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Oulun kaupungin
palveluja ikäihmisille
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Ikäihmisten
Aino-neuvonta
Aino-neuvontanumero 044 703 4973
Osoite Oulu10, Torikatu 10, 90100 Oulu
Sähköposti aino@ouka.fi
Avoinna arkisin klo 9–15.
Vastaamme kaupungin ikäihmisten
palveluita koskeviin kysymyksiin myös
chatissa perjantaisin klo 12–14 verkkosivulla ouka.fi/aino.
Ainon verkkoneuvonta on Omahoidossa, ja sen yhteys on suojattu.
Ainolta voi kysyä kaupungin, yksityisen
ja kolmannen sektorin palveluista. Neuvonta on maksutonta palvelua ikäihmisille ja heidän läheisilleen. Ainolta voi
tulla myös kysymään paikan päälle
aikaa varaamatta.

Aino-neuvonnasta
saa tietoa ikäihmisille
suunnatuista palveluista
AINO-NEUVONTA sopii hyvin ensimmäiseksi paikaksi, josta oululaisten ikäihmisten palveluja voi lähteä selvittämään.
”Kerromme kaupungin ja yritysten tarjoamista palveluista sekä kolmannen sektorin eli järjestöjen ja esimerkiksi seurakuntien järjestämistä palveluista. On hyvä
ennen yhteydenottoa itse pohtia, mitä
haasteita kotona asumisessa on ja mitä
tukea olisi mahdollista saada”, Aino-neuvonnan palveluohjaaja Jaana Toska-Tervola sanoo.
Aino-neuvonta on matalan kynnyksen
palvelu, ja sinne voivat ottaa yhteyttä
itse ikäihmiset, heidän omaisensa ja
läheisensä.
”Useimmiten meiltä kysytään palvelutarpeen arviota kotiin, siivousapua, kuljetus- ja ateriapalvelua, turvapalvelua ja

tietoa palveluasumisesta. Omaisten kanssa juttelemme myös omaishoitajuuteen
liittyvistä asioista ja ohjaamme tekemään
erilaisia hakemuksia. Ohjaamme asiakkaitamme ystäväpalveluun tai osallistumaan
kolmannen sektorin toimintaan tai ohjaamme hakemaan vaikkapa saattamisapua terveysasemalle. Myös terveydenhoidon ammattilaiset ottavat meihin yhteyttä
tukeakseen asiakkaiden kotona asumista.”
Jos ei oikein tiedä, mitä palveluja olisi
yli 65-vuotiaille oululaisille tarjolla, Ainosta voi kysyä.
”Oulu 10:ssä on palvelupiste, jossa saa
ohjausta ja neuvontaa ilman ajanvarausta. Palvelu on maksutonta. Jos haluaa ottaa yhteyttä nimettömänä, sekin onnistuu
puhelimessa ja chatissa. Me neuvomme
sitten eteenpäin”, Toska-Tervola vakuuttaa.
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Terveyspalvelut
Terveysasemat
Neuvonta ja ajanvaraus
Haukiputaan hyvinvointikeskus, 08 5585 4600
Hyvinvointipiste Välke, Höyhtyä, 08 5584 4333
Kaakkurin hyvinvointikeskus, 08 5584 4510
Keskustan hyvinvointipiste, 08 5584 4333
Kiimingin hyvinvointikeskus, 08 5585 9312
Kontinkankaan hyvinvointikeskus,
08 5584 4333
Oulunsalon terveysasema, 08 5587 3401
Ritaharjun hyvinvointipiste, 08 5584 4356
Tuiran hyvinvointikeskus, 08 5584 4477
Yli-Iin hyvinvointipiste, 08 5585 9312
Ylikiimingin hyvinvointipiste, 08 5585 9312
Virka-ajan ulkopuolella sinua auttaa Oulun
seudun yhteispäivystys. Kajaanintie 50,
sisäänkäynti A1.
Ennen kuin hakeudut päivystykseen, soita
maksuttomaan päivystysavun numeroon
116 117. Päivystysapu palvelee 24/7.
Kun oma terveysasemasi on avoinna, ole
yhteydessä sinne.
Hätätilanteissa soita aina hätänumeroon 112.
Suun ja hampaiden hoito
Ajanvaraus ja asiakaspalvelu, 08 5584 6430,
avoinna ma–to klo 7.45–16, pe klo 7.45–15.
Hammaslääkäripäivystys viikonloppuisin ja arkipyhinä kello 10–15 on osoitteessa Dentopolis,
Aapistie 3, 044 703 6426, muina aikoina OYS:n
yhteispäivystys, 08 3152 655.

Oulun kaupunginsairaala
Neuvonta 08 5584 5600, arkisin klo 8–15.30
Osastojen puhelinnumerot:
A1) 08 558 45675, 050 316 6538
A2) 08 558 45654, 050 316 6540
A3) 08 558 45661, 050 316 6541
B2) 08 558 45644, 050 316 6542
B3) 08 558 45640, 050 316 6543
H1) 08 558 62991
H2) 08 558 62993
G2) 08 558 62992
G3) 08 558 62994
G4) 08 558 62995
Päihdeklinikka 044 703 6183
Laboratoriot
Varaa aika netissä: www.nordlab.fi. Jos ajanvaraaminen netissä ei onnistu, voit myös soittaa keskitettyyn ajanvarausnumeroon arkisin
klo 7–18, p. 0206 198 019.
Muistineuvonta
Muistiongelmiin liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä omalle terveysasemallesi, hyvinvointikeskukseesi tai muistikoordinaattoriin. Muistikoordinaattori (p. 040 194 5768 ja 044 703
4988) on erikoistunut muistisairaan ihmisen
kokonaisvaltaiseen hoitoon, kuntoutukseen,
kotona asumisen tukemiseen sekä omaisen
tukemiseen.

Kuntoutus ja terapiat
Palveluita ovat mm. fysioterapia, ravitsemusterapia, toimintaterapia ja veteraanikuntoutus.
Hoitava lääkäri tai muu ammattihenkilö tekee
lähetteen kuntoutukseen, osaan palveluista
voi hakeutua ottamalla suoraan yhteyttä oman
alueen toimipisteeseen.
Kuntoutuspalveluiden neuvonta ja ohjaus
Palveluesimies, 044 703 6581
Kuntoutussuunnittelijat, 044 703 6619 (veteraanit ja ikääntyneet)
Erikoisvastaanotot
Kaupungin erikoisvastaanotoille hakeudutaan
lääkärin lähetteellä.
Diabetesvastaanotto,
ajanvaraus 08 558 44281
Fysiatrin vastaanotto,
ajanvaraus 044 703 6598
Geriatrian vastaanotto,
ajanvaraus 044 703 5705

Hätä- ja
päivystysnumerot
Yleinen hätänumero 112
Hätäilmoitukset ja avunpyynnöt
kiireellisissä, todellisissa hätätilanteissa
soitetaan hätänumeroon 112.
Myrkytystietokeskus
p. 09 471 977
Meripelastus
p. 0294 1000

Muistia kannattaa
myös hoitaa
OULUN KAUPUNKI tarjoaa muistineuvontaa kaikille, jotka ovat huolissaan omasta tai läheisensä
muistista. Yhteyttä voi ottaa muistikoordinaattoreihin tai omaan hyvinvointikeskukseen.
Alkututkimukset tehdään hyvinvointikeskuksessa ja tarvittaessa sieltä tehdään lähete erikoislääkärille eli geriatrille. Mikäli jatkotutkimuksissa tehdään muistisairausdiagnoosi, varataan
ohjausaika muistikoordinaattorille.
Muistikoordinaattorit arvioivat yhdessä asiakkaan ja hänen läheisensä kanssa kokonaistilannetta, toimintakykyä, arjen sujumista ja lääkehoitoa. Tarvittaessa järjestetään apua kotiin.
Hyvä aivoterveys on tärkeä lääkkeetön hoitokeino. Se tarkoittaa aktiivista ja sosiaalista arkea,
liikunnan harrastamista ja monipuolista ravitsemusta. Lisäksi on hyvä huolehtia, että verenpaine-, kolesteroli- ja sokeriarvot ovat kunnossa.
Tupakointia ja alkoholin käyttöä on syytä välttää.
Mitä varhaisemmassa vaiheessa muistisairautta
aletaan hoitaa, sen parempi.
Muistikoordinaattorit:
Mia Jylhä p. 040 194 5768
Helena Seppänen p. 044 703 4988
ouka.fi/oulu/ikaantyminen/muistineuvonta
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Mielenterveys,
päihteet ja kriisit
Aikuisten mielenterveyspäivystys
Yrttipellontie 6, 2. kerros,
044 703 5940
Soita päivystysnumeroon ennen kuin
lähdet päivystykseen.
Avoinna ma–to kello 8–16 ja pe kello
8–15. Lisäksi puhelinohjaus palvelee
arkisin kello 21 saakka ja viikonloppuisin kello 13–21. Muina aikoina
numerossa vastaa puhelinvastaaja,
jossa kerrotaan toimintaohjeet.
Mielenterveyspäivystys virka-ajan
ulkopuolella
Arki-iltaisin ennen kello 18 päivystää
Oulun yliopistollisen sairaalan
päivystysyksikkö 78. (PS2-rakennus,
Peltolantie 13, p. 08 315 6707).
Arki-iltaisin kello 18 jälkeen ja viikonloppuisin palvelee Oulun seudun
yhteispäivystys, (Kajaanintie 50,
sisäänkäynti A1, p. 116 117/Päivystysapu).

Hoitotarvikkeita ja apuvälineitä
kotona asuville
OULUN KAUPUNKI tarjoaa kotona asuville ikäihmisille erilaisia hoitotarvikkeita, joiden avulla voidaan hoitaa pitkäaikaista sairautta kotona. Lisäksi saatavana on apuvälineitä, jotka auttavat arjen
sujuvuudessa.
Hoitotarvikejakeluun saa tarvittaessa lähetteen hoitajalta tai lääkäriltä.
Hoitotarvikejakelun vastaanottokäynnillä hoitaja ohjaa ja antaa tukea hoitotarvikkeen tai hoitolaitteen käytöstä sairauden omahoidossa. Jatkossa tarvikkeet voi tilata myös sähköpostilla
tai puhelimella ja hakea ne noutokaapista tai
-hyllystä. Myös omainen tai muu yhteyshenkilö voi hakea tarvikkeet jakelusta. Hoitotarvikejakelusta voi saada esimerkiksi diabetes-, avanne-, katetri- ja dialyysitarvikkeita sekä muutamia
hoitolaitteita.
Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon
apuvälinepalvelut on keskitetty Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin apuvälinekeskukseen.
Apuvälinelainaamo sijaitsee Oulun yliopistollisen sairaalan yhteydessä, osoitteessa Kiviharjunlenkki 4. Jos tarvitsee tavanomaisia apuvälineitä,
kuten rollaattoria, kyynärsauvoja, suihkutuolia tai

tarttumapihtejä, voi apuvälinepalveluun mennä
ilman ajanvarausta. Siellä arvioidaan apuvälineiden tarve ja lainataan sopivia välineitä. Liikkumiseen tarvittavat apuvälineet on asiakkaan haettava itse käytön ohjauksen vuoksi. Muut apuvälineet voi hakea omainen. Jos asiakas tarvitsee erikoisempia apuvälineitä, hänen pitää hakea terveyskeskuksesta lähete ja varata aika apuvälinepalveluun. Kelakortti mukaan!
Kontinkankaan hoitotarvikejakelun
aukioloajat:
maanantaisin klo 9–12 ja 13–17
tiistaisin klo 9–12 ja 13–15.30
torstaisin klo 7–11 ja 12–14
Apuvälinelainaamo:
maanantai klo 8.15 – 16
tiistai–torstai klo 12– 16
perjantai klo 12–15
Kontinkankaan, Haukiputaan, Kiimingin ja
Oulunsalon hoitotarvikejakeluiden yhteystiedot: ouka.fi/oulu/terveyspalvelut/
hoito-ja-apuvalineet

Akuuttityöryhmä
Jos huolesi liittyy omaan, läheisesi
tai asiakkaasi ensi kertaa ilmaantuneisiin psykoosioireisiin, voit ottaa
yhteyttä myös suoraan kaupungin
akuuttityöryhmään. Akuuttityöryhmä
päivystää arkisin virka-aikaan (ma–to
kello 8–16 ja pe kello 8–15),
p. 0400 582 167
Päihdepäivystys
Yrttipellontie 6, 2. kerros,
p. 044 703 6160
Avoinna ma–to kello 8–15.30, pe
kello 8–15. Voit tulla päihdepäivystykseen aikaa varaamatta ja ilman
lähetettä.
Muina aikoina ota yhteyttä Oulun
seudun yhteispäivystykseen (Kajaanintie 50, sisäänkäynti A1), p. 116 117/
Päivystysapu.
Sosiaali- ja kriisipäivystys
Sosiaali- ja kriisipäivystys palvelee
kaikkina vuorokauden aikoina,
p. 044 703 6235. Mikäli sosiaali- ja
kriisipäivystys ei pysty vastaamaan,
ota yhteys hätäkeskukseen 112.
Sosiaali- ja kriisipäivystyksen tehtäviä ovat mm. äkilliset ja odottamattomat kriisitilanteet, lähisuhdeväkivaltatilanteet, lapsi on päihtyneen
seurassa tai hoidossa tai jää ilman
asianmukaista hoitoa, alaikäinen
rikoksentekijänä tai päihtyneenä,
vanhusten tai vammaisten kotona
pärjääminen, akuutit sosiaalihuoltolain mukaiset tuen tarpeet, muut

Hoitotarvikkeet ja apuvälineet
Hoitotarvikejakelun yhteystiedot
Kontinkangas
Kajaanintie 48 A, käynti takapihan kautta
p. 044 703 4528 ja 044 703 4530
hoitovalinetilaukset@ouka.fi
(tilaukset ensisijaisesti sähköpostilla)
Haukipudas
käynti koronavastaanoton ajan Simppulanharjuntien kautta, ovi A16
p. 050 434 9226
(puhelinaika tiistaisin klo 10–11)
haukiputaan.hoitotarvikejakelu@ouka.fi
Kiimingin ja Ylikiimingin
hoitotarvikkeiden tilaukset
Terveystie 1, p. 044 4993 169
Aukioloajat: parittomina viikkoina to klo 13–15 ja
parillisina viikkoina klo 9–11 ja klo 13–15
kiiminki.hoitovalinejakelu@ouka.fi
Yli-Iin hoitotarvikkeiden tilaukset
ma–to klo 8–15, pe klo 8–12, p. 050 304 0934
ja 050 364 0746
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Oulunsalo
Oulunsalon hoitotarvikejakelun noutokaappi on
siirretty Oulunsalon terveysasemalle osoitteeseen Kauppiaantie 10.
Tarviketilaukset: puhelimitse 046 9228 599
keskiviikkoisin klo 12.30–14.30 tai sähköpostilla
oulunsalon.hoitovalinejakelu@ouka.fi
Diabetesvälinejakelu: Oulunsalon terveysasema. Ota yhteys neuvontaan tai puhelimitse
numeroon 08 5587 3401
Apuvälineet
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri järjestää
Oulun kaupungin apuvälinepalvelut.
Apuvälinekeskus sijaitsee Oulussa Rehapolis1ja 2-rakennuksissa osoitteessa Rehapolis 1, Kiviharjunlenkki 4, p. 0400 242 993

Liikunnasta hyvinvointia ja reipasta mieltä
LIIKUNTA LISÄÄ merkittävästi jokaisen
ihmisen hyvinvointia myös iän karttuessa. Liikunnasta ei tarvitse luopua, vaan
pitää vain etsiä itselle sopiva laji.
Seniorikortilla uimaan tai
kuntosalille
Seniorikortilla voi harjoitella kaupungin liikuntalaitoksissa kuntosalilla seniori- ja yleisövuoroilla, käydä uimassa
ja vesivoimisteluissa maanantaista perjantaihin klo 16 saakka. Viikonloppuisin
korttia voi käyttää kaiken päivää, myös
illalla. Kuntosaliharjoittelu lisää lihasvoimaa, ja itsekseen harjoitellessa voi
asettaa tavoitteet oman kunnon mukaan. Uinti parantaa hengitys- ja veren-

kiertoelimistön kuntoa ja lihaskestävyyttä. Uidessa tuki- ja liikuntaelimistöön ei kohdistu iskuja, eikä se rasita niveliä. Uimahallin saunassa rentoutuu ja
sieltä löytää helposti myös juttuseuraa.
Vuoden 2021 alusta uudistuneen seniorikortin hinta on vain muutaman
kympin, ja se on voimassa puoli vuotta ostopäivästä eteenpäin. Kortin saa
samana vuonna, kun täyttää 65 vuotta. Seniorikortti ladataan OuluCardiin,
jonka voi ostaa liikuntalaitosten palvelupisteistä, joista saa myös lisätietoja
seniorikortista.
ouka.fi/oulu/liikunta-ja-ulkoilu/
seniorikortti

KunnonLähde: kunto nousee
hyvässä seurassa
Kuka paremmin ymmärtäisi ikäihmisen
liikuntatarpeita kuin toinen ikäihminen?
KunnonLähde-toiminnassa vertaisohjaajat ohjaavat liikunta- ja toimintaryhmiä yli 65-vuotiaille oululaisille.
Tarjolla on ollut esimerkiksi kuntosalia, luistelua, pallopelejä, jumppaa,
keilausta, senioritanssia ja sauvakävelyä. Kaikki ovat tervetulleita mukaan,
ja uusia vapaaehtoisia ohjaajia tarvitaan aina, erityisesti kuntosali-isänniksi ja -emänniksi sekä jumppa- ja tuolijumppaohjaajiksi. Liikuntapaikkoja on
eri puolilla kaupunkia ja lukujärjestys
löytyy toiminnan verkkosivuilta.

KunnonLähde-toiminnassa sosiaalinen puoli on myös tärkeää, sillä paikalla on omanikäistä seuraa.
Vapaiden ryhmäpaikkojen tiedustelut ja ilmoittautumiset, p. 044 703 5881,
ti–pe 8–13.
ouka.fi/kunnonlahde

Kirjaston kotipalvelu tuo
luettavaa kotiin

”
Oulu opiston opintoseteli:
Oulu-opiston eläkeläisten ja seniorien saamat opintoseteliavustukset on kohdenettu eri kursseille eri ainealueilla. Ikäihmisille on
myös liikuntakursseja.

Olisipa mukava lukea joku kirja,
mutta nyt en kyllä itse pääse kirjastoon, kun liikkuminen on hankalaa. Mutta mitäs se Aino kertoi, että kirjastosta saisi kirjoja kotiin
kannettuna. Jos menen internettiin ja
kirjoitan: ouka.fi/oulu/kirjasto/kirjastot, saan luettelon Oulun kaupunginkirjaston kirjastoista ja niiden puhelinnumerot. Sitten soitan kirjastoon ja
kerron työntekijälle, että haluaisin kotipalvelun kautta lainata kirjoja kotiin.
Hän etsii minulle sopivaa luettavaa tai
kuunneltavaa, ja Postin kuljetuspalvelu toimittaa ne minulle kotiin. Näinhän
se onnistuu, eikä edes maksa mitään.”

Aktiiviseen elämään
Liikunta
Seniorikortti, tiedustelut
044 703 8100
Senioriliikunta, tiedustelut
044 703 8049
KunnonLähde-ryhmät, tiedustelut
044 703 5881
Sisäliikuntapaikkojen yhteystietoja:
Oulun uimahalli
Pikkukankaantie 3, Oulu
Palvelupiste 044 703 8100
Raatin uimahalli
Raatintie 2, Oulu
Palvelupiste 050 316 6825
Uimahalli Vesi-Jatuli
Jokelantie 20, Haukipudas
Palvelupiste 050 410 2161
Ouluhalli
Ouluhallintie 20, Oulu
Palvelupiste 044 703 8080
Linnanmaan liikuntahalli
Virkakatu 1, Oulu
Palvelupiste 044 703 8009
Katso lisää: ouka.fi/liikunta

Harrastustoimintaa
Oulu-opisto
Kursseja, koulutusta, luentoja ja
tapahtumia. Kurssikohtaisia opintosetelialennuksia eläkeläisille ja
senioreille.
p. 050 316 6729 ja 050 410 4010
www.ouluopisto.fi

Kulttuuritalo Valve
Hallituskatu 7, Oulu
Valveen lippumyymälä,
08 5584 7575

Kulttuuri
Kirjastot
Oulussa on pääkirjaston lisäksi 23
kirjastoa eri puolilla kaupunkia.
Keskitetty asiakaspalvelu,
08 558 47337
Lue lisää: ouka.fi/kirjasto

Tiedekeskus Tietomaa
Nahkatehtaankatu 6, Oulu
050 316 6489

Kirjaston kotipalvelu
Kotipalvelu on tarkoitettu niille
oululaisille, jotka eivät korkean
iän, sairauden tai toimintakyvyn
heikentymisen vuoksi pysty itse
asioimaan kirjastossa. Lisätietoja
lähikirjastoista tai 040 519 0731.

Pohjois-Pohjanmaan museo
Ainolanpolku 1, Oulu
044 703 7161

Oulun teatteri
Kaarlenväylä 2
08 5584 7000

Turkansaaren ulkomuseo
Turkansaarentie 165, Oulu
044 703 7191

Oulun Musiikkikeskus
Leevi Madetojan katu 1–3, Oulu

Katso lisää: ouka.fi/luuppi

Teatterikuoppa
Revontie 45, Haukipudas
Lipputiedustelut 050 410 4010

Oulun taidemuseo
Kasarmintie 9, Oulu
044 703 7471

Kirjaston kotipalvelu on tarkoitettu
niille oululaisille, jotka eivät korkean
iän, sairauden tai toimintakyvyn heikentymisen vuoksi pysty itse asioimaan kirjastossa. Lisätietoja saa kirjaston kotisivuilta ouka.fi/oulu/kirjasto/kirjaston-kotipalvelu tai suoraan
kirjastoista.
Tutustu myös kirjaston digitaalisiin aineistoihin. Voit lukea kirjaa
tai aikakauslehteä vaikka älypuhelimen
tai tabletin näytöltä. Tarvitset vain voimassa olevan kirjastokortin ja siihen liitetyn PIN-koodin:
ouka.fi/oulu/kirjasto/eaineistot.
Lisätietoja:
p. 040 519 0731

Kierikkikeskus
Pahkalantie 447, Oulu (Yli-Ii)
050 410 7309
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Tukea kotiin
Kotiateria
Voit saada aterian kotiin kuljetettuna, jos et
pysty valmistamaan ruokaa itse, eikä kodin
ulkopuolella ateriointi onnistu.
Uudet asiakkaat: Aino-neuvonta,
044 703 4973
Nykyiset kotiateria-asiakkaat: Jos haluat keskeyttää ateriatilauksesi, soita palvelunumeroon
040 190 2862.
Jos tilattua ateriaa ei näy, ota yhteys ateriapalveluihin 044 703 5041.
Lassintalon seniorikeskus
Lassintalon seniorikeskuksen toiminta on suunnattu 65 vuotta täyttäneille oululaisille.
Ammattilaisen ohjaamana ja arvion jälkeen voi
osallistua liikuntaryhmiin sekä psykososiaalisiin
toiminta- ja keskusteluryhmiin.
Käyntiosoite Myllytie 4, 4. krs, 90500 Oulu (palvelulinja Onnin varrella)
Liikuntakoordinaattori, 044 703 5143
Toimintaterapeutti, 044 703 5269
Kotihoito
Tiedustelut, Aino-neuvonta, 044 703 4973
Nykyiset asiakkaat asioivat oman alueensa kotihoidon kanssa.
Omaishoito
Lue lisää verkkosivulla: ouka.fi/omaishoito.
Uudet asiakkaat, 044 703 4973
Ikäihmisten sosiaalityö
Uudet asiakkaat, 044 703 4973
Voit ottaa yhteyttä esimerkiksi silloin, jos sinua
kohtaa vaikea elämäntilanne tai kriisitilanne, sinulla on pulmia kotona selviytymisessä, taloudellinen tilanteesi on vaikea tai tarvitset neuvoja ja tietoja eri palveluista ja etuuksista.

Kuntouttava päivätoiminta
Päivätoimintaan hakeudutaan palveluohjaajan,
sosiaalityöntekijän, kotihoidon tai lääkärin lähetteellä. Yhteyshenkilö palveluohjaaja,
044 703 4017.
Kotona asumisen tuen keskus
KOTAS-sairaanhoitaja, 044 703 6974 (kotiutusten koordinointi, kotihoidon ja tukipalveluasiakkaiden sekä omaishoitajien tuki sekä konsultaatiopalvelu ammattilaisille)
Teknologiset apuvälineet
Kotona asumista voidaan tukea teknologian
avulla. Apunasi ja turvanasi ovat etäkotihoito,
sähköinen ovenavaus, lääkkeenantoautomaatti
ja ateria- ja turvapalvelut. Kysy lisää omalta kotihoitajaltasi tai Aino-neuvonnasta numerosta
044 703 4973.
Turvapalvelut
Ikäihminen voi saada kotiinsa turvapuhelimen
lisälaitteineen, mikä mahdollistaa avunsaannin
kotiin ympäri vuorokauden. Päätöksen palvelusta tekee turvapalveluista vastaava palveluohjaaja, 044 703 5210

Kulkeminen
Palveluliikenne Onni, neuvonta, 08 5584 4015
Palveluliikenne Onni on osa kaikille avointa
joukkoliikennettä ja siinä on erityisesti otettu
huomioon ikääntyneiden ja toimintaesteisten
henkilöiden tarpeet.
Tilaukset kanta-Oulun linjoille 1–8 sekä Haukiputaan, Kiimingin ja Yli-Iin linjoille tehdään Oulun matkapalvelukeskuksen p. 08 5584 4015
(soittajan oman operaattorin mukainen hinta).
Keskus on avoinna arkisin kello 7–17. Ylikiimingin Onni-liikenteen matkat tilataan suoraan
autosta, p. 044 721 9169.
Oulun joukkoliikenteen asiakaspalvelu on
avoinna ma–to klo 8–18 ja pe sekä arkipyhiä
edeltävinä arkipäivinä 8–16. Puhelinnumero
08 5584 0400.
Lue lisää: oulunjoukkoliikenne.fi

Asuminen
Jos kotona asumista tukevat palvelut eivät enää takaa turvallista asumista kotona, on olemassa erilaisia
vaihtoehtoja asumismuodoksi.
Palvelutalossa asutaan itsenäisesti
omassa asunnossa, jonne voi tarvittaessa saada erilaisia palveluja.
Tehostettu palveluasuminen puolestaan tarkoittaa asumista palvelukodissa, jossa asiakas saa ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon. Vaativampaa hoitoa ja huolenpitoa tarjoaa laitoshoito. Lyhytaikaista laitoshoitoa voidaan järjestää ikääntyneen kotona asumisen
tueksi tai omaishoitajan jaksamisen tukemiseksi.
LISÄTIETOJA Aino-neuvonnasta,
p. 044 703 4973 sekä sivulta:
ouka.fi/oulu/ikaantyminen/
asuminen
Veteraanit
Veteraanit voivat saada kaupungin
yleisten perhe- ja sosiaalipalveluiden sekä terveyspalveluiden
lisäksi vain heille tarkoitettuja erityispalveluja ja etuuksia. Voit lukea
niistä tarkemmin verkkosivulta:
ouka.fi/veteraanit
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Asiakkaan oikeudet
Edunvalvonta
Oulun potilasasiamies, 044 703 4116
Oulun sosiaaliasiamies, 044 703 4115
Huoli-ilmoitus
Voit ilmaista huolesi oululaisesta lapsesta, vanhuksesta tai muusta kuntalaisesta sivulta ouka.fi/huoli löytyvillä sähköisillä lomakkeilla.
Ilmoita turvallisuus- tai
läheltä piti -tilanteesta
Asiakas tai hänen läheisensä voi
tehdä ilmoituksen hoidon tai palvelun
aikana havaitsemastaan turvallisuustai läheltä piti -tilanteesta. Lue lisää:
ouka.fi/oulu/asiakkaan-oikeudet
Hyvinvointipalvelujen
asiakasmaksuyksikkö
Puhelin (vaihde) 08 558 410

vanheneminen.fi
Verkkopalveluita
Ikääntyneiden palvelut Oulun
kaupungin verkkosivuilla
ouka.fi/ikaantyneet
Kootusti palveluja yli
65-vuotiaille
Palveluopas 65+: ouka.fi/65plus
Oulun Omahoito
www.oulunomahoito.fi
on kuntalaisten henkilökohtainen
hyvinvointipalvelu. Palvelu tarjoaa
ajasta ja paikasta riippumattoman
asioinnin terveys- ja sosiaalipalveluihin.
Omakanta
Kaikki terveystietosi ja reseptisi yhdestä paikasta. Omakanta (www.
kanta.fi) on kansalaisten verkkopalvelu, joka näyttää terveydenhuollon kirjaamia tietoja potilaasta
ja hänen lääkityksestään.
Omaolo
Omaolosta (www.omaolo.fi) löydät sosiaali- ja terveyspalvelut, nopeasti ja esteettömästi, ympäri
vuorokauden. Omaolon kautta
voit myös arvioida mahdollisuuttasi saada henkilökohtaista apua,
omaishoidon tukea tai tukea liikkumiseen.

Omapalvelu
Omapalvelussa voit hakea mm.
omaishoidontukea. Lue lisää:
ouka.fi/omaishoito
Ajankohtaista tietoa koronaviruksesta verkossa
Oulun kaupunki: ouka.fi/korona
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri: oyskorona.fi
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos:
www.thl.fi/korona
Oulun kaupungin koronaneuvonta:
08 5584 1414 (ma–to klo 8–16, pe
klo 8–15), muina aikoina päivystysapu p. 116 117 (toimii 24/7)

VANHUSTYÖN keskusliiton kokoama Vanheneminen.fi kokoaa yhteen tietoa ikäihmisten edunvalvonnasta, oikeudellisesta ennakoinnista, taloudellisesta
varautumisesta ja asumisen muutoksista.

Oulun löytävä
vanhustyö
FACEBOOK-SIVU Oulun löytävä vanhustyö kokoaa
yhteen yhdistysten ja järjestöjen tarjoamaa toimintaa,
tapahtumia ja palveluja ikäihmisille. Tarjolla on esimerkiksi juttuseuraa puhelimella, apua digitaitoihin
kuten sähköiseen asiointiin ja kävelylenkkiseuraa.
facebook.com/oulunloytavavanhustyo

Suomi.fi-verkkopalvelu
Oulun kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut löytyvät myös valtakunnallisesta Suomi.fi-verkkopalvelusta.
Sosiaali- ja terveysalan järjestöt
www.ihimiset.fi
Ihimiset.fi on Pohjois-Pohjanmaan
järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan
sivusto, josta saa tietoa erilaisten
järjestöjen, yhdistysten, seurojen,
seurakuntien yms. järjestämästä
toiminnasta. Lähde mukaan ja
löydä mukavaa tekemistä yhdessä
toisten kanssa!
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Kotikuntoutuksella omat
voimavarat käyttöön
Kotikuntoutus tarkoittaa arviointi- ja kuntoutusjaksoa asiakkaan omassa
kotiympäristössä. Esimerkiksi silloin, kun terve ja toimintakykyinen
ikäihminen kaatuu ja tarvitsee sairaalahoidon jälkeen apua kotona
selviytymiseen, kotikuntoutus tulee apuun. Sen aikana löydetään omat
keinot pärjätä ja tunnistetaan tarvittava apu.
”KOTIKUNTOUTUS KOSKETTAA lähinnä yli 65-vuotiaita uusia kotihoidon asiakkaita. Siihen ohjataan yleensä sairaalahoidon jälkeen, palvelunohjauksesta tai Aino-neuvonnasta”, toimintaterapeutti Sirkka Syrjälä Kotona asumisen tuen keskuksesta kertoo.
Kotikuntoutus alkaa ensiarviointikäynnistä asiakkaan
luona. Arviointikäynnillä on mukana asiakas, omaiset
sekä kotikuntoutustiimi eli sairaanhoitaja, toimintaterapeutti ja fysioterapeutti. Toisinaan mukana on myös
palveluohjaaja. Arviointikäynnillä selvitetään avun ja
kuntoutuksen tarve ja laaditaan kuntoutusjaksolle asiakkaan toiveen mukaiset tavoitteet. Samalla suunnitellaan jakson pituus, käyntimäärät ja käyntien sisällöt.
Kuntoutus kestää yleensä 4–6 viikkoa, ja siihen osallistuvat myös kotihoidon hoitajat.
Palvelu suunnitellaan yksilöllisesti: joku tarvitsee
aluksi tukea kolme kertaa päivässä, toinen kolme kertaa viikossa.
”Kotikuntoutuksessa katsotaan arkisia toimintoja, kuten peseytymistä, pukeutumista, syömistä, lääkkeiden
ottamista, liikkumista ja vessassa käymistä ja koetetaan saada ne sujumaan asiakkaan kotona. Lisäksi voidaan harjoitella esimerkiksi kodin ulkopuolella liikkumista kävellen tai vaikka palvelulinjalla. Harjoittelemme, neuvomme ja hankimme tarvittaessa apuvälineitä, kuten suihkutuolin tai rollaattorin. Joskus asuntoa
voidaan joutua muokkaamaan poistamalla esimerkiksi kynnyksiä. Pyrimme tekemään mahdolliseksi asiakkaan omia tavoitteita”, Syrjälä toteaa.

Vähitellen kuntoutustiimin jäsenet käyvät harvemmin asiakkaan luona, jos asiat alkavat rullata. Noin 30
prosenttia kotikuntoutuksen asiakkaista selviää turvallisesti kotona ilman apua jakson jälkeen.
”Kotikuntoutusjakso on aina määräaikainen, ja sen jälkeen tehdään loppuarvio, jossa tarkastellaan asiakkaan
avuntarvetta uudestaan. Kaupungin kotihoidon, etäkotihoidon tai yksityisen kotihoidon palvelu voi tarvittaessa jatkua. Toisinaan asiakas tarvitsee jatkokuntoutusta
tai apuvälineitä, kuten lääkeautomaatin tai turvapuhelimen. Seurantakäynneillä arvioidaan riittävät palvelut
ja tarvittavat muutokset.”
Avun tarve on monelle kriisin paikka.
”Saamamme palautteen mukaan moni on saanut
oman elämänhallintansa takaisin kotikuntoutuksen
myötä, kun pystyy taas itse tekemään asioita. On kuitenkin tärkeää saada myös juuri niitä palveluja, mitä tarvitsee”, Syrjälä sanoo.
ouka.fi/oulu/ikaantyminen/tukea-kotiin

Asukastuvat ja
yhteisötalot
ASUKASTUVAT
Haukiputaan asukastupa
Jokelantie 1 L 1, 90830 Haukipudas
044 322 3646
Kaakkurin asukastupa
Pesätie 13, 90420 Oulu
040 573 7832
Kellon asukastupa
Kellontie 272, 90820 Kello
044 528 1111
Korvensuoran asukastupa
Tuiskutie 11, 90630 Oulu
045 878 4377
Koskelan suuralueen
asukastupa Alvari
Sihtikuja 2 (käynti Kuorimokadulta),
90520 Oulu
040 134 0410
Lintulammen asukastupa /
Höyhtyän Välke
Latokartanontie 1, 90150 Oulu
08 336 223
4H Café Maikkula, Maikkulan
kuntalaisten olohuone
Kangaskontiontie 3, 90240 Oulu
040 485 3435
Myllyojan asukastupa
Jokivarrenpolku 5, 90650 Oulu
040 487 9890
Puolivälinkankaan suuralueen
asukastupa, Artturintupa
Paulaharjuntie 22, 90530 Oulu
044 345 7906
Rajakylän asukastupa
Ruiskukkatie 3, 90580 Oulu
08 382 910
Tuiran asukastupa
Jatkotie 2, 90500 Oulu
044 066 1251
Ylikiimingin asukastupa
Harjutie 18 (ent. kunnantalo),
91300 Ylikiiminki
045 277 9980
Yhteisötalot
Aleksinkulma
Aleksanterinkatu 9, 90100 Oulu
044 703 5120
Pateniemen Honkapirtti
Pateniementie 86, 90800 Oulu
044 703 4161

Oulun kaupungin yhteystiedot
Oulun kaupungin asiakaspalvelu 08 558 558 00
Sähköposti: oulu10@ouka.fi
WhatsApp-viestit: 0400 111 001, ma–to klo 8–21 ja pe klo 8–16
Oulun kaupungin puhelinvaihde 08 558 410
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