
Vaahteramäen

TILAPÄISHOITO



Olen Riitta Peltonen ja toiminut Sofiakylän yrittäjänä jo vuo-
desta 2010.

Oma tyttäreni Sofia syntyi v. 2001 vaikeasti kehitysvammaise-
na ja toimi innoittajana Sofiakylän perustamiseen. Harvinaisen 
diagnoosinsa Sofia sai 5-vuotiaana.

Sofiakin aloitti meillä aikanaan omaishoidon jaksot ja on sit-
temmin muuttanut pysyvästi tänne Sofiakylään.

Omakohtainen kokemukseni on auttanut ymmärtämään sa-
massa tilanteessa olevia perheitä. Niistä syntyneitä ideoita ja 
ajatuksia käytetäänkin täällä meillä Vaahteramäessä toimin-
taamme suunniteltaessa. 

Haluamme yhdessä Vaahteramäen ohjaajien kanssa olla osal-
tamme helpottamassa teidän arkeanne, tarvittaessa kuuntele-
massa ja tukemassa. 

Kerro siis omat toiveesi ja lähdetään rakentamaan sinulle tai 
omaisellesi turvallisia ja virikkeellisiä hoitojaksoja. 

Riitta ja Vaahteramäen henkilökunta

Tervehdys sinulle ja perheellesi 

Riitta ja Sofia v.2019  
Soffarissa
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Sofiakylä tarjoaa Vaahteramäessä tilapäishoitoa kehitys-
vammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville. 

Tilapäishoito on tarkoitettu asiakkaille, jotka tarvitsevat 
läheisen tai vanhemman vapaiden vuoksi tilapäistä, lyhyt 
aikaista hoitoa. 

Päivärytmiin kuuluu erilaisia aktiviteetteja, runsaasti 
ulkoilua omalla leikkipihalla sekä seikkailua turvallisessa 
ympäristössä. 

Käytämme tarvittaessa kommunikoinnin apuna PCS-kuvia, 
tukiviittomia sekä Go Talk -ohjelmaa.

Sofiakylä järjestää myös leirejä sekä loma-ajanhoitoa.

Sofiakylässä on lämminhenkinen, turvallinen ja kodikas 
ilmapiiri sekä aitoa välittämistä.

Tilapäishoito

SOITA JA KYSY LISÄÄ:

Vastaava 
puh. 044 906 6901

Riitta Peltonen 
puh. 050 487 2282

Asiakaspalvelu 
puh. 044 906 6900 

Sofiakylä/Vaahteramäki 
Kivimiehenkatu 4, 37100 Nokia

Lähteminen on aina hankalaa, mutta lapsi  viihtyy 
Sofiakylässä ja tykkää, kun on kavereita ja puuhaa. 

-omainen

“Se toinen koti”

”Soffarin maskotti on nimeltään Onni.
Maskotti on peräisin Budapestistä. 

Sofian kummitäti osti sen yhteisellä 
matkallamme vanhalta rouvalta torilta. 

Puunukke puhutteli ja on helppo kuvitella 
sen seikkailevan erilaisissa saduissa 
ja tarinoissa. Nukke oli tarkoitettu 

tuomaan onnea Sofiakylään, joka oli juuri 
avaamassa oviaan. Siis yli 10 vuotta sitten. 

Siitä asti Onni on istunut Sofiakylän aulassa 
ja seikkailee nyt meidän julkaisuissamme.”

- Riitta

Onni seikkailee 

Soffari
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Muutamia asioita muistutukseksi  

Tilapäishoidon asiakkaille ja omaisille, 

jotta yhteistyömme olisi mahdollisimman 

toimivaa ja sujuvaa.

LÄÄKKEET! ! !
Lue erillinen tiedote lääkehoitoon 
liittyen: ”Tärkeä tiedote Sofiaky-
län tilapäishoidon asiakkaiden 
lääkehoitoon liittyen”. Se löytyy 
tarvittaessa nettisivuiltamme: 
https://sofiakyla.fi/materiaalit/.  

HOITOJAKSOLLE MUKAAN

Sofiakylän ympäristöstä löytyy pal-
jon retkipaikkoja. Voimme retkeillä  
luonnossa ja joskus retki saattaa 
suuntautua jäätelölle, uimaan tai 
vaikka poliisimuseoon. Retkirahaa 
kannattaa siis laittaa mukaan 5€ 
varmuuden vuoksi. Aina ei retki 
ole ohjelmassa, mutta silloinkin 
nautitaan omasta leikkipihasta ja 
lähiympäristön mahdollisuuksista. 

RETKET! ! !

HOITOJAKSON AIKANA

SALASSAPITO

KELAKORTTI, YHT.HENK.

Mikäli asiakas on hoitojaksolla 
pidemmän aikaa, niin asiakkaan 
Kela-kortti on hyvä olla tällöin mu-
kana. Varahenkilön yhteystiedot 
on hyvä ilmoittaa perustietolo-
makkeessa.

Koska tulo- ja lähtöajat joskus 
menevät päällekkäin, toivomme 
ymmärrystä odottamisen suhteen. 
Huoneet siivotaan asiakkaiden vä-
lissä, eli välttämättä huone ei ole 
ihan heti tullessa asiakkaan käy-
tössä. Mutta huoneethan ovatkin 
lähinnä nukkumista ja tavaroiden 
säilytystä varten.

ASIAKKAAN HUONE

TULO- JA LÄHTÖAJAT

Näihin toivomme tarkkuutta, sillä 
ohjaajien työvuorot määräytyvät 
ilmoittamienne tulo- ja lähtöaiko-
jen mukaan. Ajat ja vuorokausien 
ylitykset vaikuttavat myös lasku-
tukseen. 

Viranomaisten asettaman salassa-
pitovelvollisuuden vuoksi emme 
saa kertoa teille muista asiakkais-
ta. Jos haluatte/asiakas haluaisi 
hoitojakson samaan aikaan esim. 
kaverin tai ystävän kanssa, niin 
pyydämme sopimaan asiasta suo-
raan perheiden kesken. Myöskään 
ohjaajien työvuoroista emme voi 
kertoa, mutta jokaisesta työvuo-
rosta löytyy aina joku asiakkaalle 
tuttu ohjaaja.

VAATTEET

Nimikoi vaatteet, tavarat ja kengät 
sekä pakkaa mukaan säänmukainen 
vaatetus. Vaatteita kannattaa ottaa 
mukaan mieluummin liikaa kuin 
liian vähän. Unohtuneita vaatteita 
säilytämme 3 kk. Täytäthän erilli-
sen Vaatelista-lomakkeen myös.

Ruuat valmistetaan oman talon 
valmistuskeittiössä. Aamiainen 
tarjoillaan klo 7-9, lounas klo 11-
12, välipala klo 14, päivällinen klo 
16-17 ja iltapala 19-20. Tilapäishoi-
don lomakkeella pyydetään täyt-
tämään lapsen erityisruokavaliot 
ja allergiat. Näistä pyydämme 
lääkärin/terveydenhoitajan lau-
sunnon. Mikäli hoitojakso alkaa 
tai päättyy ruokailuaikaan niin 
lapselle tarjotaan kyseinen ateria. 

RUOKAILU

PERUUTUKSET

Muutoksista ja peruutuksista on 
sovittava mahdollisimman pikai-
sesti, viimeistään 5 arkipäivää en-
nen jakson alkua. Peruutus tulee 
tehdä sairaustapauksessa mah-
dollisimman nopeasti. Samana 
tai edellisenä päivänä tulleista 
ilmoituksista tai keskeytynees-
tä  jaksosta lähtee kunnalle 50% 
lasku.  Toki yritämme aina tarjota 
paikkaa seuraavaksi jonossa ole-
valle sairastuneen tilalle. 

! ! !

YLEISTÄ 
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Ks. ”kylävideo” YouTubesta,  
mukana Soffarin oma laulu:  

Tää on Soffari

HOITOTOIVEKYSELYT:

Lähetämme hoitotoivekyselyitä neljä kertaa 
vuodessa aina kolmen kuukauden hoitotoive-
jaksoille kerrallaan:

• joulu-tammi-helmikuun lokakuussa

• maalis-huhti-toukokuun tammikuussa

• kesä-heinä-elokuun huhtikuussa

• syys-loka-marraskuun heinäkuussa.

Toiveisiin on hyvä kirjata erityiset menot perheellä 
esim. matkat tai juhlat.

Toiveisiin on hyvä myös kirjata, jos perheelle 
kävisi kuukaudessa jokin muukin viikonloppu 
tai arkipäivät.

Valitettavasti emme voi taata kaikkien toiveiden 
toteutuvan.

Hoitojaksovaraukset ja kyselyt:

• arkisin klo 9:00-15:00  
puh. 044 906 6900

• sähköpostitse 
asiakaspalvelu@sofiakyla.fi

VARAUKSET, 
KYSELYT

! HYGIENIA

Pakkaa mukaan shampoo/hoitoai-
ne, suihkusaippua, hammasharja, 
hammastahna, ihovoiteet/rasvat 
(kesällä aurinkorasva), hiusharja 
tai kampa, vaipat ja terveyssiteet. 
Pyyhkeitä, petivaatteita ja sauna-
peflettejä ei tarvitse ottaa mukaan.

Jokaisella työvuorossa olevalla 
ohjaajalla on yksi tai useampi asi-
akas vastuullaan. Vastuuohjaajat 
(nk. asiakkaiden omaohjaajat) 
nimetään asiakkaille ohjaajien 
kesken työvuorojen alussa. 

VASTUU!

KUULUMISET

Asiakkaan kuulumiset Sofiaky-
lään ja Sofiakylän tilapäishoidon 
hoitojaksoilta kulkevat sujuvasti 
reissuvihon välityksellä kodin ja 
Sofiakylän välillä. 

Asiakkaan kuulumisia hoitojak-
solla voi kysellä Vaahteramäen 
puhelimesta 044 9066 909 ja 
valokuvia voi katsella Faceboo-
kista. Yhteydenotot ensisijaisesti 
tekstiviestillä.

!

Laatu tarkoittaa meillä sitä, että 
vanhemmat voivat olla rauhallisin 
mielin silloin, kun lapsi tai nuori on 
meillä hoidossa.

ISO 9001
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• Jokaisella asiakkaalla tulee olla oma dosetti, johon 
on merkitty nimi, henkilötunnus ja valokuva. 

• Dosetissa tai dosetin mukana tulee olla aina ajan 
tasalla oleva lääkekortti/lääkelista. Lääkekortissa/
lääkelistassa tulee olla selkeästi merkittynä kaikki 
asiakkaan käytössä olevat lääkkeet (sekä jatkuva 
lääkitys että mahdolliset tarvittavat lääkkeet). 

• Tarvittavista lääkkeistä tulee lääkekortissa/lääke-
listassa olla asiakkaan yksilöllinen hoito-ohjeistus 
(mihin oireeseen tarvittavaa lääkettä annetaan, mil-
loin ja annostus). Lääkekorttiin/lääkelistaan tulee 
merkitä lääkkeiden antoaika, jos lääke on annettava 
tiettyyn kellonaikaan.

• Perustietolomakkeessa tulee olla tieto siitä, miten 
asiakas ottaa lääkkeensä ja esim. pistoshoidoissa, 
mihin pistos annetaan, jos antotavat vaihtelevat tai 
ovat asiakkaan kohdalla poikkeukselliset tai lääk-
keiden ottamisessa on haasteita.

• Jokaista hoitojaksoa varten tulee laatia ajan tasalla 
oleva lääkekortti/lääkelista ja lääkehoitoa koskeva 
yksityiskohtainen ohjeistus toteutuksineen, erityi-
sesti silloin kun lääkkeisiin, antotapoihin jne. on 
tullut muutoksia.

• Asiakkaalle jatkuvasti menevät lääkkeet tulee olla 
aina dosettiin valmiiksi jaettuna (poikkeuksena esim. 

liuokset, jauheet, joista tulee olla selkeä ohjeistus 
lääkekortissa/lääkelistassa). Lääkkeet tulee olla oikein 
jaettuna dosetin oikeisiin lokeroihin (aamu, päivä, 
ilta, yö), jotta asiakas saa oikeat lääkkeet oikeaan 
vuorokauden aikaan. 

• Jos asiakas on hoitojaksolla esim. 2 viikkoa, tulee 
lääkkeet jakaa valmiiksi kahteen eri dosettiin. Tar-
vittavat reseptilääkkeet tulee olla lääkkeen omassa 
alkuperäisessä pakkauksessa, jossa tulee olla kiinni 
lääke-etiketti, josta selviää kenelle lääke on määrät-
ty, mihin lääke on määrätty ja lääkkeen annostus. 

• Asiakkaalla tulee olla mukana omat tarvittavat lääk-
keet mm. ummetus, kipu-, särky- ja kuumelääkkeet. 
Lääkkeet pakataan nimikoituun erilliseen kosme-
tiikkalaukkuun.

• Lääkekorttiin/lääkelistaan tulee kirjata asiakkaan 
paino mm. kipu-, särky-, kuumelääkkeiden mah-
dollista annostelua varten. Mikäli asiakkaalla on 
haasteita lääkkeiden ottamisessa ja on riski lääk-
keiden hukkaamisesta, niin varalääkkeitä on hyvä 
olla asiakkaan mukana. Varalääkkeiden tulee olla 
omassa alkuperäisessä pakkauksessaan.

•  Myös lääkkeiden ottamista mahdollisesti helpotta-
vat esim. elintarvikkeet tulee olla asiakkaan mukana. 
Lääkkeiden käyttöpäivämäärän tulee olla voimassa, 
koska vanhentuneita lääkkeitä emme saa antaa.

Lääkehoito
Virheiden välttämiseksi ja turvallisuuden vuoksi toivomme teiltä seuraavia toimenpiteitä ennen asiakkaan tuloa 
tilapäishoidon hoitojaksoille: 

Lääkehoito on iso ja tärkeä 
osa hoitoa Sofiakylässä.
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Sofiakylä Oy
Kivimiehenkatu 4

37100 Nokia

p. 044 906 6900
asiakaspalvelu@sofiakyla.fiwww.sofiakyla.fi

Seuraa meitä:

A
18

01
20

22

Vaahteramäen  
sisäänkäynti


