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Lehtolan palvelukoti

Mäntyharju

Osallisuutta erityisille ihmisille



Lehtolan 

palvelukoti

Lehtolan palvelukodissa tarjoamme

ympärivuorokautista asumispalvelua

kehitysvammaisille henkilöille.

Mäntyharjun keskustan tuntumassa sijaitsevassa

Lehtolan palvelukodissa on 16 asukaspaikkaa

kolmessa ryhmäkodissa. Ryhmäkodissa on

yhteinen tupakeittiö, ja jokaisella asukkaalla 

oma asunto. Asukkaan käytössä on myös 

yhteiset sauna- ja kodinhoitotilat, keittiö 

sekä ruokailu-, oleskelu- ja 

toimintatiloja.



Elämää palvelukodissa

Meillä voit elää turvallista ja itsesi

näköistä elämää. Tukenasi ja arjen

apunasi on ammattitaitoinen ja

osaava henkilökuntamme ympäri

vuorokauden. Palvelukotimme

ohjaajat tukevat ja kannustavat

sinua arjen pienissä ja isoissa

asioissa yksilöllisen tarpeesi

mukaan.

Lehtolassa asuminen perustuu

yhteisöllisyyteen. Huolehdit yhdessä

henkilökuntamme ja muiden

asukkaidemme kanssa arjen

sujumisesta sekä kodin

viihtyvyydestä ja turvallisuudesta.

Voit osallistua kykyjesi mukaan

kodin arkisiin töihin, esimerkiksi

siivoukseen, pyykinpesuun ja

ruuanlaittoon. 

Tarjoamme itse omassa keittiössä

valmistamaamme, monipuolista

kotiruokaa. Kuuntelemme aktiivisesti 

myös asukkaidemme toiveita

ruokien suhteen. 

Lehtolassa jokainen ihminen on

tasavertainen ja arvostettu omana,

erityisenä itsenään. 

Moni meillä käynyt henkilö on

ilahtunut Lehtolan kodikkaasta ja

lämpimästä tunnelmasta.

”Jo oven avauksesta 

aistii tunnelman, 

aina on tervetullut olo.”

Monipuolista toimintaa

Tarjoamme asukkaiden toiveiden

mukaista virike- ja vapaa-ajan-

toimintaa. 

Lehtolan viihtyisä pihapiiri grilli-

katoksineen mahdollistaa moni-

puolisen vapaa-ajan vieton.

Palvelukodin lähiympäristö tarjoaa

sinulle mukavia, luonnonläheisiä

ulkoilureittejä ja Mäntyharjun

keskustan monipuoliset palvelut. 

Toimintamme peruspilareita

ovat palvelujen hyvä laatu ja

aktiivinen kehittäminen sekä

ammattitaitoinen, työhönsä

motivoitunut ja innostunut

henkilöstö.



Tervetuloa asiakkaaksemme!

Meille on tärkeää, että jokainen 

asiakas haluaa itse muuttaa ja 

viihtyy palvelukodissamme. 

Asiakkaalle nimetty omaohjaaja 

huolehtii siitä, että asiakas tutustuu 

uuteen kotiinsa ja kokee muuton

mukavaksi. 

Tiedustele vapaista paikoista, 

käytännön järjestelyistä ja maksuista

yksikön johtajalta.

Lehtolan palvelukoti

Sahalahdentie 18-20, 52700 MÄNTYHARJU

puh. 044 430 6355

  

yksikön johtaja

puh. 044 430 6354

Savas-Säätiö sr  (Savas)

on valtakunnallisesti merkittävä 

erityistä tukea tarvitsevien

henkilöiden asumisen ja

päiväaikaisen toiminnan osaaja,

tuottaja ja palvelujen kehittäjä.

Tuemme asiakasta täysivaltaiseen

ja arvokkaaseen elämään

yksilöllisten tarpeiden ja

mahdollisuuksien pohjalta.

Palvelutoiminnallemme on

myönnetty Sosiaali- ja terveys-

palvelujen laatuohjelmaan (SHQS)

perustuva laaduntunnustus.


