
Valintana päihteettömyys
ja kuntouttava arki



S yväpuron hoitokoti tarjoaa määräaikaista 
päihdehuollon ympärivuorokautista asumis-
palvelua sekä kuntouttavia hoitojaksoja. Sy-

väpuron hoitokoti on päihteetön asumisyksikkö ja 
päihteiden käyttö hoitokodin alueella on ehdotto-
masti kielletty. Tullessaan asumaan Syväpuron hoi-
tokotiin asiakas sitoutuu noudattamaan hoitokodin 
sääntöjä. 

Syväpuron hoitokoti sijaitsee Liljendalissa, keskellä 
aitoa suomalaista maalaismaisemaa, missä hyödyn-
netään luontoa rauhoittumisen ja toiminnan ympä-
ristönä. Meillä toimii säännöllinen maalaisarki, ja 
pyrimme nauttimaan ympäröivästä luonnon rau-
hasta. Ennen kaikkea Syväpuron hoitokoti tarjoaa 
mahdollisuuden rauhoittua, jos elämä jostain syystä 
on pahasti kriisiytynyt. 

Meillä arvostetaan hyvää ruokaa ja ruoka valmis-
tetaan lähitilojen raaka-aineista omassa keittiössä. 
Myös asiakkaat osallistuvat ruuan valmistukseen. 

Syväpuron hoitokoti –
Talo elää tavallaan!

Lisäksi yhdessä kokoonnutaan syömään aamupala, 
lounas, päiväkahvi, päivällinen sekä iltapala. Kaik-
ki asiakkaat osallistuvat yhteisiin ruokailuihin ja ne 
ovat tärkeitä yhteisöllisiä hetkiä. 

Säännölliseen arkeen kuuluvat myös normaalit 
koti- ja pihatyöt, joihin asiakkaat osallistuvat voi-
miensa ja oman halunsa mukaan. Asiakkailla on 
myös mahdollisuus osallistua työtoimintaan, josta 
maksetaan kannustusrahaa. Jokainen asiakas ra-
kentaa itselleen omanlaisensa arjen.

Syväpuron hoitokodin oma lääkäri käy kerran vii-
kossa ja vastaa asiakkaiden sairauksien hoidosta 
sekä lääkehoidosta. Tarvittaessa asiakkaat voivat 
maksusitoumuksella käyttää myös Loviisan kau-
pungin tai oman kunnan terveyspalveluja. Hen-
kilökunta tukee asiakkaiden terveyden ja toimin-
takyvyn edistämistä. Lääkehoito on valvottua ja 
lääkkeiden vaikutuksia ja sivuvaikutuksia seura-
taan säännöllisesti. 



Syväpuron hoitokoti tarjoaa
c ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa

c toimintakyvyn arviointia ja tukemista

c apua omien asioiden hoitamiseen

c erilaisten sairauksien hoitoa

c lääkehoidon arviointia ja lääkehoidon

 toteutuksen tukemista

c kuntoutussuunnitelman toteutusta ja arviointia

c vertaistukea

c yhteisöllistä toimintaa

c oman lääkärin palvelut

Syväpuron hoitokodin arvot:
c	 Arvosta päihteettömyyttä

c	 Sinä päätät

c	 Vaali terveyttä

c	 Välitä toisista



S yväpuron hoitokotiin tullaan oman kun-
nan maksusitoumuksella ja yleensä mak-
susitoumukset tehdään päihdeklinikalla. 

Huomioithan, että Syväpuron hoitokoti tarjoaa 
päihdehuollon määräaikaisia asumisjaksoja, jotka 
kestävät muutamasta viikosta aina yhteen vuo-
teen. Jokaiselle asiakkaalle suunnitellaan henki-
lökohtaiset tavoitteet asumisjaksolle ja asumisen 
jatkosuunnitelmaa työstetään koko asumisjakson 
ajan. Tavoitteena on löytää oikeanlainen asumis-
paikka Syväpuron hoitokodin jälkeen. 

Syväpuron hoitokodissa työskentelee koulutettuja 

Lämpimästi
tervetuloa meille!

ja kokeneita sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. 
Henkilöstömitoitus on 0,3. Kaikkiaan henkilökun-
taan kuuluu kymmenen henkilöä; sairaanhoitaja, 
sosionomi, lähihoitajia sekä päihdetyön ammatti-
tutkinnon suorittaneita. 

Kaikkien asiakkaiden tulisi olla melko omatoimisia 
päivittäisissä toimissa emmekä voi hoitaa asiakkai-
ta, jotka tarvitsevat tehostettua palveluasumista 
esimerkiksi hoivaa yön aikana. Syväpuron hoitoko-
ti ei ole esteetön paikka ja meillä on paljon kynnyk-
siä ja portaita.  Siksi emme voi hoitaa esimerkiksi 
pyörätuolissa olevia asiakkaita. 



Syväpuron hoitokoti

Mickelspiltomintie 270, 07890 Mickelspitom

p. 040 87 11 608 /henkilökunta

Paikkavaraukset
Mira Välisalo, asiakkuuspäällikkö

p. 050 32 35 771

Sanna Schmandt, palveluvastaava
p. 040 131 18 98

www.syvapuronhoitokoti.fi
 facebook.com/syväpuron hoitokoti


