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Täyttä elämää ikääntyneenä
Espoon ikääntymispoliittisen ohjelman keskeisinä periaatteina on, että seniorin itsenäisyyttä ja
valinnanvapautta kunnioitetaan, palveluja koskeva tieto on helposti saatavilla ja seniorit voivat
asua kotonaan myös palvelujen tarpeen kasvaessa. Espoolaisten tulee voida elää aktiivisesti
ja turvallisesti vuosien karttumisesta huolimatta.
Ikääntyneiden palveluilla tuetaan ensisijaisesti
kotona asumista ja toimintakyvyn säilymistä.
Tämän oppaan sivuilta löytyy tietoa ikäihmisille
suunnatuista palveluista Espoossa. Tiedot on
järjestetty hakusanoittain, jotta ne olisi helppo
löytää.
Mikäli teillä on kysyttävää palveluista tai Espoon
kaupungin toiminnasta, voitte ottaa yhteyttä
Seniorineuvontaan maanantaista torstaihin
klo 10-15, puh. (09) 8163 0265.
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A
APUVÄLINEET
Erilaisia apuvälineitä käyttäen on mahdollista selvitä itsenäisesti kotona pidempään. Niiden avulla
voi korjata vammasta, sairaudesta tai ikääntymisestä aiheutuvaa toimintakyvyn heikkenemistä ja
myös helpottaa avustavan henkilön työtä.
Espoon apuvälinepalveluihin kuuluvat välineiden
lisäksi myös niiden sovitus, luovutus omaksi tai
käyttöön, käytön opetus ja seuranta sekä välineiden huolto. Apuvälineiden lainaus ja sovituspalvelut ovat maksuttomia. Ensimmäistä välinettä
lainattaessa tarvitaan lääkärin, fysioterapeutin,
toimintaterapeutin tai kotihoidon suositus.
Lainattavia ovat:

• liikkumisen apuvälineet: esim. pyörätuolit,
kävelytelineet

• hygienia-apuvälineet: esim. suihkutuolit,
wc-korottajat

• hoito- ja harjoitusvälineet: esim. imulaitteet,
seisomatelineet

• asuntojen ja muiden tilojen apuvälineet: esim.
henkilönostolaitteet, vuoteen lisävarusteet

• kommunikaatioapuvälineet: esim. erilaiset
puhelaitteet
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A
• tukilaitteet ja proteesit: esim. rinta- ja
raajaproteesit

Apuvälineyksikössä käyntiä varten kannattaa
varata aika ennakkoon.
puh. (09) 8164 2370 arkisin klo 8-10 ja 13-15.
Käyntiosoite:
		
Aukioloajat:
		

Pihatörmä 1 A (kattopiha P3)
02240 Espoo
ma, ti, ke, pe klo 8-15 ja
to klo 8-17.30

ASIOINTIAPU
Kotipalveluja tuottavista yksityisistä yrityksistä,
yhdistyksistä ja seurakunnan lähimmäispalvelusta voi kysyä saattajaa ja muutakin apua asiointimatkoille. Espoon Seniorineuvonnasta saa tietoa
palvelun tuottajista.
Seurakunnat (sivu 49)
Seniorineuvonta puh. (09) 8163 0265
			
ma-to klo 10-15
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A
ASUMINEN
Espoon vuokra-asuntoa voi hakea myös eläkevuosien kodiksi ja osa kaupungin vuokra-asunnoista on tarkoitettu yli 60-vuotiaiden asunnoiksi.
Pääosa vuokra-asunnoista on Espoonkruunu Oy:n
omistuksessa.
Vuokra-asuntoa haetaan ensisijaisesti sähköisesti
internetin kautta. Hakulomakkeen voi noutaa myös
Espoon yhteispalvelupisteistä ja Seniorineuvonnasta. Kirjalliset hakemukset toimitetaan Espoon
kaupungin asumispalveluyksikköön. Asukkaat valitaan tulo- ja varallisuusrajojen sekä sosiaalisen
tarveharkinnan perusteella.
Lisätietoja vuokra-asunnoista:
Espoon kaupunki, Kiinteistöpalvelukeskus
Asuntopalveluyksikkö / Vuokra-asuntotoimisto
Virastopiha 2 B, 2.krs 02770 Espoo
Asuntopalveluyksikön asiakaspalvelu,
puh. (09) 8162 5677 ja (09) 8162 5678
arkisin klo 8.30-10.30.
Ikääntyneiden asuminen Espoossa -opasta voi
noutaa kaupungin yhteispalvelupisteistä ja tilata
Seniorineuvonnasta.
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A
ASUNNON MUUTOSTYÖT
Kotona asuminen sujuu hyvin myös liikuntakyvyn
ja voimien vähetessä, jos asumisympäristö kunnostetaan toimintakyvyn mukaiseksi. Toimintaterapeutit tekevät arviointikäyntejä, joiden aikana
suunnitellaan asunnon kunnostus. Usein kyseeseen tulevat muutokset pesutiloissa ja keittiössä
sekä liikkumista helpottavien kaiteiden ja luiskien
asentaminen. Muutostöihin voi saada tukea vaikeavammaisuuden perusteella ja toisinaan myös
verohelpotukset kotitalousvähennyksen muodossa ovat mahdollisia.
Muutoksista ja tuista voi kysyä oman alueen toimintaterapeuteilta.
Leppävaara,
Espoon keskus, 		
puh. (09) 8163 2605
Suomenoja,
			
Matinkylä, Olari, Tapiola, puh. (09) 8165 0441
Espoonlahti,
Puolarmetsä,
Nöykkiö, Latokaski, 		
puh. (09) 8168 2896
Iivisniemi, Kivenlahti,
Soukka ja Suvisaaristo 					

8

A
ATERIAPALVELUT
Seniorilounas: espoolaisilla ikäihmisillä on mahdollisuus ruokailla vanhusten palvelukeskuksissa. Lounas tarjoillaan arkipäivisin klo 11-13. Aterian
saa palvelukeskuskortilla seniorilounashintaan.
Kortin voi hankkia palvelukeskuksista (sivu 69).
Ateriapalvelulla tarkoitetaan lämpimän aterian
kotiinkuljetusta. Se on osa kotihoidon kokonaispalvelua ja perustuu palvelutarpeen arviointiin.
Ateriat kuljetetaan kotiin lämpölaatikossa ma-su
seitsemänä päivänä viikossa.
Palvelukeskukset (sivu 38)
Espoon kaupungin kotihoito (sivu 20)

9

E
EDUNVALVONTA
Tuomioistuin voi määrätä edunvalvojan henkilölle, joka sairauden, poissaolon tai muun vastaavan
syyn vuoksi on itse kykenemätön huolehtimaan
taloudellisista asioistaan. Tietyissä laeissa mainituissa tapauksissa myös maistraatti voi määrätä edunvalvojan. Maistraatti opastaa ja neuvoo
edunvalvojan hakemista koskevissa menettelytavoissa. Edunvalvontatoiminta on maksullista.
Espoon oikeusaputoimisto vastaa edunvalvontapalvelujen tuottamisesta Espoon, Kauniaisten,
Kirkkonummen ja Siuntion alueella. Edunvalvojalle varataan aika etukäteen.
Espoon oikeusaputoimisto/
Yleinen edunvalvonta
Käyntiosoite:
		

Itätuulentie 1, 02100 Espoo
PL 42, 02101 Espoo

puh.Vaihde/ Keskus 010 365 2300
Puhelinaika:
ma-pe klo 9-10.30
Asiakaspalveluaika: ma-pe klo 13-14.30
Faksi 		

010 365 2309

sähköposti: espoo.edunvalvonta@oikeus.fi
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F
FYSIOTERAPIA
Terveyskeskusfysioterapia palvelee kaikenikäisiä espoolaisia liikkumis- ja toimintakyvyn ongelmissa. Ensi käynnillä fysioterapeutti tutkii ja
laatii yhdessä potilaan kanssa terapiasuunnitelman asiakkaan omat voimavarat ja itsehoidon
eri mahdollisuudet huomioiden. Tarvittaessa tehdään myös apuvälinetarpeen kartoitus.
Lääkinnällisen kuntoutuksen arvio ja suunnitelma
voidaan laatia myös potilaan kotona, mikäli hänen on vaikea tulla vastaanotolle. Fysioterapiaa
varten tarvitaan lähete omasta terveyskeskuksesta, mutta yhdelle neuvonta- ja ohjauskäynnille
voi varata ajan omatoimisesti.
Espoon terveyskeskuksen
avofysioterapian
Keskitetty ajanvaraus puh. (09) 8163 6000
Ajanvaraus arkisin klo 8.30-11.30 ja klo 12-15
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H
HAMMASHOITO
Hammashoito on osa perusterveydenhuollon palveluja. Siitä peritään maksuasetuksen mukainen
korvaus. Maksutonta hoito on rintamaveteraaneille. Kunnallisia palveluja täydentävät yksityishammaslääkäripalvelut, joiden maksuista Kela korvaa
osan. Yksityisten hammaslääkärien yhteystietoja
löytyy puhelinluettelon keltaisilta sivuilta.
Espoon kaupungin hammashoitoon
varataan aika keskitetystä ajanvarauksesta
klo 7.45 -15 puh. (09) 8163 0300.
Arkisin kiireellisissä tapauksissa
hammashoidon ensiapua annetaan aikuisille
Kilon sosiaali- ja terveysasemalla, (Trillakatu 5).
Päivystyksen ajanvarausnumero
(09) 8163 5900 ja se vastaa ma-pe klo 06 -16.
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Hammashoidon arki-ilta, viikonloppu- ja
pyhäpäivystys kaikille espoolaisille on
Haartmanin sairaalassa
(Haartmaninkatu 4, rakennus 12, Helsinki).
Hoitoon tullaan ajanvarauksen kautta.
Ajanvaraus arkisin klo 14-21 ja viikonloppuisin
ja pyhinä klo 8-21. Ajanvarauksen puhelinnumero on (09) 3104 9999.

H
HARRASTUKSET
Espoossa voi harrastaa aktiivisesti kulttuuria (sivu
22), liikuntaa ja itsensä kehittämistä. Kaupungin
palvelukeskukset (sivu 38) tarjoavat virkistystä ja
harrastusmahdollisuuksia erityisesti senioreille.
Myös työväenopisto (sivu 63) sekä kaupungin liikuntatoimi (sivu 25) järjestävät aktiivista toimintaa
varta vasten ikäihmisille. Seurakunnat (sivu 49),
eläkeläisjärjestöt (sivu 75) ja yhdistykset tekevät
retkiä, järjestävät kerhoja ja muitakin mielenkiintoisia aktiviteetteja.
Lisätietoa harrastamisesta saa Seniorineuvonnasta ja yhteispalvelupisteistä sekä kaupungin
www-sivuilta www.espoo.fi.
Seniorineuvonta ma-to klo 10-15,
puh. (09) 8163 0265
Yhteispalvelupisteiden palvelunumero
puh. (09) 8165 7070
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H
HISSIASIAMIES
Hissiasiamiehen tehtävänä on keskittyä erityisesti vanhojen kerrostalojen hissien rakentamiseen.
Hän neuvoo ja opastaa taloyhtiöitä sekä asukkaita hissin suunnittelussa ja rakentamisessa sekä
projektiin liittyvissä teknisissä, taloudellisissa ja
hallinnollisissa kysymyksissä.
Hissiasiamies puh. 0400 794 782

HOITOVÄLINEET
Pitkäaikaissairauksien hoidossa tarvittavia, lautakunnan päätöksen mukaisia hoitovälineitä ja -tarvikkeita voi saada kotiin maksuttomasti hoitavan
lääkärin lähetteen perusteella. Espoolainen saa
näitä tarvikkeita omalta terveysasemalta tai kotihoidosta. Maksuttomia hoitovälineitä ovat mm.
vaipat, katetrit, avanne- ja diabetestarvikkeet. Välineitä noudettaessa saa opastusta ja neuvontaa
niiden käyttöön välinejakelusta vastaavilta hoitajilta.
Lisätietoja omalta terveysasemalta (sivu 58)

HOIVAKODIT
14

Katso pitkäaikaishoito (sivu 41)

J
JALKOJENHOITO
Sairaudesta, esimerkiksi diabeteksesta tai reumasta johtuvaa jalkojenhoitotarvetta varten voi
saada lähetteen neuvonta- ja ohjauskäynnille
sekä maksusitoumuksen. Sitoumuksella saatavia
hoitokertoja on vuodessa vain muutamia, joten
osa hoidoista saattaa jäädä asiakkaan itsensä
maksettavaksi.
Veteraaneilla on oikeus saada korvausta osa
jalkojenhoidon hinnasta kolmelta hoitokerralta
vuodessa kuittia vastaan.
Lisätiedot veteraanipalveluista arkisin klo 12-15
puh. (09) 8164 2380.
Lisätiedot jalkojenhoidosta omalta terveysasemalta (sivu 58)

JOUKKOLIIKENNE
Eläkeläisten alennukset
Henkilökohtaista matkakorttia käyttäville eläkeläisille Helsingin seudun liikenne HSL myöntää
tietyin edellytyksin oikeuksia alennushintaisiin
lippuihin. Alennusta voi saada seudullisista sekä
oman kunnan sisäisistä kausi- ja arvolipuista.
Eläkeläiset, jotka saavat täyttä kansaneläkettä,
ovat oikeutettuja 50 % alennukseen. Vähennetyn
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J
kansaneläkkeen saajat saavat 25 % alennuksen.
Alennusta varten tarvitaan Kelan todistus kansaneläkkeestä.
Pääkaupunkiseudulla vakituisesti asuvat sokeat
(näkövamman haitta-aste 100 %), sotainvalidit
ja rintamaveteraanit saavat maksuttoman matkakortin ja seudullisen matkustusoikeuden.
Palvelulinjat ovat erityisesti ikäihmisille ja liikuntarajoitteisille suunniteltua liikennettä, mutta linjojen busseja voivat käyttää kaikki matkustajat.
Palvelu on suunniteltu erityisryhmien käyttöön:
matalalattiabussit ajavat rauhallisesti ja kuljettaja
auttaa tarvittaessa matkustajia tavaroineen kyytiin ja kyydistä pois. Reiteille on merkitty pysäkit,
mutta tarvittaessa kyytiin voi nousta ja siitä poistua muuallakin liikennesääntöjen puitteissa.
Palvelulinjoilla kelpaavat kaikki seutuliikenteen
liput sekä Espoon ja Vantaan sisäiset liput ao.
kunnan alueella. Kauniaisten palvelulinjalla matkustaminen on maksutonta.
HSL:n liikenneneuvonta arkisin klo klo 7-19
la-su klo 9-17, puh. 0100 111
Matkakorttineuvonta arkisin klo 7-19,
la-su klo 9-17, puh. (09) 4766 4000, www.hsl.fi
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Lisätietoja joukkoliikenteestä sekä matkakorttien
lataus myös Yhteispalvelupisteissä (sivu 66)

K
KALTOINKOHTELU
Kaltoinkohtelu voi olla taloudellista hyväksikäyttöä, henkistä tai fyysistä pahoinpitelyä, oikeuksien rajaamista ja loukkaamista, avun ja hoidon
laiminlyöntiä tai muunlaista huonoa, alentavaa
ja välinpitämätöntä kohtelua. Avun hakemista ei
kannata empiä, vaikka huonosti kohtelija olisi viranomainen, oma perheenjäsen tai läheinen ihminen.
Oman alueen sosiaalityöntekijä osaa neuvoa
vaikeassa tilanteessa (sivu 50). Turvattomuustilanteissa voi ottaa yhteyttä myös kotihoitoon
(sivu 20) tai omaan terveysasemaan (sivu 58).
Suomen vanhusten turvakotiyhdistyksen
neuvova puhelin päivystää tiistaisin klo 12-15,
puh. (09) 7262 422
Lakineuvontaa saa jokaisen parillisen viikon
keskiviikkona klo 16-18, puh. (09) 7262 422.
Turvakoti päivystää ympäri vuorokauden
p. (09) 5915 130. www.espoonturvakoti.com
Muita tärkeitä auttavia tahoja:
Naistenlinja: www.naistenlinja.com
Raiskauskriisikeskus Tukinainen: www.tukinainen.fi
Lyömätön linja Espoossa: www.lyomatonlinja.fi
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K
KELA
Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien
perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita
ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt. Kela
myöntää useita eri etuuksia, esimerkiksi eläkkeensaajan asumistukea sekä eläkettä saavan hoitotukea. Kelan kautta hoidetaan myös lääkkeisiin ja sairaankuljetukseen liittyvät maksukattoasiat.

18

Kela Tapiola, 		
Tapiontori
Kela Espoon keskus, Kamreerintie 8
Kela Espoonlahti,
Kipparinkatu 2
Kela Leppävaara,
Leppävaarankatu 10
Kela Matinkylä-Olari, Piispansilta 11 A, 2 krs
Aukioloajat: Tapiola, Leppävaara, Espoon keskus ja
Matinkylä-Olari ma-ke, pe klo 9 -16, to klo 9-17,
Espoonlahti: ma klo 9-12 ja 13-16
Kelan palvelunumerot arkisin klo 8-18:
Asumisen tuet ............................... puh. 020 692 201
Eläkeasiat...................................... puh. 020 692 202
Kela-kortti ja EU-sairaanhoitokortti,. puh. 020 692 203
Korvaukset sairaanhoitokuluista ja
päivärahat...................................... puh. 020 692 204
Kuntoutuspalvelut ja kuntoutusraha puh. 020 692 205
Maahan tai maasta muutto............ puh. 020 692 207
Omaisen kuoltua........................... puh. 020 692 208
Vammaistuet.................................. puh. 020 692 211

K
KIRJASTO
Espoon kaupunginkirjaston senioritoiminta käsittää mm. internet-opetusta ryhmille (Sellon kirjasto, Kirjasto Omena, Entressen kirjasto) tai henkilökohtaista ohjausta tietokoneen käyttöön (kysy
lähikirjastostasi tai palvelukeskuksesta). Kirjasto
järjestää kirjailijaesiintymisiä, kirjallisuuspiirejä
sekä kirjojen ja kirjastopalvelujen esittelyä ryhmille sekä HyvinvointiTV:n välityksellä palvelutaloissa asuville ikäihmisille.
Kirjaston kotipalvelu on tarkoitettu niille espoolaisille, jotka eivät iän, sairauden, liikuntaesteen
tai vamman takia voi itse asioida kirjastossa. Kotipalveluasiakas saa toivomaansa kirjastoaineistoa
kotiin kerran kuukaudessa. Käytettävissä on koko
pääkaupunkiseudun HelMet -kirjastojen aineisto:
kirjat, äänikirjat, videot/dvd -levyt sekä musiikkiaineisto. Kirjaston kotipalvelu on asiakkaalle maksutonta. Ks. www.espoo.fi/kirjatkotiin.
Kotipalvelun yhteystiedot: Valakuja 10 A, 02770
Espoo, puh. 046 877 2986 tai 046 877 2988
ti-ke klo 12-14, kirjasto.kotipalvelu@espoo.fi
Puolarmetsän laitoskirjasto palvelee sairaalan
asukkaita. Kirjastoauto vierailee Jorvin sairaalassa ja Aurorakodissa.
Kirjastot (sivu 70)
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K
KOTIHOITO
Kotihoidon palveluilla tuetaan asiakkaiden mahdollisimman omatoimista selviytymistä kotona.
Kotihoidon palveluja ovat kotipalvelu, kotisairaanhoito, kotipalvelun tukipalvelut sekä omaishoidon
tuki ja kuljetuspalvelutuki. Palveluja järjestetään
Espoon kaupungin omina kotihoitopalveluina, ostopalveluina tai joskus palvelusetelin avulla.
Palvelun piiriin hakeudutaan ottamalla yhteyttä
Kotihoidon keskitettyyn palvelutarpeen arviointiin. Kaikkien kotihoidon palvelujen saanti perustuu palvelutarpeen arviointiin, ja palvelut ovat
asiakkaalle maksullisia. Kotihoidon palveluja saa
tarvittaessa kaikkina vuorokauden aikoina.
Kotisairaanhoito on lääkärin määräyksellä tapahtuvaa sairaanhoitoa asiakkaan kotona kaikenikäisille. Palvelumuotoja ovat esimerkiksi lääkehoidosta huolehtiminen, haavanhoito ja ompeleiden
poisto ja muut sairaanhoidolliset toimenpiteet.
Kotipalvelu on tukea, ohjausta ja apua arjen toiminnoissa. Näitä ovat mm. liikkuminen, peseytyminen ja pukeutuminen, ruokailu ja kodin siistiminen.
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Tukipalvelut helpottavat asiakkaan kotona selviytymistä, asumista ja asioiden hoitamista myös kodin ulkopuolella. Niitä ovat ateria-, kauppa-, tur-

K
vapuhelin, siivous- , pyykki-, sauna- ja eräät muut
kotihoidon avustavat palvelut.
Kuljetuspalvelutuen tavoitteena on tukea kotona
selviytymistä ja edistää liikkumis- ja toimintamahdollisuuksia (sivu 21)
Kotihoito (sivu 68)
Seniorineuvonta puh. (09) 8163 0265,
ma-to klo 10–15
Kotihoidon keskitetty palvelutarpeen arviointi,
puh. (09) 8163 3333, arkisin klo 10–15

KOTISAIRAANHOITO
Katso Kotihoito (sivu 20 ja 68)

KULJETUSPALVELUT
Katso Tuet ja etuudet (sivu 60)

21

K
KULTTUURI
Espoo on vireä ja luova kulttuurikaupunki. Espoossa toimii useita kulttuurihistoriallisia museoita, taidemuseoita ja erikoismuseoita. Espoon
kulttuurikeskuksessa Tapiolassa ohjelmaa tarjoavat mm. Tapiola Sinfonietta, Espoon Kaupunginteatteri, Espoon musiikkiopistot ja taideoppilaitokset sekä monet muut kulttuurituottajat. Espoon
kulttuuritoimen Kulttuuriketju pyrkii ikäihmisten
elämänlaadun parantamiseen viemällä esityksiä
hoitokoteihin ja palvelutaloihin. Kulttuuriketju-toiminta lisää myös sukupolvien välistä kanssakäymistä, esiintyjistä iso osa on nuoria.
Lisätietoja:
Espoon kulttuurikeskus, puh. (09) 8165 051
www.espoo.fi/kulttuurikeskus
Kulttuuriketju puh. (09) 8168 2341

KUULO
Kuulon tutkimuksiin pääsee oman terveysaseman lääkärin lähetteellä (sivu 71).
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Silmä- ja korvasairaalan Kuulokeskus Helsingissä hoitaa mm. iäkkäiden kuuloon ja tasapainoon
liittyviä tutkimuksia. Sen kautta voi saada kuulokojeen ja mahdollisesti muita apuvälineitä.

K
Vammaispalvelulain perusteella voi vaikeasti kuulovammainen saada kiinteän induktiosilmukan,
hälytinjärjestelmän ja kuulovammaisen palovaroittimen kaupungin kustannuksella. Lausunnon
kuulovamman vaikeusasteesta ja suosituksen
laitteiden hankinnasta antaa sairaalan kuulokeskus. Hälytinjärjestelmää ja palovaroitinta haetaan
Espoon Vammaispalvelujen palvelukeskuksesta
ja hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin lausunto sekä suositus laitteista.
Kuulokeskus - audiologian poliklinikka
Silmä-korvasairaala
Haartmaninkatu 4 E, 00290 Helsinki
PL 220, 00029 HUS
Ajanvaraus aikuisille ma-pe klo 8-11.30 ja
12.30-15 puh. (09) 4717 5030 tai
ma-pe 12-15, puh. (09) 4717 3015
faksi (09) 4717 5037
Kuulovammaisten yhteydenottoihin tarkoitettu
sähköposti: hyks.kuulokeskus@hus.fi
Kuuroille tarkoitettu ja vain tekstiviestejä
vastaanottava palvelunumero: 050 427 9302.
Espoon kaupungin Vammaispalvelujen
palvelukeskus neuvonta
ma-ke ja pe 9 -11, to 12-14, puh. (09) 8164 5285
sähköposti: vammaispalvelut@espoo.fi
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Tulkkipalveluja järjestetään Espoon kaupungin
toimesta henkilölle, jolla on vaikea kuulovamma
tai vaikea vamma sekä kuulo- että näköaistissa
(kuurosokeat) tai jolla on vaikea puhevamma.
Tulkkaus voi tapahtua viittomakielellä tai muulla kommunikaatiota selventävällä menetelmällä.
Tulkkipalveluja voi saada työssäkäyntiä, opiskelua, asiointia ja harrastuksia varten. Niitä haetaan
Vammaispalvelujen palvelukeskuksesta, liitteeksi
tarvitaan lääkärin lausunto. Puhevammaisten on
toimitettava lisäksi puheterapeutin lausunto.
Kuurojen palvelusäätiön viittomakielinen
kotihoito, puh. (09) 5803 860
Espoon kuulonhuoltoyhdistys,
Kauppamiehentie 6, 02100 Espoo
sähköposti:
puheenjohtaja@espoonkuulonhuolto.fi
Kuuloliiton neuvonta ma klo 9 -15,
puh. (09) 5803 370
Kuurojen auttava puhelin: ma, ke, pe klo 19-22
Tekstiviestit: 050 575 2266
sähköposti:
auttava.puhelin@kuurojenpalvelusaatio.fi
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LABORATORIOT
Kun espoolaiset saavat terveyskeskuslääkäriltään lähetteen laboratorioon, sen määrittelemät
kokeet voidaan tehdä missä tahansa HUSLAB:in
näytteenottopisteessä.
Terveysasemat ja laboratoriot (sivu 71)

LIIKUNTA
Espoon liikuntatoimi järjestää eläkeläisille ohjattua liikuntatoimintaa syys-, kevät- ja kesäkausilla
eri puolilla kaupunkia. Liikuntakurssien sisältö on
suunniteltu tukemaan ja kehittämään eläkeikäisten henkilöiden liikunta- ja toimintakykyä sekä
vastaamaan erityisesti ikääntyneiden terveysliikunnan tarpeisiin. Senioriliikuntapalveluja tarjoavat myös työväenopisto, urheiluseurat, yhdistykset sekä yksityiset liikuntakeskukset ja kuntosalit.
Maksuton Sporttikortti 68+
Espoon Seniori-sporttikortti on maksuton liikuntakortti espoolaisille senioreille. Kortti myönnetään
espoolaisille sen vuoden alusta jolloin he täyttävät 68 vuotta. Sporttikortti oikeuttaa seuraaviin
etuihin:
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• Espoon uimahallien maksuton käyttö
• liikuntatoimen kuntosalien vapaa käyttö
vapaaharjoitteluvuoroilla

• maksuttomat kuntosalien ohjatut
laiteopastukset

• maksuttomat liikuntatoimen ohjatut seniorija erityisryhmät

• maksuton osallistuminen alueellisten 68+
sporttiklubien toimintaan.

Sporttikortin lunastus käy uimahallien kassoilla tai
kaupungin yhteispalvelupisteissä. Se on voimassa kaksi vuotta kerrallaan. Ohjattujen liikuntaryhmien kurssipaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Myös Sporttikortti-ikää nuoremmat espoolaiset
eläkeläiset saavat alennuksia kaupungin liikuntapaikoissa.
Espoon kaupungin liikuntaneuvonta ma-pe
klo 11-13 ja to klo 15-17 puh. (09) 8166 0800
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LÄÄKÄRIN VASTAANOTTO
Espoolaiset saavat perusterveydenhuollon palvelut Espoon keskuksen, Espoonlahden, Leppävaaran, Matinkylä-Olari-Tapiolan suuralueilla,
jotka tarjoavat palveluja terveysasemilla. Perusterveydenhuoltoon kuuluvat mm. lääkärin, sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan vastaanotot.
Erikoislääkärin vastaanotolle pääsee tarvittaessa
terveysaseman lääkärin lähetteellä.
Terveyspalvelujen neuvontanumero (09) 10023
osaa neuvoa oikeaan hoitopaikkaan hakeutumisessa ja sieltä saa myös ohjeita tavallisimpien
sairauksien hoitoon. Terveysneuvonnasta saa
myös vastauksia kysymyksiin, jotka askarruttavat
mieltä ennen tutkimusta ja hoitoa tai niiden jälkeen.
Terveyspalvelujen neuvontanumero (09) 10023
Terveysasemien yhteystiedot (sivu 71)
Päivystyksen yhteystiedot (sivu 43)
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MAAHANMUUTTAJAT
Espoo on monikulttuurinen kaupunki, jonka asukkaat tulevat ympäri maailmaa. Espoossa puhutaan yli sataa eri kieltä äidinkielenä. Kaupungin
maahanmuuttajien monikulttuuriset toimintakeskukset tarjoavat neuvontaa elämän erilaisissa tilanteissa monella eri kielellä. Palvelu on maksutonta.
Espoonlahti: Kivenkolon asukastila
Merisaapas 1 A, 02320 Espoo
puh. (09) 8164 5500
Leppävaaran monikulttuurinen
toimintakeskus ALMA
Läkkisepänkuja 3 A 3.krs, 02650 Espoo
puh. (09) 8163 5011, (09) 8163 0173

MIELENTERVEYS
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Mielenterveyteen liittyvissä ongelmissa psykiatriset sairaanhoitajat ja psykologit tarjoavat mm.
neuvontaa, hoidon tarpeen arviointia ja hoitoa
(esim. elämänkriiseissä, masennuksessa, ahdistusoireissa).
Lähetettä ei tarvita. Alueellinen ajanvaraus uusille

M
asiakkaille arkisin klo 10–11, muina aikoina tarvittaessa soittopyyntö vastaajaan.
Espoon keskus ...............
Esponlahti .......................
Leppävaara .....................
Olari-Matinkylä-Tapiola ...
Ruotsinkieliset palvelut ...

puh. (09) 8168 2997
puh. (09) 8168 3897
puh. (09) 8168 3895
puh. (09) 8168 3898
puh. (09) 8168 2592

Mielenterveyden ongelmiin voi liittyä myös
päihdeongelmia tai taloudellisia vaikeuksia.
Näissä asioissa auttavat sosiaali- ja terveysasemien sosiaalityöntekijät.
Sosiaalityö (sivu 50)
Myös terveysasemien lääkärit ohjaavat päihteiden käyttäjiä sopivaan hoitopaikkaan.
Terveysasemien yhteystiedot (sivu 71)
Välitöntä kriisiapua saa Espoon sosiaali- ja
kriisipäivystyksestä ympäri vuorokauden
puh. (09) 8164 2439.
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MUISTIHÄIRIÖT
Muistineuvojan tai oman terveysaseman lääkärin puoleen voi kääntyä kun epäilee oman tai läheisen muistin heikentyneen. Lääkäri voi antaa
tarvittaessa lähetteen muistipoliklinikalle, jossa
tutkitaan yli 75-vuotiaiden espoolaisten muistin
toimintaa.
Muistineuvoja auttaa muistihäiriöisiä ja heidän
läheisiään sopeutumaan ja selviytymään muistisairauden eri vaiheissa. Muistineuvoja ohjaa asiakkaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa
tutkimuksiin sekä tuen ja palvelujen piiriin. Hän
tekee kotikäyntejä, antaa puhelinneuvontaa ja
asiakas ja/tai omainen voi tulla keskustelemaan
vastaanottokäynnille.
Muistikoordinaattorit toimivat yhteyshenkilönä
muistihäiriötä sairastavan asiakkaan, perheen,
sosiaali- ja terveystoimen toimijoiden sekä muiden yhteistyötahojen välillä. Koordinaattori tukee
muistisairaiden kotona asumista ja omaishoitajuutta, tekee kotikäyntejä ja antaa puhelinneuvontaa. Lähetettä ei tarvita.
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Terveysasemat (sivu 58)
Muistineuvoja ............... puh. (09) 8164 7405
Muistikoordinaattorit:
Etelä-Espoo ................. puh. (09) 8168 2789
(Espoonlahti, Matinkylä, Olari, Tapiola)
Pohjois-Espoo .............. puh. (09) 8168 2790
(Espoon keskus, Kauklahti, Kalajärvi, Leppävaara)
Muistipoliklinikka
Terveyskuja 2, (B-talo) 02770 Espoo
Espoon ja Kauniaisten dementiayhdistys
järjestää toimintaa ja tukea muistisairaille
ihmisille ja heidän läheisilleen.
www.espoondementiayhdistys.net
puh. 040 542 5253

NÄKÖ
Mikäli suvussa ei ole esimerkiksi silmänpainetautia tai itsellä ei ole silmäsairautta, lasien uusimiseksi ei yleensä tarvita silmälääkärikäyntiä.
Muutaman vuoden välein tehtävä tarkastus riittää. Näön heikkenemiseen liittyvissä ongelmissa
kannattaa kääntyä ammattitaitoisen optikon puo-
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leen, joka tarvittaessa ohjaa oman terveysaseman lääkärille. Häneltä saa tarvittaessa lähetteen
silmälääkärille.
Näkövammaisten etuuksista (esim. kuljetusja tulkkipalvelut, henkilökohtainen avustaja)
voi tiedustella kaupungin Vammaispalvelujen
palvelukeskuksesta. Apuvälineitä lainaa
lääkinnällisen kuntoutuksen yksikkö arkisin
klo 8-10 ja klo 13-15, puh. (09) 8164 2370.
Espoon kaupungin Vammaispalvelujen
palvelukeskus: neuvontapuhelin (09) 8164 5285
ma-ke ja pe 9-11 ja to 12-14
sähköposti: vammaispalvelut@espoo.fi
Seurakuntien yhteinen näkövammaistyö
puh. (09) 8050 2340
Espoon Seudun Näkövammaiset ry,
puh. (09) 592 710

OIKEUSAPU
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Oikeusapu tarkoittaa sitä, että kansalainen voi
saada itselleen oikeudellisen asian hoitamista
varten avustajan kokonaan tai osittain valtion varoilla. Oikeusapu kattaa kaikki oikeudelliset asiat.

O
Sitä ei kuitenkaan yleensä myönnetä, jos hakijalla on oikeusturvavakuutus, josta asian kulut voidaan korvata.
Rikosoikeudenkäynnissä turvataan vastaajalle
tietyissä tilanteissa hänen taloudellisesta asemastaan riippumatta puolustaja valtion varoin.
Vakavien väkivaltarikosten ja seksuaalirikosten
uhri voi tuloistaan riippumatta saada valtion varoin kustannettavan oikeudenkäyntiavustajan.
Pihatörmä 1 A 25, 02240 ESPOO
Ajanvaraus klo 8-16.15
puh. 010 36 60060 ja 0100 86370.
Asiakkaiden vastaanottoajat ma-ke ja
pe klo 9-10.30 sekä to 13.30-15.15
Oikeudellista puhelinneuvonta ilman
ajanvarausta arkisin klo 12.30-13.00
puh. 010 36 60060 ja 0100 86370.
Puhelinneuvontaa annetaan Espoossa,
Kirkkonummella ja Kauniaisissa asuville.
sähköposti: espoo.oikapu@oikeus.fi
Oikeudellista neuvontaa ei ole tarjolla eikä
toimeksiantoja oteta vastaan sähköpostitse.
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OMAHOITO
Omahoito on päivittäistä omasta terveydestä ja
hyvinvoinnista huolehtimista. Siihen kuuluu mm.
huolehtiminen terveellisestä ruokavaliosta, riittävästä liikunnasta, tupakoimattomuudesta, päihteettömyydestä sekä mielen hyvinvoinnista.
Erityisesti pitkäaikaissairauksien (kuten diabetes,
astma, keuhkoahtaumatauti, verenpainetauti sekä
sydän- ja verisuonisairaudet) ennaltaehkäisyssä
sekä hoidossa aktiivinen ja säännöllinen omahoito on olennaista. Osa hoitoa on myös säännöllinen terveydentilan ja elintapojen seuranta (esim.
verensokerin ja verenpaineen mittaukset, liikuntapäiväkirja) sekä sairauden hoitoon tarvittavien
lääkkeiden otto. Aktiivisella omahoidolla voidaan
ehkäistä pitkäaikaissairauksien syntymistä sekä
ylläpitää sairauden hyvää hoitotasapainoa.
Espoo tukee pitkäaikaissairauksien omahoitoa
monipuolisin palveluin. Omahoidon tukena ovat
kaupungin terveydenhoitohenkilökunta ja omahoidon palvelut, kuten terveysasemilla olevat omahoitopisteet, joissa voi esimerkiksi mitata oman
verenpaineensa ja saada tietoa terveellisistä elintavoista.

34

O
Lisätietoja oman asuinalueen terveysasemalta
(sivu 71)
Katso myös: www.espoo.fi/omahoito

OMAISHOITO
Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon
järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon
tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu
hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista
sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista.
Omaishoidon tukea voidaan myöntää sosiaali- ja
terveyslautakunnan hyväksymien toimintaohjeiden mukaisesti.
Tukihakemukseen tulee liittää lääkärintodistus
hoidettavan henkilön terveydentilasta (sekä tarvittaessa hoitajan). Hakemuslomakkeita saa mm.
terveysasemilta, kotihoitotoimistoista, vammaispalveluista, kotihoidon keskitetyistä palveluista
tai internetistä www.espoo.fi -sivuilta.
Omaishoidon tuen hakijan luo tehdään arviointi-
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käynti kotiin ennen päätöstä. Hoitajalle maksettavan hoitopalkkion suuruus määräytyy porrastettuna hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella.
Hoidon ja huolenpidon tarve selvitetään kaikissa
tapauksissa yksilöllisesti.
Omaishoidon tuen tiedustelut
yli 65-vuotiaat asiakkaat:
Kotihoito, keskitetyt palvelut
Maapallonkuja 2, PL 2308,
02070 ESPOON KAUPUNKI
puh. (09) 8163 3333, arkisin klo 9 -15
alle 65-vuotiaat asiakkaat:
Vammaispalvelun palvelukeskus,
omaishoidontuki
Kamreerintie 2, 4. krs, PL 2513,
02070 ESPOON KAUPUNKI
puh. (09) 8164 5285,
ma-ke ja pe klo 9 -11 sekä to klo 12-14
Tietoa ja vertaistukea omaishoitajille:
Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry
Kauppamiehentie 6, 02100 Espoo
puh. 050 528 4224
sähköposti: espoon.omaishoitajat@gmail.com
internet: www.eska-auttaa.fi
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OPISKELU
Työväenopisto (sivu 63) tarjoaa ikäihmisille mahdollisuuden kartuttaa taitojaan monipuolisilla
kursseilla, myös ruotsin kielellä. Senioreille suunnatut kurssit sisältävät kieliä, kuvataidetta, liikuntaa, musiikkia, teatteria ja tietotekniikkaa.
Ikäihmisten yliopisto on Helsingin yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen erityismuoto, jonka tavoitteena on välittää ikääntyville ajankohtaista
tutkimustietoa sekä tarjota mahdollisuuksia omaehtoiseen yliopistolliseen opiskeluun tähtäämättä
muodollisiin suorituksiin. Ikäihmisten yliopistossa
ei suoriteta opintoviikkoja. Opiskella voi kuka tahansa pohjakoulutuksesta, ammattitaustasta tai
aikaisemmasta opiskeluharrastuksesta riippumatta.
Espoon työväenopiston asiakaspalvelukeskus:
Espoon työväenopisto, PL 3173,
02070 Espoon kaupunki
Käyntiosoite: Mäkkylä, Adjutantinkatu 1
puh. (09) 8165 0000
www.espoo.fi/tyovaenopisto
Avoinna ma 12-17, ti-pe 12-15
Kursseihin liittyvä sähköposti:
asiakaspalvelukeskus@espoo.fi
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PALVELUKESKUKSET
Kaupungin palvelukeskukset tarjoavat ikäihmisille
mahdollisuuden virkistäytymiseen ja lounastamiseen. Palvelukeskuksissa voi harrastaa vaikkapa käden taitoja sekä osallistua liikunta- ja keskusteluryhmiin. Lounas tarjoillaan arkipäivisin klo
11-13. Aterian saa palvelukeskuskortilla alennettuun hintaan, tiedustelut palvelukeskuksista (katso
s.69). Palvelukeskukset tarjoavat myös tiloja mm.
ikäihmisten yhdistysten, järjestöjen, kerhojen ja
ryhmien kokoontumiseen. Palvelukeskukset ovat
avoinna arkisin klo 8-16.
Palvelukeskusten yhteystiedot (sivu 69)

PALVELUTALOT
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Espoon kaupungilla on kolme vanhusten palvelutaloa: Soukassa, Viherlaaksossa ja Espoon
keskuksessa (yhteystiedot sivu 69). Palvelutaloasunnot ovat tarkoitettu pääsääntöisesti yli
65-vuotiaille espoolaisille, jotka eivät selviä kotona kotihoidon palvelujen turvin. Palvelutaloasuntoa haetaan oman asuinalueen kotihoidon kautta,

P
kotihoidon ohjaaja arvioi palvelutaloasumisen tarpeen (katso kotihoito sivu 68).
Palvelutalojen asunnot ovat Espoonkruunu Oy:n
ja Espoon kiinteistöpalvelukeskuksen vuokra-asuntoja. Espoon kaupungin palvelutaloihin
hakeutuminen edellyttää siis myös asuntohakemuksen tekemistä kaupungin kiinteistöpalvelukeskuksen vuokra-asumisyksikköön (katso asuminen sivulta 7).
Asukas maksaa palvelutalossa asumisestaan
vuokran sekä tarvittavista kotihoidon palveluista
kotihoidon maksuperiaatteiden mukaan. Jokaiselle asukkaalle laaditaan yksilöllinen hoito- ja
palvelusuunnitelma. Palvelutaloissa voivat käydä
lounastamassa myös talon ympäristössä asuvat
ikäihmiset.
Palvelutaloista saa tietoa myös
Espoon kaupungin internet-sivuilta
www.espoo.fi/senioreille ja linkki
Asumista ja hoivaa tai Seniorineuvonnasta
puh. (09) 8163 0265 ma-to klo 10–15.
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PALVELUTARPEEN ARVIOINTI
Palvelutarpeen arvioinnin avulla tutkitaan, tarvitseeko ikääntynyt apua selviytyäkseen arjessa. Arviointi voidaan tehdä 75 vuotta täyttäneille
ikäihmisille ja se käynnistyy henkilön itsensä tai
hänen omaisensa pyynnöstä.
Arvioinnin avulla saadaan tietoa sekä sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen, kuten koti- ja
asumispalvelujen, omaishoidon tuen ja laitoshoidon tarpeesta, että sosiaalihuollon erityislain
mukaisten palvelujen, kuten vammaispalvelujen,
päihdehuollon palvelujen ja toimeentulotuen tarpeesta. Kiireellisissä tapauksissa sosiaalipalvelujen tarve on arvioitava viipymättä henkilön iästä
riippumatta.
Ei-kiireellisissä tapauksissa kunnan on järjestettävä 75 vuotta täyttäneelle henkilölle ja Kelan
erityishoitotuen saajalle iästä riippumatta pääsy
sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin viimeistään
seitsemäntenä arkipäivänä.
Palvelutarpeen arviointia voi pyytää kotihoidon
keskitetystä palvelutarpeen arviointinnista
arkisin klo 9–15, puh. (09) 8163 3333.
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PITKÄAIKAISHOITO
Espoolaisella seniorilla on mahdollisuus hakeutua kaupungin järjestämään pitkäaikaishoitoon,
jos hän sairautensa ja/tai huonontuneen toimintakykynsä vuoksi ei voi enää asua kotona kotihoidon palvelujen turvin. Oman alueen kotihoito arvioi yksilöllisesti palvelujen tarpeen ja tarvittaessa
hoitaa hoivapaikkajärjestelyt yhdessä asiakkaan
ja hänen läheistensä kanssa. Mikäli omaisena
olet huolestunut tilanteesta, voit aina ottaa yhteyttä oman alueesi kotihoitoon. Pitkäaikaishoidon
hoivakodeissa saa apua ympärivuorokautisesti.
Espoon kaupunki järjestää pitkäaikaishoitoa sekä
omana että ostopalveluna. Hoivapaikkoja on yhteensä 1100.
Hoivakotiasumisessa korostuu asukkaan rooli
oman elämänsä asiantuntijana sekä mahdollisuus
ylläpitää asukkaalle tärkeitä sosiaalisia verkostoja. Pidämme tärkeänä, että asukas voi asumisyhteisön jäsenenä toteuttaa mahdollisimman paljon
omia tapojaan ja mieltymyksiään. Kodinomaisuus merkitsee päivittäistä yhdessäoloa ja arjen
askareisiin osallistumista sekä lämmintä ilmapiiriä, jossa olo tuntuu turvalliselta. Pitkäaikaishoito
turvaa asumisen ja ammattitaitoisen hoivan elämän loppuun saakka.
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Tietoja pitkäaikaishoidon hoivakotien toiminnasta arkipäivisin virka-aikana
puh. (09) 8164 7420, (09) 8164 7417
Tietoja pitkäaikaishoitoon pääsyn jonotilanteesta saa asiakasohjauskeskuksesta
puh. (09) 8163 2481.

PÄIHDEPALVELUT
Jos läheisellä tai itsellä on ongelmia päihteiden
käytössä, yhteyttä voi ottaa omalle terveysasemalle. Sieltä ohjataan tarvittaessa päihdehoitoon
erikoistuneisiin palveluihin.
A-klinikka
Avohoitoon A-klinikalle voi tulla joko ajanvarauksella tai päivystykseen aamupäivisin ilman ajanvarausta. Päivystys on aamupäivisin ma-pe klo
8.15-11.00. Kriisitilanteiden selvittelyjen lisäksi Aklinikka tarjoaa avokatkaisuhoitoa. Ajanvarausta
ei myöskään tarvita, jos tulee tutustumaan palveluihin tai kysymään neuvoa
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A-klinikka puh. (09) 5123 760
Katkaisuhoitoasema puh. 040 573 2338
Leppävaarankatu 10, 02600 Espoo

P
PÄIVÄTOIMINTA
Päivätoiminta on kotihoidon asiakkaille tarkoitettua virikkeellistä ryhmäkuntoutusta, jonka tavoitteena on tukea asiakkaan omia voimavaroja,
kotona selviytymistä ja omaisen jaksamista. Päivätoimintaryhmät kokoontuvat palvelukeskuksissa. Päivätoimintaan ohjataan palvelutarpeen arvioinnin kautta.
Kotihoito (sivu 68)

PÄIVYSTYS
Virka-aikana (arkisin klo 8-16) hätätilanteissa saa
apua omalta terveysasemalta, terveysasemien
lääkäreiltä, sosiaalityöntekijöiltä ja mielenterveyspalveluista. Päivystys- ja kriisipalvelut auttavat
virka-ajan ulkopuolella, viikonloppuisin ja pyhäpäivinä. Ilta- ja viikonloppupäivystys on tarkoitettu
vain niille potilaille, joiden sairauden tutkimus ja
hoito ei voi kiireellisyytensä vuoksi odottaa seuraavaan arkipäivään.
Terveyspalvelujen ilta- ja viikonloppupäivystys:
Terveyspalvelujen neuvontanumerossa (09) 10023
kokeneet ammattilaiset neuvovat oikeaan hoito-
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paikkaan hakeutumisessa ja antavat myös tavallisten sairauksien hoito-ohjeita. Terveysneuvonnasta saa myös vastauksia kysymyksiin, jotka
askarruttavat mieltä ennen tutkimusta ja hoitoa
tai niiden jälkeen.
Terveysneuvonta puh. (09) 10023
Jorvin terveyskeskuspäivystys
Jorvin sairaala, Turuntie 150, 02740 Espoo
Arkisin klo 16-08, pyhinä ja viikonloppuisin 24 h
Puh. (09) 10023
Espoolaiset voivat mennä myös Haartmanin,
Malmin ja Peijaksen terveyskeskuspäivystykseen.
Sosiaali- ja kriisipäivystys 24 h/vrk
Jorvin sairaala, puh. (09) 8164 2439

RAVITSEMUSNEUVONTA
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Henkilökohtaista ravitsemusneuvontaa varten
tarvitaan terveyskeskuslääkärin tai terveydenhoitajan lähete. Ravitsemusneuvontaa saa erityisissä ravitsemukseen liittyvissä ongelmatilanteissa,
joita voivat olla esimerkiksi ruoka-aineallergiat,
syömishäiriöt, puutteelliset kasvisruokavaliot, ali-

R
ja ylipaino, munuaistaudit, keliakia ja monet ruoansulatuskanavan ongelmat.
Vastaanottoaika varataan ravitsemusterapeuteilta, puhelinaika ti klo 12-13.30 ja pe klo 9.30-11,
puh. (09) 8163 2343.

RESEPTIN UUSINTA
Reseptin uusimista varten ei aina tarvita lääkäriaikaa. Reseptin voi toimittaa uusittavaksi oman
asuinalueen terveysasemalle. Uusittavan reseptin mukaan liitetään saatelomake/lääkelista, jonka
saa terveysasemalta. Uusitun reseptin toimitusaika on yksi viikko. Reseptit tulee jättää uusittavaksi hyvissä ajoin, vähintään kaksi viikkoa ennen
lääkkeen loppumista.
Terveysasemat (sivu 71)

ROKOTUKSET
Kaikki 65 vuotta täyttäneet espoolaiset saavat
halutessaan maksuttoman influenssarokotuksen.
Rokotuksen ottamista suositellaan kaikille ikäih-

45

S
misille, koska se ehkäisee vakavia sairastumisia.
Influenssarokotus on vapaaehtoinen. Rokotuspaikat ilmoitetaan syksyisin ennen rokotuskauden alkua.
Lisätietoa omalta terveysasemalta (sivu 71)
sekä rokotuksista yleensä Kansanterveyslaitoksen internet-sivuilta www.ktl.fi

SAATTAJA-APU
Lääkärikäynnille tai asiointimatkalle voi saada
avuksi saattajan esimerkiksi Suomen Punaisen
Ristin (SPR) vapaaehtoisvälityksestä, puh (09)
466 858 ma ja ke klo 11-15, to klo 14-18 tai seurakunnan lähimmäispalvelusta (sivu 65).
Saattaja-apua tarjoavia yksityisiä palveluntuottajia voi tiedustella Seniorineuvonnasta
puh. (09) 8163 0265, ma-to klo 10-15
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SAIRAALAT
Espoon sairaala tarjoaa sairaanhoidon palveluja aikuisikäisille espoolaisille. Sairaalaan hakeudutaan avoterveydenhuollon palvelujen tai päivystyksen kautta. Sairaalan osastot sijaitsevat
Puolarmetsässä ja Jorvissa. Muuralan vanhassa
sairaalassa on päiväsairaala ja geriatrinen poliklinikka. Lisäksi toimintaan kuuluu kotisairaala.
Saattohoitopalveluja voi tiedustella hoitavalta lääkäriltä.
Espoolaisten sairaanhoidon järjestelmään kuuluvat myös erikoissairaanhoidon palvelut, jotka
ostetaan kuntalaisille HUS-kuntayhtymältä. HUS:
lla on toimintaa muun muassa Jorvin sairaalan tiloissa.
Sairaalahoitoon hakeudutaan aina avoterveyspalvelujen kautta. Lähetteen saa joko omalta
terveysasemalta tai tilanteen niin vaatiessa päivystyspoliklinikoilta. Tietoa ja neuvoja sairaanhoitopalveluista saa helpoimmin soittamalla numeroon (09) 10023.
Espoon sairaalan toimipaikat:
Puolarmetsä
Puolarinportti 1, 02290 Espoo
puh. (09) 8164 011
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Kotisairaala
Puolarinportti 1, 02290 Espoo
puh. (09) 8164 7466
Jorvi
Turuntie 150, 02740 Espoo
puh. (09) 4711
Muurala
Geriatrinen poliklinikka, päiväsairaala,
muistipoliklinikka
Terveyskuja 2 (B-talo) 02770 Espoo
puh. (09) 8164 7614

SENIORITALOT
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Senioritalot on suunniteltu ikääntyneiden tarpeita
ajatellen esteettömiksi. Senioritalossa asuminen
on tavallista asumista eikä talossa yleensä ole
palvelua tai henkilökuntaa paikalla. Tarvittaessa
asukas voi saada kunnallisia tai yksityisen palveluntuottajan tarjoamia kotihoitopalveluja samaan
tapaan kuin muutkin omassa kodissaan asuvat.
Espoon senioritalot ovat yksityisiä vuokra- tai
omistusasuntoja.

S
Senioritaloista saa tietoa myös Espoon kaupungin internet-sivuilta www.espoo.fi/senioreille
ja linkki Asumista ja hoivaa / Palvelutalot.
Seniorineuvonta ma-to klo 10-15,
puh. (09) 8163 0265.

SENIORINEUVONTA
Seniorineuvonnasta saa tietoa ikäihmisten palveluista joko puhelimitse tai käymällä paikan päällä.
Metsänpojankuja 3, Active Life Village, sisääntulokerros 02130 Espoo
puh. (09) 8163 0265
ma-to klo 10-15
sähköposti: seniorineuvonta@espoo.fi

SEURAKUNNAT
Espoossa toimii monien eri uskonnollisten yhteisöjen seurakuntia.
Evakelis-luterilaisten seurakuntien diakoniatyö
tarjoaa keskusteluapua elämän vaikeisiin tilanteisiin. Seurakunnat järjestävät myös raamattu- ja
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keskustelupiirejä, eläkeläisten kerhoja ja musiikkiryhmiä sekä toimintaa näkövammaisille. Seurakunnassa toimii myös vapaaehtoistoimintaan
perustuva Lähimmäispalvelu. Lisätietoja toiminnasta saa omasta seurakunnasta.
Espoonlahden seurakunta
Leppävaaran seurakunta
Olarin seurakunta
Tapiolan seurakunta
Tuomiokirkkoseurakunta

puh. 8050 6000
puh. 8050 5000
puh. 8050 7000
puh. 8050 4000
puh. 8050 3502

Espoon Helluntaikirkko
Puh. (09) 452 2891, faksi (09) 452 2531
Sähköposti: info@espoohsrk.fi
Internet-sivut: www.helluntaikirkko.fi
Helsingin ortodoksinen seurakunta
puh. 0207 220 600, helsinki@ort.fi
Pyhän Marian seurakunnan pappila
Puh. (09) 2411 633
e-mail: maria@catholic.fi
kotisivu: http://maria.catholic.fi

SOSIAALITYÖ
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Alueelliset aikuissosiaalityöntekijät auttavat silloin, kun kotona asuva tarvitsee ohjausta rahan

S
käytössä, on ongelmia asumisen tai päihteiden
kanssa tai kun arkielämän hallintaan tarvitaan
muuta tukea.
Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen
tukimuoto. Sen tarkoituksena on turvata henkilön tai perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä
selviytymistä. Aikuissosiaalityön palveluneuvonnassa on mahdollista saada ilman ajanvarausta
henkilökohtaista neuvontaa etuuskäsittelijältä toimeentulotukeen liittyvissä asioissa. Siellä varataan tarvittaessa aika sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan vastaanotolle tai ohjataan muihin
palveluihin. Palveluneuvonta on henkilökohtaista
neuvontaa paikan päällä, ei puhelinpalvelua.
Espoon kaupungin www-sivuilla on toimeentulolaskuri, jolla voi laskea, onko oikeutettu saamaan
tukea. Tulos on suuntaa antava.
www.espoo.fi/toimeentulotuki

Sosiaalipalvelutoimistot:
Espoon keskus
Terveyskuja 2, (A-talo) 02770 Espoo
Sosiaalityöntekijöiden puhelinajat ma-pe klo 9-10
puh. vaihde (09) 81621
Palveluneuvonta: ma-pe klo 10-14
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Espoonlahti
Kipparinkatu 2, 02320 Espoo
Sosiaalityöntekijöiden puhelinajat ma-pe klo 9-10
puh. vaihde (09) 8164 051
Palveluneuvonta: ma-pe klo 10-14
Leppävaara
Trillakatu 5, 02610 Espoo
Sosiaalityöntekijöiden puhelinajat ma-pe klo 9-10
puh. vaihde (09) 8163 011
Palveluneuvonta: ma-pe klo 10-14
Matinkylä-Olari ja Tapiola
Itätuulenkuja 3, 2 krs., 02100 Espoo
Sosiaalityöntekijöiden puhelinajat ma-pe klo 9-10
puh. vaihde (09) 8163 811
Palveluneuvonta: ma-pe klo 10-14
Sosiaalityö sairaalassa ja pitkäaikaishoidossa
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Vanhusten palvelujen sosiaalityöntekijät vastaavat sosiaalityöstä Espoon sairaalassa Puolarmetsässä ja Jorvissa sekä Espoon kaupungin
pitkäaikaishoidon yksiköissä ja yksityisissä hoivakodeissa. He toimivat yhteistyössä asiakkaan,
kotihoidon, omaisten sekä osaston moniammatillisen työryhmän kanssa. Sosiaalityöntekijät
auttavat toimeentuloon ja asumiseen liittyvissä
kysymyksissä, neuvovat, ohjaavat ja tarvittaessa avustavat palvelujen ja etuuksien hakemises-

S
sa sekä arvioivat sairauden, vammautumisen tai
muun toimintakyvyn laskun aiheuttamaa elämäntilanteen muutosta.
puh. (09) 816 4011 (vaihde/sosiaalityöntekijät)
Sosiaali- ja kriisipäivystys päivystää ympäri
vuorokauden numerossa (09) 8164 2439.

SOSIAALINEN LUOTTO
Sosiaalinen luotto on tarkoitettu pienituloisille ja
vähävaraisille espoolaisille, joilla ei ole mahdollisuutta saada muuta luottoa esim. vakuuksien
puuttumisen tai luottohäiriömerkinnän vuoksi.
Sosiaalisen luoton hakeminen edellyttää henkilökohtaista käyntiä talousneuvojan luona.
Puhelinneuvonta ja ajanvaraus ma-to klo 10-12,
puh. 0800 9 3488.

SOSIAALI- JA POTILASASIAMIES
Sosiaali- ja potilasasiamies neuvoo espoolaisia
heidän oikeuksistaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaana. Asiamies toimii tarvittaessa välit-
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täjänä asiakkaan ja viranhaltijoiden välillä. Asiakkaalla on luonnollisesti käytössään myös viralliset
valituskanavat. Asiamies avustaa tarvittaessa
muistutuksen tekemisessä, mikäli asiakas on tyytymätön saamaansa kohteluun.
Asiamies neuvoo myös Espoon terveyskeskusten ja hoitolaitosten potilaita ja heidän omaisiaan
potilaiden oikeuksista.
Espoon sosiaali- ja potilasasiamies
Puhelinaika ma-to klo 10-12
Puh. (09) 8165 1032 tai vaihde (09) 81621,
vaihdenumeroon voi myös jättää viestin tai
soittopyynnön.
Käyntiosoite: Espoonkatu 4, 02770 Espoo
(virastotalo 1, 4 krs.).
Käynnistä tulee sopia etukäteen.

SOTIEMME VETERAANIT
Espoon kaupungin veteraanipalvelujen piiriin kuuluvat rintamaveteraanit, sotainvalidit sekä eräissä
Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleet
siltä osin kun he eivät saa vastaavia palveluja esimerkiksi Valtiokonttorista.
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Espoon kaupungin veteraanipalvelujen saaminen
edellyttää, että asiakkaan kotikunta on Espoo, ja

T
että hän esittää tunnuksen, päätöksen tai todistuksen yllä mainittuihin asiakasryhmiin kuulumisesta.
Rintamaveteraaneilta, sotainvalideilta ja eräissä
Suomen sotiin liittyvissä tehtävissä palvelleilta
ei peritä maksua terveyskeskus- tai poliklinikkakäynnistä, terveyskeskuslääkärin todistuksesta
eikä terveyskeskuslääkärin lähetteellä tapahtuvasta korvalääkärikäynnistä.
Asiakaspalvelu arkisin klo 12-15
puh. (09) 8164 2380
Käynti vain ajanvarauksella.
Jalkahoito- ja silmälasikorvauskuitit sekä
kuntoutushakemukset postitse osoitteella:
Veteraanipalvelut
Lääkinnällisen kuntoutuksen yksikkö
PL 2311, 02070 Espoon kaupunki

TALOUS- JA VELKANEUVONTA
Talous- ja velkaneuvonnan tavoitteena on auttaa
asiakasta saavuttamaan tasapainoinen talous.
Työ perustuu talous- ja velkaneuvontalakiin.
Espoon kaupungin talous- ja velkaneuvonnassa
avustetaan espoolaisia ja kauniaislaisia yksityis-
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T
henkilöitä sopimusneuvotteluissa velkojien kanssa, saneerauslainan takauksen hakemisessa ja
velkajärjestelyn hakemisessa tuomioistuimelta.
Puhelinneuvonnan ja ajanvarauksen yhteydessä
selvitetään alustavasti vaihtoehtoisia tapoja velkatilanteen ratkaisemiseksi.
Maksuton puhelinneuvonta ja ajanvaraus
ma-to klo 10-12, puh. 0800 9 3488
Espoonkatu 4, 02770 Espoo (virastotalo 1, 2. krs)
Vuoden 2010 loppuun mennessä muutto osoitteeseen Itätuulentie 2.

TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTTO
Terveydenhoitajan vastaanotolla voi käydä omalla terveysasemalla. Terveyden- ja sairaanhoitajan
vastaanotolla voidaan mm:

• hoitaa pitkäaikaissairauksia ja tukea omahoitoa
• antaa ravitsemus- ja elämäntapaohjeita
• antaa matkailijoiden terveysneuvontaa
• antaa rokotuksia (myös matkailijarokotukset)
ja lääkepistoksia
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Terveysasemat (sivu 71)

T
TERVEYDENHUOLLON MAKSUKATTO
Kunnallisten sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksujen maksukatto on 633 € (vuonna 2011).
Seuranta-aika on kalenterivuosi. Kun asiakkaalle
on kertynyt hoitokustannuksia tämän verran, hoidosta ei enää peritä maksuja kalenterivuoden aikana lukuun ottamatta laitoshoitoa.
Maksukattoa kerryttävät myös HUSin erikoissairaanhoidon maksut, mutta eivät suun terveydenhoidon, esim. hammashoidon maksut. Maksukaton täyttymistä epäillessään voi ottaa yhteyttä
Espoon taloushallintoon, joka selvittää tilanteen
myös HUS:n osalta.
Asiakasmaksukaton seuranta ja ylittyminen on
asiakkaan vastuulla. Maksukattoon kuuluvat laskut ja kuitit tulee säilyttää käynti/hoitoajan mukaisessa järjestyksessä jotta on helpompi seurata
missä sosiaali- ja terveysyksikössä maksukatto
täyttyy.
Taloushallinto, puh. (09) 8164 7412
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TERVEYSASEMAT
Espoolaiset saavat perusterveydenhuollon palvelut Espoon keskuksen, Espoonlahden, Leppävaaran ja Matinkylä-Olari-Tapiolan suuralueilla.
Espoossa on 10 terveysasemaa, joilla on mm.
lääkärin, sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan
vastaanotot. Erikoislääkärin vastaanotolle pääsee tarvittaessa oman terveysaseman lääkärin
lähetteellä. Mikäli tarvitaan päivystyspalveluja, ne
saadaan virka-aikana (klo 8-16) omalta terveysasemalta.
Terveyspalvelujen neuvontanumerossa
(09) 10023 kokeneet ammattilaiset neuvovat oikeaan hoitopaikkaan hakeutumisessa ja antavat
myös tavallisten sairauksien hoito-ohjeita. Terveysneuvonnasta saa myös vastauksia kysymyksiin, jotka askarruttavat mieltä ennen tutkimusta
ja hoitoa tai niiden jälkeen.
Neuvontanumero (09) 10023
Terveysasemien yhteystiedot (sivu 71)
Päivystys (sivu 43)
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TIETOTEKNIIKKA
Tietotekniikan kursseja ikäihmisille järjestetään
työväenopistossa, kirjastoissa sekä vanhusten
palvelukeskuksissa.
Lisätietoja:
Työväenopisto (sivu 63)
Kirjastot (sivu 70)
Palvelukeskukset (sivu 69)

TOIMINTATERAPIA
Toimintaterapialla tuetaan selviytymistä tärkeistä
päivittäisen elämän toiminnoista huolimatta toimintakykyyn vaikuttavista rajoituksista tai ympäristöllisistä esteistä. Jos toimintakykyyn ei voida
suoraan vaikuttaa, pyritään olosuhteita ja toimintatapoja muokkaamalla helpottamaan tilannetta.
Toimintaterapeutti arvioi toimintakykyä ja siihen
vaikuttavia tekijöitä haastattelemalla, havainnoimalla ja testien avulla. Arviointi tehdään kotona,
vastaanotolla tai asiointitilanteissa. Sen perusteella laaditaan yksilöllinen toimintaterapiasuunnitelma. Se voi sisältää esim. kodinhoidon ja asioinnin harjoittelua, apuvälinetarpeen arviointia ja
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käytön opastamista, asunnonmuutostöiden suunnittelua ja järjestelyä.
Espoon kaupungin avoterveydenhuollon
toimintaterapeuttien aluejako ja yhteystiedot:
Espoon keskus ja Leppävaara
Terveyskuja 2, 02770 Espoo
puh. (09) 8163 2605
Matinkylä - Olari ja Tapiola
Ahertajantie 2, 02100 Espoo
puh. (09) 8165 0441
Espoonlahti, Kauklahti
Merikansantie 3-5, 02320 Espoo
Merenpoukama, talo C
puh. (09) 8168 2896

TUET JA ETUUDET
Eläkkeensaajan asumistukea voidaan myöntää,
jos hakija on pienituloinen eläkkeensaaja tai 65
vuotta täyttänyt henkilö, joka asuu vakinaisesti
Suomessa. Asumistukea haetaan Kelalta.
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Eläkettä saavan hoitotuki voidaan myöntää, jos
tukea hakevan toimintakyky on heikentynyt yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajaksi ja sen vuoksi

T
tarvitaan apua, ohjausta tai valvontaa, tai jos vammasta / sairaudesta aiheutuu erityiskustannuksia.
Toimintakyvyn heikentyminen tarkoittaa sitä, että
kyky huolehtia itsestä tai selviytyä jokapäiväisistä
toimista on sairauden tai vamman johdosta heikentynyt. Hoitotukea haetaan Kelalta.
Omaishoidon tuki (sivu 35)
Omaishoidon tuen tiedustelut
yli 50-vuotiaat asiakkaat:
Kotihoito, keskitetyt palvelut
Maapallonkuja 2, PL 2308
02070 ESPOON KAUPUNKI
arkisin klo 9-15, puh. (09) 8163 3333
alle 50-vuotiaat asiakkaat:
Vammaispalvelun palvelukeskus, omaishoidontuki
Kamreerintie 2 A, PL 2513,
02070 ESPOON KAUPUNKI
ma-ke ja pe klo 9-11 sekä to klo 12–14,
puh. (09) 8164 5285
Kuljetuspalvelutuki on tarkoitettu asioimiseen
ja virkistäytymiseen taksia käyttäen. Matkakustannukset korvataan antamalla asiakkaalle kuljetuspalvelukortti tai matkan arvo rahana kuittia
vastaan jälkikäteen. Kuljetuspalvelukorttia käyttä-
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vä henkilö maksaa jokaisesta yhdensuuntaisesta
matkasta omavastuuosuuden, joka tarkistetaan
vuosittain.
65 vuotta täyttäneiden espoolaisten kuljetuspalvelutukea haetaan kirjallisesti keskitetyistä kotihoidon palveluista erillisellä lomakkeella. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto, jossa
on yksityiskohtainen kuvaus liikkumis- ja muusta
toimintakyvystä.
Lisätietoja:
Kotihoidon keskitetyt palvelut, klo 9-15,
puh. (09) 8163 3333
www.espoo.fi/kuljetuspalvelut
Lääkekuluja ja sairaudesta aiheutuneita matkakuluja korvaa Kela suurten vuotuisten menojen
perusteella. Kela maksaa myös sairaudesta tai
Kelan kuntoutuksen vuoksi aiheutuneista matkakuluista korvausta.
Lisätiedot Kelasta (sivu 18)
Terveydenhuollon maksukatto (sivu 57)
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Kotitaloustyön verovähennys on henkilökohtainen. Kumpikin puolisoista voi saada sen erikseen.
Vähennys tehdään ensisijaisesti sen puolison verotuksessa, jonka tulot ovat suuremmat.

T
Lisätiedot: Pääkaupunkiseudun verotoimisto
Puh. vaihde (09) 7311 20
Tapiolan palvelupiste, Länsituulentie 4
02100 ESPOO
Avoinna klo 9-16.15. www.vero.fi

TURVAPUHELIN
Turvapuhelin on laite, joka mahdollistaa ympärivuorokautisen avun hälytyksen rannekkeen ja
puhelimeen kytkettävän keskusyksikön avulla.
Sen voi hankkia itse tai kotihoidon asiakkaana
osana palvelua. Turvapuhelimista saa lisää tietoa
kaupungin kotihoidosta.
Kotihoito (sivu 20)

TYÖVÄENOPISTO
Työväenopisto on aikuisopetusta tarjoava vapaan
sivistystyön oppilaitos, jossa kurssien ja luentojen
lisäksi tarjotaan avoimen yliopiston ja ikäihmisten
yliopiston kursseja sekä perhekursseja. Työväenopistossa voi harrastaa ja opiskella esimerkiksi
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kieliä, käden taitoja, liikuntaa, musiikkia, tietotekniikkaa ja ruoan laittoa. Lukuvuoden opintoohjelmaa on saatavilla internetistä, kirjastoista ja
yhteispalvelupisteistä.
Työväenopiston asiakaspalvelukeskus
avoinna ma klo 12-17, ti-pe klo 12-15
puh. (09) 8165 0000

VANHAINKODIT
Pitkäaikaishoito (sivu 41)

VANHUSNEUVOSTO
Espoon vanhusneuvosto toimii vanhusten edunvalvojana ja puolestapuhujana kunnallisessa
päätöksenteossa. Neuvosto tuo kaupungin palveluihin ja kaupunkisuunnitteluun ikääntyvien espoolaisten näkökulman.
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Vanhusneuvostoon kuuluu 14 varsinaista jäsentä, joilla jokaisella on henkilökohtainen varajäsen.

V
Vanhusjärjestöjä niistä edustaa kahdeksan varsinaista ja varajäsentä ja kaupungin hallintokuntia
kuusi varsinaista ja varajäsentä. Vanhusneuvosto
kokoontuu 3–4 kertaa vuodessa. Kerran vuodessa vanhusneuvosto kutsuu eläkeläisjärjestöjen
edustajat yhteistyötilaisuuteen, jossa käsitellään
ajankohtaisia vanhuspoliittisia asioita ja järjestöjen esityksiä kaupungin hallinnolle.
Lisätietoja: www.espoo.fi/senioreille

VAPAAEHTOISTOIMINTA
Vapaaehtoistoiminta tuo elämään sisältöä ja tarkoitusta. Vapaaehtoisena voit toimia ystävänä,
juttukaverina, asiointiapuna, saattajana, ulkoiluseurana, lukuapuna tai atk-apuna. Voit myös
toimia vertaisohjaajana ryhmässä ja tuoda oman
osaamisesi muiden iloksi.
Vapaaehtoistoimintaan voit ilmoittautua Espoon
kaupungille, seurakuntaan, yhdistykseen tai järjestöön. Kaupungilla on useita palvelukeskuksia
ja -taloja sekä hoivakoteja eri puolilla Espoota.
Näistä saatat löytää vapaaehtoistehtävän aivan
läheltä kotiasi. Kysy rohkeasti lisää kaupungin
palveluohjaajalta. Jos haluat toimia vapaaehtoi-
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Y
sena tuettavan kotona, ota yhteys suoraan SPR:n
tai seurakunnan lähimmäispalveluun.
Yhteystiedot:
Espoon kaupungin vanhusten palvelut,
palveluohjaaja, vapaaehtoistoiminta
puh. (09) 8163 1917
sähköposti: vapaaehtoistoiminta@espoo.fi
SPR, vapaehtoisvälitys
puh. (09) 466 858
päivystysajat ma ja ke 11-15, to 14 -18
sähköposti: vapaaehtoinen@spr-tapiola.org
Espoon ev.lut. seurakunta lähimmäispalvelu
puh. (09) 80501 (vaihde, josta yhdistetään asuinalueen srk:n diakonille)
Vapaaehtoistehtävät Espoossa, useita toimijoita:
www. espoonvapaaehtoisverkosto.fi

VETERAANIPALVELUT
Katso Sotiemme veteraanit (sivu 54)

YHTEISPALVELUPISTEET
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Espoon yhteispalvelupisteet tarjoavat monipuolisia julkishallinnon neuvonta- ja asiointipalveluja.

Y
Niiden tehtävänä on antaa tietoa kaupungin palveluista, neuvoa ja opastaa asiakkaita edelleen
Espoon kaupungin asiantuntijapalveluihin. Yhteispalvelupisteissä voi mm. ladata matkakortteihin kautta ja arvoa, jättää kaupungin virastoille ja
laitoksille osoitettua postia, maksaa Espoon kaupungille tulevia maksuja, ottaa kopioita ja lähettää fakseja sekä käyttää internet-yleisöpäätteitä.
Asiakaspalvelunumero (09) 8165 7070
Alueelliset yhteispalvelupisteet:
Espoon keskus (Virastotalo 3)
Kirkkojärventie 4, 02770 Espoo
Espoonlahti (Lippulaiva)
Espoonlahdenkatu 4, 02320 Espoo
Kalajärvi (Ruskatalo)
Ruskaniitty 4, 02970 Espoo
Leppävaara (Sello/Kirjasto)
Leppävaarankatu 9, 02600 Espoo
Matinkylä (Iso Omena)
Piispansilta 11 S20, 02230 Espoo
Tapiola (Kulttuurikeskus)
Kulttuuriaukio 2, 02100 Espoo
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YHTEYSTIETOJA
Kotihoito
Espoon keskuksen kotihoidon ohjaajat
Kalajärvi-Kauklahti,
puh. (09) 8163 1666
Muurala,
puh. (09) 8163 2530
Suvela,
puh. (09) 8163 2559
Espoonlahden kotihoidon ohjaajat
Kivenlahti,
puh. (09) 8164 5236
Latokaski-NöykkiöSuomenoja-Espoonlahti, puh. (09) 8164 5235
Soukka,
puh. (09) 8164 4261
Leppävaaran kotihoidon ohjaajat
Etelä-Leppävaara,
puh. (09) 8163 5844
Kanta-Leppävaara,
puh. (09) 8163 5780
Kilo-Karakallio,
puh. (09) 8163 5785
Lippajärvi-Jupperi,
puh. (09) 8163 6461
Mäkkylä,
puh. (09) 8168 3809
Viherlaakso,
puh. (09) 8163 5401
Matinkylä-Olarin kotihoidon ohjaajat
Matinkylä,
puh. (09) 8164 2235
Olari,
puh. (09) 8164 2256
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Tapiolan kotihoidon ohjaajat
Etelä-Tapiola,
puh. (09) 8163 8384
Länsituuli,
puh. (09) 8163 8301
Otsolahti,
puh. (09) 8163 8370
Pohjois-Tapiola,
puh. (09) 8163 8379
Ruotsinkielinen tiimi/
svenska teamet,
tel. (09) 8163 8301

Palvelukeskukset ja palvelutalot
Espoon keskuksen palvelutalo
Espoonkatu 8 A, 02770 Espoo
puh. (09) 8162 3805
Haukilahden palvelukeskus
Haukilahdenkatu 6, 02170 Espoo
puh. (09) 8163 8426
Kalajärven palvelukeskus
Ruskaniitty 4, 02970 Espoo
puh. (09) 8162 3805
Leppävaaran palvelutalo
Armas Launiksen katu 9, 02600 Espoo
puh. (09) 8163 5849
Soukan palvelutalo
Soukankaari 7, 02360 Espoo
puh. (09) 8164 4251
Tapiolan palvelukeskus
Itätuulenkuja 4, 1. krs, 02100 Espoo
puh. (09) 8163 8360
Viherlaakson palvelutalo
Kievarinpolku 1, 02710 Espoo
puh. (09) 8163 5460
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YHTEYSTIETOJA
Kirjastot
Entressen kirjasto,
Siltakatu 11,.........................puh. (09) 8165 3776
Haukilahti,
Toppelundintie 15,................puh. (09) 8165 7717
Kalajärvi, Ruskaniitty 4,.......puh. (09) 8165 3400
Karhusuo,
Karhuniitynkuja 3,................puh. (09) 8165 3781
Kauklahti, Hansakallio 2,.....puh. (09) 8165 3778
Kirjasto Omena,
Piispansilta 11 S 10, ............puh. (09) 8165 7723
Kivenlahti, Merenkäynti 3, .puh. (09) 8165 7732
Laajalahti, Kurkijoentie 24, .puh. (09) 8165 7714
Laaksolahti, Veininkatu 24, .puh. (09) 8165 7773
Nöykkiö, Oxfotintie 4,...........puh. (09) 8165 7734
Sellon kirjasto,
Leppävaarankatu 9,.............puh. (09) 8165 7650
Soukka, Soukantie 4,...........puh. (09) 8165 7736
Tapiola, Kulttuurikeskus
1. krs, Kaupinkalliontie 10,.....puh. (09) 8165 7300
Viherlaakso,
Viherlaaksontori,..................puh. (09) 8165 7771
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Kirjastoautot,........................puh. (09) 8165 7619

Terveysasemat ja laboratoriot
Espoonlahden terveysasema
Merikansantie 4, 02320 Espoo
avoinna ma-pe 8-16
potilastoimisto avoinna 8.30-15
ajanvaraus (09) 8164 5911 ma-pe 8-15
vaihde (09) 8164 051
laboratorio avoinna ma-pe 8-14.30
Kalajärven terveysasema
Ruskaniitty 4, 02970 Espoo
avoinna ma-to 8-16, pe 8-15
potilastoimisto avoinna 8.30-15, pe 8.30-14
ajanvaraus (09) 8163 2870 ma-to 8-15, pe 8-14
vaihde (09) 81621
Samarian terveysasema / Espoon keskus
Terveyskuja 2, 02770 Espoo
avoinna ma-pe 8-16
potilastoimisto avoinna 8.30-15
ajanvaraus (09) 8163 2600 ma-pe 8-15
vaihde (09) 8164 031
laboratorio avoinna ma-pe 8-14.30
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YHTEYSTIETOJA
Kilon terveysasema
Trillakatu 5, 02610 Espoo
avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
potilastoimisto avoinna ma-to 8.30-15, pe 8.30-14
ajanvaraus (09) 8163 5400 ma-to 8-15, pe 8-14
vaihde (09) 8163 011
Kivenlahden terveysasema
Meriusva 3, 02320 Espoo
avoinna ma-pe klo 8-16
potilastoimisto avoinna 8.30-15
ajanvaraus (09) 8163 3100 ma-pe 8-15
vaihde (09) 8164 051
Leppävaaran terveysasema
Konstaapelinkatu 2, 02600 Espoo
avoinna arkisin klo 8-16
potilastoimisto avoinna 8.30-15
ajanvaraus (09) 8163 5200 ma-pe 8-15
vaihde (09) 8163 011
laboratorio (Tinurinkuja 4)
avoinna ma-pe 7.30-14.30
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Matinkylän terveysasema
Matinkatu 1, 02230 Espoo
avoinna ma-to 8-16, pe ja aatot 8-15
potilastoimisto avoinna 8.30-15
ajanvaraus (09) 8164 2280 ma-to 8-15, pe 8-14
vaihde (09) 8164 011

Puolarmetsän terveysasema
Puolarinportti 1, 02290 Espoo
avoinna ma-to 8-16, pe 8-15
potilastoimisto avoinna
ma-to 8.30-15, pe 8.30-14
ajanvaraus (09) 8164 2410 ma-to 8-15, pe 8-14
vaihde (09) 8164 011
laboratorio avoinna 7.30-14.30
Tapiolan terveysasema
Ahertajantie 2, 02100 Espoo
avoinna ma-pe 8-16
potilastoimisto avoinna 8.30-15
ajanvaraus (09) 8163 8900 ma-pe 8-15
vaihde (09) 8163 811
laboratorio avoinna ma-pe 7.30-14.30
Viherlaakson terveysasema
Kievarinpolku 1, 02710 Espoo
avoinna ma-pe klo 8 -16
potilastoimisto avoinna 8.30-15
ajanvaraus (09) 8163 5500 ma-pe 8-15
vaihde (09) 8163 011
laboratorio avoinna ti, ke 8-14.30 ja to 8-11
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YHTEYSTIETOJA
Sairaalat
Puolarmetsä....................... puh. (09) 8164 011
Puolarinportti 1, 02290 Espoo
Kotisairaala........................ puh. (09) 8164 011
Puolarinportti 1, 02290 Espoo
Jorvi ................................... puh. (09) 4711
Turuntie 150, 02740 Espoo
Muurala .............................. puh. (09) 8164 7614
Geriatrinen poliklinikka,
päiväsairaala, muistipoliklinikka
Terveyskuja 2 (B-talo), 02770 Espoo
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Yhdistykset
Eläkeliitto ry
www.elakeliitto.fi

puh. (09) 7257 1100

Eläkeläiset ry
www.elakelaiset.fi

puh. 020 743 3610

Eläkkeensaajien
keskusliitto ry
www.elakkeensaajat.fi

puh. (09) 6126 840

Espoon
järjestöjen yhteisö ry (EJY)
Tietoa espoolaisista
yhdistyksistä
klo 9-15 puh. (09) 455 4435
www.ejy.fi
Hyvä Arki ry
www.hyva-arki.fi

puh. 020 741 8840

Kansallinen senioriliitto ry
www.senioriliitto.fi

puh. 0207 488 445

Kotien puolesta
keskusliitto ry
www.kotienpuolesta.fi

puh. (09) 760 410
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YHTEYSTIETOJA
Kristillinen eläkeliitto ry
www.krell.cc

puh. (09) 3511 145

Lähimmäisapu ry
www.potilasliitto.fi

puh. (09) 4128 188

Muistiliitto ry
www.muistiliitto.fi

puh. (09) 6226 200

Suomen
muistiasiantuntijat ry
puh. (09) 454 28 48
www.dementiahoitoyhdistys.fi
SPF Svenska
pensionärsförbundet r.f
www.spfpension.fi

tel. 020 72 888 10

Vanhus- ja
lähimmäispalvelun liitto ry
www.valli.fi

puh. (09) 7745 900

Vanhustyön keskusliitto ry puh. (09) 3508 600
www.vanhustyonkeskusliitto.fi
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Tärkeät puhelinnumerot
Hätänumero ...................... puh. 112
Poliisi ................................ puh. 10022
Sosiaali- ja kriisipäivystys .puh. (09) 8164 2439
24h / vrk
Myrkytyskeskus ................ puh. (09) 471 977
24h / vrk
Seurakuntien palveleva puhelin:
Suomenkielisille................. puh. 01019-0071
su-to klo 18-01,
pe-la klo 18-03
Ruotsinkielisille ................. puh. 01019-0072
joka päivä klo 20-24
Espoon Seniorineuvonta ... puh. (09) 8163 0265
ma-to klo 10-15
Taksi Espoo ...................... puh. 0100 7300
VR ..................................... puh. 0600 41900
Matkahuolto ...................... puh. 0200 4000
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SENIORINEUVONTA
			
Avoinna ma-to klo 10-15
Puh. (09) 816 30 265

Käyntiosoite:
Metsänpojankuja 3,

sisääntulokerros (Pohjois-Tapiola)
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Postiosoite:
PL 13206,
02070 ESPOON KAUPUNKI

www.espoo.fi

Espoon kaupunki 8 / 2011
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