Kuopion kaupunki 2016

Tervetuloa
Tervaniityn ryhmäkotiin

Yleistä
Tervaniityn ryhmäkoti tarjoaa kodinomaista asumista ja hoivaa Kuopion
Saaristokaupungissa. Henkilökohtaiseen hoitoon ja hoivaan kuuluvia palveluita
järjestetään kotihoidon palveluna. Yhteistyö omaisten ja läheisten kanssa on
ensiarvoisen tärkeää jo ryhmäkotiin muuton suunnitteluvaiheessa.

Toiminta-ajatus Tervaniityssä
Ajatuksena on asukaslähtöinen ja elämänhistorian huomioiva arki. Asukkaan
perheen ja ystävien suhteiden ylläpitämistä pidetään erityisen tärkeänä.
Kuntouttavan työotteen avulla tuetaan asukkaan 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
Tervaniityssä on neljä 15 asukkaan ryhmäkotia. Asunnot ovat 21,5 m huoneita,
joissa kaikissa oma yhdistetty kylpyhuone/wc. Asukas kalustaa ja sisustaa
huoneensa itse. Lisäksi käytössä ovat yhteiset oleskelu-, ruokailu- ja saunatilat
sekä ulkoilupiha.

Vaatteet, hygienia- ja hoitotarvikkeet
Asukkaat pukeutuvat omiin vaatteisiin ja käyttävät omia liinavaatteita,
jotka tulee nimikoida. Asukas maksaa itse henkilökohtaiset hygienia- ja
hoitotarvikkeet.

Palvelut
Kotihoito: Kotihoito toteutetaan asukkaan ja asukkaan perheen kanssa yhdessä
laaditun hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Hoitohenkilökuntaa on
jatkuvasti paikalla ympäri vuorokauden.
Lääkäripalvelut: Lääkäripalvelut ovat osa kotihoidon palvelua. Lääkäri käy
Tervaniityssä kerran viikossa.

Apteekkipalvelut: Kotihoidon asiakkaille lääkkeet toimitetaan annosjakeluna.
Asukas maksaa lääkkeet itse ja lääkekulut kerryttävät KELAn maksukattoa.
Turvapalvelut: Asukkaiden käytössä on turvapuhelin, johon kuuluu seinälaite ja
ranneke.
Ateriapalvelut: Asukkaat ruokailevat yhdessä ryhmäkodin ruokasalissa. Ruoan
valmistaa Attendon keittiö.
Siivouspalvelut: Asukkaat voivat ostaa huoneen siivouksen Attendolta tai
vaihtoehtoisesti perhe voi järjestää siivouksen toisin.
Pyykkihuolto: Asukkaat voivat ostaa pyykkipalvelut Attendolta tai
vaihtoehtoisesti perhe voi järjestää pyykkihuollon toisin.
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vuokra 609,42 €/kk
kotihoidon maksu (tulojen perusteella)
ateriat 15,35 €/pv
erikoisruokavalio 16,85 €/pv
siivous 14,40 €/vk
pyykkihuolto 94,00 €/kk
turvapalvelu 25 €/kk

Asiakkaan on mahdollista hakea Kelalta asumistukea ja hoitotukea sekä
tarvittaessa kuljetustukea kaupungilta.
Lisätietoa palveluohjausyksiköstä, puh. 017 183 245, palveluohjaus@kuopio.fi

Yhteystiedot
Osoite: Tervaniitynkatu 3, 70840 Kuopio
Alaniitty 1 krs. vastaava sh. puh. 044 718 3525
Hoitaja 1: 044 718 3529
Hoitaja 2: 044 718 3528
Yläniitty 2 krs. vastaava sh. puh. 044 718 3405
Hoitaja 1: 044 718 3526
Hoitaja 2: 044 718 3527
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