
P U I S T O K A R TA N O
M E R I K A R T A N O

Oma koti palveluiden äärellä.



ITSENÄISTÄ ELÄMÄÄ 

Merikartanossa ja Puistokartanossa 
oma kotisi on palveluiden äärellä.

Tarjoamme vuokralle 26-52 neliö-
metrin kokoisia asuntoja, joissa on 
keittiö ja tilava kylpyhuone. Kotisi 
sisustat omilla huonekaluillasi ja 
henkilökohtaisilla tavaroillasi.

Yhteisömme ja viihtyisät oleskelu-
tilat ovat vain hissimatkan päässä 
oman kodin rauhasta ja yksityisyy-
destä.

Voit nauttia maukasta ruokaa ravin-
tolassamme joka päivä, ja puutar-
haan pääset ulkoilemaan suoraan 
ovelta.

Vuokraamme kalustettuja asuntoja 
myös lyhytaikaiseen tarpeeseen.

Ritva, 83 vuotta:
”Meidän yhdessäolo 
on tärkeää – se ettei 
tarvitse yksin kökötellä. 
Kun tulee alakertaan 
niin aina saa seuraa.” 

Katso 
esittelyvideot 
asumisesta ja 
palveluistamme 
www.elpy.fi Lars, 92 vuotta:

”Niin mukavaa. Kaikki 
on tyytyväisiä: minä, 
vieraat, pojat, lapset 
ja kaikki.”



Merikartano ja Puistokartano 
tukevat asukkaiden aktiivista elä-
mää ja itsenäistä arkea omassa 
kodissa.

Palvelumme ovat sinua lähellä. 
Valikoimastamme voit valita sopi-
vimmat palvelut helpottamaan 
arkeasi.

Palvelutalojemme yhteisö, mukava 
tunnelma ja henkilökunnan ympä-
rivuorokautinen valmius tuovat 
turvaa ja viihtyisyyttä. 

Monipuolinen asukasohjelma 
kutsuu kiinnostuneita osallistu-
maan ja viettämään aikaa muiden 
kanssa. Ohjelma rakentuu asukkai-
den toiveille.

Palvelut
• hoivapalvelut
• siivous ja vaatehuolto
• kodin pienet asennustyöt
• fysioterapeutti
• jalkaterapeutti
• parturi-kampaaja

Ravintolat Meri ja Puisto
• aamiainen, lounas ja päivällinen
• kahvila
• minikauppa päivittäis- 

elintarvikkeineen
• juhlat, kokoukset ja catering
• ravintolamme palvelevat 

lähiympäristön asukkaita

Asukkaan tytär Soile: 
”Onhan se kiva tunne, 
että äiti on turvassa. 
Minun ei tarvitse 
miettiä, onko hänellä 
maitoa ja leipää, koska 
täällä on ruokapaikka, 
ja apu on lähellä.”

YHTEISÖLLISYYTTÄ JA TURVAA



KIVEN LAHTI

ESP O O N LAHTI

SO UKKA

Länsiväylä

Merikartano Puistokartano
Puistohelmi

Hae asukkaaksi Merikartanon  
ja Puistokartanon vuokra-asun-
toihin toimittamalla asunto- 
hakemus liitteineen asiakas- 
koordinaattorille.

Lisätietoa hakumenettelystä ja 
hakemuskaavakkeen saat asia-
kaskoordinaattorilta ja osoit-
teesta www.elpy.fi.

Talot ovat valtion tukemaa 
ARA-asuntokantaa. Olemme 
Espoon kaupungin kotihoidon 
palvelusetelituottajia. Asukas  
voi hakea Kelasta eläkkeensaa- 
jan tukia. Osan kuluista voi huo-
mioida verotuksessa kotitalous-
vähennyksenä.

TERVETULOA ASUKKAAKSI

Kiinnostaako 
vapaaehtoistyö 

ikäihmisten 
parissa? Lue lisää 

www.elpy.fi

Merikartano sijaitsee luonnon-
kauniilla paikalla meren äärellä 
Kivenlahdessa. Talossa on kaksi 
ikivihreää talvipuutarhaa, ja sisä-
pihalla puutarha. Merikartanossa 
on 117 vuokra-asuntoa. Talo on 
valmistunut vuonna 1999. Palve-
lulinja liikennöi talon edestä.

M E R I K A R T A N O P U I S T O K A R TA N O

Puistokartano sijaitsee hyvien 
liikenneyhteyksien äärellä 
Espoonlahdessa. Kauppakeskus 
Lippulaiva, terveyskeskus, uima-
halli ja urheilupuisto ovat lähi- 
etäisyydellä. Puistokartanossa 
on 107 vuokra-asuntoa ja pysä-
köintihalli. Ryhmäkoti Puisto-
helmi muistisairaille on samassa 
talossa.  Talo on valmistunut 
vuonna 2013.

Espoon Lähimmäispalveluyhdistys ry on espoolainen yleishyödyllinen ja voittoa 
tavoittelematon yhteisö, joka tarjoaa koteja iäkkäille ja liikuntaesteisille. Vuonna 1996 
perustetulle yhdistykselle on myönnetty Avainlippu- ja Yhteiskunnallinen yritys -merkit 
osoituksena kotimaisesta ja yhteiskunnallisesti merkittävästä työstä.



Merikartano
Tyrskyvuori 6, 02320 Espoo 

Puistokartano
Merikansantie 2c, 02320 Espoo

Ota yhteyttä. Me kerromme lisää.
Asiakaskoordinaattori, 050 366 2542  
asiakaskoordinaattori@elpy.fi 
www.elpy.fi
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