Jyllin Kodin Ainola - koti koko elämäksi
Tarjoamme tehostettua palveluasumista henkilöille, joilla on päihteiden käytöstä johtuva muistisairaus tai mielenterveydellisiä ongelmia. Lisäksi he tarvitsevat ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa. Tehostettu palveluasuminen sisältää elinikäisen tai
tilapäisen asumisen, täysipainoisen ravitsemuksen, ympärivuorokautisen hoidon ja
huolenpidon sekä tutkimuksen sisältäen perus- ja sairaanhoidon, lääkehoidon ja saattohoidon. Lisäksi asukkaat voivat omien mieltymystensä mukaan osallistua Jyllin Kodin
aktiviteetteihin ja juhliin. Palveluasumisen edellytyksenä on jo jonkin aikaa kestänyt
päihteettömyys.

Jyllin Kodin Ainola tarjoaa kodin 16 asukkaalle, joiden käytössä on oman huoneen lisäksi
yhteinen olohuone, tilava tupakeittiö, turvallinen piha sekä pesuhuone- ja saunatilat.
Asukkaat käyttävät omia vaatteitaan ja muita henkilökohtaisia tarvikkeitaan. Asuminen
perustuu yhteisöhoidon malliin ja jokapäiväisessä toiminnassamme näkyvät arvot hyväksyminen, suvaitsevaisuus ja arvostaminen. Yhteiset tilat ja kodikkaat asuinhuoneet ovat invamitoitettuja.
Yhteisöllisyyden periaatteena on, että asukkaat osallistuvat kodin asioiden suunnitteluun, päätöksentekoon ja yhdessä työskentelyyn henkilökunnan ohjauksella.
Asukkaille laaditaan päiväohjelma, joka sisältää erilaisia vastuualueita kodin toimintaan
liittyen sekä vaihtelevasti viriketuokioita, ulkoilua ja retkiä. Asukkaiden vaikeitakin käytöshäiriöitä lievennetään edellä mainittujen toimintojen lisäksi sopivalla lääkityksellä
sekä henkilöstön ammattitaidon avulla.
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Asukkaaksi Ainolaan
Asukas on ensin arviointijaksolla, jolloin hänestä kerätään riittävät perustiedot, tehdään
laaja-alaiset toimintakyvyn testaukset sekä terveydentilan tarkistukset. Jokaiselle asukkaalle nimetään omahoitajapari, joka laatii asukkaalle yksilöllisen palvelusuunnitelman
taustatietojen, toimintakykyarviointien sekä elämänhistoriatietojen perusteella
moniammatillista työryhmää hyödyntäen. Palvelusuunnitelmaa arvioidaan kolmen kuukauden välein tai toimintakyvyn muuttuessa tarvittaessa useammin.
Lisäpalvelut
Tehostettuun palveluasumiseen sisältyvien palveluiden lisäksi tarjoamme erillisellä
sopimuksella fysioterapiaa ja hyvinvointipalveluita. Asukkaalla on myös mahdollisuutta
osallistua Jyllin Kodin Kotikoivun tarjoamaan Voimanpesä-ryhmään, jonka tarkoitus on
lisätä fyysistä suorituskykyä ja parantaa terveyteen liittyvää elämänlaatua.

Ainolan hoidon tavoitteena on
-

elinikäinen tai tilapäinen asuminen Jyllin Kodin Ainolassa
täysipainoisen ja terveellisen ravitsemuksen toteutuminen
päihteettömyys
kokonaistoimintakyvyn ja perusliikkumisen tukeminen
toimintakykyä edistävä hoito toiminnallisuutta korostaen
päivittäisten toimintojen uudelleen oppiminen ja niistä suoriutuminen
muistihäiriöiden hidastaminen
ongelmanratkaisutaitojen harjoittaminen
vastuunkantaminen
normaalin vuorokausirytmin löytäminen
käytösoireiden hallitseminen ja nykyhetkessä eläminen

Ainolan henkilöstöllä on laaja-alainen koulutus ja vuosien kokemus muistisairaiden
hoidosta ja kuntoutuksesta.

Lisätiedot ja yhteydenotot:
Leena Simonen, palvelupäällikkö,
puh. (03) 459 040 tai leena.simonen@jyllinkodit.fi
Outi Kangaslampi, tiedottaja,
puh. (03) 4590 4631 tai outi.kangaslampi@jyllinkodit.fi
www.jyllinkodit.fi
www.facebook.com/jyllinkodit
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