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Asumispalveluyksikkö 

HÖLLINKOTO 
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Asukaslähtöistä asumispalvelua 
 

Ikäihmisten asumispalveluyksikkö Höllinkoto sijaitsee Sahalahdessa keskeisellä paikalla, 

palveluiden läheisyydessä. Höllinkoto tarjoaa ikäihmisille yksilöllisiä, laadukkaita ja 

kodinomaisia hoivan ja hyvinvoinnin palveluja kunnioittaen itsemääräämisoikeutta, tasa-

arvoa ja kumppanuutta.  Toiminnassa panostetaan asiakaslähtöisyyteen ja 

omatoimisuuteen sekä toimintakyvyn ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen. Höllinkoto toimii 

osana Kangasalan kaupungin järjestämää vanhushuoltoa. Höllinkoto tarjoaa 

ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista sekä palveluasumista.  

 

Tehostettua palveluasumista järjestetään henkilöille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on 

ympärivuorokautista. Tehostetun palveluasumisen yksikössä henkilöstöä on paikalla ja 

palveluja järjestetään asiakkaan tarpeen mukaisesti ympärivuorokautisesti. Tehostetun 

palveluasumisen paikkoja Höllinkodossa on yhteensä 19. Asiakasmaksut koostuvat 

vuokrasta sekä yksilöllisestä hoito- ja palvelumaksusta, joka määräytyy asukkaan 

nettotulojen mukaan. 

 

Palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat soveltuvan asunnon sekä hoitoa 

ja huolenpitoa. Asiakkaan tarvitsemat hoiva-, hoito- ja tukipalvelut järjestetään yksilöllisen 

hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Asuminen on itsenäistä palvelutalon 

tukipalveluiden turvin. Palveluista peritään kotihoidon tuntiperusteinen asiakasmaksu. 

Lisäksi asiakas maksaa asunnosta erikseen vuokran sekä lääkkeet, ateriat ym. 

henkilökohtaiset menot. Palveluasumisen asiakaspaikkoja Höllinkodossa on 13.  

 

Höllinkodon asukkaat asuvat omissa 

yhden hengen huoneissa, joissa on oma 

suihku ja WC. Kaikissa huoneissa on 

sänky ja yöpöytä. Huoneen voi sisustaa 

mieleisekseen. Yhteisinä tiloina ovat 

olohuoneet, sauna ja asukaskeittiö.  
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Omannäköistä arkea 

 

Höllinkodon toiminnan tavoitteita ovat laadukkaan hoidon turvaaminen ja asukkaiden 

toimintakyvyn ylläpitäminen. Hoitotyön ensisijaisena tavoitteena on tukea ikääntyvän 

ihmisen terveyttä ja toimintakykyä. Laadukas hoito tarkoittaa Höllinkodolla kodinomaista, 

turvallista, yksilöllistä ja itsemääräämisoikeutta kunnioittavaa hoitoa.  

 

Moniammatillinen henkilökuntamme huolehtii asukkaiden hoidosta ja hoivasta sekä arjen 

mielekkyydestä. Huomioimme asukkaan yksilönä ja teemme jokaiselle palvelu- ja 

hoitosuunnitelman sekä yksilöllisen kuntoutussuunnitelman yhdessä asukkaan ja hänen 

läheistensä kanssa. Kuntouttava työote ja laaditut tavoitteet tukevat toimintakyvyn 

säilymistä mahdollisimman pitkään. Asukkaan yksilöllisessä kohtaamisessa korostuvat 

omatoimisuuden tukeminen, jäljellä olevan toimintakyvyn säilyttäminen ja kannustaminen 

elämään omannäköistä arkea. Lääkäri, fysioterapeutti ja kulttuuriohjaaja käyvät 

Höllinkodossa säännöllisesti joka viikko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toivotamme omaiset ja ystävät lämpimästi tervetulleiksi! 

Avoin vuorovaikutus sekä yhteistyö läheisten ja henkilökunnan välillä on 

tärkeä osa asukkaiden onnellista elämää. 
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Yhteystiedot 

 

Hoitohenkilökunta,  

tehostettu palveluasuminen  

Onnela 1.krs: 

puh. 0400 652058 

Rauhala 2. krs:  

puh. 0400 474859 

 

Hoitohenkilökunta,  

palveluasuminen 

Ilola (3. krs.): 

puh. 040 664 3127 

puh. 040 673 1294 

puh. 040 673 4017 

 

Osastonhoitaja  

Marjut Hietanen  

 

 

Vastaava sairaanhoitaja  

Marianna Kuuslehto  

puh. 050 3803330  

 

Vanhushuollon sosiaalityöntekijä  

Salla Laiho  

puh. 050 550 9742 

 

Palveluesimies  

Satu Järvenpää  

puh. 0400 502 825 

 

Toimistosihteeri / laskutus 

Elina Rosenström 

puh. 040 485 7708 

puh. 050 9111445 
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Mitä tarvitset, kun muutat Höllinkotoon 

 

1. Vuokrasopimus tehdään Taloherttuan toimistossa osoitteessa Urheilutie 2–4. 

2. Muuttoilmoitus tulee tehdä Digi- ja väestötietovirastoon. 

3. Käytössämme on lääkkeiden annosjakelu. Sinun tulee täyttää 

sopimuspaperit Peltolammin apteekkiin. Ota nykyiset, käytössä olevat 

lääkkeesi ja dosettisi mukaan.  

4. Huoneessa on valmiina vuode ja patja, korkea yöpöytä sekä korkeat 

vaatekaapit.  

5. Huoneeseen voitte tuoda omia huonekaluja ja tavaroita esim. lipaston, 

tuoleja, TV:n, radion, verhot, valokuvia, huonekasveja. Matot eivät 

kompastumisvaaran vuoksi ole suotavia. Taulut ym. kiinnitetään vain 

katonrajassa oleviin kiskoihin erillisillä vaijereilla, jotka saat henkilökunnalta. 

6. Huoneessa saattaa olla valmiina kattolamppu. Muussa tapauksessa 

kattolamppu tulee hankkia itse. Varapolttimoiden hankinta ja vaihtaminen 

ovat asukkaan/omaisten hoidettavia. 

7. Omat vaatteet ja kengät sisällä oloon, arkeen, juhlahetkiin ja ulkoiluun 

ympäri vuoden. Tarvitset myös yöasuja 2-3kpl, villasukat ja kylpy-/aamutakin, 

päiväpeiton ja torkkupeiton. Omat vaatteet ja tavarat on syytä nimikoida 

huolellisesti, henkilökunnalta saat vinkkejä nimikointiin.  

8. Henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tarvikkeet: partakone, kampa/harja, 

papiljotit, hampaidenhoitovälineet, omat rasvat, shampoot ja saippuat, 

kynsisakset, hiustenkiharrin, vaipat ym. 

9. Omat käytössä olevat apuvälineet: rollaattori, pyörätuoli ym. 

10. Lisäksi voit tuoda mukanasi jotain itsellesi tärkeää esim. oman kahvikuppisi, 

josta tykkäät juoda aamukahvisi. 

 

Huom. Höllinkoto ei vastaa arvotavaroiden säilytyksestä. 

Taloyhtiön järjestyssääntöjen rikkominen saattaa aiheuttaa 

vahingonkorvausvelvollisuuden tai vuokrasopimuksen purkamisen. 
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