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Yhteisö: Noormarkun maalaisidyllissä lepäävä 
Hopeaharjun Palvelukoti on isojokelaisen Pentti 
Lammenpään koti. Mari Kurpalle ja Katja Uusitalolle 
Hopeaharju on enemmän kuin työpaikka.

Palvelukodin  
pieni suuri perhe
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Mari Ruohonen, teksti 
Mika Vuorio, kuvat
Noormarkku

Kun Maija ja Helge Pelto-
sen perustama Palvelukoti 
Hopeaharju aloitti toimin-

tansa elokuussa 1989, ei lainsäädän-
tö tuntenut käsitettä palvelukoti. 
Hopeaharjun toiminta luokiteltiin 
majoituslain alle ja toiminnan aloit-
tamiseen oli kaksi edellytystä: huo-
neissa piti olla pimennysverhot ja 
lämpömittari. Edes hoitoalan kou-
lutusta ei yrittäjiltä vaadittu.

– Pimennysverhojen vaatiminen 
oli jäänne sodan ajoilta. Mitään 
varsinaista lainsäädäntöä ei ollut. 
Juuri kukaan ei edes tiennyt, mi-
kä palvelukoti on, Maija Peltonen 
muistelee yrittäjyytensä alkuaikoja.

Kylmiltään ei Peltonen hoitoalal-
le hypännyt, sillä ennen muuttoa 
Noormarkkuun perhe asui Turus-
sa, jossa hän työskenteli ylihoita-

jana Halikon psykiatrisessa sai-
raalassa. 

– Työssäni näin, etteivät kaikki 
tarvitse sairaalahoitoa. Aviomie-
helläni oli autojen ruosteenesto-
yritys ja kun hän ei enää allergian 
vuoksi pystynyt sitä hoitamaan, 
mietimme yhteistä juttua. Olem-
me täältä päin kotoisin ja kun paik-
ka tuli myyntiin, päätimme lähteä 
yrittämään. Emme tienneet saisim-
meko edes yhtään asukasta, Pelto-
nen naurahtaa.

Pelko osoittautui turhaksi, sil-
lä usean laajennuksenkin jälkeen 

Hopeaharjun paikat ovat tänä päi-
vänä täynnä.

NoormarkkuuN perustettu Ho-
peaharju oli Satakunnan ensim-
mäinen yksityinen palvelukoti. 
Maija Peltonen teki pioneerityötä 
esitellessään uudenlaista asumis-
muotoa kunnille.

– Aluksi kaikissa kunnissa sanot-
tiin ei. Kun valtio lakkasi maksa-
masta hoitomaksuja ja ne siirtyi-
vät kuntien maksettaviksi, kuntia 
alkoikin kiinnostaa olisiko kunta-
laisten mahdollista olla hoidettava-
na jossain muualla kuin sairaalassa. 

Maija Peltonen teki vertailu-
ja hoitokustannuksista erikoissai-
raanhoidon ja palvelukodin välillä 
useisiin eri kuntiin. 

– Kunnissa huomattiin, että on 
huomattavasti halvempaa ostaa 
palvelu meiltä. Toinen asia johon 
herättiin oli se, miksi ihminen, jo-
ka ei tarvitse sairaalahoitoa, olisi 
sairaalassa. Tuohon aikaan ihmi-
set vielä helposti tavallaan unoh-
tuivat sairaalaan kymmeniksikin 
vuosiksi.

Rahan ansiosta yhteiskunta he-
räsi ajatukseen inhimillisestä hoi-

dosta ja laitostumisen haitoista.  
Kohta Palvelukoti alkoikin täyt-
tyä ja muutaman vuoden kuluttua 
aloittamisesta 18-paikkainen pal-
velukoti laajeni.

Nykyään Hopeaharjun pihapii-
rissä on yhteensä 33 asiakaspaik-
kaa ja lisäksi 3 tukiasumispaikkaa 
Noormarkun keskustassa.

Jos Maija Peltonen saikin melko 
lailla vapaat kädet toimintaa aloit-
taessaan, joutui hänen tyttärensä 
Mari Kurppa hyppäämään suo-
raan byrokratian rattaisiin ottaes-
saan Hopeaharjun ohjat käsiinsä 
2008. Palveluasumisen vaatimuk-
set ovat laittaneet yrittäjän koville, 
eikä helpotusta ole näköpiirissä. 
Lainsäädäntöä tekevien on vaikea 
nähdä miten laineet lyövät toises-
sa päässä.

– Eniten päänvaivaa aiheuttavat 
tilojen vaatimukset, jotka muut-
tuvat ja kasvavat koko ajan. Jot-
ta voimme olla kilpailutuksissa 
mukana, on pihaan suunnitteilla 
28-paikkainen rakennus, jonka pi-
täisi olla vuoden päästä valmiina. 
Huoneista on tulossa tämän päivän 
vaatimusten mukaisia, mutta mistä 

tietää riittääkö se enää parin vuo-
den päästä? Koko ajan pitää raken-
taa ja laajentaa ja sitten ihmetellään 
miksi hoitokustannukset kasvavat, 
Kurppa toteaa.

Palvelutalon 
kolmas polvi 
jo kasvamassa
Hoiva-ala: Satakunnan ensimmäisen 
palvelutalon vaatimuksena olivat pimennysverhot. 
Toisen polven yrittäjänä toimintaa jatkanut 
Mari Kurppa tekee hartiavoimin töitä 
vastatakseen nykypäivän vaatimuksiin.

Fakta

Hopeaharjun 
Palvelukoti
Perustettu vuonna 1989
entiseen Noormarkun 
kunnan vanhainkotiin. 
Vuonna 2008 sukupolven-
vaihdoksen myötä yrityksen 
toimintaa jatkoi Maija ja Helge 
Peltosen tytär, Mari Kurppa. 
Samalla yrityksen nimi muuttui 
Hopeaharjun Palvelukodiksi.
Mari Kurppa on suorittanut
lähihoitajan ja sairaanhoitajan 
(AMK) tutkinnot, yrittäjän 
ammattitutkinnon ja yritys- 
johtamisen erikoisammatti- 
tutkinnon. Perheeseen kuuluu 
aviomies ja 8- ja 6-vuotiaat 
lapset. Kurppa kuuluu Noormar-
kun yrittäjien hallitukseen.

AKallista sekin on 
kunnalle, että 

yksi käy viemässä ruuan, 
toinen lääkkeet jakolmas 
vielä vaihtamassa vai-
pan. Niillä kustannuksilla 
maksaisi jo vuorokauden 
palvelutalossa. 
 
Mari Kurppa,
Hopeaharjun Palvelukodin toimitusjohtaja

SATAKUNTALAISIA
YRITTÄJÄTARINOITA
SATAKUNTALAISIA
YRITTÄJÄTARINOITA

Hopeaharjun päärakennus on vuodelta 1915. Talon keskellä sijaitsee keittiö, jossa ruoka tehdään oman pi-
han antimista ja lähiseudun tuottajilta hankituista raaka-aineista. Päädyistä toinen on miesten, toinen naisten.

Eurajoella syntynyt ja ikänsä 
Porissa asunut Hilkka Mietti-
nen on asunut Hopeaharjussa 
10 vuotta. -Täällä on fantas-
tista! Olen täällä niin kauan 
kuin Luoja suo ja Käppärässä 
odottaa hautapaikka, eläväi-
nen nainen nauraa. Toimitus-
johtaja Mari Kurppa osallis-
tuu myös hoitotyöhön. – Yöksi 
olen taas töihin tulossa, ei ole 
vapaa-ajan ongelmia.
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– Päättäjien kannattaisi tul-
la tutustumaan paikan päälle 
ennen kuin näitä vaatimuk-
sia asettavat. Meilläkin kah-
den hengen huoneissa asuvat 
ovat toivoneet huonekaveria, 
etteivät tuntisi oloaan turvat-
tomaksi, vastaava hoitaja Katja 
Uusitalo pohtii.

– Meillä on täällä toimivat ti-
lat ja viihtyisä ympäristö luon-
non keskellä. Monet nauttivat, 
että voivat poimia pihasta mar-
joja, käydä sienimetsällä tai ajaa 
vaikka nurmikon. Puhutaan, et-
tä palvelutalojen pitäisi olla taa-
jamissa lähellä palveluja, mut-
ta se on ihan järjetöntä. Meillä 
se on ihan elämys, kun pääsee 

hoitajan kanssa käymään ky-
lällä. Siinä samalla asukas saa 
erityistä kahdenkeskistä aikaa 
hoitajan kanssa.

Mari Kurpan ja Katja Uusita-
lon mielestä paljon puhutut 
ongelmat vanhustenhoidossa 
olisivat hyvin yksinkertaisesti 
ratkaistavissa.

– Maalaisjärki puuttuu nyky-
ään monessa asiassa. Aina esi-
merkiksi kotona asuminen ei 
ole paras ratkaisu. Yksinäisyys 
ja turvattomuus ovat nykyään 
suurin ongelma vanhuksilla. 
Monet kaipaavat ihmisiä ympä-
rilleen, mutta pysyvät kotona, 
kun ei ole varaa palvelukotiin. 
Mutta kallista sekin on kunnal-
le, että yksi käy viemässä ruuan, 
toinen lääkkeet ja kolmas vielä 
vaihtamassa vaipan. Ja aina on 
oven takana eri ihminen. Niillä 
kustannuksilla maksaisi jo vuo-
rokauden palvelutalossa. 

Hopeaharjun Palvelukodin 
kehittämässä neliportaisessa 
kuntoutusmallissa asiakas si-
joittuu kuntoisuutensa perus-
teella eri tasoille.

Joku asiakas aloittaa ensim-
mäisestä tasosta, joku toinen 
voi aloittaa kuntoutumisensa 
ylemmiltä tasoilta.

Joissakin tapauksissa asia-
kas voi siirtyä myös alemmalle 
tasolle, mikäli hänen vointinsa 
huononee. Ideana on, että jo-
kaisen asuminen järjestetään 
räätälöidysti oman kunnon ja 
tarpeiden mukaan.

– Samanlainen malli ei ole 
missään muualla tullut vas-
taan. Pidän meidän vahvuute-
na myös sitä, että asiakkaamme 
ovat kaikenikäisiä vanhuksia 
ja mielenterveyskuntoutujia. 
Nuorin meillä on ollut 21-vuo-
tias ja vanhin lähes 100-vuotias. 
Vanhusten ja nuorten yhteiselo 
toimii hyvin ja koko talon väki 
tekee paljon yhdessä. Olemme 
kaikki yhtä perhettä ja 6-vuo-
tias tyttäreni on jo ilmoittanut, 
että hänestä tulee isona Ho-
peaharjun pomo, Mari nauraa.

OO HopeaharjunOPalvelukotiOjaO
HoviKotiOovatOmukanaOtänäänO
NoormarkunOmarkkinoilla.

AMari Kur-
pan ja Katja 

Uusitalon mielestä 
ongelmat vanhus-
tenhoidossa olisivat 
hyvin yksinkertaises-
ti ratkaistavissa.

Mari Ruohonen

Hopeaharju kuuluu yksi-
tyisten palvelukotien ryh-
mään HoviKotiin, jon-
ka Mari Kurppa yhdes-
sä veljensä ja kolmannen 
osakkaan kanssa perusti 
vuonna 2008. 

– HoviKoti on vaihto-
ehto ulkomaalaisille isoil-
le firmoille, jotka ovat 
rantautuneet Suomeen. 
Haluamme, että palve-
lutalojen rahat jäisivät 
Suomeen eivätkä karkai-
si ulkomaille. HoviKoti 
on pienten suomalaisten 
yrittäjien verkosto, jon-
ka kautta autamme nii-
tä, jotka haluavat lähteä 
yrittäjiksi alalla perusta-
malla oman hoivayksi-
kön. Viemme tietotaitoa 
ja osaamista yrittäjille ja 
kehitämme HoviKodin 

ympärille koko ajan lisää 
toimintaa. Meillä on ke-
hitetty muun muassa Ho-
viAkatemia, jonka kaut-
ta yrittäjät voivat kou-
luttaa itseään ja henkilö-
kuntaansa, Mari Kurppa 
listaa.

HoviKoti-ryhmään kuu-
luvat palvelukeskus Ome-
naReal Espanjassa, erityis-
lapsille suunnattu Sofia-

kylä Nokialla ja Palvelu-
keskus SyysViiru Lohjalla.

HoviKodin ansiota on 
myös HoviKylä-hanke, 
jossa Noormarkun kes-
kustaan on rakenteilla 
kolme rivitaloa.

Taloista voi ostaa eri-
tyistarpeisiin suunnitel-
lun asunnon ja kullekin 
tarpeen mukaan räätä-
löidysti hoiva- ja hyvin-
vointipalveluja. Suun-
nittelussa huomioitiin 
esteettömyys, turvalli-
suus ja nykyaikainen tek-
niikka. 

– Taloissa on yhteensä 
12 asuntoa, joihin me tuo-
tamme kaikki tarvittavat 
palvelut. Kaikissa asun-
noissa on myös esimer-
kiksi hyvät nettiyhteydet, 
jotta yhteydenpito omai-
siin onnistuu helposti ja 
edullisesti.

Vastaisku isoille ketjuille

A Haluam-
me, että 

palvelutalojen 
rahat jäisivät
Suomeen
eivätkä karkaisi 
ulkomaille.


