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ÄLDREOMSORG
Verksamheten omfattar olika serviceformer vars syfte är att stöda hemmaboende
äldre och handikappade så att de kan bo kvar i sin hemmiljö så länge det är
ändamålsenligt
Nuvarande serviceformer är rådgivning och handledning, hemservice, hemsjukvård,
närståendevård, serviceboende, åldringshem, olika former av dagverksamhet samt
stödservice. Servicen kan också produceras av den privata eller tredje sektorn men
staden har helhetsansvaret och koordineringsuppgiften.

1.RÅDGIVNING OCH HANDLEDNING
Rådgivning och handledning ges förutom av enheternas kontaktpersoner också på
rådgivningscentralen för seniorer.
Servicehandledaren är anträffbar på Strandvägen 30 måndagar kl. 9.00–12.00 och
13.00–14.00 samt onsdagar kl. 9.00–12.00 tfn 040 488 5692.
En minneskoordinator, sjukskötare, socialarbetare, socialhandledare och
ergoterapeut är anträffbara på rådgivningscentralen under vissa tider, utan
tidsbokning.
Telefontider:
Servicehandledaren Arja Santapukki, onsdagar kl. 13.00–15.00, även under
rådgivningscentralens öppethållningstider, tfn 040 488 5692
Minneskoordinator Janina Dahla, onsdagar kl. 13.00–15.00,
tfn 040 488 6055
Hemsjukvården, vardagar kl. 11.00–12.00, tfn 040 488 5566
Utdelning av vårdmaterial samt rådgivning onsdagar kl. 14-16, ifall torsdagen är en
helgdag sker utdelningen kl. 14-16. Andra tider kontakta hemsjukvården.
Ergoterapeut Linnéa Löfroth kan kontaktas via hemservice- och
äldreomsorgsledarna.
Telefonrådgivningen kan utnyttjas av alla seniorer och deras anhöriga i Pargas.
Inom snart framtid kommer rådgivningstillfällen att startas i de övriga
kommunområdena i staden.

2. HEMVÅRD (Hemservice och hemsjukvård)
Hemvårdens uppgift är att ge vård och service åt äldre, sjuka och
handikappade så att vardagen fungerar och hemmaboendet stöds.
För regelbunden hemvård debiteras en månadsavgift, som baserar sig på
kundens inkomster och antalet besöksdagar.
För tillfälliga besök debiteras en engångsavgift.
Pargas Krigsveteraner r.f och Krigsinvaliderna brödraförbund Pargas avd.
har i Pargas kommunområde vardera anställt en egen hemhjälpare för att
hjälpa medlemmarna i deras hem.
Närmare uppgifter:
Hemservice/Pargas kommunområde:
Ansvarig handledare Maarit Silván, Parsby området,tfn 02 4585700 eller
050 596 2615 (kl. 9-10)
Ansvarig handledare, Tennby området, tfn 02-45 85 700
eller 044 358 5840 (kl. 9-10)
Hemsjukvård/Pargas kommunområde
Ansvarig sjukskötare Tove Lehtinen, tfn 040 488 5566 (kl. 11-12)
tove.lehtinen@pargas.fi
Nagu kommunområde
Äldreomsorgsledare Kerstin Savolainen, tfn 040 488 5589,
kerstin.savolainen@pargas.fi
Korpo kommunområde
Äldreomsorgsledare Ramona Pettersson, tfn 040 485 0400,
ramona.pettersson@pargas.fi
Houtskär kommunområde
Äldreomsorgsledare Annika Brunnsberg, tfn 040 488 5590,
annika.brunnsberg@pargas.fi
Iniö kommunområde
Äldreomsorgsledare Annika Brunnsberg, tfn 040 488 5591,
annika.brunnsberg@pargas.fi

3. STÖDSERVICE
3.1. MATSERVICE
Matsalarna är öppna i stadens alla servicehus (Björkebo, Grannas, Regnbågen,
Fridhem och Aftonro) alla dagar i veckan.
Matservice hem kan ordnas vid behov. Lunchen kostar 7,50 € både i matsalen
och hemtransporterad.
Närmare uppgifter:
Hemservice- och äldreomsorgsledarna i ditt kommunområde.
3.2. TRANSPORTSERVICE
Buss och servicelinje kör rutter enligt tidtabell. Anropstaxin kör enligt tidtabell
men måste beställas på förhand.
Specialtransporter:
• Bastutransporter 3,30 €/enkel resa
• Transport till och från Solgläntan och
Seniorstugan 3,30 €/enkel resa
Transporter för handikappade:
• Handikappade äldre personer med låga inkomster, mindre än 900 €/
brutto/mån, har enligt socialvårdslagen möjlighet till färdtjänst på 6
resor per månad. Ansökan samt läkarintyg bifogas.
• Gravt handikappade äldre personer har enligt handikappservicelagen
möjlighet till färdtjänst på 18 resor per månad. Ansökan samt läkarintyg
bifogas.

Närmare uppgifter:
Trafikassistent, tfn 040 488 5747
och socialarbetare Katja Koivu, tfn 044 358 5976, katja.koivu@pargas.fi

3.3. TRYGGHETSSERVICE
• Trygghetstelefoner uthyres vid behov. Alarmet kan kopplas till en anhörig,
granne eller direkt till närmaste serviceboende. Trygghetsservicen kostar 24,00
€/mån.
Närmare uppgifter:
Äldreomsorgsledaren eller hemserviceledaren i ditt kommunområde.

3.4. BASTU- OCH KLÄDSERVICE
• Äldre och handikappade, som hemma saknar tvättmöjligheter eller har
oändamålsenliga utrymmen, har möjlighet till bastuservice. För bastuservicen
debiteras 4,50 € med hjälp. Därutöver tillkommer en transportavgift.
• Klädvårdsenheten finns i sambands med bastun. En avgift på 4,50 € / maskin
debiteras.
Närmare uppgifter:
Äldreomsorgsledaren eller hemserviceledaren i ditt kommunområde.

'

4. STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD
En anhörig, granne eller annan person som sköter en äldre eller
handikappad person som kräver mycket vård, har möjlighet att erhålla stöd
för närståendevård. Stödet skall utgöra ett alternativ till anstaltsvården.
Stödet är indelat i fyra olika klasser, vårdbehovet och vårdarens bundenhet
avgör stödet storlek. Närståendestödet är beskattningsbar inkomst.

Anhörigvårdarna kan erbjudas avlastning i form av:
- avlösare hem
- avlösning via uppdragsavtal
- dagvård på Solgläntan/Pargas kommunområde
- dagvård på Seniorstugan/Pargas kommunområde
- intervallvård på servicehus eller åldringshem
Dessutom ordnas samtalsgrupper och rekreation för anhörigvårdarna.
Närmare uppgifter:
Pargas kommunområde
Handledare Heidi Strandberg, tfn 044 358 5887
heidi.strandberg@pargas.fi
I övriga kommunområden:
Äldreomsorgsledare Kerstin Savolainen, tfn 040 488 5589,
kerstin.savolainen@pargas.fi
Äldreomsorgsledare Ramona Pettersson, tfn 040 485 0400,
ramona.pettersson@pargas.fi
Äldreomsorgsledare Annika Brunnsberg, tfn 040 488 5590,
annika.brunnsberg@pargas.fi

5. DAGVERKSAMHET FÖR ÄLDRE
5.1. SERVICEHUSEN I PARGAS
• En meningsfull vardag ger välbefinnande.
Olika former av aktiviteter och dagverksamhet ordnas i servicehusen i alla
kommunområden, ofta i samarbete med tredje sektorn.
Björkebo, Klockringaregatan 2, 21600 Pargas
Grannas, Klockstapelgränd 2, 21660 Nagu
Regnbågen, Tallbackavägen 26, 21710 Korpo
Fridhem, Ängesvägen 3, 21760 Houtskär
Aftonro, Iniövägen 601, 23390 Iniö
5.2. SOLGLÄNTAN
Pargas kommunområde
Biskopsgatan 1 M, tfn 040 488 5599
Solgläntans dagverksamhet är avsedd för personer som p.g.a. försämrat minne har svårt att
klara sig självständigt. På Solgläntan, som startade verksamheten 1990, erbjuds meningsfull
sysselsättning och aktivering. Målsättningen är också att stöda de anhöriga. Solgläntan är
öppen måndag-fredag kl. 8-16.00 och transporten är ordnad från stadens sida. På Solgläntan
finns 12 platser och en dagvårdsavgift på 22,80 €/dag debiteras.
Närmare uppgifter:
Minneskoordinator Janina Dahla, tfn 040 488 6055, janina.dahla@pargas.fi
tfn 040 488 5599, solglantan@pargas.fi
5.3. SENIORSTUGAN
Pargas kommunområde
Elmgrensgatan 2, tfn 040 488 5586
Seniorstugans verksamhet omfattar olika former av dagvård och dagverksamhet för äldre.
Verksamheten betjänar dem som behöver mycket tillsyn och hjälp, även i form av
avlösning för de anhöriga. En dagvårdsavgift på 22,80 €/ dag debiteras kunden på
seniorstugan. Det finns också ett ”öppet vardagsrum” som är till för alla pensionärer. Här
erbjuds vardagar, må-tor kl. 8-15.30 och fre kl. 8.30–15.00 olika slag av program och
aktiviteter. Information om detta ges i Pargas Kungörelser under föreningar. De frivilligas
insatser är betydande.
Närmare uppgifter:
Minneskoordinator Janina Dahla tfn 040 488 6055, janina.dahla@pargas.fi eller
verksamhetsledare Maarit Silvan tfn 02-45 85 700 eller 050 372 8256,
maarit.silvan@pargas.fi

6. SERVICEBOENDE OCH GRUPPBOENDE
Närmare uppgifter om ansökningsförfarandet ger tf. hemförlovningshandledare
Ida Merilä tfn 040 488 5560, ida.merila@pargas.fi
6.1. GRUPPBOENDEN
I två höghus i Tennby/Pargas kommunområde har i en femrummare skapats ett
gruppboende för äldre, även i Furubo radhus/Nagu kommunområde. Var och
en har eget rum men delar på gemensamma utrymmen och betalar sin hyra,
hemserviceavgift och matserviceavgift.
De får hjälp med det de inte klarar av men har också möjlighet att delta i de
vardagliga sysslorna i det gemensamma hemmet. Gruppboendet erbjuder
trygghet och social samvaro.
Närmare uppgifter:
Ansvarig handledare Eeva Suominen, Tennby/Pargas, tfn 02-45 85 700 eller
044 358 5840 och Äldreomsorgsledare Kerstin Savolainen/Nagu,
tfn 040 488 5589, kerstin.savolainen@pargas.fi
6.2. SERVICEBOENDEN
Stadens egna enheter
• Aftonro/Iniö
Äldreomsorgsledare, Brunnsberg Annika, Iniö Aftonro,
tfn 040 488 5591, annika.brunnsberg@pargas.fi
Sjukskötare Britt-Marie Klåvus, tfn 050 439 1957
- Intensifierat serviceboende (8) + servicebostäder (10) Daghem i
närheten, gemensam matsal med barnen.
• Fridhem/Houtskär
Äldreomsorgsledare, Brunnsberg Annika, Houtskär Fridhem,
tfn 040 488 5590, annika.brunnsberg@pargas.fi
- Intensifierat serviceboende (15). Fridhem omges av
Pensionärbostadsföreningens radhus, med 17 botstäder.
• Regnbågen/Korpo
Äldreomsorgsledare, Pettersson Ramona, Korpo Regnbågen,
tfn 040 485 0400, ramona.pettersson@pargas.fi
- Intensifierat serviceboende (22) och servicebostäder (15). Ett
gruppboende med 5 boendeplatser för personer med
demenssjukdomar, ingår i det totala antalet platser för intensifierat
boende.

• Grannas/Nagu
Äldreomsorgsledare, Savolainen Kerstin, Nagu Grannas, tfn 040 488 5589,
kerstin.savolainen@pargas.fi
- Intensifierat serviceboende (18), i omedelbar närhet Furubos 25
radhuslägenheter.
- Staden hyr av stiftelsen utrymmen för ett gruppboende för 4 personer.
• Björkebo/Pargas
Ledare för Björkebo serviceboende, Pargas, Carina Willberg,
tfn 040 020 2848, carina.willberg@pargas.fi
- Gruppboenden (3+5+6+7), trygghetsboende (7), lägenhetsboende (35)
sammanlagt 63 bostäder.

6.3 KÖPTJÄNSTER
Pargas stad köper också vid behov av privata serviceplatser utanför kommunens
gränser. Detta sker i samråd med den äldre och de anhöriga.
Närmare uppgifter:
Hemförlovningshandledare Bettina Aaltonen (tj-ledig), vik. Ida Merilä tfn 040 488
5560, ida.merila@pargas.fi eller äldreomsorgschef Gun Sirén tfn 02-45 85 700,
gun.siren@pargas.fi

7. ÖVRIGT
7.1. FÖRMÅNER OCH SERVICE FÖR FONTVETERANER OCH
KRIGSINVALIDER
Frontveteranerna kan anhålla om regionbiljett för busstrafik i regionen.
Frontveteranerna beviljas också ersättning för öppenvårdstjänster enligt Statskontorets
årliga anslag och har möjlighet att få avgiftsfri rehabilitering enligt lagen om
rehabilitering av frontveteraner.
Av krigsinvalider som enligt Olycksfallsverkets beslut har en invaliditetsgrad på minst
20 % uppbärs inte klientavgifter för sociala tjänster. Detta gäller sociala tjänster såsom
hemservice, stödservice och anstaltsvård.
Närmare uppgifter:
Socialarbetare Katja Koivu, tfn 044 358 5976, katja.koivu@pargas.fi
Socialen Heidi Ulriksson, tfn 02-458 5700, heidi.ulriksson@pargas.fi

8.HÄLSOVÅRD
8.1. MALMKULLA BÄDDAVDELNING
Kommunalhemsvägen 12
Malmkulla kan erbjuda intervallvård, demensvård och långvård.
Närmare uppgifter:
Avd. skötare Marika Cederlöf, tfn 040 488 5843, marika.cederlof@pargas.fi
Hemförlovningsledare Bettina Aaltonen (tj-ledig), vik. Ida Merilä, tfn 040 488 5560,
ida.merila@pargas.fi

