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HAKEMUS ON VOIMASSA 1 VUODEN.
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Haen asuntoa vanhasta osasta
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(13,50€/m')
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Asuntorvhmä - asukkailla yhteistiloja. Asunnot 23,5-33,5m2 gkpl
(4,50€lmz)
Vuokrakustannukset: neliövuokra, vesimaksu 12€lhlö/kk ja turvapuhelin 55€/kk
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Palveluiden sisältö
Palvelupaketin sisältö on yksilöllinen ja sovitaan asiakkaan kanssa vuokrasopimuksen
allekirjoituksen yhteydessä. Palveluhinta koostuu perus- ja palvelupaketti maksusta.
Väliaikainen poissaolo palveluasunnosta vaikuttaa palveluhintaan alentavasti.
Alla on lueteltu eri palvelukokonaisuuksia, joista asiakas voi valita tarvitsemansa
palvelusisällön ja laajuuden.
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KSH (2-4 hlkk)
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lääkehoidon seuranta ja ylläpito, lääkemuutokset, lääkkeiden tilaus ja -jako
terveydentilan seuranta, lääkärin ajanvaraukset, tutkimus- ja lääkäriasioiden kirjaukset
verensokerin ja verenpaineen mittaukset tarvittaessa, sekå pienet haavanhoidot

Kotipalvelu

o

kotikävnti (minimiaika: 1Smin/käynti = 7,5 h/kk)
käynnit klo 8-20 välisenä aikana
esim. lääkkeiden- tai aterian vienti, iltapalan valmistus, petaus, tiskit,
pukeutumisapu jne.
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siivous (1-2kertaa/kk, 0,5-3h/kk as. koosta riippuen)
sisätilojen imurointija moppaus, WC:n siivous ja tasopintojen pyyhintä
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kauppa 1 tai 2 kertaa/viikossa (2-4 h/kk)
tilauspäivä maanantai/torstai, toimitus kotiin seuraavana päivänä
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Muita palveluita ovat mm.

o

o
o
o

^'

kuntosaliohjaus
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I jumpparyhmät(309kausi)
I iltaisin kuntosali asukkaiden käytössä maksutta

Ateriapalvelut puolihoito (aamupala ja lounas)
Parturi/kampaala. zxlkk (ulkopuolinen palveluntuottaja)
Jalkahoitaja: tilausten mukaan, 1-2xlkk(ulkopuolinen palveluntuottaja)

Tukimuotoja
Asiakkailla on mahdollisuus hakea sekä asumis- että hoitotukea (Kansaneläkelaitos),
verotuksessa voi hakea jälkikäteen kotitalousvähennystä palvelumaksusta, lisäksi
sotiemme veteraaneille on myönnetty erilaisia tukia mm. kuntoutus ja kohdennettuja
avustu ksia eri laisi n tarpeisiin (Va ltiokonttori ja veteraa n ijä rjestöt).
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