Orivesi • Kangasala • Juupajoki

Mikä on
SOTE-osuuskunta Pirkanmaa?

Soita tähän palvelunumeroon

045 2707 411

SOTE-osuuskunta on paikallisten yrittäjien yhteenliittymä,
joka tuottaa monipuolisia palveluita myös haja-asutusalueella. Johtoajatuksena on, että saat kaikki palvelut
yhdestä puhelinnumerosta, joka on 045 2707 411.

Parasta Palvelua
Paikallisesti

Pirkanmaalla toiminta on alkanut Orivedeltä, ja se on
laajentunut myös Kangasalle, Juupajoelle, Ruovedelle
ja Mänttä-Vilppulaan.
Tarjoamme asiakkaillemme kotipalvelua myös ilman arvonlisäveroa. Kotitalousvähennystä saat, kun ostat esimerkiksi
näitä töitä kotiisi: siivous, lastenhoito, asunnon remontit ja
tietokoneiden asennukset – myös töistä vapaa-ajan
asunnollasi.

Osuuskuntamme tarjoaa kotiin
monenlaiset laadukkaat palvelut
ateriapalvelut • siivouspalvelut • sauna- ja kylvetyspalvelut •
kotiparturin • asiointi- ja kuljetuspalvelut • kiinteistö- ja
pihatyöt • sähkötyöt • sairaanhoitajan, fysioterapeutin ja
toimintaterapeutin käynnit, kuntoutuspalvelut kotona •
seniorihoidot • lääkärin etävastaanoton • laboratorionäytteenoton • HoivaTurva® valvontaratkaisun, joka mahdollistaa pärjäämisen ilman turvarannekkeita tai turvapuhelimia

Löydät meidät myös sekä Facebookista että netistä.
www.soteosksuomi.fi/1_36_sote-osuuskunta-pirkanmaa

SOTE-osuuskunta Pirkanmaa
Parasta Palvelua Paikallisesti

Osuuskunta tuo erilaiset palvelut kotiin, kun tarvitset
apua arkipäivän askareisiin. Me autamme, kun
toimintakykysi on alentunut esimerkiksi sairauden
tai erityisen perhe- ja elämäntilanteen perusteella.
Saat luoksesi tutut ihmiset.

SOTE-osuuskunta Pirkanmaa
Keskustie 39,Palvelua
35300 Orivesi Paikallisesti
• palvelunumeromme on
Parasta

045 2707 411

Saat kaikki palvelut yhdestä numerosta!

Soita

045 2707 411
Osaava henkilökuntamme
tekee kaikenlaiset kotisiivoukset, kuten ikkunanpesut sekä raivaus- ja muuttosiivoukset.

Saat meiltä asiointiapua vaikkapa
kaupassa ja lääkärissä käyntiin.
Tarjoamme myös mm. tilataksi-, paariinva- ja ostoskuljetuksia.

Teemme kiinteistö- ja pihatöitä,
esimerkiksi tien aurausta ja
hiekoitusta sekä nurmikon ja
pihapuiden hoitoa. Toimimme
myös mökkitalkkarina.
Kotihoidon palveluilla tuemme kotona selviytymistä. Saat
luoksesi aina tutut ja luotettavat ihmiset, jotka tuntevat sinut
ja tietävät avun tarpeesi. Onpa sitten kysymys lääkehoidosta,
aterioista, kylvetysavusta tai hiustenleikkuusta.

Tarjoamme lämminhenkistä ja kuntouttavaa tehostettua
palveluasumista. Henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden.
Fysioterapia on tärkeää toimenpiteiden ja
leikkausten jälkeisessä kuntoutuksessa.
Varsinkin monet vanhukset tarvitsevat
ohjausta lihasvoima- ja tasapainoharjoitteisiin.

Kauttamme järjestyvät puitteet kokouksille ja juhlille.
Tarjoamme niin ateria-, kahvila- ja virkistyspalveluita
kuin majoitustakin.

SOTE-osuuskunta Pirkanmaa
Välittää • Huolehtii • Auttaa

