Tervetuloa nauttimaan
hyvästä vanhuudesta

”Seuratkoon hyvät hengettäret tämän kodin vaiheita aina,
että sen asujien olisi hyvä olla.”

Nuutti Piipari, yksi perustajajäsenistä, puheenjohtaja 1951–1990, kunniapuheenjohtaja 1990–

Paikallinen ja yhteiskuntavastuullinen toimija
Palvelutaloyhdistys Koskenrinne ry on kotkalainen
yhdistys, joka tuottaa asumis- ja hoivapalveluita
ikäihmisille. Hoivakodeissamme asuu noin 300 asukasta, ja yhteensä palveluidemme piirissä on noin
600 henkeä.
Yhdistyksellämme on pitkä historia. Koskenrinteen
edeltäjä Kotkan Vanhainkodin kannatusyhdistys
perustettiin vuonna 1945, ja sen ensimmäinen hoivakoti Koskenrinteen Vanhainkoti avattiin vuonna
1955. Keskeisenä periaatteenamme on alusta asti
ollut tarjota ikäihmisille hyvä ja turvallinen vanhuus.

Koskenrinne on saanut Suomalaisen Työn Liiton
myöntämän Yhteiskunnallinen Yritys -merkin.
Merkki kertoo, että harjoitamme liiketoimintaamme
vastuullisesti ja suuntaamme mahdolliset voitot
yhteiskunnallisen hyvän tuottamiseen sekä oman
toimintamme kehittämiseen.

Katso videomme!

Ihmisarvo
Yhteisöllisyys
Turvallisuus
Ystävällistä ja asiantuntevaa apteekkipalvelua
Kauppatorin apteekki Kotkassa

05 2108 300 | Kirkkokatu 10

Omanarvoista elämää
Viisi asumisyksikköämme tarjoavat palveluasumista eri puolilla
Kotkaa. Lisäksi Koskenrinteen Kodissa ja Karhula-Kodissa
on tehostetun palveluasumisen paikkoja erityistä huolenpitoa
tarvitseville. Kaikki yksikkömme sijaitsevat rauhallisilla asuinalueilla luonnonläheisissä ympäristöissä.
Palveluidemme piiriin voi hakeutua joko kunnan/hyvinvointialueen palveluohjauksen ja palveluntarpeen arvioinnin kautta
tai omakustanteisesti. Yleensä meille muutetaan, kun ikääntymisen myötä kaivataan esteetöntä asumista, muiden seuraa ja
apua arkisiin asioihin.
Asumisyksikkömme ovat turvallisia paikkoja, joissa eletään
hyvää ja mielekästä elämää. Henkilökunta on paikalla ympäri
vuorokauden, ja kaikissa asunnoissa on automaattinen sammutus- ja palonilmaisinjärjestelmä. Palveluita on tarjolla omien
tarpeiden mukaan, samoin seuraa ja monenlaista tekemistä.

Meille töihin?
Asukkaistamme huolehtii osaava,
moniammatillinen henkilökunta.
Työllistämme yli sata ihmistä
vakituisissa, määräaikaisissa ja
keikkaluontoisissa töissä.
Lisäksi tarjoamme vuosittain
kymmeniä harjoittelupaikkoja
alan opiskelijoille.

Haluaisitko olla yksi meistä?
Lue lisää ja täytä hakemus
osoitteessa www.koskenrinne.fi

RUOKAYSTÄVÄSI
LÄPI ELÄMÄN
Hetket ruoan parissa ovat päivän kohokohta.
Valitsemme korkealaatuiset toimittajamme
huolellisesti ja tarjoamme maukasta kotiruokaa
arkeen ja juhlaan.

PALVELUTALOYHDISTYS KOSKENRINNE RY
Asuntoasiat, puh. 044 723 3096, asunnot@koskenrinne.fi
Hoitotyön vastaava, puh. 044 723 3050
Toiminnanjohtaja, puh. 044 723 3110

KOSKENRINTEEN KOTI

KARHULA-KOTI

Närhintie 2 A, 48230 Kotka
Palveluesimies, puh. 044 723 3142

Sudenkatu 6, 48600 Kotka
Palveluesimies, puh. 044 723 3120

MARIA-KOTI

SAPOKAN HELMI

Tommonpolku 5, 48400 Kotka
Palveluesimies, puh. 044 028 2640

Gutzeitintie 17–19, 48100 Kotka
Isännöinti, puh. 044 723 3110

KOTKA-KOTI

Katso kaikki
yhteystiedot
kotisivuiltamme
www.koskenrinne.fi

Itäkatu 8, 48100 Kotka
Palveluesimies, puh. 044 723 3060

• www.jssuomi.fi

Vapaaehtoiset ovat lämpimästi tervetulleita mukaan toimintaamme.
Voit osallistua juuri sellaisena kuin olet, omien kykyjesi ja aikataulujesi
mukaan. Ota yhteyttä palveluesimiehiin, kerromme mielellämme lisää!

