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1 Johdanto
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.
Asuntolatoiminnan poistumisen myötä yhdistyksen toiminta siirtyi 1.1.2014 Vuosaareen, Lokitie
30: n. Kiinteistö Oy Lokitie 30 vuokrasi tilat Kodittomien Tuki ry:lle. Vuosi 2017 oli viimeinen vuosi
Helsingin kaupungin kanssa tehdyssä nelivuotisessa puitesopimuksessa. Puitesopimuksen
piirissä oli päihdekuntoutujat sekä tuetut asukkaat. Kolmantena toiminnan muotona oli asuntojen
vuokraus naisille ja perheille. Asuntojen vuokrauksen myötä Kodittomien Tuki ry oli mukana
valtakunnallisessa asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmassa 2016 – 2019 (AUNE
– työryhmä), mikä on jatkoa sitä edeltäneelle PAAVO - hankkeelle.
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Kiinteistö Oy Lokitie 30

2.1. Henkilökunta
Koy Lokitien isännöinnistä vastasi Talonomi Oy. Talokohtaisena isännöitsijänä toimi Kari Niinimäki
ja hänen sijaisenaan Henry Palonen. Kiinteistön huoltotöitä on hoitanut toimintavuoden aikana
Juhan Talonmiespalvelu Oy. Kodittomien Tuki ry:n henkilökunta ja hallitus tekivät tiivistä
yhteistyötä huollon ja isännöinnin kanssa.
2.2. Tilat
Kiinteistössä on 41 yksiötä ja neljä perheasuntoa sekä toimisto. Huoneistojen lisäksi kiinteistössä
sijaitsee C talossa sauna, pesutupa, liinavaatevarasto ja asukastupa/kerhohuone. Pihamaalla on
erillinen polkupyörä- ja varastorakennus.
Asukastuvassa järjestettiin ryhmätoimintaa sekä asukasjuhlia. Muuna aikana se oli asukkaiden
vapaassa käytössä ja asukkailla oli mahdollisuus varata asukastupa yksityiskäyttöön. Syksyllä
2017 asukastuvan kalustus uusittiin.
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Hajasijoitetut asunnot

Vuona 2017 ostettiin neljä asuntoa; kolme yksiötä ja yksi kaksio. Asunnot hankittiin osoitteista
Isonvillasaarentie 3, Korvatunturintie 1, Rastilantie 2 ja Saariselänkuja 6. Asunnot vuokrattiin
välittömästi. Vuoden 2017 lopussa Kodittomien Tuki ry omisti Lokitien yksikön lisäksi 20
hajasijoitettuja asuntoa, jotka sijaitsivat pääosin Itä-Helsingin alueella.
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4 Kodittomien Tuki ry:n toiminta
Yhdistyksen arvoina ovat kristillisyys, tasa-arvoisuus, oikeudenmukaisuus ja lähimmäisen
kunnioittaminen. Toiminnalla pyritään auttamaan syrjäytyneitä tai syrjäytymisuhan alla olevia
naisia ja perheitä.
4.1.

Toiminnan sisältö

Yhdistys tuotti Helsingin kaupungin kanssa tehtyjen palvelusopimusten mukaisia asumispalveluja
päihdekuntoutujille sekä tukiasukkaille. Lisäksi toiminta-ajatuksen mukaisesti vuokrattiin asuntoja
sosiaalisin perustein asunnottomille tai asunnottomuusuhan alla oleville naisille ja perheille.
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. Vuokralaiset tulivat pääosin Helsingin kaupungin
sosiaalityön ohjaamina.
4.2.

Talous

Tilipalvelu Soini Oy hoiti yhdistyksen kirjanpidon ja palkkalaskennan 31.5. asti. 1.6.2017 alkaen
kirjanpidon ja palkkalaskennan hoiti Aallon Tilitoimisto Oy.
4.2.1. Kannattavuus
Yhtiön varsinaisen toiminnan tulos oli positiivinen. Palvelutoiminta ei edelleenkään vastannut
päihdekuntoutujien osalta kaupungin kanssa tehtyä sopimusta, eikä palvelusopimuksia saatu
suunnitellun mukaisesti. Tämän vuoksi henkilökunta pidettiin minimissä, eikä uusiin kilpailutuksiin
lähdetty mukaan päihdekuntoutujien asumispalvelujen osalta. Luottotappio vuona 2017 oli 2,1%.
Kodittomien Tuki ry sai marraskuussa rahalahjoituksena 1000€, joka käytettiin asukkaiden
hyväksi. Tuetut asukkaat sekä päihdekuntoutujat saivat ruokaa sisältävän joululahjapaketin lisäksi
50€ lahjakortin S-ketjun kauppoihin. Lahjoittaja ei halunnut nimeään julkisuuteen.
4.2.2. Myynti- ja ostolaskutus
Myynti- ja ostolaskutus hoidettiin yksiköstä käsin. Ostolaskutus tehtiin manuaalisesti 31.5. asti ja
tilitoimiston ohjelman kautta 1.6. alkaen. Vuokrareskontraa hoidettiin Unes- isännöintiohjelman
kautta ja palvelulaskutus hoidettiin alkuvuona Vetobox- asiakastietojärjestelmän avulla ja 1.6.
alkaen Aallon Tilitoimiston kirjanpito-ohjelman kautta.
4.2.3. Tilintarkastus
Kodittomien Tuki ry:n vuosikokouksessa valittiin tilintarkastajaksi 28.6. alkaen Sinikka Hiidenmaa,
KHT ja varatilintarkastajaksi Ilse Alander, KHT.
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4.3. Yhdistyksen hallinto
Kodittomien Tuki ry:n hallitus:
1.1 – 28.4.17:
Arja Lankinen, puheenjohtaja, Anu Haapanen, varapuheenjohtaja
Jäsenet: Joona Korteniemi, Marita Nummelin, Jouni Widell
Varajäsenet: Kaija Väänänen, Juuso Lehtola
29.4. – 31.12.2017:
Arja Lankinen, puheenjohtaja, Marita Nummelin, varapuheenjohtaja
Jäsenet: Joona Korteniemi, Jouni Widell, Juuso Lehtola
Varajäsenet: Kaija Väänänen, Anu Haapanen
Jouni Widell erosi hallituksesta 10.12.2017.
Yhdistyksen sihteerinä toimi vuona 2017 Joona Korteniemi.
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 28.4.2017 Lokitie 30 A 5:ssä. Kokouksessa käsiteltiin
sääntömääräiset asiat. Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus. Vuosikokouksen ja
järjestäytymiskokouksen lisäksi hallitus kokoontui yhdeksän (9) kertaa.
.
4.4. Jäsenet
Yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.2017 oli 57 (2016: 58) henkilöjäsentä. Yhdistyksellä ei ollut
järjestöjäseniä. Jäsenmaksua perittiin 20€/hlö.
4.5.

Yhdistyksen jäsenyys

Kodittomien Tuki ry oli jäsenenä Hyvinvointialojen liitossa (HAL), EK:ssa, Suomen Katulähetysliitto
ry:ssä sekä Sininauhaliitto ry:ssä. Yhdistys tuki Stop Huumeille ry:tä tilaamalla infojulkaisun, jonka
tuotto meni koulujen huumeinfoon.

5. Henkilökunta
Kodittomien Tuki ry:llä työskenteli vakituisina työntekijöinä palveluvastaava (sosionomi YAMK) ja
asumisohjaaja (lähihoitaja). Lähihoitajaopiskelija toimi kesäsijaisena 1.6. -15.8. välisen ajan
keskittyen asiakastyöhön. Hallituksen jäsen toimi kesälomasijaisena 15.6.-15.8.2016 välisen ajan
ja työ käsitti pääosin kohtuuhintaisten asuntojen hankkimistyötä. Hallituksen varajäsen toimi
kesäsijaisena 24.7.-28.7. Hallituksen jäsen teki vuoden aikana muutamia irtopäiviä tarvittaessa.
Lähihoitajaharjoittelijoita oli Lokitiellä keväällä kaksi ja syksyllä kaksi. Viikoittaiset tiimikokoukset
työryhmässä pidettiin torstaisin. Kehityskeskustelut käytiin marraskuussa. Työntekijöiden
työnohjaus oli 1 x kk sisältäen 2 kk kesätauon. Ohjaajana oli Juha Kilpiä. Kehittämis- ja
virkistyspäivät olivat keväällä ja syksyllä.
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5.1.

Koulutus

Palveluvastaava valmistui YAMK-maisteriksi 16.6.2017 Laurea - ammattikorkeakoulusta linjalta
johtajuus ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla. Palveluvastaava osallistui AKAVA: n
esimiestyön verkkokoulutukseen, jonka tehtäviä hyödynnettiin työryhmätyöskentelyssä.
Asumisohjaaja osallistui Y-Säätiön järjestämään asumistyön kehittämiskoulutukseen.
5.2.

Työterveyshuolto

Työterveyshuollosta vastasi Vantaan Työterveys Liikelaitos, jossa työterveyshoitajana toimi Leila
Soukkala ja omalääkärinä Jari Vierto.

6. Asukastoiminta
6.1.

Muuttotilastointi

Vuoden 2017 alussa Lokitiellä asui 4 päihdekuntoutujaa, 15 tukiasukasta ja 25 asunnossa asui
vuokralaisia, joista yksi oli perhe. Etäkohteissa asui yksi tukiasukas sekä 15 asunnossa asui
vuokralaisia, joista yksi oli perhe.
Vuoden aikana Lokitielle muutti 5 päihdekuntoutujaa ja Lokitieltä pois 9 päihdekuntoutujaa, joista
kaksi siirtyi Lokitielle tukiasukkaaksi. Neljän päihdekuntoutujan asuminen päätettiin päihteiden
käytön vuoksi ja yhden, koska kuntoutuja ei asunut asunnossaan. Tukiasukkaita Kodittomien Tuki
ry asuntoihin muutti vuoden aikana 9 ja pois muutti 7, joista vuokralaiseksi Kodittomien Tuelle
siirtyi yksi tukiasukas. Vuoden 2017 aikana purettiin kolmen tukiasukkaan vuokrasopimus
päihteiden käytön vuoksi.
Vuokralaisia vuoden aikana muutti Kodittomien Tuen asuntoihin 9 ja pois muutti kuusi
vuokralaista. Kahden vuokalaisen vuokrasopimusta ei jatkettu.
31.12.2017 Lokitiellä asui 2 päihdekuntoutujaa, 17 tukiasukasta ja 24 asunnossa oli vuokralaisia,
joista yksi oli perhe. Etäkohteissa asui 20 suoravuokralaista, joista kahdessa asunnossa asui
perhe.
6.2.

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. Akupunktio- ja
rentoutusryhmät olivat avoimia myös tukiasukkaille.
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Ryhmät olivat kesätauolla 26.6.-13.8.2017 välisen ajan ja loppuivat 8.12. Päihdekuntoutujien
asumispalvelu päätettiin 31.12.
6.3.

Avoimet ryhmät

Helsingin diakonissalaitoksen kanssa yhteistyössä järjestettiin tammi-maaliskuussa Kaapeliyhteisövalmennus, johon osallistui kuusi asukasta, henkilökunta sekä hallituksen varajäsen.
Valmennuksen myötä Lokitiellä käynnistyi ruoka- ompelu- ja ulkoiluryhmät.
Kaikille asukkaille avoimia tutustumiskäyntejä tehtiin keväällä 2017 Hakasalmen huvilaan, johon
sisältyi opastettu kierros. Osallistujia oli seitsemän. Kuntoutuskoti Tarpoilasta oli mukana yksi
asukas ja työntekijä. Myöhemmin keväällä tehtiin tutustumiskäynti YLE:lle Pasilaan ja sinne
osallistui kuusi asukasta.
Syksyllä ei järjestetty tutustumiskäyntejä vähäisen osallistujamäärän vuoksi.
6.4.

Virkistystoimintaa

Perinteinen kesäretki järjestettiin kaikille asukkaille 16.8.2017. Retki suuntautui Porvooseen, johon
mentiin M’s Runebergilla ja takaisin palattiin linja-autolla. Retkelle osallistui henkilökunnan lisäksi
15 henkeä kaikista asiakasryhmistä. Runebergilla syötiin lounas ja Porvoossa oli oppaan johdolla
Suomi 100 -kävelykierros. Ennen kotiin lähtöä oli vapaata aikaa ja osa asukkaista kulki
henkilökunnan mukana. Retkelle osallistui myös Kuntoutuskoti Tarpoilasta 3 asiakasta ja
henkilökunta.
Kevättalkoot järjestettiin 16.5. jossa osallistujia oli 15 kaikista asiakasryhmistä. Etäkohteesta
saapui yksi vuokralainen. Syystalkoot olivat 27.9. ja osallistujia oli yhdeksän kaikista
asukasryhmistä ja yksi hallituksen jäsen.
Lokitien joulujuhla järjestettiin 14.12. 2017, mikä sisälsi jouluhartauden ja laulettiin kauneimpia
joululauluja kitaristin säestyksellä. 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 10 asukasta ja
kaksi 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. Lahjat
jaettiin nimetysti kaikille tukiasukkaille ja päihdekuntoutujille sekä glögitilaisuuteen osallistuville
suoravuokralaisille. Tilaisuuteen osallistui henkilökunnan lisäksi 20 henkilöä, joista 17 oli nykyisiä
asukkaita ja 3 aiemmin Lokitiellä asunutta asukasta. Myös hallituksen puheenjohtaja kävi
glögipäivän tapahtumassa.
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6.5. 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. Vuoden aikana ahkeruusrahalla työskenteli kolme (3)
asukasta.
Asukastuvassa oli vaihtopöytä, jossa asukkaiden tavarat ja vaatteet vaihtuivat hyvin. Yksi
suoravuokralainen hoiti pattereiden kierrätyspistettä. Kesän aikana talon polkupyörät olivat
asukkaiden käytössä.
6.5.1. Asukaskyselyt
Asukaskyselyt päihdekuntoutujille ja tukiasukkaille tehtiin keväällä ja syksyllä. Asukaskyselyissä
käytettiin asteikkoa 0 – 10 sekä avoimia kysymyksiä.
Huhtikuussa lähetettiin kysely päihdekuntoutujille. Lähetetty 6, palautui 3. Kuudesta kuntoutujasta
kolme retkahti juomaan kyselyn aikana. Tulosten keskiarvo 8,5, vaihteluvälin ollessa 7 – 9,5.
Tukiasukkaille lähetettiin kysely huhtikuussa. Lähetetty 13, palautui 6. Keskiarvo palautteissa 8.
vaihteluvälin ollessa 3 – 10.
Lokakuussa lähetettiin kysely 4 päihdekuntoutujalle, joista palautui 4. Keskiarvo palautteissa oli
8,30, vaihteluvälin ollessa 7-9. Tukiasukkaille lähetettiin 15 kyselyä, joista palautui 8, Keskiarvo oli
8,10, vaihteluvälin ollessa 5 – 10.
Päihdekuntoutujien kyselyt asumisen päättyessä suunnitelmallisesti: Annettu 3 kyselyä, palautui 0.
Tukiasukkaiden kyselyt asumisen päättyessä suunnitelmallisesti: Annettu 3, palautui 0.

6.5.2. Turvallisuus
Lokitien yksikön paloturvallisuuskierros tehtiin 10.8. Tarkastus jouduttiin uusimaan kahdessa
asunnossa. Tukiasukkaille ja päihdekuntoutujille asunnon palohälyttimet huolehdittiin talon
puolesta ja suoravuokralaiset huolehtivat palohälyttimen itsenäisesti Pelastuslain mukaan. Koy
Lokitien yhtiökokouksen päätöksen mukaan hankittiin kaikkiin asuntoihin sammutuspeitteet, jotka
asennettiin elokuussa.

7.

Verkostotyö
7.1.

Seminaarit ja työryhmät

Palveluvastaava osallistui Nadan seminaaripäiviin/työnohjauksiin, Sininauhaliiton alueelliseen
Sote-verkostotyöryhmään ja Sosiaalityön asiantuntijapäiviin. Lisäksi palveluvastaava kävi
Sosiaalihuollolle järjestetyssä THL:n Sontikka V-seminaarissa, mikä järjestettiin infotilaisuudeksi
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asiakastietojärjestelmien yhdistämissuunnitelmiin liittyen. Asumisohjaaja osallistui
Mielenterveysmessuille sekä Sininauhaliiton Pop Up -ryhmään.
7.2.

Yhteistyökumppanit ja tutustumiskäynnit

Yksikössä tehtiin 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 mm. Kela,
Vuosaaren seurakunta, Päihde- ja Psykiatrian poliklinikat ja lastensuojelu.
Sininauhasäätiön Vihreä Veräjä -toiminta toi Lokitielle kesäkukkia keväällä 2017. Kukat istutettiin
asukkaiden kanssa kevättalkoissa. Elokuussa Vihreä Veräjä istutti yhdessä asukkaiden kanssa
loppukesän kesäkukkia Lokitien pihaan.
Lokitieltä lahjoitettiin lakanoita VVA:lle Vartiosaareen ja VVA toi Lokitielle ruokalähetyksiä. Myös
Helsingin kaupungin asukastalotoiminnasta saatiin vuoden aikana iso leipälahjoitus. Jouluna
Itäkeskuksen uimahallin joulutapahtumasta tuotiin vakuumipakattuja riisipuuropakkauksia, jotka
jaettiin juuri ennen joulua asukkaille.

7.3.

Aiesopimus ja Stea

Kodittomien Tuki ry oli aiesopimuksella mukana Kriminaalihuollon tukisäätiön (KRITS) Ray:n
kolme vuotisessa hankkeessa. Hankkeen avulla perustettiin keväällä 2017, päihteetön iltatoiminta
Raittila, Helsingin kaupungin tiloihin Itäkeskukseen. Hankkeeseen palkattiin kaksi työntekijää.
Kodittomien Tuki ry:n kaksi asukasta oli esittelemässä Lokitien toimintaa Raittilan avajaisissa.
Asumisohjaaja osallistui Raittilan suunnittelutyöryhmään ja palveluvastaava ohjaustyöryhmään
aikaresurssien mukaan. Kesän 2017 ajan kesätyöntekijä (teologian maisteri) kävi keskiviikkoisin
tarjoamassa hengellistä keskusteluapua Raittilan asiakkaille.
Stealta haettiin investointiavustusta kohtuuhintaisten pienasuntojen hankintaan vanhasta
asuntokannasta. Alustava myöntämispäätös saatiin joulukuussa.

7.4.

Markkinointi

Avoimet ovet pidettiin 19.5. ja vieraita oli 33. Päihdekuntoutuja, tukiasukas sekä vuokralainen
kierrättivät vierailijoita tutustumassa Lokitien tiloihin. Henkilökunta kävi tutustumassa avoimissa
ovissa Kinaporinkatu 2:n toimintaan, missä toimintaa harjoittaa KRITS sekä muutama muu
pienempi toimija. Tutustumiskäynnillä jaettiin Kodittomien Tuki ry:n esitettä sekä käyntikortteja.
Lokitiellä kävi tutustumassa vuoden aikana työntekijöitä Sininauhaliitosta, Helsingin
diakonissalaitokselta ja Kuntoutuskoti Tarpoilasta. Palveluvastaava markkinoi toimintaa
sähköisesti eri toimijoille sosiaalityön kentällä ja asumisohjaaja ylläpiti aktiivisesti Kodittomien Tuki
ry:n facebook-sivua.
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Kodittomien Tuen esitteitä ja henkilökunnan käyntikortteja toimitettiin kesäkuussa olleille
Päihdepäiville KRITS:n esittelypöydälle. Kodittomien Tuki ry osallistui YMCA Hackathonien
tapahtumaan, toimittaen järjestäjille asukkaiden sekä henkilökunnan esittämiä digitaalisuuden
kehittämiskohteita. Kodittomien Tuki ry:n nimi on sen myötä ollut esillä tapahtumassa.

8. Muuta
Aluehallintaviraston työsuojelutarkastus tehtiin 28.6. Tarkastuksessa oli läsnä työnantajan
edustajana palveluvastaava ja henkilökunnan edustajana asumisohjaaja. Työsuojelulliset asiat
olivat kunnossa.
Rikosseuraamuslaitokselta ei ollut yhdyskuntapalvelun suorittajia.

9. Kehitys

Ratkaisevaa toiminnan kehittämiselle on asiakkaiden saaminen 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 asukkaita aktivoidaan mukaan yksikön toimintaan. Asukaskyselyjen avulla
pyritään vastaamaan tukiasukkaiden ja vuokralaisten tarpeisiin asiakaslähtöiseen ja yksilölliseen
toimintaan panostaen.

Uusittu asukastupa, kuvaaja Sari Markkanen
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