Tervetuloa Wilhelmiina-kotiin!

Merkityksellistä elämää
Ikäihmisellä on oikeus nauttia voimavarojensa mukaisesta,
hyvästä ja merkityksellisestä elämästä – joka päivä.
Wilhelmiina on yksilöllisyyttä arvostava palvelukoti, jossa
voi elää omannäköistä elämää palvelujen keskellä. Meillä
on koteja erilaisiin tarpeisiin, itsenäisistä asujista ympärivuorokautista hoitoa tarvitseviin.
Tavoitteenamme on merkityksellisen elämän mahdollistaminen jokaiselle asukkaallemme hänen omista lähtökohdistaan, ihmisyyttä ja yksilöllisyyttä arvostaen. Toimintakyvyn, omatoimisuuden ja osallisuuden tukeminen ovat
palvelukulttuurimme ydin.
Hoivapalvelun lisäksi käytössä ovat lääkäripalvelut ja
muisti- ja muut kuntoutuspalvelut sekä monipuolinen
tapahtumaohjelmamme.

Palvelumme
• Kuntoutus- ja virkistysjaksot esim.
sairaalahoidon jälkeen tai omaishoitajan loman aikana
• Palveluasuminen omassa vuokraasunnossa (yksiö, kaksio tai kolmio)
Senioritalossa
• Palveluasuminen ryhmäkodissa
• Ympärivuorokautinen hoivapalvelu
ryhmäkodissa
• Kahvila- ja ravintolapalvelut

MERKITYKSELLISEN ELÄMÄN MAHDOLLISTAJA
Hyvinvointia, kuntoutusta ja tutkimuksellista kehittämistä.

www.miinasillanpaa.fi

Turvallinen koti, yhteisöllisyyttä, omaa rauhaa
Wilhelmiina sijaitsee Helsingin Pikku Huopalahdessa,
luonnon ja palvelujen keskellä. Avaria, valoisia ja esteettömiä sisätilojamme täydentävät ikäihmisille suunniteltu
Taavetinpuisto laitteineen, Ikiliikkujareitti ja muut ulkoilumaastot meren äärellä. Viihtyisät yhteiset tilat mahdollistavat kohtaamiset muiden asukkaiden ja asiakkaiden
kanssa.
Asukkaamme voivat hyöydyntää myös yhteistyökumppaneidemme palveluja: fysioterapia, toimintaterapia, hammaslääkäripalvelut, jalkahoito, kosmetologi, parturi-kampaaja.
Olemme Helsingin, Espoon ja usean muun kaupungin
palvelusetelikumppani.
Yhteistyössä sisaryhtiömme Aviren kanssa toteutamme
myös Kelan kuntoutusta muistisairaille ja omaishoitajille.
Lue lisää: www.avire.fi.

Tervetuloa kahvilaravintolaamme nauttimaan herkullinen
aamiainen, lounas, päivällinen tai kahvihetki. Wilhelmiinassa on mahdollisuus järjestää myös tilaisuuksia, joihin
ravintolamme valmistaa toiveiden mukaiset tarjoilut.

Hyvin rakennettu
ikääntyy kauniisti.
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Elämää Wilhelmiinassa
– Katso videomme!

Wilhelmiina lyhyesti
• 25 kuntoutuspaikkaa
• 120 työntekijää
• Perustettu 1995
• Yleishyödyllinen yritys,
omistaja Miina Sillanpään Säätiö

- Wilhelmiinankin -

Taavetti Laitisen katu 4, 00300 HELSINKI
Vaihde 09 473 473
wilhelmiina@wilhelmiina.fi
www.wilhelmiina.fi
Palveluasuminen
Timo Häkkinen, 050 462 1077
Kirsi Isomäki, 050 577 1666
Kuntoutus ja lyhytaikainen palveluasuminen
Vuokko Raumavirta, 050 568 1597

• Sidontatyöt arkeen ja juhlaan
• Puutarhan kasvit ja istutuspalvelu

lari_teerisalo@hotmail.com • www.maalauspalviainen.fi

T:mi JUSSI SIPILÄINEN

www.medipower.fi

Ulvilantie 6 (Munkkivuori)
00350 Helsinki
p. 040 505 1563
jussisipilainen@luukku.com

• www.jssuomi.fi

• Koti noin 150 asukkaalle

