaikka kesäisiä hetkiä varten.



Asukkaiden terveyttä ja toimintakykyä 
edistää ikääntyvien tarpeisiin 
suunniteltu Motomed-polkulaite, joka 
on tarkoitettu sekä omatoimiseen 
että ohjattuun kuntoiluun. Talon 
ensimmäisestä kerroksesta löytyy 
myös sauna, jonka löylyistä asukkaat 
pääsevät halutessaan nauttimaan.

Asukkaan tullessa osastolle, omat 
vaatteet tulee nimikoida. Tarvittaessa 
osastolta löytyy myös asukasvaatteita 
asukkaan käyttöön. Vuodevaatteet 
tulevat osastolta.

Henkilöstö ja palvelut
Asukkaiden hyvinvoinnista huolehtii 
ammattitaitoinen ja sitoutunut 

henkilökunta: osastonhoitaja, 
sairaanhoitajat, perus- ja lähihoitajat 
sekä laitoshuoltajat. Lääketieteellisestä 
hoidosta vastaa geriatrian erikoislääkäri.
 
Asukkaan arkea ilahduttavat 
erilaiset vierailevat esiintyjät ja 
ryhmät. Lisäksi osastolla vierailee 
vapaaehtoistyöntekijöitä. Uskonnollisia 
hartauksia järjestetään noin kerran 
kuussa, jonka lisäksi pappikin vierailee 
tarvittaessa osastolla. 

Asukkaat voivat osallistua toimintaan 
toiveidensa ja toimintakykynsä mukaan. 
Osastolta on mahdollista käydä 
retkillä esimerkiksi ostosreissuilla ja 
kahvittelemassa. Päivittäistä yhteistä 
ohjelmaa järjestetään erikuntoisille 
asukkaille, ja vuodenaikoihin sekä 
juhlapyhiin liittyviä tapahtumia vietetään 
yhdessä talon perinteiden mukaan.

”Olen viihtynyt täällä erittäin hyvin, 

aika kuluu nopeasti. Henkilökunta 

on ihanaa, ja tunnelma osastolla on 

lämmin. Polkulaitteen säännöllinen 

käyttö on minulle 

 hyvin tärkeää.”  
Asukas



Muiden palvelujen lisäksi 
kuntohoitaja käy ajoittain osastolla. 
Omakustanteisesti on myös mahdollista 
saada palveluita esimerkiksi 
jalkahoitajalta, kampaajalta tai 
hierojalta.

Osaston henkilökunta tekee yhteistyötä 
omaisten kanssa, asukasta kuunnellen 
ja kunnioittaen. Vierailuaikoja ei ole 
erikseen määritelty ja läheiset ovat 
erittäin tervetulleita mukaan niin 
osaston arkeen kuin juhliinkin.

Omahoitajapari ja tiimit
Jokaiselle asukkaalle on nimetty 
omahoitajapari, joka vastaa yksilöllisen 
hoito- ja palvelusuunnitelman 
laatimisesta ja sen toteuttamisesta 
yhdessä muun henkilökunnan kanssa. 
Omahoitajapari pitää myös yhteyttä 
omaisiin ja muihin hoitoon osallistuviin 
tahoihin.

Asukkaalla ja omaisilla on mahdollisuus 
tutustua osastoon etukäteen. 
Asukkaan tullessa osastolle pidetään 
perhepalaveri, jossa keskustellaan 
asukkaan elämänhistoriasta ja 
kartoitetaan yhdessä omaisten ja 
asukkaan kanssa nykytilanne sekä 
toiveet tulevaisuudesta 

Tukipalvelut
Ruokailu
Ateriapalvelusta huolehtii Kylän kattaus. 
Asukkaille tarjotaan monipuolinen 
ja ravitseva aamupala, lounas, 
päiväkahvi, päivällinen ja iltapala. 
Välipalaa ja yöpalaa asukkaat saavat 
tarvittaessa omien mieltymystensä 
mukaan. Asukkaan toiveiden mukaan 
voi ruokailla omassa huoneessa tai 
yhteisissä tiloissa.

Siivous ja vaatehuolto
Siivoustyöstä vastaavat laitoshuoltajat, 
joilla on myös vaatehuolto- ja 
keittiötehtäviä. Asukashuoneet siivotaan 
kolme kertaa viikossa.

Asukkaiden vaatteet pestään talon 
omassa pesulassa. Vuodevaatteiden 
pesusta vastaa Sakupe. 

”Viiden ja puolen vuoden perusteella 

voin sanoa, että hoito on ollut oikein 

hyvää, ja palvelu on ollut ystävällistä. 

Ruoka on myös ollut oikein 

maukasta.”
Omainen
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Kiinteistönhuollon hoitaa Total 
kiinteistöpalvelut ja jätehuollon Lassila 
& Tikanoja.

Lääkäripalvelu ja sairaan-
hoito
Osaston vastuulääkäri käy osastolla 
kerran viikossa ja on tarvittaessa 
käytössä muulloinkin. Virka-ajan 
ulkopuolella otetaan tarvittaessa 
yhteyttä päivystykseen. Sairaanhoitajat 
vastaavat sairaanhoidollista asioista 
yhteistyössä lääkärin ja muun 
hoitohenkilökunnan kanssa.

Myös asukkaan suun terveydestä 
huolehditaan. Suuhygienisti käy 
säännöllisesti ja hammaslääkäri 
tarpeen mukaan.

Laadukkaasta lääkehoidosta vastaa 
osastonhoitaja yhdessä lääkevastaavan 
ja sairaanhoitajien kanssa. Lääkehoitoa 
toteutetaan vuosittain päivitettävän 
lääkehoitosuunnitelman pohjalta ja 
suunnitelman toteutumista seurataan.

Asukasturvallisuus
Keljon A-talossa on sähkötoimiset ulko-
ovien lukitus- ja valvontajärjestelmät, 
jotka voidaan avata osastolta käsin ovi- 
ja videojärjestelmän avulla. Osastojen 
käytävillä ja aulatiloissa on myös 
kameravalvonta.

Jokaisessa asukashuoneessa on 
hoitajakutsua varten hälytyskello 
ja asukkailla on tarvittaessa myös 
hälytysmatto käytössään.

”Siispä tässä odotan iltaa

kuutamossa kulkiessa, varjo siinä 

seuranani
sopuisaa on elo tää

näinkin voi sen ymmärtää”

Asukkaan runosta
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Pitkäaikaishoidon käyntikortti

1. Laatua on ystävällisyys ja kunnioittaminen 

2. Laatua on ammattitaito ja kehittyminen 

3. Laatua on vuorovaikutus, yhdessä tekeminen 

    ja toiminnallisuus 

4. Laatua on kodikkuus ja siisteys 
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Kuvat: Sanna Siniluhta, Linda Koponen ja Jiri Halttunen Taitto: Pirjo Ala-Hynnilä

Yhteystiedot

Mieltä askarruttavissa asioissa voi kääntyä henkilöstön ja 

osastonhoitajan puoleen. Palaute ja ideat toiminnan  

kehittämiseen ovat aina tervetulleita.

Osastonhoitaja p. 014 266 3835, 050 591 1238

Vastuuvuorossa oleva hoitaja (24h/vrk)  

p. 014 266 3834, 050 336 7514

Koivula p. 014 266 7551, 050 311 8613

Mäntylä p. 014 266 3833, 050 340 1232

Raitala p. 014 266 7552, 050 311 8617

Sosiaalityöntekijä p. 050 597 8947

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi

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


