Ammattitaitoinen
henkilökunta

ja

moniammatillinen

Sanaskodin henkilökuntaan kuuluu mielenterveysja päihdehoitoon suuntautuneita sairaanhoitajia,
lähihoitajia ja ohjaajia. Lisäksi sosionomi palvelunohjauksessa, keittiöemäntä ja kiinteistön hoitoon henkilöitä. Yrittäjäpariskunta vastaa kehittämistoiminnasta sekä markkinoinnista.

Sanaskodilla Siuntiossa on 17-paikkainen
kuntoutusyksikkö ja jatkokuntoutuksen
mahdollisuutena omat tukiasumispalvelut.

Sanaskodilla asiakkaita vastaanottaa viikoittain
oma osa-aikainen lääkärimme, joka omaa pitkäaikaisen päihde- ja mielenterveysosaamisen. Oman
henkilökunnan lisäksi käytämme ryhmien vetämiseen myös ulkopuolisia asiantuntijoita.
Henkilökuntamme ylläpitää ja parantaa jo olemassa olevaa ammattitaitoaan jatkuvalla koulutuksella. Hoitohenkilökunta on käynyt mm. dialektisen
käyttäytymisterapia koulutuksen ja lukuisia päihdetyöhön liittyviä koulutuksia. Palvelutason säilyttämiseksi ja oman jaksamisen tukemiseksi käytämme säännöllistä ulkopuolista työnohjausta sekä sisäisiä henkilökuntapalavereita.
Laadunhallinnan kehittämistarpeiden tunnistajana
ja itsearviointivälineenä käytämme ITE järjestelmää sekä säännöllisiä asiakastyytyväisyyskyselyjä .

www.sanaskoti.fi

◊ Meillä Sinusta Välitetään Aidosti ◊

Sanaskoti on ympärivuorokautista laitoshoitoa,
tukiasumispalvelua ja aktiivista kuntoutusta
tarjoava yksityinen sosiaalialan palveluyritys
Uudellamaalla.
Asiakaspaikkatiedustelut:
Heli Kaartinen
Palveluohjaaja / Sosionomi
puhelin 029 1700 100 tai 045 113 6334
heli.kaartinen@sanaskoti.fi
Kanslia / hoitajat

029 1700 103

Kanslia suora

045 321 8744

Hoitajien GSM

044 740 0224

Sanaskodin faksi:

019 341 642

Käyntiosoite:
Sanaskoti Siuntio
Karskogintie 418
02580 SIUNTIO

Lisätietoa:
www.sanaskoti.fi

info@sanaskoti.fi

Pääasiallinen
kohderyhmämme
ovat
päihde- ja mielenterveyskuntoutujat.
Palvelumme soveltuvat erityisen hyvin asiakkaille,
joiden kuntoutuksessa tulee ottaa huomioon
alkoholi-, huume-, lääkeriippuvuus-, mielenterveys
- ja sosiaaliset ongelmat samaan kuntoutusaikaan.
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Tarjoamme kuntoutujalle:


Ammattitaitoisen ja kokonaisvaltaisen
kuntoutuksen mahdollisuuden



Terapeuttisia- ja toiminnallisia ryhmiä sekä
vertaistukiryhmiä (hyvä viikko-ohjelma)



Yhden hengen huoneen



Nimetyn omahoitajan ja mahdollisuuden

Tarjoamme kokonaisvaltaista kuntoutusta,
tavoitteena päihteetön elämäntapa.
Tarjoamme yksilöllistä aktiivista kuntoutusta turvallisessa, luottamuksellisessa ja
viihtyisässä maaseudun ympäristössä.
Tuemme omien voimavarojen löytämistä
sekä oman elämän hallintaa.

ja. Kuntouttavan laitoskuntoutuksen jälkeen asiakkaalla
asumispalvelun piirissä, jolloin hänellä säilyy tuttu
ympäristö ja henkilökunta. Tällöin kuntoutuksen etenemistä voidaan edelleen seurata ja arvioida, tukien asia-

www.sanaskoti.fi

Kilpailutusten pohjalta Sanaskodilla on palvelusopimuk-

(Lahti, Heinola, Asikkala, Hollola, Kärkölä, Padasjoki,
Hartola, Iitti, Myrskylä, Orimattila, Pukkila, Sysmä).
Erillisillä maksusitoumuksilla toki myös muista kunnista
ja kaupungeista on mahdollista tulla kuntoutukseen.

 Kesäisin Green Care terapia

Haluamme motivoida ja tukea asiakkaita myös
fyysiseen hyvinvointiin mm. ulkoilu, uinti,
kuntosali. Asiakkaan itse halutessa, Sanaskoti
mahdollistaa osallistumisen vapaaehtoisiin
hengellisiin tilaisuuksiin tai mahdollisuuden
päästä henkilökohtaiseen sielunhoitoterapiaan.

on yhtenä mahdollisuutena jatkaa Sanaskodin tuki-

Tampere, Orivesi, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

 Luovat –ryhmät (musiikki, kuvataide ja
kädentaito)

Lisäksi asiakkaat osallistuvat arjen askareisiin
ja elämänhallintaa tukeviin vastuutehtäviin
sekä kuntoutusta tukeviin säännöllisiin omahoitajakeskusteluihin.

sessa maaseutuympäristössä, kutenkin lähellä palvelu-

Vantaa, Kauniainen, Kerava, Järvenpää, Turku, Raisio,

 Ravitsemus ja liikunta

 Rentoutus, itsehoito ja vertaistuki

Sanaskoti Siuntio sijaitsee Länsi-Uudellamaalla rauhalli-

set mm. seuraavien tahojen kanssa: Helsinki, Espoo,

 Tunteiden hallinta – Tunne lukkosi

 NA-info ja AA-ryhmä

Erityisesti kesäisin GreenCare -terapiaa

kasta kohti itsenäisempää ja päihteetöntä elämää.

 Riippuvuudenhoito –ohjelma

 Kokemusasiantuntija ryhmä

henkilökohtaisiin terapiakeskusteluihin


Sanaskodilla toimitaan viikko-ohjelman mukaisesti ja asiakkaat osallistuvat esim. seuraaviin
ryhmiin:
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