Keisarinkodon palvelut
LYHYTAIKAISEEN ASUMISEEN

Lyhytaikaista asumista Keisarinkodossa
Palvelukoti Keisarinkoto Kaarinan Piikkiössä tarjoaa viihtyisässä ja turvallisessa ympäristössä
palveluasumista, johon on liitetty myös yöpartion palvelut. Tämän lisäksi tarjoamme asiakkaan
tarpeen mukaan räätälöityjä lyhytaikaisia hoiva- ja kuntoutusjaksoja.
Lyhytaikaista palvelua voi hyödyntää esimerkiksi kuntoutumiseen sairaalajakson jälkeen.
Tarjoamme palvelupaketteja myös asiakkaille, joiden omassa asunnossa on remontti.
Tarjoamme myös omaishoidon lakisääteisiin vapaisiin sopivia palvelupaketteja. Meille voi
tulla hoitojaksolle kun omaishoitaja kaipaa hengähdystaukoa tai sairastuu.
Keisarinkodossa tarjoamme virkistäytymistä ja vaihtelua kotona asumiseen.

Palvelupakettiin kuuluu:
•

Aluksi sairaanhoitajamme tekee terveystarkastuksen ja kartoittaa asiakkaan
tilanteen.

•

Asiakas pääsee osallistumaan yhteisölliseen ja monipuoliseen virkistys- ja
päivätoimintaan.

•

Laadimme yhdessä yksilöllisen hoito- ja
palvelusuunnitelman sisältäen asiakkaan tarpeet ja toiveet.

•

Ruokapalvelut sisältävät aamupalan,
lounaan, päiväkahvin, illallisen ja iltapalan sekä mahdollisuuden yöpalaan.

•

Tarjoamme mahdollisuuden myös sairaanhoidolliseen neuvontaan (mm. lääkehoito, ravitsemus).

•

Lisäksi asiakas voi valita muita maksullisia palveluja kuten hieronnan, kampaajan tai jalkahoidon.

Yhteinen tekeminen,
muistelu ja kokeminen
ovat mielelle hyväksi.
Miksi juuri Keisarinkotoon?
•

Me Keisarinkodossa teemme kaiken
työn kuntouttavalla työotteella, asiakkaan toimintakykyä tukien.

•

Asiakkaalla on mahdollisuus ulkoiluun ja
luontoretkiin. Ulkoilupihan katetut käytävät ja terassi mahdollistavat ulkoilun
myös apuvälineen kanssa.

•

Ulkona puutarhassa voi hoitaa ryytimaata tai kukkasia, sieltä löytyy myös
penkkejä istuskeluun ja tuoksuista nauttimiseen.

•

Olemme valinneet teemaksemme kulttuurin ja perinteet. Meillä tämä näkyy
päivätoiminnan sisällössä tarjoten mm.
liikuntaan liittyvää toimintaa, keskusteluryhmiä, askartelua,laulamista sekä
erilaisia pelejä. Päivätoimintaa on joka
päivä.

•

Viikko-ohjelmaan voi sisältyä myös kulttuuritapahtumia, retkiä tai esityksiä palvelukodissa.

Arjen sujuvoittamiseksi kuntoutus- tai arviointijaksolle
Meille voi tulla lyhytaikaiselle kuntoutus- tai arviointijaksolle esimerkiksi sairaalahoidon tai
muun asiakkaan kuntoa heikentäneen elämäntilanteen jälkeen.
•

Alussa suunnittelemme yhdessä tavoitteellisen kuntoutusohjelman, ja lopuksi
teemme yhteenvedon saavutetuista
tavoitteista.

•

Kuntoutusjakson tavoitteena voi olla esimerkiksi virkistyminen ja paluu takaisin
omaan kotiin, turvallisesti.

•

Seuraamme ja ohjaamme asiakkaan
vuorokausirytmiä, arvioimme mahdollisen alkavan muistisairauden vaikutuksia
ja haemme käytännön toimintatapoja
sujuvaan arkeen kotona.

•

Räätälöimme jakson aina asiakkaan henkilökohtaisen tarpeen mukaan.

Lukunurkkauksesta löytyy päivän lehti
ja muutakin mukavaa luettavaa

SINULLE
OMAA ELÄMÄÄ

Keisarinkoto
Me Keisarinkodossa tarjoamme palveluasumista yöpartiolla sekä kotihoidon palveluja.
Meillä on sinulle koti pitkäaikaiseen tai lyhytaikaiseen asumiseen.
Keisarinkoto on osa HoviKoti-ryhmää, joka
on yhteiskunnallinen hoiva- ja hyvinvointipalveluiden kehittämiseen keskittynyt perheyritys.

Yhteydenotot:
Tarina Keisarinkodon nimen
takana:
Tutustu tarinaan:
https://kototiimi.fi/tarina/
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