
Kodeissamme korostetaan kodikkuutta sekä aktiivista 
arkea – johon kuuluu myös lepo ja lämmin ilmapiiri. 
Päivämme rytmittyvät arkeen, juhlaan sekä vapaa-aikaan 
ja toimintaa suunnitellaan myös yhdessä asukkaidemme ja 
omaisten kanssa.

Ulkoilumahdollisuudet ovat meille kunnia-asia. Suojaisilla 
pihoillamme on helppoa ja esteetöntä liikkua.

Maittava ruoka valmistetaan meillä paikan päällä.

Elämänmakuisia koteja

Olemme yrittäjävetoinen ikäihmisten 
ympärivuorokautisiin hoitopalveluihin keskittyvä 

asiakaslähtöinen palveluyritys. 

Kotisivut: www.seniorikodit.fi

Yhteystiedot
 

Villa Kaskimäki
Kaskelantie 20b

02880 Veikkola

Palveluvastaava

Taina Airikainen

GSM: 050 344 0118

s-posti: taina.airikainen@seniorikodit.fi

Johtoajatuksenamme
on tuottaa palveluja, 

jotka olisimme 
valmis hyväksymään 

omille
omaisillemme.

Villa Kaskimäki

Kuvat: GeroArt / Semi – Salmi – Mykkänen.

Muut palvelutalomme:

Espoo, Vantaa, Kirkkonummi, Hyvinkää, Järvenpää



Olemme keskittyneet toiminnassamme muistihäiriöisten palve-
luihin. Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu runsaasti 
palveluja ja hoitoa tarvitseville ikäihmisille. 

Terveys- ja sosiaalialan ammattilaiset ovat hoivakodissa pai-
kalla ympärivuorokautisesti ja omahoitaja huolehtii yksilölli-
sestä sekä kuntouttavasta hoivasta. Tavoitteena on, että asu-
kas voi asua meillä elämänsä loppuun asti riittävän tuen 
avulla. 

Yhteisöllistä ja turvallista
Seniorikodeissamme ikäihminen asuu esteettömässä kodik-
kaassa ympäristössä, josta on turvallinen pääsy aidatulle 
ulkoilupihalle.

Ryhmäasuminen mahdollistaa turvallisen arjen, eikä kenenkään 
tarvitse olla yksin. Asukkaamme asuvat pääosin omissa yhden 
hengen huoneissa, joista laaditaan huoneenvuokralain mukai-
nen vuokrasopimus.

Palvelut sisältävät aina palvelupaketin sekä täysihoidon. 
Lisäpalveluja järjestetään toiveidenne mukaan.

Asumisen lisäpalvelut
Lisäpalveluina on saatavissa asiointiapua, yksityislääkäri-
palveluita, fysioterapeutin, hierojan sekä jalkahoitajan ja 
kampaajan palveluita. 

Miten toimia?
Ota ensin yhteyttä kotikunnan sosiaali- ja terveyspalvelui-
hin ja selvitä, onko läheisesi kuntonsa, tulojensa ja varalli-
suutensa perusteella oikeutettu kunnan maksamaan 
asumispalveluun (palvelutasopäätös). Tutustu sen jälkeen 
palveluihimme ja lue lisää yhteiskunnan tuista mm. osoit-
teesta kela.fi ja kuntien kotisivuilta.

Villa Kaskimäki

Villa Kaskimäki lyhyesti
• Valmistunut 9/2015
• Kaksi tilavampaa huonetta pariskunnille
• Saunaosasto
• Yksilöllisiä fysioterapiapalveluja saatavilla
• Hyvinvointipalveluja
• Käynti omalle pihalle suoraan olohuoneesta
• Henkilökunta on paikalla 24/7
• Oma kokki
• Takka

”Hoitajamme ovat sitoutuneet kuntoutumista 
edistävään työotteeseen, jossa jokaisen 

asukkaan olemassa olevia voimavaroja ja 
oma-aloitteisuutta tuetaan.”

Ammattimainen apu lähellä ympäri vuorokauden

www.seniorikodit.fi

Toimintamme johtavat arvot ovat
• Turvallisuus
• Oikeudenmukaisuus
• Asukkaiden itsemääräämisoikeuden ja omien tapojen
  kunnioittaminen

Kirkkonummen Veikkolassa sijaitsevassa kodissamme on
kaksi turvallista ulkoilupihaa, useita terasseja, kukkaistu-
tukset ja kodikas pientaloympäristö. Villa Kaskimäki sijait-
see yksityisen päiväkodin kanssa samassa pihapiirissä.

Tilat on toteutettu yhteen tasoon ja esteettömäksi.

Palveluasumisen toiminnan ja sisällön ohjaus perustuu
aina asiakkaan elämäntilanteesta lähtevään toimintatapaan. 
Palvelu on asukasta kunnioittavaa, tukee hänen osallisuut-
taan asumisyhteisössä ja ylläpitää hänen toimintakykyään.


