
Miksi HoviKlubiin?
HoviKlubi tarjoaa yksilöllistä päivätoimintaa ja 
kuntoutusta kotona asuville ikääntyneille ja muille 
erityistä tukea tarvitseville. 

HoviKlubi-yhteisössämme Sinulla on aina seuraa 
ja päivässäsi on mielekästä tekemistä ja viihdettä. 
Autamme Sinua arjen toiminnoissa ja huolehdimme 
hyvinvoinnistasi. A3
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TERVETULOA HOVIKLUBIIN

• Tarvitsetko enemmän virtaa ja lisää 
elämäniloa päivittäiseen arkeesi?

• Olisiko päivääsi mukava saada lisää 
tekemistä ja mielekästä puuhaa?

• Kaipaatko juttuseuraa ja kavereita, joiden 
kanssa voisi viettää aikaa?

Villa Ilo
Pikijärventie 1a J as. 101 

18120 Heinola 

044 765 8072 
info@villailo.fi

www.villailo.fi

Villa Ilo on osa HoviKoti-ryhmää, joka on 
ikääntyneiden palveluihin erikoistunut, 

30-vuotias, suomalainen perheyritys.

Villi ja Vapaa yhdistyvät Villa Ilon HoviTeemassa. Tuotamme 
asiakkaillemme elämyksiä ja kokemuksia voimavaralähtöisesti, 
kuntouttavalla työotteella. Tarkoituksenamme on löytää 
mielekästä tekemistä ja ylläpitää toimintakykyä. Heittäydy 
hetkeen, ilon ja valon retkeen. 



LIITY VILKKAASEEN 
HOVIKLUBI  
YHTEISÖÖMME

Voit valita mielesi mukaan eri 
aktiviteeteista, joita voivat 
olla esimerkiksi ulkoilu, jump-
pa, pelit, ryhmätoiminnot tai 
retket.

Erilaiset aktiviteetit pitävät 
Sinut kunnossa. Fysiotera-
peuttimme vetää toimintaa ja 
ottaa huomioon myös mahdol-
liset rajoitteet.

Terveyslampi ympäristöineen 
tarjoaa miellyttäviä aistiko-
kemuksia ja mahdollisuuden 
nauttia luonnosta, vaikka käyt-
täisit apuvälineitä.

Esteetön pihapiirimme antaa 
paljon mahdollisuuksia ulkoi-
luun ja pihapeleihin.

HoviKlubi-ryhmään ovat kaik-
ki tervetulleita ja jokainen 
voi yhteisössä ottaa oman 
paikkansa.

Mukaan voit tulla myös katse-
lemaan tai tapaamaan tuttuja. 
Yhteisössämme käy vierailijoi-
ta ja esiintyjiä. 

Hyvinvointi koostuu hyvästä 
mielestä, riittävästä fyysisestä 
toimintakyvystä, terveellises-
tä ravinnosta ja sosiaalisista 
ystävyyssuhteista.

Luontolähtöiset ja osallistavat 
sekä kuntouttavat toiminta-
tapamme auttavat Sinua te-
kemään jokaisesta päivästä 
hyvän.

Tunnuslauseemme - Sinulle omaa elämää - kuvaa 
arvojamme: kunnioitamme asiakkaidemme toiveita ja 
tuemme tasavertaisuutta. Käytännössä se tarkoittaa, 
että me HoviKlubissa keskitymme siihen, että Sinulla 
on mahdollisuus elää elämääsi täysillä, mahdollisista 
rajoitteista huolimatta. HoviKlubin ohjaajat tahtovat 
tarjota jokaiselle omanlaista villiä ja vapaata toimintaa.

Sinulle omaa elämää 

Aktiviteetit Yhteisö Luonto Hyvinvointi

HoviKlubi
Toivotamme Sinut terve-
tulleeksi yhteisöömme: 
HoviKlubissa voit viettää 
aikaasi turvallisessa ja ys-
tävällisessä ympäristössä 
ja nauttia korkealuok- 
kaisista hyvinvointipalve-
luistamme. Viihtyisät ti-
lamme ovat esteettömät.

Läpinäkyvyys
Kaikki palvelumme ovat 
näkyviä myös läheisillesi, 
sillä käytämme sähköisiä 
järjestelmiä, jotta toimin-
tamme on laadukasta ja 
läpinäkyvää. 

Soita meille ja kysy lisää 
p. 044 765 8072 

 
Tai lähetä meille sähköpostia:  

info@villailo.fi

Palvelumme
Tarjoamme mielenkiin-
toisen viikko-ohjelman, 
jossa on erilaisia aktivi-
teetteja, ryhmätoimin-
taa, liikuntaa, kulttuuria, 
viihdettä ja kuntouttavia 
harjoitteita. Voit itse 
valita ohjelmatarjonnas-
tamme Sinulle mieluisat 
tekemiset.

Toimimme kuntoutta-
valla työotteella ja oma 
fysioterapeuttimme on 
mukana ohjaamassa toi-
mintaamme.

Henkilökuntamme
Hoitajamme ovat ystäväl-
lisiä, luotettavia ja heidät 
on koulutettu sertifioidun 
toimintakäsikirjamme 
mukaan.

Inspiroidu kanssamme


