Pitkää ikää
omassa kodissa!
Esteettömyystietoa kylillä asuville

Kyse on
käytännöllisyydestä
ja sinnikkyydestä
Miten haja-asutusalueilla asuminen onnistuu, kun ikää karttuu ja
voimat vähenevät? Kyse on usein kotiin liittyvistä käytännön ratkaisuista, joita tarvitaan joka tapauksessa ennemmin tai myöhemmin
avuksi. Tässä esitteessä keskitytään kodin fyysiseen esteettömyyteen.
Paljon on tehtävissä jo kekseliäisyydellä
ja pienellä rahalla. Suurempiin korjauksiin on hyvä varautua pitkällä aika
välillä kodin normaalien kunnossapitokorjausten yhteydessä. Valitettavan
usein muutoksia mietitään vasta silloin,
kun ikäihminen kotiutuu sairaalasta
tai muistiongelmat aiheuttavat jokapäiväistä harmia.
Kiertävä
pysäkki
-hankkeen
tavoitteena on tuoda tietoa, taitoa
ja valmiuksia suoraan kylille, jotta
maaseutu pysyisi asuttuna. Ikäihmi-

senä kylillä asumisessa on haasteista
huolimatta monia etuja – asunnot ovat
tilavampia, ympäristö rauhallinen ja
muutostyöt voidaan räätälöidä vapaammin. Myös naapuriapua on luontevammin saatavissa vaikka välimatkat saattavat olla toista luokkaa kuin
kaupungin kerrostaloissa.
Monille oma tuttu koti muistoineen ja askareineen on puutteista
huolimatta paras henkisen ja fyysisen
kunnon ylläpitäjä, vaikka arki usein
vaatiikin sinnikkyyttä.

3 KRIITTISTÄ
KYSYMYSTÄ
1. Onko wc- ja pesutiloissa
liikkumisessa riskejä?
2. Liittyykö talon lämmittämiseen
ja talvihuoltoon ongelmia?
3. Onko kodin paloturvallisuus ja
tapaturmariskit huomioitu?

Katso kotiasi
uusin silmin
Kotia kannattaa katsoa vieraan silmin ja miettiä myös
läheisten kanssa yhdessä: Onko liikkumisen esteenä
huoneissa liikaa tavaraa? Onko huonejärjestys käytännöllinen? Voisiko esimerkiksi keittiössä järjestellä
tarpeellisimmat tavarat helposti ulottuville? Jo pienillä
omatoimisilla muutoksilla pystytään parantamaan
esteettömyyttä ja tuomaan turvaa liikkumiseen.

VINKKEJÄ OMATOIMISEEN
ESTEETTÖMYYTEEN:
1. Sijoittele tärkeät tavarat lähelle.
2. Tee tilaa liikkumiselle uudelleenjärjestelyllä.
3. Laita porrasaskelmiin karhennusteipit.
4. Luovu liukkaista matoista ja jakkaroista.
5. Vaihda kaappeihin ulosvedettävät korit kiskoilla.
6. Kartoita kodin onnettomuusriskit ja mieti,
miten niitä voi ehkäistä.
7. Valaise kirkkaasti paikat, missä tarvitaan valoa.

Siitähän se lähti, jotta
tärkeimmät tavarat pantiin
tarosalle. Hutjakat jakkarat,
liukkaat matot ja kaikki
tarpeeton raivattiin pois.”

Sisäänkäynnit
ja liikkuminen
Maaseudulla kodit on rakennettu yleensä korkeille
paikoille, mikä merkitsee usein mäkistä pihatietä
ja kumpareista piha-aluetta.
Tärkeimmille reiteille halkovajaan, kompostille,
lintujen syöttöpaikalle ja postilaatikolle kannattaa
pyrkiä saamaan mahdollisimman esteetön reitti.
Niin sanottu huilauspenkki matkan varrella on
eduksi. Maan muotoja on mahdollista muokata
tasaisemmiksi sekä käyttää luiskia ja ramppeja.
Sisäänkäynnit on hyvä varustaa katoksilla tai
räystäillä, jotta talvihuolto helpottuu.

Eipä ois uskona, mitenkä
paljon nuo muutamat
tukikaiteet toi helepotusta…
Ei sitä pie immeisen pelätä
liikkumista, muutenhan sitä
ihan jämähtää…

ULKO-OVI

ETEINEN

Kodin sisäänkäynti on avainasemassa
esteettömyyden suhteen. Siirrettävät
luiskat ja rampit ovat helppo tilapäisratkaisu askelmien ja korkeuserojen
häivyttämiseen, jotta apuvälineillä
(kepit, rollaattorit, pyörätuolit jne.)
liikkuminen helpottuu. Alumiinisilla
koottavilla rampeilla, tasanteilla ja
kaiteilla saadaan myös pysyvämpiä
ratkaisuja esim. pääsisäänkäynnille.

Maaseutukodeissa eteinen on usein
melko tilava, joka helpottaa pukemisja riisumistoimia. Apuvälineillä liikkuvalle oviaukkojen suurentaminen
ja väliovien irrottaminen antaa usein
suuren avun. Käsijohteilla ja tukikahvoilla voidaan helpottaa liikkumista
kuistilla, tuulikaapissa ja eteisessä.

Jos luiska rakennetaan puusta,
tulee pinnan olla kova, tasainen ja
luistamaton. Luiskan molemmin
puolin tulisi olla käsijohteet. Hyvässä
yhtenäisessä luiskassa pituuskaltevuus on maksimissaan 8 %. Lisäksi
kulkureittien hiekoitus on varsinkin
keväisin erityisen tärkeää.
Riittävä tila ulko-oven edessä on
apuvälineillä liikkuvalle ensisijaisen tärkeää. Myös oven ja lukon
helppoon avattavuuteen kannattaa kiinnittää huomiota. Muistihäiriöiselle vara-avaimen piilopaikan unohtuminen saattaa olla
talvipakkasella kohtalokasta.

Kynnysramppi

Eteinen on luonteva paikka myös
liikkumisen apuvälineiden säilyttämiseen. Naulakon korkeus, irralliset
vaatekoukut ja tavaroiden paikat kannattaa katsoa tarpeen ja tilan mukaan
helposti ulottuville. Monilla eteinen
toimii myös polttopuiden välivarastona, jos reitti halkovajaan on hankala.
PORTAAT JA KYNNYKSET
Villasukilla liukastuminen sekä kompastuminen mattoon tai portaisiin
ovat tavallisimpia syitä ikäihmisten
luunmurtumiin. Matot kuuluvat
kodikkaan maalaistalon lattialle,
mutta kannattaa välttää pienikokoisia liukkaita mattoja sekä liian pehmeitä pitkänukkaisia mattoja. Käpertyneet matonreunat voi teipata kiinni

Vetokaappi eteisessä

lattiaan. Myös mattoihin kiinnitettäviä liukuesteitä on saatavissa.
Sisäkynnykset on useimmiten
mahdollista poistaa. Portaiden turvallisuus paranee liukuestesuojilla ja
käsijohteilla. Ullakko- ja kellaritilojen
liikkumisen esteisiin ja riskeihin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota.
Esimerkiksi hillojen ja mehujen noutaminen kellarista kannattaa ajoittaa
hetkeen, kun läheinen tai naapuri on
kyläilemässä.
KOROKKEET JA KAHVAT
Sängyistä ja sohvista nousemisessa on hyvä huomioida oikea
korkeus. Vuodetta voidaan korottaa erillisillä korokepaloilla
(joita saa mm. terveyskeskuksista
ja alan liikkeistä), vaihtamalla
patja korkeampaan tai hankkimalla korkeampi tai sähköisesti
säädettävä vuode.
Seinään kiinnitettävät nousutuet
tai vaikkapa tartuntaköysi voivat olla
tarpeen lihaskunnon heikentyessä ja
aamuhuimauksen lisääntyessä.

Porraskaiteet ja liukuesteet

Sängynjalankoroke

Sauna- ja saniteettitilat
Sauna ja kylpyhuone ovat tilastojen mukaan kodin tapaturma-altteimmat
huoneet. Maaseudun vanhoissa taloissa on usein eteiseen rakennettu
pieni sisä-wc, jonka remontoiminen esteettömäksi on haasteellista.
Peseytymistilana toimii usein joko sisä- tai
ulkosaunan yhteyteen rakennettu pesuhuone, jonka lattian alla mahdollisesti
muhivat kosteusongelmat voivat helposti
aiheuttaa suuremmankin remontin. Saniteettitilojen korjaustoimet ovat usein hankalin ja kallein muutos haja-asutusalueella.
Toisaalta muutokset sauna- ja saniteettitilojen käytettävyydessä tuovat usein suu-

VINKKEJÄ JA RATKAISUJA
KYLPY- JA PESUHUONE
Vaatimukset peseytymistilojen osalta
vaihtelevat paljon riippuen asukkaan
liikkumis- ja toimintakyvystä.
Jokaisessa kylpy- ja pesuhuoneessa
joudutaan tekemään aina tilannekohtaisia ratkaisuja, joihin myös käytettävissä
oleva budjetti vaikuttaa.
Usein parilla tukikahvalla, suihkuistuimella ja avaralla liikkumisreitillä
parannetaan jo olennaisesti turvaa liukkaalla lattialla liikkumiseen.

rimman avun itsenäiseen suoriutumiseen.
Useimmille peseytyminen ja vessakäynnit ilman avustajaa ovat kynnyskysymys
kotona asumisessa.
Esteettömyysnäkökulmat kannattaakin huomioida korjaustoimissa jo hyvissä
ajoin, sillä esteettömyys minimoi kaikenikäisten tapaturmariskejä ja lisää
yleistä viihtyvyyttä.

WC JA ULKOKÄYMÄLÄ

SAUNA

Kunnallistekniikan puuttuessa voi
kuiva- tai kompostikäymälän sijoittaminen sisätiloihin olla arkea huomattavasti helpottava ratkaisu.

Valitettavan usein ikäihmiset joutuvat
luopumaan saunanautinnosta siksi,
että lauteille nouseminen on hankalaa tai lämpötilan vaihtelu aiheuttaa
esim. huimausta.

Usein olennaisinta on saada lisätilaa
ja lisätä tukikaiteita wc:hen, niin että
liikkuminen sinne onnistuu myös apuvälineiden kanssa.
WC-istuimen korkeutta voidaan nostaa kolmella tavalla:
a) korkeammalla wc-istuimella
b) wc-istuimen korotuspalalla
c) käyttämällä irrallista koroketta
istuimen päällä.

Liikkumisreitti saunasta vilvoittelemaan ja pesuhuoneeseen tulisikin suunnitella turvalliseksi. Kiukaan ympärille
on hyvä rakentaa suojaseinäkkeet.
Lauteille nousemisessa auttavat lauteiden alle työnnettävät askelmaraput
sekä molemmilla puolella olevat tukikaiteet. Myös hyvään ilmanvaihtoon ja
puhtaanapidon helppouteen kannattaa
kiinnittää huomiota.
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» ENNEN
1

Lattian ja seinän välinen selkeä väri- ja materiaalikontrasti
helpottaa hahmottamista.

2

Tilan väljyys ja esim. terävien kulmien ja suihkuverhojen välttäminen vähentää
tapaturmariskiä.

3

Pienten mattojen tai ritilöiden
poistaminen lattialta ehkäisee
kompastumisriskiä ja helpottaa
puhtaanapitoa.

4

Lattiaan valittu liukastumista
ehkäisevä, karhea materiaali ja
helposti puhtaana pysyvä lattiakaivo lisäävät turvallisuutta.

4

» JÄLKEEN
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Normaalia korkeampi WC-istuin
vaatii vähemmän lihasvoimaa
nousemisessa.
Seinältä alas laskettavat tukikaiteet wc-istuimen molemmilla
puolin helpottavat nousemista.
WC-paperitelineen siirtäminen
seinästä kaiteeseen vähentää
kurkottelua.
Suihkutuoliksi kannattaa valita
säädettävä, kosteutta kestävä ja
helposti puhtaana pidettävä tuoli,
jonka tukikahvat helpottavat
turvallista nousemista. Seinälle
kääntyvä malli helpottaa lattian
kuivaamista ja antaa tilaa, silloin
kun tuolia ei tarvita.

9

Tukikahvat seinässä ja suihkun rungossa helpottavat tasapainon säilyttämisessä ja ponnistamisessa. Yhdellä kädellä
käytettävät vesihanat ja suihkusaippua-annostelijat helpottavat
liikuntaesteistä.

10 Käsienpesualtaan hanan sijainti
on usein ratkaiseva tekijä hanaan
ulottumisessa, ympärillä olevat
kaiteet antavat turvaa ja tukea
tasapainon säilyttämiseen.
11 Peilikaapin, pistorasian, pyyhenaulakon ja säilytystilojen sijaintiin ja korkeuteen kannattaa
myös kiinnittää huomiota.

Veto se on vilukissan pahin
vihullinen… ja toinen on
ummessa oleva tie halakoliiteriin.
Vaan pienellä viekkauvella
näistäkin selvitään…”

Talon lämmitys
ja ruoanlaitto
Maaseudun asuntoja lämmitetään
usein polttopuilla muun lämmitysmuodon lisäksi. Puu-uuni tuo kodikkuutta ja toimii joillekin jopa ainoana
uunina ruuanlaitossa ja leivonnassa.
Parhaimmillaan talonlämmitys on
kuntoa ylläpitävää, kodikasta askaretta.
Pahimmillaan se voi olla ainaista huolta
halkojen saatavuudesta, tulipalosta
tai häkämyrkytyksestä.

Vanhemmiten myös asunnon veto voi
lisätä kolotuksia. Syksyn ja talven vetoa
voi ehkäistä tiivistämällä ikkunat ja ovet
erityisen hyvin, käyttämällä oviaukoissa
ja ikkunoissa paksuja verhoja ja nostamalla mattojen reunat seinää vasten. Myös lähelle siirrettävät, pyörillä
liikkuvat lisälämmittimet tuovat apua
paukkupakkasten kylmyyteen.

VINKKEJÄ JA RATKAISUJA
PUU-UUNI
Vanhan uunin kuunnostaminen
tai esim. uuden tulisijan hankkiminen saattaa olla hyvä ratkaisu
lisääntyneeseen lämmön tarpeeseen ja energiansäästöön, varsinkin jos polttopuita on helposti
saatavilla eikä lämmitys muutoin
tuota ongelmia.
Jos lämmittäminen muuttuu
fyysisesti liian raskaaksi, saattavat
irralliset sähköpatterit ja talvella
lämpimänä pidettävän tilan rajaaminen olla hyvä ratkaisu varsinkin
isokokoisessa vanhassa talossa.

Palovaroittimen paristokotelo

Palovaroittimista ei saa luopua
vaikka pariston vaihtaminen kävisi
hankalaksi. Markkinoilla on malleja, joissa paristokotelo voidaan
sijoittaa seinään sopivalle korkeudelle, jolloin patterin vaihtaminen
on helpompaa.
Polttopuilla voi olla välivarasto
eteisessä tai uunin lähettyvillä,
jotta puiden hakeminen ulkoliiteristä ei muodostu ongelmaksi.
Myös häkävaroitin ja metalliset tuhkien tyhjennysastiat
ovat tärkeitä.

Helposti käytettävä tiskikone

KEITTIÖ
Keittiön kaappien käytettävyyttä voi parantaa mekaanisilla
ratkaisuilla kuten kulmakaappimekanismeilla, ulosvedettävillä
koreilla, tukitangoilla tai turvallisella laskutilalla lieden vierellä.
Eniten käytettävät kodinkoneet
voidaan asentaa sopivalle korkeudelle ja pienen talouden jääkaappi voi olla vaikka helposti
ulosvedettävässä vetolaatikossa.

Vetolaatikkojääkaappi

Sähkölaiteturvallisuus
Maaseutuasuntoja vaivaa usein valaisimien ja sähköpistorasioiden puute. Vanhojen pistorasioiden uusimisella, vanhoista
jatkojohdoista luopumalla sekä estämällä pölyn kerääntymisen sähkölaitteisiin, parannetaan sähköturvallisuutta jo huomattavasti. Kaksi tavallisinta tulipalon vaaraa estetään, kun
saunan kiukaan läheisyydessä ei koskaan kuivateta pyykkejä
eikä rikkinäisiä sähkölaitteita korjata itse.
Vikavirtasuojakytkin tuo lisäturvaa ulkopistorasioissa. Uusiin sähköasennuksiin vikavirtasuoja kuuluu automaattisesti, mutta myös
vanhempiin kiinteistöihin se kannattaa asentaa joko kiinteästi sähkökeskukseen tai pistorasian yhteyteen. Se
toimii sulakkeen tavoin katkaisten
sähkön vikatilanteissa.
Jatkojohtojen käyttöön kannattaa
kiinnittää huomiota, sillä ne voivat
aiheuttaa kompastumis- tai tulipalovaaran. Ulkona käytettävien laitteiden

kotelointiluokat kertovat kuinka turvallinen laite on kosteuden kannalta.
Valaistus on näön heiketessä erityisen tärkeä. Asenna siis kirkkaampia ja
hyvin kohdistettuja valoja huoneisiin.
Myös pihan sähköistämisellä lisätään
huomattavasti mukavuutta ja turvallisuutta. Pihan tärkeimmät reitit
ja myös ulkovarastot on hyvä valaista
kunnollisesti ja varustaa liiketunnistimilla, jolloin ne syttyvät ja sammuvat automaattisesti. Sähkökatkojen

varalle on mahdollista kytkeä varavalaistus, joka syttyy automaattisesti
sulakkeen palaessa.
Markkinoilla on paljon turvallisuutta
lisääviä sähköisiä apuvälineitä. Turvapuhelimet, erilaiset kodin hälyttimet ja
automaattiset katkaisimet sekä yövalot
ovat niistä tavallisimpia. Aina uusia
koneita, laitteita, huonekaluja tai muita
hankintoja tehdessä on hyvä pysähtyä
miettimään, mikä on pitkällä aikavälillä
käytännöllisin ja turvallisin ratkaisu.

Esteettömyysremontit
Jotta asuminen olisi kenties syrjässäkin sijaitsevassa kodissa turvallista, mukavaa ja viihtyisää, kannattaa asuntojen muutoskorjaukset ja remontit laittaa jo
hyvissä ajoin alulle. Tilaratkaisuja mietittäessä on myös hyvä huomioida paitsi
apuvälineiden, myös avustajan vaatima tilantarve varsinkin eteisessä sekä
makuu- ja kylpyhuoneessa.

VINKKEJÄ JA RATKAISUJA
RAHOITUSTA REMONTTIIN
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
ȋǤǤƤȌjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksia
sekä erityisryhmien investointiavustuksia eri väestöryhmien asuinolojen parantamiseen. Hakuaika on huhtikuussa.
Oman kunnan rakennusvalvonnasta
saa lisätietoa avustuksista ja rahoitusmahdollisuuksista sekä tarvittavista
luvista ja toteutuksesta. Vammaisuuden ja erilaisten sairauksien seurauksena on mahdollista saada muitakin tukirahoituksia. Kysy näistä lisää
kuntasi sosiaalitoimistosta.
Asunnon ja sen ympäristön kunnostustöitä voi hankkia myös itse suoraan
rakentajilta ja remontoijilta. Kotitalousvähennys keventää toteutettavien
töiden kustannuksia.

MUISTILISTA REMONTIN
TEETTÄJÄLLE:
1. Rajaa työn laajuus etukäteen ja
pyydä suunnitteluun mukaan
asiantuntija.
2. Selvitä avustusten ja kotitalousvähennysten hyödyntämismahdollisuudet.
3. Pyydä yksityiskohtainen urakkatarjous, jossa on hinnanmuodostuksen erittely.
4. Hanki tai pyydä suunnitteluasiantuntijaa tekemään tarvittavat
lupahakemukset ja ilmoitukset.
5. Tee remontin toteuttajan kanssa
kirjallinen sopimus, vaikka kyseessä
olisikin tuttu toimija.

Asuntojen korjausavustukset
vanhusväestölle ja vammaisille
ARA:N AVUSTUKSET
Korjausavustuksia myönnetään
vanhusväestön ja vammaisten
asuntojen korjaustoimintaan
hissien rakentamiseen ja
liikkumisesteiden poistamiseen
terveyshaitan poistamisen
edellyttämiin toimenpiteisiin
kiinteistökohtaisten talousjätevesijärjestelmien
parantamiseen
suunnitelmallisen korjaustoiminnan edistämiseksi
Avustusta myönnetään sosiaalisen ja taloudellisen tarveharkinnan perusteella vanhusväestön ja
vammaisten asuinrakennusten tai
asuntojen korjaustoimintaan.
Avustusta myönnetään enintään
40 % hyväksyttävistä korjauskustannuksista. Avustusta voidaan
kuitenkin myöntää eräissä poikkeus-

tapauksissa enintään 70 % hyväksyttävistä korjauskustannuksista.
Korotettua avustusta voidaan
myöntää esimerkiksi, jos ruokakuntaan kuuluu rintamaveteraani
tai rintamaveteraanin leski ja
korkeamman avustuksen myöntäminen on ruokakunnan taloudellinen asema huomioon ottaen
erityisen tarpeellista.
KUKA VOI SAADA AVUSTUSTA
Avustuksen saaminen edellyttää,
että ympärivuotisessa asuinkäytössä olevassa asunnossa asutaan
pysyvästi ja ruokakunnasta ainakin
yksi henkilö on vähintään 65-vuotias tai vammainen. Lisäksi ruokakunnan tulot eivät saa ylittää asetettuja rajoja eikä ruokakunnalla saa
ole varallisuutta siinä määrin, että
se kykenee korjaamaan asuntonsa
ilman avustusta.
Kunta, jonka alueella ympärivuotisessa asuinkäytössä oleva asuinrakennus sijaitsee, voi myöntää

avustusta asunnon omistajalle. Korjattua asuinrakennusta tai asuntoa
on käytettävä vanhuksen tai vammaisen asuntona viiden vuoden
ajan avustuksen myöntämisestä.
Vapauttaminen mahdollista.
KORJAUSAVUSTUKSEN
HAKU- JA RAHOITUSMENETTELY
Avustusta voidaan hakea vuosittain. Kunta julistaa avustukset
haettaviksi niin, että avustusten
hakuaika yksityishenkilöille päättyy huhtikuun alkupuolella. Kunta
esittää tämän jälkeen määrärahojen tarpeen ARA:an huhtikuun
lopussa, jonka jälkeen ARA määrittelee kunnan saaman määrärahan. Avustuspäätökset tehdään
kunnassa pääsääntöisesti syyskuun
loppuun mennessä.
Ota yhteyttä kuntasi korjausavustusneuvojaan. Hän toimii yleensä
kunnan teknisessä virastossa.

VANHUSTYÖN KESKUSLIITON KORJAUSNEUVONTA

Yhteyshenkilö
Pohjois-Karjalassa

Vanhustyön keskusliitolla on 15 alueellista korjausneuvojaa, jotka avustavat veteraaneja ja vanhuksia asunnossa tarvittavien muutostöiden
kartoittamisessa, suunnittelussa ja
tarvittaessa myös muutostyöt suorittavan urakoitsijan löytämisessä.
Korjausneuvonta on maksutonta,
mutta korjausten tekeminen maksaa. Korjausneuvoja auttaa kuitenkin avustusten hakemisessa
muutostöiden suoritukseen.

Korjausneuvoja Lauri Takkunen
puh. 050 540 7035
Ǥ̿ǤƤ
VAMMAISPALVELULAIN
MUKAISET ASUNNONMUUTOSTYÖT
Jos omassa kodissa selviytymisessä
on vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi suuria vaikeuksia,
kodissa olevien esteiden tai haittojen poistoon voi hakea vammaispalvelulain mukaista tukea asun-

non muutostöihin. Muutostöiden
tarkoituksena on tukea vaikeavammaisen ihmisen omatoimista
selviytymistä kotona.
Tukea asunnonmuutostöihin
haetaan kirjallisella hakemuksella
sosiaalitoimesta. Liitteeksi tarvitaan lääkärin- ja fysioterapeutin
lausunnot. Sosiaalitoimi määrittelee töiden laajuuden, sisällön ja
kohtuulliset kustannukset. Ylimenevän osan asiakas maksaa itse.
Vammaispalveluasioissa sinua neuvoo kuntasi sosiaalivirastossa vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä.

Palveluhakemisto
RAKENTAMINEN
JA KODIN REMONTIT
Jokiväri Ky
Raatekankaantie 24, 80100 Joensuu
Mikko Juvonen
p. 010 470 1359
ǤǤƤ
Ǥ̿ǤƤ
Kiteen saneerauspalvelu Ay
Olkontie 6, 82500 Kitee
Kari Koskinen
p. 0400 755 315
ǤǤƤ
̿ ǤǤƤ
Laatukarjala Oy
Kuurnankatu 12, 80100 Joensuu
Eero Mutanen
p. 044 085 5586
ǤǤƤ
Ǥ̿ǤƤ

Pielisen Karjala
Joensuun alue
Keski-Karjala

Maalaus- ja tasoitetyöt
Pehkonen Ky
Pitkävaara 2, 81700 Lieksa
Jouni Pehkonen
p. 0400 175 977
ǤǦǤƤ
jouni.pehkonen@pkarjala.net

Rakennuspalvelut
Jarmo Kallinen
Eemintie 2, 83900 Juuka
Jarmo Kallinen
p. 044 550 5042
ǤǤƤ
jarmok64@gmail.com
T:mi Suihko J.A.
Iiksenportti 2, 80260 Joensuu
Jouni Suihko
p. 050 517 2066
ǤǤƤ
jonnesuihko@gmail.com
SÄHKÖ- JA LVI-ALAN
PALVELUT, ASENNUKSET,
TARVIKKEET JA HUOLLOT
EV-Sähkö Oy
Niittytie 2, 82500 Kitee
Erkki Vuorikari
p. 0500 421 723
ǤǤƤ
Ǥ̿ǤƤ
Juuan SM-Sähkö Oy
Huttulantie 1, 83900 Juuka
Seppo Kukkonen
p. 050 338 9618
ǣȀȀǤǤƤȀȀ
juuan.sm-sahko/
Ǥ̿ǦǤǤƤ

LVI-Palvelu Kurkinen Oy
Kerantie 15, 81720 Lieksa
Mika Kurkinen
p. 0400 798 788

Turvatalo
Kiteentie 19, 82500 Kitee
Mika Karhapää
p. 0500 411 118

KOTIASKAREET,
PIHATYÖT, REMONTIT JA
TALONMIESPALVELUT

ǤǤƤȀǦȀ
lieksa/lvi-palvelu-kurkinen.asp
Ǥ̿ǤƤ

ǤǤƤ
Ǥ̿ǤƤ

Tupaukot
Kellosepäntie 3, 59800 Kesälahti
Marko Koskinen
p. 0400 927 200

OK-Sähkölaitehuolto Oy
Koski-Jaakonkatu 77
81700 Lieksa
Osmo Kärkkäinen
p. 0400 352 331
ǤǤƤ
oksahkolaitehuolto@gmail.com
Sähkö-Saarelainen Oy
Kuurnankatu 49, 80130 Joensuu
Ismo Niikko
p. 010 397 5004
ǤǦǤƤ
Ǥ̿ǦǤƤ
TURVATEKNIIKKA, LUKITUSTUOTTEET JA PALVELUT

Turvatalo
Lylykoskentie 3, 80130 Joensuu
Mika Karhapää
p. 0500 411 118
ǤǤƤ
Ǥ̿ǤƤ
HUONEKALUT JA
KEITTIÖKALUSTEET
Kiteen
Huonekalutehdas Oy
Kiteentie 89, 82500 Kitee
Raakel Tiihonen
p. 0500 574 251

ǤǤƤ
̿ǤƤ
APUVÄLINEET JA
KODIN VARUSTEET
Respecta Oy
Kuurnankatu 7, 80100 Joensuu
Riitta Kärki
Myymälä: p. 040 348 8577
Ǥ ǤƤ
Ǥ̿ ǤƤ

ǤǤƤ
Ǥ̿ǤƤ

BLC Turva Oy
Voimatie 12, 80100 Joensuu
p. 042 446 8250

Kontiowood Oy
Yli-Ruunolantie 10, 81100 Kontiolahti
Kari Käyhkö
p. 040 553 5324

Ǥ ǤƤ
̿ ǤƤ

ǤǤƤ
Ǥ̿ǤƤ

LISÄTIETOJA:
Karelia-ammattikorkeakoulu
ISAK
Seija Örn
p. 050 538 9298
Ǥ̿ǤƤ

Joillekin se on oman kasvimaan kitkeminen ja marjapensaissa
kykkiminen, joillekin kotoisan olon tekee leivinuunissa rätisevät puut ja kainalossa kehräävä kollikissa. Useimmat haluavat
pysyä muistoja ja tuttuja askareita täynnä olevassa kodissaan
vielä silloinkin, kun voimat eivät siihen enää oikein riittäisi ja
liikkuminen on hankalaa.
Varautuminen vanhuudenpäiviin kannattaa aloittaa ajoissa,
eikä se aina vaadi edes suuria ponnistuksia. Tässä esitteessä kerrotaan vinkkejä ja ratkaisuja haja-asutusalueilla asuvien iloksi.
Toivotamme kaikille pitkää ikää omassa kodissa!

Ka, eihän tässä olla ennee nuortumaan
päin, jotta pistetään hihat heilumaan
ja ruvetaan hommiin…”

PITKÄÄ IKÄÄ OMASSA KODISSA
Esteettömyystietoa kylillä asuville
Ki

er

tä
vä p ysäkki

Tuotanto: Karelia-ammattikorkeakoulu,
ISAK, Kiertävä pysäkki -hanke/Seija Örn
Sisältösuunnittelu: Mielimedia/Riitta Nyberg
Layout: Mainostoimisto Fabrik

Tämän oppaan
toteutusta on tukenut
Hyvän vanhenemisen
tukisäätiö.

