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Ikäihmisten palveluopas 2022 
 

Hyvä lukija, 

 

olemme keränneet tähän oppaaseen niitä palveluita, joita uskomme Teidän tai läheistenne 

ainakin jossain vaiheessa elämää tarvitsevan. Palveluoppaasta löydätte yhdistysten, seura-

kunnan, yksityisten yritysten ja palveluntuottajien sekä kunnan tarjoamia palveluita ikäih-

misille.  

 

Toivomme, että tästä oppaasta on hyötyä etsiessänne tietoa tarvitsemistanne palveluista. 

Palveluoppaan loppuosasta löytyvät tärkeimmät puhelinnumeromme ja yhteystietomme.  

 

Palveluopas löytyy myös Luhangan internetsivuilta www.luhanka.fi. 

 

- Luhangan kunta 

  

http://www.luhanka.fi/
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ASUMINEN KOTONA 

Kotihoito   

Kotihoidon palvelujen järjestämisen tavoitteena on vahvistaa kuntalaisten luottamusta ja 

mahdollisuuksia omassa kodissa pärjäämiseen myös toimintakyvyn ja terveyden heikenty-

essä, sekä yllättävissä elämäntilanteiden muutoksissa.  

 

Kotihoidon palveluilla tarkoitetaan kotona asumista tukevia, kotiin järjestettäviä sosiaali- ja 

terveyspalveluja. Ne sisältävät asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti apua, hoivaa ja 

hoitoa, toimintakyvyn ylläpitämistä ja edistämistä sekä ohjausta. Kotihoidon palvelujen ta-

voitteena on tukea moniammatillisesti asiakkaan omia voimavaroja ja toimintakykyä. 

 

Kotihoidon palvelut tuotetaan Luhangassa kunnan omana toimintana. Palvelut myönnetään 

asiakkaille palvelutarpeen arviointiin perustuen. 

Palvelutarpeen arvioiminen  

Kotihoidon palvelutarpeen arvioiminen käynnistyy, kun kotona asuvalla on arjessa pärjää-

misen haasteita kuten alentunut toimintakyky, pitkäaikaista hoitoa vaativa sairaus tai 

vamma, tai akuuttisairaus, joka vaatii hoitoa ja tukea (esim. kotiutumistilanne sairaalahoi-

don tai kuntoutuksen jälkeen). Asiakas itse tai hänen läheisensä tai häntä hoitava tai kotiut-

tava taho tai muu viranomainen ottaa yhteyttä kotihoitoon Palvelukeskus Tuuliharjun, Tuu-

liharjun hoitotyön esimieheen tai kunnan hyvinvointijohtajaan puhelimitse, sähköpostitse 

tai saapumalla henkilöiden toimipisteeseen. 
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Yhteystiedot:  

 

Kotihoito 

Hoitajat (klo 7.00-21.30) 

Puh. 050 4776 980 

 

Eija Göös, sairaanhoitaja 

Puh. 040 3479 221 

 

Palvelukeskus Tuuliharju 

Hakulintie 3  

19950 Luhanka 

 

Hoitotyön esimies Arja Laine 

Puh. 040 3479 218 

arja.laine@luhanka.fi 

 

Tehostettu palveluasuminen, hoitajat (24/7) 

Puh. 040 3479 219   

 

Palveluasuminen, hoitajat (klo 7-21) 

Puh. 040 172 0952 

 

Hyvinvointijohtaja Vuokko Lehtonen 

Hakulintie 2, 19950 Luhanka 

Puh. 050 336 2227 

vuokko.lehtonen@luhanka.fi 

mailto:vuokko.lehtonen@luhanka.fi
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Kotona asumista tukevat muut palvelut 

Kylvetyspalvelu 

Kylvetyspalvelulla tarkoitetaan asiakkaan kylpyapua oman kodin ulkopuolella, esim. Palve-

lukeskus Tuuliharjussa. Kodin ulkopuolisen kylvetystarpeen saattaa aiheuttaa kodissa olevat 

esteet tai puutteelliset peseytymistilat. Kylvetys voi sisältää myös kuljetuksen. Kylvetys voi 

olla myös osa päiväkeskuksen palvelupakettia, joka sisältää myös aamupalan, lounaan, päi-

väkahvin ja monipuolisen virkistystoiminnan. 

 

Palvelun myöntämisen edellytyksenä on, että sosiaali- ja/tai terveydenhuollon ammattilai-

nen on tehnyt palvelutarpeen selvittämisen yhteistyössä asiakkaan kanssa. 

 

Kylvetyspalvelu voidaan myöntää, mikäli  

• kodin pesu- / saunatilat ovat puutteelliset tai vaaralliset. 

• kotona peseytyminen ei onnistu avustajankaan turvin. 

• palvelua tarvitaan omaisen jaksamisen tukemiseksi. 

Pyykkipalvelu 

Pyykkipalvelu on tukipalveluna käytössä vain niille asiakkaille, joilla ei ole muuta mahdolli-

suutta huolehtia vaatehuollostaan. 

Siivouspalvelu 

Siivouspalvelu ei sisälly kotihoidon tukipalveluihin. Asiakas voi hankkia siivouspalveluita yk-

sityisiltä palveluntuottajilta, esimerkiksi tahoilta, joiden yhteystietoja on listattu alle. Koti-

hoito kuitenkin auttaa tarvittaessa palvelun tilaamisen sekä kotitalousvähennyksen hakemi-

sen kanssa.  
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Yhteystietoja:  

 

Luhangan pitopalvelu ja kodinapu 

Siivous- ja kodinhoitopalvelu, pitopalvelua 

Marika Helminen-Aro, puh. 040 745 8912 

Sähköposti: marika.helminen-aro@pp.inet.fi 

 

Tmi Ri Pi Koti- ja Siivouspalvelu 

Siivouspalvelua kotiin ja yrityksille 

Riitta Oksanen, puh. 040 485 1259 

 

Kotiapu Helinä 

Perussiivoukset, ruuanlaitto, leivonta ym. kodin askareet 

Heli Majanen-Jaakkola, puh. 0400 885 415 

 

JOKITA Oy 

Kiinteistöjen huoltotyöt ja siivoukset, lumi- ja hiekoitustyöt 

Toimisto, puh. 040 861 3697 

Sähköposti: toimisto@jokita.com  

www.jokita.com 

 

Hoivapalvelu Kaisla Oy 

Kotipalvelu ja siivous 

Katri Auvila, puh. 040 680 6093 

Sähköposti: katri.auvila@hoivakaisla.fi 

www.hoivakaisla.fi  

 

mailto:marika.helminen-aro@pp.inet.fi
mailto:toimisto@jokita.com
http://www.jokita.com/
mailto:katri.auvila@hoivakaisla.fi
http://www.hoivakaisla.fi/
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Johannan Kotipalvelu 

Siivoukset 

Minna Leinonen, puh. 040 567 1548 

 

Joutsan kotipalvelu 

Siivoukset ja muut kotipalvelut 

Puh. 040 755 1511 

 

Siivouspalvelu Osuuskunta SiniWuokot 

Kiinteistönhoito ja siivouspalvelut 

Puh. 040 823 7420 

Sähköposti: osuuskunta@siniwuokot.com 

www.siniwuokot.com  

 

Tmi Katrin Siivouspalvelut 

Siivouspalvelut ja kodinhoidon avustavat palvelut 

Puh. 040 724 1324 

 

TS Kiinteistöpalvelut OY 

Kiinteistön huolto ja siivouspalvelut 

Päivystys, puh. 050 3688 024 

Sähköposti: teuvo@tskiinteistopalvelut.fi 

www.tskiinteistopalvelut.fi  

 

 

 

mailto:osuuskunta@siniwuokot.com
http://www.siniwuokot.com/
mailto:teuvo@tskiinteistopalvelut.fi
http://www.tskiinteistopalvelut.fi/
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Kauppa- ja asiointipalvelu 

Kauppa- ja asiointipalvelu ei sisälly pelkkänä tukipalveluna kotihoidon palveluihin. Kauppa- 

ja asiointipalveluita voi hankkia suoraan kaupasta.  

 

Yhteystiedot: 

Luhangan kyläkauppa 

Rantatie 1, 19950 Luhanka 

puh. 050 440 3832 

Apuvälineet 

Apuvälinepalvelu hoidetaan fysioterapian kautta. Fysioterapiaan hakeudutaan ajanvarauk-

sella. 

 

Joutsan fysioterapia, Keski-Suomen seututerveyskeskus 

Myllytie 8, 19650 Joutsa 

Puh. 041 269 0230 arkisin klo 8–9 ja klo 12–13  

Asuntojen muutostyöt ja korjausavustukset 

Asunnon muutostöihin on mahdollista saada avustusta, mikäli liikkuminen tai muu 

suoriutuminen aiheuttaa vaikeuksia sairauden tai vamman vuoksi. Myönnettäviä 

muutostöitä ovat esimerkiksi ovien leventäminen, luiskien rakentaminen sekä wc- ja 

pesutilojen rakentamis- ja muutostyöt.  

 

Vammaispalvelulain mukainen avustus on vaikeavammaisille myönnettävä välttämättömiä 

vamman tai sairauden vaatimia asunnon muutostöitä varten. Tulot eivät vaikuta avustuksen 

saamiseen. Lisätietoja saa Joutsan kunnasta erityispalveluiden esimieheltä Johanna Paju-

selta puh.  0401733994 
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Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää korjausavustuksia yli 65-vuotiaille Kor-

jausavustuslain nojalla. 

 

Korjausavustusten puhelin- ja sähköpostipalvelu 

Sähköposti: korjausavustus.ara@ara.fi 

puhelinneuvonta: puh. 029 525 0818 (ikäihmisten ja vammaisten korjausavustus) 

ti–ke klo 9–11 ja 12–15 

 

Vanhustyön keskusliiton kautta on mahdollista saada korjausneuvontaa yli 65-vuotiaille. 

Korjausneuvoja avustaa korjausavustusten hakemisessa sekä kartoittaa ja suunnittelee tar-

vittavat muutostyöt. Asiakas maksaa remontista aiheutuneet kulut itse, korjausneuvonta on 

kuitenkin maksutonta. 

 

Keski-Suomen korjausneuvoja  

Rakennusmestari Jukka Lampi 

Jouhikkokuja 6, 44100 Äänekoski  

Puh. 0400 162 494 

Sähköposti: jukka.lampi@vtkl.fi 

Ateriapalvelu 

Ateriapalvelu on tarkoitettu kotona asuville asiakkaille, jotka eivät kykene sairauden tai alen-

tuneen toimintakyvyn vuoksi valmistamaan aterioitaan itse, eivätkä kykene myöskään ruo-

kailemaan kodin ulkopuolisissa ruokailupaikoissa. Säännöllisen ateriapalvelun tarve edellyt-

tää toimintakyvyn arviointia.  

 

mailto:korjausavustus.ara@ara.fi
mailto:jukka.lampi@vtkl.fi
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Ateriapalvelun ateria sisältää pääruuan, tuoreosan tai leikkeleen sekä jälkiruuan. Ateriat 

ovat lämpimiä tai ateriat toimitetaan jäähdytettyinä. Ateriat ovat ravitsemussuosituksen 

mukaisia. 

 

Palvelun myöntämisen edellytyksenä on, että sosiaali- ja/tai terveydenhuollon ammattilai-

nen on tehnyt palvelutarpeen selvittämisen yhteistyössä asiakkaan kanssa. 

Turvapalvelu 

Turvapalvelua ovat turvapuhelinpalvelu ja siihen liittyvät lisälaitteet, esim. kulunvalvonta 

asiakkaan oveen asennettuna. Erilaisten teknologisten laitteiden avulla lisätään asiakkaan 

kotona asumisen mahdollisuuksia ja turvallisuutta.  

 

Turvapuhelin on hyvä apuväline asiakkaille, joilla sairaus tai toimintakyvyn vajaus voi aiheut-

taa äkillisen avun tarpeen, esim. kaatumistilanteessa. Kulunvalvonta taas sopii muistisai-

raille, joilla on suuri riski lähteä kotoaan minä vuorokaudenaikana tahansa ja eksyminen tu-

tussa asuinympäristössä on hyvin todennäköistä.  

 

Palvelun myöntämisen edellytyksenä on, että sosiaali- ja/tai terveydenhuollon ammattilai-

nen on tehnyt palvelutarpeen arvioinnin yhteistyössä asiakkaan kanssa ja yhteistyössä on 

todettu, että asiakas hyötyy turvapuhelinpalvelusta ja/tai siihen liittyvistä lisälaitteista tur-

vallisen kotona asumisen tueksi. 
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Asiointi- ja palveluliikenne 

Kuljetus Risto Ahola 

Taksiliikenne 

Risto Ahola, puh. 0400 640 017 

 

Luhangan kulkuri  

Taksipalvelut 

Rauno Vekki, puh. 040 0150626 

 

Taksi Eero Tuominen Tmi 

Taksipalvelut 

Eero Tuominen, puh. 040 024 1652 

Heidi Puttonen, puh. 040 823 6874 

Kuljetuspalvelu (SHL) 

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on harkinnanvarainen kotihoidon tukipalvelu. 

Palvelun myöntäminen perustuu asiakkaan palvelutarpeen yksilölliseen selvittämiseen (lää-

kärin/terveydenhuollon todistus terveydentilasta/toimintakyvystä ja kotihoidon tekemä 

palvelutarpeen kartoitus sekä tulo- ja varallisuus selvitys).  Palvelua tulee hakea ja päätökset 

tekee Luhangan kunnan Hyvinvointijohtaja. 

 

Kuljetuspalvelu on tarkoitettu tukemaan asiakkaan omatoimista asioiden hoitamista ja sosi-

aalisen elämän ylläpitämistä. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu 

henkilöille, jotka eivät pysty käyttämään julkisia kulkuvälineitä, mutta jotka eivät ole oikeu-

tettuja vammaispalvelulain mukaiseen vammaisten kuljetuspalveluun. Esteetön ja toimiva 

julkinen joukkoliikenne ml. kutsu- ja palveluliikenne on ensisijainen tapa järjestää kaikille 
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soveltuva liikkuminen. Jos asiakkaan palvelutarpeeseen pystytään vastaamaan palvelulii-

kenteellä, ei perustetta kuljetuspalveluun synny.  

 

Sosiaalihuoltolain mukaisen asiointiliikenteen aikataulut Luhangassa 

 

1. Tammijärvi – Joutsa – Tammijärvi, keskiviikkoisin (vuoroviikoin vuoron nro 2 kanssa) 

Lähtö Tammijärveltä klo 8:45 (haetaan kotipihasta) – Joutsa – Lähtö Joutsasta klo 11:30 – 

Tammijärvi  

 

2. Lempää – Joutsa – Lempää, torstaisin (vuoroviikoin vuoron nro 1 kanssa)  

Lähtö Lempäästä klo 8:45 (haetaan kotipihasta) – Joutsa – Lähtö Joutsasta klo 11:30 – Lem-

pää 

 

3. Luhanka – Tammijärvi – Luhanka, joka toinen keskiviikko  

Lähtö Luhangasta klo 9:00 (haetaan kotipihasta) – Tammijärvi – Luhanka (mahdollisuus 

käydä kyläkaupassa) 

 

4. Luhanka – Joutsa – Luhanka, perjantaisin  

Lähtö Luhangasta klo 9:00 (haetaan kotipihasta) – Tammijärvi – Joutsa – Lähtö Joutsasta klo 

11:30 – Tammijärvi – Luhanka 

 

Kyyti tilataan hyvissä ajoin suoraan kuljettajalta:  

Eero Tuominen puh. 0400 241 652  

 

Näitä kyytejä voivat käyttää ainoastaan ne henkilöt, joille on tehty päätös sosiaalihuoltolain 

mukaisesta kuljetuspalvelusta (SHL). Omavastuu on linja-autotaksan mukainen 
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Kaikille avoimen asiointiliikenteen aikataulut Luhangassa 

 

Kaikille avoin asiointiliikenne Luhanka – Joutsa – Luhanka, joka kuukauden 1. ja 3. perjantai  

 

Lähtö: 

Luhangan tori  klo 9:00 

Tammijärvi, Osuuspankki klo 9:15 

Pappinen   klo 9:20 

 

Paluu:  

Joutsa, Matkahuolto  klo 11:25 

 

Lisäksi kouluaikaan voi hyödyntää koulukuljetusta arkipäivisin. Maanantaista perjantaihin 

lähtö klo 8:00 Luhangan kirkonkylältä – Joutsa (n. klo 8:45). Iltapäivällä paluu Joutsasta klo 

15:15 – Luhanka (n. klo 16:00).  

Saattajapalvelu 

Ensisijaisesti saattajapalvelun tulee järjestyä omaisten, lähipiirin tai vapaaehtoistyön turvin.  

Kotihoidon asiakkaalle tilannekohtaisesti arvioituna voidaan järjestää saattajapalvelu esim. 

lääkärikäyntiin, mikäli taksin saattaja-apu ei ole riittävä. Asiakkaan kanssa palvelussa käyte-

tään taksia tai julkista liikennettä, jonka asiakas maksaa.   

Lyhytaikaishoito 

Lyhytaikainen laitoshoito on yleinen tapa järjestää omaishoidon vapaat. Tällä tuetaan 

omaishoitajan jaksamista, omaishoidettavan kotona selviytymistä ja ehkäistään pysyvän lai-

tospaikan tarvetta. Lyhytaikaishoito on aina tilapäistä hoitoa ja hoitojakso sovitaan etukä-

teen.  
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Omaishoitajien lakisääteiset vapaapäivät toteutetaan ympärivuorokautisella lyhytaikaishoi-

dolla kunnan omassa yksikössä Palvelukeskus Tuuliharjussa. 

Kuntouttava päivätoiminta 

Kuntouttavan päivätoiminnan tarkoituksena on asiakkaan sosiaalisen, fyysisen, kognitiivisen 

tai psyykkisen toimintakyvyn tavoitteellinen tukeminen ennaltaehkäisevästi ja kuntouttaen. 

Kuntouttava päivätoiminta koostuu toimintakyvyn tukemisesta, hoidosta, tukipalveluista, 

ohjatusta toiminnasta ja sosiaalisesta kanssakäymisestä. Ne tukevat asiakkaan hyvinvointia, 

terveyttä, toimintakykyä, itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta. Palvelulla voidaan tukea 

myös omaishoitajan jaksamista. 

 

Kuntouttava päivätoiminta sisältää mahdollisuuden osallistua yhteiseen ruokailuun ja virkis-

tystoimintaan. Lisäksi palveluun kuuluu elämäntilanteen kartoitusta, ohjausta, tukea, aktivi-

teetteja ja sosiaalisia kontakteja. Päivätoiminta on tavoitteellista kokonaisvaltaista hyvin-

vointia, terveyttä ja toimintakykyä ylläpitävää toimintaa.  Se on ohjattua toimintaa, henkilö-

kohtaista hoivaa, osallistavaa toiminnallista tekemistä sekä yhdessäoloa, joka toteutetaan 

asiakkaan omia voimavaroja hyödyntäen. Myös tarvittaessa kuljetus päivätoimintaan sisäl-

tyy palveluun.  

 

Kuntouttavassa päivätoiminnassa asiakassuunnitelma perustuu asiakasohjauksessa tehtyyn 

palvelutarpeen selvittämiseen. Asiakassuunnitelmaan kirjataan asiakkaan omat tavoitteet 

sekä yhdessä sovitut keinot ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. 

 

Kuntouttava päivätoiminta 

Luhangan Kylätalolla, Kotipellontie 1, Luhanka 

Kirsi Toivonen, puh. 040 3479 223 

 



18 

 

 

 

Päiväkeskuksen yhteydessä on mahdollisuus päiväkeskusateriaan, lounasruokailuun ja kah-

viin sopimuksen mukaan. 

Omaishoito 

Omaishoitajien omahoitaja 

Yhteyshenkilö Kirsi Toivonen, puh. 040 3479 223 

 

Omaishoidon tuki 

Omaishoidon tuki on lakisääteinen ja harkinnanvarainen sosiaalipalvelu, johon kunta varaa 

määrärahoja vuosittain. Omaishoidon tukea voidaan hakea tilanteissa, joissa hoidettavan 

avuntarve on päivittäin suuri. Omaishoitaja ja kunta tekevät omaishoidonsopimuksen, joka 

sisältää hoito- ja palvelusopimuksen. Sopimuksella turvataan riittävät sosiaali- ja terveyden-

huollon palvelut sekä tuetaan omaishoitajan työtä. Kunta myöntää omaishoidon tukea, 

sekä määrittelee omaishoidon tuen myöntämisen edellytykset, kenelle tukea anne-

taan ja millä perusteilla. 

 

Omaishoidon tuki hakemukset  

Hyvinvointijohtaja Vuokko Lehtonen 

puh. 050 3362227   vuokko.lehtonen@luhanka.fi 

Hakulintie 2, 19950 Luhanka 

Hieronta- ja kuntoutuspalvelut  

TNA-Fysio, Luhanka 

Fysioterapiapalvelut 

Tiina Tammelin, puh. 040 535 7723 
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Laura Polvilampi, Joutsa 

Klassinen ja urheiluhieronta, purentalihasten avaus 

Laura Polvilampi, puh. 041 315 3930 

Sähköposti: laura@laurapolvilampi.fi 

www.laurapolvilampi.fi  

 

Urheiluhieroja Teresa Teppola, Joutsa 

Urheiluhieronta, klassinen hieronta 

Teresa Teppola, puh. 040 460 7282 

www.teresateppola.fi  

Jalka-, käsi- ja muut hoidot 

Friian Kammari, Luhanka 

Hemmotteluhoidot: turvehoidot, kuivakuppaus, eteeriset öljyt, kuumakivihieronta, energia-

hoito 

Maarit Friberg, puh. 040 668 8510 

Taina Saarinen, puh. 040 663 1006 

 

Jalkahoitaja Päivi Kärnä, Luhanka 

Jalkahoidot, myös kotikäyntinä 

Päivi Kärnä, puh. 040 8244 528 

Sähköposti: karnapaivi7@gmail.com 

  

mailto:laura@laurapolvilampi.fi
http://www.laurapolvilampi.fi/
http://www.teresateppola.fi/
mailto:karnapaivi7@gmail.com
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Parturi- ja kampaamopalvelut 

Friian Kammari, Luhanka 

Kampaamopalvelut, myös koti- ja palvelukotikäynnit 

Maarit Friberg, puh. 040 668 8510 

Taina Saarinen, puh. 040 663 1006 

Muita palveluita 

Luhangan apteekki 

Avoinna: ma 9.30-15.00, ke 9.00-16.00, pe 9.00-15.00 

Tammijärventie 262, Tammijärvi 

Puh. 020 743 4212 

Sähköposti: luhanganapteekki@apteekit.net  

www.korpilahdenapteekki.fi/luhangan-sivuapteekki  

 

Pepen Piippupalvelu Oy 

Nuohousta 

Juha, puh. 0400 510 351 

Joni, puh. 045 117 6767 

 

Luompa, Luhanka 

Korjaus- ja mittatilausompelua, käsityötuotteet  

Rantakyläntie 54, 19910 Tammijärvi 

Satu Satosaari, puh. 045 608 8700  

Sähköposti: satu.luompa@gmail.com  

 

 

 

mailto:luhanganapteekki@apteekit.net
http://www.korpilahdenapteekki.fi/luhangan-sivuapteekki
mailto:satu.luompa@gmail.com
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Keski-Suomen Osuuspankki, Luhangan palvelupiste 

Tammijärventie 262, Tammijärvi 

Avoinna: pe 10.00-13.00 

Palveluajat: Ajanvaraus ma-to klo 8.00-19.00, pe klo 8.00-16.30. Kassapalvelut pe klo 10.00-

13.00. 

Asiakaspalvelu, puh. 0100 0500 

www.op.fi/keski-suomen-osuuspankki  

 

RH-Huolto, Luhanka 

Koneiden ja autojen korjaus, huollot, rengasmyynti ja asennus 

Pihlajamäentie 2, Tammijärvi 

Risto Heikkonen, puh. 040 765 6345 

 

Tmi J. Solatie, Luhanka 

Uudisrakentaminen ja saneeraustyöt 

Janne Solatie, puh. 040 828 7589 

 

Tmi Tero Karppinen, Luhanka 

Uudisrakentaminen ja saneeraustyöt 

Tero Karppinen, puh. 040 588 5922 

Sähköposti: terokarppinen@live.com 

 

TR Timber, Luhanka 

Metsänhoitopalvelut, kuten taimien istutukset, ennakkoraivaus, pihapuiden ja vaarallisten 

puiden kaadot 

Timo Rantanen, puh. 040 776 9483 

Sähköposti: tr-timber@outlook.com  

http://www.op.fi/keski-suomen-osuuspankki
mailto:terokarppinen@live.com
mailto:tr-timber@outlook.com
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PALVELUASUMINEN 

Palvelukeskus Tuuliharju 

Hakulintie 3  

19950 Luhanka 

 

Hoitotyön esimies Arja Laine 

Puh. 040 3479 218 

arja.laine@luhanka.fi 

 

Tehostettu palveluasuminen, hoitajat (24/7) 

Puh. 040 3479 219   

 

Palveluasuminen, hoitajat (klo 7-21) 

Puh. 040 172 0952 

Terveyspalvelut 

Keski-Suomen seututerveyskeskus tuottaa perusterveydenhuollon palveluja Luhangassa, 

Joutsassa, Toivakassa, Keuruulla, Multialla, Petäjävedellä, Laukaassa ja Konnevedellä.  

 

Luhangan vastaanotto 

Hakulintie 3, Luhanka 

Auki vain ajanvarauksella, lääkärin ja hoitajan vastaanotto 

 

Saat yhteyden terveysasemalle sähköisen asioinnin tai Joutsan ja Luhangan vastaanoton yh-

teisen puhelinpalvelun kautta. Vastaanoton puhelinpalvelu puh. 014 269 0200 arkisin klo 8-

16.  
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Reseptien uusinta puh. 014 269 0211, arkisin klo 9-12. 

Muistihoitaja puh. 014 269 0255, arkisin klo 12-13.  

 

Lisäksi Joutsan palvelupisteen palvelut ovat luhankalaisten käytettävissä. 

 

Joutsan vastaanotto, Joutsan sote-keskus 

Myllytie 12, Joutsa 

 

Saat yhteyden terveysasemalle sähköisen asioinnin tai Joutsan ja Luhangan vastaanoton yh-

teisen puhelinpalvelun kautta. Vastaanoton puhelinpalvelu puh. 014 269 0200 arkisin klo 8-

16 

 

Lääkärin ja hoitajan vastaanotto 

INR-hoitaja 

Kuvantaminen/röntgen: tutkimukset maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 8–15 

 

Ajanvaraus Luhanka ja Joutsa arkisin klo 8-16 puh. 014 269 0200 tai verkossa www.oma.hy-

vis.fi/login 

 

www.seututk.fi  

Palveluohjaus 

Seututerveyskeskuksen palveluohjaus auttaa, kun tarvitaan neuvoa, ohjausta tai tukea vi-

ranomaisasiointiin, arjesta selviytymiseen tai sosiaalisten ongelmien ratkaisuun. Palveluoh-

jaaja neuvoo tarvittavien sosiaali- ja terveyspalvelujen pariin hakeutumisessa, auttaa sovit-

tamaan yhteen eri tahojen tarjoamia palveluja sekä avustaa viranomaisasiointiin liittyvien 

http://www.seututk.fi/
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asioiden edistämisessä (mm. toimeentulo- ja velka-asiat, sairauspäiväraha- ja eläkeasiat, 

kuntoutusmahdollisuudet, vanhus- ja vammaispalvelut, valtakirja- ja edunvalvonta-asiat). 

 

Palveluohjaaja, puh. 014 269 0223 

Fysioterapia 

Luhangan asukkaat kuuluvat Joutsan fysioterapiapalveluiden piiriin. Fysioterapeutti käy Lu-

hangassa kerran kuussa kotikäyntien ja ryhmänohjauksien merkeissä. 

 

Fysioterapeutin vastaanotolle voidaan ohjata hoitajan tai lääkärin vastaanotolta tai sinne voi 

hakeutua itse fysioterapian ajanvarauksen kautta. 

 

Palveluihin kuuluu: yksilövastaanotto, ryhmäkuntoutus, sairaalaosaston kuntoutus, lääkin-

nällinen kuntoutus ja apuvälinepalvelut 

Hoitotarvikkeet 

Hoitotarvikejakelu on tarkoitettu pitkäaikaissairaille ja se on maksutonta. Päätöksen hoito-

tarvikkeista tekee lääkäri.  

 

Hoitotarvikejakelu tapahtuu Luhangan neuvolassa keskiviikkoisin ajanvarauksella puh. 

014 269 0253. Soittoaika arkisin klo 12–13. 

 

Neuvola sijaitsee Luhangan terveysasemalla osoitteessa Hakulintie 3, 19950 Luhanka. Kulku 

pääovesta. 
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Laboratorio 

Näytteenotto Luhangan terveysasemalla keskiviikkoisin ilman ajanvarausta klo 9–10.30. 

Näytteenotto on Keski-Suomen Seututerveyskeskuksen omaa, ei Fimlabin toimintaa. 

 

Joutsan laboratorio (Fimlab) 

Myllytie 12, Joutsa 

 

Ainoastaan ajanvarauksella arkisin  

ma klo 8.00–14.30 

ti–to klo 8.00–14.00 

pe 8.00–13.00 

 

Ma-to klo 13.15 jälkeen otetut näytteet lähetetään seuraavan aamun klo 8.30 kuljetuksessa. 

 

Voit asioida ilman ajanvarausta, jos hoitoyksikkö on pyytänyt tutkimukset päivystyksenä tai 

haet tarvikkeita kotinäytteenottoa varten tai palautat näytteitä. Ajanvaraus näytteenottoon 

puhelimitse arkisin klo 7–18 puh. 010 808 515 tai sähköisesti osoitteessa www.fimlab.fi. 

Suun terveydenhuolto 

Luhangan hammashoitola 

Hakulintie 3, 0. kerros, Luhanka 

 

Suun terveydenhuollon asiakaspalvelu, hoidon tarpeen arviointi ja ajanvaraus arkisin klo 8-

16, puh. 014 269 0333. Kiireelliset asiat arkisin klo 8–10, kiireettömät asiat klo 10–16. 
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Päihde- ja mielenterveyspalvelut 

Päihdepalvelut 

Päihdepalveluissa tarjotaan ohjausta, neuvontaa ja hoitoa mm. päihteisiin (alkoholi, huu-

meet, lääkevalmisteet) ja peli- ja nettikäyttäytymiseen. 

 

Aikuisten päihde- ja mielenterveyspalveluihin voi hakeutua itsenäisesti ottamalla puheli-

mitse yhteyttä päihde- ja mielenterveyspalvelujen palvelunumeroon, jossa hoidon tarpeen 

arvion tekee psykiatrinen sairaanhoitaja.  

 

Yhteyttä voi ottaa omasta tai läheisen puolesta tai viranomaistahon ohjaamana. Hoidontar-

peen arvion perusteella ohjataan tarvittaessa myös jatkohoitoon esimerkiksi erityispäihde-

palveluihin. 

Mielenterveyspalvelut 

Mielenterveyspalveluilla pyritään edistämään mielenterveyttä sekä ehkäisemään, lievittä-

mään ja hoitamaan mielenterveyden häiriöitä ja niiden seurauksia. Palveluihin kuuluvat ter-

veydenhuollon ammattilaisten antama ohjaus, neuvonta ja tarpeenmukainen psykososiaa-

linen tuki, kriisitilanteiden psykososiaalinen tuki sekä mielenterveyden häiriöiden tutkimus, 

hoito ja kuntoutus. Mielenterveyspalveluissa hoidetaan usein myös samanaikaiset päihde-

ongelmat. 

 

Mielenterveyspalveluihin ja päihdepalveluihin hakeudutaan vastaanoton kautta. 

 

Joutsan terveysaseman aikuisten päihde- ja mielenterveyspalveluihin saat yhteyden  

puh. 014 269 8479 ma-to 8.30–15.30, pe klo 8.30–14.30. 
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Joutsan päihdehoitajalle ohjaudutaan Joutsan terveysaseman vastaanoton kautta. Samoin 

kuin muissa mielenterveysasioissa, myös päihdeasioissa voi ottaa yhteyttä terveysaseman 

vastaanoton puhelinpalveluun arkisin klo 8–16 puh. 014 269 0200. 

Muistisairaiden palvelut 

Muistihoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun oman tai läheisen muistin heikkeneminen huolestut-

taa. 

 

Joutsan ja Luhangan terveysaseman muistihoitaja 

ma-ke klo 8–9, puh. 014 269 0255 

to-pe klo 8–9, puh. 014 269 0339  

Sotainvalidit ja veteraanit 

Luhangan kunta  

Hyvinvointijohtaja 

Vuokko Lehtonen 

puh. 050 336 2227 

Vammaispalvelut 

Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto 

Joutsan kunta 

Erityispalveluiden esimies Johanna Pajunen 

puh. 040 1733994      johanna.pajunen@joutsa.fi  

 

 

mailto:johanna.pajunen@joutsa.fi
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Edunvalvonta 

Yleinen edunvalvonta 

Voit tehdä ilmoituksen toisen henkilön edunvalvonnan tarpeesta, mikäli hän ei itse kykene 

huolehtimaan asioistaan esimerkiksi heikentyneen terveydentilansa vuoksi, eikä hänen asi-

oitaan saada hoidettua asianmukaisesti muulla tavoin. Edunvalvontaa hakiessa on esitettävä 

lääkärintodistus edunvalvonnan tarpeellisuudesta. 

 

Digi- ja väestötietovirasto / Holhoustoimi 

PL 1001, 02151 Espoo 

Puh. 0295 536 256, arkisin klo 9–15 

Edunvalvontavaltuutus 

Tekemällä edunvalvontavaltuutuksen, voi itse etukäteen varmistaa, kenen haluaa huolehti-

maan asioistaan, kun oma toimintakyky on heikentynyt esimerkiksi sairauden vuoksi. 

 

Toimintaohje: Laadi itsellesi edunvalvontavaltakirja ja huolehdi, että valtuutettusi saa sen 

tarpeen tullen käsiinsä. Kun valtuuttaja ei enää kykene huolehtimaan itse asioistaan, hakee 

valtuutettu edunvalvontavaltuutuksen vahvistamista. 

 

Lisätietoja: 

Digi- ja väestötietovirasto 

Puh. 0295 536 256, arkisin klo 9–15 

www.dvv.fi 

 

 

 

http://www.dvv.fi/
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TOIMEENTULO 

Asiakasmaksukatto 

Julkisilla terveyspalveluiden maksuilla on kalenterivuosittainen enimmäismäärä, maksu-

katto. Maksukatto on nyt 692 euroa vuodessa. Sen täytyttyä asiakasmaksuja ei enää pe-

ritä maksukaton piiriin kuuluvista palveluista lukuun ottamatta lyhytaikaisen laitoshoidon 

maksuja. 

 

Maksukattoa kerryttävät seuraavat maksut:  

• terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelujen maksut 

• fysioterapiamaksut 

• sarjahoidon maksut 

• sairaalan poliklinikkamaksut 

• päiväkirurgian maksut 

• lyhytaikaisen laitoshoidon ja laitospalvelun maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuol-

lon laitoksissa 

• yö- ja päivähoidon maksut 

• kuntoutushoidon maksut 

• suun terveydenhuollon käynti- ja toimenpidemaksut (hammasteknisiä kuluja, kuten 

proteeseista, purentakiskoista, oikomiskojeista ja uniapneakiskoista aiheutuvia ham-

masteknisiä kuluja lukuun ottamatta) 

• tilapäisen kotisairaanhoidon ja kotisairaalan maksut  

• terapioista perityt maksut 

• toimeentulotuella maksetut maksut 
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Seuraa maksukaton täyttymistä itse. Maksetut maksut merkitään terveyskeskuksesta saata-

vaan seurantakorttiin. Säilytä kuitenkin alkuperäiset maksukuitit ja esitä ne tarvittaessa. Kun 

maksukatto on ylittynyt, saa asiakas todistuksen maksukaton täyttymisestä, vapaakortin.  

Lääkekustannuksilla on oma kalenterivuosittainen kattonsa.  

 

Maksukattoa ja vapaakorttia koskevat tiedustelut: 

Monetra Keski-Suomi 

Vaihde arkisin klo 8–16, puh. 014 445 2200 

Eläkkeensaajien veroneuvonta 

Verotoimisto 

Jyväskylän toimipiste 

Vapaudenkatu 58 A, Jyväskylä 

puh. 029 512 000 valtakunnallinen vaihde 

Avoinna ma–ke, klo 9–12 

www.vero.fi 

Kansaneläkelaitos (KELA) 

Lähin KELAN asiointipiste sijaitsee Joutsan kunnan virastotalon yhteydessä osoitteessa Län-

sitie 5, Joutsa. Asiointipisteestä saa Kelan lomakkeita sekä apua niiden täyttöön. Asiointipis-

teeseen voi myös palauttaa hakemuksia ja niiden liitteitä. Kelan toimitettavien asiakirjojen 

kopiointi ja tulostus on maksutonta. 

 

KELAn asiointipiste, Joutsa 

Länsitie 5, Joutsa 

Ma–ke 9.00–11.00 & 12.00–15.00 

Puh. 040 723 0118 

http://www.vero.fi/
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Palveluneuvoja Ritva Nurminen 

sähköposti: ritva.nurminen@joutsa.fi 

Kelan palvelunumerot 

Asuminen puh. 020 692 210, ma–pe klo 9–16  

Eläkkeet puh. 020 692 202, ma–pe klo 9–16  

Kansainväliset tilanteet puh. 020 634 0200, ma–pe klo 10–15 

Kuntoutus ja vammaistuet puh. 020 692 205, ma–pe klo 9–16 

Sairastaminen ja kortit puh. 020 692 204, ma–pe klo 9–16 

Toimeentulotuki puh. 020 692 207, ma–pe klo 9–16 

Eläkkeensaajan asumistuki 

Asumistukea voivat hakea eläkkeensaajat, jotka ovat pienituloisia. Asumistukea voi saada 

vuokra-asuntoon tai omistusasuntoon. Eläkkeensaajan asumistukea voivat hakea yksin tai 

puolison kanssa asuvat tai jos mutukin asunnossa asuvat saavat eläkettä, joka oikeuttaa 

eläkkeensaajan asumistukeen.  

 

Eläkkeensaajan asumistukea haetaan OmaKelassa, johon kirjaudutaan verkkopankkitunnuk-

silla tai mobiilivarmenteella. 

Eläkettä saavan hoitotuki 

Eläkettä saavan hoitotuki tukee vammaisen tai pitkäaikaissairaan eläkeläisen päivittäistä 

elämää, toimintakykyä, kuntoutusta ja hoitoa. Hoitotukeen voi olla oikeus, jos henkilö on 

kokopäiväisesti eläkkeellä, hänellä on lääkärin toteama vamma tai sairaus, henkilön toimin-

takyky on heikentynyt vähintään vuoden ajan ja hän tarvitsee vamman tai sairauden takia 

apua tai ohjausta.  

mailto:ritva.nurminen@joutsa.fi
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Eläkettä saavan hoitotuki on porrastettu kolmeen tasoon: perushoitotukeen, korotettuun 

hoitotukeen ja ylimpään hoitotukeen. Siihen, mitä niistä saat, vaikuttaa tarvitsemasi avun, 

ohjauksen ja valvonnan määrä. 

Eläkettä saavan hoitotukea haetaan OmaKelassa, johon kirjaudutaan verkkopankkitunnuk-

silla tai mobiilivarmenteella. 

Sairaanhoitokulujen korvaaminen 

Kela korvaa osan kustannuksista, jotka aiheutuvat käynnistä yksityisessä terveydenhuol-

lossa. Korvaus maksetaan tarpeellisista sairauden hoidon kustannuksista. Tarpeellisena hoi-

tona pidetään sairauden, raskauden tai synnytyksen vuoksi annettua yleisesti hyväksytyn 

hyvän hoitokäytännön mukaista hoitoa. 

 

Suorakorvausmenettelyä käyttävät terveydenhuollon palvelujen tuottajat, jotka ovat sopi-

neet Kelan kanssa suorakorvausmenettelystä. Kela-korttia näyttämällä korvaus vähenne-

tään jo maksun yhteydessä hoitopaikassa. Jos henkilöllä on yksityinen sairaus- tai tapatur-

mavakuutus, voi Kela-korvauksen lisäksi hakea korvausta omasta vakuutusyhtiöstä.  

Matkakorvaus 

Kela maksaa matkakorvausta julkiseen tai yksityiseen terveydenhuoltoon matkustamisesta, 

kun matkan syy on sairaus, raskaus, synnytys, koronarokotuksen saaminen tai kuntoutus ja 

henkilöllä on Kelan tai julkisen terveydenhuollon kuntoutuspäätös. 

 

Matkakorvausta saa kotoa lähimpään terveydenhuoltoon, halvimman matkustustavan mu-

kaan omavastuun ylittävistä kuluista. Halvin matkustustapa on yleensä julkinen kulkuneuvo, 

kuten linja-auto. Mikäli terveydentila ei salli julkisen liikenteen käyttöä tai liikenneolosuh-

teet ovat puutteelliset, voi korvausta saada myös oman auton tai taksin käytöstä. 
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Omavastuu on 25 € jokaisesta matkasta. Maksukatto eli omavastuu voi yhteensä olla enin-

tään 300 €/vuosi. Maksukaton täytyttyä, sinun ei tarvitse enää maksa omavastuuta lopun 

vuoden matkoistasi. 

 

Taksimatkasta saa korvauksen taksissa, kun tilaa matkan alueellisesta tilausnumerosta. 

Keski-Suomessa tilausnumerot ovat 

 

Taksi Helsinki Oy 

Puh. 0800 414 608 

 

Menevä Oy 

Puh. 0800 021 83 

 

Taksimatkasta ei voi hakea korvausta jälkikäteen Kelasta. Julkisilla kulkuneuvoilla tai omalla 

autolla matkustettaessa korvaus haetaan jälkikäteen Kelasta OmaKela -palvelun kautta. 

Lääkekorvaus 

Lääkekorvaus maksetaan lääkkeistä, jotka ovat määrätty reseptillä sairauden hoitoon ja 

joille on vahvistettu korvattavuus. Lääkekorvauksia saa sitten, kun alkuomavastuu on täyt-

tynyt. Sen suuruus on 50 €/vuosi. Lääkekorvauksen saa suoraan apteekista Kela-korttia näyt-

tämällä, sitä ei tarvitse erikseen hakea.  

 

Itse maksettu osuus korvattavista lääkkeistä kerryttää lääkkeiden vuosiomavastuuta. 

Vuonna 2022 vuosiomavastuu on 592,16 €/vuosi. Jos vuosiomavastuusi ylittyy, on henkilöllä 

oikeus lisäkorvaukseen. Apteekki saa tiedon vuosiomavastuusi ylittymisestä lääkeoston yh-

teydessä. Lisäkorvauksen saa heti apteekissa.  Loppuvuoden ajan on jokaisen korvattavan 

valmisteen omavastuu 2,50 €.   
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Toimeentulotuki 

Perustoimeentulotukea voi saada henkilö tai perhe, jonka tulot ja varat eivät riitä välttämät-

tömiin jokapäiväisiin menoihin. Perustoimeentulotuki haetaan Kelasta OmaKela-palvelun 

kautta.  

Ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki haetaan kunnasta. Palvelun luhankalaisille tuottaa 

Joutsan sosiaalipalvelut ja ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen asiointi tapahtuu 

Joutsan kunnan kautta.  

 

Sosiaalityöntekijä 

Joutsan kunta 

Puh. 040 176 8057 

Oikeusapu, Keski-Suomen oikeusaputoimisto 

Oikeusapua käytetään yleensä oikeudellisien ongelmien ratkaisuissa, sovintoneuvotteluissa 

tai erilaisten asiakirjojen laadinnassa. Oikeusapu tarkoittaa sitä, että voit saada itsellesi oi-

keudellisen asian hoitamista varten avustajan kokonaan tai osittain valtion kustantamana. 

Oikeusapua annetaan hakijan käyttövarojen perusteella. Oikeusapu voi olla ilmaista tai siitä 

peritään omavastuu.  

 

Oikeusapu kattaa kaikki oikeudelliset asiat. Et ole oikeutettu oikeusapuun, jos sinulla on oi-

keusturvavakuutus, joka korvaa kulut. 

 

Keski-Suomen oikeusaputoimisto, Jyväskylän toimipaikka 

Virastotalo Sinetti  

Hannikaisenkatu 47, 4. krs, 40100 Jyväskylä  

Ajanvaraukset ja neuvonta, puh. 029 56 60830 arkisin klo 8–16.15 

Palvelut käytettävissä ajanvarauksella. 



35 

 

 

 

www.oikeus.fi/oikeusapu/keski-suomenoikeusaputoimisto  

Talous- ja velkaneuvonta, Keski-Suomen oikeusaputoimisto 

Talous- ja velkaneuvoja antaa neuvoja ja tietoa maksuongelmissa oleville henkilöille. Neu-

vonta on maksutonta ja sitä saa kaikista maan oikeusaputoimistoista. 

 

Keski-Suomen oikeusaputoimisto, Jyväskylän toimipaikka 

Virastotalo Sinetti  

Hannikaisenkatu 47, 4. krs, 40100 Jyväskylä 

Puh. 029 56 60835  

- Asioimiseen liittyvä neuvonta arkisin klo 8–16.15 

- Talous- ja velkaneuvoja tavoitettavissa arkisin klo 10-12 ja klo 15-16.15 

Palvelut käytettävissä ajanvarauksella. 

www.oikeus.fi/talousjavelkaneuvonta/keski-suomenoikeusaputoimisto  

 

  

http://www.oikeus.fi/oikeusapu/keski-suomenoikeusaputoimisto
http://www.oikeus.fi/talousjavelkaneuvonta/keski-suomenoikeusaputoimisto
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VAPAA-AIKA 

Liikunta 

Tuki- ja liikuntaelinsairauksia voi ehkäistä aktiivisilla elämäntavoilla ja liikunnalla.  

 

Luhangan koulun liikuntasali (Tammijärventie 316, Tammijärvi) on kuntalaisten käytettä-

vissä arki-iltaisin ja viikonloppuisin. Liikuntasalissa on sekä varattuja että vapaita käyttövuo-

roja. Käyttövuorot varataan koulun syyslukukauden alkaessa kirjastonhoitajalta. Varatut lii-

kuntavuodot löytyvät Luhangan kunnan verkkosivuilta. 

 

Kuntosalit löytyvät Luhangan koululta (Tammijärventie 316, Tammijärvi) ja Kylätalolta (Ko-

tipellontie 1, Luhanka). Niiden käyttö on kuntalaisille maksutonta. 

 

Kunnan ylläpitämät uimarannat ovat Mämminiemen uimaranta (Mämminiementie 127, Lu-

hanka) ja Tammijärven uimaranta (Tammijärventie 316, Tammijärvi). Avantouintia voi har-

rastaa Tammijärven rannassa. Rannalla olevaa kyläsaunaa voi yksityisesti vuokrata kirjaston-

hoitaja Satu Suorannalta, puh. 040 3479 237 / 040 3479 236. Huomioitavaa kuitenkin on, 

että Tammijärven ranta ei ole yleinen talviuintipaikka.  

 

Hiihtolatuja ylläpidetään talvisin Luhangan kirkonkylällä ja Tammijärvellä pururadoilla. Lu-

hangan koulun parkkipaikalta (Tammijärventie 316, Tammijärvi) lähtee kohti Lempäätä yh-

teensä n. 15 km latu, jonka varrelta löytyy yleisiä laavuja.  

 

Luhangan koulun (Tammijärventie 316, Tammijärvi) ja Tammijärven väliseen maastoon on 

pystytetty 6-korinen frisbeegolfrata. Rata alkaa pururadan päästä, hiekkakentän päädystä 

ja on kaikkien vapaassa käytössä. Samasta paikasta lähtee myös yleiseen käyttöön tarkoi-

tettu 7-rastinen suunnistusrata. 
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Kulttuuri 

Luhangan pääkirjasto  

Kylätalo, Kotipellontie 1, Luhanka 

 

Avoinna: 

tiistaisin klo 9–17  

torstaisin klo 15–19 

lauantaisin klo 9–14 

 

Puh. 040 3479 236 

Sähköposti: kirjasto@luhanka.fi 

 

Tammijärven kirjasto  

Luhangan koulu, Tammijärventie 316, Tammijärvi 

 

Avoinna: 

keskiviikkoisin klo 12–19 

torstaisin klo 10–14  

perjantaisin klo 10–17 

 

puh. 040 3479 237 

Sähköposti: kirjasto@luhanka.fi 

 

www.luhanka.fi/kirjasto 

 

 

 

mailto:kirjasto@luhanka.fi
http://www.luhanka.fi/kirjasto
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Peltolan Mäkitupalaismuseo 

Tammijärventie 164, Tammijärvi 

Avoinna kesäaikaan päivittäin klo 11–17  

 

Ateljee Vaheri, taiteilija Juhani Vaheri 

Taidenäyttelyjä 

Ovet avoinna kaksi kertaa kuussa, muina aikoina sovitusti 

Hakulintie 3, Luhanka 

www.vaheri.com 

 

 

Kunnan tapahtumakalenteri: www.luhanka.fi/tapahtumat  

 

Kohtaamispaikat 

Kahvila Auringonkukka 

Tammijärventie 262, Tammijärvi 

Puh. 046 685 9008 

 

Ravintola Etappi 

Mämminniementie 2, Luhanka 

puh. 050 501 9916 

 

Ravintola Reeti 

Rantatie 2, Luhanka 

Puh. 050 4402310 

 

http://www.vaheri.com/
http://www.luhanka.fi/tapahtumat
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Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta 

 

Luhangan kunnan yhdistys-/järjestöyhdyshenkilö 

Kunnanjohtaja Tuomo Kärnä  

Puh. 040 551 0134 

Sähköposti: tuomo.karna@luhanka.fi 

 

 

Eläkeliiton Luhangan yhdistys ry 

Mukavaa yhdessäoloa eri tavoin.  

Puheenjohtaja Eino Polvela 

Sähköposti: eino.polvela@icloud.com 

www.elakeliitto.fi/yhdistykset/luhanka 

 

Kyläyhdistys Luhanka LuJu 

Puheenjohtaja Hilkka Weijo 

Sähköposti: hilkka.weijo@hotmail.com  

 

Lions Club Luhanka ry 

Vapaaehtoistyötä paikallisten ikäihmisten, lapsiperheiden, vammaisten ja koululaisten hy-

väksi 

Sihteeri Asko Kotilainen 

Sähköposti: asko.kotilainen@elisanet.fi  

 

 

 

 

mailto:tuomo.karna@luhanka.fi
mailto:eino.polvela@icloud.com
http://www.elakeliitto.fi/yhdistykset/luhanka
mailto:hilkka.weijo@hotmail.com
mailto:asko.kotilainen@elisanet.fi
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Luhangan Ampujat ry 

Suomen Ampumaurheiluliiton alainen seura, jonka ampumarata sijaitsee Luhangan Laidon-

kankaalla (Luhangantie 373, Luhanka) 

Puheenjohtaja Ahti Weijo 

Puh. 040 735 6956 

 

Luhangan Kotiseutuyhdistys ry 

Kotiseudun kehittäminen ja arvokkaan kansanperinteen vaaliminen, Peltolan Mäkitupalais-

museo (Tammijärventie 164, Tammijärvi) 

Puheenjohtaja Mikko Majanen 

Puh. 040 715 7030 

Sähköposti: makitupalaismuseo@gmail.com  

Luhangan Martat ry 

Martta-toimintaa ja yhdessäoloa, kuten liikuntaa, käsitöitä, leivontaa ja retkiä 

Puheenjohtaja Elina Virtaniemi 

Puh. 044 568 7168 

Sähköposti: ellu.virtaniemi@gmail.com 

 

MLL Luhangan paikallisyhdistys ry 

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäminen  

Puheenjohtaja Terhi Rantanen 

Puh. 040 734 1230 

Sähköposti: rantanen.terhi@gmail.com  

 

 

 

 

mailto:makitupalaismuseo@gmail.com
mailto:ellu.virtaniemi@gmail.com
mailto:rantanen.terhi@gmail.com
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Tammijärven Marttayhdistys ry 

Martta-toimintaa ja yhdessäoloa, kuten käsitöitä ja leivontaa 

Puheenjohtaja Hannele Valvanne 

Puh. 040 580 7170 

Sähköposti: hannele.valvanne@elisanet.fi tai tammijarvenmarttayhdistys@gmail.com 

 

Tammijärven Tammi ry 

Kuntourheilun tukeminen, liikuntaryhmät, latureitit 

Puheenjohtaja Arto Kaukonen 

Puh. 040 315 7292 

www.tammijarventammi.net 

 

Voimistelu- ja Urheiluseura Luhangan Väre ry 

Tapahtumia kaikille yhdessäolon ja liikunnan merkeissä 

Puheenjohtaja Heikki Kiviniemi 

Puh. 050 917 7650 

Sähköposti: kiviniemih1@gmail.com 

Hengellinen toiminta 

Luhangan kappeliseurakunta 

 

Luhangan seurakunta liittyi kappeliseurakuntana Joutsan seurakuntaan vuoden 2006 alusta 

lukien. Luhangan kappeliseurakunnan alue käsittää Luhangan kunnan alueen. 

 

Jumalanpalvelus pidetään Luhangassa joka kuukauden 1. ja 3. sunnuntai klo 13. Mahdollis-

ten poikkeusten varalta varmista aika kannattaa kuitenkin varmistaa tapahtumakalenterista 

seurakunnan verkkosivuilla www.joutsanseurakunta.fi tai paikallislehti Joutsan Seudun 

mailto:hannele.valvanne@elisanet.fi
mailto:tammijarvenmarttayhdistys@gmail.com
http://www.tammijarventammi.net/
mailto:kiviniemih1@gmail.com
http://www.joutsanseurakunta.fi/
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seurakuntauutisista. Jumalanpalvelukset ovat kesäaikaan (kesä-elokuu) Luhangan kesäkir-

kossa ja muina aikoina Luhangan talvikirkossa. 

 

Kappeliseurakunnan toiminnasta vastaa seurakuntapastori. Diakoniatyöntekijä on tavatta-

vissa tarpeen mukaan. 

 

Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto 

Jousitie 25, 19650 Joutsa 

Kirkkoherranvirasto puh. 040 774 0044 

Taloustoimisto puh. 040 774 0045 

Avoinna ma-ke klo 9–12 

Sähköposti: joutsa.srk@evl.fi  

Palvelut: 

 

Kirkkoherranvirasto: tilaisuusvaraukset (ristiäiset, häät, hautajaiset yms.), seurakunnan tilo-

jen varaukset, sukututkimustilaukset (kirkonkirjat: Joutsa, Luhanka ja Leivonmäki), virkato-

distus- ja sukuselvitystilaukset (kirkonkirjat: Joutsa, Luhanka ja Leivonmäki) 

 

Taloustoimisto: taloushallinto ja -suunnittelu (mm. laskutus), hallinto, henkilöstö, kiinteistö-

toimi ja hautausmaa-asiat (mm. hautojen hoito), maankäyttö ja metsätalous, työsuojelu 

 

 

  

mailto:joutsa.srk@evl.fi
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HYVÄ TIETÄÄ 

Kotitalousvähennys 

Kotona teetetyn työn kustannuksista osan voi vähentää verotuksessa. Kotitalousvähennyk-

sen voit saada, jos ostat siivous- tai hoitotyötä, asunnon kunnossapitotöitä tai tietokoneiden 

asennusta. Myös vapaa-ajan asunnolla teetetyt työt käyvät kotitalousvähennyksiin.  

 

Kotitalousvähennyksen saa vain työn osuudesta. Työn osuudesta saa vähentää 40 %, kun työ 

on ostettu yritykseltä.  

 

Vuonna 2022 kotitalousvähennyksen maksimi on 2250 €, omavastuu on 100 €/vuosi. Lisä-

tiedot osoitteesta www.vero.fi.  

 

Verohallinto, kotitalousvähennys, puh. 029 497 002 ma-pe klo 9–16.15, heinäkuussa klo 9–

15. 

Arvonlisäverottomat palvelut 

Kunnan tuottamat kotipalvelut ja niiden tukipalvelut ovat arvonlisäverottomia. Yksityiset 

palvelujen tuottajat voivat myydä kotipalveluja ja niiden tukipalveluja arvonlisäverotto-

masti, silloin kun toiminta on sosiaaliviranomaisten valvomaa ja palvelut myydään sosiaali-

huollon tarpeessa olevalle henkilölle. Sosiaalihuollon tarpeessa olevalla tarkoitetaan henki-

löä, jonka toimintakyky on alentunut esimerkiksi iän tai sairauden takia.  

 

Jotta palvelu voi olla arvonlisäverotonta sosiaalihuoltoa, on seuraavien edellytysten täytyt-

tävä: 

• Yksityisen palvelujentuottajan tulee olla merkittynä yksityisten palvelujen antajien 

rekisteriin. 

http://www.vero.fi/
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• Yksityisen palvelujentuottajan ja asiakkaan välillä on tehtävä kirjallinen sopimus, 

mistä käy ilmi, mitä palveluja asiakas ostaa ja miten paljon. 

• Palvelujen tuottaja ja asiakas tekevät myytävistä palveluista kirjallisen sopimuksen 

lisäksi palvelu-, hoito-, kuntoutus- tai muun vastaavan suunnitelman. 

• Yksityisen sosiaalihuoltopalvelujen tuottajalla on omavalvontasuunnitelma laadit-

tuna. 

 

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 

Lain tarkoituksena on lisätä sosiaalitoimen asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksia saamaansa 

palveluun. Kaikissa kunnissa on oma nimetty sosiaalimies. Sosiaaliasiamies on puolueeton ja 

mm. neuvoo asiakkaita asiakaslain soveltamisessa, avustaa muistutuksen teossa, tiedottaa 

asiakkaan oikeuksista sekä toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä 

seuraa asiakkaan oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa. 

 

Sosiaalimies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Palvelu on maksuton.  

 

Sosiaaliasiamies Eija Hiekka  

Puh. 044 265 1080 ma-to klo 9–11, muulloin jätä vastaajaan yhteydenottopyyntö 

Sähköposti: sosiaaliasiamies@koske.fi 

 

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 

Sosiaaliasiamies  

Matarankatu 4, 40100 Jyväskylä  

mailto:sosiaaliasiamies@koske.fi
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Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 

Laissa potilaan asemasta ja oikeuksista sanotaan, että potilaalla on oikeus laadultaan hyvään 

terveyden- ja sairaanhoitoon sekä siihen liittyvään kohteluun. Potilasasiamieheen voi ottaa 

yhteyttä esimerkiksi hoitoon pääsyä, hoitoa, kohtelua tai tietosuojaa koskevissa asioissa. Po-

tilasasiamiehen palvelut ovat maksuttomia. 

 

Potilasasiamies neuvoo potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, neuvoo ja tarvittaessa 

avustaa potilasta muistutuksen, kantelun tai potilasvahinkoilmoituksen ja korvaushakemuk-

sen teossa, tiedottaa potilaan oikeuksista sekä toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi ja 

toteuttamiseksi.  

 

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen potilasasiamies 

Ari Solonen puh. 014 269 3692 ma-to klo 9–11    

Sähköposti: ari.solonen@seututk.fi 

 

Postiosoite:  

Hoitajantie 3, 40620 Jyväskylä 

Käyntiosoite:  

Hoitajantie 4, 2. krs., Jyväskylä 

Vanhus- ja vammaisneuvosto 

Kunnanhallitus asettaa vanhus- ja vammaisneuvoston kuntalain mukaisesti ikääntyneen vä-

estön sekä vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmista-

miseksi. Vanhus- ja vammaisneuvostolla on mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen 

toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikäänty-

neen väestön ja vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, 

mailto:ari.solonen@seututk.fi
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elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka 

heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. 

 

Luhangan vanhus- ja vammaisneuvosto 2021–2025  

Eila Honkanen 

Markku Huuskola 

Heikki Kiviniemi 

Seija Nieminen 

Maire Pietilä 
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YHTEYSTIEDOT – LUHANGAN KUNTA 

Kunnanvirasto 

Hakulintie 2 

19950 Luhanka 

 

Puhelinvaihde: 040 3479 201 

Sähköposti: luhanka@luhanka.fi  

 

Kunnanjohtaja Tuomo Kärnä 

Puh. 040 5510 134 

tuomo.karna@luhanka.fi  

 

Tekninen toimisto, Nina Ilmonen 

Puh. 040 3479 213 

 

Palvelukeskus Tuuliharju 

Hakulintie 3  

19950 Luhanka 

 

Hoitotyön esimies Arja Laine 

Puh. 040 3479 218 

arja.laine@luhanka.fi  

 

Tehostettu palveluasuminen, hoitajat (24/7) 

Puh. 040 3479 219   

mailto:luhanka@luhanka.fi
mailto:tuomo.karna@luhanka.fi
mailto:arja.laine@luhanka.fi
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Palveluasuminen, hoitajat (klo 7-21) 

Puh. 040 172 0952 

 

Kotihoito 

Hoitajat (klo 7.00-21.30) 

Puh. 050 4776 980 

 

Eija Göös, sairaanhoitaja 

Puh. 040 3479 221 

 

Kotihoito, omaishoitajien omahoitaja 

Kirsi Toivonen 

Puh. 040 3479 223 

 

Hyvinvointijohtaja Vuokko Lehtonen 

Hakulintie 2, 19950 Luhanka 

Puh. 050 336 2227 

vuokko.lehtonen@luhanka.fi 

mailto:vuokko.lehtonen@luhanka.fi

