SAGA
Koti palveluiden keskellä

PALVELUT | MUNKKINIEMI

Saga Munkkiniemen
johtajan tervehdys
Sisällys
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Saga Munkkiniemi kutsuu sinut viihtymään kauniissa miljöössä kattavien palvelujen ympäröimänä. Asumis-, hoiva-, siivous-, pesula- ja ateriapalveluiden lisäksi Saga Munkkiniemi tarjoaa laajan valikoiman
laadukkaita palveluita, jotka ovat myös lähialueen ikääntyvän väestön ulottuvilla. Saga Munkkiniemessä
pitävät vastaanottoa geriatri ja hammaslääkäri. Palvelujaan tarjoavat mm. fysioterapeutit, jalkahoitaja ja
kampaaja. Talostamme löytyy myös oma huoltomies. Saga Munkkiniemen harrastus- ja kulttuuritoiminta
on vilkasta ja monipuolista toimintatuokioineen, musiikkivieraineen, retkineen ja erilaisine tapahtumineen. Kahvila ja ravintola ovat avoinna myös vierailijoille.
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Huoltomiehen palvelut

Saga Munkkiniemi on vireä taloa, jossa asukkaat osallistuvat aktiivisesti talon toimintaan. Jos haluat juttuseuraa, niin se onnistuu varmasti. Jos haluat olla rauhassa, oma koti antaa mukavan lepopaikan.
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Kampaamopalvelut

Vuosittaisten asukastyytyväisyyskyselyjen mukaan olemme onnistuneet työssämme hyvin!
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Saga pähkinänkuoressa

Saga Munkkiniemessä on ammattitaitoinen henkilökunta, joka haluaa tehdä olostasi mahdollisimman
mukavan ja turvallisen. Hoitajat ovat paikalla ympäri vuorokauden. Peruspalvelupaketin lisäksi voit tilata
haluamasi lisäpalvelut tarpeidesi mukaan. Hoiva-, siivous- ja huoltopalveluista voit hakea kotitalousvähennystä. Hoivapalvelujen kustannusten kattamiseen asukkaalla voi olla mahdollisuus saada Helsingin
kaupungin myöntämiä kotihoidon palveluseteleitä.
Saga Munkkiniemi koostuu kolmesta eri rakennuksesta: Dosentinpuistosta, Dosentinrinteestä ja Dosentinlinnasta. Saga Munkkiniemessä on yhteensä 264 vuokrakotia, joiden koot vaihtelevat 30 - 87m2 välillä.
Kaikki kolme taloa ovat kytkettyinä toisiinsa yhdyskäytävillä, joten liikkuminen taloissa on helppoa. Saga
Munkkiniemi sijaitsee viehättävässä puistokaupunginosassa, hyvien kulkuyhteyksien päässä Helsingin
keskustasta. Palvelulinjan pikkubussilla pääset kätevästi Saga Munkkiniemestä Munkkivuoren ostoskeskukselle ja takaisin.
Meillä asut omassa kodissa, jonka voit sisustaa makusi mukaan omilla tutuilla huonekaluillasi ja tavaroillasi – koti on paikka, jossa viihdytään. Kauniisti sisustetuissa yleistiloissa löytyvät mm. kirjasto, ravintola,
kahvila, sauna- ja allasosasto sekä kauniit talvipuutarhat, jotka tuovat taloon vehreyttä ja valoa jokaisena
vuodenaikana. Käytössäsi on myös runsaasti piha-aluetta sekä monta yhteistä terassia. Asunnoissa, yhteistiloissa ja pihamaalla pääsee liikkumaan esteettömästi.

Ranja Kontturi
Saga Munkkiniemen johtaja
puh. 050 5215 139
ranja.kontturi@sagacare.fi
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Palvelupaketit

Saga Munkkiniemi

Viikkoturva

Saga Munkkiniemen asukkaana kuukausikulusi koostuvat tarvitsemistasi palveluista ja asumiskulusta.
Kolmesta yksilöllisestä palvelukokonaisuudesta voit valita itsellesi vointiasi vastaavan palvelupaketin: Viikkoturvan, Päiväturvan tai Täysturvan. Kaikkiin palvelupaketteihin kuuluu mm. turvapuhelin, yksilöllinen
palvelusuunnitelma, terveys- ja hoitotietojen ylläpito sekä monipuolista harrastus- ja kulttuuritoimintaa.
Lisäksi Saga-taloissa on laaja valikoima arjen hallintaan ja omaan hyvinvointiin liittyviä lisäpalveluja, joita
voit ostaa kulloistenkin tarpeidesi mukaan. Palvelupakettien sisältö on kuvattuna alla, tarkemmat kuvaukset löydät seuraavalta sivulta. Asumiskulu vaihtelee asunnon koon mukaan ja pitää sisällään vuokran ja
yhteiset tilat.
Palvelupakettien sisältö

Viikkoturva

Asut mukavasti omassa kodissa, jonka voit sisustaa makusi mukaan omilla kalusteillasi ja tavaroillasi. Sagan
oma siistijä siivoaa kotisi kaksi kertaa kuukaudessa. Sagan tasokkaassa ravintolassa sinulle katetaan päivittäin herkullinen lounas. Kauniisti sisustetuissa yhteistiloissa on mm. kirjasto, kuntosali ja talvipuutarha.
Kerran viikossa saat tunnin mittaisen avun esimerkiksi suihkussa käyntiin ja kerran kuukaudessa luonasi
käydään puolen tunnin voinnintarkistuskäynnillä. Sagan henkilökunta huolehtii mahdollisista lääkkeistäsi
ja annostelee ne sinulle valmiiksi.
Hinta 1 101 €/kk + asumiskulu

Päiväturva

Päiväturva

Täysturva

Turvapuhelin		
Sisältyy

Sisältyy

Sisältyy

Hoitajapäivystys 24/7		
Sisältyy

Sisältyy

Sisältyy

Yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma		

Sisältyy

Sisältyy

Sisältyy

Terveys- ja hoitotietojen ylläpito		

Sisältyy

Sisältyy

Sisältyy

Monipuolinen harrastus- ja kulttuuritoiminta		

Sisältyy

Sisältyy

Sisältyy

Kuntosalin, pesutuvan, kirjaston sekä
sauna- ja allasosaston yleisten vuorojen käyttö		

Sisältyy

Sisältyy

Sisältyy

Vastaanoton palvelut		
Sisältyy

Sisältyy

Sisältyy

Päivän lehti luettavissa kahvilassa		

Sisältyy

Sisältyy

Sisältyy

Täysturva

Siivous		

Joka 2. vko

Joka 2. vko

1 x vko

Pyykkihuolto (koneellinen)		

-

-

1 x vko

Päivittäin

Päivittäin

-

Päivittäin

Asut mukavasti omassa kodissa, jonka voit sisustaa makusi mukaan omilla kalusteillasi ja tavaroillasi. Sagan
oma siistijä siivoaa kotisi joka viikko, samoin pyykkisi pestään viikoittain. Sagan tasokkaassa ravintolassa
sinulle katetaan päivittäin herkullinen aamiainen ja lounas. Kauniisti sisustetuissa yhteistiloissa on mm.
kirjasto, kuntosali ja talvipuutarha. Kerran viikossa saat tunnin mittaisen avun esimerkiksi suihkussa käyntiin ja kerran kuukaudessa luonasi käydään puolen tunnin voinnintarkistuskäynnillä. Sagan henkilökunta
huolehtii mahdollisista lääkkeistäsi ja annostelee ne sinulle valmiiksi. Lisäksi saat kolmesti päivässä henkilökohtaista apua arjen askareissa.

Lounas		
Päivittäin
Aamiainen		Voinnintarkastuskäynti (0,5h)		

Joka 4. vko

Joka 4. vko

Joka 4. vko

Lääkehuolto (ei sisällä lääkkeen antoa)		

Sisältyy

Sisältyy

Sisältyy

Kotiavustaminen (1h)		

1 x vko

1 x vko

1 x vko

Kotiavustaminen (15min), esim. aamutoimet		

-

1 x pvä

3 x pvä

1 101€/kk

1 365€/kk

2 149€/kk

+ asumiskulut

+ asumiskulut

+ asumiskulut

Hinta yhteensä:

Esimerkki palvelusopimuksesta:
Asunto: 43,5 neliötä
Asumiskulut: vuokra: 1 883€ / kk
		
vesi: 25€ / hlö
Palvelupaketti Viikkoturva: 1 101€/kk
4

Palveluasumisen kustannukset

yhteensä: 3 009€/kk
+ sähkö kulutuksen mukaan

Asut mukavasti omassa kodissa, jonka voit sisustaa makusi mukaan omilla kalusteillasi ja tavaroillasi. Sagan oma siistijä siivoaa kotisi kaksi kertaa kuukaudessa. Sagan tasokkaassa ravintolassa sinulle katetaan päivittäin herkullinen lounas.
Kauniisti sisustetuissa yhteistiloissa on mm. kirjasto, kuntosali ja talvipuutarha. Kerran viikossa saat tunnin mittaisen avun esimerkiksi suihkussa käyntiin ja
kerran kuukaudessa luonasi käydään puolen tunnin voinnintarkistuskäynnillä.
Sagan henkilökunta huolehtii mahdollisista lääkkeistäsi ja annostelee ne sinulle
valmiiksi. Lisäksi saat kerran päivässä henkilökohtaista apua arjen askareissa.
Hinta 1 365 €/kk + asumiskulu

Hinta 2 149 €/kk + asumiskulu

Jokainen palvelupaketti sisältää
• Turvapuhelimen
• Ammattitaitoisen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön, joka päivystää 24/7
• Yksilöllisen hoito- ja palvelusuunnitelman
• Terveys- ja hoitotietojen ylläpidon
• Monipuolisen harrastus- ja kulttuuritoiminnan
• Kuntosalin, pesutuvan, kirjaston sekä sauna- ja allasosaston yleisten vuorojen
käytön
• Vastaanoton palvelut
• Päivän lehti luettavissa kahvilassa
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Tilapäinen asuminen
Tule toipumaan leikkauksesta, pakene putkiremonttia tai tule muuten vain kokeilemaan huoletonta palveluasumista Saga Munkkiniemeen!
Tilapäiseen asumiseen tarkoitetut asunnot ovat valmiiksi sisustettuja. Asunnoissa, joiden koko vaihtelee
36 - 87 neliön välillä on keittö, kylpyhuone ja osassa parveke. Kaikissa asunnoissa ja yhteisissä tiloissa on
esteetön kulku.

Tilapäinen asuminen maksaa yhdeltä henkilöltä vuorokaudessa 85 € yksiössä. Pariskunnalta asuminen
maksaa yksiössä tai suuremmassa asunnossa vuorokaudessa yhteensä 170 €. Hintaan sisältyy:
• Valmiiksi sisustettu asunto, sisältäen sähkön ja veden
• Turvapuhelin
• Ammattitaitoinen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö, joka päivystää 24/7
• Yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma
• Terveys- ja hoitotietojen ylläpito
• Päivittäinen lounasbuffet
• Siivous neljän viikon välein
• Liinavaatepalvelu kerran kuukausessa, sisältäen lakanat ja pyyhkeet
• Monipuolinen harrastus- ja kulttuuritoiminta
• Kuntosalin, pesutuvan, kirjaston sekä sauna- ja allasosaston yleisten vuorojen käyttö
• Vastaanoton palvelut
• Päivän lehti luettavissa kahvilassa
Huomioittehan, että hoivaa ja muita lisäpalveluita saatavilla sopimuksen mukaan.

Kiinnostuitko tilapäisestä asumisesta?
Ota yhteyttä ja kysy lisää,
tai varaa näyttö!

6

Ranja Kontturi
Saga Munkkiniemen johtaja
puh. 050 5215 139
ranja.kontturi@sagacare.fi
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Ruoka- ja ravintolapalvelut
Aamiainen
Ravintolassa on tarjolla päivittäin runsas aamiaisbuffet. Kahvilassa voit nauttia tai hakea kotiisi kuumia ja
kylmiä juomia, voileipiä, croisantteja tai ostaa kotiin aamulla paistetun leivän. Myös muita aamiaistuotteita mm. jogurtteja, maitoja, mehuja ja mehukeittoja voit ostaa kotiin.
Lounas
Lounaalla on tarjolla herkullinen lounasbuffet, joka sisältää kotiruoan, keiton, juomat, leipiä ja monipuolisen salaattibuffetin. Myös päivän jälkiruoka kuuluu lounaaseen. Keräämme säännöllisesti asiakaspalautetta
lounaasta, joten jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa lounasruokiin. Pidämme myös lempiruokaviikkoja
ja erilaisia kausitapahtumia. Autamme ruoat pöytiin, mikäli ruoan kuljettaminen on hankalaa. Lounaan
voi myös tilata asuntoon. Omaiset ja tuttavat ovat tervetulleita lounastamaan kanssasi. Viikoittain vaihtuvan menun löydät Saga Munkkiniemen kotisivuilta osoitteesta www.sagacare.fi.
Kahvila
Kahvilassa voit nauttia kahvin kera oman leipurimme juuri valmistamia suolaisia ja makeita leivonnaisia.
Kaikkea voi ostaa myös mukaan. Kahvilassa on A-oikeudet. Kahvila toimii vastaanoton yhteydessä ja on
auki vastaanoton aukioloaikojen mukaan. Kahvilasta voit löytää vanhoja tuttuja tai uusia ystävyyksiä!

Vastaanoton palvelut
Saga Munkkiniemen vastaanotto toivottaa sinut tervetulleeksi kotiin. Vastaanotto palvelee vuoden jokaisena päivänä. Vastaanoton yhteydessä toimii kahvila, jossa kahvin lomassa voit lukea päivän lehden kuten
esimerkiksi Helsingin Sanomat ja Huvudstadsbladetin. Vastaanotosta voit ostaa päivittäistavaratuotteita,
lehtiä ja kortteja, kukkia, elintarvikkeita ja talon leivonnaisia.
• Asukkaiden opastus ja avustaminen				
• Saunavuoron varaus				
• Vieraiden vastaanotto ja opastus				
• Tilojen varaukset			
• Kahvilapalvelut						• Asunnon avaimien teko
• Taksin tilauspalvelu						• Postimerkkipalvelut		

Yhteystiedot

Vastaanoton palvelut hinnasto
Tilan vuokra asukkaille, ilman tarjoiluja

25 €

Tilan vuokra asukkaille, tarjoiluilla

0€

Tilan vuokra ulkopuolisille, ilman tarjoiluja

45 €

Saunavuoro
Oma saunavuoro, vakiovuoro

5 €/h/hlö

Omat satunnaiset saunavuorot

10 €/h/hlö

Kotioven avausmaksu, kerta

5€

Lisäavain					 4 €
Parkkipaikka 					 25 €
Taksin tilaus 				
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2,50 €

Aukioloajat:
arkisin klo 8.30 - 19.30
la-su ja pyhinä klo 10.15 - 18.30
Puhelinnumero:
Vastaanotto: 044 012 0101
(ark. klo 8-19 ja vklp 10-18)
Sähköposti:
munkkiniemi@sagacare.fi
Sijainti:
Dosentinpuiston 1.krs

Juhlat ja tilaisuudet
Ravintolahenkilökunta järjestää isot ja pienet juhlat tarpeesi mukaan. Voit tilata täytekakun juhlapäivänä
tai järjestää vaikka cocktail-tilaisuuden ystävillesi ja sukulaisillesi. Kun tilaat tarjottavat juhliisi Sagalta saat
juhlatilan maksutta käyttöösi. Saga Munkkiniemessä on useita juhlatiloja kuten esimerkiksi Dosentinlinnan 5. krs Linnatar, Dosentinrinteen saunakabinetti ja Dosentinpuiston juhlasali. Saga Munkkiniemessä
voit järjestää esimerkiksi syntymäpäiväjuhlia tai voit vuokrata tilat ja tarjoilut kokouskäyttöön esimerkiksi
yhtiökokoukseen.

Ruoka- ja ravintolapalvelut hinnasto
Aamiainen, kerta

5€

Aamiainen, kk-paketti

100 €

Aterian kotiin vienti, kerta

5€

Aterian kotiin vienti, kk-paketti

150 €

Yhteystiedot
Aukioloajat:
aamiainen klo 8.00 - 10.00, lounas klo 11.30 - 14.30
Puhelinnumero:
Ravintolapäällikkö: 044 720 2778
Ruokien tilauspalvelu kotiin: 044 720 2734
Sähköposti:
tiina.karlsson@sagacare.fi
Sijainti:
Dosentinpuiston 1. krs

Tiina Karlsson
Ravintolapäällikkö
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Harrastus- ja kulttuuritoiminta
Haluamme tarjota Saga Munkkinimen asukkaille vireän ympäristön, mielekästä tekemistä ja sosiaalisia
verkostoja, jotka parantavat elämänlaatua. Talon monipuolisesta harrastus- ja kulttuuritoiminnasta sekä
erilaisista tapahtumista jokainen löytää itselleen kiinnostavaa ohjelmaa. Harrastus- ja kulttuuritoiminta
sisältyy kaikkien asukkaiden palvelupakettiin.
Saga Munkkiniemessä on oma vapaa-ajanohjaaja, joka suunnittelee asukkaiden toiveiden mukaista harrastus- ja kulttuuritoimintaa. Viikoittain vaihtuvasta ohjelmasta löytyy esimerkiksi erilaisia kerhoja ja kielikursseja, asiantuntijaluentoja, konsertteja, teatteriesityksiä ja tansseja. Lisäksi viikoittain järjestetään esimerkiksi runopiiri ja bingo. Saga Munkkiniemessä on oma kirjasto Dosentinpuiston toisessa kerroksessa,
jossa voi yksin tai yhdessä muiden kanssa tutustua kirjavalikoimaan.
Viikoittainen harrastus- ja kulttuuritoiminnan ohjelma jaetaan asukkaiden postilaatikkoon. Ohjelmasta
voi jo ennakkoon valita, mihin haluaa viikon mittaan osallistua yhdessä muiden kanssa. Saga Munkkiniemen viikoittainen harrastus- ja kulttuuritoiminta julkaistaan Sagan kotisivuilla, josta omaisten on helppo
seurata talon tapahtumia.
Saga Munkkinimestä talon ulkopuolelle tehtäviin maksullisiin retkiin on sitova ilmoittautuminen talon
vapaa-ajanohjaajalle. Talon ulkopuolisia retkiä ovat esimerkiksi erilaiset museokäynnit ja teatterit.
Saga Munkkiniemen vapaa-ajanohjaaja Elsa Kalliola on tekstiiliartesaani sekä ohjaustoiminnan artenomi.
Ohjaustoiminnan artenomin koulutus antaa laajat tiedot ja taidot hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä
kulttuurin ja taidetoiminnan keinoin. Elsan pääaine terapeuttinen ohjaustoiminta tähtää hyvinvoinnin
ja kuntoutumisen edistämiseen. Ohjaustoiminnan ammattilaisena Elsa pyrkii vahvistamaan asiakkaiden
kykyä ylläpitää ja kehittää luovuutta, itsenäisyyttä ja toimintakykyä.

Yhteystiedot
Puhelinnumero:
Vapaa-ajanohjaaja Elsa Kalliola
044 720 2793 (ark. klo 9-15)
Sähköposti:
elsa.kalliola@sagacare.fi
Sijainti:
Dosentinpuiston 1. krs

Elsa Kalliola
Vapaa-ajanohjaaja

Meillä käy
palveluseteli
Yhteiskunnan tarjoamat tuet ja vähennykset kannattaa hyödyntää. Lue tuista
ja vähennyksistä sekä palvelusetelistä sivulta 23.
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Hoivapalvelut

Hoitajien yhteystiedot 24/7
Dosentinpuisto:

044 720 2735

Kun asut Sagassa, käytettävissäsi on ammattitaitoinen ja ystävällinen terveydenhuollon henkilöstö ympäri
vuorokauden. Saga Munkkiniemi koostuu kolmesta talosta: Dosentinpuisto, Dosentinrinne ja Dosentinlinna. Viereiseltä sivulta näet oman talosi yhteystiedot. Tiimivastaavilta voit tilata hoivapalveluja oman
tarpeesi mukaan.

Dosentinrinne:

044 720 2785

Dosentinlinna:

044 720 2787

Esimerkkejä hoivapalveluista
• Avustaminen aamu- ja iltatoimissa			
• Lääkkeiden tuonti / antaminen
• Injektiot, esimerkiksi insuliinipistokset		
• Suihku / sauna-avustaminen
• Ruokailuihin saattaminen				
• Avustaminen ruokailussa
• Avustaminen pukeutumisessa				
• Tukisukkien pukeminen
• Verenpaineen mittaus				• Verensokerin mittaus
• Turvahälytyskäynnit					• Ulkoilua
• Tarkastuskäynnit					• Kauppa- ja asiointipalvelut
• Muu avustaminen asukkaan tarpeiden mukaan

Hoivapalvelut hinnasto

		

Kotiavustaminen €/h (minimi 10€, alkava 15 min)

40 €

Lääkkeenanto, kerta

5€

Toimintakykytesti (esim. muisti, ravitsemus), kerta

80 €

Turvahälytyskäynti €/h (minimi 10€, alkava 15 min)

40 €

		

Kotiavustaminen on kotitalousvähennyskelpoista palvelua.

Sairaanhoitajan palvelut
• Tulotilanteen hoito- ja palvelusuunnitelman laadinta yhdessä asukkaan kanssa ja terveystietojen ylläpito
• Vastaanotto ja kotikäynnit
• Ajanvaraukset asiakkaan puolesta esim. lääkäri
• Injektiot, rokotteet
• Haavanhoidot / tikkien poisto
• Korvahuuhtelut
• Lääkehuolto ja reseptien uusinta
• Neuvontaa esim. ruokavaliosta
• Laboratorionäytteiden (esim. INR, CRP, virtsan liuskatutkimus) otot lääkärin määräysten mukaisesti ja
näytteiden vieminen laboratorioon

Sairaanhoitajapalvelut hinnasto
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Dosentinpuisto:
Tiimivastaavat: puh. 044 720 2759 ja 044 720 2499 (ark. klo 9 - 14)
Dosentinrinne:
Tiimivastaava: puh. 044 720 2724 (ark. klo 9 - 14)

		

Sairaanhoitajan palvelut €/h (minimi 15€, alkava 15 min) 		

Sairaanhoitajien yhteystiedot

60 €

Dosentinlinna:
Tiimivastaava: puh. 044 720 2724 (ark. klo 9 - 14)
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Lääkäripalvelut

Hammaslääkäripalvelut

Asiantuntijajoukkomme on saanut vahvistusta geriatri Martin Pomoellin myötä. Martin on erikoislääkäri,
joka on perehtynyt vanhuusiän tuomiin haasteisiin. Geriatrin vastaanotolla pyritään tekemään kokonaisvaltainen arviointi ikäihmisen terveystilanteesta. Tällöin tarkistetaan muun muassa lääkkeiden yhteisvaikutus, muisti sekä mahdolliset muut sairaudet. Martin tekee vastaanotolla esimerkiksi terveystarkastukset,
reseptin uusimiset sekä antaa lääkärilausunnot.

Ikääntyneelle hyvä suunterveys on hyvän elämän edellytys; ateriointi sujuu, ulkonäkö säilyy, suussa tuntuu
miellyttävältä, puhuminen ja seurustelu sujuvat. Terveet hampaat ja terve suu parantavat elämisen laatua.
Suunterveydellä on selkeä yhteys yleiseen terveydentilaan. Monet yleissairaudet ja lääkitykset vaikuttavat
suunterveyteen.

Martin pitää vastaanottoa maanantaisin ja parittomina perjantaina Dosentinrinteen 2. kerroksessa. Tarvittaessa erikoislääkäri voi tehdä kotikäyntejä. Vastaanottoajan voit varata tiimivastaavien kautta:
• Dosentinpuisto (tiimi 1) puh. 044 720 2759
• Dosentinpuisto (tiimi 2) puh. 044 720 2499
• Dosentinrinne puh. 044 720 2724
• Dosentinlinna puh. 044 720 2724
Martin betjänar också på svenska.

Saga Munkkiniemen hammaslääkäripalvelut tarjoavat mm. suun perustarkastuksia, hampaan paikkauksia
ja hampaanpoistoja. Tarjolla on myös proteesipalveluja.
Hammaslääkärin vastaanotto palvelee joka kolmas tiistai. Vastaanottohuone sijaitsee Dosentinrinteen 2.
kerroksessa. Vastaanottoajan voit varata tiimivastaavien kautta edeltävään keskiviikkoon klo 12 mennessä:
• Dosentinpuisto (tiimi 1) puh. 044 720 2759
• Dosentinpuisto (tiimi 2) puh. 044 720 2499
• Dosentinrinne puh. 044 720 2724
• Dosentinlinna puh. 044 720 2724

Hinta
Kelakorvaus
Erikoislääkärin vastaanottohinnasto		

Omavastuu

Hammaslääkärin vastaanottohinnasto

Hinta

Vastaanottokäynti 15 min

70,00 €		

13,50 €		

56,50 €

Suun perustutkimus (SAA02)

80,30 €		

15,50 €		

64,80 €

Vastaanottokäynti 30 min

90,00 €		

16,50 €		

73,50 €

Hampaan kiinnityskudossairauden hoito

Vastaanottokäynti 45 min

110,00 €

21,00 €		

89,00 €

122,10 €

13,00 €		

109,10 €

Vastaanottokäynti 60 min

150,00 €

27,00 €		

123,00 €

• Pieni yhdistelmämuovitäyte (SFA00)

59,40 €		

9,00 €		

50,40 €

Puhelinkonsultaatio

		
48,00 €				

• Parodontologinen hoito (SDA03)

Kelakorvaus

Omavastuu

Hampaan paikkaus

Reseptin uusinta (max 10 reseptiä)

10,00 €

• Yhden pinnan yhdistelmämuovitäyte (SFA10)

85,80 €		

10,00 €		

75,80 €

Toimistomaksu

15,00 €			

• Kahden pinnan yhdistelmämuovitäyte (SFA20)

143,00 €

17,00 €		

126,00 €

• Hampaan poisto (EBA00)

96,80 €		

10,00 €		

86,80 €

• Vaativa hampaan poisto (EBA05)

176,00 €

10,00 €		

166,00 €

Hampaanpoistot

Varaa aika erikoislääkärille
tiimivastaavien kautta!

				Alk. 1500 €

Vastaanottomaksu (WYA20)

40,00		
€		
10,00 €		
30,00 €

Varaa aika hammaslääkärille
tiimivastaavien kautta!
Martin Pomoell
Geriatri
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Irtoproteesit molempiin leukoihin

Tommi Raikula
Johtava hammaslääkäri
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Fysioterapia- ja hierontapalvelut
Onko sinulla niska- tai hartiakipuja tai sattuuko polveesi? Fysioterapeutti
voi kliinisen tutkimuksen kautta antaa juuri sinun tarvitsemaasi hoitoa.

Saga Munkkiniemi
tukee asukkaidensa
toimintakykyä

”Meidän Sagan asukkaat ovat sanoneet,
että kunto on kohentunut.”

Fysioterapiapalveluja voidaan toteuttaa henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti, joko
omassa kodissasi, talon kuntosalilla ja terapia-altaassa tai fysioterapeuttien vastaanottotiloissa.
Fysioterapeuttinen harjoittelu voi sisältää mm. tasapaino-, lihasvoima- ja liikkuvuusharjoittelua, hierontaa,
liikehoitoja sekä venyttelyä.

•

”Selkeää kehitystä huomaa jo
muutaman kerran jälkeen.”
•

Fysioterapian tavoitteena ikääntyneen ihmisen kohdalla on mm. toimintakyvyn ylläpito ja kohentaminen
(mm. liikkuminen, apuvälineiden käyttö ja kiputilojen lievittäminen). Fysioterapiaan ei tarvitse lääkärin lähetettä, mutta lääkärin lähetteellä (SV3FM) saat fysioterapiasta kelakorvauksen. Lääkärin lähetettä varten, varaa
vastaanottoaika Saga Munkkiniemen lääkärille Sagan hoitajilta.

”On mieletöntä nähdä kehitystä ja
onnistumisen iloa.”

Sagan fysioterapeutti Tomi Radmer on koulutettu hieroja ja fysioterapeutti. Tomi on valmistunut Saimaan
ammattikorkeakoulusta ja hän on erikoistunut manuaaliseen fysioterapiaan, sekä omaa vahvan taustan terapeuttisen harjoittelun parissa. Tomi ei hoida ainoastaan asiakkaan oireita, vaan pyrkii etsimään todellisen syyn
kunkin yksilön kokemiin haasteisiin ja hoitamaan sitä kautta asiakkaan parempaan kuntoon.
Sagan fysioterapeutti Laura Honka on suorittanut opintonsa Saimaan ammattikorkeakoulussa. Lauralta luonnistuu niin terapeuttinen harjoittelu yksilölle suunniteltuna kuin manuaalinen terapia, kuten hieronta. Hänen
erityisosaamiseen kuuluu erilaiset ryhmäharjoittelut. Laura on myös käynyt kurssin kinesioteippauksesta. Kinesioteipillä voidaan mm. lievittää kipua, lisätä liikkuvuutta ja laskea turvotusta.

Fysioterapia- ja hierontahinnasto
Fysioterapia / hieronta 30 min 								30 €
Fysioterapia / hieronta 45 min 								45 €
Fysioterapia / hieronta 60 min 								60 €
Kinesioteippaus alk. 15 min									15 €

Yhteystiedot
Ota yhteyttä ja varaa
aika yksilölliseen
fysioterapiaan
tai osallistu
ryhmäharjoitteluun!

Laura Honka
Fysioterapeutti
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Tomi Radmer
Fysioterapeutti

Aukioloajat:
Arkisin klo 8.00 - 15.00 tai sopimuksen mukaan
Yhteystiedot:
Laura Honka, puh. 044 720 2454, laura.honka@sagacare.fi
Tomi Radmer, puh. 044 720 2457, tomi.radmer@sagacare.fi
Yhteydenottopyynnöt myös Saga Munkkiniemen vastaanottoon
tai hoitajille.
Vastaanottotila:
Dosentinrinne 2. krs
17

Pesulapalvelut
Kotisi pesulapalvelut hoitaa talon oma siivoustiimi sopimuksen mukaisesti. Pesulapalvelut voi olla säännöllisenä osana palvelupakettiasi, esimerkiksi kerran viikossa. Voit myös ostaa pesulapalveluita satunnaisesti. Pyykinpesuun sisältyy pyykin nouto ja tuonti kotiisi. Käänny siivoustiimin puoleen kaikissa pesulapalveluihin liittyvissä asioissa.

Pesetkö pyykkisi itse?
Saga Munkkiniemi koostuu kolmesta talosta: Dosentinpuisto, Dosentinrinne ja Dosentinlinna. Kaikissa
taloissa on oma pesula, jossa on pyykkikone, kuivausrumpu, kuivaushuone, silityslauta sekä -rauta ja mankeli. Maksuttoman pyykkivuoron voit varata itse ajanvarauskalenterista, joka löytyy pesulan pyykki- ja
kuivausrumpujen päältä.

Pesulapalveluiden hinnasto

Siivouspalvelut

		
20 €
Pyykin jälkikäsittely (mankelointi tai silitys), koneellinen		

Kotisi siivouksen hoitaa talon oma siivoustiimi sopimuksen mukaisesti. Siivous voi olla säännöllisenä osana palvelupakettiasi, esimerkiksi joka toinen viikko. Voit myös ostaa esimerkiksi lisäsiivouksen satunnaisesti. Siivoukseen kuuluu imurointi, lattioiden nihkeäpyyhintä, pölyjen pyyhintä huonekalujen pinnoilta,
kylpyhuoneen siivous, roskien ja lehtien vienti, keittiön pöytätasojen, roskakaapin ja ovien ulkopintojen
puhdistus. Siivous hoidetaan talon omilla välineillä ja aineilla.
Siivoustiimi hoitaa tilaustyönä myös muita pyytämiäsi siivoustöitä kuten mattojen tamppausta, ikkunan
pesua, parvekesiivousta tai vaikkapa verhojen ripustamista.
Käänny siivoustiimin puoleen kaikissa siivoukseen liittyvissä asioissa.

10 €

Liinavaatepalvelu (sis. lakanat ja pyyhkeet), vaihtokerta

Itsepalvelupesuloiden aukioloajat
Aukioloajat:
arkisin klo 16.00 - 20.00
viikonloppuisin klo 8.00 - 20.00

Sijainti:		
Dosentinpuisto 1. krs		
Dosentinrinne 1. ja 4. krs
Dosentinlinna K-krs

Yhteystiedot

Siivouspalveluiden hinnasto
Siivous €/h (sis. välineet ja aineet)

20 €

Pyykinpesu, koneellinen, sis. viikkaus

35 €

Siivoustiimin tiimivastaava:
Johanna Lönnqvist, puh. 050 455 7142 (ark. klo 8.00 - 15.30), johanna.lonnqvist@sagacare.fi

		
350 €
Asunnon loppusiivous

Ikkunoiden pesu €/h (sis. välineet ja aineet)

35 €

Parvekkeen pesu €/h (sis. välineet ja aineet)

35 €

Jääkaapin pesu €/h (sis. välineet ja aineet)

35 €

Mattojen tamppaus

35 €

Siivouspalvelu on kotitalousvähennyskelpoista palvelua.

Yhteystiedot
Siivoustiimin tiimivastaava:
Johanna Lönnqvist, puh. 050 455 7142 (ark. klo 8.00 - 15.30), johanna.lonnqvist@sagacare.fi
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Huoltomiehen palvelut
Huoltomiehen palveluista vastaa kiinteistön omistaja. Huoltomies ottaa hoitaakseen asunnossa ilmenneet
kiinteistöön liittyvät viat ja korjattavat, vastaanottoon tehdyn korjauspyynnön jälkeen. Vastaanoton henkilökunta tekee huoltopyynnön huoltomiehelle.
Huoltomieheltä voi ostaa apuja esimerkiksi kalusteiden kokoamiseen, taulujen kiinnitykseen, valaisimien
asennukseen sekä lamppujen vaihtoon.

Huoltomiehen palvelut hinnasto
Huoltomiehen palvelut €/h (minimi 12€ / alkava 15 min)					

48 €

		

Huoltomiehen palvelut ovat kotitalousvähennyskelpoisia palveluja.

Yhteystiedot
Aukioloajat:
arkisin klo 9 - 15
Puhelinnumero:
Vastaanotto tekee huoltopyynnön huoltomiehelle.
Vastaanotto: 044 0120101(ark. klo 8-19 ja vklp 10-18)
Sähköposti:
munkkiniemi@sagacare.fi
Sijainti:
Dosentinpuiston 1.krs

Huoltomies
palvelee
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Kampaamopalvelut
Kun etsit uutta tyyliä tai kaipaat piristystä ilmeeseen, tervetuloa nauttimaan ammattitaitoisesta ja ystävällisestä palvelusta Saga Munkkiniemen yhteydessä toimivaan Saga-Hius kampaamoon. Sisäänkäynti kampaamoon on kampaamon omasta ulko-ovesta Saga Munkkiniemen pääsisäänkäynnin luota. Saga-Hius
toimii Sagan tiloissa alihankkijana ja vastaa tuottamistaan palveluista itse.
Kampaamopalvelut erillisen hinnaston mukaan.

Saga-Hius
Aukioloajat:
arkisin klo 9 - 16 tai sopimuksen mukaan
Puhelinnumero:
09 4585 6503
Osoite:
Dosentintie 12, 00330 Helsinki.
Sisäänkäynti kampaamoon kampaamon omasta ulko-ovesta
Saga Munkkiniemen pääsisäänkäynnin luota.

Jalkojenhoitajan palvelut
Jalkojenhoitaja voi suorittaa Sagan asukkaalle esimerkiksi seuraavanlaisia toimenpiteitä joko asukkaan kotona tai jalkojenhoitajan vastaanottotilassa:
• Perushoito					• Kylvetys
• Jalkojen tukiminen				• Kynsien leikkaus ja ohennus
• Sisäänkääntyneiden kynsien hoito		
• Kovettumien, syylien ja känsien hoito
• Kevyt jalkahieronta ja rasvaus 		
• Jalkojen kotihoito-ohjeet
Jalkojenhoitaja toimii Sagan tiloissa alihankkijana ja vastaa tuottamistaan palveluista itse. Jalkojenhoitajan
palvelut erillisen hinnaston mukaan.

Jalkahoitola
Aukioloajat: Sopimuksen mukaan
Puhelinnumero:
Varaa aika jalkahoitolaan Saga Munkkiniemen vastaanotosta.
Vastaanotto: 044 012 0101 (ark. klo 8-19 ja vklp 10-18)
Vastaanottotila:
Saga Munkkiniemi, Dosentinrinne 2.krs
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Palveluhakemisto

Tuet ja vähennykset

Valitsemaasi palvelupakettia voit täydentää erilaisilla lisäpalveluilla. Alla olevasta palveluhakemistosta löydät tarjoammamme palvelut sekä sivut, joista löydät palveluidemme tarkemmat kuvaukset ja hinnat.

Sagan asukkaana sinun kannattaa hyödyntää yhteiskunnan tarjoamat tuet ja vähennykset.

Fysioterapia- ja hierontapalvelut

s. 16

Asumispalveluihin voi saada yhteiskunnan tukea, Kelan eläkkeensaajan asumistukea. Tuen määrään vaikuttaa tuen tarve ja tuensaajan taloudellinen asema. Suosittelemme tutustumaan Kelan sivuilla eläkkeensaajan tukeen ja asumistukilaskuriin tai varaaman henkilökohtaisen neuvonnan Kelasta. Kelalta voi myös
tiedustella eläkkeensaajan hoitotuesta, joka ei ole tulosidonnainen.

Hammaslääkäripalvelut

s. 15

Saga Munkkiniemen asukkaat voivat hyödyntää kotitalousvähennyksen hoivan ja siivouksen osalta. Jos
palveluseteli on käytössä, asukas voi vähentää siivouksen verotuksessa.

Hoivapalvelut

s. 12

Huoltomiehen palvelut

s. 20

Jalkojenhoitajan palvelut

s. 21

Kampaamopalvelut

s. 21

Lääkäripalvelut

s. 14

Pesulapalvelut

s. 19

Ruoka- ja ravintolapalvelut

s. 9

Sairaanhoitajan palvelut

s. 12

Siivouspalvelut

s. 18

Vastaanoton palvelut

s. 8

Palveluhakemisto
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Palveluseteli
Palveluseteli on kunnan myöntämä sitoumus, jolla asiakas voi
ostaa kotihoidon palveluja omaan kotiin niiltä palveluntuottajilta, jotka kunta on hyväksynyt palveluntuottajiksi. Palveluseteli
on yksi tapa järjestää säännöllinen tarpeen mukainen kotihoito
hoidettavan kodissa. Palveluseteli perustuu aina asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin pohjalta tehtyyn hoito- ja palvelusuunnitelmaan, jossa määritellään asiakkaan hoidon tarve.
Palvelusetelin hakemisesta ja käytöstä saa tietoa oman alueen
kotihoidon ohjaajalta. Saga Munkkiniemen asukkaat kuuluvat
lounaiseen kotihoitoyksikköön. Lisätietoja voi tiedustella myös
Sagan vastaavilta sairaanhoitajilta.
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Lahjakortit
Voit ostaa lahjakortille jonkun tietyn Sagan palvelun tai määritellä
haluamasi summan, jolla lahjansaaja voi itse ostaa toivomiaan palveluita
Saga-palvelutalossa.

Ilahduta
Sagan
lahjakortilla!

Sagan lahjakortin voit ostaa Saga-palvelutalon vastaanotosta.
Talon asukkaille kuuluu vähintään perussiivous joka toinen viikko, joten voit lahjakortilla ilahduttaa
läheistäsi lisäpalveluihin kuuluvalla ikkunoiden pesulla tai suursiivouksella. Saga-palvelutalon asukkaat
voivat osallistua Sagan fysioterapeutin ryhmäharjoitteluun kuten esimerkiksi allas- tai tuolijumppaan,
lahjakortilla voit kuitenkin antaa läheisellesi mahdollisuuden testata Sagan fysioterapeuttien yksilöllistä
fysioterapiaa kuten esimerkiksi kuntosaliharjoittelua tai hierontaa.
Saga-palvelutalon asukkaat mutta myös henkilöt, jotka eivät asu Saga-palvelutalossa voivat käyttää lahjakortin esimerkiksi fysioterapiaan, jalkojenhoitajan palveluihin, kampaamopalveluihin sekä kahvila- ja
ravintolapalveluihin.

Esimerkkejä lahjakortilla ostettavista palveluista
• Kotiavustaminen esim. suihku- tai sauna-apu tai kävelyseura
• Yksilöllinen fysioterapia esim. kuntosali tai hieronta
• Ikkunoiden pesu
• Yhden kuukauden aamupalapaketti
• Kahvilatuotteita esim. kakut ja leivonnaiset 		

Saga pähkinänkuoressa
• Saga-palvelutaloja on yhteensä kahdeksan Helsingissä, Turussa, Raumalla ja Lappeenrannassa. Lisäksi
Seinäjoen Saga Lakeudenlinna valmistuu keväällä 2018 ja Vantaan SagaTammilinna keväällä 2019.
• Ensimmäinen Saga-palvelutalo avattiin Turussa 1995.
• Saga Care Finland Oy kuuluu Esperi Care -konserniin, joka on valtakunnallinen hoiva-alan yritys.
Konsernissa työskentelee noin 5 500 työntekijää.
Korkea asiakastyytyväisyys*
• 97 % vastaajista on tyytyväisiä saamaansa palveluun.
• 47 % asiakkaista ja omaisista on jo suositellut Saga Care Finland Oy:tä.
• Henkilökunnan ystävällisyys sai entistäkin paremmat arviot.
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*Asiakastyytyväisyystutkimus 2016 / Innolink Research
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MUNKKINIEMI

Saga Munkkiniemi on upea palvelutalo, joka tarjoaa senioreille huipputason asumista, palveluita
ja turvallisuutta tyylikkäässä ympäristössä. Saga
Munkkiniemen kolme toisiinsa kytkettyä taloa
ovat valmistuneet vuosina 1997 - 2016. Palvelutalossa on tarjolla 264 viihtyisää kotia, joiden

koot vaihtelevat 30 - 87 neliön välillä ja asumiskulut 1 254 - 3 766€ välillä. Asumiskulun lisäksi
kuukausikulu koostuu valitusta palvelupaketista.
Saga Munkkiniemi sijaitsee viehättävässä puistokaupunginosassa, erittäin hyvien kulkuyhteyksien
päässä Helsingin keskustasta.

Upeat puitteet
Upeat talvipuutarhat tuovat ympärivuotista viihtyisyyttä Saga-palvelutaloon. Vuokrattavat asunnot ovat
valoisia, avaria, kauniita ja ne voi sisustaa mieleisekseen. Yhteistiloissa on mm. kuntosali, kirjasto, sauna sekä uima-allasosasto. Sagan ravintola ja kahvila
kutsuvat sinua viihtymään ja nauttimaan maukkaista
aterioista ja herkullista leivonnaisista mukavassa seurassa.

Monipuolista vapaa-ajan toimintaa
Haluamme tarjota ikääntyville ihmisille vireän ympäristön, mielekästä tekemistä ja sosiaalisia verkostoja,
jotka parantavat elämänlaatua. Talon monipuolisesta
harrastus- ja kulttuuritoiminnasta sekä erilaisista tapahtumista jokainen löytää itselleen kiinnostavaa ohjelmaa.

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

Ota yhteyttä!

Kiinnostuitko asumisesta
Saga-palvelutalossa?
Saga Munkkiniemi
Vaihde 044 012 0101
munkkiniemi@sagacare.fi
Dosentintie 12, 00330 Helsinki
www.sagacare.fi

Saga Care on osa Esperi Care -konsernia.

Kodikasta elämää kaikilla mukavuuksilla

