IKÄÄNTYVIEN PALVELUT

Sujuvampi arki
Someron kaupunki tarjoaa ikääntyville asukkailleen
monia asumiseen liittyviä ja arkea helpottavia palveluita. Tässä esitteessä esittelemme keskeisimmät
vanhuspalvelumme ja niihin liittyvät yhteystiedot.

Ota yhteyttä – tehdään arjesta sujuvampaa
yhdessä!

AIKUIS- JA SENIORINEUVOLA
Aikuis- ja seniorineuvola antaa ohjausta ja neuvontaa yli 65-vuotiaille sekä tarjoaa ennaltaehkäiseviä

Katso videomme!

palveluita, jotka tukevat terveyttä, toimintakykyä ja
kotona asumista. Neuvolassa tehdään tarvittaessa
palvelutarpeen arviointi, jonka perusteella asiakas
ohjataan oikeiden palveluiden piiriin.

Seniorihoitaja
Puh. 040 126 8840 (arkisin virka-aikaan)

Palveluohjaaja
Puh. 044 779 2610 (arkisin virka-aikaan)

Kaipaatko apua kodin puhtaanapitoon?

Kattavat kotisiivoukset ja
muut siivouspalvelut

JAMSKE OYOta yhteyttä ja kerro,

Mainospaikka kuinka voisimme olla avuksi!
Puh. 040 541 3353
info@jamske.fi • www.jamske.fi

Kotiin tarjottavat palvelut
KOTIHOITO

sairaanhoidon osa-alueet, kuten esimerkiksi lääkehuol-

Kotihoidossa tuetaan kotonaan asuvaa henkilöä, joka ei

to, sairaalahoidon jälkiseuranta, verenpaineen mittauk-

selviydy arjesta itsenäisesti tai omaisten tuella. Kotihoito

set, ompeleiden poisto ja erilaiset ohjaus- ja neuvonta-

voi olla tilapäistä tai säännöllistä ja sisältää erilaisia tuki-

palvelut. Hoitava lääkäri voi myöntää hoitotyön tueksi

palveluita, kuten ateriapalvelun. Kotihoitoa voivat saada

mm. injektiovälineitä ja katetreja.

myös sotaveteraanit ja -invalidit.

OMAISHOIDON TUKI

TUKIPALVELUT

Omaishoidon tuella tarkoitetaan hoitopalkkioita ja -pal-

Kotiin tarjottaviin tukipalveluihin lukeutuvat mm. ate-

veluita, joita voidaan myöntää, kun henkilö pitää huolta

riapalvelu, siivousapu, pyykkipalvelu ja turvapalvelut.

perheenjäsenestään tai muusta läheisestään kotioloissa.

Someron kaupunki tuottaa ateriapalvelun. Aterioita on
mahdollista saada 1–7 päivänä viikossa. Muut tukipalve-

ASUNNON MUUTOSTYÖT

lut asiakas ostaa itse yksityisiltä palveluntuottajilta.

Jotta sairaan tai vammautuneen henkilön asuminen
omassa kodissa helpottuisi, asuntoon voi saada erilaisia

KOTISAIRAANHOITO

muutostöitä. Muutostyöt voivat olla esimerkiksi tukikai-

Kotisairaanhoito on lääkärin määräämää ja valvomaa

teiden tai oviluiskien asentamista.

sairaanhoitoa kotona. Hoitoon sisältyvät monenlaiset

ILMAISJAKELUTARVIKKEET
Hoitavan lääkärin päätöksellä voi saada maksutta erilaisia kotihoidossa tarvittavia ilmaisjakelutarvikkeita, kuten
injektiovälineitä, avanteen hoitotarvikkeita, katetreja ja
vaippoja. Lisätietoja saa kotisairaanhoitajilta tai omalta
lääkäriltä.

KOTIHOIDON PALVELUOHJAAJA
Puh. 044 779 2800 (arkisin virka-aikaan)

KOTIHOIDON OSASTONSIHTEERI
Puh. 040 126 8337 (arkisin virka-aikaan)

Sinulle räätälöidyt kiireettömät

kotihoidon palvelut

– Jotta arkesi olisi laadukasta.
Muista hyödyntää kotitalousvähennys
tai palveluseteli!

Kysy lisää! 044 989 3586 tai käy osoitteessamme: www.huolihoiva.fi

Asumispalvelut Somerolla
PALVELUASUMINEN
Palveluasuminen sopii niille, joiden hoidon ja hoivan
tarve on vähäistä ja tarve sijoittuu pääsääntöisesti
kello 7-21 väliselle ajalle. Palveluasumista tarjotaan
Lamminniemen Hyvinvointikeskuksessa. Sairaalatien
rivitaloalueella sijaitseva Pihlajakylä tarjoaa yhteisöllistä palveluasumista.

TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN
Tehostettu palveluasuminen on suunnattu henkilöille,
jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa ja ohjausta alentuneen toimintakyvyn vuoksi. Somerolla on
kolme tehostetun asumisen palveluyksikköä: Mäntykoti, Tervaskanto ja Katajakoti.

LYHYTAIKAINEN ASUMINEN
Mäntykodissa ja Lamminniemellä voi asua myös
lyhytaikaisesti. Intervallihoitojakson aikana omaishoitaja voi pitää vapaata hoitotyöstä, kun hoidettava ei
hetkellisesti asu kotona. Hoitojaksot ovat yleensä
viikon mittaisia. Lyhytaikaista asumista tarjotaan myös
tilanteissa, joissa hoidettavan kotona remontoidaan,
hänen omaisensa on sairastunut tai hoidettavan toimintakyky heikkenee yllättäen.

Joensuuntie 36, Somero | p. (02) 748 7047
www.someronfysioterapia.fi
Miia Päivärinta
miia@someronfysioterapia.fi

Karoliina Käkönen
karoliina@someronfysioterapia.fi

Liikkumista tukevat palvelut
KULJETUSPALVELUT

PALVELULIIKENNE

Vammais- ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalve-

Palveluliikennettä voivat käyttää kaikki somerolaiset. Kut-

lut on suunnattu henkilöille, joilla on vamman tai sairau-

suohjattu joukkoliikenne kyyditsee Someron keskustaan

den vuoksi vaikeuksia asioida itsenäisesti kaupassa tai

ja sieltä pois. Hinnoittelu perustuu matkan pituuteen.

muiden palveluiden äärellä. Taksilla ajettavia matkoja

Kuljetus tulee tilata viimeistään edeltävänä

myönnetään tietty määrä kuukautta kohden, ja asiak-

arkipäivänä klo 16.00.

kaalle jää maksettavaksi omavastuuosuus.

Palveluliikenteen tilausnumero

Vammaistyön sosiaalityöntekijä

Puh. 0400 196 328

Puh. 044 779 1431 (arkisin virka-aikaan)

Pyörätuoli x 2 | Paarit | Tilataksi, 8 henkilöä

0400 535 272
II auto 044 4931 991
KELA-kuljetukset

TAKSIKORTTI-kuljetukset

(asiointi- ja vapaa-ajan kuljetukset)

Matkoissa mukana
jo vuodesta 1981

info@maavirta.fi
www.maavirta.fi
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PÄIVÄTOIMINTA
Lamminniemen Hyvinvointikeskuksessa (Jänistie 1) järjestään ikääntyville suunnattua päivätoimintaa. Päivän aikana on mahdollisuus
ruokailuun, peseytymiseen, saunomiseen ja viriketoimintaan. Toiminnan tarkoitus on tukea kotona asuvien toimintakykyä ja tarjota
omaishoitajille vapaata hoitotyöstä. Päivätoimintaan hakeudutaan
mukaan kotihoidon palveluiden kautta.

Vanhusneuvosto on mukana kehittämässä palveluita! Lue lisää:

WWW.SOMERO.FI > Kaupunki ja hallinto > Osallistu ja vaikuta > Vanhusneuvosto
Myös Someron seurakunta järjestää toimintaa kaikenikäisille.

WWW.SOMERONSEURAKUNTA.FI > Toimintaa kaikenikäisille > Aikuiset ja elakeläiset
Lue lisää ikääntyvien palveluista Someron kaupungin kotisivuilta:

• www.jssuomi.fi

WWW.SOMERO.FI > Terveys ja hyvinvointi > Ikääntyvien palvelut

