IKÄIHMISTEN
PALVELUT

Ikäneuvo – Ikäihmisten neuvontapuhelin

040 733 3949

Soittoaika ma–pe klo 8.30–16.30

KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT
KOTIHOIDON tarkoituksena on helpottaa ikääntyneen asiakkaan
arkea, ehkäistä toimintakyvyn heikentymistä ja tukea asiakkaan
itsenäistä selviytymistä kotona. Kotihoito sisältää lähi- ja/tai sairaanhoitajan käynnit sekä tarvittaessa myös tukipalveluita, kuten päivätoiminta sekä ateria- ja kauppapalvelu.
Kotihoito toteutetaan yhteistyössä läheisten kanssa. Tarvittaessa
palvelu voidaan myöntää myös määräaikaisena.
ASIAKASOHJAAJA auttaa silloin, kun muu ohjaus ja neuvonta
eivät enää riitä. Asiakasohjaaja tekee palvelutarpeen arvioinnin,
jonka perustella päätetään ikäihmiselle myönnettävistä palveluista.
Lisäksi asiakasohjaaja koordinoi palveluita. Näin ikäihmisellä
on yksi vastuuhenkilö, jonka puoleen hän voi kääntyä kaikissa

palveluita koskevissa asioissa. Asiakasohjaajaan voi ottaa
yhteyttä joko ikäihminen itse tai hänen läheisensä Ikäneuvon
neuvontapuhelimen kautta.
 puh. 040 733 3949, soittoaika ma–pe klo 8.30–16.30
asiakasohjaus@nokiankaupunki.fi.
IKÄIHMISTEN SOSIAALITYÖNTEKIJÄÄN voi ottaa yhteyttä esimerkiksi asumiseen, palveluihin ja taloudellisten etuuksien
hakemiseen ja toimeentuloon liittyvissä asioissa. Sosiaalityöntekijän palvelut on tarkoitettu kaikille yli 65-vuotiaille
nokialaisille.
 puh. 040 844 3990, soittoaika ma–pe klo 9.00–10.00.

ASUMISPALVELUT
Jos ikäihminen tarvitsee paljon hoivaa, apua tai valvontaa eikä
kotona asuminen onnistu enää turvallisesti edes palveluiden
ja tukitoimien avulla, ikäihmiselle voidaan tarjota paikkaa tehostetun palveluasumisen yksiköstä. Palveluasumisen yksikössä on
henkilökuntaa paikalla ympäri vuorokauden.
Nokialla kaupungin omana toimintana järjestettävää tehostettua
palveluasumista tarjotaan Vihnuskodilla, jossa toimii kuusi ympärivuorokautisen hoivan yksikköä. Lisäksi talossa on kaksi lyhytaikaisen kuntouttavan asumispalvelun yksikköä, joissa tarjotaan
kotona asuville ikäihmisille lyhyitä hoitojaksoja terveyden,
toimintakyvyn ja omatoimisuuden tukemiseksi. Tehostettua
palveluasumista tuotetaan lisäksi ostopalveluina useissa eri
palveluntarjoajan yksiköissä. Asukasvalinnoista tehostettuun
palveluasumiseen vastaa moniammatillinen työryhmä.

YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVAN YKSIKÖT Annin aitta,
Järvikoto, Kaakkurin koti, Marian pirtti, Oskarin tupa ja Tapion
torppa sijaitsevat osoitteessa Vihnuskatu 5, 37150 Nokia.
 puh. 050 395 8911
Yksiköiden tarkemmat yhteystiedot löytyvät nettisivuilta:
www.nokiankaupunki.fi  sosiaali ja terveyspalvelut
 ikäihmisten palvelut  ympärivuorokautinen hoiva
LYHYTAIKAISHOIDON YKSIKÖT Elsan soppi ja Leenan kamari
sijaitsevat osoitteessa Vihnuskatu 5, 37150 Nokia.
 puh. 050 395 6291
Yksiköiden tarkemmat yhteystiedot löytyvät nettisivuilta:
www.nokiankaupunki.fi  sosiaali ja terveyspalvelut
 ikäihmisten palvelut  lyhytaikaishoito

ARVIOINTI- JA KUNTOUTUSYKSIKKÖ
ARVIOINTI- JA KUNTOUTUSYKSIKKÖ KOMEETASSA hoitojakson
tarkoituksena on ensisijaisesti kuntoutua sairaalahoidon jälkeen
sekä tehdä arviointia asiakkaan toimintakyvystä ja kotiutumisen
mahdollisuuksista. Hoitojakso on tarkoitettu pääsääntöisesti

nokialaisten ikääntyneiden ja hoivaa tarvitsevien ikäihmisten
kuntoutukseen. Hoitojakson pituus vaihtelee tarpeen mukaan.
Komeetta sijaitsee osoitteessa Linnunradankatu 4, 37140 Nokia.
 puh. 044 486 1811

Kotipalvelu Kukka Oy
Perheyritys tarjoaa kotisiivousta ja kotiapua.
Soita niin sovitaan tapaaminen
* 050 322 5756 Terhi * 040 570 8757 Pekka
kotipalvelukukka@gmail.com * www.kotipalvelukukka.fi

NOKIAN KAUPUNKI, IKÄIHMISTEN PALVELUT
asiakasohjaus@nokiankaupunki.fi
www.nokiankaupunki.fi
 Sosiaali- ja terveyspalvelut  Ikäihmisten palvelut

LÄHITORILLE VIIHTYMÄÄN
LÄHITORI SETORI on nokialaisten ikäihmisten ikioma kohtauspaikka. Setoriin voi tulla tapaamaan tuttuja ja tutustumaan
uusiin ihmisiin, osallistumaan tapahtumiin ja ryhmätoimintaan
ja saamaan neuvontaa ja ohjausta arjen pulmatilanteissa.
Setorissa tapahtuu lähes päivittäin. Ohjelma löytyy netistä, ja
Setorilla on myös omat Facebook-sivut. Setori toimii osoitteessa
Maununkatu 10 (alakerta).
Lisäksi Kankaantakana toimii pienempi LÄHITORI VIHTORI,
jossa järjestetään toimintaa kerran viikossa. Vihtorin osoite on
Vihnuskatu 5 B (Vihnuskadun puoleinen siipi, sisääntulokerros).

LÄHITORI SETORI

LÄHITORI VIHTORI

avoinna ma–pe klo 9–13
 puh. 040 133 4652

avoinna ke klo 9–11
 puh. 040 133 4652

HOIDAMME LÄHEISESI KUIN TOIVOISIMME
ITSEÄMME HOIDETTAVAN
Tarvitsetko aidosti asiakkaistaan välittävää
apua ja tukea arkeen?
SOITA JA TILAA
MAKSUTON
PALVELUKARTOITUS
050 330 0099

www.koskihoiva.fi

YKSILÖLLISTÄ KOTI- JA
HOIVAPALVELUA NOKIALLA
tampere@loistohoiva.fi | www.loistohoiva.fi
010 850 9520

• www.jssuomi.fi

Setoriin ja Vihtoriin voi myös soittaa ja kysyä tapahtumista lisää.

