
 



TERVETULOA! 

 

KAARIPOLUN PALVELUKOTI 

on Siilinjärven kunnassa sijaitseva tehostetun 

palveluasumisen ympärivuorokautinen palvelukoti, joka 

on tarkoitettu muistisairaille ikäihmisille.   

Siilinjärven kunnan hoiva- ja vanhuspalvelujen alueella 

toimiva moniammatillinen SAS-työryhmä tekee 

sijoituspäätökset kaikkiin tehostetun palveluasumisen 

yksiköihin palveluasumiseen ja säännölliseen 

lyhytaikaishoitoon tulevien osalta. Asukkaat voivat siirtyä 



palvelukotiin silloin, kun kotona asuminen ei kotihoidon 

tuottamien palvelujen turvin enää onnistu. Kaaripolun 

palvelukodin toimintaa ohjaavia arvoja ovat asukkaan 

yksilöllisyyden kunnioittaminen, kuntouttava hoitotyö 

sekä turvallisuus.  Lyhytaikaishoidossa korostuu 

ikäihmisen arjessa selviytymisen ja omaisen jaksamisen 

tukeminen.  Jokaiselle asukkaalle laaditaan 

henkilökohtainen hoito- ja palvelusuunnitelma, jota 

päivitetään aina tarvittaessa.  

 

Pysyviä asukaspaikkoja on 24. Lyhytaikaishoitoon 

tarkoitettuja intervallipaikkoja on 6. Huoneistoja on 

yhteensä 27, kaikki yhdessä kerroksessa. Huoneistot ovat 

vuokra asuntoja. Kiinteistön omistaa Kotipolku Oy. 

Palvelukoti on jaettu kahteen erilliseen osastoon, 

Toivolaan ja Rauhalaan. Rauhalassa on kymmenen 

asuntoa, joissa on huone ja tilava suihku wc- tila. 

 

Toivolan huoneistoissa on minikeittiöllä varustettu 

asuinhuone, sekä suihku ja wc-tila ryhmäkodin tapaan.  

Kummastakin osastosta löytyvät omat erilliset 

saunaosastonsa, sekä yhteiset oleskelutilat. Asukas voi 

halutessaan kalustaa huoneistonsa omilla huonekaluillaan 

ja sisustustarvikkeillaan yhdessä omaisensa kanssa. 

Turvallisen asuinympäristön takaamiseksi kaikki ulko-

ovet ovat ympärivuorokautisesti lukittuina. Ulko-ovilla on 

ovien avautumista seuraava järjestelmä, joka antaa 

hälytyksen oven avauduttua kaikkina vuorokauden 



aikoina. Omainen voi saada tarvittaessa käyttöönsä 

henkilökohtaisen sähköisen avaimen ulko-ovien avaamista 

varten. Tupakointi ja kynttilöiden poltto ovat kiellettyjä 

yleisissä tiloissa, sekä asukkaiden kodeissa turvallisuuden 

vuoksi. Jokaisessa huoneistossa on oma paloilmaisimensa 

ja katossa on automaattinen sammutusjärjestelmä. 

Asukkailla on mahdollisuus saada turvaranneke ja 

puhelinyhteys hoitajaan. 

HENKILÖKUNTA 

Henkilökuntaan kuuluu 3 sairaanhoitajaa ja 15 

lähihoitajaa. Aamu- ja iltavuorossa työskentelee 4-5 

hoitajaa, yövuorossa 2 hoitajaa. Keittiötyöntekijä vastaa 

ateriahuollosta ja laitoshuoltaja asukashuoneiden 

siivouksesta. Henkilökuntaa on paikalla ympäri 

vuorokauden vastaamassa asukkaiden hoidosta ja 

huolenpidosta. Viriketyöntekijä käy keskiviikkoisin.  

Lääkäri käy palvelukodissa kerran viikossa keskiviikkoisin 

ja asukkaiden asiat ohjautuvat lääkärille sairaanhoitajan 

arvion mukaan. Tarvittaessa lääkäriin saa yhteyden myös 

puhelimitse.  

ATERIAHUOLTO 

Ateriat valmistuvat Siilinjärven Vanhan pappilan 

palvelukodin keittiössä josta ne toimitettaan Kaaripolulle.  

Aamupuuro keitetään palvelukodin keittiössä. Aamiainen 

on tarjolla klo 8, lounas klo 11 - 12, päiväkahvi klo 14, 

päivällinen klo 16 ja iltapala klo 19 - 20. Asukas voi 



halutessaan varata pientä välipalaa huoneistonsa 

jääkaappiin, josta hoitajat tarvittaessa annostelevat ne 

asukkaalle. Aterioissa huomioidaan asukkaiden 

yksilölliset ruokavaliot ja toiveet. 

VAATEHUOLTO 

Asukkailla on omat henkilökohtaiset vaatteet. 

Vuodevaatteet (peitot, tyynyt ja lakanat) tulevat 

palvelukodista. Ennen asukkaan muuttoa pyydetään 

omaisia huolehtimaan vaatteiden nimikoinnista. 

Asukkaiden henkilökohtainen vaatepyykki toimitetaan 

erillisissä asiakaskohtaisissa pusseissa Iisipesun 

pesulapalveluun Siilinjärvellä kaksi kertaa viikossa 

tiistaisin ja torstaisin. Vuodevaate- ja lakanapyykki pestään 

Sakupe-pesulassa. Mattojen ja verhojen 

pesulakustannuksista vastaa asukas itse. 

LÄÄKEHUOLTO 

Asukkaille tilataan lääkkeet Siilinjärven apteekista. 

Lääkkeet jaetaan henkilökohtaisiin dosetteihin, joista 

lääkkeet annostellaan asukkaille. Jokaiselle asukkaalle 

hankitaan omat henkilökohtaiset lääkkeet.  Lääkekuluista 

vastaa asukas itse. Reseptilääkkeiden kustannusten 

omavastuuosuuden tullessa täyteen, apteekki huomioi sen 

laskutuksessa. 

Lääkäri päivittää lääkelistat ja reseptit aina tarvittaessa.  

Mikäli asukkaalle tulee lääkemuutoksia, hoitajat 

huolehtivat muutosten toteuttamisesta. Intervallijaksolla 



olevat asukkaat saavat jakson aikana tarvitsemansa 

lääkkeet palvelukodista, lääkkeet sisältyvät hoitomaksuun.   

ASIOINTI 

Asukkaat voivat asioida palvelukodin ulkopuolella 

omaistensa kanssa. Omaa saattajaa palvelukodin 

ulkopuolisiin asioimiskäynteihin on henkilökunnan 

tuottamana palveluna joskus vaikea järjestää. Mikäli 

hoitaja lähtee käyttämään asukasta talon ulkopuolisella 

lääkäri- tai muulla käynnillä, peritään käynnistä saattaja-

palveluhinta/tunti.  Muu asiointi käynti on 

kertamaksuperusteinen. Asukkaalla on myös 

mahdollisuus pyytää omakustanteisesti apua erilaisilta 

vapaaehtoisjärjestöiltä ja ystäväpalvelusta. Äkillisiä menoja 

varten tulee jokaisella asukkaalla olla käyttörahaa 

(parturikäynnit tms.). Henkilökohtaiset rahat säilytetään 

lukitussa tilassa osaston kansliassa. 

POSTI 

Asukkailla on yhteinen postilaatikko palvelukodin 

pääsisäänkäynnin vasemmanpuoleisella ulkoseinällä. 

Hoitajat tyhjentävät postilaatikon kerran vuorokaudessa ja 

jakavat postin asukkaille. Asukkaille tullutta postia voivat 

omaiset tiedustella osaston kansliasta. Kerran päivässä 

lähetetään Kaaripolun asiakaspostia kunnan 

palvelupisteen kautta eteenpäin. Jos asukkaan nimellä 

tulevia laskut maksaa joku muu (edunvalvoja/omainen) 



laskutusosoitteeksi kannattaa ilmoittaa laskun maksajan 

osoite. 

SIIVOUS 

Asukkaiden huoneistot siivotaan Siilinjärven kunnan 

oman laitoshuollon toimesta kaksi kertaa viikossa. Siivous 

sisältää perusteellisen siivouksen ja tarkistussiivouksen. 

Hoitohenkilökunta huolehtii päivittäin yleisestä 

siisteydestä ja viihtyvyydestä. ISS siivoaa yleiset tilat kaksi 

kertaa viikossa. Rakennusten ja kiinteistön huollosta vastaa 

ISS-palvelut. 

 

LYHYTAIKAISHOITO 

 

Kaaripolun palvelukoti tarjoaa lyhytaikaishoitoa kotona 

asuville muistisairaille. Heille voidaan järjestää yksilöllisen 

tarpeen mukaan lyhytaikaishoitojaksoja omaishoitajan 

vapaiden ajaksi. Jakson pituus vaihtelee muutamasta 

päivästä 2-3 viikkoon. Jaksot voivat olla säännöllisiä tai 

tilapäisiä.  Säännölliset jaksot myönnetään SAS-työryhmän 

päätöksellä. Tilapäiset jaksot sovitaan tapauskohtaisesti. 

Omaishoidossa olevien yhteyshenkilönä toimii 

muistipalveluohjaaja, joka vastaa edelleen yhteistyössä 

kotihoidon tiimivastaavien ja Kaaripolun henkilökunnan 

kanssa. Lyhytaikaishoitoa voidaan myös järjestää 

sairaalajakson jälkeen, mikäli asiakas ei vielä pysty 

kotiutumaan muttei tarvitse enää sairaalahoitoa.  



ASIAKASMAKSUT 

Maksut muodostuvat asukkaalle asumispalveluista, hoiva- 

ja hoitopalveluista sekä ateriapalveluista. Tehostetussa 

palveluasumisessa asiakas maksaa asunnosta vuokran, 

hoivan ja hoidon osalta kotona annettavien palveluiden 

maksutaksan mukaisen maksun. Sosiaali- ja 

terveyslautakunta vahvistaa tehostetun palveluasumisen 

maksut kerran vuodessa. Asukkailla on mahdollisuus 

hakea Kelan eläkkeensaajan hoitotukea ja asumistukea. 

Lyhytaikaishoidossa asiakkaan maksu määräytyy 

laitoshoitotaksan mukaisesti (asiakasmaksulaki 7§) 

samalla kerryttäen asiakkaan maksukattoa. Maksukaton 

täytyttyä lyhytaikaisen laitoshoidon asiakasmaksu 

määräytyy uudelleen. Maksuasioissa palvelee 

asumispalveluiden toimistosihteeri.  



 

Sitten, kun en enää muista nimeäni  

Sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen  

Sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet  

muistoissani pieniksi jälleen  

Sitten, kun en enää ole tuottava yksilö  

Kohdelkaa minua silloinkin ihmisenä  

Välittäkää minusta  

Antakaa rakkautta  

Koskettakaa hellästi  

Kello hidastaa  

eräänä päivänä se pysähtyy kokonaan  

Mutta siihen on vielä aikaa  

Antakaa minulle arvokas vanhuus 



YHTEYSTIEDOT 

Kaaripolun palvelukoti 

Jännepolku 9, 71800 

Siilinjärvi 

 

Toivola 044 740 1709 

Rauhala 044 740 1708 

Marja Pentikäinen 

Osastonhoitaja/Kaaripolku 

044 740 2828 

Arja Puurunen 

Toimistosihteeri 

(asiakaslaskutukset) 

044 740 1643 

Sairaanhoitajat  

 044 740 1853 

 044 740 1642 

 044 740 1654 

Siilinjärven kunta 

Hoiva- ja vanhuspalvelut 

 

Marja Kavilo, vs hoito- ja 

vanhustyön johtaja  

044 740 1957 

Kaisa-Liisa Hyvärinen, 

SAS-hoitaja 

044 740 2829 

Seija Leppänen, vs  

vanhustyön asiantuntija 

044 740 2818 



Palveluohjaus 

 

 

Eteläinen Siilinjärvi 044 740 1694 

044 740 2849 

Pohjoinen Siilinjärvi 044 740 1699 

044 740 1633 

Muistipoliklinikan 

sairaanhoitaja 

044 740 1786 

Kotipolku Oy 

Asematie 3, 71800 

Siilinjärvi 

 

  

Raija Pajunen 

Toimitusjohtaja 

044 270 9210 

Kirsi Rautiainen 

Asiakaspalvelu 

(Vuokrasopimukset ja 

irtisanomiset) 

044 474 0153 

 

 

 


