
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

KYTÖSAVU 
 

 KOTI KEHITYSVAMMAISILLE 

 

  



 

 

  

Tuemme ja kannustamme Kytösavun asukkaita 

omatoimisuuteen ja itsenäisyyteen. 

Toimintakykyä ylläpidetään liikunnalla ja 

jokapäiväiseen elämään liittyvillä askareilla. 

Yhteisiin kotitöihin osallistuvat kaikki kykyjensä 

ja taitojensa mukaan. Asukas voi valmistaa itse 

ateriansa niin halutessaan tai syödä 

Kytösavussa valmiin aterian.  

  Hyvän sijainnin vuoksi asiointi hoituu 

Kytösavusta helposti. Asukas voi kykyjensä 

mukaan hoitaa asioinnin itse tai henkilökunnan 

tukemana. 

  Asukkaat käyvät toimintakykynsä mukaan 

yksikön ulkopuolella päivätoiminnassa, 

työtoiminnassa, tuetussa työssä tai suorittavat 

ammatillisia opintoja. Heillä on yksilöllisesti 

suunniteltuja kotipäiviä, jolloin keskitytään 

kodinhoidollisiin tehtäviin sekä hoidetaan 

asiointeja tarpeen mukaan. 

  Kytösavussa harjoitellaan myös vapaa-ajan 

taitoja. Osallistumme mahdollisuuksien mukaan 

tapahtumiin ja vietämme aikaa yhdessä. Vapaa-

aikaan sisältyy sopivassa suhteessa lepoa sekä 

harrastustoimintaa. 

Kytösavun 
asumispalveluyksikkö 
 
Kytösavu on ympärivuorokautinen kehitysvammaisten asumisyksikkö, 
jossa on 14 asumispaikkaa ja yksi tilapäisen asumisen paikka. 
Tarjoamme kattavaa tukea asumiseen henkilölle, joilla on 
kehitysvamma ja jotka tarvitsevat tukea aikuistumiseen ja 
itsenäistymiseen. 
 

Henkilökunta aina paikalla 

Kytösavussa on henkilökunta paikalla ympäri 

vuorokauden, joten apua on aina saatavilla. 

Henkilökunta koostuu ammattitaitoisista 

lähihoitajista, ohjaajista, avustajista sekä 

sairaanhoitajasta. Yksikössä on 

hälytysjärjestelmä asukkaiden turvallisuuden 

takaamiseksi. Asunnoissa on turvapuhelin, jolla 

hoitajaan saa yhteyden tarvittaessa. 

 

Kytösavun tilat 

Kytösavu on kaksikerroksinen pienkerrostalo, 

joka koostuu kolmesta viiden hengen 

ryhmäkodista. Jokaisella asukkaalla on oma 

asunto, jossa on omat wc- ja suihkutilat sekä 

ryhmäkodissa on yhteiset keittiö- ja 

ruokailutilat. Yhteisessä olohuoneessa on 

mukavaa viettää aikaa naapureiden kanssa. 

Pyykinkäsittelytilat ja saunatilat ovat kaikille 

yhteisiä. 

  Lähellä on hyvät ulkoilumaastot ja vapaa-ajan 

toimintamahdollisuudet. Kaupungin keskustaan 

on matkaa vain kaksi kilometriä.  



 

 

       Tehdään itse! 

   Tehdään yhdessä! 

Asumiskustannukset 

Asukas maksaa itse Kytösavussa asumisesta 

vuokran sekä ylläpito- ja ravintopäivämaksun. 

Ylläpitomaksu sisältää esim. siivoamisessa ja 

pyykkihuollossa käytettävät puhdistusaineet ja 

– välineet, wc-paperit ym. Ravintopäivämaksu 

maksetaan syötyjen aterioiden määrän mukaan. 

Jokainen maksaa itse henkilökohtaiset 

hankinnat esim. vaatteet, lääkkeet ja 

henkilökohtaiset pesuaineet sekä 

harrastemenot. 

 

Miten asukkaaksi? 

Asukkaaksi Kytösavuun haetaan 

vammaispalvelujen sosiaalityöntekijän tai 

sosiaaliohjaajien kautta. Heiltä saa myös 

lisätietoa, p.06 416 2111 (vaihde). 

 

 

Tilapäinen asuminen 

Tilapäistä asumispalvelua järjestetään 

Kytösavussa täysi-ikäisille kehitysvammaisille 

asiakkaille. Palvelu on pääsääntöisesti 

kotihoitoa tukevaa palvelua, jota myönnetään 

omaisen levon tai loman mahdollistamiseksi. 

Lisäksi Kytösavussa toteutetaan 

asumisharjoittelujaksoja, joiden aikana 

harjoitellaan itsenäiseen elämään liittyviä 

taitoja ohjatusti henkilökunnan kanssa, ennen 

omaan asuntoon tai asumispalveluihin 

siirtymistä. 

  Tilapäisen asumispalvelun jaksoja haetaan 

vammaispalvelujen sosiaalityöntekijältä ja 

sosiaaliohjaajilta. Heiltä saa myös lisätietoja, 

p. 06 416 2111 (vaihde). 
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Vastaava ohjaaja Miia Korpela 

p. 040 774 8324 

Hoitajat, p. 044 425 5124 (24/7) 

etunimi.sukunimi@seinajoki.fi  

kytosavu@seinajoki.fi  

Kytösavun yhteystiedot 
KYTÖSAVUN 

ASUMISPALVELUYKSIKKÖ 

Kytöpolku 1, 60320 Seinäjoki 

 

 

 

 

mailto:etunimi.sukunimi@seinajoki.fi
mailto:kytosavu@seinajoki.fi

