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Kivitasku on Pieksämäen kaupungin omistama tehostetun palvelu-
asumisen 25-paikkainen yksikkö (sisältäen kaksi lyhytaikaishoito-
paikkaa) Virtasalmella, Maaveden rannalla. Pihapiirissä sijaitsee myös
rivitalo, jossa 6 huoneistoa – tavallista palveluasumista.

Palvelukotiin on laadittu laatukoulutuksen myötä toiminnankäsikirja v.
2003, minkä pohjalta koko henkilökunta on sitoutunut laatutyösken-
telyyn. Hoitotyötämme ohjaavat mm. ihmisarvo ja tasa-arvo. Toimin-
nankäsikirjaan voi tutustua Palvelukoti Kivitaskussa.

Toiminta-ajatus: Palvelukoti Kivitasku tarjoaa turvallisen, rauhallisen,
kodinomaisen ja toimintakykyä ylläpitävän elinympäristön
pääsääntöisesti vanhuksille.

Toiminta/ Palvelut:

· Kivitasku on muuttumassa
palvelukeskukseksi, kotihoito
ja hoitajavastaanotto (ent. ter-
veysasemalta) ovat yhdistyneet
Kivitaskun toiminnaksi.
Hoitajavastaanotto sijaitsee
pääovelta katsoen rakennuksen
oikean puoleisessa siivessä.

· Kotihoito yhdistyi Kivitaskuun jo syksyllä 2015. Henkilöstöresursseja
kohdennetaan tarpeen mukaan  - yhteistyötä on tehostettu.

· Hoitajavastaanotto käynnistyi Kivitaskussa 5.4.2016.
Vastaanotto avoinna arkisin klo 8-15.
Puhelinsoittoajat ma–to klo 8–9 ja klo13–14, pe klo 8–9.
Islabin kautta saatava laboratoriopalvelu
torstaisin  klo 8–10 siirtyi nyt myös Kivitaskuun.



Toukokuun alussa käynnistyy lisäksi Doctagon Oy:n kautta
videovastaanotto-lääkäripalvelukokeilu.

Lääkäripalvelu saadaan samoin Doctagonin kautta sekä Kivitaskun että
kotihoidon asiakkaille. Vastuulääkäri käy kolmen kuukauden välein
Kivitaskussa ja viikoittain on järjestetty vastuulääkärin/-sairaanhoitajan
kanssa puhelinkierrot lääkäripalveluasioiden hoitamiseksi. Lääkäriapua
on tavoitettavissa hoitajan kautta tarpeen mukaan ympärivuorokauti-
sesti. Lääkkeet hankitaan pääosin koneellisena annosjakeluna (annos-
pussirullat kahden viikon erissä) Virtasalmen apteekin kautta.

· Kivitaskussa toimii jakelukeittiö; ruoka tuodaan Pieksämäen
Ruokaradalta. Keittiössä työskentelevät Ruokapalveluiden
ostopalvelutyöntekijät (ISS-palvelu).

Kivitaskun ja kotihoidon asiakkailta laboratorionäytteiden otto on
mahdollista päivittäin.

Viriketoimintaa saamme seutuopiston, paikallisen eläkeläisjärjestön, lasten
vierailuiden ja opiskelijoiden kautta. Seurakunta järjestää myös
säännöllisesti tilaisuuksia Kivitaskussa.

Vierailut toivomme ajoittuvan kl.10-19 väliseen aikaan.



Kivitaskussa toimii myös oma pesula. Yksikön ulkopuolisille asiakkaille
tarjolla MATTOPESULA omatoimiperiaatteella.

Pesula
Avoinna:
Ma, ti, klo 7–12
Ke  suljettu
To, pe, klo 7–12

Kivitaskun henkilökuntaan kuuluu:

Yksikön esimies
o 1    sairaanhoitaja
o 12  lähi-/perushoitajaa
o 1    vaatehuoltaja (osa-aik.)
o 1    siistijä

Hoitajavastaanotto:
o 1   terveydenhoitaja
o 1   terveyskeskusavustaja   (osa-aik.)

Kotihoito:
o 1   sairaanhoitaja
o 2   lähihoitajaa



Yhteystiedot:

Kivitasku:

                Yksikön esimies  Tarja Pelkonen                   044 588 3854
Sairaanhoitaja Hanna Säämänen                    0400 129 006

                Hoitajat Muistola        044 588 3893
Hoitajat Onnela        044 588 3892
Faksi        480 240
Keittiö        044 799 5239
Pesula        044 588 3894

Kotihoito :
                Sairaanhoitaja Virpi Putkonen                        044 368 6832

                Hoitajat                                                            044 588 3856

Hoitajavastaanotto

Terveydenhoitaja Irma Lipsanen          044 368 6747
                Terveyskeskusavustaja Soili Nykänen          015 788 4261

                sähköposti: etunimi.sukunimi@pieksamaki.fi

Tiedoksi maksuista:

· Palveluasumisen hinta koostuu vuokrasta+ tulosidonnaisesta
palvelumaksusta. Lääkkeet omakustanteisesti. (Kelan tuet
haettavissa palveluasumiseen).

                         - Lyhytaikaishoidon maksu 49,50 € /vrk.
                       Maksukaton täytyttyä 22,80  €/vrk


