
AVOPALVELUT  ITSENÄISTYMISKODIT AAVA JA AURI



Itsenäistymiskodit Aava ja Auri
Aktiivista asumiskuntoutusta nuorille aikuisille 

Itsenäistymiskodit Aava ja Auri ovat tarkoitettu 18-30- 
vuotiaille nuorille aikuisille. Itsenäistymiskodit sopivat nuorille 
mielenterveyskuntoutujille, aikuissosiaalityön asiakkaille ja  
lastensuojelun jälkihuollon asiakkaille.  

Itsenäistymiskodeissamme työskennellään arkisin klo 7-20 ja  
viikonloppuisin klo 9-17. Muina aikoina asukkailla on  
käytössään puhelinpäivystys. 

Itsenäistymiskodit Aava ja Auri sijaitsevat 4,5 km päässä  
Jyväskylän keskustassa, Päijänteen läheisyydessä luonnon 
lähellä, hyvien kulkuyhteyksien päässä. Itsenäistymiskodeissa 
on yhteensä 34 asuntoa, jotka ovat yksiöitä ja pieniä kaksioita. 
Kaikki tilat on remontoitu vuosien 2018-2019 välillä. 

Meillä on kokemusta tavoitteellisesta ja  
laadukkaasta työstä 

Asumiskuntoutuspalvelumme Keski-Suomessa alkoi Jyväs-
kylässä keväällä 2013, kun 12-paikkainen nuorten aikuisten 
asumiskuntoutusyksikkö Itsenäistymiskodit Aava avautui.  
Aavassa asumisjaksot ovat vaihdelleet keskimäärin vuodesta 
kolmeen vuoteen ja asukkaiden kuntoutuminen on ollut  
tuloksellista. Tavoitteellisesti ja laadukkaasti tehdyn työn  
tuloksena Keski-Suomen alueella kysyntä Itsenäistymiskodit 
Aavan palveluille kasvoi ja laajentumisen suunnittelu käynnistyi 
vuonna 2017. Laajennus valmistui huhtikuussa 2019, kun Aava 
muutti Jyväskylässä Samulinniemeen ja sai kuusi uutta asiakas-
paikkaa lisää. Samalle tontille on avautunut Itsenäistymiskodit 
Auri vuoden 2018 alkupuolella. Aurissa on jatkettu Aavan  
laadukasta ja asiakasystävällistä asumiskuntoutuksen  
perinnettä.

Laadukasta ja  
asiakasystävällistä  
asumiskuntoutusta 
pitkällä kokemuksella. 



Kohti itsenäistä elämää 

Toiminnassamme aktiivinen kuntoutus on ollut kantavana 
ajatuksena jo Aavan perustamisesta vuodesta 2013 lähtien. 
Olemme kiinnostuneita asiakkaamme elämästä, aamusta 
iltaan. Me ylläpidämme ja otamme vastuun asiakkaan arjen 
aktiivisesta tukemisesta. Autamme opiskelussa ja työelämässä 
onnistumisessa, tavoitteena saattaa nuori kohti aikuisuutta ja 
itsenäisyyttä. Vahvistamme asiakkaan voimavaroja, toiminta-
malleja ja psyykkistä vointia niin, että nuorella on mahdollisuus 
laadukkaaseen itsenäiseen elämään kuntoutuksen jälkeen. 

Molempia yksiköitä yhdistää yhteisöllisyys. Olemme  
räätälöineet ryhmätoimintojamme asiakkaiden tarpeiden  
mukaan kuntouttava elementti keskiössä. Työntekijöidemme  
ammattitaito näkyy ryhmien moninaisuudessa. Ryhmätoimintoi-
na on vuosien aikana toteutettu erilaisia keskustelevia, toimin-
nallisia ja luovia ryhmiä, joista esimerkkeinä on lauantai- 
toiminta päivä, teatteriryhmä ja ruokaryhmä. Ryhmätoimintojen 
ohella yksiköistä tehdään myös säännöllisesti nuorten kanssa 
erilaisia yhteisiä retkiä ja matkoja. Lisäksi asukkailla on  
mahdollisuus päästä mukaan Aavan ja Aurin nuorten  
ohjattuun musiikkitoimintaan, joka voi olla yksilöohjausta  
tai bänditoimintaa.

Yhteisöllisyys näkyy heti aamusta alkaen yhteisenä aamupalana. 
Aamupalan jälkeen nuorten on mahdollista saada yhteiskuljetus 
esimerkiksi kouluun tai työharjoittelupaikkaan. Yksiköissä on 
lisäksi tarjolla nuorille päiväaikaan välipalaa ja myöhemmin 
iltapalaa. Yksiköistä löytyy asukkaiden käyttöön yhteinen keittiö, 
ruokailutila ja olohuone. Perinteisesti yksiköissä on juhlittu asuk-
kaiden syntymäpäiviä ja valmistujaisia. Lisäksi juhlaperinteiksi 
on muodostunut Aurafest-tapahtuma, Halloween -juhla sekä 
muut juhlapyhät.

Olemme kiinnostuneita  
asiakkaamme elämästä,  
aamusta iltaan.



Aavassa ja Aurissa asiakkaalla on aina hänelle määri-
telty oma työntekijä, jonka kanssa työskentely pääasiallisesti 
toteutuu. Oman työntekijän myötä asiakkaan yksilölliset tarpeet 
huomioidaan ja kokonaisymmärrys asiakkaan elämäntilanteesta 
ja suunnitelmista säilyy. Jokainen asiakas kohdataan ainutker-
taisena yksilönä ja hyväksytään omana itsenään. Kuntoutus-
suunnitelma rakennetaan yhdessä tilaajan ja asiakkaan kanssa 
yksilölliset tarpeet huomioiden.

Neuropsykiatrinen valmennus osana työskentelyä

Pitkä kokemuksemme itsenäistymiskotityöstä on näyttänyt meille 
asiakkaiden vahvan tarpeen neuropsykiatriseen tukeen. Aavassa 
ja Aurissa neuropsykiatrinen valmennus on osa yksilöllistä ja 
yhteisöllistä työtä. Neuropsykiatrinen valmennus sopii asiak-
kaille, joilla on haasteita toiminnanohjauksen taidoissa tai 
neuropsykiatrinen oireyhtymä, esim. ADHD/ADD tai Asperger. 
Valmennuksen tavoitteena on tukea nuorten aikuisten arjen- ja 
elämänhallinnan taitojen sekä uusien myönteisten toiminta- 
tapojen kehittymistä ja elämänpolun rakentumista ratkaisu-  
ja voimavarakeskeisesti. 

Neuropsykiatrisen osaamisen lisäksi Aavan ja Aurin työntekijöi-
den erityisosaamiset tukevat tuloksellista kuntoutustyötä. Aavan 
työryhmässä on psykiatrisen työn, mielenterveys- ja päihdetyön, 
lastensuojelun ja kiintymyssuhdetyön, kuntoutuksen, luovien 
menetelmien ja hengellisen kohtaamisen osaamista. Aurin työ-
ryhmässä puolestaan on psykiatrisen työn, päihde- ja mielenter-
veystyön, kognitiivisen terapiatyöotteen, kuntoutuksen, kriisityön, 
lastensuojelun sekä AVEKKI- ja turva-asiantuntijatyön osaamista. 

Jokainen asiakas kohdataan 
ainutkertaisena yksilönä 
ja hyväksytään 
omana itsenään.
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Aava ja Auri sijaitsevat 4,5 km:n 
päässä Jyväskylän keskustasta, 
Päijänteen ja luonnon läheisyydessä 
viihtyisässä asuinympäristössä.

Julkisella liikenteellä Auriin pääsee 
busseilla nro 15 ja 19 Jyväskylän 
keskustasta.

 
H U M A N A . F I

Humana on johtava pohjoismainen sosiaalialan toimija. Tarjoamme vastuullisesti 
yksilöllisiä sosiaali- ja hoivapalveluita lähellä ihmistä ja perheen arkea. Palveluiden 
laatu ja asiakastyytyväisyys ovat meille tärkeitä asioita. Humanalla on 16000 
työntekijää, joista Suomessa 2500. Me kaikki työskentelemme yhteisen vision eteen: 
”Jokaisella on oikeus hyvään elämään. Kyllä, jokaisella”


