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KESKI-UUDENMAAN NUORISOASUNTOYHDISTYS RY. 

TOIMINTASUUNNNITELMA 2017 

	

	

1. YLEISTÄ 

Keski-Uudenmaan Nuorisoasuntoyhdistys ry. (Kuna) on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon 

Nuorisoasuntoliitto ry:n paikallisyhdistys joka pyrkii toiminnallaan parantamaan ja kehittämään 

alle 30-vuotiaiden nuorten asunto-oloja toimialueellaan Keski-Uudellamaalla Keravalla ja 

Järvenpäässä. Keravan kohteet sijaitsevat Päivölänrinne 9 ja Hakkuutie 2, Järvenpään kohde 

Välskärinkatu 21 sekä Y-säätiön välivuokra-asuntoja on seitsemän ja ne sijaitsevat Keravalla ja 

Järvenpäässä. 

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on kehittää ja järjestää itsenäisen asumisen onnistumista 

turvaavia sisältöpalveluja ja näin edistää nuoren kasvua, ylläpitää ja vahvistaa nuoren omia 

voimavaroja. Asumisohjauksella ja -neuvonnalla sekä ryhmätoiminnoilla pyritään kannustamaan 

nuoria asukkaita oma-aloitteisuuteen ja vastuunottoon omasta asuinympäristöstään sekä muista 

elämiseen liittyvistä arkisista asioista. Uutena toimintona pidettävä Elämänhallinnan ryhmä 18-29 

vuotiaille Kunan asukkaille. Ryhmien tavoitteena on ennaltaehkäistä ja vähentää syrjäytymistä, 

lisätä elämänhallintaa kaikilla elämän eri osa- alueilla sekä parantaa nuoren itseluottamusta ja 

korjata käsitystä minäkuvasta. 

Asumisohjauksen ja – neuvonnan yksi tärkeimmistä tehtävistä on ennaltaehkäistä nuorten 

syrjäytyminen nopealla puuttumisella, pitää säännöllisesti yhteyttä nuorten verkostoihin sekä 

toimia yhdessä tilanteissa, jotka koskevat nuorten asioita. Ne nuoret jotka ovat asutettu 

sosiaalisten- ja terveydellisten syiden vuoksi tarvitsevat tehostetumpaa asumisohjausta- ja 

neuvontaa. Yhdistyksen yhtenä tärkeimmistä tavoitteista vuonna 2017 on saada häädöt  
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minimoitua ja näin vähentää nuorten syrjäytyminen yhteiskunnasta. Parhaimmillaan ohjaus ja 

neuvontatyö näkyvät yksilötasolla nuoren omassa elämässä aktiivisuutena ja voimaantumisena.  

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2015 Keravalla asui 18-29 vuotiaita nuoria 5542 henkilöä. 

Tämäkin määrä ilmentää, että nuorisoasuntojen tarve on suuri. 

 

2. SISÄLTÖPALVELUT 

Sisältöpalvelut on tarkoitettu Keravan ja Järvenpään kohteissa asuville nuorille. Asukkaille 

tehdään asukastyytyväisyyskyselyjä toiminnan tarpeesta kerran vuodessa, jossa he voivat kertoa 

toiveita palvelujen suhteen. Näin yhdistys voi kehittää toimintaansa vielä asukaslähtöisemmäksi. 

Ryhmätoimintaa lisätään niiden nuorten kohdalla, joilla on selkeitä elämänhallinnan haasteita. 

Toiminnan suunnitteluun osallistuvat asukkaat ja niiden pohjalta tehdään toimintasuunnitelma 

joka syksy ja kevät. Kävijämäärät ja kerrat kirjataan Arvinal tietojärjestelmään. 

Tavoitteena on juurruttaa sisältöpalvelut vakiintuneeksi käytänteeksi toimintaan ja kehittää niitä 

tulevina vuosina. Toimintaa kehitetään asukaskyselyjen, koulutusten sekä verkostoyhteistyön 

avulla. Toiminnan tavoitteena on taata nuorille laadukasta ja yksilöllistä palvelua yhdistyksen 

toimesta ja toiminnalla pyritään vähentämään nuorten syrjäytyminen yhteiskunnasta. Erilaisten 

ryhmätoimintojen kautta nuorten on helpompi kommunikoida ja ottaa kontaktia toisiin ihmisiin ja 

saada voimaantumisen kokemuksia. 

 

2.1 Asumisohjaus ja – neuvonta 

Asumisneuvonta on tarkoitettu kaikille Nuorisoasuntoliiton asunnoista kiinnostuneille. 

Asumisohjaus on asukkaille tarkoitettu sisältöpalvelu, joka määrittyy asukkaan tarpeiden mukaan. 

Pääsääntöisesti se on itsenäisen asumisen aloittamiseen liittyvää ohjausta. Asumisohjaus- ja 

neuvonta työ pyritään tekemään mahdollisimman varhain ja suunnitelmalliset yhdessä nuoren 

tarpeiden pohjalta. Nuoren verkostot ja muut toimijat otetaan tarvittaessa mukaan palvelun 

tarvekartoitukseen. Osalla nuorista on mittavia päihde- ja mielenterveysongelmia, joten heille 

yhdisty pyrkii tarjoamaan tehostetumpaa asumisohjausta- ja neuvontaa. Kerran viikossa käytävät 

kotikäynnit tehdään osittain yhdessä verkostojen kanssa. Tällä pyritään saamaan onnistunut 

asumisen alku ja ylläpitämään jo tavoitettu toimintakyky. Asumisohjaaja osallistuu myöskin 

Ohjaamotoimintaa ja on koulutettu Tajua Mut - toimintamalliin. 
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2.2 Tyttöteam 

Tyttöteam on jo juurtunut pysyväksi käytänteeksi Kunalla. Sen toiminta jatkuu ensi vuonna kaksi 

kertaa kuukaudessa arki-iltoina. Tyttöteam on nuorille äideille ja heidän lapsilleen suunnattua 

vertaistoimintaa, jonka sisältö suunnitellaan yhdessä vanhempien ja lasten kanssa. Toimintaa 

mainostetaan Kunan kotisivuilla www.kuna.fi sekä talokohtaisissa suljetuissa fb- sivuilla ja talojen 

ilmoitustauluilla.  

2.3 Avoin olohuone  

Avoin olohuone on kaikille talossa asuville nuorille ja heidän kavereilleen suunnattua toimintaa. 

Sen tavoitteena on tutustuttaa nuoret toisiinsa asumisviihtyvyyden lisäämiseksi. Ryhmätoiminnan 

yhtenä tarkoituksena on päästä keskustelemaan asumiseen ja elämiseen liittyvistä asioista 

työntekijän sekä muiden nuorten kanssa. Avoin olohuone sisältää mm. liikunta- ja 

kulttuuritoimintaa sekä biljardinpeluuta kerhohuoneella. Avoin olohuone kokoontuu ensi vuonna 

kerran viikossa arki-iltaisin.  

2.4 Leipäpäivä 

Leipäpäivänä, torstaisin nuoret saavat hakea lähikaupan tarjoamaa leipää ilmaiseksi Kunan 

toimistolta. Ensi vuonna leipäpäivän yhteydessä lounasaikaan on tarjolla lämmin ruoka talon 

asukkaille. Leipäpäivän tavoitteena on helpottaa nuoren arjessa selviytymistä. Moni nuori elää 

toimeentulotuen tai opintorahan turvin ja raha ei kaikilla riitä kattamaan kuluja kuukaudeksi ja 

siten pienikin muualta tuleva apu on nuorelle tervetullutta.   

2.5 Tehostettu asumisohjaus ja -neuvonta 

Järvenpään ja Keravan asuin kohteissa toteutetaan vuonna 2017 tehostettua asumisohjausta 

yhdessä sosiaalityöntekijöiden ja etsivien nuorisotyöntekijöiden kanssa. Toiminnalla pyritään 

olemaan nuorten tukena heidän omassa asuinympäristössään tarkoituksena vahvistaa heidän 

itsenäistä asumista. Yhteistyöverkoston tehtävänä on ohjata työ- ja koulutusasioissa sekä 

toimeentulotukiasioissa. Toiminta pyritään pitämään matalankynnyksen palveluna. 

2.6 Asukastoiminta 

Asukastoimintaa on talokohtaiset asukaskokoukset, talkoot kaksi kertaa vuodessa sekä erilaiset 

tapahtumat joihin asukkaat voivat osallistua. Esimerkiksi Asunnottomien yö tapahtumaan 

osallistuu kohteen asukaita ja muita kaupungin nuoria sekä muita yhteistyötahoja. 
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Asukastoiminnan yhtenä tarkoituksena on aktivoida nuoria ja vahvistaa naapureiden välistä 

vuorovaikutusta. Asukastoimikunta valitaan asuinkohteisiin vuosittain. Asukkaiden muodostaman 

ja ylläpitämän ryhmän on tarkoitus toimia lähiyhteisönsä äänitorvena NAL: vuokranantajan sekä 

Keski-Uudenmaan Nuorisoasuntoyhdistyksen suuntaan. 

 

2.7 Elämänhallintaryhmä 

Elämänhallintaryhmän tavoitteena on ennaltaehkäistä ja vähentää nuorten asukkaiden 

syrjäytymistä ja lisätä elämänhallintaa kaikilla elämän eri osa-alueilla sekä vahvistaa nuorten 

itseluottamusta ja korjata käsitystä minäkuvasta.  

Toiminnan sisältö koostuu allaolevista kokonaisuuksista: 

- terveellinen ruokavalio/kokkiryhmä 

- päihdelääkärin konsultaatio 

- talous- ja velkaneuvontaa 

- kodinhoito 

- itsestä huolehtiminen sekä psyykkinen ja fyysinen terveys 

- sosiaalisten pelkojen käsitteleminen/vähentäminen 

- yksinäisyyden vähentäminen 

2.8 Tuettu asuminen 

Keravan kaupunki on myöntänyt puolet työntekijän työajasta tuettuun asumiseen. Tuetun 

asumisen kohderyhmänä ovat 18-29 vuotiaat nuoret. Tuettu asuminen on pääsääntöisesti 

lyhytaikaista, vaihdellen nuoret elämäntilanteesta. Tuettu asuminen vaatii nuorelta motivaatiota ja 

oma-aloitteisuutta jotta asuminen ja elämäntilanne kohentuu. 

 

3. APUISÄNNÖINTI 

Yhdistys toteuttaa apuisännöintiä Alkuasunnot oy:lle. Asumisohjaajan yhtenä työtehtävänä on olla 

asukkaiden ”äänitorvena”sekä saattaa palvelut nuorten saataville nopeasti ja jouhevasti. Jokainen 

tuleva asukas haastatellaan ja siten pyritään tekemään vastuullista asukasvalintaa kohteisiin. 
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Asuntohaastatteluissa kartoitetaan asunnon tarpeen kiireellisyys, nuorten elämäntilannetta sekä 

tulevaisuuden suunnitelmia. Asuntohaastattelun avulla pystymme kartoittamaan nuoren avun tarve 

ja ohjaamaan eri tahojen pariin. esim. Elämänhallintaryhmiin, tuettuun asumiseen tai etsivän 

nuorisotyön pariin. Apuisännöinnin yhtenä tärkeimmistä tavoitteista on saada häädöt minimiin ja 

näin vähentää asuinkohteissa asuvien nuorten syrjäytyminen. Jo saavutettuja hyviä käytänteitä 

ovat vuokrarästipuuttumiset puhelimitse, kotikäynnein ja tapaamiset toimistolla. Vahvistuneet 

verkostot auttavat nuoria paremmin elämässä eteenpäin. Tavoitteena nuori joka osaa hoitaa 

asumiseen liittyvät asiat itsenäisesti saaden positiivisen kokemuksen itsenäisestä asumisesta. 

 

3. JÄLLEENVUOKRAUSTOIMINTA 

Yhdistys jälleen vuokraa seitsemää Nuorisoasuntoliiton omistamaa välivuokra-asuntoa. Asunnot 

sijaitsevat Keravalla ja Järvenpäässä. Myös välivuokra-asunnoissa asuvien vuokralaisten oikeus 

on saada yhdistyksen tarjoamia palveluita. Kuna vastaa myös välivuokra-asuntojen 

asukasvalinnasta. Tavoitteena ensi vuonna on tiedotustoiminnan kehittäminen välivuokra-

asuntoihin niin, että sisältöpalvelujen saaminen olisi välivuokra-asunnoissa asuville nuorille 

helpompaa ja he osallistuisivat myös asukastoimintaa aktiivisemmin. Yhdistyksen tavoitteena olisi 

myös lisätä yhteistyötä Y-säätiön ja muiden yksityisten vuokran antajien kanssa. 

 

4.  YHTEISTYÖVERKOSTOT  

Yhdistys pyrkii tulevina vuosina aktiiviseen verkostotyöhön muiden toimijoiden kanssa. 

Verkostotyö on tärkeää, koska joidenkin nuorten ongelmat ovat monisyisiä ja vaativat monien eri 

tahojen ammattitaitoa. Yhdistyksen yhtenä tärkeimpänä tehtävänä on tietää eri palveluntarjoajat  

sekä saattaa nuoret oikeiden palveluiden piiriin. Verkostotyötä pyritään kehittämään 

aktiivisempaan suuntaan olemalla aktiivisesti mukana verkostopalavereissa. 

Keski-Uudenmaan nuorisoasuntoyhdistyksen seuraavan vuoden tavoitteena on saada monialainen 

verkosto työskentelemään yhdistyksen toimitiloissa. Tällä halutaan turvata mahdollisimman 

monelle avunsaanti, myös niille nuorille, joilla on suuri kynnys lähteä kotoa. 

Yhteistyökumppaneita ovat: 

- Raha-automaattiyhdistys ry. (rahoitus, koulutukset, mahdollistaa toiminnan) 

- Nuorisoasuntoliitto ry.  (koulutukset, edunvalvonta, tutkimus- ja kehittämistyö, työnohjaukset) 
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- Muut Nuorisoasuntoliiton paikallisyhdistykset (vertaistuki, asuttaminen, hyvät käytännöt) 

- Isännöintitoimisto Alkuasunnot oy (apuisännöinti, toimitilavuokraus, koulutus) 

- Alan ammatilliset oppilaitokset/ammattikorkeakoulut (opiskelijat) 

- Vapaaehtoistyöntekijät (sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset) 

- Keravan kaupungin työllisyysyksikkö (kuntouttava työtoiminta) 

- MLL Kalevan yhdistys (stipenditoiminta) 

-MLL Keravan yhdistys (perhekerho) 

- Kuntalaiset (osallistava toiminta. Erilaiset tapahtumat esim. nuorten Asunnottomien yö 

tapahtuma.) 

- Keravan kaupunki 

• Keravan kaupungin valtuusto (vaikuttavuus) 

• Sosiaali - ja terveyslautakunta (asiantuntijayhteistyö) 

• Vapaa-aikalautakunta (asiantuntijayhteistyö) 

• Etsivä nuorisotyö (Tajua Mut- hanke, työllistyminen, opiskeluun ohjaus) 

• Nuorten työpaja Jenga (työkokeiluun tai kuntouttavaan työtoimintaan ohjaus) 

• Sosiaali- ja terveystoimi (toimeentulotukihakemukset, vuokrarästit ja 

lastensuojelupalaverit, asuttaminen) 

• Nuorisopalvelut (tuettu asuminen, nuorille suunnattu toiminta) 

• Nuorten Talo (verkosto yhteistyö) 

• Ohjaamo (asumisasiat) 

• Lukiot, ammattioppilaitokset ja toisen asteen oppilaitokset (asumisen ABC-

koulutukset, mainostus) 

• Seurakunta (tapahtumat, vuokrarästit) 

• Keravan kaupungin asuntotoimi ja Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu (asumisneuvonta, 

asuttaminen, tapahtumien järjestäminen) 

• SPR Keravan osasto (koulutusyhteistyö, nuorten hätäensiapukoulutukset) 
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- Järvenpään kaupunki 

• Sosiaali- ja terveystoimi (toimeentulotuki hakemukset, vuokrarästit ja 

lastensuojelupalaverit, asuttaminen, nuorten asuttamisen työryhmä (NASU) & 

Sosiaalisen asuttamisen työryhmä (SASU) 

* JMT Mielialapoliklinikka/kuntoutuspoliklinikka 

* MPY Mielenterveys- ja päihdeyksikkö 

• Toisen asteen oppilaitokset, Validia (Asumisen ABC-koulutukset, mainostaminen) 

• Nuorisokeskus 

* Etsivä nuorisotyö (Jalkautuva nuorisotyö nuorisoasuntokohteessa, ohjaaminen 

etsivän työn pariin) 

* Nuorten pajatoiminta (ohjaaminen kuntouttavaan työtoimintaan sekä työkokeiluun 

Järvenpäässä) 

• Nuorisopalvelut (nuorille suunnattu toiminta) 

• Tehostettu asumisohjaus- ja neuvontatyö verkostojen kanssa Järvenpään kohteessa.  

 

 

- Muut yhteistyötahot Keravalla ja Järvenpäässä  

• Hyvä kasvaa Keravalla, Hykke (tapahtumat) 

• Hyvinvointityön keskus (tapahtumat) 

• Kiipulan ammattiopisto (koulutus- ja kuntoutuspalveluihin ohjaaminen) 

• Mielenterveys- ja päihdeyksikkö (hoitoon ohjaus) 

• Mannerheimin lastensuojeluliitto (Perhekerho, tilavuokraus) 

• Uff (Tapahtumat) 

• Kokkikartano  

• Helsingin kaupunki ( jälkihuolto) 

• Tuuulan kunta (jälkihuolto) 

• TE -toimisto (työkokeilu) 
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5. TIEDOTUSTOIMINTA 

Kuna tiedottaa toiminnastaan verkkosivuilla www.kuna.fi ja omilla Facebook-sivuillaan, jossa 

pyritään mm. luomaan verkostoja asukkaiden välille. Yhdistys pyrkii lisäämään tiedotustoimintaa 

tulevina vuosina ja näin laajentamaan tunnettavuutta kaupunkien sisällä. Yhdistys osallistuu myös 

kaupungin sisäisiin ja valtakunnallisiin tapahtumiin, kuten Asunnottomien yö-tapahtumaan jonka 

järjestävänä tahona ollut viimeiset kolme vuotta. Yhdistys mainostaa toimintaansa paikallisessa 

mediassa sekä luomalla uusia verkostoja kaupunkien sisällä sekä ylläpitämällä yhteistyötä jo 

olemassa olevien tahojen kanssa. 

Viestinnän tavoitteena on luoda uusia verkostoja ja tuoda yhdistykselle näkyvyyttä 

valtakunnallisesti sekä paikallisena toimijana, tehdä nuorisoasumisesta Nuorisoasuntoliiton 

vuokra-asunnoista haluttu asumismuoto nuorten keskuudessa, tavoittaa nuoria ja saada heidät 

tietoiseksi Kunan toiminnasta ja nuorisoasumisesta sekä tuoda itsenäistä asumista tukevien 

palveluiden merkitys esiin myös muille toimijoille. 

Verkkosivujen ulkoasua päivitetään ja selkiytetään. Pyritään tuomaan yhdistyksen toimintaa 

enemmän esille verkkosivujen, Facebookin sekä paikallisen median kautta. Ensi vuoden 

tavoitteena on järjestää nuorille säännöllisesti Asumisen ABC-koulutuksia Ohjaamon tiloissa. 

 

6. VARAINHANKINTA 

Yhdistyksellä on yksi kokopäiväinen työntekijä palkattuna RAY-avustuksella. Yhdistys on 

hakenut vuodelle 2017 RAY:n projektirahaa ”Paikka Auki nuoren” palkkaamiseen. Hän toimisi 

asumisohjaajana, jonka työnkuvaan kuuluu asukas- ja vertaistukitoiminnan suunnittelu ja toteutus. 

Yhdistys on hakenut Raha-automaattiyhdistykseltä kohdennettua toiminta-avustusta, jonka 

ensisijainen käyttötarkoitus on pakollisten palkka- ja sivukulujen jälkeen asukas- ja 

vertaistukitoiminnan ylläpito, monipuolistaminen ja edelleen kehittäminen.   

Keravan kaupungin nuorisotoimi osoittaa yhden vastaavan nuoriso-ohjaajansa 

viikkotyöpanoksesta 40% tuettuun asumiseen Nuorisoasuntoliiton asuntoihin Keravalla. Tällä 

turvataan pieni osa niiden nuorten asuminen jotka tarvitsevat vahvaa tukea asumiseensa.  

Keski-Uudenmaan Nuorisoasuntoyhdistys ry:n toimintaan haetaan rahoitusta vuodelle 2017 

seuraavilta tahoilta: 
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Raha-automaattiyhdistys 

• Haemme rahaa Raha-automaattiyhdistykseltä asumisneuvontaan- ja ohjaukseen, 

asukas-ja vertaistukitoiminnan edistämiseen sekä Paikka Auki-nuoren palkkaamiseen. 

• Elämänhallintaa tukeviin ryhmiin 

- päihdehaittojen vähentäviin, fyysisen ja psyykkisen sekä sosiaalisen suorituksen 

parantamiseen, osallisuuden lisäämiseen. Tarkoituksena myös nuorten kiinnittyminen 

koulutukseen ja työelämään. 

 

Keravan kaupunki 

• Keravan kaupungilta vuodelle 2017 haemme rahoitusta ennaltaehkäisevään toimintaan. 

THL  

• projektirahoitusta elämänhallinnataa korjaaviin ryhmiin ja terapeuttisiin 

yksilöohjauksiin. 

sekä muut rahoittajat 

 

7. HALLINTO 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-9 

muuta jäsentä. Puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet valitaan yhdeksi kalenterivuodeksi 

kerrallaan. Kunan hallitus kokoontuu tarpeen mukaan 4-6 kertaa vuoden aikana. Kokouskutsut 

lähetetään hallituksen jäsenille viikkoa ennen kokousta. Pöytäkirjat, toiminta- ja 

taloussuunnitelmat, toimintakertomukset sekä rahoitushakemukset tallennetaan yhdistyksen 

pöytätietokoneelle ja paperiversiot säilytetään mapeissa.  

Hallituksen etäosallistuminen hallituksen kokouksiin voisi olla mahdollista tulevina vuosina esim. 

puhelinneuvotteluina tai sähköpostitse tai skypen kautta. Tätä asiaa kehitellään tulevana 

toimintakautena. 
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8. TYÖNTEKIJÄT 2017 

Vuonna 2017 tavoitteena on, että yhdistyksellä on kaksi-kolme kokopäiväistä työntekijää, 

vastaava asumisohjaaja, projektityöntekijä ja ”Paikka auki nuorelle”-projektin (RAY) avulla 

palkattu asumisohjaaja.  

Yhdistyksen työntekijöiden osaamista ja työhyvinvointia kehitetään entisestään tulevan 

toimintavuoden aikana. Työntekijöiden työhyvinvointi ja työpaikalla viihtyminen sekä 

motivoitunut työote ovat tärkeitä, jonka vuoksi työntekijät osallistuvat ensi vuonna eri toimijoiden 

järjestämiin koulutuksiin tarpeiden mukaisesti. Tavoitteena on, että henkilöstö on osaavaa, 

motivoitunut työhönsä ja voivat hyvin. Työhyvinvointia edistetään liikunta-kulttuuri & lounas- 

kortteja sekä järjestämällä virkistystoimintaa. 

 

9. JÄSENHANKINTA 

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kuka tahansa joka on kiinnostunut toiminnasta ja hyväksyy 

sääntöjen mukaisen toiminnan tarkoituksen. Yhdistys pyrkii saamaan jäseniksi nuoria 18-29 

vuotiaita. Yhdistys pyrkii markkinoimaan tulevina vuosina aktiivisesti toimintaansa ja näin saada 

myös asiantuntijoita mukaan organisaatioonsa. Kannatusjäseniä vuonna 2016 oli 13 kpl alle 29 

vuotiaita nuoria. 

 

 

 

 


