Hyvä arki
omassa kodissa

Ikäihmisten palvelut:
Hyvän elämän Kuusamo
Ikääntyminen tuo mukanaan muutoksia, joista osa
voi tuntua yllättäviltä. Me ikäihmisten palveluissa
autamme varautumaan pitkään elämään. Kannustamme pitämään yllä omaa toimintakykyä ja hyvää
elämänlaatua: on tärkeää osallistua yhteiskunnan
toimintaan, harrastaa, kehittää itseään ja tavata
ystäviään. Tarjoamme myös tukipalveluita kotona
selviytymisen tueksi.

Tapamme toimia perustuu kinestetiikkaan eli lähtee
ikäihmisen yksilöllisistä voimavaroista. Se tarkoittaa
toimivaa vuorovaikutusta ja ikäihmisen aitoa kohtaamista juuri sellaisena kuin hän on. Ikäihminen
saa tehdä askareet, joihin hän itse kykenee. Myös
läheiset saavat osallistua hoitoon haluamallaan
tavalla. Kaikki tämä auttaa ikäihmistä ylläpitämään
toimintakykyään ja tukee hänen kuntoutumistaan.

Yhdessä ennakoiden
Seniorineuvola on tarkoitettu kaikille

Hyvinvoinnin ABC
• Liiku riittävästi
• Syö terveellisesti
• Aktivoi aivojasi
• Huolehdi sydämestäsi
• Iloitse kohtaamisista ja yhdessäolosta

Mihin voi ottaa yhteyttä?
Neuvonta ja palveluohjaus auttaa kaikissa ikäihmisten asioissa. Se on matalan kynnyksen palvelua, joka ohjaa ikäihmisiä tarvittavan tuen piiriin tai
laajempaan palvelutarpeen arviointiin. Arvioinnin
tekee palveluohjaaja yhdessä ikäihmisen ja tämän
läheisten sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa.
Kun sinua askarruttaa oma tai läheisesi elämäntilanne, ota yhteyttä ikäihmisten neuvontaan ja
palveluohjaukseen, puh. 040 860 8700 (ma–pe
klo 9–12).
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65 vuotta täyttäneille kuusamolaisille.
Seniorineuvola tukee toimintakykyä ja
hyvinvointia terveyden- ja sairaanhoidon
palveluiden avulla. Kun haluat keskustella
omasta hyvinvoinnistasi, varaa aika etukäteen numerosta 040 860 8040.
Seniorineuvola kutsuu kaikki 75 vuotta
täyttävät terveystapaamiseen keskustelemaan hyvästä ikääntymisestä, terveydentilasta ja siitä, miten päivittäinen arki
sujuu.
Ikäihmisten palvelut tarjoaa myös

hyvinvointia edistävän kotikäynnin
kaikille niille 80 vuotta täyttäville,
jotka eivät ole palveluiden piirissä. Kotikäynnillä keskustellaan hyvästä ikääntymisestä, terveydestä ja saatavilla olevista
tukipalveluista, jotka auttavat selviytymään arjen askareista omassa kodissa.
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Ouluntaival 1, 93600 Kuusamo
kuusamonkeskusapteekki@apteekit.net
www.kuusamonkeskusapteekki.fi
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Luotettavat ja monipuoliset apteekkipalvelut Kuusamon keskustassa.
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Täyttä elämää
omassa kodissa
Kotona selviytymisen tueksi järjestämme kotihoidon palveluita. Yksilöllisen palvelutarpeen perusteella ikäihminen voi saada kotipalveluja ja kotisairaanhoitoa sekä ateria-, turva- ja kuljetuspalvelua ja
muita kotona selviytymistä tukevia palveluja. Lisäksi
ikäihminen voi osallistua kuntouttavaan päivätoimintaan sekä saada lyhytaikaista hoitoa kuntoutusja vuorohoitoyksiköissä.
Ennen säännöllistä kotihoidon palvelua ikäihminen
käy läpi 4–6 viikon mittaisen arviointi- ja kuntoutusjakson. Sen aikana arvioimme toimintakykyä yhdessä ikäihmisen, tämän läheisten sekä sosiaali- ja
terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa. Arvion
perusteella laadimme kuntoutussuunnitelman,
johon kirjaamme konkreettiset tavoitteet ja selkeät
ohjeet keinoista, jotka auttavat pääsemään tavoitteisiin. Omaisilla ja läheisillä on kuntoutumisessa
tärkeä rooli.

Huomio muistiin
Aivoterveyteen vaikuttavat muun muassa liikuntatottumukset, ruokailutavat ja
riittävä lepo. Aivojen hyvinvoinnista on
hyvä huolehtia samoin kuin omasta terveydestä ja kunnosta yleensäkin – se on
varmin keino ehkäistä muistisairauksia.
Jos aivoterveys ja muistiasiat askarruttavat, ota yhteyttä muistikoordinaattoriin,
puh. 040 860 8015 tai 040 193 6856
(ma–pe 9–12).

Kysy lisää kotiin tuotavista palveluista ikäihmisten
palveluohjauksesta, puh. 040 860 8700 (ma–pe
klo 9–12).

Nähdään etänä
Käytämme kotihoidon ja -kuntoutuksen
tukena Tolokku-etäpalvelua, jonka kautta
voimme muistuttaa vaikkapa lääkkeenotosta, kysellä vointia sekä kannustaa
osallistumaan kuntoutukseen. Etäpalvelussa ikäihminen voi osallistua myös
etäkahvilaan ja jutella muiden etäpalvelua
käyttävien ikäihmisten kanssa. Tolokku
soveltuu ikäihmiselle, joka osaa käyttää
tablettia tai tietokonetta.

HELMI AVUSTAJAPALVELUT
Sinua varten,
meille voit
aina soittaa.
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Heidi Ylilehto

040 7466 206

Teron KotitalkkariPalvelut

Apu Kodin Askareisiin
Sisällä ja Ulkona
044-2453026

Kotona kuntoutuen
Kotisairaala ja kotikuntoutus tukevat sujuvaa kotona
asumista, kun ikäihmisen toimintakyky on heikentynyt esimerkiksi sairauden tai vamman vuoksi. Kotisairaala ja kotikuntoutus tekevät tiivistä yhteistyötä
terveyspalvelujen kanssa.
Kotikuntoutus voi olla akuutin hoidon jälkeistä jatkokuntoutusta tai kotihoidon asiakkaan tarvitsemaa
tilapäistä kuntoutusta. Sen tavoitteena on palauttaa
ikäihmisen toimintakyky sellaiseksi, että hän pärjää
arjessa mahdollisimman omatoimisesti.
Kotisairaalan palvelua ovat kotona tai palvelukodissa tapahtuva sairaanhoito, joka voi sisältää muun
muassa kivunhoidon, lääkehoidon seurannan, ihonja haavanhoidon, näytteenotot sekä ompeleiden
poistot, katetroinnit ja muut pienet hoitotoimenpiteet.

Ryhmässä kuntoutuen
Kotona asuva ikäihminen voi osallistua myös
kuntoutusryhmään, kun hänen liikkumisessaan
tai tasapainossaan on tapahtunut muutoksia tai
toimintakykynsä alentunut esimerkiksi muistisairauden vuoksi. Ryhmän liikunnalliset ja toiminnalliset
harjoitukset vahvistavat toimintakykyä, tukevat sosiaalisia taitoja sekä tuottavat hyvää mieltä ja oloa.

Tee hyvää,
anna aikaasi!

Ikäihmisten ääni kuuluviin
Vanhusneuvosto seuraa ikäihmisille
suunnattujen palvelujen, tukitoimien ja
etuuksien kehitystä sekä niitä koskevaa
päätöksentekoa Kuusamossa. Neuvosto
tekee aloitteita ja antaa lausuntoja viranomaisille sekä edistää ikäihmisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa.

Tehdään yhdessä
Porkkapirtti on ikäihmisten matalan
kynnyksen kohtaamispaikka, jonne ovat
tervetulleita kaikki ikäihmiset ja myös
nuorempi väki. Siellä järjestetään avointa
ja maksutonta toimintaa, joka perustuu
vapaaehtoisuuteen ja tasa-arvoisuuteen.
Porkkapirtiltä löytyvät myös monet ikäihmisten palvelut, kuten palveluohjaus,
seniorineuvola ja muistipoliklinikka.
Katso Porkkapirtin viikko-ohjelma:

kuusamo.fi > Terveys- ja sosiaalipalvelut > Ikäihmisten palvelut > Tukea
kotiin > Toimintakeskus Porkkapirtti

Haluaisitko jakaa vapaaehtoisena aikaasi ikäihmisten kanssa?
Tehdä jotain yhdessä tai vain olla läsnä ja kuunnella? Ota yhteyttä
puh. 040 860 8769 tai vapaaehtoistoiminta@kuusamo.fi

Turvallista asumista palveluiden lähellä
 Porkkatörmän senioritalot
 Sotainvalidien Palvelutalo
 Kiviharjun palvelutalo

Asukasvalinnat ja palveluohjaajat 0400 698 542
Toiminnanjohtaja 050 368 6931
www.palveluyhdistys.fi

Kotitaloudet – myös arvonlisäverotonta palvelua
Yritykset
044 2413 146 | siivoushetki@gmail.com
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Kun avuntarve on suurempi
Omaishoito, perhehoito ja asumispalvelut ovat vaihtoehtoja,
kun ikäihminen ei selviydy arjesta kotihoidon ja tukipalveluiden
turvin omassa kodissaan.
Omaishoito
Omaishoitaja on ikäihmisen läheinen, joka huolehtii tämän arjesta ja hyvinvoinnista yleensä yksin.
Omaishoitaja voi hakea omaishoidon tukea, joka
muodostuu hoitajalle maksettavasta palkkiosta,
omaishoidon vapaista ja muista tukipalveluista.
Kuusamossa tuetaan omaishoitajaa esimerkiksi
tarjoamalla terveystapaamisia, ryhmätoimintaa ja
tilaisuuksia liikuntaan.

Perhehoito
Perhehoito on perhehoitajan kotona tapahtuvaa hoitoa, joka voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista. Se soveltuu
hoitomuodoksi myös omaishoitajan vapaan ajaksi.
Perhehoitajalta ja hänen perheeltään hoito vaatii
sitoutumista ja kykyä elää tavallista arkea ikäihmisten rinnalla.

Haluatko toimia perhehoitajana?
Ota yhteyttä palveluohjaukseen.

Asumispalvelut
Kuusamossa on sekä palveluasumisen että tehostetun palveluasumisen yksiköitä. Palveluasumisen
yksikössä hoitajat eivät ole paikalla yöaikaan, mutta
turvaa tuovat turvahälytysjärjestelmä ja yöhoitajan
käynnit. Tehostetussa palveluasumisessa hoito ja
huolenpito on ympärivuorokautista.

Kun sinua askarruttaa oma tai läheisesi selviytyminen arjessa, ota yhteyttä ikäihmisten
neuvontaan ja palveluohjaukseen,
puh. 040 860 8700 (ma–pe klo 9–12).

FYSIOTERAPEUTTI

Päivi Pesonen
Ouluntaival 10 A, Kuusamo

• Fysioterapia
• Hieronta
• Lymphatouch

SOVI KOTIKÄYNTI • Ajanvaraus 0400 160 029
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Tule meille työkaveriksi
Tarjoamme mielenkiintoisia työtehtäviä sekä
tilaisuuksia käyttää ja kehittää asiantuntijuuttasi.
Tulet osaksi mukavaa työyhteisöä: arvostamme
toistemme osaamista ja haluamme kehittää ja
oppia uutta yhdessä. Kuulumme edelläkävijöihin kinestetiikan hyödyntämisessä hoitotyössä.
Toimintamalli ulottuu kaikkiin ikäihmisten pal-

veluihin omaishoitoa myöten ja näkyy työyhteisömme kulttuurissa ikäihmisten yksilöllisyyden
aitona huomioon ottamisena. Meillä jokainen
ikäihminen osallistuu hoitoonsa tasa-arvoisena
kumppanina omien voimavarojensa puitteissa.

Katso avoimet työpaikat osoitteesta
kuntarekry.fi

DIAKONIA – TUKENA ELÄMÄSSÄSI

Viihtyisää ja
Yhteisöllistä asumista
Anne Vanttaja p. 050 591 3440
www.kuusamonseurakunta.fi/diakonia

ATTENDO HAAPOLA
Noitiniementie 24, 93600 Kuusamo
Hoivakodin johtaja, Suvi Mustonen
p. 0400 366 326, suvi.mustonen@attendo.fi
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Kuusamon kaupunki / Ikäihmisten palvelut
Porkkatie 2, 93600 Kuusamo
www.kuusamo.fi/terveys-ja-sosiaalipalvelut/ikaihmisten-palvelut/
www.facebook.com/kuusamonkaupunginvanhustyo/

Ikäihmisten yleinen neuvonta ja palveluohjaus
Puh. 040 860 8700

Arvokas ja turvallinen vanhuus

Seviset Oy
Hoivapalvelut

Asiantuntevaa ja inhimillistä hoivaa

Puh. 050 3686 947  www.seviset.net
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Tarjoamme asumispalvelua,
kotipalvelua, kotisairaanhoitoa, jalkojenhoitopalvelua,
henkilökohtaista apua sekä
fysioterapiaa.
• Kiviharjun Palvelutalo
• Palvelukoti Rantala
• Palvelukoti Tervaskoivu
• Kotihoitopalvelu
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Lisäksi tarjoamme tukipalveluina
siivous- ja asiointipalvelua.

• www.jssuomi.fi

ma–pe klo 9–12

