
Miten Hopeakotoon pääsee? 
Meille voi tulla asiakkaaksi palvelusetelillä, olemme mukana 
usean kunnan palveluntuottajarekisterissä.

Asiakkaaksi voi tulla myös maksusitoutumuksella tai vaikka 
itsemaksavana.

Ota meihin yhteyttä, niin kerromme lisää. 
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HOPEAKODOSSA VOI:

• Seurata pihapiiristä eläimiä, luonnon 
tapahtumia ja kiertokulkua.

• Kokea yhdessä tekemisen riemua tai oman 
mielen mukaisia elämyksiä.

• Asua turvallisesti viihtyisässä ympäristössä 
ammattitaitoisen henkilökunnan tukemana.

Hopeakoto Oy

Hopeakoto on osa HoviKoti-ryhmää, 
joka on ikääntyneiden palveluihin erikoistunut 

suomalainen perheyritys.

Hopeakodon teemana on ”Luonnon sylissä”. Teemaan ohjaa piha-
piirimme kauneus, helppokulkuisuus ja virikkeellisyys. Ulkona liik-
kuminen herättää aistit, purkaa stressiä ja antaa voimavaroja vuo-
rovaikutukseen. Kulku terassille omasta huoneesta, viherympäristö, 
Orvokki-laatikkopuutarha sekä piha-alueen kasvit suihkulähteineen 
tarjoavat keskustelun aiheita sekä yhteisen kokemusmaailman. 

Laviantie 607,
29600 Noormarkku

p. 044 980 1694
info@hopeakoto.fi

www.hopeakoto.fi
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Hoiva- ja hyvinvointipalveluja 
ikäihmisille

HOPEAKOTO



HOVICLUB HOIVAA JA HYVINVOINTIA 
LUONNONKAUNIISSA 
YMPÄRISTÖSSÄ

Tunnuslauseemme ”Sinulle omaa elämää”-kuvastaa 
arvomaailmaamme, asiakkaidemme kunnioittamista ja 
tasa-arvoisuutta. Nämä asiat huomioimalla uskomme, 
että asiakkaamme on meillä oman elämänsä päähenkilö. 

Tärkeintä on saada kokea iloa ja onnistumisen kokemuksia 
pienistäkin asioista.

Sinulle omaa elämää 

Hyvä mieli ja luottavainen olo 
syntyvät välittämisestä, keski-
näisestä kunnioituksesta sekä 
turvallisesta ympäristöstä.

Hyvinvointia edistetään am-
mattitaitoisella hoitotyöllä 
sekä toimintakykyä tukevalla 
työotteella. Tärkeintä on saa-
da kokea iloa ja onnistumisen 
kokemuksia.

Hyvä mieli

Palvelut
Hopeakoto Oy tarjoaa ympäri-
vuorokautista tehostettua pal-
veluasumista ja lyhytaikais-
ta kuntouttavaa jaksohoitoa 
ikäihmisille. Kodissamme voi 
asua elämän loppuun saakka.

Henkilökunta
Hopeakodossa on moniamma-
tillinen henkilöstö, jota jokai-
nen täydentää omalla erityis-
osaamisellaan. 

Soita meille ja kysy lisää 
p. 044 980 1694

Tai lähetä sähköpostia:  
info@hopeakoto.fi

Tilat ja ympäristö
Nykyaikaiset ja käytännölliset 
tilat ovat täysin esteettömät. 

Meillä on yhden tai kahden 
hengen huoneita. Kaikissa 
huoneissa on oma wc ja suih-
ku. Osassa asunnoista on oma 
uloskäynti terassille. 

Monitoimitilassa ovat kunto-
laitteet ja harrastetilat sekä 
ryhmätoimintojen kokoontu-
mispaikka.

Myös ympäröivä luonto antaa 
mahdollisuuden moniin aktivi-
teetteihin.

Herkulliset ateriat valmiste-
taan omassa keittiössä kok-
kimme toimesta ikäihmisten 
ravitsemussuosituksia nou-
dattaen.

Lähiruoan raaka-aineet han-
kimme omasta puutarhasta 
ja paikallisilta tuottajilta. Ter-
veellinen ja maukas kotiruoka 
on tärkeä osa arkielämää.

Maukas kotiruoka

Luonnon sylissä

Kokoonnumme yhdessä viikoit-
tain keskustelemaan yhteisistä 
asioista.

Juhlimme yhdessä syntymä-
päiviä, käymme mökkeilemäs-
sä Haukirannassa ja vietämme 
aikaa meren äärellä Pohjanho-
vissa. Omaiset ja ystävät ovat 
aina tervetulleita. 

Tiivis yhteisö

Tulet mistä tahansa
olet aina tervetullut!

Asiakkaan elämykset koos-
tuvat arjen onnistumisis-
ta, yhteydestä ympäröivään 
luontoon ja luonnon luomista 
elämyksistä.

Aktiivinen toimintamme koos-
tuu ulkona liikkumisesta, pe-
leistä ja muusta viikko-ohjel-
man mukaisesta tekemisestä.

Mainiot elämykset


