Noormarkkulaisfirma perusti
Singaporeen ikäihmisten
toimintakeskuksen – "täällä on
tarvetta suomalaiselle hoiva-alan
osaamiselle"
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Mari Kurppa osallistui robotin avulla yrityksen uuden Singaporen toimipisteen
avajaisiin Noormarkusta käsin. Päivätoimintakeskuksen sisustuksessa on
hyödynnetty suomalaista luontomaisemaa.
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Hopeaharjun Palvelukodissa viriteltiin perjantaina videoyhteyttä
toiselle puolelle maailmaa, kun Singaporessa vietettiin Noormarkusta
lähtöisin olevan HoviKoti-hoivapalveluketjun uuden toimipisteen
avajaisia. Kyseessä on ikäihmisille suunnattu päivätoimintakeskus
nimeltä HoviClub, joka työllistää tällä hetkellä kolme työntekijää.
–Väestön ikääntyminen on ongelma myös täällä Singaporessa, mutta
täällä ei ole sellaista hoiva-alan osaamista kuin meillä Suomessa.
Toisaalta meillä on toiveissa tuolla täältä teknologiaosaamista
Suomeen. Paluulennolle minulle on esimerkiksi tulossa mukaan kaksi
robottia, joita voi hyödyntää ikäihmisten älyjumpassa ja
viihdekäytössä, toteaa HoviKodin toimitusjohtaja Jussi Peltonen.
Hoiva-alan osaamisen ja hyvien käytäntöjen lisäksi HoviClub tuo
Singaporeen suomalaista luonnonläheisyyttä ja GreenCare-ajattelua.
HoviClubin sijaintikin on mietitty tältä pohjalta, joten keskuksen
vieressä on hevoslaidun sekä metsä. Lisäksi keskuksen sisätiloihin on
rakennettu viherseinä ja suomalaista koivumetsää esittävä iso
seinäkuva.
–Kesti pitkään löytää tällainen toimipaikka tiiviisti asutetusta
Singaporesta. Tänne tulo on tähän mennessä ollut kolmen vuoden
mittainen projekti, ja viimein olemme siinä tilanteessa, että pystymme
ottamaan vastaan asiakkaita. Ensimmäiset astuvat ovesta sisään
luultavasti ensi viikolla.
Potentiaalista asiakaskuntaa piisaa, sillä yli 65-vuotiaiden määrä oli
vuonna 2015 Singaporessa 11,2 prosenttia väestöstä, eli 623 000
ihmistä.
–Singapore on lisäksi hallinnoltaan hyvin läpinäkyvä maa, jossa on
julkisia kilpailutuksia, kuten Suomessakin. Siksi maa on
liiketoimintaympäristönä selkeä, Jussi Peltonen pohtii.
Teknologiapuolelta avajaistilaisuudessa oli esittelyssä robotti, jota
voisi mahdollisuuksien mukaan hyödyntää hoivatyössä. Jussi Peltosen
sisko ja HoviKodin osakas Mari Kurppa esitteli, miten Singaporessa
sijaitsevaa robottia pystyi ohjaamaan etäyhteydellä Noormarkusta.
–Robotti on ihmisen korkuinen ja siinä on näyttö, joka tuo ohjaajan
kasvot näkyviin. Sen avulla ikäihmisen omaiset voivat esimerkiksi
osallistua aamun kahvihetkeen, vaikka eivät itse olisi paikalla
ikäihmisen asunnossa. Läsnäolon tunne on yllättävän realistinen, Jussi

Peltonen toteaa.
HoviKoti-ketju perustettiin vuonna 2008 samaan aikaan, kun Mari
Kurppa ja Jussi Peltonen ottivat haltuunsa vanhempiensa perustaman
hoivayrityksen toiminnan. Yrityksen juuret ovat Noormarkun
Hopeaharjussa, mutta nykyään ketjulla on Suomessa toimintaa myös
Nokialla, Heinolassa ja Outokummussa.
HoviKoti ei ole ensimmäistä kertaa ulkomailla, sillä muutama vuosi
sitten se avasi suomalaisille suunnatun palvelukodin Espanjaan.
Palvelukoti kuitenkin ajettiin alas pari vuotta sitten, sillä asiakkaita ei
riittänyt ympärivuotisesti.
–Aurinkorannikon suomalaisilla ikäihmisillä on tapana muuttaa aina
kesäkuukausiksi Suomeen. Nyt Singaporeen avattu HoviClub toimiikin
toisenlaisella konseptilla, paikallisille ikäihmisille suunnattuna
päivätoimintakeskuksena, kertoo Mari Kurppa.
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