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Ryhmäkoti Puistohelmessä muisti-
sairas asuu viihtyisässä ja turvalli-
sessa ympäristössä. Asukkaalla on 
oma avara huone ja kylpyhuone. 
Hän sisustaa kotinsa omilla tutuilla 
tavaroillaan. Huoneessa on kiinteät 
vaatekaapit ja motorisoitu sänky. 

Kodikkaat oleskelu- ja ruokailuti-
lat sekä saunat ovat kaikkien käy-
tössä. Puistohelmessä voi ulkoilla 
omassa puutarhassamme, jossa on 
grillikatos ja ryytimaa. 

OMA KOTI RYHMÄKODISSA

Puistohelmen kuukausi- 
maksu sisältää seuraavat 
palvelut
• asuminen ja aktiivinen toiminta
•  ympärivuorokautinen hoiva
•  oman keittiön ateriat
•  oma, tuttu henkilökunta
•  siivous ja vaatehuolto
•  saattohoito

Katso 
Puistohelmen 
esittelyvideo
www.elpy.fi



YKSILÖLLISTÄ HOIVAA

Ryhmäkoti Puistohelmi tarjoaa  
palveluasumista, tukea ja hoivaa. 

Asukkaan kohtaaminen ystävälli-
sesti ja aidosti on meille tärkeää. 
Arvostamme asukasta ja huomi-
oimme hänet kokonaisvaltaisesti.

Ammattitaitoinen henkilökun-
tamme on läsnä vuorokauden 
ympäri. Suunnittelemme hoidon  
yhdessä asukkaan ja omaisen 
kanssa.

Puistohelmen periaatteita
• ihmisyys – kiireettömyys ja 

koskettaminen
• ilo arjessa – asukkaan näköinen ja 

täysipainoinen elämä
• luottamus – levollinen ja 

turvallinen olo
• läsnäolo – henkilökunta kuuntelee, 

kysyy, vastaa ja antaa aikaa
• vastuunkantaminen – huolenpito 

ja välittäminen



Asukkaaksi voi  
hakeutua
•  Espoon kaupungin 

osoittamana
•  kunnan palvelusetelillä
•  omakustanteisesti

Lisätietoa hakemisesta  
saat palvelupäälliköltä ja 
osoitteesta www.elpy.fi.

TERVETULOA ASUKKAAKSI 
Puistohelmeen

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.

KIVEN LAHTI

ESP O O N LAHTI

SO UKKA

Länsiväylä

Merikartano Puistokartano
Puistohelmi

Kiinnostaako 
vapaaehtoistyö 
muistisairaiden 

parissa? Lue lisää 
www.elpy.fi

Puistohelmi on hyvien liiken-
neyhteyksien äärellä Espoonlah-
dessa. Kauppakeskus Lippulaiva, 
terveyskeskus ja urheilupuisto 
ovat lähietäisyydellä. Se on val-
mistunut vuonna 2013.

Puistohelmi ja Puistokartanon 
palvelutalo sijaitsevat samassa 
ARA-rakennuksessa. Ne tarjoavat 
erilaisia asumisvaihtoehtoja myös 
pariskunnille.
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Ryhmäkoti Puistohelmi
Merikansantie 2c, 02320 Espoo

Ota yhteyttä. Me kerromme lisää.
Palvelupäällikkö, 050 380 5540 
palvelupaallikko.puistohelmi@elpy.fi
www.elpy.fi/puistohelmi
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