
HUMANA   KOMIAN KRANNI



3

Komian Kranni tarjoaa mielenterveys- ja päihde-
kuntoutujille sekä lievästi kehitysvammaisille henkilöille 
yhteisöllistä asumista kodinomaisessa ympäristössä. 
Toiminnan painopisteenä ovat monipuolinen kuntoutus, 
asukkaiden toimintakyvyn ja sosi aalisten suhteiden 
vahvistaminen sekä mielekkään tekemisen 
mahdol listaminen.

Komian Kranni, Seinäjoki



Miten asukkaaksi 
Komian Kranniin?
Asukkaaksi palveluasumis
yksikköömme tai tuki
asuntoon tullaan kunnan 
sosiaalitoimen kautta 
maksu  sitoumuksella. 
Kuntoutussuunnitelmassa 
määritellään, mitä taitoja 
tarvi taan ennen tukiasuntoon 
siirtymistä. Tukiasuntojakson 
jälkeen voidaan harkita 
omilleen muuttoa, pois 
Komian Krannin tuen 
piiristä. Päätös siirtymisestä 
asiakaspolun eri vaiheisiin 
tehdään yhdessä asiakkaan, 
asumispalveluyksikön sekä 
kunnan sosiaali työntekijöiden 
kanssa. Asukkaaksi Komian 
Kranniin voi tulla myös 
itsemaksavana.

Päätalon ja Koivulan tukiasunnot ovat tarkoitettu 
mielenterveys- ja päihdekuntoutujille ja lievästi 
kehitys vammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat 
tukea ja ohjausta kyetäkseen asumaan itsenäisesti 
ilman ympäri vuoro kautista valvontaa. Kuntoutujia 
tuetaan harjoittelemaan päivittäisiä toimintoja, 
kannustetaan omatoimisuuteen sekä ohjataan 
käyttämään kodin ulkopuolisia palveluja.

Toimintamme perustuu asiakaslähtöisyyteen 
sekä asiakkaita kunnioittavaan toimintaan. 
Käytössämme on omahoitajajärjestelmä. 
Päätalossa ja Koivulassa ylläpidetään asukkaiden 
toimintakykyä monipuolisilla yhteisillä toimilla 
ja tehtävillä. Motivoimme asukkaita myönteisin 
keinoin omatoimisuuteen ja aktiiviseen arkeen 
omahoitajamenetelmin ja yhteisöhoidon 
periaatteita noudattaen, huomioiden kuitenkin 
jokaisen asukkaan yksilölliset tarpeet. Jokainen 
asukas voi osallistua yhteisen, sujuvan arjen 
rakentamiseen. Toiminnallamme ja ammatti-
taidollamme luomme myös turvallisen asuin-
ympäristön, joka luo osaltaan tärkeän pohjan 
kuntoutumiselle.

AsuminenAsiakkaan 
tarvitseman tuen 
määrä

Tehostettu palveluasuminen

Tukiasunnot



Komian Krannin toimintaan 
kuuluu myös päivätoiminta, joka 
sijaitsee vain 250 metrin päässä 
Päätalosta ja Koivulasta. 
Toimimme Ylistaron keskustassa kodikkaassa ja
viihtyisässä omakotitalossa, jossa on keittiö 
ruoan laittoon, sauna, pesutilat, mahdollisuus 
pyykinpesuun sekä rauhallinen, tilava piha-alue. 
Tuemme kuntoutujia yksilöllisesti ja asiantuntevasti. 
Kuntoutuja saa olla itse mahdollisimman paljon 
mukana oman kuntoutuksensa suunnittelussa 
kuntoutussuunnitelmaa laatiessamme. Asiakkaiden 
arkea tuemme monipuolisesti ja erityis tarpeissa 
teemme yhteistyötä eri erikoisalojen kanssa. 
Toimintamme on ulospäin suuntautuvaa: teemme 
muun muassa retkiä, matkoja ja vierailuita eri 
kohteisiin.

Päivätoiminnan asiakkaamme ovat Seinäjoen 
alueelta, kotona asuvia mielenterveys- ja 
päihde kuntoutujia. Tuemme heidän arkeaan 
harjoittelemalla arjen toimia, sekä omasta 
fyysisestä että psyykkisestä kunnostaan 
huolehtimista.

Kuntouttavaa päivätoimintaa

Miten asiakkaaksi
päivätoimintaan?
Päivätoiminnan asiakkaat
tulevat meille erikoissairaan
hoidon piiristä, kotisairaan
hoidosta, kotipalvelusta 
ja joskus omaisten kautta. 
Asiakas voi tulla meille myös 
itsemaksavana.

Mahdollisuus intervallihoitoon

Päätalon ja Koivulan tehostetut 
asumispalvelukodit tarjoavat 
tarvittaessa intervallihoitoa.
Intervallijaksojen tarkoituksena on kartoittaa asiakkaan 
psyyk kinen ja fyysinen kunto, tuoda hengähdystauko 
omais hoitajan arkeen sekä mahdollistaa valvotusti 
muun muassa laitoshoidon piirissä olevan potilaan 
turvallinen siirtyminen avohoitoon. Intervallihoidon kesto 
määritellään aina asiakkaan tarpeen mukaan ja sisältö 
räätälöidään yhteistyössä asiakkaan, tämän omaisen ja
mahdollisen lähettävän tahon kanssa.

Asiakkaan 
tarvitseman tuen 
määrä



Komian Kranni
Viertolankuja 11, 61400 Seinäjoki 

Päätalo
Viertolankuja 11, 61400 Ylistaro
044 294 3432

Koivula
Viertolankuja 9, 61400 Ylistaro
050 447 7603

Päivätoiminta
Renginkuja 11, 61400 Ylistaro

Palveluesimies
Sale Gröhn, 044 532 2522
sale.grohn@humana.fi

Palveluvastaava, Päätalo 
Markku Valli, 045 635 2228
markku.valli@humana.fi

Vastaava ohjaaja, Koivula 
Miia Rahikainen, 050 433 1489
miia.rahikainen@humana.fi

Vastaava ohjaaja, Päivätoiminta 
Hanna Varismäki, 044 332 2525
hanna.varismaki@humana.fi

Jokaisella on oikeus hyvään elämään.

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 16 000 työntekijää, joista Suomessa 2 500. Me kaikki 
työskentelemme yhteisen vision eteen: ”Jokaisella on oikeus hyvään elämään.”


