Turvallista, luotettavaa ja osaavaa
kuntalaisten parhaaksi

lähipalvelua
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Terveyden edistäminen on jokaisen asia

J

okainen meistä voi edistää omaa ja läheistensä terveyttä
ja hyvinvointia. Oleellista on tunnistaa yksilölliset ominaisuudet ja voimavarat, eli miten pystyy huolehtimaan
itsestään jokapäiväisessä elämässä:
• sujuuko hamapiden pesu?
• osaanko tehdä terveellisiä valintoja
esim. ravinnon ja päihteiden suhteen?
• onko minulla aikaa harrastuksille?
• lepäänkö tarpeeksi?

On tärkeää havaita varhaiset oireiden merkit ja reagoida
niihin joko oman toiminnan muutoksella tai hakemalla
apua. Oireet voivat olla fyysisiä tai psyykkisiä. On syytä
havahtua, jos huomaat mm. seuraavia tuntemuksia:
• jatkuva väsymys
• reikä hampaassa
• asioiden unohtelu
• erilaiset kivut
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Keski-Suomen seututerveyskeskuksessa panostetaan
ennakoivaan terveyden edistämiseen. Kaikella toiminnalla
pyritään kaventamaan terveyseroja ja ehkäisemään syrjäytymistä moniammatillisena yhteistyönä:
• perheneuvola
• sosiaalityö
• perhetyö
• varhaiskasvatus

Arvomme:

Huomioimme ihmisen kokonaisuutena ja keskustelemme
hänen kokonaishyvinvointinsa kannalta oleellisista asioista.
Kannustamme asiakkaitamme jokaisessa asiakaskontaktissa huomaamaan omat terveysriskinsä ja motivoimme
haitallisten elintapojen karsimiseen ja elintapamuutoksiin.

Luotettavuus • Vastuullisuus • Rohkeus
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Lähipalvelut

Toiminta-alueemme

K

eski-Suomen seututerveyskeskus toimii kahdeksan kunnan, Joutsan, Keuruun, Konneveden, Laukaan, Luhangan, Multian, Petäjäveden ja
Toivakan alueella. Keskuspaikkamme sijaitsevat
Joutsassa, Keuruulla ja Laukaassa.
Tuotamme kaikille toimialueemme kuntalaisille
lähellä olevia, helposti tavoitettavia palveluita.
Jokaisessa alueemme kunnassa on oma terveys
asema, josta saa hyvät perusterveydenhuollon,
suun terveydenhuollon ja erikoislääkäreiden
palvelut.

Saarijärvi

Multia

Äänekoski

Uurainen

Laukaa

kartta

Keuruu

Panostamme ennaltaehkäisevään hoitoon,
palveluohjaukseen ja osallistamaan asiakkaan
oman hyvinvointinsa edistämiseen.

Konnevesi

Hankasalmi

Petäjävesi Jyväskylä

Toivakka

Muurame

Jämsä

Joutsa
Luhanka

Visiomme:

Arjessa pärjäävät ja hyvinvoivat asukkaat
Meiltä saat lääkinnälliset
hoitotuotteet ja tukipohjalliset.

ACTIVE
• Fysioterapia lääkärin lähetteellä ja ilman
• Fysikaaliset hoidot, hieronta, akupunktio (PENS)
• Lymfaterapia, LPG-hoidot
• Tapaturmien ja leikkauksien jälkeinen kuntoutus

• Koti- ja laitoskäynnit
• Lääkinnälliset hoitosukat,
niveltuet, tyynyt ym.
• Tukipohjallisten valmistus

Arwidssonintie 15-17, Laukaa • puh. 045 1334833 • Nettivaraus 24/7 www.kuntosydan.fi
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Ylläpidämme toiminta-alueellamme terveydenhuollon
lähipalveluja, joissa toteutuvat ihmisläheisyys, vaikuttavuus ja modernit toimintamallit.

Tmi Marja Okker
puh. 0400 642 758

Tmi Kotipalvelu
Eini Suvanto

puh. 040 502 6570

Kun elämän palapeli on rikkoutunut,
toimintaterapiasta ratkaisut uuteen alkuun.
Minna Taurula, puh: 050 545 7099
minna.taurula@laukaantoimintaterapia.fi
044 521 3475
www.laukaantoimintaterapia.fi
www.parlevuu.fi

Vastuullinen ja asiantunteva
sosiaalipalvelujen tuottaja vuodesta 1982

Puheterapiaa yli 30 v. kokemuksella
Ahdinkatu 26 A 18,
40700 Jyväskylä
puh. 044 521 3475

www.parlevuu.fi

Kelan hyväksymä vaativan lääkinnällisen
kuntoutuksen toteuttaja.
Katriina Kauranen, laillistettu puheterapeutti
katriina.kauranen@parlevuu.fi

Terapiapalveluja eri ikäisille
Jyväskylässä ja sen lähikunnissa
vuodesta 1999 lähtien

www.puustellintyokyla.fi

www.terapiapaja.info
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Terveyttä elämän alkutaipaleelta lähtien
Terveyden edistäminen alkaa jo neuvoloissa.
Perhesuunnitteluneuvolassa saa ohjausta mm. raskauden
suunnitteluun ja ehkäisyyn.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto tukee lapsen ja nuoren
kasvua ja kehitystä aikuiseksi.

Äitiysneuvolassa tuetaan perhettä lapsen odotuksessa ja
vanhemmuuden kehittymisessä.

Perhekeskusten toiminnalla kehitetään lasten ja perheiden
hyvinvointipalvelujen kokonaisuutta.

Lastenneuvola palvelee alle kouluikäisiä lapsia ja heidän
perheitään. Tavoitteena on edistää koko perheen hyvin
vointia.
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Hampaiden kunto vaikuttaa kokonaisvaltai
sesti hyvinvointiin. Tässä vinkit hyvään
suunterveyteen.

Lapset
• Auta lastasi puhdistamaan hampaat
aamulla ja illalla. Harjauksen tulisi kestää
ainakin 2 min.
• Tärkein työ suun ja hampaiden
terveydeksi tehdään kotona.
• Hammasharja, fluoritahna ja ksylitoli –
kolme kovaa kaveria hampaillesi.
• Mitä iso edellä, sitä pieni perässä – myös
suunhoidossa.

Nuoret
• Virvoitus- ja energiajuomat sekä mehut
aiheuttavat usein käytettyinä hampaiden
kiilteen liukenemista. Valitse siis jano
juomaksi VESI.
• Hyvää sulle, hyvää suulle – hammasharja,
fluoritahna ja ksylitoli.
• On helppoa hymyillä, kun suu on puhdas ja
hoidettu. Muista 2x2 sääntö (2 x pv, 2 min).

Onnellisen arjen asialla
Arkinen toiminta omassa ympäristössä vaatii joskus ihmiseltä enemmän kuin mihin hän kykenee.
Sairastuminen, vammautuminen, vaikeus oppia
ja kehittyä muuttavat arjen rutiinien sujumista ja
toimimista muiden ihmisten kanssa.
Toimintaterapia on kuntoutusta ja sopii kaikenikäisille. Jyväskylän toimintaterapia Oy on yli
20 vuotta Keski-Suomessa toiminut pieni paikallinen yritys, jossa on erityisosaamista lasten
toimintaterapiaan. Olemme Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja. Myös
kunnat, sairaanhoitopiirit ja vakuutusyhtiöt ostavat palveluitamme.
Kysy lisää, me autamme!

Jyväskylän
toimintaterapia Oy
Piippukatu 7 A, 40100 Jyväskylä
puh. 0400 640901
toi@toi.fi • www.toi.fi
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Hyvinvoiva aikuinen

A

ikuisten ilmaiseen terveysneuvontaan kuuluvat aikuisneuvolan monipuolinen tuki, seulontatutkimukset,
terveystarkastukset sekä diabetesneuvolan ja muistihoitajan palvelut.
Tarjoamme pitkäaikaistyöttömille, 70 vuotta täyttäville ja
omaishoitajille maksuttomat terveystarkastukset, joihin
kuuluu mm.
• hyvinvointihaastattelu
• verenpainemittaus
• kuulon ja näön mittaus
• yksilöllisesti sovittavat laboratoriokokeet.
Tavoitteena on vähentää kuntalaisten terveyseroja ja
opastaa terveyden edistämisessä.
Ikääntyvien terveystarkastukset tehdään niille 70 vuotta
täyttäville, jotka eivät ole säännöllisen kotihoidon piirissä
tai laitoshoidossa.

Valmistamme Össur Finland Oy:n Jyväskylän klinikalla yksilölliset raajaproteesit,
ortoosit ja yksilölliset tukipohjalliset vankalla ammattitaidolla. Alan kehittyneimpien valmistusmenetelmien ansiosta voimme valmistaa alaraajaproteesit yhden
käyntikerran aikana valmiiksi. Meiltä on saatavissa myös laaja valikoima valmisortooseja. Esimerkiksi polven nivelrikon hoitoon tarkoitetun Unloader One -ortoosin Tervetuloa asioimaan
voit saada kahden viikon koekäyttöjaksolle maksutta! Össurin Unloader-tuoteklinikallamme!
sarjan on kliinisesti testattu vähentävän kipua ja parantavan toimintakykyä.
Össur Finland Oy • Onkapannu 2, 40700 Jyväskylä • Kimmo Jansa, apuvälineteknikko • p. 040 137 1322 • www.ossur.fi/klinikka
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Aikuisneuvola tarjoaa elintapaohjausta ja rokotuksia
sekä pitkäaikaissairauksien ehkäisyä ja seurantaa.

Ikääntyminen tuo muutoksia suuhun ja hampaisiin,
joten niistä huolehtiminen on tärkeää.
• Suu on mukana elämässä vauvasta vaariin,
pidäthän siitä hyvää huolta.
• Hampaattoman suun päivittäinen
puhdistaminen on yhtä tärkeää, kuin suun, jossa
on hampaita tai proteesit.
• Terve suu parantaa elämänlaatua ja vaikuttaa
myönteisesti yleisterveyteen.
• Huonosti hoidetut hampaat voivat olla este tai
aiheuttaa viiveen monille leikkaustoimenpiteille.

Tiedätkö sinä missä sinun
hampaasi on tehty ?
NEUROPSYKOLOGIN
PUHETERAPEUTIN
TOIMINTATERAPEUTIN

TUTKIMUKSET

YKSILÖ
RYHMÄ
MONIMUOTO
ETÄ

TYÖNOHJAUS
KONSULTAATIOT
KOULUTUS

KUNTOUTUS JA
OHJAUS

ASIANTUNTIJUUS

www.attentio.fi

Yksilöllistä suomalaista käsityötä

parhaista materiaaleista, vankalla ammattitaidolla
014 3375200

www.dentalteam.fi
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Sähköinen asiointi

P

arannamme palveluiden saavutettavuutta uusien sähköisten toimintatapojen ja palveluiden avulla.

Sähköiset asiointipalvelut löytyvät osoitteesta
www.seututk.fi/sahkoinenasiointi

Seututk.fi-verkkosivuilta löytyy tietoa mm. terveysasemien
palveluista ja yhteystiedoista, organisaatiosta ja sen ajankohtaisista uutisista, itsehoidosta sekä sähköisistä asiointimahdollisuuksista.

Sähköisen asioinnin palveluilla tarjoamme kansalaiselle
mahdollisuuden yhteydenottoon ja asioinnin aloittamiseen
joustavasti, juuri silloin kun hänelle parhaiten sopii – ajasta,
paikasta ja soitto- tai palveluajoista riippumatta.

Verkkosivuilla vastaamme ajasta ja paikasta riippumatta
moniin kansalaisen mieltä askarruttaviin terveyskysy
myksiin ilman, että hänen tarvitsee jonottaa puhelimessa
tai lähteä itse terveysasemalle kysymään. Halutessaan
kansalainen voi edelleen asioida myös puhelimitse tai
paikan päällä.

Seututerveyskeskuksen sähköisten asiointipalveluiden
kautta kansalainen voi ilman kirjautumista esimerkiksi
jättää soittopyynnön tai tehdä sähköisen ajanvarauspyynnön vastaanotolle. Kirjautumalla voi mm. kysyä neuvoa
terveysaseman palveluista, varata ajan tai täyttää pyydetyt
esitietolomakkeet.

Asumispalveluita
ja toimintaterapiaa
mielenterveys- ja
päihdekuntoutujille
Vehkoontie 156, 42600 Multia
puh. 014 755 655 | www.vehkoonhoitokoti.fi
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Sähköisen asioinnin palvelut osoitteesta
www.seututk.fi/sahkoinenasiointi

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry:n neuvontahoitajan maksuton
vastaanotto Keuruun ja Joutsan terveyskeskuksissa.

KESKI-SUOMEN
SYÖPÄYHDISTYS
www.keski-suomensyopayhdistys.fi

Vastaanottotoiminta pitää sisällään: keskustelutuki syöpään sairastuneille
ja heidän läheisilleen, rintaproteesien vaihto ja sovitus, periytyvyysneuvonta, tietoa syöpätaudeista, hoitomuodoista ja kuntoutuksesta,
luomitarkastukset (ensisijaisesti henkilöt joilla on todettu poikkeavia
ihomuutoksia).
Tiedustelut ja ajanvaraus yhdistyksen toimistolta
arkisin klo 9.00 – 15.00, puh. 014 3330 220.

Keski-Suomen seututerveyskeskus
Hallinto
Kruunutorni
Hoitajantie 3
40620 Jyväskylä
puh. 014 269 0000

www.seututk.fi

Joutsan sote-keskus

Luhangan terveysasema

Myllytie 12
19650 Joutsa

Hakulintie 3
19950 Luhanka

Keuruun terveysasema

Multian terveysasema

Kantolantie 7
42700 Keuruu

Nehentie 2
42600 Multia

Konneveden terveysasema

Petäjäveden terveysasema

Maijankuja 2
44300 Konnevesi

Teollisuustie 1
41900 Petäjävesi

Laukaan terveysasema

Toivakan terveysasema

Kantolantie 12
41340 Laukaa

Iltaruskontie 6
41660 Toivakka

• www.jssuomi.fi

Toimipisteemme

