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Välitämme ihmisestä



Hoivaa ja huolenpitoa
Tarjoamme ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa. 
Ammattitaitoinen henkilökunta on aina paikalla. 
Kodissamme on 12 asukaspaikkaa+2 intervallipaikkaa. 

Lääkäri- ja psykiatripalvelut ovat säännöllisesti 
käytettävissä. Asukkaat maksavat itse vuokran sekä 
lääkkeet, ja heillä on mahdollisuus hakea asumiseensa 
Kelan asumis- sekä hoitotukea.

Asiakkaaksi voi tulla kunnan/kaupungin maksu-
sitoumuksella.
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Kuin kotona 
Jaakonkartano on kodinomainen ja lämminhenkinen 
palvelukoti mielenterveyskuntoutujille. Jaakonkartano 
tarjoaa ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa 
yhteisöhoidon  periaatteiden mukaisesti.

Jaakonkartanossa on helppo asua ja viihtyä. Tärkeitä 
arvoja ovat turvallisuus, yhteisöllisyys, yksilöllisyys, 
tasa-arvoisuus, oikeudenmukaisuus ja luottamuksellisuus.

Täyttä elämää
Monipuoliset harrastusmahdollisuudet edesauttavat 
merkittävästi asukkaan kuntoutumisprosessia. Siksi 
kodissamme onkin mahdollisuus harrastaa puutarhanhoitoa, 
käsitöitä, musiikkia, liikuntaa, ulkoilua ja pihapelejä. Käytössä 
ovat myös oma liikuntakenttä ja kiekkokaukalo.
Uima- ja keilahallissa käymme viikoittain.

Asukkaiden huoneet ovat suuria ja valoisia. 
2Kalustetut yhden hengen huoneet ovat jopa 32 m :n kokoisia.
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Palvelukoti Jaakonkartano kuuluu Lapinlahden Virkun tytäryhtiöön Olivia-Hovi Oy:öön 
yhdessä Karvoshovin Päihdekuntoutuskeskuksen kanssa.

Autionrannantie 81, 85820 OKSAVA
Puhelin 050 411 1593
info@jaakonkartano.fi 
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