pystytunnus

vaakatunnus

Kotoisasti Keravalla

Hyvää arkea Keravalla
Keravan kaupunki haluaa tukea kaikkien asukkaidensa
arvokasta ja turvallista arkea. Arjessa selviytymistä tukeviin palveluihin kuuluvat mm. vammaispalvelut, kotihoito
ja sen tukipalvelut, lyhyt- ja pitkäaikainen laitoshoito
sekä tehostettu palveluasuminen ja omaishoidon tuki.
Tarkoituksenmukaisten palveluiden järjestämiseksi on
Keravalla laadittu sekä vanhuspoliittinen että vammaispoliittinen ohjelma, joissa kuvataan kaupungin tarjoamia palveluita ja palvelutarpeiden kehitystä.

Vanhusneuvosto
Vanhusneuvosto edistää ikääntyneiden asioita. Se
koostuu viiden eläkeläisjärjestön asettamista jäsenistä ja heidän varajäsenistään, evankelis-luterilaisen
seurakunnan edustajasta sekä viranhaltijaedustajista.
Vanhusneuvosto kokoontuu lähes kuukausittain käsittelemään ikäihmisiä koskevia asioita.

Neuvontapiste
Neuvontapisteessä annamme
neuvontaa ja
ohjeistusta ikäihmisten palveluista sekä autamme
hakemusten täyttämisessä.
Palvelemme:
• Keskiviikkoisin klo 10-12 Sampolan
palvelukeskus/ Asiointipiste (Kultasepänkatu 7,
04250 Kerava)
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TOIMIALA
Arjessa selviytymistä tukevat palvelut
Terveyttä
edistävät
palvelut

Kotona
asumista
tukevat
palvelut

Asumispalvelut

Ympäri
vuorokautinen
hoito

Perheitä
tukevat
palvelut

PALVELUIHIN PÄÄSYN ODOTUSAJAT (tilanne 1.1.2018)
Palvelutarpeen arviointi (kiireettömät) .......................
Palvelutarpeen arviointi (kiireelliset) ..........................
Kotihoito ........................................................................
Omaishoidon tuki ..........................................................
Palveluasumispaikka (tehostettu palveluasuminen) ...
Pitkäaikainen laitoshoitopaikka ...................................

3–5 vrk
0–2 vrk
noin 7 vrk
noin 14 vrk
noin 65 vrk
noin 1 vrk

Kotona asumista
tukevat palvelut
Kotona asumista tukeviin palveluihin kuuluvat keskitetty asiakas- ja
palveluohjausyksikkö, kotihoito, päivä- ja työtoimintapalvelut, yhteisöasuminen ja omaishoidon tuki. Palveluiden tavoitteena on tukea
asiakkaiden toimintakykyä ja elämänhallintaa siten, että he voivat
asua mahdollisimman omatoimisesti ja turvallisesti kotonaan.
Omaishoidon
tuki

Kotihoito

Asumispalvelut
Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu ikäihmisille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa. Tehostetun palveluasumisen maksut muodostuvat vuokrasta, ateriapakettimaksusta,
palvelumaksusta ja tukipalvelumaksusta. Keravan kaupunki tarjoaa
tehostettua palveluasumista omana tuotantona Hopeahovin palvelukeskuksessa ja Hoivakoti Vommassa. Lisäksi kaupunki ostaa asumispalveluita kilpailutetuilta palveluntuottajilta.
Pitkäaikaista laitoshoitoa ja tehostettua palveluasumista koskevat
päätökset tehdään joka toinen viikko kokoontuvassa moniammatillisessa SAS-ryhmässä. SAS-lyhenne tulee sanoista selvitä-arvioi-sijoita.

Ympärivuorokautinen hoito
Hoivaosasto Helmiina on kodinomainen 36-paikkainen pitkä- ja
lyhytaikaishoidon hoivaosasto, joka edistää ja ylläpitää asukkaiden
terveyttä ja toimintakykyä. Kuntouttavan hoidon osastolla on 35
paikkaa lyhyt- ja pitkäaikaishoitoa tarvitseville potilaille. Akuuttihoidon osasto on 37-paikkainen osasto, jonne potilaat tulevat yleisimmin erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon.

Kotisairaala
Kotisairaala toimii akuuttihoidon osaston yhteydessä ja sen toiminnalla tuodaan sairaalatasoinen hoito asiakkaiden koteihin ympäri
vuorokauden. Kotisairaalan asiakkaaksi siirrytään lääkärin tekemän
arvion perusteella.

Kotona kauemmin,
laadukkaammin ja turvallisemmin!
• Fysioterapia • Hieronta
• Akupunktio • Kotikäynnit

KOTIHOITO- JA KIINTEISTÖPALVELUJA
Ammattitaidolla ja osaavasti

www.palvelunelio.fi

p. 0400 466 712

Asemanaukio 7, 04200 Kerava • p. 050 528 3181
anita@keranen.fi • www.keranen.fi

pystytunnus

www.kerava.fi/
palvelut/
terveyspalvelut/
vanhusten-palvelut
Keravan kaupungin puhelinvaihde
puh. 09 29 491

Keravan
kaupunki
Kauppakaari 11
04200 Kerava

Sampolan yhteispalvelupiste
puh. 09 294 92745
Arjessa selviytymistä tukevien palveluiden johtaja
puh. 040 318 3211
Palveluohjaaja
Puhelinpalvelu klo 9-14 arkisin, puh. 040 318 3339
Omaishoidon tuen palveluohjaaja
Puhelinpalvelu klo 9-14 arkisin, puh. 040 318 4038
Palvelutarpeen arviointi
puh. 09 294 93231
Hoitokoordinaattori
puh. 040 318 4127

vaakatunnus

Asianajotoimisto Marja Pelli
Asemanaukio 2, 04200 Kerava,
(II-kerros, käynti talon päästä).
Puh. 050 5699 218, toimisto@marjapelli.fi

ASIANTUNTEVAA HAUTAUSPALVELUA

HAUTAUSPALVELU
www.tupastuttu.fi

Vapaaehtoistyötä

Ari Lumme

Seunalantie 25, 04200 KERAVA. Puh. 09 294 8725, 040 555 5100
ari.lumme@hautauspalveluarilumme.fi

Kotipalvelua iäkkäille ja muistisairaille

Puh. 045 879 9666,
avunvalitys@talkoorengas.fi

www.talkoorengas.fi
Puh. 045 612 9779, toimisto@talkoorengas.fi

KOTIAPUA IKÄIHMISILLE
JA PERHEILLE

KOTIPALVELUT EML-Yhtiöt Oy
Korkein luottoluokitus
Bisnode 2017

©

Marja-Liisa Eskelinen puh. 050 532 1827
marjaliisaeskelinen@hotmail.com

Anne Pasanen
p. 050 594 1646

www.ap-kodinapu.fi

anne.pasanen@ap-kodinapu.fi

Kotisiivouksia

KOTIPALVELU A. NYRJÄ OY

Sienikatu 5 F, 04260 Kerava
puh. 040 5880 589 • annelinyrja@gmail.com

• www.jssuomi.fi

Kerava | Järvenpää | Tuusula
P. 044 277 1112 | info@tupastuttu.fi

