
ASUMISPALVELUT  

KEINUPUISTO



Hyvinvointikeskus Keinupuisto käsit-
tää Hyvinvointikoti Hilpin ja kahdek-
san vuokrattavaa asuntoa ikäihmisille. 
Uudisrakennuksen kaikki tilat on 
suunniteltu asumispalvelutoimintaa 
palveleviksi ja täysin esteettömiksi.

Hyvinvointikoti Hilpi sijaitsee his-
sillisen talon toisessa kerroksessa. 
Hilpi tarjoaa ikäihmisille laadukasta 
ympärivuorokautista asumispalve-
lua. Kodin yhteiset oleskelutilat ovat 
valoisat ja avarat, ja niistä on pääsy 
katetulle terassille, jossa on mukava 
ulkoilla ja viettää aikaa.

Hilpissä asukas voi sisustaa oman 
huoneensa yksilöllisesti omilla tutuil-
la tavaroillaan; huonekalut, valokuvat 
ja taulut luovat kodikkuutta ja tuovat 
turvallisuutta.

Ensimmäisen kerroksessa sijaitsevat 
kahdeksan ikäihmisille vuokrattavaa 
viihtyisää asuntoa. Huoneistossa 
(47,5 m2) on olohuone keittosyven-
nyksellä sekä erillinen makuuhuone. 
Jokaisessa asunnossa on lisäksi oma 
terassi. Lisäksi asukkailla on mahdol-

lisuus ostaa lounas- siivous- ja kun-
tosalipalveluja.

Ensimmäisen kerroksen asukkailla on 
käytössään viihtyisä aidattu ulkoi-
lupiha. Pihalla on mukava nauttia 
kesäisestä kahvihetkestä keinuen tai 
hyötypuutarhaa hoitaen. Asukkaiden 
käytössä on myös yhteisiä toiminta- 
ja harrastetiloja sekä viehättävä 
kahvila.

Hyvinvointikeskuksen pihalta 
löytyvät ikäihmisille suunnitellut 
liikuntatelineet ja sisällä on kun-
tosali varustettuna monipuolisilla 
laitteilla.

Hyvinvointikeskus Keinupuisto on 
monipuolinen kokonaisuus juuri 
Sinua ajatellen!

Asumispalvelua 

Hämeenlinnan 

sydämessä!



Kysy lisää kodeistamme: 

yksikön johtaja Virve Rantala  |  puh. 044 491 8990  |  virve.rantala@ikifit.fi

vastuualuejohtaja Heli Seppälä  |  puh. 040 5927277  |  heli.seppala@ikifit.fi

TOIMINNALLISET TAVOITTEEMME JA ARVOMME
•	 Olemme asukasta varten. Tuomme turvaa, iloa ja terveyttä asukkaillemme.
•	 Toimintamme on eettistä, yhteisöllistä ja asiakasta arvostavaa.
•	 Henkilökuntamme on moniammatillista ja työskentelee kuntouttavalla työotteella.
•	 Meille tärkeitä arvoja ovat asiakaslähtöisyys, turvallisuus ja kiireettömyys

TARJOAMME TEILLE:

•	 Arvokasta, kunnioittavaa, yksilöllistä ja 
lämmintä kohtaamista

•	 Eritasoisia palvelupaketteja ja asumismah-
dollisuuksia yhden katon alla

•	 Kuntoutumista tukevaa ja edistävää 
työotetta, jossa jokaisen asukkaan ole-
massa olevia voimavaroja ja toimintakykyä 
tuetaan

•	 Ravitsevaa ja monipuolista kotiruokaa, 
joka on valmistettu kotimaisista raaka-
aineista ravitsemussuosituksia noudattaen

•	 Luonnon läheisyyttä ja vaihtelevia akti-
viteetteja

•	 Joustavia siivous- ja tukipalveluita

•	 Hyvät turvapalveluratkaisut

Hoitajillamme on vanhustyöstä pitkä työkokemus
sekä erityisosaamista ja koulutusta vanhustyöhön:

•	 TunteVa
•	 MAPA
•	 DEMEPASSI ja 
•	 MUISTIKOORDINAATTORIN koulutus
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Ikifit	tarjoaa	yksilöllisiä
asumis-, kuntoutus-, erikoislääkäri- ja

kotihoitopalveluja Pirkanmaalla.
Tuotamme tukipalveluina myös

ateria- ja siivouspalveluja.

Tervetuloa tutustumaan
palveluihimme!

Mielekästä elämää!


