Omaan kotiin!
KVPS-kodit – Välitämme
sinusta ja kodistasi

O M A A N KOT I I N !
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Osallisuutta
ja itsenäistä elämää
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.


”Teemme kaikkemme,
jotta kotimme
mahdollistavat
hyvän elämän.”
Aarne Rajalahti
Kiinteistötoimi
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O M A A N KOT I I N !

Olemme olleet yksi edelläkävijöistä kehitysvammaisten ihmisten itsenäisen elämän
mahdollistajana. Meillä on vankka kolmen
vuosikymmenen kokemus erityisryhmien
asumisratkaisuista. Vastaamme edelleen
asumisen ajankohtaisiin haasteisiin ja
kehitämme uusia asumisen ratkaisuja
alueellisten tarpeiden pohjalta.
Olemme voittoa tavoittelematon yhteiskunnallinen toimija. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA tukee
tukiasuntojemme hankintaa ja Asumisen
rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA ryhmämuotoisten KVPS-kotiemme rakentamista.
Vuosien varrella kertyneen osaamisemme
lisäksi kotiemme laadun takaavat pitkäaikaiset
kumppanuutemme esteettömien, turvallisten
ja viihtyisien kotien suunnittelussa.
Kuntien ja muiden yhteistyötahojemme mukaan
olemme asiantunteva, yhteistyökykyinen
ja luotettava kumppani. Palautekyselyiden
mukaan myös asukastyytyväisyytemme on
korkealla tasolla.
Tänä päivänä tarjoamme oman KVPS-kodin
jo 1200 asukkaalle. Heidän asumisensa ja
elämisensä laadun teemme todeksi arjen
kohtaamisissa. Avainasemassa on KVPSkodeissa työskentelevä yhteisiin arvoihimme
vankasti sitoutunut, sydämellään työtä tekevä
henkilöstö.

Kuvat: Elina Leinonen

H y v ä n e l ä m ä n e d e l l y t y k siä

Kehitysvammaisten Palvelusäätiöllä on 40 ryhmämuotoista KVPS-kotia.



				

		

Olemme hankkineet yli 500 tukiasuntoa eri puolilta Suomea.

Tarjoamme oman kodin kaikkiaan 1200 asukkaalle.

KVPS Tukena Oy tarjoaa Hyvä Elämä -palvelut®
KVPS Tukena Oy on Kehitysvammaisten Palvelusäätiön omistama valtakunnallinen palveluiden
tuottaja ja kehittäjä. Tukena tuottaa Hyvä Elämä -palveluita® kehitysvammaisten tai erityistä tukea
tarvitsevien ihmisten ja heidän läheistensä tueksi, vuosittain yli 100 kunnalle ja 1200 asiakkaalle
40 palveluyksikössä eri puolilla Suomea.
Hyvä Elämä -palvelut® takaavat yksilöllisen tuen ja avun asumiseen ja elämiseen siten, että
asukkaan on mahdollista elää omannäköistään, turvallista ja hyvää arkea. Laatulupauksiin kuuluvat
erinomaiset asiakaskokemukset, luotettavat kuntakumppanuudet, aktiivinen läheisyhteistyö
ja läheisten asiantuntijuuden kunnioitus. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista koostuva
henkilökunta työskentelee KVPS-kodeissamme ympärivuorokautisesti. Tukena kehittää ihmisläheisiä
ja laadukkaita palveluitaan yhteistyössä palveluiden järjestämisestä vastaavien tahojen kanssa.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö ja KVPS Tukena Oy ovat yhteiskunnallisia yrityksiä.
Toimintamme keskiössä ovat arvot, eettisyys ja yhteiskunnallisen hyvän tekeminen.
O M A A N KOT I I N !
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Tuettuun asumiseen,
itsenäiseen elämään
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n
viimeisimmän tilastotiedon mukaan
Suomessa noin 2000 kehitysvammaista
ihmistä asuu tuetusti omassa asunnossaan.
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on ollut
tuetun asumisen edelläkävijä; asutamme
neljänneksen kaikista tuetusti asuvista kehitysvammaisista ihmisistä. Tätä työtä jatkamme
edelleen hankkimalla uusia tukiasuntoja yhteistyössä muuttajien ja heidän läheistensä kanssa.
Asunnon hankinta alkaa muuttajan halusta
itsenäistyä ja saada oma koti. Rohkaisemme
omasta kodista haaveilevia itsenäistymään
ja pyrimme löytämään jokaiselle juuri
hänen tarpeitaan ja toiveitaan vastaavan
asumisratkaisun. Usein muuttajat löytävät
itse mieluisan asunnon perheensä tukemana.
Ostamme asunnot tavallisilta asuinalueilta.
Asukasisännöitsijämme opastaa itsenäisen
asumisen alkuun, neuvoo asumiseen liittyvissä
asioissa ja etsii yhdessä asukkaan kanssa
ratkaisuja pulmatilanteisiin. Tekninen isännöitsijämme tarttuu toimeen silloin, kun asunnossa
on jotakin korjattavaa tai remontoitavaa.
Kotikunta huolehtii asukkaan tarvitseman
tuen järjestämisestä. Tuki voi olla esimerkiksi
asumisen ohjaajan tai henkilökohtaisen
avustajan palvelua.
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O M A A N KOT I I N !

Kuvat: Ilona Pietiläinen

Ostamme ja vuokraamme asuntoja tukea
tarvitseville nuorille ja aikuisille, jotka
haluavat elää itsenäistä elämää omassa kodissa.
Olemme hankkineet jo yli 500 tukiasuntoa eri
puolilta Suomea.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus
tukee Veikkauksen varoin asuntojen hankintaa.
Vuokraa määrittäessämme otamme huomioon
Kelan hyväksymät asumismenojen enimmäismäärät.
Tukiasukkaillemme tekemämme palautekyselyn
mukaan asukastyytyväisyytemme on korkealla
tasolla. Saimme asukkailtamme kiitosta siitä,
että meidät on helppo tavoittaa ja meiltä saa
ystävällistä palvelua. Välitämme asukkaistamme
ja heidän kodeistaan.
		
		
		



Otathan yhteyttä, jos 		
itsenäinen asuminen
kiinnostaa!

”Haluamme tarjota
tavallisia koteja
erilaisille ihmisille.”
Pasi Hakala
Tukiasuminen

Tu e t t u a a s u m i s t a o m a s s a k o d i ssa

Kuinka omaan kotiin?
• Sinulla on toive omasta kodista. Ota meihin yhteyttä ja täytä asuntohakemus!
				

• Mietimme yhdessä asumiseen liittyviä tarpeitasi ja toiveitasi.

• Ole yhteydessä kotikuntaasi! Pohtikaa yhdessä, mitä palveluita tarvitset.
• Etsimme sopivan asunnon yhdessä sinun ja läheistesi kanssa.

• Ostamme asunnon ja vuokraamme sen sinulle.
			



		

• Kotikuntasi huolehtii tarvitsemasi tuen järjestämisestä.




”Kodin löytyminen on
aina onnellinen juttu.
Asumiseen liittyy joskus
pulmiakin; niihin parhaat
ratkaisut löydämme
yhdessä.”
Anu Kubach
Asukasisännöinti

”Yhteistoimin pidämme
asunnoistamme hyvää
huolta. Pidämme kotimme
viihtyisinä ja hyvässä
kunnossa.”
Antti Aumala
Tekninen isännöinti

O M A A N KOT I I N !
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Teksti: Elina Leinonen I Valokuvat: Ilona Pietiläinen

Teemun kodissa huumori
hersyää ja haitari soi
Luhtitalon alakerran asunnosta kantautuvat pihalle saakka harmonikan sävelet.
Teemu Hakanen on nostanut haitarin
polvelleen ja kajauttaa lempikappaleensa,
Uralin pihlajan.
– Ostettiin haitari Teemulle lahjaksi. Siinä oli
samassa syntymäpäivä-, nimipäivä- ja joululahjat, isä Heikki Hakanen kertoo. Musiikinopettaja Hannu liimasi haitariin kuvionuottien
värikoodit, ja niin alkoi soitto soida.
Teemu Hakasen kodissa hersyää huumori.
Teemu on sanavalmis ja sukkela kertomaan
tarinoita.
– Omalta papalta olen perinyt huumorimeiningin. Papan kanssa heitettiin huumoria
ja kuunneltiin humppaa Järviradiosta, Teemu
muistelee.

Oma koti
– Omaan kotiin muuttoa minä olin kauan
miettinyt ja harkinnut, ja sitten se toteutui,
Teemu toteaa.
Teemu kertoo kuulleensa, että kannattaa
olla yhteydessä Kehitysvammaisten Palvelusäätiöön ja Pasi Hakalaan, kun oma koti
ja itsenäinen asuminen kiinnostavat. Toimen
miehenä Teemu soitti Pasille saman tien,
ja asunnon etsintä alkoi.
– Kauan katselin asuntoja netistä. Etuovi.
comin kautta minä tämän asunnon sitten
bongasin. Minä oikein ihastuin tähän, kun oli
oma sauna ja kaikki, Teemu kertoo.
– Teemun muuttosuunnitelmat tulivat
meille vanhemmille yllätyksenä. Hyväksyimme
ajatuksen, että kyllä se muuton aika
Teemullekin tulee, Heikki-isä tuumailee.
Teemun koti löytyi kotikunnasta Korpilahdelta kolmen kilometrin päästä lapsuuden-
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kodista. Kodikas luhtitalo sijaitsee keskustan
tuntumassa aivan sataman vieressä. Terassilta
aukeavat kauniit järvimaisemat Päijänteelle.

Oma arki
Itsenäisen elämän opettelu alkoi kahden
kuukauden asumisharjoittelujaksolla Niittykummun ryhmäkodissa.
– Niittykummussa harjoiteltiin aamu- ja
iltapalan laittoa ja kodin puhtaanapitoa. Minä
olenkin ahkera siivoamaan, laitan tavarat aina
viivoittimen mukaan järjestykseen, Teemu
kuvailee pilkettä silmäkulmassa.
Niittykummusta käy asumisen ohjaaja kerran
viikossa Teemun luona. Ohjaaja on apuna ruuan
laitossa ja yhdessä hänen kanssaan Teemu
miettii, millaista ruokaa kannattaisi ostaa.
Äiti ja Miia-sisko ovat myös tarvittaessa
tukena arjessa ja tulevat mielellään auttamaan
kotiaskareissa.
– Tosi mukavaa on asua itsekseen ja nauttia
omasta rauhasta. Vanhemmat käyvät välillä
katsomassa, mutta kyllä minä itseksenikin
pärjään, Teemu kehuu.
Itsenäistä asumista on nyt reilu vuosi takana,
ja arki sujuu mallikkaasti. Teemu kattaa
mansikkajäätelöt pöytään ja suunnittelee
lähtevänsä vielä polkupyörällä uimarannalle.

”Kehitysvammaisten
Palvelusäätiön tukiasunnot
ovat mahdollistaneet monelle
asiakkaallemme nopean ja
turvallisen väylän
itsenäiseen asumiseen.”
KUNTAYHTYMÄN
VAMMAISPALVELUN
TYÖNTEKIJÄ

Tu e t t u a a s u m i s t a o m a s s a k o d i ssa

O M A A N KOT I I N !
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Teksti: Elina Leinonen I Valokuvat: Juha Vääräkangas

Onnea on
uusi yhteinen koti!
– Osui ja upposi! Mehän ihastuttiin
tuohon saunaan heti. Tämä oli
ensimmäinen asunto, jota tultiin katsomaan
asuntoesittelijän kanssa, ja tämä me haluttiin,
Jouko ”Jokke” Tolonen ja Tarja Makkonen
muistelevat. Asuntokaupat tehtiin jo seuraavalla
käynnillä.
Pariskunnan toiveena oli löytää asunto
läheltä keskustaa, kävelymatkan päässä
palveluista. Toive toteutui. Uusi koti sijaitsee
kaupungin keskustan sydämessä Hyvinkäällä.
– Kauppakeskus on tuossa ihan kulman
takana. Kävellen käydään kaupassa, Tarja
kertoo.
Jouko ja Tarja ovat hyvin tyytyväisiä uuteen
kotiinsa: mainio sijainti, sauna, parveke
parvekelaseineen ja sopivasti neliöitä kahden
aikuisen asumiseen.

Jouluksi uuteen kotiin
– Joulukuun ensimmäisenä päivänä tultiin
siivoamaan. Jouluksi saatiin koti kuntoon, Tarja
muistelee.

”Mielestäni
yhteistyömme on
sujunut hyvin. Olemme
pystyneet keskustelemaan
avoimesti myös itsenäisen
asumisen haasteista ja ratkomaan
niitä yhteistyössä.”
KUNNAN
KEHITYSVAMMAHUOLLON
TYÖNTEKIJÄ
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Ystävät ja sukulaiset auttoivat muutossa.
Reipas talkooporukka koostui serkuista ja
Joken siskon perheestä. Vanha hyvä ystävä
kauppias-Janne tuli myös muuttomieheksi ja toi
muuttoauton tullessaan.
– Muutto oli kyllä aika rankka! Vähän se
jännitti ja pelottikin, Jokke muistelee. Kaikki
sujui kuitenkin mallikkaasti ja arki asettui
nopeasti uomiinsa.
– Enää ei kyllä muuteta minnekään, Jokke ja
Tarja toteavat yksimielisesti.

Tukena tukiasumisen ohjaaja
Tukiasumisen ohjaaja Chakkrit ”Zak”
Kaewnok käy Joken ja Tarjan luona kerran
kuukaudessa.
– Zak kyselee aina, miten meillä on mennyt
ja kuinka on jakseltu. Zak kyllä luottaa siihen,
että me osataan asiat hoitaa, eikä hänellä ole
meistä huolta, Jokke kuvailee.
Tukiasumisen ohjaaja varmistaa, että
pariskunnan arki sujuu. Käydessään hän
kuuntelee kulloisetkin huolet, murheet ja mieltä
askarruttavat asiat, ja niistä keskustellaan
yhdessä. Ohjaaja on tukena myös laskujen
maksamisessa ja paperiasioiden hoitamisessa.

Sopuisaa yhdessä elämistä
– Samassa työpaikassa me aikoinaan tavattiin,
ja 37 vuotta ollaan oltu kihloissa, Jokke ja
Tarja kertovat.
Pitkä parisuhde ja toinen toisensa kunnioittaminen näkyvät pariskunnan arjessa. Elämä
on sopuisaa ja leppoisaa. Kotiaskareistakaan
ei kinastella, sillä yhdessä siivotaan, laitetaan
ruoka ja käydään kaupassa.
– Sopu säilyy toisinaan paremmin,
toisinaan huonommin. Jokkea täytyy välillä

Tu e t t u a a s u m i s t a o m a s s a k o d i ssa

vähän komentaa, Tarja toteaa pilkettä
silmäkulmassaan.
– Tärkeintä parisuhteessa on, että molemmat
osaa ottaa toisen huomioon. Kun ollaan asioista
eri mieltä, toisen täytyy ymmärtää antaa periksi,
Jokke kiteyttää pitkän parisuhteen salaisuuksia.
Vaihtelua tavallisen arjen lomaan tuovat
naapurustossa asuvien muiden tukiasukkaiden
tapaamiset. Heistä on tullut hyviä ystäviä.
Ilonpilkahduksia arkeen tuovat myös Joken
itse tekemät saunavastat. Makoisilta maistuvat
oman saunan löylyt!

O M A A N KOT I I N !
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KVPS-koti – hyvän
elämän tukikohta
Rakennutamme, omistamme ja
ylläpidämme ryhmämuotoisia KVPSkoteja eri puolilla Suomea. Tavoitteenamme
on luoda yksilöllisiä asumismahdollisuuksia
lähiyhteisöihin.
Suunnittelemme esteettömät, laadukkaat
ja turvalliset KVPS-kotimme aina alueellisiin
tarpeisiin. Kotimme vastaavat kehitysvammaisten ja tukea tarvitsevien ihmisten
odotuksiin ja nykyaikaisiin asumisvaatimuksiin.
Toteutamme rakennuttamishankkeemme
tiiviissä yhteistyössä kuntien kanssa.
KVPS-kotimme sijaitsevat 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.”
Johanna Valento
KVPS-kodit

O M A A N KOT I I N !

Yhteistyömme läheisten kanssa alkaa jo
uusia koteja suunniteltaessa ja perustettaessa.
Uskomme, että läheisten kanssa tehtävä
yhteistyö on avain hyvään arkeen ja asumiseen.
Rakennutamme KVPS-koteja paikallisten
tarpeiden mukaan eri puolille Suomea. Kaikki
rakentamista ja yhteistyötä koskevat aloitteet
ovat tervetulleita.
Otathan yhteyttä, niin kerromme
lisää nykyisistä ja tulevista
KVPS-kodeistamme!
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KVPS-kotimme luovat puitteet omannäköiseen
elämään. Oma koti antaa mahdollisuuden
yksityisyyteen ja omaan rauhaan, yhteiset
tilat yhteisöllisyyteen ja seurusteluun muiden
asukkaiden kanssa.



KVPS-kodeissamme jokaisella asukkaalla on
oma nykyaikainen koti. Asunnot sijoittuvat
erillisiin kotiryhmiin, joissa on kussakin oma
tupakeittiö sekä terassi tai parveke. Kodeissa

on lisäksi yhteistiloja asukkaiden yhdessäoloa
varten. Esteettömät, viihtyisät piha-alueet
tarjoavat vehreät puitteet vapaa-ajan viettoon ja
kesäiseen yhdessäoloon.

”Edistän työlläni
mahdollisuuksia
laadukkaaseen asumiseen
lähiyhteisössä.”
Ilkka Pitkänen
Tekninen isännöinti

H y v ä ä e l ä m ä ä K V P S - k o d e i ssa

KVPS Tukena Oy
palveluntuottajana

Muu
palveluntuottaja

Aurinkolinna, Espoo
Citytulppaani, Helsinki
Hirvinummi, Kurikka
Hopeanuoli, Harjavalta
Kaarikatu, Mänttä-Vilppula
Kaislaranta, Pyhäsalmi
Katariina, Turku
Kesäheinä, Kajaani
Koivula, Turku
Koivumetsä, Lahti
Kotaniitty, Jokioinen
Kultakangas, Kankaanpää
Kultakuusi, Kuhmo
Kultasiipi, Jyväskylä
Lamminranta, Forssa
Lounatuuli, Hyvinkää
Martinkaari, Hyvinkää
Menninkäinen, Lehmo
Metsälinna, Masku
Moikoinen, Turku
Neliapila, Raisio
Paulinpuisto, Salo
Pikkutulppaani, Kauhava
Pohjantähti, Kemi
Poppeli, Turku
Poutapilvi, Imatra
Päivänsäde, Jyväskylä
Sointula, Valkeakoski
Suovuori, Naantali
Tulppaanipolku, Turku
Tähtiomena, Helsinki
Vennintähti, Rovaniemi

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

Kuvat: Elina Leinonen

KVPSkotimme

O M A A N KOT I I N !
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Teksti: Elina Leinonen I Valokuvat: Katri Lehtola

Pertin haaveena muutto
KVPS-koti Vennintähteen
– Nyt on tullut Pertin aika muuttaa
omilleen. Ikäni alkaa olla sillä mallilla,
että on aika laittaa Pertin asumisasiat kuntoon,
82-vuotias omaishoitaja Matti Väliahdet
pohtii.
Matti ja Pertti Väliahdet ovat eläneet
yhdessä Pertin syntymästä lähtien. Viimeiset 27
vuotta isä ja poika ovat olleet kahdestaan.
Pertin varhaisvuosina Matilla oli kotonaan
kaksi hoidettavaa. Vaikea, vuosia kestänyt
sairaus vei lopulta Toini-vaimon Matin rinnalta.
Matti kertoo, että vaimon kuoleman jälkeen
hänellä oli sydämessään outo, tyhjä tunne.
Lääkäri totesi, että se oli vaimon jättämä kolo.
Suuresta surustaan huolimatta Matti pystyi
tekemään elämässään tärkeän valinnan.
– Minulle oli selvää, että haluan hoitaa Pertin
itse. Jätin työelämän ja jäin kotiin hoitamaan
Perttiä. Sillä mielellä lähdin, että pojastani en
luovu, Matti Väliahdet muistelee.
– Päivääkään en ole katunut päätöstäni.

Isän ja pojan yhteinen arki
– Hiljaista ja rauhallista eloa on arkemme ollut.
Pertti ei puhu, mutta ymmärtää kyllä puheeni.
Käytämme viittomia ja kehonkieltä, Matti
kuvailee.
Pertti tarvitsee toimissaan paljon ohjausta
ja tukea. Downin syndrooman lisäksi useat
perussairaudet ja epilepsia tuovat arkeen omat
haasteensa. Yksin poikaa ei voi jättää.
Kauppareissut, lumityöt ja monet kotiaskareet Matti ja Pertti tekevät mielellään
yhdessä.
– Mieluisin yhteinen harrastuksemme ovat
amerikkalaiset poliisisarjat, joissa poliisit ajavat
rosvoja takaa. Niitä tykkäämme yhdessä katsoa,
Matti hymyilee.
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– Pertti on muuten rauhallinen, mutta välillä tulee semmoisia änkyröitä. Jokin aika sitten
pahoitin änkyröinnistä mieleni. Pertti huomasi
sen, tuli viereeni ja laittoi käden olkapäälleni.
Se oli hänen tapansa pyytää anteeksi, Matti
kertoo liikuttuneena.
Omaishoitajan työn lisäksi Matilla on
riittänyt tarmoa vapaaehtoistyöhön monissa
vammaisjärjestöissä.
– Ystävät, lapset ja lapsenlapset tuovat
vaihtelua arkeen. Pitkät lenkit ja hiihtoretket
auttavat jaksamaan. Eniten voimia olen kuitenkin aina saanut Pertin kautta, Matti miettii.

Muuttovalmennuksessa tultiin tutuiksi
Matti Väliahdet ja monet muut läheiset ovat
toivoneet jo vuosia ympärivuorokautista
apua ja tukea tarjoavaa kotia Rovaniemelle.
Nyt perheiden unelmasta on tulossa totta.
KVPS-koti Vennintähti valmistuu muutaman
kuukauden kuluttua.
– Toivon, että Pertin muutto tapahtuu
hallitusti ennen kuin itseltäni voimat loppuvat.
Uusi koti tulee kävelymatkan päähän kodistamme, Matti Väliahdet iloitsee.
Matti on tyytyväinen muuttovalmennukseen,
joka aloitettiin koronakeväänä verkkotapaamisina. Hän kertoo, että muuttajat ja läheiset
tutustuivat toisiinsa verkon välityksellä.
– Luotan Tukena Vennintähden henkilökunnan ammattitaitoon. Odotan hyvää yhteistyötä ja avointa keskustelua. Arjessa tulee
varmasti eteen myös haasteita, mutta uskon,
että niistäkin yhdessä selvitään, Matti Väliahdet
miettii.
– Hyvä henkilökunta koostuu avoimista ja
iloisista ihmisistä. Pertti tykkää hymyistä ja
naurusta.

H y v ä ä e l ä m ä ä K V P S - k o d e i ssa

”Kehitysvammaisten
Palvelusäätiö on luotettava
kumppani, jolla on
pitkäaikainen kokemus alalta.
– Palvelusäätiö on lähellä
ihmistä ja läheisiä.”
ANTTI LASSILA,
TOIMIALAJOHTAJA
ROVANIEMEN KAUPUNKI

O M A A N KOT I I N !
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Teksti: Elina Leinonen I Valokuvat: Sirpa Ryyppö

KVPS-koti Kotaniityssä
asuu tyytyväisiä ihmisiä
KVPS-koti Kotaniityssä asuu onnellisia,
elämäänsä ja asumiseensa tyytyväisiä
ihmisiä. Onni löytyy asukkaiden mukavasta
yhdessäolosta ja arjen pienistä asioista.
– Kavereita ollaan kaikki, veljekset Marko
ja Konsta Leppänen sanovat kuin yhdestä
suusta.
– Siivoushommia, pyykkihommia, ruuanlaittoa ja leipomista. Kaikenlaista ruokaa
tehdään, kakkuja ja kääretorttuja leivotaan,
veljekset kehuvat. Kotipäivät arkisine
askareineen ovat heidän mielestään viikon
parhaita päiviä.
– Parasta on kun pääsee saunaan kaksi
kertaa viikossa. Tykkään saunoa ja suihkutella,
Jenna Tulander kertoo.
Niin Leppäsen veljekset kuin Jennakin
muuttivat lapsuudenkodistaan Kotaniittyyn.
Lähellä asuvien vanhempien kanssa ollaan
tiiviisti yhteydessä ja käydään vuoroin vieraissa.

KVPS-koti Kotaniitty
KVPS-koti Kotaniitty sijaitsee
vehreällä pientaloalueella Jokioisilla.
Kotaniitty tarjoaa oman kodin
15 kehitysvammaiselle asukkaalle.
Koti valmistui vuonna 2019.
Kotaniityn kaikki tilat ovat esteettömiä.
Asuintilat koostuvat viiden asunnon
kotiryhmistä, joissa kussakin on kodikas
oleskelutila tupakeittiöineen.
KVPS Tukena Oy tarjoaa
ympärivuorokautiset
Hyvä Elämä -palvelut®.
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– Kyllä täällä on ollut todella mukava asua.
Aikalailla into piukassa tänne muutin. Eniten
odotin kavereita, Jenna toteaa. Hän kertoo,
että asukkaat tulevat hyvin toimeen keskenään ja
sopu säilyy. Myös ohjaajat, Tukena Kotaniityn
henkilökunta, saavat asukkailta varauksettoman
kiitoksen. Mukavia ovat kuulemma kaikki!
Asukkaiden mukaan viikon kohokohta on
lauantai-ilta, jolloin kokoonnutaan laulamaan
yhdessä karaokea ja tanssimaan Lauantaitansseja.

H y v ä ä e l ä m ä ä K V P S - k o d e i ssa

Aitoa
asukaslähtöisyyttä
Saamme asukkailtamme kiitosta siitä, että
meidät on helppo tavoittaa ja meiltä saa
ystävällistä palvelua. Asukkaillamme on tunne,
että välitämme heistä ja heidän kodeistaan.
Turvallisen asumisen mahdollistaa omalta
osaltaan kiinteistö- ja vuokralaishallintomme
ammattitaitoinen henkilöstö, joka vastaa
lukemattomista asukasyhteistyöhön, asukasdemokratiaan ja kiinteistöjen tietojärjestelmiin
liittyvistä tehtävistä.
– Haluamme hyvää asumista kaikille.

Tavoitteenamme on, että jokaiselle löytyy juuri
hänelle sopiva asumisratkaisu, kiinteistö- ja
palvelusihteeri Rita Kanelli sanoo.
Kiinteistöhallinnon henkilöstömme tekee
työtään asukaslähtöisesti, asukkaita kunnioittaen ja heidän tarpeitaan, toiveitaan ja huoliaan
kuunnellen.
– Vastaamme asukkaidemme kysymyksiin,
kuuntelemme ja etsimme yhdessä ratkaisuja,
kiinteistökoordinaattori Marjukka Hapuoja
toteaa.
– Ymmärrämme asukkaidemme erityistarpeita ja pyrimme joustamaan vaikeissa
elämäntilanteissa, isännöitsijä Hanna-Kaisa
Holopainen korostaa.
Työtä tehdään yhteistyössä asukkaiden,
heidän läheistensä ja edunvalvojiensa,
asumisen ohjaajien, KVPS-kotien johtajien,
isännöitsijöiden, sosiaalityöntekijöiden, Kelan
sekä kuntakumppaneiden kanssa.
Työn ilo kumpuaa asukkaiden onnellisuudesta ja tyytyväisyydestä koteihinsa.
Asukkailta ja heidän läheisiltään saadut
kiitokset koetaan yhteisinä onnistumisina.




”Vilpitön halu auttaa
kumpuaa syvältä
sydämestä.”
Marjukka Hapuoja
Kiinteistö- ja
vuokralaishallinto

”Turvallinen, viihtyisä ja
omannäköinen koti ja
asumisen yhteisöllisyys
luovat hyvää kaikkien
ihmisten elämään.”
Hanna-Kaisa Holopainen
Isännöinti

O M A A N KOT I I N !
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KVPS-kodit

Välitämme sinusta ja kodistasi
Kansien kuvat: Ilona Pietiläinen

Kiinteistötoimi
Aarne Rajalahti
puh. 040 517 4447
KVPS-kodit
Johanna Valento
puh. 050 400 7171
Tukiasunnot
Pasi Hakala
puh. 0400 318 304
etunimi.sukunimi@kvps.fi

kvps.fi

 palvelusaatio
 kvpsfi
 kvpsfi
Pinninkatu 51, 33100 Tampere

Teemme todeksi unelmia hyvästä elämästä ja laadukkaista palveluista.
Kehitämme ja tuotamme palveluita ja toimintaa tukea tarvitseville ihmisille ja heidän läheisilleen
– yhdessä heidän kanssaan.
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