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YHDESSÄ TOIMIEN YHTEISÖLLINEN JA ONNELLINEN KUOPIO
IKÄYSTÄVÄLLISESSÄ Kuopiossa kuopiolainen

voi elää aktiivista ja onnellista elämää riippumatta iästä ja toimintakyvystä. Tavoiteltaessa ikä
ystävällistä kaupunkia ja ympäristöä on oleellista,
että ikääntyvillä asukkailla on hyvät mahdollisuudet
huolehtia omasta terveydestään ja toimintakyvystään. Se tarkoittaa esteettömyyttä, palvelujen ja harrastusmahdollisuuksien helppoa saavutettavuutta
ja ikääntyvän mahdollisuuksia olla aktiivinen toimija
oman elämänsä ja erityisesti ikääntymiseen liittyvien
valintojen yhteydessä.
Tulevaisuuden ikäystävällisessä Kuopiossa korostuvat entistä vahvemmin ikäihmisten omat voimavarat, heidän osallisuutensa vahvistaminen. Samalla
palveluiden suunnittelussa painotetaan entistä vahvemmin kotona asumista, kuntoutumista edistäviä ja
arjen aktiivisuutta tukevia toimenpiteitä. Ikäihminen
nähdään aktiivisena toimijana ja voimavarana.
Kuopion kaupunki haluaa omalla toiminnallaan tukea, edistää ja lisätä eri-ikäisten asukkaiden välistä
kanssakäymistä ja yhdessä tekemistä. Kaupunki toimijana ei ole yksin. Ikääntyvät antavat merkittävän
panoksen kaupungin kehittämiseen ja eri järjestöjen
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vapaaehtoisten vetämään arvokkaaseen ryhmätoimintaan. Laajenevaan kaupunkiin on näin rakentunut
kattava verkosto kaupungin, yksityisten yritysten,
seurakuntien, järjestöjen ja vapaaehtoisten järjestämiä palveluja.
Ikäystävällinen Kuopio muodostuu yhteisöllisestä
yhdessä tekemisestä ja yhdessä olemisesta. Tämä
esite sinällään on osoitus yhteisen tekemisen voimasta. Lämmin kiitos siitä, että esitteen tekemiseen
eri vaiheissa ovat osallistuneet niin vanhusneuvosto
kuin eri eläkeläisjärjestötkin.
Osallistumalla ja itsestämme huolehtimalla voimme
kaikki vaikuttaa hyvinvointiimme. Toivon, että jokainen kaupunkilainen löytää itselleen mieluisan yhteisön, jota kautta voi osallistua ja vaikuttaa. Ollaan
rohkeita, ennakkoluulottomia ja luovia. Rakennetaan
yhdessä entistä vahvempi Ikäystävällinen Kuopio.
Kuopiossa marraskuussa 2018
Mikko Korhonen
kuntoutusjohtaja
Kuopion kaupunki

1 TAVATAAN TORILLA!
TORI Kuopion kaupungin sydämenä tarjoaa itsenäisesti liikkuville

ikäihmisille monipuolisia palveluja, joita halutaan jatkossa kehittää ja
lisätä.

1.1 KUOPIO INFO

Kuopio Info vastaa kaupungin palveluita ja matkailua koskeviin tie
dusteluihin ja opastaa asiakkaat oikeisiin asiointipaikkoihin myös
englanniksi ja venäjäksi. Kuopio Infosta on saatavana maksutta
muun muassa Kuopion kaupungin esitteitä, karttoja ja hakemuslomakkeita.

Kuopio Info
puh. (ilmaislinja) 0800 182 050,
+358 17 182 584
Terve Kuopio -kioski,
Alatorin kauppakeskus Apaja
Kauppakatu 45

1.2 TERVE KUOPIO -KIOSKI

Terve Kuopio -kioski on toimipiste, joka tarjoaa itsehoitoaedistävää
palvelua. Työntekijät ohjaavat siellä ikäihmisiä terveyttä edistävään
elämäntapaan.
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2 TEHDÄÄN YHDESSÄ
ASUKASTUVAT

ovat kaikille asukkaille avoimia toimintatiloja,
joissa on mahdollista lukea sanomalehdet, käydä hoitamassa asioita
tietokoneella ja vaihtaa kuulumisia.
Asukastuvalla on mahdollista saada henkilökohtaista neuvonta
palvelua esim. kaupungin palveluihin.
Asukas voi luoda omia ryhmiä tai osallistua tuvan valmiiseen ryhmä
tarjontaan. Jokaisella asukastuvalla on oma lähiötyöntekijänsä, joka
koordinoi asukastuvan käyttöä ja käyttäjäryhmien varauksia. Asukas
voi varata tuvan tiloja myös iltaisin ja viikonloppuisin ilmaiseksi.
Tuvalle on mahdollista ohjautua oppilaitosharjoitteluun tai töihin
erilaisilla sopimuksilla.

Savonetti ry järjestää
asukastuvilla ATK-vertais
ohjausta. Puh. 0400 617 534
www.savonetti.fi
SPR järjestää asukastuvilla
terveysneuvontaa, ks. s. 34.

Ikäneuvola
Tiedustelut puh. 044 785 6418
VireTori, puh. 044 785 6418

Tupien perustamiseksi laaditaan alueellinen tarve- ja yhteistyö
verkostokartoitus.
Tuvat voivat toimia yhteisissä tiloissa toisten palvelualueiden toimintojen kanssa palvelemassa kunkin alueen asukkaiden erityis
tarpeet huomioon ottaen.
Asukastupia on tällä hetkellä 10 ja uusi tupa avautuu syksyllä Maaningalle. (Länsi-Puijon asukastupa, Jussintupa, Minnantupa, Katiska, Neulastupa, Koillistuuli, Puijonlaakso, Kotikulma, Vehmertupa
sekä Leivontupa).

2.2 IKÄNEUVOLAT

Ikäneuvola on Savonian sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden järjestämä matalan kynnyksen vastaanottopalvelu. Palvelu on tarkoitettu
kaikenikäisille kuopiolaisille kaupungin lähipalvelualueella.
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Toimintakeskukset
www.kuopio.fi/ikaihmistentoimintakeskuspalvelut
Alavan toimintakeskus
Siikaniementie 4, 70620 Kuopio
puh. 044 718 3611
Mäntylän toimintakeskus
Untamonkatu 5, 70500 Kuopio
puh. 044 718 3707
Suokadun toimintakeskus
Suokatu 6, 70100 Kuopio
puh. 044 718 3611
Puijonlaakson toimintakeskus
Sammakkolammentie 12,
70200 Kuopio
puh. 044 718 3645
Leväsen toimintakeskus
Leväsentie 27, 70780 Kuopio
puh. 044 718 3633
Pyörön toimintakeskus
Pyörönkaari 28, 70820 Kuopio
puh. 044 718 3633
Karttulan toimintakeskus
Sairaalatie 10, 72100 Karttula
puh. 044 718 4914
Hyvinvointikoordinaattori
puh. 044 718 2462
8

2.3 TOIMINTAKESKUKSET

Asuinalueilla toimivien toimintakeskusten tavoitteena on tukea ja
edistää kotona asuvan ikääntyvän toimintakykyä ja toimia ikääntyvien kohtaamispaikkana. Toimintakeskuksissa on varattavissa
erilaisia liikunta- ja kokoontumistiloja ikääntyneiden harrastustoimintaan. Tiloissa toimii tällä hetkellä muun muassa vertaisohjaajien,
hyvinvoinnin palvelualueen
, kansalaisopiston, eläkeläisjärjestöjen
sekä veteraani- ja potilasjärjestöjen järjestämiä ikääntyneiden harrasteryhmiä. Toimintakeskuksissa on mahdollisuus ruokailla, ostaa
ruokaa kotiin tai käydä kahvilla arkipäivisin.
Sinustako ryhmäohjaaja?
Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan, tukemaan toisia samankaltaisessa tilanteessa olevia. Ryhmäohjaajille järjestetään vapaaehtoistyön
koulutusta.

2.4 VANHUSNEUVOSTO VAIKUTTAJANA

Kuopion kaupungissa toimii virkeä vanhusneuvosto. Vanhusneuvos
to osallistuu Kuopion kaupungin ohjelmien valmisteluun, antaa lausuntoja ja esityksiä, osallistuu hankkeisiin ja järjestää ikäihmisille
suunnattuja tapahtumia.
Vanhusneuvosto edistää Kuopion kaupungin ja vanhusjärjestöjen
välistä yhteistoimintaa vanhusten näkökulmasta ja vaikuttaa siihen,
että kaupunki kehittäessään palveluita huolehtii niiden riittävyydestä ja soveltuvuudesta ikäihmisille sekä niiden tiedottamisesta.

2.5 VAMMAISNEUVOSTO VAIKUTTAJANA

Vammaisneuvoston tehtävänä on toimia sairaiden ja vammaisten,
heidän omaistensa ja vammais
järjestöjen toimintaedellytysten
parantamiseksiyhteistyössä kaupungin virkamiesten ja päätösten
tekijöiden kanssa Kuopion alueella.

Vanhusneuvoston ja
eläkeläisjärjestöjen yhteistyötoimikunnan puheen
johtaja Erkki Kukkonen
puh. 050 341 8302
Vammaisneuvoston alue
sihteeri Antti Tuononen
puh. 045 657 9696

9

3 ELÄMYKSIÄ ELÄMÄÄN
3.1 TAIDE- JA KULTTUURIHARRASTUS
ELÄKEPÄIVIEN EVÄÄNÄ

Kuopio on täynnä mahdollisuuksia taiteen tekemiselle, kokemiselle
ja välittämiselle. Kulttuuritarjonta on monipuolista. Useaan kohteeseen on esteetön pääsy ja alennetut pääsyliput. Virkistystä arkeen
voi saada kaupunginorkesterin päivämatineoista, teatterin päivänäytöksistä tai eläkeläisten elokuvakerho Hopeatähden päiväesityksistä tai Hopeatähdet -eläkeläisten elokuvafestivaalin esityksistä Kuvakukossa. Esityksiin on eläkeläishintainen lippu, ja saattajan
lipun hinta on alennettu tai ilmainen.
Kuopion kaupungin museokeskukseen kuuluvat Kuopion taidemuseo, Kuopion korttelimuseo, Kuopion museo, J.V. Snellmanin kotimuseo. Lisäksi kaupungissa on useita muita kohteita esimerkiksi
RIISA - Suomen ortodoksinen kirkkomuseo ja VB-valokuvakeskus.
Kulttuurikahvila 60+ on seniori-ikäisille suunnattu kohtaamis- ja keskustelupaikka. Nauti kahvikupposen äärellä mielenkiintoisista kulttuuriaiheista asiasta kiinnostuneiden henkilöiden kanssa. Jokaisella
kerralla esittelyssä on paikallisten kulttuuritoimijoiden ohjelmistotai näyttelytarjontaa, ja lisäksi aiheeseen liittyvä syventävä osuus.
Kulttuurikahvila kokoontuu kerran kuussa. Vapaa pääsy! Lisätietoja
Kulttuurikahvilasta saa kulttuurisuunnittelijalta ja toiminnanohjaajilta sekä Kuopion kaupungin Internet-sivuilta. Ajankohtaisesta ohjelmasta tiedotetaan myös Kuopion Seinällä (www.kuopionseina.fi) sekä
Savon Sanomien Menot-palstalla.
Pää- ja lähikirjastot tarjoavat lukemattomia tarinoita. Luku- ja runopiireihin voi osallistua pääkirjastossa sekä lukupiiriin Puijonlaakson
lähikirjastossa. Yksin asuvat ikäihmiset, joilla on liikuntaesteitä, voivat tiedustella kirjaston kotipalvelua.
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Kulttuuriluotsitoiminta
Kuopion kaupunkialueella asuva ikäihminen, haluaisitko osallistua
kulttuuririentoihin, mutta tunnet tarvitsevasi siihenavustajaa? Vapaaehtoistyötä tekevä kulttuuriluotsi voi tulla hakemaan sinut ko
toasi. Hän voi olla kaverinasi kulttuuritapahtumassa sekä saattaa
sinut turvallisesti takaisin kotiisi.

Kulttuurisuunnittelija
puh. 044 718 2469
Yhteisö- ja toimintakeskus
palvelut toiminnanohjaaja
puh. 044 718 3633

Kulttuuririkkaassa kaupungissamme on tarjolla monenlaisia
mielenkiintoisia näyttelyitä ja tapahtumia. Voitte vierailla vaikkapa
teatterissa, kaupungin museoissa ja kaupunginorkesterin tai Kuo
pion konservatorion konserteissa.
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Omaehtoinen taiteen tekeminen
toiminnanohjaaja
puh. 044 718 3611
Itä-Suomen yliopiston
Ikääntyvien yliopisto
puh. 044 746 2840
Kuopion kansalaisopisto
toimisto puh. 017 184 722
Ilmoittautuminen
puh. 017 265 7381
http://kansalaisopisto.kuopio.fi

Omaehtoinen taiteen tekeminen
Taide antaa tekijälleen onnistumisen tunteita ja merkitystä elämään.
Kaupunki tukee ITE-taiteilijoita esimerkiksi näyttelyjärjestelyissä.
Itä-Suomen yliopiston luennot ja opintoryhmät on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille. Seniorien ATK-yhdistys, Savo-netti ry, ohjaa
senioreita tietokoneen käytön alkeisiin vapaaehtoisten vertais
ohjaajien avulla.
Savonia-ammattikorkeakoulun ja Savon ammatti- ja aikuisopiston
opiskelijat tarjoavat opintoihinsa liittyviä hyvinvointipalveluja VireTorilla kaiken ikäisille asiakkaille.
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Savonetti ry
puh. 0400 617 534
VireTori puh. 044 785 6418
Ystäväpalvelu, SPR
puh. 050 540 6905
päivystys ke klo 15.00–18.00
puh. 017 261 7270
ystavapalvelu@sprkuopio.com

3.2 LIIKUNTAKURSSIT

Ikääntymisen ja eri sairauksien myötä usein ihmisen lihasvoima
heikkenee. Sopivalla harjoittelulla voidaan ennalta ehkäistä lihasvoiman heikkenemistä ja parantaa lihasvoimaa. Etenkin alaraajojen ja
keskivartalon voimaharjoittelusta on suoranaisia vaikutuksia ihmisen toimintakykyyn arjessa ja kotona selviytymiseen.
Kaupungin järjestämien liikuntakurssien toiminta alkaa viikolla 36.
Lukukausimaksu sisältää 13 ohjauskertaa. Vesijumpassa on lisäksi
uintimaksu palvelutaloihin sekä uimahalliin.
Ilmoittautuminen liikuntaryhmiin:
• Ilmoittautuminen sähköisesti www.kuntapalvelut.fi/kuopio
• Soitto liikunnanohjaajille
puh. 044 718 2501, 044 748 2363, 044 4718 2509
Vapaita paikkoja voi tiedustella liikuntapaikoilla ohjaajilta myös kesken kauden. Kaupungin omissa liikuntaryhmissä jokainen osallistuja
liikkuu omalla vastuullaan. Suosittelemme jokaista liikkujaa ottamaan
vakuutuksen tapaturmien varalta.
Ikääntyneille on tarjolla monipuolisia harrastuspalveluja myös
kansalaisopistolla: http://kansalaisopisto.kuopio.fi

Kuopion kaupungin
liikunnanohjaajat
Lapset ja nuoret
puh. 044 718 1303
Nuoret aikuiset
puh. 044 718 2300
Työikäiset / liikuntaneuvonta
puh. 044 718 2510
Erityisryhmät
puh. 044 718 2501
Ikääntyneet
puh. 044 748 2363 tai
044 718 2509
Maaseutualueet
(eteläinen Kuopio)
puh. 044 718 4932
Maaseutualueet
(pohjoinen Kuopio)
puh. 044 748 8228
www.kuntapalvelut.fi/kuopio
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Kuntosali tutuksi senioreille
Niiralan Uimahallin seniorikuntosalin starttikurssi on suunnattu
ikääntyneille (yli 62 v.) ja pitkäaikaissairaille. Kurssi sisältää harjoitteluohjelman kuntosalille ja viisi (5) henkilökohtaista ohjauskertaa,
joiden aikana opetellaan käyttämään kuntosalilaitteita itsenäisesti.
Kurssin hinta on 18 euroa jonka lisäksi tulee maksaa kuntosalin kertamaksu (eläkeläiset 5 €). Jos sinulla on hyvinvointikortti, kertamaksua ei tarvitse maksaa. Kurssin ohjaajina toimivat Kuopion kaupungin liikunnanohjaajat.
Kurssin lisäksi voi saada yleistä ohjausta. Näihin ohjauksiin ei tarvitse ilmoittautua.
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Kuntosalistarttiaikojen
varaukset
puh. 044 718 4932 ja
044 718 2510

Hyvinvointikortti
Entinen Seniorikortti on avattu kaikille eläkepäätöksen saaneille
henkilöille. Kortin ovat oikeutettuja saamaan vanhuuseläkeläisten
lisäksi myös muut eläkeläisryhmät, kuten työttömyys- ja työkyvyttömyyseläkeläiset. Kortti oikeuttaa kaupungin ylläpitämien uinti- ja
kuntosalipalveluiden sekä Kuopio-hallin juoksurata-alueen rajattomaan käyttöön. Kortteja voi ostaa liikuntapaikkojen kassoilta. Hyvinvointikortin saa, kun esittää vanhuuseläkepäätöksen tai eläkekortin.
Kortti on voimassa ostopäivästä lukien. Vanhoja kortteja voi edelleen käyttää niiden voimassaoloajan. Seniorikorttilaisen on maksettava ohjausmaksu osallistuessaan liikuntaryhmiin, mutta hallien
sisäänpääsymaksu sisältyy korttien hintaan.
Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden liikuntakortti
Kortin voivat hankkia Kelan eläkkeensaajan hoitotuen saajat sekä
vammaistuen saajat.

Kuopion uimahalli
puh. 044 718 2522
sähköposti: uimahalli@kuopio.fi
Lippumäen uima- ja jäähalli
puh. 017 182 591
sähköposti: lippumaki@kuopio.fi
Kuopio-halli
puh. 017 182 554
sähköposti: kuopiohalli@kuopio.fi
www.kuopio.fi
> liikunta ja ulkoilu
> erityisryhmien liikunta

Kortti on voimassa yhden vuoden ostopäivästä lukien. Kortteja voi
ostaa liikuntahallien kassoilta. Kortti käy Kuopion uimahalliin, Lippumäen uima- ja jäähalliin sekä Kuopio-halliin.
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Uimahallien uintipalveluiden ja kaikkien liikuntahallien kuntosalien ja
Kuopio-hallin rata-alueen ilmaiskäyttöön ovat oikeutettuja
•
•
•
•
•
•
•
•

rintamatunnuksen omaavat veteraanit
Kansaneläkelaitoksen päätöksen saaneet
korotetun vammaistuen saaja ja hänen saattajansa
erityisvammaistuen saaja ja hänen saattajansa
eläkkeensaajien korotetun hoitotuen saaja ja hänen saattajansa
erityishoitotuen saaja ja hänen saattajansa
lapsen korotetun hoitotuen saaja ja hänen saattajansa
lapsen erityishoitotuen saaja ja hänen saattajansa

Kortin voi lunastaa Kelan päätöksellä kaupunkiympäristön asiakaspalvelusta valtuustotalolta. Päätöksen voi myös lähettää postitse,
osoitteella Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu, Suokatu 42, 70110
Kuopio. Tällöin kortti lähetetään asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen.

3.3 LIIKETTÄ NIVELIIN -OPAS

Kuopion kaupunki painaa vuosittain Liikettä Niveliin -oppaan, johon
kootaan tietoja yhdistysten, seurojen ja kaupungin soveltavan liikunnan ryhmistä. Oppaasta voi helposti löytää sopivan liikuntaryhmän
asuinalueen, viikonpäivän ja kohderyhmän mukaan. Opas ilmestyy
elo-syyskuussa ja se postitetaan liikuntaryhmistä tietoja antaneille
yhdistyksille tai seuroille sekä toimitetaan muun muassa valtuustotalon asiakaspalveluun, Kuopion palvelutaloihin sekä kirjastoihin.
Esitteessä olevat tiedot ovat myös internetissä osoitteessa
www.kuopio.fi > vapaa-aika ja hyvinvointi > liikunta ja ulkoilu > ohjattu
liikunta
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4 PALVELUOHJAUS
Ikäihmisten kotihoidon, tukipalveluiden, asumispalveluiden ja omaishoidontuen palvelutarve arvioidaan alustavasti puhelinohjauksessa.
Tarvittaessa tehdään kotikäynti asiakkaan luo tai sairaalahoidossa
oleville järjestetään hoitoneuvottelu. Palveluohjaajat tekevät asiakkaalle myös palvelu- ja hoitosuunnitelmiin perustuvat palvelupäätökset.

Palveluohjaajat
puh. 017 183 245

Lisätietoja vanhusten palveluohjauksesta voi tiedus
tella puh.
017 183 245 ja omaishoidon palveluohjauksesta puh. 017 183 441.
Lisätietoja löytyy myös internetsivuilta osoitteesta www.kuopio.fi/
palveluneuvonta-ja-ohjaus.
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5 ASUTAAN KOTONA
KUOPIOSSA tuetaan kotona asumista mahdollisimman pitkään.
Kotona asuminen on yleensä myös ikäihmisten oma toive. Kotiin
liittyy oma elämänhistoria – se on osa ihmisen identiteettiä. Omien
voimien vähentyessä kotiin saatavien palvelujen merkitys kasvaa.
Ikäihminen voi hakea monenlaista kunnallista, yksityistä tai vapaaehtoisapua tukemaan kotona asumista. Kotona tarvitaan ehkä myös
apuvälineitä ja muutostöitä, jotta se olisi turvallinen paikka asua.

5.1 TOIMIVA JA TURVALLINEN KOTI

On tärkeää, että koti mahdollistaa ikäihmisen mahdollisimman itsenäisen selviytymisen ja tukee hänen toimintakykyään. Kodin turvallisuutta voidaan lisätä erilaisten teknisten laitteiden avulla.
Turvapuhelin mahdollistaa avun saannin kotiin kaikkina vuorokauden aikoina esim. jos ikäihminen kaatuu, eikä pääse itse ylös.
Lieden turvakytkin katkaisee virran liedestä, jos levy unohtuu päälle.
Ovihälytin ulko-ovessa ilmoittaa, jos ovi on auennut, tai epäillään, että
esimerkiksi muistisairas saattaa poistua asunnosta.
Seurantalaitteet kodissa antavat tärkeää tietoa ikäihmisen uni-valve -rytmistä.
Kaatumishälytin mahdollistaa nopean avun saannin, jos ikäihminen
ei osaa tai pysty itse hälyttämään apua.
Palovaroitin ja ensisammuttimet ovat tärkeitä turvalaitteita jokaisen kodissa.
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Aterioita eläkeläisille arkipäivisin
Suokadun toimintakeskuksen
ravintola, Suokatu 6
Puh. 044 426 0665
Alavan toimintakeskuksen
ravintola, Siikaniemenkatu 4
Puh. 044 426 0656

5.2 PÄIVITTÄINEN RUOKAILU
Terveellinen ja riittävä ateria antaa voimaa ja pitää mielen virkeänä.
Ikääntyneen kylläisyyden tunne tulee nopeammin ja siksi on hyvä
nauttia useita kohtuullisen kokoisia aterioita päivässä. Ruokailuhetket kannattaa jakaa tasaisesti koko päivälle ja pyrkiä säännöllisiin
ruokailuaikoihin. Yöpaaston ei tulisi ylittää 11 tuntia.
On tärkeää huolehtia myös riittävästä nestemäärästä, sillä usein janon tunnetta ei ole ja juominen unohtuu. Ruoasta kertyy nestettä
päivän mittaan, mutta sen lisäksi on tarpeellista nauttia 5–6 lasillista nesteitä päivittäin. Nesteiden nauttiminen kannattaa keskittää
aamu- ja keskipäivään ja juoda iltaa kohti vähemmän.

Pyörön toimintakeskuksen
ravintola, Pyörönkaari 26
Puh. 044 426 0663
Mäntylän toimintakeskuksen
ravintola, Untamonkatu 5
Puh. 044 426 0661
Puijonlaakson toimintakeskus,
Sammakkolammentie 12
Puh. 044 426 0662
Vehmersalmen keskuskeittiö,
Vehmersalmentie 27
Puh. 044 426 0667
Aterioita eläkeläisille joka päivä

Kuopion kaupungin eläkeläisaterioita voi nauttia sivupalkissa mainituissa kohteissa.

Riistaveden palvelukeskus,
Museotie 3. Puh. 044 426 0664

Koulujen tähderuoka
Servica myy oppilasruokailun jälkeen tähderuokaa annoksina, jos
ruokaa jää yli. Tähderuuan myynti tapahtuu koulupäivinä(ei koulun
loma-aikoina) koulun ruokailuajan päätyttyä. Tähderuuan myyntiä
on Hatsalan, Jynkän, Snellmanin ja Martti Ahtisaaren koululla sekä
Karttulan seurakuntakodilla.

Maaningan ruokapalvelukeskus,
Ollintie 11. Puh. 044 426 0694

Ruoka-annos sisältää pääruuan lisäksi juoman, leivän ja levit-
teen. Annoksen hinta on 1,50 € ja se nautitaan paikan päällä.
20

Karttulan terveyskeskus,
Hoitotie 4, Karttula
Puh. 044 4260 659
Nilsiässä Servica
Nilsiän palvelukeskus, Syvärintie 22
Puh. 044 4261 849

Ateria kotiin kuljetettuna
Kuopion kaupungin kotihoidon kotiinkuljetettuja aterioita tuottaa
tällä hetkellä Servica. Ateriat voidaan kuljettaa kotiin henkilöille, joiden kunto estää kodin ulkopuolella aterioinnin eikä aterioiden valmistus onnistu ilman apua. Ateriapalvelunaloittamisen yhteydessä
selvitetään kotihoidon henkilön kanssa perustiedot, ruokavalio ja
muut ruokailuun liittyvät toiveet.
Ateriaan kuuluu
• lämmin pääruoka
• ruoan lämmin lisuke, kuten perunaa tai kasviksia
• salaatti
• jälkiruoka

Lisätietoja ateriapalveluista
Palveluohjaus
puh. 017 183 245
Karttula puh. 044 718 4914
Maaninka puh. 044 748 8525
Nilsiä puh. 044 748 2531
www.servica.fi

Lounaasta peritään voimassa oleva maksu.
Myös yksityiset yrittäjät tarjoavat ateriapalveluja ja ruokaostosten
kotiinkuljetusta.
Ravitsemussuunnittelu
Ravitsemusterapiaan hakeudutaan omalääkärin tai terveyden
hoitajan lähetteellä esimerkiksi silloin, kun asiakkaalla on useita ruokavalioita vaativia sairauksia, erityisruokavalioita tai muita ruoka
valioon liittyviä haasteita.
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5.3 PALVELULIIKENNE PALI

Kuopiossa liikennöi viisi PALI-autoa. Ne ovat pieniä matalalattialinjaautoja, joihin pääsee myös pyörätuolilla. PALI-autot kuljettavat
asiakkaat ovelta ovelle. Auton voi tilata hakemaan kotiosoitteesta
vaikka edellisenä päivänä ja se vie perillekohteeseen, esimerkiksi
kauppaan, terveyskeskukseen tai tuttavan luo. Kuljettajat avustavat asiakasta kyytiin nousemisessa ja kantamusten kanssa. PALIautoon voi nousta myös erillisiltä PALI-pysäkeiltä tilaamatta, jos
autossa on tilaa.
Kuljetuspalvelut
Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu ensisijaisesti omassa kodissaan asuville ikääntyneille, vähävaraisille henkilöille, joilla on sairauksista tai vammasta johtuvia vaikeuksia liikkua
ja käyttää julkisia liikennevälineitä. Lääkärikäyntejä varten voi myös
tiedustella KELA:n korvaamia taksikyytejä, joissa on omavastuuosuus, mikäli PALI:lla kulkeminen ei sinne onnistu.
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Matkojen yhdistelykeskus
puh. 017 183 183
KELA:n kyytikeskus
puh. 0200 20050
Kuljetuspalvelut
Hakemukset:
www.kuopio.fi/vammaiset-ja-kehitysvammaiset
Vammaispalveluyksikön toimisto
puh. 044 718 3200

5.4 APUVÄLINEET

Iän ja toimintakyvyn heikentymisestä aiheutuvia haittoja on hyvä
ennakoida. Kodin ja asumisympäristön turvallisuutta ja toimivuutta
voi lisätä tilaratkaisuilla, välineillä ja keinoilla jotka helpottavat liikkumista, arkiaskareita ja omatoimisuutta. Tee ratkaisuja, jotka ehkäisevät tapaturmia. Pidä toimintakykyäsi yllä liikkumalla, ulkoilemalla ja
syömällä terveellisesti.
Markkinoilla alkaa olla runsaasti senioreille suunniteltuja huonekaluja, välineitä ja laitteita. Lisäksi erilaisia apuvälineitä ja terveyden sekä
hyvinvoinnin tuotteita voi hankkia hyvin varustetuista kaupoista, tavarataloista, erikoisalojen liikkeistä tai verkkokaupasta.

Apuvälineiden käyttö parantaa
asiakkaan toimintakykyä, sekä
lisää ja helpottaa omatoimista
selviytymistä päivittäisissä toimissa
Apuvälinelainaamot:
Kuopio
puh. 017 186 375
Karttula
puh. 044 718 4197

Toimintakyvyn muuttuessa joko tilapäisesti tai pysyvämmin ikääntymisen, sairastumisen tai vammautumisen seurauksena apuvälinelainaamon henkilökunta arvioi yhdessä asiakkaan tai hänen lähipiirinsä kanssa selviytymistä arjen askareista, apuvälinetarvetta sekä
opastaa apuvälineiden käytössä.

Maaninka
puh. 044 748 8622

Ilman erillistä lähetettä ja ennakkovarmistusta apuvälinepalveluista
on jatkuvasti saatavilla tavallisimpia liikkumisen ja päivittäisten toimintojen apuvälineitä, kuten kyynärsauvoja, rollaattoreja, polvi-/
lonkkaleikatun apuvälinepaketteja, wc-istuimen korotuksia, suihkujakkaroita jne. Apuväline lainataan aina henkilökohtaisesti käyttöön,
eikä sitä saa luovuttaa toiselle ilman apuvälineyksikön lupaa. Asiakas
huolehtii pääasiassa itse apuvälineen kuljetuksesta sekä puhtaana
ja käyttökuntoisena pitämisestä.

Juankoski
puh. 044 718 6577

Nilsiä
puh. 044 748 2625

Henkilökohtaisiin, omaksi hankittaviin apuvälineisiin tarvitaan osto
palvelupäätöstä varten diagnoosin sisältävä lääkärinlähete. Kaikki
apuvälineet ovat maksuttomia.
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Lainaamossa asioidessa asiakkaalla tai hänen edustajalla tulee olla
mukana Kela-kortti tai apuvälineen käyttäjän henkilötiedot (nimi,
henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero). Laina-aika sovitaan tarpeen mukaisesti.

Asunnon muutostyöt
Hakemukset:
www.kuopio.fi/vammaiset-ja-kehitysvammaiset

Erikoisapuvälineiden, esimerkiksi potilasnostimien, sähkösäätöisten vuoteiden, painehaavaestopatjojen ja -tyynyjen hankinta ja lainaus edellyttää laajempaa ennakkoselvittelyä ja tarvittavan välineen
hankinta voi kestää useamman viikon. Apuvälineiden lyhyt- ja pitkäaikalainaus on asiakkaalle maksutonta.

Vammaispalveluyksikön toimisto
puh. 044 718 3200

5.5 ASUNNON MUUTOSTYÖT

Sosiaalihuoltolain mukaisilla asunnon muutostöillä pyritään tukemaan niiden kotona asuvien henkilöiden itsenäistä suoriutumista
päivittäisissä toiminnoissa, joilla on sairaudesta tai vammasta johtuen vaikeuksia liikkumisessa ja suoriutumisessa omassa kodissaan. Sosiaalihuoltolain mukaisia asunnon muutostöitä myönnetään ensisijaisesti ikääntyneille ja vähävaraisille henkilöille. Asunnon
muutostöitä ovat esim. kynnysten poisto, ovien leventäminen ja tukikahvojen kiinnittäminen.

5.6 VAIHTELUA JA VIRKISTYSTÄ PÄIVÄRYHMISSÄ

Päiväryhmätoiminta on tarkoitettu yksin tai omaishoitajan turvin
kotona asuville ikääntyneille,jotka eivät terveydentilansa tai kuntonsa vuoksi voi osallistua muuhun avoimeen toimintaan. Toiminnan
tarkoituksena on tukea päiväryhmäasiakkaan yksilöllisiä voimavaroja ja kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään. Asiakkaan oma
toimisuutta tuetaan kuntouttavalla ja virikkeellisellä toiminnalla sekä
palveluohjauksella. Kokopäiväryhmä kestää 6 tuntia ja osapäiväryhmä 3 tuntia. Ryhmiin haetaan hakulomakkeilla.
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Lisätietoja päiväryhmistä
Kuopio puh. 0447 183535
Karttula puh. 044 718 4987
Nilsiä puh. 044 748 2531
Maaninka puh. 044 748 8661
Riistavesi puh. 044 718 5841
Hakulomakkeita myös
www.kuopio.fi/sosiaalipalvelut

5.7 OMAISHOITO
Omaishoidon tukea haetaan kirjallisella hakemuksella, joita saa
Kuopion kaupungin verkkosivuilta, vanhusten palveluohjauksesta
ja vammaispalveluyksiköstä. Ennen päätöksentekoa tehdään kotikäynti, jolloin selvitetään asiakkaan avun tarve ja palvelukokonaisuus sekä laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma.

Omaishoidon tuki muodostuu
• omaishoitopalkkiosta
• omaishoitajan lakisääteisistä
vapaista
• omaishoitoperhettä tukevista palveluista

Omaishoidon tuen päätöksen tekee viranhaltija, joka voi konsultoida moniammatillista työryhmää päätöksenteossaan. Omaishoidon
tuen päätöksenteon tukena käytetään tarvittaessa lääkärinlausuntoa ja muita hoitoisuuteen liittyviä lausuntoja sekä soveltuvia toimintakykymittareita.

Omaishoidon palveluohjaajat
puh. 017 183 441

Omaishoitajan vapaa
Kun parisuhde tai sukulaisuussuhde omaishoitajuuden alkaessa muuttuu hoitosuhteeksi, on tärkeää, että omaishoitaja pitää
omasta terveydentilastaan ja jaksamisestaan huolta. Omaishoi
don palveluohjaajat keskustelevat palveluohjauskäynnillä perheen
elämäntavoista ja omaishoitajaa virkistävistäasioista esimerkiksi
harrastuksista. On tärkeää löytää palvelukokonaisuus, joka tukee
omaishoitajan jaksamista.

Useat järjestöt ja seurakunnat
järjestävät omaishoitajien tukija virkistystoimintaa.

Omaishoitajalla on mahdollisuus saada vapaata käyttämälläsijais
hoitosopimusta, jolloin perheen läheinen tulee omaishoitoperheen
luokse tai ottaa asiakkaan omaan kotiinsa omaishoitajanvapaan ajaksi. Omaishoitaja voi myös käyttää kaupungin päiväryhmäpalveluja
(ks. päiväryhmät edellinen sivu). Kun hoidettava osallistuu päiväryhmään, omaishoitaja saa itselleen omaa aikaa. Omaishoitajalla
on mahdollisuus myös käyttää palveluseteliä ja ostaa sillä palveluita
kotiin tai vuorohoitoa yksityisestä hoitokodista. Myös kaupunki järjestää vuorohoitoa kaupungin omissa yksiköissä kuten Puijonlaak-

Omaishoidon tuki :
www.kuopio.fi/tukea-omais
hoitoon

www.omaishoitajat.fi
puh. 050 494 1575
www.psmuisti.fi
www.psav-avhy.yhdistysavain.fi
www.sydänliitto.fi
www.parkinson.fi
www.punainenristi.fi
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son palvelukeskuksessa, Nilsiän Lokottajassa, Maaningan Viljamissa,
Kotikulmassa sekä Ainolassa sekä Karttulassa.

5.8 KOTIHOITO

Kotihoito tukee asiakkaan selviytymistä arkipäivän askareista ja
henkilökohtaisista toiminnoista, kuten hygienian hoidosta, pukeutumisesta, ruokailusta ja lääkehoidosta. Kotihoidon työntekijät kannustavat asiakasta omatoimisuuteen ja tavoitteena on, että asiakas
pystyy asumaan omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Palvelua saa tarveharkinnan perusteella tarvittaessa myös iltaisin, viikonloppuisin ja öisin.
Kotihoidon palveluihin hakeudutaan ottamalla yhteys palveluohjaajiin, jotka selvittävät palvelutarpeen. Tarvittaessa asiakkaan kotiin tehdään palvelutarpeen arviointikäynti. Palveluohjausyksikön
työntekijät ohjaavat asiakasta palveluihin ja etuisuuksiin liittyvissä
asioissa.
Jos kotihoidon tarve on säännöllistä, asiakkaalle laaditaan yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma yhdessä asiakkaan ja omaisten
kanssa. Kotihoidon maksu määräytyy asiakkaan tulojen, perheen
henkilöluvun ja käynnin keston mukaan.
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Kotihoidon palveluohjaajat
puh. 017 183 245
Kotihoidon tiimisi ja kotisairaanhoitajasi puhelinnumerot
löytyvät Kuopion Karttapalvelun
aluejakokartalta:
http://karttapalvelu.kuopio.fi
> Aluejaot: Kotihoidon alueet
Oman asuinalueen kotisairaan
hoitaja puhelinvaihde 017 182 111

Erityistukea tarvitsevien kotikäynnit
Käyntejä tehdään asiakkaan tai läheisen pyynnöstä esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, joissa asiakkaan elämäntilanne on äkillisesti vaikeutunut. Hänen toimintakykynsä voi olla alentunut yllättäen, hänellä on toimeentulovaikeuksia, häntä on kohdannut menetys tai
suru tai hän tarvitsee tukea elämäntapamuutoksiin terveyden edistämiseksi.
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6 KOTOA KOHTI TUETTUA ASUMISTA
Jos kotona asuminen ei ole mahdollista, etsitään asumiseen vaihtoehtoja.

6.1 PALVELUASUMINEN

Palveluasuminen on viimesijaista asumista ja tarkoitettu henkilöille, joilla avuntarve on säännöllistäeikä kotona asuminen ole enää mahdollista.
Henkilötekee itse palveluasunnonvuokra- ja sähkösopimuksen ja kalustaa asuntonsa. Palvelutsuunnitellaan yhdessä hänen itsensä, läheisten
ja henkilökunnankanssa. Palveluasumisessa kotihoidon henkilökunta
ohjaa ja avustaa päivisin asukkaita päivittäisissä toimissa yksilöllisen
hoito- ja palvelusuunnitelman mukaan. Asiakas pystyy pääsääntöisesti
hälyttämään apua. Yöapua saa läheltä tulevalta yöpartiolta tai hoitajalta,
joka on yksikössä myös öisin.

6.2 TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN

Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautistahoivaa ja huolenpitoa. Asukkaat maksavat
asumisestaan vuokraa ja palveluista sopimuksen mukaan.

6.3 PERHEHOITO

Perhehoito on ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä yksityiskodissa. Perhekodissa asuvallaon mahdollisuus perheenomaiseen
hoitoon ja läheisiinihmissuhteisiin. Kuopiossa ja lähikunnissa on muu
tamia pitkäaikaista perhehoitoa antavia perheitä.
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Palveluohjaajat
puh. 017 183 245
Palveluasunnot:
Ikäihmisten kerrostalot
Mäntylä, Suokatu, Alava ja Pyörö
Paveluasuminen
• Mäntykampus, Männistö
• Tervaniitty, Saaristokaupunki
• Iltatuuli 2, Nilsiä
• Marinpiha, Karttula
• Villenpiha, Karttula
• Kotipiha, Karttula
• Ainola, Karttula
Yksityiset hoitokodit
• Saariston hoivakeskus,
Attendo Oy, Saaristokaupunki
• Hoivakoti Aurinkopuisto,
Attendo Oy, Saaristokaupunki
• Mainiokoti Kallavesi, Mehiläinen
hoivapalvelut Oy, Petonen
• Mainiokoti Pirtti, Mehiläinen
hoivapalvelut Oy, Saaristo
kaupunki
• Otsola, Vetrea Terveys Oy,
Inkilänmäki
• Tammenkoti, Vetrea Terveys Oy,
Puijonlaakso
• Sunnen koti, Vetrea Terveys Oy,
Linnanpelto
• Kalliohovi, Attendo Oy, Niirala
• Roinilan Hoitokoti Oy , Repo Oy,
Kortejoki
• Iltatuuli 1, Attendo Oy, Nilsiä
• Muurutvirran hoitokoti,
Attendo Oy, Muuruvesi
• Männistön sydän, Attendo Oy

Tehostettua palvelua
• Lokottaja, Nilsiä
• Ollukka, Nilsiä
• Iivola, Juankoski
• Leväsen palvelukeskus hoitokoti 1–3
• Mäntykampus, Männistö
• Kotikulma, Maaninka
• Viljami, Maaninka
• Liisanpiha, Karttula
Laitoshoitoa järjestetään
(hoitaja paikalla 24h/vrk)
• Leväsen dementiayksikkö
• Puijonlaakson toimintakeskus
• Ainola, Maaninka
• Harjulan pitkäaikaisosastot
8, 9, 10
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7 TERVEYSPALVELUT
7.1 LÄÄKÄRIT
Kuopiossa on tiimilääkärijärjestelmä. Jokaisella kuopiolaisella on
osoitteen perusteella määräytyvä hoitovastuussa oleva tiimi, johon
kuuluu lääkäreitä, hoitajia ja muita terveydenhuollon ammattilaisia.
Asiakkaalla on kuitenkin oikeus valita hoidostaan vastaava terveysasema oman kunnan sisällä.

Hoitotiimi puhelinvaihde
017 182 111
ma–pe klo 8.00–10.00
www.kuopio.fi/yhteydenottoajathoitotiimeihin

Asiakkaille, joiden arvioidaan hyötyvän vakiintuneista hoitosuhteista, pyritään turvaamaan pääsy samojen terveydenhuollon ammattihenkilöiden vastaanotolle.

Kaikki tiimihoitajien
erillisvastaanotot:
www.kuopio.fi/hoitajien-erillisvastaanotot

Aika lääkärin tai hoitajan vastaanotolle varataan puhelimitse. Ajanvarauspuhelinnumerot löytyvät Kuopion internet-sivuilta tai niitä
voi tiedustella puhelinvaihteesta 017 182 111.

Harjulan muistihoitajat
puh. 044 718 1689 tai
044 718 1118

Kirjalliset ilmoitukset terveysaseman vaihtamisesta osoitetaan vastaanottoyksikön ylilääkärille tai apulaisylilääkärille. Osoite on: Perus
turvan ja terveydenhuollon palvelualueet, PL 227, 70101 Kuopio.

Muistihoitaja/neurologinen
sairaanhoitaja 044 718 1689

7.2 MUISTIHOITAJAT

Muistitutkimuksiin on syytä hakeutua varhaisessa vaiheessa, jos itsellä tai läheisellä on huoli muistin heikkenemisestä. Silloin hoito ja
kuntoutuminen mahdollistavat toimintakyvyn säilymisen hyvänä.
Ensimmäisenä otetaan yhteys vastaanoton omahoitajaan, joka tekee ensiselvittelyn omalääkärin kanssa. Omalääkäri tekee tarvit
taessa lähetteen Harjulan sairaalan muistipoliklinikalle tai neurologin tutkimuksiin. Poliklinikalla muistihoitaja toimii lääkärin työparina.
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Kotihoidon muistihoitajat
Kotihoidon muistihoitajat tukevat muistisairaan kotona selviytymistä
sekä omaisen ja omaishoitajan jaksamista. Muistihoitajan asiakkaat
ovat ensisijaisesti muistisairaat, jotka kuuluvat kotihoidon palvelujen piiriin tai tarvitsevat laaja-alaista selvittelyä.

7.3 DIABETESHOITAJA

Muistihoitaja:
Pohjoinen alue (Puijonlaakso,
Männistö, Inkilänmäki, Päiväranta)
puh. 044 718 3250
Keskinen alue (Kuopio keskusta)
puh. 044 718 6978

Suurin osa diabeetikoista hoidetaan tiimilääkärin vastaanotolla.
Hoidon porrastuksen mukaisesti osa diabeetikoista hoidetaan Harjulan poliklinikalla, jossa diabeteshoitaja pitää hoitovastaanottoa ja
toimii diabeteslääkärin työparina.

Eteläinen alue (Neulamäki,
Levänen, Jynkkä, Petonen,
Saaristokaupunki, Karttula)
puh. 044 718 3927

Puijon Diabetesyhdistys ry järjestää maksullisia verensokerin, verenpaineen, hemoglobiinin ja kolesterolin mittauksia. Yhdistyksessä
on myös myytävänä verensokerin seurantaan liuskoja, lansetteja ja
muita tarvikkeita.

Koillinen alue (Riistavesi,
Vehmersalmi, Nilsiä, Maaninka)
puh. 044 718 3928

7.4 REUMAHOITAJA

Reumahoitaja pitää hoitovastaanottoa ja toimii reumalääkäreiden
työparina.
Reumahoitaja puh. 044 718 1212.
Kuopion Reumayhdistys ry, puh. 044 082 1730

Pohjois-Savon Muisti ry,
Lapinlinnankatu 2, 70100 Kuopio
puh. 017 263 3980
www.psmuisti.fi
Harjulan diabeteshoitaja
puh. 044 718 6416
Valtakunnallinen diabetes
keskuksen neuvontapuhelin
puh. 0600 9 4454
Puijon Diabetesyhdistys ry
Kirkkokatu 48, 70100 Kuopio
puh. 017 262 7676
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7.5 SYDÄNSAIRAUKSIEN HOITAJA

Sydänsairauksien sairaanhoitaja, puh. 044 718 1091
Pohjois-Savon Sydänpiiri ry, puh. 017 261 1834, 050 057 4642

7.6 RÖNTGEN

Kuvantamistutkimuksia tehdään lääkärin lähetteellä. Asiakas, omainen tai hoitaja voi varata ajan tutkimuksiin vastaanoton omahoitajalta tai röntgentoimistosta.
Hammastutkimusten aikavaraus tehdään suunterveyden
huollon
asiakaspalvelusta. Kuvakopiot ovat saatavissa röntgentoimistosta.
Kopiot ovat maksullisia.
Röntgentoimistot:
Savotalo, pääterveysasema, Tulliportinkatu 17 G, 1 krs
puh. 017 186 369
Harjulan sairaala, röntgen, Niuvantie 4, puh. 017 186 783
Nilsiä, röntgen, Pisantie 10, puh. 044 748 2735

7.7 LABORATORIO
Laboratoriotutkimuksiin tarvitaan aina lähete. Laboratorion
nettisivuilla voi varata ajan sekä tutustua näytteenottoon liittyviin
asioihin: www.islab.fi.
Savotalo (pääterveysasema), Kuninkaankatu 25 A
puh. 044 717 8807
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Harjulan sairaala, Niuvantie 4
puh. 044 717 8815
Riistaveden terveysasema, Museotie 3
puh. 044 717 8892
Karttulan terveysasema, Hoitotie 20
puh. 044 717 8843
Vehmersalmen terveysasema,
Vehmersalmentie 10
puh. 044 717 8816
Nilsiän terveyskeskus,
Pisantie 10, Nilsiä
puh. 044 717 8833
Maaningan terveysasema,
Satamakatu 10, Maaninka
puh. 044 717 8915

7.8 SUUN TERVEYDENHUOLTO

Hyvä suun terveys on osa iäkkään hyvinvointia. Riski sairastua moniin yleissairauksiin (mm. sydän- ja verisuoni
sairauksiin) kasvaa suutulehdusten
myötä. Päivittäiseen suun hoitoon kuuluu huolellinen hampaiden, hammas
välien, -proteesien ja limakalvojen puhdistaminen.
Kun suussa on vaivaa, on syytä tutkituttaa suunterveys ammattilaisella.
Suun terveysneuvontaan pääset asiakaspalvelustamme 017 186 611.
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7.9 HOITOTARVIKKEET

Kotona ja hoitokodeissa asuvilla pitkäaikaissairailla ja vammaisilla on
oikeus saada hoitoon liittyviä tarvikkeita. Hoitotarvikkeita ovat muun
muassa vaipat, sidetarvikkeet, katetrit, avannehoidon välineet sekä
diabeteksen seurantavälineet, kuten insuliinikynät ja neulat.

7.10 SUOMEN PUNAISEN RISTIN TERVEYSPISTEET

Suomen Punaisen Ristin terveyspisteillä on ohjausta, neuvontaa
sekä verenpaineen ja verensokerin mittausta ilman ajanvarausta.
Palvelut ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Terveyspisteillä ei
suoriteta toimenpiteitä.

Terveyskeskuksen hoitotarvike
jakelu, Tulliportinkatu 15 H 2. krs,
70100 Kuopio, puh. 017 186 435
Kuuloliitto ry, Itä-Suomen alue
toimisto, puh. 0400 903 40
Kuopion kuulo ry,
puh. 040 513 7697
Pohjois-Savon Näkövammaiset ry,
puh. 044 061 3255
SPR terveyspisteet:
terveyspisteet@sprkuopio.fi
SPR aluetoimisto, Puijonkatu 9
SPR Kontti, Leväsentie 21
Länsi-Puijon asukastupa,
Rypysuontie 68
Puijonlaakson päiväkeskus,
Sammakkolammentie 12
Saarijärven asukastupa Koillistuuli,
Saarijärventie 9
Petosen asukastupa Kotikulma,
Jalkasenkatu 7
Männistö, Melankatu 10 B
Neulamäen kirkko, Neulostupa,
Neulamäentie 8
Kiertävä terveyspiste
tiedustelut:
sannapirkko@gmail.com
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7.11 MIELENTERVEYS - JA PÄIHDEPALVELUT

Iän karttuessa ihminen joutuu monissa asioissa lujille. Aistit ja voimat heikkenevät, liikkuminen hankaloituu ja myös sosiaaliset suhteet vähenevät. Kaikki eivät pysty sopeutumaan muuttuneeseen
tilanteeseen. Mielenterveys- ja päihdeasioissa otetaan ensin yhteys
omaan lääkäriin, joka arvioi hoidon ja kuntoutuksen tarpeet. Tarvittaessa terveyskeskuslääkäri tekee lähetteen psykiatriseen erikoissairaanhoitoon tai päihdepalveluihin.

Alkoholin käytön itsearviointi
www.thl.fi
Kriisikeskus
ma–to klo 8.00–10.00
puh. 017 262 7733

Kuopion Kriisikeskus antaa kuopiolaisille tukea ja apua kriisitilanteissa.

Päihdeklinikka
Suokatu 23, 70100 Kuopio
puh. 044 718 3672

Kuopion päihdepalvelusäätiö antaa tukea ja apua kuopiolaisille päihdeongelmaisille ja heidän läheisilleen sekä järjestää vieroitushoitoa
osastolla.

Päihdeosasto
Mäkikatu 11, 70110 Kuopio
puh. 017 183 684

Päihdeosaston osoite on Mäkikatu 11 ja sinne hakeudutaan hoitoon
päihdekeskuksen kautta tai tiimilääkärin lähetteellä.

Omaiset mielenterveystyön
tukena Itä-Suomi ry
Microkatu 1 G-osa, 4. krs, Kuopio
Vastaava omaistyöntekijä
puh. 040 556 4292
Järjestösihteeri puh. 040 583 0536
sähköpostiosoite:
toimisto@omary.fi
www.omary.fi

Palveleva puhelin on seurakuntien ylläpitämä palvelu, josta saa keskusteluapua nimettömänä ja luottamuksellisesti.

Palveleva puhelin
puh. 010 190 071
Päivystysaika su–to 18.00–01.00,
pe–la 18.00–03.00
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7.12 KAUPUNGIN SAIRAALAT

Kaupungin sairaalaosastot Harjulassa, Karttulassa ja Juankoskella
vastaavat lyhytaikaisosastohoidosta ja siihen kiinteästi liittyvästä
kuntoutuksesta. Harjulassa toimii lisäksi saattohoidon tukiyksikkö.

Harjulan sairaala
Niuvantie 4, 70210 Kuopio
puh. neuvonta 017 186 841

www.kuopio.fi/sairaaloiden-yhteystiedot-ja-vierailuajat

Karttulan osasto
Hoitotie 20, 72100 Karttula
puh. 017 184 192

7.13 KOTISAIRAALA

Kotisairaalan työntekijät järjestävät sairaalahoidon jälkeen toiminta
kykyä edistävää hoitoa, kuntoutumista tukevaa ja turvallisuutta
lisäävää toimintaa asiakkaan kotona. Hoitojakso on määräaikaista, yhdestä päivästä kahteen viikkoon. Kotisairaala järjestää kotiin
myös sairaanhoidollisia palveluja ja on mukana saattohoidossa.
Kotiutusyksikkö toimii arkisin klo 8.00–20.00 ja viikonloppuisin
klo 8.00–18.00.
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Juankosken osasto
Terveystie 9, 73500 Juankoski
puh. 044 719 3602
Kotisairaala
puh. 044 718 6892

8 KUNTOUTUSPALVELUT
IKÄÄNTYNEIDEN

kuntoutuspalvelut edistävät asiakkaan toiminta- ja liikuntakykyä sekä tukevat kotona selviytymistä, kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia.
Kuntoutuspalvelut ovat kuntoutumiseen liittyvää neuvontaajaohjausta sekä henkilön omaehtoisen harjoittelun tukemista. Ikäihmisen
lähipiirin ja eri ammattilaisten yhteistyö on tärkeäosa kuntoutumisen onnistumista.

8.1 FYSIO- JA TOIMINTATERAPIA

Fysio- ja toimintaterapia
puh. 017 186 376
Ryhmäkuntoutusta
• allasterapia
• kuntosaliterapia
• tasapainoterapia
Puheterapia
puh. 044 718 3204

Fysio- ja toimintaterapiaan tarvitaan lääkärin lähete. Katso myös liikuntakurssit ja hyvinvointikortti sivuilla 13–16.
Fysioterapeutti, kuntohoitaja tai toimintaterapeutti kartoittaaasiak
kaan liikkumis- ja toimintakykyä ja arvioi minkälaisesta kuntoutusmuodosta asiakas hyötyy. Samalla arvioidaan myös liikkumisen ja
arkielämän toimintoihin liittyvien apuvälineiden tarvetta.
Kuntoutus toteutetaan vastaanotolla ja tarvittaessa asiakkaan kotona tai ryhmämuotoisena. Ryhmäkuntoutus on suunnattuniille
ikääntyneille, jotka eivät kuntonsa vuoksi pysty käyttämään muiden
toimijoiden järjestämiä ryhmäpalveluja. Asiakas ohjataan hänelle
sopivaan ryhmään terapeutin tutkimuksen ja arvion perusteella.

8.2 PUHETERAPIA

Puheterapiaa voivat saada aivoverenkiertohäiriöön sairastuneetja
etenevää neurologista sairautta sairastavat ikääntyneet henki
löt,
joilla on puhevaikeuksia tai ääniongelmia. Puheterapeuttiseen kuntoutukseen tarvitaan lääkärin lähete.
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9 VETERAANIEN PALVELUT
9.1 KUNTOUTUSOHJAUS

Veteraanikuntoutukseen voi hakea henkilö, jolla on rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus. Kuopiossa veteraanikuntoutusta toteutetaan Valtiokonttorin ja Kuopion kaupungin omana
toimintana. Valtiokonttorin määrärahalla veteraani voi hakeutua
vuosittain joko avo- tai laitoskuntoutukseen. Laitoskuntoutusta voi
saada myös aviopuoliso. Kuntoutus on veteraaneille maksutonta.
Veteraanien kuntoutusohjauksessa kartoitetaan kokonaisvaltaisesti veteraanin toimintakykyä ja ennakoidaan toimintakyvyn heikkenemistä. Kuntoutusohjauksessa hyödynnetään geriatrisen kuntoutuksen periaatteita niin, että kuntoutus nähdään osana ikäihmisen
hoitoa ja muita palveluita. Kuntoutusohjausta saavat myös ne veteraanit, joilla ei ole edellä mainittuja tunnuksia.

9.2 AVO- TAI PÄIVÄKUNTOUTUKSEEN HAKEMINEN

Avokuntoutusta on mahdollisuus saada vuosittain. Kuntoutuja täyttää hakupaperit ja liitteeksi tarvitaan lääkärin lähete. Avokuntoutusta on mahdollisuus saada 15–20 hoitokertaa vuodessa. Toimintakykyluokan I ja II veteraaneilla hoitokertoja voi olla 20–30 vuodessa.
Rintamaveteraanilla on mahdollisuus saada avokuntoutusta myös
kotonaan. Avokuntoutuksena myönnetään yksilöllistä avofysioterapiaa, hierontahoitoaja jalkojenhoitoa.
Kuopion kaupungin kuntoutusyksikkö järjestää veteraaneille lähinnä
ryhmäkuntoutusta. Lääkärin tekemä lähete toimii myös lähetteenä
ryhmäkuntoutukseen. Ryhmäkuntoutuksena on kuntosaliharjoitte
lua, vesivoimistelua sekä tasapainoharjoittelua. Ryhmät toimivat
terveyskeskuksen ja kaupungin eri kuntosaleilla. Vesivoimisteluryhmät kokoontuvat Suokadun palvelutalon uima-altaalla.
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Kuntoutussihteeri
puh. 017 186 305
Veteraaneille tarjotaan
• päiväkuntoutusta
• avokuntoutusta
◊ fysioterapia
◊ hieronta
◊ jalkojenhoito

9.3 LAITOSKUNTOUTUKSEEN HAKEMINEN

Kuntoutukseen haetaan täyttämällä toimintakykyä kuvaava kyselylomake ja kuntoutushakemus. Hakemukseen liitetään lääkärin lähete tai suositus. Laitoskuntoutus voidaan myöntää 1–2 vuoden välein.
Rintamaveteraanin puoliso voi osallistua laitoskuntoutukseen samanaikaisesti rintamaveteraanin kanssa enintään 14 vuorokauden
ajan, jos
• rintamaveteraanilla on sellainen vamma tai sairaus, joka aiheuttaa toimintakyvyn häiriöitä
• hänen toimintakykyluokkansa on I tai II
• aviopuolisot asuvat yhdessä.

Veteraanien ryhmäkuntoutus
• kuntosali
• vesivoimistelu
• tasapainoharjoittelu

Aviopuolison hakemukseen tarvitaan samat asiapaperit kuin veteraanin hakemukseen.

Lomakkeet
Osastoavustaja puh. 017 186 376

Myös toimintakykyluokkaan III kuuluvalla veteraanilla on mahdollisuus ottaa aviopuoliso mukaan laitoskuntoutusjaksolle tietyin edellytyksin. Puolison valituksi tulo riippuu hänen kuntoutustarpeestaan
ja perheen kokonaistilanteesta. Toimintakykyluokkaan III kuuluvien
veteraanien laitoskuntoutuksen vuorokausimäärä on 10 vuorokautta ja puolisoiden kuntoutusoikeus enintään 10 vuorokautta.

Kelan hammashoitokorvaus
ja veteraanin hammashuolto
puh. 020 692 204

9.4 SOTAINVALIDIEN ETUUDET

Sotainvalideille järjestetään kodinhoitoapua, erilaisia tukipalveluja,
asumispalveluja ja omaishoidontukea sekä avosairaanhoidon palveluja. Lisäksi sotainvalideille korvataan kunnan järjestämä pitkäaikainen laitoshoito ja lyhytaikainen kuntouttava laitoshoito. Avopalvelujen
saamisessa ratkaisevaa on palvelujen tarve, eivät tulot. Avopalvelujen korvaamisen edellytyksenä on vähintään 15 % haitta-aste.

Vanhustyön keskusliitto
Pohjois-Savon korjausneuvoja
puh. 017 262 0071,
040 0371 586
Valtion rahoista myönnettävät
korjausavustukset, korjaus
neuvoja puh. 050 337 3802
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Kuntoutussihteeri
puh. 017 186 305
Palveluohjaajat
puh. 017 183 245
Sotainvalidien Veljesliiton
Kuopion Seudun Sotainvalidit ry
toiminnanjohtaja
puh. 017 261 1747
Kuopion Sotaveteraanit ry
toimistonhoitaja, sosiaaliasiamies
puh. 017 281 1130

9.5 VETERAANIEN KOTIAPUSETELI

Valtiokonttori on myöntänyt Suomessa asuville 1939–1945 sotiin
osallistuneille rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen
tai rintamatunnuksen omaaville veteraaneille kotiapusetelin. Seteli
myönnetään vuosittain ja sillä voi hankkia kotiin kotiapua, ateriapalvelua, pyykkipalvelua, siivousapua sekä kuljetuspalveluja.
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Veteraanikuntoutusohjaus
kuntoutussihteeri
puh. 017 186 305
Pohjois-Savon Rintamanaiset ry
Savonkatu 25 B 21
70100 Kuopio
Kuopion Rintamaveteraanit ry
puh. 017 281 1130
www.kuopionsotaveteraanit.fi

10 TALOUDELLISET TUET
10.1 LÄÄKE- JA SAIRAUSKULUJEN KORVAUKSET

Kela korvaa osan lääkärin määräämistä lääkkeistä, perusvoiteista ja
kliinisistä ravintovalmisteista. Sairausvakuutuskorvausmaksetaan
yleensä jo apteekissa, kun asiakkaalla on mukana Kela-kortti.
Jos vuosittaiset lääkekulut ovat suuret ja niistä maksettavat omavastuuosuudet ylittävät Kelan kattorajan (605,13 euroa v. 2018), on
asiakkaalla oikeus lisäkorvaukseen. Omavastuusummaa kerryttävät reseptillä ostetut korvattavat lääkkeet. Kun kattoraja täyttyy,
maksaa asiakas vuoden loppuun asti ostamistaan korvattavista
lääkkeistä vain lääkekohtaisen 2,50 euron omavastuuosuuden. Eikorvattavat lääkkeet asiakas maksaa edelleen itse.

Kotitalousvähennys
Verohallinto
puh. 029 497 002
(Palkan ja eläkkeensaajat)
www.veronmaksajat.fi

Kela seuraa asiakkaan lääkekuluja apteekista saatujen tietojenperusteella ja lähettää asiakkaalle kirjeen, kun vuotuinen kattoraja täyttyy. Kirjeen ja Kela-kortin apteekissa esittämällä saa lisäkorvauksen
suoraan apteekista.

10.2 KOTITALOUSVÄHENNYS

Yksityinen henkilö tai perhe saa vähentää kotonaan teettämästään
työstä aiheutuneita kuluja verotuksessa kotitalousvähennyksenä.
Vähennykseen oikeuttaa tavanomainen yksityisellä tai järjestöillä
teetetty kotitaloustyö, hoiva- ja hoitotyö sekä asunnon kunnossapito- ja peruskorjaustyö sekä tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien
laitteiden asennus- ja kunnossapitotyö. Yrityksen on kuuluttava ennakkoperintärekisteriin.
Kustannukset voi vähentää verotuksesta osittain (50 % arvonlisä
verollisesta työkorvauksesta). Vähennystä sai enintään 2400 euroa
vuodessa (vuonna 2018). Vähennys on henkilökohtainen eli aviopuolisot voivat saada vähennyksen kumpikin erikseen. Vähennysoikeus
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on myös lapsilla, jotka ostavat palvelua vanhemmilleen. Kotitalousvähennyksen omavastuu on 100 euroa.

10.3 ELÄKKEENSAAJAN HOITOTUKI

Eläkettä saavan hoitotuki on tarkoitettu tukemaan pitkäaikaisesti
sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan selviytymistä jokapäiväisessä elämässä. Lisäksi se korvaa osin myös sairaudesta tai vammaisuudesta aiheutuvia kustannuksia.
Hoitotuen voi saada vain eläkkeensaaja, jonka toimintakyky on heikentynyt sairauden tai vammaisuuden vuoksi yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan. Hoitotukea voi saada myös, jos sairaus tai vamma
aiheuttaa säännöllistä avun tai ohjauksen ja valvonnan tarvetta taikka jatkuvia erityiskustannuksia.
Hoitotuki maksetaan 3 ryhmään porrastettuna avun, ohjauksen ja
valvonnan tarpeen sekä erityiskustannusten määrän perusteella.
Pelkkä avuntarve esimerkiksi kotitaloustöissä tai asioiden hoidossa
ei oikeuta hoitotukeen.
Hoitotuki on verotonta tuloa. Kela maksaa hoitotukea myös jatkuvassa julkisessa laitoshoidossa oleville.
Hoitotukihakemuksen voi tehdä esimerkiksi Kelan verkkopalvelussa (www.kela.fi/asiointi). Hakemuksen liitteeksi tarvitaan mahdollisimman tuore lääkärinlausunto C (ei puolta vuotta vanhempi) tai Blääkärinlausunto, jos siitä ilmenevät hakemuksen ratkaisemisessa
tarvittavat tiedot.
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Hoitotukihakemus
puh. 020 692 211
www.kela.fi/vammaistuet
www.kela.fi/asiointi

Eläkkeensaajan asumistuki
puh. 020 692 202
www.kela.fi/elake
Toimeentulotuki
puh. 020 692 207
www.kela.fi/toimeentulotuki

10.4 ELÄKKEENSAAJAN ASUMISTUKI
Eläkkeensaajan asumistukea voivat saada Suomessa asuvat pienituloiset 65 vuotta täyttäneet henkilöt tai 16–64 -vuotiaat henkilöt,
jotka saavat asumistukeen oikeuttavaa eläkettä tai korvausta.

Asumistuen saamiseen ja määrään vaikuttavat monet seikat, kuten
asumismenot, perhesuhteet, vuositulot ja omaisuus. Jos samassa
asunnossa eläkkeensaajan kanssa asuu alle 18-vuotiaita lapsia tai
muita henkilöitä kuin avio- tai avopuoliso, voi valita, haetaanko yleistä asumistukea vai eläkkeensaajan asumistukea. Asumistukilaskurilla voi selvittää arvion mahdollisen asumistuen määrästä.

10.5 TOIMEENTULOTUKI

Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Tukea
myönnetään yleensä kuukaudeksi kerrallaan, ja se lasketaan asiakkaan välttämättömien menojen mukaan. Tukea maksetaan se määrä, jolla asiakkaan tukeen oikeuttavat menot ylittävät hänen tulonsa
ja varansa.
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11 HYVÄ TIETÄÄ
11.1 SOSIAALI- JA POTILASASIAMIES

Sosiaali- ja potilasasiamiehet neuvovat asiakasta asiakas- ja potilas
lain soveltamiseen liittyvissä asioissa. He avustavat muistutuksen
tekemisessä sekä tiedottavat asiakkaan oikeuksista.

11.2 OIKEUSAPU

Kansalainen voi saada itselleen oikeudellisen asian hoitamistavarten avustajan kokonaan tai osittain valtion varoilla. Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi
testamentti-, perunkirjoitus- ja perintöasiat, velallisen, velkojan tai
takaajan oikeusapu ja valitukset esimerkiksi toimeentulotukea tai
Kelan korvauksia koskevissa asioissa.

11.3 YLEINEN EDUNVALVONTA

Edunvalvoja voi olla tarpeen, kun esimerkiksi vaikea sairaus tai korkea ikä ovat heikentäneet henkilön henkisiä kykyjä niin, että hän ei
itse kykene valvomaan etujaan tai hoitamaan asioitaan. Edunvalvoja
määrätään kuitenkin vain, jos asiat eivät tule asianmukaisesti hoidetuiksi muulla tavoin. Toimintakyvyn heikkenemiseen voi varautua
tekemällä etukäteen edunvalvontavaltuutuksen.
Edunvalvojan määrää maistraatti tai käräjäoikeus. Edunvalvo
jana
voi toimia edunvalvottavan henkilön sukulainen, ystävä tai muu läheinen. Ellei se ole mahdollista, edunvalvojaksimäärätään yleinen
edunvalvoja.
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Potilas- ja sosiaaliasiamies
Tulliportinkatu 17 G
70100 Kuopio
puh. 044 718 3304,
044 718 3308
Pohjois-Savon
Oikeusaputoimisto:
Kuopio
Käsityökatu 38 3. krs
70100 Kuopio
puh. 029566 1040
Nilsiä
Nilsiän kaupungintalo
73301 Nilsiä
puh. 029 5661072,
050 3800141
www.oikeus.fi
www.oikeus.fi/oikeusapu/pohjoissavonoikeusaputoimisto
Pohjois-Savon maistraatti
Puistokatu 29, 70110 Kuopio
puh. 029 553 9511
www.maistraatti.fi

11.4 EDUNVALVONTAVALTUUTUS

Edunvalvontavaltuutus on suositeltava keino varautua tulevaisuuteen. Se on valtakirja, jolla jokainen voi valtuuttaa haluamansa henkilön huolehtimaan asioistaan sen varalta, että tulee myöhemmin
esimerkiksi muistisairauden vuoksi kykenemättömäksi hoitamaan
itse asioitaan. Valtakirjassa määritellään asiat, jotka valtuutus kattaa.
Valtakirja on hyvä jokaisen tehdä mahdollisimman pian. Pätevän valtakirjan tekeminen edellyttää, että sen tekijä ymmärtää riittävällä
tavalla sen tekemisen merkityksen ja sisällön. Tämä voi olla mahdollista myös vielä muistisairauden varhaisessa vaiheessa. Edunvalvontavaltuutusta säilytetään niin kauan kunnes tarve sen vahvistamiselle ilmenee.
Kun valtakirjan laatija on tullut kykenemättömäksi hoitamaanasioi
taan, valtuutettu pyytää maistraattia vahvistamaan valtakirjan. Valtuutus tulee voimaan, kun maistraatti sen vahvistaa. Maistraatti valvoo valtuutetun toimintaa. Valtakirjan laatimisessa on suositeltavaa
käyttää asiantuntijan apua. Valtakirjan laadinnalle on asetettu selkeät muotovaatimukset, joihin voi tutustua malliasiakirjojen avulla.
Lisätietoa löytyy internetissä osoitteessa www.oikeus.fi.
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11.5 HOITOTAHTO
Hoitotahto on kirjallinen kannanotto siihen, miten henkilö haluaa
itseään hoidettavan tilanteessa, jossa hän ei kykene ilmaisemaan
omaa kantaansa. Hoitotahtoa voi muuttaa halutessaan. Laajennettuna hoitotahdolla voidaan ottaa kantaa myös muun muassa
ravitsemukseen, fyysiseen rajoittamiseen ja tarjottavan hoidon laajuuteen. Kirjallinen hoitotahto merkitsee sitä, että hoito tapahtuu
henkilön toivomalla tavalla.

Alavan seurakunta
puh. 040 484 8324
Kallaveden seurakunta
puh. 040 484 8370
Karttulan alue puh.
040 484 8539

Ohje ja lomake hoitotahdon tekemiseen löytyy osoitteesta
www.kuopio.fi/sosiaalipalvelut.

Maaningan alue
puh. 040 484 8372

11.6 SEURAKUNNAT

Männistön seurakunta
puh. 040 484 8406

Seurakuntien diakoniatyöntekijöiden kanssa voi keskustella luottamuksellisesti ja maksuttomasti kaikista elämään liittyvistä asioista,
esimerkiksi äkillisistä, odottamattomista elämäntilanteista. Sairaus,
suru, ikääntyminen, työttömyys, velkaongelmat, vammaisuus ja
päihdeongelmat voivat olla syynä diakonia-avun tarpeeseen. Diakoniatyö tarjoaa keskustelu-apua, ryhmätoimintaa, kotikäyntejä,
vastaanottotyötä, vapaaehtois- ja lähimmäispalvelutoimintaa. Tarkempia tietoja saa seurakuntien diakoniatyöntekijöiltä.

Puijon seurakunta
puh. 040 484 8438
Tuomiokirkko seurakunta
puh. 040 484 8282
Järvi-Kuopion seurakunta
Riistavesi puh. 040 488 8608
Juankoski puh. 040 488 8620
Kaavi puh. 040 488 8627
Tuusniemi puh. 040 488 8631
Vehmersalmi puh. 040 488 8608
Nilsiä puh. 040 488 8676
Kuopion kaupunki
puh. 017 182 111
www.kuopio.fi,
www.kuopio.fi/ikaihmiset
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Muita esitteitä ja oppaita
•
•
•
•
•

Perusturvan ja terveyden
huollon asiakasmaksut
Terveenä turvallisesti Kuo
piossa
Liikettä niveliin
Vammaispalvelut
Kulttuurirohdot

Oppaita saa palveluohjaus
yksiköstä, asukastuvilta ja
Kuopio Infosta Alatorin kauppa
keskus Apajassa.
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12 IKÄYSTÄVÄLLINEN KUOPIO -OHJELMA
IKÄYSTÄVÄLLINEN

Kuopio -ohjelmalla tuetaan ikääntyneen
väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista. Lisäksi siinä kuvataan ikäihmisten palvelut ja kerrotaan niiden kehittämisestä.
Ikäystävällinen Kuopio –ohjelmassa huomioidaan Kuopion kaupungin strategian näkökulma ”Hyvinvoiva Kuopio”. Sen päämääränä ovat
aktiivinen arki, varhainen tuki sekä turvallinen ja viihtyisä elinympäristö. Keskeistä on asiakkaasta lähtevien tarpeiden tunnistaminen,
asiakkaiden sitoutuminen ja osallisuuden vahvistuminen.
Kuopion hyvinvointikertomuksen ja samalla myös ikäihmisten hyvinvoinnin konkreettisia tavoitteita ovat terveet elintavat, turvallinen Kuopio, varhainen tuki, osallistuva ja vaikuttava kuntalainen.
Katso hyvinvointikertomus tarkemmin: www.kuopio.fi/hyvinvointi.

12.1 OHJELMAN SISÄLLÖLLISIÄ TAVOITTEITA

• Asiakkailla ja omaisilla on mahdollisuus osallistua palveluiden
sisällön suunnitteluun
• Palvelut muuttuvat tarpeen mukaan ja erilaisia asumisen ratkaisuja kehitetään
• Omaishoidon tukemista kehitetään yksilöllisten tarpeiden mukaan
• Tarpeen mukainen ja riittävä kotihoito on kiinteänä osana lähipalveluita
• Kotihoidossa kehitetään mm. ympärivuorokautista toimintaa,
kotisaattohoitoa, monialaista toimintaa (esim. kuntoutus) sekä
virtuaalipalveluita ja turvateknologiaa.
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Osallistuva ja vaikuttava ikäihminen
voi osallistua suunnitteluun ja päätöksentekoon omassa elinpiirissä
ja laajemmin yhteiskunnassa, ja hänellä on päätösvalta omassa elämässään.
Ikäihmisen hyvä elämä rakentuu
tarpeiden mukaisesta ja turvallisesta asumisesta, joka on viihtyisää,
esteetöntä, yhteisöllistä ja hyvinvointia ja omaehtoista selviytymistä tukevaa.
Terve ja toimintakykyinen ikäihminen
on oman arkensa aktiivinen toimija. Ikäihmisille tarjotaan monipuolista ravintoa, matalan kynnyksen harrastus- ja liikkumismahdollisuuksia sekä keskusteluapua elämän kriisitilanteisiin.
Asiakastyytyväisyys ja laatu ikäihmisen palveluissa
halutaan varmistaa asiakaskokemusta mittaamalla sekä huomioimalla asiakkaan toiveet
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12.2 PALVELURAKENTEEN TAVOITTEITA

Ikäystävällinen Kuopio -ohjelma sisältää myös määrällisiä tavoitteita
palvelurakenteelle. Esimerkiksi Kuopion kaupungin itse tuottaman
kotihoidon, tavallisen ja tehostetun palveluasumisen sekä omaishoidontuen määriä seurataan.
Palvelurakenteen ja -tuotannon uudistusten tavoitteena on saada raskaimpien palveluiden tarvetta suhteellisesti pienemmäksi.
Painottamalla ennakoivaan toimintaan parannetaan ennen kaikkea
ikäihmisten elämänlaatua ja hyvinvointia, mutta hillitään myös palvelutuotannon kustannuksia.
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12.3 IKÄYSTÄVÄLLINEN KUOPIO -OHJELMAN TOTEUTUS
Verkostoyhteistyö on tulevaisuuden toimintatapa, ja myös Ikäystävällinen Kuopio -ohjelman toteuttamisen edellytys. Ikäihmisten palvelujen järjestämisessä korostuu yhteistyö kaupungin toimijoiden
kesken sekä yrittäjien, järjestöjen, seurakunnan, vertaisohjaajien
sekä vapaaehtoisten kanssa.
Vanhusneuvosto on ollut vahvasti mukana laatimassa Hyvinvoiva
Kuopio -ohjelmaa ja osallistuu ikääntyneen väestön hyvinvointia
koskevien suunnitelmien valmisteluun sekä palvelujen riittävyyden
ja laadun arviointiin. Kuopion vanhusneuvosto on toiminut vuodesta 2000 ja se on ollut hyvin aktiivinen toiminnassaan ja edistänyt
ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia
kaupungissa.

Vanhusneuvoston
puheenjohtaja
Erkki Kukkonen
050 341 8302
Facebook:
/vanhusneuvostoKuopio

Lisätietoja vanhusneuvostosta verkko-osoitteessa:
www.kuopio.fi/vanhusneuvosto. Katso myös sivu 8.
Tutustu Ikäystävällinen Kuopio -ohjelmaan kokonaisuudessaan:
www.kuopio.fi/ohjelmat-ja-suunnitelmat
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www.kuopio.fi
Palveluja ikäihmisille:
www.kuopio.fi/ikaihmiset1
/kuopionkaupunki
@Kuopionkaupunki

