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Hopeaharjun Palvelukodin ym-
päristö on kuin sadusta. Vehreässä pi-
hassa on omenapuita, marjapensaita 
ja kasvimaa. Asukkaat ja henkilökun-
ta säilövät syksyisin oman puutarhan 
satoa. Työ on osa asukkaiden kuntou-
tusta. Pitkäaikaisille asukkaille paikka 
on koti. 

Hopeaharjussa työskentelee sai-
raanhoitajia, lähihoitajia ja hoiva-
avustajia sekä fysioterapeutti. Yh-
teensä henkilökuntaa on 15-20. 

Päiväsalissa on menossa ruokailu, 
jossa asukkaita auttavat lähihoitajat 
Sari Markkula ja Jenni Äijänen.

Äijänen on työskennellyt aiemmin 
ikäihmisten puolella ja vaihtanut 
mielenterveyskuntoutujien yksik-
köön puoli vuotta sitten. Hän on 
koulutukseltaan ikääntyvien hoitoon 
suuntautunut lähihoitaja.

Hopeaharju 
ON MONEN KUNTOUTUJAN 

PITKÄAIKAINEN KOTI
NOORMARKUSSA SIJAITSEVA YKSITYINEN HOPEAHARJUN PALVELUKOTI ON 33 

MIELENTERVEYSKUNTOUTUJAN ASUINPAIKKA. PALVELUKOTI OTTI ENSIASKELEITAAN
1990-LUVUN ALUN SUUREN AVOHOITOUUDISTUKSEN MYLLERRYKSESSÄ. 

HYVINVOINTIALUEUUDISTUS TUO NYT UUTTA TULLESSAAN.

– Viihdyn täällä, päivät ovat vaih-
televia, Äijänen kehuu.

Sari Markkula on työskennellyt 
talossa viisi vuotta. Hän on mielen-
terveys- ja päihdetyöhön suuntautu-
nut lähihoitaja.

– Meillä pidetään täällä erilai-
sia ryhmiä, käymme retkillä ja jär-
jestämme monenlaista tekemistä 
asukkaille. Hoidamme ihmisiä, jotka 
tarvitsevat paljon tukea. Pystymme 
järjestämään monipuolista toimin-
taa asukkaille ihan tässä omassa 
ympäristössä. Parempikuntoiset 
asukkaat käyvät muun muassa len-
killä ja pyöräilemässä itsekseen.

Yksi Hopeaharjun itsenäisesti 
asuvista asukkaista on Arvo Bloms-
ter, joka seuraa huoneessaan yleis-
urheilun EM-kisoja.

– Aika kuluu hyvin, katselen te-
levisiota ja usein myös pyöräilen. 
Tapaan käydä pyörällä kuuden kilo-
metrin päässä kylällä.

Blomsterilla on vastuutehtäväkin.
– Käyn joka päivä hakemassa pää-

talolta roskat ja vien ne pihalle ros-
kasäiliöön.

Hopeaharjun asukkailla ja henki-
lökunnalla on yhteinen kokous ker-
ran viikossa.

– Näissä yhteisöpalavereissa
asukkaat saavat antaa palautetta ja 
esittää toivomuksia, millaisia aktivi-
teetteja he haluaisivat. Aika monia 

JARMO HOLM KERÄÄ LÄHIHOITAJA SARI 
MARKKULAN KANSSA OMENOITA. HOLMILLE 
LUONTO ON RAKAS. HÄN TUNNISTAA YLI 300 
LINTUA NIIDEN LAULUN PERUSTEELLA.

LÄHIHOITAJA JENNI ÄIJÄNEN VIE KAHVIA 
JUHA HYÖTYLÄISELLE, JOKA ON ASUNUT 
HOPEAHARJUSSA KAHDEKSAN VUOTTA. 
KESÄKUUSSA HÄN VIETTI PALVELUKODISSA 
PIENIMUOTOISIA 60-VUOTISJUHLIAAN.

HOPEAHARJUN PALVELUKODIN YMPÄRISTÖ EDISTÄÄ
MIELENTERVEYTTÄ. PUUTARHASSA VOIDAAN KESÄISIN 
RUOKAILLA JA JÄRJESTÄÄ MONENLAISTA OHJELMAA, KUTSUA 
ESIINTYJIÄ JA VIETTÄÄ AIKAA YHDESSÄ. RAKENNUS ON 
TOISTASATAA VUOTTA VANHA HIRSIRAKENNUS, ENTINEN 
NOORMARKUN KUNNAN KÖYHÄINTALO.

MAIJA PELTONEN TIETÄÄ, ETTÄ 
PALVELUKOTEJA TARVITAAN JATKOSSAKIN 
TURVAAMAAN LAADUKAS ELÄMÄ 
MIELENTERVEYSKUNTOUTUJILLE.

pystymme toteuttamaankin, Mark-
kula sanoo.

PALVELUKOTI LÖYSI PAIKKANSA

Satakunnan ensimmäisen yksityisen 
mielenterveyskuntoutujien palve-
lukodin perustaneet Maija ja Helge 
Peltonen ovat edelleen mukana toi-
minnassa.

– Tulen auttamaan, missä apua
tarvitaan. Tänään olen keittiöllä. 
Helge osallistuu edelleen kiinteis-
tönhoitotehtäviin, eläkkeellä oleva 
Maija Peltonen sanoo.

Peltoset perustivat Hopeaharjun 
Palvelukodin vuonna 1989. Aloitus 
oli vaatimaton, sillä ensimmäisinä 
vuosina tällainen toiminta oli niin 
uutta.

– Meillä oli alkuun kaksi asiakas-
ta. Aluksi kunnissa ei ymmärretty, 
millaista palvelua meillä mielen-
terveysasiakkaille tarjotaan. Kun 
1990-luvun alussa alkoi suuri avo-
hoitouudistus, paikat alkoivat täyt-
tyä. 

Maija Peltosen lapsuudenkoti si-
jaitsee noin 10 kilometrin päässä 
Hopeaharjusta.

– Työskentelin 1980-luvulla Pai-
miossa Halikon sairaalassa ylihoita-
jana. Kerran käydessämme perheen 
kanssa mummolassa, vanhempani 
vinkkasivat, että Noormarkun van-
hainkoti on myytävänä. Kuntaan oli 
rakennettu uusi vanhainkoti ja enti-
nen jäi tarpeettomaksi.

Hänelle jäi heti kytemään ajatus 
mielenterveyskuntoutujien palvelu-
kodista. Silloin oli näkymä, että täl-
laista palvelua tarvittaisiin sairaalan 
ja kodin välimaastoon.

– Paimiossa oli jo tuolloin pari kol-
me yksityistä palvelukotia. Ajoitus oli 
meille muutenkin sopiva, sillä miehe-
ni joutui allergian vuoksi luopumaan 
autoalan ruosteenestoyrityksestään. 
Alkuvuosina perheemme asui samal-
la tontilla ja lapsetkin varttuivat pal-
velukodin ympäristössä.

Peltoset kehittivät toimintaa ja te-
kivät lukuisia remontteja. Nyt asu-
kaspaikkoja on 33 ja osa asukkaista 
asuu lähes itsenäisesti samassa piha-
piirissä.

– Olemme remontoineet entises-
tä erillisestä saunarakennuksesta 
itsenäisempään asumiseen sopivat 
tilat. Myös meidän entinen omakoti-

"Kun  1990-luvun  alussa  alkoi  suuri 
avohoitouudistus,  paikat  alkoivat  täyttyä."

– MAIJA PELTONEN
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talomme on remontoitu tähän tar-
koitukseen. Asukkailla on omat huo-
neet ja yhteiset keittiö- ja pesutilat.

Ryhmille on monenlaisia kokoon-
tumistiloja. Alueelta löytyy erillinen 
rakennus, josta ovat tilat arjen aska-
reiden opetteluun pyykinpesukonei-
neen, fysioterapeutin työtila, jossa 
mahtuu hyvin pitämään jumppatuo-
kioita useammalle kerrallaan, sekä 
askartelua ja käsitöitä varten oma 
tilansa.

SEIKKAILUA SÄÄNTÖVIIDAKOSSA

Palvelukotiin tullaan lähialueelta kun-
tien maksusitoumuksella. Noormark-
ku kuuluu nykyään Porin kaupunkiin, 
josta palveluja ohjataan.

– Aivan alku-
vaiheessa ei mei-
nannut löytyä 
edes lakia, jota 
olisi sovellettu 
palvelukodin toi-
mintaan. Silloin 
sovellettiin ravit-
semus- ja majoi-
tuslakia, jonka ai-
noat määräykset 
olivat, että huo-
neista pitää löytyä 
pimennysverho 
ja lämpömittari. 

Keittiöhenkilökunnalle oli määrätty 
ammattipätevyys, muuten ei ollut 
mitään vaatimuksia ammattitaidon 
suhteen. Tästä on lähdetty. Kyllä 
sääntöjä nyt on sitten senkin edestä, 
Maija Peltonen hymähtää.

Yksityinen palveluntuottaja joutuu 
noudattamaan viranomaisten mää-
räyksiä, muuten voi seurata sanktio. 
Aluehallintovirasto valvoo toimintaa 
ja käytännön säännöt laatii paikalli-
nen sosiaalitoimi. Peltonen kuvailee 
uusinta sääntöä, jonka noudattami-
nen osoittautui mahdottomaksi:

– Porin perusturvan kilpailutukses-
sa vaaditaan, että meidän täytyy kul-
jettaa kaksi kertaa viikossa asukkaita 
johonkin ulkopuolisiin toimintoihin. 
Tarkempaa määrittelyä toiminnois-
ta ei kysymälläkään saatu selville, 
paitsi että kaupassa tai ostoskeskuk-
sessa käyntiä ei laskettu tällaiseksi 
ulkopuoliseksi toiminnoksi. 

Hopeaharjun asukkaat ovat käy-
neet Porissa parissakin mielenter-
veyskuntoutujille tarkoitetussa päi-
vätoimintaa järjestävässä paikassa, 

mutta näistä paikoista on esitetty 
toivomus, että he eivät siellä kävisi.

– Asukkaamme ovat levottomia,
joten ymmärrän tämän toivomuk-
sen. Meillä ei kuitenkaan ole ollut 
mitään vaihtoehtoja. Olemme yrittä-
neet noudattaa määräystä parhaam-
me mukaan.

Peltonen pahoittelee, että aina 
säännöt eivät ole asukkaiden edun 
mukaisia.

– Osalle asukkaistamme ei psyyk-
kisen kunnon puolesta ole mahdol-
lista lähteä mihinkään. Ohjeistuk-
sissa tulisi ottaa huomioon ihmisten 
toimintakyky eikä pakottaa kaikkia 
yhteen muottiin.

Kaiken jälkeen Hopeaharju on 
saanut sakot tämän määräyksen 
noudattamatta jättämisestä. Asiasta 
on tehty Porin perusturvaan valitus, 
joka odottaa käsittelyä.

– Eniten harmittaa se, että mak-
settavaksi määrätty summa on nyt 
palvelukodin muusta toiminnasta 
pois.

Mielenterveyshoitaja-lehti tie-
dusteli Porin perusturvasta, millai-
sesta säännöstä on kysymys. Porin 
perusturvan psykososiaalisen työn 
päällikkö Matti Järvinen kertoo, että 
palvelukodin ulkopuolisen toimin-
nan järjestämisessä kyse on kuntou-
tumista ja toipumista vahvistavasta 
työotteesta.

– Asiakkaista 50% on osallistut-
tava säännöllisesti vähintään kah-
tena päivänä viikossa palvelukodin 
ulkopuolisiin toimintoihin, jotka 
toteuttavat asiakkaan palvelusuun-
nitelmaa ja voivat olla esimerkiksi 
työtoimintaa, päivätoimintaa, har-

rastustoimintaa tai vertaisryhmä-
toimintaa.  Ajatuksen taustalla on 
toipumisorientaatio. Tavoitteena on, 
että toiminta perustuu asiakkaiden 
yksilöllisiin tarpeisiin ja toiveisiin, 
Järvinen kommentoi.

HYVINVOINTIALUEILLE 
TOIVOMUKSIA
Nykyisin Hopeaharjun johtajana on 
Peltosten tytär Mari Kurppa. Kolmas-
kin sukupolvi on opiskelemassa alalle. 

– Tyttäreni Kiia opiskelee par-
haillaan lähihoitajaksi. Hän on ollut 
Hopeaharjun toiminnassa mukana 
pienen ikänsä, kuten minäkin, Mari 
Kurppa toteaa.

Sairaalapaikkojen vähentäminen 
on lisännyt yksityisten palvelukotien 
tarvetta mielenterveyskuntoutujien 
hoidossa. Kurppa arvioi, miten hy-
vinvointialueelle siirtyminen voi vai-
kuttaa mielenterveyspalvelujen saa-
tavuuteen ja palvelukodin arkeen:

– Toivoisin, että päätöksenteko ja
asukkaiden sijoittaminen olisi puo-
lueetonta. Jos kilpailutukset jäisivät 
pois ja otettaisiin palvelusetelit käyt-
töön, niin asiakkailla olisi oikeasti 
määräysvaltaa omaan elämäänsä. 
Tarvittaisiin yhtenäiset lomakkeet 
ja samat säännöt kaikille, niin julki-
sille, yksityisille kuin kolmansillekin 
osapuolille.

Kurppa ottaisi erilaisia mittareita 
käyttöön. 

– Mittareita tarvitaan arvioitaessa
asukkaiden kuntoisuutta ja miten 
heidät huomioidaan yksilöinä. Ei voi 
olettaa, että kaikki asukkaat pys-
tyvät samaan, vaan heidän kuntoi-

suutensa vaihtelee ja se tulee ottaa 
jatkossa hyvinvointialueen päätök-
senteossa huomioon.

Hän muistuttaa myös ikääntymi-
sen huomioon ottamisesta mielen-
terveyshoidossa.

– Kun mielenterveyskuntoutuja
vanhenee, hänet voitaisiin siirtää 
kevyesti vanhuspuolelle, jos hänen 
toimintakykynsä on laskenut. 

Kurpan mielestä tulevilla hyvin-
vointialueilla hintapolitiikka tulee 
säätää samanarvoiseksi kunnista tai 
kaupungeista riippumatta.

– On tärkeää, että ei ole monia
erilaisia hintoja riippuen siitä, mikä 
taho palveluntarvitsijoita sijoittaa. 
Hinnat on saatava oikealle tasolle.

OSAAMISTA SINgAPOREEN ASTI

Hopeaharju laajensi toimintaa ikäih-
misten asumispalveluihin vuonna 
2014. Hopeaharjun viereiselle tontille 
rakennettiin vanhusten tehostettua 
palveluasumista tarjoava Hopeakoto. 
Toinen samantyyppinen yksikkö on 
Hopeapuisto Ulvilassa.

– Nykyään kaikki palvelukotimme
kuuluvat HoviKoti-ryhmään, jota joh-
taa poikamme Jussi. Kaikki on läh-

töisin Hopeaharjun Palvelukodista, 
Maija Peltonen valaisee asiaa. 

Vuonna 2008 sisarukset Mari 
Kurppa ja Jussi Peltonen sekä kolmas 
osakas perustivat HoviKoti-ryhmän, 
johon nykyään kuuluu monia eri yri-
tyksiä, aina Singaporessa asti.

HoviKodin yksiköt tarjoavat mo-
nentasoista palvelua ikäihmisille, 
mielenterveyskuntoutujille ja kehi-
tysvammaisille eri puolilla eteläistä 
Suomea. 

Kaksi palvelukotia toimii Kau-
koidässä franchising-periaatteella.

– Viemme osaamista Balille ja Sin-
gaporeen. Palvelukoteja pyörittävät 
paikalliset perheyritykset. Käymme 
kouluttamassa paikallisia hoitajia.

Suomalainen palvelukoti kauko-
mailla kuulostaa erikoiselta. Onko 
tullut vastaan kulttuurieroja?

– Kyllä on. Singaporessa kulttuuriin
kuuluu se, että nuoret tytöt tulevat 
maalta hoitamaan vanhuksia kaupun-
keihin. Nämä tytöt saattavat vanhuk-
set palvelukotiin ja odottavat koko 
päivän, kun vanhuksille järjestetty 
päiväohjelma on ohi. Vielä on opette-
lemista, miten palvelukodin palveluja 
käytetään, Maija Peltonen tietää.
TEKSTI JA KUVAT: OUTI RANTALA

FYSIOTERAPEUTILLA ON HYVÄN KOKOINEN 
TILA, JOISSA ASUKKAIDEN FYYSISESTÄ
TOIMINTAKYVYSTÄ PIDETÄÄN HUOLTA.

ARVO BLOMSTER ASUU 
ITSENÄISESTI OMASSA
ASUNNOSSAAN, JOSSA
PALVELUT OVAT HÄNEN 
ULOTTUVILLAAN. 
VAKITEHTÄVIIN HÄNELLÄ 
KUULUU PÄIVITTÄINEN 
ROSKIEN VIENTI.

ANNE-MARI HALLINEN PITELEE PIKKUKELOA 
JA HÄNTÄ NAURATTAA, KUN PUUN
SISÄLTÄ KUULUU LINNUNLAULUA JA
MUITA LUONNON ÄÄNIÄ. PIKKUKELO
LIITTYY HYVINVOINTITEKNOLOgIAAN, JOTA 
HOPEAHARJUSSA PILOTOIDAAN.

VIEREISELLÄ TONTILLA ON VUONNA 2014 PERUSTETTU HOPEAKOTO, 
JOSSA ON VANHUSTEN TEHOSTETTUA PALVELUASUMISTA.

"Mittareita tarvitaan 
arvioitaessa asukkaiden 

kuntoisuutta ja miten heidät 
huomioidaan yksilöinä."

– MARI KURPPA
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Tutustu koko ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan: 
www.mielenterveysmessut.fi

Mielenterveysmessut
ammattilaisille

22.-23.11.2022  verkossa

Kuinka voit, sotealan ammattilainen? 
Kaipaatko uutta tietoa ja tukea työhösi 
sekä asiakkaiden kohtaamiseen?

Mielenterveysmessujen ammattiseminaareissa pääset 
kuuntelemaan paitsi alan asiantuntijoita, myös aitoja 
arkielämän selviytyjiä. Osallistuminen on helppoa, 
ohjelmaa pääset seuraamaan joko omalta koneeltasi tai 
älypuhelimen kautta.

Poimintoja ohjelmasta:
	 Miten dissosiaatiohäiriöitä ja traumoja hoidetaan? 
	 Mikä masennushoidon onnistumisessa on 

tärkeää? 
	 Mistä harhaluuloissa ja varsinaisessa 

harhaluuloisuushäiriössä on kyse?
	 Millaisia vaikutuksia tulevilla lakimuutoksilla on 

käytännön mielenterveystyöhön sekä potilaan 
oikeuksiin? 

Puhumassa mm. psykiatrian professori 
Erkki Isometsä sekä lastenneurologian ja 
nuorisopsykiatrian erikoislääkäri Pertti Rintahaka.

Etäopintopäivät pidettiin lokakuussa 
2021, mutta edellisistä Psykiatrisen 
hoitotyön opintopäivistä on jo 3,5 
vuotta. Silloin valittiin myös viimeisin 
Vuoden mielenterveystyöntekijä, Riit-
ta Sammalkangas. Ehdotuksia uusista 
otetaan vastaan: palkittava kollega 
voi olla hyvä työkaveri ja ansioitunut 
työssään, mutta hänellä ei välttämättä 
tarvitse olla pitkää uraa takana. Lähe-
tättehän ehdotuksia 25.9. mennessä 
minulle: tarja.klemola@smhtl.net

6.-7.10. järjestettävillä opintopäi-
villä on jälleen monipuolinen ohjelma 
ja erinomaiset luennoitsijat. Tälläkin 
kertaa opintopäivät pidetään Tampe-

Odotetut   opintopäivät   
  pidetään   taas

reella, mutta paikka on uusi, Scan-
dic Tampere Koskipuisto. Aiheita on 
oppimisen tukikeinoista ja seksuaa-
lisuuden monimuotoisuudesta mie-
lenterveyden ongelmien tapausmuo-
toiluun ja tahdosta riippumattoman 
hoidon etiikkaan. Asiaa on myös 
hyvinvointialueille siirtymisestä. 
Luennoitsijoina ovat muun muassa 
Jan-Henry Stenberg, Hannu Lauer-
ma, Ulla Oksala, Klaus Karkia, Mir-
ja Kinnunen ja loppukevennyksenä 
stand up -koomikko Tomi Haustola. 
Tätä kirjoittaessani haussa on vielä 
luennoitsija teemaan nuorten käy-
töshäiriöistä.

Vaikka viime opintopäivistä on ai-
kaa, tuntuu, että opintopäiviä on odo-
tettu. Tuntuu, että väkeä on tulossa. 
Tässä on sama ilmiö kuin festareilla: 
pitkään aikaan ei ole päästy osallis-
tumaan, niin useita kyselyjä on tullut 
jo ennen kuin opintopäiväohjelma 
julkaistiin. On hauska ajatella, miten 
innolla ihmiset taas odottavat kou-

lutuksia. Aikataulua miettiessämme 
piti tietysti ottaa huomioon tauot ja 
miten väki jaksaa keskittyä. Lauer-
mallakin on kaksi laajaa aihetta, ja 
hän tuumasi, että kyllä jaksetaan, 
kun pidetään viiden minuutin tauko. 

Syksyllä jatkuvat taas tiukat neu-
vottelut julkisen terveydenhuollon 
työehdoista. Moni työskentelee myös 
yksityissektorilla, jossa noudatetaan 
muun muassa terveyspalvelualan 
tes:iä ja sosiaalialan tes:iä. Yksityis-
puolen työehdoista on jo sopimuksia 
saatu aikaan. 

Kesälomat ovat takana. Toivotta-
vasti kaikki ovat saaneet rauhassa 
lomailla, vaikka työssä on varmasti 
ollut paineita ja kiire on ollut kova. 
Hyvää syksyä, tavataan opintopäivil-
lä!

TARJA KLEMOLA
PUHEENJOHTAJA
SUOMEN MIELENTERVEYSHOITOALAN LIITTO
SMTHL RY

Kesäkuussa Hopeaharjuun tuo-
tiin pätkä aitoa kelopuuta, jonka si-
sälle on rakennettu digitekniikkaa. 
Kaiuttimena toimivasta Pikkukelos-
ta kuunnellaan luonnonääniä.

– Äänimaailmaa voi vaihdella.
Tallennettuna on kymmenkunta 
erilaista ääntä linnunlaulusta kar-
hun murinaan. Äänet on valittu yh-
dessä Hopeaharjun henkilökunnan 
ja asiakkaiden kanssa. Henkilökun-
ta ohjaa laitetta mobiilisovelluk-
sella, kuvailee Satakunta Testbed 
-hankkeen projektipäällikkö Niina
Holappa Prizztech Oy:stä.

EU-rahoitteisessa hankkeessa 
testataan ja kehitetään hyvinvoin-
titeknologiaa yhdessä teknologia-
yritysten, sote-alan ammattilaisten 
ja asiakkaiden kanssa. 

– Rahoitus on saatu REACT-EU-
välineen määrärahoista osana Eu-

roopan unionin COVID-19-pande-
mian johdosta toteuttamia toimia, 
Holappa sanoo.

– Hanketta toteuttavat Prizztech
Oy, Satakunnan ammattikorkea-
koulu SAMK ja WinNova. Pikkuke-
lon on valmistanut Kelosound Oy.

HYVIÄ KÄYTÄNNÖN 
KOKEMUKSIA
Kokeilun piti päättyä parin kuukau-
den jälkeen, mutta onnistuneen ko-
kemuksen johdosta kesäkuulla al-
kanutta pilotointia päätettiin jatkaa 
vielä syyskuun loppuun.

Kuulon lisäksi laite herättelee 
tuntoaistia. Soidessaan kelo reso-
noi eli kaiuttimesta kuuluva ääni 
saa aikaan värinän. Kelon kylkeen 
voi painaa poskensa tai sitä voi pi-
dellä sylissä.

– Asukkaamme ovat tykänneet
Pikkukelosta. Levottomuus on sel-
västi vähentynyt. Esimerkiksi ruo-
kailutilanteet ovat rauhoittuneet, 
kun taustalla on linnunlaulua tai 
tuulen huminaa, palvelukodin joh-
taja Mari Kurppa kertoo.

Helppokäyttöisyyden ansiosta 
laite ei jää pölyttymään nurkkaan, 
vaan on mukana palvelukodin päi-
vittäisessä arjessa.

– Kelon voi ottaa mukaan ryh-
mätoimintoihin ja sitä voi moni-
puolisesti hyödyntää erilaisissa 
arjen tilanteissa. Puun koskettami-
nen tuntuu monista hyvältä. Vaik-
ka meillä on luonto lähellä ja osa 
asukkaista käy paljon ulkoilemas-
sa, niin on myös asukkaita, jotka 
eivät kuntonsa vuoksi pääse niin 
helposti luontoon.

Luonnon ääniä kelopuusta

HOPEAHARJUN PALVELUKODISSA TESTATAAN, MITEN HYVINVOINTITEKNOLOgIA AUTTAA 
PÄIVITTÄISESSÄ TOIMINNASSA RAUHOITTAVANA ELEMENTTINÄ. 

NiiNa Holappa ja Mari 
Kurppa Keräävät 
yHteistyössä KoKeMuKsia 
digiteKNologiasta 
Hoitotyössä. Kuva: 
toMi glad, glad Media oy




