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Tavoite
on

Elämänmuutostoiminta
tukee kehitysvammaisia
ja erityistä tukea tarvitsevia
ihmisiä sekä heidän
läheisiään elämän eri
muutosvaiheissa.

Elämänmuutostoiminta toteuttaa
•osaltaan
valtakunnallista kehitysvammaisten
ihmisten asumisen ohjelmaa ja YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimusta.
Kehitysvammaisten Palvelusäätiöllä
on kokemusta elämänmuutoksen
tuen toteuttamisesta aina
1990 -luvun alusta alkaen.
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Aikuisuuden
kynnyksellä
Aikuisuuden kynnyksellä -toiminnas•samme
tuemme erityistä tukea tarvitsevaa
ihmistä ja hänen perhettään elämän muutosvaiheessa silloin, kun nuoren peruskoulu
on päättymässä tai hän on valmistumassa
ammattiopinnoista. Teemme yhteistyötä
tiiviisti koulujen, oppilaitosten ja työelämän toimijoiden kanssa. Tuemme nuoren
itsenäistymistä, aikuistumista ja oman elämän suunnittelua tarjoamalla vertaistukea
ja tietoa.

”Olisi joku voinut
kertoa, että nuoreni
opiskelun ohella aloittaa
oman elämän”
- erityistä tukea tarvitsevan äiti -
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Muuton
rappusilla
Muuttovalmennus on omaan kotiin
•muuttavan
erityistä tukea tarvitsevan ihmisen ja hänen läheistensä tukemista muut-

”Kun muuttaa omaan kotiin,
niin vanhemmat haluaa omaa
elämää ja niin se lapsikin
haluaa omaa elämää,
kun on täysi-ikäinen”
- muuttaja -
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toon valmistautumisessa ja omaan kotiin
kotiutumisessa. Teemme yhteistyötä tiiviisti
myös asumispalveluja toteuttavien tahojen
kanssa. Muuttajan elämäntarinan, voimavarojen, tuen tarpeiden ja toiveiden tunnistaminen auttaa häntä uuteen kotiin muuttamisessa. Läheisten myötämielinen asenne
muuttoa kohtaan auttaa myös muuttajaa
elämänmuutokseen sopeutumisessa.

Ikääntymisen
ovella
Ikäperhetoiminnassamme tuemme
•perheitä,
joissa täysi-ikäinen erityistä tukea
tarvitseva aikuinen asuu lapsuudenkodissa
vanhempiensa luona. Yhteistyö on tiivistä
muun muassa päiväaikaista toimintaa järjestävien tahojen kanssa. Rohkaisemme
erityistä tukea tarvitsevaa ihmistä ja hänen
läheisiään miettimään itsenäistymistä ja perheen tulevaisuutta. Tuemme perheitä arjessa selviytymisessä tarjoten vertaistukea
ja tietoa tukipalveluista.

”Jos on 50 vuotta
asunut vanhempien
kanssa, ei muutto ole
yksinkertainen asia”
- muuttaja -
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Edelläkävijät
Edelläkävijät -toiminnassamme
•tuetaan
erityistä tukea tarvitsevaa ja hänen
lähiverkostoaan elämäntilanteessa,
jossa usein koko perhe tarvitsee
apua ja tukea. Toiminta on yksilö- ja
perhekohtaista. Kuljemme rinnalla
vahvistaen omaa elämän- ja
tulevaisuudensuunnittelua.

”Nämä perheet tulee
nähdä ennen kaikkea
kehittäjäkumppaneina,
voimavarana -aktiivisena
palveluiden ja tuen kehittäjinä
– edelläkävijöinä”
- Simon Duffy -
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Elämänpolku
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Ota
yhteyttä!

”Oikein hyvin
laadittu kokonaisuus,
jossa tuli hienosti
esille niitä asioita,
jota ei tavallisesti
arjen huiskeessa
ehdi pohtia”
- palaute
ikäperhetapaamiselta -

Ota yhteyttä!
Suunnitellaan, kokeillaan ja toteutetaan yhdessä
tukimuotoja elämänmuutoksen eri vaiheisiin.

Elämänmuutostoiminta
Katja Marjamäki
puh. 0207 713 553
katja.marjamaki@kvps.fi

Satu Koivurinne
puh. 0207 713 552
satu.koivurinne@kvps.fi

Marjo Rikkinen
puh. 0207 713 556
marjo.rikkinen@kvps.fi

Verna Vaherjoki
p. 0207 713 541
verna.vaherjoki@kvps.fi

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö | Pinninkatu 51, 33100 Tampere
www.kvps.fi | www.facebook.com/palvelusaatio
Katso itsenäistymisen tarinoita ja muutoksen tuen työvälineitä nettisivuiltamme
http://www.kvps.fi/palvelut/elamanmuutostoiminta/
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