
TUKIPALVELUT

Kotona asumista tuetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden turvin.

Eläkeikäisten neuvolan terveydenhoitaja
Terveydenhoitaja ohjaa ja neuvoo ikäihmisiä terveyden edistämiseen, sairauksien ennaltaehkäisyyn sekä niiden varhaiseen

toteamiseen liittyvissä asioissa. Laajat kutsuterveystarkastus tehdään 70-vuotiaille. Lisäksi terveystarkastukset tehdään

tarvittaessa; esim. lääkärin suosituksesta, omaisten toiveesta ja omaishoitajien terveystarkastukset.

Terveydenhoitajalle on varattava aika.

Yhteystiedot:
Terveydenhoitaja, puh. 044 368 6762

Tapparakatu 1–3,76100 Pieksämäki

soittoaika: ma–pe klo 11–12

Muistihoitaja
Muistihoitaja toimii muistihäiriöiden asiantuntijana. Muistihoitaja huolehtii asiakkaan alkutilanteen kartoituksesta että

seuranatakäyntien järjestämisestä. Hän tekee muistitestejä kotona asuville henkilöille, antaa asiantuntija-apua

muistiongelmaisille asiakkaille ja heidän omaisilleen. On käytettävissä heti muistisairauden toteamisen jälkeisissä tilanteissa

tukena, tiedon ja ohjauksen antajana, ja myöhemmin häneen voi ottaa yhteyttä tarpeen mukaan. Muistihoitaja tekee

kotikäyntejä pyydettäessä.

Yhteystiedot:
Muistihoitaja, puh.  044 088 2328

Tapparakatu 1–3 ,76100 Pieksämäki

soittoaika ma–pe, klo 8–10

Sosiaalityö:
Sosiaalityön tavoitteena on antaa yksilöllistä neuvontaa, ohjausta ja tukea elämän eri osa-alueilla ikäihmisille ja heidän

lähipiirilleen. Sosiaalityöntekijän tehtävänä on sosiaalisten selvitysten tekeminen ja kokonaisvaltainen tarpeiden

kartoittaminen sekä sosiaalisten etuuksien ja erilaisten tukimuotojen hakeminen. Asiakastyön lisäksi sosiaalityöntekijä

antaa konsultoivaa tukea muille ammattiryhmille. Sosiaalityön palvelua voi saada kotiin.

Yhteystiedot:
sosiaalityöntekijä, puh.  044 3686737

Tapparakatu 1–3, 76100 Pieksämäki

soittoaika ma–pe 8–10

Kotihoidon tukipalvelut
Kotona asumista tuetaan erilaisten tukipalveluiden (esim. ateria-, turva-, kuljetuspalvelu, päivätoiminta, kotikuntoutus,

asunnon muutostyöt) turvin.

Palveluohjaaja ohjaa ja neuvoon tukipalveluihin liittyvissä asioissa.

Kotihoidon hoiva- ja tukipalvelua voidaan tarvittaessa järjestää myös ostamalla palvelu yksityiseltä yrittäjältä. Palvelusetelillä

kunta maksaa osan asiakkaan yksityiseltä palveluntuottajalta hankkimasta palvelusta.

Sotainvalidien ja veteraanien palvelut
Sotainvalideille, joiden haitta-aste on yli 15 %, korvataan Valtiokonttorin toimesta kotihoitopalveluita ja tukipalveluja tai

laitoshoitoa. Sotainvalidien ja veteraanien yhteyshenkilönä toimii palveluohjaaja.

Siivous- talonmiespalvelut jne. ovat itse kustannettavia palveluja. Palveluneuvoja ohjaa näiden palveluiden hakemisessa.



Yhteystiedot:
palveluohjaaja, puh. 0400 855 721

Tapparakatu 1–3,76100 Pieksämäki

soittoaika ma–pe, klo 8–10

Päivätoiminta
Kuntouttavan päivätoiminnan tavoitteena on tukea ikääntyneen toimintakykyä ja kotona asumista mahdollisimman pitkään

sekä edistää ikääntyneen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Päivätoiminnan tavoitteena on lisäksi tukea

omaishoitajien jaksamista.

Kuntouttava päivätoiminta on ensisijaisesti asiakkaille, joilla on heikentynyt fyysinen toimintakyky, muistiongelma tai muu

yksilökohtainen tarve.

Toimipisteet ja yhteystiedot:
Toimintakeskus Kerttula, Seunalantie 10, Naarajärvi, puh. 044 588 3861

Palvelukeskus Peltokartano, Heikinlammentie 4 B Jäppilä, puh. 0400 855 791

Abelin palvelutalo, Häyrisentie 23–25, Pieksämäki, puh. 044 5882315

Kotikuntoutus:
Asiakas voi saada kotona toteutettavaa fysioterapiaa silloin kun hän ei toimintakykynsä rajoitteen vuoksi pysty tulemaan

terveyskeskukseen fysioterapeutin vastaanotolle. Asiakasmaksu on 11,50 € / käyntikerta.

Kotikuntoutukseen tarvitaan lääkärin lähete. Ohjaus-, neuvonta- ja apuvälinearviot voidaan toteuttaa asiakkaan tai hänen

läheisensä pyynnöstä – nämä käynnit ovat asiakkaalle maksuttomia.

Yhteystiedot:
Fysioterapeutti, puh. 0400 855 615

Fysioterapeutti, puh. 044 368 6869  15.8.2016 alk.

Tapparakatu 1–3, 76100 Pieksämäki


