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Yleistä

Ryhmäkoti Kanerva on vuonna 1998 valmistunut muistihäiriöisille vanhuksille tarkoitettu 
hoitopaikka, jossa on mahdollisuus elää kodinomaisissa olosuhteissa.

Kanervassa on 15 hoitopaikkaa ja mahdollisuus myös intervalli- eli lyhytaikaishoitoon. 
Huoneita on 10 ja ne ovat joko yhden tai kahden hengen huoneita. 
Huoneen voi kalustaa itse. Mattoja ei suositella kaatumisvaaran vuoksi. 
Apuvälineen voi tarvittaessa ottaa mukaan.

Ryhmäkoti Kanervan tavoitteet & hoitoa ohjaavat arvot

Kotimme toiminta on kuntouttavaa ja pyrimme siihen, että jokainen säilyttää omatoimisuuden 
mahdollisimman pitkään.

Tavoitteenamme on, että jokainen asukas voi tuntea itsensä arvokkaaksi ja saada yksilöllistä 
hoitoa. Hoitoa ohjaavia arvojamme ovat mm.:
• yksilöllisyys
• ainutkertaisuus
• kunnioitus
• tasa-arvo



Henkilökunta

Talossamme on yhdeksän hoitajaa sekä laitoshuoltaja. Aamuvuorossa on yleensä kaksi 
hoitajaa ja saunapäivänä kolme. Iltavuorossa on kaksi hoitajaa ja yöllä yksi. 



”Sitten kun en enää muista nimeäni

Sitten kun tämä päivä on

sekoittunut eiliseen

Sitten kun aikuiset lapseni ovat

kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen

Sitten kun en enää ole tuottava yksilö

kohdelkaa minua silloinkin ihmisenä

Välittäkää minusta, antakaa rakkautta,

koskettakaa hellästi

kello hidastaa, jonain päivänä

pysähtyy kokonaan

Mutta siihen on vielä aikaa

Antakaa minulle arvokas vanhuus”

Kanervaan haku & tuet

Ryhmäkoti Kanervaan haetaan Vanhustyön 
keskuksen kautta ja SAS-työryhmä valitsee 
asukkaat.

Ryhmäkoti Kanervan asukkailla on mahdollisuus 
hakea Kelalta asumistukea ja hoitotukea. 
Ryhmäkoti toimii kiinteässä yhteistyössä 
asukkaiden omaisten, kunnan sosiaali- ja 
terveystoimen sekä alueen hoitolaitosten 
kanssa.

Ruokailuajat

aamiainen klo   7.00–10.00
lounas  klo 11.30–12.00
kahvi  klo 14.30–15.00
päivällinen klo 17.00–17.30
iltapala  klo 19.00–19.30

Ruokailuhetket pyrimme rauhoittamaan 
asukkaille. Lounaan jälkeen asukkailla on 
lepohetki, jonka pyrimme rauhoittamaan 
vierailuilta ja muulta toiminnalta.

Omaiset

Olette tervetulleita meille omaistanne 
hoitamaan yhdessä kanssamme. 
Voitte ulkoilla yhdessä tai osallistua 
läheistenne hoitoon.

Asukkailla on Kanervassa nimetty omahoitaja. 
Hän pitää yhteyttä omaisiin, neuvoo ja auttaa 
yhdessä omaisen kanssa hoidossa.

Asukkaan arvoesineistä ja rahoista Kanerva 
ei vastaa. Vaatteiden ja tavaroiden toivomme 
olevan nimikoituja.


