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Tervetuloa kylään

Sofiakylä 
Sofiakylä on kehitysvammaisille ja erityistä tukea tarvitseville henkilöille tarkoi‑
tettu yksityinen hoivakoti. Sofiakylä on koti täynnä ihmisiä, heidän ilojaan ja su‑
rujaan. Koti, josta löytyy aina ystävä. Sofiakylä syntyi äidin unelmasta ja nyt se 
on täynnä uusia unelmia.

Lämminhenkinen yhteisö
Sofiakylässä on kolme ryhmäkotia asumiseen: Kuusisto, Pihlajisto ja Tammisto. Sofian ‑ 
tähdestä löytyvät ryhmäkodit Katajisto, Tuomisto ja Petäjistö. Koivukujalta löyty‑
vät tukiasunnot ja Vaahteramäkeen voit tulla tilapäishoitoon. Sofiakylä tarjoaa myös 
päivä‑ ja työtoimintaa. Päivätoimintatiloissa Tarinatuvalla rakennamme vanhasta 
uutta ja työryhmä Käpykaarti huolehtii oman talon siisteydestä. Pienille asiakkaille 
järjestämme leirejä ja kerhoja. Perheille tarjoamme tapahtumia ja vertaistuki‑iltoja. 

Sofiakylä aloitti toimintansa vuonna 2010 ja se sijaitsee kauniissa ympäristössä 
Pyhäjärven rannan tuntumassa Nokialla. Sofiakylä sai uudet tilat käyttöönsä elo‑
kuussa 2012 Kivimiehenkadulla. Uusi hoivakoti Sofiantähti aloitti toimintansa myös 
Kivimiehenkadulla helmikuussa 2016. Sofiakylän toiminnasta vastaa Riitta Peltonen. 
Innoittajana kylän perustamiseen oli Riitan kehitysvammainen tytär Sofia. Omakoh‑
taiset kokemukset ja ideat luovatkin perustan turvalliselle, virikkeelliselle ja lämmin‑
henkiselle hoivakodille.

Toimintaamme ohjaavat arvot
Asiakkaamme, niin pienet kuin isotkin, ovat meille tärkeitä ja siksi haluamme antaa 
heille aikaa, lämpöä ja turvaa hyvän hoidon lisäksi. Annamme heille elämyksiä ja 
tärkeitä yhteisiä hetkiä. Tuemme heidän perheitään ja läheisiään. Olemme osa niin 
tärkeätä tukiverkostoa. Arvostamme ja kehitämme työyhteisöämme sekä toimimme 
avoimesti, hyvässä yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Yhteistyö on meille voima‑
vara. 

Sofiakylä on kokonaisuus, joka tukee asiakasta ja hänen läheisiään, luo turvallisuuden 
tunnetta ja antaa yhdessä koettuja elämyksiä.

Riitta Peltonen 050 487 2282
Toimisto 044 906 6900
Keittiö 044 906 6902

Sofiakylä
Vastaava 044 906 6901
Pihlajisto 044 906 6903
Tammisto 044 906 6904
Kuusisto 044 906 6905
Vaahteramäki 044 906 6909

Sofiantähti
Vastaava 045 660 1650
Petäjistö 045 664 7357
Tuomisto 045 664 7358
Katajisto 045 664 7359

Työtoiminta Käpykaarti 044 906 6908
Päivätoiminta Tarinatupa 044 906 6907

Soita ja kysy lisää:

Katso videomme Tää on Soffari Linkin löydät kotisivuiltamme
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Teemme viikottain retkiä ja meillä käy usein vierailijoi‑
ta. Päivittäin voit osallistua päivä‑ tai työtoimintaan ja 
asumisharjoittelussa käydään läpi arjen rutiineita. Pie‑
nemmille järjestämme leirejä ja viikoittain kokoontuu 
kouluikäisten liikunta‑ ja keskiviikkokerho. 

HoviKoti, hoiva‑alan suunnannäyttäjä
Sofiakylä on osa HoviKoti‑ryhmää, joka on yhteiskunnallinen hoiva‑ ja hyvinvointipal‑
veluiden kehittämiseen keskittynyt perheyritys. HoviKoti on myös yhteiskunnallinen 
yritys, jonka missiona on varmistaa, että hoivapalvelu tuotetaan paikallisin voimin, 
yrittäjävetoisesti.

”Sinulle omaa elämää”‑ tunnuslauseemme kuvastaa arvomaailmaamme, asiakkaidem‑
me kunnioittamista ja tasa‑arvoisuutta. Haluamme Hovi‑merkeillä kertoa, miten toteu‑
tamme asiakaslähtöistä palvelua. Asiakkaamme on meillä oman elämänsä päähenkilö.

Tilat sijaitsevat Pyhäjärven rannan tuntumassa. Päätalos‑
ta löytyvät ryhmäkodit Kuusisto, Tammisto ja Pihlajisto, 
tukiasuntoja sekä tilapäishoitoa tarjoava Vaahteramäki. 
Kerhotilat ovat kaikkien käytettävissä ja oleskelutiloissa 
on mukavaa viettää aikaa ystävien kanssa. Sofiantähdes‑
tä löytyvät ryhmäkodit Katajisto, Tuomisto ja Petäjistö.

Ystävällinen ja ammattitaitoinen emäntä valmistaa Sofia‑
kylän asukkaille ja henkilökunnalle maukasta ja terveel‑
listä kotiruokaa. Yhteiset ruokailuhetket kruunaavatkin 
päivän. Suosimme terveellistä lähiruokaa ja toteutamme 
asiakkaidemme toiveita.

Ystävät ja läheiset ovat meille lämpimästi tervetulleita ja 
vanhempien tukeminen ja arjen helpottaminen on meille 
tärkeä asia. Läheisille järjestetään sauna‑ ja teemailtoja, 
koska uskomme vertaistuen voimaan. Yhteen hiileen pu‑
haltaminen auttaa jaksamaan.

Sofiakylän ympäristö tarjoaa upeat ulkoilumahdollisuudet. 
Kesällä voit tehdä kävelylenkkejä Hyvän Mielen polulla, 
uida ja pelata. Talvisin voit hiihtää ja luistella. Omassa 
pihassa voit leikkiä ja seikkailla. Omassa liikuntatilassa 
voit kuntoilla, pelata, kiivetä tai rentoutua. 

Vanhemmat voivat olla rauhallisin mielin, kun lapsi tai 
nuori on meillä tilapäishoidossa tai talon pysyvä asukas. 
Ystävällinen ja ammattitaitoinen henkilökunta hoitaa, 
tilat ovat turvalliset ja tarvittaessa talossa on myös hoi‑
tajakutsujärjestelmä. 

Yhdessä kartoitamme asiakkaidemme hoitotarpeen ja 
teemme suunnitelmat eteenpäin. Hoito‑ ja palvelusuun‑
nitelma, kuntokartoitus, painon hallinta, terveellinen ruo‑
ka, ulkoilu, liikunta ja virikkeellinen tekeminen ovat osa 
arkipäivää. 

Teemme viikottain asiointireissuja sekä retkiä mielenkiin‑
toisiin kohteisiin. Ystävänpäivän tansseihin matkustam‑
me vuosittain Hopeaharjun palvelukotiin Noormarkkuun 
ja OmenaReal Espanjassa mahdollistaa matkan kauem‑
maskin. Yhdessäolo ja matkailu virkistää.
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