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Kristallihovin 
kauniiden sekä 
nykyaikaisten tilojen 
ja aktiivipihan 
suunnittelussa on 
huomioitu erityisesti 
ikääntyneiden tarpeet.

Riihimäellä sijaitseva hoivakoti Kristallihovi tarjoaa 
turvallisen kodin 30 iäkkäälle, jotka tarvitsevat 
tehostettua palveluasumista. Kristallihovin 
kauniiden sekä nykyaikaisten tilojen ja aktiivipihan 
suunnittelussa on huomioitu erityisesti 
ikääntyneiden tarpeet.

Asuminen

Kristallihovissa on 30 tilavaa, vaalein värein sisustettua yhden 
hengen huonetta. Jokaisessa asuinhuoneessa on oma suihku ja wc. 
Hoivakodissa on kaksi yhteistä oleskelutilaa, joista suuremmassa 
on kaunis sähkötakka tunnelmaa luomassa. Pitkien pöytien 
ääreen voi kokoontua ruokailemaan, seurustelemaan tai vaikkapa 
askartelemaan. Oleskelutiloissa on myös kaksi tv:tä, joita voi 
katsoa sohvilta yhdessä muiden asukkaiden kanssa.

Aktiviteetit

Käytämme aktiivisesti SävelSirkku-menetelmäpalvelua, jossa on 
ikääntyneille sopivaa ohjelmaa ja musiikkia. Musiikin tahtiin voi 
jumpata, laulaa tai ottaa muutaman tanssiaskeleen. Käymme 
tekemässä pieniä kävely lenkkejä aina sään salliessa ja asukkaiden 
jaksaminen huomioiden. Pihassamme on myös liikuntavälineitä, 
jotka on suunniteltu erityisesti ikäihmisille.

Aktiivinen arki on tärkeää. Kirjojen ja äänikirjojen lainaus on 
mahdollista kauttamme, ja kaverikoirat käyvät säännöllisesti 
vierailulla. Järjestämme myös erilaisia teemapäiviä yhdessä 
asukkaiden kanssa, esimerkiksi viini- ja juustotastingin, 
kesäisen jäätelöbaarin, vappubrunssin ja metsäretkiä laavulle 
makkaranpaistoon.



Humana on johtava pohjoismainen sosiaalialan toimija. Tarjoamme vastuullisesti yksilöllisiä sosiaali- ja 
hoivapalveluita lähellä ihmistä ja perheen arkea. Palveluiden laatu ja asiakastyytyväisyys ovat meille tärkeitä asioita. 
Me kaikki työskentelemme yhteisen vision eteen: ”Jokaisella on oikeus hyvään elämään.”

Ruokailu

Keittiö on kodin sydän myös Kristallihovissa. 

Talossamme on oma kokki, joka takaa maistuvat ruuat arkisin ja 
juhla-ateriat pyhäpäivinä. Oman kokin ansiosta asukkaamme 
voivat esittää toiveita ruuan suhteen. Merkkipäiviä, kuten 
syntymäpäiviä, juhlistamme aina itse tehdyllä täytekakulla. 
Kesäisin kokkimme löytyy toisinaan pihagrillin äärestä.

Hoiva ja huolenpito

Toimintakyvyn säilyminen on tärkeää, 
jotta arki säilyisi mielekkäänä. 

Tähän tähtäämme päivittäisessä hoitotyössä tukien asukkaan 
omatoimisuutta kaikissa päivittäisissä toiminnoissa. Asukkaan 
tarpeet ja elämänhistoria huomioidaan yksilöllisesti ja 
hoivapalvelut räätälöidään niiden mukaan.

Turvallisuus on tärkeä osa hyvää arkea. Jokaisella asukkaalla on 
oma turvaranneke turvallisuutta takaamassa.
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Jokaisella on oikeus hyvään elämään.


