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Tervetuloa kuntoutumaan Petsamo 2:lle 

Tammenlehväkeskuksen osasto Petsamo 2 on neurologinen kuntoutusosasto, jonka tarkoi-
tuksena on antaa kokonaisvaltaista ja moniammatillista kuntoutusta. Kuntoutujilla on eripi-
tuisia jaksoja riippuen kuntoutujien yksilöllisistä kuntoutuksen tarpeista.  

Osastolla on pääsääntöisesti varattu neurologisille kuntoutujille. Huoneet ovat kahden hen-
gen huoneita. Kaikissa huoneissa on wc/suihkutila. Yhteisissä tiloissa on viihtyisä ruokailu-ja 
päivähuonetila sekä lasitettu parveke. 

Toimintatapamme 

Toteutamme kuntoutumista edistä-
vää työotetta, jolla motivoimme kun-
toutujaa omatoimisuuteen sekä tue-
taan hänen toimintakykyään ja har-
jaantumistaan.  

Kuntoutujat tekevät päivittäisiä toi-
mia mahdollisimman paljon itse hoi-
tajan toimiessa kuntoutujien ohjaa-
jana ja tukijana. Läheisten mukana 
oleminen ja ohjaaminen kuntoutujan 
jaksolla on tärkeää. 

 
 

Osastolla työskentelee sairaanhoitajia ja perus/lähihoitajia. Lääkäri/neurologi käy osastolla 
arkisin. Jokaiselle kuntoutujalle nimetään kuntoutusjakson alussa kaksi omahoitajaa  
(sairaanhoitaja + lähi-/perushoitaja). Jakson alkupuolella kuntoutujalle asetetaan myös hen-
kilökohtaiset kuntoutustavoitteet.  

Osastolla toimii moniammatillinen työryhmä, johon kuuluvat neurologi, neuropsykologi, pu-
heterapeutti, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, sosiaalityöntekijä sekä hoitohenkilökunta. 
Lisäksi kuntoutusta tarjoavat myös musiikkiterapeutti sekä kulttuurikuntoutuksen ohjaajat. 

Moniammatillinen työryhmä kokoontuu viikoittain keskustelemaan kuntoutujien kuntoutu-
misen edistymistä, sekä jatkohoitoon ja kotiutumiseen liittyvistä asioista. Tarvittaessa jak-
son aikana järjestetään myös hoito- ja verkostopalavereja. Näissä kuntoutuja, läheiset ja mo-
niammatillinen työryhmä sekä tarvittaessa mm. kotihoidon asiakasohjaaja kokoontuvat kes-
kustelemaan kuntoutujan asioista. Säännöllisissä keskusteluissa (omahoitaja, terapeutit 
ym.) arvioimme yhdessä kuntoutujan kanssa tavoitteiden toteutumista ja kuntoutumisen 
edistymistä. 
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Osastollamme kuntoutujat käyttävät omia vaatteita ja kenkiä. Pyjamia ja kylpytakkeja on 
tarpeen mukaan mahdollista saada osastolta lainaksi. Toivomme, että omaiset huolehtisivat 
osastolle riittävän määrän puhtaita, joustavia vaatteita, sisäkengät ja omat henkilökohtaiset 
hygieniatarvikkeet (kuten hammasharja ja -tahna, deodorantti, partakone yms.)sekä muut 
kuntoutujan tarvitsemat välineet (silmälasit, kuulokoje yms). Hoitohenkilökunta huolehtii 
kuntoutujan likaiset vaatteet pussiin huoneen kaappiin, josta toivomme omaisten vievän ne 
pesuun.  

Kuntoutujat ruokailevat osaston päiväsalissa. Omatoimisilla kuntoutujilla on mahdollisuus 
ruokailla myös Tammenlehväkeskuksen Ravintola Huikkaassa. Myös omaiset voivat halutes-
saan käyttää ravintolan ja kahvilan palveluita. 

Kuntoutusjakson päättyessä toivomme teiltä asiakaspalautetta kuntoutusjaksoltanne. Käy-
tössämme on asiakaspalautelomake, jonka saatte hoitajalta jakson aikana. Toimintamme 
kehittämiseksi kaikki palaute on erittäin tärkeää ja tervetullutta.  

 

Osaston ruokailuajat: 

 

aamupala:  8.00 

lounas:   11.30 

päiväkahvi:  13.30 

päivällinen:  16.00 

iltapala:   19.00 

 

 

Osastolla ei ole arvoesineille säilöä. Tammenlehväkeskus ei vastaa huoneissa säilytettävistä 
arvoesineistä eikä rahavaroista. Suosittelemme, että arvoesineet ja rahat viedään joko 
omaisten tai hoitajien toimesta neuvontaan säilöön kuntoutusjakson ajaksi. 

Huoneissa ei ole puhelimia. Tarvittaessa kuntoutusjakson ajaksi voi lainata puhelimen neu-
vonnasta. Puhelimen avausmaksu on 3,50e+alv.Puheluista maksetaan käytön mukaan jak-
son loppuessa neuvontaan. 

Osastolla on langaton verkko käytettävissä. Tammenlehväkeskuksen kirjastossa on asiak-
kaiden käyttöön tarkoitettu tietokone.  

Osastomme on päihteetön.  
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Tupakointi on Tammenlehväkeskuksessa sallittu ainoastaan tupakointia varten osoitetuissa 
paikoissa. 
 
Parturikampaajan ja jalkahoitajan palvelut ovat asiakkaidemme käytettävissä. Osastolta hoi-
tajat avustavat ajan varaamisessa. Parturikampaajan ja jalkahoitajan hinnastot ovat nähtä-
villä osaston ilmoitustaululla. 

 

Tammenlehväkeskuksen pääovi on auki: 

 

MA- TO  7.20–19.20 

PE- SU 7.20–18.00 

 

Suositeltava osastolla vierailuaika on klo 10–20.  

Pyydämme huomioimaan läsnäolovalon huoneiden 
ovien yläpuolella. Valon palaessa huoneessa on hoi-
totoimenpiteet käynnissä.  

 

Kahvila on avoinna joka päivä 12.30–18. 

 

 

Neuvonta on avoinna:  

MA-TO 8-18.30 

PE  8-17.30 

LA  suljettu 

SU  10–17.30 

 

Neuvonnan puhelinnumero on 03 259 2111.  

Kotiutuessa voitte itse tilata taksin tai pyytää neuvonnan tilamaan taksin 
(tilausmaksu 2e). 

 

Taksi p. 0100 4131 

Kela-taksi 010 084 488 
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TAMMENLEHVÄKESKUS  

Kuntoutumisen paras kumppani  

  

  

  

OMAHOITAJAT:____________________________  

  

LÄÄKÄRI:________________________________  

  

TERAPEUTIT:_____________________________ 

  

___________________________________________  
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Antoisaa kuntoutusjaksoa! 

 

 

 



7 

 

TAVOITTEITANI JA TOIVEITANI KUNTOUTUSJAKSOLLE 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Tammenlehväkeskus 
Kenttäkatu 17 
33500 TAMPERE 
puh. 03 259 2111 (vaihde) 
www.tammenlehvakeskus.fi 
 

Olemme myös Facebookissa! 

https://www.facebook.com/tammenlehvakeskus/ 

http://www.tammenlehvakeskus.fi/
https://www.facebook.com/tammenlehvakeskus/

