Tarjoamme ympärivuorokautista
hoitoa vanhuksille ja lievästi
kehitysvammaisille kodinomaisessa
ilmapiirissä ja lämmössä.
Tarjoamme myös lyhytaikaispaikkoja
muutamasta tunnista viikkoihin
mm. omaishoitajien lomien ja
asiontien ajaksi.
Ammattitaitoinen henkilökunta
on paikalla ympäri vuorokauden
ja tarjoamme oman keittiömme
valmistamaa kotiruokaa.
Olemme palveluseteliyrittäjiä.

Silamuskoti
Änkiläntie 153, 56800 SIMPELE
ankilan.hoivapalvelu@gmail.com
puh. 045 268 6857
Silamuskoti / hoitajat ( 24/7 )
puh. 040 419 9142 Eeva Siitonen,
yleiset Silamuskotia koskevat asiat

www.silamuskoti.com

• Hoivapalvelua jokapäiväisissä
askareissa mm. aamutoimissa
avustamista, pesuapua, lääkeenjakoa.
Viriketoimintaa ja ulkoiluapua.

• Omaishoitajan tuuraaminen hoitajan
oman ajan mahdollistamiseksi

Silamuskoti
lämminhenkistä hoivaa
kodinomaista asumista

Kotihoitopalvelut
• Tarjoamme kotiin asiointipalvelua
esim. pankki, kauppa, kampaaja,
lääkärissä käynti jne.

ÄNKILÄN
HOIVAPALVELU OY

Silamuskodin omistaa Änkilän hoivapalvelu Oy.
Yhtiö on vuonna 2008 perustettu osakeyhtiö.

Omistajapohja on rautjärveläinen perheyritys.
Omistajat vakituisesti mukana
Silamuskodin arjessa.

Silamuskoti on viihtyisä kaksikerroksinen,
hissillinen palvelukoti, jossa asuinpaikkoja
on 15; yhdeksän yhden hengen huoneita ja
kolme 2 hengen huonetta. Kodin sydäntä ovat
keittiö ja yhteiset ruokailu- sekä oleskelutilat.
Piha, puutarha ja ympäröivä maalaismaisema
luovat puitteet ulkoilulle tai oleskelulle
katetuilla terasseilla.
Palvelut

Tarjoamme ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista, joka pitää sisällään yksilöllistä, lämminhenkistä hoivaa, kodinomaista asumista, toimintakykyä
tukevaa ja kuntouttavaa toimintaa, yhdessä oloa sekä
yksityisyyttä. Huonokuntoisimmillakin on mahdollisuus autettuun päivittäiseen ulkoiluun.
Kehitysvammaisille tarjoamme tuetun palveluasumisen
lisäksi päivä- ja työtoimintaa sekä tukea harrastuksissa
ja vapaa-ajan vietossa.

Toiminta-ajatus

Toiminta perustuu yksilölliseen ja kuntouttavaan hoitotyöhön sekä yhteisöllisyyteen. Laadimme jokaiselle
asukkaallemme yksilöllisen hoito- ja palvelusuunnitelman. Ammattitaitoiset hoitajat ovat turvaamassa
asukkaiden arjen sujumista ympäri vuorokauden.
Tarjoamme terveellistä kotiruokaa, jonka emäntämme
valmistaa hoivakodin omassa keittiössä. Emäntä huolehtii asukkaiden monipuolisesta ruokavaliosta, erikoisruokavaliot huomioonottaen. Asukkailla on myös
mahdollisuus osallistua leipomiseen ja päivittäisiin
askareisiin. Otamme juhlapyhät huomioon aterioiden
suunnittelussa unohtamatta asukkaiden
syntymäpäiviä, joita juhlimme
yhdessä kakkukahvein!
Asukkailla on myös mahdollisuus järjestää hoivakodissa
pienimuotoisia juhlia ja tilata
tarjottavat hoivakodin
keittiöstä.

Tarjoamme myös lyhytaikaista hoitoa, tunnista
useampaan vuorokauteen, asiakkaan tarpeista
riippuen.
Henkilöstö huolehtii lääkehoidon toteuttamisesta,
mutta tarvitsemansa lääkkeet asiakkaat maksavat
itse. Terveystalon lääkäri käy viikoittain
Silamuskodissa.

Henkilökunta

Hoivakodissa työskentelee ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilökunta.
Hoitajavahvuus/asukas on 0,69.
Henkilökuntaan kuuluu sairaanhoitaja,
perus- ja lähihoitajia sekä hoiva-avustaja.
Ruokahuollon suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaa hoivakodin emäntä.
Silamuskodin siisteydestä vastaa oma siivooja.
Talossa on myös virkistys- ja asiointiavustaja,
jonka kanssa voi turvallisesti lähteä esim.
kylälle pankkiasioille.

Hoitomaksut

Vakituisten asukkaiden maksu muodostuu kolmesta
tekijästä:
• Hoitopäivämaksu (kuntoisuuden mukaan)
sis. ympärivuorokautisen hoitomaksun ja
pyykkihuollon
• Ateriat x 5 (6)
• Vuokra (sis. siivouksen, sähkön ja veden)
Lyhytaikaisasukkailta hinta on kokonaisvuorokausi
hinta (sis. hoivan, ateriat ja asumiskulut)
Asukkaat kustantavat itse matkat, lääkäripalvelut,
lääkkeet, hygieniatuotteet, fysioterapian, jalkahoidon,
parturin/kampaajan sekä vaatehankinnat.

Asukkaaksi

Asukkaaksi voi hakeutua ottamalla yhteyttä oman
kunnan vanhuspalveluun tai sosiaalitoimistoon.
Itse maksavana asukkaaksi voi hakeutua
suoraan ottamalla yhteyttä
Silamuskotiin.

