Löydä kotisi
KIVIPUROSTA!
Kivipurokodit tarjoaa turvallista senioriasumista kolmessa
osoitteessa Seinäjoella. Katajakodissa Ruukintiellä, sekä Kuusikodissa
ja Tammikodissa Tammikujalla sijaitsevat Kivipurokodit ovat
senioriasumisen ehdoilla suunniteltuja kodikkaita asuntoja. Kivipuron
monipuoliset palvelut helpottavat asumista ja yhteisöllinen kulttuurija harrastustoiminta tuovat elämää asukkaan elämään.

Kivipuro ry
Tammikuja 11
60100 Seinäjoki
(06) 4 200 400
info@kivipuro.fi
www.kivipuro.fi

KIVIPUROKODIT

KIVIPUROKODIT
TUOVAT ELÄMÄÄ
ASUKKAAN ELÄMÄÄN.

PERUSHYVÄ 80 € / KK
• Monipuolinen kulttuuri- ja harrastustoiminta.
• Päivän lehdet ja tv yhteisissä tiloissa.
• Kuntosalin, yhteistilojen ja saunan käyttö.
• Turvaranneke 24 / 7.
• Fysioterapeutin laatima kuntosaliohjelma
ja kolme ohjauskertaa muuttovaiheessa.

PIKKUUSEN PAREE 350 € / KK

KENELLE?

ASUNNOT

• Perushyvän lisäksi:

Kivipurokotien tarjoama senioriasuminen on hyvä ratkaisu tilanteeseen, jossa iän tuoma toimintakyvyn lasku, turvattomuus tai yksinäisyys tekevät yksin asumisesta vaikeaa tai heikentävät elämänlaatua.
Kotiin saatavat palvelut, ateriapalvelut, yhteisöllinen asuminen, samankaltaisessa elämäntilanteessa olevat naapurit, sekä henkilökunnan apu ja tuki helpottavat kotona asumista ja tekevät siitä turvallisempaa. Kivipurokoteihin voi muuttaa yksin tai puolison kanssa.

Kivipurokodit ovat edullisia, esteettömiä ja turvallisia. Katajakodin 23
kotia ovat 31–53 neliön kokoisia. Kuusikodissa on 20 31–42 m2 kokoista asuntoa. Tammikodissa on yksiöitä (33,5 m2) ja kaksioita (48,5 m2).
Kaikissa asunnoissa on oma keittiö, kylpyhuone/wc sekä luontoyhteys
joko ikkunoiden ja / tai parvekkeen tai terassin kautta.

• 2 x kuukaudessa kotiavustamista, käynnin kesto 1 h
(sisältö asiakkaan tarpeiden ja toiveen mukaan).

Kivipurokoti on hyvä vaihtoehto myös kotona yksin asumisen ja tehostetun palveluasumisen välivaiheeseen. Kivipurokodissa voidaan
tukea asukkaan turvallista elämää kotona, kunnes on aika siirtyä
ympärivuorokautisen tuen piiriin. Tammikodissa ja Kuusikodissa
tehostettua palveluasumista löytyy samasta rakennuksesta, joten
niin tukitarpeen arviointi kuin ympärivuorokautisen tuen piiriin
siirtyminenkin sujuvat vaivattomasti.

• Lounas joka päivä.

PRIIMA 600 € / KK

PALVELUT

• Perushyvän lisäksi:

Kaikkiin Kivipurokoteihin on saatavilla palvelupaketteja ja asukkaan
tarpeiden mukaan räätälöityjä palveluita. Palvelu voi olla aterioita, terveyden- ja sairaudenhoitoa, huolenpitoa, toimintakykyä ylläpitävää ja
edistävää toimintaa tai vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelua.
Palveluihin on mahdollisuus saada palveluseteli. Mikäli asukas ei ole
oikeutettu palveluseteliin, palvelut ovat kotitalousvähennyskelpoisia.

• 6 x kk kotiavustaminen, käynnin kesto 1 h
(sisältö asiakkaan tarpeiden ja toiveen mukaan).

KUINKA ASUKKAAKSI?
Lisätietoja palveluneuvojalta: p. 045 1109 459 | info@kivipuro.fi
Asuntohakemuslomake on kotisivuillamme: kivipuro.fi/asuminen

• Lounas joka päivä.

• Lääkehuolto (ei sisällä lääkkeen antoa).

Lisäksi asukkaalla on mahdollisuus
ostaa seuraavia lisäpalveluita
• Käytettyyn aikaan perustuvia kotihoitoja kotisairaanhoitokäyntejä.
• Fysio- ja toimintaterapiaa.
• Jalkahoitoa ja hierontaa.
• Palveluohjausta esim. sosiaalietuuksista.
• Pyykkipalveluita.

