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Pyhäjärven Virkkulakoti valmistuu Pyhäjärven kaupungin keskustaan kesäkuun 2022 aikana ja se on
muuttovalmis 1.7.2022. Rahoitus ARA ja Kuntarahoitus Oy.
Asunnot ovat normaaleja kerrostaloasuntoja, joissa on kuitenkin huomioitu esteettömyys, kuten mm.
oviaukkojen, kynnysten ja ovien helppokulkuisuus sekä isommat hissit. Virkkulakodeissa on valmiudet
myös enenevään hoivaan, sitä mukaa kun sitä tarvitaan. Hoivapalvelut asukas hankkii vapaasti
valitsemaltaan taholta.
22 vuokra-asuntoa lasitetuilla parvekkeilla:
Yksiöitä, 35,0 m2 - 16 kpl

Kaksioita, 44,0 m2 - 3 kpl

Kaksioita, 45,5 m2 - 3 kpl

Asunnon vuokra sisältää: taloyhtiön laajakaista, vesimaksu, pyykkitupa ja sauna sekä yhteisöllistä
viriketoimintaa. Asukas maksaa vuokran lisäksi AINOASTAAN oman käyttösähkön.
Lisäksi yhteiset sauna-, kokoontumis- ja varastotilat sekä kotihoidontila, talvipuutarha, suuri
ulkoterassi sekä asukkaiden toiveita noudattava puutarha kasvulavoineen ja hyötykasveineen.
Asunnoissa kunnioitetaan asukkaan itsemääräämisoikeutta ja tuetaan omaa aktiivisuutta
asukastoiminnan kautta.

Tiedustelut: Sari Ahola, puh. 0400 688 516,
sari.ahola@pyhajarvi.fi /Pyhäjärven kaupunki

Pyhäjärvellä on pidetty kolme asukastilaisuutta, joissa on kysytty toiveita
viriketoimintaan ja ulkoalueisiin liittyen. Näitä olemme kuunnelleet.
Puutarhaan on toivottu muun muassa omenapuita ja marjapensaita sekä
kasvulaatikoita, joissa kasvattaa pientä syötävää. Tulossa on!
Asukastoiminnasta päättävätkin sitten tarkemmin asukkaat, pientä viitettä voisi antaa
3.11.2020 annettu palaute:
”Minun Virkkulassani olisi iloista, positiivista, toimeliasta elämää. Paljon laulua ja
tanssia, vain joskus virrenveisuuta. Kyläilyä, avoimet ovet, yhdessä ruokailua ja
kahvittelua. Illanistujaisia, jotta ei tarvitse mökötellä omassa huoneistossa. Toki sekin
suotakoon.”
Tätä, tai olipa se sitten mitä viriketoimintaa sitten hyvänsä, sitä koordinoi asukkaiden
apuna palvelualan yrittäjä Jenny Karvola. Asukkaita innostetaan kuitenkin omaan
aktivisuuteen ja asukkaat perustavat kotiuduttaan asukastoimikunnan.
Iloisiin tapaamisiin Pyhäjärven Virkkulakotiin
muuttonne jälkeen!
Helinä Kalaja, Virkkulankylä Oy
www.virkkulankyla.fi

Virkkulakoti saa minusta ahkeran, sosiaalisen ja toimeliaan talon hengettären.
Asetamme oman tavoitteemme korkealle ja toivomme, että asukkaat viihtyvät
Virkkulakodissa. Yrityksemme, Kotipalvely Jennyn,
palveluntarjonta on laaja ja sitä myöten kokemus
tällaisesta työstä on hyvällä pohjalla. Pystymme
organisoimaan laajasti toimintaa asukkaiden
ympärille niin halutessanne. Otamme ohjat
käsiimme yhdessä työntekijäni Kaisa Hosionahon
kanssa ja toteutamme emännän virkaa
Virkkulakodissa hymyssäsuin.
Odotan tulevalta toiminnalta mukavia kohtaamisia ja
yhteenkuuluvuuden tunnetta. Haluan aidosti olla sosiaalisen
isännöitsijän roolissa asukkaita varten läsnä ja olla heidän toiveidensa ja
luottamuksensa arvoinen.
www.kotipalvelujenny.fi

