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Gunnarin kulma (seniori- ja senioritukiasuminen)

Kaunis puutarhamainen järjestely: pienkerrostalo, huoneet 40 m2, yhteisiä tiloja
Vuokra 487,60€/kk (12,19 €/m2)
Vesi + sähkö 26,00 €/kk
Perusasukasmaksu 160 € kk
❖ Alkutarkastus asukkaan tullessa: terveydentila, lääkitys, sairaudet.
❖ Turvapuhelinkone huoneen seinässä/ päivystys 24h akuuttitilanteessa.
❖ Marevanin otto; ei lääkityksen huolehtiminen.

❖ Voinnin tarkistus 1 x päivä: näköyhteys.
❖ Toimintahetket: istumalentopallo, tuolijumppa jne.
❖ Kuntolaitteiden vapaa käyttö.
❖ Vapaa oleskelu kaikissa yhdistyksen yhteisissä tiloissa ja vapaa
osallistuminen kaikkiin kodilla tapahtuviin virkistystapahtumiin.
❖ Kaikki kerhot ja lehdet(Aamulehti, Tyrvään sanomat, Alueviesti).

Gunnarin kulma (seniori- ja senioritukiasuminen)
SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN PALVELUMAKSUT:

❖

I

82 €/kk

❖

II

135 €/kk

esim. pöytiinpalvelu
esim. ajoittaista apua huoneessa tai saatto- tai/ kuljetusapu

III
279 €/kk esim. säännöllistä pesuapua tai pukeutumisapua päivittäin
IV
558 €/kk esim. säännöllinen useamman kerran päivässä oleva apu
IV + hoiva 30 €/pvä: Intervalliasumisen useamman kerran päivässä toistuva avun tarve, silmälläpidon tarve ja
tarvittaessa yökurkkaus 1 x yössä.
❖ Rannekehälytin 15,75 €/kk
❖ Lääkkeiden jako 21 €/kk
❖
❖
❖

Ateriapaketit:

✓ Kaikki ateriat
514 €/kk
✓ Aamupala, lounas + päivällinen 414 €/kk

Ateriat erikseen:
✓
✓
✓
✓
✓

aamupala
lounas
päiväkahvi
päivällinen
iltapala

138 €/kk
172 €/kk
38 €/kk
172 €/kk
61 €/kk

Kodinhoito

✓ siivous
33,50 €/60 min., 22,35 €/40 min., 11,15€/20 min.
✓ vaatepesu 30 €/kk (sisältää käyttövaatteet ja liinavaatteet)

LYHYTAIKAINEN ASUMINEN (Intervalli)

❖ 61,60 €/vrk (G-talo) + tarpeen mukaan palveluluokka I – IV
✓ Pesula, vaatteet nimikoituna, sisältää ateriat ja siivouksen

Gunnarin kulma (seniori- ja senioritukiasuminen)
Lisäpalvelut (valinnan mukaan)
❖ Ruoan vienti huoneeseen satunnaisesti
❖ Hoitotuen hakeminen (sis. hoito- ja kuntoisuussuunnitelma)
❖ Todistuksen teko (kotitalousvähennys, asumistuki, hoitotuki jne.)
❖ Asumistuen haku/avustus/aikaperuste
❖ Kotipalvelukäynti ( turvahälytyskäynti, suihkuapu, kuntoutusohjaajan
palvelu yksilöllisesti tms)/aikaperuste
❖ Sh. kotikäynti/aikaperuste
❖ Saunamaksu hoitajan avustuksella
❖ Saunamaksu ilman apua (ei henkilökuntaa paikalla)
❖ Jalkahoito (jalkahoitajan hinnaston mukaisesti)
❖ Hoitoneuvottelu (useamman henkilön läsnäolo)
❖ Hälytysranneke
❖ Lääkejako

❖ Lääkityksestä huolehtiminen (lääkkeiden huolehtiminen/annostus)
❖ Saattoapu (päivystys ja hammashoito yms., alkava tunti)
❖ Juhlien järjestelymaksu (keittiö) 10-19 henkilöä/20€, 20-30
henkilöä/40 €
❖ liinavuokra-> pesu ja silityskulut kappalemäärän mukaan
❖ Kauppapalvelu 1 x viikossa erillisen hinnaston mukaan/ sopimus
kaupan kanssa.
❖ Parturi-kampaajan palvelut: kampaajan hinnaston mukaan

kertamaksu 15 min 30 min

4€
40 €
20 €

60 €/kk
30 €/kk
35 €/krt
60 €/pkt
15,75 €/kk
21 €/kk
120 €/kk

35 €/h

20 €/40 €
7 €/kassi
(kuljetus)

60
min

15 €

25 € 50 €

10 €

18 € 36 €

12 €

20 € 40 €

