
Tervetuloa kuntoutukseen
Kankaanpään A-kotiin!
Kankaanpään A-koti tarjoaa yhteisöllistä päihde- ja peliriippuvuus- 
kuntoutusta yksilöille, pariskunnille ja perheille lämminhenkisessä 
ja kodinomaisessa ympäristössä. Toimipaikallamme on pitkä 
historia laadukkaan riippuvuuskuntoutuksen edistäjänä. Sosiaali- 
ja terveysalan ammattilaisista muodostuva henkilökuntamme on 
paikalla vuorokauden ympäri.

• Vahvistathan tuloaikasi etukäteen soittamalla numeroon 02 572 820. Toivomme, että saavut 
mieluiten puoleen päivään mennessä. 

• Jos saavut julkisilla kulkuvälineillä, haemme sinut sovitusti linja-auto tai juna-asemilta. 

• Ilmoitathan etukäteen, jos sinulla on jotain erityistä huomioitavaa terveydentilassasi tai 
toimintakyvyssäsi (esimerkiksi allergiat, erityisruokavaliot, rajoitteet ja apuvälineet).

Saapuminen

www.vakry.fi

http://www.vakry.fi


• henkilökortti tai passi 

• Kela-kortti 

• pankkitunnukset sähköistä tunnistautumista varten, mm. Kela-asioiden hoitoon 

• kuntoutukseen sopivat rennot vaatteet. A-kodilla on mahdollisuus harrastaa myös monipuolisesti ulkoilua ja 
liikuntaa, joten halutessasi ota mukaasi liikuntaan soveltuvat vaatteet (esim. uimapuku ja sisäpelikengät). 

• henkilökohtaiset hygieniatuotteet (hammasharja, hammastahna, deodorantti, höylät, parranajokone, pesuaineet ym.) 

• terveydentilaa koskevat tarvikkeet ja dokumentit:  
-   lääkelista ja reseptit säännöllisestä lääkityksestäsi tai kanta.fi-tunnukset  
-   tupakka- ja nikotiinituotteet, vitamiinit, ehkäisy-, hormoni-, astma- ja diabeteslääkkeet, tarvikkeet sekä lääkerasvat 
    (huomioithan näiden olevan omakustanteisia)  
-   tarvittaessa viimeisimmät laboratoriokoevastaukset  
-   äitiyskortti, jos olet raskaana  
-   terveyttäsi koskevat muut tutkimustulokset ja/tai suunnitelmat.

Ota kuntoutusjaksolle mukaasi

• Kuntoutuksen alkuvaihe rauhoitetaan oman hyvinvoinnin parantamiseen ja kuntoutukseen 
keskittymiseen, joten varmistathan, että sinulla on mukanasi kaikki ensimmäisen viikon aikana 
tarvitsemasi asiat. Kaupassa käyntiin on mahdollisuus alkuvaiheen jälkeen. 

• Oman puhelimen, kannettavan tietokoneen ja tabletin käyttö on mahdollista päiväohjelman mukaisesti sekä 
iltaisin ja viikonloppuisin erillisen ohjeen mukaan. Informoithan läheisiäsi huomioimaan tämän yhteydenpidossa. 

• Läheisesi ovat tervetulleita vierailulle A-kotiin. Vierailuista sovitaan etukäteen henkilökunnan ja yhteisön kanssa. 

• Lisäravinteiden tai energiajuomien käyttö ei ole sallittua A-kodilla. 

• Tupakointi on sallittu vain alueella erikseen merkityillä tupakointipaikoilla. 

• A-kodilla on pyykinpesumahdollisuus. 

• A-kodilla asutaan soluasunnossa, jossa on yhteinen keittiö, wc/suihku ja oleskelutilat. 

• Perheet asuvat asunnossa, jossa on oma keittiö, wc ja suihku.

Hyvä tietää

www.vakry.fi

Olethan yhteydessä, 
jos sinulla tulee 

mieleen kysyttävää.
Lämpimästi tervetuloa 

Kankaanpään A-kotiin!

Puhelin: 02 572 820

Sähköposti: a-koti@vakry.fi

Käyntiosoite: Hirvikankaantie 226, 38700 Kankaanpää 
Postiosoite: PL 57, 38701 Kankaanpää

Löydät meidät myös Facebookista

• riittävästi vaatteita 

• mieluisat ja tärkeät lelut ja tavarat 

• neuvolakortti 

• henkilökohtaiset hygieniatuotteet – muista myös vaipat.

Jos mukanasi tulee lapsi, huomaathan ottaa hänelle

http://www.vakry.fi

