
Asiakasprofiilit  

Alfa 22v.  

Tykkään pokemoneista, piirtämisestä, lenkkeilystä, Netflixin ja Disney Plus:n katsomisesta, Marvelista, 

pelaamisesta, frisbeegolfista, lukemisesta ja leipomisesta.  

Haaveilen itsenäisemmästä elämästä, kesyhiirestä ja paremmasta fyysisestä kunnosta.  

Minulla on käytössä päiväjärjestys. Ohjaajilta saan tukea sen verran kuin pyydän. Ohjaajat katsovat 

lääkkeiden oton. Ohjaajat tukevat vapaa-aikaa.  

Tukihenkilön kanssa ollaan juteltu ja käyty korttien kautta läpi elämää sekä toiveitani siihen liittyen. 

Mukavaa työskentelyssä oli juttelu. 

Vaikeaa oli ajoittain ymmärtäminen ja sen ääneen sanominen. 

Lähtisin uudestaan.  

Anneli 56v. 

Tykkään leireistä, uusista kavereista, viittomisesta, musiikista ja askartelusta.  

Haaveilen koirasta.  

Tarvitsen tukea asioinnissa, siivouksessa, kodinhoidossa, ruoka-asioissa, raha-asioissa ja terveysasioissa.  

Tukihenkilön kanssa juttelimme vapaa-ajan toiminnoista avustajan kanssa sekä oman mielipiteen 

muodostamisesta ja ilmaisemisesta 

Mukavaa oli asioista puhuminen ja tietokoneen käyttö tiedonhakuun. 

Jotkut aiheet olivat vaikeita ymmärtää. 

Lähtisin uudestaan.  

Antti 30v.  

Tykkään herkuista, lastenohjelmista, vanhemmistani, lenkkeilystä, Skype puheluista ja käydä kaupassa.  

Haaveilen omannäköisestä elämästä.  

Tarvitsen tukea arjenhallinnassa ja oman toiminnan ohjauksessa sekä tunnesäätelyssä. Tarvitsen tukea myös 

sosiaalisessa kanssakäymisessä 

Tukihenkilön kanssa olemme pohtineet arjen ja päiväaikaisen toiminnan mieltymyksiäni.  

Eero 22v. 

Osallistun mielelläni monenlaiseen toimintaan. Musiikin kuuntelu, tanssiminen ja legoilla rakentaminen ovat 

minulle mielekästä tekemistä. Pidän reiluista ja rehdistä kohtaamisesta sekä selkeästä ja lempeästä puheesta. 

Tykkään auttaa muita. 

Minulle tärkeät rutiinit toteutuvat arjessani. 

Haaveilen arkisista ilonhetkistä ja onnistumisista. Haaveilen veden pariin palaamisesta. Jouduin luopumaan 

siitä joitakin vuosia sitten jalan haavan vuoksi. Haaveilen tyttöystävästä.  



Minulle on tärkeää, että tietyt asiat tehdään tietyssä järjestyksessä. Minulle on tärkeää, että tilanteita 

ennakoidaan ja sanoitetaan. Minulle on tärkeää tehdä itse valintoja, joten huomaathan antaa tilaa minulle 

tehdä niitä itse.  

Olen työstänyt verkostokarttaani, voimavarojani ja vahvuuksiani sekä ”elämän puuta”, joka kokoaa yhteen 

toiveitani, unelmiani, asioita joista pidän ja en pidä, omia tapojani ja kulttuuriani. 

Emma 26v. 

Tykkään siivoamisesta, saunomisesta, puutarhanhoidosta, musiikista, tanssimisesta ja konserteissa 

käymisestä.  

Haaveilen perheen perustamisesta, sukunimen vaihtamisesta, eli siitä, että menisin naimisiin. Haluaisin myös 

asua komean herrasmiehen kanssa.  

Tarvitsen tukea pyykinpesussa ja pyykin ripustamisessa, ruoka-asioissa, virallisissa asioissa ja ajanhallinnassa. 

Tukihenkilön kanssa olen pohtinut asumisen ja uuden kodin asioita.  

Tukihenkilön kanssa mukavaa oli tavata ihmisiä Skypessä, kortit ja juttelu. 

Kysymykset olivat välillä vaikeita. Aluksi oli vaikeaa puhua vieraalle henkilölle –ei enää. 

Janne 37v.  

Tykkään pyykinpesusta, siivouksesta ja ruoanlaitosta. Tykkään sählystä ja pyöräilystä. 

Haaveilen tyttöystävän kanssa yhteen muutosta joskus tulevaisuudessa.  

Tarvitsen tukea siivouksessa, ruoanlaitossa, arjenhallinnassa ja yhteisöön liittymisessä. 

Tukihenkilön kanssa juttelimme elämästä ja asumisesta sekä arjesta.  

Tukihenkilön kanssa kaikki on ollut mukavaa. 

Aluksi oli vaikeaa jutella vieraan ihmisen kanssa.  

Mikko 36v.  

Tykkään ihmisistä ja olla ihmisten keskellä. Tykkään kaikenlaisista tapahtumista. Tykkään vauhdista, metelistä 

ja vaarallisista tilanteista.  

Haaveilen reissaamisesta, menoista ja matkoista sekä autoajeluista 

Tarvitsen apua kaikissa päivittäisissä toiminnoissa. Tarvitsen apuasi esimerkiksi pukeutumisessa ja 

ruokailussa. Ota minut mukaan erilaisiin paikkoihin ja tarjoa mahdollisuuksia osallistumiseen. Tarvitsen 

tukeasi myös kommunikoinnissa 

Olen työstänyt verkostokarttaani, voimavarojani ja vahvuuksiani sekä ”elämän puuta”, joka kokoaa yhteen 

toiveitani, unelmiani, asioita joista pidän ja en pidä, omia tapojani ja kulttuuriani. Elämän puu toimii pohjana, 

kun keskustelimme päiväaikaisen toiminnan sisällöistä 

Oskari 25v. 

Tykkään siivouksesta, työnteosta, musiikista, kävelyistä ja piirtämisestä. 

En osaa sanoa mistä haaveilen. 

Tarvitsen tukea siivoamisessa, ruoka-asioissa, pyykinpesussa, harrastusasioissa ja raha-asioissa.  



Pohdimme tukihenkilön kanssa muuttovaiheessa mitä tykkään tehdä kotona ja arjessa sekä mitä tukea 

tarvitsen. 

Tukihenkilön kanssa oli kivaa jutella, välillä lukeminen oli vaikeaa, mutta kuvat auttoivat. 

Veera 24v. 

Tykkään lukemisesta, uimisesta ja eläimistä.  

Haaveilen töihin pääsystä. 

Tarvitsen tukea virallisissa asioissa, raha-asioissa ja hyödyn keskustelun mahdollisuudesta sekä yhteisestä 

tekemisestä.  

Tukihenkilön kanssa olemme jutelleet kiinnostuksen kohteistani ja tuen tarpeesta. 

Tukihenkilön kanssa on ollut mukavaa kahdenkeskinen keskustelu. 

Viljami 27v. 

Ohjaajat tukevat minua muun muassa arjen aikatauluttamisessa. 

Olen keskustellut tukihenkilön kanssa toiveistani elämäni ja tukeni suhteen. 

 


