
              
 
 

5. Hinnasto 

 
Palvelutalossa asukkaat maksavat hoidosta sekä asumisesta. Asukkaalle hoi-
dosta maksettavaksi jäävä osuus riippuu siitä, tuleeko asukas Lepolaan kun-
nan sijoittamana, kunnalta saamallaan palvelusetelillä vai itsemaksavana 
asiakkaana. Vuokran suuruus riippuu huoneiston koosta. Yksiöt ovat kooltaan 
23-37 m² ja kaksio 62,75 m². Oheisesta taulukosta näkyvät asumiskustannuk-
set ja ateriahinnat.  
 

Vuokra 9,79 € - 10,20 € /m² 

Sähkö 12,72 € tai 15,90 €/kk 

Vesimaksu 10,20 €/kk 

Ateriat 14,28 €/pv tai 14,64 €/pv* 

 
* Mikäli asiakas syö kaikki ruoat, eli aamupalan, lounaan, päiväkahvin, päiväl-
lisen ja iltapalan. 14,35 €/pv on erikoisruokavalion hinta. 

 
 

         Tervetuloa Lepolaan! 

 
 
Kysy lisää: 
Karoliina Mainio (vanhustyön vastaava hoitaja) 
puh. 044 5767 001 
karoliina.mainio@lakeus.fi 
 
Lepolan palvelutalo: 
Mankilantie 4  Hoitajien puh. 044 5767 002 Sarastus 
91800 TYRNÄVÄ           044 5767 003 Viuhka 
www.lakeus.fi             044 5767 005 Päivänkehrä 
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1. Palvelut 

 

Lepolan palvelutalo tarjoaa ikäihmisille aktiivista ja  

viihtyisää palveluasumista kodinomaisessa ympäris- 

tössä. Palvelutalossa järjestetään ikäihmisille sekä 

pitkäaikaista ympärivuorokautista palveluasumista 

että lyhytaikaisempaa tilapäishoitoa. Tilapäishoi- 

toon Lepolaan voi tulla esimerkiksi intervallijaksol- 

le, kuntoutusjaksolle tai omaishoitajan vapaiden 

ajaksi. Lisäksi tarjoamme asiakkaan tarpeen mu- 

kaan räätälöityjä hoitopaketteja. 

 

2. Asuminen 

 

Lepolan palvelutalo on lämminhenkinen ja kodinomainen rakennus. Palveluta-

lossa on 30 kappaletta 1-2 hengen asuntoa, joista 29 on tarkoitettu ympärivuo-

rokautiseen tehostettuun palveluasumiseen. Asukkaat kalustavat asuntonsa 

omilla huonekaluillaan. Kaikissa huoneissa on oma suihku/wc ja valtaosassa 

myös oma keittiö. Lisäksi Lepolassa on viihtyisiä yhteisiä oleskelutiloja. Päivittäin 

lämpenee sauna, jonka pehmoiset löylyt ovat asukkaiden suosiossa.  

 

3. Hoito ja henkilökunta 

 

Lepolassa hoito on laadukasta. Asukkaille laaditaan yhteistyössä omaisten 

kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma, jonka pohjalta hoitoa toteutetaan ja 

tavoitteiden saavuttamista seurataan. Jokaiselle asukkaalle nimetään omahoita-

ja. Talossa vierailee säännöllisesti lääkäri, minkä lisäksi hyödynnetään terveys-

keskuksen, erikoissairaanhoidon ja asukkaan niin halutessa myös yksityisten 

lääkäreiden palveluja. Talossa käy tarpeen mukaan myös muita terveydenhuol-

toalan edustajia, kuten fysioterapeutti, toimintaterapeutti ja suuhygienisti. 

 
Lepolan henkilökuntaan kuuluu vanhustyön vastaava hoitaja, kaksi sairaanhoita-

jaa, lähihoitajia, emäntä, keittiöapulainen sekä kaksi toimitilahuoltajaa. Tämä 

moniammatillinen ryhmä pitää huolen siitä, että asukkailla on hyvä olla.  

 
 

 

Lepolassa toimitaan niin sanotun validaatio-työmenetelmän keinoin. Se tar-

koittaa, että ikäihmisiä kohdellaan arvostavasti ja kunnioittavasti, ja heidän 

tunteensa ja yksilöllisyytensä huomioidaan aidosti jokapäiväisessä työssä. 
 

4. Kulttuuriteema    

 

Lepolan palvelutalo on kulttuuriteemainen  

palvelutalo. Se näkyy siten, että Lepolassa  

vietetään aktiivista ja virikkeellistä arkea, joka 

rakentuu asukkaille tutun ja rakkaan paikal-

liskulttuurin ympärille. Asukkaille järjestetään  

mukavaa yhteistä tekemistä lähes päivittäin.  

Lepolassa lauletaan ja musisoidaan, liikutaan  

ja ulkoillaan, pelataan bingoa, leivotaan, pidetään erilaisia kerhoja sekä järjes-

tetään retkiä ja hartauksia. Talossa vierailee myös säännöllisesti ulkopuolisia 

vierailijoita ja esiintyjiä piristämässä arkea. Yhteinen ajanvietto tuo asukkaiden 

arkeen sosiaalisia kontakteja, hyvinvointia ja elämänlaatua.  
 

5. Asukkaaksi Lepolaan 

 

Lepolan palvelutaloon asukkaaksi voi tulla palvelusetelillä, kunnan sijoitta-

mana tai itsemaksavana asukkaana. Lepolassa on asukkaita useammasta 

kunnasta. Tällä hetkellä toimimme palveluseteliyrittäjänä seuraaville tahoille: 

Tyrnävä, Oulu, Muhos, Liminka, Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi, Oulunkaari se-

kä Siikalatva. 

 
 
 
  

 
 


