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KOIVUKOTI

Koivukoti on kehitysvammaisten ja erityistä tukea tarvitsevi-
en aikuisten palvelu- ja hoitokoti Jalasjärvellä Etelä-
Pohjanmaalla. Asukaspaikkoja on 13 ja asukkaita on 
useista kunnista ympäri Suomen. Asukkaiden hyvinvoinnis-
ta huolehtii ympäri vuorokauden koulutettu ja asiansa 
osaava henkilökunta, jolla on lähihoitajan, sosionomin tai 
geronomin koulutus ja toisena ammattitaitona mm. artesaa-
nin, keittäjän tai opettajan osaaminen. Koivukodin on 
perustanut vuonna 1995 Koivukotiyhdistys. Yhdistyspohja, 
joka on voittoa tavoittelematon, tuo jatkuvuutta ja hallituk-
sessa on vankka sosiaalialan asiantuntemus.

HENKILÖKUNTA JA ARVOT

Meille Koivukodin työntekijöille on tärkeää kohdata 
asukkaat arvokkaina ihmisinä, joilla on oma tehtävänsä. 
Korostamme henkisten arvojen toteutumista vaalimalla 
kulttuuria. Olemme saaneet toimintaamme virikkeitä 
steinerpedagogiikasta, jossa itse tekemisellä, kädentöillä ja 
taiteella on suuri merkitys. Viikottain saamme Koivukodilla 

kuulla elävää musiikkia, harrastaa vesivärimaalausta ja 
osallistua kirjallisuuspiiriin. Taiteillahan on hyvää tekevä ja 
terapeuttinen vaikutus. Järjestämme korkeatasoisia 
konsertteja useasti vuodessa ja niihin ovat asukkaiden 
iloksi omaiset ja vieraat tervetulleita. Kaiken kaikkiaan 
elämme terveellistä arkea maaseudun rauhassa kauniin 
peltolakeuden keskellä.

ASUMISPALVELUT
 
Koivukodissa tarjoamme asukkaille arvokkaan ja mielek-
kään ympäristön ja turvallisen elämänpiirin yhteisössä. 
Asukkaat voivat luottaa siihen, että tuttu ja turvallinen 
henkilökunta on läsnä vuorokauden ympäri. Asumispalvelut 
sisältävät asunnon sekä jokapäiväisessä elämässä 
tarvittavan avun, tuen ja ohjauksen. Pihapiirissä on kolme 
jykevää rakennusta. Päärakennuksessa on kaikkien 
Koivukodin asukkaiden yhdessäoloa varten olohuone-
juhlasali, keittiö, ruokailutila ja muut yhteiset tilat sekä 
kotiryhmä asuintiloineen kuudelle asukkaalle. Toisessa 
asuinrakennuksessa on kahden ja neljän asukkaan 
kotiryhmät.

PÄIVÄTOIMINTA

Koivukodin päivätoimin-
taa varten on pihapiirissä 
omat tilat. Työpajalla harras-
tamme kädentaitoja ja valmistam-
me vuodenaikoihin ja vuodenjuhliin 
liittyviä askarteluja. Suuressa keittiössä 
asukkaat saavat ohjausta ruuanvalmistuk-
sen eri vaiheisiin. Koivukodin isolla pihalla ja 
puutarhassa on paljon erilaisia ulkotöitä. Ulkoilu ja 
lenkkeily kuuluvat jokaiseen päiväämme.
  
YHTEISTYÖ JA TALOUS

Omaisten kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää ja varaam-
me keskustelulle heidän kanssaan aikaa. Asukasta 
koskevien yhteistyöpalaverien pitäminen asukkaan, 
omaisten, kuntien sekä Koivukodin kesken on yksi osa 
yhteistyötä. Kunnat tekevät palveluista ostopalvelusopimuk-
sen Koivukodin kanssa. Asukkaan osuuden määrittää kunta 
asukkaan tulotason huomioiden.


