
seniorikodit.fi

Olemme suomalainen muistisairaiden kodikkaisiin asumisympäristöihin ja 
laadukkaisiin palveluihin keskittynyt yritys. Vuonna 1964 perustettu 

perheyritys, Lääkärikeskus Aava, on yrityksen pääomistaja.

Yhteisöllistä ja turvallista

Seniorikodeissamme ikäihminen asuu esteettömässä ko-
dikkaassa ympäristössä, josta on turvallinen pääsy aida-
tulle ulkoilupihalle.

Ryhmäasuminen mahdollistaa turvallisen arjen, eikä 
kenenkään tarvitse olla yksin. Asukkaamme asuvat 
yhden hengen huoneissa omalla WC-tilalla, joista 
laaditaan huoneenvuokralain mukainen vuokrasopimus.

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

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

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. Suojaisella 
pihallamme on helppoa ja esteetöntä liikkua.

Ateriamme koostuvat maukkaasta kotiruuasta. Pullat 
valmistuvat meillä ajoittain asiakkaidemmekin kanssa 
yhdessä.

Hoitajamme ovat sitoutuneet 
kuntoutumista edistävään työotteeseen, 

jossa jokaisen asukkaan 
olemassa olevia voimavaroja ja 

oma-aloitteisuutta tuetaan.



Villa Amanda
Amandantie 2  | 02400 Kirkkonummi

Hoivakodin johtaja:
Riikka-Leena Suurnäkki
GSM: 050 597 7515

Hoitajat:
GSM: 050 530 9183

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

Villa Amanda lyhyesti
• Valmistui keväällä 2020
• Yhden hengen huoneet omalla WC-tilalla
• Yksilöllisiä fysioterapiapalveluja saatavilla
• Käynti pihalle suoraan olohuoneesta
• Turvalliset ulkoilumahdollisuudet: kotiovelta myös 

metsään tai kävelyteille
• Suojaisat katetut terassit
• Saunaosasto
• Henkilökunta on paikalla 24/7
• Hyvinvointipalveluja

Villa Amanda

Etelä-Kirkkonummella, Ravalsin alueella, sijaitsevassa 
kodissamme on iso turvallinen ulkoilupiha, suojaisat 
terassit, kukkaistutukset ja neljä kodikasta pienryhmää. 
Amanda sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien päässä 
viihtyisällä ja luonnonläheisellä pientaloalueella. 
Toiminnallisuutta ja arjen mielekkyyttä tuetaan 
vaihtuvilla teemoilla, kuten ulkoilu ja musiikkiesitykset.

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

Arvostamme palvelutalon lämmintä henkeä, 
kodikkuutta ja erityisesti sitä,

miten tuttu henkilökunta huomioi asukkaat lämmöllä.

Esimerkki palvelupaketeista (2020):
Palvelumaksu, tehostettu palveluasuminen:
alkaen 140 euroa/vrk (avuntarvetta myös öisin, 
hoitosuunnitelman mukaan)

Ateriapalvelu, täysihoito:
15 eur/vrk (aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen ja 
iltapala)

Kuukausivuokra:
800 euroa/kk (1 hengen huone ja yhteistilat, kuten sauna) 
Palvelusetelihinnat ja tuet - ole yhteydessä suoraan meihin!

Johtoajatuksenamme
on tuottaa palveluja,

jotka olisimme
valmis hyväksymään

omille
omaisillemme.




