ROVANIEMEN
VAMMAISPALVELUT

HYVÄN ARJEN TUKENA
Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut edistää
vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kokonaisvaltaista
hyvinvointia. Autamme asiakkaitamme ylläpitämään
toimintakykyään ja tarjoamme palvelut, jotka mahdollistavat heille tasa-arvoiset mahdollisuudet osallistua
yhteiskuntaan. Tuotamme osan palveluista itse, osan
ostamme luotettavilta palveluntuottajilta.
Kehitämme toimintaamme jatkuvasti asiakkaidemme
tarpeiden sekä Rovaniemen vammaispoliittisen ohjelman mukaan. Kannustamme vammaisia henkilöitä
aktiivisuuteen ja omatoimisuuteen. Lisäämme heidän
päätäntävaltaansa sekä poistamme osallistumiseen
liittyviä esteitä.
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PALVELUIDEN HAKEMINEN

Vammaispalveluiden palveluita haetaan kirjallisella
hakemuksella, jonka saa sosiaalitoimesta tai vammaispalveluiden internetsivuilta. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan terveydenhuollon ammattilaisen lausunto, josta
selviää asiakkaan vamma tai pitkäaikainen sairaus sekä
erityiset toimintakyvyn vaikeudet.
Vammaispalvelulain mukaisia palveluita ja tukitoimia
koskevien hakemusten jälkeen hakijan palvelutarpeen
selvitys alkaa seitsemän arkipäivän kuluessa yhteydenotosta. Palveluja ja tukitoimia koskevat päätökset
tehdään kolmen kuukauden kuluttua hakemuksen
jättämisestä. Palvelut tuotetaan joko kaupungin omana
tuotantona tai ostopalvelusopimusten mukaisesti ulkopuolisten palveluntuottajien toimesta.

Turvallisessa
kodissa asuu
hyvä elämä

Tarjoamme vammaispalvelutai kehitysvammalain piiriin
kuuluvalle nuorelle ympärivuorokautista, kodinomaista,
tehostettua palveluasumista ja
tuemme häntä itsenäistymisprosessissaan.

Kasperikoti koostuu kahdesta
kodista: Kasperista ja Kevätportista. Molemmat kodit sijaitsevat Rovaniemen Vennivaarassa
kävelymatkan päässä toisistaan.
Tutustu ja ota yhteyttä:
www.kasperikoti.fi
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ASUMISPALVELUT JA ASUNNON MUUTOSTYÖT
Kehitämme asumispalveluja jatkuvasti monimuotoisemmiksi niin, että asiakkaillamme on mahdollisuus
valita itselleen sopivin asumismuoto.
Tarjoamme asiakkaillemme tuettua, ohjattua ja autettua asumista. Tuetussa asumisessa asiakas saa
tarvekartoituksen mukaista tukea omaan kotiinsa.
Ohjatussa asumisessa annetaan yksilöllisten tarpeiden

mukaista päivittäistä tukea. Autetussa asumisessa tuki
on ympärivuorokautista.
Tuemme rahallisesti maltillisia asunnonmuutostöitä,
joilla kotona asuminen helpottuu. Tuettavia muutoksia
ovat mm. kynnysten poistot, kylpyhuoneen muutostyöt, oviaukkojen laajennukset ja kulkuluiskien asennukset.

Ihmisläheistä, elämäniloista ja
luotettavaa palvelua vammaisille,
vanhuksille ja pitkäaikaissairaille.

EIRA KANTOLA • puh. 044 587 2760
HARTSITIE 8 | 97140 MUUROLA
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Ammattitaitoista apua arjesta selviytymiseen
omassa kodissa.
• Henkilökohtainen avustaja
• Omaishoidon lomitus
• Neuvontapalvelut
• Asioinnit • Kotitaloustyöt

KULJETUSPALVELUT
Tarjoamme kuljetuspalveluita asiakkaille, joille
julkisilla kulkuvälineillä liikkuminen tuottaa suuria hankaluuksia. Tuettuja kuljetuspalveluita saa
henkilökohtaisen tarvekartoituksen perusteella.
Rovaniemellä kuljetuksista huolehtii Matkapalvelukeskus, joka välittää tuhansia matkoja
kuukausittain. Matkapalvelukeskuksen käytössä
on takseja ja palvelulinja.
Palvelulinja on kaikkien kuntalaisten käytössä olevaa, palvelevaa joukkoliikennettä, joka
liikennöi sovitun alueen sisällä. Matkat tilataan
ennakkoon Matkapalvelukeskuksesta ja ne
maksavat joukkoliikennemaksun verran.

www.hoivaroi.fi
Elämisen meininkiä!

Puh. 040 358 1477
Kotisairaanhoito
Saatto- ja ulkoiluapu
Kotipalvelu
Omaishoitajan vapaapäivä

Tutustu oululaisen Caritaksen
monipuolisiin vammaispalveluihin!
www.caritaslaiset.fi
Soita 050 375 8276
Rovaniemen vammaispalvelut
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PÄIVÄTOIMINTA

TYÖTOIMINTA

Päivätoimintakeskuksemme tarjoaa toimintakykyä
ylläpitävää ja edistävää toimintaa. Päivätoiminnassa
asiakkaat pääsevät liikkumaan, tekemään käsitöitä
ja harjoittelemaan arkiaskareita. Toiminta on jaettu
kolmeen ryhmään asiakkaiden toimintakyvyn mukaan.
Retket ja teemapäivät sekä yhdessä tekeminen ovat
oleellinen osa päivätoimintaa.

Eduro-säätiö järjestää asiakkaillemme työtoimintaa erilaisissa työpajoissa. Asiakkaat voivat työskennellä mm.
mainos- ja mediapajassa, puhdistus- ja ruokapalveluissa, apuvälinehuollossa sekä taidepajassa. Tarvittaessa
työhön saa tukea ja ohjausta.

Ostamme päivätoimintaa myös Kolpeneen kuntayhtymältä, lisäksi asumispalveluiden tuottajat tuottavat
asukkailleen myös päivätoimintaa.
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Asiakkailla on mahdollisuus myös avotyötoimintaan
tavallisilla työpaikoilla. Eduro-säätiön ohjaaja auttaa
sopivan työpaikan löytämisessä ja ohjaa työhön.

HENKILÖKOHTAINEN APU
Henkilökohtaisella avulla takaamme vammaisten ja
pitkäaikaissairaiden mahdollisuudet sujuvaan ja aktiiviseen arkeen. Apua saa päivittäisiin toimiin, työhön,
opiskeluun ja harrastuksiin. Tukea saavat sekä kotona
että palveluasunnoissa asuvat asiakkaat.

AUTAMME SINUA ASIOISSA,
JOTKA KOET ITSELLESI
TÄRKEIKSI

Henkilökohtaisten avustajien palkanmaksun hoitaa
Kunnan Taitoa Oy.

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuki
myönnetään vammaispalveluista. Annamme
rahallista tukea sekä apua jaksamiseen mm.
tuettuina vapaapäivinä.

Henkilökohtainen
apu
Omaishoidon
sijaisuus
Vanhusten
viriketoiminta

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ:

Jukka Palokangas
041 728 3720
www.kuntoutuspaju.fi

Rovaniemen vammaispalvelut
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ROVANIEMEN KAUPUNKI
VAMMAISPALVELUT
Rovakatu 1
96100 Rovaniemi
•
•
•
•

Palveluesimies 					
puh 016 322 6742 ja 040 5826351
Asumisen vastaava ohjaaja 			
puh 016 322 6693 ja 040 5836456
Päivätoiminnan vastaava ohjaaja 		
puh 016 322 8410 ja 040 7221482
Työtoiminnan vastaava ohjaaja 			
puh 016 322 8411 ja 040 5682271

www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/
Perhe--ja-sosiaalipalvelut/
Vammaispalvelut

Kysy neuvoa virtu.fi verkkoneuvojalta.

Sosiaalityöntekijät:
• Itäinen aluepuh 016 322 4018
• Läntinen aluepuh 016 322 6743
• Eteläinen alue puh 016 322 6744
• Lapset ja nuoret p
 uh 016 322 6748
Puhelinaika ma – pe klo 9:00 – 10:00

Palvelukeskus
LOUNAKOTI
Tarjoamme autettua palveluasumista
kehitysvammaisille ihmisille.
Palvelu-ja myyntijohtaja
Helena Hakkarainen
puh. 040 735 7018 / 020 742 9883
helena.hakkarainen@yrjojahanna.fi

Palveluesimies
Lea Takalo
puh. 050 570 7630
lea.takalo@yrjojahanna.fi

Myllärintie 35, 96400 Rovaniemi
www.kolpene.fi
• Concept: JS Media Tools A/S • www.jssuomi.fi

Vammaispalveluohjaajat:
• Lapset ja nuoret p
 uh 016 3228064 ja 		
050 5628316
• Aikuisetpuh 016 3226745 ja 			
040 5837232

