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Humana

Koivu- ja Tähtikoti tarjoaa turvallisen ja viihtyisän 
kodin ikäihmisille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista
tehostettua palveluasumista. Hoivakotimme sijaitsee 
Muhoksen keskustassa ja on paikallisille tuttu, sillä se on 
toiminut ikäihmisten kotina jo parikymmentä vuotta.

Asuminen

Hoivakodissamme on 30 ikääntyneille suunnattua tehostetun palvelu-
asumisen paikkaa. Koivu- ja Tähtikodissa asutaan omassa huoneessa,
jonka asukas saa kalustaa omilla huonekaluillaan ja tärkeillä esineil- 
lään. Jokaisessa asuinhuoneessa on oma wc ja suihku. Yhteisissä 
tiloissa asukkaat voivat viettää aikaa seurustellen, ruokaillen ja vaik-
kapa musiikkia kuunnellen. 

Aktiivista arkea 
Kodissamme eletään aktiivista ja elämänmakuista arkea, jossa teh-
dään, nähdään ja koetaan asioita yhdessä. Asukkaillemme mieluisia 
aktiviteetteja ovat muun muassa ulkoilu, musiikki, yhdessä juttele- 
minen ja muisteleminen, erilaiset visailut, tarinat ja yhteiset juhlat. 

Käytössämme on SävelSirkku-menetelmäpalvelu, jossa on ikäihmi- 
sille sopivaa, mukavaa ohjelmaa. SävelSirkun kautta saamme 
hoivakotimme arkeen jutunaiheita, jumppaa ja musiikkia: asioita, 
jotka ovat asukkaillemme tuttuja vuosikymmenten takaa aina tähän 
päivään saakka. 



Humana on johtava pohjoismainen sosiaalialan toimija. Tarjoamme vastuullisesti yksilöllisiä sosiaali- ja hoiva-
palveluita lähellä ihmistä ja perheen arkea. Palveluiden laatu ja asiakastyytyväisyys ovat meille tärkeitä asioita. 
Me kaikki työskentelemme yhteisen vision eteen: ”Jokaisella on oikeus hyvään elämään.”

Ruokailu 

Ruokailutilanteet ovat tärkeitä yhteisiä hetkiä, jolloin kokoonnumme 
yhteiseen oleskelutilaan nauttimaan ruoasta sekä toisten asukkaiden 
ja henkilöstön seurasta. Pyrimme tekemään ruokailuhetkistä kotoisia 
ja viihtyisiä. Asukkailla on mahdollisuus halutessaan ruokailla myös 
omassa huoneessaan.

Hoivakotimme ruokalistoissa on huomioitu vuodenajat ja juhlapyhät.
Asukkaiden merkkipäiviä juhlistamme itse leivotuilla, maistuvilla 
leivonnaisilla.  

Hoiva ja huolenpito 

Jokaisella asukkaallamme on nimetty omahoitaja. Kunkin asukkaan 
hoito suunnitellaan yksilöllisesti yhdessä asukkaan ja hänen lähei-
sensä kanssa RAI-toimintakykyarviointiin perustuen. Kaikki tähtää 
siihen, että asukkaan toimintakyky säilyisi mahdollisimman hyvänä 
ja hän voisi elää kodissaan mielekästä ja turvallista arkea. Turvaran-
nekkeet tuovat asumiseen lisää turvallisuutta. 

Asukkaaksi meille

Meille voi tulla asukkaaksi ostopalvelusopimuksella, palvelusetelillä
tai itsemaksavana asiakkaana. Olemme Muhoksen kunnan hyväk-
symä palvelusetelituottaja. 

Hoivakodissamme on mahdollisuus saada myös tilapäishoitoa.  
Tilapäishoidossa asutaan vuoroin kotona ja vuoroin palvelukodis-
samme.

Vapaista asukaspaikoista ja lisätietoja toiminnastamme voit tiedustella 
palveluesimies Pirita Määtältä p. 044 417 5668.

Jokaisella on oikeus hyvään elämään.
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