PALVELUKOTI HILMARI

Palvelukoti Hilmari
Keuruun Varissaaressa

Turvallista ja ihmisläheistä arkea,
unelmia ja haaveita unohtamatta.

Tehostetun asumisen palvelukoti
Hilmari sijaitsee rauhallisella ja
luonnonkauniilla Varissaaren alueella
rannan läheisyydessä.
Palvelukoti Hilmarissa on kiinnitetty erityistä
huomiota asukkaiden ja henkilöstön viihtyvyyteen
ja hyvinvointiin sekä tilojen toimivuuteen ja turvallisuuteen. Uusi valoisa ja viihtyisä kiinteistö on
otettu käyttöön toukokuussa 2019. Hirsirakenteisessa, ekologisessa ja maisemaan sopivassa
palvelukodissa on asukkaiden ja henkilöstön hyvä
elää ja työskennellä. Tilaa riittää 40 asukkaalle.
Hilmari sisältää neljä pientä ja kodikasta ryhmäkotia: Hilmarin, Jalmarin, Elmerin ja Annamarin.
Tarjoamme laadukkaita, yksilöllisiä ja kodinomaisia
hoiva- ja asumispalveluita ammattitaitoisen henkilöstön voimin. Hilmari toimii kotina kehitysvammaisille henkilöille, ja Jalmari, Elmeri ja Annamari
toimivat koteina mielenterveystaustaisille henkilöille.
Palvelukoti Hilmari sijaitsee noin kolmen kilometrin
päässä Keuruun keskustasta ja lähimpiin palveluihin on matkaa vain reilu kilometri. Läheinen
Keurusselän ranta tarjoaa hyvät mahdollisuudet
ulkoiluun ja vaikkapa kalastukseen.
Käytettävissämme on myös grillikatos rannan
läheisyydessä.
Asiakkaaksemme voi hakeutua mistä tahansa
joko itsemaksavana tai oman asuinpaikkakunnan
ohjaamana. Meillä voi asua pysyvästi tai tulla
lyhytaikaiselle hoito-, kuntoutus- tai arviointijaksolle,
myös palveluseteliä hyödyntäen.

Meillä jokainen
saa olla oma itsensä.
Läsnäoleva, kuunteleva ja osallistava omahoitajamalli luo turvaa ja luottamusta, sekä vahvistaa
asiakkaan ja omaishoitajan yhteistyötä.
Asukkaamme osallistuvat omien toiveidensa ja
voimavarojensa mukaan erilaisiin päivittäisiin
askareisiin, järjestettyihin harrastustoimintoihin ja
kodin ulkopuoliseen asiointiin. Järjestämme paljon
yhteisiä juhlia ja tapahtumia asukkaiden ja heidän
läheistensä sekä henkilökunnan iloksi.
Näemme asukkaiden läheiset suurena voimavarana
ja asukkaan yhteisöllisyyttä edistävänä tekijänä.
Olennainen osa kodin henkeä syntyy keittiössä, kun
oma emäntämme valmistaa maukasta kotiruokaa
asukkaiden toiveita kuunnellen.

Palvelukoti Hilmari
Rautolahdenrinne 2, 42700 Keuruu
www.humana.fi/hilmari
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@humana.fi
Hoitajat: 040 075 6570 ja 040 526 9254

Tervetuloa tutustumaan Palvelukoti Hilmariin.
Ota yhteyttä ja kysy lisää:
Palveluesimies
Marjo Kaasinen, 050 361 3264

Aluejohtaja
Merja Friman, 050 444 0898

Jokaisella on oikeus hyvään elämään.
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.”

