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KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT
1. Terveyspalvelut
Lapinlahden terveyskeskuksessa ja Varpaisjärven terveysasemalla on käytössä takaisinsoittojärjestelmä
(NISPA). Soittaessasi puhelinneuvontaan, sairaanhoitajalle tai koetuloksiin jätä yhteystietosi tiedotteen
jälkeen, jolloin hoitaja soittaa teille takaisin mahdollisimman pian.
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Lapinlahti
Puhelinneuvonta: 017 272 0411 klo 8 – 15, neuvonta, ohjaus, hoidon tarpeen arviointi sekä ajanvaraus
lääkärille
Sairaanhoidon vastaanotto: ajanvaraus 017 272 0451 klo 8 – 13
Koetulosten tiedustelu: 017 272 0414, ma – to klo 10 – 15, pe ja juhlapyhien aattona klo 10 – 14

Varpaisjärvi
Puhelinneuvonta: 040 488 3461 klo 8 – 15.45, pe 8 – 14.45
Sairaanhoidon vastaanotto: 040 488 3482 ma – pe klo 8 – 13
Koetulosten tiedustelu: 040 488 3461 ma - to klo 12 – 15.30, pe ja juhlapyhien aattona klo 12 – 14.30
Sairaanhoitajan vastaanotolla toteutetaan erilaisia hoitotoimenpiteitä ja antaa terveyteen ja sairauteen
liittyvää ohjausta sekä neuvontaa.

Päivystys/akuuttivastaanotto
Lapinlahti: ma – pe klo 8.00 – 20.00 ja la – su sekä arkipyhinä 8.00 – 18.00.
Varpaisjärvi: ma – to klo 8.00 – 15.45 ja pe 10.00 – 14.45.
Iltaisin, viikonloppuisin ja arkipyhinä akuuttivastaanotto toimii Lapinlahden terveyskeskuksessa.
Muina aikoina päivystys on Kuopion yliopistollisessa sairaalassa (KYS): puhelinneuvonta ja hoidon
tarpeen arviointi KYS 017 174 500 ja Iisalmen sairaala (ISA) puh. 017 272 2346.

Reseptien uusiminen
Reseptien uusinta tapahtuu joko apteekin kautta, soittamalla koetulosten tiedustelunumeroon, käymällä
terveysasemalla paikan päällä tai netissä omaKannan kautta. Kaikkien reseptien käsittelyaika on
kahdeksan vuorokautta, joten toimita reseptit ajoissa uusittavaksi. Tarkempaa tietoa reseptien
uusinnasta löydät Lapinlahden kunnan kotisivuilta. Päivystyksessä ei uusita reseptejä.

Laboratorio
Lapinlahti: näytteenotto klo 7 – 11.
Varpaisjärvi: näytteenotto klo 7:30 – 10:30.
Näytteenotto toimii ajanvarauksella ja vuoronumeroilla (ajanvaraus suositeltavaa).

EKG tehdään ainoastaan ajanvarauksella Lapinlahden terveyskeskuksessa.

Ajanvaraus: www-sivujen kautta 24 h/vrk (http://www.islab.fi/ajanvaraus) tai puhelimitse ma-pe klo 12.30
- 14.00: Lapinlahti puh. 044 717 8449, Varpaisjärvi, puh. 044 717 8448.

Röntgen
Röntgenkuvaukset tapahtuvat ajanvarauksella puh. 040 488 3615. Aikoja voi varata klo 7 – 8 ja klo 12 –
13.

Apuvälinepalvelu
Apuvälineitä lainataan joko lyhyt- tai pitkäaikaiseen käyttöön. Apuvälinelainaus on maksutonta palvelua.
Apuvälineet palautetaan apuvälinelainaamoon.
Lapinlahti: puh. 040 488 3595 klo 12 – 14
Varpaisjärvi: puh. 040 488 3487 tai 040 499 3488 ti ja to klo 12 – 13

Hammashuolto
Ajanvaraus: arkisin klo 8-15 puh. 040 488 3561
Hammaslääkäripäivystys viikonloppuisin ja arkipyhinä järjestetään Kuopiossa: ajanvaraus klo 8 - 9
välisenä aikana puh. 017 186 611.
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Diabeteshoitajan vastaanotto
Lapinlahden terveyskeskus: Diabeteshoitajan vastaanotto toimii ajanvarauksella puh. 040 488 3451, mape klo 8.00 - 13.00.
Varpaisjärven terveysasema: Diabeteshoitajan vastaanotto toimii ajanvarauksella puh. 040 488 3483,
ma-pe klo 8.00 - 13.00.

KÄSKYNKKÄ, perhe- ja mielenterveysneuvola
Mielenterveysneuvola tarjoaa ohjausta, neuvontaa ja terapeuttista tukea elämäntilannekriiseissä sekä
parisuhdeongelmissa. Ajanvaraus tapahtuu työntekijöiden kautta soittoajalla klo 10 – 11 maanantaisin,
keskiviikkoisin ja perjantaisin. Mielenterveysneuvolaan et tarvitse erillistä lähetettä.
Esimies: puh. 040 488 3473

Lapinlahti
Sairaanhoitaja
Sairaanhoitaja
Sairaanhoitaja
Sairaanhoitaja
Psykologi
Psykologi

puh. 040 488 3471
puh. 040 488 3472
puh. 040 488 3477
puh. 040 488 3476
puh. 040 488 3475
puh. 040 488 3474

Varpaisjärvi (ma ja ke)
Sairaanhoitaja
puh. 040 488 3477
Sairaanhoitaja
puh. 040 488 3476

2. Ikäihmisten neuvola
Palvelu ovat tarkoitettu kotona asuville ikääntyville. Tavoitteena on asiakkaan hyvän ja toimivan arjen
vahvistaminen antamalla tietoa ja ohjausta ikäihmisille tarkoitetuista palveluista. Voit ottaa yhteyttä, jos
koet oman tai läheisesi muistin heikentyneen.
Yhteydenotot: arkisin klo 8-9
Lapinlahti: Jussinpihan palvelukeskus puh. 040 4883 453
Varpaisjärvi: Orvokin palvelukeskus puh. 040 4883 674

3. Kuntouttava toiminta
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Ikäihmisten päivätoiminta
Päivätoiminta on tarkoitettu kotona asuville ikäihmisille. Kaikille avoimista tapahtumista ilmoitetaan
paikallislehdessä.
Lapinlahti: yhteydenotot puh. 040 488 3533 klo 7.00- 9.30 ja 13.30- 14.00
Varpaisjärvi: yhteydenotot puh. 040 488 3665 klo 7.00- 9.30

Fysioterapia
Fysioterapiaan tarvitaan aina lääkärin lähete ja se on maksullista palvelua. Erityisliikuntaryhmiin tarvitaan
lääkärin tai fysioterapeutin lähete. Erityisliikuntaryhmät ovat maksuttomia.
Lapinlahti: yhteydenotot puh. 040 488 3595 klo 12.00- 13.00
Varpaisjärvi: yhteydenotot puh. 040 488 3487 tai 040 488 3488 klo 12.00- 13.00

Rintamaveteraanien tukipalvelut
Valtionkonttori kustantaa mm. avokuntoutusta, laitoskuntoutusta ja jalkojenhoitoa. Kuntoutushakemusten
täyttämisessä annetaan ohjausta ja neuvontaa. Kotiin annettaviin avopalveluihin on oikeutettu
rintamaveteraani, joka asuu Suomessa ja on osallistunut vuosien 1939 – 1945 sotiin ja hänellä on
rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus tai rintamatunnus. Tukeen oikeutettuihin henkilöihin otetaan
yhteyttä säännöllisesti kotihoidon tai ikäihmisten neuvolan toimesta.
Sotainvalidien tukipalvelut
Valtiokonttori myöntää ja maksaa Suomen sodissa vammautuneille tai sairastuneille henkilöille sekä
heidän puolisoilleen, leskille tai muille omaisille sotilasvammalain mukaiset korvaukset. Sotainvalidit
voivat hakea kotikunnastaan kotihoidon palveluja.
Yhteydenotot: puh 029 550 3070 (arkisin klo 9.00- 15.30), www.valtiokonttori.fi

4. Kuljetuspalvelut
Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu
Kuljetuspalvelu on harkinnanvarainen ja määrärahasidonnainen etuus, joka myönnetään
kalenterivuodeksi kerrallaan. Kuljetuspalvelua myönnetään asiointi- ja virkistysmatkoihin tukemaan
itsenäistä kotona selviytymistä
Sosiaalityöntekijä: puh. 040 488 3314 klo 10.00- 11.00
Avoin liikenne
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Asiointiliikenne on tarkoitettu niille kuntalaisille, jotka eivät voi käyttää esimerkiksi linja-autoliikenteen
koululaisvuoroja. Kyyti tilataan edellisenä päivänä suoraan liikennöitsijältä tämän ilmoittamasta
numerosta. Auto hakee kyytiin kotipihasta. Maksu on normaalin linja-autoliikennetaksan mukainen.
Liikennöinti tapahtuu erillisten aikataulujen mukaisesti, joita on saatavilla esimerkiksi kunnanviraston
infosta tai kunnan www–sivuilta.
Yhteydenotot: puh. 040 488 3212
KELA-kuljetukset
Sairaanhoitopiirin alueen taksimatkat tilataan keskitetysti yhdestä taksikeskuksesta. Kyydissä voi olla
myös muita samaan suuntaan matkalla olevia henkilöitä. Kun matka on tilattu taksikeskuksesta, asiakas
maksaa vain sairasvakuutuslain mukaisen omavastuuosuuden. Jos matka tilataan muualta kuin
taksikeskuksesta, maksaa asiakas ensin koko matkan hinnan ja hakee jälkikäteen korvausta Kelasta.
Yhteydenotot: puh. 020 020 050

5. Kotihoito
Kotihoidon palvelut
Kotihoito auttaa ja tukee ikääntyvää selviämään arjessa silloin, kun jokapäiväisistä toiminnoista ei
selviydytä läheisten avulla. Kotihoito on maksullista palvelua ja maksu määräytyy sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksulain mukaan. Kotihoidon kriteerit ovat suuntaa antavia ja palveluntarve
arvioidaan aina yksilöllisesti. Kotihoidon avun tarpeen määrittelee asiakkaan toimintakyky eikä korkea
ikä pelkästään ole avun tarpeen peruste. Kotihoidon asiakkaaksi voi hakeutua ottamalla yhteyttä
kotihoidon esimieheen tai oman alueen sairaanhoitajaan. Kotihoidon palvelu myönnetään
peruspalvelulautakunnan hyväksymien kriteerien mukaisesti.
Kotihoidon yhteystiedot
Nimi

Nimike

Kotihoidon esimies

Puhelin
040 488 3551, yhteydenotot ma-pe klo 8-15

Keskustan alue / Lapinlahti pohjoinen

päivystys

Keskustan alue / Lapinlahti pohjoinen

sairaanhoitaja 040 488 3542, puhelintunti ma-pe klo 12- 13

Nummen alue / Nummen vanhustalot

päivystys

Nummen alue / Nummen vanhustalot

sairaanhoitaja 040 488 3543, puhelintunti ma-pe klo 12- 13

Kallionkupeen alue/Lapinlahti eteläinen päivystys

040 488 3552, yhteydenotot klo 7-21

040 488 3553, yhteydenotot klo 7-21

040 488 3554, yhteydenotot klo 7-21

Kallionkupeen alue/Lapinlahti eteläinen sairaanhoitaja 040 488 3544, puhelintunti ma-pe klo 12- 13
Varpaisjärvi / Pohjoinen alue

päivystys

040 488 3693, yhteydenotot klo 7-21

Varpaisjärvi / Pohjoinen alue

sairaanhoitaja 040 488 3681, puhelintunti ma-pe klo 12- 13

Varpaisjärvi / Eteläinen alue

päivystys

Varpaisjärvi / Eteläinen alue

sairaanhoitaja 040 488 3682, puhelintunti ma-pe klo 12- 13

Laskutusasiat

palvelusihteeri 040 488 3532, yhteydenotot ma- pe klo 8-15

040 488 3683, yhteydenotot klo 7- 21

Klo 15- 21 välillä pyydämme soittamaan päivystysnumeroihin ainoastaan kiireelliset asiat, joita ei ole
mahdollista hoitaa seuraavana päivänä virka-aikana. Sairaanhoitajille tulevat puhelut pyydämme
keskittämään pääsääntöisesti puhelintunnille.
Kotihoidon lääkäripalvelu
Kotihoidon asiakkaat ovat kotihoidon lääkärin seurannassa. Alueen sairaanhoitajat organisoivat
lääkärinvastaanottokäyntejä tai tarvittaessa kotikäyntejä.
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Hoitotarvikejakelu
Diabetesta sairastavat saavat hoitotarvikkeet diabeteshoitajan kautta. Inkontinenssi- ja avannetuotteet
saa keskusvarastolta soittamalla keskusvarastolle, josta tilataan tuotteet suoraan asiakkaan kotiin.
Maksuttomien inkontinenssituotteiden saaminen perustuu lääkärin arvioon. Jos henkilö on kotihoidon
säännöllinen asiakas, hoitotarvikkeiden jakelusta huolehtii kotihoito.
Yhteydenotot: puh. 040 488 3635

Ateriapalvelu
Ateriapalvelun kotiin toimittama ateriapalvelupaketti sisältää lämpimän ruuan, salaatin ja jälkiruuan.
Ateriat voi tilata ravintokeskuksesta, Varpaisjärvellä palvelukeskuksen keittiöstä tai oman alueesi
kotihoidosta.
Lapinlahti: puh. 040 488 3641
Varpaisjärvi: puh. 040 488 3645

Kauppa- ja asiointipalvelu
Osa kaupoista tarjoaa kotiinkuljetuspalvelua. Kotihoito ei tarjoa kauppa- ja asiointipalvelua, mutta auttaa
tarvittaessa palvelun järjestämisessä.

Turvapalvelut: turvapuhelin, lisälaitteet ja muu hoivateknologia
Turvapuhelinasioista voi tiedustella oman alueen sairaanhoitajalta tai ikäihmisten neuvolasta.
Säännöllisen kotihoidon piirissä olevien asiakkaiden hälytyskäynnit sisältyvät kotihoidon maksuun, muilta
peritään hälytyskäynneistä kulloinkin voimassa oleva hälytyskäyntimaksu.

Kotisairaala
Kotisairaala on maksullista palvelua ja sitä toteuttavat kotihoidon sairaanhoitajat yhdessä
sairaankuljetuksen henkilökunnan kanssa. Kotisairaala on lääkärin arviointiin perustuvaa sairaanhoitoa
kotona.

Siivouspalveluseteli
Siivouspalveluseteli on kunnan määrärahasidonnainen ja harkinnanvarainen etuus, joka on tarkoitettu
tukemaan hyvin vähävaraisten ja toimintakyvyltään heikentyneiden yli 65-vuotiaiden kotona asumista.
Yhteydenotot: puh. 040 488 3531

TALOUDELLISET TUET JA KORVAUKSET
6. Asunnon korjaus- ja muutostyöavustukset
Korjausneuvonta
Korjausavustuksia myönnetään joko sosiaalisen tarveharkinnan perusteella tai vammaispalvelulain
perusteella, jolloin yhteistyötä tehdään sosiaalityöntekijän kanssa. Tulot ja varallisuus vaikuttavat
avustuksen myöntämiseen.
Yhteydenotot: korjausneuvoja, puh. 040 488 3752
Tekninen virasto, Asematie 4, 73100 Lapinlahti

Valtion korjausavustus
Vanhustyön Keskusliiton korjausneuvojat avustavat sotainvalideja, veteraaneja ja muuta vanhusväestöä
asunnossa tarvittavien muutostöiden toteuttamisessa. Neuvojat auttavat remonttitarpeiden
kartoittamisessa, suunnittelussa, avustusten hakemisessa ja tarvittaessa myös muutostyöt suorittavan
urakoitsijan etsimisessä. Korjausneuvonta on maksutonta, mutta remontin asiakas maksaa itse.
Mahdolliset avustukset kattavat osan kustannuksista.
Yhteydenotot: korjausneuvoja puh. 040 037 1586, Sepänkatu 4 A 70100 KUOPIO

Vammaispalvelulain mukaiset asunnon muutostyöt vaikeavammaisille henkilöille
Yhteydenotot: sosiaalityöntekijä puh. 040 488 3314 klo 10.00 – 11.00

Postilaatikon siirto
Liikuntaesteisillä ja yli 75-vuotiailla on oikeus saada maksutta postinsa jaetuksi lähempänä sijaitsevaan
postilaatikkoon tai oviluukkuun. Varhaisjakelussa jaettavista sanomalehdistä pitää sopia erikseen lehden
kanssa. Palvelun saamiseksi paikallinen postinjakelu voi käyttää omaa harkintaansa myöntämiseen tai
voidaan pyytää asiakasta esittämään lääkärintodistus. Palvelupyynnön voi jättää postin verkkopalvelun
kautta tai Postin asiakaspalveluun, puh. 020 071 000

7. Edunvalvonta
Edunvalvontavaltuutus
Edunvalvontavaltuutuksella voi itse etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta, ettei kykene
myöhemmin hoitamaan asioitaan esimerkiksi heikentyneen terveydentilansa vuoksi.
Edunvalvontavaltuutus tehdään kirjallisesti testamentin tapaan. Valtakirjalla valtuuttaja nimeää
valtuutetun hoitamaan asioitaan. Valtuutetun tulee suostua tehtävään. Valtuuttaja määrittelee itse ne
asiat, jotka valtuutus kattaa. Hän voi oikeuttaa valtuutetun huolehtimaan esimerkiksi omaisuutensa
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hoidosta ja muista taloudellisista asioistaan sekä itseään koskevista asioista kuten terveyden- ja
sairaanhoidostaan. Valtuuttaja voi itse myös määritellä, miten valtuutetun toimintaa valvotaan.
Valtakirjan laatimisessa on hyvä pyytää apua oikeusaputoimistosta tai asianajajalta.
Valtuutus tulee voimaan vasta kun maistraatti on vahvistanut sen. Vahvistamista voi pyytää, kun
valtuuttaja on syystä tai toisesta tullut kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan. Useimmiten
vahvistaminen edellyttää lääkärintodistusta valtuuttajasta.

Edunvalvonta
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Maistraatti voi määrätä edunvalvojan, mikäli henkilö itse on pyytänyt edunvalvontaa tai pyytänyt tiettyä
henkilöä edunvalvojakseen. Jos henkilö ei kykene ymmärtämään, mitä edunvalvojan määrääminen
tarkoittaa tai ilmoitus edunvalvontaan on tullut muualta kuin henkilöltä itseltään, maistraatti ei
edunvalvojaa voi määrätä, vaan sen tekee käräjäoikeus. Selvityksen perustana on lääkärinlausunto sekä
kuulemiset sosiaaliviranomaisten ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön kanssa.
Edunvalvojaksi voidaan määrätä henkilö, joka antaa siihen suostumuksensa. Edunvalvoja voi olla
ikäihmisen läheinen tai omainen. Edunvalvontatehtävä voidaan antaa myös oikeusaputoimiston tai muun
palveluntuottajan yleiselle edunvalvojalle.
Yleisimmin edunvalvoja määrätään hoitamaan päämiehensä omaisuutta ja taloudellisia asioita.
Edunvalvoja voidaan määrätä myös hoitamaan jokin yksittäinen tehtävä, esimerkiksi myymään kiinteistö.
Edunvalvojan tulee huolehtia siitä, että päämies saa tarvitsemansa hoidon, huolenpidon ja kuntoutuksen.
Tarvittaessa edunvalvojan on oltava yhteydessä kunnan sosiaali- ja terveystoimen asiantuntijoihin.
Edunvalvojan tulee kuulla päämiestään aina kun se vain on mahdollista. Edunvalvojan on huolehdittava
päämiehensä omaisuudesta niin, että sen tuotto voidaan käyttää päämiehen hyväksi ja hänen
henkilökohtaisiin menoihinsa.
Yhteydenotot: Itä-Suomen maistraatti puh. 029 553 9511

8. KELA-etuudet
Eläkkeensaajan asumistuki
Eläkkeensaajan asumistukea voivat hakea pienituloiset 65 vuotta täyttäneet eläkkeensaajat, jotka asuvat
pysyvästi Suomessa vuokra- tai omistusasunnossa. Eläkkeensaajan asumistukea voi hakea, vaikka ei
saisi kansaneläkettä. Jos samassa asunnossa asuu muita henkilöitä kuin avo- tai aviopuoliso,
eläkkeensaaja voi valita, hakeeko yleistä asumistukea vai eläkkeensaajan asumistukea.

Eläkkeensaajan hoitotuki
Eläkettä saavan hoitotuki tukee pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan selviytymistä
jokapäiväisessä elämässä sekä hänen toimintakykynsä ylläpitämistä, kuntoutusta ja hoitoa. Tuki korvaa
osin myös toimintakyvyn heikentymisestä aiheutuvia kustannuksia. Kela maksaa hoitotukea myös
laitoshoidossa oleville. Voit saada hoitotukea, jos toimintakykysi on alentunut yhtäjaksoisesti vähintään
vuoden ajan.
Eläkettä saavan hoitotuki maksetaan kolmeen ryhmään porrastettuna avuntarpeen, ohjauksen,
valvonnan tarpeen sekä erityiskustannusten määrän perusteella. Pelkkä avuntarve kotitaloustöissä tai
asioiden hoidossa ei oikeuta hoitotukeen. Sokealla ja liikuntakyvyttömällä on aina oikeus vähintään
perushoitotukeen.

Tuki on verotonta tuloa tuen saajalle, eivätkä siihen vaikuta eläkkeensaajan ja hänen perheensä tulot
eikä omaisuus. Hakiessasi tukea tarvitset lääkärinlausunnon sekä laadit oman hakulomakkeesi, johon
liitettynä ovat myös hoidostasi aiheutuvien kustannusten kuitit.
Yhteydenotot: Kela/ Vammaistuet puh. 020 692 211

Lääke- ja sairauskulujen korvaukset
Lääkekustannuksilla on oma kalenterivuosittainen maksukatto. Maksukaton täyttymisen jälkeen asiakas
maksaa 2,50 euron omavastuun lääkettä kohti. Korvauksen saa suoraan apteekista, kun esittää Kela –
kortin ja Kelan ilmoituksen lisäkorvausoikeudesta. Korvausta voi hakea myös takautuvasti puolen
vuoden ajan.

Matkakulujen korvaukset
Kun omavastuuosuus on ylittynyt, Kela lähettää asiakkaalle postitse vuosiomavastuukortin. Asiakas voi
käyttää omavastuukorttia matkustaessaan taksilla silloin, kun hänellä on terveydenhuollon todistus
taksimatkaa varten ja autoilijalla sopimus Kelan korvaamista matkoista.

9. Omaishoidontuki
Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka ei selviydy
sairauden, vamman tai muun erityisen syyn vuoksi arjestaan omatoimisesti. Omaishoidontuella
tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä
omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista.
Omaishoidontuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunta huolehtii määrärahojensa
puitteissa.
Lapinlahdella yli 65-vuotiaiden omaishoidontuki haetaan vanhustyönjohtajalta. Lisätietoja ja
hakukaavakkeita saa vanhustyönjohtajalta, ikäihmisten neuvolasta tai alueesi kotihoidon
sairaanhoitajalta.
SPR:n omaishoitajien tukitoiminta
SPR järjestää kaikille omaishoitajille tarkoitettua tukitoimintaa. Kokoontumisista tiedotetaan Matti ja Liisa
–paikallislehdessä.
Yhteydenotot: puh. 0400 955 556

10. Toimeentulotuki
Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on
turvata hakijan ja hänen perheensä toimentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotukea
haetaan kirjallisesti tai tarvittaessa asioimalla sosiaalitoimistossa varatulla ajalla. Yksin asuvien ja
lapsettomien pariskuntien toimeentuloasioita hoitaa sosiaalipalveluohjaaja.
Ajanvaraus ja neuvonta arkisin klo 10 – 11:
johtava sosiaalityöntekijä

puh. 040 488 3312

sosiaalipalveluohjaaja

puh. 040 488 3362

sosiaalipalveluohjaaja

puh. 040 488 3313
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sosiaalityöntekijä

puh. 040 488 3314, Varpaisjärvi

11. Vuokra-asuminen
Kaskihovi
Kaskihovi on Lapinlahden kunnan omistama kiinteistöyhtiö, joka hoitaa vuokra-asumiseen liittyvät
tehtävät. Vuokra-asuntoja on Lapinlahden, Varpaisjärven ja Alapitkän taajamissa.
Yhteydenotot:
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Toimitusjohtaja
Asukasisännöitsijä
Toimistonhoitaja
Palvelusihteeri

:

puh. 040 057 1785
puh. 040 488 3821
puh. 040 488 3822 (Lapinlahti)
puh. 040 488 3722 (Varpaisjärvi)

Lapinlahden vanhusten tuki ry
Yhteydenotot: puh. 050 343 6557

Varpaisjärven vanhusten ja invalidien tuki ry
Yhteydenotot: puh. 040 018 5165

12.Palveluasuminen
Lyhytaikainen asuminen (intervallihoito)
Kotona asuvilla henkilöillä on kotihoitoa tukevana palveluna
mahdollisuus lyhytaikaiseen hoitoon. Myös omaishoidon
lakisääteisten vapaapäivien aikainen hoito voidaan järjestää
lyhytaikaisena. Lisätietoja voit kysyä asumispalveluiden
esimieheltä tai alueesi kotihoidosta.
Yhteydenotot: asumispalveluiden esimies puh. 040 488
3534.

Palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen
Palveluasuminen on kodinomainen vuokra-asumisen
vaihtoehto silloin, kun asiakas ei selviydy omassa kodissaan
kotihoidon ja tukitoimien turvin. Tehostettu palveluasuminen
tarjoaa ympärivuorokautista hoivaa enemmän apua
tarvitseville asiakkaille.
Yhteydenotot: asumispalveluiden esimies puh. 040 488
3534.

Perhehoito
Perhehoito on vanhuksen hoitoa ja huolenpitoa yksityiskodissa, jonka kanssa kunta on tehnyt
sopimuksen.
Yhteydenotot vanhustyönjohtaja puh. 040 488 3531

Hoivaosasto (pitkäaikainen laitoshoito)
Osasto tarjoaa pitkäaikaishoitoa niille henkilöille, joiden toimintakyky on alentunut merkittävästi ja näin
ollen he eivät tule toimeen kotihoidossa tai palveluasumisessa.
Yhteydenotot osastonhoitaja puh. 040 488 3501

13. Sairaalapalvelut
Akuutti vuodeosasto
Vuodeosaston vierailuaika on klo 13-18 joka päivä. Potilaan vointia voi tiedustella osaston kansliasta.
puh. 017 272 0493 mieluiten klo 13-14 tai klo 18-19 välillä. Osastonhoitajan tavoittaa numerosta 040 488
3491.

14. Erityispalvelut
Ravitsemusterapeutti
Ravitsemusterapeutti antaa ravitsemusneuvontaa ja suunnittelee asiakkaille yksilöllisiä ruokavalioita.
Ravitsemusterapeutin vastaanotolle pääsee lääkärin tai hoitajan lähetteellä.
Yhteydenotot: puh. 040 488 3027

Puheterapeutti
Puheterapiaan hakeudutaan terveydenhuollon lähetteellä tai omalla ilmoituksella.
Yhteydenotot: puh. 040 488 3335 arkisin klo 12 – 13

Päihdetyöntekijä
Lapinlahden kunnassa päihdetyötä tarjoaa TOKY ry.
Päihdetyötä tehdään vastaanottotoimintana sekä kotikäynteinä, jos asiakkaan tilanne niin vaatii.
Päihteidenkäytöstään huolestunut asiakas voi itse varata vastaanottoajan päihdetyöntekijältä. Myös
asiakkaan päihteidenkäytöstä huolestunut omainen, viranomainen tai muu taho voi olla yhteydessä
päihdetyöntekijöihin. Päihdetyöntekijä voi kuitenkin ottaa yhteyttä asiakkaaseen vain hänen itsensä
suostumuksella.
Yhteydenotot: puh. 040 488 3316 tai 040 488 3317
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Sosiaali- ja potilasasiamies
Sosiaaliasiamieheltä saa apua kaikkiin sosiaalitoimen alueiden kysymyksiin yleistiedosta yksilölliseen ja
yksityiskohtaiseen avuntarpeeseen. Sosiaaliasiamiehen yleisimpänä tehtävänä on toimia ”tulkkina”
asiakkaan ja viranomaisen välillä eli pyrkiä selventämään päätöksen perusteita ja Suomen lain tai
kunnassa vallalla olevien käytäntöjen taustoja. Sosiaaliasiamiehen palvelut ovat maksuttomia.
Sosiaaliasiamies: puh. 010 830 50106 arkisin klo 8.30 – 16.00
Potilas voi pyytää potilasasiamiehen neuvoja tai ohjausta, jos hän on tyytymätön hoitoonsa tai
kohteluunsa. Potilasasiamies neuvoo ja tarvittaessa avustaa potilasta muistutuksen, kantelun tai
Potilasvakuutuskeskukselle tehtävän potilasvahinkoilmoituksen teossa. Potilasasiamies ei ota kantaa
potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin tai siihen, onko potilaan hoidossa tapahtunut hoitovahinko.
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Potilasasiamies: puh. 040 488 3402 arkisin klo 8.00 – 15.00

YSTÄVÄ- JA VAPAAEHTOISTOIMINTA

15. Järjestö- ja yhdistystoiminta
Lapinlahden 4H –yhdistys
Lapinlahden 4H-yhdistys tarjoaa apua siivous- ja pihatöissä ja asioinnissa. Palvelua voi tilata
säännöllisesti esimerkiksi kerran kuussa tai vaikka joka viikko, tai myös kertatilauksena. Palvelemme
myös haja-asutusalueella. Palvelumme ovat kotitalousvähennyskelpoisia.
4h@lapinlahti.fi, http://lapinlahden4h.nettisivu.org
Yhteydenotot puh. 040 505 4166

Varpaisjärven 4H –yhdistys
Varpaisjärven 4H –yhdistys tarjoaa erilaisia nuorten suorittamia työpalveluita, kuten asiointi- ja
ulkoilutusapua, juttuseuraa ja lumitöiden tekoa. Myös muita palveluja kannattaa tiedustella. Palvelut ovat
kotitalousvähennyskelpoisia.

varpaisjarvi.4h@dnainternet.net, http://varpaisjarvi.4h.fi
Yhteydenotot puh. 040 579 7518,

Lapinlahden eläkkeensaajat ry
www.lapinlahti.elakkeensaajat.fi
Yhdistyksen tavoitteena on, että jäsenet viettävät aikaa yhdessä ja pitävät huolta toinen toisistaan.
Toimintaan osallistumalla saa vireyttä ja virkeyttä elämään. Lapinlahden eläkkeensaajilla on
toimintakerho kirjastotalolla joka toinen tiistai.
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Eläkeliiton Lapinlahden yhdistys ry
Toiminnasta tiedotetaan Matti ja Liisa –paikallislehdessä.

Eläkeliiton Varpaisjärven yhdistys ry
Toiminnasta tiedotetaan Matti ja Liisa –paikallislehdessä.

Lapinlahden eläkeläiset ry
Toiminnasta tiedotetaan Matti ja Liisa –paikallislehdessä.

Varpaisjärven eläkkeensaajat ry
Toiminnasta tiedotetaan Matti ja Liisa –paikallislehdessä.

Lapinlahden rintamaveteraanit ry
Toiminnasta tiedotetaan Matti ja Liisa –paikallislehdessä.

Varpaisjärven rintamaveteraanit ry
Toiminnasta tiedotetaan Matti ja Liisa –paikallislehdessä.

Lapinlahden sotaveteraanit ry
Sotaveteraanijärjestön tavoitteena on valvoa ja parantaa sotaveteraanien yhteiskunnallisia etuja.
Sotaveteraanit keräävät ja tallentavat veteraaniperinnettä sekä lisäävät toiminnallaan veteraanien
yhteenkuuluvuuden tunnetta.
Toiminnasta tiedotetaan Matti ja Liisa –paikallislehdessä.

Sotainvalidien veljesliiton Pohjois-Savon piiri
Sepänkatu 4, 70100 Kuopio puh, 017 261 1747

Pohjois-Savon keliakiayhdistys ry
pohjoissavo.keliakiayhdistys@gmail.com , http://pohjois-savo.keliakiayhdistys.fi

Pohjois-Savon syöpäyhdistys ry, Lapinlahden paikallisosasto
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toimisto@pohjois-savonsyopayhdistys.fi
www.pohjois-savonsyopayhdistys.fi
Yhteydenotot: puh. 017 5801801

Pohjois-Savon syöpäyhdistys ry, Varpaisjärven paikallisosasto
toimisto@pohjois-savonsyopayhdistys.fi
www.pohjois-savonsyopayhdistys.fi
Yhteydenotot: puh. 017 5801801

SPR, Lapinlahden paikallisosasto
HOIJAKKA, avoimen vapaaehtoistoiminnan keskus:
Hoijakka on kaikille avoin kohtauspaikka, joka tarjoaa kahvia ja juttuseuraa, tilaa yhdessäoloon, apua
arkeen ja uusia ystäviä. Hoijakka on avoinna arkisin klo 9 – 14, Eemil Halosentie 2, 73100 Lapinlahti
puh. 040 189 9408.
Hoijakan toiminnasta tiedotetaan Matti ja Liisa -paikallislehdessä.

16. Seurakunnat
LAPINLAHDEN EV.LUT. SEURAKUNTA
www.lapinlahdenseurakunta.fi
Mykkäläntie 6, 73100 Lapinlahti
Yhteydenotot: puh. 040 562 0663
Diakoniatoimisto: puh. 040 751 1070 tai 040 755 1210

VARPAISJÄRVEN EV.LUT. SEURAKUNTA
www.varpaisjarvenseurakunta.fi
Kauppatie 17, 73200 Varpaisjärvi,
Yhteydenotot: puh. 040 480 6801
Diakoniatoimisto: puh. 040 827 2940

IISALMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA

www.ort.fi/iisalmi
Kyllikinkatu 8, 74100 Iisalmi
Yhteydenotot: puh. 017 817 441

KULTTUURI JA VAPAA-AIKATOIMINTA
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17. Kulttuuripalvelut

Lapinlahden kirjastot
Lapinlahden pääkirjasto
Mykkäläntie 2
puh. 040 488 3275
Varpaisjärven sivukirjasto
Kirjastontie 1
puh. 040 488 3274
Kirjastoauto puh. 040 488 3276
Pääkirjastolle on esteetön sisäänpääsy. Asiakkaiden käytössä on rollaattori, pyörätuoli ja työnnettäviä
keräilykärryjä. Lisäksi kirjastolla on invapysäköinti ja inva-wc.

Celia-kirjasto
Tarjoaa palveluita niille, joille painetun tekstin lukeminen on hankalaa (esim. äänikirjoja ja pistekirjoja).
Kirjat lähetetään postitse maksutta. Asiakkuus vaatii joko lääkärin lausunnon näkövammasta tai
Näkövammaisten Keskusliiton alueyhdistyksen jäsenyyden.
www.celialib.fi
Yhteydenotot: puh. 09 2295 2200

Kansalaisopisto, Kaskikuusen kansalaisopisto
Kansalaisopiston toiminnan tavoitteena on tukea kuntalaisten hyvinvointia ja yleissivistystä sekä lisätä
heidän valmiuksiaan toimia aktiivisesti muuttuvassa yhteiskunnassa. Kansalaisopiston kurssitarjonnasta
julkaistaan opas ja ilmoitetaan paikallislehdessä. www.kaskikuusi.fi

Liikuntapalvelut
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Liikuntalaitos luo ja ylläpitää monipuolisia liikuntamahdollisuuksia kunnassamme.
Liikuntapaikat ovat maksuttomia kaikille kuntalaisille ja kaikkien vapaassa käytössä. Liikunnanohjausta ja
erilaisia ryhmiä ikäihmisille järjestävät esimerkiksi yhdistykset, urheiluseurat ja kansalaisopisto.
http://www.lapinlahti.fi/fi/Tietoa-kunnasta/Organisaatio/Osastot/Hallintokeskus/Liikuntapalvelut

MUUT APUA TARJOAVAT TAHOT
18. Vammaisneuvosto
Vammaisneuvoston tehtävänä on edistää ja seurata kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa
vammaisten henkilöiden kannalta. Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa
lausuntoja asioista, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden elämisessä ja suoriutumisessa. Lain
mukaan vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee vammaisneuvostossa olla
riittävä edustus.

19. Vanhusneuvosto
Kunnan on asetettava vanhusneuvosto ikääntyneen väestön osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi ja huolehdittava neuvoston toimintaedellytyksistä.
Vanhusneuvoston tehtävänä on vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja
seurantaan niissä asioissa, joilla on vaikutusta ikääntyvän väestön hyvinvointiin tai heidän tarvitsemiin
palveluihin

20. Yksityisiä palveluja
Kotitalousvähennyksen voi saada kotitalous- tai hoitotyöstä, asunnon kunnossapitotöistä tai
tietotekniikkalaitteiden asennuksesta. Kotitalousvähennyksessä on omavastuu ja myös enimmäismäärä
on määritetty. Lisätietoa saa verohallinnon sivuilta www.vero.fi tai verohallinnon palkan ja
eläkkeensaajan palvelunumerosta puh. 020 697 00
Asumisen tuki Elohelmi ky
Kotihoitopalvelut, esimerkiksi ruuanlaitto, leipominen, kylvetys, virkistystoimista, asiointiapu jne. sekä
kotisairaanhoitopalvelut. Palvelut ovat kotitalousvähennyskelpoisia ja mahdollisuus saada kelan
hoitotukea säännölliseen palveluun.
info@elohelmi.com, www.elohelmi.com
puh. 010 235 8840 klo 7 - 17

Kertun kotihoiva Oy/Alina hoivatiimi
minna.partti@alinahoivatiimi.fi
puh. 044 455 6490

Helpompi arki Lapinlahti
Ylläpitosiivoukset, pienet korjaukset, lumityöt, puunteot
Marko Kirtola, puh. 040 715 5689

Kakku & Lapio
Siivous, asiointi, leivonta, rakentaminen, remontit, pihanhoitotyöt
Eija ja Pauli Junttila, puh. 040 829 7620, 0400 971 820
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Koti- ja mökkitalkkari H&M Kauppinen Ay
Ulkotyöt, pienet korjaus- ja remonttityöt, asiointipalvelu, pienet autojen huolto- ja korjaustyöt

Hanne ja Markku Kauppinen, Pelimannitie 79, 73100 Lapinlahti
Puh. 045 600 4750

Lahdentauksen Piika ja pehtoori
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Kodinsiivoukset, kodin juhlat, pihatyöt, asiointipalvelut
Katariina Karppinen, puh. 040 758 8812

Lapinlahden kotiapu
Palvelua arkisin klo 7 – 17 tai sopimuksen mukaan: ruuanlaitto, siivous, saattaminen, ulkoilu,
omaishoitajan vapaapäivän sijaistaminen
Salla Vuorinen, puh. 040 961 6051, vuorinen.salla@luukku.com

Pirjoriitan kotipalvelu
Kotitaloustyöt, siivous, pihatyöt, hoiva- ja asiointipalvelut
Pirjo Halonen, lähihoitaja, puh. 040 164 3025

Tmi Hiliman siivous
Kotitaloustyöt, siivous, pihatyöt, asiointipalvelut
Marja-Liisa Väisänen, puh. 050 379 3064

Varpaisjärven Tähtisiivous Oy
Siivous (myös rakennussiivoukset), kiinteistöhuolto, sakokaivojen tyhjennykset
Seppo ja Ulla Jääskeläinen, puh. 050 051 0141, 050 342 2619
perusseppo@luukku.com

Tmi Merja Paulus
Kotitaloustyöt, siivous Lapinlahden taajamassa
Puh. 040 522 4579

Fysioterapia Mirja Katainen
Fysioterapiaa ja hierontaa (myös kotikäynnit), lisäksi lääkinnälliset hoitosukat ja tukisukat, lymfasukat ja
–hihat, patjat, tyynyt ja erilaiset tuet sekä pienapuvälineet
Kauppatie 29, 73200 Varpaisjärvi, puh. 050 057 9775

Hieroja Anne Suli
Hieronta, vyöhyketerapia ja energiahoidot, myös kotikäynnit
puh. 050 521 1603 www.annesuli.fi

Hieroja Minna Turunen
Asematie 6, 73100 Lapinlahti, puh. 040 777 5381

Kauneus- ja jalkahoitola Ruususen aika
Käsi-, kasvo- ja jalkahoidot (myös kotikäynnit ikäihmisten luo)
miia.holopainen@hotmail.com, Asematie 6, 73100 Lapinlahti, puh. 017 773 2201

Kauneus- ja jalkahoitola Sirpa Savolainen
Kauneus- ja jalkahoitolapalvelut (myös kotikäynnit)
Lapinlahdentie 1, 73200 Varpaisjärvi, puh. 044 030 6061

Kauneushoitola Säihke
Kosmetologin palvelut: mm. kasvo-, käsi- ja jalkahoidot
www.hoitolasaihke.fi, Linnansalmentie 24, 731200 Lapinlahti, puh. 050 411 6177,

Lapinlahden hoitotarvike
Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. vaipat, inkontinenssisuojat, vuoteensuojat, liukulakanat ja muut
hoitotarvikkeet.
Eero Savolainen, puh. 040 067 8438 tai 040 027 8278, eero.savolainen@lasaku.inet.fi

EKOMinna
Ekologiset kestovaipat aikuisille. EKOMinna tekee kestovaippojen korjaustyöt ja tarvittaessa myös
mittatilauksena.
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www.ekominna.fi, puh. 040 417 9859, asiakaspalvelu@ekominna.fi

Varpaisjärven pesula Ay
Tarvittaessa pyykki haetaan asiakkaan kotoa.
Tallisentie 1, 73200 Varpaisjärvi, puh. 040 507 1658
varpaisjarvenpesula@luukku.com

Lapinlahden apteekki
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Ystintie 1, 73100 Lapinlahti, asiakaspalvelu@lapinlahdenapteekki.fi
puh. 017 732 103
Palvelemme :
ma-pe
9-18
la
9-14
su
12-14
Apteekkiimme pääsee helposti myös pyörätuolilla ja rollaattorilla. Apteekkimme tarjoaa asiakkailleen
lääkkeiden koneellista annosjakelua. Asiasta saa lisätietoa apteekista.
Varpaisjärven apteekki
Urheilutie 1, 73200 Varpaisjärvi, puh. 017 771 007
www.varpaisjarvenapteekki.com
Palvelemme:
ma-pe
8.30-17
la
9-13
su
suljettu
Apteekkimme tarjoaa asiakkailleen lääkkeiden koneellista annosjakelua. Asiasta saa lisätietoa
apteekista. Apteekissamme toimii astma-, diabetes- ja sydänyhdyshenkilö.
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Kuvassa Lucia-mummot vuosilta 2010-2015
(vas. oikealle Kaija Vidbom, Elsa Ruuskanen, Eeva Sutinen, Aino Tikkanen ja Elvi Pekkarinen)
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