
Meille asiakkaaksi

Meille voi tulla asiakkaaksi palvelusetelillä, 
olemme mukana usean kunnan palveluntuottajarekisterissä.

Asiakkaaksi voi tulla myös maksusitoutumuksella tai 
itsemaksavana.

Ota meihin yhteyttä, niin kerromme lisää. 
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VILLA ILOSSA VOI:

• Asua omassa kodissa ja valita tarvittavat 
kotipalvelut ja kotihoitopalvelut.

• Kokea yhdessä tekemisen riemua tai oman mielen 
mukaisia elämyksiä.

• Asua turvallisesti ja yhteisöllisesti viihtyisässä 
ympäristössä ammattitaitoisen henkilökunnan 
tukemana.

Palvelukeskus 
Villa Ilo

Villa Ilo on osa HoviKoti-ryhmää.

Pikijärventie 1 A 101,
18120 Heinola

p. 044 765 8072
info@villailo.fi

www.villailo.fi

Villi ja Vapaa yhdistyvät Villa Ilon HoviTeemassa. Tuotamme 
asiakkaillemme elämyksiä ja kokemuksia voimavaralähtöi-
sesti, kuntouttavalla työotteella.

Tarkoituksenamme on löytää mielekästä tekemistä ja ylläpi-
tää toimintakykyä. Heittäydy hetkeen, ilon ja valon retkeen.
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Yksilöllistä ja itsenäistä arkea  
tukevaa hoiva-ja hoitopalvelua 

ympärivuorokautisesti

VILLA ILO



OMAEHTOISTA 
ELÄMÄÄ 
VILLA ILOSSA

Tunnuslauseemme ”Sinulle omaa elämää”-kuvastaa 
arvomaailmaamme, asiakkaidemme kunnioittamista ja 
tasa-arvoisuutta. Nämä asiat huomioimalla asiakkaamme 
on meillä oman elämänsä päähenkilö. 

Tärkeintä on saada kokea iloa ja onnistumisen kokemuksia 
pienistäkin asioista.

Sinulle omaa elämää 

Villa Ilon palvelut

Palvelukeskus Villa Ilo tar-
joaa yksilöllistä kotipalvelua, 
kotihoitoa sekä kuntoutusta 
ikäihmisille ja muille erityistä 
tukea arjessaan tarvitseville 
Heinolassa, Valolinnan alueel-
la. Palvelut perustuvat palve-
lusopimukseen ja -suunnitel-
maan, jotka laaditaan yhdessä 
asukkaan ja hänen läheistensä 
kanssa.

Palvelusopimus sisältää myös 
hyvinvointia tukevaa päivätoi-
mintaa HoviKlubilla. HoviKlu-
bin ohjelma suunnitellaan osal-
listujien toiveita kuunnellen.

Kotipalvelutoimistomme si-
jaitsee alueella ja palvelumme 
ovat saatavilla joka päivä, tar-
vittaessa ympäri vuorokauden. 

Soita meille ja kysy lisää 
p. 044 765 8072 

Tai lähetä sähköpostia:  
info@villailo.fi

Tilat ja ympäristö

Villa Ilon asunnot sijaitsevat  
Valolinnassa sekä Hotelli Va-
lossa. Asunnot soveltuvat mai-
niosti liikuntarajoitteisillekin. 

Asiakkaalla voi olla oma asun-
to tai hän voi valita myös so-
luasunnon, jossa hänellä on 
oma huone ja jaetut yhteiset 
tilat.

Ympäröivä luonto tarjoaa miel-
lyttäviä aistikokemuksia ja an-
taa mahdollisuuden moniin 
aktiviteetteihin. 

Osaava henkilöstö

Villa Ilossa on moniammatilli-
nen henkilöstö, jota jokainen 
täydentää omalla erityisosaa-
misellaan.

Erilainen - omanlainen

Villa Ilo tarjoaa yksilöllistä ja 
itsenäistä arkea tukevaa hoiva- 
ja hoitopalvelua tarvittaessa 
ympärivuorokautisesti. 

Palvelumme joustavat avun 
tarpeen mukaan. Teknologian 
tukemana asiakkaamme pys-
tyvät elämään omaehtoisesti 
omassa kodissaan mahdolli-
simman pitkään.

Palvelukokonaisuus määräytyy 
asiakkaan tarpeiden mukaan.
Huolehdimme asiakkaan sosi-
aalista tarpeista sekä hoidolli-
sista tehtävistä. 

Autamme asiakastamme sii-
vouksessa, tukien ja etujen 
haussa sekä muissa asioiden 
hoidossa. Meiltä saa myös ruo-
ka- ja pyykkihuolto- sekä lääk-
keisiin liittyvät palvelut.

Yhteistä toimintaa
HoviKlubi päivätoiminta tar-
joaa elämäniloisen, turvalli-
sen ja inspiroivan yhteisön niin 
asukkaille kuin talon ulkopuo-
lisillekin. 

Viikko-ohjelman sisältö vaihte-
lee koostuen ohjatuista virike-, 
keskustelu- ja liikuntaryhmistä. 
Ohjelmaan voi sisältyä myös 
retkiä ja kulttuuritapahtumia.

Itsenäistä elämää Yksilöllistä hoivaa
Toimimme kuntouttavalla työ-
otteella ja oma fysioterapeut-
timme on mukana ohjaamassa 
toimintaamme.

Tarjoamme myös hoiva- ja 
kuntoutusjaksoja joko sään-
nöllisesti tai äkillisen tarpeen 
ilmetessä. Jaksot räätälöidään 
asiakkaan tarpeen mukaan. 
Olemme myös omaishoitajien 
tukena järjestämällä tilapäistä 
hoitoa.

Sopivaa kuntoutusta 


