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Pappilanlampi on nyt Hopeapuisto 

Hoivapalvelualalla kotimaisten toimijoiden määrä on viime vuosina pudonnut alan voimakkaan konsolidoitumisen 

johdosta. Satakuntalainen perheyritys, Hopeaharjun Palvelukoti ja ikääntyneille asumispalveluja tarjoava Ulvilan 

Vanhustenhuoltoyhdistys ovat toteuttaneet liiketoimintakaupan, jossa Hopeaharju lunastaa Ulvilan Vanhustenhuol-

toyhdistyksen Pappilanlammen Palvelukeskuksen liiketoiminnan. Palvelukeskuksen uusi nimi on Hopeapuisto. 

HoviKoti-ryhmään kuuluva Noormarkkulainen Hopeaharju tulee toteuttamaan Hopeapuistossa mm. uudenlaista 

hoivapalveluasumisen mallia, jossa palvelutaso on yksilöllisesti räätälöitävissä asiakkaan tarpeisiin ja pystyy tarvitta-

essa vastaamaan nopeasti tarpeiden muutoksiin. 

Hopeapuiston visiona on laadukkaan ja monimuotoisen asumispalvelun tuottaminen sekä osallistavan elämän mah-

dollistaminen. Palvelut on tarkoitettu ikääntyneille ja muille erityistä tukea arjessaan tarvitseville.  

Paikallisesti tunnettu, Hopeaharjun Palvelukoti on jo vuodesta 1989 tarjonnut palveluasumista Noormarkussa. ”Per-

heyrityksemme toimii jo toisessa sukupolvessa, olen jatkanut vanhempieni jalanjäljissä” Hopeaharjun toimitusjoh-

taja, Mari Kurppa kertoo. ”Haluamme myös Hopeapuistossa tarjota samanlaisen asiakkaiden lähtökohdista syntyvän 

palvelukokemuksen” hän jatkaa. 

”Kaupungille on ollut tärkeää, että Pappilanlammen hyvämaineinen toiminta jatkuu, sillä ikääntyvien lähipalveluille 

on tarvetta nyt ja erityisesti tulevaisuudessa”, toteaa Ulvilan kaupunginjohtaja Mikko Löfbacka.  

”Ulvila toivottaa uuden, paikallisen yrityksen lämpimästi tervetulleiksi kaupunkiimme. On ilo saada lisää paikallisia 

toimijoita, jotka tuottavat palveluja satakuntalaisille ja erityisesti ulvilalaisille”, toivottaa Ulvilan yrittäjien puheenjoh-

taja Krista-Karola Mäkinen. ”Paikallisesti veroja maksavat yritykset mahdollistavat Ulvilaan myös muita palveluja” hän 

jatkaa. 

Hoitohenkilöstölle järjestelyllä ei ole suoria vaikutuksia ja heidän työsuhteensa jatkuvat nykymuodossaan. Toimin-

nan nyt uudistuessa myös uusille työntekijöille on tarvetta.  

”Perheyrityksemme HoviKoti uskoo vahvasti perinteiseen, paikalliseen toimintaan. Olemme iloisia siitä, että saamme 

Hopeapuiston asukkaista lisää jäseniä yhteisöömme” toteaa HoviKodin toimitusjohtaja Jussi Peltonen. ”Tämä on oi-

keaa yritysvastuuta käytännössä.” 
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Noormarkussa jo vuodesta 1989 toiminut Hopeaharjun Palvelukoti tuottaa tasokasta ympärivuorokautista palveluasumista, hoitoa, kun-

toutusta sekä tukipalveluita. Tarjoamme kodinomaisen asumisen sekä viihtyisän, rauhallisen ja turvallisen asumisympäristön. Hopeaharjun 

tavoitteena on asiakkaiden omatoimisuuden parantaminen ja voimavarojen lisääminen. 

 

HoviKoti on hoiva- ja hyvinvointiliiketoiminnan ja -palveluiden kehittämiseen keskittynyt Noormarkusta lähtöisin oleva perheyritys, joka toi-

mii jo toisessa sukupolvessa. HoviKoti uskoo siihen, että palvelulupauksen "Sinulle omaa elämää" mukaisesti, hyvään elämään liittyy asiak-

kaan yksilöllisyyden huomioiminen, toiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys sekä elämyksellinen palvelukokemus. 
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