
PÄIVÄN VALONIMET SANA

3 Jo ennen kuin sinä syn-
nyit maailmaan, minä py-
hitin sinut omakseni ja 
määräsin sinut kansojen 
profeetaksi. Jer. 1: 5

Pimeä päättyy 7.14. Au-
rinko nousee kello 7.58. 
Aurinko laskee kel-
lo 18.04. Pimeä alkaa 
18.48.

Tänään Helvi, Heta. Or-
todoksiset nimet: Valo, 
Jehki.

HoviKoti etsii 
hoiva-alan 
yrittäjää jo 
joulukuuksi 
Valolinnaan. 

Kotipalvelua Villa Ilosta

Hanna Leppänen
Heinola

Palvelukeskus Villa Ilo al-
kaa tarjota kotipalvelua 
ja kotisairaanhoitoa Hei-
nolassa joulukuun alussa. 
Parhaillaan haetaan hoi-
va-alan yrittäjää toimin-
nan vetäjäksi ja kotihoidon 
työntekijöitä. 

– Tällaiset ovat suunni-
telmat, mutta aivan kaik-
kea ei ole vielä lyöty luk-
koon, kertoo HoviKoti-yri-
tyksen toimitusjohtaja Jus-
si Peltonen.

Kotihoidon palveluja 
on tarkoitus tuottaa enti-
sen reumasairaalan tilois-
sa, nykyisessä Valolinnas-
sa, omissa asunnoissaan 
asuville ikäihmisille, mut-
ta myös muille kotipalve-
lun tarpeessa oleville.

– Tavoitteemme on, et-
tä mahdollisimman moni 
asiakas pystyy asumaan 
omassa asunnossaan eri-
laisista sairauksista ja on-
gelmista huolimatta, sanoo 
toimitusjohtaja Peltonen.

Palvelukokonaisuus mää-
räytyy hänen mukaansa 
asiakkaiden tarpeiden mu-
kaan. Siihen voivat sisältyä 
esimerkiksi lääkehoidosta 
huolehtiminen, kodinhoito, 
ruokapalvelut ja kaupassa 
käynnit.

Villa Ilon taustalla oleva Ho-
viKoti on hoiva- ja hyvin-
vointitoiminnan ja -pal-
veluiden kehittämiseen 
keskittynyt yritys. Hovi-
Koti-ryhmään kuuluvat 
palvelukoti Hopeaharju 
Noormarkussa, erityislap-

sille suunnattu Sofiaky-
lä Nokialla, palvelukeskus 
SyysViiru Lohjalla, palve-
lukeskus Omenareal Fuen-
girolassa Espanjassa ja toi-
mintaansa aloitteleva Villa 
Ilo Heinolassa.

Kaiken toiminnan al-
ku oli Maija ja Helge Pel-
tosen vuonna 1989 perus-
tama Hopeaharju.  Paikka 
oli suunniteltu vanhuksia 
ja mielenterveyskuntoutu-
jia varten. Tätä nykyä pal-
velukodin johdossa on Pel-
tosten tytär Mari Kurppa.

HoviKoti on puolestaan 
Kurpan yhdessä veljen-
sä Jussi Peltosen ja kol-
mannen osakkaan kans-
sa vuonna 2008 perustama 
yritys, jonka kotipaikkana 
on Espoo.

Peltosen mukaan Hovi-
Koti tarjoaa paikalliselle 
yrittäjälle helpomman ta-
van käynnistää ja toteuttaa 
toimintaa, jolloin tämä voi 
keskittyä itse hoivatyöhön. 
HoviKoti ja yrittäjä omista-
vat yhtiön yhdessä.

– Paikallinen yrittäjä an-
taa toiminnalle kasvot, tun-
tee tilanteen paikallises-
ti ja toimii hoivayksikön 
johtajana, korostaa Jussi 
Peltonen.

– Heinolassa toimii jo en-
nestään useita yksityisiä 
yrityksiä, joilta ikäänty-
neet voivat ostaa kotipal-
veluita ja kotisairaanhoi-
toa, toteaa kotihoidon joh-
taja Marjatta Lahti.

Hän muistuttaa, että 
ikäihmisten osuuden kas-
vaessa heille suunnattujen 
palvelujenkin tarve kas-
vaa. On arvioitu, että 75 
vuotta täyttäneiden ikäih-
misten määrä Heinolassa 
kasvaa vuodesta 2010 vuo-
teen 2020 mennessä noin 
40 prosentilla eli noin 880 
henkilöä.

Vanhustenhuollon strate-
gian tavoitteena avopainot-
teinen palvelurakenne vuo-
teen 2015 mennessä. 

Heinola suuntaa 
Venäjälle
Heinolassa on käynnistymässä 
vahva markkinointikampanja 
Venäjän suuntaan. Ensimmäi-
nen markkinointi-isku Pietariin 
oli tekijöiden mukaan erittäin 
onnistunut. Mukaan halutaan 
myös lahtelaiset matkailuyri-
tykset.

SIVU 4

Kirjan teemoina 
taide ja rakkaus
Tove Janssonista on tehty 
ensimmäinen laaja, suoma-
lainen elämäkerta. Kirjan 
mukaan Jansson olisi halunnut 
tulla tunnetuksi ennen kaikkea 
taidemaalarina, vaikka muu-
mit, kuvitukset ja sarjakuvat 
toivatkin leivän pöytään.

SIVUT 8-9

Raviurheilu 
muutoksessa
Raviurheilu yrittää pärjätä 
koko ajan koventuvassa tais-
telussa ihmisten vapaa-ajasta. 
Vierumäellä käynnistyi raviur-
heilua kehittävä koulutusoh-
jelma, Hippos-tapahtumatuot-
tajakoulutus, jossa raviväki 
kehittää lajiaan.

SIVU 10

Kiitos kun kävitte, 
mukava kun muistitte!

t: Heikki & Mikko Heino
Kone-Heino Oy, Koskueentie 9, Sysmä ma-pe 8-17

Huoltoajat numerosta (03) 7171 560
ja 0400 711 049 (autot) ja (03) 7172 745 (traktorit).

Heinolassa toimivien kotipalveluyritysten joukko kasvaa joulukuussa Valolinnassa aloittavalla Villa Ilolla.

Sami Lettojärvi


