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Hoivakoti sijaitsee luonnonkauniilla 
paikalla Korpilahdella kauniissa 
Päijännemaisemassa osoitteessa 
Tikkasentie 10.
 
Meillä on 12 asukaspaikkaa yhdessä 
tasossa. Huoneet ovat yhtä poikkeusta 
lukuun ottamatta yhden hengen 
huoneita. Jokaisessa huoneessa on 
oma kylpyhuone.

Asukkaana hoivakodissa
Huoneissa on valmiina sängyt ja patjat, 
muutoin asukas voi sisustaa huoneensa 
haluamallaan tavalla.

Henkilöstö ja yhteistyö
Hoivakodin henkilöstö on 
ammattitaitoista ja työhönsä 
sitoutunutta. Henkilöstöön kuuluu 
sairaanhoitaja ja 7 lähihoitajaa. 

Henkilöstö huolehtii yhdessä 
asukkaiden toimintakyvyn 
ylläpitämisestä, hyvästä 
elämänlaadusta sekä turvallisesta ja 
laadukkaasta hoidosta. Osaamista ja 
ammattitaitoa ylläpidetään aktiivisesti 
erilaisin koulutuksin.

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 Hoivakodissa elämänsä 
loppuun saakka.
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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
Hoivakodin toiminnassa tavoitteena on 
asukkaiden elämänmakuinen arki.

Henkilökunta ja opiskelijat järjestävät 
asukkaille erilaista ilahduttavaa 
ohjelmaa. Vuoden kulkuun liittyvät 
juhlat vietetään yhdessä asukkaiden 
kanssa. Kesäisin ulkoillaan paljon.

Omaiset ja läheiset ovat aina 
tervetulleita vierailulle ja osallistumaan 
niin talon arkeen kuin tapahtumiinkin. 
Omaiset voivat myös järjestää ohjelmaa 

tai tapahtumia yhteistyössä talon 
väen kanssa. Erillisiä vierailuaikoja 
hoivakodilla ei ole.

Tukipalvelut
Ruokailu
Hoivakodin ateriapalvelusta huolehtii 
Kylän kattaus. Asukkaille tarjotaan 

”Ei voi muuta kuin kehua, on ollut 

hyvä olla täällä. Henkilökunta on 

täysin pätevää ja heihin voi luottaa. 

Uskaltaa aukaista suun ja aina saa 

hyvä vastauksen.” 
Asukas



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
Hoivakodissa siivouksesta huolehtii ISS, 
jätehuollosta Sihvari, kiinteistöhuollosta 
ISS ja liinavaatteista Sakupe. 
Henkilökunta vastaa pääsääntöisesti 
asukkaiden pyykkihuollosta.

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

Asukkaiden lääkehoito on 
ammattitaitoista. Hoitajat ottavat 
laboratorionäytteitä, tekevät 
sairaanhoidollisia toimenpiteitä ja 
vastaavat muista sairaanhoidollista 
asioista yhteistyössä lääkärin ja muun 
hoitohenkilökunnan kanssa. Hoivakodin 
sopimusapteekki on Korpilahden 
apteekki.

Asukasturvallisuus
Asukasturvallisuus on tärkeä osa 
muistisairaiden asumista. Talon 
ovet ovat sähkölukittuja ja avautuvat 
ovikoodilla. Ovikelloa soittamalla pääsee 
sisälle.
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Yhteystiedot

Mieltä askarruttavissa asioissa voi kääntyä henkilöstön ja 

palveluesimiehen puoleen. Palaute ja ideat toiminnan kehittämiseksi 

otetaan mielellään vastaan.

Palveluesimies p. 040 548 3258

Hoivakoti p. 014 266 0796

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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