Olemme suomalainen muistisairaiden kodikkaisiin asumisympäristöihin ja
laadukkaisiin palveluihin keskittynyt yritys. Vuonna 1964 perustettu
perheyritys, Lääkärikeskus Aava, on yrityksen pääomistaja.
Asiakaslupauksemme

Yhteisöllistä ja turvallista

KOTI JA LÄMPÖ - Toimintamme tavoitteena on tarjota
asukkaille turvallista, kodikasta ja aitoa kohtaamista.

Seniorikodeissamme ikäihminen asuu esteettömässä kodikkaassa ympäristössä, josta on turvallinen pääsy
terassille ja aidatulle ulkoilupihalle.
Ulkoilumahdollisuudet ovat meille kunnia-asia.

HYVÄ ELÄMÄ – Mahdollistamme asukkaillemme
omannäköisen elämän.
YHDESSÄ TOIMIMINEN – Arjen toiminnallisuus, jossa
tuetaan asukkaiden omia taitoja. Kykenen, kun saan
tehdä itse.

Ryhmäasuminen mahdollistaa turvallisen arjen, eikä
kenenkään tarvitse olla yksin. Asukkaamme asuvat kaikki
omissa yhden hengen huoneissa, joista laaditaan
huoneenvuokralain mukainen vuokrasopimus.

VASTUULLISUUS – Olemme luotettava kumppani. Meillä
työskentelee ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilökunta.

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

Hoitajamme ovat sitoutuneet
kuntoutumista edistävään työotteeseen,
jossa jokaisen asukkaan
olemassa olevia voimavaroja ja
oma-aloitteisuutta tuetaan.

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

seniorikodit.fi

Palvelukoti Harjupuisto
Lohjan Virkkalassa sijaitsevassa kodissamme on aidattu ja
turvallinen ulkoilupiha, iso suojaisa terassi,
kukkaistutukset ja kolme kodikasta pienryhmää.
Harjupuisto sijaitsee avaralla tontilla - viihtyisällä ja
luonnonläheisellä pientaloalueella. Lämminhenkinen
kotimme on toteutettu yhteen tasoon ja esteettömäksi.
Palveluasumisen toiminnan ja sisällön ohjaus perustuu
aina asiakkaan elämäntilanteesta lähtevään toimintatapaan.
Palvelu on asukasta kunnioittavaa, tukee hänen osallisuuttaan asumisyhteisössä ja ylläpitää hänen toimintakykyään.
Arvostamme palvelutalon lämmintä henkeä,
kodikkuutta ja erityisesti sitä,
miten tuttu henkilökunta huomioi asukkaat lämmöllä.

Johtoajatuksenamme
on tuottaa palveluja,
jotka olisimme
valmis hyväksymään
omille
omaisillemme.

Harjupuisto lyhyesti
• Kodikkaan pieni yksikkö on valmistunut 2018
• Mahdollisuus myös kevyeen palveluasumiseen
• Lääkäripalvelut voimme järjestää suoraan
yksikössä
• Käynti pihalle suoraan olohuoneesta
• Suojaisa katettu terassi
• Kaikki tilat yhdessä tasossa
• Saunaosasto
• Henkilökunta on paikalla 24/7
• Hyvinvointipalveluja, kuten kampaaja ja
jalkahoitaja

Palvelukoti Harjupuisto
Helsingiuksentie 54A | 08700 Lohja
Hoivakodin johtaja:
Eija Salo
gsm: 050 511 5318
s-posti: eija.salo@seniorikodit.ﬁ
Hoitajat:
gsm: 050 511 5383

Esimerkki palvelupaketeista (2018):
Palvelumaksu, kevyt palveluasuminen:
alkaen 42 euroa/vrk (sisältäen ateriat)
Palvelumaksu, tehostettu palveluasuminen:
131 euroa/vrk (runsas palveluntarve, sisältäen ateriat)
Lisäksi tulee:
Kuukausivuokra:
695-730 euroa/kk (1 hengen huone ja yhteistilat, kuten
sauna)
Palvelusetelihinnat ja tuet - ole yhteydessä suoraan meihin!

Muut palvelutalomme:
Espoo, Vantaa, Kirkkonummi, Hyvinkää, Järvenpää, Lohja, Nummela

