ASIAKASMAKSUT

YHTEYSTIEDOT

Asiakasmaksut koostuvat:

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualue
Asumispalveluyksikkö
Osoite Lönnrotinkatu 25, 70500 Kuopio
Liikuntaesteisille käynti Melankadun puolelta;
Melankatu 10 B, 70500 Kuopio
Palveluesimies puh. 044 718 3622

I vuokrasta (määräytyy asunnon pinta-alan mukaan)
I kotihoidon maksusta (määräytyy asiakkaan tulojen
mukaisesti)
I ateriamaksusta (maksetaan suoraan ravintopalvelun
tuottajalle)
I sähkö ja vesi sisältyy vuokraan
I siivous
I pyykkihuolto
I hygienia yms henkilökohtaiset tarvikkeet (wc-paperi,
pesuaineet ja -voiteet yms)
I lääkkeet
Asiakkaan on mahdollista hakea Kelalta asumistukea ja
hoitotukea sekä tarvittaessa kuljetustukea kaupungilta.
Lisätietoa palveluohjausyksiköstä puh. 017 183 245 tai
Kela. Lisätietoa Kelan internetsivuilta www.kela.fi tai
henkilökunnalta.

Perusturva ja terveydenhuolto

Asumisyksikkö Väinölä:

Vastaava sairaanhoitaja Väinölä
puh. 044 718 3318
Hoitaja 1: puh. 044 718 3309
Hoitaja 2: puh. 044 718 3316
Hoitaja 3: puh. 044 718 3317
Puh. 017 183 309 arkisin klo 8–15

Asumisyksikkö Ilmatar:

Vastaava sairaanhoitaja Väinölä
puh. 044 718 3318
Hoitaja 1: puh. 044 718 3309
Hoitaja 2: puh. 044 718 3316
Hoitaja 3: puh. 044 718 3317
Puh. 017 183 309 arkisin klo 8–15
Toimintakeskuksessa on varattavissa liikunta- ja kokoontumistiloja ikääntyneiden harrastustoimintaan.
Tiloja voi myös vuokrata esim. merkkipäivien viettoon.
Lisätietoja toiminnoista ja varauksista toiminnanohjaaja
p. 044 718 3707.

Asumispalveluyksikön henkilöstö
toivottaa Teidät tervetulleeksi !

Tervetuloa
asumaan Männistön
lähipalvelualueelle

YLEISTÄ
Asumispalveluyksiköt Ilmatar ja Väinölä tarjoavat kodinomaista, yksilöllistä ja toimintakykyä tukevaa asumista
Kuopiossa Männistön kaupunginosassa.
Henkilökohtaiseen hoitoon ja hoivaan kuuluvia palveluita
järjestetään kotihoidon palveluna. Yhteistyö omaisten ja
läheisten kanssa on tärkeää jo ennen yksikköön muuttamista.

TOIMINTA-AJATUS
Toiminta-ajatuksenamme on asiakaslähtöinen, ikäihmistä
arvostava, elämänhistorian huomioiva sekä toimintakykyä ylläpitävä arki.
Asiakkaan perheen ja ystävien suhteiden ylläpitämistä pidetään erityisen tärkeänä. Kuntouttavan työotteen avulla
tuetaan asiakkaan omien voimavarojen käyttöä ja korostetaan aktiivisuutta sekä omatoimisuutta päivittäisissä toiminnoissa. Teemme yhteistyötä eri toimijoiden sekä perheen ja ystävien kanssa luodaksemme mielekästä sisältöä
asukkaiden elämään.

ASUMINEN
Asiakkaat ohjautuvat asumispalveluyksikköön palveluohjausyksikön kautta.
Asumispalveluyksiköitä on kaksi. Asunnot ovat kooltaan
19–25,5 m2 huoneita, joissa kaikissa on oma yhdistetty
kylpyhuone/wc.
Kummassakin yksikössä on myös yksi pariskunnalle suunniteltu asunto, jonka yhteispinta-ala on 38 m2.

Asiakas kalustaa ja sisustaa huoneensa omin huonekaluin.
Yhteisessä käytössä ovat oleskelu-, ruokailu-, kodinhoitoja saunatilat sekä ulkoilupiha. Kiinteistössä on myös asiakkaiden ja ulkopuolisten käyttöön tarkoitettu ravintola
sekä oma toimintakeskus, missä järjestetään monipuolista
toimintaa ikäihmisille.
Kiinteistössä tarjoaa palveluitaan myös yksityinen fysioterapeuttiyrittäjä.

mukaisesti. Hoitohenkilökunta on jatkuvasti paikalla,
myös yöllä. Yöaikaan yksikössä tehdään suunnitellut tarkistuskäynnit ja tarvittavat turvapuhelinhälytyskäynnit.

Lääkäripalvelut:

Lääkäripalvelut ovat osa kotihoidon palvelua. Geriatri
käy suunnitellusti kerran viikossa ja kiireelliset tilanteet
hoidetaan kaupungin päivystysohjeiden mukaisesti.

Lääkehoito- ja apteekkipalvelut:

VAATTEET, HYGIENIA JA
HOITOTARVIKKEET
Asiakkaat käyttävät omia vaatteita ja liinavaatteita. Asiakas
maksaa itse henkilökohtaiset hygienia- ja hoitotarvikkeet.

Kotihoidon asiakkaille lääkkeet toimitetaan annosjakeluna. Asiakas maksaa lääkkeet itse ja lääkekulut kerryttävät KELAn maksukattoa.

Turvapalvelut:

Asiakkaat tuovat tarvittaessa asuntoihin omat turvapuhelimet ja siihen kuuluvat mahdolliset lisälaitteet.

Ateriapalvelut:

PALVELUT
Kotihoito:

Kotihoito toteutetaan asiakkaan ja asiakkaan perheen
kanssa yhdessä laaditun hoito- ja palvelusuunnitelman

Asiakkaat ruokailevat yhdessä omien voimavarojensa
mukaan joko asumispalveluyksikön ruokasalissa tai talon pohjakerroksen ravintolassa.
Ateriapalvelut tuottaa Fazer.

Siivouspalvelut:

Asiakkaat järjestävät läheistensä kanssa oman huoneiston siivouksen. Yhteystietoja saa omahoitajalta.

Pyykkihuolto:

Asiakkaat järjestävät läheistensä kanssa pyykkihuollon.
Yhteystietoja saa omahoitajalta.
Asumispalveluyksikössä 1. kerroksessa on asiakkaiden ja
omaisten käytettävissä pesukone ja kuivausrumpu. Taloyhtiön saunaosastolla on myös käytettävissä pyykinpesukone mikä toimii varausperiaatteella.

