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Savolanniemen palvelukoti

Kuopio

Osallisuutta erityisille ihmisille



Savolanniemen 

palvelukoti

Savolanniemen palvelukodissa tarjoamme

ympärivuorokautista asumispalvelua

kehitysvammaisille ja autismin kirjon

henkilöille.

Kuopion Saaristokaupungissa sijaitsevassa

Savolanniemen palvelukodissa on 

15 asukaspaikkaa kolmessa ryhmäkodissa 

(Salmi, Ulappa, Poukama). Ryhmäkodissa on

yhteinen olohuone/ tupa, ja jokaisella asukkaalla

oma asunto. Asukkaan käytössä on myös 

yhteiset sauna- ja kodinhoitotilat, 

keittiö sekä ruokailu-, 

oleskelu- ja toimintatiloja. 



Monipuolista päivätoimintaa

Asukkaanamme osallistut arkisin

päivä- tai työtoimintaan palvelu-

kodin ulkopuolella tai palvelukodin

omassa päivätoiminnassa. 

Hyvään asumiseen kuuluu myös

mielekäs, asukkaiden toiveet

huomioiva vapaa-ajantoiminta.

Rauhalliset yhteiset hetket rentou-

tuen ja levähtäen ovat arjessa

tärkeitä. Savolanniemen kauniissa

ympäristössä on mukava liikkua ja

palvelukodin viihtyisä pihapiiri

grillikatoksineen mahdollistaa

monipuolisen vapaa-ajan vieton

(mm. trampoliini, frisbeegolf). 

Toimintamme peruspilareita

ovat palvelujen hyvä laatu ja

aktiivinen kehittäminen sekä

ammattitaitoinen, työhönsä

motivoitunut ja innostunut

henkilöstö.

Savolanniemi on ykkönen.

Elämää palvelukodissa

Tarjoamme asukkaille turvallisen ja

viihtyisän kodin sekä mielekästä 

päivä- ja vapaa-ajantoimintaa. 

Tuemme ja kannustamme asukkaita

omatoimisuuteen ja itsenäisyyteen. 

Meillä voit elää turvallista ja itsesi

näköistä elämää. Tukenasi ja arjen

apunasi on ammattitaitoinen ja

osaava henkilökuntamme ympäri

vuorokauden. Palvelukotimme

ohjaajat tukevat ja kannustavat sinua

arjen pienissä ja isoissa asioissa

yksilöllisen tarpeesi mukaan. 

Savolanniemessä asuminen perustuu

yhteisöllisyyteen. Huolehdit yhdessä

henkilökuntamme ja muiden asukkai-

demme kanssa arjen sujumisesta

sekä kodin viihtyvyydestä ja turvalli-

suudesta. Voit osallistua kykyjesi

mukaan kodin arkisiin töihin, esim.

siivoukseen, pyykinpesuun ja ruuan-

laittoon. Palvelukodin monitoimitilassa

on yhteistä toimintaa ja saunassa

kiuas lämpiää monta kertaa viikossa.  

Venlalle Savolanniemen palvelukoti on nykyään oikea koti. Siellä hänellä on oma huone, sänky 

ja tavarat sekä oma paikka olohuoneen sohvan nurkassa ja ruokapöydän ääressä. Kodissa on 

tutut ja tärkeät asuinkaverit sekä lämminhenkiset ohjaajat, jotka tietävät Venlan tavat, ymmärtävät

hänen puhettaan ja huumoriaan sekä ohjaavat lempeästi itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. 

Venla saa hyvää ja terveellistä ruokavalion mukaista ruokaa ja hänen hyvinvoinnistaan huolehdi-

taan. Kotona Venla on yhteisön tasavertainen jäsen. Hänellä on turvalliset rutiinit sekä sopivasti

toimintaa ja lepoa, arkea ja juhlaa, yksityisyyttä ja yhdessäoloa."  (Venlan läheisen palaute)



Tervetuloa asiakkaaksemme!

Meille on tärkeää, että jokainen

asiakas haluaa itse muuttaa ja 

viihtyy palvelukodissamme.

Asiakkaalle nimetty omaohjaaja

huolehtii siitä, että asiakas tutustuu

uuteen kotiinsa ja kokee muuton

mukavaksi. 

Tiedustele vapaista paikoista,

käytännön järjestelyistä ja maksuista

yksikön johtajalta.

Savolanniemen palvelukoti

Auringonkierto 6, 70820 KUOPIO

puh. 044 430 6331

  

yksikön johtaja 

puh. 044 430 6330

Savas-Säätiö sr  (Savas)

on valtakunnallisesti merkittävä 

erityistä tukea tarvitsevien

henkilöiden asumisen ja

päiväaikaisen toiminnan osaaja,

tuottaja ja palvelujen kehittäjä.

Tuemme asiakasta täysivaltaiseen

ja arvokkaaseen elämään

yksilöllisten tarpeiden ja

mahdollisuuksien pohjalta.

Palvelutoiminnallemme on

myönnetty Sosiaali- ja terveys-

palvelujen laatuohjelmaan (SHQS)

perustuva laaduntunnustus.


