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Yritys profiloituu iäkkäiden ihmisten 
kiireettömänä, yksilöllisyyttä kunnioit-
tavana, hyvän hoivan ja palveluiden 
tuottajana. Palveluissa hyvä ja hoitava 
ympäristö takaavat laadukkaan elämän 
asiakkaan yksilöllisyyttä, arvoja ja näke-
myksiä kunnioittaen.

Hopeakoto on Satakunnan haluttu 
paikka asua ja elää ikäihmisille, jossa 
tilat täyttävät nykyaikaiset vaatimukset.

Toiminta laajenee, jotta palveluja pys-
tytään tarjoamaan useammalle haluk-
kaalle. Hopeakoto on alueen halutuin 
työpaikka, jossa työntekijät kokevat 
voivansa vaikuttaa omaan ja yrityksen 
kehitykseen.

1. Asiakkaan kunnioittaminen

2. Hyvä palvelu

3. Yhteistyö

4. Jatkuva kehitys

Toiminta perustuu ISO 9001:2015-ser-
tifioituun toimintajärjestelmään, mikä 
varmistaa palvelun ja asiakastarpeiden 
kohtaamisen. Toimitaan hyvässä ja tiiviissä 
yhteistyössä Hopeaharjun Palvelukodin 
ja Hopeapuiston kanssa.

Hopeakoto kehittää uusia palvelumuotoja, 
joiden tuloksena asukkaita pystytään 
kuntouttamaan ja tukemaan jäljellä 
olevaa toimintakykyä käyttäen apuna 
innovatiivisuutta sekä toimintakykyä 
tukevaa työotetta. Hopeakodossa on 
moniammatillinen ja sitoutunut henkilö-
kunta. Hoitotyön laatu näkyy yhteisten 
arvojen ja periaatteiden sisäistämisellä. 
Kannustava työilmapiiri antaa mahdol-
lisuudet työntekijöiden kehittää omaa 
osaamistaan sekä vaikuttaa työhön.

Hopeakoto, yhdessä HoviKodin kanssa 
kehittää ja toteuttaa toimenpiteitä, jotka 
edistävät työtyytyväisyyttä.

VisioMissioArvot

Miten arvot näkyvät toiminnassamme?    
Lue lisää nettisivustoltamme:

www.hopeakoto.fi

Hopeakoto tarjoaa Porin Noormarkussa ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista, hoitoa 

ja kuntoutusta ikäihmisille. Hopeakoto luo toimivan, esteettömän, viihtyisän sekä turvallisen 

asumisympäristön moniammatillisen henkilöstön tukemana. Asukkaat osallistetaan itse oman hoidon 

suunnitteluun. Hyvällä hoidolla ja palvelulla huomioidaan asukkaan sekä omaisten ja lähipiirin odotukset. 

Tavoitteena on asukkaiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen 
hyvinvoinnin parantaminen. Tämä mahdollistuu osallisuuden, 
toiminnallisuuden ja kokemuksellisuuden kautta sekä toimintakykyä 
tukevan työotteen avulla. Hyvän ja hoitavan ympäristön avulla 
tähdätään vain tarkoituksenmukaiseen lääkehoitoon. 

Hopeakodon
TOIMINTA-AJATUS
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Toimitusjohtajan katsaus

Mari Kurppa 
Toimitusjohtaja

Kaikki muuttuu, mikä tärkeää? 
VUOSI 2020

Vuosi 2020 alkoi normaalisti, töitä tehden. Erilaisia suunnitelmia, koulutuksia ja kaikenlaista ohjelmaa 
suunniteltiin yhdessä asukkaidenkin kanssa tälle vuodelle Kukaan ei voinut aavistaakaan millainen vuosi 
tästä vuodesta tulisi. Helmi- ja maaliskuussa uutisointi alkoi vilkastua ja koko maailma meni sekaisin, 
kyseessä oli Covid-19 eli korona. Kuin silmänräpäyksessä kaikki muuttui ja ihmiset joutuivat priorisoi-
maan asioitaan uudestaan ja uudestaan. Ei ollutkaan enää itsestäänselvyys tulla katsomaan omaisiaan tai 
edes käydä kaupassa asukkaiden kanssa. Joka puolelta tuli paljon erilaisia ohjeistuksia ja suojauksia tuli 
hankkia, hinnalla millä hyvänsä. Jopa liikkumista rajoitettiin. Lasten koulunkäynti muuttui etäkouluksi, 
tapahtumat peruttiin ensin keväältä ja myöhemmin koko kesältä. Riskiryhmäläisiä pyydettiin pysymään 
kotona. Ja mikä kummallista, tämä koski koko maailman ihmisiä, ei vain suomalaisia vaan meitä kaikkia. 
Ketään ei voinut osoittaa sormella ja syyttää tästä ikävästä ilmiöstä.

Ehkä tämä oli se eräänlainen herätys ihmisille, mikä oikeasti on tärkeää. Jos et näe sukulaisia, ystäviä tai 
omaisia niin huomaatkin kuinka tärkeitä he ovat juuri sinulle. Jos liikkumistasi rajoitetaan, ei ole helppoa 
hoitaa asioita. Et pääse matkustamaan niin kuin haluat. Kuinka tärkeää on vaalia suomalaisia tuotteita, 
jotta omavaraisuus säilyy tässä maassa. Kuinka tärkeää on nauttia ihmisten olemassaolosta ja läheisyy-
destä. Kuinka monta asiaa voi kuitenkin hoitaa etäältä ja luonto säästyy. Kuinka kaunis onkaan Suomen 
oma luonto. Kuinka tärkeää on arvostaa tiimissä työskentelyä, jotta selvitään tästä yhdessä. Kuinka tär-
keää on hygieniasta huolehtiminen, jotta taudit eivät tartu ja leviä. Nämä osa asioista, joita minä huoma-
sin olevan tärkeitä! 

Tästä kaikesta huolimatta olemme toimineet tiiminä ja juuri sen avulla on jaksettu eteenpäin. Ei tämä ole 
ollut helppoa aikaa kenellekään meistä, ja tulevaisuuskin on vielä epävarmaa monen asian johdosta. 

Olemme pyrkineet elämään normaalisti ”pienessä 

ihanassa yhteisössämme” ja pitämään arjen mieluisena. 

Olemme kehittäneet uusia, erilaisia toimintatapoja 

asioiden ja yhteyksien hoitamiseen. Päätelmäni onkin, 

että varsinkin pakon edessä korostuu yhteisöllisyys, 

jatkuva kehittyminen, hyvä palvelu sekä asukkaan 

kunnioittaminen, jotka ovat meidän perusarvomme.
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Johdon esittely

Mari Kurppa

Toimitusjohtaja,vast. hoitaja

Yrittäjä, lähihoitaja, sairaanhoitaja 
AMK, MBA, yrittäjän ammattitutkinto, 
yritysjohtamisen erikoisammattitut-
kinto, tuotteen- ja palvelunkehittäjän 
erikoisammattitutkinto

p. 040 575 5095 
mari.kurppa@hopeakoto.fi

• Sopimukset kuntien kanssa
• Hinnoittelu
• Kilpailutukset 
• Palvelusopimukset
• Vuokrasopimukset
• Toimintakertomukset/ 

toimintasuunnitelmat
• Valvira & Avi toimintakert. 
• Kuntokartoitus 
• Työsopimukset, työtodistukset, 

työsuhdeasiat
• Oppisopimukset
• Palkkatukihakemukset
• Kehityskeskustelut
• Lomalistat
• Markkinointi ja myynti

• Omaisyhteistyö 
• Asukasvarat/viikkorahat
• Turvallisuuskävelyt 
• Henkilöstön riittävyys/Signal 
• Työvuorosuunnittelu 
• Opiskelijavastaava
• Kyselyjen toteutukset 
• Kuukausiraportit, blogi, SOME
• Toimintakäsikirjan päivitys
• Ohjelmat (DomaCare, Claned, 

Teams)

• Lääkenäytöt, lääkärinkierrot
• Lääkepoikkeamien yhteenvedot
• Operatiivinen työ
• Vastuuhoitajasoitot
• Mittarit
• Ravat ja Tuvat
• Perustietolomake/-kaavake 
• Hoitotyöpalaverit

Anne Lindroos

Sairaanhoitaja

Sairaanhoitaja

 
 
 
 
p. 044 786 3986 
sairaanhoitaja@hopeakoto.fi

Janina Pajuniemi

Tiimivastaava

Lähihoitaja, tuotekehitystyön erikoisam-
mattitutkinto, lähiesimiestyön ammatti-
tutkinto valmistuminen syksy -22

p. 044 986 3645 
janina.pajuniemi@hopeakoto.fi

Tehtävät Tehtävät Tehtävät

• Perehdytys
• Hopasut ja kusut, tuet 
• Tapahtumavastaava ja teemaviikkokoordinoija
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Palvelulupauksemme

Mitä palveluita tarjoamme? Mitä 

on hyvä palvelu? 

Haluamme Hovi-merkeillä kertoa, 

miten toteutamme asiakasläh-

töistä palvelua. ”Sinulle omaa 

elämää”-tunnuslauseemme ku-

vastaa arvomaailmaamme, asi-

akkaidemme kunnioittamista 

ja tasa-arvoisuutta. Nämä asiat 

huomioimalla uskomme, että 

asiakkaamme on meillä oman 

elämänsä päähenkilö.

HoviAsunto

HoviMenu

HoviReissu

HoviYhteisöHoviTurva

HoviVireys

HoviKunto

HoviTerveys

Tilat ovat esteettömät. Tilojen suunnitte-
lussa on kiinnitetty huomiota valaistuk-
seen, elämystekniikkaan kuten kuva- ja 
äänimaailmaan sekä turvallisuuteen. 
Asunto sisustetaan yhdessä asiakkaan 
kanssa hänen toiveidensa mukaisesti. 
Suurimmassa osassa asunnoista on 
oma terassi.

Terveellinen ja monipuolinen kotiruoka 
on tärkeä osa elämää. Arvostamme lähi-
ruokaa ja siksi hankimme raaka-aineet 
lähialueelta. Ateriat valmistetaan Hopea-
kodon omassa keittiössä. Kokkimme 
laatimissa ruokalistoissa huomioidaan 
asiakkaan toiveet, erityisruokavaliot, 
merkkipäivät ja juhlapyhät.

Hopeakodossa on turvallinen ja inspiroiva 
ympäristö. Meillä on ympärivuorokauti-
nen hoiva ja huolenpito. Jokaisella asi-
akkaalla on vastuuhoitaja, jonka kanssa 
on tuttua ja turvallista hoitaa asioita sekä 
arjen rutiineja. Myös ystävät ja omaiset 
ovat tärkeitä kumppaneita.

Viikkomme koostuu erilaisista toimintaryh-
mistä, vierailuista, virkistystapahtumista 
ja arjen toiminnoista. Hopeakodosta saa 
myös parturi/kampaaja-, jalkahoitaja- 
ja hierontapalveluita. Aktiviteettimme 
on suunniteltu kaikille yhteisöllisyyttä 
lisääväksi toiminnaksi.

Ympäristömme tarjoaa upeat mahdol-
lisuudet aktiiviseen liikkumiseen sekä 
sisä- että ulkotiloissa. Piha-alueemme 
on iso, turvallinen ja se on suunniteltu 
virikkeellistä kuntoilua silmällä pitäen. 
Asiakkaillamme on käytössään fysiote-
rapeutin asiantuntemus.

Meillä asiakkaat kokevat elämyksiä: jär-
jestämme säännöllisesti ostos- ja huvi-
matkoja, kuten retkiä ja laivaristeilyjä 
asiakkaidemme toivomusten mukaisesti. 
Vuosittainen kesäretki ja kotiseuturetket 
ovat myös mieluisia.

Kokoonnumme viikoittain keskustelemaan 
yhteisistä asioista. Kaikilla on mahdollisuus 
osaltaan vaikuttaa. Vietämme yhdessä 
syntymäpäiviä Hopeakodossa ja aikaa 
Haukirannan mökillä. Omaistenpäivä 
on perinteisesti elokuussa ja yhteinen 
Puurojuhla joulukuussa.

Asiakkaalle laaditaan hoito-, palvelu- 
ja kuntoutussuunnitelma. Hoidamme 
lääkehuollon ja huolehdimme tervey-
dentilan seurannasta. Toimintakykyä ja 
hyvinvointia edistetään nykyaikaisella 
ja ammattitaitoisella hoitotyöllä sekä 
toimintakykyä tukevalla työotteella.

Sinulle 
omaa elämää
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LUONNON SYLISSÄ 

Teemaan ohjaa pihapiirimme kauneus, 
helppokulkuisuus ja virikkeellisyys. Ulkona 
liikkuminen herättää aistit, purkaa stressiä 
ja antaa voimavaroja vuorovaikutukseen.

Kulku terassille omasta huoneesta, viher- 
ympäristö, Orvokki-laatikkopuutarha sekä 
piha-alueen kasvit suihkulähteineen tar-
joavat keskustelun aiheita sekä yhteisen 
kokemusmaailman.

Olemme palvelusetelituottajina useassa kunnassa. Asiakkaaksi voi 
tulla kunnan myöntämällä palvelusetelillä ja maksusitoumuksella. 
Itsemaksavana voi myös tulla asiakkaaksi.

Oman alueen palveluohjaajat auttavat hakemusten täyttämisessä 
ja ohjaavat tarvittavien liitteiden hankinnassa. Hopeakotoon voi 
ottaa yhteyttä suoraan, niin neuvomme ja esittelemme paikkoja 
mielellämme.

HoviTeema

Asiakkaaksi 
MEILLE

mari.kurppa@hopeakoto.fi

040 575 5095

www.hopeakoto.fi/asiakkaalle

OTA YHTEYTTÄi
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Toiminta
Vuosi 2020

Toimintamme vuonna 2020 alkoi tuttuun tapaan rauhallisesti. 
Facebookista on voinut seurata tapahtumia ja muita toimintoja 
mitä Hopeakodossa on harrastettu ja tehty. Uudet nettisivut 
Hopeakodolle julkaistiin tammikuussa.

Erittäin vähälumisen talven vuoksi oli maisematkin hyvin eri-
laiset. Ei pahemmin voinut lumiukkoja tai lumilyhtyjä tehdä, 
mutta ulkoiltu on sitäkin enemmän. Porukalla on leivottu, jos 
jonkin näköisiä leivonnaisia. Syntymäpäiviä on juhlittu, ryh-
mässä jumppailtu ja kauneuttakaan ei ole unohdettu hoitaa. 

Saamme olla onnellisia omasta kauniista pihasta ja ympä-
ristöstä, joka mahdollistaa asukkaille mielekkäitä askareita, 
ryhmätoimintoja, omaisten vierailuja ja kesästä nauttimista. 
Paljon on saatu aikaan, kun yhdessä tehdään. 

Maaliskuu toikin sitten tuon koronan (Covid-19 viruksen) ja asetti 
meillekin rajoitteita, niin vierailuihin, ulkopuolisiin menoihin 
sekä työskentelyyn. Korona toi mukanaan vierailujen rajoit-
tamisen ja sitä kautta suru ja huoli omaisten voinnista sekä 
jaksamisesta ovat olleet puheenaiheita pitkin vuotta. Yhdessä 
niistä on selvitty puhumalla ja kuuntelemalla sekä tukemalla. 

Kurkista Hopeakodon arkeen, ks. video 
YouTubesta, hakusanalla Hopeakoto 
(https://youtu.be/r2AzxuF38v8) 

Omaisiin on pidetty yhteyttä tiiviisti mm. WhatsApp-videopu-
helulla. Vuoden aikana on vierailutkin onnistuneet vähitellen 
suunnitellusti ja muistaen turvavälit sekä suojaukset. Hopea-
kodossa omaiset ovat päässeet tapaamaan läheisiään niin 
ulkona kuin sisälläkin. 

Olemme ahkerasti tiedottaneet omaisia, asukkaita ja työnte-
kijöitä uusista rajoituksista sekä ohjeistuksista. Vuosi 2020 oli 
meille suotuisa, sillä säästyimme koronatartunnoilta.

Uutiskirjeet ovat muuttuneet blogikirjoituksiksi, jotka julkais-
taan Facebookissa.

Yllätyksiäkin olemme saaneet sekä erilaisia lahjoituksia: Las-
silan metsästysseura ry:ltä hirvenlihaa, Invalidiliitolta vuo-
sikalenterit, Rakennuspalvelu Aallolta huivit, Noormarkun 
mieslaulajilta saimme herkkukorin, salaiselta ihailijalta Fazerin 
karkkilähetyksen sekä laatikon, jossa oli kaikenlaista ihanaa 
henkilökunnan piristykseksi.

Vaikka esiintyjiä ei olla voitu sisätiloihin ottaa, niin he ovat 
kevään ja kesän aikana käyneet konsertoimassa piha-alueella. 
Siten olemme hyvin voineet taata turvavälit ja nauttia yhdessä 
hyvästä musiikista, kiitokset Hopeaharmonikat, Trio Rautaiset 
ja Duo Touko & Kristian. 

Noormarkun seurakunta on käynyt tuomassa myös tervehdyk-
sensä ja pitämässä hartauksia samalla tavalla. Haukirannassa 
on käyty viettämässä kesäpäivää yhdessä. Yhteistuumin on 
myös omenat, marjat, mansikat, kurkut ja sienet säilötty taas 
vuodeksi eteenpäin. Henkilökunta kävi työhyvinvointipäivänä 
melomassa 6 km ja viettämässä iltaa saaressa.

Koulutuksia ei viime vuonna juurikaan ollut koronaviruksen 
tuoman rajoitusten vuoksi. Omia Claned oppimisympäristön 
koulutuksia sen sijaan olemme suorittaneet, kuten Hygienia-
osaaminen ja Muistisairaan kohtaaminen. Kaksi työntekijää 
suoritti tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon. Oppisopi-
muksella meiltä on valmistunut useampi lähihoitaja. Lähihoi-
taja-, sairaanhoitaja-, fysioterapeutti- ja datanomiopiskelijoita 
on ollut työssäoppimisjaksoilla. 

Porin perusturva tuottaa lääkäripalvelumme tänä päivänä 
Pihlajalinnan kautta. Tämä on tuonut mukanaan omia uusia 
juttuja, kuten lääkärikäytännöt sekä videolääkäri palvelun. 

SataDiag on toimittanut meille tarratulostimen laboratorio-
näytteitä varten ja siihen ovat saaneet koulutusta osa hen-
kilökunnasta. Samoin LifeCare-tietojärjestelmän koulutusta 
on järjestetty.

Kuvajournalisti Tomi Gladin Hopeakodossa ottama kuva on voittanut Kuvajourna-
lismi-kilpailun Henkilökuva 2019-sarjan. Tomi Glad ja Glad Media olivat vuonna 
2019 Noormarkussa toteuttamassa mm. Hopeaharjun 30-vuotis juhlajulkaisua: 
Hyvä elämä rakennetaan yhdessä. Samassa yhteydessä Tomi Glad dokumentoi 
toimintaamme videoin ja valokuvin.
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Avainlukuja
Perustamisvuosi

2014
Asiakaspaikkojen lkm (12/2020)

28

Vuosi 2021

Asukkaamme on meillä oman elämänsä päähenkilö. Tavoitteena 
ovat tyytyväiset asukkaat, heille oma loppuelämän koti turval-
lisessa ympäristössä tuttujen ihmisten ympäröimänä. Taataan 
heille heidän itsensä kokema hyvän elämän laatu yksilöllisesti. 

Toimintaa kehitetään asukkaille mielekkään toiminnan mukai-
seksi aktivoimalla viriketoimintaa ja sen vaikuttavuuden 
seurantaa. Tämä mahdollistuu osallisuuden ja toimintakykyä 
tukevan työotteen avulla. 

Asukkailla on omannäköinen viihtyisä asunto ja asuinympäristö, 
jonka siisteydestä, viihtyisyydestä ja turvallisuudesta huoleh-
ditaan osaavan henkilöstön kanssa. Jokaiselle asukkaalle on 
nimettynä vastuuhoitaja, joka on oman asukkaansa ”asian-
tuntija” moniammatillisen työyhteisön tukemana.

Oman puutarhan satoa hyödynnetään mahdollisuuksien 
mukaan. Lähiruokaa suositaan, joten elintarvikkeita tilataankin 
suoraan tuottajalta. Asukkaiden ateriatoiveita kuunnellaan ja 
niitä toteutetaan. Ateriapalautteita kerätään ja niitä hyödyn-
netään. Erityisruokavaliot huomioidaan. 

Palo- ja pelastuskoulutukset sekä -harjoitukset pidetään kerran 
vuodessa. Pelastus-, asiakasturvallisuus-, omavalvonta-, työhy-
vinvointi- ja koulutussuunnitelmat on tehty ja ne päivitetään 
kerran vuodessa. Tietosuojaohjeistusta noudatetaan. 

Vastuut ja valtuudet on määritelty ja jaettu henkilökunnan 
kesken jokaisen erityisosaamista ajatellen. Jokaiselle asukkaalle 
pyritään löytämään mielekästä tekemistä ja aktiviteetteja. 
Henkilökunnan osaamista hyödynnetään ryhmätoimintojen 
suunnittelussa kunkin työntekijän osaamisen mukaisesti. Toi-
minta on hyvin suunniteltua ja säännöllistä sekä mielekästä.

”Sinulle omaa elämää”- tunnuslauseemme kuvastaa arvo-
maailmaamme, asukkaiden kunnioittamista, tasa-arvoisuutta 
ja itsemääräämisoikeuden kunnioittamista. Pidetään kiinni 
asiakastyön arvoista. Asukastyytyväisyyttä varmistetaan henki-
lökunnan jatkuvilla koulutuksilla ja riittävällä perehdytyksellä. 
Asukas- ja omaistyytyväisyyskysely toteutetaan säännöllisesti 
ja analysoidaan ne sekä tehdään tarvittavat muutokset. Huo-
lehditaan, että viranomais- ja sopimusvaatimukset täyttyvät. 
Palautteet ja reklamaatiot kerätään, ne käsitellään kirjallisena 
ja niihin annetaan vastine viimeistään 14 päivän kuluessa.

Viikoittain toteutuu yhteisöpalaveri, jossa asiakkaat osalliste-
taan ja kuullaan, käsitellyt asiat kirjataan ja viedään eteenpäin. 
Omaiset ovat aina tervetulleita mukaan toimintaan sekä vie-
railulle Hopeakotoon. Tehdään aktiivista yhteistyötä muiden 
paikallisten toimijoiden kanssa sekä Hovikodin muiden yksi-
köiden kanssa. 

Pihlajalinnan vastuulääkäripalvelu vastaa Hopeakodon lää-
ketieteellisestä hoidosta. Vastuulääkäri suorittaa viikoittaiset 
puhelinkierrot sekä kierrot paikan päällä. Sairaanhoitaja vastaa 
terveydenhoidosta yhdessä vastuuhoitajan kanssa, hoito- ja 
palvelu sekä kuntoutussuunnitelman mukaisesti. 

Kehityskeskusteluissa kerran vuodessa kartoitetaan kunkin 
työntekijän osaaminen ja kehittämistarpeet, joiden mukaan 
henkilökunnan osaamista voidaan kehittää ja laatia koulutus-
suunnitelma. Tavoitteena saada esiin henkilökunnan vahvuudet 
työssä. Henkilökuntaa kannustetaan opiskeluun. Yhteistyö eri 
oppilaitosten kanssa on jatkuvaa.

Vastuuhoitaja pitää vähintään kerran kuukaudessa ja tarpeen 
vaatiessa yhteyttä omaisiin. Omaistenpäivä järjestetään elo-
kuussa ja asiakkaiden sekä omaisten yhteinen puurojuhla 
joulukuussa, mikäli koronan suhteen olosuhteet sallivat. 

Facebook-päivitykset toteutuvat säännöllisesti. Tämän 
vuoden aikana tehdään Hopeakodolle myös Instagram-tili, 
johon päivitys voisi tapahtua jopa useammin kuin Faceboo-
kiin. Rekrytointiin panostetaan vielä entisestään. Kehitetään 
rekrytointia ja perehdytystä varten video. Myös Brändäystä 
mietitään jatkuvasti. Mietinnässä on ollut Hopeille mm. oma 
äänilogo, joka olisi mieleenpainuva ja meidän näköisemme. 
Sisäistä viestintää kehitetään.

Sisäiset auditoinnit toteutetaan suunnitellun mukaisesti. Ulkoi-
nen auditointi tapahtuu syyskuun 8.-9 pv Inspectan toimesta. 
Omavalvontaa toteutetaan toimintakäsikirjan mukaisesti.

Uusia laitteita hankitaan tarpeen mukaan, vanhoja hyödynne-
tään mahdollisimman paljon. Koneiden ja laitteiden huollot ja 
uusimiset toteutetaan huoltosuunnitelmien ja tarpeen mukaan.

Hopeapuisto on aloittanut toimintansa Ulvilassa 1.1.2021 
osana Hopeakotoa ja Hopeaharjua. Näistä kolmesta yksiköstä 
muodostuu Hopeat.

ISO 9001

Toiminta
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Hopeakodossa on yhteiset tilat ja sauna. Pihapiiristä löytyy monitoimitila, 
joka on kunnostettu entisestä autotallista toimivaksi virike- ja ryhmätilaksi. 
Siellä on mahdollista harrastaa erilaisia kädentaitoja, kuten askartelu, 
maalaus ja puukäsityöt. Löytyy myös kuntosali ja tv - ja pelitila.

Tilat ja asiakaskunta
Hopeakoto Oy, Porin Noormarkussa, on erityisesti ikäihmisille tarkoi-
tettu koti, joka valmistui syyskuussa 2014. 

Rakennusprojekti alkoi syksyllä 2013, suunnitteluvaihe jo paljon ennen 
sitä. Rakentaminen toteutettiin paikallisten yrittäjien voimin. Hopea-
kodossa on ikäihmisille tarkoitettuja paikkoja 28. Asunnoista kolme 
on kaksioita, jotka mahdollistavat iäkkäiden avio- ja avopuolisoiden 
mahdollisuuden asua yhdessä.

Tilat ovat esteettömät kulkea. Tilojen suunnittelussa on kiinnitetty huo-
miota valaistukseen, elämystekniikkaan kuten kuva- ja äänimaailmaan 
sekä turvallisuuteen. Asunto sisustetaan yhdessä asukkaan kanssa hänen 
toiveidensa mukaisesti. Suurimmassa osassa asunnoista on oma terassi.

Hopeakodon ympäristö tarjoaa upeat mahdollisuudet aktiiviseen liik-
kumiseen sekä sisä- että ulkotiloissa. Piha-alue on iso, turvallinen ja se 
on suunniteltu virikkeellistä kuntoilua silmällä pitäen.

Omavalvontasuunnitelma on luettavissa nettisivuiltamme. 
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Tavoitteena on tuottaa laadukkaita palveluja, asukkaiden tarpeet 
ja toiveet huomioon ottaen.

Yhteistyötä tehdään aktiivisesti alueella toimivien yritysten 
kanssa. Tavoitteena on tehdä mahdollisimman paljon yhteistyötä 
paikallisten toimijoiden kanssa. Talossa käy terveyskeskuslääkäri, 
suuhygienisti, hieroja, jalkahoitaja ja parturi/kampaaja. Virkis-
tykseen osallistuu henkilöstön lisäksi paljon erilaisia vierailijoita 
kuoroja, laulu-, tanssi- ja musiikkiryhmiä, seurakunta, yhdistykset, 
vapaaehtoistyötä tekeviä, kaverikoirat ym. Sidosryhmäämme 
kuuluu tietysti omaiset, kunnat, perusturva, sosiaalitoimi, Kela, 
edunvalvonta, perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ym.

SIDOSRYHMÄMME
Asiakastietojärjestelmä Invian Oy/ DomaCare, LifeCare, FCG 

tuva ja rava-toimintakykymittarit

Elintarviketoimitukset Heinon Tukku Oy

Koulut Winnova, SataEdu, SAMK, DIAK

Sairaalat ja 
vastaavat

Terveyskeskukset, erik.sairaanhoito, 
yliopistollinen sairaala, SataDiag

Työterveyshuolto Terveystalo Oy

Vakuutukset LähiTapiola

Viranomaiset AVI, Valvira, valvovat kunnat, 
edunvalvojat jne.

Yhdistykset, 
vapaaehtoistyöntekijät

Eri seurakunnat, paikalliset 
yhdistykset, eläkeläisjärjestöt

Yksittäiset 
palveluntuottajat

Paikalliset yrittäjät

Osana yhteiskuntavastuullisuutta pyrimme hyödyntämään 
toiminnassamme paikallisia kumppaneita

Kumppanit
Hopeakodolla on laaja yhteistyö-

kumppaniverkosto. Yhteistyö on 

saumatonta, avointa ja läpinäkyvää. 

Yhteiskuntavastuu
EKOLOGINEN VASTUU 
Kannamme huolta luonnosta ja sen säilymisestä. Toimimme kestävän 
kehityksen periaatteiden mukaisesti. Käytämme lajittelua mahdollisim-
man paljon; paperi-, pahvi-, bio-, muovi-, metalli-, lasi- ja sekajätteet 
lajitellaan. Keskitymme myös muiden mahdollisten tuotteiden lajit-
teluun, kuten ongelmajätteet ja vaatteiden kierrätys. Harkitsemme 
tarkoin inkontinenssisuojien käyttöä jätteiden vähentämiseksi. Muitakin 
ekologisia vaihtoehtoja harkitsemme aina mahdollisuuksien mukaan, 
kuten pesuaineet ja ruuan valmistuksessa käytettävät raaka-aineet ja 
pakkausmateriaalit. Yrityksellämme on tehty ympäristösuunnitelma.

TALOUDELLINEN VASTUU 
Toiminnan on oltava taloudellista ja tuottavaa. Pysymme budje-
tissa palkkojen ja muiden kustannusten maksukyvyn takaamiseksi. 
Hopeakoto on taloudellisesti vastuullinen yritys, joka ottaa vastuun 
tekojensa vaikutuksista yhteiskuntaan, sidosryhmiin, ympäröivään 
luontoon ja yhteisöön.

SOSIAALINEN VASTUU 
Toimimme yhdenvertaisuuden periaatteiden mukaisesti. Ketään ei syrjitä 
ihonvärin, seksuaalisen suuntauksen tai rodun vuoksi. Kannustamme 
henkilökuntaa opiskelemaan lisää sekä tarjoamme oppisopimuspaikkoja. 
Tuemme uudelleen kouluttautumiseen haluavia henkilöitä heikossa 
työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymistä, näin voimme 
osaltamme ehkäistä syrjäytymistä.

Henkilökuntaa muistamme jouluisin, järjestetään pikkujoulut, TYHY-päi-
viä, kehittämispäiviä, työnohjausta. Pidämme työyhteisössä avointa 
keskustelua yllä. Toimimme eettisesti päätöksenteossa ja tuemme 
henkilöstöä hyvällä johtamisella ja lähiesimiestyöskentelyllä. Toiminta 
on läpinäkyvää ja henkilökunnalle on annettu mahdollisuuksia kehittää 
ja luoda toimintaa. Huomioimme henkilöstön näkemykset yrityksen 
toiminnassa. Toimimme lakien ja asetusten mukaisesti sekä kunnioi-
tetaan itsemääräämisoikeutta ja ihmisoikeuksia. Yrityksellämme on 
tehty työhyvinvointisuunnitelma.

Hopeakodon toimintaa 
ohjaavat yhteisöllisyys, yhtei-
nen päätöksenteko, se että 
jokaisella on mahdollisuus 
vaikuttaa yhteisiin asioihin, 
asiakkaan itsemääräämis-
oikeus, toiminnan läpinä-
kyvyys, tavoitteellisuus ja 
maalaisjärki. Pyrimme kuntouttamaan omatoimiseen 
ja täysipainoiseen elämään, osallistuvana yhteiskunnan 
jäsenenä mm. yhteiskuntavaikuttaminen, yhdistystoiminta, 
järjestötoiminta, vaalit. Toimintaa ohjaavat lait ja asetukset 
sekä sopimukset ja suositukset, puitesopimukset sekä oman 
yrityksen toimintaohjeet.

PAIKALLISVASTUU
Käytämme toiminnassamme eri alojen paikallisia toimijoita ja yrityksiä. 
Vastaamme siitä, että toiminta toteutuu palvelulupausten ja sopi-
musten mukaisesti. Olemme osaltamme luomassa hyvää mainetta 
alueellamme ja tuemme alueen kasvua sekä kehitystä. Yrityksen verot 
maksetaan Suomeen.



12 | TOIMINTAKERTOMUS/-SUUNNITELMA

Hopeakodon pätevyysvaatimuksena on sosiaali- ja terveysalan 
peruskoulutus. 

Työntekijä on rekisteröity Valviran Suosikki-tietokantaan. 

Lain mukainen pätevyys varmistaa sen, että sosiaalihuollon 
ammattihenkilöillä on ammattitoiminnan edellyttämä kou-
lutus, riittävä ammatillinen pätevyys ja ammattitoiminnan 
edellyttämät valmiudet sekä mahdollisuus kehittää ja ylläpitää 
ammattitaitoaan.

Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehditaan mm. varhaisen 
tuen mallilla, työterveyshuollon palveluilla, työnohjauksella, 
kehityskeskusteluilla sekä koulutuksilla. 

Henkilökunta pystyy vaikuttamaan autonomisen työvuorosuun-
nittelun kautta vapaa-ajan ja työn yhteensovittamiseen. Työ-
turvallisuudesta huolehditaan koulutuksilla, riskien arvioinnilla 
sekä toimintaohjeilla. Lakisääteiset työterveyshuoltopalvelut 
toimittaa Terveystalo Oy. Henkilöstön työhyvinvointia on sel-
vitetty työhyvinvointikyselyllä.

Hopeakodossa on moniammatillinen henkilöstörakenne. Hen-
kilökuntaan kuuluu sairaanhoitajia, lähihoitajia, sosionomi, 
fysioterapeutti, erityisohjaaja, hoiva-avustaja, laitoshuoltaja 
ja suurtalouskokki.

Työnohjausta on järjestetty säännöllisesti ryhmätyönohjauk-
sena. Työnohjaajana on toiminut työnohjaaja Heikki Lampinen.

KOULUTUSPOHJA

PÄTEVYYS TYHYTOIMINTA

TYÖNOHJAUS

Henkilöstö
Meillä jokaisen erityisosaaminen antaa parhaan mahdol-
lisen asiakaskokemuksen. Hopeakodossa voi opiskella 
ammattiin oppisopimuksella. Myös eri alojen opiskelijoita 
on palvelukodissa työssä oppimisjaksolla ja suorittamassa 
näyttöjä.

Asenne luo laadun
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Panostamme perehdytykseen. Perehdytyksellä ja koulutuksella 
varmistetaan, että yrityksen koko henkilökunta on tietoinen 
työhönsä liittyvistä tavoitteista, vastuista, odotuksista ja laatu-
vaatimuksista. Laatukoulutus on osa yrityksen yleistä jatkuvaa 
koulutusta. Jokainen henkilökuntaan kuuluva vastaa omalta 
osaltaan toimintajärjestelmän noudattamisesta.

Työntekijä perehdytään perehdytyskartan avulla. Perehdy-
tyksestä vastuussa oleva henkilö käy karttaa läpi yhdessä 
uuden työntekijän kanssa kahden viikon ajan. Molemmat 
osapuolet kuittaavat läpikäydyt asiat, kartta säilytetään ja sii-
hen on mahdollisuus tarvittaessa palata myös myöhemmin. 
Toiminnanohjaaja sekä yksikköön nimetty perehdytysvastaava 
ovat vastuussa perehdytyksestä, mutta siihen osallistuu koko 
henkilökunta. 

Mikäli työntekijä on ollut pitkään poissa työstä esimerkiksi 
hoitovapaalla, järjestetään hänelle myös uusi perehdytys. 
Uusiin tehtäviin ja toimenkuviin siirryttäessä vanha työntekijä 
perehdyttää seuraajansa.

Lääkehoitoa toteuttavalta henkilökunnalta otetaan lääkkeiden 
annosteluun ja jakoon liittyvät näytöt lääkehoitosuunnitelman 
mukaisesti.

KOULUTUKSET

Henkilöstön ammattitaitoa ylläpidetään säännöllisillä koulu-
tuksilla ja työnohjauksella. 

Henkilöstön koulutukset perustuvat asukkaiden palveluiden 
tarpeisiin, toimintaympäristön muutoksiin ja lakimuutoksiin. 
Hyvällä koulutuksella ja riittävällä perehdytyksellä varmiste-
taan, että asukkaamme saavat hyvää ja laadukasta palvelua. 

Kannustamme muutoshalukkuuteen ja henkilökohtaiseen 
uudistumiseen. Koulutukset toteutetaan sekä sisäisenä että 
ulkoisena koulutuksena. Sisäinen koulutus on Hopeakodon 
itsensä organisoimaa koulutusta henkilöstölle. 

Laatukoulutus on osa yrityksen yleistä jatkuvaa koulutusta, 
johon sisältyvät sisäiset ja ulkoiset auditoinnit. Hoviakatemia 
ja Claned-oppismisympäristö ovat käytössä. Koulutusvelvoite 
3 päivää/vuosi toteutuu. 

Koulutukset suunnitellaan kehityskeskustelujen sekä asukas-
lähtöisten tarpeiden perusteella. 

PEREHDYTYS

KOULUTUKSET 
 2020

• Auditointikoulutus

• Ergonomiakoulutus

• Jokaisen osaamisalan 
muk. sisäiset koul.

• Osaamisalojen 
lisäopinnot

• Palo- ja 
pelastuskoulutus

• Työpaikkaohjaaja-/ 
arvioijakoulutus

KOULUTUKSET 
2021

• Claned

• EA

• Ergonomiakoulutus

• LOVe

• MAPA

• Palo- ja 
pelastuskoulutus

Organisaatio 

Mari Kurppa
Toimitusjohtaja, vastaava hoitaja

Janina Pajuniemi 
Tiimivastaava

Henkilökunta/ 
tiimit

Anne Lindroos 
Sairaanhoitaja

Tutustu myös 
yhteiskuntavastuu-sivuun
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1. Lähtökohtana ovat asiakkaiden tarpeet 
ja odotukset, joiden täyttäminen on 
menestymisemme edellytys. 

2. Noudatamme toiminnassamme eettisiä 
periaatteita,  voimassa olevia sääntöjä sekä 
HoviKoti-ryhmän arvoja. 

3. Laadun tekevät ihmiset. Siksi toimintamme 
perusedellytyksenä on osaava ja motivoitunut 
henkilökunta. 

4. HoviKoti-ryhmässä näemme laadun 
kokonaisvaltaisena, kaikkea toimintaa 
koskevana. 

5. Seuraamme ja mittaamme toiminnan laatua 
sekä sitoudumme toiminnan jatkuvaan 
kehittämiseen. 

6. Sitoudumme laatupolitiikan mukaiseen 
työskentelyyn ja odotamme sitä myös 
yhteistyökumppaneiltamme.

Näiden asioiden siirtäminen osaksi käytäntöä ja 
jokapäiväistä työtämme on jatkuva laatujohtami-
sen haaste. Sen onnistumisen edellytys on kaik-
kien, sekä johdon että henkilöstön, sitoutuminen.  

Laatu on yhteinen asiamme ja tärkeä menestystekijämme, 
jolla varmistamme asiakkaidemme tyytyväisyyden 
toimintaamme. HoviKodin laatupolitiikka on sitoumus 
asiakkaillemme ja muille sidosryhmillemme. 

HoviKoti-ryhmän laatujärjestelmälle 
on myönnetty ISO 9001:2015 
sertifikaatti. Sertifikaatti edellyttää, 
että laatujärjestelmää ylläpidetään ja 
päivitetään aktiivisesti.

Asenne luo laadun

HoviKoti-ryhmän hyvät käytännöt on kerätty 
HoviTori-toimintakäsikirjaan. 

Laatu

ISO 9001

Laatupolitiikkamme  
peruselementit 
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Kehittämistoimet
Hopeakodon kehittämistoimien tavoitteena on vahvistaa asukkaan hyvää, oman näköistä elämää toimintaamme ohjaa-
vien arvojen mukaisesti.

VUODEN 2020 KEHITTÄMISKOHTEET

• Aktiivisten asiakasraatien perustaminen ja 
kokoontuminen.

• Asukas mukana työntekijä haastatteluissa

• Sairasloma 1-3pvä omailmoituksena 3pvä/vuosi

• Hopeapuiston toiminnan aloittaminen

VUODEN 2021 KEHITTÄMISKOHTEET

• Aktiivisten asiakasraatien perustaminen ja 
kokoontuminen.

• Asukas mukana työntekijä haastatteluissa

• Äänilogo

• DomaCaren laskutuksen käyttöönotto

Tavoitteenamme on olla halutuin vaihtoehto asua ja elää 
ikäihmisille.

Arvojamme ja toimintaamme ohjaavien periaatteiden toteutu-
mista arvioidaan johdon ja henkilöstön yhteisissä tilaisuuksissa. 
Henkilökunnan ammattitaidon sekä hyvinvoinnin/työhyvin-
voinnin tukeminen on tärkeää. Keinoina mm. kehityskeskus-
telut, erilaiset kyselyt, palautteet, arvioinnit, poikkeamien 
kirjaaminen ja työnohjaus.

Kehityskeskusteluiden avulla tunnistetaan henkilöstön 
osaamistarpeita ja suunnitellaan tulevaa kehittämistyötä ja 
koulutustarpeita. Näistä nousee kehittämistarpeet ja siihen 
perustuvat toimet.

Pyrimme kehittämään ja ideoimaan toimintaamme. Kan-
nustamme henkilöstöä olemaan innovatiivisia ja tuomaan 
kehittämisehdotuksia aktiivisesti esille jatkuvan parantamisen 
ajatuksella.

Sinulle omaa elämää
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Palautteen keräämisen ja itsearvioinnin tarkoituksena on toiminnan parantaminen ja kehittäminen. 

Arvioinnin kohteena ovat prosessien toteutuminen, niiden vaikuttavuus, tuloksellisuus ja taloudellisuus. Pääpaino toiminnan 
seuraamisessa liittyy yksiköissä asiakkaan saaman hoidon arviointiin.

Toiminnan kehittämistä varten kerätään palautetta asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskyselyjen sekä seuraavien lomakkeiden avulla:

• Asiakastyytyväisyyskysely
• Työtyytyväisyyskysely
• Omaistyytyväisyyskysely

Ennaltaehkäisyllä pyritään myös välttämään virheellisten poikkeamien syntymistä. Tilojen, koneiden ja laitteiden huoltaminen 
ja kunnossapito ovat ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Henkilökunnan koulutus ja osaamisen varmistaminen ovat myös ennal-
taehkäiseviä toimenpiteitä.

Kyselytulokset

ReklamaatiotAsiakastyytyväisyys ja palautteet

Työtyytyväisyyskysely Lähtöhaastattelulomake

Asiakkaille tehdään vuosittain asiakastyytyväisyyskysely, jonka 
asiakkaat voivat täyttää internetissä tai jonkun avustamana. 
Tämän lisäksi he voivat milloin tahansa antaa palautetta 
vapaamuotoisesti. 

Suullista palautetta kerätään myös ja suullinen palaute käsi-
tellään henkilöstöpalavereissa sekä kirjataan reklamaatiolo-
makkeeseen. Jokainen palautteen vastaan ottanut henkilö 
huolehtii, että se tulee kirjattua em. tavalla.

HoviKodissa työtyytyväisyyttä mitataan kerran vuodessa vuo-
sikellon mukaisesti. Mittaus tapahtuu nimettömällä www-ky-
selyllä, jonka anonyymit vastaukset tallentuvat tietokantaan. 

Kyselyssä on sekä numeerisia arvoja väittämiin, että vapaata 
tekstiä. Työtyytyväisyyttä mitataan yksikkökohtaisesti. Koska 
kaikki yksiköt käyttävät samaa kyselyä, pystytään tuloksia ana-
lysoitaessa vertaamaan yksikön tuloksia koko ryhmän keskiar-
voihin. Lisäksi tuloksia verrataan edellisen vuoden vastauksiin.

Lomaketta käytetään työsuhteen päättyessä sekä opiskelijan 
palautteena. Lähtöhaastattelulomakkeet käsitellään johto-
ryhmässä ja jaetaan henkilökunnan palaverissa, siten että 
palautteen antaja pysyy nimettömänä. 

Lomakkeen tavoitteena on saada palautetta ja parannusehdo-
tuksia toiminnasta. Lomakkeen avulla saadaan myös palautetta 
onnistumisista työpaikallamme.

Asiakaspalaute tai yhteistyökumppanin antama palaute palve-
lun laadusta kirjataan reklamaatiolomakkeelle. Poikkeamalo-
makkeet toimitetaan laatupäällikölle, joka käy lomakkeet läpi. 
Kiireellisissä tilanteissa poikkeamaan puututaan välittömästi. 

Kaikki poikkeamaraportit käsitellään johtoryhmän kokouksissa 
ja ne tallennetaan arkistointiohjeen mukaisesti. Poikkeamat 
käsitellään myös johdon katselmuksissa. Poikkeamista ja nii-
den korjaamistoimenpiteistä tiedotetaan henkilökunnalle.
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Viranomaistarkastukset

TARKASTUS AJANKOHTA

Porin perusturva psykososiaaliset asumispalvelut 16.9.2020

Porin perusturvan vanhuspalvelut 16.9.2020

Porin perusturvan vammaispalvelut 16.9.2020

Rauman kaupunki 14.9.2020

Työpaikkaselvitys 6.5.2020

Asiakastyö

MNA-testi, jolla seurataan asiakkaan 
ravitsemustilaa ja siinä mahdollisesti 
tapahtuvia muutoksia. Tehdään tarvit-
taessa ravintosuunnitelmia tilanteen 
tasapainottamiseksi.

MMSE-testi on muistitesti, jolla seura-
taan muistisairauden etenemistä tai 
muistin tilaa yleensä. Parhaiten testi 
sopii Alzheimerin taudin etenemisen 
seuraamiseen. MMSE:tä voidaan käyttää 
myös muistisairauksien seulontaan ja 
ensitestinä muistisairautta epäiltäessä. 
Cerad-testin voi muistihoitaja tehdä sitä 
pyydettäessä.

Työtyytyväisyystulokset 

• vuorovaikutus 2,8 / 4 
• johtaminen 3,3 / 4 
• työn sisältö 3,2 / 4 

Asiakastyytyväisyystulokset

• hoito ja henkilökunta 3,5 / 4
• ruoka 3,8 / 4
• ympäristö ja aktiviteetit 3,6 / 4

Omaistyytyväisyystulokset

• hoito ja henkilökunta 3,8 / 4
• ruoka 3,9 / 4
• ympäristö ja aktiviteetit 3,8 / 4

Muut mittarit

• henkilöstön vaihtuvuus, 
sairaslomat, vuosilomat

• henkilöstön mitoitus
• lähteneet ja uudet työntekijät
• lähteneet ja uudet asukkaat
• asukkaiden kotilomat/

sairaalapoissaolot
• käyttöasteet
• infektioiden seuranta
• lääkepoikkeamat
• rajoittamistoimenpiteet
• kaatumisten seuranta
• uhka- ja vaaratilanteet
• läheltä piti-tilanteet
• reklamaatioiden/poikkeamien 

seuranta
• markkinoinnin luvut, esim 

Facebook ja uutiskirje
Viranomaistarkastukset tehdään vuosittain. Kunnat käyvät tarkastuskäynneillä. 
Väestörekisteri-ilmoitukset, Valviraan toimintakertomus, AVI:iin toimintakertomus.

GDS-15- kyselyllä voi arvioida mahdollisia 
masennusoireita. Kysely soveltuu erityisesti 
yli 65-vuotiaille. RAVA yli 65-vuotiaille. 
TUVA arvioi mielenterveysasiakkaan 
toimintakyvyn.  Fyysisen toimintakyvyn 
ja liikkumiskyvyn mittareita käytetään 
asukaskohtaisesti, joita toistetaan sään-
nöllisesti ja/tai tarpeen mukaan. Mittarit 
ovat Käypä hoito -suosituksen mukaisia 
Toimia-tietokannasta.

Kuntoutussuunnitelma toimii yhtenä 
mittarina asiakkaan kuntoutumisen 
seurannassa. 

Mittarit ja 
auditointi
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Sinulle omaa elämää

Hopekoto on osa HoviKoti -ryhmää, joka on kotimainen, innovatiivinen hoiva- ja 
hyvinvointipalvelujen kehittäjä ja operaattori.

Perheyrityksen toiminta nojaa yli 30 vuoden kokemukseen hoiva- ja hyvinvointipalveluista. 
HoviKoti-ryhmän palveluyksiköt tarjoavat palveluja erityistä tukea tarvitseville Suomessa, 
Singaporessa ja Indonesiassa. HoviKoti konseptoi ja edelleenkehittää hoivapalveluiden 
sisältöjä, suunnittelee ja toteuttaa hoivaympäristöjä, ohjaa palvelutoiminnan 
käynnistämisessä ja laadun jatkuvassa parantamisessa. Toimintamme on ISO9001-sertifoitu.

www.hovikoti.fi

HoviKoti-ryhmä

Villa Ilo

HEINOLA • 2014 •

Laajennettua tuettua asumista 
ja kotipalvelua ikäihmisille 
ja muuta tukea tarvitseville, 
jaksohoitoa

Sofiakylä

NOKIA • 2010 •

Kehitysvammaisille ja erityistä 
tukea tarvitseville pysyvää asu-
mista, tilapäishoitoa, päivä- ja 
työtoimintaa

Sofiantähti

NOKIA • 2016 • 

Kehitysvammaisille ja erityistä 
tukea tarvitseville pysyvää 
asumista

Hopeakoto

PORI • 2014 •

Tehostettua palveluasumista 
ja lyhytaikaista kuntouttavaa 
jaksohoitoa ikäihmisille

Hopeaharjun Palvelukoti

PORI •1989 •

Asumispalveluita ja kuntoutusta 
sekä lyhytaikaista kuntouttavaa 
jaksohoitoa mt-kuntoutujille 
ja ikäihmisille
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”Vahvassa kansainvälisessä kasvussa oleva 
yhteiskunnallinen yrityksemme uskoo hoiva- ja 
hyvinvointipalvelujen keskitettyyn kehittämiseen 
ja paikalliseen johtamiseen”,  kertoo Hovi Group 
Oy:n toimitusjohtaja Jussi Peltonen. 

Suomalainen perheyritys

HoviKlubi Horsecity

SINGAPORE • 2017 •

Senioreille yhteisö, ohjelma 
tarjoaa yksilöllisesti keholle 
harjoitteita ja mielen virkistystä

SoffariKlubi

NOKIA • 2018 •

Kehitysvammaisille ja erityistä 
tukea tarvitseville pysyvää asu-
mista, työ- ja päivätoimintaa,  
kahvio

Hopeapuisto

ULVILA • 2019 •

Tehostettua palveluasumista, 
palveluasumista sekä lyhytai-
kaista kuntouttavaa jaksohoitoa 
ikäihmisille

HoviKlubi Teuku Umar

BALI • 2019 •

Ikääntyneiden päivätoiminta, 
yksilöllisyyttä ja kuntoutusta 
korostaen

Keisarinkoto

KAARINA • 2021 •

Palveluasumista, kotihoitoa 
sekä kuntoutusta ikäihmisille 
ja muille tukea tarvitseville. 
Jaksohoitoa. Päivätoimintaa.



Kuvat ja video: Glad Media 2019

Hopeakoto Oy
Laviantie 607
29600 Noormarkku

info@hopeakoto.fi www.hopeakoto.fi


