KODITTOMIEN TUKI RY, Lokitien yksikkö

Kodittomien Tuki - Hemlösas Stöd ry on perustettu 1950. Toiminta-ajatuksena on
tarjota helsinkiläisille asunnottomille naisille ja perheille päihteetöntä asumista.
Toiminta on siirtynyt 1.1.2014 alkaen Haagasta Vuosaareen, Lokitien yksikköön.
Lokitie 30:n asuinkiinteistö käsittää viisi luhtitalotyyppistä 2-kerroksista taloa ison
pihapiirin ympärillä, jossa asukkailla on oma asukastupa. Asukastuvassa on tv,
asukastietokone, tulostin, Helsingin sanomat sekä kirjoja. Lisäksi yhdistyksellä on
hajasijoitettuja pienasuntoja Itä-Helsingin alueella.
Henkilökunta on toimistolla arkisin virka-aikana. Henkilökohtaisten tapaamisten lisäksi
Lokitiellä on ryhmätoimintaa. Asukkailla on myös mahdollisuus ahkeruusrahatoimintaan.
Tuettu asuminen
Tuetut asukkaat tulevat Helsingin kaupungin Asumisen tuen SAS-työryhmän kautta.
Asiakkaan kanssa tehdään vuokrasopimus, jonka rinnalle tehdään
asumispalvelusopimus. Tuettu asukas saa oman työntekijän, jota tapaa
säännöllisesti. Asumisen alussa tehdään kuntoutussuunnitelma, jota päivitetään
puolivuosittain.
Asunnot ovat peruskalustettuja yksiöitä, mutta sovittaessa asukas voi käyttää omia
huonekaluja.
Päihdekuntoutujien asumispalvelut
Päihdekuntoutujat saavat sijoituspäätöksen oman alueen Päihdepoliklinikan kautta.
Päihdekuntoutujalla on oltava asumisen aikana hoitosuhde Päihdepoliklinikalla tai
vastaavassa. Lokitiellä hän tapaa sovitusti omaa työntekijää sekä osallistuu ryhmiin.
Asumisen alussa tehdään kuntoutussuunnitelma, mitä päivitetään säännöllisesti.
Päihdekuntoutujat asuvat kolmioissa (oma huone, yhteinen tupakeittiö/olohuone) ja
yksiöissä, joissa on yhteinen keittiö. Asunnoissa on täysi asumisvalmius.
Suoravuokraus
Lokitien yksikössä on 29,5 m2 yksiöitä vuokrattavana sosiaalisin perustein. Vuokra
630 €/kk + sähkö 30 €/kk, vesi 25 €/kk/hlö. Yhteydenotto pääosin sosiaalitoimen
kautta.
Hajasijoitetuista asunnoistamme osa on myös varattu suoravuokraukseen.
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Perheasunnot
Vuokralla 1-2 kalustettua perheasuntoa Lokitieltä:

82 m2 kalustettu kolmio (3 huonetta, tupakeittiö/olohuone, 2 x wc). Asunnoissa pieni
piha tai parveke. Vuokra 1000 - 1200€/kk, vesi 25€/hlö, sähkö 35€/asunto.

Yhteystiedot:
Postiosoite:
Lokitie 30 A 5, 00980 HELSINKI
vaihde 010 292 3110
sähköposti: etunimi.sukunimi@kodittomientuki.fi
www.kodittomientuki.fi
palveluvastaava
Sari Markkanen, puh: 050 - 537 5089
asumisohjaaja
Riikka Saarto, puh: 050 - 365 2855

päivitetty 15.10.2016
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