Asuminen

Hyvinvointi

Kuntoutus

KOtihoito

Kivipuro on Seinäjoen alueella
toimiva, yleishyödyllinen, elinvoimainen,
eteläpohjalainen asumis-, kuntoutus-,
kotihoito- ja hyvinvointipalveluita tarjoava
yhdistys. Jo 50 vuoden ajan olemme
edistäneet ikääntyneiden, sotiemme
veteraanien ja erityistä tukea tarvitsevien
hyvinvointia. Erittäin laajasta ja laadukkaasta
palvelutarjonnastamme voimme joustavasti
räätälöidä sinun elämäntilanteeseesi
sopivat palvelut. Tavoitteenamme on auttaa
asiakkaitamme elämään mahdollisimman
hyvää, laadukasta ja rikasta elämää – elämää
elämään. Tule sinäkin nauttimaan kanssamme
hyvästä elämästä.

KiviPuro,
Elämää
Elämään.

Asuminen

Yksilöllistä tehostettua
palveluasumista
Tehostettu palveluasumisemme tarjoaa turvallista,
ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa ikääntyneille. Laadimme jokaiselle asukkaallemme hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelman, jonka
toteutumisesta vastaa asukkaan omahoitaja yhdessä moniammatillisen tiimin kanssa. Tavoitteenamme on tukea ja edistää asukkaidemme
hyvinvointia ja elämänlaatua. Hoidossamme
korostuu asukasta kunnioittava kohtaaminen,
yksilöllisyys, arvokkuus ja itsenäisyys.

Laadukasta asumista
senioriasunnoissa
Senioriasuminen soveltuu asiakkaalle, jonka
avuntarve ei ole jatkuvaa, vaan päivittäistä tai
viikoittaista. Yöaikaista avuntarvetta varten asunnoissamme on hälytysjärjestelmä. Pystymme tarjoamaan erilaisia vaihtoehtoja, joista asiakas
voi valita itselleen sopivan asunnon ja kalustaa
sen omilla huonekaluillaan. Meillä on myös yhteisiä tiloja, joissa on mukava tavata muita talon
asukkaita. Valmistamme maistuvaa kotiruokaa,
ja aterioimaan voi tulla eri toimipisteisiimme
tai ruoan voi hakea kotiin. Senioriasuntomme sijaitsevat lähellä kauppoja, palveluita ja
julkisia liikenneyhteyksiä. Tarjoamme myös
monipuolisia kotihoito- ja hyvinvointipalveluita
asumisen tueksi.

Asumispalveluja erityistä
tukea tarvitseville
Tarjoamme asumispalveluja erityistä tukea tarvitseville, esimerkiksi vammautuneille, kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille.
Tavoitteenamme on tukea asiakkaan itsenäistä
asumista. Annamme ohjausta oman yksilöllisen tarpeen mukaan esimerkiksi harrastustoiminnassa, henkilökohtaisessa hygieniassa,
terveydenhoidossa, ruuanlaitossa, asioinnissa ja
asunnon siivouksessa.

Hyvä
paikka
asua
ja elää.

Sotainvalidien
laitoshoito

tiedustelut

Tarjoamme sotainvalideille tilapäistä, jaksottaista
tai pysyvää laitoshoitoa Valtiokonttorin laatuvaatimusten mukaisesti. Olemme erikoistuneet
muistisairaiden sotainvalidien hoitoon.

Asiakkuuspäällikkö
Marjo Taittonen
puh. 040 550 6592
marjo.taittonen@kivipuro.fi

Hyvinvointi

Hyvinvointipalveluilla
elämää elämään

tarjoamme
monipuolisia
hyvinvointia
tukevia
palveluja.

tiedustelut

Tarjoamme monipuolisia hyvinvointia tukevia
palveluja liikunnan, musiikin, ateriapalveluiden, keskustelun ja terveyden parissa. Meillä
Kivipurossa on aina toimintaa, tapahtumia ja
elämää, ja jokaiselle löytyy varmasti mielekästä
tekemistä ja kokemista.
Mukaansatempaavat keskusteluryhmät
Monipuoliset keskusteluryhmämme tarjoavat
mahdollisuuden mukavaan ja kiinnostavaan
sosiaaliseen vuorovaikutukseen, irtautumiseen
arkirutiineista, voimaantumiseen sekä virkistäytymiseen.

Ateriapalvelut

Muita palveluita
Tarjoamme myös jalkahoitoa, hierontaa ja opetamme senioreille sähköpostin, internetin ja
Facebookin käyttöä. Muistitestauksessa arvioimme asiakkaan mahdollista muistisairautta ja
ohjaamme tarvittaessa jatkotutkimuksiin.

Ravitsemis- ja
tilahuoltovastaava
Anne Katila
puh. 06 4200 416
anne.katila@kivipuro.fi

Ryhmien ohjaajina toimivat Kivipuron motivoituneet ja ammattitaitoiset fysioterapeutit,
virikeohjaajat, toimintaterapeutit, kuntohoitajat, jalkojenhoitajat ja sairaanhoitajat.

Kuntoutuspäällikkö
Liisa Mäki
puh. 045 873 9930
liisa.maki@kivipuro.fi

MONIPUOLISET
Ateriapalvelut
Osaava keittiöhenkilökuntamme valmistaa
maistuvaa kotiruokaa, jota tarjoillaan eri toimipisteissämme. Vaihtoehtoisesti aterian voi hakea
kotiin tai työpaikalle. Voit nauttia aamiaisesta,
lounaasta, päiväkahvista, päivällisestä ja iltapalasta kanssamme. Tarjolla on myös erityisruokavalioita noudattaville sopiva vaihtoehto.
Monipuolisissa tiloissamme voi järjestää erilaisia juhlia, muistotilaisuuksia ja kokouksia.
Ammattitaitoinen henkilökuntamme suunnittelee kanssanne sopivan tarjoilun kuhunkin
tilaisuuteen.

Kuntoutus
Tuloksellista
kuntoutusta
jo vuodesta 1988
Olemme erikoistuneet ikääntyneiden, muistisairaiden ja sotiemme veteraanien kuntoutukseen. Tarjoamme kuntoutusta kotona, hoivakodeissa, työpaikoilla ja toimipisteissämme.
Tavoitteenamme on työ- ja toimintakyvyn
ylläpitäminen, kotona asumisen tukeminen
ja virkistyminen. Räätälöimme kuntoutuksen
tavoitteet ja ohjelman yksilöllisesti asiakkaan
sekä lähettävän tahon vaatimusten ja tarpeiden mukaisesti. Kuntoutusjaksot voivat olla
säännöllisiä tai kertaluonteisia.

tiedustelut
Kuntoutuspalvelut
Palveluvastaava
Jaana Linna
puh. 040 544 4537
jaana.linna@kivipuro.fi

Terapiapalvelut
Fysioterapia
•
terveyden, liikkumisen ja toimintakyvyn
arviointi
•
yksilöllistä terapeuttista harjoittelua
•
ohjausta, manuaalista ja fysikaalista terapiaa
•
hierontaa
•
apuvälinepalveluita
Toimintaterapia
•
harjoittelemme arkitoimia sekä sosiaalisia,
psyykkisiä ja motorisia taitoja asiakkaiden
kanssa, joilla on sairaudesta tai vammautumisesta aiheutuvia vaikeuksia arjessa
Lymfaterapia
•
turvotusten, niiden seurauksien ja vaivojen hoitoon, esimerkiksi leikkausten
jälkeisessä turvotuksessa, laskimovajaatoiminnassa ja tulehduksellisissa reumasairauksissa
•
terapiaan sisältyy manuaalinen lymfaterapia, kompressiosidokset, liikehoito ja
liikunta sekä ihonhoito

Muut kuntoutuspalvelut
Kotikuntoutus
•
tapahtuu tutussa ja turvallisessa kotiympäristössä ammattilaisemme ohjauksessa,
jolloin harjoittelun siirtäminen osaksi jokapäiväistä arkea on helppoa
Kuntouttava päivätoiminta on mukavaa
yhdessäoloa
•
soveltuu omaishoidettaville, liikuntarajoitteisille ja kotihoidon asiakkaille
•
tavoitteena itsenäisen toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen
•
sisältää liikuntaryhmän, toimintahetken,
lounaan ja päiväkahvin sekä tarpeen mukaan
aamupalan ja saunan
•
arkisin 8.30-14.30, osallistuminen on joustavaa

Käyntiosoite
Ruukintie 65
60100 Seinäjoki
Fysioterapia ja kotikuntoutus
puh. (06) 4214 675
045 114 5003
kuntoutus@kivipuro.fi
Toimintaterapia
Toimintaterapeutti
Katja Verronen-Rintala
puh. (06) 4214 665
045 114 5004
katja.verronen-rintala@kivipuro.fi
Lymfaterapia
Lymfaterapeutti
Tiina Rauhalaakso
puh. 045 232 0747

KOtihoito

henkilökuntamme
on tarkoin
valittu,
luotettava
ja osaava.

tiedustelut
Kotihoitopalvelut
Palveluvastaava
Marita Kantola
puh. 045 114 5001
marita.kantola@kivipuro.fi
Kotihoitopalvelut
erityisryhmille
Asiakkuuspäällikkö
Marjo Taittonen
puh. 040 550 6592
marjo.taittonen@kivipuro.fi

Oma koti
Kullan kallis
Kun haluat asua omassa kodissasi, mutta et
selviydy kaikesta enää itsenäisesti, voit turvautua luotettavien ammattilaistemme apuun.
Tarjoamme tukea kodin askareisiin, kotona
tapahtuvaan sairaanhoitoon ja kuntoutukseen. Asiakkaanamme saat kotiisi juuri sellaista apua ja palveluita, joita tarvitset ja haluat.
Kivipuron monipuolisesta valikoimasta löytyy
varmasti jokaiselle sopiva palvelukokonaisuus.
Tarjoamme kotihoitoa myös erityisryhmille
esimerkiksi vammautuneille, kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille.

Luotettavaa palvelua
Aamusta iltaan
Laadimme kotihoitoa tarvitsevien asiakkaiden
kanssa hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelman, jonka toteutumisesta vastaa asiakkaan
omahoitaja. Kotihoidon palveluihin kuuluvat
muun muassa avustaminen pukeutumisessa,
peseytymisessä ja ruokailussa. Terveyden- ja
sairaanhoitopalveluitamme ovat haavahoito,
ompeleiden poistot, lääkehoito ja verinäytteiden ottaminen. Palvelut voivat olla säännöllisesti toistuvia tai kertaluonteisia. Henkilökuntamme on tarkoin valittu, luotettava ja osaava,
mikä takaa sen, että palvelukokemus on aina
miellyttävä ja turvallinen.

Olemme
sitoutuneet
vastuullisen
liiketoiminnan
periaatteisiin
ja meillä on
oikeus käyttää
”Terveyspalvelualan
vastuullinen
toimija” -nimikettä.

Tammikuja 11, 60100 Seinäjoki
(06) 4 200 400
info@kivipuro.fi
www.kivipuro.fi

ETKÖ LÖYTÄNYT
TARVITSEMAASI PALVELUA?
OTA YHTEYTTÄ NIIN RÄÄTÄLÖIDÄÄN
SINULLE SOPIVA VAIHTOEHTO
PUH. 040 550 6592

