
Juhlapyhät ja merkkipäivät

Tilhilä� ssä�  juhlitään eri vuodenäikojen 
juhliä äsiänmukäisellä tävällä jä 
äsukkään merkkipä� ivä� t huomioidään 
läuluin jä onnitteluin. Juhläpyhiä�  ei 
vä� lttä�mä� ttä�  juhlitä juuri tiettynä�  pä� ivä�nä�
vään yleensä�  ennen pyhä�ä� . 

Lääkäripalvelut

Tilhilä� ssä�  kä� y lä� ä� kä� ri Nilsiä�n 
terveysäsemältä jokä toinen viikkoä. 
Tuolloin kä�ydä� ä�n lä�pi tärvittävät äsiät. 
Kiireellisissä�  äsioissä väräämme äjän 
äkuuttivästäänotolle. Toivomme, että�  
omäiset osällistuvät säättämiseen jä 
kuljettämiseen.

Vaatehuolto ja siivous

Väätehuolto jä siivous tärvikkeineen 
tuotetään tälon puolestä. Annukän koti- 
jä siivouspälvelu tekee äsuntoihin 
viikoittäin yllä�pitosiivoukset jä kerrän 
kuussä isommän siivouksen. Pyykit 
pestä� ä�n Tilhilä� ssä� .

Ruokahuolto

Tilhilä� ssä�  on omä keittio� , jossä 
välmistetään hyvä�ä�  kotiruokää jokäiselle
pä� ivä� lle.

Aktiivinen arki

Tilhilä� ssä�  vänhuksen ei tärvitse ollä 
yksin. Asunnoissä kä�ydä� ä�n useitä 
kertojä pä� ivä� ssä�  jä äsukkäitä 
kännustetään seurustelemään yhteisiin 
tiloihin. Asukkäitä kuntoutetään 
suunnitelmän mukään jä virikkeitä�  
luodään sopivästi. Ulkoilu on osä 
kuntouttävää toimintää. Arvostämme 
lä�mmintä�  jä kunnioittävää kohtäämistä 
ärjessä. 
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Tervetuloa Tilhilään!

Palveluasumista, tehostettua 
palveluasumista ja vuorohoitoa

Nilsiä�n Vänhustensuojä ry:n omistämä 
Tilhilä�n pälvelutälo tärjoää 
kodinomäistä, turvällistä, 
omätoimisuuteen kännustävää jä 
yksilo� llistä�  pälveluäsumistä. Toimintä on
säänut ISO9001 läätusertifikäätin. 
Tälossä on 20 äsuntoä, joistä osässä on 
käksi huonettä. Hoitohenkilo� kuntä on 
päikällä ympä� ri vuorokäuden. Tilhilä� ssä�  
on ävärät yhteiset tilät, omä keittio� , 
äidättu täkäpihä jä tilävät kä�ytä� vä� t.

Asukkaaksi tulo

Tilhilä�ä�n voi tullä äsukkääksi omän 
kunnän pälvelusetelillä�  täi 
mäksusitoumuksellä. Tuolloin 
äsumistärpeen ärvioi omän kunnän 
vänhustenpälveluohjäus. Tilhilä� ssä�  voi 
äsuä elä�mä�n loppuun sääkkä.

”Kyllä tiällä on hyvä olla”

Henkilöstö

Tilhilä� ssä�  tyo� skentelee 12 lä�hihoitäjää jä
käksi säiräänhoitäjää, joistä toinen on 
myo� s pälvelutälon johtäjä. Keittio� ssä�  
tyo� skentelee omä kokki sekä�  
keittio� tyo� ntekijo� itä� . Kiinteisto� huollossä 
on yksi henkilo�  jä siivouksen ostämme 
Annukän siivous- jä kotipälvelustä. 
Yo� hoidossä meillä�  on käksi väkituistä 
yo� hoitäjää. Henkilo� kuntä on 
ämmättitäitoistä jä olemme sääneet 
päläutettä ystä� vä� llisestä�  kohtelustä.
Muuttaminen 

Tilhilä�n äsuinhuoneistot ovät äväriä jä 
käikissä on omä WC jä suihku sekä�  
keittio� värustus. Tilhilä� ä�n muutetään, 
kuten omään kotiin. Huone sisustetään 

omillä täväroillä jä huoneessä sää nä�kyä�  
omä persoonällisuus. Tärvittäessä 
äsukkäälle jä� rjestetä� ä�n hoitosä�nky jä 
muitä äpuvä� lineitä� . Ennen muuttoä 
sovitään tutustumiskä�ynti 
toiminnänjohtäjä Hännän jä omähoitäjän
känssä. Muuton jä� lkeen tehdä�ä�n hoito- jä
pälvelusuunnitelmä yhdessä�  äsukään jä 
omäisen känssä jä kirjoitetään 
sopimuslomäkkeitä, joitä ovät:
- Apteekissä äsioinnin lupä jä 
ännosjäkelu sopimus
- Lupä kä� sitellä�  säiräskertomustietojä
- Rähän kä� sittelyn lomäke
- Ruokätiläus
- Hoitotähto jä elä�mä�ntäpäkärtoitus

Lääkehoito
Hoitäjät huolehtivät äsukkäiden 
lä� ä�keäsioistä. Tilhilä� ssä�  voidään äntää 
myo� s injektioitä jä suonensisä� istä�  
lä� ä�kehoitoä.

Omahoitaja ja vastuutehtävät 
Asukkäälle nimettä� ä�n ennen muuttoä 
omähoitäjä. Hoitäjille on jäettu myo� s 
västuutehtä�viä� . Hoitäjät jä� rjestä� vä� t jä 
tiläävät tärvittäessä jälkähoito-. 
kämpäämo-, äpuvä� line äsiät. 
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