Siilinjärven hoiva- ja vanhuspalvelut

Hoiva- ja vanhuspalvelujamme ovat:
• Ohjauspalvelut (s. 5)
• Kotona asumista
tukevat palvelut (s. 2)
• Kotihoito (s. 3)
• Asumispalvelut (s. 4)

Tervetuloa tutustumaan Siilinjärven hoiva- ja vanhuspalveluihin, joiden avulla turvataan ikääntyvälle väestölle
heidän tarvitsemansa hoiva ja hoito, tuetaan ikääntyvien kuntalaisten oikeutta hyvään elämään ja huolehditaan
heidän toimintakykynsä ylläpitämisestä. Palveluilla pyritään mahdollistamaan ikääntyvien kotona asuminen niin
kauan kuin se on mahdollista.
Neuvonta- ja palveluohjausyksikkö Luotsi

Ensimmäinen askel hoiva- ja vanhuspalveluihin on ottaa
yhtyettä Luotsiin. Palveluohjaajilta saa tietoa kotona asumista
tukevista palveluista ja etuisuuksista. Kotikäynneillä kartoitetaan
palvelutarvetta ja mietitään asiakkaan ja hänen läheistensä
kanssa ratkaisuja, jotka tukevat ja ylläpitävät asiakkaan elämänhallintaa ja toimintakykyä. Palveluohjaajat opastavat omaishoitoon liittyvissä asioissa ja avustavat tarvittaessa erilaisten hakemusten täyttämisessä. Omaishoidon tuen ja sosiaalihuoltolain
mukaisen kuljetustuen hakemukset osoitetaan palveluohjaajille.
Luotsin muistipalveluohjaus neuvoo, ohjaa ja tukee muistihäiriöiden ja -sairauksien kanssa eläviä kuntalaisia ja heidän
omaisiaan. Kun muistiasiat mietityttävät, kannattaa ottaa meihin
yhteyttä! Siilinjärvellä toimii myös oma muistipoliklinikka.
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Luotsin kotiutushoidon tehtävänä on suunnitella ja koordinoida asiakkaan hyvä ja turvallinen sairaalasta kotiutuminen.
Luotsin toimisto
Yrityskeskus Innocum
Isoharjanie 6, rak. S1, 3. krs
71870 Harjamäki
Lisätietoja:
Palveluohjaajat, puh. 044 740 1699, puh. 044 740 1694
Kotiutushoitaja, puh. 044 740 1646
Muistipalveluohjaaja, puh. 044 740 1633
Osastonhoitaja, puh. 044 740 2831

Kotona asumista tukevat palvelut

Kotona asuville asiakkaille tarjoamiamme maksullisia tukipalveluja ovat ateria- ja turvapalvelut, sosiaalihuoltolain mukainen
kuljetuspalvelu sekä rintamaveteraanien kotiin vietävät avopalvelut. Tukipalveluja tuotetaan joko kunnallisina tai yksityisinä
palveluina ja niiden järjestämisestä sovitaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Lisätietoja: puh. 044 740 1631

Apuvälinepalvelu

Apuvälineillä tarkoitetaan välineitä tai laitteita, joita asiakas
tarvitsee selviytyäkseen päivittäisessä elämässään. Apuvälineitä
ovat esim. kävelytelineet, wc-suihkutuolit, sukanvetolaitteet ja
nousutuet. Apuvälineen tarpeen arvio tehdään yksilöllisesti lainaamossa, asiakkaan kotona tai apuvälineen hankintapaikassa.
Apuvälinelainaus on maksutonta.
Lisätietoja: puh. 044 740 2228

Päivätoiminta

Päivätoiminta tukee toimintakykyä, vähentää yksinäisyyttä ja
tuo virkistystä ja vaihtelua arkeen. Siilinjärvellä päivätoimintaa
on jokaisena arkipäivänä. Toiminta sisältää esimerkiksi keskustelua, käsitöitä ja leivontaa, musiikkia, pelejä, visailuja
ja retkeilyä. Päivätoimintamaksu sisältää yhteiskuljetuksen,
puuroaamiaisen, lounaan, päiväkahvin ja ohjelman.
Lisätietoja: puh. 044 740 1655

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuella tarkoitetaan ikääntyneen hoidon ja huolenpidon järjestämistä omaisen tai muun hoidettavalle läheisen
henkilön avulla. Omaishoidon tukeen kuuluvat hoidettavalle
annettavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio ja vapaa sekä hoitotehtävää
tukevat sosiaalipalvelut. Hoitopalkkion suuruus määräytyy
hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella.
Lisätietoja: puh. 044 740 1699, 044 740 1694, 044 740 1633

Kotona asumisen tueksi
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KUNTOUTUS

KOTIPALVELU

MUUT PALVELUT, mm.

– Fysioterapiaa ja toimintaterapiaa kotiin tuotettuna
– Yksilöllisesti suunniteltu,
tavoitteellinen harjoittelu
arjen turvaksi
– Aktiivisempaan arkeen
kuntoutuksen keinoin

– Kodin pienet siivoukset ja
ikkunoiden pesut
– Arjen askareet

– peseytymisavut, sauna-apu
– aamuavut,
pukeutumiset ym.
– ruuanlaitto
– kaupassa käynnit
– saattajapalvelu
esim. lääkäriin
– ulkoiluapu

Ota yhteyttä: 044 977 9825 • 044 977 4654
Mia Heiskanen ja Tiina Heikkinen

Tutustu tarkemmin:

www.kotikunto.fi

Kotihoito

Kotihoidon tarkoituksena on turvata kotona asuvien asiakkaiden
tarvitsemat hoito-, hoiva- ja huolenpitopalvelut. Asiakas, mahdollisesti omaiset ja kotihoidon henkilökunta laativat yhdessä
tarvittavat palvelut sisältävän hoito- ja palvelusuunnitelman,
joka tarkistetaan tarvittaessa tai vähintään kerran vuodessa.
Kotihoito voi olla joko tilapäistä tai säännöllistä. Tilapäisellä
kotihoidolla tarkoitetaan harvemmin kuin kerran viikossa tapahtuvaa palvelua. Säännöllisellä kotihoidolla tarkoitetaan palvelua,
jota annetaan asiakkaan kotona jatkuvaluoteisesti vähintään
kerran viikossa.

Lisätietoja:
Eteläinen alue
Osastonhoitaja, puh. 044 740 2825
Pohjoinen alue
Osastonhoitaja, puh. 044 740 2827
Jos et vielä ole kotihoidon asiakas, otathan ensin yhteyttä
neuvonta- ja palveluohjausyksikkö Luotsin palveluohjaajiin.

Kallaveden kotiapu- ja hoivapalvelu
Ota yhteyttä niin sovitaan maksuton kartoituskäynti ja
tehdään Sinua tai läheistäsi palveleva palvelukokonaisuus.
puh. 044 4040 728, 050 590 8787
paula.luukkonen@akson.fi

3

Monipuoliset avustamis- ja hoivapalvelut kotona
asumisen tukemiseen, sisältäen myös siivouspalvelut.
p. 044 977 3542 • otayhteytta@aattamaan.fi • www.aattamaan.fi

Asumispalvelut

Siilinjärven kunnan asumispalveluihin kuuluvat lyhytaikaishoito
ja tehostettu palveluasuminen. SAS-työryhmä (Selvitä – Arvioi –
Sijoita) on moniammatillinen yhteistyöryhmä, joka tekee päätöksen asumispalvelujen myöntämisestä. Lisätietoja: SAS-hoitaja,
puh. 044 740 2829

Lyhytaikaishoito

Mummon Kammari on lyhytaikaishoidon yksikkö, joka tarjoaa
ikäihmisille intervallihoitoa sekä kuntouttavaa ja akuuttia lyhytaikaishoitoa. Intervallihoidon asiakkaat ovat pääosin omaishoidon tuen asiakkaita, joiden omaishoitajat pitävät lakisääteisiä
vapaapäiviään. Kotona selviytymistä ja sairaalahoidon jälkeistä
kuntoutumista tuetaan kuntouttavalla lyhytaikaishoidolla. Akuutti
lyhytaikaishoito on tarkoitettu äkillisiin tilanteisiin, jolloin asiakas
tarvitsee paikan välittömästi, mutta sairaalahoidon tarvetta ei ole.
Lisätietoja: osastonhoitaja, puh. 044 740 2832

Perhehoito

Perhehoito on inhimillinen ja kotoisa hoivamuoto, jossa hoivan
ja huolenpidon perustana on yhteisöllisyys. Perhehoitoa tarjotaan tavallisissa perheissä, joiden osaksi ikäihminen liittyy.
Perhehoito sopii iäkkäille ihmisille, joiden toimintakykyä heikentää muistiin vaikuttava sairaus, iän tuoma hauraus tai yksinäisyys ja turvattomuuden tunne. Pitkäaikainen perhehoito on hyvä
vaihtoehto silloin, kun yksin asuminen ei syystä tai toisesta enää
onnistu, mutta tarvetta laitoshoitoon ei ole. Perhehoito voi olla
jatkuvaa tai lyhytaikaista. Lisätietoja: puh. 044 740 2829

Ilossa ja surussa luottamuksella palvellen
Siilin-lä
järvevl .
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kukkakauppa - hautaustoimisto - pitopalvelu
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Toritie 10, Siilinjärvi • Maaninka
Puh. 040 620 4595 • 040 539 6079 • 0400 571 327
keskuskukka.sjarvi@dnainternet.net • www.keskuskukka.fi

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu ikäihmisille, jotka
eivät enää selviydy kotonaan turvallisesti kotiin annettavien
palveluiden turvin vaan tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa
ja hoitoa. Tehostetun palveluasumisen asunnot ovat vuokraasuntoja, joihin liittyvistä kustannuksista asukas vastaa itse.
•		Vanhan Pappilan palvelukoti, Risuharjuntie 5,
		71800 Siilinjärvi
		Syksyllä 2015 valmistunut palvelukoti tarjoaa tehostettua
		palvelu asumista Siilinjärven keskustan läheisyydessä.
	Lisätietoja: osastonhoitajat, puh. 044 740 1641,
		puh. 044 740 2828
• 	Kaaripolun palvelukoti, Jännepolku 9, 71800 Siilinjärvi
		Kaaripolun palvelukoti on erityisesti muistisairaille ikäänty-		
		neille tarkoitettu asumisyksikkö, jossa tarjotaan myös lyhyt-		
		aikaishoitoa. Lisätietoja: osastonhoitaja, puh. 044 740 2828

Kukkakauppa - Hautauspalvelu - Pitopalvelu

Ihmisläheistä palvelua
vuosikymmenten kokemuksella

Siilinjärven Kukka
ja Hautauspalvelu Ky
Eija ja Tapio Markkanen
puh. 0400 576 249, 0400 376 756

Siilinjärven kunta
Kasurilantie 1
PL 5
71801 Siilinjärvi
www.siilinjarvi.fi
Neuvonta- ja palveluohjausyksikkö Luotsi
Yrityskeskus Innocum
Isoharjanie 6, rak. S1, 3. krs
71870 Harjamäki
Palveluohjaajat, puh. 044 740 1699, puh. 044 740 1694
Hoito- ja vanhustyön johtaja, puh. 044 740 1957
Hoito- ja vanhustyön asiantuntija, puh. 044 740 2818

Vanhus- ja vammaisneuvosto edistää viranomaisten,
vanhusten ja vammaisten henkilöiden sekä vanhus- ja
vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa Siilinjärven kunnassa.

Vetrean palveluasumispalvelut
– kodinomaista asumista viihtyisässä
ympäristössä
• Laadukkaasti ja turvallisesti lyhyeen
sekä pitkäaikaiseen tarpeeseen

Kotipalvelut – apua arkeen tai juhlaan
• Kotisairaanhoito
• Kotikuntoutus
• Ateriapalvelut
• Sekä kaikki muutkin kodinhoidolliset työt

www.vetrea.fi • vaihde: 020 7751 360

Kuntoutuspalvelut
– kohti täyspainoista elämää
• Neurologinen ja muu vaativa kuntoutus
• Akuutin sairauden/leikkauksen jälkeinen
kuntoutus
• Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus
• Kelan sairausryhmäkohtaiset
kuntoutuskurssit

Puhelun hinta kiinteästä verkosta: 8,35 snt/puhelu + 7,02 snt/min
Puhelun hinta matkapuhelimesta: 17,17 snt/min

•

Vetrea palvelut Siilinjärvellä-Iisalmessa ja Kuopiossa

