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Merikosken ympärivuorokautisiin palveluihin kuuluvat Lassintalo, Intiön hoivakoti ja Rajakylän hoiva. 

Lassintalo (Myllytie 4, Tuira) on taloista vanhin ja niin on ollut laitteetkin. 

 

Lassintalossa on kaksi hoivaosastoa Helminkoti ja Heikinkoti, joissa molemmissa on 22 asukasta sekä 

palvelukoti, joka tarjoaa ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista 14 asukkaalle. 

 

Hoivaosastojen toiminta-ajatuksena on tuottaa ympärivuorokautista, laadukasta, sosiaalisesti 

aktiivista hoivaa sekä hoitoa kuntoutumista edistävällä työotteella moniammatillisesti ja 

tavoitteellisesti huomioiden asiakkaiden voimavarat ja vahvuudet. Toimintaa ohjaavat  arvot ovat 

tavoitteellisuus, terveyslähtöisyys, moniammatillisuus ja yhteisöllisyys. Arvot pohjautuvat Oulun 

kaupungin vanhustyön eettiseen ohjeistukseen sekä dementoituneen asukkaan arvokas elämä-

toimintamalliin. Lassintalossa asuu pääosin muistisairaita vanhuksia. 

 

Kaikille asukkaille on nimetty omahoitajapari. Asukkaiden hoidon ja kuntoutuksen tarve kartoitetaan 

RAI-arvioinnin avulla. Arvioinnin pohjalta asukkaille laaditaan yksilöllinen hoito- ja 

kuntoutumissuunnitelma, jonka perusteella hoitoa ja kuntoutusta toteutetaan. 

 

Osastoilla järjestetään erilaisia toimintatuokioita, hartauksia ja tapahtumia. Myös esiintyjiä ja 

vapaaehtoisia vierailee  asukkaiden ilona. Virikeasioista/tapahtumien järjestämisestä  ja 

vapaaehtoistyön koordinoinnista vastaa ohjaaja.   

Yhteisöllisyyttä  luodaan esim.  kaikkien kolmen osaston yhteisillä juhlilla ja tapahtumilla. 

 

Inner Wheel Oulu ry:n lahjoitus (2000€) Lassintalolle tuli todella tarpeeseen. Kahden osaston 

päiväsalin (Heikinkoti ja palvelukoti) televisiot kaipasivat päivitystä, sähkövatkain oli juuri 

rikkoutunut, eikä osastoilla ollut kunnollisia CD/radiosoittimia. Tehosekoitintakin oli monesti 

kaivattu. 

Saimme nyt uudenaikaiset  isommat televisiot  kahdelle osastolle, joka osastolle uudet DVD-laitteet  

(Helminkodissa sitä ei aiemmin ollut). Lisäksi saimme kymmenen CD/radiosoitinta ja uuden 

paremman sähkövatkaimen yhteiskäyttöön vanhan rikkoutuneen tilalle sekä tehosekoittimen, jota 

oli toivottu.  

Nyt on ollut mukava asukkaiden yhdessä katsoa päiväsalissa mm .hyviä luontoelokuvia ja ohjelmia 

myös DVD:ltä. 

Mukana katsomassa  on ollut myös omaisia.  Tulevia olympialaisiakin on nyt asukkaiden ilo seurata ja 

lahjoituksena viime vuonna saamamme Suomalaisten oma historia, Matka muistojen Suomeen DVD- 

sarjakin näkyy paremmin. 

Tehosekoittimella olemme nyt valmistaneet smoothieta asukkaille ja se on maistunut hyvin. 

Soseruokavaliolla olevat asukkaatkin voivat nyt nauttia marjoista ja hedelmistä smoothien 

muodossa. 

Leipomisessa mukana oleminen on varsinkin naisasukkaille mieluisaa ja itse leivotut leivonnaiset 

maistuvat  ja tuovat kodikasta tuoksua osastolle. Toimiva ja turvallinen sähkövatkain on todella  

tarpeellinen, jotta voidaan leipoa ja sellainen nyt onneksi saatiin lahjoituksena. 

 

Lassintalon väki kiittää sydämellisesti Inner Wheel Oulu ry:tä lahjoituksesta, josta on asukkaillemme  

paljon iloa ja jonka avulla voimme tuoda sisältöä ja yhteisöllisyyttä  asukkaidemme elämään. 

 


