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Tukena koko elämänkaaren ajan
Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan kaupungin ja Vihdin kunnan muodostama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi-Uudellamaalla. Palvelut on jaettu elämänkaarimallin mukaisesti lasten ja
nuorten, työikäisten sekä ikäihmisten palvelulinjaan.
Ikäihmisten palvelulinja vastaa yli 65-vuotiaille kuntalaisille suunnatuista hoiva-, hoito-, kuntoutus- ja tukipalveluista. Tavoitteena on mahdollistaa ikäihmisten täysipainoinen elämä tukemalla heidän kotona asumistaan mahdollisimman pitkään sekä turvaamalla heille yksilöllinen hoiva ja hoito oikeaan aikaan.

i

Lue lisää ikäihmisten palveluista www.karviainen.fi/ikaihmisten_palvelut
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Terveydenhuollon vastaanottopalvelut

Sosiaali- ja terveyskeskus tuottaa ikäihmisille ja muille kuntalaisille lääkärin ja hoitajan vastaanottopalvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä suun terveyden palvelut ja sosiaalipalvelut arkisin päiväaikaan. Palveluiden tavoitteena on edistää kuntalaisten terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä.

KARKKILAN TERVEYSASEMA
Huhdintie 23 - 25, 03600 Karkkila

Ajanvaraus, takaisinsoittojärjestelmä puh. 09 4258 2200

NUMMELAN TERVEYSASEMA
Nummenselkä 2, 03100 Nummela

Ajanvaraus, takaisinsoittojärjestelmä puh. 09 4258 2400

Fysioterapeutti Ari Hjerp
Valtatie 1
03600 Karkkila
p. 040 720 3697

Ikäihmisten
liikuntapalvelut
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Ikäihmisten liikuntapalvelut auttavat ennaltaehkäisemään voiman ja kestävyyden vähenemistä sekä edistämään mielen virkistymistä, jolloin normaaleista arkirutiineista selviäminen onnistuu mahdollisimman pitkään.
Lisätietoja liikuntapalveluista antavat liikuntatoimistot
• Karkkilan kaupunki (09) 4258 3600 / www.karkkila.fi
• Vihdin kunta (09) 4258 3000 / www.vihti.fi

Vanhusneuvosto
Vihdin kunnan ja Karkkilan kaupungin asettamat vanhusneuvostot edistävät viranomaisten, ikäihmisten sekä eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen välistä yhteistyötä.
Neuvosto pyrkii luomaan uusia mahdollisuuksia ikäihmisten osallistumiselle ja vaikuttamiselle sekä ehkäisemään
ikääntymiseen ja arjesta selviytymiseen liittyviä ongelmia.

Elämä on kallisarvoista

Puhdas koti on osa onnellista elämää...
Koti- ja siivouspalvelumme
tarjoaa kaiken mitä sinä ja
kotisi tarvitsee.

Alter Palvelut Finland Oy
Louhikkotie 15 b A 447
00770 HELSINKI
Puhelin: 040 506 3767
www.alterpalvelut.fi
sähköposti: ester@alterpalvelut.fi
Tehokkuus, tarkkuus ja huolellisuus

Ammattitaitoista
Kotipalvelua!
Meiltä siivouspalvelut, avustuspalvelut, tukipalvelut, omaishoitajien
sijaistukset, pihatyöt, ruokapalvelut ja henkilökohtainen apu.
Edulliset hinnat ja työllä tyytyväisyystakuu!
Teemme aina ilmaisen arviokäynnin!
Ota yhteyttä! Susanna 044 556 5848, Jarno 0400 168 836

www.apuahonen.fi
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Mistä saa apua?

Palvelutarpeen arviointi
Ikäihmiset, heidän omaisensa ja muut läheisensä voivat ottaa yhteyttä palvelutarpeen arviointiyksikköön, kun he
tarvitsevat neuvontaa ja ohjausta ikäihmisille suunnatuissa palveluissa ja etuuksissa.
Arviointiyksikkö tekee asiakkaan suostumuksella kotikäynnin, jonka tarkoituksena on kartoittaa ikäihmisen voimavaroja ja toimintakykyä yhdessä asiakkaan, tämän omaisten sekä muiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Arvioinnin perusteella yksikkö tekee asiakkaalle yksilöllisen palvelusuunnitelman ja ohjaa asiakkaan
palveluiden piiriin.
Palvelutarpeen arviointiyksikkö palvelee ensisijaisesti uusia ikäihmisten palvelulinjan asiakkaita. Jos asiakkaalla on
jo hoitosuhde kotihoitoon, palvelutarpeen arvioinnin tekee kotihoidon oman alueen sairaanhoitaja.

i

Palvelutarpeen arviointiyksikkö puh. 09 4258 2933 / ikaihmisten.neuvonta@karviainen.fi
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Palvelutarpeen
arvioinnin tavoitteena
on varmistaa
ikäihmisille heidän
tarvitsemansa palvelut
oikea-aikaisesti.

Kokonaisvaltaista
kotipalvelua
Monipuolisia hoivapalveluita sekä
kotisairaanhoitoa, esim.
• Henkilökohtainen
avustaja
• Asiointipalvelu
• Kylvetys

• Lääkehoitopalvelut
• Haavahoidot
• Avannehoito
• Kotiapu
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Mitä tehdä, kun epäilee muistihäiriötä itsellä tai omaisella?

Muistipoliklinikka
Muistisairaus voi heikentää muistia ja muita tiedonkäsittelyalueita, kuten kielellisiä toimintoja, näönvaraista hahmottamista ja toiminnanohjausta. Tämän seurauksena henkilön toimintakyky alenee ja avun tarve lisääntyy.
Karviaisessa muistisairauksien perustutkimus, hoidon suunnittelu ja seuranta on keskitetty muistipoliklinikalle. Tavoitteena on tunnistaa muistisairaus mahdollisimman varhain, hidastaa sairauden etenemistä sekä ylläpitää asiakkaan toimintakykyä, jotta hän voi asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.
Muistipoliklinikalle voivat hakeutua kaikki, jotka epäilevät itsellään tai läheisellään muistisairautta. Muistihoitajan
vastaanotolle pääsee lääkärin lähetteellä.
Lähetteen saavuttua muistipoliklinikalta lähetetään asiakkaalle vastaanottoaika.
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Eläkepäivistä on helpompi
nauttia, kun kun ei tarvitse
huolehtia kaikesta itse.

Olette ansainneet
omaa aikaa.

i
MUISTIPOLIKLINIKKA

AML-PALVELUT OY
Avustamme kaikissa arjen tilanteissa
teidän tarpeiden mukaan.
Itsenäisyyttä ja omatoimisuutta tukien.
Palvelumme kuuluvat
kotitalousvähennyksen piiriin!

Nummelan terveysasema
Nummenselkä 2, 03100 Nummela
Puh. 09 4258 2400
Karkkilan terveysasema
Huhdintie 23 - 25, 03600 Karkkila
Puh. 09 4258 2200

Anne Lindholm
puh. (09) 222 2006
etu.sukunimi@amlpalvelut.fi
www.amlpalvelut.fi
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Kotona asuminen

Omaishoito
Omaishoito tarkoittaa ikäihmisen, vammaisen tai pitkäaikaissairaan kotona tapahtuvaa hoitoa ja huolenpitoa.
Omaishoitaja on hoidettavan henkilön omainen tai muu läheinen, joka tekee omaishoitosopimuksen kunnan kanssa.
Omaishoidon tuki muodostuu hoitopalkkiosta, hoidettavan tarvitsemista palveluista ja omaishoitajan tukemisesta.

Palveluseteli
Palvelusetelillä ikäihmiset voivat hankkia heille myönnettyjä sosiaali- ja terveysalan palveluita Karviaisen hyväksymiltä palveluntuottajilta.
Karviainen myöntää palveluseteleitä tilapäiseen ja säännölliseen kotihoitoon sekä omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaisen hoidon järjestämiseen. Palveluseteli on vaihtoehto perusturvakuntayhtymän itse tuottamalle tai ostamalle palvelulle.

i

Lisätietoja omaishoidosta ja palvelusetelistä antaa arviointiyksikkö puh. 09 4258 2933 /
ikaihmisten.neuvonta@karviainen.fi
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Hammashoidon ammattilaiset käytössäsi!
Ossi Vallemaa
Erikoishammasteknikko
Keskustan Erikoishammasteknikot Oy
Asemantie 1 B, 03100 Nummela
Takkointie 7, 03600 Karkkila

Gsm 050 553 3050

Puh. 010 271 5100

Mikko Käki
Hammaslääkäri
Leukakirurgi Harri Heinonen
Iensairauksien erikoishammaslääkäri
Nina Äikäs
Vihdin Hammaslääkäriasema
Keskikuja 4, 03100 Nummela
Gsm 040 519 0550

Puh. 09 222 2546
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Kotona asuminen

Kotihoito
Ikäihmisten palveluiden tavoitteena on, että ikäihmiset voivat asua itsenäisesti mahdollisimman pitkään. Kotihoito
tarjoaa ikäihmisille kotipalvelua, kotisairaanhoitoa ja muita tukipalveluita yksilöllisten hoito- ja palvelusuunnitelmien mukaisesti. Palvelut tukevat ikäihmisiä asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon sekä muuhun
tavanomaiseen elämään kuuluvien askarten suorittamisessa.

Kotihoidon tukipalvelut
Kotihoidon tukipalvelut ovat ikäihmisen kotiin tarjottavia palveluita, jotka auttavat ikäihmistä selviytymään arjen
tavallisista toiminnoista. Karviaisen tarjoamia tukipalveluita ovat ateria-, asiointi-, peseytymis- ja siivouspalvelu sekä
turvapuhelin. Tukipalveluiden tarve arvioidaan yksilöllisesti ja niistä peritään maksu toteutuneen käytön mukaisesti.

i

Kotihoidon ja kotihoidon tukipalveluiden asiakkaaksi voi hakeutua ottamalla yhteyttä palvelutarpeen arviointiyksikköön. Ikäihmiselle laaditaan yksilöllinen palvelusuunnitelma, jossa määritellään hänen tarvitsemansa palvelut.
Puh. 09 4258 2933 / ikaihmisten.neuvonta@karviainen.fi

Pisteenkaari 13, 03100 NUMMELA, puh. 09 225 2440

www.kaarikeskus.fi
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Tavoitteena
omatoiminen arki
omassa kodissa.

Palvelukeskuksen
korttelissa tarjolla
palveluja asumiseen,
hyvinvointiin ja ruokailuun.
09 4258 3600

www.karkkila.fi

Nyhkäläntie 39–41
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Kun kotona asuminen ei enää onnistu

Tehostettu
asumispalvelu
Ikäihmiset pääsevät tehostetun palveluasumisen piiriin, kun he
eivät enää selviydy kotonaan tukipalveluiden turvin ja tarvitsevat ympärivuorokautista hoitoa. Tavoitteena on, että ikäihmisen siirtyminen tehostettuun asumispalveluun tapahtuu oikea-aikaisesti ja yksilöllisen palvelusuunnitelman mukaan.
Asumispalvelupaikkaa haetaan kirjallisesti. Paikan myöntää
Karviaisen SAS-työryhmä. Karviainen järjestää tehostetun
asumispalvelun pääosin ostopalveluna.

i

Tehostetun asumispalvelun hakemuksia voi pyytää arviointiyksiköstä tai
tulostaa Karviaisen internetsivuilta www.karviainen.fi

ATP-Works Oy • Kotihoito
Perushoitaja Susanna Koponen, soita

Valmiina auttamaan lääkeasioissa
ja itsehoitotuotteiden valinnassa.

!
tuloa
Terve

050 5455 657

• Hoitotyötä lähes 30 v. kokemuksella
• Kotihoitoa • Omaishoidon lomitusta
• Sijaistusta mm. palvelutaloihin
Muijalantie 220, LOHJA, puh. 050 545 5657, susanna.koponen@suomi24.fi

Helsingintie 26 a, 03400 Vihti • Puh. (09) 224 7220
vihdin.apteekki@apteekit.net • www.vihdinapteekki.fi
Palvelemme MA-PE klo 9-18, LA 9-14
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Vuodeosasto
Vuodeosastolla potilaat saavat lääketieteellisesti perusteltua akuuttia, kuntouttavaa ja lyhytaikaista hoitoa joustavasti
ja nopeasti. Potilaat tulevat osastolle lääkärin lähetteellä Karviaisen päiväpäivystyksestä, Lohjan Tynninharjun päivystysosastolta tai potilassiirtona erikoissairaanhoidosta.
Karviaisen vuodeosastot sijaitsevat Karkkilassa ja Vihdissä.

Hoiva- ja kotityöpalvelut
Koti- ja yrityssiivoukset, tilapäinen
lastenhoito, koti- ja asiointiapu.

050 575 1893
moniapuvakkinen@moniapuvakkinen.fi

www.moniapuvakkinen.fi

Kuntouttava kotihoito,
hieronta kotikäynteinä.
Merja Lehtonen 045 133 1148
merja.lehtonen@vihtilainen.com

Tervetuloa SyysViiruun!
Syysviirussa tarjoamme ympärivuorokautista hoivaa ja kotihoidon palveluja. Meillä on sinulle koti pitkäaikaiseen asumiseen. Tarjoamme
myös lyhyempiä hoiva- ja kuntoutusjaksoja ja ne räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan. Kuntoutamme asiakkaan sairaalajaksolta kotiin tai tuemme omaishoitajia, kun he tarvitsevat taukoa hoitotyöstä.
Tavoitteenamme on asiakkaiden omatoimisuuden ja voimavarojen
ylläpitäminen. Hoitotyömme kulmakivenä on arjen mielekkyyden säilyttäminen.

Meillä opit ja koet joka päivä jotain uutta.
Saunassa virkistäytyminen on osa hyvinvointia. Tanssi- ja taideterapia pitävät sekä
mielen että sielun virkeänä.

SyysViirussa on mahdollista lähteä virkistys-, asiointi- ja harrastusreissulle joko
ryhmässä tai omahoitajan kanssa. Tuemme
asiakkaidemme haaveita.

Meillä valmistuu terveellinen ja maukas
ruoka. Ruokailuissa huomioidaan yksilölliset ruokavaliot ja juhlahetket. Yhteiset
ruokailuhetket tuovat väriä päivään.

Sinulle tehdään henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma, jota ammattitaitoiset
hoitajat asiakaslähtöisesti. Viihtyisä ja
turvallinen pihapiiri kannustaa
liikkumaan ja tuemme kuntouttavalla
otteella asiakkaan hyvinvointia.

Yhdessä tekemiseen löytyy voimia ja halua
kannustavassa ympäristössä. Yhteisöllinen
toiminta tukee toisista huolehtimista.
Yhteisössä otamme huomioon jokaisen
asiakkaan toiveet ja tarpeet. Yhdessä
olemme enemmän.

Meillä et jää yksin. Meillä on turvallinen
ympäristö ja tilat. Yhteisössämme on
mahdollista olla oma itsensä. Henkilökunta
on paikalla ympäri vuorokauden.

Hoitotyössä toteutuu yksilölliset hoito- ja
palvelusuunnitelmat. Hoitohenkilökuntamme toteuttaa laadukasta hoitoa. Hoitotyössä toteutuu kuntouttava työote ja läsnäolo.

Meillä voit sisustaa oman kotisi juuri
sellaiseksi kuin haluat. Sinulla on oma viihtyisä asunto. TIlamme ovat esteettömät ja
turvalliset. Viihtyisä pihapiiri ja parvekkeet
lisäävät asumismukavuutta.

Soita p. 050 540 3342
Werlanderintie 170 | 09220 SAMMATTI
www.syysviiru.fi | yhteydenotto@syysviiru.fi

