
  

 

YKSITYISIÄ PALVELUNTUOTTAJIA 
      

Ateriapalveluita              

Asumispalveluita                                

Hoiva- ja kotipalveluita                            

Turvapuhelinpalvelu 

 
      

 



   
 

ATERIAPALVELUITA 

 

KOIVURINNE 

Palvelut:   Lounasta tarjolla myös muille kuin talon asukkaille, mielellään soitto ennen. 

Hinnat:      

Arkisin lounas 7,00 €, keittolounas tarjolla ti ja la hintaan 6,00 €, su lounas 9,00€ 

Yhteystiedot: 

Keskuskatu 62 

38700 Kankaanpää 

Puh 02 648 5000, keittiö suoraan 02 648 5011, sähköposti: keittio@koivurinne.com, kotisivu: 

http://www.koivurinne.com/ 

 

LOUNASRUOKALA KIRSIKKA 

Toimialue: KANKAANPÄÄ, HONKAJOKI, ruokala Tehtaankadulla Kankaanpäässä 

Palvelut: Ruokala Tehtaankadulla Kankaanpäässä. Itsetehtyä kotiruokaa kotiin kuljetettuna. 

• Hinnat: Ruoka-annoksen hinta kotiin kuljetettuna (sis. leivän) lounas 8 €, keitto 6€. Lounaaseen 

kuuluu luonnollisesti myös salaatti. (Keittoannokseen saa salaatin 1 € lisähintaan) 

o Viikonloppuisin ruokaa ei toimiteta, voit tilata perjantaina viikonlopun ruuan. 

Yhteystiedot: Tilaukset puh. 040 183 6112 

 

NESTE JÄMJÄRVI 

Toimialue: KANKAANPÄÄ, NIINISALO 

Palvelut: Kotiruokaa kotiin kuljetettuna, kuljetus maanantaista lauantaihin (sunnuntain ruoka tuodaan 

lauantaina) 

Hinta: Ruoka-annoksen hinta kotiin kuljetettuna 8,50 € ALV 0 %. 

Yhteystiedot: 

Jämijärventie 12  

38880 Jämijärvi 

Puh. (02) 547 1253, 0405188234, sähköposti: katjat69@gmail 

mailto:,%20sähköposti:%20keittio@koivurinne.com
http://www.koivurinne.com/


   
 

ASUMISPALVELUITA 

 

 

PERHEKOTI KAISALA 

Palvelut: Pitkäaikaista että lyhytaikaista perhehoitoa, omaishoitajan vapaapäivän sijaistus, muutaman 

tunnin päivähoito. Seitsemän paikkainen perhehoitokoti vanhuksille ja vammaisille. Asukkaaksi pääsee 

PoSa:n maksusitoumuksella SAP-työryhmän arvion jälkeen. 

Yhteystiedot: 

Kaisa Rajala 

Muistontie 8  

39930 Karvia 

Puh. 040 746 7978 

 

PALVELUKOTI KOTOKAARI OY 

Palvelut:  Palvelukoti Syreeni on Karviassa sijaitseva kodinomainen 10-paikkainen vanhusten asumisyksikkö, 

joka tarjoaa ympärivuorokautista hoiva- ja asumispalveluja. Asukkaaksi pääsee PoSa:n maksusitoumuksella 

SAP-työryhmän arvion jälkeen. 

Yhteystiedot: 

Iltaruskonkatu 3 

39930 Karvia 

Puh. 0401367515, 0400329058 

 

ATTENDO KUNINKAANPUISTO  

Palvelut:    Attendo Kuninkaanpuisto on Kankaanpäässä sijaitseva ulkoilu ja puutarha -teemainen hoivakoti. 

Attendo Kuninkaanpuisto on 28-paikkainen palvelukoti asukkaille ja tarjoamme tehostettua 

palveluasumista ikääntyneille. Asukkaaksi pääsee PoSa:n maksusitoumuksella SAP- työryhmän arvion 

jälkeen, tai omakustanteisesti. 

Yhteistiedot: 

Kangasmoisionkatu 5, 38700 Kankaanpää 

Puh. 044 494 1008, Hoivakoti p. 044 494 1522, sähköposti: eveliina.jarvenpaa@attendo.fi  

kotisivu: https://www.attendo.fi/kuninkaanpuisto 

mailto:eveliina.jarvenpaa@attendo.fi
https://www.attendo.fi/kuninkaanpuisto


   
 

ATTENDO TAPALANKALLIO 

Palvelut:  Attendo Tapalankallio tarjoaa ikäihmisille ja muistisairaille kodinomaista hoivaa ja turvaa 

ympärivuorokauden.Tapalankallion hoivakotia ympäröi kaunis luonto ja hienosti suunniteltu ja rakennettu 

pihapiiri.  Asukkaaksi pääsee PoSa:n maksusitoumuksella SAP- työryhmän arvion jälkeen, tai 

omakustanteisesti. 

Yhteystiedot: 

Tapalankatu 22, 38700 Kankaanpää 

Johtaja Mirja Koivisto 

Puh. 044 494 4840, sähköposti: mirja.koivisto@attendo.fi,  

kotisivu: https://www.attendo.fi/tapalankallio 

 

ATTENDO VILLA RAUHALA OY 

Palvelut: Attendo Villa Rauhala on Honkajoella sijaitseva 31-paikkainen hoivakoti, joka tarjoaa tehostettua 

palveluasumista eli ympärivuorokautista hoivaa ikäihmisille. Villa Rauhala edustaa Attendon Mummola-

suunnittelua. Mummolassa asut omassa tilavassa huoneessasi ja käytössäsi ovat viihtyisät yhteistilat sekä 

vallinen piha-alue. Asukkaaksi pääsee PoSa:n maksusitoumuksella SAP-työryhmän arvion jälkeen, tai 

omakustanteisesti. 

Yhteystiedot: 

Linnikantie 10, 38950 Honkajoki 

Johtaja Aulikki Koskiniemi 

Puh. 044 494 0020, sähköposti: aulikki.koskiniemi@attendo.fi, kotisivu: https://www.attendo.fi/villarauhala 

 

ATTENDO JÄMIJÄRVI OY 

Palvelut: Attendo Jämijärvi on 30 -paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö, joka avautui 

tammikuussa 2020. Attendo Jämijärvi on uusi ja viihtyisä hoivakoti ikäihmisille, jossa Tarjoamme ympäri-

vuorokautista hoivaa, kun kotona asuminen ei ole enää mahdollista. Asukkaaksi pääsee PoSa:n 

maksusitoumuksella SAP-työryhmän arvion jälkeen tai omakustanteisesti. 

Yhteystiedot: 

Kotimäentie 11, 38800 Jämijärvi 

Johtaja Eveliina Järvenpää 

Puh. 044 494 1008, sähköposti: eveliina.jarvenpaa@attendo.fi 

 

 

mailto:mirja.koivisto@attendo.fi
https://www.attendo.fi/tapalankallio
mailto:aulikki.koskiniemi@attendo.fi
mailto:.jarvenpaa@attendo.fi


   
 

HOIVA- JA KOTIHOITOPALVELUITA 

 

ARJEN JELPPARI 

Toimialue: Siikainen ja lähimmät naapurikunnat. 

Palvelut: Siivous, asiointi, kodin askareet. Arjen Jelpparin tarkoituksena on helpottaa niin ikäihmisten kuin 

työssäkäyvienkin arkea.  

Yhteystiedot: 

Mari Halminen, puh. 050 331 8996, halminen.mari@gmail.com, Hirvijärventie 605, 29810 Siikainen 

 

FYSIOTERAPIAPALVELU SIRPA ERVELÄ 

Toimialue: Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Honkajoki, Pomarkku 

Palvelut: Fysioterapiaa ja hierontaa Jämijärvellä (Jämijärventie 28 C 2) tai kotikäynteinä Kankaanpäässä ja 

yllä mainituilla alueilla. Vaikeavammaiset, neurologiset asiakkaat ovat erikoisalaa. Fysioterapia voi sisältää 

tasapaino- ja lihasvoimaharjoituksia, kävelykyvyn ylläpitämiseksi tähtääviä harjoitteita, manuaalista 

käsittelyä tai tarvittaessa sähkökipuhoitoja asiakkaan ongelmasta/tavoitteesta riippuen. 

Yhteystiedot: 

Fysioterapiapalvelu Sirpa Ervelä,  

Jämijärventie 28 C 2 

38800 Jämijärvi, puh. 0400 831 646, www.sirpaervela.com 

 

HELLÄ KOSKETUS Kotisairaanhoito- ja perhepalvelut 

Toimialue: Honkajoki/Jämijärvi/Kankaanpää/Karvia/Pomarkku/Siikainen 

Palvelut: Tukea ja apua arjessa selviytymisessä, kun toimintakyky on alentunut vanhuuden, sairauden tai 

vammaisuuden myötä. Avun ja hoivan tarve voi olla tilapäistä tai jatkuvaa. Perheille tarjolla 

kodinhoitoapua, kun perhe on kohdannut vastoinkäymisen: onnettomuus, vammautuminen, sairaus, 

erotilanne, terveydelliset ongelmat tai perhe on suuri/yksinhuoltajavanhempi ja apua kaivataan arjen 

pyörittämisessä. 

Yhteystiedot: 

Sh Heidi Rannikko (sairaanhoitaja) 

Puh. 040 218 8022, arkisin klo 7.00–22.00, viikonloppuisin sovitusti, 

Lh Taina Vähäniemi 040 2188 023 (lähihoitaja) 

mailto:halminen.mari@gmail.com


   
 
kotisivu: http://www.helläkosketus.fi, sähköposti: ksh.pepa.hellakosketus@gmail.com 

PoSa:n hyväksymä palvelusetelintuottaja 

 

HOIVAPALVELU TAINA OY 

Toimialue:  Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia 

Palvelut: Tilapäistä ja säännöllistä kotihoitoa ja asiointiapua. Palveluvalikoimaan kuuluvat niin 

verenpaineen ja verensokerin mittaukset, lääkehoito, apteekki ja ruokaostoksilla käynti kuin ruoanlaittokin. 

Myös yksilöllisesti palvelua seuraamalla terveydentilaa ja avustamalla päivittäisen henkilökohtaisen 

hygienian hoidossa. 

Yhteystiedot: 

Lähihoitaja Taina Salomäki, Annanmäentie 19, 39700 Parkano 

Puh. 0400 907 156  sähköposti: hoivapalvelutaina@ippnet.fi , kotisivu. http://www.hoivapalvelutaina.fi/ 

PoSa:n hyväksymä palvelusetelintuottaja 

 

HOIVA-JA KOTITYÖNTEKIJÄT LIISA HAUTALA  

Toimialue: Pohjois-Satakunnan alue (PoSa) 

Palvelut: Ikäihmisten kotihoito, henkilökohtainen avustaminen, asiointipalvelu, kotisiivous, palveluseteli-

palvelut Palveluksessanne lähihoitajaopiskelijat (3), perhehoitajat (2), sairaanhoitaja, pienet puutarha ja 

muut korjaukset (mies) 

Yhteystiedot: 

Liisa Hautala, Vellikellontie 4 39930 Karvia 

Puh.044 260 3435, sähköposti: paju.liisa@luukku.com 

PoSa:n hyväksymä palvelusetelituottaja 

 

HÄNNISEN HYVINVOINTI OY 

Toimialue: Satakunta 

Palvelut: Jalkahoidot, kuumakivihieronnat, ihokarvojen sokeroinnit, kynsien geelaukset. Sopimuksen 

mukaan kotisairaanhoidon ja kotihoidon palvelut. Onnistuu myös koti-ja laitoskäynnit.  

 Yhteystiedot: 

Riina Hänninen, Vanhatie 9 29630 Pomarkku 

Puh. 050 356 2977 , sähköposti: hannisenhyvinvointi@gmail.com, kotisivu. 

http://www.hannisenhyvinvointi.fi/ 

http://www.helläkosketus.fi/
mailto:ksh.pepa.hellakosketus@gmail.com
mailto:hoivapalvelutaina@ippnet.fi
http://www.hoivapalvelutaina.fi/
mailto:paju.liisa@luukku.com
mailto:paju.liisa@luukku.com
http://www.hannisenhyvinvointi.fi/


   
 

KANKAANPÄÄN SEUDUN REUMAYHDISTYS RY 

Toimialue: Pohjois-Satakunnan alue (PoSa) 

Avustajapalvelu: Luottamuksellista, asiakkaan tai hänen perheensä asioista ei kerrota ilman asianosaisen 

lupaa ulkopuolisille. Sisältää mm. ulkoilu-, siivous-, pyykinpesu-, kauppa-, ym. asioiden hoitamista, 

ruuanlaittoa, kotimiesapu, lehden luku ja seurustelu (ei sairaanhoidollisia töitä). 

Kotityöpalvelu: Kotisiivoukset, ”talonmiehen" työt, pihatyöt 

Kotipalveluhinnat: Kotityöpalvelun hinnoittelu vaihtelee tehdyn työn sekä tuntimäärän mukaan. 

Reumayhdistyksen jäsenet saavat palveluita edullisempaan jäsenhintaan. Hinnat ovat arvonlisäverottomia 

huom.! Kotitalousvähennys 50 %.  

Apuvälinemyynti: Yhteistyökumppanina Respecta, jonka eritysosaamista on erilaisten apuvälineiden 

valmistus. Toimistolta saa mm. kävelykepit, liukuesteet, saksia, lääkerasioita jne. Tilaamalla saa lähes 

kaikenlaisten apuvälineiden toimituksen. Apuvälineiden kotiinkuljetus on myös mahdollista.   

Yhteystiedot: 

Keskuskatu 44, Kankaanpää. Toimiston aukioloajat: ma-pe 9.00–16.00.  

Puh. 045 120 7169, sähköposti: info@reumayhdistys.fi 

 

KILITA PUHTAUSPALVELUT OY 

Toimialue: Kankaanpää ja lähikunnat. 

Palvelut: Yritys tarjoaa arvonlisäverottomia palveluita henkilöille, jotka tarvitsevat apua iän, 

heikkokuntoisuuden tai sairauden vuoksi. Sosiaalipalveluitamme ovat siivous, ruokaostos- ym. asiointiapu, 

välttämättömät pihatyöt sekä ulkoiluttamisapu. Palvelusuunnitelma ja -sopimus laaditaan ennen palvelun 

aloittamista. Palvelumaksuun sisältyy tavanomaisessa siivouksessa tarvittavat välineet, aineet ja koneet. 

Työntekijät laativat työstä selvityksen, johon kirjataan: työskentelyaika, tehtävänkuvaus ja työn suorittajat. 

Yhteystiedot: 

Torikatu 7, Kankaanpää, avoinna ti ja pe klo 11–16.30 (kesällä juhannuksesta elokuun loppuun ti klo 11–

16.30) Puh. 040 555 1646, sähköposti: eeva-maria.tuunainen@kilita.fi, kotisivu: www.kilita.fi 

 

KOTIPALVELU AVU  

Toimialue: Pohjois-Satakunnan alue (PoSa) 

Palvelut: Kotipalvelu Avu on PoSa:n alueella toimiva vastuuvakuutettu ja luotettava kotipalveluyritys. 

Tavoitteena on tuottaa monipuolista ja yksilöllistä apua kotiin, kun asiakkaan toimintakyky jostain syystä 

apukäsiä kaipaa (esim. sairaus, vamma, ikääntyminen, raskas elämäntilanne). Avun tarve voi olla tilapäistä 

tai jatkuvaa. Palveluvalikoimaan kuuluvat mm. kotihoito, henkilökohtainen avustaminen, omaishoitajan 

sijaistaminen, liikunta-ja asiointiapu, perhepalvelut, lasten hoito, kuntoutus, kodinhoito, siivous-ja pihatyöt, 

ateriointi sekä parturi-kampaajapalvelut.  

Yhteystiedot:  

mailto:info@reumayhdistys.fi
mailto:eeva-maria.tuunainen@kilita.fi
http://www.kilita.fi/


   
 
Puh. 040 966 2663, Janni Lång, lähihoitaja, ma-pe klo 8-16, muina aikoina lähetä tekstiviesti tai sähköpostia: 

janni@auvavu.fi, kotisivu: http://www.auvavu.fi/ 

KOTIPALVELU AVU on hyväksytty palveluseteli-sekä yksityisten sosiaalipalvelujen tuottaja.  

  

KOTI- JA HOIVAPALVELUT T:MI Pirkko 

Toimialue: Pohjois-Satakunnan alue (PoSa) 

Palvelut: Siivouspalvelut yksityisille ja yrityksille. Niihin kuuluvat esimerkiksi perussiivoukset, suursiivoukset, 

ikkunanpesut, muutto- ja loppusiivoukset. Hoivapalveluihin esimerkiksi lastenhoito, vanhustenhoito, 

asiointiapu, ruokaostoksilla käynti, lääkärissä käyttäminen, yms. 

Yhteystiedot:   

Pirkko Viitasaari 

Porintie 41, 38360 Kiikoinen 

Puh. 044 575 0917, sähköposti: pirkko.viitasaari@hotmail.fi 

PoSa:n hyväksymä palvelusetelituottaja 

 

KOTIROLLA 

Toimialue: Pomarkku 

Palvelut: Tukea ja apua kotiutumisessa sairaalasta, päiväkirurgiasta, päivystyksestä tai saattaja 

päivystykseen mukaan. Yhdessä asioimiset, kokkaamiset ja ravitsemusneuvonta. Kotiluuri-puhelin. 

Puhelintunti ikäihmisille ja yksinäisille maanantaisin klo 9.00–10.00 puh. 044 569 6023. 

Yhteystiedot: Satu Uutaniemi, Ollilantie 16c4, 29600 Noormarkku. Puh  044 569 6023. 

s.uutaniemi@gmail.com 

 

KR & KotiApu 

Toimialue: Pohjois-Satakunnan alue (PoSa) 

Palvelut Henkilökohtaista asiointipalvelua, sekä hoiva- ja hoitopalvelua, omaishoitajan vapaapäivän 

sijaistus. Myös virkistys ja saattajapalvelut, ruuanvalmistus, siivous, pyykinpesu, ja muut kotityöt. Pihatyöt 

ja pienet korjaustyöt hoituvat myös. 

Yhteystiedot: Katrin Raadel, Sarvelantie 204, 39930 Karvia 

Puh. 040 770 4833, sähköposti: krkotiapu@gmail.com 

 

PoSa:n hyväksymä palvelusetelituottaja 

 

mailto:janni@auvavu.fi
http://www.auvavu.fi/
mailto:pirkko.viitasaari@hotmail.fi
mailto:krkotiapu@gmail.com


   
 

LÄHI-ASKEL 

Toimialue:  Karvia + lähialueet 

Palvelut: Jalkahoito kotona tehtynä 

Yhteystiedot: 

Sirpa Uusi-Penttilä, Saranmäki 7, 39980 Sara 

Puh. 0407 3899 80,  

sähköposti: sirpa.uusi-penttila@luukku.com 

 

MAATILAPALVELU NASIKA  

Toimialue:  Karvia, Honkajoki, Kankaanpää 

Palvelut: Puutarhan ja kodin siivousta 

Yhteystiedot:  

Minna Hautala  

Puh. 0400 529 388, sähköposti: hautala.minna@gmail.com, kotisivu: www.nasika.net 

 

MERIKARVIAN APUTYTÖT 

Toimialue: Siikainen ja Merikarvia 

Palvelut: Siivoukset, asioinnit ja pihatyöt asiakkaiden kodeissa 

Yhteystiedot:  

Silja Lepistö.  

Puh. 045 865 8750  

kotisivu: http://aputytot.net/kotisivut/ 

 

SATA-APU 

Toimialue: Pohjois-Satakunnan alue (PoSa) 

Palvelut:  Seinä-ja kattomaalaukset, nuohoukset, ilmalämpöpumput 

Yhteystiedot:  

Sami Nygård, puh. 040 753 5009,  sami@sata-apu.fi 

kotisivu: http://www.sata-apu.fi/   

 

mailto:hautala.minna@gmail.com
http://www.nasika.net/
http://www.sata-apu.fi/


   
 

SATASETTI Sata-Hämeen hoiva- ja kotipalveluosuuskunta 

Toimialue: Pohjois-Satakunnan alue (PoSa) 

Asiointipalvelu: päivittäisten aterioiden suunnittelu ja valmistus, kauppalistojen valmistus ja kaupassa 

käynti, apteekkiasioiden hoito esim. viemme reseptit uusittavaksi ja tuomme lääkkeet, 

asiakirjojen/hakemusten täyttö ja kirjeiden kirjoittaminen, postin järjestely, tietokoneen käyttö, 

lemmikkieläimien hoito 

Seura- ja saattopalvelu: avustajana asioidessa pankeissa ja virastoissa, saattajana tapaamisissa, saattajana 

ostoksilla ja asioilla, mukana vierailulla naapurien ja ystävien luona, saattajana järjestö-, yhdistys- ja 

urheilutapahtumissa, seurana yhdessäoloon ja keskusteluihin, seurana lounailla, päivällisillä ja illallisilla, 

seurana teattereissa, oopperassa ja konserteissa. 

Hoivapalvelu: Autamme päivittäisissä arjen askareissa, aamu- sekä iltatoimissa, 

peseytymisessä/kylvettämisessä, henkilökohtaisen hygienian hoidossa, vaatteiden valinnassa ja 

pukeutumisessa, ruokailussa, virtsanpidätyskyvyttömyyden hoidossa, liikkumisessa ja liikkumisen 

apuvälineiden hankinnassa, muistutamme lääkkeistä, avustamme lukemisessa, seuraamme ruokavaliota ja 

syömistä, seuraamme kehon painoa ja ihon kuntoa, pyrimme myös huomioimaan kodin turvallisuusriskit 

Omaishoitajan tuki: Tarjoamme lomituspalvelua sekä ikäihmisten että vammaisten henkilöiden hoitajien 

asiakkaan kotona. Omaishoidon lomituspalvelu sisältää asiakkaan tarvitseman hoivan ja huolenpidon 

omaishoitajan poissa ollessa, hoitoon kuuluvat: henkilökohtainen hoiva ja huolenpito, ruokailu, tarvittaessa 

ruuan valmistus, liikkumisessa avustaminen, päivittäinen vaatehuolto, tuki sosiaaliseen kanssakäymiseen, 

ihmissuhteisiin, virkistykseen ja harrastuksiin 

Siivous- ja kodinhoitopalvelut: Hygieenisyyssyistä siivoamme asiakkaan omilla välineillä. Tarvittaessa 

työntekijämme avustavat asianmukaisten siivousaineiden ja – välineiden hankinnassa. Tyypilliseen 

ylläpitosiivoukseen asiakkaan kotona kuuluu: Wc:n puhdistaminen, pölyjen pyyhkiminen, peilien 

siistiminen, keittiön pintojen puhdistus, lattioiden imurointi ja pyyhkiminen, mattojen imurointi, kevyiden 

mattojen tuuletus, tahrojen pyyhkiminen ovista, roskien vienti. Ylläpitosiivouksen lisäksi autamme 

tarvittaessa: astioiden tiskauksessa, pyykinpesussa ja silittämisessä, tuuletamme/vaihdamme 

vuodevaatteet, noudamme pyykit pesulasta, järjestämme ja siivoamme kaapit ja komerot, huollamme 

kukkia, pesemme saunan, pesemme ikkunat, koristelemme kotia esim. juhliin. Kodin perussiivoukseen on 

mahdollisuus saada kaksi työntekijää kerrallaan. 

Puhelimessa keskustelemme palvelutarpeistasi ja – ajankohdasta. Tarvittaessa teemme maksuttoman 

kotikäynnin asiakkaan palvelutarpeen ja kokonaistilanteen kartoittamiseksi. Voit tilata osuuskunnaltamme 

joko kertaluonteisia työsuosituksia tai sopia esim. säännöllisestä viikko-/kuukausisiivouksesta. 

Osuuskuntamme kuuluu ennakkoperintärekisteriin, joten asiakkaillamme on oikeus 

kotitalousvähennykseen, joka on 45 % työkorvauksesta. 

Yhteystiedot: 

Satasetti Sata-Hämeen hoiva- ja kotityöpalveluosuuskunta, Torikatu 4, 38700 Kankaanpää 

Palvelutilaukset ja tiedustelut puhelimitse: 

Kodinhoitaja Maija Niiniharju  0440 655 233 

Toimitusjohtaja Kaija Joensuu 0440 655 255 

tel:+358440%20655%20233
tel:+358440%20655%20255


   
 

SHP-PALVELUT KY 

Toimialue: Kankaanpää ja ympäristökunnat.  

Palvelut: 

• pesula- ja siivouspalvelua 

• SHP- Palvelut Oy tarjoaa arvonlisäverottomia siivous-, ja pesulapalveluja. Arvonlisäverottomat 

sosiaalipalvelut on tarkoitettu henkilöille, jotka iästä, heikkokuntoisuudesta tai sairaudesta johtuen 

eivät pärjää yksin jokapäiväisten askareiden kanssa. Ennen palvelun aloittamista myytävistä 

palveluista tehdään kirjallinen sopimuksen sekä palvelusuunnitelma. 

• Arvonlisäverottomasta sosiaalipalvelusta on mahdollista saada kotitalousvähennys (vähennysoikeus 

on 50 % työn osuudesta).  

Yhteystiedot:  

Toimiston puh. 010 2311 730 tai 044 5787 191  

Paula Vaajasaari puh. 010 2311 731 tai 044 2034 306 

Kenttäkatu 1, 38700 Kankaanpää, ma-pe 8-16  

sähköposti: paula.vaajasaari@shppalvelut.fi, kotisivu: http://www.shppalvelut.fi/ 

PoSa:n hyväksymä palvelusetelituottaja 

 

SIIVOUSAPU PÖLYSIEPPO 

Toimialue: Pohjois-Satakunnan alue (PoSa) 

Palvelut: Kotisiivous, siivousapu, pihatyöt, palvelusetelituottajarekisterissä. Toimipiste Merikarvialla, mutta 

asiakkaita myös PoSa:n alueella. 

Yhteystiedot:   

Tiina Lahnakoski, Koulumestarintie 2 B 13, 29900 Merikarvia 

Puh. 040 516 3376 

sähköposti: made.kala@suomi24.fi  

 

SIIVOUSPALVELU MERJA AHOLA 

Toimialue: Kankaanpään seutu 

Palvelut: Kotisiivous, siivousapu, pihatyöt 

Yhteystiedot:   

Merja Ahola  

Puh.040 586 3789 

mailto:paula.vaajasaari@shppalvelut.fi
http://www.shppalvelut.fi/
mailto:made.kala@suomi24.fi


   
 

SOL-PALVELUT 

Toimialue: Kankaanpään seutu 

Palvelut: kotisiivous, siivousapu  

Yhteystiedot:   

Ritva Ruskeenpää 

Puh.0400 712 204 

 

T:MI MASAN BUUGI 

Toimialue: KOKO SUOMI 

Palvelut: Kiinteistönhuolto, talonmiehen työt, piensaneeraus 

Yhteystiedot:  

Matti Sairiala  

Puh.0449 806856  

sähköposti: matti.sairiala@hotmail.com, kotisivu: https://www.tmbrakennus.fi/  

 

T & T KOTIAPU JA HENKILÖSTÖVUOKRAUS 

Toimialue: Kankaanpään seutu 

Palvelut: Lähihoitajapalvelut, liikunta-ja asiointi avustukset, kotisiivoukset, talonmies-ja isännöintipalvelut, 

Henkilökohtaisen avustajan töitä teemme pääsääntöisesti PoSa:n sopimuksella tai palveluseteli asiakkaille 

ja hinta on sama mikä on myös palvelusetelissä. Mutta joskus voi tulla itse kullekin erillisiä tarpeita ja 

yritämme auttaa niissä. Avustajatyö pitää paljolti sisällään sen mitä lähihoitaja palvelut ja liikunta- ja asiointi 

avustus pitää sisällään. 

Yhteystiedot:   

Toni Tolonen, Torikatu 10 A 5, 38700 Kankaanpää, puh.044 530 1051, https://www.ttkotiapu.fi/ 

 

PEENU 

Toimialue: Pohjois-Satakunta (PoSa) 

Palvelut: Asiointiapu, kotisiivous 

Yhteystiedot: 

Fanni Pallari, Untolankatu 6, 38840 Niinisalo 

Puh. 050 5875156, sähköposti: fanni.pallari@gmail.com 

PoSa:n hyväksymä palvelusetelituottaja 

mailto:matti.sairiala@hotmail.com
https://www.ttkotiapu.fi/
mailto:fanni.pallari@gmail.com


   
 

POMARILLO  

Toimialue: Pomarkku, Siikainen ja Kankaanpää 

Palvelut: Koulutettu henkilöstö hoitaa kodin siivouksen ammattitaidolla nykyaikaisin välinein. Teemme: 

kotisiivousta, perussiivouksia, viikkosiivoukset ja ikkunanpesut. 

Yhteystiedot: 

Palveluvaraus tehdään soittamalla asiakaspalveluun tai laittamalla email- palvelupyyntö 

osoitteeseen pomarillo(at)sww.fi , 040 937 2402 - Pomarillo palvelut / Anne Puutio   

 

POSAN TURVAPUHELINPALVELUT JA MAKSUT 

 

• POSA:ssa turvapuhelinpalveluita tarjoaa Stella. Kaikki turvapuhelintilaukset hoidetaan Posa:n 

kautta, asiakas maksaa itse palvelusta Stellalle. 

• KUUKAUSIMAKSU on 16,50 €/kk, joka sisältää laitevuokran ja 24h päivystyksen.  

o Laite tarvitsee SIM-liittymän, joka avataan asiakkaan omalla nimellä turvapuhelintarjoaja 

Stellan toimesta.  

o Asennusmaksu on 27€, kotihoito asentaa laitteen ja opastaa käytön. 

• Hälytyskäynnit, jos viranomainen (kotihoito tms.): 18 €/käynti päiväaikaan klo 7-21.00, yöaikaan 35 

€/käynti. Jos omaiset/läheiset vastaavat hälytyksiin, ei käyntimaksua mene. 

• POSA tarjoaa kotihoidon toimesta hälytyspäivystyksen ja auttajatahon päiväaikaan ma-su klo 7-21 

välillä.  

o Avunpyyntö kohdistuu erikseen sovittuun kyseisen alueen kotihoidon tiiminumeroon, 

jolloin auttaja lähtee käymään. 

• Honkajoella, Jämijärvellä, Kankaanpäässä, Pomarkussa ja Siikaissa sairaankuljetus hoitaa yöajan 

auttajakäynnit. Karviassa sopimuspalokunta (VPK) hoitaa auttajakäynnit yöllä. 

o Hälytyksiin tarvitaan vähintään kaksi eri auttajatahoa, esimerkiksi 

omaiset/kotihoito/sairaankuljetus 

o Avaimia tarvitaan 2 kpl, jos viranomaisia hälytyksessä, esim. kotihoito ja ambulanssi.  

▪ Asiakas luovuttaa avaimet asennuskäynnin yhteydessä tai erillisen sopimuksen 

mukaan. 

 

Lisätietoa palveluneuvojalta: 044 772 7560 


