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1. Taustaa
Kodittomien Tuki – Hemlösas Stöd ry, on katulähetystyöntekijöiden v.1950 perustama kristillinen
yhdistys, joka on toiminut Helsingissä tarjoten asumispalveluja asunnottomille, erilaisissa
elämänkriiseissä eläville helsinkiläisille naisille ja perheille. Toimintaa on kehitetty vuosien aikana
tuetuksi asumiseksi. Tavoitteena on asukkaan sosiaalinen kuntoutuminen, tukeminen
elämänhallintaan, itsenäiseen asumiseen ja mahdolliseen paluuseen työelämään.
Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman (PAAVO-hanke) tavoitteena oli vuosina 20082015 tehdä perinteinen asuntolatoiminta tarpeettomaksi ja tarjota kaikille asunnottomille oma koti.
Yhdistys vastasi tähän vaateeseen vuoden 2013-14 aikana muuttamalla toiminnan muotoa,
siirtyen solutyyppisestä asumisesta AHVL:n alaiseen vuokra-asumiseen. Kiinteistö Oy Tinatie 5
(Eeva-Maria koti) myytiin vuonna 2014 ja saatavalla kauppahinnalla sitouduttiin hankkimaan
pienasuntoja vanhasta asuntokannasta, pääosin Itä-Helsingin alueelta. Asuntoja vuokrataan
sosiaalisin perustein naisille ja perheille. Pienasuntojen suoravuokrauksen myötä Kodittomien Tuki
ry on mukavana valtakunnallisessa asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmassa
2016 – 2019 (AUNE – työryhmä), mikä on jatkoa PAAVO - hankkeelle.
Asuntolatoiminnan poistumisen myötä yhdistyksen toiminta siirtyi 1.1.2014 Vuosaareen, Lokitie
30: n. Kiinteistö Oy Lokitie 30 vuokrasi tilat Kodittomien Tuki ry:lle. Kiinteistössä on 41 yksiötä ja
viisi perheasuntoa, joista yhdestä on tehty toimisto. Vuoden 2016 lopussa Kodittomien Tuki ry
omisti, Lokitien yksikön lisäksi, hajasijoitettuja asuntoja 16, jotka sijaitsevat pääosin Itä-Helsingin
alueella.
2.

Kiinteistö Oy Lokitie 30

2.1. Henkilökunta
1.1. – 31.3. Koy Lokitiellä ei ollut isännöitsijää ja 1.4. alkaen isännöinnistä on vastannut Talonomi
Oy. Talokohtaisena isännöitsijänä on toiminut Kari Niinimäki ja hänen sijaisenaan Henry Palonen.
Kiinteistön huoltotöitä on hoitanut toimintavuoden aikana tammikuussa Kiinteistöhuolto Arpula ja
1.2. alkaen Juhan Talonmiespalvelu Oy. Kodittomien Tuki ry:n henkilökunta ja hallitus tekivät
tiivistä yhteistyötä huollon ja isännöinnin kanssa.
2.2. Tilat
Huoneistojen lisäksi kiinteistössä sijaitsee C talossa sauna, pesutupa, liinavaatevarasto ja
asukastupa/kerhohuone. Pihamaalla on erillinen polkupyörä- ja varastorakennus. Yksi yksiö toimi
vanhempi-lapsitapaamispaikkana huhtikuuhun asti. Asunto siirrettiin vuokrauskäyttöön, koska
Helsingin kaupunki ei ostanut palvelua. Vuoden 2016 keväällä kriisiasunnosta luovuttiin, koska
Kodittomien Tuki ry ei ollut mukana Helsingin kaupungin kriisiasuntojen kilpailutuksessa. Asunto
siirtyi vuokratuotantoon.
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Asukastuvassa järjestettiin ryhmätoimintaa sekä asukasjuhlia. Muuna aikana se oli asukkaiden
vapaassa käytössä. Asukkailla oli mahdollisuus varata asukastupa yksityiskäyttöön. Vuoden 2016
aikana tilaa varattiin yksityiskäyttöön yhden kerran. Asukastuvassa on tietokone, kirjasto,
vaihtotori, TV, Helsingin Sanomat, patterikierrätys sekä talvella kirkasvalolamppu.

3. Kodittomien Tuki ry:n toiminta
3.1.

Arvot ja toiminnan sisältö

Yhdistyksen arvoina ovat kristillisyys, tasa-arvoisuus, lähimmäisen kunnioittaminen sekä
oikeudenmukaisuus. Toiminnalla pyritään auttamaan syrjäytyneitä tai syrjäytymisuhan alla olevia
naisia ja perheitä.
Vuosi 2016 oli kolmas vuosi neljän vuoden puitesopimuksessa Helsingin kaupungin kanssa.
Puitesopimus käsittää asunnottomien tuetun asumisen sekä päihdekuntoutujien asumispalvelun.
Tukiasukkaat tulivat SAS-sijoitettuna Helsingin kaupungin Asumisen tuen kautta ja
päihdekuntoutujat Päihdepoliklinikoiden lähettäminä. Lopullisen asumispäätöksen
päihdekuntoutujien osalta teki Asumien tuen päällikkö Taru Neiman. Kaikki Lokitielle ohjatut
päihdekuntoutujat saivat sijoitusluvan. Suurimpana asukasryhmänä olivat suoravuokralaiset
sosiaalisin perustein. He tulivat pääosin Helsingin kaupungin sosiaalityön ohjaamina.
3.2.

Talous

Tilineloset Oy hoiti yhdistyksen kirjanpidon ja palkkalaskennan 31.5. asti. 1.6.2016 alkaen
kirjanpidon ja palkkalaskennan hoiti Tilipalvelu Soini Oy.
3.2.1. Toimintavuosi 2016
Yhdistys tuotti Helsingin kaupungin kanssa tehtyjen palvelusopimusten mukaisia asumispalveluja
päihdekuntoutujille sekä tukiasukkaille. Lisäksi jatkettiin asuntojen tarjoamista asunnottomille tai
asunnottomuusuhan alla oleville naisille ja perheille yhdistyksen toiminta-ajatuksen mukaisesti.
3.2.2. Talous
Yhtiön varsinaisen toiminnan tulos parantui edellisestä toimintavuodesta. Palvelutoiminta ei
edelleenkään vastannut päihdekuntoutujien osalta kaupungin kanssa tehtyä sopimusta, eikä
palvelusopimuksia ole saatu suunnitellun mukaisesti. Tämän vuoksi henkilökunta on pidetty
minimissä.
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3.2.3. Myynti- ja ostolaskutus
Vuoden alusta alkaen yksikössä alettiin hoitaa tukiasukkaiden ja päihdekuntoutujien
palvelumaksulaskutus ja 1.2. alkaen vuokrareskontra. 1.6. alkaen ostolaskutus siirtyi omaksi
toiminnaksi. Aiemmin myynti- ja ostolaskutuksen hoiti tilitoimisto Tilineloset Oy.
3.2.4. Tilintarkastus
27.6. asti tilintarkastajana toimi Timo Mitikka, KHT ja varatilintarkastajana Sinikka Hiidenmaa,
KHT. 27.6. Kodittomien Tuki ry:n vuosikokouksessa valittiin tilintarkastajaksi 28.6. alkaen Sinikka
Hiidenmaa, KHT ja varatilintarkastajaksi Ilse Alander, KHT.
3.3. Yhdistyksen hallinto
Sääntömääräinen vuosikokous sekä järjestäytymiskokous pidettiin 27.06.2016 Lokitie 30 A 5:ssä.
Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.
Vuosikokouksen ja järjestäytymiskokouksen lisäksi hallitus kokoontui yhdeksän (9) kertaa.
Kodittomien Tuki ry:n hallitus:
1.1 – 27.6. 2016:
Arja Lankinen, puheenjohtaja, Anu Haapanen, varapuheenjohtaja
Jäsenet; Joona Korteniemi, Leena Holappa ja Jouni Widell
Varajäsenet; Kaija Väänänen ja Sari Markkanen
28.6. – 31.12.2016:
Arja Lankinen, puheenjohtaja, Anu Haapanen, varapuheenjohtaja
Jäsenet; Joona Korteniemi, Jouni Widell ja Marita Nummelin
Varajäsenet; Kaija Väänänen ja Juuso Lehtola
Palveluvastaava Sari Markkanen osallistui 28.6. alkaen hallituksen kokouksiin operatiivisen työn
edustajana.
Yhdistyksen sihteerinä toimi vuona 2016 Joona Korteniemi.
3.4.

Jäsenet

Yhdistyksen jäsenmäärä 31.12. oli 58 (2015: 60) henkilöjäsentä. Yhdistyksellä ei ollut
järjestöjäseniä. Jäsenmaksua ei peritty vuonna 2016.
3.5.

Yhdistyksen jäsenyys

Kodittomien Tuki ry oli jäsenenä Sosiaalialan Työantajien liitossa, EK:ssa, Suomen
Katulähetysliitto ry:ssä sekä Sininauhaliitto ry:ssä.
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4. Henkilökunta
Kodittomien Tuki ry:llä työskenteli vuonna 2016 palveluvastaava (sosionomi AMK) ja
asumisohjaaja (lähihoitaja). Palveluvastaava oli opintovapaalla 1.3.-30.4.2016 välisen ajan, jolloin
hänen sijaisenaan toimi hallituksen jäsen/teologian kandidaatti. Hallituksen jäsen toimi
kesälomasijaisena 27.6.-12.8.2016 välisen ajan sekä palveluvastaavan lomasijaisena 23.12.31.12.2016. Hallituksen varajäsen toimi kesäsijaisena 25.7.-29.7. Hallituksen jäsen teki vuoden
aikana joitakin irtopäiviä tarvittaessa.
Syksyllä 2016 tehtiin sopimus Stadin aikuisopiston kanssa lähihoitajaharjoittelijoista.
Lähihoitajaharjoittelija oli Lokitiellä 7.11.-12.12. välisen ajan, mikä sisälsi myös näyttöjakson.
Viikoittaiset tiimikokoukset työryhmässä pidettiin torstaisin. Kehityskeskustelut asumisohjaajalle ja
lomasijaiselle olivat lokakuussa. Työntekijöiden työnohjaus oli 1 x kk sisältäen 2 kk kesätauon.
Ohjaajana oli Juha Kilpiä, joka aloitti työnohjaukset Kodittomien Tuki ry:llä syksyllä 2015.
Palveluvastaava piti kevään kehittämis-/virkistyspäivän asumisohjaajalle ja kesälomasijaiselle 9.6.
Kehittämisosiona oli Helsingin kaupungin puitesopimukseen liittyvä tehtävä, minkä
palveluvastaava liitti osaksi omaa työtään, jossa pohdittiin Kodittomien Tuki ry:n asumispalvelun
tulevaisuutta vuoden 2017 kilpailutuksessa. Palveluvastaava antoi selvityksen liitteineen
hallituksen luettavaksi 15.7. Virkistyksenä käytiin Tallinnassa museoissa sekä syömässä ja
paluumatka laivalla oli vapaata aikaa. Syksyllä ei pidetty kehittämis-/virkistyspäivää hallituksen
päätöksen mukaisesti. Työryhmä osallistui valtakunnalliseen porraspäiväkampanjaan 7-13.11.
4.1.

Työterveyshuolto

Työterveyshuollosta vastasi Vantaan Työterveys Liikelaitos, jossa työterveyshoitajana toimi Leila
Soukkala ja omalääkärinä Jari Vierto. Työterveyshoitaja Leena Soukkala kävi työpaikkaselvitystä
varten Lokitiellä 27.1. Selvitys toimitettiin yhdistykselle kirjallisena. Kodittomien Tuki ry:n
päihdeohjelma valmistui kesäkuussa 2016.
4.2.

Koulutus

Palveluvastaava jatkoi kevätkauden YAMK -tutkinnon suorittamista Laureaammattikorkeakoulussa. Tutkintona oli Johtajuus ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla.
Perusopinnot tulivat suoritetuksi toukokuussa.
Asumisohjaaja kävi vuoden aikana näytönohjaaja- ja harjoitteluohjaajan koulutukset
lähihoitajaopiskelijoiden ohjaukseen liittyen. Koulutukset olivat maksuttomia ja koulutuksien myötä
Kodittomien Tuki ry voi ottaa lähihoitajaopiskelijoita harjoittelemaan Lokitielle. Elokuussa
henkilökunta kävi Työterveyshuollon järjestämässä EA 1 päivityskoulutuksessa.
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5. Asukastoiminta
5.1.

Muuttotilastointi

Vuoden 2016 alussa Lokitiellä asui 4 päihdekuntoutujaa, 1 kriisiasukas ja 14 tukiasukasta, joista
yksi asui etäkohteessa. Kodittomien Tuen kaikissa asunnossa asui 32 suoravuokralaisia, joista
kolme oli perheitä.
Vuoden aikana Lokitielle muutti 6 päihdekuntoutujaa ja Lokitieltä pois 4 päihdekuntoutujaa, joista
yksi siirtyi Lokitielle tukiasukkaaksi. Tukiasukkaita Kodittomien Tuki ry asuntoihin muutti vuoden
aikana 12 ja pois muutti 13, joista suoravuokralaiseksi Kodittomien Tuelle siirtyi yksi tukiasukas.
Suoravuokralaisia vuoden aikana muutti Kodittomien Tuen asuntoihin 21 ja pois muutti 15
asukasta, joista kaksi oli perheitä.
Vuoden 2016 aikana purettiin kahden tukiasukkaan vuokrasopimus Lokitiellä maksamattomien
vuokrien ja palvelumaksujen vuoksi. Toinen purku jouduttiin hoitamaan Käräjäoikeuden
päätöksellä Ulosottoviraston avustamana. Suoravuokralaisten vuokrasopimuksista jouduttiin
purkamaan yksi sopimus päihteidenkäytön vuoksi.
31.12.2016 Lokitiellä asui 5 päihdekuntoutujaa, 15 tukiasukasta ja 25 asunnossa oli suoravuokralaisia, joista yksi oli perhe. Etäkohteissa asui yksi tukiasukas ja 15 suoravuokralaista, joista
yhdessä asunnossa asui perhe.

5.2.

Asukastyö ja päihdekuntoutujien ryhmätoiminta

Tukiasukkaille sekä päihdekuntoutujille tehtiin kuukauden kuluessa muutosta kuntoutussuunnitelma, jota päivitettiin kolmen ja kuuden kuukauden välein tai tarvittaessa. Tukiasukkaiden
suunnitelmat toimitettiin Helsingin kaupungin Asumisen tukeen. Yksilötapaamiset ja
motivointikeskustelut asukkaiden kanssa toteutuivat ja verkostotapaamisia eri hoitotahojen kanssa
järjestettiin säännöllisesti.
Päihdekuntoutujille oli ryhmät maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Maanantain, miten
viikonloppu on mennyt -ryhmä, oli kaikille pakollinen. Keskiviikon teemaryhmästä ja perjantain
akupunktio- ja rentoutusryhmistä, kuntoutujan piti valita vähintään yksi ryhmä. Halutessaan sai
osallistua kaikkiin ryhmiin. Akupunktio-ryhmä oli avoin myös tukiasukkaille ja syksyn ajan myös
rentoutusryhmä oli heille avoin. Ryhmät olivat kesätauolla 27.6.-7.8.2016 välisen ajan ja
joulutauko alkoi 19.12

5.3.

Avoimet ryhmät

Kaikille asukkaille avoimia tutustumiskäyntejä tehtiin keväällä 2016 päiväkeskus Villa Stureen,
Vihreän Keitaan päiväkeskukseen sekä Elokoloon. Diakoni Tiina-Susanna Hirvonen kävi
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tapaamassa asukkaita Lokitiellä kaksi kertaa. Syksyn aikana ei järjestetty diakonin käyntejä
vähäisen osallistujamäärän vuoksi.
Sininauhasäätiön kanssa yhteistoimin järjestettiin Pop up -ryhmä, joka kokoontui 6 kertaa x 2h.
Osallistujia oli kaikista asiakasryhmistä yhteensä kuusi (6). Ryhmä oli räätälöity asukkaiden
tarpeiden mukaan tukemaan asumisen taitoja.
5.4.

Virkistystoimintaa

Perinteinen kesäretki järjestettiin kaikille asukkaille 17.8.2016. Retki suuntautui Tallinnaan Viking
XPRS-laivalla. Tallinnassa käytiin yhdessä syömässä ja satamaan tultiin illalla 20.30. Kodittomien
Tuki ry kustansi matkat ja ruokailun Tallinnassa. Tallinnassa jäi aikaa myös ostosten tekemiseen.
Retkelle osallistui henkilökunnan lisäksi 8 henkeä, joista 3 tukiasukasta ja 5 suoravuokalaista.
Kevättalkoot järjestettiin 11.5. jossa osallistujia oli kymmenen kaikista asiakasryhmistä.
Etäkohteesta saapui yksi suoravuokralainen lapsen kanssa. Syystalkoot olivat 27.9. ja osallistujia
oli myös kymmenen. Etäkohteesta saapui yksi suoravuokralainen.
Joulujuhla Lokitiellä järjestettiin 15.12. 2016, joka sisälsi jouluhartauden ja sen jälkeen laulettiin
kauneimpia joululauluja. Jouluhartauden toimitti Vuosaaren seurakunnan diakoni Pia Nordlund.
Tilaisuus oli yhteinen kaikille asukkaille, työntekijöille ja hallituksen jäsenille. Juhlassa tarjottiin
joulupuuroa ja muita jouluherkkuja. Juhlaan osallistui henkilökunnan lisäksi 16 asukasta ja kolme
hallituksen jäsentä.
21.12. järjestettiin Lokitiellä uuden perinteen mukainen jouluun virittäytyminen glögipäivän avulla,
mikä oli avoinna kaikille asukkaille klo 9.00-15.00 välisen ajan. Samalla jaettiin joululahjat.
Joululahjapaketti sisälsi ruokatuotteita. Lahjat jaettiin nimetysti kaikille tukiasukkaille ja
päihdekuntoutujille sekä glögitilaisuuteen osallistuville suoravuokralaisille. Tilaisuuteen osallistui
henkilökunnan lisäksi 16 henkilöä, joista 13 oli nykyisiä asukkaita, yksi entinen asukas, entinen
lähihoitajaharjoittelija sekä Sininauhaliitosta Päivi Soini, joka toi samalla Sininauhaliiton painaman
kauniin raamatun ja askarteluvälineitä ryhmätoimintaa varten.
5.5. Muu asukastoiminta
Vuoden aikana tuettiin asukkaiden toiminnallisuutta mahdollisuudella tehdä työtä, joista asukkaat
saivat ahkeruusrahaa. Työt käsittivät siivousta, pyykinpesua, silitystä, ompelua, yhteistilojen
järjestelyä sekä avoimiin oviin osallistumista. Kevään aikana ahkeruusrahatoimintaa oli runsaasti.
Vuoden aikana ahkeruusrahalla työskenteli kuusi (6) asukasta.
Asukastuvassa oli vaihtopöytä, jossa asukkaiden tavarat ja vaatteet vaihtuivat hyvin. Yksi
suoravuokralainen hoiti pattereiden kierrätyspistettä. Kesällä kunnostettiin kaksi ylijäämäpyörää
asukkaiden käyttöön.
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5.6 Asukaskyselyt
Asukaskyselyissä on käytetty asteikkoa 0 – 10 sekä avoimia kysymyksiä. Päihdekuntoutujien
kyselyt asumisen päättyessä suunnitelmallisesti: Annettu 2 kyselyä, joista palautui 1. Arvio
palautteessa oli 9. marraskuussa lähetettiin yleinen kysely päihdekuntoutujille. Lähetetty 3,
palautui 2. Tulosten keskiarvo 9,5.
Tukiasukkaille lähetettiin kysely huhtikuussa. Lähetetty 14, palautui 7. Keskiarvo palautteissa 7,4
vaihteluväli 2,5 – 10. Marraskuussa lähetettiin toinen kysely. Lähetetty 14, palautui 4. Keskiarvo
palautteissa 8,5, vaihteluväli 8 - 10.
Kyselyissä seurattiin myös asukkaiden aktiivisuutta ja vähäisen palautumisprosentin vuoksi vuona
2017 tullaan palautteita keräämään aktiivisesti, jotta kyselyjä voidaan hyödyntää enemmän
toiminnan tasolla. Kyselyistä nousseesta toiveesta etsittiin Lokitielle asukasaktiivia, joka esittelisi
uudelle asukkaalle lähialueen palvelut. Suoravuokalainen sekä päihdekuntoutuja ilmoittautuivat
vastuuhenkilöiksi.
Helsingin kaupungin kysely tehtiin sähköisesti henkilökunnan avustamana marraskuussa, mutta
tuloksia ei ole vielä saatu.
5.7.

Muuta

Lokitien yksikön palokierros tehtiin 4.8. Palohälyttimien tarkastuksia tehtiin tämän jälkeen vielä
kahdesti, jonka jälkeen kaikki vuokralaiset olivat huolehtineet palohälyttimen toimivuudesta.
Tukiasukkaille ja päihdekuntoutujille palohälyttimet huolehdittiin talon puolesta ja
suoravuokralaiset huolehtivat palohälyttimen itsenäisesti Pelastuslain mukaan.

6. Verkostotyö
6.1.

Seminaarit ja työryhmät

Palveluvastaava osallistui Nadan seminaaripäivään/työnohjaukseen, PäTan 30 vuotisseminaaripäivään sekä Sininauhaliiton juhlavuositapahtumaan. Palveluvastaava osallistui
yhdessä lähihoitajaharjoittelijan kanssa Helsingin tukiasuntoyksikköjen verkostotapaamiseen
Junailijankujan asumisyksikössä.
Asumisohjaaja osallistui Sininauhasäätiön järjestämään Pop up – kehittämistyöryhmään, joka liittyi
alkuvuodesta järjestettyyn ryhmätoimintaan Lokitien asukkaille. Palveluvastaava sekä
asumisohjaaja osallistuivat Mielenterveysmessuille yhden päivän ajan.
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Asunnottomien yön tapahtumaan osallistuttiin koko työryhmän voimin iltapäivällä kuunnellen Kelan
luento tulevista muutoksista sekä ministeriön Aune-hankkeesta ja tutustuttiin Pelastusarmeijan
valokuvanäyttelyyn.
Kodittomien Tuki ry oli mukana KRITS:n (Kriminaalihuollon tukisäätiö) organisoimassa
yhteistyöhankkeessa liittyen päihteettömän toiminnan luomiseen Itä-Helsingin alueelle.
Tapaamisiin osallistuttiin aikaresurssien mukaan.
Kaapeli-yhteisövalmennusta suunniteltiin yhdessä HDL:n (Helsingin diakonissalaitos)
työntekijöiden kanssa ja he kävivät kertomassa hankkeesta asukkaille 16.12. Valmennus päätettiin
käynnistää vuonna 2017.
6.1.

Yhteistyökumppanit ja tutustumiskäynnit

Yksikössä tehtiin tiivistä yhteistyötä Helsingin kaupungin sosiaaliviraston, erityisesti Asumisen tuen
ja Vuosaaren sosiaalitoimen kanssa. Asumisen tuen vastuutyöntekijöiden kanssa tapaamiset
toteutuivat kahden kuukauden välein. Tervalammen kuntoutuskeskuksen kanssa yhteistyö oli
aktiivista sähköpostitse ja puhelimella. Muita yhteistyökumppaneitamme olivat Kela, Vuosaaren
seurakunta, Päihde- ja Psykiatrian poliklinikat sekä muut päihdekuntoutuslaitokset ja
asumispalveluyksiköt.
Henkilökunta kävi Suojapirtti Oy:n järjestämissä avoimissa ovissa Sillanpirtin asumisyksikössä.
Tilaisuudessa esiteltiin kaikki Suojapirtin yksiköt. Käynnin yhteydessä markkinoitiin Lokitien
yksikköä ja keskusteltiin yhteistyövaihtoehdoista. Loppuvuona käytiin tutustumassa Tarpoilan
asumisyksikössä yhdessä Idän päihdepoliklinikan liikkuvan työryhmän kanssa ja
tutustumiskäyntiin osallistui myös Kodittomien Tuki ry:n hallituksen varajäsen.

6.2.

Aiesopimukset

Kodittomien Tuki ry oli aiesopimuksella mukana Kriminaalihuollon tukisäätiön Ray:n
hankehakemuksessa, jonka tarkoituksena on perustaa päihteetöntä ilta- ja viikonlopputoimintaa
päihde- ja mielenterveyskuntoutujille yhteistyönä järjestöjen ja julkisen sektorin kanssa. Ray
hyväksyi hakemuksen.
Kodittomien Tuki ry oli mukana aiesopimuksella Vivo Oy:n Ray:n hankehakemuksessa, jonka
tarkoituksena oli järjestää tukiasumista vapautuville vangeille. Hankehakemusta ei hyväksytty.
6.3.

Markkinointi

Avoimet ovet pidettiin 17.6. ja vieraita oli 36. Tukiasukas ja suoravuokralainen kierrättivät
vierailijoita tutustumassa Lokitien tiloihin ja yksi tukiasukas oli koko päivän toimistolla kertomassa
omasta asumisestaan Lokitiellä.
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Sovitusti Lokitiellä kävi tutustumassa vuoden aikana työntekijöitä Helsingin Diakonissalaitokselta,
Helsingin kaupungin Asumisen tuesta ja Sininauhaliitosta. Palveluvastaava markkinoi toimintaa
sähköisesti eri toimijoille sosiaalityön kentällä ja asumisohjaaja ylläpiti aktiivisesti Kodittomien Tuki
ry:n facebook-sivua.
6.4.

Muuta

Tammikuussa palveluvastaava ja hallituksen pj:n toimittivat Aluehallintoviraston lausuntoon
valituskirjelmän, joka merkittiin AVI:n rekisteriin.
Rikosseuraamuslaitokselta ei ollut yhdyskuntapalvelun suorittajia.

7. Asuntohankinnat
Kodittomien Tuki ry seurasi aktiivisesti asuntomarkkinoita tarkoituksenaan hankkia edullisia
pienasuntoja vuokraustarkoitukseen. Vuoden 2016 aikana ei löytynyt sopivia kohteita.

8. Tuleva kehitys

Ratkaisevaa toiminnan kehittämiselle on asukkaiden saaminen päihdepalveluiden asumispalvelun
ja tuetun asumisen piiriin sekä Lokitien yksikköön, että hankittuihin ja hankittaviin yksittäisiin
asuntoihin. Tavoitteena on Lokitien yksikön asukkaiden yhteisöllisyyden lisääminen ja aktiivisen
asukastoiminnan mahdollistaminen. Etäasunnoissa asuvia tukiasukkaita aktivoidaan mukaan
yksikön toimintaan. Asukaskyselyjen avulla pyritään vastaamaan päihdekuntoutujien ja
tukiasukkaiden tarpeisiin asiakaslähtöiseen ja yksilölliseen toimintaan panostaen.

Kodittomien Tuki ry, Lokitie 30 A 5, 00980 Helsinki

PUHELIN

SÄHKÖPOSTI

INTERNET

010 292 3110

info@kodittomientuki.fi

www.kodittomientuki.fi

33

Kodittomien Tuki ry, Lokitie 30 A 5, 00980 Helsinki

PUHELIN

SÄHKÖPOSTI

INTERNET

010 292 3110

info@kodittomientuki.fi

www.kodittomientuki.fi

