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TERVETULOA 
 
SIJAINTI JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ 
 

Rikun ryhmäkodit sijaitsevat noin neljä kilometriä Kangasalan 
keskustasta Pikonlinnan suuntaan. Rikun ryhmäkotiin pääsee  
linja-autolla (nro 40A). 
 
Rikun ryhmäkodit on 42-paikkainen vanhusten ja vammaisten 
tehostetun palveluasumisen yksikkö, joka koostuu kolmesta 
pienkodista:  Orvokintupa ( 16 asukasta ), Sammalpirtti ( 13 asu-
kasta ) ja Karpalokoti ( 13 asukasta ). 
 
Asukkaat asuvat omissa yhden hengen huoneissa, joissa on 
oma suihku ja WC. Huoneen voi sisustaa mieleisekseen. 
Sammalpirtissä ja Karpalokodissa on molemmissa yksi kahden 
hengen huone esim. pariskuntia ajatellen. 
  
Yhteisinä tiloina ovat olohuoneet, sauna ja asukaskeittiöt. 
Ryhmäkodeilla on yhteinen ns. jakelukeittiö. 
 
Viihtyisä piha-alue on aidattu, joten siellä on turvallista ulkoilla. 
Puutarhaterapeuttinen sisäpiha hyötypuutarhakasveineen 
tarjoaa turvallisen tilan yhteisölliseen kanssakäymiseen ja elä-
mykselliseen kokemukseen.  Lähiympäristössä on esteetön ul-
koilureitti Riun kylän vehreissä maisemissa. 
 
Rikun ryhmäkodit on Kiinteistö Oy Taloherttuan omistama. 
Huoltopalveluista huolehtii Herttuan Kiinteistöpalvelu Oy, ryh-
mäkodeille on nimetty oma huoltomies. 
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TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT 

 
Rikun ryhmäkotien palvelut on tarkoitettu vammaisille ja van-
huksille, jotka eivät selviydy enää kotona runsaankaan avun 
turvin. 
 
Henkilökuntaa on paikalla ympäri vuorokauden.  
 
Asukkaan yksilöllisessä kohtaamisessa korostuvat omatoimi-
suuden tukeminen, jäljellä olevan toimintakyvyn säilyttäminen 
ja kannustaminen elämään omannäköistään arkea.  
 
Huomioimme asukkaan yksilönä ja teemme jokaiselle palvelu- 
ja hoitosuunnitelman yhdessä asukkaan ja hänen läheistensä 
kanssa.  
 
Kuntouttava ote näkyy arjessamme ja laadimme asukkaalle 
kuntoutussuunnitelman, jonka tavoitteena toimintakyvyn säi-
lyttäminen mahdollisimman pitkään. 
 

    Lounas ja päivällinen tulevat Kaupungin sairaalan 
    keittiöltä. Aamupuuro valmistuu jakelukeittiössämme. Ateria-       

ja siivouspalvelut saamme kaupungin palveluna. 
 
Kaikissa huoneissa on paloturvallisuuden turvaamiseksi asen-
netut sprinklerit.   
 
Henkilökuntamme koostuu sairaanhoitajista ja lähihoitajista, 
joilla on monipuolinen kokemus vanhus- ja vammaistyöstä. Vi-
riketoiminnanohjaaja koordinoi pienkotien yhteisiä hartaus- ja 
kulttuurituokioita yhdessä henkilökunnan kanssa. 
 

  Omaiset ja ystävät ovat lämpimästi tervetulleita Rikun ryhmä- 
   koteihin ja toivomme avointa yhteistyötä asukkaidemme mah- 
  dollisimman onnellisen elämän turvaamiseksi. 
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ASIAKASMAKSUT 

 
Ryhmäkodin asukkaat maksavat asunnostaan vuokraa Kan-
gasalan Kiinteistöpalvelulle. Lisäksi on asiakaskohtainen hoito- 
ja palvelumaksu, joka määräytyy asukkaan nettotulojen mu-
kaan. 

 
 

Yhteistyöterveisin 
 
Osastonhoitaja 
Sirkka-Liisa Vepsäläinen 
puh. 050 395 6661 
 
Orvokintupa 
sh      050 469 9718 
puh   050 469 9719 
 

 
Karpalokoti 
puh   050 550 2338 
tai sh 040 133 6584 
 
Sammalpirtti 
puh   050 550 2338 
tai sh 040 133 6584 
  
 
 
                 
Vanhushuollon sosiaalityöntekijä   
Salla Laiho                           / sijaisena Lea Rosberg- Peltomäki 
puh. 050 550 9742                                15.11.2018 saakka 
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