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Keiturin Sote, aidosti paikallinen
Keiturin Sote tarjoaa Virroilla ja Ruovedellä monipuoliset sosiaali- ja terveyspalvelut.
Tunnemme asiakkaamme ja toimintaympäristömme
ja siksi voimme tarjota asiakkaillemme hyvän palvelukokemuksen, asiakaslähtöiset lähipalvelut sekä tukea
Virtain ja Ruoveden asukkaiden hyvää ja turvallista
arkea.

Reagoimme ketterästi muuttuviin tilanteisiin ja meille
annettuun palautteeseen, sillä haluamme olla hyvä
työpaikka. Työntekijöillämme on mahdollisuus vaikuttaa
omaan työhönsä ja urakehitykseensä. Panostamme
myös jatko- ja uudelleenkouluttautumiseen.

Työnantajana kehitämme parempaa työelämää yhdessä
henkilöstömme ja yhteistyökumppaneittemme kanssa.

Kehitämme ja arvioimme toimintojamme aktiivisesti
keräämämme asiakaspalautteen pohjalta.
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Virrat-Ruovesi
– monien
mahdollisuuksien
yhteistoiminta-alue

Tarjoamme ammattitaidolla ikäihmisille

Asumispalvelut | Hoitopalvelut | Turvapalvelut | Ateriapalvelut | Siivous- ja pyykkipalvelut
Sauna-, allas- ja kuntosalipalvelut | Hyvinvointipalvelut | Virkistyspalvelut

Ainalan asunto- ja palvelukeskus
Nallentie 4 34800 Virrat
045 152 9601 ainala@ainala.fi www.ainala.fi
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Kattavat palvelut kaikenikäisille
Monipuolisesta palvelutarjonnastamme löytyy palvelut kaikenikäisille erilaisiin
tarpeisiin ja elämäntilanteisiin.
Palvelemme asiakkaitamme useissa eri yksiköissä
Virroilla ja Ruovedellä, joissa tarjoamme avopalveluita sekä ikäihmisten ja kehitysvammaisten
palveluita.

kuuluvat myös valikoimaamme. Etälääkäripalveluita
kehitämme ja laajennamme jatkuvasti, sillä haluamme
tarjota asiakkaillemme mahdollisimman kattavat
lähipalvelut.

Avopalveluissamme kattavan peruspalvelutarjonnan
lisäksi on käytettävissä myös laaja valikoima erikoislääkäripalveluita 11 eri erikoisalalla. Dialyysipalvelut

Tarjoamme palveluasumista ikäihmisille ja kehitysvammaisille. Kotihoidon palvelumme edistävät turvallista
ja hyvää elämää asiakkaan omassa kodissa.
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Evondosin avulla lääkkeet
oikeaan aikaan
Evondos palvelu ohjaa oikeaan lääkkeenottoon ja muistuttaa
oikeasta ajankohdasta – lääkkeet otetaan tutkitusti ajallaan
99% tarkkuudella. Useat käyttäjät ovat kertoneet lisääntyneestä itsenäisyyden ja turvallisuuden tunteesta palvelun
käyttöönoton jälkeen.
Evondos-palvelulla on annettu jo yli 10 miljoonaa
lääkeannosta pohjoismaissa.

www.evondos.fi
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Aidosti ketterä työyhteisö
Työyhteisössämme on avoin ja rento ilmapiiri sekä yhdessä tekemisen meininki.
Olemme joustava organisaatio ja mukaudumme toimintaympäristömme muutoksiin ennakkoluulottomasti. Arvostamme työntekijöitämme ja rohkaisemme heitä kertomaan
omia ideoitaan sekä osallistumaan työpaikkansa kehittämiseen.

Tuemme työntekijöitämme oman mielenkiintoisen
urapolun löytämisessä ja ammattitaidon kehittämisessä. Tarjoamme myös mielellämme työharjoittelupaikkoja sekä projekti- ja opinnäytetyön aiheita
opiskelijoille.

Meille hakiessa ei tarvitse olla valmis tekijä, vaan tarjoamme
mahdollisuuden muun muassa oppisopimuskoulutukseen
tai muuntokoulutukseen.

Myös työyksikön vaihtaminen yhteistoimintaalueellamme onnistuu sujuvasti.
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Tutustu avoimiin työpaikkoihimme
tai jätä avoin työhakemus nettisivuillamme!
www.keiturinsote.fi/meille-toihin

Tervetuloa
pidettyihin
hoitoihin!

Virvan Hieronta ja Hyvinvointi

• Klassinen ja kuntouttava hieronta
• Faskia-käsittely (lihaskalvohieronta)
• Sähkölaser-akupunktio, valoterapia
• Yhdistelmähoidot
• Kipuhoidot
Ajanvaraus:
• Kiinteytyslymfa (elektro)
Virva
Qvintus
• Kuumakivihieronta
040 504 1614
• Intialainen päähieronta
www.msf.fi
• Eteerinen öljyhieronta

RUOVESI | VISUVESI | VIRRAT

TUNNETYÖN AMMATTILAINEN
Lapset, nuoret, aikuiset
EFT-terapeutti
Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja MM®
Lasten ja nuorten psyykkisten ongelmien terapeuttinen ohjaaja
Yksilö- ja ryhmäohjaukset
Työnohjauksellinen konsultointi
Valmennus ja koulutus
AROTAR OY, Ruovedentie 13, Ruovesi
MINNA KATAJAMÄKI | p. 040 758 3766
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Koulutuksen kautta uudelle uralle
Kouluttauttumalla lisää osaamista ja vaihtoehtoja
erilaisiin urapolkuihin.

Ainoastaan se harmittaa, että en uskaltanut tehdä
tätä jo aiemmin. Suosittelen lämpimästi tätä rekrytoivaa
koulutusta myös muille.
Niin asukkaat kuin työyhteisö ovat valloittaneet sydämeni
täysin, rakastan olla täällä töissä.
Jaana / lähihoitaja

Mielenkiintoista, motivaatiota tullut työntekoonkin
koulun kautta. Elämään on tullut erilaista sisältöä.
Essi / lähihoitaja ja sairaanhoitajaopiskelija

Pohjois-Hämeen
Puheterapiapalvelu
Riitta Simsiö-Hietaniemi YTM,
laillistettu puheterapeutti
Myös Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja

p. 0400 49 86 46 | riitta.simsio-hietaniemi@phpoint.fi
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terapiapalvelu

TOIMIVA

toiminta- ja
fysioterapiapalvelut

Ammattitaidolla juuri sinulle
Jalkahoidot | Kynnenoikaisut
Jalka-ja luontaishoitola Arja-Elina Kuusisto
Ruovesi | Puh 044 3041140 | www.arjaelina.fi

Katso videolta, kun
terveydenhoitaja Kristiina
Selkee kertoo työstään
Keiturin Sotessa.

Mielestäni oppisopimuskoulutus on hieno
mahdollisuus. Siinä oppii samalla ja näkee kaikki työtavat,
paikat ja laitteet. On myös helpompi saada töitä, kun on
kokemusta. Suunnittelen vielä suuhygienistiksi opiskelemista.
Ekaterina / hammashoitaja

Koulutus kehittää ammatillisuutta ja avaa silmiä laajemmalle
alueelle. Koulutusta voin lämmöllä suositella kaikille, jotka sairaanhoitajaksi haluaa ja haluaa päästä heti hyödyntämään opittuaan
käytännössä, tämä yhdistelmä on pelkkää plussaa siinä asiassa
kun opiskelet ja käyt töissä yhtäaikaisesti.
Janika / lähihoitaja ja sairaanhoitajaopiskelija
hammaslääkäripalvelut | suuhygienistipalvelut | hammasproteesit

INTERNET AJANVARAUS:
www.hammaslaakarimantta.com | www.hammaslaakariruovesi.com
PUHELINAJANVARAUS:
010 4060080 (8-20)
Ratakatu 10, 35800 Mänttä | Ruovedentie 13, 34600 Ruovesi
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Puitteet hyvään
elämään
Virtain ja Ruoveden alue on turvallinen ja
edullinen asuinpaikka, jossa luonto on aina
lähellä.
VIRRAT on monipuolinen kaupunki, jossa eletään turvallista ja onnellista arkea hienojen luonnon maisemien
ja lukuisten vesistöjen keskellä. Virroille tärkeintä on
ihmisten, yritysten ja ympäristön hyvinvointi. Hyvin
toimivien peruspalveluiden lisäksi Virroilta löytyy uusi
yhtenäiskoulu ja vastikään rakennettu päiväkoti. Virrat
tarjoaa oivat harrastusmahdollisuudet ympärivuotisesti
vauvasta vaariin.
Virtain kaupunki tarjoaa uusille kaupunkiin muuttaville
työntekijöille ja opiskelijoille tukea asumiseen sekä jokaiselle Virroilla syntyneen vauvan perheelle vauvarahan.
RUOVEDELLÄ asutaan ja eletään järvien ympäröimänä
Näsijärven rannalla. Paikallinen, kaunis luonto vesistöineen on vetänyt ihmisiä puoleensa myös menneinä
aikoina – täällä ovat viettäneet aikaansa esimerkiksi
monet merkittävät taiteilijat, kuten Akseli Gallen-Kallela,
Ellen Thesleff ja Jean Sibelius.
Ruovedellä arki sujuu: pienessä kunnassa palvelut ovat
lähellä ja tunnelma turvallinen. Lapsille uusi hirsirakenteinen päiväkoti Mesikämmen tarjoaa loistavat puitteet
päivähoitoon. Kesäisin Ruoveden asukasluku tuplaantuu
ja paikkakunnalla järjestetään monia tapahtumia.

Tekemistä vapaa-ajalle Virroilla:
www.virrat.fi/vapaa-ajan-palvelut/
10 / www.keiturinsote.fi

Nähtävää ja koettavaa Ruovedellä:

www.ruovesi.fi/matkailu-ja-vapaa-aika/matkailu/10133

Kodinomaista,
lämminhenkistä ja
turvallista
asumispalvelua
Liljanne-Kodin asumispalvelut on turvallinen valinta,
kun toimintakyky ei riitä enää kotona asumiseen.
Asukkailla on käytössään oma huone ja monipuoliset yhteiset tilat.
Ja mikä tärkeintä, meillä et jää yksin, vaan apu on aina lähellä!

Lilja-Kotipalvelu
tarjoaa palveluita
iäkkäille ihmisille
heidän kotiin,
Virtain ja Alavuden
alueella.
Kotipalvelun voi tilata
kunta, asiakas itse tai
esim. hänen omaisensa.

Liljanne-Kodit

Lilja-Kotipalvelu

www.liljannekoti.fi

Alavuden yksikkö

Mertokarin yksikkö

Lilja-Kotipalvelu

Toimisto av. ark. 9–14

Louontie 7
ALAVUS
puh. 040 536 1836

Hollitie 1027 A 1
LIEDENPOHJA
puh. 0440 755 808

puh. 040 581 8092

Hollitie 1027
34930 LIEDENPOHJA
puh. 044 763 7686
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Katso tarkemmat yhteystietomme:
www.keiturinsote.fi/yhteystiedot
Seuraa meitä somessa!
facebook.com/keiturinsote

www.keiturinsote.fi

instagram.com/Keiturin_sote

www.virrat.fi

Turvallista ja virikkeellistä

PALVELUASUMISTA
Honkalakodilla!

Oma kodinomainen ja esteetön asuntosi Honkalakodilla
mahdollistaa turvallisen arjen toimintakykysi mukaan.
Tarjoamme monipuolisesti yhteisöllistä toimintaa.
Räätälöimme yhdessä sinun ja läheisesi kanssa
tarvitsemasi palvelut.
Tukea ja apua tarjoamme päivittäin.

Soita ja kysy lisää
044 722 4421
Tuija Järvinen

Lue lisää
verkkosivuiltamme
www.honkalakoti.fi

• www.jssuomi.fi

www.ruovesi.fi

