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Luhtisen palvelukeskus

Palvelukeskus Luhtinen sijaitsee 
Palokan keskustassa, osoitteessa 
Ritopohjantie 23. Keskustan 
palvelujen lisäksi lähellä on hyvät 
ulkoilumahdollisuudet. Esimerkiksi 
Palokkajärvi rantapolkuineen ja 
Luhtisenpuisto löytyvät läheltä.

Luhtisen toisessa kerroksessa sijaitsevat 
muistisairaiden ryhmäkodit Onnenmäki 
ja Luhtitupa, joista Onnenmäessä 
on 8 asukaspaikkaa ja Luhtituvassa 
12 asukaspaikkaa. Kerroksissa 3–4 
sijaitsevat kodikkaat kaksiot, joita on 8 
kummassakin kerroksessa. Yhteensä 
asukaspaikkoja on 36.

Samassa rakennuksessa toimii 
myös Luhtisen päiväkoti, Luhtisen 
ikäihmisten päiväkeskus ja 
kehitysvammaisten toimintakeskus. 

Muiden toimintayksiköiden kanssa 
on säännöllisesti yhteistä ohjelmaa ja 
erilaisia tapahtumia. 

Asukkaana ryhmäkodissa
Ryhmäkodeissa on viihtyisät 23 m2 
huoneet. Jokaisella asukkaalla on oma 
wc- ja peseytymistila.
 
Kaksiot ovat kooltaan 37,5 – 47,5m2. 
Niissä on tupakeittiö ja makuuhuone 
sekä erilliset wc-pesutilat. 
Asukkaat voivat kalustaa asuntonsa 
oman mielensä mukaan. Sänky ja 
liinavaatteet saa talon puolesta.

Luhtisen asukkaiden käytössä on myös 
yhteinen sauna.



Luhtisen kerrokset ovat pieniä ja 
kodikkaita, hoitajien toimistot ovat 
ryhmäkotien yhteydessä.

Asukkaan toimintakykyä tuetaan 
kuntouttavalla työotteella. Toiminnassa 
asukas huomioidaan yksilöllisesti  ja 
hänen omatoimisuuttaan tuetaan.

Henkilöstö ja yhteistyö
Luhtisen henkilökunta on 
ammattitaitoista ja tekee työtä 
sydämellään, asukkaista välittäen. 
Henkilöstöön kuuluvat palveluesimies, 
sairaanhoitajat, lähihoitajat ja 
laitoshuoltajat.

Henkilöstö huolehtii asukkaiden hyvästä 
elämänlaadusta sekä turvallisesta ja 
laadukkaasta hoidosta. Osaamista ja 
ammattitaitoa päivitetään aktiivisesti 
koulutusten kautta.

Omaiset ovat aina tervetulleita 
Luhtiseen. Vierailuaikoja ei ole erikseen 
määritelty, vaan asukkaita voi tulla 
tapaamaan itselle sopivana hetkenä. 

Avoin yhteistyö asukkaiden ja omaisten 
kanssa on tärkeää. Asukkaiden ja 
omaisten toiveita kuunnellaan ja 
toteutetaan mahdollisuuksien mukaan.

Asukkaan muuttaessa Luhtiseen, 
hänelle nimetään omahoitajapari. 
Omahoitajat huolehtivat asukkaan 
asioista ja yhteydenpidosta 

omaisiin sekä muihin tahoihin. 
Omahoitajat laativat asukkailleen 
hoito- ja palvelusuunnitelman ja 
pitävät suunnitelmaa ajan tasalla. 
Hoitosuunnitelmat päivitetään 
puolen vuoden välein. Palaverissa 
keskustellaan asukkaan historiasta, 
nykytilanteesta ja toiveista 
tulevaisuudessa. Luhtisessa voi asua 
elämän loppuun asti.

”Lapsia ja päiväkeskuksen väkeä 

nähdään alakerrassa. Täällä käy 

myös koirakavereita, muita vieraita 

ja pappikin joskus. On istutettu 

siemeniä ja pelataan bingoa, luetaan, 

tehdään vohveleita, ulkoillaan, 

grillataan ja paljon kaikenlaista.”  

Työntekijä



Monipuolista elämää
Luhtisen rakennuksessa toimivat muut 
palvelut tuovat asukkaiden elämään 
vaihtelua ja iloisia hetkiä. Myös 
henkilökunta järjestää monenlaista 
ohjelmaa. Myös esimerkiksi 
Karvakaverit ry, vapaaehtoiset 
ulkoiluystävät sekä seurakunnan väki 
vierailevat säännöllisesti. 
Omakustanteisesti on mahdollista 
ostaa esimerkiksi jalkahoitajan, 
fysioterapeutin ja kampaajan palveluita.

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

Asukas voi ruokailla ryhmäkotien 
yhteisissä tiloissa, omassa asunnossa 
tai alakerrassa talon yhteisessä 
ruokasalissa. Ruokasalissa aterioivat 
myös päiväkodin lapset.

Pienten ryhmäkokojen vuoksi 
Luhtisessa pystytään huomioimaan 
asukas henkilökohtaisesti ja 
avustamaan häntä kaikessa rauhassa.

Siivous ja vaatehuolto
Luhtisen siivouksesta vastaa 
SOL ja jätehuollosta Sihvari sekä 

”Tilat on täällä hyvät ja asunto myös. 

Täällä on kiva katsella maisemia 

ikkunasta. Tykkään kun on ohjelmaa 

ja vievät minua ulos.”
Asukas

kiinteistönhuollosta Lassila & Tikanoja. 
Luhtisen laitoshuoltajat ja Sol:n pyykkäri 
vastaavat asukkaiden pyykeistä. 
Liinavaatehuolto ostetaan Sakupe:lta. 



Lääkäripalvelu ja sairaanhoito
Luhtisessa vierailee kerran viikossa 
lääkäri. Myös omaisten on mahdollista 
keskustella lääkärin kanssa. Oma 
lääkäri on tavoitettavissa arkiaikoina 
puhelimitse. Virka-ajan ulkopuolella 
otetaan yhteyttä päivystykseen

Sairaanhoitajat ovat mukana 
lääkärinkierrolla. He huolehtivat tiedot 
ja muutokset ryhmäkoteihin sekä 
kerroksiin, ottavat laboratorionäytteet 
sekä tekevät sairaanhoidollisia 
toimenpiteitä.
 
Lääkehoito on ammattitaitoista ja 
suun terveydenhoidosta huolehditaan 
myös. Luhtisen sopimusapteekki on Palokan apteekki.  Suunhoidon voi 

halutessaan ostaa myös yksityisenä 
hammashoitona.

Asukasturvallisuus
Asukkaiden turvallisuus on tärkeä osa 
muistisairaiden ryhmäkotiasumista. 
Luhtisen ryhmäkotien ovet ovat lukittuja 
ja ne avautuvat numerokoodilla.
Asukkailla on käytössään myös 
turvarannekkeet, joita painamalla voi 
hälyttää hoitajan paikalle.

”Voin sanoa, että tuntuu ihan kodilta. 

Kun oli syntymäpäivä, 

 henkilökunta lauloi mulle.  

Ne on niin kuin mun perhettä.”

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

Yhteystiedot

Mieltä askarruttavissa asioissa voi kääntyä henkilöstön ja 

palveluesimiehen puoleen. Palaute ja ideat toiminnan kehittämiseksi 

otetaan mielellään vastaan.

Palveluesimies p. 014 266 3846, 050 591 1232    

Sairaanhoitajat p. 014 266 3956, 0400 40 7913

Hoitajat Onnenmäki (24 h/vrk) p. 014 266 7457,  

040 583 0736

Hoitajat Luhtitupa p. 014 266 7455, 040 571 3027

Kerros 4 p. 014 266 7144, 050 406 8245 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi

Kuvat: Tarja Ruuhilehto, Linda Koponen, Mia-Riitta Allik, Sanna Siniluhta Taitto: Pirjo Ala-Hynnilä

Kerros 3 p. 014 266 7146, 050 413 7991




