Ihmisen hoitamista
ammattitaidolla ja sydämellä

Työtä ammattitaidolla ja sydämellä
jo neljännesvuosisadan
KESKI-POHJANMAAN HOITOPALVELU OY

tarjoaa hoito- ja hoivapalveluja Kokkolan alueella.
Vuonna 1993 perustettu yrityksemme tunnetaan laadusta ja sydämellisestä otteesta työhön. Hoitotyömme arvoja ovat asiakaslähtöisyys, kokonaisvaltaisuus,
luottamuksellisuus, nopeus ja joustavuus.

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT

Kotihoidon hoito- ja hoivapalvelumme ovat kokonaisvaltaisia ja yksilöllisiä. Tulemme asiakkaan luo ja
tarjoamme ennalta sovittuja palveluja tutussa ja turvallisessa ympäristössä. Palvelut ovat tarjolla kaikille
Kokkolan alueen asukkaille lapsiperheistä ikäihmisiin.
Kotihoito ja kotisairaanhoito palvelevat viikon jokaisena päivänä, myös iltaisin ja viikonloppuisin.
PALVELUITAMME OVAT:

vaikeasti sairaiden ja vammaisten lasten kotihoito
 ikäihmisten kotihoito ja kotisairaanhoito
 ateriapalvelut kotiin hoidon yhteydessä


HOITOHENKILÖSTÖMME on terveydenhuollon

koulutuksen saaneita sairaan- ja lähihoitajia. Kotihoidossa sairaanhoitajiemme työn erityinen haaste on
vaikeasti sairaiden lasten hoitaminen.
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KOTIHOIDON PALVELUT

puh. 06 822 0345 ja 044 7311 340,
kp-hoitopalvelu@kphoi.fi
ATERIAPALVELUT

puh. 044 7311 370,
ruokala.kotipolku@kphoi.fi

OSASTOHOITO

TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN

Hoito-osasto Kotipolku tarjoaa yksilöllistä ja joustavaa sairaanhoitoa, huolenpitoa ja kuntoutusta mm.
sairaalasta kotiutuville, omaishoidettaville, sotainvalideille ja saattohoidettaville. Hoito-osasto Kotipolku
on Valtiokonttorin hyväksymä palvelutuottaja, ja toimintaan kuuluu myös sotilasvammalain mukainen laitoshoito ja kuntoutustoiminta. Toimimme yhteistyössä julkisten palveluntuottajien kanssa.

Kun vammaispalvelun asiakas ei enää pärjää kodissaan tukipalvelujen turvin, tarjoaa palveluyksikkömme Karelia-koti turvallista, ympärivuorokautista
hoivaa ja huolenpitoa kodinomaisessa ympäristössä.
Ammattitaitoinen hoito on yksilöllistä, ja asukkaille
järjestetään aktiviteetteja ja ulkoilua yhdessä. Omien
huoneiden lisäksi asukkailla on yhteisiä tiloja, ja he voivat osallistua toimintaan mieltymystensä ja toimintakykynsä mukaan. Päivittäiset ateriapalvelut tarjoaa
oma valmistuskeittiömme Ruokala Kotipolku.

HOITO-OSASTO KOTIPOLKU

KARELIA-KOTI

Sairaalakatu 2d, 67100 Kokkola,
puh. 044 7311 340

Vanha Ouluntie 32, 67600 Kokkola,
puh. 044 7311 363, kareliakoti@kphoi.fi

KOKKOLAN KAUPPATORIN APTEEKKI
Mannerheiminaukio 1, 67100 Kokkola
kauppatorinapteekki.kokkola@apteekit.net
puh: 06 831 2262

www.kokkolankauppatorinapteekki.fi

www.hoivatilat.fi

KIERTÄVÄ
PUNKKIBUSSI
Punkkibussimme kiertää Pohjanmaan
rannikkoalueella ja Kajaanin seudun lähialueilla.
Punkkirokotteella ehkäistään punkkien
kantamaa vaarallista TBE-virusta, joka aiheuttaa
puutiaisaivotulehdusta. Tarvittaessa annamme
punkkirokotuksia vuoden ympäri.
Tietoa rokotusohjelmasta ja
punkkibussin aikatauluista saat
osoitteesta www.kphoi.fi ja
numeroista 06 822 0345 ja 0400 867 085.

KESKI-POHJANMAAN
HOITOPALVELU OY

Ryövärinkarintie 1,
67200 Kokkola
Puh. 06 822 0345
kp-hoitopalvelu@kphoi.fi
www.kphoi.fi

Hautaustoimisto - Begravningsbyrå

MATTSSON
Perinteenä palvelu jo 80 vuoden ajalta
Hautaustoimisto Mattsson on toiminut jo
vuodesta 1927 saakka. Hautauspalveluiden
lisäksi yrityksessä toimii kukkakauppa sekä
pitopalvelu. Hautaustoimisto Mattsson tarjoaa myös perunkirjoitukset sekä hautakivet.
Hautaustoimisto Mattsson tarjoaa sinulle:
• hautauspalvelut
• hautakivet
• perunkirjoitukset
• kuljetukset ympäri Eurooppaa
• kukat
• pitopalvelun.
Hautaustoimisto Mattsson Oy
Hakalahdenkatu 76, 67100 Kokkola
Puh. 06 831 2303, 06 8224 611
Iltaisin: 040 500 9380
posti@hautaustoimistomattsson.fi
www.hautaustoimistomattsson.fi
Avoinna arkisin: 8.30-16.30
Myös iltaisin sopimuksen mukaan.

Yrityksellämme on SFS-EN ISO 9001:2015 -standardin mukainen laatusertifikaatti.

