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JULKISET PALVELUT

Joensuun alueella julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa Siun sote.

ENON PALVELUPISTE
Kunnantie 2, 81200 Eno
puh. 013 337 7688
eno.palvelut@joensuu.fi

Tuija Muja, toimistosihteeri
puh. 050 331 9207, tuija.muja@joensuu.fi
Päivi Pussinen, toimistosihteeri
puh. 050 401 1565, paivi.pussinen@joensuu.fi
Avoinna ma–pe klo 9–11 ja 12–15
Enon palvelupiste on yhteispalvelupiste, josta saa kaupungin ja Siun soten
palveluja.
Kassapalvelut
Joensuun kaupungin laskut voi maksaa ilman palvelumaksuja.
Myös Siun soten ja Pohjois-Karjalan Pelastuslaitoksen laskujen maksu.
Kaupungin lomakkeiden nouto ja jättäminen
Saatavilla rakennuslupa- ja huoneistohakemukset sekä erilaiset
avustushakemukset. Voit jättää kaikki kaupungille osoitetut hakemukset ja
muut asiakirjat palvelupisteelle.
Kaupungin kuulutukset (epävirallinen ilmoitustaulu)
Nähtävillä Enon aluetta koskevat ilmoitukset ja kuulutukset.
Myynnissä
Kopiointipalveluja, lainhuuto-, rasitus- ja kiinteistörekisteriotteita, kartta- ja
asemakaavaotteita sekä alueen historiasta kertovia kirjoja ja retkeilykarttoja.
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Palvelupisteessä hoidetaan
Lähiosoitteen määrityspyynnöt kiinteistölle, hakemusten vastaanotto.
Enon alueen matkailuneuvontaa.
Kansalaisopistotoimintaan liittyvää neuvontaa.
Enon alueen venepaikkojen jako on Saimaan Satamat Oy:llä
www.saimaansatamat.fi.
Enon urheiluhallin, kuntosalin ja Uimaharjun koulun liikuntasalin
liikuntapaikkakorttien myynti sekä Uimaharjun kuntosalin ja liikuntasalin
kulkutunnisteiden myynti.
Yli 65-vuotiaille joensuulaisille myynnissä liikunnan edistämiseen
tarkoitettu Seniorikortti:
- Kortteja on kaksi erilaista, keskusta-alueelle ja maaseutualueelle suunnattu
kortti. Kaikki joensuulaiset ovat oikeutettuja kumpaan vain korttiin, riittää
että ikää on tarpeeksi. Muista varata henkilöllisyystodistus mukaan, jotta
näemme että olet ”täysi-ikäinen”. Kortti on aina henkilökohtainen.
- Maaseutualueen seniorikortti on ns. kulkutunniste ja se ostetaan
palvelupisteeltä. Sillä on Enon alueella oikeus pääsyyn yleisövuoroina Enon
liikuntahallin kuntosalille ja Uimaharjun liikuntakeskuksen kuntosalille.
- Kansalaisopisto sekä liikuntapalvelut järjestävät yhteistyössä ohjattuja
liikuntakursseja. Niiltä 65-vuotiailta tai vanhemmilta, jotka osallistuvat
ohjattuihin liikuntaryhmiin, ei kurssimaksun lisäksi peritä erillistä
seniorikorttimaksua. Kurssimaksun kuittia vastaan he saavat halutessaan
lunastaa alueen palvelupisteeltä kulkutunnisteen.
Muut kaupungin palvelut
Rakennusvalvonnan päivystys to vain ajanvarauksella
tarkastusrakennusmestari Mika Silvennoinen
puh. 0500 299 575
Maaseutuasiamies ma–ti klo 9–15
Antti Ryynänen puh. 050 310 9752
Kokoustiloja varattavissa (Enon palvelupisteen, ent.
kokoustilat).
Maksuton nettipiste ja tulostusmahdollisuus.

kunnanvirasto
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Siun soten palvelut
Sosiaalitoimisto (avoinna ma-pe klo 8-16)
neuvonta puh. 013 330 5599
johtaja sosiaalityöntekijä puh. 013 330 5856
- asiakasvastaanotto vain ajanvarauksella
- puhelintunti ma-pe klo 9–10
Palvelupiste suljettu kesäkuun lopusta heinäkuun loppuun

ENON TERVEYSASEMA (Siun sote)
Enontie 52, 81200 Eno

Terveydenhuollon palveluihin hakeutuminen

Henkeä uhkaavissa tilanteissa soita 112
Muu kiireellinen hoito:
- ota yhteyttä Enon terveysasemalle,
puh. 013 330 2214 (ma-pe klo 8-16) tai Tikkamäen yhteispäivystykseen,
puh. 013 330 2121

Terveysaseman ajanvaraus ja neuvonta
puh. 013 330 2214 (ma-pe klo 8-16)

Jonottaminen ja takaisinsoittopyynnön jättäminen
Kun olet jonossa, odota kunnes puheluun vastataan. Jos katkaiset puhelun ja
soitat uudelleen, joudut jonon viimeiseksi. Kiireettömissä asioissa voit jättää
takaisinsoittopyynnön ja ajanvaraaja soittaa sinulle takaisin saman päivän
aikana.
Ajanvarauksen peruminen
Jos et pääse varatulle käynnille, aika perutaan puhelimitse.
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Sähköinen ajanvaraus
Verkkoajanvarauspalvelussa voit varata ajan sairaanhoitajalle esimerkiksi,
jos kyseessä on flunssa, vatsatauti, iho-oireet, pienet vammat tai tarvitset
rokotuksia. Aikoja sairaanhoitajalle voi varata samalle päivälle. Lisäksi voit
varata aikoja tai jättää yhteydenottopyynnön mm. terveydenhoitajalle,
fysioterapeutille ja diabeteshoitajalle. Sähköisesti tehdyn ajanvarauksen
perumiseen tarvitset varaustunnuksen.
https://eweb.pohjoiskarjala.net/webajanvaraus/app

Diabeteshoitaja puh. 013 330 2514 (ma-pe klo 13-14)
Fysioterapia puh. 013 330 2601 (ajanvaraus ma-pe klo 7.30-15.30)
Fysioterapeutit tutkivat ja neuvovat tuki- ja liikuntaelinvaivoissa.
Fysioterapiaan voit tulla ilman lähetettä varaamalla itse ajan ja sen kautta
voit saada pienimuotoisia apuvälineitä.

Apuvälinepalvelut puh. 013 330 7884 (ma-pe klo 8-10)
Hoitotarvikejakelu

Enontie 52, 82100 Eno
puh. 013 330 2214 (ma-pe klo 12–16)
tai sähköpostilla hoitotarvikejakelu.eno@siunsote.fi
Tarvikkeet noudettavissa terveysaseman aukioloaikoina (ma-pe klo 8-16).
Hoitotarvikkeiden nouto sovitaan tilauksen yhteydessä.
Ohjeita tilaamiseen:
Tarvikkeet tulee tilata kaksi viikkoa ennen hakuajankohtaa. Sinulle
ilmoitetaan, kun tuotteet ovat saapuneet. Kotijakeluna toimitettavien
hoitotarvikkeiden tilaamiseen saat hoitotarvikejakelusta ohjeet.
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Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Mielenterveys- ja päihdepalvelut tukevat ihmistä toimimaan arjessa
itsenäisesti ja yhdessä muiden ihmisten kanssa. Ongelmatilanteita voivat
laukaista monenlaiset tekijät. Ota rohkeasti yhteyttä!
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen hoitokoordinaattori
puh. 013 330 2145 (ma–pe klo 8–15.45)
Enon alueen psykiatriset sairaanhoitajat
Eija Hiltunen, puh. 013 330 7310 (ma-pe klo 11.30–12)
Riitta Koistinen, puh. 013 330 7787 (ma-pe klo 11.30–12)
Päihdehoitaja Enon terveysasemalla
puh. 013 330 8011
Kiireellisissä asioissa:
Pohjois-Karjalan keskussairaalan yhteispäivystys
Tikkamäentie 16, 80120 Joensuu
puh. 013 330 2121
(Päivystävä päihdesairaanhoitaja yhteispäivystyksessä ilman ajanvarausta
joka päivä klo 8-16.)
Psykiatrinen päivystys/aikuispsykiatrian tehostettu avohoito
puh. 013 330 2132

Laboratorion, röntgenin ja Marevan-hoidon vastaukset

puh. 013 330 2214 (ma-pe klo 8-16)
tai Omakanta-palvelusta https://www.kanta.fi/omakanta

Laboratoriotutkimuksia varten tarvitset lähetteen terveysaseman lääkäriltä
tai hoitajalta. Tavallisimpiin laboratoriokokeisiin voit tulla ilman
ajanvarausta, mutta aikoja voi myös varata ISLABin verkkopalvelussa
https://islab.ajanvaraus.fi/rms.do?url=kyslabb tai
puhelimitse 044 - 717 8888 (ma-pe klo 12-14)
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Omahoitopalveluja

Kanta-palvelussa/Omakannassa näet omat terveystiedot ja reseptit, voit
pyytää reseptin uusimista sekä tallentaa elinluovutus- ja hoitotahdon.
https://www.kanta.fi/omakanta
Medinet-terveyspalvelussa Siun soten asiakas voi seurata ja päivittää
terveystietojaan. https://medinet.pohjoiskarjala.net
Semppi-sivuilta saa tietoa terveydestä, vinkkejä parempiin elämäntapoihin
sekä omahoitopisteiden yhteystiedot.
https://www.siunsote.fi/omahoito

Hammashoito

Enon hammashoitola, Enontie 52, 81200 Joensuu
ajanvaraus puh. 013 330 2411 (ma-to klo 8-15, pe klo 8-14)
Hammaslääkäripäivystys viikonloppuisin ja arkipyhinä
Siilaisen hammashoitola, Noljakantie 17, 80130 Joensuu
puh. 050 301 1592 (klo 11-12)
Keskussairaalan yhteispäivystys, Tikkamäentie 16
puh. 013 330 2121 (klo 12-12.30)
Myös arkisin virka-ajan jälkeen klo 20.30 saakka hoitoon ohjaus
Keskussairaalan yhteispäivystyksen kautta. Päivystysvastaanotto on
tarkoitettu ensiapuluontoista hoitoa vaativille potilaille. Päivystyksessä
emme paikkaa lohjenneita hampaita tai korjaa irronneita täytteitä.
Ajanvarauksen takaisinsoittopalvelu
Kiireettömissä asioissa voit jättää takaisinsoittopyynnön ja sinulle soitetaan
takaisin saman päivän aikana. Salaiseen numeroon emme voi soittaa
takaisin.
Varatun ajan peruminen
Ajan voi perua puhelimitse tai tekstiviestipalvelun kautta
puh. 050 902 3537

11
Kuurot tai huonokuuloiset asiakkaat
Voit sekä varata että perua ajan tekstiviestillä, puh. 050 902 3539.
Tekstiviestiajanvaraus on kiireettömiä ajanvarauksia varten.
Tekstiviestimuistutus
Vastaanottoajasta saat tekstiviestin kaksi vuorokautta ennen varattua aikaa.
Web-ajanvarauksista ei lähde muistutusta.
Tekstiviestiin ei voi eikä pidä vastata.

Enon terveyskeskussairaala

Enontie 52, 81200 Eno
osastot puh. 013 330 6682, 013 330 6722
osastonhoitaja puh. 013 330 6723
Tutkimus, kuntoutus ja hoito tapahtuu terveyskeskussairaalassa (entiset
vuodeosastot) silloin, kun hoito ei vaadi keskussairaalahoitoa.
Terveyskeskussairaalaan tullaan joko keskussairaalan lääkärin tai oman
terveysaseman avovastaanoton lääkärin lähetteellä.
Valtaosa potilaista on monisairaita ikäihmisiä, jotka tarvitsevat hoitoa
äkillisen sairauden vuoksi. Toimintakykyä ja kuntoutumista tukevan ja
edistävän hoidon tavoite on kotiutuminen.
Terveyskeskussairaalassa
hoidamme
kokonaisvaltaisesti
myös
parantumattomasti sairaita henkilöitä, joille parantavan hoidon
mahdollisuuksia ei enää ole.

SIUN SOTE
Ikäihmisten palveluohjaus

Seniorineuvonta Ankkuri
Rauhankatu 1 b, Matti-talo, 80100 Joensuu
puh. 013 330 2890 (arkisin klo 8-16)
seniorineuvonta.ankkuri@siunsote.fi
Enon ja Uimaharjun palveluohjaaja puh. 013 330 7116
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Ankkurista saat tietoa sosiaali- ja terveyspalveluista, järjestöjen toiminnoista
ja yksityisestä palvelutarjonnasta. Ankkuriin voit soittaa tai tulla käymään
ilman ajanvarausta. Ankkuri palvelee koko Siun Soten aluetta. Sinut voidaan
ohjata myös oman alueesi palveluohjaajalle.
Palveluohjaus
Ankkurista voit pyytää palveluohjauskäynnin. Palveluohjaajat tekevät mm.
palvelutarpeen kartoituksia, myöntävät Siun Soten kotihoidon tuki-, hoiva- ja
hoitopalveluja sekä ohjaavat ikäihmisiä tarvittavien palvelujen piiriin
Palveluja kotona asumisen tueksi
Kotona asumisen tueksi on saatavana erilaista kodinhoidollista apua, hoivaa
ja hoitoa. Palvelut voivat olla järjestöjen, yritysten tai Siun soten järjestämiä.
Palvelujen järjestämisen yhtenä vaihtoehtona on palveluseteli. Näitä
palveluja voit tiedustella, jos sinulla tai läheiselläsi herää huoli kotona
pärjäämisestä, kotiin tarvitaan tukea ja apua ja/tai asuminen omassa kodissa
on turvatonta.

Kotihoito

Seniorineuvonta Ankkuri
Rauhankatu 1 b, Matti-talo, 80100 Joensuu
puh. 013 330 2890 (arkisin klo 8-16)
seniorineuvonta.ankkuri@siunsote.fi
Enon alueen kotihoito puh. 013 330 6780 (vuorovastaava/päivystyspuhelin
klo 7-21)
Kotihoidolla tarkoitetaan omassa kodissa annettavaa kotipalvelua,
kotisairaanhoitoa tai niiden yhdistelmää. Kotihoitoa voi saada, jos tarvitsee
apua kotioloissa selviytymiseen toimintakyvyn heikennettyä joko pysyvästi
tai tilapäisesti.
Kotihoidon palvelut ovat harkinnanvaraisia. Palvelujen myöntäminen
perustuu asiakkaan toimintakykyyn ja palvelutarpeeseen, jonka arvioi
oman asuinalueen palveluohjaaja.
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Gerontologinen eli vanhussosiaalityö

Rauhankatu 1b, 80100 Joensuu
johtava sosiaalityöntekijä puh. 013 330 7123
Enon ja Uimaharjun sosiaalityöntekijä puh. 013 330 7110
Sosiaalityö tukee erilaisissa vaikeissa elämäntilanteissa. Apua saa mm.
sosiaalisten ja taloudellisten asioiden selvittelyyn, asumiseen ja etuuksien
hakemiseen sekä erilaisiin ongelmatilanteisiin liittyen.

Muistihoitaja

Siilaisen terveysasema, Noljakantie 17 A, 80130 Joensuu
Enon ja Uimaharjun muistihoitaja puh. 013 330 5938
(ma-pe klo 8-9)
Voit ottaa yhteyttä muistihoitajaan, jos olet huolissasi omasta tai läheisesi
arkielämää haittaavasta muistin heikentymisestä.
On tärkeää, että muistihäiriöt tutkitaan viivytyksettä, sillä osa niistä voidaan
hoitaa ja hidastaa ajoissa havaitun sairauden etenemistä.

Omaishoidon tuki

Rauhankatu 1b, 80100 Joensuu
puh. 013 330 7136 (Eno ja Uimaharju)
Omaishoidon tuella tarkoitetaan hoidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai
muun läheisen henkilön avulla. Avun saaminen edellyttää, että hoidettava
tarvitsee ympärivuorokautisesti ja runsaasti apua päivittäisissä toiminnoissa.
Omaishoidon tuki muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista sekä
omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta, annettavista vapaista ja
omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoidon tukea voit hakea
sähköisessä asiointipalvelussa: https://miunpalvelut.fi/siunsote
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Ikäneuvola

Rauhankatu 1a, 80100 Joensuu
terveydenhoitaja Tarja Voutilainen puh. 013 330 7035
fysioterapeutti Tuula Pitkänen puh. 013 330 6956
Toiminta on tarkoitettu yli 65-vuotiaille itsenäisesti kotona asuville
henkilöille. Tavoitteenamme on hyvinvoinnin, terveyden ja terveellisten
elintapojen sekä toimintakyvyn edistäminen.
terveystapaamisina, yleisötilaisuuksina tai kuntoutustarpeen arviointina.
Palvelu on maksuton.

Muita palveluja kotona asumisen tueksi
Asunnon muutostyöt
Asunnon muutostöiden taloudellisella tuella pyritään mahdollistamaan
henkilön
kotiolosuhteissa
selviytyminen
ja
pitkäaikaisen
ympärivuorokautisen hoidon välttäminen. Tuki on tarkoitettu yli 65vuotiaalle henkilölle, jolle liikkuminen tai muu suoriutuminen omassa
asunnossa tuottaa vaikeuksia.
Tukea voidaan myöntää vakituisen asunnon varustamiseen ja korjaus- ja
muutostöihin vain, jos asunnon ne ovat välttämätöntä omatoimisen
suoriutumisen tukemiseksi, ei varsinaisiin peruskorjauksiin.
Taloudellista tukea muutostöihin voi saada henkilö, jolle on myönnetty
eläkkeensaajan hoitotuki. Tukea myönnetään tulo- ja varallisuusharkinnan
perusteella.
Asunnon muutostöiden hakeminen (klo 8-15):
Siun Soten apuvälinekeskus/Siilaisen kuntoutumiskeskus
Noljakantie 17a, 80130 Joensuu
sosiaalityöntekijä puh. 013 330 7990
sosiaaliohjaaja puh. 013 330 7985
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Ateriapalvelut
Useissa yksityisissä ja julkisissa toimipaikoissa aterioilla on eläkeläisille oma
hintansa. Jos ruokailu kodin ulkopuolella ei onnistu sairaudesta tai vammasta
johtuen, Siun Sotella on kotiin kuljetettua ateriapalvelua. Ateriapalvelun
aloittaminen edellyttää, että palveluohjaaja on kartoittanut ateriapalvelun
tarpeen.
Kotikuntoutus
Kotikuntoutuksen aloittaminen perustuu kuntoutustarpeen arviointiin,
johon asiakas tulee esim. palveluohjaajien, fysioterapeuttien,
sairaalaosastojen ja vastaanottojen henkilöstön ohjaamana. Kuntoutuksen
sisältö tehdään asiakkaan tavoitteiden ja sitoutumisen mukaan. Tavoitteena
on mahdollisimman itsenäinen ja turvallinen arki omassa elinympäristössä.
Tavoite voi tähdätä esim. itsenäiseen liikkumiseen tai asiointiin kodin
ulkopuolella.
Päiväkuntoutus
Päiväkuntoutus on suunnattu ikäihmisille, joiden kotona selviytyminen on
heikentyneen liikuntakyvyn, alkavan muistisairauden tai yksinäisyyden
vuoksi uhattuna.
Kuntoutusjakso on määräaikainen ja sisältää kuljetuksen, ruokailut sekä
ohjatun toiminnan. Asiakkaat valitaan fysioterapeutin tekemän
kuntoutustarpeen
arvioinnin
kautta.
Järjestämme
myös
vertaisryhmätoimintaa eri järjestöjen kanssa.
Lisätietoja päiväkuntoutuksesta/Eno puh. 013 330 7848
Kuljetuspalvelut
Kuljetuspalvelua on mahdollista saada vammaispalvelulain tai
sosiaalihuoltolain perusteella. Vaikeavammaisten kuljetuspalveluista löydät
tietoa sivulta www.siunsote.fi/vammaisten-ja-kehitysvammaisten-palvelut.
Kuljetuspalveluilla tuetaan kotona selviytymistä. Kuljetuspalvelua
sosiaalihuoltolain nojalla myönnetään asiointi- ja virkistysmatkoihin
asiakkaille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia
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liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun toimintakykyä alentavan syyn
vuoksi.
Liikkumista tukevia palveluja ei myönnetä sellaisiin terveydenhuollon
matkoihin, joihin voi saada sairausvakuutuslain mukaista korvausta (esim.
lääkäri, laboratorio). Julkisen liikenteen puuttuminen asuinalueelta ei
oikeuta saamaan liikkumista tukevia palveluja.
Matkaoikeus on enintään kahdeksan yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa
asuinkunnan alueella. Matkan pituus voi olla korkeintaan 20 kilometriä.
Ennen palvelun myöntämistä asiakkaalle laaditaan tulo- ja varallisuusselvitys.
Sotainvalidit, joiden sotilasvammalain mukainen haitta-aste on vähintään
20 %, myönnetään sosiaalihuoltolain mukainen liikkumista tukeva
kuljetuspalvelu ilman tulo- ja varallisuusharkintaa.
https://www.siunsote.fi/en/kuljetuspalvelut1
Matkat tilataan Pohjois-Karjalan Matkojenvälityskeskuksesta
(MYK) puh. 013 267 7000 (ma–pe klo 6.40–17)
Tekstiviestitilaus puh. 050 310 8587
Sähköpostitilaus: Otsikoksi "Tilaus", osoitteeseen myk@jns.fi
Muuna aikana vain soittamalla puh. 013 267 7000/Taksi Itä-Suomi. Kyydin
välitys tapahtuu vuorokauden ympäri.
Turvapalvelut
Turvapalvelun avulla saat apua äkillisessä tilanteessa ympäri vuorokauden.
Palvelu on tarkoitettu henkilölle, jolla sairaus tai vamma lisää esimerkiksi
kaatumisriskiä tai sairauskohtauksia. Palvelun tarve ja sopivat laiteratkaisut
arvioidaan ja suunnitellaan yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa.
Turvapuhelimen lisäksi käytössä on useita eri laitevaihtoehtoja.
Turvalaitteiden hälytykset ohjautuvat Siun soten turvapalvelukeskukseen.
Auttamiskäynnin asiakkaan kotona tekee kotihoidon henkilökunta ja
Joensuun kantakaupungissa Siun soten turva-auttaja. Ilta- ja yöaikaan
auttamiskäynnin taajama-alueiden ulkopuolella voi tehdä myös
pelastuslaitos. Erikseen sovittaessa asiakkaan omainen voi halutessaan
toimia auttajana.
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Seniorineuvonta Ankkurista ja palveluohjaajilta saat tietoa myös erilaisista
asumisen vaihtoehdoista (tuettu asuminen, palveluasuminen, perhehoito),
Siun Soten vapaaehtoistoiminnasta sekä seniorisalivuoroista.
Rintamaveteraanit ja sotainvalidit voivat saada Siun soten palveluiden
lisäksi erityispalveluja ja etuuksia (mm. kotiin vietävät avopalvelut ja
veteraanikuntoutus) valtion konttorin ja veteraanijärjestöjen kautta. Lisäksi
he saavat lakisääteisiä etuuksia Kelasta. Myös näistä palveluista antavat
tietoa Seniorineuvonta Ankkuri, alueelliset palveluohjaajat ja sekä:
Valtion konttori puh. 029 550 2000
www.valtiokonttori.fi
Pohjois-Karjalan sotaveteraanipiiri puh. 045 847 9333
Pohjois-Karjalan Sotainvalidien veljesliiton Joensuun osasto ry.
puh. 050 325 8885

KELA

Enon palvelupiste on lopettanut toimintansa.
Lähin KELAn piste: Koulukatu 24, 80100 Joensuu
Avoinna ma-pe klo 9-16
Joensuun palvelupisteellä saat neuvontaa Kelan etuuksista ilman
ajanvarausta. Lisäksi voit varata ajan pisteellä käyntiin tai puhelimitse
asiointiin www.kela.fi/ajanvaraus tai soittaa palvelunumeroon puh. 020 692
202 (eläkeasioiden palveluasiantuntija, ma-pe klo 8-16)
Voit hakea etuuksia ja toimittaa hakemusten liitteet myös asiointipalvelussa
www.kela.fi/asiointi.
Etuuksia, joita eläkeläinen voi hakea varsinaisen eläkkeen lisäksi ovat
lapsikorotus, eläkkeensaajan asumistuki, eläkettä saavan hoitotuki,
rintamalisä ja ylimääräinen rintamalisä sekä perustoimeentulotuki. Kelan
lisäksi saat tietoa näistä etuuksista Seniorineuvonta Ankkurista, alueesi
palveluohjaajalta ja gerontologisesta sosiaalityöstä.
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ASIOINTILIIKENNE

Asiointiliikenne on joukkoliikennettä, joka toimii kutsutaksi-periaatteella.
Matkat asiakas tilaa suoraan autoilijalta edellisenä päivänä. Kyydin voi tilata
myös ajopäivän aamuna, mutta silloin kyydin saanti ei ole varmaa. Kyyti
maksetaan käteisellä.
Enon ja Uimaharjun reitit:
- Uimaharju-Ahvenlahti-Ihanto-Petro-Ukkola-Uimaharju
- Luhtapohja-Kuisma-Koverovaara-Eno-Luhtapohja
Asiointiliikenteen aikataulut:
https://jojo.joensuu.fi/noutopoika-ja-asiointiliikenne
Kyytien tilaus: Ykköstaksi J. Nissinen puh. 044 089 2075

VANHUSNEUVOSTO

toimistosihteeri Jouni Turunen puh. 050 438 7514
jouni.turunen@joensuu.fi
Vanhusneuvosto on kanava ikääntyneen väestön osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi. Lisätietoa toiminnasta saat
yhteyshenkilöltä.

KIRJASTOPALVELUT
Enon kirjasto

Alapappilantie 6 d, 81200 Eno
asiakaspalvelu puh. 050 469 8722
enonkirjasto@joensuu.fi
https://vaara.finna.fi
Kirjastossa mm: lukusalit, tietokoneet ja langaton verkko, kopiokone,
tulostin ja skanneri käytössä. Viikonloppuisin kirjasto toimii omatoimisesti.
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Lisätietoja aukioloajoista ja palveluista henkilökunnalta, puhelimitse ja
nettisivuilta.

Kirjastoauto Runo-Antti (Kontiolahti ja Eno)
auto puh. 0500 183 016 ja työhuone puh. 050 018 3016
kirjastoauto.kontiolahti@joensuu.fi
https://vaara.finna.fi
Tietoa ajoreiteistä ja aikataulusta henkilökunnalta, puhelimitse
ja nettisivuilta.
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JÄRJESTÖJEN TOIMINTA

Järjestöt ylläpitävät Enossa mm. kohtaamispaikkatoimintaa, järjestävät
kaikille avoimia ryhmiä ja tapahtumia sekä organisoivat ruoka-apua.

PAREMPI ARKI

Kauppatie 4, 81200 Eno
toiminnanohjaaja Anna-Liisa Pieviläinen puh: 050 493 6352
toimipiste puh. 044 555 2508
parempiarkitj@gmail.com
parempiarkiry@gmail.com
Toimintamme painottuu aitoon lähimmäisen kohtaamiseen ja siihen, että
jokaisella on mahdollisuus auttaa ja tehdä hyvää omilla voimavaroillaan.
Avoinna (toistaiseksi):
ma ruokajakelu klo 9.30
ti käsityökerho klo 9-13 ja rukouspiiri 15.30-17.30
ke-pe edullinen kahvila klo 9.30-14, lounas klo 10.30-12.30 (4€),
- to on myynnissä juuri valmistettuja liha- ja lanttukukkoja ja pe riisi- ja
perunapiirakoita.
to ruokajakelu klo 9, rukouspiiri klo 9.00
Lisäksi:
Tiloissa pieni käsityöpuoti
EU-ruokajakelua erikseen ilmoitetusti
Kirpputori (Kauppatie 3) ke-pe klo 9.30-13
Seuraa ilmoitteluamme mm. Pielisjokiseudussa, Karjalan Heilissä,
Karjalaisessa, paikallisradiossa, nettisivuilla ja Facebookissa viikoittain!
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ELÄKELIITON ENON YHDISTYS

puheenjohtaja Martti Elonen
Vanhakaltimontie 51, 81200 Eno
puh. 050 524 6146
ritvaa.elonen@gmail.com

Eläkeliiton Enon yhdistys järjestää monenlaista toimintaa ikäihmisille.
Enon kerho
Palvelutalo Kotirannassa (Välskärintie 9)
ma klo 13 (parittomat viikot)
Käsityökerho
Osallistujien kodeissa ma klo 13 (parilliset viikot)
Lisätietoja: puh. 050 360 7869 (Ritva), 050 585 0475 (Irma)
Lentopallovuoro
Urheiluhallilla (Purokyläntie 9) ti klo 15

ENON VANHUSTEN TUKI/Palvelutalo Kotiranta

Välskärintie 9, 81200 Eno
toiminnanjohtaja puh. 013 784 1200
toimisto puh. 013 784 1201
palvelutalo.kotiranta@telemail.fi
palvelutalo@palvelutalokotiranta.fi
www.kotiranta.suntuubi.com (tietoa ryhmistä ja muista toiminnoista)
Enon Vanhusten Tuki
Yhdistys on yleishyödyllinen yhdistys. Tarkoituksena on toimia vanhusten
sosiaalisen aseman ja hoitomahdollisuuksien parantamiseksi sekä heidän
henkisen ja terveydellisen kuntonsa ylläpitämiseksi.
Yhteystiedot:
puheenjohtaja Marjatta Piitulainen
Neulastie 2 E 26, 81280 Uimaharju
puh. 050 307 3391
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Asuminen
Palvelutalo Kotiranta on osa Enon Vanhusten Tuki ry:n toimintaa. Kotiranta
tarjoaa asunnon sekä erilaisia tukipalveluja ikääntyville, vammaisille ja
pitkäaikaissairaille. Palvelutalo on omatoimisuutta, yksilöllisyyttä ja
itsenäisyyttä tukeva kodinomainen asuinyhteisö, joka tarjoaa
ympärivuorokautista hoitoa. Palvelutaloon voit hakea asumaan nettisivuilta
löytyvällä kaavakkeella:
kotiranta.suntuubi.com/datafiles/userfiles/File/Asuntohakemus.doc
Ruokala ja kahviotoiminta
Lounas päivittäin klo 11.30-13
Tuoreet pullakahvit klo 8-16
Saatavana myös pitopalvelua
Sauna ja allasosasto
Saunat naisille ja miehille, terapia-allas, jossa hierontapisteet sekä
4nostolaite liikuntarajoitteisille. Talvisin avanto. Allasosaston hinnat:
http://www.kotiranta.suntuubi.com/?cat=58
Ikäihmisten päiväkuntoutusryhmä ja virikekerho
Järjestetään viikoittain. Ryhmiin ovat kaikki tervetulleita.
Tiloja vuokrataan
Kokoukset, syntymäpäivät, häät,
nimiäistilaisuudet ym. tilaisuudet.

lakkiaiset,

rippijuhlat,

kaste-

ja

Muu toiminta:
Kioski palvelee joka päivä klo 8-20
Lääkäri Ari Laitisen vastaanotto
puh. 050 496 3030 (ma-to klo 9-10)
Jalkahoito- ja hierontapalvelut
puh. 013 784 1201
Kotirannassa järjestettävään toimintaan ovat tervetulleita kaikki kuntalaiset!
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ENON 4H-YHDISTYS

Niskantie 17, 81200 ENO, toiminnanjohtajan sijainen Marja-Liisa Vanninen
puh. 050 400 1112, ohjaajaeno@4h.fi
toiminnanjohtaja Margareetta Räty (äitiyslomalla), puh. 0500 168 801,
enon@4h.fi

Nuorten yritystoiminta

Nuorten yritystoiminnan kautta voit kysyä apua mm. siivoukseen ja
pihatöihin.

Enon ekokeskus

Enontie 50, 81200 Joensuu
puh. 013 761600
Ekokeskukselta teet edullisia löytöjä! Jaamme myös ympäristötietoa ja
annamme kierrätykseen ja lajitteluun liittyvää koulutusta ja neuvontaa.
Meille voit tuoda kiertoon käyttökelpoiset vaatteet ja tavarat.

Ahvenisen punainen talo

Ahvenisentie 1431, 81260 Joensuu
puh. 050 401 6702 (kesällä)
Kahvio, käsityömyymälä (tuotteita otetaan myyntiin provisiopalkalla),
kirpputori, museo ja taidenäyttely sekä kesäteatteri.
Avoinna kesäkuun lopusta elokuun alkuun
Toimintaa ylläpitävät Enon 4H-yhdistys ry., Ahvenisen kyläyhdistys,
Ahvenisen Martat sekä paikalliset taitajat.
Kesäteatteritoiminnasta vastaa Paukkajan teatteriyhdistys ry.
puh. 045 261 2862, paukkajanteatteri@gmail.com
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ENON MARTTAYHDISTYS
puheenjohtaja Asta Lappalainen
puh. 050 353 9817
asta.lappa@hotmail.com
enonmartat@gmail.com

Järjestämme mm. erilaisia tapahtumia ja luentoja sekä pidämme kahvilaa
Enon torilla kesäisin.
Marttatilaisuudet Osuuspankin kokoushuoneessa (Niskantie 19) erikseen
ilmoitetusti.
Seniorisalivuoro ma klo 17-18.30 (Enontie 52, terveysaseman alakerta)
Toivomme vuorolle lisää osallistujia!
Marttojen jäsenkortilla alennuksia Enossa: Enon Kukkakauppa Rimpiläinen 10 % ja Rautanet Vinni -10%.
Martoissa on mahdollisuus uuden oppimiseen, yhdessä tekemiseen,
vaikuttamiseen ja elämyksiin. Osallistumalla tuet myös kotien ja perheiden
hyvinvointia. Tule mukaan ja marttaile omalla tavallasi!

ENON SYDÄNYHDISTYS

puheenjohtaja Anneli Keronen
puh. 045 891 5679
Vainiontie 7, 81200 ENO
www.sydanliitto.fi/eno
Teemme sydäntyötä kaikkien enolaisten hyväksi! Toimintamme tavoitteena
on sydän- ja verisuoniterveyden edistäminen, sairastuneiden henkilöiden
itsehoidon ja kuntoutuksen kehittäminen sekä omaisten tukeminen.
Yhdistyksemme tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden aktiiviseen toimintaan
osallistumiseen, yhdessäoloon ja virkistäytymiseen. Järjestämme erilaisia
liikuntatapahtumia, luentoja, neuvontatilaisuuksia ja virkistystoimintaa.
Sydänyhdistyksessä
sinulla
on
mahdollisuus
osallistua
vapaaehtoistoimintaan ja tuottaa näin iloa itsellesi ja muille.
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Kuntosalivuoro Seniorisalilla (Enontie 52, terveysaseman alakerta) to klo 1516.30, tarkoitettu yhdistyksen jäsenille ja puolisoille). Yhteyshenkilö Anneli
Keronen, puh. 045 891 5679.
Yhdistyksellämme on koulutettuja vertaistukihenkilöitä:
Asko Tolonen, puh. 040 518 3613, astolone@saunalahti.fi
Valto Tahvanainen, puh. 0400 199 926, valto.tahvanainen@telemail.fi
Vertaistukihenkilöt toimivat kuuntelijoina, kokemusten jakajina ja rohkaisija.
Enon Sydänyhdistyksen jäsenenä olet oikeutettu Sydänliiton monipuolisiin
jäsenetuihin. Lisäksi saat viisi kertaa vuodessa ilmestyvän Sydän-lehden.
Jäseneksi voit liittyä: https://sydanliitto.fi/eno/liity-jaseneksi-198

ENON HENGITYSYHDISTYS

rahastonhoitaja Eila Kärkkäinen
Hankalammintie 5, 81280 Uimaharju
puh. 0400 772 326
eila.karkkainen1@gmail.com
http://www.hengitysyhdistys.fi/eno
Enon Hengitysyhdistys on Hengitysliiton paikallisyhdistys. Yhdistyksemme
toimii hengityssairaiden ja heidän läheistensä palvelu-, tuki- ja
edunvalvontajärjestönä Enon alueella. Yhdistyksemme tarkoituksena on
edistää hengityssairaan hyvää elämää.
Järjestämme jäsenillemme luentotilaisuuksia, kylpylämatkoja, tuettuja
lomia, teatteriretkiä ja liikuntaa. Kauttamme saat vertaistukea. Vertaistuen
kautta voit kohdata samankaltaisessa elämäntilanteessa olevia ihmisiä,
vaihtaa kokemuksia sekä tarkastella omaa sairaushistoriaa toisten kanssa.
Vertaiset voivat antaa ja saada voimaa ja iloa arkielämään.
Liittymällä hengitysyhdistyksen jäseneksi saat monenlaisia etuja. Pääset
osallistumaan mm. neljään ilmaiseen verkkojumppaan.
Jumpat järjestetään reaaliaikaisesti internetin välityksellä.
Yhdistykseen voit liittyä:
http://kilta.hengitysliitto.fi/helikotisivut/liittymislomake.aspx
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POHJOIS-KARJALAN SYÖPÄYHDISTYKSEN ENON OSASTO
puheenjohtaja, Sirpa Romppanen, puh. 044 576 7495
www.pohjois-karjalansyopayhdistys.fi/paikallisosastot

Enon osaston tehtävänä on toimia yhteistyössä Pohjois-Karjalan
syöpäyhdistyksen kanssa alueen syöpäpotilaiden yhteen saattamiseksi,
tukea syöpään sairastuneita ja heidän läheisiään, tiedottaa yhdistyksen ja
osaston toiminnasta, aktivoida jäseniä toimintaan sekä hankkia uusia jäseniä.
Enon osasto kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Järjestämme
virkistystoimintaa, myyjäisiä, arpajaisia ja kesätorikahviotoimintaa.
Salivuoro jäsenille seniorisalilla (Enontie 52, terveysaseman alakerta) ma klo
15.30-17
Vastuuhenkilönä Silja, puh. 050 401 7147
Syöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä vertaistukiryhmä ti klo 15-17
entisellä kunnantalolla (Kunnantie 2, 3. krs.)
Lisätietoja ryhmästä: Seija, puh. 050 360 7846 ja
Silja puh. 050 401 7147
Haluatko auttaa syöpään sairastunutta ja hänen läheistään muuttuneessa
elämäntilanteessa? Enon seudulle kaivataan vertaistukitukihenkilöitä. Voit
hakeutua tukihenkilöksi, jos sinulla on
Tarjoamme merkityksellistä sisältöä vapaa-aikaan ja mukavan porukan, jossa
voit toimia yhdessä ammattilaisten ja toisten vapaaehtoisten kanssa.
Taustatukenasi on asiantunteva järjestö, jossa saat tehtävääsi koulutuksen
sekä tukea ja ohjausta työntekijöiltä.
Lisätietoja:
sairaanhoitaja Salla-Maaria Martikainen
puh. 050 362 2915 tai 013 227 600 (toimisto)
salla-maaria.martikainen@pohjois-karjalansyopayhdistys.fi
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ENON AIVOHALVAUS- JA AFASIAKERHO

kokoontuu palvelutalo Kotirannassa (Välskärintie 9, 81200 Eno)
Monipuolista toimintaa: mm. luentoja, kädentaitoja, pelejä, visailua, laulua
ja liikuntaa.
Lisätietoja:
Sirkka Räty, Kanavantie 7 B 15, 81200 Eno, puh. 050 409 8394

ENON AA-RYHMÄ

kokoontumiset ke klo 19 (Kunnantie 3c 20, kerhohuone, 81200 Eno),
pysäköinti kunnanviraston parkkialueelle
Auttava puhelin 013 123 121 (varmimmin klo 8-23)
AA on miesten ja naisten toveriseura, jossa he jakavat keskenään
kokemuksensa, voimansa ja toivonsa voidakseen ratkaista yhteisen
ongelmansa sekä auttaakseen toisia tervehtymään alkoholismista. Ainoa
jäseneksi pääsyn vaatimus on halu lopettaa juominen.
AA-kokousten perustana toimii kahdentoista askeleen toipumisohjelma.
AA ei ole liittoutunut minkään aatteellisen, uskonnollisen tai poliittisen
suuntauksen, järjestön tai laitoksen kanssa. AA ei myöskään halua ottaa
kantaa mihinkään kiistakysymykseen eikä asettua enempää puolustamaan
kuin vastustamaan mitään.
AA:ssa ei ole mitään velvoitteita eikä jäsenmaksuja. Toimimme omavaraisina
omien vapaaehtoisten avustusten pohjalla.
Ainoa päämäärämme on pysyä raittiina ja auttaa toisia alkoholisteja
saavuttamaan raittius.
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KULTTUURIYHDISTYS LOUHI
Heintie 16, 81200 Eno
Puh. 050 304 7865
louhitalo@gmail.com

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on vaalia paikallista kulttuuria,
mahdollistaa kansalaisten omaehtoista kulttuuriharrastusta, uudistaa ja
kehittää kansalaisten kulttuurikäsitystä sekä edesauttaa taiteen ja kulttuurin
avulla yleistä hyvinvointia.
Yhdistys järjestää erilaisia taidenäyttelyitä, kursseja, koulutuksia sekä
kulttuuritapahtumia.
Myös
Louhiteatteri
toimii
aktiivisesti.
Esiintymiskuukaudet ovat marras-, joulu- ja huhtikuu.
Yhdistyksen Louhitalo sopii erinomaisesti juhlien, yleisötapahtumien sekä
kurssien pitopaikaksi. Louhitalossa olemme tottuneet tekemään yhdessä
asioita. Tervetuloa mukaan!

TAIDEKARTTA RY

Helena Vartiainen, Pohjantie 111, 81200 Eno, puh. 050 546 3793
helenavartiainen@gmail.com
http://www.enontaidekartta.fi/fi
Yhdistyksen pääasiallinen toimiala on kuvataide sen kaikissa muodoissaan.
Yhdistys järjestää vuosittain Taidekartta-näyttelyitä eri puolilla maakuntaa,
muualla Suomessa ja ulkomailla. Se pyrkii edistämään erityisesti maaseudulla
asuvien kuvataiteilijoiden toimintamahdollisuuksia ja taiteilijoiden
kaikkinaista yhteistoimintaa ja taiteen tasoa yhdistyksen kotipaikkakunnalla.

VERÄJÄ

Tornitie 3, 81200 Eno
veraja01@gmail.com
https://sites.google.com/site/veraja01/Etusivu
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Veräjä ry. on kristillisen kulttuurin yhdistys. Se tarjoaa Enon alueen asukkaille
mahdollisuuden harrastaa musiikkia, ilmaisutaitoa, bändisoittoa ja kuorossa
laulamista omalla paikkakunnalla asiantuntevassa ja innostavassa
ohjauksessa.
Veräjän toimintaan ovat tervetulleita kaikki: lapset, nuoret, työikäiset ja
eläkeikäiset, vasta-alkajat ja kokeneet harrastajat. Mukana on myös
kokonaisia perheitä, mikä tekee toiminnasta ainutlaatuisella tavalla
sukupolvia yhdistävää.

ENON LATU

puheenjohtaja Ari Räsänen, Neulastie 2c 14, 81280 Joensuu
puh. 040 760 1474, arirasa@telemail.fi.
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on liikuttaa ihmisiä vauvasta vaariin.
Toiminnan painopiste on ulkoilussa, joskaan sisäliikunta ei ole poissuljettua.
Järjestämme vuosittain mm. haastehiihdon, patikka- ja pyöräilyretkiä, muita
aktiviteetteja sekä sytytämme joulutulet.
Kiinnostuitko toiminnastamme - haluatko jäseneksi?
Ota yhteys sihteeri Lilja Keräseen, puh. 050 3229 379,
lilja.keranen@gmail.com tai https://verkkomaksu.suomenlatu.fi/?y=035

ENON LUONNONYSTÄVÄT RY

puheenjohtaja Markku Aho, markku.o.aho@gmail.com
varapuheenjohtaja Anna Lehtinen, puh. 050 336 5531
https://web.sll.fi/pohjois-karjala/eno
Enon luonnonystävät ry. on Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys.
Järjestämme retkiä, luentoja, luontokuvatilaisuuksia ja mukavaa yhdessäoloa
luontoa tarkkaillen. Seuraamme lisäksi alueen luonnonkäyttöä,
maankäyttöä, kaavoitusta ja muita ajankohtaisia aiheita. Tervetuloa
tutustumaan toimintaamme!
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ENON LINTUKERHO

Epävirallinen kerhoisäntä Tapsa Piipponen
puh. 050 341 8254
Enon lintukerho kokoontuu joka toinen ti, klo 12 Hyvänmielen Tuvalla
(Niskantie 17). Kerhoa ovat olleet kehittelemässä lähinnä seniori-ikäiset
henkilöt ja sen vuoksi ryhmä kokoontuu pääasiassa päiväsaikaan. Otamme
mielellämme vastaan myös ulkopuolisia esitelmän pitäjiä esim. lintujen
elintapoihin, lintukantoihin ja suojeluun liittyen.
Tervetuloa kerhoomme!

POHJOIS-KARJALAN MUISTI

Rantakatu 23 A 2. krs, 80100 Joensuu
toiminnanjohtaja Leena Knuuttila puh. 050 400 6194
leena.knuuttila@pkmuistiry.fi
www.pkmuistiry.fi
Muistiyhdistys tukee muistisairauteen sairastuneita, heidän läheisiään,
ammattihenkilöitä ja työyhteisöjä. Toiminta-alueena on Pohjois-Karjala ja
Heinävesi. Toiminta muodostuu varsinaisesta yhdistystoiminnasta ja
Muistiluotsi- toiminnasta. Lisätietoja saat yhdistyksen työntekijöiltä.

JOENSUUN SEUDUN OMAISHOITAJAT

Kirkkokatu 16 C 34, 80100 Joensuu
toimisto, puh. 0400 377 757, puheenjohtaja, puh. 0400 273 551
toimisto@jnss-omaishoitajat.fi
http://www.joensuunseudunomaishoitajat.fi
Yhdistys toimii omaishoitajien aseman parantamiseksi ja tukemiseksi.
Yhdistys järjestää erilaisia valmennus- ja vertaisryhmätoimintaa, matkoja,
retkiä ja tapahtumia omaishoitajille ja omaishoitoperheille sekä jäsenille
suunnattua toimintaa. Toimintaan ovat tervetulleita kaikenikäiset, erilaisissa
omaishoitotilanteissa olevat omaiset, jotka pitävät huolta.
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ASUKAS- JA KYLÄYHDISTYKSET

Kyläyhdistyksen järjestävät monipuolista toimintaa. Osalla yhdistyksissä on
käytössään myös oma kokoontumistila/kylätalo. Lisätietoa saat ottamalla
yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön. Monet yhdistyksistä löydät myös
Facebookista.

Joensuun Kylät

Kauppakatu 23b A 8, 3 krs, 80100 Joensuu, puh. 045 134 5558
timo.posti@kolumbus.fi
Joensuun Kylät ry. on perustettu Joensuun liitoskuntien (Eno, Kiihtelysvaara,
Tuupovaara ja Pyhäselkä) alueelle. Yhdistys huolehtii, että kylien asiat tulevat
huomioiduksi kaupungin päätöksenteossa sekä aktivoi niitä itsenäiseen
toimintaan kylien parhaaksi. Tavoitteena on kantakaupungin ja kaupungin
maaseutualueiden vuorovaikutuksen lisääminen.
Yhdistys järjestää yhdessä kylien kanssa erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia.
Se tukee kylätoimijoita ja auttaa hankkimaan rahoitusta kylien
investointeihin.

Eno-seura

Alapappilantie 3, 81200 Eno
enoseura@gmail.com
Puoluepoliittisesti sitoutumattoman Eno-Seuran toimialueena on entinen
Enon kunnan alue. Pääperiaatteisiin kuuluu kokonaisvaltaisen kotiseututyön
tekeminen alueen parhaaksi paikalliskulttuurin, ympäristönsuojelun,
maisemanhoidon ja matkailun aloilla sekä asukkaiden ja eri yhteisöjen
yhdyssiteenä toimiminen. Yksi seuran näkyvistä toimintamuodoista on mm.
museon ja sen alueen ylläpitäminen sekä kunnostaminen.

Enon kyläyhdistys

puheenjohtaja Oona Ihalainen, Korpilaiduntie 9, 81200 Eno
puh. 050 327 5079, enoposti@gmail.com
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Karhunsalon kyläyhdistys

puh. 050 594 9184, kylayhdistys@karhunsalo.net
http://karhunsalo.net/

Ahvenisen kyläyhdistys

puheenjohtaja Hannu Lappalainen
puh. 0500 168 370, http://www.ahvenisenkyla.fi/

Herajärven kyläyhdistys

puheenjohtaja Eeva Räty, Herajärven kylätie 17, 82730 Tuupovaara
puh. 050 540 7837

Louhiojan kyläyhdistys

sihteeri Anni Rannikko, Heintie 16, 81210 Louhioja
anni.a.rannikko@gmail.com
http://louhioja.net/
Jäsenhakemuksen voit lähettää osoitteeseen: Seija Antikainen
Pielistie 1, 81210 Louhioja

Kuisma-Majoinvaaran kyläyhdistys

puheenjohtaja Martta Lappalainen, Majoinvaarantie 161,
81320 Kuismavaara, puh. 0440 763 570
martta.lappalainen@luukku.com

Luhtapohja-Palovaara kylätoimikunta

puheenjohtaja Martti Tietäväinen, Simanantie 71, 81330 Luhtapohja
puh. 044 3833 502

Pamilon kyläyhdistys

puheenjohtaja/kylätalovastaava Jouni Heikura
Savivaarantie 91, 81280 Uimaharju, puh. 0500 278 706
mottiky@pp.nic.fi
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Paukkajan kyläyhdistys

puheenjohtaja Irene Sarkkinen, Myllypellontie 30, 81270 Paukkaja
puh. 050 3024 989

Revonkylän kyläyhdistys

puheenjohtaja Suvi Mykkänen, Revonkyläntie 1053, 81390 Revonkylä
revonkyla@gmail.com
www.revonkyla.webnode.fi

Ukkolan kyläyhdistys

varapuheenjohtaja, kylätalovastaava Pekka Vanninen
puh. 041 466 1137, pekka.vanninen@gmail.com

Kuusijärven kylätoimikunta

puheenjohtaja Pauli Laukkanen, Kuusijärventie 1654, 81200 Eno
puh. 041 4346 801
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SEURAKUNNAT

Seurakuntien tilat toimivat Enossa monin tavoin kohtaamispaikkoina.
Seurakunnat järjestävät myös ryhmätoimintaa, tapahtumia ja retkiä
sekä organisoivat diakoniatyötä ja ruoka-apua.

ENON SEURAKUNTA
Keskeiset toimipisteet:

Enon kirkko, Enontie 28
Enon srk-talo, Yläpappilantie 1
Uimaharjun toimipiste, Keskustie 5
Toimintakeskus Hyvänmielen Tupa, Niskantie 17
Murikan maja, Murikantie 113

Seurakunnantoimisto (ma-pe klo 9-12)
Kunnantie 2, 81200 Eno
puh. 013 2635 601
enon.seurakunta@evl.fi
sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@evl.fi, http://www.joensuunevl.fi
Seurakunnantoimistossa voi hoitaa mm. kirkollisista toimituksista sopimisen,
pappien, kanttorien ja toimitilojen varaukset sekä ilmoittautua leireille,
retkille
ym.
Sukuselvitysja
virkatodistustilaukset
hoidetaan
keskusrekisteristä, puh. 013 2635 301, 013 2635 302, 013 2635 305 tai
keskusrekisteri@joensuunevl.fi.
Kirkkoherra Armi Rautavuori, puh. 040 0160 535
Seurakuntasihteeri Milla Suhonen, puh. 013 2635 601

Diakoniatyö

Puhelintunti/päivystys ma, ke klo 9-11
Diakonissa Sari Korhonen puh. 040 0490 598
Myös EU- ja lahjoitusruokaa voi tiedustella diakonissalta.
(diakoniatoimisto suljettu heinäkuun alusta elokuun alkuun)
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Diakoniassa ei kysytä kirkon jäsenyyttä, vaan avun tarvetta. Tarvittaessa
ohjaamme muun avun piiriin. Henkilökohtaisen tapaamisajan voi sopia joko
toimistolle tai kotiin. Päivystysaikoina vastaanotolle voi tulla myös ilman
ajanvarausta. Käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia.
Taloudellista avustusta haettaessa on tarpeen ottaa mukaan tositteet
tuloista ja menoista sekä mahdollinen toimeentulotukipäätös. Avustukset
ovat kertaluontoisia ja tarkoitettu lähinnä elämän kriisien aiheuttamien
taloudellisten vaikeuksien helpottamiseen.

Messut:

Enon kirkossa su klo 10

Ryhmätoiminta (Hyvän Mielen Tuvalla, Niskantie 17):

Hartaushetki joka toinen ma klo 12 (parittomat viikot)
Yhteislaulut joka toinen ma klo 12 (parilliset viikot)
Raamattupiiri joka toinen ma klo 17 (parilliset viikot)
Sanan aika-illat joka toinen ma klo 18 (parittomat viikot)
Enon lintukerho joka toinen ke klo 12-14.30 (parilliset viikot)
Kokoontumisissa on aiheina ajankohtaisia lintu- ja luontoasioita sekä
esitelmiä. Kerho on avoin kaikille linnuista ja luonnosta kiinnostuneille. Ei
jäsenmaksuja.
Lisätietoja: puh. 050 341 8254 (Tapsa Piipponen)
Lähetyspiiri pe kerran kuussa klo 14, erikseen ilmoitetusti
Uusherätyksen Lauluseurat joka toinen su
Musiikkiryhmä Veräjä kaikenikäisille soittajille ja laulajille
Lisätietoja: puh. 040 468 6611 (Maiju Ahlholm) tai www.veraja.net

Ruokailut ja kahvilat (Hyvän Mielen Tuvalla)
Arkiruokailu/lounas ti klo 11 (3€)
Eläkeikäisten päiväkahvit pe kerran kuussa klo 12, erikseen ilmoitetusti
Kahvila ja Lähetyssoppi la klo 10-13
Ruokajakelua erikseen ilmoitetusti (ilmoittautumiset Diakonissa Sari
Korhonen puh. 040 0490 598
Lisäksi seurakunta järjestää myös matkoja, retkiä ja leirejä.
Kesäaikaan ryhmät tauolla.
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Tietoa seurakunnan toiminnoista saat seurakuntasihteeri Milla Suhoselta,
puh. 013 2635 601, Kirkkotie-lehdestä näköislehtenä ja netistä
https://kirkkotie.net/ sekä erillisistä tiedotteista.

ORTODOKSINEN SEURAKUNTA

Kristuksen kirkastumisen tsasouna,
Tornitie 8, 81200 Eno
isännöitsijä Mauri Pottonen, puh. 050 436 4819
Tsasounassa liturgia kerran kuukaudessa.
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MUUT PALVELUT
ALUEELLA TOIMIVIA HOIVAKOTEJA

Enon alueella toimii useita hoivakoteja. Ne on tarkoitettu asukkaille, joilla on
asumisen lisäksi hoivan tai hoidon tarpeita. Asukkaaksi hakeudutaan
kääntymällä esim. alueen ikäihmisten palveluohjaajan puoleen. Tätä kautta
tehdään palvelutarpeen kartoitus ja selviää, onko asiakkaalla mahdollisuus
saada maksusitoumus tai palveluseteli. Yksityisiin hoivakoteihin voi tulla
myös itse maksavana asiakkaana, jolloin kartoitus tehdään suoraan
hoivakodin henkilöstön kanssa.

Hopearanta (Siun sote)

Lääkärintie 9, 81200 Eno, palveluesimies puh. 013 330 6760
Palvelutalo Kotiranta (Enon vanhusten tuki)
ks. edellä Järjestöjen toiminta.

Hoitokoti Aukusti Oy

Rantalantie 2, 81200 Eno
puh. 013 762 511
aukusti@telemail.fi

ENON APTEEKKI

Niskantie 19, 81200 Eno, puh. 013 228 881, fax. 013 228 883
info@enonapteekki.fi
enonapteekki.eno@apteekit.net
www.facebook.com/enonapteekki
Avoinna ma-pe, klo 9-18, la 9-13, joulu- ja juhannusaattona, klo 9-12
Apteekin palveluihin kuuluu lääkkeiden ja itsehoitotuotteiden lisäksi mm.
lääkkeiden annosjakelu (jakeluun liittyvät asiat puh. 013 228 868) ja
lääkkeiden yhteisvaikutusten seuranta. Otamme vastaan ja toimitamme sekä
eReseptejä että paperireseptejä. Voit liittyä myös apteekin kantaasiakkaaksi. Kanta-asiakkuus kaikkine etuineen on voimassa sekä Enon
apteekissa että Uimaharjun sivuapteekissa.

Tähän esitteeseen on koottu tietoa ikäihmisille suunnatuista
palveluista, kohtaamispaikoista ja ryhmätoiminnoista Enon alueella.
Opas on koottu osana ikämiehille suunnattua IKAROS-hanketta
(2017-2019). Hankkeen edistettiin ikämiesten arjen osallisuutta etsivän työn
keinoin. Tavoitteena oli mm. ikämiehen arjen kokonaisvaltainen tukeminen.
Hankkeen toimintamuotoina olivat jalkautuva sosiaalityö, yksilötyö ja
matalan kynnyksen palveluohjaus, Velmu-ryhmien toiminta sekä
vaikuttamis- ja vertaistoiminta.
Hanketta hallinnoi Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry. Rahoituksensa
hanke sai Sosiaali- ja terveysministeriöltä (STM), Terveyden- ja hyvinvoinnin
laitoksen (THL) koordinoimana.
Esitteeseen on koottu tietoja, jotka eivät muutu kovin nopeasti. Tämän
vuoksi esim. kaikkien kohtaamispaikkojen aukioloaikoja ja ryhmätoimintojen
kokoontumisaikatauluja ei siitä löydy, elleivät ne ole pysyviä. Lisätietoa
näistä saat kunkin tahon yhteyshenkilöltä. Monella toimijalla on myös
Facebook-sivut.
Esitteessä mainittujen tahojen lisäksi alueella toimintaa järjestävät eri
urheiluseurat. Liikunnan harrastamiseen ja ulkoiluun on hyvät
mahdollisuudet myös alueella olevien erilaisten liikuntareittien ja
luontokohteiden myötä.
Esite ladattavissa sähköisesti: www.jelli.fi
Esite päivitetty 1.10.2019, muutokset mahdollisia.

