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Iloisia tukipalveluja
seniorin kotiin!

ILOSTU KANSSANI ARJESTA!
Nautitko eläkepäivistäsi mutta kaipaat syystä
tai toisesta seuraa tai apua arkeesi?
Onko sinulla?

Elämänkokemusta: 60 vuotta tai enemmän
Toive: asua kotona niin pitkään kuin mahdollista
Oletko joskus: tylsistynyt, yksinäinen tai tarvitset apua arjessa
Halu: kokea olevasi arvokas
Tahtotila: sujuvampaan arkeen ja elämäniloon

Minä olen Iida, hauska tutustua.
Tuotan seniorin kotiin tukipalveluja. Haluan
lisätä iloa päivääsi, tukea sinua ylläpitämään
arjen rutiineja sekä keksiä kanssasi mukavaa
ja virkistävää tekemistä!
Rupattelen mielelläni kanssasi kahvikupin
äärellä, mutta yhtä hyvin voin käydä kanssasi
kävelyllä, ihmetellä arjen käänteitä, auttaa kotiaskareissa, siivota
kotonasi tai vaikka käydä kaupunkilounaalla kanssasi.
Olen käytettävissäsi joustavasti tarpeidesi mukaan. Kuukausittainen palvelupaketti kootaan yhdessä mieltymystesi ja tarpeidesi
pohjalta. Voin tulla kotiisi auttamaan silloin tällöin tai säännöllisesti. Voit luottaa siihen, että kotonasi käy aina sama ihminen, jonka
kanssa pääset luomaan myös vuorovaikutuksellisen ja iloisen
ystävyyssuhteen.

Uskon, että minusta on apua monessa!
Ota rohkeasti yhteyttä!

Palveluja tuotetaan Helsingin, Espoon ja Vantaan alueella. Yritys on
rekisteröity kaupunkien yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien rekisteriin.
Ilostu Oy on hyväksytty sosiaalipalvelujen alv 0 % -tuottaja.

Hinnasto: Mikä palvelupaketti on sinulle sopivin?
• Utelias 				
• Innostunut 			
• Hurmoksessa 			
• Uskollinen 				
• Kokeilija (yksittäinen palvelutunti)

10 h/kk
20 h/kk
30 h/kk
40 h/kk
1 h 		

alk. 38 €/h (380 €/kk)
alk. 37 €/h (740 €/kk)
alk. 36 €/h (1080 €/kk)
alk. 35 €/h (1400 €/kk)
alk. 45 €/h

KOTITALOUSVÄHENNYS

ALV 0 % -HINNOITTELU

Voit hakea kotitalousvähennyksen kotona suoritettavista
palveluista. Vuonna 2017
kotitalousvähennysoikeus on
50 % työn osuudesta.
Omavastuu on 100 euroa ja
enimmäismäärä 2 400 €/henkilö.

Tiesithän, että voit ostaa
palveluja alv 0 % -hinnoittelulla,
mikäli toimintakykysi on syystä
tai toisesta heikentynyt.
Tapaamisemme yhteydessä
teemme kartoituksen tilanteesta
ja laadimme sen pohjalta
palvelusuunnitelman
ja –sopimuksen.

*Esimerkki:
Utelias-palvelupaketti
kotitalousvähennys
huomioiden alk. 19,83 €/h!
(alv 0 % -hinnoittelulla)

Tun

19,8

tihin

Tutustutaan, tavataan ja sovitaan maksutta
päiväkahvit – minä tuon pullat!
Tutustu tarkemmin minuun, palveluihini
ja katso voimassa olevat hinnat: www.ilostu.fi

ta a

3 €/

lk.

h*

Koska arjen pitäisi
olla sujuvampaa ja
tuoda iloa.
Ilostu Oy

p. 010 524 9940
iida.kujanpaa@ilostu.fi
www.ilostu.fi

