
Piippurannan ryhmäkodit
Sateenkaari ja Iltarusko



Sateenkaari ja Iltarusko

Piippurannan ryhmäkodit sijaitsevat 
Jyväskylän keskustan lähellä 
Kankaan asuinalueella osoitteessa 
Paperitehtaankatu 1. Kiinteistö on 
valmistunut kevättalvella 2018.

Piippurannassa on kaksi ryhmäkotia: 
Sateenkaari (1. krs, 30 asukaspaikkaa) 
ja Iltarusko (2. krs, 29 asukaspaikkaa).

Asukashuoneiden lisäksi ryhmäkodeista 
löytyy ruokasali sekä yhteiset 
oleskelutilat. Ryhmäkodeista löytyy 
myös viihtyisät ja esteettömät 
saunatilat.

Yksikössä on käytössä monenlaista 
viihde-elektroniikkaa asukkaiden arkeen 
virkeyttä luomassa, esimerkiksi isot 
televisiot, cd-soittimia ja karaokelaitteet. 
Videotykin avulla asukkaiden kanssa 
katsotaan urheilua ja elokuvia. 
Uudenlaista aktiviteettia tarjoaa myös 
ikäihmisille suunnattu interaktiivinen 
Taimi-liikuntapeli.

Sateenkaaren tiloista pääsee suoraan 
sisäpihalle ja Iltaruskosta ulos 
kuljetaan hissillä. Lisäksi molemmissa 
kerroksissa on lasitetut ja kauniisti 
kalustetut parvekkeet. Sisäpihalla on  
istuinryhmiä, pihakeinu sekä viihtyisä 
virkistysalue.

Pihalle on istutettu omenapuita ja 
marjapensaita. Pihassa on myös 
istutuslaatikoita yrttien ja kukkien 
kasvattamiseen.

Kiinteistön ulko-ovi on aina lukittu. 
Ovikelloa soittamalla saa yhteyden 
haluamaansa ryhmäkotiin ja ovi 
avataan sähköisesti. Pohjakerroksesta 
pääsee hissillä ryhmäkoteihin.

Kankaan asuinalueella ei ole ilmaista 
pysäköintialuetta. Pysäköinti tapahtuu 
vain viereisessä maksullisessa 
parkkihallissa.



Asukkaana ryhmäkodissa
Asuinhuoneen koko on 24‒25 m2.  
Jokaisessa huoneessa on wc ja suihku.

Piippurannassa on myös neljä kahden 
hengen huoneistoa.

Joka huoneessa on hydraulinen 
hoitosänky, yöpöytä sekä verhot ja 
kattovalaisimet. Muuten huoneen voi 
sisustaa haluamallaan tavalla. 

Henkilöstö
Ryhmäkodeissa työskentelee 
lähihoitajia, sairaanhoitajia ja 
toimintaterapeutti. Sairaanhoitajat 
tekevät pääosin päivätyötä, 
lähihoitajat tekevät kolmivuorotyötä. 
Toimintaterapeutti on paikalla 
arkipäivisin.

Palveluesimies vastaa talon toiminnasta.

Omahoitaja
Jokaiselle asukkaalle nimetään 
omahoitaja. Hän tekee asukkaille 
hoito- ja palvelusuunnitelman ja pitää 
sen ajan tasalla. Omahoitajat pitävät 
yhteyttä omaisiin ja muihin tahoihin 
sekä tukevat asukasta asioiden 
hoidossa. 

Hoito- ja palvelusuunnitelma tehdään 
viiden viikon sisällä asukkaan muutosta. 
Hoito- ja palvelusuunnitelmassa 
selvitetään asukkaan henkilökohtainen 
hoidon- ja huolenpidon tarve. Lisäksi  
arvioidaan asukkaan kuntoutustarvetta 
ja virkistystoimintaan osallistumista. 

Suunnitelma tarkistetaan vähintään 
puolen vuoden välein. Suunnitelma- 
palaverissa ovat mukana asukas, 
omainen, sairaanhoitaja ja omahoitaja.  
Tarvittaessa hoitopalaveriin osallistuu 
myös toiminta- tai fysioterapeutti, 
sosiaalityöntekijä tai palveluesimies.



Tukipalvelut
Ateriat
Piippurannan ateriapalvelua hoitaa 
Kylän Kattaus. 

Päivän aterioihin kuuluvat aamupala, 
lounas, päiväkahvi, päivällinen ja 
iltapala. Niiden lisäksi on mahdollista 
saada välipalaa tarpeen mukaan, myös 
yöaikaan.

Asukkaat ruokailevat ryhmäkotien 
ruokasaleissa. Asukkaiden toivotaan 
tulevan yhteisiin tiloihin aterioimaan. 
Ainoastaan poikkeustilanteissa ateriat 
tarjoillaan asukashuoneessa.
 
Tällä tuetaan asukkaiden 
arkiliikkumista, omatoimisuutta, 
toimintakykyä ja sosiaalisia kontakteja.

Siivous
Ryhmäkotien siivouksesta huolehtii 
ISS. Asukkaiden huoneet siivotaan 
kerran viikossa, wc- ja pesutilat kahdesti 
viikossa. Tarpeen vaatiessa siistimistä 
myös useammin.

Hoitajat vastaavat päivittäisestä 
yleissiisteydestä käyntiensä yhteydessä.

Vaatehuolto 
Piippurannassa käytetään Sakupe Oy:n 
vuokraliinavaatteita.
Asukkaat käyttävät omia vaatteitaan, 
jotka pestään yksikössä. ISS pesee 
asukaspyykkiä arkisin ja hoitajat tarpeen 
mukaan muina aikoina.

Lääkäripalvelu
Piippurannan ryhmäkodeille on nimetty 
oma lääkäri, jonka kanssa henkilökunta 
arkipäivisin hoitaa asukkaiden 
terveysasioita. Lääkäri käy kerran 
viikossa ryhmäkodeissa. Tarvittaessa 
hän tekee kotikäynnin asukkaan luona.
 

Turvapalvelu
Asunnoissa on turvapuhelimet ja 
asukkailla turvarannekkeet. Hälytykset 
menevät suoraan ryhmäkodin hoitajille. 
Asukkaan ranneke toimii samalla oman 
huoneen oven avaimena. Samalla 
ranneke tarvittaessa estää esim. 
muistisairaan asukkaan lähtemisen 
yksinään yksikön ulkopuolelle. 



Yhteistä elämää
Voimavaralähtöinen toiminta
Asukkaan omien voimavarojen 
ylläpitäminen on kaiken hoidon ja 
kuntoutuksen pohjana. Hoitajat tekevät 
yhdessä asukkaan kanssa ja auttavat, 
kun apua tarvitaan.

Voimavaroja ylläpidetään tavoitteellisesti 
yhdessä sovituin keinoin.
 
Yksi Piippurannan toimintaperiaatteista 
on yhteisöllisyys, jota tuetaan 
asukkaiden yhteisillä toimilla ja 
tukemalla heidän sosiaalisia tarpeitaan.

Voimavaroja ylläpidetään fyysisen 
kuntoutuksen lisäksi ulkoillen, hoitajien 
järjestämillä toimintahetkillä sekä 
toimintaterapeutin tavoitteellisissa 
ryhmissä.

Ulkoilu
Piippurannassa on viihtyisä ja 
turvallinen piha-alue. Ulkoilemaan 
pyritään mahdollisimman usein.
 

Omaisten osallisuus
Omaiset ovat aina tervetulleita taloon. 
Piippurannassa vietetään muutaman 
kerran vuodessa isommat juhlat, joihin 
omaisille lähetetään postitse kutsu.
 
Ryhmäkotien ruokasalissa 
on keittiöseinäkkeillä 
kahvinkeittomahdollisuudet, jos vieraat 
haluavat kahvitella asukkaan kanssa.



Omaiset voivat ilahduttaa muitakin 
talon asukkaita, esimerkiksi lukemalla 
lehteä ääneen tai soittamalla pianoa.

Sisältöä ja iloa elämään 
Yksikössä järjestetään monenlaista 
toimintaa. Hoitajien kanssa yhdessä 
lauletaan, luetaan lehtiä ja jumpataan. 
Kuukausittain hoitajat järjestävät jonkin 
virkistystapahtuman, esimerkiksi kestit 
tai tanssiaiset. 
 
Säännöllisiä toimintoja 
ovat asukaskokoukset ja 
toiveruokapäivät, jolloin asukkaat 
valintansa pohjalta laittavat yhdessä 
hoitajien kanssa toiveruokaa.

Kaverikoirat vierailevat talossa kerran 
kuussa. Erilaisia vierailijoiden esityksiä 
ja hengellisiä tilaisuuksia järjestetään 
myös.

Erilaisia toimintaterapeutin ryhmiä 
kokoontuu viikoittain. Esimerkkeinä 
kädentaito-, bingo- ja musiikkiryhmä.
 
Piippurannassa on kuntosali, jossa 
on kerran viikossa ryhmäjumppa. 
Omatoiminen kuntoilu yksin tai hoitajan 
kanssa on mahdollista.

Ajoittain tehdään myös retkiä. 

Piippurannan Klubi samassa 
rakennuksessa tarjoaa monenlaisia 
tapahtumia. Klubin kanssa järjestetään 
myös yhteistä toimintaa.



Yhteystiedot

Mieltä askarruttavissa asioissa voi kääntyä henkilöstön ja  

palveluesimiehen puoleen. Palaute ja ideat toiminnan  

kehittämistä varten ovat kovasti tervetulleita.

Palveluesimies, puh. 014 266 3819

Sateenkaari hoitajat C-pääty (24 h) puh. 014 266 3816

Sateenkaari hoitajat D-pääty puh. 014 266 38125

Iltarusko hoitajat C-pääty (24 h) puh. 014 266 0747

Iltarusko hoitajat D-pääty puh. 014 266 0746

Toimintaterapeutti puh. 050 463 7749

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi
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Kuvat: Elisabet Heikkinen, Timo Levola, Tuula Levola ja Hanna-Kaisa Hämäläinen Taitto: Pirjo Ala-Hynnilä

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


