OMA KOTI
ORVOKKI
Hoivaa ja huolenpitoa
vammaisille

”Omassa Kodissa kohti itsenäisempää elämää.”
Oma Koti tarjoaa itsenäistä
ympärivuorokautista palveluasumista
täysi-ikäisille vammaisille, jotka
tarvitsevat hoitoa, huolenpitoa ja
ohjausta päivittäisissä toiminnoissaan.
Ympärivuorokautinen palveluasuminen
tukee vammaisen henkilön
mahdollisimman itsenäistä selviytymistä
sekä fyysisen ja psyykkisen
toimintakyvyn edistämistä.

Oma Koti Orvokki:







Asunnot sijaitsevat 7 -kerroksisen uuden
asuinrakennuksen 2. ja 3. kerroksessa.
Huoneistoja on yhteensä 13 kpl:
7 kpl 36,5 m2, 2 kpl 38,5 m2 ja 4 kpl
43,5 m2 huoneistoja.





36,5 m2 huoneisto: 1 h, kt, WCsuihkutila ja parveke
38,5 m2 huoneisto: 1 h, avokeittiö,
WC-suihkutila ja parveke
43,5 m2 huoneisto: 2 h, kt, WCsuihkutila ja parveke
kaikissa asunnoissa oma lasitettu
parveke
liikuntaesteisille suunniteltu aidattu
piha-alue
ikkunat ja kadun puoleiset ovet
äänieristetty
kerhohuone ja saunaosasto 1.
kerroksessa
Koivukylän kauppakeskus vieressä

Hyviä hetkiä ilman huolia
PALVELUT

Oma Kodissa on turvallista asua ja elää.
Asukkaista huolehditaan ja he saavat apua
palvelusuunnitelman mukaan. Toiminnassa
toteutetaan toimintakykyä edistävää ja
tukevaa työotetta, jolla tuetaan asiakkaan
itsenäistä selviytymistä ja vahvistetaan
omatoimisuutta kannustamalla ja tukemalla
omien voimavarojen käyttöä. Omaisten
osallistumista asukkaiden arkeen ja hoitoon
tuetaan.
Kuntoutuminen on aina asukkaan omaa
toimintaa, jonka tavoitteena on toteuttaa
hänen omalle elämälleen asettamia
tavoitteita. Kuntouttava toiminta on
moniammatillista ja yhteistyö eri toimijoiden
kanssa on tärkeää. Henkilökohtaiseen
viikkosuunnitelmaan suunnitellaan erilaiset
ohjauksen ja tuen muodot, osallistuminen
ryhmätoimintaan sekä virkistys- ja
toimintahetket. Osa asukkaista voi käydä
työssä tai opiskelemassa.
Palveluasumista tarvitsevien asukkaiden
palvelutarpeet ovat erilaisia, joten asiakkaiden
tarvitseman tuen, hoidon, ohjauksen ja
palvelun tarve vaihtelee yksilöllisesti.
Asukkaan palvelukokonaisuus perustuu
yksilölliseen palveluasumissuunnitelmaan,
jossa on suunnitelma niistä palveluista ja
tukitoimista, joita asukas tarvitsee
selviytyäkseen jokapäiväisestä elämästä.
RUOKAILU

Kaikissa asunnoissa on oma keittiö. Osana
kuntouttavaa ja toimintakykyä ylläpitävää
toimintaa asukkaita ohjataan omien aterioiden
valmistuksessa. Tarvittaessa ja asukkaan
toimintakyvyn niin vaatiessa asukkaalle
tarjotaan kattava ateriapalvelu, joka koostuu
aamiaisesta, lounaasta, päivällisestä ja
iltapalasta.

MAINIO VIRE

Me Mainio Vireessä huolehdimme, että
asiakkaamme saavat tarvitsemaansa
yksilöllistä hoitoa, hoivaa, kuntoutusta
sekä muita palveluja elämäntilanteeseensa sopien.
PALVELUMME
 asumispalvelut ikäihmisille,

mielenterveys- ja
päihdekuntoutujille,
vammaisille ja nuorille
 kotiin tuotavat kotihoito-,
turvapuhelin-, ateria- ja
kauppakassipalvelut
kaiken ikäisille
Lue lisää www.mainiovire.fi

HENKILÖKUNTA

Henkilöstömme on sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaisia ja he ovat paikalla
ympäri vuorokauden. Kaikilla asukkailla on
nimetty omahoitaja.
OMA KOTI ORVOKKI
Asolantie 14 A
01400 Vantaa
Yksikön johtaja
Sanna Misukka
puh. 040 142 7570
Ohjaaja
Pia Alapiha
puh. 050 528 7563
Myyntipäällikkö
Päivi Luopajärvi
puh. 044 734 6474
etunimi.sukunimi@mainiovire.fi

