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Sampoharjun ryhmäkoti
Sampoharjun ryhmäkoti sijaitsee 
Vaajakosken keskustassa, osoitteessa 
Vesmannintie 7. Kiinteistö on 
valmistunut joulukuussa 2018.

Samassa rakennuksessa sijaitsee myös 
terveysasema sekä senioreiden vuokra-
asuntoja. Pohjakerroksesta pääsee 
hissillä ryhmäkodin ovelle, jossa on 
ovikello hoitajan kutsumista varten.

Lähin parkkialue sijaitsee Sampoharjua 
vastapäätä olevan kaupan takana. 
Alueelle voi pysäköidä kahdeksi 
tunniksi.

Asuminen Sampoharjussa
Sampoharjun ryhmäkodissa on 30 
yhden asukkaan huoneistoja. Ne ovat 
kooltaan noin 26 m2. Ryhmäkodista 

löytyy myös kaksi pariskunta-asuntoa, 
jotka ovat noin kymmenen neliötä 
yksiöitä suurempia.

Jokaisessa huoneessa on hydraulinen 
sänky, yöpöytä, verhot sekä 
kattovalaisin. Huoneen voi muutoin 
sisustaa haluamallaan tavalla. 
Lisäksi huoneiden yhteydessä on 
henkilökohtaiset pesutilat.

Asukashuoneiden lisäksi ryhmäkodista 
löytyy ruokasali sekä 4 yhteistä 
oleskelutilaa. Valoisan ruokasalin 
yhteydessä on iso lasitettu parveke, 
jossa on mahdollista ruokailla ja oleilla 
yhdessä. Ryhmäkodissa on myös tilavat 
saunatilat, joihin pääsee halutessaan 
nauttimaan lämpimistä löylyistä.



Yhteiset tilat ryhmäkodilla
Viihtyisistä oleskelutiloista löytyy 
televisioita, radiosoittimia sekä 
piano. Sampoharjussa pääsee myös 
kuntoilemaan. Asukkaiden käyttöön on 
monenlaisia kuntoilulaitteita.

Ryhmäkodin pihassa on etenkin 
kesäisin hyvä oleskella ja nauttia 
raikkaasta ilmasta. Pihassa on kaunista 
kasvustoa, kuten pensaita, kasveja 
ja köynnöksiä. Piha-alue on yhteinen 
naapuri Jaso-senioritalojen kanssa.

Henkilöstö ja toiminta
Ryhmäkodissa työskentelee lähihoitajia 
sekä sairaanhoitajia. Sairaanhoitajat 
tekevät pääsääntöisesti päivätyötä 
ja lähihoitajat kolmivuorotyötä. 
Palveluesimies vastaa talon toiminnasta 
yhteistyössä henkilökunnan kanssa.

Sampoharjussa on tärkeää, että 
asukkaan toiveet näkyvät arjessa, 

mikä vahvistaa vanhuksen itsenäistä 
selviytymistä ja omatoimisuutta. Arjen 
askareita tehdään yhdessä ja asukkaita 
kannustetaan osallistumaan päivittäisiin 
toimiin omien voimavarojensa ja 
toimintakykynsä mukaan.

Sampoharjussa panostetaan 
laadukkaaseen vanhustyöhön, 
joka vaatii henkilökunnalta 

”Tämä on mukavantuntuinen paikka. 

Täällä on sellaisia voimailujuttuja, 

joilla tykkään harjoitella. Sikäli hyvä, 

kun siinä on sellainen aukio, niin siitä 

pääsee voimailemaan.”
Asukas



näyttöön perustuvaa tietoa, taitoa 
ja määrätietoista tahtoa työn 
kehittämiseen.

Hoitotyö on laadukasta. Jokaisella 
asukkaalla on oikeus inhimilliseen 
elämään elämänsä loppuun saakka 
ja jokainen asukas tulee kohdatuksi 
yksilöllisesti sekä arvokkaasti. 
Takaamme kaikille asukkaille 
ihmisarvoiset, turvalliset ja kotoisat 
olosuhteet.

Omahoitaja
Asukkaan muuttaessa ryhmäkotiin 
hänelle nimetään omahoitaja. 
Omahoitaja huolehtii asukkaan hoito- ja 
palvelusuunnitelman laatimisesta sekä 
sen päivittämisestä. Omahoitaja pitää 
myös yhteyttä asiakkaan omaisiin ja 
muihin tarvittaviin tahoihin, sekä tukee 
asukasta ja omaisia asioiden hoidossa.

Hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjataan 
asukkaan henkilökohtainen hoidon ja 
huolenpidon tarve.

Suunnitelmapalaverissa on mukana 
asukas, omainen, sairaanhoitaja 
ja omahoitaja sekä tarvittaessa 
myös toiminta- ja fysioterapeutti, 
sosiaalityöntekijä sekä palveluesimies. 
Suunnitelmaa tarkistetaan vähintään 
puolen vuoden välein.

”Hirveän hyvä paikka tämä on. 

Kaikki hoitajat ovat hyviä ja 

asiallisia. Päivän rutiineissa on paljon 

ohjelmaa. Keinutuoleissa pääsee 

keinuttelemaan itseään. Se on hyvä 

sellainen hoitojuttu.”
Asukas



Tukipalvelut
Ruokailu
Sampoharjun ateriapalvelua hoitavat 
ryhmäkodin omat laitoshuoltajat. 
Ruoka tulee Kylän Kattaukselta. Päivän 
aterioihin kuuluvat aamupala, lounas, 
päiväkahvi, päivällinen sekä iltapala. 
Näiden lisäksi on mahdollista saada 
välipalaa tarpeen mukaan, myös yöllä.

Siivous ja vaatehuolto
Ryhmäkodin siivouksesta huolehtii 
Total. Myös hoitajat huolehtivat 
päivittäisestä siisteydestä käyntiensä 
yhteydessä. Asukkaat käyttävät omia 
vaatteitaan, jotka pestään yksikössä. 
Vaatehuollossa käytetään Sakupe Oy:n 
vuokraliinavaatteita.

Lääkäripalvelu
Sampoharjun ryhmäkotiin on nimetty 
vanhuspalveluiden lääkäri, joka hoitaa 
henkilökunnan kanssa asukkaiden 
sairauksiin liittyvät asiat arkipäivisin. 
Lääkäri käy ryhmäkodissa kerran 
viikossa.

Asukasturvallisuus
Kiinteistön ulko-ovi on aina lukittu. 
Ovikelloa soittamalla saa yhteyden 
ryhmäkotiin ja ovi avataan sähköisesti.
Asukkailla on käytössä turvarannekkeet, 
joiden hälytykset menevät suoraan 
hoitajille. Ranneke toimii myös 
avaimena asukkaan omaan 
huoneeseen.

”Kyllä mä tykkään olla täällä. Ei 

ole moittimista henkilökunnasta. 

On hyvää ruokaakin, ei ainakaan 

laihtumaan pääse.”
Asukas
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Yhteystiedot

Mieltä askarruttavissa asioissa voi kääntyä henkilöstön ja  

palveluesimiehen puoleen. Palaute ja ideat toiminnan  

kehittämiseen ovat aina tervetulleita.

Palveluesimies p. 050 597 8948

Hoitajat (24 h/vrk) p. 050 526 0499

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi

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


