Laadukkaita vanhuspalveluita jo vuodesta 1955
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Koskenrinteen asumis- ja hyvinvointipalvelut ovat paikallisia ja
meille kaikille yleiseksi hyväksi

KOSKENRINNE ON
MERKILLINEN YRITYS
Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen yritys
-merkki kertoo, että yritys tai yhdistys on perustettu yhteiskunnallista tarkoitusta varten. Merkin saaneet toimijat harjoittavat kestävää pitkän tähtäimen liiketoimintaa ja käyttävät suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen haasteen
ratkaisemiseen. Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry:lle
merkki myönnettiin helmikuussa 2015.

Liiketoiminnan pitää olla avointa ja läpinäkyvää. Merkin
saajan pitää myös todentaa työntekijöiden osallisuus
päätöksenteossa ja vaikuttaa aktiivisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistämiseen.
Vaikutuksia pitää kyetä mittaamaan.
Yhteiskunnallinen yritys -merkki auttaa tunnistamaan
näin toimivat yritykset luotettavasti, sillä nämä yritykset
tekevät hyvää ja jakavat hyvää. Yhteiskunnallinen yritys
-merkin avulla voidaan kertoa siitä, että yrityksessä
tehdään arvokasta ja merkityksellistä työtä, kuten meillä
Koskenrinteellä - siksi me olemme merkillinen yritys.

Yhteiskunnallinen yritys -merkin myöntämis- ja käyttöperusteet on määritelty tarkoin ja merkki myönnetään kolmeksi
vuodeksi kerrallaan.
Ensisijaisina myöntämiskriteereinä on, että yrityksen
ensisijainen tarkoitus ja tavoite on yhteiskunnallisen hyvän
tuottaminen ja että liiketoimintaa harjoitetaan vastuullisesti.
Voitonjako pitää olla rajoitettua eli lähtökohtaisesti kohdistua yhteiskunnallisen hyvän tuottamiseen ja/tai oman
toiminnan kehittämiseen.

Asumispalveluita

Koskenrinteen Kodeissa saa elää elämänsä loppuun asti,
kun tarvittava palvelu löytyy omasta talosta. Tarjolla on
palveluja siivouksesta saattohoitoon ja täysin itsenäinenkin
elämä on sallittua.

Hyvinvointi-, hoiva- ja hoitopalveluita jokaiselle omia tarpeita vastaavasti

Koskenrinteen Kodit: Koskenrinteen Koti, Kotka- ja Karhula-Kodit, tunnetaan hyvin kotkalaisena, pitkäaikaisena asumis- ja hyvinvointipalveluiden tuottajana. Koskenrinteen
Koteihin muutetaan, kun ikääntyessä halutaan lisätä omaa
turvallisuutta, tarvitaan esteetöntä asumista ja mielekästä
yhdessätekemistä tai tarvitaan apua kotona asumisen
tueksi.

Hoitohenkilökuntaamme on liki sata, joukossa sairaanhoitajia, lähihoitajia, hoiva-avustajia ja siivouksen ammattilaisia.
Ravintolapalvelut toimivat kaikissa kodeissamme ja turvapuhelimiin vastataan omasta talosta kellon ympäri.
Koskenrinne on iso työllistäjä, minkä lisäksi toimimme
yhteistyössä paikallisten oppilaitosten kanssa kouluttaen
useita opiskelijoita vuosittain. Monille uutta uraa etsiville
työelämään tutustuville Koskenrinteen Kodit ovat tuttuja
paikkoja. Vapaaehtoistoiminta on aktiivista ja mukaan voi
liittyä omien intressien ja resurssien mukaan.

Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry on kotkalainen yhdistys, joka yhdistystoiminnan lisäksi tuottaa monenlaisia
palveluita ikääntyneille.

Palvelulupaus

Kehittyminen ja asiakastarpeeseen vastaaminen on arkipäiväämme. Teemme työtämme antaumuksella, tavoitteenamme tuottaa iloa ja hyvää oloa.

Voit viettää kanssamme yksilöllistä ja
omanarvoista elämää.

”Kaikki on suht
hyvin. Ei lääkityksiä
toistaiseksi. Asunto
on kiva, olen täysin
tyytyväinen.”
Koskenrinteen Kodin
asukas, nainen
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”Eipä paremmin
voisi olla.
Kiitokseni”.
Koskenrinteen
Kodin asukas,
mies
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”Ryhmäkodissa
on lämmin, ystävällinen ilmapiiri. Henkilökunnalla on hyvä fiilis.
Sen toivon jatkuvan.”
Karhula-Kodin
asukas, mies

Kaikki toimipisteemme
sijaitsevat luonnon lähellä ja keskellä rauhallisia
asuinalueita. Koskenrinteen Kodeissa asut
mukavasti turvallisessa
ympäristössä.

Meille asumaan

Meillä on turvallista asua - kaikissa asunnoissamme on
automaattinen sammutus- ja paloilmaisinjärjestelmä.
KOSKENRINTEEN KOTI

KOTKA-KOTI

KARHULA-KOTI

SAPOKAN HELMI

On toimipisteistämme suurin
ja sijaitsee aivan Langinkosken keisarillisen kalastusmajan läheisyydessä,
kauniilla rauhallisella omakotitaloalueella.

Sijaitsee upean ja palkitun
Isopuiston välittömässä
läheisyydessä. Kotkan kauppatorille on matkaa vain 300
m, minkä lisäksi Sapokan
vesipuisto ja monet keskustan palvelut ovat kävelymatkan päässä.

Sijaitsee 800 metrin kävelymatkan päässä Karhulan
keskustasta. Rauhallinen
Sudenkatu on tunnettu
myös kauniista paanutaloistaan, jotka ovat suojelukohteita.

Sapokan Helmi –senioritalot
sijaitsevat aivan Sapokan
pienvenesataman ja vesipuiston tuntumassa, lähellä
kaupungin keskustan palveluita. Senioritalot täydentävät
vuokra- ja palveluasunto- tarjontaa.

Närhintie, Metsola

Koskenrinteen Kotien sijainti
alueen kulttuurimiljöissä

Ulkoilua ja kulttuuria Koskenrinteen Kodeissa

Koskenrinteen Kodit tarjoavat erinomaiset
puitteet omannäköiselle elämälle. Kotiemme
sijainti mahdollistaa ulkoilun upeissa, kotkalaisissa kulttuurimiljöissä.
Karhula-Koti sijaitsee ainutlaatuisella
paanutaloalueella Kolmikulman tietämillä, Kotka-Kodin läheisyydessä on
Isopuisto, missä sijaitsee mm. Kotkan vanhin rakennus, ortodoksinen
kirkko 1700-1800 luvun vaihteesta.
Koskenrinteen Kodin sijainti Langinkosken kuohujen partaalla kertonee
osaltaan, mistä olemme saaneet nimemme. Sapokan Helmen senioritalot on rakennettu merelliseen miljööseen Sapokan
vesipuiston välittömään läheisyyteen.

Ulkoilusta innostuneet voivat viettää aikaansa kotiemme kauniisti
kunnostetuissa puutarhoissa, jotka on alun perin suunnitellut puutarhaneuvos Heikki Laaksonen.
Koskenrinteen Kodeissa kulttuuri monissa
muodoissaan on osa asukkaittemme ja henkilökuntamme elämää. Vuodenaikajuhlia vietetään vaalien perinteitä ja tuoden myös uusia
tuulahduksia juhlien viettoon. Arjen kulttuuria
vaalitaan vaikkapa pullaa leipoen ja saunoen.
Monenlaiset tapahtumat, kuten konsertit,
luku- ja keskustelupiirit sekä pelikerhot tuovat
aktiivisuutta arkeen. Yhteistyö toimii hienosti
alueen koulujen kanssa, oppilaat käyvät tutustuttamassa meitä sosiaalisen median saloihin
ja tietokonepeleihin tai ilahduttavat meitä
monenlaisilla esityksillä. Kanssakäyminen eri
sukupolvien välillä on ilo meille kaikille.

Itäkatu, Kotkan keskusta

Alueella on useita erikokoisia
asuntoja, jotka kaikki ovat
palvelujemme piirissä. Oma
kioski ja kirjasto ovat asukkaiden käytettävissä.

Sudenkatu, Karhula

Palveluasuntojen lisäksi
Karhula-Kodissa on ryhmäkoteja, jotka tarjoavat hoiva-asumista runsaammin
apua tarvitseville.

Palveluasuntojen lisäksi
Kotka-Kodissa on kotihoitoa
tarjoava pienryhmäkoti.

Vuokra-asuntojen lisäksi
Koskenrinteen Kodissa on
ryhmäkoteja, jotka tarjoavat
hoivapalveluita runsaammin
apua tarvitseville vanhuksille.

Sodan päätyttyä Kotkan
Vanhainkodin kannatusyhdistys ry perustettiin 5.6.1945.
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Koskenrinteen Vanhainkoti
(nyk. A-talo) valmistui
Närhintielle. Asukkaita oli
44 ja työntekijöitä 6.

Asunnoissa on tupakeittiö,
makuuhuone, tilava kylpyhuone ja lasitettu parveke.
Senioritalot on rakennettu esteetöntä liikkumista ajatellen.
Paikalla ei ole henkilökuntaa.

Koulutettu henkilökuntamme huolehtii
asukkaistamme ympäri vuorokauden.

Surun vuosi, joulun alla
syttyneessä tulipalossa
menehtyi kaksi asukasta

Nuutti Piipari, puheenjohtaja 1951-1990.

Ajatus Kotkan
Vanhainkodin kannatusyhdistyksen
perustamisesta sai tuulta purjeisiinsa.

Gutzeitintie, Kotkan keskusta

Valmistui B-talo
Närhintielle

Eeva-Liisa Säisä,
johtajatar 1972-2012
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Kotihoito vuokra- ja
palveluasunnoissa

Hoiva-asuminen
ryhmäkodeissa

Kaikissa toimipisteissämme kotihoidon tutut hoitajat
auttavat ja tukevat asukkaiden selviytymistä päivittäisissä
toimissa. Asukkaiden hyvinvointia tuetaan kaikilla elämän
osa-alueilla. Henkilökuntamme on ammattitaitoista, minkä
lisäksi saumaton yhteistyö omaisten ja muiden toimijoiden
kanssa tukee hyvää hoitoa ja asukkaiden hyvinvointia.

Ryhmäkotien asukkaat tarvitsevat ympärivuorokautista hoitoa. Asukkaiden hoivan ja huolenpidon tarve määritellään
yhdessä omaisen/läheisen kanssa muuton yhteydessä.
Ammattitaitoinen henkilökuntamme pitää huolta asukkaiden hyvinvoinista ja kuntouttamisesta.

Päiväkeskustoiminta
Koskenrinteen päiväkeskukset tarjoavat
iloa, seuraa ja huolenpitoa kotona asuville
iäkkäille ihmisille.
Tuemme yhdessä Kotkan kaupungin kotija omaishoidon kanssa asiakkaan selviytymistä kotona mahdollisimman pitkään.

Asukkaalla on oma huone ja kylpyhuone. Huoneessa
on sähkösääteinen sänky ja yöpöytä, muun kalustuksen
asukas voi itse päättää oman makunsa mukaan. Ryhmäkodissa on lisäksi yhteiset ruokailu- ja oleskelutilat sekä tilava
parveke tai terassi, joten ulkoilu on mahdollista ympäri vuoden. Omaiset ja läheiset voivat osallistua asukkaan arkeen
mahdollisuuksien mukaan.

Paljon hoitoa ja hoivaa tarvitsevilla
asukkailla on mahdollisuus
hakea Kotkan kaupungilta
palveluseteleitä hoidon
ostamiseen. Palvelusetelien suuruus
arvioidaan hoidon
tarpeen mukaan
kaupungin palveluohjaajan toimesta.

Päiväkeskusten ohjelma on monipuolista
ja asiakkaiden toiveet huomioivaa. Päivän
aikana luetaan lehtiä, keskustellaan ajankohtaisista asioista, leivotaan, ulkoillaan,
pelataan pelejä ja muistellaan menneitä.

Päiväohjelma rakentuu ryhmän toiveiden ja
kykyjen mukaisesti.
Asiakkaillamme on mahdollisuus osallistua
kaikkiin Kotka-Kodissa ja Karhula-Kodissa
järjestettäviin tapahtumiin. Tarvittaessa
järjestämme päiväkeskuksiin myös kampaajan ja jalkahoitajan palveluita.

Ryhmäkotiasuminen edellyttää aina yhteistyötä alueen
hoiva-alan viranomaisten kanssa.

Puoleemme voi kääntyä esimerkiksi,
kun tarvitaan apua:
perushoitoon
hygienian hoitoon (sauna- tai suihkuavuksi)
lääkehuoltoon
ulkoiluavuksi tai muuten seuraksi yksinäisiin
päiviin
kodinhoitoon avuksi (ruuan valmistus, lämmittäminen, siivous, vaatehuolto)

Valmistui
C-talo Närhintielle.

Aloitettiin vanhusten
päiväkeskustoiminta.

Asukkaita oli jo 93,
työntekijöitä 19.

Valmistui D-talo
Närhintielle.
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Valmistui Kotka-Koti.

Valmistui rivitalot ja
Nuuttikoti Närhintielle.
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Valmistui Karhula-Koti,
Yhdistys täytti 50 vuotta,
työntekijöitä oli 106
ja asukkaita 247.

Tarjoamme työntekijöillemme

Meille töihin

hyvät koulutusmahdollisuudet ja tuen jatkuvaan
ammatilliseen kasvuun
mahdollisuuden hyödyntää erityisosaamistasi
joustavuutta työaikoihin
hyvän työterveyshuollon
mahdollisuuden työpaikkaruokailuun
hyvän työskentely-ympäristön ja työvälineet

Koskenrinteen Kodeissa työskentelee moniammatillinen ja
osaava henkilökunta. Meitä on kaikkiaan yli sata, sekä vakituisissa että pitkä- tai lyhytaikaisissa työsuhteissa. Yhteistyö
paikallisten oppilaitosten kanssa on aktiivista, tarjoamme
harjoittelupaikkoja ja opinnäytetöiden aihioita useille kymmenille opiskelijoille vuosittain.

mahdollisuuden vaikuttaa vanhuspalveluihin ja
toiminnan kehittämiseen

Noudatamme yksityisen sosiaalipalvelualan
työehtosopimusta.

Arvostamme

Sijaisuuksia ja keikkatyötä

hyvää asiakaspalvelutaitoa
hyviä vuorovaikutustaitoja työyhteisössä
osaamista ja luotettavuutta
joustavuutta ja oma-aloitteisuutta
kehittämismyönteisyyttä ja koulutushalukkuutta
sitoutumista yhdistyksen toiminta-ajatukseen ja
arvoihin

rekrytoimme jatkuvasti reippaita ja oma-aloitteisia
sijaisia ja keikkatyöläisiä. Voit olla valmis hoitaja tai
alan opiskelija.
uusille sijaisille järjestämme perehdytyksen.

YSTÄVÄ SAA RUOAN
MAISTUMAAN
Haluamme jokaisen nauttivan
ruokahetkestä. Ruoka on meidän
tapamme osoittaa, että välitämme.

Ruokaystäväsi läpi elämän
www.amica.fi

Karhunkulman kohtaamispaikka
siirtyi Koskenrinteen toiminnaksi
ja päiväkeskustoiminta käynnistyi
Karhulassa
Valmistui Sapokan
Helmen senioritalot.
Yhdistyksen nimi
vaihtui Palvelutaloyhdistys
KOSKENRINNE ry:ksi

Yhdistyksen 70. juhlavuosi,
105 työntekijää,
asukkaita liki 300

Suomi 100 v, Koskenrinne
72 v – asukkaiden keski-ikä
jossain tuossa välissä.
Palveluja tuotetaan asiakkaiden
tarpeen mukaan.

Paloilmaisinjärjestelmät ja
asuntojen sprinklaukset
saatettiin kokonaan loppuun
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Vapaaehtoistoiminta
Haluatko toimintaa, jolla on merkitystä?
Haluatko osallistua ja tuottaa hyvää mieltä?
Haluatko toimia vanhusten parissa?
Vapaaehtoistyö on elämää rikastuttavaa ja
auttamisen iloa tuottavaa tekemistä. Vapaaehtoisena toimit omana itsenäsi tavallisen
ihmisen tiedoin ja taidoin, sekä omien
aikaresurssiesi puitteissa. Vapaaehtoistoimijana voit aina kääntyä luottamuksellisesti
yhdistyksen vapaaehtoiskoordinaattorin
puoleen.
Kiitokseksi toiminnastasi tarjoamme
sinulle hyvän mielen lisäksi:
pullakahvit toimintapäivinäsi

Vapaaehtoistoiminta voi
olla vaikkapa:
lukemista, laulamista, läsnäoloa
osallistumista juhliin,
retkiin ja tapahtumiin
kukkien kastelua, papiljottien
laittamista, ulkoiluttamista
ryhmänohjaajana toimimista ja
paljon, paljon muuta

mahdollisuuden osallistua talojemme juhliin
ja tapahtumiin
muistamme sinua jouluna ja kesällä pienellä
lahjalla
vapaaehtoistoimija on tapaturmavakuutettu
toiminta-aikana

Tule mukaan
vapaaehtoistoimintaan
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Toiminnanjohtaja

Sirpa Kotola
044 723 3110

sirpa.kotola@koskenrinne.fi

Palvelujohtaja

Pirjo Laine
044 723 3050

pirjo.laine@koskenrinne.fi

Asuntohakemukset ja
vapaaehtoistoiminta

Marjo Eerola
044 723 3096

marjo.eerola@koskenrinne.fi

Vastaavat hoitajat
Koskenrinteen Koti
Kotka-Koti
Karhula-Koti

044 723 3142
044 723 3060
044 723 3120

Kotihoito
Koskenrinteen Koti
Kotka-Koti
Karhula-Koti

044 723 3114
044 723 3121
044 723 3130

avo.koskenrinne@koskenrinne.fi
avo.kotka@koskenrinne.fi
avo.karhula@koskenrinne.fi

044 723 3115
044 723 3116
044 723 3117

tiltala@koskenrinne.fi
iitala@koskenrinne.fi
heikkila@koskenrinne.fi

044 723 3132
044 723 3131

rauhala@koskenrinne.fi
turvala@koskenrinne.fi		

044 723 3125
044 723 3070

kotka.paivakeskus@koskenrinne.fi
karhula.paivakeskus@koskenrinne.fi

Hoiva-asuminen
Koskenrinteen Koti
Tiltala
Iitala
Heikkilä
Karhula-Koti
Rauhala
Turvala
Päiväkeskukset:
Kotka
Karhula

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet ovat
muotoa: etunimi.sukunimi@koskenrinne.fi

Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry
Närhintie 2A, 48230 Kotka

Koskenrinne
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mainostoimisto Henrietta

www.koskenrinne.fi

