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Seuraa aktiivista arkeamme Facebookissa!

Turun keskustassa, historiallisen kauniilla alueella, vain ki-

venheiton päässä kauppatorista ja konserttitalosta sijaitsevan 

Parkinmäen Palvelutalon muodostavat perinteikkäät Palvelu-

talo Wilén sekä Candolinien Palvelukoti. Kaksikielinen palve-

lutalomme on voittoa tavoittelematon yritys, jonka toimintaa 

on alusta lähtien tuettu myös yksityisillä lahjoitusvaroilla. 

Keskeisimmät arvomme ovat turvallisuus, laatu, kodikkuus, 

yksilöllisyys ja kunnioitus sekä aktiivisuus. Palvelutalo tarjoaa 

monipuolisen valikoiman asumismuotoja noin 140 seniorille.

Parkinmäen palvelutalo tarjoaa asukkailleen kodinomaista ja 

turvallista asumista huomioiden yksilön tarpeet ja toiveet sekä 

elämäntavat. Jokaiselle asukkaalle räätälöidään yksilöllinen 

palvelupaketti, jossa määritellään tuen, avun sekä ruoka- ja va-

paa-ajanpalveluiden laajuus. Palvelutalomme tarjoaa viihtyisät 

puitteet niin itsenäiseen asumiseen, tehostettuun palveluasu-

miseen kuin väliaikaiseen asumiseen tarpeen mukaan.

Olemme täällä asukkaitamme varten.

A-TALO

CANDOLIN

WILÉN

C-TALO

B-TALO



 Ympärivuorokautinen hoiva ja sairaanhoito

 Ravitsevasta ja maittavasta ateriapalvelusta  
 vastaa oma keittiö

 Hoiva-asukkaille sopivista aktiviteeteistä vastaavat  
 virikeohjaajamme sekä taideterapeuttimme 

 Viihtyisät valmiiksi kalustetut huoneet tilapäiseen  
 tai lyhytkestoiseen asumiseen

 Talon kaikki palvelut käytettävissä pakettihintaan

 Kysy räätälöityä tarjousta: 
 0400 279 986 / hoitotyön johtaja Teija Lemmetyinen 
  0400 541 030 / tukipalvelupäällikkö Tarja Onninen

Panostamme aktiiviseen ja toimintakykyä ylläpitävään elämään 

tarjoamalla runsaasti erilaista viriketoimintaa. Liikunnallisten 

aktiviteettien lisäksi tarjolla on kerhotoimintaa, kulttuuria, retkiä 

sekä erilaisia keskustelu- ja ystäväpiirejä. Parkinmäessä toimii 

myös asukkaiden itsensä valitsema asukasneuvosto, joka kehit-

tää toimintaa jatkuvasti yhdessä talon johdon kanssa. Asukkaiden 

ideoima ja toimittama Ukko & Akka -lehti ilmestyy säännöllisesti.

Hoiva-asuminen eli ns. tehostettu palveluasuminen Parkinmä-

essä on tarkoitettu fyysisesti toimintarajoitteisille tai muistisai-

rauksia sairastaville ikäihmisille, jotka tarvitsevat hoivaa ja apua 

kaikkina vuorokauden aikoina. Koulutetut ja ystävälliset sosi-

aali- ja terveysalan ammattilaisemme ovat hoivakodissa läsnä 

ympäri vuorokauden ja huolehtivat yksilöllisestä, kuntouttavasta 

hoivasta.   

Parkinmäen palvelutalon tilapäisasuminen on mainio ratkai-

su esimerkiksi putkiremontin, sairaalasta kuntoutumisen tai 

omaishoitajan vapaan ajaksi. Mikäli mietit Parkinmäkeä pysyväk-

si kodiksi, voit myös tulla kokeilemaan meillä asumista vaikkapa 

parin viikon ajaksi. Ateriat, siivous ja kaikki tarvittavat hoito- ja 

hoivapalvelut sisältyvät kokonaishintaan.

 Aktiivinen viikko-ohjelma; Turun alueen  
 aidosti aktiivisin palvelutalo

 Kodinomainen miljöö; asukas saa sisustaa  
 asunnon mieleisekseen oman kodin kalusteilla

 Yksilöllistä asumista; ateria- ja tukipalvelut  
 räätälöitävissä asukkaan toiveiden mukaisesti

  AKTIIVISTA JA LAADUKASTA SENIORIASUMISTA

  TURVALLISTA JA HELLÄÄ HOIVA-ASUMISTA

  TOIMIVAA JA KOTOISAA TILAPÄISASUMISTA


