Turvallista
asumista

Päijät-Hämeen hoivakodit

palveluksessasi
Viihtyisät ja nykyaikaiset Attendo-kodit sopivat kodiksi sekä omatoimisille kevyttä apua että ympäri
vuorokautista hoivaa tarvitseville ikäihmisille. Palveluasumisessa asukas voi itse valita haluamansa palvelut
monipuolisesta tarjonnastamme. Tarjoamme myös lyhytaikaista asumista esimerkiksi omaishoitajan loman
ajaksi. Ota meihin yhteyttä ja kysy lisää!

3
15

Hartola

Sysmä
Padasjoki
Heinola
Asikkala
2

6

Tervetuloa meille!
Asikkala:
1 ATTENDO ANIANPELTO
Rusthollintie 3, Vääksy
p. 044 494 2490
Attendo Anianpelto on 2017 avattu ikäihmisten hoivakoti. Hoivakoti tarjoaa ympärivuorokautista hoivaa ja
huolenpitoa, palveluasumista sekä lyhytaikaishoitoa.
Anianpellossa on saatavilla myös kaksioita pariskunnan
käyttöön. Asukkaiden toiveet ja voimavarojen ylläpito
ohjaavat kaikkea toimintaamme.
2 ATTENDO HONKARINNE
Sirkkusentie 2, Vääksy
p. 044 494 1260
Honkarinne on 50-paikkainen ympärivuorokautisen
tehostetun asumisen hoivakoti. Honkarinne sijaitsee
kauniilla Vesijärven ja Päijänteen rajaamalla kannaksella, aivan palvelujen tuntumassa. Tarjoamme myös
lyhytaikaista hoivaa.

Hartola:
3 ATTENDO KOTISALO
Terveystie 2, Hartola
p. 044 407 2140
Attendo Kotisalo tarjoaa palveluasumista ja tehostettua
palveluasumista ikäihmisille sekä lyhytaikaista hoivaa
helpottamaan muun muassa omaishoitajan arkea.
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Heinola:
4 ATTENDO LÄHTEENPUISTO
Lähteentie 1, Heinola
p. 044 494 1000
Attendo Lähteenpuisto on vuonna 2017 valmistunut
ulkoilu-ja puutarhateemainen hoivakoti. Tarjoamme
tehostettua ja kevyempää palveluasumista 41 asukkaalle. Toimintamme lähtökohtana on tarjota asukkaille
turvallista ja laadukasta hoivaa sekä virikkeellistä ja
yhteisöllistä elämää.
5 ATTENDO TÄHTINIEMI
Lauttaranta 5, Heinola
p. 044 494 4247
Attendo Tähtiniemessä eletään monipuolista ja elämäntäyteistä arkea. 30-paikkaisessa hoivakodissa
ammattitaitoinen henkilökunta on asukkaiden tukena
ja apuna ympäri vuorokauden. Tähtiniemi tarjoaa
tehostettua palveluasumista, palveluasumista sekä
lyhytaikaishoitojaksoja omaishoidon vapaita varten.

Hollola:
6 ATTENDO KOSKETAR
Koivukuja 7, Hämeenkoski
p. 044 494 1310
Luonnonkauniissa maalaismaisemassa sijaitseva
Attendo Kosketar on viihtyisä ja turvallinen ikäihmisten hoivakoti. Koskettaressa on 30 tehostetun palveluasumisen paikkaa, ja talon asukkaat elävät täällä
mieltymyksiensä mukaista elämää.
7 ATTENDO PELLAVAKOTI
Liinuminkatu 5, Hollola
p. 044 494 3820
Attendo Pellavakoti on avattu elokuussa 2016. 42-paikkainen koti tarjoaa ikäihmisille ympärivuorokautista
palveluasumista sekä lyhytaikaista palveluasumista
viihtyisässä ympäristössä.

Kärkölä:
8 ATTENDO NEROLA
Kouluntie 27, Järvelä
p. 044 494 1884
Attendo Nerolan palvelukeskus tarjoaa tehostettua
palveluasumista ja palveluasumista, intervallihoitoa
sekä päiväkeskustoimintaa. Nerolan asukkaat tarvitsevat hoivaa ja huolenpitoa ympäri vuorokauden erilaisista fyysisistä, sosiaalisista ja/tai psyykkisestä syistä
johtuen. Pariskunnan asumista varten Nerolassa on
kaksi kaksiota.

Lahti:
9 ATTENDO AAVATAR
Tarjantie 55, Lahti
p. 044 494 3529
Attendo Aavatar on 58-paikkainen ikäihmisten hoivakoti. Aavatar tarjoaa ikäihmisille tehostettua palveluasumista, kevyempää palveluasumista, sekä lyhytaikaishoitoa helpottamaan omaishoitajan arkea.
10 ATTENDO KAARLAAKSOKOTI
Kaarlaaksonkatu 2, Lahti
p. 044 515 5111
Attendo Kaarlaaksokoti on 60-paikkainen, tehostettua
palveluasumista sekä lyhytaikaishoitoa ikäihmisille tarjoava hoivakoti. Kaarlaaksokodissa jokaisella
asukkaalla on oma tilava huone, käytössään viihtyisät
yhteistilat sekä turvallinen piha-alue.

11 ATTENDO KILPIÄINEN
Huvikatu 2 B, Lahti
p. 044 494 4050
Attendo Kilpiäinen on lämminhenkinen 83-paikkainen
palvelukeskus hyvien kulkuyhteyksien päässä Mukkulassa. Yksikkö palvelee asukaslähtöisesti ympärivuorokautisen hoivan tarvitsijoita ja tarjoaa tehostettua
palveluasumista myös palveluseteliperiaatteella.
12 ATTENDO WELLAMO
Tarjantie 57, Lahti
p. 044 494 3530
Attendo Wellamo on Jalkarannassa sijaitseva 60-paikkainen hoivakoti. Viihtyisässä ympäristössä toimiva
Wellamo tarjoaa tehostettua palveluasumista sekä
lyhytaikaista hoivaa helpottamaan omaishoitajan
arkea. Wellamossa on myös kaksio, joka soveltuu muun
muassa pariskunnan kodiksi.
13 ATTENDO VALLESMANNI
Vallesmanninkatu 3, Lahti
p. 044 333 6593
Attendo Vallesmanni tarjoaa tehostettua palveluasumista ikäihmisille sekä lyhytaikaista hoivaa helpottamaan esimerkiksi omaishoitajan arkea. Hoivakodissamme eletään elämänmakuista arkea ilman kiirettä
ja suorituskeskeisyyttä.

Orimattila:
14 ATTENDO KEHRÄÄMÖKOTI
Suppulanpolku 2, Orimattila
p. 044 494 2470
Attendo Kehräämökoti on 2016 avattu ikäihmisten hoivakoti. Kehräämökodissa on kolme ryhmäkotia, joissa
on yhteensä 30 tehostetun palveluasumisen paikkaa ja
10 palveluasumisen paikkaa.

Sysmä:
15 ATTENDO KAISLA
Kaislatie 1, Sysmä
p. 044 494 2500
Attendo Kaisla on 2017 valmistunut hoivakoti, joka
tarjoaa palveluasumista ja tehostettua palveluasumista sekä lyhytaikaishoivaa ikäihmisille. Hoivakoti
sijaitsee lähellä Sysmän keskustaa ja sen palveluita.
Kodin ympärillä on Elämyspolku, joka tarjoaa erilaisia
aistielämyksiä.

Hoivaa sinua
kuunnellen

Attendo on Suomen johtava julkisten hoivapalveluiden yksityinen
tuottaja. Meillä on Suomessa noin 400 hoiva- ja palvelukotia,
jotka tarjoavat palveluita ikäihmisille, kehitysvammaisille
ja vammautuneille henkilöille sekä mielenterveys- ja
päihdekuntoutujille Tämän lisäksi tarjoamme terapiapalveluita,
kuten fysio- ja puheterapiaa, sekä toimimme kuntien kumppanina
lastensuojelun koko palveluketjun osalta. Kaikkea toimintaamme
ohjaavat arvomme: osaaminen, sitoutuminen ja välittäminen.

OSAAMINEN
Tunnistamme ja ymmärrämme asiakkaidemme tarpeet. Oikea työntekijä oikeaan
paikkaan.

SITOUTUMINEN
Näemme ratkaisuja ongelmien sijaan.
Teemme sen minkä lupaamme.

VÄLITTÄMINEN
Autamme ihmisiä auttamaan itseään.
Arvostamme asiakkaitamme, työtovereitamme
ja kaikkia yhteisön jäseniä yksilöinä ja
kohtelemme heitä kunnioittavasti ja
empaattisesti.

attendo.fi

