
 

      

KARKUN IKÄPISTE / ITSEHOITOPISTE 
 

 

Tule tutustumaan! 
Karkun Voimarinteen tiloissa avataan syyskuussa 2012 ikäihmisille avoin ikä- ja itsehoitopiste, 

jossa saa tietoa ja ohjausta sosiaali- ja terveyspalveluissa, voi jatkossa seurata omaa terveyttään 

omahoitohuoneessa sekä käyttää Voimarinteellä tarjolla olevia hyvinvointipalveluja. Ikä/ 

itsehoitopiste kokoontuu kaksi kertaa kuukaudessa, torstaisin klo 11.00-14.00.  

 

Esitykset ja tietoiskut 
Jokaisella kerralla on etukäteen sovitusta teemasta noin 30 minuutin esitys tai tietoisku.  

 

Omahoitohuone 
Ikä/ itsehoitopisteessä on omahoitohuone, jossa on mahdollisuus mm. mitata verenpainetta sekä 

saada ohjausta ja opastusta oman terveytensä hoitoon. Omahoitohuone valmistuu kevään 2013 

aikana. 

 

Allas-, kuntosalipalvelut   
Voimarinteen yrittäjät tarjoavat mm. allaspalveluja ja kuntosalitoimintaa. Allasjumppa klo 11.00-

12.00. Muista ilmoittautua etukäteen ikä- ja itsehoitopisteessä tai puh. 044-2199279. Allas- ja 

kuntosalipalvelut ovat maksullisia. 

 

Hyvinvointipalvelut 
Sastamalan koulutuskuntayhtymän opiskelijat tarjoavat oppilastyönä hyvinvointipalveluja, mm. 

niska-hartiahierontaa, käsi-, jalka- ja kasvohoitoja sekä ohjattua liikuntaa. Hoidoista peritään 

maksu. Ennakkoilmoittautumiset etukäteen ikä/itsehoitopisteen kansioon.  

 

Ruokailumahdollisuus, kahvi 
Ensimmäisellä kerralla 13.9.2012 on kahvitarjoilu. Tämän jälkeen jokaisen kokoontumiskerran 

yhteydessä on mahdollisuus syödä lounasta klo 12.00-12.45. Lounaan hinta on 7 €/kerta. Ikä- ja 

itsehoitopisteessä mahdollisuus keittää kahvia (pieni kahvimaksu). 

 

Kuljetukset 
Edestakaiset kuljetukset järjestetään testamenttivaroin niille karkkulaisille ikäihmisille, joilla ei ole 

muuta kulkumahdollisuutta ikä/itsehoitopisteeseen. Tiedustelut kuljetusmahdollisuudesta puh. 040-

5072543, jonka jälkeen kuljetusten käytöstä saa erillisen ohjeen. 

 

Ilmoittautumiset ja varaukset etukäteen: 
    ilmoittautuminen  hinta 

Hyvinvointipalvelut: käsi-, jalka- tai kasvohoito viikkoa ennen ikäpisteessä   

Allasjumppa 11.10, 25.10., 8.11., 22.11. ja 13.12.  viikkoa ennen ikäpisteessä  8 €/ 

Ruokailumahdollisuus klo 12.00-12.45 (ei 13.9.)    7 €/ 

 

 

 

 



 

Aikataulu ja ohjelma syksyllä 2012 

 
 

13.9.  Karkun ikä- /itsehoitopiste avaa ovensa! 

 Voimarinteen palvelujen ja Saskyn hyvinvointipalvelujen esittely  

 Ikä/ itsehoitopisteen toiminnan esittely 

 

27.9.  Hyvinvointipäivä miehille ja naisille oma ohjelma 

 Hyvinvointipalveluja ilmaiseksi opiskelijatyönä sekä miehille että naisille 

 

11.10.  Mahdollisuus allasjumppaan, Aqua Plus, ilmoittautuminen viikkoa ennen 

Tietoisku: Kaatumisen ehkäisy, fysioterapeutti Meiju Paunu, Sotesi 

  

25.10. Mahdollisuus allasjumppaan, Aqua Plus, ilmoittautuminen viikkoa ennen 

Tietoisku: Kotihoitopalvelut ikäihmisen tukena, Kotihoitojohtaja Mari Ollinpoika, 

Sotesi 

  

8.11. Mahdollisuus allasjumppaan, Aqua Plus, ilmoittautuminen viikkoa ennen 

 Lähihoitajaopiskelijoiden toteuttama vapaaehtoistyön teemapäivä 

- mm. verenpaineen mittausta opiskelijatyönä 

  

22.11. Mahdollisuus allasjumppaan, Aqua Plus, ilmoittautuminen viikkoa ennen 

Tietoisku: Erehdykset ja unohdukset salliva ympäristö 

Projektipäällikkö Kristiina Mattila, Suomen pelastusalan keskusliitto 

 Tasapainoharjoituksia lähihoitajaopiskelijoiden ohjaamana 

  

13.12.  Suun terveys 

 Rauni Seppä, Hammashoitola, Sotesi 

 

 

Aikataulu kokoontumiskerroilla: 

 

11.00-12.00  Ohjattu allasjumppa, ilmoittautuminen viikkoa ennen (8 €) 

  11.10.2012 alkaen 

12.00-12.45  Mahdollisuus ruokailuun (7 €) 

12.45-13.15  Tietoisku 

13.15 - Mahdollisuus käyttää kuntosali- tai hyvinvointipalveluja 

(hyvinvointipalveluihin ennakkovaraus) 

  

 

Kuljetukset niille, joilla ei ole muuta kulkumahdollisuutta: 

 

10.00-11.00  Kuljetukset Voimarinteelle (ennakkoilmoittautuminen) 

13.15-14.00  Kuljetukset kotiin 

   


