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ILOSTU KANSSAMME ARJESTA!
Nautitko eläkepäivistäsi mutta kaipaat iloista seuraa ja apua  
arkeesi? Ilostu Oy saattaa olla vastaus toiveisiisi ja tarpeisiisi!

Minä olen Iida, Ilostu Oy:n perustaja.
Ilostu Oy tuottaa seniorin kotiin uudenlaisia, iloi-
sia, joustavia ja monipuolisia tukipalveluja. Me 
haluamme lisätä iloa päivääsi ja auttaa ylläpitä-
mään sinulle tärkeitä arjen rutiineja. Voimme 
yhdessä suunnitella mukavaa, virkistävää ja ko-

tona asumista helpottavaa tekemistä!

Ilostu Oy tarjoaa mm. seuraavia palveluja:
• Juttuseura
• Omaishoitajan lomitus
• Internetin ja älylaitteiden käyttöapu
• Lomakkeiden/kaavakkeiden täyttöapu
• Kaupassakäynti ja ruoanlaitto
• Ulkoiluseura
• Lukeminen
• Siivous (kodin siivous, ikkunanpesu, arkiaskareissa avustaminen)
• Asioiden järjestely ja organisointi (esim. muuttoapu)
• Lääkityksestä muistuttaminen (ei lääkkeiden jakamista)
• Saattoapu (pankkiin, kauppaan, postiin, Kelaan, lääkäriin, kampaajalle…)
• Kaupunkiseura, kahvila-/ravintolaseura, seura teatteriin, elokuviin… 
• Puuttuuko tästä se, mitä tarvitset? Ota yhteyttä ja etsitään asiaan ratkaisu! 

Olemme käytettävissäsi joustavasti tarpeidesi mukaan. Kootaan yh-
dessä mieltymystesi ja tarpeidesi pohjalta sinulle sopiva kuukausittainen 
palvelupaketti. Voimme tulla kotiisi auttamaan ja seurustelemaan silloin 
tällöin tai säännöllisesti. Me lupaamme, että kotonasi käy aina sama ihmi-
nen, jonka kanssa pääset luomaan myös vuorovaikutuksellisen ja iloisen 
ystävyyssuhteen.



Hinnasto: Mikä palvelupaketti on sinulle sopivin?
• Utelias    5 h/kk  195,00 €/kk   39 €/h
• Innostunut    10 h/kk 380,00 €/kk   38 €/h
• Hurmoksessa   15 h/kk 555,00 €/kk   37 €/h
• Uskollinen    20 h/kk 720,00 €/kk   36 €/h
• Kokeilija (yksittäinen palvelutunti)   1 h      40 €/h

Palveluja tuotetaan Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Yritys on  
rekisteröity kaupunkien yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien re-
kisteriin ja on siten hyväksytty sosiaalipalvelujen alv 0% -tuottaja.  
Lisää tietoa alv 0% -hinnoittelusta alla.

Soita 010 524 9940, niin sovitaan maksuton  
tutustumiskäynti ja jutellaan lisää! 

Tutustu tarkemmin Ilostu Oy:n uudenlaisiin senioripalveluihin  
ja katso voimassa olevat hinnat: www.ilostu.fi

KOTITALOUSVÄHENNYS
Voit hakea kotitalousvähennyksen 
kotona suoritettavista palveluista. 
Vuonna 2018 kotitalousvähennys- 
oikeus on 50 % työn osuudesta. 
Omavastuu on 100 € ja enimmäis-
määrä 2 400 €/henkilö. Me mielel-
lämme opastamme kotitalousvä-
hennyksen laskemisessa!

ALV 0 % -HINNOITTELU
Tiesithän, että voit ostaa palveluja 
alv 0 % -hinnoin, mikäli toiminta-
kykysi on iän tai sairauden vuoksi 
alentunut. Tutustumiskäynnin yh-
teydessä teemme kartoituksen ti-
lanteesta ja laadimme sen pohjalta 
palvelusuunnitelman 
ja –sopimuksen.

Tuntihinta alk. 
19,83 €/h*

kotitalous-vähennyksenjälkeen.

*Kokeilijan minimikäynti on 2 h

Kuukausittaisen palvelupaketin hinta on kiinteä, eli emme veloita erikseen
esimerkiksi matkakuluista asiakkaan luokse.

* Hintaesimerkki 19,83 €/h on Innostunut-kumppanuu-
den (10 h/kk) tuntihinnasta (38 €/h) kotitalousvähennyksen  
jälkeen.



Senioreiden ilostuttajana 
vuodesta 2016 lähtien!
Sinun Ilostuttajasi yhteystiedot:

Seuraa meitä myös 
sosiaalisessa mediassa: 
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