RANTARAITTI
Rantaraittikoti on tehostetun asumisen koti Tampereen
Iidesrannassa ympärivuorokautista hoitoa tarvitseville
kehitysvammaisille aikuisille. Kodissa asuu 13 asukasta ja
lisäksi yksi huone on varattu tilapäistä hoitoa tarvitseville.
Vakituista henkilökuntaa talossa on 10:
1 sairaanhoitaja, 6 lähihoitajaa, 1 ohjaaja, 1 hoiva-avustaja ja
asukkaita terveellisellä kotiruoalla hemmotteleva kokki
(ruokapalveluvastaava) sekä kolmen kodin yhteinen johtava
hoitaja.
HÄLLÄPYÖRÄ
Hälläpyöräkoti on aikuisille kehitysvammaisille tarkoitettu
tehostetun palveluasumisen koti Tampereen Kalevassa,
Kiovanpuiston kupeessa. Kodissa asuu 13 asukasta ja lisäksi
yksi huone on varattu tilapäistä hoitoa tarvitseville.
Vakituista henkilökuntaa talossa on 8+1:
1 sairaanhoitaja, 5 lähihoitajaa, 2 ohjaaja, 1 vakituinen sijainen
(Vippi) sekä kolmen kodin yhteinen johtava hoitaja.
Tilapäispaikka on tarkoitettu lyhytaikaiseen hoitoon (1vrk-2vk).
Ennen ensimmäistä tilapäispaikan varaamista sinun on syytä
keskustella oman sosiaalityöntekijän kanssa, joka tarkistaa
voimassaolevan palvelusuunnitelmasi. Tämän jälkeen jakson voi
varata suoraan kyseisestä kodista. Kodeissa on mahdollisuus
nähdä muiden tilapäishoitoa tarjoavien kotien paikkatilanne.
Tilapäisjakso voi olla omaishoidon jakso, jolloin jaksosta tulee
ilmoittaa omaishoidon toimistoon, joka puolestaan ilmoittaa
kodille ja laskuttajalle. Paikan voi varata myös omalla
kustannuksella maksettavaksi.

Rantaraittikotiin ja Hälläpyöräkotiin on varattu yksi huone
tilapäispaikkalaiselle. Kodista löytyy lakanat ja pyyhkeet.
Likaantuneet vaatteet voimme tarvittaessa pestä. Huoneessa ei
ole yksityistä wc:tä, mutta yhteisiä wc-tiloja löytyy talosta 6.
Paikkaa varatessasi kerro allergioistasi, ruokavaliostasi,
mahdollisista sairauksista, jotta voimme mm. varautua etukäteen
oikeanlaiseen ruokaan.
Henkilökuntaa kiinnostaa myös sinulle turvallisuuden tunnetta
tuovat tavat ja rutiinit. Ennen ensimmäistä jaksoa suosittelemme
tutustumiskäyntiä kodissa ja samalla esitietojen käyttämistä.
Mukana olevat tavarat ja vaatteet tulee olla selkeästi nimikoituina.
Lääkkeet on hyvä olla jaettuna lääkeannostelijaan, eli dosettiin ja
sen mukana tulee olla luettelo käyttämistäsi lääkkeistä,
annostuksista ja lääkkeenottoajoista.
Jokaisen jakson alussa olisi hyvä muistaa päivittää kotiin tiedot
avuntarpeen muutoksista ja omaisten yhteystiedoista.
Varaathan mukaan myös henkilökohtaiset hygienia- ja
apuvälineet.
Varaamasi jakson aikana sinulla on mahdollisuus erilaisten
arkitaitojen opetteluun sekä kavereiden kanssa yhdessä
olemiseen. Omakustanteisesti voit osallistua mahdollisesti
jaksolle osuviin yhteisiin retkiin halutessasi ja omiin harrastuksiin
kulkeminen kodista on myös mahdollista. Muistathan sopia
etukäteen työ- ja harrastuskuljetusten muutoksista jakson ajalle.
Saapumista jo kotiin lähtöä helpottaa seuraavat asiat:
Hakija ilmoittaa tarkan ajan (kodeissa ei aina olla paikalla, joten
etukäteistieto on välttämätön). Lisäksi sinulla on hyvä olla
mukana luettelo tavaroista, jolloin lähtiessä pakkaaminen
helpottuu.
Henkilökunta tekee voitavansa viihtyisän jakson turvalliseksi.
Lämpimästi tervetuloa!
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