
V i r k i ä  p a l v e l u  s e n i o r e i l l e
Virkistyt ja voit paremmin. 
Elämäsi on elämisen arvoista!

Maria Nurmela  p. 040 7216 637  www.violamo.fi

"Nuorruin päivässä vuosia tänään, kun pääsin kesäretkelle
lapsuusmaisemiin.  Kivutkin unohtui! Kiitos suojelusenkelini.", nainen 95 v

 

Löydetään yhdessä juuri Sinua
virkistävä ja voimauttava tekeminen
tai oleminen. Se voi olla arkista
puuhaa tai löytöretki johonkin uuteen.
Toteutamme toiveesi yhteistuumin! 
 
Voit saada palvelua kertakäyntinä tai
voimme sopia sen toistaiseksi
jatkuvana palveluna esim. kerran
viikossa tai kerran kuussa.
 

 

"Virkiä palvelu on tuonut iäkkään
äitimme arkeen todella paljon 

sisältöä, turvaa ja jutusteluseuraa
sydämellisen ihmisen kanssa"

-omainen 48 v

"Voi ku kiva, kun on Virkiä
palvelu. Äiti onkin nyt paljon
virkeämpi!"   -omainen 50 v



HINNASTO (alv 0%) / h
IIlmainen tutustumiskäynti 1h
Päivisin klo 7-18
arkena 39 € / h
launtaina 45 € / h
pyhänä 53 € / h
Iltaisin klo 18-21
arkena 45 € / h
launtaina 53 € / h
pyhänä 60 € / h
Asiakkaan kuljetus /
asiointi autolla 0,70 € / km
Minimikäynti aina 2h
Työaikaan sisältyy 15 minuutin 
matka asiakkaalle
 

 
 
 
 

Palvelua voi ostaa Rintamaveteraanien
määrärahalla
Palvelu on arvonlisäverotonta kotipalvelun
tukipalvelua. Ostetuista palveluista voi
tehdä kotitalousvähennyksen 50%. 
Vuonna 2019 vähennyksen suuruus on
2400€ /henkilö, omavastuun ollessa 100€.
Palvelun voi perua maksutta edellisen
päivän klo 16 mennessä. Tämän 
jälkeen perutuista käynneistä
laskutetaan hinnaston mukaisesti sovittu
tuntimäärä, vähintään minimikäynti.
Peruutusehto ei koske äkillisestä
sairaalaan joutumisesta aiheutuvia
peruutuksia.
 
 

Yrittäjä Maria Nurmela on lähihoitaja
(vanhustyö), ohjaustoiminnan artesaani ja
hortonomi AMK, vuosien kokemus hoito-
ja ohjaustyöstä ikäihmisten kanssa. Maria
haluaa olla ennen kaikkea ihminen,
kanssakulkija ja mahdollistaja.
 

”Olen niin kiitollinen ja onnellinen, kun pääsin vielä luontoretkelle.
 En kyllä enää yksin voisi lähteä.”, nainen 92 v.

Virkiä palvelu voi helpottaa
läheisten huolta tukea
tarvitsevasta seniorista ja
tarjota taukohetken
omaishoitajan arkeen. 
 
 

Hyödyt omaisille!

Huom! Kotitalousvähennyksen
voi tehdä myös omille
vanhemmille tai
isovanhemmille ostetuista
palveluista.

Osta lahjaksi läheiselle!


