
 
 

 
 
 

Erityiset asumismallit vanheemille ja 
toimintaestetyile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-          Informasuuni Jällivaaran kunnan 
Erityisistä asumismallista sulle joka  

olet vanhaa ja toimintaestetty 
 



Sosiaalihallinto pittää vastata asumisista niissä muotoissa niinku erityiset 
asumiset vanhoile ja toimintaestetyile joilako oon tarve henkilökunnasta 
vuorokauet ympäri. 
  
ERITYINEN ASUMINEN 
Ko tarve avusta oon niin laaja ette oon vaikeata tyytyttää sen omassa koissa 
niin vanhuustenasunto saattaa tulla kysheishiin. Se sana erityinen asuminen 
oon yhtheisnimitys eri asuntomallile. Kaiken sorttiset erityiset asumiset 
vaativat ette sitä oon hakenu paikan asumisheen ja ette sitä oon saanu 
positiivisen päätöksen erityisestä asumisesta. Erityisessä asumisessa oon 
saatavissa saihraanhoitaja, työterapeutti ja siukkajymnasti 
huoltohenkilökunnan lisäksi. 
 
Vanhuustenasuminen/ Sörvistalo 
Sörvistalola tarkotethaan asumismallia jollako oon yhtheisiä tiloja 
sörvikselle ja yhessäolole. Kotipalvelu tarjothaan tarpheitten mukhaan. 
Sörvistalossa oon saatavissa huoltohenkilökunta ja terhveys- ja 
saihraanhoitohenkilökunta vuorokauet ympäri.  
 
Vanhuustenasuminen/ Demensiasuminen 
Demensiasuminen oon henkilöile joilako oon tarve erityishuolosta 
demensisaihrauen takia. Ette saaja paikan demensiasunthoon sitä oon 
häätyny käyä selvityksen läpi joka varmistaa ette oon demensisaihraus. 
Demensiasumisessa henkilökunnala oon koulutus ja kokemus ette tehjä 
töitä henkilöitten kansa joilako oon hankalia toimintaheikkouksia jokka 
oon liittynheet demensisaihrautheen.  
 
Vanhuustenasuminen/Ryhmäasuminen 
Ryhmäasunto oon asumismalli jossako oon monta huonetta pienemälle 
ihmismääräle. Näilä ihmisillä oon suuri tarve huolenpiosta ja huolosta joka 
kansa aiheuttaa tarpheen henkilökunnasta.   
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JÄLLIVAARAN KUNNAN ERITYISET ASUMISET 
 
Enen ( Jällivaaran keskus) 
Vanhuustenasuminen Enen sisältää toimintaa erityisasumisenna. Enenillä oon  77 
asuntoa jaettuna nelhjään ryhmäasumisosasthoon; Kristallen, Daggdroppen, 
Regnbågen, Norrskenet ja yks sörvistaloasuminen. 
 
Hedgården (Hedenalue Jällivaara) 
Vanhuustenasuminen Hedgården sisältää toimintaa erityisasumisenna. 
Hedgårdenissa oon 52 asuntoa/asuntohuonetta jaettuna nelhjään 
ryhmäasumisosasthoon; Apelquisten, Nordvallen, Björkmannen, Söderbergarn ja 
sörvistalot; Aspen, Björken ja Cedern. 
 
Lövberga (Malmivaaran keskus) 
Vanhuustenasuminen Lövberga sisältää toimintaa erityisasumisenna. Lövbergala 
oon 35 asuntoa/asuntohuonetta jaettuna nelhjään ryhmäasumisosasthoon; 
Vitåfors 1, Vitåfors 2, Nautanen 1, Nautanen 2. 
 
Gunillahem (Malmivaaran keskus) 
Gunillahem oon erityisasuminen jossako oon kolme osastoa jokka piethään 
käynissä intraprenaadimuotossa. 
 
Älvgården (Jällivaaran sairala) 
Vanhuustenasuminen Älvgården sisältää toimintaa erityisasumisenna. 
Älvgårdenilla oon 57 asuntohuonetta jaettuna kolhmeen ryhmäasumisosasthoon; 
Svedjan, Rallaren ja Nybyggaren. 
 
Demensiasuminen (Jällivaaran sairala) 
Vanhuustenasumiset demensiosastossa sisältävät toimintaa erityisasumisenna. 
Osastossa oon 45 asuntohuonetta jaettuna viitheen ryhmäasumisosasthoon; 
Flottaren, Björkdungen, Duvkullan, Tallbacken ja Skogsbacken.  
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YLHEINEN ASUMISINFORMASUUNI 

Asunon työ ette saavuttaa sosiaalihallinon tavoitheet 
Asunossa tehthään jatkuvvaa työtä tarkkailun kansa toiminasta muun 
muassa käyttäjä/omhaisenkäätin kautta. Oon kansa maholista jättää 
mielipitheitä meän toiminasta vasitulla planketilla joka oon osastoila. Sen 
planketin sosiaalihallinto seuraa ylös.  

Yhtheistoiminta käyttäjitten/omhaisitten kansa 
Asunossa oon jatkuvia kokkouksia omhaisitten/käyttäjitten kansa ja 
individyellitten läpivetoplaanitten tarkkailuitten kautta. Joka käyttäjälle 
valithaan tukihenkilö. 

Tukihenkilö 
Kaikila käyttäjillä oon tukihenkilö. Sen tehtävä oon ette varmistaa huolon 
laatu käyttäijää vasten. Tavoite oon ette antaa käyttäjälle, tominalle ja 
likhiiselle kontinyiteettiä ja turvalisuutta huolossa/hoijossa käyttäjän 
ympäri. Tavoite oon ette tukihenkilö oon ”hämhäkki verkossa” käyttäjän 
ympäri ja toimii tionantajanna ja äänenkantajanna kaikkia kohin jokka oon 
käyttäjän ympäri.  

 
Ruoka ja ateria 
Joka ryhmäasumisessa sörvistalossa oon yhtheinen ruokasali jossako kaikki 
ateriat tarjothaan sopevassa ympäristössä.  

 

Terhveys ja saihraanhoito 
Kaikila käyttäjillä oon maholisuus kohata lääkäriä, joka tekkee kotikäyntiä 
osastoissa kerran viikossa ja tarpheen mukhaan. Saihraanhoitaja oon 
saatavissa vuorokauet ympäri. Siukkajymnasti ja työterapeutti oon 
saatavissa arkipäivinä. 
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Sosiaaliset aktiviteetit 

Joka asunossa oon kulttuuriasiamies jollako oon vastuu ja sovittaa yhtheen 
aktiviteettiä.  

 
Hoito elämän lopussa 
Omhaisenna/ likhiisennä oon tärkeätä ette sie/tet ilmotatta 
saihraanhoitajalle ja tukihenkilölle millä laila ja kunka sie/tet halvaatta ette 
teän kansa otethaan yhtheyttä jos asukhaan terhveyentila tulis 
muuttumhaan. 
 
Tavoite ja kvaliteettityö 
Asunto tekkee aktiivisti töitä ette saavuttaa net tavoitheet jokka oon 
kirjotettu meän toimintaplaahniin. Asunossa yritethään muotoila toimintaa 
käyttäjän ja individyellin tarpheitten mukhaan.  
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HAKEMUS 
Ette aktyaliseerata tarpheen erityisestä asumisesta sie otat yhtheyttä 
avustustutkian kansa kunnassa. Yhessä avustustutkian kansa päätethään 
kotikäyntipäivä ja hakemus erityisestä asumisestä tehthään. Hakemus 
toiminasta käsitelthään aina sekretessilä. 
 
Selvitys 
Avustustutkian tavoite oon ette tehjä täheliset selvitykset mitä ja kuka 
saattaa tyytyttää sinun tarpheet. Ette saattaa ratkasta jos sulla oon oikeus 
erityisheen asumisheen avustustutkia tekkee selvityksen ja individyellin 
arvostelun jokhaisessa yksityisessä asiassa. Tässä selvityksessä tutkia ottaa 
selvile sinun tarpheet avusta ja tuesta. Selvitys alotethaan niin hoppua ko 
maholista ja selvitysaika riippuu tarpheista. Jos sie et ole tyytyväinen 
päätöksen kansa jonka sie saat niin sie saatat saaja apua avustustutkialta 
ette valittaa päätöksen lääninoikeutheen. 
 
Kenenkäs kansa mie otan yhtheyttä jos mie halvaan hakea erityisen 
asumisen? 
Jos sulla oon tarve erityistä asumista sie olet tervetuloa ottamhaan 
yhtheyen sen avustustutkian kansa joka vastaa siittä kuukausipäivästä 
ko sie olet syntyny.  
 
Jos sie olet syntyny päivänä 1-8 sie otat yhtheyttä: 
Lisbeth Nilsson Nirlén 
Tel: 0970/186 41 
Jos sie olet syntyny päivänä 9 - 16 sie otet yhtheyttä: 
Lena Lantto Nensén 
Tel: 0970/185 57 
Jos sie olet syntyny päivänä 17 - 23 sie otat yhtheyttä: 
Eva Lundkvist Grönberg 
Tel: 0970/182 18 
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Jos sie olet syntyny päivinä 24 – 31 sie otat yhtheyttä: 
Gunilla Nordin 
Tel: 0970/185 26 

Avustustutkiat kohtaa varmiimasti 08:00-09:30 välisennä aikana sielä 
vuorokauen jokhaisella tiimana. Asunolla oon kansa yhtheishuohneita 
joissako ruoka tarjothaan ja sosiaaliaktiviteettiä tehthään. 
 
Halvaaks tietää lissää niistä Erityisistä asumismalllista, 
käy mielelhään kunnan kotisivula: www.gellivare.se 
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Vanhuustenhuolto tekkee työtä   
Arvopohjan/Kulttuurin lähtökannalta joka  

ottaa lähtönsä Ihmisen integriteetistä ja 
ittepäättäväisyyestä 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Julkastu: Jällivaaran kunnalta sosiaalihallinto 2008-2009 
Samassa jamassa projektin kansa tehjä kotikäyntiä 

Teksti: Ann-Louise Lundgren 2008 
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