Lappeenrannan
palvelukeskussäätiö

Paikka, jossa Sinusta välitetään. Aina.

Vanhustyön
kehittämisen
kärjessä

vuotta

KESKUSTA

Vanhustyön
kehittämisen
kärjessä
Lappeenrannan palvelukeskussäätiö
tarjoaa Etelä-Karjalan ikäihmisille
elämyksiä arkeen ja onnellista
elämää omassa kodissa.

TIRILÄ

Kymenraitti 10

Onninkatu 10

Perillistenkatu 3

VOISALMI
Voisalmentie 2

LAURITSALA

Savonkatu 34

Hallituskatu 8 (Laurinkoti)

Snellmaninkatu 25 (Veljeskoti)

Hallituskatu 10–12 (Luukkaankoti)

Urheilukatu 5

Hallituskatu 14–16

Urheilukatu 7

Hallituskatu 17–19 (Laurankoti)

Valtakatu 6 (Kasarminportti)

JOUTSENO

Valtakatu 58 (Wilmankoti)

Joutsenkuja 6 (Veteraanitalo)

Väinölänkatu 12

Välskärintie 4
(Kangasvuokko)
Pihlajatie 6

Hyvää arkea
ikäihmisille
tuottavat säätiön
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Tavitie 6–8
VUOKRA-ASUNNOT

Tiaisentie

PALVELUILLA
TUETTU
ASUMINEN

LOUNASRAVINTOLAT

KOTISIIVOUSPALVELUTOIMISTO

LIIKUNTATILAT

PALVELUASUMINEN
JA TEHOSTETTU
PALVELUASUMINEN

KESKUSKEITTIÖ

FYSIOTERAPIA,
KUNTOUTUS JA
JALKAHOITO
(myös kotikäynteinä)

UIMA-ALLASOSASTOT

Urheilukatu 7 ja 5, Taikinamäen palvelutalot

Oma koti
kullan kallis
Meillä on yhteensä yli 500 vuokra-asuntoa
17 kerrostalokiinteistössä ja neljässä rivitalossa.
Noin puolet asunnoista sijaitsee Lappeenrannan keskustassa. Keskusta-asuntojen lisäksi
meillä on asuntoja Lauritsalassa, Joutsenossa,
Voisalmessa ja Tirilässä.

Kymenraitti 10,
Kölhinpuiston
palvelutalo

Tarkempia tietoja asunnoistamme
saa nettisivuiltamme tai ottamalla
yhteyttä toimistoomme.
Asuntoa voi hakea sähköisesti
tai paperilomakkeella,
jonka voi joko tulostaa
nettisivuiltamme tai
hakea toimistostamme.

Kaikki asuntomme on suunniteltu ikäihmisten
ja liikuntarajoitteisten tarpeisiin sopiviksi. Näin
omassa kodissa asuminen onnistuu silloinkin,
kun toimintakyky on heikentynyt. Asuntojen
lisäksi kiinteistöissä on oleskelu- ja muita tiloja,
joissa asukkaat voivat viettää aikaa yhdessä ja
joissa järjestetään erilaisia tapahtumia.

A R K ’ I D E A
ARKKITEHTITOIMISTO ARK’IDEA OY

HELSINKI – LAPPEENRANTA
www.arkidea.fi

3

Muut asumisen
palvelut
Yhdeksän palvelukotiamme tarjoavat palveluilla
tuettua asumista, palveluasumista ja tehostettua
palveluasumista. Asukkaat asuvat omissa vuokra-asunnoissaan ja saavat tarvitsemansa palvelut suoraan kotiinsa.
Palvelukoteihin voi tulla joko Eksoten palveluohjauksen (SAS) kautta, Eksoten myöntämällä
palvelusetelillä tai itse maksavana asiakkaana.
Palvelukotien osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta huolehtii päivittäisestä hoidosta ja
huolenpidosta, tukee arjen toimintakykyä ja luo
puitteet aktiiviseen sosiaaliseen elämään. Palveluasumisessa hoitohenkilökunta on käytettävissä päivittäin kello 7–21, tehostetussa palveluasumisessa ympäri vuorokauden.

LYHYTAIKAINEN TUETTU ASUMINEN
Keskustan Wilmankodissa ja Lauritsalan Laurinkodissa on yhteensä
kolme asuntoa, jotka on tarkoitettu lyhytaikaiseen, muutamasta tunnista
muutamaan viikkoon kestävään asumiseen. Tarvittaessa myös
pidempiaikainen tilapäisasuminen on mahdollista. Asunnon voi varata
joko omaishoitajien palvelusetelillä tai itse maksavana.

Palvelua vuosikymmenten kokemuksella
jo vuodesta 1928
Hautaustoimisto
jaKukkakauppa
kukkakauppa
Hautaustoimisto ja

Tolvanen Oy

Kauppakatu 53, Lappeenranta • puh. 453 0568
kukkakauppa.tolvanen@kymp.net • hautaustoimistotolvanen.fi

Voit tilata myös verkkokaupassa www.e-kukka.fi.
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Palvelutalo Kangasvuokko
Palvelutalo Kangasvuokko sijaitsee Joutsenon
keskustassa, hyvinvointiaseman välittömässä
läheisyydessä. Vuonna 2001 valmistuneessa
rakennuksessa on yhteensä 51 asuntoa sekä
vuokrattavia tiloja ja hyvinvointipalveluita.
Kangasvuokossa on tarjolla kuntoutusta ja
virkistystä kaikenikäisille. Kuntosalilla ja uimaallasosastolla on sekä ohjattuja ryhmiä että
kaikille avoimia yleisövuoroja. Lisäksi Kangasvuokossa järjestetään esimerkiksi vauva- ja
taaperouintia. Tilat ovat varattavissa myös
yksityiskäyttöön.

Kangasvuokon palveluita
ovat esimerkiksi
 Päivätoiminta
F
 ysioterapia (kuntoutus, hieronta,
lymfaterapia, akupunktio)
 Jalkojenhoito
 Kuntosali ja ryhmäliikunta
 Uima-allasosasto
 Kanttiini

Lisätietoja Kangasvuokon palveluista osoitteessa
www.lprpalvelukeskussaatio.fi/kangasvuokko.

040 577 3477
www.sahkotyotlappeenranta.fi

Kuntoutusta,
hierontaa ja
jalkahoitoja
meillä tai omassa
kodissasi!
www.peukaloinen.fi
Oksasenkatu 1, Lappeenranta • puh. 010 420 9020
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Kaikille
maistuvaa ruokaa

Lounasravintolamme
 Kultakaari (Urheilukatu 5)
 Kristiina (Kymenraitti 10)
 Laura ja Juttunurkka (Hallituskatu 17–19)
 Wanha Patruuna (Snellmaninkatu 25)

Ravintoloissamme tarjoillaan lounasta joka arkipäivä, Kultakaaressa myös lauantaisin. Lounasravintolat ovat avoimia kaikille, ja niistä voi ostaa
ruokaa myös mukaan. Pääruokavaihtoehtoja on
aina kaksi, ja lisäksi tarjolla on keitto ja monipuolinen salaattipöytä. Ravintoloiden tiloja voi
myös vuokrata juhla- ja kokouskäyttöön. Kaikissa ravintoloissamme on A-oikeudet.
Lappeenrannan alueella asuville ikäihmisille ja
muille ateriapalvelua tarvitseville voimme toimittaa lämpimän ruoan myös kotiin kuljetettuna. Ateriat voi tilata haluamilleen päiville, eikä
tilaaminen edellytä pitkäkestoista sitoutumista.
Ateriat ovat monipuolisia ja ikäihmisten ravintosuositusten mukaisia. Ne valmistetaan keskuskeittiössä ja kuljetetaan säätiön omilla autoilla.

Tervetuloa lounaalle ja kahville
toimipisteisiimme.
Paikallisia herkkuja jo vuodesta 1965!

Karankokatu 3, 53810 Lappeenranta
Kauppakatu 53, 53100 Lappeenranta
05 456 9175 • www.kesamaenleipomo.fi
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Electrolux Professional Oy

Ammattikeittiölaitteet
Lautatarhankatu 8 B
00580 Helsinki
Puh.: 09-39611
www.electroluxprofessional.com

Muita
palveluitamme
SIIVOUSPALVELUMME huolehtii omien tilojemme siisteydestä ja viihtyisyydestä ja tekee lisäksi
kotisiivouksia, muuttosiivouksia ja ikkunanpesuja yksityishenkilöille. Omaan tai esimerkiksi
oman vanhemman kotiin tilattavista siivouspalveluista on mahdollista saada kotitalousvähennystä.
LESKIEN TUKITOIMINTA on suunnattu leskeksi
jääneille ikäihmisille. Toiminta toteutuu 8–15
hengen pienryhmissä, jotka kokoontuvat ohjatusti noin vuoden ajan. Yleensä ryhmään tullaan,
kun leskeksi jäämisestä on kulunut noin 3–5
kuukautta.

SAUNA- JA ALLASOSASTOT löytyvät Urheilukatu 5:stä, Snellmaninkatu 25:stä ja Joutsenon
Kangasvuokosta. Ne on suunniteltu erityisesti
ikäihmisten ja liikuntarajoitteisten tarpeet huomioiden. Kaikki altaat ovat terapia-altaita (veden
lämpötila noin +30 °C), ja niissä on käytettävissä
vesiliikuntaan sopivia välineitä. Tilat ovat varattavissa myös yksityiskäyttöön.

KUNTOSALI toimii Kangasvuokossa ja kuntokammarit osoitteissa Urheilukatu 5 ja Hallituskatu 17–19. Liikuntatilojen helppokäyttöiset
välineet soveltuvat erityisesti ikäihmisten lihaskunnon kohottamiseen ja ylläpitoon. Omatoimisen harjoittelun lisäksi on mahdollista osallistua
ryhmätoimintaan ja hankkia henkilökohtaista
fysioterapeutin opastusta.
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LAPPEENRANNAN
PALVELUKESKUSSÄÄTIÖ

on vuonna 1970 perustettu kotimainen, voittoa
tavoittelematon yleishyödyllinen säätiö.
Tuotamme kohtuuhintaisia, laadukkaita asumis- ja
tukipalveluita ikäihmisten ja vammaisten arjen
helpottamiseksi. Meille on vuonna 2016 myönnetty
Suomalaisen Työn Liiton Avainlippu-tunnus sekä
yhteiskunnallisen yrityksen status.

Lappeenrannan palvelukeskussäätiö sr
Valtakatu 58, 53100 Lappeenranta
Puh. 0400 376 860
Toimisto avoinna ma–pe klo 9–14
toimisto@lprpalvelukeskussaatio.fi

• Tiimi • Osaaminen
• Kokemus • Monipuolisuus
• Joustavuus • Aktiivisuus
• Asiakaslähtöisyys • Palvelu
Näistä syntyy hyvä asiakaskokemus!
Meillä käy omaishoidon palveluseteli,
myös jalkahoitoon!

• www.jssuomi.fi

www.lprpalvelukeskussaatio.fi

35 vuotta paikallista yrittäjyyttä!
Fysioterapia- ja KehoKeskus
Merkki paikallisuudesta.

Valtakatu 38, 53100 Lpr www.fysio-eskola.fi
020 743 7290 toimisto@fysio-eskola.fi

