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Syysterveiset Leväniemestä!
Tilanne Leväniemessä on koronan suhteen ollut toistaiseksi hyvä. Asukkaamme ovat
sopeutuneet vaikeaan tilanteeseen kokonaisuutena hyvin. Luonnollisesti kaikki toivomme
sitä, että tilanne normalisoituu nopeasti ja voimme palata entisiin käytäntöihin.
Valtakunnallinen ja maailmanlaajuinen koronatilanne on kuitenkin huolestuttava, ns. toinen
aalto on meneillään ja meidän on Leväniemessä otettava tämä huomioon.
Koronatapaukset ovat lisääntyneet myös lähiseuduillamme.
Kontaktien minimointi on erittäin tärkeä osa sairastumisen välttämistä ja sen tärkeys
korostuu meillä täällä suuressa yhteisössä.

Vierailut Leväniemessä. Jos suunnittelet vierailua Leväniemeen korona-aikana, otathan
huomioon seuraavat seikat:
• Sovi aina etukäteen Leväniemen henkilöstön kanssa.
• Tule vierailulle vain jos olet ehdottomasti terve, sinulla ei ole minkäänlaisia
vilustumisoireita, etkä ole myöskään matkustanut lähiaikoina.
• Rajataan vieraiden määrää niin että kerralla vierailulle voi tulla max. 2 vierasta.
• Pidä vierailun aika lyhyehkönä eli max. 1.5 h.
Asukkaiden kotilomat. Sovi aina etukäteen henkilöstön kanssa. Suositellaan, että
lomailuja ei järjestettäisi nyt kahteen viikkoon, jotta seudullamme pahentunut koronatilanne
rauhoittuisi. Jos lomailun järjestäminen on ehdottoman tärkeää, huolehdittehan siitä, että
kontakteja olisi mahdollisimman vähän, turvavälit pidetään ja käsihygieniasta
huolehditaan.
Olemme ryhtyneet moniin poikkeustoimiin, että koronaepidemia ei saavuttaisi
Leväniemeä. Poikkeustoimet ja rajoitukset ovat varmasti monille vaikeita ja turhauttavia,
mutta ne kaikki on tehty vain siksi, että suojaisimme asukkaitamme tartunnoilta.
Tässä kuvausta Leväniemen poikkeustilanteen käytännöistä, jotka vaikuttavat asukkaiden
arkeen:
•
•
•
•
•

Hoitotiimit on jaettu ja suunniteltu niin, että tietyt henkilöt hoitavat vuorossaan tietyn
asukasryhmän kontaktien minimoimisen vuoksi.
Koskelo-työkeskuksessa ja Leväniemen alueella tarjotaan ohjattua toimintaa.
Ryhmätoiminta suunnitellaan niin, että turvavälit ja tehostettu hygienia pystytään
toteuttamaan.
Ruokailut järjestetään niin, että vain 8 henkilöä tulee kerrallaan ruokasaliin ja he
kaikki istuvat eri pöydissä. Ohjataan käsihygieniaa ennen ruokailuja. Riskiryhmiin
kuuluvat henkilöt ruokailevat kodeissaan, heille viedään ruoka kotiin.
Puhtaanapidon osalta noudatamme tehostettua hygieniaa yleisissä ja yhteisissä
tiloissa.
Henkilöstö käyttää kasvosuojaimia, kun suoritetaan hoitotoimenpiteitä tai ollaan
muuten kontaktissa asukkaisiin.

•
•

Henkilöstöä on ohjeistettu toimimaan tavoilla, jotka ehkäisevät tartuntoja
ennakoivasti sekä työssään että vapaa-ajallaan.
Olemme pyrkineet selittämään tilannetta asukkaille sekä henkilökohtaisesti
suullisesti että kirjallisilla tiedotteilla.

Hyvää terveyttä kaikille!

Leväniemen toimintakeskus
***********************************
YLEISTÄ TIETOA LEVÄNIEMESTÄ:
Leväniemen toimintakeskus tarjoaa asumispalveluja kehitysvammaisille ja
mielenterveyskuntoutujille AVI:n lupaan perustuen. Leväniemen omistaa ja sitä hallinnoi voittoa
tavoittelematon Kuntoutus-, koulutus- ja asuntosäätiö. Siitä, mitä palveluja kullekin asukkaalle
annetaan, sovitaan asukkaan kotikunnan sosiaalitoimen kanssa maksusitoumuksen ja
palvelusuunnitelman laatimisen yhteydessä. Palveluista kts. tarkemmin omavalvontasuunnitelma Leväniemessä lukusalissa ja Leväniemen verkkosivulla www.levaniemi.net.

Leväniemi on myös Facebookissa nimellä Leväniemen toimintakeskus. Tervetuloa
kaveriksi! Facebookissa voitte seurata, mitä Leväniemessä tehdään ja miltä meillä näyttää
tällä kauniilla paikalla Juojärven rannalla, mutta tietenkään emme voi kommentoida mitään
asukkaidemme voinnista tms. julkisella sivulla. Otathan yhteyden puhelimitse
henkilöstöön, jos haluat tiedustella vointia.
Vaitiolovelvollisuuden vuoksi voimme luovuttaa tietoja asukkaasta ainoastaan hänen
luvallaan. Esimerkiksi palvelu- ja kuntoutussuunnitelman tarkistukseen kutsutaan omaisia vain, jos
ko. asukas itse sitä pyytää – asukkaan niin toivoessa kutsumme omaisen mukaan.
Vuotuinen palvelusuunnitelman tarkastaminen pidetään yleensä kotikunnan sosiaalitoimen
määrittelemänä ja kokoon kutsumana ajankohtana, kun heillä on mahdollisuus tulla käymään
Leväniemessä.
Omahoitajina toimivat sekä hoitajat että ohjaajat; kullekin asukkaalle on nimetty vähintään
yksi omahoitaja.
Jos teillä on asiaa henkilöstölle omaiseenne liittyen, toivomme ensisijaisesti yhteydenottoa
omahoitajaan. Voitte jättää soittopyynnön haluamallenne henkilölle tai kiireellisessä asiassa
kääntyä vastaavan sairaanhoitajan tai hoidon vuorovastaavien puoleen. Vuorotyöstä johtuen illalla
ja viikonloppuna on vähemmän henkilöstöä paikalla ja silloin mahdollisuus pidempiin
keskusteluihin on rajallinen.
Leväniemen omina lääkäreinä toimivat psykiatri Antti Lepola ja yleislääkäri Jari Puustinen.
- omat lääkärit ja sairaanhoitajat suorittavat vuosittain asukkaille terveystarkastuksen
- akuuteissa asioissa käytetään Heinäveden terveysaseman päivystyspalveluja
- pienet hoitotoimenpiteet (haavanhoidot, korvien huuhtelut ym.) hoitajat suorittavat
Leväniemessä
- Leväniemessä on vastaavan sairaanhoitajan lisäksi neljä sairaanhoitajaa
Asukkaan kotikunta maksaa hoivamaksun, mutta kukin asukas itse on normaalissa
vuokrasuhteessa Leväniemessä. Vuokrasuhteen purkaminen tapahtuu kuukauden
irtisanomisajalla.
Ohjattua työ-, päivä- ja vapaa-ajan toimintaa järjestetään Karviossa Koskelo-työkeskuksessa ja
Leväniemen alueella. Ohjattua toimintaa tarjotaan myös iltaisin ja viikonloppuisin noin viitenä iltana
viikossa.

Työtoiminnoista maksetaan työosuusrahaa. Pääsääntöisesti työosuusraha maksetaan
asukkaan omalle käyttörahatilille pankkiin. Palvelusuunnitelmaa laadittaessa sovitaan ko. asiasta.
Käyttörahoistaan asiakkaat maksavat retkiään, tupakkaa, henkilökohtaisia hankintoja ym..
Retkistä / matkoista: Kun retkiä järjestetään talon autolla, asukkailta ei veloiteta matkoista mitään
kuljetusmaksua. Jos retkiin liittyy yöpymisiä, pääsylippuja ym. kuluja, kunkin asukkaan on itse
maksettava omat kulunsa ja yhteisesti muiden lähtijöiden kanssa myös ohjaajan / saattajan kulut.
Jos lähdetään ulkomaille, osallistujien on maksettava myös saattajien matkoista osuus yhdessä
muiden osallistujien kanssa.
Asukkaiden rahavaroista ja omaisuudesta:
• Mikäli laitatte rahaa omaisellenne, toivomme, että tekisitte sen mahdollisen
katoamisvaaran vuoksi mieluiten pankin kautta.
• Asukkaiden omaisuus kirjataan / kuvataan. Jos tuotte / lahjoitatte asukkaalle jonkin
laitteen tms. arvokkaamman esineen, olettehan yhteydessä myös henkilöstöön
(omahoitajaan tai asukasasioiden hoitajaan), jotta ko. omaisuus tulisi kirjattua / kuvattua.
• Asukasasioidenhoitaja auttaa asukkaita asioinneissa ja rahankäyttöön liittyvässä
suunnittelussa sekä suuremmissa hankinnoissa yhteistyössä omahoitajien ja edunvalvojien
kanssa.
Palautetta voitte jättää sähköpostilla (levaniemi@levaniemi.net) tai kirjeitse. Palautetta voi antaa
nimettömänä, mutta jos toivotte vastausta, tarvitsemme yhteystiedot.
YHTEYSTIEDOT:
Leväniemen johtaja Terttu Rantala puh. 040 670 9119
Vastaava sairaanhoitaja Satu Ahtinen, puh. 040 841 8936.
Yhteys hoitajiin, päivystysnumero: puh. 040 849 1893
Kotiranta: Poukama puh. 040 4871255 ja Valkama puh. 040 8491888
Laskutuksista vastaa talouspäällikkö Matti Holopainen puh. 040 849 1891.
Työ- ja päivätoiminnasta vastaa palvelujohtaja Raila Koponen puh. 040 8491 880.
Asukasasioidenhoitaja (käteisvarat ym.) Päivi Karvonen puh. 040 849 1897.
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