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Mäntykodin toimintaajatus:

∗ Mäntykoti on autettu asumisyksikkö, jossa
asuu eniten apua tarvitsevia
kehitysvammaisia (tehostettua
palveluasumista, henkilökunta paikalla
ympäri vuorokauden).
∗ Mäntykoti on kodinomainen
toimintayksikkö. Mäntykodissa hoidetaan,
ohjataan, tuetaan asukkaiden toimintakykyä
yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti.
∗ Mäntykoti on kehitysvammaisen asukkaan
oma koti, tavoitteena kodinomaisuus.
Toiminnassa kunnioitetaan yksilön vapautta
ja tahtoa ilmaista oma tahtonsa.
Toiminnassa huomioidaan yksilön
kehitystaso. Taataan kehitysvammaiselle
turvallinen arki omassa kodissaan.

Mäntykodissa asuminen
∗ Mäntykoti kuuluu
Peruspalvelukuntayhtymä
Selänteeseen. Toiminta on
vammaispalveluiden alaista.
Vammaispalvelut ovat osa
psykososiaalista linjaa.
∗ Mäntykotiin haetaan
kehitysvammaisten
palveluiden
hakemuslomakkeella
∗ Mäntykodissa asuu tällä
hetkellä yksitoista
kehitysvammaista asukasta.
Lisäksi on yksi tilapäishoito
paikka eli intervallipaikka.
∗ Mäntykodin asukas tekee
vuokrasopimuksen Reisjärven
kunnan kanssa. Asukas voi
hakea Kelalta eläkkeen saajan
asumistukea. Hakemisasioissa
auttaa palveluohjaaja.
∗ Mäntykodin asukas kalustaa
oman huoneensa omilla
tavaroilla ja huonekaluillaan.

∗ Asukas maksaa
ylläpitomaksua
Peruspalvelukuntayhtymä
Selänteelle 13,80€/vrk.
∗ Ylläpitomaksuun sisältyy
ateriat, vaate-, siivous -ja
hygieniahuolto, yhteisen
kaluston käyttö,
kunnossapito ja huolto,
puhelimen perusmaksu.
∗ Jos asukas käy
työtoiminnoissa
ylläpitomaksusta
vähennetään päivä- ja
työtoiminnan ylläpitomaksu.
Poissaolovuorokaudet
vähennetään asiakkaalta
perittävästä
palveluasumismaksusta.

Mäntykodissa asuminen

Jokaiselle Mäntykodin asukkaalle on nimetty
oma ohjaaja, joka vastaa asukkaan asioiden
hoidosta.
Asukkaalle laaditaan asumisen suunnitelma.
Suunnitelmaan kirjataan asumisen
tavoitteet ja kuinka niitä on tarkoitus
toteuttaa ja millä aikajänteellä.
Ohjaajat kirjaavat päivittäin päivän
tapahtumat ja asukkaan tuen, hoidon ja
huolenpidon tarpeet raporttiin. Ohjaajat
pitävät vuoron vaihdon yhteydessä
raportin.
Asukkaan edunvalvojan ja/tai omaisen kanssa
sovitaan erityisesti raha-asioiden hoidosta.
Ohjaajat pitävät kirjanpitoa kaikesta
rahaliikenteestä.
Meillä on aina avoimet ovet, joten sukulaiset,
ystävät ja tutut ovat aina tervetulleita
kyläilemään

Tilapäishoito
∗ Mäntykodissa tarjotaan kotihoidossa oleville
kehitysvammaisille tilapäishoitoa.
∗ Tilapäishoitoon on oikeus kaikilla kehitysvammaisilla
asiakkailla 36 vrk/vuodessa, (3vrk/kk). Peritään
ylläpitomaksu/vrk.
∗ Tilapäishoitoon on käytössä oma huone.
∗ Tilapäishoito varataan palveluohjaajan kautta
varauslomakkeella tai puhelimitse p.040 3008 236.
Kiireellisissä hoidon tarpeessa voi olla iltaisin ja
viikonloppuisin yhteydessä suoraan Mäntykodille.
∗ Tilapäishoitoon tulija tarvitsee mukaan omat
vaatteet, omat hygieniatuotteet (hammasharja,
deodorantti, hiustenpesuaine), ja dosetin (lääkelista)
sekä halutessaan voi ottaa mukaan omaa rahaa, jos
haluaa tehdä ostoksia kylällä.
∗ Jokaiselta uudelta asiakkaasta ja hänen omaisiltaan
kysellään hänen tavoista, hoidosta ja huolenpidosta.
Asiakkaan tiedot kirjataan esitietolomakkeelle. Kun
kotona asiakkaan hoito-ohjeissa (lääkitys yms.)
tapahtuu muutoksia ja hän seuraavan kerran tulee
Mäntykodille on muutokset ilmoitettava ohjaajille,
jotta voimme taata turvallisen arjen Mäntykodilla.
∗ Tilapäishoidossa olevista asiakkaista pidetään
samalla tavalla raporttia kuin vakituisista asukkaista.
Jos on sattunut jotain poikkeavaa tiedotamme asian
kotiin.
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