
IKÄIHMISTEN PALVELUKESKUS
PENTORINNE

Pappilantie 2, 36810 Kuhmalahti



LUONNONLÄHEISTÄ
ASUMISPALVELUA

Pentorinne on 42-paikkainen ikäihmisten palvelukeskus,
joka tarjoaa ympärivuorokautista pitkäaikaishoitoa,
tehostettua lyhytaikaishoitoa ja päiväkeskustoimintaa.
Yksikkö toimii osana Kangasalan kaupungin järjestämää
vanhushuoltoa.

Pentorinne sijaitsee luonnonkauniilla
paikalla Kuhmalahdella 30 kilometriä
Kangasalan keskustasta.

PENTORINTEEN PALVELUT
Avohuoltoa tukevat palvelut

Pentorinteen Päiväkeskus toimii ti - ke klo 8.30 -15.00
omissa tiloissaan yksikön alakerrassa.
Asiakkaat haetaan aamulla kaupungin järjestämällä kuljetuksella
ja iltapäivällä viedään takaisin kotiin.
Ryhmään mahtuu enimmillään 10 asiakasta päivässä.
Päiväkeskustoiminnan tavoitteena on tukea asiakkaan kotona
selviytymistä tarjoamalla virkistävä ja toiminnallinen päivä
erilaisine palveluineen yhdessä toisten kanssa.

Tehostetun lyhytaikaishoidon tarkoituksena on tukea kotona
asumista ja siellä annettavaa hoitoa. Tavoitteena on ikäihmisen
itsenäisen selviytymisen edistäminen kuntouttavien jaksojen
avulla sekä omaisten tukeminen läheisensä hoitamisessa.

Lyhytaikaishoito voi olla tilapäistä tai säännöllistä.
Tilapäisjaksot ovat satunnaisia. Vuorohoidossa hoitojaksot toistuvat
säännöllisesti. Vuorohoidon aloitusta edeltää hoito- ja
palvelusuunnitelman laatiminen ikäihmisen, hänen läheisensä, avohuollon
työntekijöiden ja yksikön työntekijöiden kanssa.



Pitkäaikaishoito on tarkoitettu runsaasti perushoitoa ja
ympärivuorokautista hoitoa tarvitseville ikäihmisille, jotka eivät
selviydy enää kotona runsaankaan avun turvin.

OMANNÄKÖISTÄ ARKEA

Hoitohenkilökuntaa on paikalla ympäri
vuorokauden.

Moniammatillinen henkilökuntamme
huolehtii asukkaiden
hoidosta ja hoivasta sekä arjen
mielekkyydestä.

Huomioimme asukkaan yksilönä ja
teemme jokaiselle palvelu- ja
hoitosuunnitelman sekä yksilöllisen
kuntoutussuunnitelman yhdessä asukkaan ja hänen
läheistensä kanssa. Kuntouttava työote ja laaditut tavoitteet tu-
kevat toimintakyvyn säilymistä mahdollisimman pitkään.

Asukkaan yksilöllisessä kohtaamisessa korostuvat omatoimisuu-
den tukeminen, jäljellä olevan toimintakyvyn säilyttäminen ja
kannustaminen elämään omannäköistä arkea.

Omaiset ja ystävät ovat lämpimästi tervetulleita.
Avoin vuorovaikutus sekä yhteistyö läheisten ja henkilökunnan
välillä on tärkeä osa asukkaiden onnellista elämää.

Toiminnalliset tuokiot ja
erilaiset tapahtumat
rikastuttavat arkea sekä
juhlapyhiä.



ASIAKASMAKSUT

Pitkäaikaishoidon maksu koostuu yksilöllisestä hoito- ja
palvelumaksusta, joka määräytyy asukkaan nettotulojen
mukaan.

Lyhytaikaishoidon maksu on 35 euroa / hoitopäivä.

Yhteystiedot
Osastonhoitaja
Marjut Hietanen
puh. 050 9111445

● Osastot Kuusela ja Raitala
Hoitajat 0400 652058

● Osasto Pihlaja
Hoitajat 0400 474859

Vanhushuollon sosiaalityöntekijä
Salla Laiho
puh. 050 550 9742
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