
Iloisia tukipalveluja 
seniorin kotiin!

IL     STU

Ilostu Oy ilostuoy



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

Minä olen Iida, Ilostu Oy:n perustaja.
Ilostu Oy tuottaa seniorin kotiin uudenlaisia, iloisia 

ja monipuolisia tukipalveluja. Me haluamme lisätä 

iloa päivääsi ja auttaa ylläpitämään sinulle tärkeitä 

arjen rutiineja. Soita ja varaa maksuton (1 h) 

kartoituskäynti!

Tarjoamme apua mm. seuraaviin palveluihin

• Juttuseura, ääneen lukeminen
• Kaupassakäynti ja ruoanlaitto
• Ulkoiluseura ja fyysisen toimintakyvyn tukeminen
• Saattoapu (lääkäriin, pankkiin, kauppaan, kampaajalle…)

• Internetin ja älylaitteiden käyttöapu
• Omaishoitajan lomitus
• Asioiden järjestelyapu ja arjen suunnittelu yhdessä
• Lääkityksestä muistuttaminen ja lääkkeiden antaminen annos-
  jakelupussista (ei lääkkeiden jakoa)

• Ylläpitosiivous (kodinomainen siivous muiden tehtävien lomassa, 
   asiakkaan välineillä)

• Kaupunki-, kahvila-, ravintola-, teatteri- ja elokuvaseura
• Puuttuuko tästä se, mitä tarvitset? Ota yhteyttä ja etsitään asiaan ratkaisu! 

Kootaan yhdessä mieltymystesi ja tarpeidesi pohjalta sinulle sopiva 

kuukausittainen palvelupaketti. Voimme käydä luonasi monta kertaa vii-
kossa tai kerran kuukaudessa. Meiltä luonasi käyvät tutut ilostuttajat. 
Sinulle nimetään omailostuttaja sekä varailostuttaja, joiden kanssa 
pääset luomaan luotettavan ja iloisen ystävyyssuhteen.

• Etuuksien hakemisessa auttaminen sekä lomakkeiden täyttöapu

• Suihkutus- ja saunotusapu



Hinnasto: tukipalvelut 40 €/h (hoidolliset palvelut 45 €/h) 

Palveluja tuotetaan Helsingissä, Espoossa, Kauniaisissa ja Vantaalla. Ilostu Oy on 

rekisteröity kaupunkien yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien rekisteriin ja on siten 

hyväksytty sosiaalipalvelujen alv 0 % -tuottaja. Lisää tietoa alv 0 % -hinnoittelusta alla. 

Hinnat alla taulukossa alv 0 %.

Varaa maksuton kartoituskäynti – jutellaan enemmän 
tarpeestasi sekä siitä, miten voimme olla avuksi. 

Soita 050 511 8170 !
Tutustu tarkemmin Ilostu Oy:n iloisiin ja monipuolisiin tukipalveluihin
 ja katso voimassa olevat hinnat www.ilostu.fi

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

KOTITALOUSVÄHENNYS
Voit  hakea kotitalousvähennyksen 

palveluistamme. Vuonna 2019 koti-
 

talousvähennysoikeus on 50 % työn
 

osuudesta. Omavastuu on 100 € ja
 

enimmäismäärä 2 400 €/henkilö.
Me mielellämme opastamme koti-

talousvähennyksen laskemisessa!

ALV 0 % -HINNOITTELU
Tiesithän, että voit ostaa palveluja 

alv 0% -hinnoin, mikäli toiminta

kykysi on iän tai sairauden vuoksi 

alentunut. Kartoituskäynnillä teem-

me kartoituksen tilanteesta ja laa- 

dimme sen pohjalta palvelusopi-
muksen ja -suunnitelman.

Hinnat on laskettu tukipalvelujen hinnoin, 40 €/h 

*Kotitalousvähennyksen jälkeen. Omavastuu huomioitu.

Turvallinen laskutus! 
Laskutamme kuukauden käynnit kuun lopussa laskulla. Kuukausittaisen palvelu-
paketin hinta  on kiinteä, eikä se sisällä yllätyksiä – emme veloita erikseen
esimerkiksi matkakuluista asiakkaan luokse! 

Minimikäyntimme on 2 h/kerta
Kuukausittainen palvelun määrä räätälöidään juuri sinun tarpeitasi vastaa- 
vaksi. Se voi olla kuukausittain 2, 6, 10 tai vaikka 30 tuntia.
Yllä olevat paketit ovat suuntaa antavia.

• Utelias   4 h/kk   160,00 €/kk      22,08 €/h 88,33 €/kk*

• Innostunut   8 h/kk   320,00 €/kk      21,04€/h 168,33 €/kk*

• Hurmoksessa   12 h/kk   480,00 €/kk      23,33 €/h 280 €/kk*

• Uskollinen   16 h/kk   640,00 €/kk     27,50 €/h 440 €/kk*



Senioreiden ilostuttajana 

vuodesta 2016 lähtien!

Kirjaa ylös Ilostuttajasi yhteystiedot:

Liity Senioripuhetta-ryhmään
Facebookissa!

Ilostu Oy
www.ilostu.fi
2796272-8Ilostu Oy ilostuoy

Iida Kujanpää

Perustaja &
toimitusjohtaja
050 511 8170
iida.kujanpaa@ilostu.fi

p.

e.

p.

e. info@ilostu.fi

Ilostuttaja


