
Tukena Martinkaari
Eloa, iloa ja hyvää elämää kehitysvamman 
tai muun syyn vuoksi apua ja tukea 
tarvitsevalle ihmiselle.



Tukena Hyvä Elämä -palvelut®

Osallisuus, hyvä elämä ja läheisten luottamus

KVPS Tukena Oy on omaisjärjestötaus-
tainen kehitysvammaista ja erityistä 
tukea tarvitsevaa ihmistä ja hänen lä-
heisiään auttavien ja tukevien palve-
luiden johtava valtakunnallinen tuot-
taja ja kehittäjä. 

Yli 40 palveluyksikköämme ympäri 
Suomen tarjoavat monipuolisia, laa-
dukkaita Hyvä Elämä -palveluita alu-
eellisten tarpeiden pohjalta. 

Me tukenalaiset tiedostamme juurem-
me ja omaisjärjestötaustamme. Arvos-
tamme kehitysvammaisen ja erityistä 
tukea tarvitsevan henkilön sekä per-
heiden asiantuntijuutta ja tuemme 
osallisuutta oman elämän, palveluiden 
ja toiminnan järjestämisessä. Kehitäm-
me palveluitamme myös yhdessä 
omaisten ja asiakkaiden kanssa. 

Tavoitteenamme on kasvaa asiakas- ja 
palvelutarpeita vastaavalla tavalla ja 
näin vahvistaa edelleen johtavaa ase-
maamme kehitysvamma-alan valta-
kunnallisena toimijana. 

Tukena on Kehitysvammaisten Palve-
lusäätiön 100 % omistamana osake- 
yhtiönä osa KVPS-konsernia. 

Ota meihin yhteyttä,  
kun haluat keskustella  
läheisesi yksilöllisistä  
palveluista tai uusista  
palveluista laajemmin  
omalla alueellasi.

Merkki kertoo tekemästämme yhteiskunnallisesta hyvästä. Toimimme vastuullisesti ja kannamme yhteiskunnallista vastuuta – maksamme  
verot Suomeen. Harjoitamme kestävää pitkän tähtäimen liiketoimintaa ja käytämme liikevoitosta vähintään puolet toiminnan kehittämiseen.  
Toimintamme läpinäkyvyys ja avoimuus on tärkeää. Olemme määritelleet yhteiskunnallisen tavoitteen sekä voiton käyttötavan yhtiöjärjestyksessä.

Tukena on yhteiskunnallinen yritys

 Tukenan hyvän elämän visio
Kehitysvamman tai muun syyn  
vuoksi apua ja tukea tarvitsevan  
ihmisen hyvä elämä, osallisuus ja 
läheisten luottamus – Olemme  
alan vastuullisin toimija.

Tuotamme Hyvä Elämä -palveluita 
sekä sopimuksilla että palvelu- 
setelillä erilaisiin tuen tarpeisiin: 
• asumispalvelut
• tukiasumisen palvelut
•  lyhytaikaishoidon ja  

tilapäisasumisen palvelut
• päivätoimintapalvelut 
• henkilökohtaisen avun palvelut 
•  työhönvalmennus- ja  

työtoimintapalvelut

Tukena on 100%

suomalainen – nyt  

ja tulevaisuudessa.



Tukena Martinkaaressa asukkaat elävät  
omannäköistä elämää ja ohjaajat ovat tukena

Tukena Martinkaari sijaitsee Hyvinkäällä Martin kaupunginosassa

Palvelut
•  asumispalvelut, ympärivuorokautinen
•  tukiasumisen palvelut

Erityisosaaminen
•  pitkä kokemus kehitysvammaisuudesta
•  apua ja tukea runsaasti hoivaa  

ja huolenpitoa tarvitseville sekä  
haastavasti käyttäytyville asiakkaille

•  itsemääräämisoikeuden kunnioitta- 
minen ja tuettu päätöksen teko

•  EA- ja alkusammutuskoulutettu  
henkilöstö 

•  osaamista vaihtoehtoisista  
kommunikaatiomenetelmistä

Tukena Martinkaari
•  Niittymäentie 4, 05810 Hyvinkää

Palvelut 
Tukena Martinkaari sijaitsee Martin kaupunginosassa, lähellä 
Hyvinkään keskustaa. Ruokakauppa löytyy ihan vierestä mis-
sä asiakkaat käyvätkin omatoimisesti hakemassa vaikkapa uu-
nituoreet pullat päiväkahville. Kaupungille on helppoa lähteä 
shoppailemaan viereiseltä bussipysäkiltä. 

Martinkaaressa asukkaat saavat ammattitaitoisilta ohjaajilta 
tarpeidensa mukaan apua ja ohjausta arjen askareissa sekä tu-
kea oman elämänsä rakentamisessa – niin omassa kodissaan 
kuin sen ulkopuolella.

Lisäksi palveluihimme kuuluu yksilölliseen tarpeeseen perus-
tuva tukiasumisen palvelu. Tukiasumisen palvelu toteutuu asi-
akkaan kotona. Tavoitteenamme on omaa osallisuutta tukeva 
itsenäinen ja täyden kansalaisuuden tarjoava hyvä elämä.

Tilat 
Martinkaari tarjoaa oman 
kodin 28 kehitysvammai-
selle asukkaalle. Asukkaat 
ovat itse sisustaneet ko-
tinsa mieleisellään taval-
la. Asukkaiden läheiset ja 
ystävät voivat vierailla ja 
yöpyä asiakkaan kotona 
milloin vain.

Martinkaaren esteettömät 
tilat sijaitsevat kerrostalon 
1. ja 2. kerroksessa. Omien 
asuntojen lisäksi asukkailla 
on käytössä 2 yhteistä toi-
mitilaa. Pesutuvasta asukkaat voivat varata pyykkivuoron ja kui-
vata pyykkejään kuivaushuoneessa. Sauna sijaitsee kiinteistön 
2. kerroksessa.  

Samassa kerrostalossa on myös nuorisoasuntoja sekä Hyvinkään 
kaupungin ympärivuorokautinen päiväkoti.

Henkilöstö
Henkilöstömme koostuu johtajasta, vastaavasta ohjaajasta, kol-
mesta ohjaaja AMK:sta ja 15:sta ohjaajasta. Meillä on mahdol-
lisuus vaikuttaa omaan työhön asiakkaiden tarpeet ja toiveet 
huomioiden. Hyvinvointia tuetaan mm. työnohjauksella, työ-
terveyshuollolla ja käytössä on E-passit. Henkilöstön kokemus 
työyhteisöstä on joustava, avoin ja moniammatillinen – huippu-
tiimi. Tukena on houkuttava ja koukuttava työnantaja.
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KVPS Tukena Oy    
Pinninkatu 51
FI-33100 Tampere

Yhteydenotto
Puh. 0400 913 500
info@tukena.fi

Tutustu 

palveluihimme  

tukena.fi

kvpstukenaoy tukena.fi

Palvelemme  
42 palveluyksikössä   
29 paikkakunnalla  
ympäri Suomen.

• liikevaihto (milj. €) ...............42,1
• palveluyksiköitä ......................41
• henkilötyövuodet .................680
• asiakasmäärä .....................  1200

•    asiakkaita ympärivuorokautisissa 
asumispalveluissa .................580

• kunta-asiakkaita ...................117
(Vuosi 2022)

Me olemme teitä varten
Ota yhteyttä niin sovitaan tapaaminen ja 
kartoitetaan yhdessä palvelutarpeenne. 
Me autamme kaikissa kehitysvammaista ja 
erityistä tukea tarvitsevaa ihmistä ja  
hänen läheisiään auttavien ja tukevien 
palveluihin liittyvissä kysymyksissä. 

KVPS Tukena Oy tunnusluvut

Miia Roisko
palveluyksikön johtaja
Puh. 040 628 2715
miia.roisko@tukena.fi

Leila Törmä
palvelupäällikkö
Puh. 040 674 5131 
leila.torma@tukena.fi 

Tukena Martinkaari
Niittymäentie 4, 05810 Hyvinkää
tukena.fi/martinkaari

Martinkaaressa 
asuu mukavia asukkaita, 
jotka viihtyvät toistensa 

seurassa. Parasta Martinkaaressa 
ovat ohjaajat ja yhdessä 

tekeminen.

Täältä 
on hyvät kulkuyhteydet 

ja läheltä löytyy kauppa ja 
bussipysäkki.

Martinkaari 
on mukava paikka asua. 

Martinkaaressa oleva kotini on 
viihtyisä ja saan itse päättää sen 
sisustuksesta. Martinkaaressa voi 
viettää läheisten iltoja, askarrella, 

pelata pelejä tai maalata.

Uusilta 
asukkailta toivoisin,  

että saisin uusia 
kavereita.


