
Palvelukoti  
Karttusenranta, Lapua
Karttusenranta Lapualla tarjoaa palveluasumista ja tuettua 
asumista mielenterveys- ja päihdekuntoutujille kodin- 
omaisessa ympäristössä.

Asuminen

Palvelukoti Karttusenrannassa on 15 tilavaa ja valoisaa asuin-
huonetta sekä kaksi yksiötä omalla sisäänkäynnillä. Jokaisella 
asukkaalla on oma suihku ja wc. Yhteisessä olohuoneessa asukkaat 
voivat katsella televisiota tai viettää aikaa yhdessä. 

Vuonna 2018 valmistunut esteetön palvelukotimme sijaitsee Lapuan 
Myllykylässä, lähellä Lapuan keskustan monipuolisia palveluita. 
Pääsy terveydenhuollon palveluihin on helppoa, sillä terveyskeskus 
sijaitsee alle kilometrin päässä. Meillä eletään aktiivista ja elämän-
makuista arkea. Palvelukodissamme tehdään, nähdään ja koetaan 
mahdollisimman itsenäisesti ja monipuolisesti.

Aktiviteetit

Kuntoutusnäkökulma ja toimintakyvyn ylläpitäminen ovat osa 
Karttusenrannan päivittäistä toimintaa. Asukkaiden kanssa pohdi-
taan yhdessä, millaiset aktiviteetit ja harrastukset heitä voisivat 
kiinnostaa. Viikko-ohjelmassa on tarjolla erilaisia harrasteryhmiä 
kunkin asukkaan oman kiinnostuksenkohteiden mukaan. Teemme 
yhteistyötä paikallisten kulttuuri- ja harrastusjärjestöjen sekä seura-
kunnan kanssa.



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.”

Ruokailu

Palvelukoti Karttusenrannassa ruokailuhetket ovat kotoisia ja viihtyisiä. Asukkaat 
osallistuvat yhdessä ohjaajansa kanssa ruoan valmistukseen päivän jokaisella 
kattauksella. Monipuolinen ja ravitseva ruoka valmistetaan alusta asti omassa 
keittiössämme. Ruokalistassamme huomioidaan juhlapyhät ja jokaisen asukkaan 
merkkipäiviä kunkin omia toiveita kuunnellen.

Arki palvelukodissa

Jokaisen asukkaan tarpeet kartoitetaan yksilöllisesti, ja palvelut räätälöidään 
niiden mukaan. Kaikki toiminnassa tähtää siihen, että asukkaan toimintakyky 
säilyisi mahdollisimman hyvänä ja hän voisi elää kodissaan mielekästä ja 
turvallista arkea. Tarpeen vaatiessa voimme konsultoida omaa psykiatrian 
erikoislääkäriä. Henkilöstömme on saanut monipuolisen koulutuksen alan 
työtehtäviin.

Vapaista asukaspaikoista ja lisätietoja toiminnastamme voit tiedustella palvelu- 
esimies Laura Mäenpäältä p. 044 589 7224.

Hyvän Mielen Koti – Kohti itsenäisempää elämää
Olemme yksi Humana Asumispalveluiden Hyvän Mielen Kodeista. Hyvän Mielen Kodeissamme 
toiminnallisuus tarkoittaa aktiivista arkea, joka rakentuu jokaiselle asukkaalle yksilöllisesti laadi-
tusta asiakassuunnitelmasta. Asiakassuunnitelman tarkoituksena on mahdollistaa tavoitteellinen 
kuntoutuminen kohti itsenäisempää elämää. Hyvän Mielen Kodeissa toiminnallisuudella tuetaan 
jokaisen toimintakykyä ja kuntoutumista.

Toimintamme pohjautuu yhteisöhoitomalliin, jossa arjen toiminnoissa huomioidaan jokaisen 
yksilöllinen toimintakyky ja yhteisöllisyys rakentuu kohtaamisesta ja toistemme hyväksymisestä. 
Hyvän Mielen Kodissa saamme toisistamme tukea ja voimaa. Turvallisuus tarkoittaa meille 
luottamuksellista hoitosuhdetta, turvallisen asuinympäristön tarjoamista, kuulluksi tulemista  
sekä ammattitaitoisen ja työhönsä sitoutuneen henkilöstön läsnäoloa.
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Jokaisella on oikeus hyvään elämään.
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