K A N A L I N R A N TA

Saga Kanalinranta

Seniorielämää
kaikilla mukavuuksilla
Saga Kanalinranta on upea palvelutalo, joka tarjoaa senioreille
huipputason asumista, palveluita ja turvallisuutta tyylikkäässä
ympäristössä. Palvelutalossa on 80 asuntoa ja 18 kodin ryhmäkoti
erityistä huolenpitoa tarvitseville. Asuntojen koko vaihtelee 36 ja
45 neliön välillä. Asumiskulut alkavat 707 eurosta. Asumiskulun
lisäksi kuukausikulu koostuu valitusta palvelupaketista.
Palvelutalo sijaitsee Rauman keskustassa, kaupungin halki
kulkevan kanaalin vehreällä rannalla.

Upeat puitteet
Upea talvipuutarha elävine puineen ja
viherkasveineen tuo ympärivuotista
viihtyisyyttä. Valoisat ja kauniit vuokraasunnot voi sisustaa mieleisekseen.
Yhteistiloissa on kuntosali, kirjasto ja sauna.
Ravintola ja kahvila kutsuvat viihtymään.
Talossa palvelevat parturi-kampaaja,
jalkahoitaja, fysioterapeutti, kosmetologi
sekä huoltomies. Lääkäri pitää vastaanottoa
talossamme säännöllisesti.

Apu käden ulottuvilla
Kun asut Sagassa, käytettävissäsi on
ammattitaitoinen ja ystävällinen
terveydenhuollon henkilöstö ympäri
vuorokauden. Autamme sinua
viihtymään, tuntemaan olosi turvalliseksi
ja hyödyntämään palveluitamme
valitsemallasi tavalla. Ymmärrämme
tarpeesi ja pidämme huolta, että sinulla on
kaikki hyvin.

Monipuolista harrastus- ja
kulttuuritoimintaa
Tarjoamme senioreille vireän
ympäristön, mielekästä tekemistä ja
sosiaalisia verkostoja, jotka parantavat
elämänlaatua. Talon monipuolisesta
harrastus- ja kulttuuritoiminnasta sekä
erilaisista tapahtumista jokainen löytää
itselleen kiinnostavaa ohjelmaa.

Palvelut tarpeesi mukaan
Saga Kanalinranta
Kevytturva-palvelupaketin sisältö
Turvapuhelin ja -ranneke (auttamiskäynnit erillisen hinnaston mukaan)

x

Palvelupäivystys 24/7

x

Yksilöllinen palvelusuunnitelma

x

Asukastietojen ylläpito

x

Monipuolinen harrastus- ja kulttuuritoiminta

x

Vastaanoton palvelut

x

Päivän lehden lukumahdollisuus kahvilassa

x

Siivous

Joka 4. vko

Lounas

Päivittäin

Asukaskeskustelu 30 min

Joka 4. vko

Hinta yhteensä

626 €/kk + asumiskulut

Kevytturvan lisäksi meillä on tarjolla Viikko-, Päivä- ja Täysturva-palvelupaketit, joissa kotiavustamista ja muita palveluita on enemmän.

Lisäpalvelut

Tarjoamme yksilöllisen tarpeesi mukaan lisäpalveluita, kuten ateria-, puhtaanapito-, hyvinvointi-, kuntoutus- ja
hoivapalveluita. Voit lisätä palveluusi aamiaispaketin 135 €/kk, aterioita kotiintoimitettuna, päivittäistä kotiavustamista, lääkehuoltoa, sairaanhoitajan kotikäyntejä, pyykkihuoltoa tai lisäsiivousta. Fysioterapeutin
ja jalkahoitajan palvelut löytyvät saman katon alta. Räätälöidään yhdessä sinun tarpeesi täyttävä
palvelukokonaisuus.

Esimerkki palvelusopimuksesta

Palvelupaketti Kevytturva: 626 €/kk, Asunto: 36 m2, Asumiskulut: 707 €/kk (vuokra ja yhteistilat)
Asumisen kustannukset yhteensä: 1 333 €/kk
Vapaana olevat asunnot löydät Sagan kotisivuilta osoitteesta sagacare.fi

Kiinnostuitko asumisesta
Saga Kanalinrannassa?
Ota minuun yhteyttä ja sovi esittelystä!
Johtaja
Satu Heinonen
puh. 050 595 2618
satu.heinonen@sagacare.fi

Saga Kanalinranta • Aittakarinkatu 19 • 26100 Rauma • sagacare.fi

Saga-palvelutalot

