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Hyvän elämän asumispalvelut
kehitysvammaisille ja erityistä  
tukea tarvitseville Kankaanpäässä.  



Tukena Hyvä Elämä -palvelut® kehitysvamman tai  
muun syyn vuoksi apua ja tukea tarvitseville ihmisille

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.



Kultakankaalla eletään elämää yhdessä ja 
yksilöllisesti. Liikunnallisuus, retket ja har-
rastukset luovat arkeemme energisyyttä ja 
hyvää oloa.

Kultakangas sijaitsee rauhallisella asuina-
lueella noin kilometrin päässä torilta. Vie-
reisellä tontilla on kuntoutuskeskus, jonka 

palveluita käytämme säännöllisesti; uidaan 
ja keilataan. Lenkkeilyreitti alkaa heti oves-
ta ulos astuttaessa ja reitin varrelta löytyy 
laavu, jossa on mukava istahtaa. Takapihan 
terassit ja nurmialueet luovat mahdollisuu-
den auringosta nauttimiseen ja grillailuun, 
vuodenajasta riippumatta. Iltaisin lauletaan 
karaokea tai rentoudutaan sohvan kulmassa 
loikoillen.

Kultakankaalla saa olla juuri sellainen kuin 
on tehdä juuri niitä asioita, jotka itsestä 
tuntuvat tärkeiltä.

Palvelut 
Ympärivuorokautinen asumispalvelu mah-
dollistaa asukkaille yksilöllisen ja turvallisen 
elämän omassa kodissa, kuitenkin yhteisöl-
lisesti muiden kanssa. Jokainen asukas elää 
omannäköistä elämää, jota tuetaan vahvis-
taen itsemääräämisoikeutta ja kuunnellen 

asiakkaan toiveita ja odotuksia. Lähtökohta-
na on asukkaan elämän kokonaisvaltainen 
huomiointi ja osallisuus itseään koskevissa 
asioissa. Työntekijöinä huomioimme asuk-
kaiden yksilölliset palvelutarpeet sekä lä-
heisten kanssa tehtävän yhteistyön. 

Tilat 
Kultakankaalla on kolme kotiryhmää, joissa 
kussakin on viisi vuokra-asuntoa. Asunnois-
sa on minikeittiö/olohuone, wc/suihku -tila 
sekä makuualkovi. Asuntonsa on jokainen 
sisustanut itse oman näköisekseen kodiksi.  
Kotiryhmissä on yhteinen olohuone/keittiö 
ja koko talon yhteisesti käytettävänä on pe-
suhuone- ja saunatilat. Kaikista kotiryhmistä 
on kulku joko terassille tai piha-alueelle.

Tukena Kultakangas – lämmin ja välittävä koti

Iloisia ihmisiä, arjen askareita ja oman elämän opiskelua. 

Palvelut
•  ympärivuorokautinen  

asumispalvelu
• tilapäisasuminen
• tukiasumisen
• Henkilökohtainen apu

Erityisosaaminen
•  pitkä kokemus kehitys- 

vammaisuudesta
•  kehittämismyönteinen ja  

sitoutunut henkilöstö
•  osallisuus yhteiskunnassa 

Tukena Kultakangas
•  15 vuokra-asuntoa
• avarat ja esteettömät tilat
• toimiva läheisyhteistyö
•  viihtyisä piha-alue
•  retket ja tapahtumat  

osana arkea
•  ympärivuorokautinen,  

aktiivinen tuki
•  osaava, ammattitaitoinen 

henkilöstö
•  läheisyhteistyö on  

meille tärkeää

”Kultakankaan kultaisia päiviä, mahtuu 
tähän taloon paljon ääniä, onko edes 
totta, että ystäviä näin monta. Ohjaajat 
saa aurinkoiseksi päivänkin harmaan, 
itkut ja naurut kera kaverin armaan. 
päivittäin uusia asioita opimme, arjen 
sankareita pian olemme.” -Asukas.



• liikevaihto (milj. €) ...............38,1
• palveluyksiköitä ......................40
• henkilötyövuodet .................644
• asiakasmäärä .....................  1250

•    asiakkaita ympärivuorokautisissa 
asumispalveluissa .................546

• kunta-asiakkaita ...................106
(Vuosi 2020)

Me olemme teitä varten

Anna Sippola
palveluyksikön johtaja

Puh. 040 643 1976 
anna.sippola@tukena.fi

Tanja Peltola 
palvelupäällikkö

Puh. 040 760 3348 
tanja.peltola@tukena.fi 

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. 

Olette myös tervetulleita tutustumaan 
paikan päälle palveluyksikköömme.  
Sopikaa tapaaminen etukäteen 
palveluyksikön johtajan kanssa.

Meillä Kultakankaassa 
on monenlaisia asuk-
kaita. Nuoria ja aikuisia, 
vilkkaita ja rauhallisem-
pia, rumpaleita ja runoi- 
lijoita. Ohessa erään 
asukkaamme kaunis 
runo, jonka hän kirjoitti 
palveluyksiköstä. 

”Kultakankaalla kultaisia päiviä,
mahtuu tähän taloon paljon ääniä,
onko edes totta,
että ystäviä näin monta.
Ohjaajat saa aurinkoiseksi päivänkin harmaan,
itkut ja naurut kera kaverin armaan,
päivittäin asioita uusia opimme,
arjen sankareita me pian olemme.”
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KVPS Tukena Oy    
Pinninkatu 51
FI-33100 Tampere

Yhteydenotto
Puh. 0400 913 500
info@tukena.fi

KVPS Tukena Oy | hallinto
Maariankatu 4 B
FI-20100 Turku

Tukena Kultakangas
Kelankaari 6, 38700 Kankaanpää

KVPS Tukena Oy tunnusluvut

Tutustu lisää 

palveluihimme  

tukena.fi

Erilaisuus on rikkautta  
Tukena Kultakankaassakin


