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JÄLKIHUOLLON PALVELUT

 
 
 



AUTAMME ARJESSA!
Nuori Kullervo Oy tarjoaa yksilöllisiä jälkihuollon palve-
luja tuen tarpeessa oleville nuorille. Tarjoamme kodin 
nuorisoasunnoistamme, tai apua ja laajan verkoston asun-
non hakemiseen ja vuokraamiseen. Tukipalvelujemme 
ansiosta nuoren on turvallista muuttaa Tampereen seu-
dulle kauempaakin. Palvelun tilaajalle olemme luotettava 
ja aktiivinen kumppani nuoren elämänhallintaan sekä 
asumiseen liittyvissä asioissa. Toimimme vastuullisesti ja 
sovitusti. Panostamme aktiiviseen yhteydenpitoon.

Luomme turvallisen ympäristön, jossa nuoren on hyvä 
itsenäistyä ammattitaitoisten ohjaajiemme tukemana.

Nuori Kullervo Oy:n omistajayhdistyksen Tasna ry:n kautta 
nuori voi vuokrata asunnon toimitilojemme läheisyydestä.

Tasnan asuntoja on mm. Tampereen Tammelassa. 

NUORI KULLERVO OY:N JÄLKIHUOLLON PALVELUT 

 

 



MITEN PALVELEMME
Jälkihuollon palvelumme tukee nuorta itsenäiseen elämään ja antaa valmiuksia kasvaa 
omillaan toimeentulevaksi aikuiseksi. Kaikki palvelut suunnitellaan yhdessä sosiaalityön-
tekijän sekä verkoston kanssa yksilöllisesti, nuoren tarpeita kuunnellen.

Palvelu 1
• Nuori asuu vuokraamassaan 

asunnossa itsenäisesti
• Asunto voi olla Tasna ry:n vuokra-

asunto Puu-Tammelassa, ohjaajien 
toimitilan pihapiirissä

• Asunto voi olla myös mikä tahansa 
markkinoilta vuokrattu asunto 
Tampereen seudulla

• Ohjaaja tavattavissa arkisin klo 8–18 
• Ohjauksen määrä max 15 h/kk

Palvelu 2
• Nuori asuu vuokraamassaan  

asunnossa itsenäisesti
• Asunto sijaitsee ohjaajien toimitilan 

pihapiirissä Kaukajärvellä
• Ohjaaja tavoitettavissa arkisin klo 7–20 

sekä puhelimitse lauantaisin klo 10–16
• Ohjauksen määrä max 30 h/kk

Palvelu 3
• Nuori asuu vuokraamassaan  

asunnossa itsenäisesti
• Asunto voi olla Tasna ry:n vuokra-

asunto Puu-Tammelassa, ohjaajien 
toimitilan pihapiirissä

• Asunto voi olla myös mikä tahansa 
markkinoilta vuokrattu asunto 
Tampereen seudulla

• Ohjaaja tavattavissa arkisin klo 8–18
• Ohjauksen määrä max 4 h/kk
• Sopii erinomaisesti nuorelle, joka on 

käyttänyt palveluja 1 tai 2 tai jolla tuen 
tarve ei ole mainittava, mutta halutaan 
varmistaa turvallinen itsenäistyminen

MIKSI NUORI KULLERVO OY
•  Joustavat ja monipuoliset 

palvelut

• Sujuvaa ja helppoa yhteistyötä

•  Kokeneet ja ammattitaitoiset työntekijät

•  Raportointi nuoren sosiaalityöntekijälle 
kuukausittain

 
 

 



Olemme täällä sua varten!

SOITA 0400 609 235  
tai lähetä sähköpostia 
toimisto@tasna.fi

Nuori Kullervo Oy on Tampereen seudun nuorisoasunnot ry:n (Tasna) omistama palveluyhtiö, joka 
tarjoaa monipuolisia ja kokonaisvaltaisia jälkihuollon palveluita.

www.tasna.fi

Moi! 

Tiedämme paljon nuorten palveluista, mutta jos jotain emme 
tiedä, niin otamme asioista selvää yhdessä sun kanssa. Ja Kelankin 
koukerot ovat tosi tuttuja. Olemme ihan hauskoja ja rentoja, 
ainakin omasta mielestämme.

Pystymme joustamaan ja reagoimme nopeasti, mutta ennen 
kaikkea olemme luotettavia aikuisia.

Tapaamiset sovitaan yhdessä ja meitä voit tavata eri ympäristöissä, 
esim. sun kotona, kahvilassa tai vaikka vaateostoksilla. 

Me tehdään tätä työtä suurella sydämellä ja ammattitaidolla sekä 
omalla persoonalla. Me ei tuomita tai syyllistetä ja me tajutaan,  
että elämässä sattuu ja tapahtuu. Olemme aidosti kiinnostuneita, 
että mitä sulle kuuluu. 

Tapaamisiin!


