
ITSENÄISTYMISKODIT ALKULA



Kun arjen elämisen tuki vaatii 
psykiatrista ja terapeuttista 
erityisosaamista 

Tarjoamme tehostettua ja kuntouttavaa 
asumisen tukea lastensuojelun jälkihuollon 
asiakkaille, nuorille mielenterveyskuntoutujille 
ja aikuissosiaalityön asiakkaille.  

Terapeuttisen, asiakaslähtöisen ja 
suunnitelmallisen toimintamme avulla, 
autamme nuorta itsenäistymään ja 
kuntoutumaan. Tuemme hänen psyykkistä 
vointiaan, yhteiskunnallista osallisuuttaan 
sekä sosiaalisia suhteitaan.  

Kuntouttavan työn taustalla on vahva 
moniammatillinen ja terapeuttinen 
osaaminen. Toiminta rakentuu yksilöllisesti 
asiakkaan ja palvelun tilaajan tarpeiden 
mukaisesti, haastavatkin solmukohdat 
huomioiden.

Vastaamme asiakkaan erityistuen tarpeeseen, 
minkä taustalla ovat nuoren elämän vaativat 
olosuhteet ja vaikeat tapahtumat. Psykiatrinen 
erityisosaaminen asiakkaalle yksilöllisesti ja 
yhteisöllisesti, yhdessä arjen elämisen kautta.



Itsenäistymiskodit Alkula, 
Mäyrämäki, Jyväskylä
Aktiivisen asumiskuntoutuksen 
yksikkö Alkula tarjoaa 12 h 
tukiasuntoyksikön nuorille lastensuojelun 
jälkihuollon asiakkaille, nuorille 
mielenterveyskuntoutujille sekä 
aikuissosiaalityön asiakkaille. Yksikkö 
sijaitsee Jyväskylässä, Mäyrämäen 
asuinalueella. Alkula on avoinna arkisin 
klo 7-20 ja la-su klo 9-17. Yöaikaan 
päivystys on samassa pihapiirissä olevan 
Pienkoti Auran yksikössä.

Liikkuva asumisen tuki, 
Jyväskylä
Tarjoaa tukea lastensuojelun 
jälkihuollon asiakkaille, nuorille 
mielenterveyskuntoutujille sekä 
aikuissosiaalityön asiakkaille, asiakkaan 
omaan kotiin.

Ohjausta ja tukea 

• mahdollisuuden traumatyöskentelyyn
• tunnetyöskentelyyn
• sosiaalisiin suhteisiin
• asiointiin ja palveluiden käyttöön
• vapaa-aikaan ja harrastuksiin
• opiskeluun ja työllistymiseen
• lähiverkostojen kanssa toimimiseen
• arjessa selviytymiseen ja itsenäistymiseen
• turvalliseen lääkehoitoon

Puhutaan, mietitään, tuetaan

Kuntoutuminen ja itsenäistyminen on suunnitelmallinen, yksilöllisesti etenevä prosessi. 
Yhteinen työskentely aloitetaan tutustumiskäynnin ja muuton jälkeen, jolloin tehdään 
itsenäistymissuunnitelma yhdessä asukkaan kanssa. Itsenäistymissuunnitelmaa päivitetään 
noin kolmen kuukauden välein yhdessä nuoren, lähiverkoston sekä palvelun tilaajan 
kesken. Alkulaan ovat tervetulleita vierailemaan myös nuoren perhe, ystävät tai muu 
lähiverkosto.

Alkulassa vuorovaikutus ja dialogisuus on kaiken työskentelyn ydin. Me haluamme 
huolehtia siitä, että jokainen nuori tulee kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään. Kaikkia 
yhteisön jäseniä arvostetaan, kunnioitetaan ja heistä pidetään huolta. 

Alkulan toiminnassa painottuu omaohjaaja-suhdetyö, erilaiset toiminnalliset ryhmät, 
psykoedukaatio sekä perhe- ja verkostotyö. Terapeuttinen asenne PACE (D. Hughes) takaa 
sen, että työntekijä on välittävä, empaattinen, hyväksyvä, utelias ja leikkisä. PACE-asenteen 
kautta pyritään ylläpitämään tunneyhteyttä sekä nuoren sisäisen tasapainon kannattelua. 
Alkulan nuorten kanssa olemme tehneet yhdessä Hyvän kohtelun suunnitelman.

Toimintamme kautta palveluun voi sisällyttää myös asiakkaan kuntoutusta tukevia 
terapeuttisia menetelmiä, kuten musiikkitoimintaa, luonto- ja liikuntatoimintaa sekä 
seksuaalineuvontaa ja -terapiaa.

Itsenäis-
tymiskoti

Liikkuva
asumisen
tuki

Olet aina  
tervetullut 
käymään! 
P. 044 084 4919



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. Me kaikki työskentelemme yhteisen vision eteen: ”Jokaisella on oikeus 
hyvään elämään.” 

H U M A N A . F I

Itsenäistymiskodit Alkula
Malikantie 1 b 1, 40640 Jyväskylä
www.humana.fi/alkula
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@humana.fi

Yksikönjohtaja
Pilvi Sihvonen, 044 084 4919 

Toiminnanjohtaja
Rauha Howe, 044 301 5558

Jokaisella on oikeus hyvään elämään. Kyllä, jokaisella.

”Kiitos teille erittäin ihanasta  
ja mukavasta hetkestä. Oli  
mukavaa unelmoida, jutella ja 
kuunnella musiikkia yhdessä. 
Tuli tunne, että kuuluu johonkin 
porukkaan ja se oli aivan ihanaa.”
- Alkulan nuori


