HUMANA

PALVELUKOTI HILMARI

Palveluasumista, hoivaa ja
kuntoutusta Keurusselän rannalla

Meillä asukas
on aina oman
elämänsä
asiantuntija.

Palvelukoti Hilmari on tehostetun palveluasumisen yksikkö toiminnallisessa
ympäristössä. Hilmari koostuu neljästä pienestä kodikkaasta ryhmäkodista, joissa
tarjoamme mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä kehitysvammaisille henkilöille
laadukkaita ja yksilöllisiä asumis- sekä hoivapalveluita. Keuruulla, lähellä keskustan
palveluita sijaitseva hirsirakenteinen palvelukotimme on valmistunut vuonna 2019.

Asuminen

Toiminta-ajatuksemme

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujille meillä on kolme 10-paikkaista ryhmäkotia: Annamari,
Elmeri sekä Jalmari. Kehitysvammaisille henkilöille tarjoamme kodin 10-paikkaisessa Hilmariryhmäkodissamme.
Jokaisessa neljässä ryhmäkodissamme on oma keittiö ja oleskelutila, ja kaikissa asukashuoneissa
on oma kylpyhuone. Ryhmäkotejamme yhdistää yhteinen iso ruokailutila ”Kansi”, jossa syömme
yhdessä päivittäin oman emäntämme valmistamaa maukasta kotiruokaa.
Viihtyisä ja luonnonläheinen pihapiirimme grillikatoksineen mahdollistaa monipuolisen vapaaajanvieton.

Henkilöstö
Työryhmäämme kuuluu:
l yksikön päällikkö/sairaanhoitaja
l palveluvastaava/sairaanhoitaja
l 2 sairaanhoitajaa

Kohtaamme jokaisen asukkaan
arvokkaana ihmisenä, yksilönä.
Jokaisella asukkaallamme on nimetty omahoitaja, joka koordinoi hoitoa koko hoitojakson ajan ja
kulkee asukkaan rinnalla.
Hoito Hilmarissa on yhdistelmä keskusteluapua, terveyden- ja sairaanhoitoa sekä erilaisia yksilö- ja
ryhmätoiminnallisia hoitomuotoja pohjautuen aina yksilölliseen hoito- ja kuntoutussuunnitelmaan.

l
l
l

lähihoitajia			
hoiva-avustajia
emäntä

Lääkäripalvelut järjestetään nimetyn lääkärin kautta Keuruun terveyskeskuksesta maksusitoumuksella,
tai omasta terveyskeskuksesta.

Asukkaaksi hakeutuminen
Palvelukotiimme voi hakeutua mistä päin Suomea tahansa joko itsemaksavana tai oman asuinpaikkakunnan ohjaamana, myös palveluseteliä hyödyntäen.
Meillä voi asua pysyvästi tai tulla lyhytaikaiselle kuntoutus- tai arviointijaksolle.

Palvelukotimme sairaanhoitajat toimivat hoitotyön asiantuntijoina. He toteuttavat, seuraavat ja
arvioivat lääkehoitoa, tutkimuksien tekemistä sekä antavat neuvontaa ja ohjausta. He toimivat
myös yhdyshenkilöinä sairaanhoidollisissa asioissa.
Hilmari toimii myös loppuelämän kotina – toteutamme hyvää saattohoitoa asukkaan toiveet
huomioiden yhteistyössä aina asukkaan läheisten kanssa.

Aktivoivaa ja mielekästä
toimintaa
Tarjoamme asukkaillemme aktivoivaa ja mielekästä toimintaa, kuten yksilökuntoutusta ja
ryhmäjumppia. Myös ulkoilu ja erilaiset peliryhmät (esim. bingo) ovat mukavaa ja mieluisaa
tekemistä asukkaillemme. Meillä lauletaan myös karaokea ja pidetään levyraatia. Meiltä löytyy
myös erilaisia toimintaryhmiä, kuten asiointiryhmä, elokuvaryhmä ja musiikkiryhmä.
Ulkoilu ja luonto ovat meille tärkeitä. Järjestämme erilaisia retkiä ja meillä jokainen pääsee
nauttimaan ulkoilusta ja luonnosta.
Omahoitajahetkiä pidetään asukkaan toiveiden mukaan ja yhteisökokouksia järjestetään
säännöllisesti kerran viikossa.

PALVELUKOTI HILMARI
Rautolahdenrinne 2
42700 Keuruu
www.humana.fi/hilmari
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@humana.fi
Facebook: Palvelukoti Hilmari
Hoitajat 24/7:
Jalmari 040 526 9254
Hilmari 040 075 6570
Sairaanhoitajat:
050 322 6325
040 662 1845

Jokaisella on
oikeus hyvään
elämään.

Tervetuloa tutustumaan Palvelukoti Hilmariin!
Ota yhteyttä ja kysy lisää:
Paikkatiedustelut
Yksikön päällikkö
Marjo Kaasinen
050 361 3264

www.humana.fi

Humana on johtava pohjoismainen sosiaalialan toimija, joka tarjoaa yksilöllisiä
sosiaalipalveluita lähellä ihmistä ja perheen arkea. Meitä on Suomessa 2 700.
Autamme ja tuemme päivittäin yli 4 200 ihmistä erilaisissa elämäntilanteissa.
Visiomme mukaisesti uskomme siihen, että jokaisella on oikeus hyvään elämään
– ja tätä visiota toteutamme hyvinvaikuttamalla ihmisiin ja yhteiskuntaan.

