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Itsenäistymiskodit Niittypuro
Aktiivista asumiskuntoutusta nuorille aikuisille 

Itsenäistymiskodit Niittypuro on tarkoitettu 18-30-vuo-
tiaille nuorille aikuisille. Itsenäistymiskodit sopivat 
nuorille mielenterveyskuntoutujille, aikuissosiaalityön 
asiakkaille ja lastensuojelun jälkihuollon asiakkaille. 

Vahva psykiatrinen osaaminen ja aktiivinen kuntoutusote kuvaa 
toimintaamme. Olemme kiinnostuneita asiakkaamme elämästä, 
aamusta iltaan. Me ylläpidämme ja otamme vastuun asiakkaan 
arjen aktiivisesta tukemisesta. Autamme opiskelussa ja työnteos-
sa onnistumisessa, saatamme kohti aikuisuutta ja itsenäisyyttä. 
Vahvistamme asiakkaan voimavaroja ja toimintamalleja sekä 
psyykkistä vointia kohti mahdollisimman itsenäistä elämää asu-
miskuntoutuksen jälkeen. 

Itsenäistymiskodeissa työskennellään arkisin 12 tuntia ja viikon-
loppuisin sekä pyhäpäivinä 5 tuntia. Muina aikoina asukkailla 
on käytössään puhelinpäivystys. Itsenäistymiskodit Niittypuro 
sijaitsee Oulun kaupungin rajalla, 4 km Kempeleen keskustasta 
ja 9 km Oulun keskustasta, hyvien kulkuyhteyksien päässä.  

Itsenäistymiskotiympäristö sijaitsee rauhallisella luonnonkauniilla 
alueella. Itsenäistymiskodeissa on kahdeksan rivitaloasuntoa, 
joissa on yksiöitä ja kaksioita. Kaikki itsenäistymiskotitilat  
ja asunnot on remontoitu täysin uudenveroisiksi vuonna 2019. 



Meillä on kokemusta tavoitteellisesta ja  
laadukkaasta työstä 

Asumiskuntoutuspalvelumme alkoi Keski-Suomessa Jyväskylässä 
keväällä 2013, kun 12-paikkainen nuorten aikuisten asumis-
kuntoutusyksikkö Itsenäistymiskodit Aava avautui. Aavassa 
asumisjaksot ovat vaihdelleet keskimäärin vuodesta kolmeen 
vuoteen ja asukkaiden kuntoutuminen on ollut tuloksellista. 
Tavoitteellisesti ja laadukkaasti tehdyn työn tuloksena Keski-Suo-
men alueella kysyntä lisääntyi ja toiminta laajentui vuoden 2018 
ja 2019 aikana 35 asumispaikkaan, kun Itsenäistymiskodit Auri 
avattiin. Aavan ja Aurin työskentelymalli on myös Niittypuron 
itsenäistymiskotien mallina ja jatkamme aktiivisen kuntouttami-
sen perinnettä Oulun seudulla. 

Kohti itsenäistä elämää

Niittypurossa yhtenä kuntouttavana elementtinä on yhteisölli-
syys. Räätälöimme ryhmätoimintojamme asiakkaiden tarpeiden 
mukaan kuntouttava elementti keskiössä. Ryhmätoimintoina on 
vuosien aikana toteutettu erilaisia keskustelevia ja toiminnallisia 
ryhmiä, joista esimerkkeinä on lauantai-toiminta päivä ja ruo-
karyhmä. Ryhmätoimintojen ohella yksikössä tehdään nuorten 
kanssa erilaisia yhteisiä retkiä ja matkoja. Yhteisöllistä toimintaa 
ohjaa asukkaiden mielenkiinnon kohteet.

Nuoria tuetaan arjessa ja heillä on mahdollista saada yhteiskul-
jetus esimerkiksi kouluun tai työharjoittelupaikkaan. Yksiköistä 
löytyy asukkaiden käyttöön yhteinen tila, missä voi viettää aikaa 
ohjaajien ja muiden asukkaiden kanssa ja samalla nauttia esi-
merkiksi välipalaa. Perinteisesti yksiköissä on juhlittu asukkaiden 
syntymäpäiviä ja valmistujaisia.



Me ylläpidämme ja 
otamme vastuun
asiakkaan arjen aktiivisesta 
tukemisesta.



Jokainen asiakas kohdataan 
ainutkertaisena yksilönä 
ja hyväksytään 
omana itsenään.



Työskentelyssä korostuu myös yksilöllinen työote. Asiakkaalla on 
aina hänelle määritelty oma työntekijä, jonka kanssa työskentely 
pääasiallisesti toteutuu. Oman työntekijän myötä asiakkaan 
yksilölliset tarpeet huomioidaan ja kokonaisymmärrys asiakkaan 
elämäntilanteesta ja suunnitelmista säilyy. Jokainen asiakas 
kohdataan ainutkertaisena yksilönä ja hyväksytään omana 
itsenään. Kuntoutussuunnitelma rakennetaan yhdessä tilaajan ja 
asiakkaan kanssa yksilölliset tarpeet huomioiden.

Neuropsykiatrinen valmennus osana 
työskentelyä

Pitkä kokemuksemme itsenäistymiskotityöstä on näyttänyt meille 
asiakkaiden vahvan tarpeen neuropsykiatriseen tukeen. Itsenäis-
tymiskoit Niittypurossa neuropsykiatrinen valmennus on osa  
yksilöllistä ja yhteisöllistä työtä. Neuropsykiatrinen valmennus 
sopii asiakkaille, joilla on toiminnanohjauksen taitojen vai-
keuksia tai neuropsykiatrinen oireyhtymä, esim. ADHD/ADD tai 
Asperger. Valmennuksen tavoitteena on tukea nuorten aikuisten 
arjen- ja elämänhallinnan taitojen sekä uusien myönteisten 
toimintatapojen kehittymistä ja elämänpolun rakentumista rat-
kaisu- ja voimavarakeskeisesti. 
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Niittypuro sijaitsee 4 km Kempeleen 
keskustasta ja 9 km Oulun 
keskustasta.

Julkisella liikenteellä Niittypuroon 
pääsee busseilla nro 8 ja 9  
Oulun keskustasta.

 
H U M A N A . F I

Humana on johtava pohjoismainen sosiaalialan toimija, joka tarjoaa yksilöllisiä 
sosiaali- ja hoivapalveluita lähellä ihmistä ja perheen arkea. Meitä on Suomessa 
2 700, ja autamme päivittäin yli 4 200 ihmistä kohti hyvää elämää. Meille 
Humanassa on tärkeää olla avoin, laadukas ja vastuullinen toimija.


