Ikääntyneiden

PALVELUT

Hyvässä kunnossa läpi elämän
Iän karttuessa omasta kodista tulee entistä tärkeämpi paikka. Parasta varautumista iän tuomiin
muutoksiin ja kotona asumisen turvaamiseen on
omasta terveydestä ja toimintakyvystä huolehtiminen.

Hyvä ravinto ylläpitää terveyttä, toimintakykyä ja
elämänlaatua. Kannattaa syödä riittävän paljon ja
monipuolisesti – hyvä nyrkkisääntö on kaksi lämmintä ateriaa ja muutama välipala päivässä.
Myös riittävä vedenjuonti on syytä muistaa.

Liikunta pitää virkeänä ja parantaa kuntoa, joka
on hyvinvoinnin perusta. Kaikki lähtee arjen aktiivisuudesta: kotityöt, siivous, ruoanlaitto ja pihatyöt
ovat hyötyliikuntaa, jotka ylläpitävät kuntoa aivan
huomaamatta. Kävelylenkeillä saa liikunnan ohella
raikasta ilmaa, ja vesilajit kuten uinti ovat lempeitä
nivelille.

Mielekäs tekeminen pitää mielialan korkealla ja
ehkäisee yksinäisyyttä. Hyviä ihmissuhteita perheenjäseniin ja ystäviin kannattaa vaalia, jotta
verkosto säilyy myös ikääntymisen aiheuttamien
elämänmuutosten koittaessa. Oma aktiivisuus
auttaa ylläpitämään ihmissuhteita ja löytämään
uusia kiinnostuksen kohteita.

HYVÄÄN JA VIREÄÄN ELÄMÄÄN
VAIKUTTAVAT USEAT TEKIJÄT, KUTEN RUOKA, LIIKUNTA, SOSIAALISET
SUHTEET JA MIELENKIINTOINEN
VAPAA-AIKA.
Kotihoidon fysioterapeutti,
puh. 044 438 4978

Tukipalvelut
Tukipalveluiden tavoitteena on auttaa ikäihmistä
asumaan omassa kodissaan turvallisesti ja viihtyisästi mahdollisimman pitkään. Tarjolla on esimerkiksi kuljetus-, ateria-, sauna-, vaatehuolto-,
kauppa- ja turvapalveluita sekä erilaisia turvalaitteita. Lisäksi kotiin voidaan asentaa tukikahvoja tai
tehdä pieniä esteettömyyttä parantavia muutostöitä.
Tukipalveluita myönnetään tarveharkinnan mukaan.
Omaishoidon tuki
Omaishoidon tukea voidaan myöntää henkilölle,
joka hoitaa iäkästä, vammaista tai sairasta läheistään kotioloissa. Hoitopalkkion taso määräytyy
hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella.
Omaishoidon tukeen liittyvissä asioissa neuvoo
asiakasohjaus.
Fysikaalinen hoitolaitos
MIKKO KORPELA
Fysioterapeutit
Leena & Mikko Korpela

Asemakatu 14 62100 Lapua
www.mikkokorpela.fi

MUISTINEUVOLA
Oletko huolissasi omasta tai läheisesi muistista?
Muistihäiriöt saattavat olla ohimeneviä tai merkkejä etenevästä muistisairaudesta. Muistisairauden varhaisella toteamisella ja varhain aloitetulla
lääkityksellä voidaan hidastaa sairauden kulkua ja
parantaa itsenäistä selviytymistä kotona mahdollisimman pitkään.
Muistineuvolassa työskentelevät muistihoitaja ja
geriatrian erikoislääkäri. Muistihoitaja voi alustavasti kartoittaa päivittäistä toimintakykyä haittaavia
muistipulmia, teettää muistitestin, ohjata jatkotutkimuksiin ja muutenkin neuvoa muistiin liittyvissä
asioissa.
Ajanvaraus ja neuvonta ma–pe,
puh. 050 432 8721 tai 06 438 4165.

Fysioterapiapalvelut vastuullisesti
35 vuoden kokemuksella
myös koti-ja laitoskäynnit
ft Leena 050 3793 462
ft Mikko 0500 451 465

p. 050 4334 487
www.ikolankukkajahautauspalvelu.fi

www.sekepe.fi
www.sekepe.fi

Asiakasohjausyksikkö
Asiakasohjaus tarjoaa ikäihmisille ja heidän läheisilleen neuvontaa hyvinvoinnin ja kotona asumisen
tueksi. Neuvontaa voidaan antaa puhelimitse, kotikäynnillä, toimistolla, sairaalassa tai palveluyksikössä. Palvelua hakeva henkilö voi tulla keskitettyyn asiakas-/palveluohjaukseen useita eri väyliä
pitkin: omasta tai omaisten aloitteesta tai sosiaalija terveydenhuollon ammattihenkilöstön, naapurin

tai viranomaisten yhteydenotosta. Neuvonta ja
palvelutarpeen arviointi on asiakkaalle maksutonta.
Mikäli ilmenee, että ikäihminen tarvitsee palvelua,
hänen palvelutarpeensa selvitetään monialaisesti
ja luotettavia menetelmiä käyttäen ja tämän tiedon
perusteella tehdään päätökset mahdollisesti tarvittavista palveluista.

ASIAKASOHJAUKSEN PALVELUITA OVAT MUUN MUASSA:
• Hyvinvointia ja terveyttä edistävä neuvonta
• Palvelutarpeen laaja-alainen selvittäminen,
palveluneuvonta ja -ohjaus
• Kotona asumista tukevat palvelut

Sidonnat iloon ja suruun
• Kauppakatu 16, 62100 LAPUA • puh. 050 524 9167
• Kauppakeskus Vallesmanni
Einarintie 1, 62200 Kauhava • puh. 050 400 5065
www.lapuankukkajahautaus.fi

• Ikääntyvien omaishoidon tuki
• Asumispalvelut
Asiakasohjaus, puh. 044 438 4127

Virikkeellistä
Iloa
a
e
ja tuk ! päivätoimintaa
tukemaan kotona asuvien
arkeen ikäihmisten
ja omaishoitajien
jaksamista, alkusyksystä 2018.

Rauhankuja 4, Lapua

Hoivakoti

Vuosikas

Kysy lisää,
Pirjo Tanninen 0500 828 342.

www.vuosikas.fi

Kotihoito
Kotihoito tukee ja auttaa, kun ikäihminen tarvitsee
sairauden tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi kotonaan apua selviytyäkseen arkipäivän askareista ja
henkilökohtaisista toiminnoista.
Kotihoidon tarkoituksena on mahdollistaa asiakkaan kotona asuminen sairaudesta huolimatta huolehtimalla tarvittavista terveyden- ja sairaanhoidon
palveluista.

Kotihoito järjestää palveluita yhteistyössä eri
tahojen kanssa sekä kannustaa omatoimisuuteen
ja opastaa muiden toimijoiden tuottamien harrastusten, erilaisten ryhmien ja palveluiden käyttöön.
Kotihoito voi olla tilapäistä tai jatkuvaa.
Ikääntyville suunnattuja kotihoidon palveluita
tarjoavat Lapuan kaupungin lisäksi alan yksityiset
yritykset.

YÖHOITO
Syksyllä 2018 käynnistyvä yöhoitotoiminta tarjoaa yöaikaista hoitoa säännöllisen kotihoidon asiakkaille ja muille sitä
tarvitseville. Käynnit voivat olla ennalta suunniteltuja tai äkilliseen tarpeeseen suunnattuja. Ne ovat pääasiallisesti
tarkastuskäyntejä, mutta tarvittaessa ne voivat sisältää myös pienimuotoisia sairaanhoitotoimenpiteitä.
Kotihoidon palveluvastaava, puh. 044 438 4973

Taksi
0500 369 055

Ihmisen terveyden tähden
Hanneksenrinne 7, 60220 Seinäjoki
puh. 06 415 4111 (vaihde)
www.epshp.fi

 Taksipalvelut  Taksit 1+6 ja 1+8
 Invakuljetukset, pyörätuoli autoissa
 Osalla henkilöstöä terveydenhuollon koulutus

www.ikolantaksit.fi

Asumispalvelut
Tavoitteena on, että ikäihmiset voivat erilaisten
palveluiden turvin asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Kun tämä ei enää onnistu,
vaihtoehtoina ovat kuntouttava lyhytaikaishoito,
palveluasuminen sekä tehostettu palveluasuminen.
Palveluasumista tuottaa Lapuan Saarenpään palvelukoti ry. Kuntouttavaa lyhytaikaista palveluasumista järjestetään Päivärinteellä ja Matintuvassa.
Tehostettua ympärivuorokautista palveluasumista
Lapuan kaupunki järjestää Palvelukeskus Hopearinteessä, Palvelukoti Jokilinnussa, Palvelukoti
Niittypuistossa sekä ostopalveluna yksityisestä

Myllytuvasta. Tehostetussa palveluasumisessa
asiakkaalle tarjotaan ympärivuorokautista hoivaa
ja huolenpitoa avopalveluna.

LAPUAN KAUPUNKI
Palvelukeskus Hopearinne
Toimistosihteeri, puh. 044 438 4170
Vanhustyönjohtaja, puh. 044 438 4171
www.lapua.fi

Sosiaali ja terveys

Ikäihmiset

Hoivakodissakin elämä jatkuu.

Me pyrimme siihen, että asukkaamme elämä muuttuu
hoivakodissa mahdollisimman vähän.
Attendo Myllytupa Attendo Liisankoti
Lapua
Kauhava
044 7800 464
044 494 1820

Attendo Vuoritupa
Seinäjoki
044 7922 645

Attendo Tepontupa
Jalasjärvi
044 7820 816

