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Jäsenpalvelumaksun suuruus on 49 euroa kuukaudessa/henkilö. 
Siihen sisältyvät seuraavat palvelut:  
 
1. Palveluohjaajan palvelut

Palveluohjaaja on tavoitettavissa arkisin klo 8-16 ja talossa paikalla
ennalta ilmoitettavana aikana arkipäivisin.

Arjen tuki asukkaalle
- jokapäiväisessä elämässä selviytymisen tukeminen
  omatoimisuuden tukeminen ja edesauttaminen
- yhteydenpito yrittäjiin ja palveluntuottajiin, esim. siivouspalve-
  luiden hankinnassa avustaminen
- palveluiden laadun tarkkailu
- yhteistyö YH-Kodit Oy:n asumisen palveluiden, huoltomiehen ja 
  siistijän kanssa
- arjen tilapäinen, erikseen sovittava apu, esimerkiksi sairauden 
  yllättäessä asiointiapu ja kaupassa käynti

Sosiaalipalvelujen hankkimisessa avustaminen
- tarvittaessa asukkaiden palvelutarpeen kartoitus, arviointi ja  
  seuranta
- hoitotukiasioissa avustaminen
 neuvonta ja ohjaus
 lomakkeiden täytössä avustaminen
- kotihoidon palvelujen hankinnassa avustaminen
 yhteistyö kunnan kotihoidonohjaajan kanssa
 yhteistyö eri kotihoidon yrittäjien kanssa
- omaishoidon sekä kuntoutuksen järjestämisessä avustaminen
- yhteydenpito omaisten kanssa tarvittaessa



Yhteisöllisen toiminnan järjestäminen
- asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien kehittäminen ja tukeminen, 
  esimerkiksi asukastiimit ja vertaisohjaajatoiminta
- harrastustoimintaan aktivoiminen
- viikoittaisen ohjelman järjestäminen, esim. liikunta- ja teematunnit 
  sekä kahvihetket sisältyvät jäsenpalvelumaksuun. 
- voidaan järjestää myös osittain tuettuja ryhmiä, joista asiakas 
  maksaa omavastuuosan ryhmän maksusta.
- erilaisten retkien järjestäminen (retkillä peritään maksu kuljetuksis-
  ta, lipuista ja ruokailuista)
- yhteistyö eri järjestöjen kanssa
- yhteistilojen yleisestä viihtyisyydestä huolehtiminen yhdessä asuk-
  kaiden kanssa

Hoito- ja terveyspalvelujen hankkimisessa avustaminen
- lääkäripalvelut
 ohjaus kunnalliseen tai yksityiseen lääkäriin
 tarvittaessa, ennalta sovittuna saattoapu lääkäriin
 yhteistyö aikuisneuvolan ja terveyskeskuksen kanssa
- apteekkipalvelut
 reseptien uusinnan järjestäminen
 tarvittaessa käynti apteekissa
- apuvälineasioissa avustaminen
 ohjaus ja neuvonta
 apuvälineiden hankinnassa avustaminen
 apuvälineiden asennuksen järjestäminen
- kuntoutus- ja hyvinvointipalvelujen järjestäminen sekä tarvittaessa
  hyvinvointisuunnitelman tekeminen
- terveydentilan seuraaminen tarvittaessa
 verenpaineen mittaus ja jatkohoitoon ohjaus
 verensokerin mittaus ja jatkohoitoon ohjaus 
 
Palveluohjaaja on asukkaiden linkki Kotosalla-säätiöön ja asumisen
palveluihin, joten hänen puoleensa kannattaa kääntyä
myös muissa asumiseen ja palveluihin liittyvissä kysymyksissä.



2. Remonttipalvelut

Erillisen liitteen mukaisesti

3. Palvelusihteerin palvelut

Viestintä asukkaille, yhteistyötahoille ja yrittäjille

4. Turvapalvelut

Turvapuhelimien hankinnassa avustaminen.

5. Palvelujohtajan tehtävät

Palvelujohtaja hankkii, koordinoi ja valvoo palvelutuottajia, johtaa 
Kotosalla-asumisen sisällön kehittämistä yhteistyössä asukkaiden ja 
palveluohjaajien kanssa, sekä johtaa palveluohjausta.

7. Tilojen käyttömahdollisuus

- mahdollisuus käyttää kiinteistöllä sijaitsevia yhteisiä tiloja palvelu-
  ohjaajan ohjeistuksen mukaisesti.
- kuntoilunurkkauksen vapaa käyttö päivittäin palveluohjaajan il-
  moittamina ajankohtina
- mahdollisuus osallistua maksullisiin ja maksuttomiin liikuntaryh-
  miin palveluohjaajan erikseen ilmoittamina aikoina

Tervetuloa asumaan Kotosalla!


