
TEHOSTETTU 
PALVELUASUMINEN



Kivipuro on Seinäjoen alueella toimiva 
elinvoimainen ja yleishyödyllinen asumis-, kuntoutus-, 

ja kotihoitopalveluja tarjoava yhdistys. 

Yli 55 vuoden ajan olemme edistäneet ikääntyneiden, 
sotiemme veteraanien ja erityistä tukea tarvitsevien 

hyvinvointia. Monipuolisista ja laadukkaista palveluistamme 
voimme räätälöidä joustavasti elämäntilanteeseenne 

sopivat palvelut. 

KIVIPURO



Tavoitteemme on auttaa 
asiakkaitamme elämään 
mahdollisimman hyvää 
elämää.

“



Tehostettu palveluasumisemme tarjoaa turvallista, ympä-
rivuorokautista hoitoa ja hoivaa ikääntyneille. Hoidossam-
me korostuvat Kivipuron arvot välittäminen, vastuulli-
suus ja yritteliäisyys. Tehostettua palveluasumista on 
tarjolla Ala-Kuljun kadulla Aaltokodissa sekä Tammiku-
jalla Kuusikodissa ja Tammikodissa.

Voitte kalustaa asunnon omilla huonekkaluillanne turval-
lisuusasiat huomioiden. 

Aaltokodin asunnot ovat tilavia. Yhteiset tilat ovat viihtyi-
sät, esteettömät ja turvalliset. Asuntojen koot ovat esimer-
kiksi 39,5 m2, 44 m2 ja 57 m2 .

Kuusikodin asunnot ovat kooltaan 25 m2 ja kussakin 
asuinkerroksessa on kodikkaat yhteis- ja ruokailutilat sekä 
parveke.  

Tammikodin asuntojen koot ovat 25 m2, 33 m2 ja 53 m2. 
Kuusikodin ja Tammikodin yhteiset ulkoilualueet ovat es-
teettömiä ja valaistuja. 

Kaikki Kivipuron kiinteistöt sijaitsevat Pajuluoman varrel-
la, missä puisto ja lähiluonto ovat läsnä.

AALTOKOTI, KUUSIKOTI 
JA TAMMIKOTI

TIEDUSTELUT & 
YHTEYSTIEDOT

AALTOKOTI 
Ala-Kuljun katu 9 
60100 Seinäjoki 

Aaltokodin palveluvastaava  
044 4949 558

TAMMIKOTI 
Tammikuja 11 
60100 Seinäjoki 

Tammikodin palveluvastaava  
040 5444 537

KUUSIKOTI 
Tammikuja 13 
60100 Seinäjoki 

Kuusikodin palveluvastaava  
044 4949 536



TIEDUSTELUT & 
YHTEYSTIEDOT

AALTOKOTI 
Ala-Kuljun katu 9 
60100 Seinäjoki 

Aaltokodin palveluvastaava  
044 4949 558

KUUSIKOTI 
Tammikuja 13 
60100 Seinäjoki 

Kuusikodin palveluvastaava  
044 4949 536



Kunnioitamme ja arvostamme elämäntarinaasi. Toi-
mimme niin, että elämässäsi on merkityksellisiä ja hyviä 
asioita. Henkilökuntamme pitää huolen hyvinvoinnistasi 
ja turvallisuudestasi. Tarjoamme monipuolista ja yksilöl-
liseen välittämiseen perustuvaa hoivaa ja hoitoa. Astumme 
mukaan elämääsi tarjoten apua ja tukea silloin, kun sitä 
tarvitset. 

Asumisen alkuvaiheessa laadimme kanssasi, ja mahdolli-
sesti yhdessä läheisesi kanssa, hoito- ja palvelusuunnitel-
man. Osana jokapäiväistä toimintaamme on lääkehoidon 
toteutuminen, tarvittavat laboratoriokokeet, hygieniapal-
velut, vaatehuolto sekä siivous. Jokaisella asukkaalla on 
omahoitaja, joka on myös kiinteässä yhteistyössä läheis-
tesi kanssa. 

TOIMINTATAPAMME 
KIVIPUROSSA 

Aterioihin kuuluu aamupala, lounas, päiväkahvi, päivälli-
nen ja iltapala. Tasainen ateriarytmi edistää hyvinvointi-
asi ja auttaa päivittäisessä jaksamisessasi. Huomioimme 
myös erityisruokavaliot.

Viikon aikana tarjoamme erilaista vaihtuvaa toimintaa 
kuten kirjallisuuteen liittyviä tilaisuuksia, musiikkia, lii-
kuntaa, ulkoilua, yksilötapaamisia, keskustelua ja sauno-
mista - elämää elämään. Kivipuron palveluista järjestyy 
niin hieronta kuin vaativampikin kuntoutus. Haluamme, 
että päivissäsi on sinulle mieluisia tapahtumia. 

Elämän loppuvaiheessa ja voimien vähetessä kuljemme 
sinun rinnallasi ja läheisiäsi tukien. Saattelemme sinua 
elämänpolullasi sen päätepisteeseen asti turvallisesti ja 
kivuttomasti.

Kivipuron oma keittiö valmistaa  
päivittäin kaikki ateriat

Hoivaa

Hoitoa

Harrastuksia

Osallistumista

Turvallisuutta

Läheisiä ystäviä

Kotiruokaa

Yhdessäoloa

Liikuntaa

Toimeliaisuutta

Elämyksiä



Astumme mukaan elämääsi 
tarjoten apua ja tukea silloin, 
kun sitä tarvitset.

“



ELÄMÄÄ ELÄMÄÄN
Autamme asiakkaitamme elämään 

hyvää ja rikasta elämää.





Tehostettuun palveluasumiseen voit tulla kunnan maksu-
sitoumuksella, palvelusetelillä tai itsemaksavana. Asuntomme 

ovat viihtyisiä ja vuokrataso on edullinen.
Tervetuloa tutustumaan!

KUINKA 
KIVIPUROON? 





Kivipuro ry
Tammikuja 11
60100 Seinäjoki

(06) 4 200 400

info@kivipuro.fi

www.kivipuro.fi


