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Uusia
voimavaroja
elämään

Tuoretta
lähiruokaa

Päivittäistä huolenpitoa
ja kuntouttavaa toimintaa

Rohkeus
tehdä asioita
toisin
Pikonlinna tarjoaa poikkeuksellisen
ympäristön elää, asua ja yrittää. Tämä
on aina ollut paikka, jonne on tultu
virkistäytymiään ja nauttimaan upean
luonnon rauhasta. Huikeista järvi- ja
harjumaisemista voi ammentaa voimaa ja
hyvinvointia. Alueen pitkä ja maineikas
historia henkii eletyn elämän kunnioittamista.
Pikonlinnan aluetta alettiin kehittää voimakkaasti vuonna 2008, kun se siirtyi Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä yksityiseen omistukseen. Pikonlinnan tulevaisuuden
visio syntyi rohkeudesta ja ennakkoluulottomuudesta tehdä asioita toisin.
1930-luvulla rakennettu linnamainen parantolarakennus toimii alueen sydämenä. Vanha, arvokas rakennus osoitti elinvoimansa ja muuntautumiskykynsä,
kun se saneerattiin ja remontoitiin yritysten käyttöön. Pikonlinna on valtakunnallisestikin malliesimerkki siitä, miten vanha sairaalakiinteistö voidaan ottaa
uusiokäyttöön.  
Tällä hetkellä Pikonlinnassa toimii useita hoiva-, hyvinvointi-, terveys- ja elintarvikealan yrittäjiä, joiden verkosto muodostaa suuren ja monipuolisen palvelukokonaisuuden. Tästä lehdestä voit lukea lisää alueemme
yrittäjistä. He yhdessä luovat Pikonlinnan hengen, josta
välittyy vahva ammatillisuus, sydämellinen huolenpito ja
turvallinen arki.
Kunnianhimoinen visio ohjaa Pikonlinnaa edelleen
eteenpäin, kun alueen ensimmäiset uudisrakennusten
asukkaat pääsevät nyt muuttamaan uusiin koteihinsa.
Alue jatkaa vahvan kehityksen tiellä kohti monipuolista
asumisen, elämisen ja palveluiden kyläyhteisöä.
Uskon vahvasti, että hyvät ja laadukkaat asiat ovat
yksinkertaisia, loppuun saakka mietittyjä ja huolella
toteutettuja.

Laura Airaksinen
toimitusjohtaja
Pikonlinna Kiinteistöt Oy
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Tehokasta ja yksilöllistä kuntoutusta viihtyisässä ympäristössä
Heikki Ahopellon Armas-herkut hurmaavat Pikonlinnassa
Kokonaisvaltaista hyvinvointia Elämän Pisarasta
Hoitokoti Sylviannassa panostetaan turvalliseen arkeen ja yksilölliseen hoitoon
Asumispalvelu Ristilä tarjoaa kodin kehitysvammaisille
Juurru Pikonlinnaan

Poikkeuksellista elämää luonnon helmassa
Pikonlinna sijaitsee Kangasalla, luonnonkauniilla
harjulla Vesijärven rannalla. Pikonlinnassa historiallinen
kulttuurimaisema yhdistyy upeaan luontoon, jonka ympäröimänä on helppo nauttia elämästä.
Vertaansa vailla oleva luonto viehätti aikoinaan
jo presidenttiäkin, ja alueelle suunniteltiin valtakunnan
päämiehen kesäasuntoa.
Kesäasunto saatiin sittemmin lahjoituksena Kultarannasta, ja Pikonlinnaan nousi vuonna 1931 funktionalistista ja klassista tyyliä edustava parantolarakennus.
Historiansa aikana rakennus on toiminut niin tuberkuloosiparantolana kuin sotasairaalanakin.

Monipuolisia palveluita
Pikonlinnaan on kehittynyt muutamassa vuodessa
laadukas hyvinvoinnin, terveyden, hyvän asumisen ja
virkistyspalveluiden keskittymä.
Alueella toimii muun muassa tehostetun palveluasu-

misen yksiköitä, Suomen ensimmäinen lymfaklinikka, kuntoutus- ja liikuntapalveluita tarjoavia yrityksiä, Pikonlinnan
oma keittiö ja Heikki Ahopellon Armas-perheen meijeri.
Alueelta saa myös erilaisia hyvän olon palveluita.

Ainutlaatuinen asuinpaikka
Nyt Pikonlinna elää kolmatta vaihettaan, kun alueelle
rakentuu ainutlaatuinen, monipuolisten palvelujen ja
laadukkaan asumisen muodostama yhteisö.
Historialliseen miljööseen rakennetaan kerros- ja
pientaloja. Saumattomasti ympäröivään luontoon
sulautuvat rakennukset sijoitetaan alueelle väljästi, joten
jokaisella on mahdollisuus nauttia oman kodin rauhasta
ja kauniista maisemista.
Pikonlinnan aktiivista ja antoisaa elämää täydentävät monipuoliset palvelut, jotka tuovat huolettomuutta
ja ripauksen ylellisyyttä arkeen. Myös alueen lukuisat
harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuudet tekevät
elämästä rikkaampaa.

Pikonlinna
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Tehokasta ja yksilöllistä
kuntoutusta viihtyisässä
ympäristössä
Premius kuntoutus- ja
koulutusklinikka tuottaa yksityisiä
kuntoutuspalveluita nuoriso- ja
aikuiskuntoutujille. Yrityksen
erityisosaamista ovat neurologinen,
leikkausten jälkeinen sekä tukija liikuntaelinkuntoutus. Myös
Tampereella toimipistettään pitävä
Premius on palvellut Pikonlinnassa
huhtikuusta 2011 alkaen. Toiminta
laajeni tammikuussa 2013
avautuneen uuden kuntoutusosaston
myötä.
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Premius tarjoaa yksilöllisiä kuntoutuspalveluja esimerkiksi ihmisille, joilla on sairaus tai vamma, joka
haittaa liikkumista ja toimintakykyä. Premiuksessa
kuntoutuksella kohennetaan henkilön elämänlaatua
tukemalla omatoimisuutta. Kuntoutus on tärkeää myös
leikkauksen jälkeen, jotta henkilö toipuisi operaatiosta
lyhyemmässä ajassa ja ennen kaikkea turvallisesti.
– Kuntoutuksella pyritään palauttamaan henkilön
toimintakyky tai joidenkin sairauksien osalta ainakin
pitämään sitä yllä mahdollisimman pitkään. Tehokkaalla ja oikea-aikaisella kuntoutuksella säästetään
usein myös yhteiskunnan resursseja, kun ajatellaan esimerkiksi työikäisen nopeaa toipumista työkuntoon tai laitoshoidon välttämistä,
kertoo hallintojohtaja Pirta Saarenkylä.
– Premiuksessa tehdään jatkuvaa ja tavoitteellista kuntoutustyötä yhdessä asiantuntijatiimin, asiakkaan ja hänen omaistensa
kanssa. Meillä asiakas nauttii ihmisläheisestä otteesta ja oikeasti
asiakaslähtöisestä hoidosta aina kuntoutusjakson alusta loppuun
asti. Panostamme vahvasti kuntoutuksen laatuun ja tuloksellisuuteen.

Ympärivuorokautista palvelua
Uuden kuntoutusosaston myötä Premius tarjoaa avokuntoutuksen
lisäksi eripituisia kuntoutusjaksoja asiakkaan tarpeen mukaan. Premiukseen voi tulla kuntoutumaan aina muutamasta vuorokaudesta
useisiin viikkoihin. Asiakkaan käytössä on intensiivisen kuntoutuksen
lisäksi myös ympärivuorokautinen sairaanhoito ja lääkäripalvelut.
– Kodinomainen kuntoutusosastomme on sisustettu todella
viihtyisästi, ja jo suunnitteluvaiheessa on otettu huomioon asiakkaiden
erilaisia mieltymyksiä tekemällä huoneista vaihtelevan kokoisia. Osastolla majoitutaan tyylikkäisiin yhden tai kahden hengen huoneisiin.
Meillä on myös yksi isompi, omalla saunalla ja parvekkeella varustettu deluxe-huoneisto. Uusi kuntoutusosastomme tarjoaa ripauksen

luksusta kuntoutuksen oheen. Huoneet mahdollistavat myös asiakkaan läheisten mukanaolon kuntoutusjaksolla, iloitsee Saarenkylä.
– Pikonlinnan kauniin luonnon ja ulkoilureitistön lisäksi asiakkaidemme käytössä on runsaasti yhteistä tilaa, esteetön kuntosali,
vapaa-ajan ohjelmaa sekä viihde-elektroniikkaa, muun muassa
iPadit ja tarvittaessa videoyhteys kotiin. Haluamme tukea intensiivistä vuorovaikutusta kaikella tavalla. Tehokkaan kuntoutumisen
ohessa tarjolla on myös monipuolisia lisäpalveluita, kuten ostosmatkoja, hemmotteluhoitoja, ratsastusta ja muita aktiviteetteja, jokaisen
yksilöllisten toiveiden mukaan.

Monipuolista osaamista
Premiuksen moniammatiiliseen tiimiin kuuluvat muun muassa kuntoutuslääkäri, neurologi, sairaanhoitajat, fysioterapeutteja, toimintaterapeutti, OMT-fysioterapeutti sekä hieroja. Tarvittaessa kuntoutusjaksolla ovat mukana myös esimerkiksi puheterapeutti, neuropsykologi,
psykologi ja ravitsemusterapeutti.
– Yksi vahvuutemme on ehdottomasti henkilökuntamme monipuolinen osaaminen ja aito halu auttaa asiakasta kokonaisvaltaisesti. Arvioimme asiakkaan kuntoutuksen tarpeen aina lääkärimme
kanssa yksilöllisesti ja suunnittelemme juuri hänen tarpeisiinsa
sopivan kuntoutusjakson.
Toiminnan laajenemisen lisäksi Premius on kansainvälistänyt
liiketoimintaansa. Uuden osaston suunnittelussa otettiin alusta asti
huomioon kansainvälistyminen sekä tilojen että henkilöstön osalta.
– Muun muassa venäläiset ovat hyvin kiinnostuneita kuntoutusosaamisestamme, ja siksi halusimme uudelle osastollemme venäjänkielistäkin henkilökuntaa. Pidämme tärkeänä palvelun tarjoamista
asiakkaan omalla kielellä. Panostamme kansainvälistymiseen
tosissamme ja teemme paljon yhteistyötä eri tahojen kanssa. Terveyspalvelujen kansainväliseen markkinointiin avattu Health Care
Finland -palveluportaali on uusin askeleemme kohti kansainvälistymistä, selventää Saarenkylä.

Premiuksen laajaa palvelutarjontaa voit
hyödyntää tarpeidesi mukaan myös
kuntoutusosaston ulkopuolella. Tarjolla on niin
fysioterapeutin, sairaanhoitajan, neurologian kuin
erilaisia terveyden ja liikunnan palveluitakin.

Premius Oy
Pirta Saarenkylä
hallintojohtaja
p. 044 0728 387
pirta.saarenkyla@premius.fi
www.premius.fi
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Heikki Ahopellon
Armas-herkut hurmaavat
Pikonlinnassa

Heikki Ahopellon
Armas-perheen toiminta
siirtyi Pikonlinnan
päärakennuksen
entisiin keittiötiloihin
kesällä 2011. Meijerin
toimintaa täydentää
samassa yhteydessä
sijaitseva myymälä,
Pikonlinnan Puoti.
Tänä päivänä
Pikonlinnassa tuotetaan
lähiruokaa laajalla
rintamalla.
Armas-perhe tarjoaa yksinkertaista,
herkullista ja paikallisista raaka-aineista
valmistettua ensiluokkaista ruokaa.
– Kävin Pikonlinnassa ensimmäisen
kerran jo muutamia vuosia sitten ja paikka
jäi heti mieleeni. Pikonlinnassa luonto on
lähellä, mikä tukee hyvin maaseutumaista
toimintaamme ja pientuotantoa. Lisäksi
etäisyydet ovat sopivat ja täällä on hyvät
mahdollisuudet laajentua sekä verkostoitua
muiden alueella toimivien yritysten kanssa,
kertoo Armas-perheen isä Heikki Ahopelto.

6

Pikonlinna

Laaja valikoima
omaleimaisia tuotteita
Armas-perheen Meijerissä valmistetaan
muun muassa rahkaa, viiliä ja jogurttia
sekä pullotetaan pastöroimatonta maitoa.
Meijerin yhteydessä aiemmin toiminutta
leipomoa remontoidaan parhaillaan
keittiöksi, jossa on tarkoitus jatkossa tehdä
valmisruokaa, esimerkiksi uunissa paahdettuja ja haudutettuja liha- ja kalaruokia.
Lisäksi Pikonlinnassa valmistetaan ja
pakataan lihaa ja kalaa oman Puodin
sekä muiden Armas-perheen toimipisteiden
vähittäismyyntiin.
– Pikonlinnassa valmistetut tuotteet
menevät etupäässä omiin myymälöihimme,
jotka sijaitsevat Tampereella kauppahallissa, Tuomiokirkonkadulla, Sokos-Herkussa,
Kalevan Prismassa sekä uusimpana Helsingin keskustan Kluuvi-kauppakeskuksen
alakerrassa toimivassa kauppahallissa,
jonne avautui tammikuun lopussa myös
Armas Pikaruokala.

Maistuvaa lähiruokaa
omasta pihapiiristä
Pikonlinnan Puodissa on tarjolla valikoima
Pikonlinnassa valmistettavia Armas-perheen
tuotteita sekä muiden lähialueen pientuottajien herkkuja.
– Pidin myös aiemmin Orivedellä toimineen juustolani yhteydessä pientä myymälää. Oli luontevaa jatkaa samaa perinnettä
täällä Pikonlinnassa. Minusta on tärkeää,
että pientuottajat tarjoavat asiakkailleen
mahdollisuuden hankkia tuoretta lähiruokaa
suoraan tuotannosta.

– Oma myymälä- ja ravintolaverkosto
on tärkeä osa Armas-perheen toimintaa.
Koko toiminnan halutaan olevan omissa
käsissä, ja omien myymälöiden myötä
tuotannon ei tarvitse kasvaa kohtuuttoman
suureksi, pohtii Ahopelto.
Pikonlinnan lähipiirissä asuvat ovat
löytäneet ja ottaneet Puodin nopeasti
omakseen, samoin lähialueen yritykset.
Puoti toivottaa tervetulleiksi kaikki herkkusuut sekä läheltä että kaukaa.
– Haluamme tarjota asiakkaillemme
mahdollisimman tuoreita ja pakkaamattomia tuotteita. Valikoimamme Pikonlinnan
Puodissa vaihtelee jonkin verran. Osa
tuotteistamme on saatavilla joka kerta ja
osan valmistamme varta vasten kyseistä
päivää ajatellen.

Pikonlinnan Puodin vaihtuvasta valikoimasta ja aukioloajoista voi lukea lisää
Armas-perheen Facebook-sivuilta
www.facebook.com/Armas-perhe
Heikki Ahopelto
p. 044 29 644 29
heikki@armasperhe.com

Armas Pikaruokala
laajenee
Herkullista ja terveellistä ruokaa
tarjoava Armas-perheen Pikaruokalakonsepti laajenee. Tampereen kauppahallissa toimiva Armas Pikaruokala sai
tammikuussa 2013 sisaren, kun uusi
Pikaruokala avattiin Helsingin ydinkeskustassa, Kluuvin kauppakeskuksen kellarikerroksessa. Seuraavana vuorossa
on Tampereen toinen Pikaruokala, jolle
etsitään parhaillaan tiloja.

Kokonaisvaltaista hyvinvointia
Elämän Pisarasta
Uutena yrittäjänä Pikonlinnassa helmikuun 2013 alussa
aloittanut diplomiravintoterapeutti Anu Toivanen on
monipuolinen hyvinvointialan osaaja. Hän on muun
muassa toiminut diplomiravintoneuvojana, vetänyt
laihdutusryhmiä ja laatinut ruokavalioita esimerkiksi
nuorille urheilijoille.
Anu Toivasen yrityksen Elämän Pisaran palveluihin
kuuluu ravintoneuvonnan ja -terapian lisäksi myös
muita hyvinvoinnin ja kauneuden palveluita.
– Olen toiminut ravintoterapeuttina vuoden
verran. Tällä hetkellä opiskelen klassista homeopatiaa Tampereella Suomen Homeopatian Akatemiassa. Homeopatia tuleekin tulevaisuudessa
laajentamaan palveluvalikoimaani. Jatkossa tarjoan
myös erilaisia painonhallinta-, elämäntapa- ja
virkistysryhmiä.
– Lisäksi teen paljon kysyttyjä Beauty Colors
(BC) Värianalyysejä. Värianalyysi antaa edullisen
kasvojen kohotuksen, sillä oikeat sävyt korostavat
parhaita piirteitä häivyttäen epäedullisia kohtia.
Analyysin opastuksella asiakas saa varmuutta valintoihinsa niin meikkien, vaatteiden kuin asusteidenkin
suhteen, iloitsee Toivanen.

Uusia voimavaroja elämään
Elämän Pisaran asiakkaana on monenlaisia eri elämänvaiheissa olevia ihmisiä kuten odottavia äitejä,
vanhuksia ja lapsia.
– Joidenkin asiakkaiden olemme keskittyneet
ruokavalion ja elämän tapojen hiomiseen, toiset
taas puolestaan kaipaavat paljon apua vaikeiden

sairauksien kanssa. Yhdessä edistämme
heidän terveyttään muun muassa ruokavalion
ja lisäravinteiden avulla.
– Tarjoan apua allergioiden, autoimmuunija tulehdussairauksien, korkean verenpaineen tai
kolesterolin, diabeteksen, ylipainon, neurologisten
sairauksien, lasten ylivilkkauden ja oppimishäiriöiden sekä erilaisten erityisryhmien ruokavalioiden
hoitoon. Lisäksi järjestän tilauksesta myös eriaiheisia
luentoja ja koulutuksia.

Innolla kohti uusia haasteita
Toivanen uskoo vahvasti Pikonlinnan visioon.
– Lähden todella hyvillä mielin mukaan Pikonlinnan yrittäjäverkostoon. Uskon vakaasti paikan
vetovoimaan ja ajatukseen hyvinvointi- ja terveysalan
yrittäjien muodostamasta suuresta ja monipuolisesta
palvelukokonaisuudesta. Toivottavasti saamme lisää
yrityksiä mukaan sekä kasvatettua Pikonlinnan laajaa
valikoimaa ja vahvaa ammattitaitoa entisestään.
Elämän Pisara
Anu Toivanen
p. 041 700 4807, anu@elamanpisara.fi
www.elamanpisara.fi

Yhdysvalloissa 1960-luvulla kehitettyä,
auktorisoitua ja sävytarkkaa Beauty
Colors Värianalyysia on käytetty
Suomessa vuodesta 1985 lähtien. Ihon
omaan pohjaväriin perustuva Beauty
Colorsin 700 kankaista sävymallia on
jaettu kellertävään ihopohjaan sopiviin
lämpimiin kevään tai syksyn väreihin ja
siniseen ihopohjaan sopiviin viileisiin
talven tai kesän väreihin. Elämän Pisarassa asiakkaan palveluun kuuluu myös
lyhyt tyylikonsultointi. Oman henkilökohtaisen värikartan saa heti mukaan!

Kodinomaista ja korkealuokkaista hoitoa
Esperi Hoivakoti Linnea tarjoaa ympärivuorokautista, tehostettua
palveluasumista ensisijaisesti ikäihmisille sekä turvallisen, kodinomaisen ja lämminhenkisen hoitopaikan silloin, kun asuminen ei
enää onnistu omassa kodissa tai palveluasunnossa.
Esperi Hoivakoti Linnea
Pikonlinnantie 240, 36280 Pikonlinna
Yksikön päällikkö Mari Kotkaslahti, puh. 045 2020 338
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Tunnelmallinen tehostetun palveluasumisen yksikkö
Sylvianna tarjoaa ympärivuorokautista huolenpitoa
ja hoivaa ikääntyville, lähinnä muistisairaille, joiden
toimintakyky on alentunut niin, etteivät he selviydy enää
kotona asumisesta itsenäisesti.

Hoitokoti Sylviannassa
panostetaan turvalliseen arkeen
ja yksilölliseen hoitoon
Sylvianna on vuonna 1999 perustettu hoiva-alan perheyritys.
Sylviannan johtaja Katja Hasanen on pyörittänyt Sylviannaa koko
sen olemassaoloajan Pikonlinnan alueella.
– Toimimme kymmenen vuotta Pikolinnan päärakennuksen
viereisissä tiloissa. Vuonna 2009 muutimme nykyisiin, remontoituihin tiloihimme päärakennukseen. Halusimme isommat tilat, joten
oli luontevaa ja helppoa muuttaa tähän lähelle. Pääsimme myös
vaikuttamaan tilojen remontointiin, minkä ansiosta niistä tuli omannäköisemme ja tarpeisiimme sopivat, perustelee Hasanen.
Sylviannalla on Pikonlinnassa kaksi tehostetun palveluasumisen
osastoa, joissa on yhteensä 35 paikkaa.
– Kaikki tehostetun palveluasumisen paikkamme ovat täynnä.
Palveluasumiseemme tullaan Kangasalan kunnan kautta.

Paljon apua tarvitsevien hoitopaikka
Sylviannan tehostettu palveluasuminen on suunnattu vanhuksille,
joilla on fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista toimintakyvyn alentumista
niin paljon, etteivät he selviydy enää kotona asumisesta itsenäisesti, omaisten tai kotihoidon palvelujen turvin.
– Tänä päivänä ikäihmiset ovat kotona niin pitkään kuin
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mahdollista eli hoitokoteihin tullaan vasta todella huonokuntoisena.
Hoitokodissa on oltava tarjolla apu kaikkeen toimintaan, liikkumisesta arjen pieniin askareisiin.
– Huolehdimme kaikista asukkaidemme tarpeista. Sylvianna
on paljon apua tarvitsevien viimeinen hoitopaikka. Sylviannan etu
koko ajan kovenevassa kilpailussa on ehdottomasti se, että pystymme hoitamaan erittäin huonokuntoisia. Henkilöstöresurssimme
sekä tilat ja apuvälineet tukevat tätä.

Turvallista arkea kodinomaisissa puitteissa
Hasasen mukaan Sylviannan palveluasumisessa korostuu yksilöllinen hoito. Pitkäaikaishoidon tulee taata asukkaalle myös turvallinen
ja tuttu arki.
– Lisäksi on tärkeää huomioida kodinomainen ympäristö,
muistuttaa Hasanen.
– Teemme täällä niitä asioita, mitä asiakas haluaa ja mihin hän
on tottunut. Asukkaiden päivät saattavat siis poiketa hyvin paljon
toisistaan. Sylviannassa järjestetään myös yhteistä toimintaa kuten
juhlia, syntymäpäiviä, erilaisia tilaisuuksia, lukupiirejä ja ulkoilutusta.

Osaava henkilöstö avainresurssina
Sylviannassa ammattitaitoinen henkilöstö huolehtii asukkaiden
perusturvasta, niin henkilökohtaisten tarpeiden mukaisesta hoidosta,
avusta, tuesta kuin ohjauksestakin.
Yrityksen palveluksessa on tällä hetkellä noin 25 hoitotyönammattilaista.
– Tuemme asukkaidemme omatoimisuutta käyttämällä hoidossa
kuntouttavaa työotetta. Palveluksessamme on kokeneita sairaanhoitajia, lähihoitajia ja fysioterapeutti. Keittiötoiminnasta ja siivouksesta
huolehtivat alan ammattilaiset. Sylviannan hoitajat ovat tiimityöhön
motivoituneita vanhustyön rautaisia ammattilaisia, sanoo Hasanen.

Palvelukoti Sylvianna Oy
Katja Hasanen, johtaja
p. 050 373 9835
katja.hasanen@sylvianna.fi
www.sylvianna.fi

Omaa kotia muistuttava
ja toimiva sisustus
Sylviannan sisustuksesta on vastannut Marianne
Juvonen-Holopainen. Tilojen suunnittelussa
on huomioitu esteettömyys, kodinomaisuus ja
viihtyvyys.
Sylviannan sisustuksen peruspilareita ovat
tarkkaan harkitut yksityiskohdat, kauniit pinnat,
huoneiden kodikkuus, kalustus sekä muistoja
herättävät tekstiilit ja tapetit. Asukkaat saavat
tuoda omiin huoneisiinsa myös omia huonekalujaan.
– Olemme huomioineet tarkasti käytännön puolen
ja toimivuuden. Ei riitä, että on vain kaunista,
vaan myös esteettömyys on todella tärkeä osa
sisustusta. Näin voimme taata asukkaillemme
viihtyisän ja turvallisen asuinympäristön, kertoo
Katja Hasanen.

Pikonlinna
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Päivittäistä huolenpitoa ja kuntouttavaa toimintaa:

ASUMISPALVELU
RISTILÄ TARJOAA KODIN
KEHITYSVAMMAISILLE
Kuntouttavalla toiminnalla saavutettu
hienoja tuloksia

Tehostettua palveluasumista
kehitysvammaisille tarjoava
Asumispalvelu Ristilä Oy
aloitti toimintansa Pikonlinnassa
joulukuussa 2010. Asumispalvelu
Ristilän yrittäjinä toimivat Jussi
ja Satu Ristilä, joista etenkin
jälkimmäisellä on pitkä kokemus
kehitysvammaisten ja autististen
parissa työskentelystä.
Asumispalvelu Ristilässä on yhteensä kolme asuinyksikköä ja
yhteensä 24 asukaspaikkaa. Asumisyksiköt Jussintupa ja Huvikumpu ovat suunnattu autismin kirjon kehitysvammaisille. Vaativamman hoidon tarpeeseen vastaa asumisyksikkö Onnela, joka on
tarkoitettu vaikeasti ja syvästi kehitysvammaisille sekä liikuntarajoitteisille asiakkaille.
– Olemme selkeästi erikoistuneet näihin kahteen erityisryhmään,
joille tarjoamme parhaat mahdolliset puitteet asua ja toimia. Kaikissa kolmessa asuinyksikössä on kahdeksan asiakaspaikkaa, joista
vielä muutama on vapaana, kertoo toimitusjohtaja Jussi Ristilä.
Pitkäaikaisen asumisen lisäksi molemmille asiakasryhmille on
tarjolla myös päivätoimintaa sekä lyhytaikaisempaa asumista väliaikaiseen tai toistuvaan intervallimuotoiseen asumiseen.
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Asumispalvelu Ristilän toiminnan keskiössä on ensisijaisesti päivittäisen huolenpidon ja vaativan perushoidon takaaminen sekä yhteisöllinen kasvatus. Yrityksen toimintaperiaatteisiin kuuluu asiakkaiden
yksilöllinen ohjaus ja neuvonta, toimiminen erilaisissa ryhmissä sekä
asukkaiden aktivoiminen toimintaan.
– Panostamme vahvasti asukkaiden kuntoutukseen ja asumisen
valmennukseen sekä itsenäiseen elämään liittyviin taitoihin.
– Erilaisella toiminnalla pyritään muun muassa ehkäisemään ja
lievittämään sosiaalisia ongelmia, tukemaan asukkaiden elämänhallintaa ja edistämään heidän osallisuuttaan sekä osallistumistaan.
Olemme kuntouttavan toimintamme avulla saaneet hienoja tuloksia
aikaan, iloitsee Ristilä.
Asumispalvelu Ristilässä tehdään tavoitteellista työtä myös
omaisten hyvinvoinnin hyväksi.
– Saavutetut tulokset auttavat myös omaisia heidän arjessaan
asiakkaidemme kanssa.

Mukavaa tekemistä kodinomaisessa
ympäristössä
Asumispalvelu Ristilän tilat on suunniteltu asukkaiden tarpeita
vastaaviksi.
– Tarjoamme asukkaillemme turvallisen kodin. Tämä on mahdollista Pikonlinnan luonnonkauniissa ja rauhallisessa ympäristössä.
Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota kodinomaisiin puitteisiin ja
esteettömyyteen, sanoo Ristilä.
Henkilökunnan määrä on kaikissa asuinyksiköissä mitoitettu
asiakkaiden vaatiman hoidon mukaan, ja asiakkaiden tarpeet on
huomioitu ympäri vuorokauden. Jokaisessa yksiköissä on myös
yövalvonta.
– Erityisesti autististen kohdalla on tärkeä pitää kiinni tarkasta
päivä- ja viikkorytmistä. Käymme asukkaidemme kanssa paljon
ulkoilemassa lähiympäristössä, mutta teemme myös pidempiä
retkiä. Viimeksi kävimme Särkänniemen Delfinaariossa. Asukkaamme nauttivat kovasti erilaisesta ohjelmasta ja tapahtumista,
joita järjestämme säännöllisesti.

Asumispalvelu Ristilä Oy
Jussi Ristilä, toimitusjohtaja
p. 050 302 0442, jussi.ristila@asumispalveluristila.fi
Satu Ristilä, toiminnanjohtaja
p. 050 547 0301, satu.ristila@asumispalveluristila.fi
www.asumispalveluristila.fi

Juurru
pikonlinnaan
Pikonlinna tarjoaa asumismuodon kaikenikäisille, eri elämänvaiheissa oleville ihmisille.
Siellä yhdistyvät eri sukupolvet ja elämäntyylit.
Tulevaisuudessa alueella voi asua esimerkiksi
monen sukupolven perhe; isovanhemmat,
vanhemmat ja lapset.
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Lukkolankatu

Rantatörmä

Riuntörmä
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Pikonlinnan alueelle ensimmäisenä valmistunut
Rantatörmä toivotti uudet asukkaansa tervetulleiksi helmikuussa. Talon tilavilta parvekkeilta
ja terasseilta avautuva käsin kosketeltava järvimaisema on Rantörmän yksi monista helmistä.
Kuusikerroksisessa talossa on yhteensä 22
valoisaa kotia.
Seuraavaksi katseet kääntyvät kohti Rantatörmän naapuriin nousevaa Riuntörmää ja
Levonrannan upeita omakotitaloja, joiden
ennakkomarkkinointi aloitettiin alkuvuodesta.
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Luonnos, oikeudet muutoksiin pidätetään.
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Myös me toimimme Pikonlinnassa
Lymfaklinikka Pikonlinna – Suomen
ensimmäinen lymfaterapiaan erikoistunut
hoitoyksikkö
Helena Uusitalo, yrittäjä
p. 050 584 2222
helena.uusitalo@lymfaklinikka.fi
www.lymfaklinikka.fi
Pikonlinnan keittiö – laadukasta
kotiruokaa
Henna Rajahalme, yrittäjä
p. 0400 739 483
h.rajahalme@hotmail.com
Tatemi – hyvinvointia ja terveyttä
ylläpitäviä liikuntapalveluja
Merja Miekka, yrittäjä
p. 050 310 3508
merja.miekka@tatemi.fi
www.tatemi.fi

