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Toimintakykyistä ja
hyvää elämää Lohjalla

Ett aktivt och bra
liv i Lojo

Jokaisella lohjalaisella ikäihmisellä on oikeus
omannäköiseen ja voimiensa mukaan aktiiviseen elämään, jossa kanssakäyminen muiden
ihmisten kanssa ja omaa elämää koskevien
päätösten tekeminen on mahdollisimman
helppoa. Lohjalla ikääntyneiden hyvinvointi
on ikääntyneen itsensä, hänen läheistensä,
kaupungin, yritysten, järjestöjen ja muiden
toimijoiden yhteinen asia.

Alla seniorer i Lojo har rätt till ett eget liv som
är så aktivt som de egna krafterna medger
och där det är så enkelt som möjligt att umgås
med andra och fatta beslut angående sitt liv.
I Lojo är seniorernas välbefinnande en gemensam sak för senioren själv, hans eller hennes
närmaste, staden, företagen, organisationerna
och övriga aktörer.

Sähköinen terveystarkastus ja valmennus
on kaikille lohjalaisille maksuton palvelu, joka
parantaa mahdollisuuksia hyvään ja terveeseen elämään. Sähköisen terveystarkastuksen
avulla näet, miten elämäntavat vaikuttavat
arvioituun elinikääsi ja riskiisi sairastua elinikää lyhentäviin ja elämänlaatua heikentäviin
sairauksiin.

Hälsorådgivning på webben är en avgiftsfri tjänst för alla Lojobor och erbjuder bättre
möjligheter till ett bra liv med god hälsa. Med
hjälp av hälsorådgivningen på webben kan du
se hur levnadssätt påverkar din uppskattade
livstid och dina risker för att insjukna i sjukdomar som förkortar din livstid och försämrar din
livskvalitet.

eOmahoitokirjasto tarjoaa hyödyllistä ja luotettavaa sairaus- ja riskitekijäkohtaista tietoa
kotona tapahtuvan hoidon avuksi.

eEgenvårdsbiblioteket erbjuder nyttig och
tillförlitlig sjukdoms- och riskfaktorspecifik
information som stöd för egenvård i hemmet.
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Omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen
kuuluvat muun muassa terveellinen ruokavalio, riittävä liikunta, tupakoimattomuus, mielen
hyvinvointi ja hyvä uni. Jokainen voi kohentaa
elämänsä laatua pienilläkin arjen teoilla ja
valinnoilla.

Eläkepäivistä on helpompi
nauttia, kun ei tarvitse
huolehtia kaikesta itse

Lue lisää!
• sähköisestä terveystarkastuksesta ja valmennuksesta sekä eOmahoitokirjastosta
www.lohja.fi
• ikääntyneiden liikuntamahdollisuuksista
www.lohjanliikuntakeskus.fi
• ikääntyneiden ravitsemussuosituksista
www.evira.fi/elintarvikkeet/terveytta-edistava-ruokavalio/

Olet jo työsi tehnyt,
olisiko meidän
vuoromme auttaa

Att ta hand om det egna välbefinnandet
omfattar bland annat en hälsosam diet, tillräckligt med motion, att vara rökfri, att må
psykiskt bra och god sömn. Alla kan höja
livskvaliteten med små åtgärder och val i
vardagen.

AML-PALVELUT OY

Läs mer!
• om hälsorådgivning på webben samt om
eEgenvårdsbiblioteket på www.lohja.
• om motionsalternativ för seniorer på
www.lohjanliikuntakeskus.fi
• näringsrekommendationer för seniorer
på www.evira.fi/elintarvikkeet/terveyttaedistava-ruokavalio/

Palveluihimme kuuluu mm.
henkilökohtainen apu, kodinhoito
ja omaishoito.
Palvelumme kuuluvat
kotitalousvähennyksen piiriin.

puh. 09 22 22 006

anne.lindholm@amlpalvelut.fi
www.amlpalvelut.fi
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Vanhusneuvosto

Äldrerådet

Lohjan vanhusneuvosto edistää viranomaisten, ikäihmisten sekä eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen yhteistoimintaa. Neuvosto seuraa
kaupungin suunnitelmia ja päätöksentekoa
ikäihmisten näkökulmasta ja tekee aloitteita
ikäihmisten palvelujen kehittämiseksi.

Äldrerådet i Lojo arbetar för samverkan mellan
myndigheter, seniorer samt pensionärs- och
äldreorganisationer. Rådet följer stadens planer och beslutsfattande ur de äldres perspektiv och lämnar initiativ om hur servicen för
äldre skulle kunna utvecklas.

Lisätietoja: www.lohja.fi

Mer information: www.lohja.fi

Yhdistystoiminta

Föreningsverksamhet

Yhdistystoiminta on Lohjalla vilkasta. Monet
yhdistykset ja vapaaehtoistoimijat järjestävät
ikäihmisille suunnattuja kerhoja ja tapahtumia.

Föreningsverksamheten i Lojo är livlig. Många
föreningar och frivilligorganisationer ordnar
klubbar och evenemang riktade till seniorer.

Tietoa tapahtumista saa suoraan yhdistyksistä
ja osoitteesta www.lohjalaiset.fi

Du får mer information om evenemangen
direkt från föreningarna och på adressen
www.lohjalaiset.fi
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www.lohjalaiset.fi

www.lohja.fi

Hautauspalvelu Ruusu
Laurinkatu 28 B, 08100 Lohja
puh. 045 318 3180
www.hautauspalvelu-ruusu.fi

Surussa lähellä
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Ikähelpistä tietoa,
ohjausta ja neuvontaa

Äldrehjälpen erbjuder information, handledning
och rådgivning

Ikähelpistä saa tietoa ikäihmisille suunnatusta
toiminnasta Lohjalla, kaupungin ja muiden
toimijoiden tuottamista palveluista sekä sosiaalietuuksiin liittyvistä asioista. Tarvittaessa
palveluohjaus arvioi ikääntyneen tilanteen ja
palvelutarpeen.

I Äldrehjälpen hittar du information om verksamhet i Lojo som riktar sig till äldre, om de
tjänster som staden och andra aktörer producerar samt om frågor som rör sociala förmåner. Vid behov bedömer servicestyrningen
även den äldres situation och servicebehov.

Käytämme palveluohjauksen tukena www.
apuhaku.fi -palveluhakemistoa, josta saa
tietoa yksityisistä hoiva- ja terveyspalveluista.
Apuhaku.fi-palvelun tavoitteena on auttaa
asiakasta tai tämän omaista löytämään tarvittavat hyvinvointia ja terveyttä tukevat palvelut hintatietoineen helposti yhdestä paikasta.

Som stöd för servicestyrningen används serviceregistret www.apuhaku.fi, där man hittar
information om privata omsorgs- och hälsovårdstjänster. Syftet med tjänsten apuhaku.
fi är att hjälpa kunden och hans eller hennes
anhöriga enkelt hitta tjänster som stöder välbefinnande och hälsa med tillhörande priser
på ett och samma ställe.

Palveluiden helppo löydettävyys tukee
asiakkaan omaa valinnanvapautta. Asiakkaille tehdään näkyviksi muun muassa kotiin
tuotettavat arvonlisäverottomat palvelut ja
kotitalousvähennyksen käyttömahdollisuus.

Tack vare att tjänsterna är lätta att hitta stöds
även kundens egen valfrihet. Kunderna kan
bland annat läsa om momsbefriade tjänster
som ordnas hemma och om möjligheten att
utnyttja hushållsavdraget.
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Onko sinulla herännyt huoli ikäihmisestä?

Känner du oro för en senior?

Oletko huolissasi omasta, läheisesi tai tuttavan hyvinvoinnista ja kotona selviytymisestä?
Voit luottamuksellisesti ottaa yhteyttä Lohjan
kaupungin Ikähelppiin.

Känner du oro för ditt eget, en närståendes
eller bekants välbefinnande och möjligheter
att bo hemma? Du kan kontakta Äldrehjälpen
i Lojo stad helt konfidentiellt.

Ikähelppi
Lohjan vanhusten palvelukeskus
Ojamonkatu 34, 08100 Lohja

Äldrehjälpen
Lojo seniorservicecenter
Ojamogatan 34, 08100 Lojo

Puh. 044 369 2444

Tfn 044 369 2444

Meihin voi olla yhteydessä myös
kansalaisen asiointitilin kautta
https://asiointitili.suomi.fi/

Du kan även kontakta oss via
Medborgarkontot på
https://asiointitili.suomi.fi/

Palveleva lähikauppa Muijalassa

LOHJANPORTTI
Kauppias Ville Vepsäläinen
Seisaketie 1, 08680 Lohja • puh. 050 428 6110
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Hoidatko läheistäsi ja
tarvitset siihen tukea?

Vårdar du en närstående
och behöver stöd?

Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, johon kuuluvat hoidettavalle annettavat
tarvittavat palvelut sekä omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio, vapaat ja omaishoitoa
tukevat palvelut.

Med stöd för närståendevård avses en helhet
som omfattar tjänsterna för den vårdbehövande samt vårdersättning till närståendevårdaren, ledigheter och tjänster som stöder
närståendevården.

Lisätietoa:

Mer information:

Ikähelppi, puh. 044 369 2444 ja www.lohja.fi

Ikähelppi, tfn 044 369 2444 och www.lohja.fi

Luotettavaa oikeudellisten asioiden hoitoa vuodesta 1978

Asianajotoimisto Seppo Lindberg Oy
Perintösuunnittelu, testamentit, edunvalvonnan
asiakirjat ja perukirjat sekä muut oikeudelliset asiat.
Laurinkatu 48 B, 08100 Lohja • Puh. (019) 323 944 • www.aatsto-lindberg.fi
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Oletko huolissasi
muististasi?

Känner du oro
över ditt minne?

Muistihuolien selvittely alkaa omalta terveysasemalta. Muistipoliklinikan asiakkaaksi tullaan lääkärin lähetteellä tiettyjen tutkimuksien
jälkeen.

En utredning av minnesproblem inleds på
den egna hälsostationen. För att komma till
minnespolikliniken behövs inledande utredningar och remiss av läkare.

Muistikoordinaattori tukee sairastunutta ja
hänen perhettään muistisairauden tuomien
haasteiden ratkaisemisessa. Muistikoordinaattorilta saa tietoa julkisten, yksityisten ja
kolmannen sektorin toiminnoista ja palveluista. Tarvittaessa saa apua yksilöllisiä tarpeita
vastaavan tukikokonaisuuden järjestämisessä.

En minneskoordinator stöder den insjuknade
och hans eller hennes familj för att lösa de
utmaningar som en minnessjukdom för med
sig. Minneskoordinatorn ger information om
offentliga, privata och inom den tredje sektorn tillgängliga verksamheter och tjänster.
Vid behov får man hjälp med att organisera
en stödhelhet som motsvarar de individuella
behoven.

Lisätietoa:

Mer information:

Ikähelppi, puh. 044 369 2444 ja www.lohja.fi

Ikähelppi, tfn 044 369 2444 och www.lohja.fi

Lohjan vanhin

Hautaustoimisto
Ungern Ky
Laurinkatu 20, 08100 Lohja
puh. 019 325 515 tai 0400 486 578

Surun kohdatessa, me palvelemme
kaikissa hautausasioissa.
Arkut, uurnat, kuljetukset,
kukkalaitteet, muistotilaisuudet,
hautakivet ym. kilpailukykyisin hinnoin.
•••
Ammattitaitoista palvelua,
luottamuksella ja sydämellä
jo 80 vuotta!
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Terveyspalvelut
Terveyspalvelut auttavat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä ehkäisevän toiminnan
sekä sairaanhoito- ja kuntoutustoiminnan
avulla. Terveyskeskuslääkäreiden vastaanotoilla hoidetaan sekä äkillisiä että pitkäaikaissairauksia ja laaditaan niihin liittyviä
todistuksia ja lausuntoja. Tarvittaessa terveyskeskuslääkäri ohjaa asiakkaan erikoissairaanhoitoon.
Lisätietoa:
Terveyspalvelujen vaihde, puh. 019 369 21 ja
www.lohja.fi

Apuvälineet helpottavat
arkea
Apuvälineillä voidaan parantaa ikääntyneiden toimintakykyä ja helpottaa omatoimista
selviytymistä päivittäisistä toimista. Apuvälinelainaamosta saa tarvittavat välineet maksutta niin lyhyt- kuin pitkäaikaiseen käyttöön.
Pitkäaikaiseen käyttöön tarvittavien apuvälineiden tarvekartoitukset tehdään sairaalassa,
terveyskeskuksessa tai asiakkaan kotona.
Lisätietoa:
Apuvälinepalvelut, puh. 019 369 2382 ja
www.lohja.fi
Saukkolan fysikaalinen hoitolaitos Juha Pennanen Ky
Toimipisteet Saukkolassa ja Sammatissa.
Kuntoutuskotikäynnit, apuvälineiden opastus ja tarvittaessa asennus.
Kuntosaliohjausta Sammatti-Saukkola-Pusula-Niilonpirtin saleilla.
Ota yhteyttä fysioterapeutti Juha Pennanen 044 284 6071
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Hälsovårdsservice
Hälsovårdstjänsterna hjälper till att främja
hälsa och välbefinnande med hjälp av förebyggande verksamhet samt sjukvårds- och
rehabiliteringsverksamhet. På hälsocentralläkarnas mottagningar behandlas såväl akuta
som långvariga sjukdomar. Där upprättas
även intyg och utlåtanden med anknytning
till dessa. Vid behov hänvisar hälsovårdscentralläkaren kunden till specialiserad sjukvård.
Mer information:
Hälsovårdsservicens växel, tfn 019 369 21 och
www.lohja.fi

Hjälpmedel gör vardagen
enklare
Med hjälpmedel kan man förbättra seniorernas funktionsförmåga och göra det enklare
att klara de vardagliga sysslorna. Från Hjälpmedelscentralen får du gratis de hjälpmedel
du behöver, både för kortvarig och långvarig
användning. En kartläggning av behovet av
hjälpmedel för långvarig användning görs på
sjukhuset, hälsocentralen eller hemma hos
kunden.
Mer information:
Hjälpmedelsservice, tfn 019 369 2382 och
www.lohja.fi
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Kotona asumisen
tukeminen
Kun ikäihmisen toimintakyky heikkenee,
erilaisten kotiin tarjottavien palveluiden tarve
kasvaa. Kotona selviytymistä tukevat monipuoliset tukipalvelut, joita ovat mm. kotiateria-, turva-, kauppa-, siivous-, kuljetus- tai pesulapalvelut yksilöllisen tarpeen mukaisesti.
Asiakkaan hoito ja palvelut suunnitellaan yhteistyössä niin, että asiakas selviytyy omassa
kodissaan mahdollisimman toimintakykyisenä ja tyytyväisenä. Tukipalvelut järjestetään
kaupungin omana toimintana ja yhteistyössä
yritysten kanssa.

Kotihoito tukee ikääntyneen hyvää ja turvallista elämää omassa kodissa terveydenhoidon,
sairaanhoidon, kotipalvelun, sosiaalityön ja
kuntoutuksen avulla. Hoito on tarvittaessa
ympärivuorokautista.
Vastuuhoitajajärjestelmän käyttö kotihoidossa
tukee asiakkaan omatoimisuutta sekä kokonaisvaltaista ja yksilöllistä hoitoa.
Kuntouttavan päivätoiminnan tarkoituksena
on tukea kotona asumista, edistää toimintakyvyn ylläpitämistä, sosiaalista kanssakäymistä ja
mahdollistaa omaishoitajan työssä- ja asioilla
käyntiä.
Lisätietoa:
Ikähelppi, puh. 044 369 2444 ja www.lohja.fi

puh. 040 5017 172 • kotihoito@huushollipiiat.fi
www.huushollipiiat.fi

Kotipalvelua
vanhanajan henkeen
p. 044

9753 755
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Att stöda boende hemma
När en äldre persons funktionsförmåga
försvagas ökar behovet av olika tjänster som
produceras hemma. Det finns mångsidiga
stödtjänster för att kunna bo kvar hemma,
bland annat måltids-, trygghets-, butiks-,
städ-, transport- eller tvätteriservice enligt det
individuella behovet.
Vård av kunden och tjänsterna planeras tillsammans så, att kunden kan bo kvar hemma
med så god funktionsförmåga och så nöjd
som möjligt. Stödtjänsterna ordnas som stadens egen verksamhet och i samarbete med
olika företag.

Hemvården erbjuder den äldre stöd för ett
bra och tryggt liv i det egna hemmet i form av
hälsovård, sjukvård, hemvård, socialarbete och
rehabilitering. Vid behov fås vården dygnet
runt.
Användningen av ansvarsskötarsystemet inom
hemvården stöder kundens självverksamhet
samt en övergripande och individuell vård.
Syftet med den rehabiliterande dagverksamheten är att stöda hemmaboende, främja
upprätthållandet av funktionsförmågan, socialt umgänge och gör det möjligt för närståendevårdaren att arbeta och sköta ärenden.
Mer information:
Ikähelppi, tfn 044 369 2444 och www.lohja.fi

Riitan SiivousApu
Riitta Parttimaa, puh. 044 5744 882
riitta@riitansiivousapu.fi • www.riitansiivousapu.fi
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Asumisen palvelut
Kodissa tehtävät muutostyöt voivat helpottaa arjen askareiden hoitamista. Yleisimpiä
muutostöitä ovat kynnysten poistot, luiskien
tekemiset, ovien leventämiset ja tukikahvojen
asentamiset.
Ikääntyneiden vuokra-asuntoja voi tiedustella Lohjan Vuokra-asunnot Oy:ltä.
www.lova.fi
Hoiva-asuminen
Ympärivuorokautisen hoivan yksiköt on
tarkoitettu pääsääntöisesti yli 65-vuotiaille
lohjalaisille, jotka eivät selviydy kotona koti-

hoidon palvelujen turvin. Hoivayksiköt tarjoavat asukkaille turvallista ja kodikasta asumista
sekä yksilöllistä hoivaa vuorokauden ympäri.
Lohjan kaupunki järjestää sekä pitkä- että
lyhytaikaista ympärivuorokautista asumispalvelua omana toimintana sekä yhteistyössä
yksityisten palveluntuottajien kanssa. Yksiköiden asukkaat valitaan SAS-työryhmän (selvitä,
arvioi, sijoita) kautta, joka arvioi ikääntyneen
kokonaistilanteen ja oikeanlaisen hoidon ja
hoivan.
Lisätietoa:
Ikähelppi, puh. 044 369 2444 ja www.lohja.fi

Luonnon rauhaa ja vuosien myötä
syntynyttä osaamista Jokelassa
Palvelukoti Jokela
Saukkolantie 872, 08500 Lohja
Puh. 019 3321 210 • www.betesda.fi
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Boendetjänster
Ändringsarbeten som utförs i hemmet kan
göra det enklare att sköta de vardagliga sysslorna. De vanligaste ändringarbetena är att
ta bort trösklar, montera ramper, göra dörrar
bredare och montera stödhandtag.
Fråga om hyresbostäder för äldre från Lohjan Vuokra-asunnot Oy.
www.lova.fi
Serviceboende
Enheterna som erbjuder omsorg dygnet runt
är i regel avsedda för 65 år fyllda Lojobor som
inte klarar av att bo kvar hemma med hjälp av

hemvården. Grupphemmen erbjuder invånarna ett tryggt och hemtrevligt boende
samt individuell omsorg dygnet runt.
Lojo stad ordnar såväl kort- som långvarig
boendeservcie dygnet runt som egen verksamhet och i samarbete med privata serviceproducenter. UBP-arbetsgruppen (utred,
bedöm, placera) väljer invånare till enheterna.
Arbetsgruppen bedömer helhetssituationen
för den äldre samt rätt vård och omsorg för
senioren.
Mer information:
Ikähelppi, tfn 044 369 2444 och www.lohja.fi

LOHJAN
HAUTAUSTOIMISTO

Helin

Surun kohdatessa olemme tukenasi kaikissa hautausasioissa.
Lohjan Hautaustoimisto Helin
Puh. 019 383 779, 050 555 1891

Laurinkatu 35, 08100 Lohja
www.lohjanhautaustoimisto.fi
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Hyvää elämää
mainiokodeissamme
loHjalla!
Tarjoamme turvallista asumista lämmin
henkisissä kodeissamme Lohjalla ympäri
vuorokautista hoivaa tarvitseville ikäihmisille.

Joustavaa palvelua asukkaan tarpeen mukaan:
•kevyttä palveluasumista, jonka tavoitteena on tukea
asukkaan itsenäistä elämää hoivakodissa
•ympärivuorokautista eli tehostettua palveluasumista
•lyhytaikaista palveluasumista helpottamaan omaishoitajan arkea

Voit tulla asukkaaksi sopimalla asiasta oman
kunnan sosiaalityöntekijän kanssa tai itse
maksavana asiakkaana.
Meille käyvät myös Lohjan ja Karviaisen
myöntämät palvelusetelit omaishoidon
vapaapäiville.

kysy lisää:
Päivi Luopajärvi
myyntipäällikkö
paivi.luopajarvi@mehilainen.fi
puh. 044 734 6474

Soita ja kysy lisää:

Hoivakodin johtaja Anu Räikkönen p. 044 494 4032
www.attendo.fi/vappula

mehilainen.fi

• Concept: JS Media Tools A/S • www.jssuomi.fi

Attendo Vappula on Lohjalle syksyllä 2017 avattava 40-paikkainen ikäihmisten hoivakoti. Tarjoamme laadukasta hoivaa
inspiroivassa ympäristössä sekä mielekästä, aisteja ja muistia
stimuloivaa toimintaa, jonka parissa viihtyy ja virkistyy.

meille asukkaaksi

• Concept: JS Media Tools A/S • www.jssuomi.fi

Attendo Vappula
hoivakoti ikäihmisille

