
Yhdessä Huomiseen

Itsenäisesti, 
mutta ei yksin Tietoa jäsenpalvelumaksusta



1. Palveluohjaajan palvelut 

Palveluohjaaja on tavoitettavissa arkisin klo 8–16 ja paikan päällä ennalta ilmoitettuina aikoina.

Arjen tuki asukkaalle 

 •  jokapäiväisessä elämässä selviytymisen tukeminen 
  – omatoimisuuden edesauttaminen 

 • yhteydenpito yrittäjiin ja palveluntuottajiin, esim.   
 siivouspalveluiden hankinnassa avustaminen 

 •  palveluiden laadun tarkkailu 

 •  yhteistyö isännöitsijän sekä taloyhtiön huoltomiehen ja   
 siistijän kanssa

 •  arjen tilapäinen, erikseen sovittava apu,  
  – esim. asiointiapu sairauden yllättäessä tai    
    kaupassa käynti

Sosiaalipalvelujen hankkimisessa  
avustaminen 

 •  asukkaiden palvelutarpeen kartoitus, arviointi ja   
 seuranta

 •  hoitotukiasioissa avustaminen 
  – neuvonta ja ohjaus  
  – lomakkeiden täytössä avustaminen 

 •  kotihoidon palvelujen hankinnassa avustaminen   
  – yhteistyö kotihoidonohjaajan kanssa 
  – yhteistyö eri kotihoidon yrittäjien kanssa 

 •  omaishoidon sekä kuntoutuksen järjestämisessä   
 avustaminen  
  – neuvonta ja ohjaus  
  – lomakkeiden täytössä avustaminen 

 •  yhteydenpito omaisten kanssa tarvittaessa 

Yhteisöllisen toiminnan järjestäminen  

 •  asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien kehittäminen ja   
 tukeminen, esim. asukastiimit ja vertaisohjaajatoiminta 

 •  aktivoiminen harrastustoimintaan

 •  viikoittaisen ohjelman järjestäminen, esim. liikunta- ja   
 teematunnit sekä kahvihetket

 •  erilaisten retkien järjestäminen (kuljetukset, liput ja   
 ruokailut maksetaan erikseen)

 •  yhteistyö eri järjestöjen kanssa 

 •  yhteistilojen yleisestä viihtyisyydestä huolehtiminen 

Hoito- ja terveyspalvelujen  
hankkimisessa avustaminen 

 •  lääkäripalvelut  
  – ohjaus kunnalliseen tai yksityiseen lääkäriin  
  – ennalta sovittuna saattoapu lääkäriin  
  – yhteistyö aikuisneuvolan ja terveyskeskuksen kanssa 

 •  apteekkipalvelut  
  – reseptien uusinnan järjestäminen  
  – viikoittainen käynti apteekissa 

 •  apuvälineasioissa avustaminen  
  – ohjaus, neuvonta ja hankinnassa avustaminen   
  – asennuksen järjestäminen 

 •  kuntoutus- ja hyvinvointipalvelujen järjestäminen sekä   
 tarvittaessa hyvinvointisuunnitelman tekeminen 

 •  terveydentilan seuraaminen tarvittaessa  
  – verenpaineen mittaus ja jatkohoitoon ohjaus   
  – erillistä maksua vastaan aamusoitto, verensokerin   
      mittaus ja lääkkeiden jako

 

Jäsenpalvelumaksu on asukkailta kuukausittain vuokran tai 
vastikkeen yhteydessä veloitettava maksu, jolla ylläpidetään ja 
kehitetään jäsenpalvelutoimintaa sekä turvavalmiutta. 

Kotosalla-palveluilla tuetaan asukkaiden itsenäistä ja omaehtoista 
asumista ja viihtymistä. 

Koulutettu palveluohjaaja on tuttu ihminen, jolta saat tukea, ohjausta ja 
neuvontaa kun sitä tarvitset. Hän toimii tiiviissä yhteistyössä palvelujohtajan 

kanssa. Palveluohjaaja on talossa kaikkia asukkaita varten.

Mitä jäsenpalvelu- 
maksumme 
sisältää?

2. Palveluremonttimiehen palvelut 

 • Muuton yhteydessä erilaiset pienet asennustyöt maksutta

  – pesu- ja astianpesukoneiden asennus  
 –  valaisimien kytkentä ja lamppujen vaihto  
 –  verhotankojen ja taulukoukkujen kiinnitys  
 –  muiden asennustöiden tekeminen erikseen  
  sovittavaa maksua vastaan 

 • Asumisen aikana palveluremonttimiehen pienet  
 asennus- ja korjaustyöt ennalta sovitusti.

3. Palvelusihteerin palvelut 
 

 • Viestintä asukkaille, yhteistyötahoille ja yrittäjille 

4. Turvapalvelut
 

 • Turvapuhelimien asennusvalmius 

5. Palvelujohtajan tehtävät 

 • Palvelujohtaja hankkii, koordinoi ja valvoo palvelutuottajia

 • Johtaa Kotosalla-asumisen sisällön kehittämistä   
 yhteistyössä asukkaiden ja palveluohjaajien kanssa

 • Johtaa ja vastaa palveluohjauksesta

6. Asiakkuuspäällikön tehtävät

 • Asiakkuuspäällikkö toimii asiakkaiden tukena palvelujen  
 laadun valvonnassa.

 • Kehittää yhteistyössä asiakkaiden ja palveluohjaajien   
 kanssa Kotosalla-asumisen sisältöä.

7. Tilojen käyttömahdollisuus 

 Yhteistilat 

 • mahdollisuus käyttää kiinteistöllä sijaitsevia yhteisiä tiloja  
 palveluohjaajan ohjeistuksen mukaisesti

 Kuntohuone

 • kuntosalin vapaa käyttö päivittäin palveluohjaajan   
 ilmoittamina ajankohtina

 • mahdollisuus osallistua maksullisiin ja maksuttomiin   
 liikuntaryhmiin palveluohjaajan erikseen ilmoittamina   
 aikoina 

Kotosalla asutaan 
itsenäisesti omassa 

kodissa sekä halutessa 
nautitaan leppoisasta 
arjesta ja toiminnasta 

naapureiden kanssa.
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Kotosalla Säätiö
YH Kodit Oy

www.yhkodit.fi | www.kotosalla.fi

TAMPERE
Aleksis Kiven katu 26

33200 Tampere
Puh. 010 227 3000

TURKU
Humalistonkatu 12

20100 Turku
Puh. 010 227 3700

	 Minun	palveluohjaajani :	 	 	 	 	 	 	

	 Puhelin:	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 Sähköposti:	 	 	 	 	 	 	

Puhelun hinta (sis alv 24 %): lankapuhelimesta 8,35 snt/puh. + 7,02 snt/min. | matkapuhelimesta 8,35 snt/puh. + 17,17 snt/min.


