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Omaan kotiin!
KVPS-kodit – Välitämme 

sinusta ja kodistasi
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• Kehitysvammaisten Palvelusäätiö syntyi 
toteuttamaan perheiden unelmia. 

Omaisten oma järjestö, Kehitysvammaisten 
Tukiliitto, perusti vuonna 1992 säätiön 
kehittämään asumista ja lyhytaikaishoitoa.

Tavoitteena oli luoda malleja hyvistä 
ratkaisuista ja näyttää käytännössä, millaisia 
ovat kehitysvammaisten ihmisten ja heidän 
perheidensä toivomat asunnot ja palvelut. 
Pienet palvelukodit ja itsenäinen asuminen 
omassa kodissa olivat tuolloin vasta haaveita. 
Keskeinen tavoitteemme on edelleen luoda 
yksilöllisiä, laadukkaita asumismahdollisuuksia 
lähiyhteisöihin.

Työtämme on alusta asti ohjannut ajatus, 
että tukea tarvitsevan ihmisen hyvän elämän 
rakentamiseen on otettava mukaan hänelle 
tärkeät ihmiset. Läheisten ja ammattilaisten 
yhteistyö ja avoin vuorovaikutus ovat avain 
hyvään arkeen ja asumiseen. Yhteistyömme 
läheisten kanssa alkaa jo asuntoja hankittaessa 
ja uusia KVPS-koteja perustettaessa.

Olemme olleet yksi edelläkävijöistä 
kehitysvammaisten ihmisten itsenäisen 
elämän mahdollistajana. Meillä on vankka, 
kohta kolmen vuosikymmenen kokemus 
erityisryhmien asumisratkaisuista. Vastaamme 
edelleen asumisen ajankohtaisiin haasteisiin ja 
kehitämme uusia asumisen ratkaisuja.

Olemme voittoa tavoittelematon säätiö. 
Veikkaus tukee tukiasuntojemme hankintaa 
ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 
ARA rakennushankkeitamme. Rahoittajiemme 
lisäksi ammattitaitoiset, pitkäaikaiset arkkitehti-, 

suunnittelija- ja rakentajakumppanimme 
ovat mahdollistaneet toimintamme laadun.

Yhteistyökumppanina olemme asiantunteva, 
yhteistyökykyinen ja luotettava. Kunnat ja muut 
kumppanimme olivat keväällä 2018 tehdyn 
tutkimuksen mukaan toimintaamme niin 
tyytyväisiä, että kertoivat suosittelevansa meitä 
(NPS-suositteluluku 66) mielellään muille.

Tänä päivänä tarjoamme oman KVPS-kodin 
yli 1000 asukkaalle. Heidän asumisensa ja 
elämisensä laadun teemme todeksi arjen 
kohtaamisissa. Avainasemassa on KVPS-
kodeissa työskentelevä yhteisiin arvoihimme 
vankasti sitoutunut, sydämellään työtä tekevä 
henkilöstö.

Todeksi unelmia hyvästä 
elämästä ja asumisesta

”Teemme kaikkemme, 
jotta kotimme 
mahdollistavat hyvän 
elämän.”

Aarne Rajalahti
Kiinteistötoimi

Työtämme ohjaavat 
arvot, joiden perustana on 
ihmisen kunnioitus.
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Asuminen lukuina

Olemme rakennuttaneet 
30 ryhmämuotoista KVPS-kotia
ja ostaneet yli 400 itsenäistä asuntoa.
Tarjoamme oman kodin 
jo 1000 asukkaalle.

KVPS Tukena Oy

KVPS Tukena Oy toimii palveluntuottajana 
useimmissa ryhmämuotoisissa KVPS-kodeissa 
ja tarjoaa palveluita myös tukiasukkaillemme 
monilla paikkakunnilla. 

KVPS Tukena Oy on Kehitysvammaisten 
Palvelusäätiön perustama ja omistama valta-
kunnallinen palveluiden tuottaja ja kehittäjä. 
Se tarjoaa monipuolisia palveluita kehitys-
vammaisten tai erityistä tukea tarvitsevien 
ihmisten ja heidän läheistensä tueksi. Tukena 
tuottaa Hyvä Elämä -palveluita vuosittain yli 
sadalle kunnalle ja noin 1200 asiakkaalle
35 palveluyksikössä eri puolilla Suomea.

Tukena kehittää ihmisläheisiä ja laadukkaita 
palveluitaan yhteistyössä kuntien kanssa. 
Laatulupauksiin kuuluvat erinomaiset asiakas-
kokemukset, luotettavat kuntakumppanuudet, 
aktiivinen läheisyhteistyö ja läheisten 
asiantuntijuuden kunnioitus.

Tukena on yhteiskunnallinen yritys, joka 
käyttää toimintansa tuotot palveluiden 
kehittämiseen ja hyvän elämän edistämiseen.
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Hyvän elämän edellytyksiä
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•Ostamme ja vuokraamme asuntoja tukea 
tarvitseville nuorille ja aikuisille, jotka 

haluavat elää itsenäistä elämää omassa kodissa. 
Olemme mahdollistaneet itsenäisen asumisen 
jo yli 400 asukkaalle, ja etsimme jatkuvasti 
uusia koteja yhteistyössä muuttajien ja heidän 
läheistensä kanssa.

•Rohkaisemme omasta kodista haaveilevia 
itsenäistymään ja pyrimme löytämään jokaiselle 
hänen tarpeitaan ja toiveitaan vastaavan 
asumisratkaisun. Asunnon hankinta alkaa tukea 
tarvitsevan nuoren tai aikuisen halusta muuttaa 
omaan kotiin. Usein asukkaamme löytää itse 
perheensä tukemana mieluisan asunnon.

•Ennen asunnon hankintaa muuttajan on hyvä 
miettiä seuraavia asioita:

Millaisen kodin haluat?
Missä sinulle läheiset ihmiset asuvat?
Haluatko asua yksin vai ystävän kanssa?
Millaista tukea tarvitset asumiseen?
Miten haluat viettää vapaa-aikaa?

•Asukasisännöitsijämme opastaa itsenäisen 
asumisen alkuun, neuvoo asumiseen liittyvissä 
asioissa ja etsii yhdessä asukkaan kanssa 
ratkaisuja pulmatilanteisiin. Tekniseen 
isännöitsijäämme voi ottaa yhteyttä asunnon 
mahdollisissa korjaus- tai remonttiasioissa.

•Kotikunta huolehtii asukkaan tarvitseman 
tuen järjestämisestä. Tuki voi olla esimerkiksi 
asumisen ohjaajan tai henkilökohtaisen 
avustajan palvelua.

Mikäli itsenäinen asuminen 
kiinnostaa, ota yhteyttä!

Tuettuun asumiseen, 
itsenäiseen elämään

”Haluamme tarjota 
tavallisia koteja 
erilaisille ihmisille.”

Pasi Hakala
Tukiasuntojen hankinta

”Mietitään yhdessä 
ratkaisuja 
asumiseen.”

Ilkka Pitkänen
Asukasisännöinti

Asumisessa sinulle 
tärkeät asiat ovat myös 
meille tärkeitä.
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”Yhteistoimin pidäm-
me asunnoistamme 
hyvää huolta. Pidämme 
kotimme viihtyisinä ja 
hyvässä kunnossa.”

Antti Aumala
Tekninen isännöinti

Kuinka omaan kotiin?

• Sinulla on toive omasta kodista.
• Sinä tai läheisesi otatte meihin 
   yhteyttä.
• Mietimme yhdessä asumiseen liittyviä   
   tarpeitasi ja toiveitasi.
• Pohdit kotikuntasi kanssa, mitä 
   palveluita tarvitset.
• Etsimme sopivan asunnon yhdessä 
   sinun ja läheistesi kanssa.
• Ostamme asunnon ja vuokraamme 
   sen sinulle.
• Voit asua kodissasi niin kauan kuin haluat.





Tuettua asumista omassa kodissa
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•Metsä vihannoi kaarinalaisten kaksosten, 
Senja ja Soila Siljamäen, uuden kodin 

ikkunoiden takana. Mäennyppylän toisella puo-
lella asuvat äiti ja mummi. Muutto omaan kotiin 
tuntuu nuorista naisista varsin luontevalta.

Siskokset istuvat rinnakkain sohvalla ja 
maistelevat teetä ja donitseja. Uuteen kotiin on 
juuri päästy muuttamaan.

Pian 24-vuotiaat kaksoset Senja ja Soila 
eivät tee muuttoa ensimmäistä kertaa. He ovat 
aiemmin asuneet naapureina opiskellessaan 
Hämeenlinnassa ja asumisyksikössä Kaarinassa. 
Yhteen muutto on ollut toive jo pitkään.

– Yhdessä on turvallinen olo, he sanovat 
lähes yhdestä suusta.

Tukiasunto löytyi siskoksille mieluisalta 
ja rauhalliselta alueelta, läheltä palveluja ja 
läheisiä. Töihinkin on kummallakin sopiva 
matka. Äiti bongasi sopivan kokoisen kolmion 
netistä ja otti yhteyttä Kehitysvammaisten 
Palvelusäätiöön. Asiat etenivät sen jälkeen 
rivakasti. Palvelusäätiö osti asunnon ja siskokset 
alkoivat suunnitella oman kodin sisustamista.

Tukea asumiseen Senja ja Soila saavat 
läheisiltä ja kaupungin tuetun elämisen 
palveluista. Sieltä tulee työntekijä kahdesti 
viikossa käymään läpi arkisen elämän askareita.
Ruokaa siskokset tekevät jo melko itsenäisesti. 

– Olemme ottaneet äidistä mallia: aina 
ei tarvitse olla reseptiä vaan voi tehdä 
näppituntumalla, Senja sanoo. Siskokset 
odottavatkin omassa kodissa asumiselta 
erityisesti sitä, että saavat yhdessä kokata.

Yhteinen koti 
metsän reunasta

Siskokset suunnittelevat myös yhteisiä pitkiä 
kävelyretkiä. Sekin on entistä helpompaa, kun 
asutaan kimpassa. Kävellessään nuoret naiset 
kertovat yhteistä tarinaa, jonka toinen aloittaa 
ja jota toinen jatkaa.

Tee on juotu, ja muuttolaatikot odottavat 
purkajia.

•Senjan ja Soilan äiti Tuuli Siljamäki 
kertoo, että siskosten itsenäinen, tuettu 

asuminen tuntuu hyvin luontevalta.
– Heidän isosiskonsa ovat eläneet itsenäistä 

elämää jo vuosia, ja olenkin jo pitkään 
sisäistänyt, että Soilan ja Senjan muutto omaan 
asuntoon on yhtä luonnollinen asia.

– Itsenäistyminen vanhemmista ja 
lapsuuden kodista on jokaisen nuoren – myös 
kehitysvammaisen – oikeus. Jos itsenäisen 
elämisen aloittamista lykkää liian pitkälle, tulee 
se vain vaikeammaksi molemmille osapuolille.

Itsenäistyminen 
on oikeus

”Yhdessä meillä on 
turvallinen olo.”
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Siskosten toiveita ja tarpeita uutta kotia 
ajatellen pohdittiin yhdessä. Kriteerit täyttäviä 
asuntoja löytyi muutama, ja niistä Tuuli ilmoitti 
tukiasumisen hankintapäällikkö Pasi Hakalalle.

– Olin suorastaan ällistynyt, kuinka nopeasti 
ja helposti asiat hoituivat Kehitysvammaisten 
Palvelusäätiön kanssa, Tuuli kertoo.

Tuuli uskoo, että kaksoset pärjäävät 
jatkossa pienen tuen turvin. Kaupungin 
vammaispalveluiden työntekijän käynnit ovat 
itsenäisen elämän sujumisen kannalta tärkeitä, 
ja kaavakkeiden ja puhelinasioiden hoidossa 
auttaa äiti. 

Teksti: Tupu Sammaljärvi  |  Kuvat: Pasi Leino

”Itsenäistyminen 
on jokaisen – myös 
kehitysvammaisen 
nuoren oikeus.”

Tuettua asumista omassa kodissa
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•Joona Laiho on elämäänsä tyytyväinen 
nuori mies. Hän muutti muutama vuosi 

sitten, 22-vuotiaana, omaan kotiin Tampereen 
keskustaan. Hän nauttii omasta rauhasta.

– Muutin vanhempieni luota Lielahdesta. 
Halusin itsenäistyä, vaikka uusi tilanne alkuun 
vähän jännittikin, Joona kertoo.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön ostama 
ja vuokraama asunto on tilava, vastikään 
remontoitu yksiö, jonka Joona on sisustanut 
mieleisekseen. Joonalle on tärkeää, että hän 
saa itse päättää asioistaan ja asumisestaan.

– Itsenäisen asumisen parhaita puolia on se, 
että saan päättää tietyistä asioista itse. Televisi-
osta voin katsoa mitä haluan, Joona pohtii.

Joona asuu Näsilinnankadulla aivan keski-
kaupungin sykkeessä. Palvelut ovat lähellä; 
ruokakauppa, parturi ja elokuvateatteri kiven-
heiton päässä. Parin kilometrin työmatka 
Mediastudioon taittuu nopeasti polkupyörällä.

Oma tupa, 
oma lupa

”Itsenäisesti asuessa 
voi päättää itse 
monista asioista.”

Korttelin päässä sijaitseva Hämeenpuisto 
ja läheiset Pyhäjärven rannat lenkkipolkuineen 
ja pyöräteineen ovat myös Joonalle tärkeitä 
paikkoja. Lenkkeily ja pyöräily ovat hänelle 
rakkaita harrastuksia.

Asumiseensa Joona Laiho saa yksilöllistä 
tukea Setlementti Tampereesta. Ohjaaja 
Anu Pietikäinen käy hänen luonaan kahdesti 
viikossa auttamassa omannäköisen elämän 
hallinnassa ja arjen askareissa. Hän rohkaisee 
Joonaa osallistumaan ja harrastamaan.

– Kesäisin käymme yhdessä myös 
pyöräilemässä ja kylmillä ilmoilla lenkillä, Joona 
Laiho kertoo.

Teksti: Elina Leinonen  |  Kuvat: Anna-Liisa Nikus
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KVPS-koti, 
hyvän elämän tukikohta

•Tavoitteenamme on luoda yksilöllisiä 
ja laadukkaita asumismahdollisuuksia 

lähiyhteisöihin. Tasokkaat, turvalliset ja 
esteettömät KVPS-kotimme suunnitellaan 
kehitysvammaisten tai muuta erityistä 
tukea tarvitsevien ihmisten odotuksia ja 
nykyaikaisia asumisvaatimuksia vastaaviksi. 
Rakentamishankkeet toteutetaan tiiviissä 
yhteistyössä kuntien kanssa.

•KVPS-kotimme sijaitsevat tavallisilla, 
viihtyisillä asuinalueilla kaupunkien tai 
kuntakeskusten palveluiden tuntumassa. 
Asukkaat osallistuvat lähiyhteisönsä toimintaan 
ja käyttävät yleisiä palveluita muiden 
kuntalaisten tavoin.

”Hyvä elämä tarvitsee 
turvalliset ja tukevat 
seinät ympärilleen. 
Kotien lämpö ja 
viihtyisyys ovat meille 
sydämen asioita.”

Johanna Valento
Tekninen isännöinti

•Uusimmissa KVPS-kodeissa on useimmiten 
noin 15 nykyaikaista asuntoa, jotka sijoittuvat 
kolmeen tai neljään erilliseen kotiryhmään. 
Kaikilla kotiryhmillä on omat sisäänkäyntinsä, 
tupakeittiöt sekä terassit tai parvekkeet. 
Kotien yhteydessä sijaitsee harrastetiloja 
vapaa-ajantoimintaa ja erilaisia päivä-
toimintoja varten.

•Oma koti antaa mahdollisuuden yksityisyyteen 
ja omaan rauhaan, yhteiset tilat yhteisöl-
lisyyteen ja seurusteluun muiden asukkaiden 
kanssa. Esteettömät, viihtyisät piha-alueet 
tarjoavat vehreät puitteet vapaa-ajan viettoon 
ja kesäiseen yhdessäoloon.

•Rakennutamme ja ylläpidämme koteja eri 
puolilla Suomea paikallisten ja alueellisten 
tarpeiden mukaan. 

Kaikki rakentamista ja yhteistyötä 
koskevat aloitteet ovat tervetulleita. 
Ota yhteyttä, niin kerromme lisää 
nykyisistä sekä suunnitteilla 
ja rakenteilla olevista 
KVPS-kodeistamme!



Hyvää elämää KVPS-kodeissa
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KVPS-kodit  
kartalla

•Espoon kaupungin vammaispalvelupääl-
likkö Anu Autio kiittää Kehitysvammais-

ten Palvelusäätiötä aktiiviseksi kuntakumppa-
niksi. Yhteydenpito on sujuvaa.

– Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on 
aktiivinen uusien ideoiden tuoja ja kiinnostunut 
myös kuntapuolen toiveista ja näkemyksistä.

KVPS-koti Aurinkolinnan rakentamisen 
kuntayhteistyössä mukana ollut Anu Autio 
toteaa, että hanke on edistynyt suunnitellusti. 

– Kaupungin näkökulmasta on tärkeää, että 
meillä on yhteiset tavoitteet ja että viestintä on 
avointa. Tämä on toteutunut hyvin.

Palvelusäätiön järjestämä muuttovalmennus 
saa Anu Autiolta kiitosta.

– Muuttovalmennus tukee sekä uusien 
asukkaiden että läheisten valmistautumista. Sen 
kautta jokaiselle asukkaalle voidaan yhteistyössä 
suunnitella omannäköinen koti ja palvelut.

KVPS Tukena Oy 
palveluntuottajana
Aurinkolinna, Espoo
Citytulppaani, Helsinki
Hirvinummi, Kurikka
Hopeanuoli, Harjavalta
Kaarikatu, Mänttä-Vilppula
Kaislaranta, Pyhäsalmi
Kesäheinä, Kajaani
Kultakangas, Kankaanpää
Kultakuusi, Kuhmo
Lamminranta, Forssa
Lounatuuli, Hyvinkää
Martinkaari, Hyvinkää
Menninkäinen, Kontiolahti
Metsälinna, Masku
Neliapila, Raisio
Pikkutulppaani, Kauhava

Pohjantähti, Kemi
Poutapilvi, Imatra
Päivänsäde, Jyväskylä
Sointula, Valkeakoski
Suovuori, Naantali
Tulppaanipolku, Turku
TSVA-kiinteistöt, Turku

Muu 
palveluntuottaja
Fransunpuisto, Kauhava
Ilmarinrinne, Kajaani
Kangasrousku, Oulu
Kuninkaantie, Vaasa
Kytösavu, Seinäjoki
Nuutinranta, Muurame
Rantakoivu, Kuusankoski
Selännekoti, Sastamala

Aktiivista kuntakumppanuutta
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Hyvää elämää KVPS-kodeissa

Yhteistyötä  
hyvällä sykkeellä
•Arkkitehti Markku Mäki-Opas Arkki-

tehtuuritoimisto Vihanto & Co Oy:stä on 
tehnyt yhteistyötä Kehitysvammaisten Palvelu-
säätiön kanssa jo yli 10 vuotta.

– Kokemukset yhteistyöstä ovat erittäin 
hyvät. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö ja 
Tukena ovat meidän tärkeimpiä asiakkaitamme. 
Suunnitteluhankkeiden erityishaasteet, halu 
kehittää asumista ja erinomainen työskentelyil-
mapiiri tekevät työstämme mieluisaa.

Projektipäällikkö Teemu Kovanen 
A-insinöörit Rakennuttaminen Oy:stä on 
vastannut KVPS-koti Aurinkolinnan rakentamis-
hankkeesta. Kehitysvammaisten erityis-
ryhmälle rakentaminen on ollut hänen 
mielestään kiinnostavaa.

– Yhteiset harjannostajaiset ovat hieno 
perinne. On motivoivaa tavata kodin tulevia 
asukkaita. Meille ja rakentajille tulee uuden-
lainen näkökulma työhön, kun tiedämme, 
kenelle koteja rakennamme. Asukkaat ja heidän 
läheisensä ovat mukana myös uuden kodin 
suunnitteluvaiheessa.

Teemu Kovasen mukaan Aurinkolinna-
hankkeessa on tehty työtä isolla sydämellä 

”Yhteistyöllä rakennamme 
menestystä.”

Teemu Kovanen
A-Insinöörit

”Palvelusäätiön keskeinen asema 
kehitysvammapalveluiden alalla 
innoittaa ja velvoittaa meidän koko 
suunnitteluryhmäämme antamaan 
parastamme jatkossakin.”

Markku Mäki-Opas
Arkkitehtuuritoimisto Vihanto & co

 

ja voimia säästämättä, jotta asukkaat saavat 
sovitussa aikataulussa toimivat tilat.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön kanssa 
tehty tiivis yhteistyö saa Teemu Kovaselta 
erityisen lämpimät kiitokset.

– Palvelusäätiö on ollut paras tähän-
astisista yhteistyökumppaneistani. Olen 
saanut tukea ja tilaa tehdä päätöksiä 
parhaaksi näkemälläni tavalla. Mielipiteitämme 
ja osaamistamme arvostetaan.
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Onni löytyy  
arjen pienistä asioista
•KVPS-koti Tulppaanipolussa vierasta on 

vastassa Esa Mattila, yksi kodin tyytyväi-
sistä asukkaista. Hymy on miehellä herkässä ja 
pientä pilkettä silmäkulmassa.

Hyvin pian Esa Mattila kaivaa repustaan 
valokuva-albumin – vähän ruttuisen, mutta 
rakkaan. Albumi on Ulla-siskon tekemä, ja siinä 
kulkevat Esan elämän tarina ja monet muistot 
aina matkassa mukana. Esalla on käytössään 
vain muutamia sanoja, joten albumi on avuksi 
hänen kertoessaan tulijalle tarinaansa.

Esa Mattila muutti KVPS-koti Tulppaani-
polkuun erityishuoltopiirin Paimion yksiköstä. 
Hän kotiutui helposti uudenuutukaiseen 
kotiinsa ja Turun Liljalaakson viihtyisään 
kaupunginosaan.

– Olen viihtynyt, Esa Mattila kertoo. 
Uudessa kodissaan hän elää hyvin oman-
näköistään arkea. Esa tietää tarkoin, mitä halu-
aa tehdä ja mitkä asiat ovat hänelle tärkeitä.

Tulppaanipolussa Esan bravuureja ovat 
pihan harjaaminen ja roskien vienti, talvella 
lumityöt. Hän osallistuu innokkaasti myös 
muihin kotitöihin.

Lenkillä käynti ja kauppareissut kuuluvat 
arjen kohokohtiin, matkalla morjestellaan 
naapurit ja tutut. Kauppareissuja varten Esa 
kirjoittaa aina ostoslistan, jolta useimmiten 
löytyy ainakin suklaa, jäätelö ja kola. Parasta 
ovat kuitenkin saunaillat ja makkaran 
grillaaminen pihalla.

– Mukavia, Esa Mattila toteaa ykskantaan, 
kun puhe kääntyy Tulppaanipolun ohjaajiin.

Tärkeitä ihmisiä Esan elämässä ovat myös 
Ulla-sisko ja hänen miehensä Heikki. 
Ulla tuo tullessaan aina uusia vihkoja ja kyniä. 
Heikin kanssa Esalla on tapana hurauttaa 
avoautoajelulle.

Välillä Esa kaipaa yksityisyyttä ja omaa 
rauhaa. Silloin hän nauttii siitä, että voi vetäytyä 
omiin oloihinsa ja laittaa asuntonsa oven 
kiinni. Itsekseen ollessaan Esa syventyy luke-
maan autolehtiä ja katsomaan elokuvia, vaikka 
Tuntematonta sotilasta, lempielokuvaansa.

Onni löytyy arjen pienistä asioista.

Läsnäoloa ja  
yhdessä tekemistä

•– Päätin, että tuonne menen töihin, 
KVPS Tukena Oy:n asumispalveluohjaaja 

Sanna Suominen muistelee. Rakenteilla olleen 
KVPS-koti Tulppaanipolun työmaakyltti johdatti 
hänet pari vuotta sitten uuteen työpaikkaan.        

Tulppaanipolussa Sanna Suomista odotti 
mielenkiintoinen ja ammatillista erityisosaamista 
vaativa työ paljon hoivaa ja huolenpitoa 
tarvitsevien asukkaiden parissa. Arjessa heidän 
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avun ja tuen tarpeitaan lisäävät erityisesti 
autisminkirjon piirteet ja käyttäytymisen 
haasteet. Lähes kaikki asukkaat ovat muut-
taneet laitosympäristöstä uuteen kotiinsa.

– Arvostan sitä, että meillä kaiken toiminnan 
lähtökohtana ovat ihmisyyden kunnioitus ja 
asiakkaiden tarpeet, Sanna Suominen pohtii. 
Yksilöllisyys ja itsemääräämisoikeus ovat arvoja, 
joita hän haluaa edistää myös omassa työssään.

– Yksi rakastaa ulkoilua iltapimeällä, toinen 
mattojen imurointia, Sanna kertoo. Välillä 
mieluisa asia löydetään kommunikoinnin 
haasteiden vuoksi kokeilemalla, välillä läheisiä 
kuuntelemalla.

Läheisten kanssa tehtävää yhteistyötä 
pidetään Tulppaanipolussa tärkeänä. Sannan 
mukaan läheiset arvostavat sitä, että asioista 
puhutaan avoimesti ja suoraan. Yhteistyö ja 
luottamus lujittuvat sitä mukaa, kun henkilö-
kunta, asukkaat ja heidän läheisensä tulevat 
toisilleen tutuiksi.

– Tämä työ on läsnäoloa ja yhdessä teke-
mistä. Tärkeintä on vuorovaikutus asukkaan 

kanssa, yhteyden ja yhteisen kommunikointi-
tavan löytäminen, Sanna Suominen korostaa. 

Tulppaanipolussa ei Sannan mukaan 
ole tarpeen haaveilla maailman ympäri 
purjehduksesta, onni kun voi löytyä retkeltä 
Hesburgeriin tai lauantaina lähikaupasta. 
Asukkaiden hyvä elämä rakentuu heille 
tärkeistä, monesti hyvinkin pienistä asioista.

– Myös työnilo tulee pienistä hymyistä ja 
yhteisistä arjen hetkistä!

Teksti: Elina Leinonen  |  Kuvat: Pasi Leino

”Meillä kaiken toiminnan 
lähtökohtana ovat 
ihmisyyden kunnioitus ja 
asiakkaiden tarpeet.”

Hyvää elämää KVPS-kodeissa
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Nuoren naisen   
arkea ja unelmia
•Anna Loiske muutti pari vuotta sitten 

ensimmäiseen omaan kotiinsa KVPS-koti 
Suovuoreen, joka oli juuri valmistunut hänen 
kotikaupunkiinsa Naantaliin. Anna on monella 
tapaa ikäistensä nuorten naisten kaltainen iloi-
neen ja suruineen, haaveineen ja unelmineen. 
Yksi unelmista toteutui Annan itsenäistyessä ja 
aloittaessa oman elämän.

Anna Loiskeen elämä eroaa kuitenkin mui-
den nuorten elämästä siten, että hän tarvitsee 
toisen ihmisen kaiken aikaa vierelleen. Anna 
sairastui pikkutyttönä vaikeahoitoiseen, harvi-
naiseen ja henkeä uhkaavaan Fires-epilepsiaan.

Suovuoressa Annan turvallisuudesta ja 
terveydestä vastaa osaava ja ammattitaitoinen 
neljän nuoren naisen tiimi. Henkilökohtainen 
avustaja kulkee Annan rinnalla päivin ja öin.

– Omaan kotiin muutto oli jännittävää. 
Parasta oli se, että sai omaa rauhaa ja uusia 
ystäviä, Anna Loiske pohtii.

Anna on iloinen, asioista innostuva ja 
seurassa viihtyvä nuori nainen. Alkuun koti-
ikävä vaivasi silloin tällöin, mutta Anna 

”Omassa kodissa 
parasta ovat oma rauha 
ja uudet ystävät.”
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Asiakas-
lähtöisyyttä  
parhaimmillaan

ystävystyi nopeasti muiden asukkaiden kanssa.
– Tykkään pelata Fortunaa ja Maksijatsia, 

kuunnella musiikkia ja ommella, kirjoitella 
päiväkirjaa ja rupatella kavereiden kanssa. 
Täällä pääsee aina puhumaan jonkun kanssa, 
jos jokin asia painaa mieltä, Anna kuvailee.

Työpaikka löytyi läheisessä päiväkodissa, 
missä Anna käy kahdesti viikossa avustamassa 
keittiötöissä ja leikkimässä lasten kanssa. Lisäksi 
musiikki- ja fysioterapia rytmittävät arkea.

Henkilökohtaiset avustajat ovat mahdollista-
neet Annalle monia ikäiselleen nuorelle tärkeitä 
asioita. Oman kodin lisäksi myös muita unelmia 
on käynyt toteen Annan elämässä. Hän sai vast-
ikään tavata monivuotiset idolinsa, Idols-tähdet 
Ari Koivusen ja Kristian Meurmanin.

– Ari Koivusen keikalla pääsin melkein 
koskettamaan hänen varpaitaan, Anna 
hymyilee. – Nykyään uneksin suudelmista, että 
saisin poikaystävän ja paranisin.

•Emmi Aalto työskentelee KVPS-koti Suo-
vuoressa Anna Loiskeen henkilökohtaisena 

avustajana. Annan muuttaessa KVPS Tukena Oy 
ja Naantalin kaupunki räätälöivät hänelle hyvin 
yksilölliset palvelut, jotta hän kykenisi elämään 
kuten muutkin. Annan omaan avustajarin-
kiin kuuluu neljä vakinaista, ammattitaitoista 
avustajaa. Turvallisuus on taattu vuorokauden 
jokaisena hetkenä. 

– Annan turvallisuuden vuoksi koen tärkeäksi 
olla hänen lähellään, mutta samalla haluan 
antaa hänelle tilaa itsenäistyä ja luoda 
sosiaalisia suhteita. Pyrin tukemaan mahdol-
lisimman paljon Annan aikuistumista ja 
itsenäistymistä, Emmi Aalto kertoo.

Henkilökohtaisena avustajana Emmi Aalto 
vastaa Annan arjen koordinoinnista. Hän 
huolehtii yhtä lailla Annan fyysisestä kuin 
sosiaalisestakin hyvinvoinnista.

– Työtäni ohjaavista arvoista asiakaslähtöisyys 
on tärkein. Annaa kuunnellen pyrin tekemään 
asioita mahdollisimman paljon yhdessä hänen 
kanssaan, Emmi Aalto pohtii.

Yhteistyö ja tiivis yhteydenpito Annan 
läheisten kanssa on Emmin mukaan tärkeää. 
Yhdessä heidän kanssaan luodaan Annalle 
hyvän elämän edellytyksiä.

Teksti: Elina Leinonen  |  Kuvat: Pasi Leino

”Työtäni ohjaavista 
arvoista asiakaslähtöisyys 
on tärkein.”

Hyvää elämää KVPS-kodeissa
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