Turvallinen arki
Ikäihmisten palvelut

Palvelupolku
Ikäneuvo ja lähitori tarjoavat
kotihoitoon ja tukipalveluihin
liittyvää ohjausta.

Kuinka saada tietoa
palveluista?
Ikäneuvo
Puh. 040 733 3949
Arkisin klo 8.30–16
Lähitori
Seurahuoneenkatu 4,
37600 Valkeakoski
Ma ja ke klo 9–15

Asiakasohjaus

Asiakasohjaus tekee laaja-alaisen,
yksilöllisen ja ratkaisukeskeisen
palveluntarpeen selvityksen yhdessä asiakkaan kanssa. Selvityksen pohjalta tehdään asiakassuunnitelma ja aloitetaan tarvittavien
palveluiden tarjoaminen.
Katso asiakasohjauksesta
kertova video.

Tukipalvelut

Kotona asumista voidaan
tukea tarvittavilla
tukipalveluilla.

Kotihoito

Omaishoito

Kotihoidon palveluja tarjotaan asiakkaille
laaditun palvelu- ja hoitosuunnitelman
mukaisesti. Palvelut kohdennetaan henkilöille,
jotka tarvitsevat päivittäistä tukea kotona
selviytymisessä.

Omaishoitaja vastaa kotona asuvan perheenjäsenen tai läheisen
hoidosta. Omaishoitajan kanssa
määritellään hoidon ja tuen tarpeen mukainen palkkio ja hoitoa
tukevat palvelut.
l
l
l
l

l Etähoiva on yksi tapa tuottaa kotihoidon
palveluita

Omaishoidon palveluseteli
Lyhytaikaisjaksot
Päiväkeskus
Perhehoito

Asumispalvelut

Asumispalvelut tulevat ajankohtaisiksi silloin, kun kotona
asuminen ei enää ole mahdollista
palvelujen turvin.

Hyvä hoito ja
kiireetön kohtaaminen
ovat meille sydämen asia

www.aunehoiva.fi

 Hoiva- ja kotipalvelut
 Kotisairaanhoidon palvelut
 Omaishoidon sijaisuudet
 Kotikuntoutuskäynnit

Soita ja kysy lisää
Susanna Mansikkaoja
0400 207 214

Kotiin annettavat
tukipalvelut
Kotona asumista voidaan tukea erilaisilla
palveluilla asiakasohjaajan kanssa tehdyn
palveluntarpeen arvion mukaisesti.
Ateriapalvelu

Kaupungin ruokapalvelu toimittaa kotona
asuville lämmitettäviä aterioita.

Asiointipalvelu

Taksimatkoja myönnetään harkinnanvaraisesti
asioiden hoitamista ja virkistäytymistä varten.
Palvelulinja Sampobussi kulkee arkisin.
Lue lisää:
www.valkeakoskenliikenne.fi/
palvelulinja-sampobussi

Päiväkeskus

Päiväkeskuksissa tarjotaan kuntouttavaa ja
virikkeellistä toimintaa ja huolehditaan
kokonaisvaltaisesti hyvinvoinnista.

KotiPiian
palvelu

Terveydenhoidollista ja
ennaltaehkäisevää
jalkojenhoitoa!

Kotir uo kaa kotiove l l e
toim itettun a

Myös koti/laitoskäynnit

044 9876596
www.kotipiianpalvelu.com

Jalkahoitola Känsän Roses
Antinniementie 2-4, 37630 Valkeakoski
puh 040 5265455 | www.kansanroses.fi

Perhehoito

Perhehoitajan kotona järjestetään kuntouttavaa
ja virikkeellistä toimintaa.

Turva-auttamispalvelu

Asiakas saa käyttöönsä turvalaitteiston, jonka
avulla voi tehdä hälytyksen vuorokauden ympäri,
saada avun tarpeen arviointia sekä tarvittavaa apua.

Kauppapalvelu

Ensisijaisesti säännöllisen kotihoidon asiakkaille.

Yksityiset palveluntuottajat

Yksityiset palveluntuottajat tarjoavat
erilaisia kotihoidon tukipalveluita.
Katso yhteystiedot:
www.valkeakoski.fi/ikaihmiset/kotiinannettavat-palvelut

Sotaveteraanien ja -invalidien palvelut

Kotikäynnillä asiakasohjaaja arvioi, millaisia
palveluita veteraani tarvitsee. Sotaveteraanien ja
-invalidien palvelut ovat maksuttomia.

Rauhallista huomenta!
Tiesitkö, että vain harva tutkimus edellyttää
paastoa ja näytteenottoa aamulla?
Kannattaa siis hyödyntää laboratorioiden koko palveluaikaa.
Voit välttää aamuruuhkan ja turhan kiireen näytteenottoon.
Voit käydä verikokeissa myös miellyttävästi ilman ajanvarausta
ja jonottamista Nopsa-pikapalvelupisteissämme.
Katso lähin Nopsa-pisteesi: fimlab.fi/nopsa

Verikokeisiin
ilman lääkärin
lähetettä?
Lue lisää:
fimlab.fi/omalabra

Verikokei
ilman lääk
lähetettä?
lisää fimla
omalabra

Asumispalvelut
Palveluasuminen on vaihtoehto, kun
kotona asuminen ei enää onnistu
turvallisesti. Asumispalveluja
myönnetään asiakkaalle tehdyn
yksilöllisen palveluntarpeen arvioinnin
perusteella. Asumispalveluja järjestetään
Valkeakoskella ja ostopalveluna
lähialueilla.
Lyhytaikainen asuminen
Palvelua tarjotaan omaishoidon asiakkaille.
l Ryhmäkoti Sisu

Kotikulman ryhmäkoti
Ryhmäkohdissa hoitajat ovat läsnä
aamu- ja iltavuoroissa.

Jalkahoitola APILA | Pirjo Sääksmäki
Jalkojenhoidon amm.tutkinto, Diabetes, reuma ym.
Myös koti- ja laitoskäyntejä.
Puh. 040 419 8988 Sääksmäentie 13–15 B, VLK

Mieti ajoissa
asumisratkaisuja
Iän karttuessa on hyvä pohtia omaa
asumistaan jo hyvissä ajoin:

Ympärivuorokautinen palveluasuminen
Palvelu on suunnattu ympärivuorokautista
hoivaa tarvitseville.
Yksiköt Valkeakoskella: Wäinämöinen,
Kantele ja Tallikadun ryhmäkoti
l Lähialueilta ostettu asumispalvelu
l

KOTIINKULJETUS

Ilmainen kuljetus Valkeakoskella

l

Pystynkö toimimaan kodissani ja
lähtemään ulos esim. rollaattorilla
liikkuen?

l

Ovatko pesutilat jyrkkien rappusten
päässä?

l

Miten omakotitalon piha- ja lumityöt
hoituvat, jos omat voimat 		
vähenevät?

Joitakin pulmia pystytään ratkaisemaan
apuvälineiden tai kodin muutostöiden
avulla, mutta monelle hyvä, elämänlaatua
lisäävä ratkaisu on muuttaa hyvissä ajoin
esteettömään asuntoon lähelle palveluja.

TILAA VERKOSTA
www.apteekkinetti.ﬁ

ANNOSJAKELU

Lääkkeet valmiiksi annosteltuna

Aukioloajat ma-pe 9-19, la 9-17, su suljettu | puh. 029 3400 570
Vanhankylän liikekeskus, Lempääläntie 286, Valkeakoski
www.uusiapteekki.net | apteekkinetti.ﬁ

• www.jssuomi.fi

Kotona asumista tukevien palvelujen puhelinneuvonta

Puh. 040 733 3949

Arkisin klo 8.30 – 16.00
Neuvontapuhelimesta saa tietoa näistä asioista:
l Julkiset ja yksityiset palvelut
l Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointiin liittyvät asiat
l Kulttuuri- ja vapaa-ajan tarjonta
l Vapaaehtoistoiminta omassa kunnassa
l Taloudelliset tukimuodot (esim. eläkkeen saajan hoitotuki ja kotitalousvähennys)
Tarvittaessa ikäihminen ohjataan asiakasohjaukseen, jossa selvitetään kokonaisvaltaisesti
hänen tarpeensa ja toiveensa sekä tarvittavat yhteistyötahot.

NYT VOIT HAKEA

NYT VOIT HAKEA
MEILLE
ASUMAAN
MEILLE ASUMAAN!
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Vuokra-asuminen
kotihoidon
palv
• •Vuokra-asuminen
kotihoidon
palveluin
• Palveluasuminen
• Palveluasuminen
• Tehostettu
palveluasuminen
• Tehostettu
palveluasuminen

