
Dila-kodit • Betel ja Marie 

Tehostettua palveluasumista

Ympärivuorokautista hoitoa ja 
turvallinen koti ikäihmisille! 

Marie-koti erityisesti  
muistisairaille ikääntyneille.



Elämäniloa Dila-kodeissa
Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu ikäihmisille, jotka tarvitsevat ympärivuo- 
rokautista apua arkeensa. Dila-kodeissa panostetaan asukkaiden hyvään elämään. 
Meille on tärkeää, että asiakkaamme toimintakyky säilyy mahdollisimman hyvänä. 
Meillä on ohjattuja liikuntaryhmiä ja huolehdimme, että asukkaamme pääsevät 
ulkoilemaan. Kaikki hoitajamme ovat saaneet Kunnon Hoitaja -koulutuksen ja teemme 
säännöllistä yhteistyötä fysioterapeuttien kanssa. Halutessaan asukkaamme voivat 
osallistua myös hengelliseen toimintaamme. 

Osaava ja kokenut henkilökunta  
Lääkäripalvelut Dila-koteihin järjestää Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä. 
Tuttu lääkäri käy Dila-kodeissa säännöllisesti ja on lisäksi hoitohenkilökunnan 
konsultoitavissa asukkaiden hoitoon liittyvissä asioissa. Henkilökuntamme 
vaihtuvuus on vähäistä ja meillä on pitkä kokemus ikäihmisten hoivasta.

Maistuvaa ruokaa 
Ravintola Kivi valmistaa tarjoamamme ruoan. 
Ikäihmiset saavat ravitsemussuositusten mukaista ruokaa. 
 
Vapaaehtoistyöntekijät mukana arjessa
Dilan vapaaehtoisia on mukana toiminnassamme. He toimivat mm. asukasystävinä 
lisäten näin tarjoamiemme sosiaalisten kontaktien määrää.

Hakeutuminen tehostettuun palveluasumiseen
Dila-koteihin voi tulla tehostettuun palveluasumiseen Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän 
päätöksellä tai itse maksaen sekä omaishoidontuen vapaapäiviin myönnetyllä palvelusetelillä.

Toimivat ja viihtyisät tilat

Turvallinen 
koti, hoivaa ja 

elämäniloa  
ikäihmisille!

”Meillä eletään iloisesti arkea ja juhlaa. Katsotaan elokuvia,ihmetellään kaverikoiria 
sekä tanssitaan ja kahvitellaan.Tehdään sitä mikä mukavalta tuntuu.”



Marie-koti on Lahden ensimmäinen muistisairaiden hoitoon  
erikoistunut hoivakoti
Marie-kodissa arki on tiiviissä yhteydessä luontoon ja kodin pihassa jokainen voi 
oleilla turvallisesti mielensä mukaan. Fysioterapeutin avustuksella ylläpidämme 
asukkaiden lihaskuntoa. 
Marie-kodin asunnot on suunniteltu erityisesti muistisairaille ikäihmisille, joille tar-
joamme asumista, hoivaa sekä turvallisen kotiympäristön. Tämän kaiken mahdol-
listaa henkilökuntamme, joka on paikalla 24 tuntia vuorokaudessa.

Betel-kodin puistomainen sijainti Lahden keskustassa
Betel-koti sijaitsee vehreän Erkonpuiston laidalla ja on täysin remontoitu v. 2018. 
Kodikkaiden asuntojen ikkunoista onkin mukava seurata vuodenaikojen vaih-
telua. Osasta asuntoja aukeaa kaupunkinäkymä Dilan sisäpihan Tammipuistoon. 
Tammipuisto on suunniteltu yhdessä asukkaidemme kanssa turvallinen ulkoilu 
huomioiden. Siellä jykevien tammien lomassa on mukava viettää virkistyshetkiä ja 
etenkin kesällä nauttia maittavista grillaustuokioista. 
Lisäksi tarjoamme asukkaille viikoittain fysioterapeutin ohjaamaa ryhmäliikuntaa 
Betel-kodin omassa kuntosalissa.

Halla-hyljerobotti on väsymätön seuralainen Betel-koti on uudistettu v. 2018



Ota yhteyttä!
Puh. 044 713 2020 (arkisin klo 8-15)  

tai asumispalvelut@dila.fi

Lisätietoja hakeutumisesta, palvelusta 
sekä hinnoista löydät netistä  

www.dila.fi/dilakodit

Marie-kodin asunnot sijaitsevat Kärpäsenmäellä 
Teemuntalossa, osoitteessa Kasakkamäentie 16.

Betel-kodin asunnot sijaitsevat Lahden  
keskustassa, osoitteessa Sibeliuksenkatu 6B.


