Itsenäistä arkeasi helpottamaan
KOTIPALVELUA SEKÄ
YHTEISÖLLISTÄ ASUMISTA

Helpotetun asumisen palvelut
Kototuki tarjoaa laadukkaita kotiin annettavia palveluita ja kotihoitoa.
Kotipalvelua on saatavilla joka päivä, voit tilata niitä tarpeesi mukaan.
Lisäksi Tampereen Puuvillatehtaankadulla toimii KotoKlubimme,
jossa järjestetään aktiviteetteja, retkiä ja harrastustoimintaa. Klubin
ohjelma suunnitellaan osallistujien toiveita kuunnellen.
Palvelut perustuvat palvelusopimukseen ja -suunnitelmaan.

Sinulle omaa elämää
Tunnuslauseemme ”Sinulle omaa elämää”-kuvastaa arvomaailmaamme, asiakkaidemme kunnioittamista ja tasa-arvoisuutta.
Nämä asiat huomioimalla asiakkaamme on meillä oman elämänsä
päähenkilö. Tärkeintä on saada kokea iloa ja onnistumisen kokemuksia pienistäkin asioista.

Palvelumme
Me kototukilaiset olemme sosiaali- ja terveysalan
moniottelijoita. Vuosien saatossa hankittu osaaminen, ammattitaitoinen ja luotettava henkilökunta,
laaja palvelutarjonta sekä nykyaikaiset toimintatavat
ovat vahvan toimintamme perusta.

Tervetuloa mukaan
elämäniloiseen
yhteisöömme

Niinpä meiltä voit tilata vaikkapa siivousta, ateria-,
asiointi- ja pyykkihuoltopalvelua sekä kotihoitoa.
Palvelukokonaisuus määräytyy aina asiakkaan
tarpeiden mukaan.
Apu arjen askareissa
•
•
•
•
•
•

kauppapalvelut
ateriapalvelut
asiointiapu
lemmikkien hoito
suihku/sauna-apu
digiohjaus ja -tuki

Kotihoito

Siivouspalvelut

•
•
•
•
•

•
•

lääkkeen jako
näytteenotto
apteekkipalvelut
erilaiset mittaukset
kotisairaanhoito

viikkosiivous
lakananvaihto ja
pyykkihuolto

KotoKlubi

Liikunta

•
•
•
•

•
•
•

vaihtuvat aktiviteetit
tapahtumat
harrastukset
retket

yhteiset jumpat
hieronta
kehonhuolto

Kysy lisää palveluistamme:
Tuija Kanto-Hannula | p. 050 344 3233 | tuija.kanto-hannula@kototuki.fi

Sinä valitset
t
tarvitsemasi palvelu
me annamme
Kototukee
SINULLE
OMAA ELÄMÄÄ
Kototuen kanssa voi:
• Helpottaa itsenäistä arkeasi
kotiin annettavien palveluiden
avulla.
• Kokea KotoKlubissa yhdessä
tekemisen riemua tai oman
mielen mukaisia elämyksiä.
• Asua turvallisesti ja
yhteisöllisesti viihtyisässä
ympäristössä ammattitaitoisen
henkilökunnan tukemana.

Kototuki
Kotiin annettavat palvelumme joustavat
avun tarpeen mukaan.
Voit liittyä KotoKlubiin, joka tarjoaa elämäniloisen, turvallisen ja inspiroivan yhteisön
lähiohjaajamme johdolla. Klubin viikko-ohjelman sisältö vaihtelee koostuen
ohjatuista virike-, keskustelu- ja liikuntaryhmistä. Ohjelmaan voi sisältyä myös
retkiä ja kulttuuritapahtumia.
Kototuella on teknologiakumppaneita, joiden ratkaisujen tukemana pystyt elämään
omaehtoisesti omassa kodissasi.
Kototiimi on osa HoviKoti-ryhmää, joka
on yhteiskunnallinen hoiva- ja hyvinvointipalveluiden kehittämiseen keskittynyt
perheyritys.
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