MediVida Hoiva laajenee Lahden Uuteenkylään
MediVida Hoivan toiminta laajenee, kun yhtiö on sopinut perinteikkään Manna ry:n kanssa
yhteistyöstä, jossa 1996 perustetun Manna ry:n palvelukotiliiketoiminta siirtyy
liiketoimintakaupalla osaksi MediVida Hoivaa. Kauppa astuu voimaan, kun siihen on saatu lupa
aluehallintovirastolta.
Mannan palvelukodit ikääntyneille sijaitsevat Lahden Uudessakylässä. Kaupan jälkeen osapuolet
tekevät tiivistä yhteistyötä, ja Manna muun muassa jatkaa vuokranantajana osassa kiinteistöistä.
Järven rannalla sijaitsevissa palvelukodeissa on yhteensä 57 asukaspaikkaa, ja uusin kiinteistö on
valmistunut vastikään. Asukkaiden ja työntekijöiden arki jatkuu normaalisti kaupan jälkeen.
"Manna on erittäin arvostettu ja hyvämaineinen yhdistys. Otamme nöyränä vastaan vetovastuun
ja luottavaisena jatkamme toiminnan kehittämistä yhdessä henkilöstön, asukkaiden ja muiden
sidosryhmien kanssa. Mannan lisäksi meillä on Päijät-Hämeessä palveluita mielenterveys- ja
päihdekuntoutujille Lahden Ahtialassa sekä Orimattilassa Koulutiellä ja Erkontiellä”, toteaa
MediVida Hoivan toimialajohtaja Kirsi Chime.
”Lähes 25 vuotta olemme saaneet olla mukana kehittämässä ja tuottamassa laadukasta ja
ihmisläheistä palveluasumista ikääntyneille. Mannakodeissa on asukkaiden hyvinvointia
kohennettu vuosien varrella monin eri tavoin toteuttamalla hoitotyössä esimerkiksi Green Care toimintamallia ja mahdollistamalla asukkaillemme elämän täyteisiä vuosia rauhallisessa
maalaisympäristössä. Sitoutunut, lämminhenkinen ja moniammatillinen henkilöstö on luonut
turvallisen kodin, jossa on saanut osallistua omien voimavarojen mukaisesti tarjolla olevaan
toimintaan. Luotamme siihen, että MediVida Hoiva jatkaa kehittämistyötä asukkaiden ja
henkilökunnan parhaaksi myös tulevaisuudessa.
Vaikka liiketoimintakaupan myötä luovummekin palvelun tuottajan roolista, Manna ry jatkaa
yhdistyksenä edelleen toimintaansa mm. kehittämällä ja kunnostamalla Mannankotien ympäristöä
ja alueella olevia rakennuksia sekä tekemällä yhteistyötä MediVida Hoivan ja muiden toimijoiden
kanssa”, sanoo Manna ry:n toiminnanjohtaja Sari Dufva.
”MediVida Hoiva on jatkossakin ensisijaisesti mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluihin
erikoistunut toimija. Ikääntyneiden palvelut kuuluvat jatkossa ydintoimintaamme niillä
maantieteellisillä alueilla, joilla asemamme mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluissa on
vahva ja toiminnat tukevat siten toisiaan”, kertoo MediVida -konsernin toimitusjohtaja Ville
Lehtonen.
MediVida Hoivan toiminta on laajentunut vastikään myös pääkaupunkiseudulla, kun konserniin
kuuluva SiniVida Oy on 1.5.2021 alkaen vastannut Vantaalla 25 asunnon kiinteistöstä, jossa asuu
kevyttä tukea tarvitsevia ikääntyneitä. MediVida Hoivan laajentumisen myötä MediVida-konsernin
kokonaistyöntekijämäärä kasvaa yli 500 henkilöön.
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MediVida Hoiva tuottaa palveluita mielenterveys- ja päihdekuntoutujille pääkaupunkiseudulla,
Siuntiossa, Orimattilassa, Jokioisissa, Lahdessa sekä Tampereella. Jatkossa MediVida Hoiva
palvelee myös ikääntyneitä Nastolassa sekä Vantaalla. MediVida Hoiva Oy kuuluu täysin
kotimaiseen MediVida-konserniin, joka on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan edelläkävijä. Konserniin
kuuluu lisäksi ensihoitoa, sairaankuljetusta ja matkahätäpalvelua tuottava EMA Finland Oy sekä
suun terveyteen keskittyvä KotiHammas Oy. MediVida on pääosin perustajiensa omistuksessa.
Vähemmistöomistajana on myös Bocap Private Equity Oy:n hallinnoima Bocap SME Achievers
Fund II -rahasto, joka sijoittaa voimakkaasti kasvaviin suomalaisiin vakiintuneisiin ja
yrittäjävetoisiin pk-yrityksiin. Lisätietoja MediVidasta osoitteessa www.medivida.fi sekä Bocapista
osoitteessa www.bocap.fi.

